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على هامش السيرة الذاتية

زمن الزنازين
سمير عبد الباقي

"  ..ال أدعي امتالك ناصية لغة األسالف ..

ألنني أحد ضحاياها  ..دنيا ودين " ..
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 السج ن هججو الس ج ن مججي وججا موججان وَّمججان والحوججام عبججر ال صججور أقججاموا السج ون علججى
وامة األشوال واأللوان ؛ حتى قبا أن يقيموا القصور ودور ال بجادة ممجاذا سيضجين عجن

س ج ون المنصججورة أو القل ججة وال ججَّ

أو عججن س ج ون المحججاراال واالسججت ناف وقججر

ميدان ب د وا ما وتبه الَّمالء مي وصن (أبو َّعبا) و(طر ) و( ناح)؟!

وماذا يمون أن ِّ
أصور أكثر مما صور الكتجا

والشج راء مجن ال جر واأل انج

منجذ اريراجال

والفج جراعين وقبا ججا الب ججون وأب ججاطرة الص ججين و لف ججاء الك ججرد والت ججرك وال ججر المس ججلمين ؟ ه ججا

سيضين إلى ما وتبه ديستويفسوي أو ما رصد إلبامي سين النصر وسيد يوسن وميمون

البسيوني وم ري لبي

وس د َّهران ومتحي عبجد الفتجاح والمناويشجي وطجاهر عبجد الحوجيم

ديدا ؟!
وصنع هللا ووا اآل ران ً ..
ُ
هججا أصججن الس ج ن ؛ مبنججا وَّناَّانججه وعنججابر ؛ طججول وعججر ،الَّن اَّنججة شججوا السججاللم
وطراقة التمجام والفجتو والقفجا وطقجو

جر
حا

الليجا ونجداءام المسجا ين ؛ حسجرة أو وًمجا أو

مرحا ؟!
ً
ذاك جرة الش ج و  -المس ج لة مججي الروايججام والسججير ومججذورام المسججا ين م ججرومين وم بججولين -
رصدم وا ما يمون أن يقال مجن تفاصجيا والسج ن يهجا هجو السج ن ؛ ألن الطغجاة مجن الحوجام

جر عججن
هججم طغججاة وججا َّمججان وحوججام وججا وطججن  .وال ي تلججن س ج ن الججبالد ال أرسججمالية والفاشججية وثيج ًا

م سججورام اعتقججال الججبالد االشججتراكية وال عججن م اصججر وعرقانججام سججالطين المماليججك  ..وس ج ون

الكومج ججة هج ججي س ج ج ون دمشج ججال ؛ مثلبج ججا م ج ججتقالم بو نوالج ججد ومرانوج ججو واألردي وأبج ججو يرا ج ج

و وانتانامو  .اال تالف قد يوون مي التفاصيا ؛ مي در جة الضجبو والجر؛و ؛ مجي مقجدار ومسجتو
القسوة والوحشية لكن ال باقرة من البشر المسا ين  -حتى مي أي س ن محلي يطلال عليجه مجن
با

التبوان س ن احتياطي  -قالوا ببساطة مذهلة :

طع الس ن ولو مي نينة !!
ُ -ق ُ

متهاهر ِّ
ليبون على نفسه مدة الحبسة ..
ًا
والب  ،منبم يقولبا مفا ًار
 -أنا أقضيبا على ال ردل ..

طب اً ي ني ردل البراَّ والبول .

هجءالء البشججر هججم هججم ؛ س جواء وججانوا مججن م تججادي ار جرام أو مججن المهججاليم  -ووججم مججي الس ج ن مججن

مهاليم  -وسجواء وجانوا متبمجين بالقتجا أو بالنشجا أو بسجرقة مجراخ أو وجانوا مجن أبطجال المقاومجة
أو ر ججال التحراججر أو سياسججيين أو أصججحا

موججر ؛ سجواء وججانوا اشججتراكيين أو شججيوعيين أو

ووفار ؛ من أي نسية يوونون هم هجم أنفسجبم ؛ وا نجام
ًا
وطنيين أو دينيين أو حتى َّنادقة
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وتشجتد وتقجو

أيضجا قابلجة ألن تتغيجر وأن تتصجل
ض يفة هشة قابلجة للكسجر ولكنبجا ً
أحيانا ال تصدق أنبا تملكبا  .قو رامية لالحتمال والصبر .
قو باهرة ال عبد لبا ببا با
ً
يوتس

متمتلجك

المرء مجي السج ن قجوة ال يموجن م رمجة مصجدرها وال يمونجه تبرارهجا وال سجبر أيوارهجا .

مقو يستطيع أن يحسبا  .و؛ريم ذلك ؛ إذا ما وان يمتلك اريمان بمجا ي تقجد واثجال ميجه ؛ سجاعتبا

ستحدث الم َّة ال ادية ارنسانية البسيطة سيحرق البوذي نفسه وهو يل ن االست مار األمراوي
وابتن المسلم  :هللا أكبر وهم يسل ون لد حيًّا .

ويقاوم عبد القادر مفتاح (الستينيام) وأنطجون مجارون (ال شجرانيام) محجاوالم األطبجاء ر بجار

على إنباء ارض ار عن الط ام بضخ اللبن إلى ومه حتى تتلن ر تجا ويمجوم ؛ دون أن ينبجي
ارض ار

وال ينتصرون على إرادته .

لكن الت ر؛ه ص بة .

وأن ججم ال ت ججدري وأن ججم م ججي السج ج ن م ججاذا س ججيحدث ي ج ًجدا ؟! ه ججا ستس ججتطيع االحتم ججال واالس ججتمرار ؛
اصجة إذا مججا ها متجك راججاح اليجي والوحججدة أو عصججرم قلبجك ارهانججة ؟ ت ر؛جة ال يموججن التنبججء
يدا أو ب د ساعة أو ب د دقيقة  .ولذا قال المسيو :
بنتا با أو برد م لك حيالبا ً
"ال تد لنا مي ت ر؛ة" ! ..
وقال هللا مي وتابه الكرام ..
"ر؛نا وال ِّ
تحملنا ما ال طاقة لنا به" ..

لكججن المججءمن  -حتججى ولججو وججان َّنججديًقا  -عنججدما يججد ا الت ر؛ججة مإنججه سججيتحما وججا مججا وججان
وا منبم يمونه تبرارها وتفسير تفاصيلبا إذا التفم إليبا أو مور ميبا
يتصور أن ال طاقة له به ٌّ .
 .ويفبم ويفسر وين ولماذا يفرح ارنسان الس ين ألبسجو األشجياء وأتفجه األعمجال ؛ مجا دام يف لبجا
بإرادة ومي موا بة إرادة س انه ؛ وإ فاء (ر؛جع مجو مص ِّجدي) عجن أعجين السج انة الجذين يقلبجون

الَّان اَّنجة بحثًجا عجن (المناشجير) التجي وجان يهنبجا الشجاويش (أحمجد عبجد المت جال) أدوام فيجة لفجتو
األبوا

يح

ووسر القضبان للبر !..

السج ين باالنتصجار ؛ ألنجه اسجتطا  -ب قج

قلجم رصجاو أو مسجمار  -أن يحفجر علجى

ار ع ججن
الح ججا و عالم ججام األي ججام أو بيتً ججا م ججن الشج ج ر أو حت ججى لي ججنقش اس ججمه أو يحف ججر شج ج ًا
الحراة .
م روججة ع ييبججة ويرابججة مججع الججنف

؛ مججع ض ج ن الججنف

وبطجش السج انة ودنججاءة البشجر الصججغار  .ولجذا  ..ملججي

جر
ونججَّوام ال سججد ويبججاء الحج ا

هنجاك مججا أضجيفه عججن السج ون وال عججن

البشر سو ما حدث لي ش صيًّا وما رأيته ووان ي ني شيًا أو له داللة  .ومجا حجدث م جي
أيام الَّناَّان وثير ووثير .
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جبر بالتمجام والكمجال ؛ مجي َّان اَّنجة انفراديجة وسجو أر؛ م جة
أودعم س ن المنصورة لمدة ثالثين ش ًا

س ين من البالكين المتساقطين من ماكينة الم تمع القاسجية الضج مة التجي تطحجن صجغار البشجر

وتلقي بنفاياتبا البشراة مي الس ون ..

وسو أر؛ م ة إنسان (هذا الرقم هو الحد األقصى الستي ا

س ن المنصورة وسج ن احتيجاطي

جر بججين الليمانججام وأقسججام البججولي
؛ ال يقبججا إال المحوججومين ب ججامين ميقججا) مججي س ج ن ُي تبججر م بج ًا
احدا هو يوم ال م ة .
يوما و ً
وس ون المراكَّ ال تبدأ حروة الد ول إليه والرحيا عنه إال ً

ييتيه ال ميجع مجن وجا مجي عميجال  ..نجود مطجرودون مجن ال جيش ويفجر م جاقبون ومَّافجون

ونص ج ججابون وم ج ج ِّ
جَّورون ونش ج ججالون وه ج ججامون وهف ج ججامون و ط ج ججامون وقط ج ججاعو ط ج ججرق

ولصججوو ليججا وحراميججة أَّاججك ومالراججا (بججو وم جراخ) وعمججال أم جران بججَّ وصججناي ية بءسججاء
ِّ
ومبر؛ججون
ومالحججون مسججتورون لكججنبم مججدينون مبج ِّجددون وشج ِّجغيلة ومتججوام وت ججار م ج ِّجد ارم

وقتلججة ينتهججرون األحوججام وأحججداث يرحججا مججنبم مججن ُيحوججم عليججه بججيكثر مججن عججامين لي لججي موانججه
لإليراد ال ديد ؛ حتى يوتظ الس ن بمن ميه ؛ متضطر الدولجة رصجدار ال فجو السجنوي عجن نصجن

فيفجا مجن الَّحجام
المدة مي أعياد (ثورة الحراجة البيضجاء) ؛ ال أرمج ًة ببجم لكجن رحمجة بالميَّانيجة وت ً
الذي يصبو مع (يوليه) ال طاقة ألحد به !
شبر وسو وا هءالء  .وين يمون ُّ
تذور أحداثبا وأش اصبا ب جد وجا هجذ السجنين مجن
ثالثون ًا
الرحيا مي الموان والَّمجان ومجي أيجوار الجنف األمجارة بالسجوء ال شجمانة مجي الرضجا عجن الجذام

والغفران .

وهججا سيضججين شججيًا لتجراث السج ون األدبججي بوصججن ح ججَّ قسججم (عابججدين) الججذي ال يوججن عججن
استقبال وترحيا ضحايا م ارك وسو البلجد بجين البجاحثين عجن اللقمجة والسجتر و؛جين حوومجة مروَّاجة

قججاهرة منججذ الفرعججون األول مبتكججر الطنبججور والشججادوف وعروسججة ال لججد والح ججالم أو بوصججن
م تقا القل ة ال الي إال ِّ
مني ومن س ينين آ جران همجا (مصجطفى طيبجة) و(مصجطفى ليجا)
وش و آ ر وصا ليفرج عنه ؟!

الف ج ُجن ُم ج ُجن) وم ججالم البج جوا
م ججا لبثن ججا أن رحلن ججا إل ججى الواح ججام ل الحل ججم ؛ حي ججث المَّرع ججة و( ُ
والمسرح الموشوف وم تمع ر ال الطلي ة الثوراة التي ستقيم ال نة علجى األر ،وتنشجر ال جدل

مي الملكوم !!

أو إذا حويم عن الرحيجا إلجى م تقجا (ال بجَّ ) الجذي لجم يد لجه أحجد قبلنجا إال م تقلجو الم جدرام
والمطاراد ومن قبلبم أسر الحر الثانية من نود الناَّاة والفاشية الطليان واأللمان ؟!
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أم أكتفجي بالحججديث عججن السج ن الحر؛ججي ومَّرعجة طجرة والتيديج

أو ح ججَّ بججدروم الدا ليججة

ذي ال ار حة النتنة المميَّة  ..وولبا وانم َّااراتي لبا رحجالم وَّاجارام أقصجر وأشجد هجوالً وط ارمجة .
أيضججا ه ججو ارنس ججان ؛
ولبججا تءو ججد أن الس ج ن ه ججو الس ج ن م ججي و ججا َّمججان ومو ججان لكججن ارنس ججان ً
ونا أو س ًانا  .ارنسجان القجادر دا ًمجا  -مجن حيجث ال يجدري أو مجن حيجث يجدري  -علجى م جا
مس ً
الش جر وارتكججا ال ج ار م الصججغيرة واألم ججال الدني ججة بججنف قدرتججه علججى المقاومججة والتسججامي عل ججى
ب ججذاءام الَّم ججان وق ججاذورام المو ججان  .لب ججذا الس ججب

سيحاول أن أرويه .

بال ججذام  -و؛ ججريم إيم ججاني أن ججه ال دي ججد مي ججه -

***
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 مرم الدمو  -أو وادم  -من عيني الشجاويش سج ان (حسجن عطيجة)  .لمحتجه يغالببجا

احمج جرار عيني ججه مض ججحه وه ججو يح ججاول الته ججاهر باس ججت مال القس ججوة م ججي ؛ لم ججا الض ججابو

(عب ج ججد ال ه ج ججيم الرا ج ججدي) ووي ج ججا السج ج ج ن شج ج ج و مي ج ججه وم ج ججي وه ج ججو ينت ج ججَّ علب ج ججة السج ج ج اير
(البليود) اليتيمة من قبضة يدي الميتة عليبا  .وانم ال لبجة األ يجرة والوحيجدة التجي ن جم
من يش الم بران وعساكر الترحيلة مي نباية رحلتي من مبنى المباحث وموات

حتى الس ن  .وان الشاويش الطي

النيابة

قد تروبا لي حتى جرج الضجابو مجن ح رتجه وبجال

ياضبا  -ب َّمته ..
رحمة هرسبا -
ً

ضججبو ِّ
جن
متلب ًسججا بالرحمججة وأنججا بججين يديججه ألج ُّ
عججاود الشججاويش تفتيشججي بدقججة  -مججنف الً  -ومججن ُ
والفر ة الداي ة أرت ش من البرد عراان إال من الفانلة واللبا البفتة ؛ مي ملقجن بوابجة سج ن

المنص ججورة االحتيج ججاطي م ججي الثالثجججة والنصج ججن عص ججر يجججوم  27س ججبتمبر س ججنة  1959؛ أي ب جججد

عاما وستة أشبر ودستة أيام مي ذلك ال ام الذي جاء
رو ي إلى الدنيا من رحم أمي ب شران ً
(رمضانه) مي عَّ ِّ
حر أبي .
أنا الطال

(سمير عبد الباقي) المنقجول إلجى السجنة الراب جة بوليجة َّ ارعجة عجين شجم

 -بامتيجاَّ

 -قسم االقتصاد الَّراعي والت اون ؛ التي وانجم تشجغا ارصجطبالم والمطجابخ الملكيجة مجي سجراي

القبة الواق ة شرق عاصمة مبوراة مصجر ؛ ب جد قلج

نهجام الحوجم ميبجا علجى يجد

ال ججيش المباروججة) بقيججادة (ضججباطه األح جرار) ؛ موسججوم باالتبججام بإعججادة قل ج

(حروجة

نهججام الحوججم المقلججو

م الً منذ سبع سنوام وما يَّاد على شبران وأر؛ ة أيام بالكمال والتمام .

سبع سنوام مجرم وما اَّلجم األحجداث ال يبجة والوقجا ع الغرابجة ت جري ب جد طجرد الملجك ُ .وَِّّعجم

أطيان الباشوام واألعيان على الفالحين أُعلنم ال مبوراة وانقل

؛ قا د الحروة الذي ألغى األلقا

وحجا األحج اَّ

ويِّي ج
مججي د ججان الحشججيش والنس جوان ُ
ارقامة ؛ حتى يا

م لنوها على ر يسبا األول

وا تفجى ب جد بجالنفي ب ضجبم وضجا آ جرون

وثيججرون مججي الس ج ون وآ ججرون بااليتيججال أو بتحديججد

إلى النسيان أكثر من ثلث أعضاء م لج

القيجادة وأكثجر بوثيجر مجن نصجن

الضجبا األحجرار ؛ عبجر سلسجلة مجن االنقالبجام واالنقالبجام المضجادة الصجامتة والسجراة وال لنيججة .

وشنال ( مي ) و(البقري) مي ميدان عام وأمام مو أهاليبم نسجاء وأطفجاالً ور جاالً مجن ال مجال ؛
ُ
مي حادث لم تشبد له مصر مثيالً إال على يد ارن ليَّ قبلبا بنحو نصن قرن .
وأ ِّ
وعقدم صفقة السجالح الروسجي واعتجرف (األحجرار) بالصجين الشج بية
ُممم قناة السوي
ُ
وضججر
وأصججبحم بانججدوني هججاهرة تبشججر ب ججالم ديججد ب ججد أن أُعججدم قججادة ار جوان المسججلمين
ُ

جودا ارقجة و ار جدة لتبراجر
(السنبوري) بال َّمة على يد الضابو الحر أحمد أنجور ؛ ب جد أن بجذل ب ً
تحج ُّجول مصججر مججن الحو جم الدسججتوري إلججى حوججم ال سججور ؛ ب بقراتججه القانونيججة هججو والث ل ج ال ججوَّ
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(سججليمان حججامظ) والمناضججا (متحججي رض جوان) ؛ آ ججر ص جبر مصججر مججن أبنججاء حججَّ (مصججطفى
واما) و(محمد مراد)  .وأُلقي إلى النسيان َّعيم األمة (مصطفى النحا ) .وأنش م هي ة التحرار
وأُعيججد تنهججيم أ ب جَّة األمججن القججومي علججى يججد البججار؛ين مججن ضججبا ال سججتابو والمغججامران مججن

ضججبا الم ججابرام األمراويججة  .وهبججر اتحججاد ال مججال بقيججادة أبطججال انقججال

 54؛ ب ججد أن أُ بجج،

ميالد الشجرعي بحراجال القجاهرة علجى يجد الملجك واالسجت ماراين وُمصجا أكثجر مجن م تجي أسجتاذ مجن
المراهقين .

تحسًبا لشغ
ال ام ة التي ُوض م  -ب د تنهيمبا  -تحم رعاية األمن مباشرة ؛ ُّ
وتججولى ال قججالء (الرمججاديون) مقاليججد الحوججم مججي وججا أ بجَّة الدولججة وال م يججام والنقابججام ومواتج

التش ججغيا وأنش ججا البن ججك الص ججناعي وأص ججبو اليس ججاري الم ججروف ( ارش ججد البج جراوي) مسج ج والً ع ججن

الت طججيو والتنميججة ومججن ثججم أُعيججد ( الججد محيججي الججدين) ليتججولى ر اسججة تحراججر (المسججاء) ب ججد تججيميم
الصججحن  .وانتصجرنا علججى ال ججدوان الثالثججي وتغنججى الشج

بنشججيد الشججاعر األحمججر (ومججال عبججد

الحلججيم) (د سججما ي مسججما ي محرقججة) ؛ وهججو الشججاعر الججذي وججاد (صججدقى باشججا) ذام يججوم ينف ججر
النجوا

المصجري ليي جذ موامقتجه علجى المجواد

ها بالسوتة وهو يق أر قصا د المتمردة علجى م لج
يي ً
التي و ِّ بجم إلجي  -علجى ِّ
حسجبا  -تبمجة محاولجة قلج نهجام الحوجم بجالقوة ال براجة المسجلحة ؛ تلجك
ُ
جردا مجن المالبج والسج اير مجي ملقجن الجراو لجن بوابجة
التبمة التي أقن بسبببا شبه عجار وم ً

سج ن (المنصججورة) والفر ججة الداي ججة مججي يججد عججم (حسججن عطيججة) السج ان الش جرقاوي الطيج
يحججاول أن يغال ج

الججذي

دموعججه وهججو يتهججاهر بغيججر طبي تججه الرافيججة ؛ حتججى ال يتبمججه الضججابو الشججا

الطموح بالتواطء وارهمال مغلبته الدمو !

***
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 ونم قد ُّ
أملم من قبضة االعتقال مرتين من قبا ؛ لحسن الحظ أو لسو ه لسجم أدري
.

الم جرة األولججى وانججم مججي أوا ججا مب اريججر  59؛ أي ب ججد عججام مججن إعججالن قيججام االتحججاد القججومي مججي

البلدين (اللذين أصبحا إقليمين) لبلد واحد ُنَّ عنجه اسجم (مصجر) مجع تحجرام ال مجا السياسجي إال
من الله .

وب د عام وشبر تقر ًابا من إعالن الوحدة الكبر للتنهيمام الشجيوعية وقيجام (الحجَّ الشجيوعي
المص ججري) م ججي ين ججاير ث ججم انقس ججامه القات ججا م ججي يولي ججو م ججن نفج ج ال ججام إل ججى (الح ججَّ واالنقس ججام)
أو(التكتجا وحجدتو) وب ججد شجبر وعججدة أيجام مججن الحجر  -التجي أعلنبججا عبجد الناصججر بتحجرا ،مججن
حججَّ الب ججث السججوري ومججن (محمججد حسجنين هيوججا) ومباروججة الغججر  -علججى الشججيوعية والشججيوعيين
مي عيد النصر الثاني مي مدينجة بورسج يد ؛ نفج

المدينجة التجي شجبدم نجين (الوطنيجة المصجراة)

جر عل جى يججد الشججيوعيين الججذين تسججللوا إليبججا  -تحججم االحججتالل  -لتنهججيم
الم بجج ،الججذي ُولججد مبتسج ًا
المقاومة الش بية مع ضبا (الم جابرام الثوراجة المصجراة) الجذين بقيجادتبم وتجدبيرهم  -أو بمباروجة

أيضجا َُّج
منبم أو على األقا مي ها صمم متواطا  -تمم حملة يناير وعلجى أيجدي ب ضجبم ً
إل ججى الس ج ج ون والم ججتقالم باأليلبيج ججة ال همج ججى م ججن َّعمج ججاء وو ج جوادر الحرو ججة الش ججيوعية المص ج جراة
والسوراة ؛ تلك الحملة التي بدا م با أن ال ميع وانوا م رومين لأل بَّة باالسجم وبالواحجد ؛ ممجا

يوحي بصدور الحوم التارا ي بارعدام على ال ما السياسي (السري وال لني) المستقا مي مصر
وعلى احتماالم ال ما ال ببوي الوطني بين المدنيين وال سور لحق

طوالة قادمة .

أملججم عججادل حسججين مس ج ول قسججم ال ام ججة مججي (االنقسججام ل حججدتو)  -ووججان صججديقي ومس ج ولي
السياسججي  -م ججن االعتق ججال بالص ججدمة ؛ لججذا ل ججي إل ججى ش ججقتنا مججي الس ججواكيني ؛ حي ججث أس ججون وأ ج جي

(عججادل) م ججع أوالد (عب ججد ر؛ججه  -حس ججين وعل ججي وم ججري) ول ججم تك ججن شججقتنا موش ججومة لألم ججن ولك ججن
(حسين) مضا أن ي فيه مي القراة  .وهنجاك تروجه مجي رعايجة وحمايجة أ يجه األكبجر (عبجا ) الجذي
وان يور (عبد الناصر) وراهية وا الومديين الرافيين .

وججان (عبججا )  -منججذ انقلبنججا لتيييججد (عبججد الناصججر)  -علججى ججالف عنيججن م نججا  .ووججان يتبمنججا

وطنيجا حججار االسجت مار وانتصجر علججى براطانيجا ومرنسججا
حاكمججا
بالسجذا ة وال جبو ؛ ألننججا نجر ميجه
ًّ
ً
واسج ار يا  .وججان يصججر  -مثلججه مثججا (يوسججن عبججد ر؛ججه) و(محمججود شججطا) وبقيججة ر ججاالم الومججد مججي

القراة  -على أنه لم يوجن هنجاك أي انتصجار !! مإسج ار يا تمجر فيجة عبجر لجيي ال قبجة وال جيش
تاروججا سججاحلبا الش جرقي تحججم
انسججح مججن (سججينا) ولججم يقاتججا ؛ بالضججبو ومججا حججدث مججي ( )48؛ ً
احججتالل مت ججدد ال نسججيام باسججم ق جوام الط جوار؛ ؛ ليقججوم بمبمتججه األساسججية ؛ وهججي حمايججة قاعدتججه
ار للت امجا مجع روسجيا ألن أمراوجا لجم
(إس ار يا) ؛ با وان رأيبجم أن (عبجد الناصجر) اضجطر اضجطرًا
9

ت ججد تثججال بججه وأنججه سججوف يلبججث ليلحججال بيمراوججا لججو (بصبصججم) لججه بلقمججة وسيض جر؛نا ويضججر

االتحاد السوميتي (بالبيادة) مي أول مرصة .

(عبججد

نوعججا مججن التشججفي مينججا ؛ ألننججا نهججن أن م ججرد ذهججا
لججذلك ؛ اعتُبججر إ فججاء ل ججادل حسججين ً
انحياَّ للحراة ؛ ألن من يقمع ش به ال يمون أن يت اطن مع حراة
ًا
الناصر) إلى (باندوني) ي ني
لما دمر حَّ الش

 -ي ني الومد  -و؛بدل َّعيمه .

لصا للش
الش و
وأنه لو وان م ً
مججي الحقيقججة ؛ ونججا ن ججد ص ج وبة مججي إقنججا أهججا قراتنججا بموقفنججا المءاججد ل بججد الناصججر ؛ اصججة
جر مجن ارصججالح الَّ ارعجي ملججم يوجن ببججا مجن تَّاججد ملكيتجه علججى م تجي مججدان
وقراتنجا لججم تسجتفد وثيج ًا
ووانم نسبة الت لجيم ميبجا عاليجة حتجى قبجا الثجورة ووجان الصج ار الحَّ؛جي ح ًّ
جادا لدر جة االسجتقطا

بججين (علججو البلججد) و(واطججي البلججد) ؛ بججين الومججديين وذوي الميججول اليسججاراة (علججو البلججد) و؛ججين أنصججار
أح اَّ األقلية وار وان المسلمين مي (واطي البلد) حيث عا الم عاشور والقداح والقصجبي

وييجرهم ؛ والجذين سجرعان مجا تسجر؛وا إلجى هي جة التحراجر واالتحججاد القجومي والمباحجث ال امجة ؛ حيججث

يحققون مصالحبم باستمرار مي التفاني مي دمة السلطة القا مة متر؛صين إلى حين .
(عبججا ) لججم يوججن ي فججي شججماتته وتشج ِّجفيه مينججا واعتبججر ه ججوم (عبججد الناصججر) علججى الشججيوعيين
 . )..ولججذلك رح ج

جار لو بججة نهججر وتحقيًقججا للمثججا ال ججذي يقججول إن (ديججا الكل ج
انتصج ًا
سرعان ما انقل إلى احترام لقدرام (عادل) الفوراة
حمايته على (عادل) واستقبله مي ترحي
والسياسججية وقدمججه للنججا

بإض ججفاء

ويحججد أنسججبا ه ؛ اصججة وهججو متججَّوج مججن بلججد أ والججه الب يججد ومججنبم

وثيرون مي القاهرة  .وأعطى هذا ل ادل ب  ،حراة الحروة وهو القادر على وس

احترام وثقة

وا من يقتر منه ويوتشن ميه سمام تءود أنه ابن أصول ومن عيلة ..

وان من الممون أن ِّ
يبيا هذا ل ادل إموانيام إدارة وقيادة ال مجا مجي أمجان مجن القراجة ولكجن

األ بججار مججن القججاهرة تقججول بججين هنججاك طججة رعججادة ترتيج

(البيججم) ب ججد تكشججن آثججار الض جر؛ة

وحصر الكوادر وال ناصر التي أملتم من االعتقال  .وان (رم م السج يد) قجد وسجر حوجم المراقبجة

بججيمر حَّ؛ججي وشججر مججع اآل جران مججي إعججادة تنهججيم ال مججا مروًَّّاججا ولججذلك أبلغونججا بضججرورة عججودة
أنجه محاصجر مجي

ترحيبا من (عجادل) الجذي وجان يحج
(عادل) إلى القاهرة  .ولقي أمر االستدعاء
ً
القراة مشلول الحروة بينما يَّداد ه وم (عبد الناصر) الشر على الشيوعية والشيوعيين ؛ مما
يتطل

عمالً أكثر دية وما دة من الت ول مي القراجة للت جرف علجى أهلبجا أو قضجاء م هجم الوقجم

 -تح ججم (ورم ججة) ال نج ج

 -م ججي ل ج ج

الك ججومي أو م ججي الثرثج جرة ح ججول الموق ججن السياس ججي وتحلي ججا

األحداث مي حذر دون مشاروة حقيقية مي إعادة الحياة للحَّ الذي صرعته الحملة وهجو الجذي
جر وشجد رحالجه عا ًجدا إلجى شجقتنا مجي شجار
ب ًا
لم ُيشن من رح االنقسجام القاتجا  .ولجذا لجم يو ِّجذ
النَّهة بالسواكيني .
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بدأم محاولجة محمومجة لل ِّجم شجما أعضجاء قسجم ال ام جة ولجم يوجن قجد أُصجي

إصجابة مادحجة .

ضر؛م بحوم عمال الضر؛ة للمروَّ  .ولذا وان علينا إعادة شبوة
وانم ب  ،وسا ا االتصال قد ُ
االتصال قدر ارموان  .ولفني (عادل) بالذها للقاء (رم م) لترتي اتصال م ه ووان بينبما
سججابال للقججاء ثابججم مججوق وججو؛ري (أبججو ال ججال) مججي موعججد م ججين لججم يججذه

ترتيج

بحوم هر؛ه إلى القراة مولفني بالذها

وتيمين ت ُّرمه علي واطم نانه لي ..
وم ج ججي نفج ج ج

إليججه (عججادل) مجرتين

بدالً منه ب د تَّوادي بما يضمن ت ُّرمي علجى (رم جم)

الوق ج ججم ول ج ججن (متح ج ججي م اهجج ججد) بال ج ججذها

(الشججقفاتية) المتفرعججة مججن شججار المسججاحة ببججا

إل ج ججى ش ج ججقة (آل القص ج ججير) م ج ججي حج ج ججارة

اللججوق وتحججذير (عيججدارو ) ب ججد القججب ،علججى

(أحمججد) وأ تججه مججي إحججد المججداهمام ال ش جوا ية ب ججد الحملججة الكبججري ؛ وهججي أحججداث عبيثججة وانججم
وثير عق
تحدث ًا

ليلة (أول يناير) ؛ بسب

م لومام أو أ طاء أو بالصجدمة البحتجة ولمجا بجدأم

محاولة رعادة ضخ الحروة والنب ،مي ال روق الممَّقة للتنهيم مي القاهرة .
اصججطح

(متحججي) أ ججي (عججادل)  -وججان يسججون م نججا واججدر مججي مدرسججة ال باسججية الثانويججة -

جر علججى شجقة (آل القصججير) ؛ تحسج ًجبا
وذلجك لموا بججة أي هجرف طججار؛ ؛ اصجة أنججه وجان يتججردد وثي ًا

أن يوون
مرصودا أو تكون الشقة قد ُوض م تحم المراقبة .
ً
علجججى ناصج ججية الشج ججار أشج ججار ل (عج ججادل) علج ججى الج ججدور الثال ججث وطل ج ج
عيدارو

منج ججه أن يج ججذه

ليبل ج ج

بضرورة تنهين الشقة ؛ شية مداهمة المباحجث لبجا وَّود بمجا يوفجي مجن التحجذيرام

وي يتم األمر مي هدوء ودون أن يلفم نهر أحد .

ووانم المباحث قد سبقم بالف ا وداهمم الشقة قبيا وصولبم بقليا .
جاعدا السجلم القجديم للبيجم اآليجا للسجقو حجامالً حقيبتجه المدرسجية  -التجي
اندمع أ ي (عادل) ص ً
أ ذها للتمويجه  -ومجا أن صج د للجدور الثجاني حتجى أحج بجال طر والحجظ و جود م بجران و نجود

وحشججد مججنبم يصججا إلججى الشججقة المقصججودة مججي الججدور الثالججث  .و مججن أنججه لججو اسججتدار عا ج ًجدا مسججوف
مفتوح ججا عل ججى
جاعدا دون ت ججردد قاص ج ًجدا ال ججدور األعل ججى  .و ججان ب ججا الش ججقة
يالحهون ججه مان ججدمع ص ج ً
ً
مصراعيه وبقايجا د جان نجار تنطفجا مجي صجفيحة قمامجة وسجو الصجالة وضجابو منف جا ياضج
ا

األما  -ألنه لم يستطيع إنقاذ أي ورقة من النار  -يو جه اللكمجام لمجن مجن (عجادل) أنجه

جامدا بججريم سججمه البَّاججا وعيونججه
(عيججدارو ) ؛ بنججاء علججى وصججن (متحججي) لججه ؛ وألنججه وججان صج ً
الذابلة للكمام الضابو .
سججقو قل ج

(عججادل) مججي قدميججه  ..ووقججن للحهججة وهججو يلبججث  .وعنججدما حججاول االسججتمرار مججي

الص ود نادا الضابو مي ابتباج الغراال الذي لقي قشة ..

 أهالً  ..ت الى يا حبيبي  ..إنم اي عشان الحراقة طب ً ا  ..مش ود ؟11

برقم عينا (عادل) و؛لع راقه وادعى الدهشة :

 حراقة ؟ حراقة إيه ؟ أنا اي علشان الدر . -در ؟

 أيو الدر . -در إيه ؟

 -مش دي شقة األستاذ (عبد الحفيظ) مدر ارن ليَّي ..

صج ججمم الضج ججابو وأ ج ججذ يتيملج ججه مج ججي شج ججك لكج ججن الب ج جراءة التج ججي بج ججدم واضج ججحة علج ججى و بج ججه
(الصبي)

لته ي فن قبضته على وتفه ماستطرد (عادل) مي سذا ة ولكن مي ثقة :

 يهبر أنا د لم بيم يلو  .أنا آسن  .أنا عايَّ شقة األستاذ (عبد الحفيظ) . -بتا ال باسية ؟ مي البيم اللي نبنا يا ابني الدور ال ام

.

قالبا (عيدارو ) وهو يمسو الدم الذي سال من أنفه وال رق الذي ييم عينيه .

وججادم دهشججة (عججادل) تكشججن األمججر ؛ ألنججه ا تججر اسججم األسججتاذ بالصججدمة لكججن يبججة أمججا
الضججابو مججي إنقججاذ ب جج ،األوراق أو أملججه مججي ال ثججور علججى ييرهججا مججي الشججقة
يشه الصامم :

لتججه يش ج و مججي

 -أد ا انم وهو اقلبوا الشقة  .وانم ياله  ..يور روح لألستاذ َّمم بتاعك .

نَّل (عادل) مبروالً وهجو ال يصجدق أنجه ن جا لكجن ال نجون الجذي انتجا

ضجر؛ام قلبجه والرعج

الججذي تملكججه وججاد أن يو بلججه علججى السججلم لكججن ذلججك لججم يمن ججه مججن التفويججر مججي ضججرورة أن يججد ا
البيم الذي يسجونه األسجتاذ الجوهمي (عبجد الحفجيظ) ويغيج

ميجه لجدقا ال ثجم يبجرول دون أن يلتفجم

وراء ليلحججال بج ج(متحي م اهججد) عنججد البنَّانججة ويشججير فيججة إليججه مججن ب يججد ليتب ججه إلججى الميججدان .

وتب ججه متحججي طا ً ججا مججي دهشججة وقلججال حتججى لحججال بججه عنججد مقبججى الحراججة  .ولمججا سججيله عمججا ججر ؛
حوى له (عادل)  -وقجد اسجت اد أنفاسجه وهجدأم دقجام قلبجه لدر جة االبتسجام مجي ثقجة وهجو يحوجي -
مثير إع ا
وين ألبمه ذواء الت لو من الميَّق ؛ ًا
 -دانم داهية ! وميه من تحم تبن  ..ما يت امش عليك يا واد  ..دانم وادر !

مباهيا
(متحي م اهد) به مقال
ً

 ذهبم مي الموعد االحتياطي الثابم بين (عادل) و(رم جم) علجى وجو؛ري (أبجو ال جال).
المطججر ؛ ألن ذلججك ي نججي تي يججا

ممونججا التي يججا بسججب
وانججم ليلججة ممط جرة ولججم يوججن
ً
االتصجال ألسجبو آ جر َّ .ودنجي (عجادل) بمجا يوفجي مجن ارشجارام وال المجام ألت ججرف

إلى (رم م) ولكي يطم ن هو إلي .
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جور ولججم يوججن سججلم الطمججوح قججد
وانججم أول م جرة أقابججا ميبججا (رم ججم) ولججم يوججن قججد أصججبو دوتج ًا
ارتفع وانفسو أمامه على مصراعيه ب د  .وان م هم القياديين قد طفتبم الحملة األولجى  .هجر
هو من المراقبة المحوجوم ببجا عليجه ب جد متجرة سج نه السجابقة وارمجراج عنجه منبجا قبجا حملجة ينجاير .

ولذا وان وسر المراقبة ضروراًّا ليقوم بدور أكبر مي محاولة إعادة النب ،ل روق التنهيم .

وتججم اللقججاء بسججالم ورت ج (رم ججم) لج ج(عادل) موعج ًجدا مججع أحججد الرمججاق مججي شججقة م ينججة بججالوايلي
ليسم ب يدة عن شجقتنا مجي السجواكيني اصجطح (عجادل) (حسجين عبجد ر؛جه) م جه إلجى الموعجد ؛
الفا بذلك قاعدة تنهيمية بسيطة ولكن لبفته على إن اَّ ال ما بسرعة أوق تبما م ً ا مي الفجخ
م ً
ضر ميبا الموعد ! ..
ملم يون (حسين)
مطلوبا للمباحث التي وانم تراق الشقة التي ُ
ً
وبالريم من أن (عادل حسين) وان هو نفسه الذي حذرنا من التردد على شقة (آل القصير) على
مءودا أن المباحث ستت ذ منبجا م ًّ جا لإليقجا بالرمجاق
الريم من عدم القب ،على (عيدارو ) ؛ ً
وأكثجر مجن ذلججك طلج إعجادة أ ججي (عجادل) إلجى القراججة وتحوالجه للد ارسجة هنججاك ؛ حتجى ال تضججطر

د ارسجته أمججام مججا ُينتهجر مججن االحتمججاالم ؛ وهججو مجا حججدث بالف ججا  .وتجم تحواججا أوراق (عججادل) إلججى
مدرسة (ميم سلسيا) ريم أنفه ؛ مما آثجار يضجبه علينجا ألننجا لجم نق ِّجدر وفاءاتجه الفطراجة  .بجالريم
من وا ذلك ؛ وقع (عادل حسين) و(حسين عبد ر؛ه) مي الفخ .
(الحذر ال يمنع القدر)

تنهيمجا
قالبا (متحي م اهد) ميمجا ب جد سجا ًار مجن طراقتنجا (البلِّبليجة) مجي إدارة أمورنجا باعتبارنجا
ً
أسير لبا وج(مالح) وما سنر ميما ب د !
سراًّا  .تلك (البلبلية) التي سيقع هو نفسه ًا
المبم أن ال صفور وقع وم ه طا ر ديد لم تكن المباحجث ت مجا حسجابه إال بال ملجة الذويجة

الحويطة التي دا ًما ما وان يذيا ببا أمر القب ،على مطلو مجا ؛ وهجي "القجب ،علجى المجذوور
والمتوا دين م ه" !

مستينسجا) يجدير عشجه
وان لم يطبال هذا طب ً ا على صاح (ال ش) الذي يبدو أنه وان (طا ًار
ً
أمر عاديًّا ال يستحال االلتفام إليه !!!
لإليقا بالطيور الشاردة  .وهو أمر تكرر حتى صار ًا
حججين تججي ر (حسججين) و(عججادل) مججي ال ججودة للشججقة مججي موعججد ال شججاء بججدأ القلججال يس جاورني أنججا
و(م ري) شقيال حسين األصغر  .ومع ذلك مضينا ن بَّ ال شاء ووان هذا من تقاليجد أي شجقة
أي منا ؛ إذ وانم على الف وا شقال الطلبة  .وانم (بيتًا) تنهم ميجه مواعيجد الط جام
يسونبا ٌّ
نهامججة  ..ال
وتقججدم الو بججام مججي مواعيججد لت مججع الكججا م ً ججا إال إذا حومججم الهججروف  ..ترتي ج

ت رمبا شقال الطلبة عادة .
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 .أسجرعم ملبوًمجا أمتحجه وأنجا أنحنجي

وما أن انتبينا من تحضير ال شاء حتجى دق جر البجا
ِّ
مرحًبجا مجي حروجة مسججرحية است ارضجية بالسجادة القججادمين لكجن الحشجد الججذي رأيتجه أ جر الكلمججام
المسرحية على لساني  .مو م بيورطة أمندية وحسين وسطبم مقلو السحنة بطراقة ي تو ببا

؛ يتحججول ميبججا و ججه (رو؛ججرم تججايلور) إلججى سججحنة أشججبه بسججحنة مشججتروة ل ج( اك بججاالن ) و(منسججنم
براي )  .ومع ذلك لم آ ذ وانة ؛ مقد ت ودم على انقال

سجحنته مجي مواقجن عديجدة  .أعطتنجي

ال ملججة التججي قلتبججا  -وججرد م ججا علججى المنهججر الججذي لججم أدرك حقيقتججه  -مرصججة للتفويججر ؛ وأنججا أَّاججد
سا ًار :

 -يججا دي النيلججة  ..مججش ح نتبنججى

ال شججا الليلججة  .طج

يججا ناصججو ونججم هججام م ججاك عججيش

يوفي (ال ب ُربمي) د .
عدم است ابة أي من القادمين السجتهرامي و؛رطمجة (حسجين) ياض ًجبا نببتجاني  .وعنجدما لجم
أ د (عادل حسين) م بم ودم أمبجم  .وعنجدما أَّاحتنجي للجدا ا علجى نج ذ ار م بجر قاسجية

مبمم .

مندهشا وهو يضحك بطراقته
انتشروا مي الشقة وَّحموها و اء (م ري) من المطبخ صارً ا
ً
الساذ ة عندما ال يفبم شيًا :
 -إيه ؟ إيه د ؟ هو ميه إيه ؟

اقتحم جوا ح جرة (حسججين) عنججدما أشججار إليبججا بنججاء علججى طل ج

قا ججدهم  .ولحسججن الحججظ لججم يوججن

جر واال لكان ججم األم ججور ق ججد
(عل ججي) -ش ججقيال حس ججين األكب ججر من ججه وال ججذي يش ججارونا الش ججقة  -حاض ج ًا
مدعيا  -و ادتجه
تدهورم ؛ ألنه بالتيكيد سيت اما مع الغر؛اء مي مثا هذ المواقن بت ال يتقنه
ً
 -أنججه ضججابو أمججن دولججة أو وويججا نيابججة ! حتججى تحججيو بججه هالججة الرهبججة التججي تحججيو بججذوي السججلطان

لد البقالين وال اَّران والبوابين وييرهم مي األحياء التي سونا ميبا دا ًما .
مي البداية سيلني الضابو الذي دم ني إلى ن :
 -ونتو منتهران ضيوف ؟ ..

مبتسما :
قلم ب د أن تماسوم
ً
 -وهو ميه أعَّ منوم  ..دا احنا اَّرنا النبي !

لم ت به طراقتي مَّيدني بإصبع حاد مي صدري :
 -اتكلِّم وويِّ !!

قلم مي دية وأنا أحك بءرة األلم التي لفبا إصب ه ال شبي :
 -أنا باتكلم د  ..هو انتو مين سيادتكم ؟

رد مي حدة :

 دلوقتي ت رف يا ِّلم .. ،مين أودتك ؟!
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أشرم إليبا مدم ني نحوها ..

اقفججا وسججو يرمتججه منوججوش الش ج ر صججامتًا مججي ت ججال مججت ِّبم وسججو
وقججع نهججري علججى (حسججين) و ً
وومججة مججن موضججى وتبججه وأو ارق جه المنتبوججة تحججم أقججدام و؛ججين أيججدي أر؛ ججة مججن ال ججالوَّة ي جراقببم

شاردا وهو يغطي أطباق الط ام مي صجمم آلجي وقجد تجدلم شجفته السجفلى دهشجة مَّادتجه
(م ري) ً
طرامة .
دم ني الضابو إلى دا ا الغرمة وأيلال البا

مءدبا :
قبضته ؛ مي صوم حاولم أن يوون امتًا ً
 -هو سيادتك المباحث ال امة ؟

مستندا إليجه قلجم حجين تحجررم مجن
ووقن
ً

ابتل تني نهرته الغاضبة ورد سا ًار :

 إيه الذواوة دي ؟ عرمتبا لوحدك ! -قلم بال أدنى محاولة للت اوَّ :

أبدا  ..د واضو ًّدا لكن ب
 ًالتفم يرمقني بنهرة ناراة ومن دا على بصبوو نار :
 ن م  ..عايَّ تقول إيه ؟ ِّ ..وما  ..ما تنطال يا ناصو  ..هه  ..قصدك إيه ؟ ..
 ..مين الج ..

قالبا بحدة وهو يفبم طب ً ا ما طلبته وسيلم عنه مَّر عينيه أكثر مي تر؛و مقلم :
 -ي ني أمر التفتيش !..

ردها إلي بسرعة ياضبة ومن يصف ني :
 -أمر إيه يا روح امك ؟

قلم مي دهشة حقيقية واحت اج مءد

:

 وما د ا أمي مي الحواية دي يا امندم  .أنا مجا يلطجتش مجي حضجرتك  .أنجا باسجيل  ..ودشيء عادي ِّ ..
حقي  ..باسيل .

امضا التمادي مي المناقشة :
أ ا ر ً
 وحضرتي او؛م .وججان قججد بججدأ مججي نوججش الكت ج

والقججاء مججا يفحصججه علججى طججول ذ ارعججه ميرمججرف وطججا ر جراو

جر
ويصججطدم بالحججا و أو علججى األر ،ثججم روججا (الكوميججدينو) ال َّاججَّ الصججغير الججذي رامقنججي عمج ًا
ب ججد حصججولي علججى
طججويالً منججذ يججادرم للد ارسججة مججي نبايججة ال ججام ال مسججين إلججى مدينججة دميججا
االبتدا يججة وب ججدها رامقنججي مججي صججمود وصججالبة مججي ججولتي ب ججد دميججا إلججى المنصججورة والمنَّلججة
ودقادو

(ميم يمر) ليستقر م ي مي القجاهرة حجين التحقجم بال ام جة وطجاف م جي أحياءهجا

من المطراة إلى شب ار ويمرة مالسواكيني ؛ و َّانة أسرار ومالب

وحامهة نقود ومنشورام

؛ بوججا إ ججالو أكسججبه عنججدي موانججة ور؛ججو بينججه و؛ينججي ب القججة حميمججة تكججاد تكججون بش جراة  .لججذا
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سجم م لجه صجوم آ اسججتغاثة وصجر ة ألجم عنججدما رمسجه الضجابو مجي قسججوة ييجر بشجراة متحججم
بابه الصغير الوحيد عنوة مشر ته .

مد الضابو يد التي تستحال قط با متناول رَّمجة اسجتمارام (اسجتطال رأي) وانجم السجتفتاء

ثقججامي ت راججه م لججة (الغججد) ؛ تمبيج ًجدا رصججدارها الثججاني عججن دار الفوججر مججع بدايججة ال ججام المنحججو
متبلا و به وينما عثر على ضالته :
 -هللا  ..وانم بقى بتشتغا مع دار الفور ؟ ..

ًا
لمحم مي حروة أصاب ه الم راَّ وال يو التي بدأ ببا
متحفَّ لغَّل شبوته حولي مقلجم محجاوالً
ارمالم :
 -يجا بيجه أنجا شجاعر ودار الفوجر دار نشججر عطيجتبم قصجيدة عجن ( ميلجة بوحراجد) عججادي ..

دي استمارام الستطال رأي القراء مي الثقامة ؛ شيء عادي .

موحيججا لججي أنججه ال يصججدقني ؛ محججاوالً إباليججي مججد
نهججر مججي عينججي نه جرة مباش جرة قاسججية
ً
موقفي  .تنحنو قا الً مي س راة :

طججورة

 -أل يا مالو  ..مش شيء عادي ..

ثم ما يني :

 -إنم شيوعي يا واد ؟

وريم يضبي لكلمة (واد) هذ
 -إيه ؟

مإنني أقن م نفسي أن وا مولود ولد مت اهلتبا وقلم :

 شيوعي  ..ما ت رمش ي ني إيه شيوعي ؟ -أل  ..ما عنديش مورة ..

 -ال يا شيخ  ..ح تست بو يا روح ماما .

هذ المرة قال (ماما) ؛ دل با أو دل ني  ..لم يقلبا يليهة (أمك) متسامحم وت اهلم األمر ..

(ماما) أرحم قليالً  ..ولبن ماما  ..وقلم أسوق ال بو .

 -ح است بو ليه يا بيه ما اعرمش حقيقي ي ني إيه الكلمة دي ؟

لججم يججرد واكتفججى بمتججاب تي مججي سج راة وهججو يتطلججع مججي مججن مججوق لتحججم وراح يسججيلني عججن أبججي
ِّ
وسنه وعمله وعن إ وتي وأ واتي مي سرعة من ال يبتم بإ اباتي  .وهو يسمع بينما يد ت بجث

بمحتويججام درج (الكوميججدينو) مججا اَّلججم ثججم توقججن م ججية متججيمالً صججورة أ ججي عججادل التججي وانججم -
على ما يبدو  -بين األوراق دون علمي  ..أدار الصورة نحوي مي اهتمام .
 -صورة مين دي ؟

وأحسسم مي اهتمامه ما يرا

مقلم :

 دي صورة أ ويا الصغير اللي مي البلد .16

اقتر ِّ
تيما الصورة التي ال تبتسم .
مني وهو ي اود ُّ
 -ود عايش م اكم هنا  ..هه ؟

مي مدرسة البلد .

أبدا  ..عمر ما نَّل مصر د طال
 ًلججم تُججَّل إ ججابتي شججوه مججاحتفظ بالصججورة مججي يبججه وعججاد إلججى نوججش محتويججام الح جرة مقل ج
(الكوميجدينو) ال َّاجَّ رمسجة أ جر

مقلبجه علجى

الم دام والمرتبة الثقيلة  .ولما لم ي د شجيًا رمج
و به موتم صر ته  .وسيلني عما تحم السرار مسحبم شنطة هدومي القديمة ذام السوستة

ال ر؛ة .

 ميه حا ة تاني ؟ ميه حا ة مدموسة ود وال ود ؟ -وال ود  .حضرتك شوف بنفسك .

صدقني وعاد يسيلني عما موق الدوال
 -ميه موقه شبش

وهو يفتحه على مصراعيه واد

قديم ومشو موسور ووتا

ألن ليلة وليلة ..

يد دا له قلم له :

 يا سالم  ..دانم مذاكر اللي موقه ؟ ما ميش حا ة ود وال ود .وررم النوتة الباي ة :

 -وال ود  ..ونم مطم ًّنا ؛ ملجي

مجي الشجقة أيجة مطبوعجام حتجي الكتج

اليسجاراة والوطنيجة

التججي يموججن أن تثيججر الشججببة ؛ ونججا قججد نقلناهججا مججي ال ججارج أو ت لصججنا منبججا ؛ مالشججقة وججان ميبججا

(هججار مطلججو )  .اقتججر الض جابو منججي مججي هججدوء ولججن ذ ارعججه حججول وتفججي مججي حنججان أبججوي
وتنحنو مي رقة وقال مي عطن مبال ميه :
 -انم وبير ا واتك يا سمير ؟

 أل  ..أ تي آمال أكبر مني . -قصججدي إنججم أكبججر الر الججة  .ي نججي الكبيججر بججين ا واتججك ومس ج ول عججنبم ب ججد ابججوك الغلبججان

الل ججي ط ججامو الكوت ججة عش ججان يج جر؛يبم وح ججاطو أمل ججه عل ججيوم ؛ يتب ججاهى بفالح ججتبم عل ججى اوالد َّمايل ججه

(ارلججَّ)  .تالقيججك أول واحججد يججد ا ال ام ججة مججنبم  ..هججه ؟ ! هججو يبججري ف نفسججه وحارمبججا عشججان
ِّ
وتشبه نفسك وت ي
يصرف عليك وانم هنا تتصرمو

ابتسجمم  -بججا وججدم أضججحك  -ألنجه ي ججرف حوايججة التنججام

له الكامية .

بججين مدرسجي ارل اَّمججي مججي بلججدنا علججى

ت لججيم أوالدهججم  .وتصججورم أبججي يبججري مججي نفس جه ويحرمبججا ليرسججا لججي ال نيبججام ال مسججة التججي لججم
تصبو ستة إال مع بداية هذا ال ام  ..قلم :

 -وانا ما قصرتش  ..أنا برضه هاري نفسي مي طل

ال لم ومش باتصرمو وال حا ة وفجى

هللا الشر ..

 انجم يجا واد ح تسجت بو لسجه ؟ بتسجتببا ؟ مجش د ورق شجيوعي مجن دار نشجر شجيوعية بتججااألموججار البدامججة ؟ حتججى لججو وججان اسججتفتاء عججادي  ..مججش ِّ
بترو ججه إنججم سججارقاك السج ِّجوينة يججا ابنججي
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ماكرها سبلة  ..دي أهر م الم درام  ..إياك تكون ماكر الحوايجة دي ح ت جدي  ..أل يجا بابجا ..

د إثبججام انججك شججيوعي وسججاكن مججع شججيوعي طيججر  ..ولججه  ..إنججم عججارف ان (حسججين عبججد ر؛ججه)
شيوعي طير وال أل ؟ هه ؟ شيوعي وال أل؟
 -مين هو ؟

قلتبا ببالهة صادقة بطراقة أدهشتني سذا ة رو با من ممي مرد بحدة من ال يصدقني :

( -حسين واما مصطفى واما عبد ر؛جه)  ..مجش عجارف إنجه شجيوعي طيجر  ..امجال عجايش

م ا اَّاي ؟

 أنا ما اعرمش ! اللي أعرمه إن وا عيلتبم ومديين أبًّا عن د .. و(عادل حسين) ؟ -مين د ؟

 -ح تر ججع تسججتببا ( ..عججادل حسججين) اللججي ونتججو م ِّبيينججه هنججا  ..بججاقول لججك إيججه ؟ إذا ونججم

ماكر إننا نايمين على ودانا تبقى أهبا  ..احنا م األول مراقبينوم وعارمين وا حا ة  .يا ابني مجا
ميش حا ة بتست بى هه  ..و(عادل حسين) ؟

 -ي ججا بي ججه وشج جرمك م ججا اع ججرف ح ججد باالس ججم د  ..ش ججقتنا دي (دوار) وملق ججن لك ججا طلب ججة البل ججد

وقرايببم ولبم بيَّورونا  ..يمون تقصد (عادل عبد ر؛ه) حضرتك !!

م ججية انججتف ،وقججب ،علججى َّمججارة رقبتججي  -ووججان ممتلججا ال سججم ر؛ججع القجوام عجرا ،المنوبججين-

ميحا وفه برقبتي ورم ني وأنا أكاد أ تنال ميضطر للوقوف على أطراف أصاب ي وأنا أشجبال

ياضبا :
مت اها حالتي وقال
ً
 وله !؟ إنم تلب هدومك وح تي ي م انا  .ح ِّاوراك  .الهاهر ما ميش مايدة مي الطيابة .

أنججا ونججم مججاكر ح ت ارعججي ججاطر أبججوك بججدل مججا ا يبججه هنججا علججى مججال ُّ
وشججه وأ ر ججر م ججاك  .إنججم
باين صنن َّمة ما ت يش إال بالسك .

ونم أمرمجر مجي يجد وهجو يطجوح بجي وابر؛جد مجي ألعلجى وألسجفا حتجى وجدم أ تنجال م جالً  ..لجوال

أنه أطلقني مي الوقم المناس
 -تمام يا امندم .

 -شججيا وججا الببججا

ن لو .

اللججي

وهو يصيو مي الم بران  .مفتو أحدهم البا

األر ،د

وهججام الججورق د و لِّججي عينججك علججى (الفسججا) د لحججد مججا

ياضبا  .رمقني الم بر بنهرة قاسية وأ د مي تنفيذ األمر .
وترك الغرمة
ً
وانوا قد انتبوا من تفتجيش الشجقة ومجألوا ثالثجة صجناديال ورتجون وبيجرة بوتج

م همبججا روايججام ومسججرحيام ولججي

.

ببججا وتججا

مجن وجا األنجوا .

يسججاري واحججد  .و ججذبني الم بججر ب ججد أن ارتججديم
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مالبسي ووان (حسين) قد يير مالبسه هجو اآل جر  .وعنجدما طلج

رم ،الضابو وقال سا ًار :

أن ني جذ ييجارام وبطجاطين

 -على إيه ؟ ولبا انشاء هللا ساعام وتر وا بالسالمة  .مش مستاهلة .

ياضبا وهو يصيو :
والتفم إلي
ً
 -أما انم مابقى قابلني إن ما وديتك و ار الشم

!!

مغر (م ري) ممه وهو يتابع ما ي ري دون مبم واما مش و ميه الضابو ..
 وانم ِّوما عشاك قبا ما يبرد وات مد .

آليجا
أيلال م ري ممه بطراقة ميوانيوية وان لم يسجتطع أن يوجتم ضجحوته البلبجاء التجي تنطلجال ًّ

منه حين ي َّ عن إي اد الكلمام المال مة مي الوقم المناس

(حسين) وأنا  -أمامبم ويغلقون البا
وان ججم الشج جوار
السا ال وروج

ووقجن يجراقببم وهجم يجدم وننا –

عليه وهو ما يَّال يضحك بال صوم مي بالهة .

الي ججة عن ججدما حش ججرونا ب ججين اتن ججين ججبالم ب ججالبالطي  .روج ج

اآل جرون ال ر؛جة األ جر  .لمحجم نامجذة َّانج

الض ججابو ب ج جوار

مفتوحجة وهجي واقفجة ت ارقج

المنهجر

شججاهدتبا تسججيل (م ججري) بارشججارة  -ملبومججة  -وهججو يشججرح لبججا األمججر بإشججارة حججول م صججميه

جور ؛ ألننججي قججد أ برتبججا أن هججذا يموججن أن يحججدث مججي أي وقججم لكججا مججن يسججير مججي
مابتسججمم م ج ًا
طراال (النضال من أ ا الحراة) !!
الحهبا الضابو والحظ لفتاتي وابتسامتي مغمغم مي س راة ِّ ( -
حبي ) ؟!

انطلقججم ال ر؛ججام مججي الشججار ال ججالي البججارد نحججو ميججدان ال ججيش مججي طراقبججا إلججى الدا ليججة
وأكما الضابو :

 -بنججم ال ي جران ؟! شججيوعية هججي ومججان ؟ وال د ح ج

شوية مي الح

واال انم مش مي المود .

عججذري  ..إيججه يججا شججاعر ؟ مججا تقججول لنججا

قلم مي هدوء :

 -مش مناسبة  .ممون أقول مي الليا الضلمة البرد .

انتبه لنبرتي مقال مي حدة ..
 -ن م ؟! ح تتفلسن ؟!

 قصدي إن الليا ميا ويستاها يتقال ميه الش ر ؛ ألنه م ِّبي ياما  ..حد عارف .قال سا ًار .

 إنم لسه ُشفم حا ة ! ياما م ِّبي بالوي .قلم أ اراه :
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 -قلتبا بنفسك (ياما)  ..ح يي ي منين الش ر !

يض

مرة أ ر ونبرني :

-ط

ا ر ..

وَّيدني (حسين) مي نبي بحدة وقال :

 ما ِّتتنيا (ثجم رمجع صجوته) يجا امنجدم د مجالوش دعجوة بجيي حا جة ( .عجادل حسجين) صجاحبي

أنا هجو مجا ي رمجوش وال عمجر شجامه  .أنجا مجش عجارف تحشجرو ليجه مجي حا جة مجالوش دعجوة بيبجا
وما ي رمباش ؟

رد الضججابو وابتسججامته الصججفراء لججم تفلججو مججي إضججفاء الطيبججة التججي تهججاهر ببججا ومججي لب ججة تبديججد

ياية مي السما ة .

 -ود ؟ إنم اللي لك دعوة ؟ مش قلم لك يا سمرة ؟ أهه  ..طلجع شجيوعي أهجه  .أمجا نوصجا

نشوف يا سي (حسين) !!

عنججدما وصججلنا مرقونججا ولججم أر (حسججين عبججد ر؛ججه) ب ججدها إال عنججدما اسججتط م َّاارتججه مججي س ج ن

(مصر) ب د عدة أسابيع .

***

 عند عبوري الطرقة الطوالة مي صحبة أحد الم بجران ؛ لمحجم (عجادل حسجين) نحجيالً
وحولججه أر؛ ججة ججالوَّة يحيطونججه وججا

السججا مججي إحججد الح جرام وهبججر للبججا
مرهًقججا ً
مججنبم قججد ات ججذ موق ً ججا أقججر مججن اآل ججر إليججه  .عنججدما لمحنججا أحججدهم أسججر مججرَّ البججا
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بقدمججه مججي و بنججا  .ب ججدها ؛ أد لججوني ح جرة اليججة إال مججن موتج

أبا ورة  .دم وني م ية مودم أنوفا وأيلقوا البا

.

شججبي قججديم عليججه

وقفججم وحيج ًجدا للحهججة ؛ محججاوالً حفججظ تجواَّني بصج وبة  .أ ججذم أتيمججا مججا حججولي  .وججان السججقن
واللمبة الساقطة منجه تصجار لتنيجر األروجان .
عاليا بطراقة يرابة يارًقا مي هالم لَّج محسو
ً

موحشججا  .أحسسججم بوججا طوابججال المبنججى ت ججثم علججى نفسججي  .وججان ضججوء اللمبججة
جاردا
ً
بججدا الموججان بج ً
الض ين يَّاجد الفجراو وحشجة و؛جرودة ويشجيع حجول نفسجه هجالالً باهتجة  .وقفجم أتيمجا مجا حجولي :
موت

وجالو عجار إال مجن دوسجيه قجديم بقايجا تفجا شجاي وأعقجا

مق ججد ججرَّان لججن الموتج

سج اير مجي وجو َّ جا ي قجذر

وال شججيء آ ججر  .أ ججذم أدمججا وفججي بفروبمججا ثججم بججدأم مججي السججير

اصججا أال يصججدر عنججي صججوم  ..محججاوالً تحراججك دمججي المت مججد مججي عروقججي .
ي ججة
ً
وذهابججا ؛ حر ً
أتاما الهلمة التي تتكاثن مي األروان .
فيفججا مججن التحججدي وججان قججد بججدأ يتسججلا إلججي ..
نوعججا ًّ
فيججا أو ً
مججر الوقججم بطي ججا ثقججيالً  ..لكججن ً
(صورة َّان ) مي النامجذة مجي هجذ السجاعة َّودتنجي بالجدفء  ..هجا وانجم هنجاك بالصجدمة ؟ أم أن
قلبب ججا ح ججدثبا بش ججيء ؟ ابتس ججمم  ..وان ججم تس ججتمع لكلم ججاتي ع ججن ال ججوطن والث ججورة بش ججغن ؛ أو ُق ججا
جر  ..مغججامرام
دور مثيج ًا
بانججدهاش  .وانججم تتصججور نفسججبا م ججي وينبججا تمثججا مججي مججيلم سججتل ميججه ًا
بولي واعتقاالم منشورام  .وانم ترت ن من الدهشة والنشوة إذا ما أعطيتبا م لتنجا الصجغيرة

الغراب ججة الش ججوا والح ججروف لتق أره ججا لس ججة وت ي ججدها دون أن تُطل ججع عليب ججا أح ج ًجدا وه ججي م ججي ياي ججة
االنف ال  .وانم الكلمام مشحونة بيصوام عمال مضر؛ين ومهاهرام وطلقام رصاو .
ابتسمم عندما ت يلم ما تح

به اآلن  .هي تر حبيببا بين شحطين من الم بجران يروج

تاروا ال يون تتكلم  .وجادم البسجمة أن تصجبو ضجحوة صجراحة وتمبجا مجتو
ال ر؛ة وانهر نحوها ً
البا

م ية .

وضوحا ووآبة وصمتًا مي ضوء الطرقة ييجر المباشجر .قجادني مجدني ع جوَّ
بدم الح رة أكثر
ً
صامم إلى ح رة أ ر ضيقة مقتط ة من يرمة أكبر بحا َّ شبي لَّج ويامال وسجقن قجديم .
دمايججة نصججن عاطلججة مججي رونبججا  .أ لسججني أمامججه  .ب ججدها ل ج

وانججم أكثججر دمًججا بسججب
الدماية من قدميه ثم أعطاني استمارة ملي ة بالبيانام واألس لة والفرايام وقال لي وهو يناولني

قلما ..
ً
 اكت -أكت

وقججر

! اكتببا ولبا ..
إيه ؟

 اللي قدامك اكتبه  .إمال  .ما ِّتفوتش أي انة وما تكدبش يا ابني أحسن لك .
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تيملم االستمارة  .وانم ملي ة بالسطور وال انام التي لم تترك شيًا ؛ ابتداء من اسجمي حتجى

ال ججد ال اربججع وأسججماء أ جواتي وأمججي وعا لتبججا وأبججي وقبيلتججه وأقججار؛ي والمججدار التججي
ت لم ججم بب ججا  .قرات ججي وال يج جران المبم ججين واألص ججدقاء المقج جر؛ين وعن ججاوان الك ججا ووه ججا فبم
ومراكَّهم اال تماعية  .استغرقتني ار ابة وماء الفرايام  .ونم مورم مي الجرم ،وال صجيان

ولكني طردم هذا ال اطر ؛ مولبا م لومام يمون الوصول إليبا بسبولة.
مورم أن أستفسر عن طراقة ترتي

الم لومام ولكني و دته قد راح مي النجوم مجن الت ج

مصمما على عبثية وا ذلك ويلبني ش ور بالرثاء ل جالي (السج يد)
ملم أشي إَّعا ه واندم م
ً
وأ يججه (ال ميسججي) وأوالد عمججي (عججو )،و؛نججام عمتججي (مرحججة) ؛ وهججم يججد لون إلججى عججش
الحوومة رسميًّا  .اآلن بسجببي تجم وضج بم تحجم بجءرة عدسجة ارحجة قجد ت جر علجيبم متاعج

هلجوا

مي ينى عنبا طوال عمرهم  .أش بم يود لو تسجلخ لجد وال يقتجر مجن مبنجى حوجومي عسجوري

يصبا أو لحا ة ملحة .
أو مدني إال
ً
وهججا هججم مي ً ججا  -مججي ليلججة واحججدة  -أصججبحوا مشججوووين مججي إب جرة و ججيو واحججد و ج( ِّشُلش) سججمك

بلطججي صججاد (ابججن َّانججة) مججن مصججرف (الب جواليو) مججدونين مي ً ججا مججي دمججاتر الحوومججة واألمججن
ال ام بالذام  .مصيبة حارة  .ما علينا !
انتبيججم مججن مججاء بيانججام الورقججة  .ولمججا و ججدم الر ججا ال ي جَّال نا ًمججا ؛ مضججيم أ ار بججا وأنججا
أتصججور وقججع ذلججك علججى وججا واحججد ججاء ذوججر ميبججا لججو عججرف  .ولمججا اسججتيقظ ال ججوَّ م ججية ناولتججه

انبا .
إياها  .تيملبا قليالً دون قراءة ومصمو شفتيه إشفاًقا ثم وض با ً
أشجار إلججي متب تججه إلججى ح جرة أ ججر مشججاببة ؛ حيججث وانججم ماكينججة تصججوار عتيقججة الطجراَّ تقججن
تمجا ثجم أوقفنجي أمامبجا والجتقو لجي صجورة
والشبو األسود وسو الهالم الدام  .أضاء شيًا م ً
مججن األمججام وصججورة مججن ال انج األيمججن ثججم أ ججر مججن ال انج األيسججر  .وقججال عنججدما و ججدني ال

منتهر :
ًا
أتحرك

 -الو  ..منش  .اتفضا مع السالمة .

ل

 -أروح ؟!

على موتبه دون أن يبتم بالرد على سءالي الس ين أو يفوجر مجي أن يقجول لجي مجاذا أم جا

بنفسي  .مضم مترة  .وقبا أن أمور مي سءاله ؛ ذبني أحدهم مجن ياقجة قميصجي وأدارنجي إلجى

الطرقة مي صمم  .متو با

الغرمة األولى ودم ني إلى دا لبا وأيلال البا

دون ولمة .

عججَّم علججي نفسججي وأحسسججم ارهانججة الشججديدة لبججذ الم املججة لكنججي وتمججم البوججاء ويالبججم
والمبانة .

مذيبا مي الحروة مشاعر القلال والتو
ياديا ؛ ً
دموعي وأ ذم أ و الغرمة ار ًحا ً
م ججر َّم ججن طوا ججا بط ججيء يب ججي  .اس ججت نم عل ججى قتل ججه باستحض ججار وثي ججر م ججن المواق ججن وال ججذوراام
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والمشاهد ومستر ً ا ب  ،األحداث التي وجان مجن نتي تبجا و جودي هنجا مجي قبضجة األمجن ال جام
وأمججن الدولججة  .و ججدتني أع ج بنفسججي قلججيالً ؛ مقججد تص جرمم ببججدوء ؛ مججع أنبججا الم جرة األولججى التججي

أُعتقججا ميبججا وأُس ج ن ومججي الدا ليججة نفسججبا  ..يججا  .مججع ذلججك لججم يصججبني البلججع حتججى اآلن ولججم
يتس ججر ال ججوف لنفس ججي إال قل ججيالً  .و ار ججم م ججا دار بين ججي و؛ ججين الض ججابو م ججن ح ججديث متك ججاما

وهدوءا ؛ حتى ودم أن أضبو ابتسامة تلوح على و بي المت
نانا
ماَّددم إع ًابا بنفسي واطم ً
ً
؛ ملججم يقججا لنججا أحججد ويججن نتصججرف حججين نقججع مججي يججد البججولي  .يبججدو أن أحج ًجدا  -مججي يمجرة الَّحججن
الثججوري (اآلسججيوي ارمراقججي) ومبر انججام التضججامن األممججي  -لججم يفوججر لحهججة أن البطججا الججوطني
القومي يمون أن يف لبا والقي بمراديه وأنصار مي الس ون  ..م قول ؟!

واندمع أحد الضبا إلى دا ا الغرمجة مسجرًعا حتجى
ُمتو البا  -م ية  -مي ض ة وص
واد أن يت اوَّني إلى الحا و وسيل بطراقة ميوانيوية :
 -مين (سمير عبد الباقي) هنا ؟

قلم وأنا أنهر حولي ؛ ألتيكد من و ودي لوحدي ..
 -أنا (سمير عبد الباقي) .

قال مي حسم تش ر به مع محاولة وبيرة ومفت لة للتهاهر بال طن وهو يلجن ذ ارعجه علجى وتفجي
وأ ذ يدور بي مي الح رة ويصدقاء :

 -اسججمع يججا سججمير يججا ابنججي  ..حض جرة الضججابو (شججووم)  -وتججر ألججن يججر  -عمججا حسججا

الصججدمة اللججي مموججن تقتججا أبججوك الغلبججان وا واتججك الصججغيران  .إحنججا مججش بنججيذي حججد  .إنت جوا اللججي

بتيذوا نفسوم  .إحنا مالنجاش دعجوة بجال لال دي اللجي بت يبجه لنفسجبا  ..هجو شجاف انجك م جالً مهلجوم
ومالكش دعوة باألشوال دي  ..علشان ود ح يسيبك تجروح بشجر  ..اسجمع اللجي بجاقول لجك عليجه

 ..حسك عينك نشوف وشك تاني  .مالكش دعجوة ببتجو (دار الفوجر) دي  .دي حتجم مشجبوهة يجا

ابني  .ليك مي دروسك  .دانم بيقولوا عليك متفوق وطالع األول على ش بتك  .سارة ..
حاولم أن أ ي

مقاط ني مي حدة .

 اسججمع امججا أقججول لججك  ..مججا تججردش وموججر  .إحنججا مججا قججدمناش اسججمك للنيابججة وال ح ن تقلججكإحمججد ر؛نججا  .هججو بيقججول انججك ِّ
لمجج ،ولماضججتك دي هججي اللججي ح تججودي أهلججك مججي داهيججة  ..حججاكم
االبن ال ار ي ي

ألهله الل نة  ..موق بقى  ..إحنا مش ح نسجيبك أونطجة  .عينينجا مجش ح تغفجا

عن ججك لحه ججة  ..أي ججو

الحواي ججة م ججش س ججبلة وال بس ججيطة  .ول ججو وق ججم م ججي إي ججدنا م ججرة تاني ججة علي ججك

ال و . ،الدبان األَّرق مش هي رف لك طراال جرة  ..هجه  ..مجاهم  ..وال ولمجة  ..مجع السجالمة

.
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مفتوحج جا لفتج جرة
لججم أع ججرف م ججا ال ججذي ي ج عل ججي أن أم ل ججه  .ججرج م ل ججم الغرمججة  ..الب ججا ه ججا
ً
ولي هناك صوم  .قلم لنفسي  -وأنا أحجاول التطلجع مجي حجذر عبجر الطرقجة  -أ جرج ؟ طجردم
الفورة  ..إيه الحواية ؟

أشار لي أحد الم بران  .لمحني عبر الطرقجة متب تجه وأنجا أرت جش ريجم انف جالي  .سجار أمجامي

وقط نججا الطرقججة الم تمججة إال قلججيالً  .نَّلنججا السججلم البججارد حتججى البججا

الر يسججي  .و ججدم نفسججي مججي

الشار الصامم ال الي وقد ا تفى الم بر  .مضيم أتلفم لفي وأنا أسجتقبا أول أضجواء الف جر

الباهتة ووتمم مشاعري بص وبة بالغة ..

أحسسجم بغصججة ُمجرة مججي حلقجي ال ججاف وأنجا أعبججر إلجى الرصججين المقابجا ؛ حيججث وانجم مدرسججة
جَّ مجي قلبجي  .مويجن
(َّان ) أمام الدا لية مباشرة  .لم أش ر بالس ادة ل رو ي با أحسسم و ًا
أوا ه إ وة (حسين) ؟ ُقب ،علينا م ً ا من الشقة وها أنا أعجود بينمجا (حسجين)  -صجديال ال مجر
 لم ي د  .صحيو أنبم قبضوا عليه مجع (عجادل حسجين) لكجن هجا تفجرق ؟ ويجن ِّسيفسجر رمجاقي
ذلك ووين سيوا ه َّمالء ال ام جة ؟ هجا سيصجدقون حوجايتي هجا سيصجفقون لجي وس ُجي بون
بحواري مع الضابو ويستملحونه وما استملحته أنا ؟

قصصججا وسججم م روايججام عججن رمججاق مججي بججالد أ ججر مج ُّجروا بمواقججن مثججا هججذ .
ونججم قججد ق جرأم
ً
أحاطم ببم الشووك حتى نقتبم  .ب ضبم ُدمع لالنتحار  .مورم مي التو ُّ جه إلجى شجقة عابجدين؛
هاتفجا صجرخ
حيث يسون (متحي م اهد) و(محمد ارمام) وانحرمم بالف ا ناحية الميدان ولكن ً
مي ِّ
يذورني بحديث الضابو األ ير :

(إحنا مش ح نسيبك ود هلل مي هلل  ..الحواية مش سبلة!!)
م الً مش سبلة ..

منججم أنبججم قججد يوونججون لفججي منججذ اآلن لي رمجوا ويججن سيتصججرف والججى أيججن أذهج

انحرمججم

إلى شار (محمد مراد) وقررم ال ودة إلى شقة السواكيني التي ُقب ،علي ميبا مبم ي رمونبجا
اآلن بالف ا وال داعي أن أقودهم إلى موان آ ر مي رمون ما لم أبو به .
حجين مججتو (م جري) البججا

اسجتقبلني بضججحوته التججي ودعنجا ببججا ووينجه لججم يوجن عنبججا  .قط بججا

أحدا سواي :
م ية عندما لم ي د ً
 -وحسين ؟

 ما اعرمش  ..أنا ما شفتوش من أول ما وصلنا الدا لية . -وسابوك ؟ .

 ما انا قدامك اهه ؟ سابوني .24

قلم لبم إيه ؟ .

 -ح أقول إيه يا (م ري) ؟! ما قلتش  ..سيلوني عن أهلجي و جدوا أسجامي ا جواتي وأعمجامي

وأ والي وصوروني وسابوني .

؛وا لكنه راحني حين قال مي بساطة .
وان الحديث ثقيالً مر ً
ِّ
حتموم روحبا .
 -يبقوا ايين وراك أكيد َّ( ..ان )

ترونججي وأسججر إلججى النامججذة ينهججر مججن لججن الشججيش  .اقتر؛ججم منججه  .وججان شججباك (َّان ج ) ال ي جَّال

مفتوحججا لكنبججا لججم تكججن هنججاك  .تمنيججم أن تهبججر ولججو للحهججة واحججدة لكججن م ججري ججذبني مججن
ً
ذراعي .
 -وب دين ؟ ح ت ما إيه ؟

 -مجش عجارف  ..أنجا شجفم (عجادل حسجين) هنججاك  .والهجاهر إنبجم قبضجوا عليجه مجع (حسججين)

و اببم (حسين) عشان يفتشوا الشقة وادوروا على حا ة تنف بم مي التحقيال .
 -وانم ؟!

 -أنا إيه يا (م ري)؟  ..تاني ؟ ما انا قدامك اهجه  ..ونجم ح اتحايجا علجيبم ي ُّلجوني محبجو

 ..أنا ما طلبتش منبم يسيبوني ..
 -على رأيك  .ب

ح نقول إيه لج(حياة) ولج(علي) ؟ دول ايين بورة من البلد هه ؟

 -ح نقول لبم إيه ؟ هو عيا وتا  ..قبضوا عليه َّي ميام من َّمايلنجا  .مجا هجم عجارمين وجا

حا ة  .إسمع  .أنا الَّم ا رج بدري أعما لفة ود علشان أبلج عجن اللجي حصجا  .سجيبني ات مجد
شوية وابقى ِّ
صحيني لو ُشفم (َّان ) .
 -ح ي يلججك نججوم ؟ هللا ي ججر بيججوتكم  .امججر ،بقججى عرم جوا ان (عججادل) وججان عنججدنا مججي البلججد

ي ملوا إيه مي (عبا ) .

وضحونا من القل

 ..وال يال .

وهمه ح ي رموا منين ؟ الكالم مالوش أي الَّمة وال بالبَّار  .تسمو أنام لي حبة .
 ُقال  -وهو يضحك : -
 -ات مد .

***
 عندما أيقهني قفَّم بسرعة و؛دلم مالبسي ووقفم أنتهر (َّان ) مي النامذة .
وانم (َّان ) طالبة مي مدرسة الت جارة الثانويجة  .تسجون مجي موا بتنجا ولبجا َّميلجة تسجون موقنجا.
أبوها ِّ
سوير  .ال تبدأ النَّاعام وال ناقام عندهم  .وال جادة ؛ حجدثم مناوشجام تالميجذي بيننجا منجذ
سونا الشقة انتبم بموعد ملقاءام نحاول ميبا تقليد ما يحدث مي أمالم (عبد الحليم).
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مرحججا
لمحتنجي (َّانج ) وهَّتنججي مرحتبجا الطفوليججة الصججادقة وهجي تكججاد تقفججَّ مجن النامججذة تصججرخ ً

مرح ججا ؛ ألن ه ججذا
مص ججفقة بي ججديبا يي ججر مص ججدقة  .وبطراقتن ججا اتفقن ججا عل ججى اللق ججاء وأس ججرعم إليب ججا ً
سيوون يطاء عاديًّا لتغطية تحروي اليوم .
التجرام الجذي ونجا

وال ادة التقينا مي ميدان السواكيني ؛ ب ًيدا عن الشار بما يوفي  .روبنا نف
اصججا لنججا ؛ ذلججك الت جرام الموشججوف المت ججه إلججى (ال مججاميَّ) و(السججيدة َّان ج ) ؛ حيججث
ملكججا ًّ
ن تبججر ً

مدرستبا مي (الهويلي)  .سي د مرصة ألنفلم وأذه

إلى (بجا

بجاراَّ) ؛ حيجث عطفجة المطب جة

وشقة (عابدين) ؛ حيث (متحي م اهد) وم موعة األَّهر .
لسنا مت جاوران نتفجََّّ مرحجا  .وألول مجرة أسجلمم مجن اللحهجة األولجى يجدها ِّ
جر ؛ حيجث
لكفجي س ًّا
ً
استقرم بيننا على المق د المشترك وقد سترتبا الحقيبة المدرسية وموقبجا حقيبجة صجديقتبا  .جارتي
السججوري) التججي أصججرم علججى الوقججوف أمامنججا وججي تسججترنا عججن األعججين المتطفلججة ريججم نحامتبججا
بنججم ( ُّ
الفا قة  ..محتضنة ب سمبا الشديد النحول ميضان المشاعر الذي وان يغمر مق دنا وال الم حولجه
تتر مبججا

طا وتتحججاوران مججي رعشججة مججن األحاسججي
لمس جا وضججغ ً
 .هلججم وفانججا تتحججدثان وتتبامسججان ً
لثمجا وتقبجيالً ..
نهرام ال يون التي تفي ،شجوًقا وانف جاالً  ..تبادلنجا ولمجام قليلجة لكجن وفانجا شجب تا ً
يدا  ..ووامقم مي شغن وس ادة
شرحم لبا بسرعة ما حدث ودعوتبا وصديقتبا لنَّهة مي قار ً
وينبججا ستت سججد شججقاوة (آمججال مراججد) مججع (حلججيم) مججي مججيلم لججم يمثالنججه ب ججد يل ج ميججه (حلججيم) دور
البطا الذي يتصد للطغيان ..
و ججان التج جرام ق ججد ججاوَّ مي ججدان (عاب ججدين)  .انته ججرم حت ججى ب ججدأ م ججي االلتف ججاف دا ج جالً إل ججى ش ججار

(ال لججيي) مقبلججم وفججي وفبججا واسججتيذنم بسججرعة  ..ألقفججَّ مججن الت جرام م ججية ؛ وهججي تتججاب ني بلبفججة
أحدا ال يت قبني  .وانجم أصجاب با
و وف ؛ مع أنني شرحم لبا السب ميما سيم ا وي أتيكد أن ً
مججوق ممبججا ت فججي بص ج وبة شججبقة ال ججوف عنججدما قفججَّم مججن الت جرام المتحججرك مججي ب جرة اكتسججبتبا
لسججنوام مججي الص ج ود والنججَّول مججن قطججر (سججوة حديججد و ججه بحججري) وهججو مججي عججَّ سججرعته .ودعتبججا

ملتوي جا إلججى حيججث يسججون
بابتسججامة وأنججا أ تفججي مججي إحججد الحججارام القرابججة بسججرعة ألسججلك طراًق جا
ً
(متحي م اهد) و(محمد ارمام) ..
درم مججن حججارة إلججى حججارة  ..ولججم أد ججا البيججم إال ب ججد أن تيكججدم أن أحج ًجدا ال يتب نججي  ..مججي
الشجقة وجانوا مي ً جا يغطجون مججي النجوم  ..مجتو لجي (متحجي م اهججد) وهجو يغالج النجوم  ..ترونجي مججي
الصالة واندمع إلى دورة الميا ...
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قال وهو منبمك مي تفرا مثانته :
 -إيه األ بار ؟ ..

قلم له وأنا أنببد على الكرسي القش :

َّ -مم  ..قبضوا على (عادل) و(حسين عبد ر؛ه) ..

قطع اررسال  ..وعاد ملبوًما ليتيكد مما قلم ..

استيقظ النا مون على ال بر والتفوا حولي يتساءلون بينما نسي هو إكمال تفرا مثانته .

وججان المو ججودون ولبججم مججن َّمال نججا الطلبججة  ..مججن وليججام أَّهراججة م تلفججة ؛ وان وججانوا مي ً جا مججن
(الدقبلية)..
ساد الو وم صباحنا  ..وتبادلنا التحليا  .قال الجب  ،إنبجا حملجة أ جر  ..وقجال الجب  ،إنبجا

حاسما األمر ..
صدمة  ..وقال (متحي)
ً
 عججادي يججا َّمججال  ..النججا بتتصججرف ويننججا مججش مججي أَّمججة  ..ووججين َّمالءنججا ججار ين بوجرة ..الَّم نفور ونفبم  ..ونتصرف على مستو الم روة  .الحوايجة لسجه مجي أولبجا و( نصجر) جالو

حدد مسارها .

ثم قطع الصمم صوم (محمد ارمام) وهو يحدق مي و بي :
 -وانم ؟..

قلم با تصار :

 -دوني مع (حسين)  ..صوروني  ..وسابوني ..

ساد صمم ثقيا  ..اَّداد وثامة عندما تبادل ب ضبم النهرام  .وقبا أن تفوح ار حجة الشجك القجذرة

أسججرعم أحوججي لبججم وججا مججا حججدث بالتفصججيا لججم أتججرك ولمججة وال إشججارة إال وذورتبججا  ..لدر ججة أنججي

مورم أن إصراري على ذور التفاصيا قد يوون باعثًا أكثر للشك .
(شججيء يججام )،قججا عصججر قلب جي  .وأنججا أتججابع مججي ججوف هججالًّ مججن الشججك يَّحججن وشججبو ارم

الصباحام البجاردة  ..بددتجه تما ًمجا قبقبجة (متحجي م اهجد) الفالحجي الصجادقة ؛ وهجو يقجول بطراقتجه
ال اصة :
 -وهللا ووق ججم يججا ِّملججو وعرم جوا سججوتك  ..مججش ح يفوتوهالججك  .وججان م ججاهم أمججر قججب ،علججى

(عادل) ومن م ه  ..الضابو م الً وان عايَّ يلبك  ..لكن قالوا له ِّ
هوشجه  ..احنجا ناقصجين عيجال
 ..لِّي بالك  ..ال ين عليك يا ملو ..

ضحك ال ميع وت اوَّم عن ارهانة التي رمم عن صدري هجا ال جوف الثقيجا  .لجم ي تجر،

أحججد علججى تفسججير حتججى أنججا  ..ارتحججم والتقطججم أنفاسججي  ..ماأليججام بيننججا  ..وماَّلججم حسج

والمججه

رضا للقب ،علي مي أي لحهة  .وساعتبا لن يوون موان للشك مي إ الصي
تحم المراقبة وم ً
مرحم ًّدا بريم حواية (عيال) دي  ..وأحببم (متحي م اهد) أكثر .
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مالحا من قراجة م جاورة اشجتبرم بنشجاطبا السياسجي وقراتنجا وهجي (ميجم الحلجوج)  ..ووجان
وان ً
عججدد وبيججر مججن أبنا بججا يدرسججون مججي وليججة دار ال لججوم ب ججد الثانويججة األَّهراججة  ..ووثيججر مججنبم اعتنججال

الشيوعية ريم ذلك  ..أو بسب
الحو ججم عل ججى الن ججا

ذلك  ..وان (متحي) من أكثرهم ذواء وقجدرة علجى القيجادة  ..ي يجد

وعل ججى الت ام ججا م ب ججم ؛ وه ججو متس ججلو بمو ججر الفالح ججين الموي ججا م ججي الت ججاراخ

وتصج جرماتبم الح ججذرة الت ججي تبط ججا رد الف ججا لتتب ججين موق ججع األق ججدام ؛ و اص ججة م ججي و ججود الغر؛ ججاء ..

دادا دا ًما للب وم أو للدما ..
ولتشحذ ال رابيش است ً
ذام يججوم اءنججا المس ج ول التنهيمججي المروججَّي (الشججيخ مبججارك) ليتججابع نشججا قسججم ال ام ججة ..

وأبججد ذلججك المسج ول أثنججاء اال تمججا إع ًابجا اَّ ج ًجدا بَّميججا َّمبروججي الحروججة فيججن الججوَّن مججن النججو
إحساسا ب دم الراحة ..
الذي ي طيك
ً

جر عججن إقدامججه علججى ت نيججد أكثججر مججن سججم متيججام وسججبع شججبان مججن طلبججة وليججة
وججان يقججدم تقراج ًا

اآلدا

يستوع

وججانوا منضججمين إلججى (حججَّ الب ججث)  ..وأنججه بحروججة التفججاف ماهيراججة موراججة اسججتطا أن
بودهم من الل حروتجه األكثجر ذراجة وقد ارتجه علجى وضجع األمجور مجي منطجال مقنجع

! .و؛ذلك ضاعن ال ضوية بولية اآلدا

ثالث مرام الل شبران مقو من إعالن الوحدة !..

وريججم ارشججادة التججي أبججداها المس ج ول المروججَّي ببججذا ال بججد الملمججو

 -وهججو ر ججا ذو ب جرام

واس ة منذ (ح  .م)  -وأع بم أنا نفسي بالَّميا ريم عدم ارتياحي إليه وو دم والمجه مقن ً جا

تمامجا لكننججي لمحججم علججى و ججه (متحججي م اهججد) نهجرة اسججتبانة سججا رة وهججو يججَّم شججفتيه مججي عججدم
ً
هامسا : ..
اقتنا  ..وان آثر الصمم  .وعندما انتبى اال تما  ..قال لي
ً
 -انججم ولججم مججن الكججالم د  ..الجواد د ن جا وموجا  ..مججش نججاَّل لججي مججن َّور  ..أنججا رحججم

الكلية ولقيته قاعد وسو شلة بنام مايصة وناَّل ن ع مي البيامة ..
ومرم األيام ..

وتبججين ص ججدق حدسججه ري ججم تيكيججد المسج ج ول التنهيمججي عل ججى ضججرورة االس ججتفادة مججن ق ججدرام الَّمي ججا
(الن ا ) ال ماهيراة  ..والحمد هلل أن هذا لم يحدث ؛ با وان لحد

(متحي م اهد) قدرة مطراجة

عل ججى االكتش ججاف ؛ إذ تب ججين  -ميم ججا ب ججد حمل ججة ين ججاير -أن ص ججاحبنا (الموج جا ) ل ججم يو ججن أكث ججر م ججن

(يواصة) ! ..
و(متحججي م اهججد) وججان واحج ًجدا مججن ر ججال المقاومججة الش ج بية الججذين تسججللوا إلججى (بورس ج يد) عبججر
بحيرة (المنَّلة)  ..ريم اعترا ،أ يه الكبير الذي وان ي وله وأ واته ب د موم أبيه  ..وان أ جو
جر وعجانى األمجران مجي سجبيا إب جاد عجن االنجدماج مجي ال مجا السياسجي
يرم ،أموار وا ادله وثي ًا
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 ..ومججع ذلججك ذه ج

ليودعججه مججي (المطراججة)  .وعنججدما رآ مججي ثيججا

طفرم الدمو من عينيه وقال له :
 -انتجوا حتكونجوا الحطج

الصججيادين يسججت د للرحيججا ..

مججي الحراقججة يججا (متحججي) َّي وججا مجرة  ..وبوجرة تقججول إنججي قلتبججا  ..مججا

حدش حيفتكروجوا بجال ير  .و؛رضجه حتبقجوا المتبمجين مجي البَّامجة واالنتصجار أنجا لجو ونجم شجاين
ان اللي بت مله د حيغير حا ة ميبا أنا ونم قل م هدومي وعديم م اك ..

واحتضنه وهو ي في دموعه حتى ال يوسر م اديفه لكن (متحي) الذي وانم رأسه تدور مجي

ميججادين مَّدحم جة ب مججال أصججحاء يلوح جون بال اريججام الحم جراء وهججم يحملججون صججور (لينججين وسججتالين
ومجاو)  ..عمالقجة  -وصجورة ( مجال) علججى منبجر األَّهجر -وحولجه آالف األذر والبنجادق والفجءو

التججي تشججال هججالم الليججا لتججيتي بججالف ر ال ديججد وبالنصججر (لمصججر)  ..لججم يفبججم سججر يضج

أ يججه وال

سر دموعه !!

ونا م ً ا مي سينما (أوديون) التجي وانجم ت جر ،مجيلم (الطلقجة الواحجد وأر؛ جين)  .وعرضجوا قبلجه
يليا لَّاارة (عبد الناصر) األولى لج(موسوو)  .وانم القاعة مشجحونة بجال واطن ال ياشجة
ميلما تس ًّ
ً

وال تكن عن التصفيال ولما هبر الَّعماء السومييم مع (عبد الناصر) يتبادلون الضحوام مجي

ياشا  .وان لكا مصري مرامقه السومييتي ال يون عن التودد إليه
مرحا ً
ود ين و على ال ميع ً
؛ مإذ بج(متحي) يَّيدني مي د مرح :
 -بو ووي

يا َّميا واعرف مس ولياتك الت نيدية .

شارك (متحي) مجي طباعجة المنشجورام وتنهجيم المهجاهرام دا جا (بورسج يد) ضجد نجود االحجتالل.
أبدا لم يذور شيًا من هذا ولم يتحجدث عجن نفسجه
ويقال إنه شارك مي طن (مورهاو )  ..لكنه ً
أو عن دور مي أي مناقشة رم حول هذا األمر  ..ولم يغضج عنجدما لجم يجذور أحجد مجن الجذين

قججاموا بتججيلين الكت ج

أو وتابججة المقججاالم عججن أيججام االنتص جار لكنججه مقججو حو جى لججي موقججن أ يججه

الكبيجر  -الجذي وجان يحبجه ويبيجه  -وعجن االبتسجامة الحَّانجة علجى و بجه النبيجا  ..وضجحك وطفجا
س يد وهبه اله عيدية وبيرة نبار ال يد .
لججذلك  ..لججذم بججه واعتبججرم والمججه وتفسججير لإلم جراج عنججي  -ولموقججن المباحججث م ججي  -بمثابججة

التحليا الوحيد الصحيو  ..وصدقته  ..وارتحم ..
واندم م ألندمي بوا قوة  ..رعادة ترتي

(عادل حسين) و(حسين عبد ر؛ه) الذي أصا

صفومنا األ يرة أو ملولنا المب ثجرة ب جد القجب ،علجى
قسم الطلبة بضر؛ة قاصمة !
***
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 أمججا ارمججالم الث جاني مججن الس ج ن ؛ مقججد حججدث بالصججدمة البحت جة ب ججد هججذا بيقججا مججن شججبر
تقر ًابا.
ونججا قججد بججدأنا محاولججة لت ميججع قواتنججا مججي ال ام جة م جرة أ ججر  ..ووججان القججب ،علججى المس ج ول

(عادل حسين) وعلى (حسين عبجد ر؛جه) سجارة مادحجة للقسجم الجذي ونجا قجد اضجطررنا لتقسجيمه إلجى
ثججالث تشججويالم يقججود وججا تشججويا منب جا ال مججا مججي إحججد ال ام ججام القاهراججة تحججم ضججغو َّاججادة
ح م واتسا قاعدتنا مي ال ام ام الثالث الل عام (.. )58

طجا بم موعجة حجدتو (االنقسجام) ووجان م همنجا مجن األراجاف ؛ ميمجا
وان تشويلنا الطالبي مرتب ً

عججدا طججالبين قبطيجين مججن القججاهرة همججا (م ججدي) و(سج د) مججن (شججب ار) و(رو ،الفججرج)  ..وججان ذلججك
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الطال

(ال

ار عقج
اخ) قجد بلج مجرًا

أول حملجة  .وتبجين لنجا ميمجا ب جد أنجه سجلم للمباحجث م موعجة

حَّ؛يججة مججن بلججد (ميججم يمججر)  .ولججم نت مججد قطججع الصججلة بججه أو حصججار لكنججه بنفسججه وفانججا شججر
بابت اد .

تماع جا وقمنججا بتشججويا سججورتاراة ثالثي جة ب ججد إعججادة ضججم التشججويالم الثالثججة مججي قسججم
عقججدنا ا
ً
واحد لضجمان سجرعة وديناميويجة الحروجة  .ويلبجم علجى اال تمجا ريبجة عارمجة للقيجام ب مجا سجراع

للرد على ط

(عبد الناصر) الم ادية والمحرضة لل ماهير على الشيوعية والشيوعيين والتجي

وانججم تججَّداد حججدة وتتصججاعد مججي هسججتيراة ب ججد اتسججا البججوة بينججه و؛ججين

(االتحججاد

السومييتي) وحوومة (ال راق).

وان م همنا ير أن الرد على (عبجد الناصجر) هجو المبمجة األولجى الملحجة التجي مرضجم نفسجبا

علينا مع انقطجا االتصجال وعجدم م رمجة مجد ال سجا ر وعجدم امتالكنجا ل بجاَّ منجي للطباعجة .

ووانم حملة االعتقاالم ذراجة إلجى در جة مادحجة ؛ اصجة وقجد تمجم ب جد انقسجام الحجَّ قبجا أن
ي جن حبججر توحيججد بسججب

الموقججن القججديم للتنهيمججام ب ضججبا مججن اآل جران وبسججب

روح الشججك

وال الف على الموقن من السلطة الوطنية ودورها الم ادي للشيوعية .
ووانم شجتا م (عبجد الناصجر) وانوشجاف الو جه الم جادي للديمقراطيجة ببجذا السجفور الفجي واتبامنجا

بال مالة مباشرة للسومييم  -الذين وقفوا م ه مي ال دوان الثالثي وَّودو بالسالح با وساندو مجي

م روة تيميم القناة لبناء السد مي موا بة مباشرة مجع (أمراوجا)  -قجد وضج تنا نحجن المتبمجين بيننجا
عمالء لسلطة (عبد الناصر) الوطنية مي موقن ض ين للغاية أمام رماق (التكتجا) وأمجام قواعجدنا

الطالبيججة نفسججبا ؛ بججا وأمججام أنفسججنا  .ولججم يوججن مججا ي ججري علججى م تلججن األص ج دة يججوحي باحتمججال
قرا

النفراج األَّمة بين ما يمون أن يوون حلن ال ببة الوطنية بين الشيوعين والقوميين ..

و ججر إلغججاء الال حججة الطالبيججة وقصججر النشججا الثقججامي واال تمججاعي علججى األسججر وعلججى ل ججان

نش ججا يش ججرف عليب ججا أس ججاتذة مروض ججون أو ض ججال ون م ججي ال الق ججة م ججع االتح ججاد الق ججومي واألم ججن .
وتضاعفم سيطرة الحر ال ام ي وسجلطاته  ..ولجم يوجن هنجاك أمجا مجي إ جراء انت ابجام طالبيجة
مججي األمججال المنهججور  ..إال بشججرو بالغججة السججوء  ..يقتصججر ميبججا التصججوام علججى أعضججاء ل ججان
النشججا واألسججر وبشججبادة مججن األسججتاذ المشججرف علججى األسجرة أو المنججو بججه (حوججم) الل ججان بيججد مججن

حديد ! ..

قالبا (متحي م اهد) ببساطة ..

 -حملة يناير نقطجة سجودة لجن تجَّول مبمجا يسجلنا القمجاش األبجيَّ .. ،ي قبجر (ابجن الحطجا )

وديا الحية المقطو .

ولما سيلنا وين وان ذلك  ..قال :
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يبوججي عليججه وأ ججذ

جر و لج
 يحوجى أن حيججة لججديم (ابججن حطججا ) مقتلتججه  .أبججو بنججى لججه قبج ًاانتقامجا وسج م إليججه الحيججة وصججالحته مججي مقابججا أن تحضججر لججه ججوهرة وججا
يتجر؛و بالحيججة لقتلبججا
ً
صباح ليسمو لبا بالس ي لرَّقبا  .وها السالم الحذر قا ًما بينبمجا  ..ب جد متجرة  ..موجر الحطجا
أيضجا للحصجول علجى الكنجَّ الجذي تجيتي بجال واهر منجه مغاملبجا
مي قتا الحية رطفاء نار حَّنجه و ً
ذام يوم وضر؛با مي طيها ولم يتمون إال من قطع ذيلبا  .وطب ً ا يضبم الحية ولم ت جد تحضجر

باكي جا
لججه ال ججوهرة اليوميججة منججدم علججى مججا م ججا  .وحججاول مصججالحتبا مجرة أ ججر وهججو ي تججذر لبججا ً
ولكنبا قالم له :

مقطوعجا ميحجدنا لجن
مام األوان وما دام قبجر ابنجك قجدامك  ..ومجا دام ذيلجي
 ال يا حطاً
ينسى ثير عند التاني إال لو هدمم القبر أو نبم لي ذيا تاني .
وأثبتم األيجام حومتجه السجاذ ة محتجى وتابجة هجذ السجطور لجم تُفلجو أي محاولجة لنسجيان (الجذيا

المقطو ) أو لبدم (قبر االبن المقتول)  .ومشلم وا محاوالم التحالن والتصالو ؛ با ولجم تسجفر
أي منبا إال عن مَّاد من سوء الهن والشجك الجذي ال يفسجو الطراجال إال لمَّاجد مجن الفرقجة والصج ار

.

ووججان مججن الطبي ججي أن يوججون (متحججي) المججءثر والفاعججا  .قا ج ًجدا لفصججيلنا المحججدود ال ججدد والججذي
انبتم الصلة بينه و؛ين بقية الحَّ ..
يومجا أن أحججاول َّاججارة (حسججين) أو علججى األقججا أن أقنججع (م ججري) أن يحمججا رسججالة
طلج منججي ً
أل يه ولو شفاهة  .وونجم أصجح أ جم (حسجين) وأ اهجا (م جري) عنجد قيجامبم بَّاارتجه ب جد أن
عرمنا (بالصدمة) أن من حقه أثناء مترة التحقيال َّاارة أسبوعية  .وب جد أن علمنجا أنجه أُود (سج ن

مصر) رهن التحقيال ولم يصدر بشينه أمر اعتقال ب د  .مصار ذهابي م بم إلى الس ن للَّاارة
طقسا لم أت لن عنه إال للشديد القوي ..
األسبوعية ً
اقتنع (م ري) ب د بد أن يطل من (حسين) تدبير اتصال لنا بالحَّ

أو على األقا ينقا

جوءا والحملجة البسجتيراة
ريبتنا إليه مي تدبير االتصال لقسم الطلبة  ..ووانجم األمجور قجد اَّدادم س ً
ضد الشيوعية تَّداد اشت االً وم ا ة ..
مي األسبو التالي ..

أعطا (حسين) عنوان أحدهم مي (يمجرة) وَّود برسجالة وأمجارة مجن (رم جم السج يد)  -ووجان

قجد أعيججد القجب ،عليججه  -لججذلك الشج و ووججان اسجمه (حنيطججر) لكنبججا وانجم محاولججة و ججدمبا؛ إذ
اعتججر ،الججَّمالء علججى االتصججال بججذلك الش ج و ؛ ألن الشججووك تحججيو بججه  .ورمجج ،الججَّمالء أن

أذه ج

لمقابلتججه مججي شججقة ب م ججارة (يم جرة) الشججبيرة  ..قججالوا إن ه ججذا الش ج و قرا ج

الناصر) نفسه  ..وان (عبد الناصر) عاش مي بيتبم وهو طال

( مججال عب ججد

شوووا شديدة حوله
؛ وان هناك
ً
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 .وابدو أن (رم م) ال ي رف ذلجك أو ي جرف وات اهجا  -مجي ثقجة سجاذ ة  -تلجك الهجروف ولجذا
علينا أن ننببه مي أقر مرصة .

س يم للحصول على اتصال عن طراال (دار الفور) ؛ ووانم تسجت د لإلصجدار الثجاني لم لجة

(الغد)  ..ون حم مي ذلك  ..ولكن األمور سارم إلى مَّاد من التوتر ..

ار
الكا وان ضد ال و السياسي للحَّ (االنقسام) ؛ اصة والحملجة ضجد الشجيوعية تجَّداد سج ًا
ب ججد أح جداث (الموصججا  -انقججال الش جواف)  .وونججا قبججا هججذا بفت جرة قججد مو نججا بوصججول بيججان مججن

السج ن مججي أكثججر مججن عشجران صججفحة بتوقيججع (إبجراهيم عبججد الحلججيم)  ..علججى صججورة طججا

مو جه

ل ج ج( مال عب ججد الناص ججر)  ..يلق ججي بالمسج ج ولية ولب ججا عل ججى ع ججاتال التصج جرمام ال اط ججة والممارس ججام
الطفولية اليساراة التي ال تستوع هروف المرحلة وادعونا لضبو النف

و أر الصد وتوحيد

الصججفوف  ..وويننججا المس ج ولون عججن وججا مججا حججدث  ..ومججي نبايججة البيججان يججدعو البطججا الم ججادي

إهبار لحسن النوايا .
ًا
لالست مار ( مال) رطالق سراح الم تقلين
ولججم يت ججر ،البيججان لت اَّيججد الس ج ار الم ججادي للديمقراطيججة  ..واَّديججاد الججروح االنتقاميججة المرادمججة

دا ًما ألحو ما مجي يل ِّجو الت صج
بيانا لتوَّا ه مي ال ام ة يت او مع مشجاعر وآراء َّمال نجا ؛ يجدعو لضجرورة ات جاذ موقجن
أعددنا ً
حاسم من تلك الروح المت صبة ضد الشيوعيين وحفيجم أقجدامنا لطبجع هجذا البيجان دون جدو ..
القجومي مجن يبجاء  ..وقامجم قيامجة َّمال نجا اصجة وأننجا ونجا قجد

مي الوقم الذي أعيد طبع بيان (إبراهيم عبد الحلجيم) مجي عجدد جاو مجن م لجة (االنتصجار) التجي

ومحفَّ لل ما  ..وان أطفي ذوة الفرح ببا ما حوته
ًا
وبير
انتصار ًا
ًا
وان حدث عودتبا إلى الصدور
من (است ذاء ومبانة) وما وصن الطلبة بيان (عبد الحليم)..
انف رم قنبلة الغض  ..ثار ب جَّ ،مال نجا وهجددوا بجال ودة إلجى الحجَّ احت ً ا جا ؛ بجا وتجرك
الب  ،التنهيم أو و دوها ح ة لتروه العنين اليوم الذي عرمونا ميه !!..
ولججم يوججن أمامنججا إال أن نمتنججع عججن توَّاججع البيججان الججذي أُطلججال عليججه (البيججان الفضججيحة)  .ووتبنججا

رأينجا مججي ال ام ججة إلججى ل نججة المنطقججة مءوججدين مبمنججا للطبي ججة المَّدو ججة لنهججام (عبججد الناصججر)..
ومح ججذران م ججن تغلغ ججا ال ججروح الدوتاتورا ججة مي ججه وتغلج ج

البيراقراطي ججة وال قلي ججة ال س ججوراة ري ججم مواقفج جه

جوعا لمصجالو الف جام ال ليجا
الوطنية وأنجه يستسجلم وانحجدر إلجى أردأ م ارتج الت صج القجومي ض ً
من البر واَّاة مي محاولتبا لالست ثار بالسوق الوطنية وعجدا با مجي سجبيا تحقيجال هجذا للديمقراطيجة
 ..وطلبنجا طبججع رأينججا وهججددنا بالقيججام بانضججمام مججاعي (للتكتججا) ريججم أن نشججا عناصججر وججان قججد
تقلو وسو الطال

ب د القب ،على أيلبية عناصرهم القيادية من الطلبة ..

وأيض ججبنا التس ججوان المس ججتمر وس ججاد ب ججين ص ججفومنا الش ججك والغضج ج  .واس ججتُبلكم طاقتن ججا م ججي
جر؛
المناقشام التى ال تصا إلى حسم أي موقن وامتقدنا (عادل حسين) و(حسين عبد ر؛جه) وثي ًا

إذ وانم لج(عادل حسين) عبقراجة للوصجول إلجى نقجا اتفجاق أساسجية وبسجيطة ؛ مءو ًجدا مجي وجا مجرة
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أن ال ما ال المناقشام هو القادر علجى ت جاوَّ التفاصجيا الم وقجة  .وونجا نصجدقة  ..ووجان األمجر

يتفتال عن صحة هذا الرأي  ..ألنه وان ي د دا ًما ما يولفنا بالقيام به بالف ا .
ذام يوم ونم مي ميدان التحراجر مجع (عيجدارو

القصجير)  ..وجان الراديجو يَّعجال مجي هسجتيراا

مطالب جا بججذبو الشججيوعيين الججذين يتر؛صججون ب جالوطن  ..ونججا وحججدنا  ..وسججو الميججدان والميورومونججام
ً
(متحججي م اهججد)
تَّعججال مطالبججة بججدمنا  ..وونججا مججي طراقنججا للحصججول علججى البيججان ب ججد أن أبلغنججا

جار لنججا ولرأينججا ؛ يمثججا نقطججة تحججول نحججو
أنججه تججم طبججع وميججة محججدودة منججه وونججا ن تبججر ذلججك انتصج ًا
التقيججيم الصججحيو للموقججن  ..ونقطججة بدايججة ل مججا نوا ججه بججه حملججة التح جرا ،علججى االيتيججال التججي

وصججلم إلججى ذروتبججا  ..يججوم قججرر (ومججال الججدين حسججين) مق جرة ردي جة الصججياية عممبججا علججى تالميججذ

المجدار االبتدا يجة ؛ يحفهونبججا وارددونبجا دون مبججم عجن الشججيوعية

(باعتبارهجا داء ين ججر

مججي سججم ارسججالم وانب جى عججن الفضججيلة وارنسججانية!) ول جذلك مججدماء الشججيوعيين مباحججة وذبحبججم

حالل ..

وضججحك (عيججدارو ) وهججو يتحسج

يبججه مو ججد ميججه متاحججة أهججرف وابججام  ..وأسججر بججي وهججو
نهجام الحوجم

مبالغا مي الذعر ؛ مبذ األداة وحدها تكفي رثبام (تآمر المسجلو) لقلج
يتلفم حوله
ً
لضحواته  ..ولكني است بم لسحبه لجي وجي نسجر لنلحجال باال تمجا  ..واسجتالم
! ..ولم أست
انقالبا مي مسار التاراخ !!
حصتنا من البيان التارا ي الذي سيحدث
ً
وعمليجا لتحديججد المبججام وسججبا توَّاججع
تماعجا عججا ً ال
وجان اال تمججا مججي شججقة (عابجدين)  -وججان ا
ًّ
ً

البيان  ..وأ ذم نصي

( ام ة عين شم ) ومضيم إلى شجقة (السجواكيني) ألبجدأ مجن الصجباح

ير سنرد على (عبد الناصر).
حماسا  -أ ًا
الباكر توَّا ه على الكليام الم تلفة وأنا أكاد أنف ر
ً
***
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 أ ذم نصي

ام ة عين شجم

مجن المنشجور الجذي سجينال مجن (عبجد الناصجر) واجرد

علججى ادعاءاتججه وأكاذيبججه وأنججا مججي حالججة م نويججة عاليججة  ..مججنحن لسججنا عمججالء إال لبججذا

الججوطن والبججد أن نفضججو ميولججه الدوتاتوراججة وطموح جه لالنف جراد بالسججلطة ووقوعججه

مترددا .
أسير ألصوله البر واَّاة الصغيرة التي ت له
ًا
ً

ابتسمم عندما تذورم أنه اشتكى لسورتير الحَّ الشيوعي األردني  -ووان صديًقا له  -أن

الشيوعيين المصراين يقولون عنه إنه (بر واَّي صجغير)  ..وضجحك الرميجال األردنجي وهجو يداعبجه

قا الً ..

 -لك حال تغض

مينم (بر واَّي وبير) !!

أيضج جا أن نسجج ر م ججن
ويق ججال إن (عب ججد الناص ججر) قبلب ججا ول ججم يح ججتي  ..هو ججذا قي ججا لن ججا مم ججن حقن ججا ً
صومنا .
ذهبم إلجى البيجم مجي شجار النَّهجة ألبجدأ مجن هنجاك جولتي لتسجليم المنشجورام وتوَّا بجا حسج

وا موقع ولم يون من المفيد حما وا هذ الكمية أثناء ولتي .
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ونججم س ج ًيدا وطججا ر  .مبججذا المنشججور وتبنججا نحججن وأ برنججا التنهججيم علججى طباعتججه  ..ولججم يوججن
يقلججا مججن مرحججي سججو المنهججر الججذي و دتججه مججي شججقة (عابججدين)  ..وججان (متحججي) يججوَّ المنشججورام
على (مندو؛ي االتصال) مي نف

الموعد  .وان هناك ثالثة أو أر؛ ة مندو؛ين  ...وضايقني هذا

 ..مب ضبم ي رمني باسم آ ر  ..ولما انصرموا عاتبم (متحي) على ذلك :
 -أنا امتكرته طابور م ية ..

وضحك الرماق الفالحون واعتبروا أنني أبال ..

 يا سيدي احنا مي م روة محتا ة حروة .. -لكنبا تحتاج إلى حذر أكثر ..

وابتسم (متحي) وقال :

 -دول َّمال موثوق ميبم ..

وسو ُّم  ..مبو المس ول ..

وان ججم الش ججقة تش ججبد ت م ججام أكب ججر م ججن ه ججذا  .وان ججم مل ججي للكثيج جران م ججن الب ججار؛ين والبل ججديام

واألصدقاء ؛ و اصة ساعة الغذاء ؛ حيث ونا نطبخ حلة ض مة من ال ضار أو الكشري
تحسبا
ً

لوصول وثيران لتناول الغذاء مي هروف هرو؛بم الص بة ..

وان من بينبم واحد تبين أنه وان (يواصة) سلم أكثجر مجن قضجية  ..ووانجم لجه قصجة تسجتحال

أن ترو لي

هذا وقتبا ..

مججي الشججقة قسججمم المنشججورام حس ج

وأ ججذم نص ججي

آدا

المواقججع وأمنججم وججا قسججم مججي موججان مججا مججن الشججقة ..

(ع ججين ش ججم ) وتو ب ججم إل ججى (ش ججب ار)  ..قابل ججم (مص ججطفى) وو ججان متحرًقج جا

الستالم المنشور ؛ مقد وان ب  ،رماق التكتا يحاصرونه بموقن (حدتو) من (عبد الناصجر) ..

وقضججيم وقتًجا مججي محاولججة إصججالح ذام البججين بينججه و؛ججين (ماطمججة) التججي وججان علججى عالقججة ببججا ..
وونا ن تبرهما مي عداد المتَّو ين  ..وونم أح ب  ،الضيال لوصول ال القة إلى هذ الدر ة
جدر دا ًم جا للقلججال ؛ لل المججام الدا مججة التججي تصججاعدم بينبمججا والتججي
 ..اصججة أنبججا أصججبحم مصج ًا
جي ً ا مفججت الً ر فججاء ع َّهمججا عججن تحمججا مسج ولية عالقججة مججن هججذا
وانججم تت ججذ
أحيانجا طاب ً جا سياسج ًّ
ً
النججو  ..واضججطررم للضججغو عليبمججا رنبججاء ال ججالف م جي هججذ الهججروف الص ج بة ؛ وان ونججم قججد
تروتبما وأنا مي شك أن الماتبما ستنتبي على ير ..

ع ج ججدم إل ج ججى البي ج ججم  ..وأ ج ججذم م ج ججا سج ج جيوَّعه م ج ججي ولي ج ججة (الَّ ارع ج ججة) وليت ج ججي وتو ب ج ججم إل ج ججى

(سراي القبة) ! وأ جذم م جي ال جدد الجذي ونجم قجد أن َّتجه مجن (م لجة الف جر) ؛ وهجي م لجة حجا و
أصدرها بانتهام منذ التحاقي بالكلية يشجاروني مجي تحرارهجا عجدد مجن األصجدقاء ال جر  ..وب ج،
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الطلبججة المص جراين  ..وانججم م لججة طالبيججة نحججاول أن نتحججدث ميبججا عججن الحيججاة ال ام يججة ومشججاكا

الطججال

مججن ججالل م جواد أدبيججة صججحفية وأحاديججث وط ار ججن واراوججاتير ضججاحك ؛ ألن أي انح جراف

نحجو السياسججة بججيي شججوا حسج

تفسججير الغبججاء البيروق ارطججي للسياسجة ي نججي ح ببججا عججن الصججدور ؛

و اصة أن المشرف الثقامي وان الدوتور (صالح الدين يوسجن) وهجو عضجو مجي االتحجاد القجومي

برتبة أمين وحدة !! ..

وان قد رشو نفسه مي دا رة (الوايلي) مي الم روة االنت ابية اليتيمة عجام ( )57أمجام

(عبجد

ال هيم أني ) ووان ال يون عن إعجالن عدا جه الشجديد للشجيوعية وعالقاتجه األمنيجة التجي لجم يوجن
ُي نى بإ فا با ..
أ ذم ال دد ال ديد من الم لجة  ..ليوجون يطجاء لتحروجاتي المرصجودة ب ي ًجدا عجن المجدر ام ..
طلبجا لتوقي جه  ..ووَّعججم المنشججور علججى الججَّمالء
إلججى اردارة أو إلججى المَّرعججة للبحججث عججن الججدوتور ً
واألصججدقاء ووضج م ب جج ،النسججخ مججي أمججاكن م تلفججة قججدرم أن الججب  ،سججي ثر عليبجا ب ججد أن

أيججادر الكلي ججة  ..وب ججد أن أنبيججم المبم ججة  ..علق ججم الم ل ججة مججي اللوح ججة الم صص ججة  ..وي ججادرم
الكلية ..
عند البوابة ناد علي الصول (وليام)  ..ووان يتحدث مي التليفون  ..وقجررم ت اهلجه ولكنجه

مقلوبا ..
أسر و رج إلي وهو ينادي والحهم أن و به وان
ً
 إيه ياعم  ..ماشي من يير سالم وال والم .ووينه وان بيننا سالم ووالم .

 -تحم أمرك أنا أصلي مسامر البلد وونم اي

الم لة ..

 -م لة إيه ؟  ..وراني ..

 م لة الحيو  ..مت لقة مي اللوحة ب د اعتماد الدوتور (صالح)  ..يا عم (وليام) .-ط

م اك  ..إيه ؟  ..ماميش حا ة حلوة ود واال  ..م لة ..

ومبمم أنه يراد تفتيش أوراقي لسب
 -اللي ي بك د ..

ما  ..ملم أتردد وأعطيته وا ما أحمله من أوراق ووت

وطب ً جا مججتش األوراق ووينججه يبحججث عججن شجيء م ججين  ..ولمججا لججم ي ججد  ..حججاول أن يبججدو هادًججا ..
وهو يقول :
 -م لبش بقى  ..عطلناك  ..ومسامر البلد ليه ؟ ..

 -وهللا هروف  ..والدي ت بان شوية  ..وب دين أول الشبر قر بقى عايَّان نتحين ..

ايتص

ابتسامة وأطلال سراحي ..
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أسجرعم إلجى البيججم وأنجا أنججوي أن أكمجا ججولتي ي ًجدا مجي ال باسججية لتوصجيا المنشججور لبقيجة الكليججام
مي اليوم التجالي  ..تو بجم وم جي المنشجور إلجى ال باسجية  ..وهنجاك الحهجم أن شجيًا مجا البجد أن
يوون قد حدث ..

ملم أعثر على أي َّميا ممن رتبم م بم اللقاء الستالم المنشورام ..
أحد الَّمالء الذين ال عالقة لبم باالتصال ت نبني بشوا ماضو ووينه يبر من لقا ي ..
قنبلة موقوتة ..

تحسسم اللفامام م ي  ..وويني أتحس

دسس ججم ب جج ،المنش ججورام م ججي أم ججاكن م تلف ججة م ججي ب جج ،دورام المي ججا  .وبس ججرعة ي ججادرم

المنطقة وأنا أح

مي ذم أبدل المواصالم وأسجلك شجوار وحجواري م تلفجة

أنني مطارد ومراق

حتى وصلم إلى ميدان ال يش  .لم أنحرف نحو شار النَّهة مباشرة ولكني درم إلجى بيتنجا عبجر

ومرور بالم بد اليبودي  ..وصلم الشقة وأنا ألبث  ..ولم ألتقو أنفاسجي إال ب جد
ًا
ميدان الهاهر .
أن أمنم الكمية الباقية من المنشور ارج الشقة ..
لججم يوججن بالشججقة أحججد  .وسججبا هججذا األمججر علجي  .ومججا أن انتبيججم مججن ذلجك حتجى قججررم التو ججه

بسرعة لمقابلة (متحي م اهد) وارمضجاء إليجه بمجا حجدث وطلج
طير ..
ًا
طة بديلة أو اتصال ديد لو وان األمر

المشجورة و لم رمجة األ بجار وعمجا

وانججم الشججقة مججي آ ججر دور مججن المنججَّل القججا م علججى ناصججية (إحججد الحجواري الم بججوءة مججي حججي

عابدين) وطرقم البا

متو لى شجا

.

ال أعرمجه  ..منوجوش الشج ر ومنبمجك مجي اسجتكمال لجب

مالبسجه ال سجوراة وجان

من يتوقع وارثة أكبر من وارثة ما ت ر ،لبا ..

اضحا  ..ومي عيونه رع
اضطرابه و ً
لم تستطع (مين حضرتك ؟)  ..أن تتشوا على لسانه م ر م محشورة من َّور ..
د لم ويني أحد أصحا

الشقة ..

 -إيه  .. .مين (متحي) ؟  ..انم مين ؟ إيه الحواية ؟  ..مين الغ ر ؟

انف ر الشا

مي البواء ..

مو م  ..و؛لمم وال حهم الفوضى التي ت م الشقة ..
 -إيه يا عم الحواية ؟  ..ميه إيه ؟ ..

 -قبضوا على وا اللي وانوا هنا  ..والضابو  ..لبفني قلمين وقال لي أروح مجا ابصجش و اريجا

؟  ..عيطم له وقلم دول بلدياتي وأنا يم أبام عنجدهم بج

 ..ق جد يسجيلني وأنجا مجش مجاهم

 .سو ني قلمين تاني وقال لي  ..لو شفتك هنا تاني ح اوديك و ار الشم

..

 -قبضوا على مين بالضبو ؟ ..

 األستاذ (متحي وابو ارمام)  ..وعلى اتنين ما اعرمبمش . -لقيوا حا ة  ..دوا ورق ؟  ..وت

؟..
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 -دوا وا الكت

اللي مي الشقة .

 ورق ؟ ..لقيوا ورق ؟ -أل  ..ما اعرمش ..

أسججرعم إلججى السججطو  ..وتحججم برميججا مبمججا وانججم وميججة منشججورام لججم تججوَّ ب ججد  ..أ ججذتبا

وأسرعم إلى الشقة  ..وقلبم شوال األرَّ مي شوال آ ر وأ ر جم مجا بجه  ..وطلبجم منجه يحضجر

صفيحة الَّ؛الة من بر ..

أسججر ينفججذ األوامججر ومججن ت ججود الطاعججة ؛ دون أن يججدري أنججه يشججارك مججي عمججا ييججر مشججرو ..

وأحضججر ال ججاَّ والكبراججم بينمججا مضججيم أنججا أمججَّق األوراق وأضج با مججي الصججفيحة  ..ثججم أش ج لم

ميبججا الن ججار  ..وهو ججذا انتب ججى مصججير ال ججَّء األكب ججر م ججن (منش ججورنا الثججوري) ال ججذي قاتلن ججا م ججن أ ج جا

إصدار وونا نتوقع له أن يقل

األوضا ويون عنا يد (عبد الناصر) !

 -أنججا ماشججي  ..تقفججا الشججقة وججوي

وتسججامر إذا ونججم اريججو البلججد ومججا ت يججبش سججيرة لغايججة مججا

ن رف إيه اللي حصا  ..ما ت ر ش إال ب د ما النار تطفي .
 -واذا سيلوني ؟

 ما شومتبمش  .انم رحم على البلد من الوحدة طوالي  ..ماهم .. -حاضر ..

تو بم بسرعة إلى منَّل (م دي) مي (يمجرة)  ..قالجم أمجه إنبجا لجم تجر منجذ ثالثجة أيجام ..وجان

(م دي) ي ما مت ًفيا عند تا ر ضار مي سوق (رو ،الفرج) وابيم مجي المحجا م هجم األيجام
ت ًنبا للمشاكا مع والد  ..مجي هجذ الهجروف  ..أسجرعم إلجى (شجب ار) عبجر طراجال مت ر جة محجاوالً
ت نج الرقابججة المحتملججة  ..وصججلم إلججى شججار (ابججن الرشججيد)  ..مججا أن ضججغطم َّر ال ججر حتججى
سم م نبنبة بواء مي الدا ا  ..متحم السم (أم س د) لي وعيناها محمرتان ووانجم ت رمنجي .
قالم وهي تمنع نفسبا من البواء ترسم عالمة الصلي

..

( -س د) مي القسم يا ابني دو  ..لي بالك من نفسك .

اسججتدرم بسججرعة وقفججَّم السججلم (مججي وججا قف جَّة عشجرة سججاللم) لكججن إلججى أسججفا وججيني أسججابال قلبججي

الججذي يبججبو مججي قججدمي  ..هججي حملججة إذن  ..وتسججتبدف ال ام ججة بالتيكيججد  .هججذا واضججو لكججا ذي
عينين  ..وما ال ما ؟  ..وشقتنا مضروبة ..

السفر إلجى القراجة هجو الحجا ؟  ..ال أحجد أسجيله ؟  .تجذورم  .مألذهج

رادة (المساء) أو مي (دار الفور)  ..لي

السجتطال األ بجار مجي

مي هذا أي طر  ..مينا أتردد على الموانين عجادة

تو بم إلى مقبى (إيَّاميتش)  ..لم يون هناك صراخ ابن يومين  ..ضحك ال وا ة وقال :
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 -إيه الحواية ؟  ..إيه اللي حصا امبارح .

لم أ د عندي نف للرد عليه  ..ميسرعم هارً؛ا إلى (راش)  .وانم تن ى من بناها  ..ت نبم
(ميجم سلسجيا)
الهبور ميبا وعدم إلى شار (النَّهة)  ..وأنا أنوي حَّم حقيبتي والفرار إلجى

تمامجا  ..ويتجيم تجا مجي مولجد (طنطجا)  ..موجا
حتى تتضو األمور ونجم أحج أننجي وحجدي ً ..
من أعرمبم من َّمال ي قب ،عليبم  ..ماذا حدث ؟  ..ها قب ،على وجا النجا  ..أم مجن لبجم
صلة بي مقو ؟  ..ما هذا ؟  ..لو أنني قضيم الليا مع شلة (عابدين) لكنم م بم  ..هجا َّاروا

بيم (النَّهة) أثناء ييابي  ..ولماذا لم ييتوا إلي ؟ ..
ذهبم إلى رادة (المساء) .

وا بنججي ر ججا أمججن لججم أر مججن قبججا  ..حججين سججيلني عججن و بتججي ولججم تكججن تلججك هججي ال ججادة ..

ذورم له ب  ،األسماء  .ت بم ولكن ب  ،المو ودين ضحووا وقال أحدهم :
 -ت يش انم  ..ال مر الطواا لك ..

استدرم مبروالً  ..إلى (دار الفوجر) ووانجم بجالقر مجن راجدة (المسجاء) ومجي نفج

الشجار ..

شمع أحمر ..

ولكني و دم البا مغلًقا  ..وعلى البا
أسرعم هارً؛ا  ..وقو أش لوا مي ذيله ورة من النار .
***
عندما وصلم إلى شقة السواكيني ويرن

مذعور وحيد يطارد نباح وال

الصجيد مجن لفجي

ومججن حججولي ؛ تحاص جرني أ ب جَّة الراديججو ومانشججتام الصججحن ور ججال المباحججث أكججاد أ ارهججم
يتر؛ص ججون ب ججي ل ججن و ججا ب ججا

انتهاري .

وعن ججد و ججا ناص ججية ووراء و ججا نام ججذة ؛ و ججدم مفا ججية م ججي

طابجا قاسج ًجيا
طابجا مججن والججدي  ..وججان
مججتو (م ججري) الشججقة بضججحوته الم بججودة وهججو ينججاولني
ً
ً
هما ثقيالً .
أضاف إلى همومي ًّ
جر عججن مشججيك علججى حججا ش ج رك مججي السياسججية إلججى أن روبنججا البججم
"واذا ونججم قججد تغاضججيم وثيج ًا
وال ججوف  ..مين ججا ال يمو ججن أن أتغاض ججى ع ججن س ججلووك يي ججر

حيم ججا م ججن الرعج ج
و ل ججم حياتن ججا
ً
األ القي  ..مالشقة التي حولتموها إلى وور ل اليجاكم الشجيوعية لجم أكجن أتصجور أن تسجتقبلوا ميبجا
نسججاء و؛نججام ؛ أي بنججام يموججن أن يججذهبن إلجى شججقة طلبججة ير؛ججاء وعج اَّ ؟  ..إال إذا وججن ممججن ال
جببا مءوج ًجدا مججي عججدم تموججن أ يججك  -الججذي ا تمنججاك عليججه  -مججن المججذاكرة
ججالق لبججن ممججا وججان سج ً
وتسججببتم مججي رسججوبه وضججيا مسججتقبله  .أنججتم يججا مججن تججدعون ال مججا علججى مصججلحة الججوطن تفقججدون

إحساسججوم بالوا ج

حيججال أهلكججم  ..وتتص جرمون مججي اسججتبتار يصججا بوججم إلججى إحضججار بنججام إلججى

40

البيم وتقلبون البيم لوور للشيوعية وأعوذ باهلل وتمارسون ما حرم هللا  ..إنني ال أكجاد أصجدق
هذا الذي يرو عنوم مي الصحن وارذاعة  ..ونتي ة لذلك وبسب

جبحا
ما تسم ه أمجك عجنوم ص ً

ومساء تسجمم لبنبجا وهوجذا تسجببم مجي إرضجا أ تجك الوليجدة التجي لجم تبلج ب جد سجو عجدة شجبور

لبن الحَّن  -مماتم  ..إنني أحملكم المس ولية بيعمالكم عن قتا طفلة برا ة طجاهرة ..وأنجذرك إن
لم ترتد وتتمسك باأل الق الكرامة التي ر؛يناك عليبا  ..وتتو إلى هللا  ..وتكن عما أنجم ميجه

يي  ..مينا أعلنك من اآلن أنك ال ابني وال أعرمك ..
من ِّ

موضم أمري إلى هللا ميك وحسبي هللا ون م والوويا وعوضني هللا علجى مجا صجرمته عليجك ومجا

ضي ته من عمر أل ا منك ر الً ي رف وا به حيال أهله ور؛ه " ..
وججان (م ججري) مججا ي جَّال يضججحك ضججحوته التججي ال سججب

لبججا وهججو يحضججر الغ جداء  ..وأ تججه مججي

تمام جا
المطججبخ ت بججَّ األكججا الججذي سججني ذ لج ج(حسين) مججع َّاججارة الغججد  ..وانججم حججالتي قججد سججاءم ً
ويغمرنججي إحسججا

مججادح بالوحججدة وبالضججيا  ..ملججي

هنججاك مججن يموننججي أن أستشججير  .مججي البدايججة

(حسين) و(عادل حسين) واآلن (متحي م اهد) وتقط م م ية وا صالتي بالحَّ وبالَّمالء
 .وال أعرف ما الذي يمون عملجه مجي وجا مجا أوا بجه اآلن مجن مصجا

الطري ..

د ا (م ري) وهو يضحك ..

 -تتصور الواد (ب ة) وحشني ًّدا  ..إيه اللي مي ال وا

ينجوء ببجا وجاهلي الغج،

؟  ..هو اللي باعته أكيد أ بار إيجه

؟ ..

لم أستطع أن أشرح له أو أن أ بر بشيء وتهاهرم أن وا شيء على ما يجرام وأن األ بجار

عادية  ..ثم أ برته أنني سيسامر إلى البلد مقال :
 -إمتى ؟ ..

 النبارد آ ر النبار ..-ط

ليه ؟ ما تستنى لبور وتا د (حياة) م اك ب د الَّاارة  ..حتى ممون تطل وا مجن هنجاك

المحطة .

هيفا من األما أتمسك به :
تنببم إذ و دم ي ً
طا ر ً
 م الً  ..وأَّور م اها بالمرة  ..انم مش ح تَّور بور ؟ ....

 طب ً ا  ..لكن الَّاارة اتنين ب -ما انا أد ا بدالك  ..إذا وان ص

ضحك ضحوة بلباء أكثر طوالً  ..وقال :

أ ش م اكم .

 -ي ني ت ما ميبا (م ري) ؟ ..
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مقلدا طراقته مي بالهة اكثر :
قلم وأنا أشاروه الضحك ً
 أيو  ..وأمري هلل ..شديدا  ..ووينه سجوق ال م جة  ..ووجان هجذا أمضجا طب ً جا مولمجا
عند (قر ميدان) وان الَّحام ً
َّاد عدد ال اَّ ران سواء للس ناء ال اديين أو السياسيين وانم إموانية اال تراق أسبا والتجدقيال أقجا

مروَّ على ضرورة االنتباء من وا هذا ال دد مي أقصر وقم ممون وبيقا قدر
 ..ماألمر يصبو ًا
مج ج ج ججن المشج ج ج ججاكا والم وقج ج ج ججام  ..عنج ج ج ججدما وقفنج ج ج ججا أمج ج ج ججام الشج ج ج ججاويش أملج ج ج ججى عليج ج ج ججه (م ج ج ج ججري) اسج ج ج ججم
(حيججاة) واسججمه ثججم طلج

منججه تسج يا اسججم ابججن ججالتبم وقججدم لججه سججي ارة تصججاحببا يمجَّة ووعججد

برشوة لكن الشاويش صاح ..
 -ما ت طلنيش  ..اتنين ب

..

 -الو يا َّما  ..ما تَّقش بالش (أنا) يد ا أ و  ..ما دام ابن ال اله و ة ! ..

أ ذ الشاويش السي ارة منه موامًقا ..
ذهبنا لل لو وسو المنتهران  ..وان هناك أهالي ب  ،السياسيين يلوذ ب ضبم بالب .. ،
ووانجم (انتصجار) وهجي َّو ججة مجدر سج ين  -عرمججم ميمجا ب جد أنجه (محمججد بجر)  -تجدور بيججنبم
تواسي هذ ال وَّ وت طي قط ة حلو لذلك الطفا وتبم

لتلك أال تتمجاد مجي الحجديث ..

تججرد ويججد أحججد الم ب جران  ..ت جراوو شججاويش الح ارسججة أو تلج ِّجين قلبججه  ..تججدور والنحلججة بججين األمبججام

وار وة وال تكن عن إعالن رأيبا مي وا ما ي ري  ..وتقسم أن الش

البد سينتصر مي النباية

..

ونم قد قابلتبا من قبجا  .وانجم مجي البدايجة حجذرة مجي الحجديث م جي ؛ اصجة عنجدما عرمجم أننجي

مججن (االنقسججام) ولكنبججا تناَّلججم عججن تحفهاتبججا مججع تك جرار لقا نججا وتبادلنججا األحاديججث واأل بججار ..
رحبم بي وعلمم منبا أن ما حدث لم يون سو حملة أ ر وحملة (يناير) ! ..

 -قطفججة تانيججة َّي مججا بتقول جوا مججي بلججدوم مججي مججع القطججن  ..للججي بالججك  ..م ناهججا إنب جم مججش

صوصا ب د اللي حصا مي ال راق  ..لكن همجه
طال ين دلوقتي والحواية يمون توسع أكتر  ..و
ً
مين برضه  ..دا احنا ال الم وله م انا !
مألني (اتَّانبا) وصجالبتبا بالحمجا

واألمجا وأعجاد لجي تجواَّني ؛ مَّو بجا وأ جو مجي السج ن

وعليبا أن تراعي األسرتين وتقوم بتوصيا الرسا ا لمن ال يستطي ون الَّاجارة مجن أهجالي الم تقلجين

 ..وترت َّاارام واتصاالم  ..وانم نموذ ً ا للمناضالم الال ي قرأم عنبن مي الروايام تثير
حولبا ًّوا من ارنسانية والحميمية ي ا األما يتحول إلى قوة تكتسجو وجا مجا يمثلجه (قجر ميجدان)
وال ساكر والس ن وتذرو مي رااح من الثقة واألما مي المستقبا ..
نادوا على اسم (حسين عبد ر؛ه) ..
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أسججرعنا إلججى البوابججة  ..وججان الشججاويش الججذي سج ا األسججماء ي ار ججع علججى الججدماتر  ..مقججال (م ججري)

له ..

 مش ح تد لني يا شاويش ؟ .. -اتنين ب

..

 -الو اد ا انم يا (م ري)  ..ب

سلم لي عليه  ..و؛لغه سالم الته .

ودم نججي للججد ول مججع (حيججاة) ب ججد أن نججاولني لفججام الط ججام  ..دم نججا شججاويش آ ججر وهججو ي ججد

والطع تم الس ن على ضبر ون وا منا ثم تسلمنا ثالث للتفتيش  ..وأنا مجي يايجة االنف جال؛

ألن (م ري) ب د وا هذ الَّاارام اكتسج

بجرة لجم أتوق بجا  ..وتصجرف بمبجارة لجم أت ودهجا منجه

وان لججم يوججن عججن إطججالق ضججحواته المدهشججة طججول الوقججم  ..والتججي وانججم تفججتو لججه الطراججال إلججى
قلو الشاويشية ؛ إذ ت برهم على االبتسام وتفك أوصال ت بمبم ..

وانججم الَّاججارة مفيججدة علججى وامججة المسججتويام  .وججان عنججدهم بالججدا ا حصججر بوججا مججن قججب ،علججيبم

تقر ًابج جا  ..وتيك ججد أنب ججا حمل ججة أ ججر  ..لتصج ج يد الموق ججن  .وأبلغن ججي ع ججن قي ججام الح ججَّ بنق ججد بي ججان
(إبراهيم عبد الحليم) ولكن ال سارة وانجم وبيجرة  ..وعلمجم أن (م جدي) و(عيجدارو القصجير) لجم
يقجب ،عليبمجا ووجذلك ب جج ،الطالبجام وَّودنجي بجب  ،األسججماء لجب  ،األشج او وعلججي أن

أحججاول ال ثججور علججى أحججدهم ولكججن بحججذر  ..ومججا أ برنججي بججين مججي (بحججري) عججدد مججن الرمججاق مججاَّال
ي مججا بقيججادة ب جج ،البججار؛ين  ..أعطججاني اسججم (رميججال) مججن (ميججم الحلججوج) لالتصججال ببججم إن ت ججذر

االتصججال بال ام ججة  ..لججم يمججانع مججي سججفري لججب  ،الوقججم إلججى القراججة  ..وأكججد أن تو يججه الحججَّ
األساسي للطلبة هو الن اح مي الدراسة مبما وانم الهروف .

صا آ ر  ..أحسسم أن مسج ولية وبيجرة ألقاهجا الحجَّ  -علجى وجاهلي-
ر م من الَّاارة ش ً
أ اَّحج ج ججم وج ج ججا البمج ج ججوم  ..م ل ج ج جي ت ميج ج ججع ملج ج ججول قسج ج ججم الطلبج ج ججة وال مج ج ججا علج ج ججى مج ج ججد طج ج ججو مج ج ججع
(بحري) ويا حبذا لو أعجدنا إصجدار (صجوم الفالحجين) لكجي نقجول لحوومجة عبجد الناصجر  -ولجو -
ماَّلنا هنا  ..الحملة الغادرة لن تقتا صوم الحَّ وي رف النا

رأينا وسننتصر .

حانجا حماسجية  ..بوجا لغجام
ودم أطير وأنا ارج من بوابة الس ن مجي قلبجي مرقجة نحاسجية تجدق أل ً
ال الم !!..
***
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 أقن م م ري أن يقوم هو بمصاحبة أ ته حياة إلى المحطجة مينجا مضجطر للبقجاء ألن جَّ
أشياء طلببا مني (حسين)  .وبص وبة اقتنع (م ري) وتروني متلكجيم حتجى روبجا تاكس ًّجيا

ومضيم أبحث عن (انتصار) وسو مو ال اَّ ران وال اَّ رام من أها وأقار المس ونين

..

مرح جا عنججدما رأيتبججا قادمججة مججن لججن ججدار الس ج ن الش جرقي حيججث وانججم ت ججري موالمججة
تبللججم ً
شباك  ..ولكنبا ت بمم حين رأتني وأشاحم بو ببا ممجا سجمرني مجي موجاني  ..وأحجرج مشجاعري
 ..موججدم أل نبججا وأمض جي  ..ولكججن ريبتججي مججي تحسججين صججورتي أمامبججا

لتن جي أصججر علججى أن

أ برهججا أنن جي ونججم مججي َّاججارة لرماقنججا  ..وأنبججم يثقججون مججي وأن أ برهججا بمججا عنججدي مججن أ بججار حججول

الحملة متب تبا حتى لسم تحم المهلة المقامة أمام الس ن ل لو

الَّوار ..

اقتر؛م منبا حتى صرم إلى وارها مبمسم شبه ياضبة ..
 -يا عم إيه (البلبنية) اللي انم ميبا دي ؟

 -بلبنية ؟!  ..أصا أنا ونم عايَّ أقول لك ..

 -يا َّميجا امبجم  ..إن ميجه م بجران حوالينجا  ..ووجا حروتنجا محسجوبة علينجا  ..إهجدا وجد والقجو

نفسك ..

 -أ  ..أنا ونم و دلوقتي مي الَّاارة ..

 ما انا عارمة ؟ أنا ومان ونم مي َّاارة ب -وعرمتي اللي حصا ؟

من برة .
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 طب ً جا مجا أنجا قلججم لجك (عبجد الناصججر) مجش ح ي يببجا البجر والحبسججة ح تطجول  ..الضجر؛ة وانججمشديدة  ..قصدهم منبا القضجاء علجى الحجَّ مجن جذور  ..سجواء عنجدنا واال مجن َّمجالءك  ..دول
مججا لججوش  ..قبض جوا حتججى علججى نججا

مججا همججاش شججيوعيين مججن الججديمقراطيين والكتججا

ومان  ..ومثقفين وصحفيين ياما  ..دي حمله ررها
-ط

الش

ومر ،الدوتاتوراة .

والججوطنيين

أنا ونم عايَّ اعرف ..

 -ما ينف ش  ..انم تقوم من هنا حجاالً بجدل مجا تلفجم نهجر حجد مجنبم لنجا واننجا ن جرف ب ج..،

الحواية ما بقتش ل

..

وأتب م ذلك بالقيام م ية واالبت اد لتضيع مني وسو َّحام ال اَّ ران  ..وان عندها حجال طب ً جا..

إنبا أكثر بجرة منجي ولجي

هنجاك م جال مجي هجذ الهجروف للثرثجرة  ..وانجم الحملجة واسج ة م جالً

وما أ برني (حسين) ووان المقصود منبا ا تثام الحَّ ب ناحيه (التكتا واالنقسام) ريم وا مجا

قالته (حدتو) عن ثقتبا مي وطنية (عبد الناصر)  ..لكن هبور مطبوعام وثيرة ُوَِّّعم مي طول
البالد وعرضبا  ..أكد لد الحوومة أن حملة يناير لجم تقج ،علجى صجوم الشجيوعيين  ..م مجدم
إلى ت ميال الحملة لتشما ووادر عديدة مي بحري ومي الص يد ومي القاهرة وارسجوندراة  ..وانجم
حملة شرسجة نالجم مجن أر؛ جة أ مجا

الكجوادر عنجد ال جانبين وأهبجرم ال انج

ال جدا ي للصج ار ..

مش ججملم ال دي ججد م ججن األصج جوام الديمقراطي ججة  ..لدر ججة أن (َّورا ججا محيج جي ال ججدين) ق ججال إنب ججم و ججانوا

يتصورون أن الحَّ الشيوعي السوري أقو من المصري  ..ولكن ثبم أن المصري أكثر قوة ..
ول ججذا اس ججتبدموا ار ب ججاَّ علي ججه وعل ججى و ججا م ججن ل ججه ص ججلة ب ججالفور اليس ججاري ب ججا وب جج ،الليبج جراليين
والتقدميين .

لقد هنم الحوومة أنبا إذا قط م ال أر

بحملة يناير مستقضي على حروة الشيوعيين باعتبار

أنبجم مثججا تنهججيمبم تتروججَّ حيواتججه مجي قمتججه مجيرادوا ا تثاثججه مججن األعمججاق  ..مججاعتقلوا م بججم م هججم

القججو الديمقراطيججة حتججى التجي ال تنتم جي لتنهججيم مججا ؛ أنصججار السججالم والنقججابيين وأسججاتذة ال ام ججام
والمثقفججين  ..ووججان اتسججا رق ججة الحملججة أكبججر مججن قججدرام أ بجَّة مباحججث أمججن الدولججة  ..ماضججطروا

لالسججت انة ب ججي بَّة الش ججرطة ال اديججة وو ججان م ججنبم مججن ال ي ججرف طبي ججة المبم جة الموول ججة إلي ججه وال
طبي ة مجن يقبضجون علجيبم  .ولجذلك ا تلفجم طجرقبم مجي التفتجيش والقجب .. ،ب ضجبم وجان يحطجم
وا ما يقابله من أثاث ووت

 .وب ضبم وان ي

ا من م رد الد ول على النا مين أو النساء .

ووثير منبم مو وا بنوعية البشر الذين ولفوا بالقب ،عليبم  .ب ضبم أح

بتفاهته أمام األسماء

واألموجار والش صجيام مت امجا م بجا بمجا تسجتحقه مجن االحتجرام بينمجا تطجاول الجب  ،مبجال مججي

ارهانة ونو من إشبا شجبوة السجلطة وت جوي ،ارحسجا
إلى حد الضر والت ذي

بجالنقو والضجآلة واالنتقجام  ..وصجلم

مي األقسام وما حدث مي مقتا الَّميا (محمد عثمان) .
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حججديث انتصججار إلججي وطراقتبججا مججي تنججاول الموضججو أسججوم األب جواق النحاسججية وطبججول التحججدي

التجى وانجم تمجأل صجدري مسجونم مجورة الحمجا

ومرحجة قلبجي لثقجة الحجَّ مجي واعتمجاد علجي مجي

أكثر من مبمة  ..و؛دأم أوا ه األمر وأمور مي م نى ومد ما حدث  .لقجد وانجم وارثجة حقيقيجة

 ..وأن ما أنا مقدم عليه يحتاج إلى روية وحرو ويحتاج ببساطة إلى و ود يش  .قا وتيبة أو
على األقا مصيلة  .ال م رد م موعة  ...وأنا وحيد مي القاهرة وأحتاج بشدة لمن أتحدث إليه !
بالبم إلى شقة السواكيني ألموجر ميمجا ي ج
ِّ
وهوذا وصلم مثقالً

أن أم لجه وويفيجة التصجرف ..

ومتح ججم ش ججباك ح رتج جي المط ججا عل ججى ش ججار النَّه ججة  ..أتمن ججى أن تك ججون (َّانج ج ) ق ججد ع ججادم م ججن

المدرس ججة مق ججد يرطج ج

واحساسي بال َّ ..
لكن َّان

ضج جا م ججن رعبج جي
الح ججديث م ب ججا ف ججاف ص ججح ار ي  ..أو ت ف ججن ابتس ججامتبا ب ً

لم تهبجر وأثقلجم فجوني عجادة النجوم مجي الهبيجرة مرحجم مجي النجوم واسجتيقهم فيًفجا

جدير النف ججاالتي  -وونججم قججد
مججع تغيججر الضججوء  .ووججان (م ججري) قججد عججاد محججرو أال يججوقهني تقج ًا

حلما مرهًقجا  .و جدتني مجي سج ن ال يشجبه السج ون ؛ بجا قاعجة وبيجرة يرابجة مضجببة بب جار
حلمم ً
الم ججاء وت رم ججم ميب ججا م ججو المسج ج ونين والمنتشج جران م ججي أنحا ب ججا يس ججيرون مج جي و ججا االت اه ججام
نيام جا أسججفا
وتب جا ممَّق جة وعلججى و ججوهبم آثججار دمججاء ل ججروح قديمججة أو مسججتلقين
يحملججون ً
لوس جا أو ً
ً
بينما رأيم (حسجين
حماسا وا ط
ال دران  ..والغرا أن ب ضبم وان يضحك واآل ر يلتب
ً
عبد ر؛ه) يبوي وَّميا ال أعرمه ير؛م على وتفه .

مدهشججم ألن مججا حملتججه (حيججاة) إليججه مججي الَّاججارة وانججم ولبججا أ بججار مطم نججة  ..أو عادي جة  ..ولمججا

أردم أن أذه ج

ط جا لحلق ججة حديديج جة م ججي
إلي ججه من نج جي حبججا يل ججيظ و دت ججه يوتفن جي ويقي ججد ي ججدي مر؛و ً

سودانيا وهجو
ال دار وحال بين عيني ورءاته سم ض م ل سوري مرع يمسك مي يد ور؛ا ً ا
ًّ
يتفحصني وابَّ الكر؛اج  ..مصر م وأمقم على صوم يناديني أن آ ذ حذري  ..قمجم مًَّعجا ..
على دقام (م ري) على با

الغرمة يوقهني وا برني أن (َّان ) هبرم مي النامذة.

تماما لم أت رف على الغرمة لكن اسم (َّان ) طرق أذني بشجدة منفضجم المجالءة
حين انتبيم ً
تمامجا
التي وانم تغطيني وقمم قاًم اَّ من السرار أمتو الشباك وقجد تب جَّ الحلجم الك يج مجن أرسجي ً
 .تبادلم مع (َّان ) حديث ارشارام المشفرة بيننا وطلبم ارذن بالد ول ب د أن تواعجدنا علجى
اللقاء مي الغد حتى ال نلفم أنهار ال يران للنامذة المضي ة ..

سبرم إلى ساعة متي رة من الليا وأنا أحسببا وأقلببا مي رأسي  .وا من ي رمنى من الَّمالء

اعتُقل جوا وا تُ جث قسججم ال ام ججام  ..لججم يبججال س جواي ( .م ججدي) و(عيججدارو ) الل جذان يثقججان مججي لججو
اتصلم ببما  ..مورم مي (محمد عمجارة) ووجان يسجون مجي شجار مصجر والسجودان وونجا قجد عقجدنا
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تماعا مي شقته ذام يوم مع المس ول المروجَّي للتنهجيم (الشجيخ مبجارك)  .ولكجن مجن أد ارنجي أنجه
ا
ً
سوف يتقبا َّاارتي مجي هجذ الهجروف  ..وصجرمم النهجر ..ولكجن ويجن أذهج لشجقة (عيجدارو )
أو لشقة (م د )  .شقة (عيدراو ) موشومة منذ اعتقال شقيقه  ..ووان هو على حامجة االعتقجال

والبد أنبجم تروجو ووضج و تحجم المراقبجة  ..أمجا (م جدي) ملجم يجَّر أحجد مجن المباحجث  ..ولكجن أن

أذه

بنفسي مي ذلك م اطرة ال حد لبا ..

دادا
ق ججابلتني َّانج ج وروبن ججا التج جرام م ً ج جا وش ججرحم لب ججا م ججوقفي وض ججرورة س ججفري إل ججى البل ججد اس ججت ً
لالمتح ججان ال ججذي ل ججم يب ججال علي ججه س ججو أق ججا م ججن ش ججبران  ..ووش ججفم لب ججا ع ججن ح ججرج م ججوقفي وم ججد
اصجا  ..وقبجا
الم اطرة مي الذها إلى بيم (عيد) و؛يم (م دي)  ..ولكني وعدتبا أن أكون حر ً
أن أودعبا ألنَّل قر ًابا من حارة (الشقاماتية) و دتبا تحما حقيبتبا وتصر على أن تنجَّل م جي ..
أمانا وهي بمالبسبا المدرسية .
حاولم إثناءها ولكنبا أصرم ألن قيامبا بذلك بدالً مني أكثر ً
 هللا  ..هو أنا ماليش نف ابقى م اكم ؟وشرحم لي طتبا وقالم :

 -ح اعمججا َّي مججا عمججا (عججادل) أ ججوك لكججن أنججا بقججى رايح جة لَّميلججة لي جه  ..مججش أ تججه تلميججذة

برضه ؟
-ب

هي مي ال ام ة ما بتلبسش مرالة ..

ضحوم وقالم:

 -يا عم انم ماكر الم بران عنجدهم ذوجاءك  ..هجي مجي وليجة ت جارة وانجا با جد عنجدها در ..

ب

وراني الحارة ودلني على البيم والشقة ..

ولما وصلم تروتني مي مرح وقالم :
 -ليك ب يد وسيبني اتصرف .

ومضم مي مرح تلوح بحقيبتبا وينبا ذاهبة لبيتبا .

ووقفم على ناصية الحارة أرقببا وقلبي يرت ن وًما عليبا  ..مما ذنببا تحشر نفسبا مجي م روجة
جر
جر عججن مججد حببججا ل جي  ..ولمججم نفس جي وثيج ًا
ال ناقججة لبججا ميبججا وال مججا واعتبججرم تص جرمبا ت بيج ًا
ألنني ونجم أحج

ثالثجة ييرهجا  ..ولكنبجا بتصجرمبا هجذا

لتنجي أحببجا أكثجر مجن أي واحجدة أ جر

ممن يت اطفن قلبي .
ِّيجا إلجي أنبججا يابججم لججدهر  ..ولكننجي رأيتبججا ت ججرج مججن البيججم تتقججامَّ مججي مججرح ومججا د لججم ..

و ججاءم نحججوي وهجي تبتسججم لكججا مججن يقابلبججا  ..حتججى ت ججاوَّتني متب تبججا و ر نججا مججن الحججارة إلججى

الميدان  .لحقم ببا وقد عصن بي القلال .
 -هيه عملتي إيه ؟
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 -وال حا ج جة  ..أ ج ججم َّميلجججك دي سج ججاذ ة ج ج ًّجدا  ..دي ص ججدقتني علج ججى ط ججول  ..وقالج ججم ل ج جي إن

(عيججدارو ) سججامر البلججد عشججان يسججت د لالمتحججان  ..وانبججا هججي ومججان ح تسججامر  ..دي امتكرتججك
بال امية  ..هي مش َّميلة برضه ؟
ودم ِّ
أقبلبا مي الشار
 -المدرسة ؟

شاكر وقلم لبا :
ًا
ولكني اكتفيم ب صر وفبا مي وفي

 ال  ..بقى أنا مَّوية النبارد علشانك ..قاط ين الطراال إلى ميدان التحرار من الشوار والحواري ال انبية .

سرنا ًنبا إلى ن
 اسمع قدامنا وقم أنا حا ي م اك لبيم َّميلك (م دي) يمون تنحا عقدتك ..وانم تتصرف ووينبا طرف متور وع بم لبذا ولم أستطع أن أستوعبه ..

 -أنججا يججا ابن جي لمججا شججفتك والحديججد مججي إيججديك يججوم مججا ججدوك حسججيم بقلب جي واكلن جي عليججك مججا

ت رمش قد إيه ؟ وقلم دي الحوايجة جد (وال يجال) دي والمبجم صجو مجا دام م رضجين روحبجم وجد
للس ن ..

 -عيال ؟!!

 -آسفة مش قصدي .

 -الحواية انتي وا داها ل بة واال حا ة ؟!

 يا عمي ل بة إيه دانتوا أبطال  ..ماكر الفيلم اللي د لنا سوا  ..بتا حر أسبانيا !روبنا األتو؛ي

إلى يمرة  ..وهناك وعلى الرصين المقابا لبيجم (م جدي) مجي شجار بورسج يد

 ..أشرم لبا على البيم وقلم لبا :

 اسم ا ته (ماري)  ..هي ما ت رمنيش لكن أمه ت رمني  ..وطب ً ا لو هجو اللجي مجتو لجك يجرو؛روة  .أنا ونم مولِّمه ِّ
عنك  ..وانا واثال إنك بنم نية وح تتصرمي ..
ب د قليا  ..رأيتبا تهبر على البا

 -ووان م دي يسون مي الدور األول  -وأشارم لجي ..

ميسججرعم ب ججد أن تيكججدم مججن أمججان الطراججال  .ملججم يوججن هنججاك مججا يججدل علججى أن أحج ًجدا مججي الشججار
يالحهني .
 تشر؛وا شاي ؟ -أل م لبش  ..أنا عايَّ أعرف ح نتصرف ا اَّي ؟
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 ..البيجم أمججان مجا دام مجا ججوش ليلجة الحملججة وال

 -طجول عمجرك متلبجوج مجا تنصجحيه يججا َّانج

ب دها  ..أنا أصلي ما ُونتش هنا  ..وحصجا م ايجا َّي مجا حصجا م جاك  ..تشجر الشجاي عشجان
اطر الضيفة اللي أول مرة تَّورنا واال انتي ما بتشر؛يش شاي القبو يا ستنا َّان !
ضحوم َّان

مي هلع وبسرعة قالم نامية :

 -أعوذ باهلل  ..دا والم ؟ ط

دانا أعَّ َّميالتي همه األقبا  .مين أ تك (ماري) امال.

 أل (ماري) مي الكلية  ..وانا اللي ح اعما لكو الشاي  .بابا وماما بر . أل  ..ما دام ود  ..أنا اللي ح اعمله ِّ ..وراني المطبخ ..

دلبججا علججى المطججبخ وعججاد لي طينجي موجرة عمججا ججر  ..وعرمججم أنججه مقججد االتصججال هججو اآل ججر ..

ولكن لو حومم مسيذه

جديا مجي
ليقابا َّمالء لنا مي الص يد لي يد االتصجال  ..ولجو أنجه يفوجر ًّ

الن اح هذا ال ام حتى يرضي والد  ..ونصحني ب دم الجذها

إلجى وليجة اآلدا

مالحملجة طالجم

حتججى َّمججالء (التكتججا)  ..وال إلججى ال ام ججة  ..وأن سججفري هججو االحتمججال األكثججر صججحة و اصججة أن
هنججاك وسججيله لالتصججال بَّميججا (ميججم الحلججوج) وهججذا سججيومر أشججياء وثي جرة ووججذلك لتنفيججذ تو يبججام
الحَّ بالن اح  ..ميه رد العتبارنا ولو أمام أهلنا المذعوران .

شر؛نا الشا وتبادلنا الحديث  ..وعرف ما م لته (َّان ) عندما أ برته بين (عيدارو ) سجامر

ضاحوا .
إلى الشرقية ميبد إع ابه ببا  ..والمني
ً
 -أمال ونم بتتكلم عنبا على إنبا تلميذة بتح (آمال مراد) و الو .

ييججرم الحججديث مججي ضججيال  ..وقلججم لججه إننجي سججيذه يج ًجدا إلججى الكليججة ألحججاول الحصججول علججى
م لومام اصة باالمتحان ونسخ ب  ،ما ماتني من مذورام  ..ثم أسامر إلى البلد .

و ر نا أنا وَّان ولم أستطع أن أمشي م با إال لمسامة قصيرة  ..مقد وجان شجارعنا قر ًابجا إلجى
در ة فم أن يراني أحد م با  .واتفقنا م ً ا على أن أصحببا مي رحلة نبراة قبا أن أسامر إلجى

(ميم سلسيا) وب د أن أرت

أحوالي مع الكلية .

***
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 وهينذا  ..ب د ستة شبور بالضبو أقن والفير المسلوخ مي ملقن مد ا س ن
(المنصورة) ..
جار  ..مججن
سججتة شججبور ملي ججة باألحججداث والحروججة روبججم ميبججا وامججة أنجوا المواصججالم لججيالً ونبج ًا
أيضا وسجرم علجى أقجدامي م جام
عر؛ام نقا تاكسيام  ..قطارام با وعر؛ام ُّ
وارو وحمير ً

الكيلومترام وسامرم عشرام المرام بين (القاهرة والمنصورة و؛ورس يد ودورن ) قابلم ر جاالً

وشجيو ً ا ونسجاء وطلبجة ومالحجين ..مجي قجر لجم أكجن د لتبجا أو حتجى عرمجم بموانبجا  ..مجن (ميجم
سلس ججيا) (إل ججى مي ججم الحل ججوج) وم ججن (ديمش ججلم) و(الكرم ججا) إل ججى (الص ججالحام) و(بن ججي عبي ججد)
و(طناح) و(ميم ضامر) و(الكفر ال ديد) و(المنَّلة)  ..ود لم االمتحجان ون حجم بامتيجاَّ
وتبادلججم المروججَّ األول مججع طال ج

أُرسججا ميمججا ب ججد مججي ب ثججة ليحصججا علججى الججدوتو ار مججن أمراوججا

بينما ونم أنا مي السج ن  ..عشجرام اال تماعجام وم جام المقجابالم  ..ضجنا انت ابجام االتحجاد
القومي وطاردنا قوام األمن بالطو لمحاولتبا التد ا مي م ر التصوام  ..ستة شبور واملجة

جردا مججن
يض جا  ..أل ججد نفس جي ب ججدها والفججير المسججلوخ م ج ً
نابضججة بالحيججاة وروح التحججدي وال يانججة أ ً
مالبسي ما عدا الفانلة واللبا  ..أرت ش مي ملقن راو مد ا س ن (المنصجورة)  ..يشجفال علجي

الشاويش ال ميا ذو ال يون ال ضراء والصدر ال ليا عم (حسن عطية) الشرقاوي الطيج

 ..ب جد

أن سججلم لوالججدي المبججَّوم الموسججور ججارج البوابججة ال شججبية ال بمججة البججاردة ذام الصجرار مالبسججي

ال ار ية !
وججانوا قججد يرونججي بججين (الملكججي والميججري)  .وا تججرم (الميججري) ألعف جي والججدي مججن مصججاران
(الط جام الملكجي) الجذي وجان سجيولفه ( )9نيبجام يججدم با للمت بجد وهجو الجذي وجان ي جاني مججن ()6
نيبام أت لم ببا وأنا مطلال السراح  ..لم يقا لي أحد أن من المموجن أن أهجا بمالبسجي المدنيجة

وآكا ط ام الس ن أي (نصن ملكي) حتى َّمال ي الذين سبقوني للسج ن لجم يقولجوا لنجا بجرتبم
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تلك التي ت ني أنك على األقا ت رف ال حة الموان الجذي تناضجا وعينجك عليجه باسجتمرار وتتوقجع
مصيرك إليه على الدوام ..

امض جا شججفقة أحججد أحججاول إعفججاء أبججي مججن اسججتغالل
لججذا وقفججم أرت ججش مججي مالبسججي الدا ليججة ر ً
المت بججد ميوفيججه مججا لبتججه عليججه حتججى اآلن  ..علجي أن أتحمججا مغبججة أعمججالي وأقبججا مصججيري
الذي ين طن بي ان طامة حادة مي الثالثة والنصن من مساء يوم األحد ( 27سبتمبر ..)59
على الحد الفاصا بين الحراة والقيود .

هَّتني الدمو ال امة التي تجألألم مجي عيجون الشجاويش (حسجن عطيجة)  ..مبجدأم أحج

البججاردة التججي تنججدمع مججن حلججال ملقججن الس ج ن بججين الموات ج

بجالراو

لتلس ج ني بقسججوة  ..اصججة عنججدما وججان

البججا ُيفججتو لججد ول أو ل ججروج ش ج و أو شججيء  ..لتشججحذ حواس جي وتنبججه مشججاعري التججي وانججم
تت بَّ مي توتر عنين الستقبال أي طار؛ م ين ..
ججرج الضججابو مججن موتبججه ليشججرف بنفسججه علججى تفتيشججي  .وججان قصججير القامججة متججين البنيججان ال

يسججتقر مججي وقفتججه لحهججة واحججدة  ..وال يحججتفظ بقبضججتي يدي جه مججي موججان  ..تججارة ي قججدهما أمامججه ثججم

ي ود ليد ا وفيه مي يوبه  ..لي رج إحداها ميسند ببا هبر بينما تسر األ ر لضبو الكجا

 ..يح ججاول أن يض ججفي عل ججى ص ججوته قس ججوة وح ججدة مت م ججدة  ..لم ججو علب ججة السج ج ا ر البلي ججود األ يج جرة
مرموعة مي يدي مانق ،عليبا مي يض

ارت ش له عم (عطيجة) وهجو يمَّقبجا تحجم حذا جه مجي

قسججوة  ..أصججبو م بججا لسججع سججيا ال جراو التججي ت لججد لججدي أكثججر حججدة وأل متنججي الدهشججة حتججى
ع ججَّم إال عججن همبمججة احت ججاج ييججر مسججموعة  ..لججم تكججن الس ج اير ممنوعججة مججي الس ج ن  ..وال
مجي السجنة الراب جة

عمن هم مي سني وقد بلغم ال شران وبضع شبور ولسم تلمي ًذا ولكنجي طالج
مججي وليججة الَّ ارعججة قسججم االقتصججاد والت ججاون الَّ ارعججي  ..ومحبججو ألننججي ارتكبججم أعمججاالً محرمججة
حتى على من هم أكبر ًّ
سن ً ا مني !

دم وا بي إلى (الموات ) حيث قام أحد الكتبة الشبان بتسج يا اسجمي مجي دمتجر وبيجر  .وعنجدما

يمجا عنجي مويجن سجيوون
سيلني عجن (األمانجام) لجم أمبجم قصجد مشجرح لجي السجءال  .ابتسجمم ر ً
م ي نقود أو منقوالم أو أي شيء مي مجوقفي هجذا  ..عجاملني الكاتج باحتقجار ووتببجا وهجو يقجول

له سا ًار بصوم عال (ال يو د) ثم أشار مي قرف لل سوري الدر جة الثانيجة الجذي دم نجي أمامجه
جتندا إل ججى
ب ججد أن أدارن ججي لل ججارج متو ًب جا ب ججي إل ججى (االسججتقبال)  .لمح ججم ع ججم (حسججن عطي ججة) مس ج ً
الحا و الغر؛ي المشم

لإلدارة وهو يمسو بمنديا محالوي وبير و به المرهال ولكني لجم أتبجين

ًيدا مالمحه إذ سرعان ما ابتل ني الشال الضيال الذي يفصا بين مبنى اردارة ومبنى المستشجفى
حيث يو د االستقبال ..
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طالبججا منججه إرسججال (بدلججة) ديججدة لإلي جراد ولكججن س ج ًينا
نججاد ال سججوري علججى شججاويش المغسججا
ً
يرتدي مالب بيضاء مووية  ..ونهيفة قال :

 الم َّن مقفول وعندك واحد إمراج ُ دوا بدلته ..سليما مبجا هجو سج ين يرتجدي
وش رم وأنا أتامله أن قراري با تيار الم املة الميري وان قرًا
ار ً
بدلججة تصججلو لطبيج مججي مستشججفى أميججري  ..مججا ال يج إذن مججي األكججا واللججب الميججري  ..بججدالً مججن

يومي جا  ..وهججي مججن حججال
ببدلججة تس ج ة نيبججام مججي الشججبر ليججَّود الس ج ين تحججم التحقيججال بالط ججام ًّ

إ وتي و مي بم مي المدار .

لججم يوججن مججن الم قججول إذن أن أعججيش مججي ال ام ججة بسججتة نيبججام وأعججيش مججي الس ج ن بتس ج ة

والر ا الطي

عند ما يوفيه وَّاادة من المتاع

.

د لم اريراد وهو (والمطبر) بين ال الم ال ار ي وال نبر ..

قال الس ان الدر ة الثانية :

 ش استحمى ..عندك مية ُس نة الحقبا ..ولكنبم وانوا قد أيلقوا الب ار  ..مقفَّم من تحم الدش صارً ا من برودة الماء لكنه دم نجي
وأع ججادني تح ججم الم ججاء الب ججارد  .ولم ججا ذهب ججم الص ججدمة األول ججى أ ججذم أسج جت ذ س ججيا الم ججاء الب ججارد
وأحسسججم ب ارحججة إذ من نججي المججاء البججارد المتسججاقو مججن البوججاء وألبججاني عججن الموقججن الججذي و ججدم

نفسي ميه ..

د ا إلى اريراد ب  ،المسا ين مي ثيا

قذرة  ..وسيل ال سوري مس ون اريراد عجن بجدلتي

 ..ميشججار إلججى روججن ب يججد  .حيججث وانججم ب جج ،البالهيججا القديمججة ترقجد تحججم الحججا و مججوق األر،
المبتلججة ووانججم هججي البدلججة المتبقيججة مججن م لفججام ارمجراج ولججم يريج

ال سججوري مججي لمسججبا وطلج

ياضبا:
مني أن أ رج ألرتديبا وأنشن ببا ولما أبديم ب  ،التذمر صاح مي
ً

 -وح اعما لك إيه ؟  ..النبارد ارمراج (تسول)  .وما ميش بدلة ييرها ..

استسلمم وطلبم مانلتي وولسوني لكنبما وانا قد ا تفيا  ..سرقوني مي (المطبر)  ..ولم يون

هناك على ما يبدو لي ب ٌّجد مجن أن أتو جه إلجى حيجث ترقجد مالبسجي الميجري  ..ومجا أن رم تبجا حتجى

اقش ر بدني ..

قال ال سوري :

 -نفضبا م القما  ..تبقى وويسة  ..واهي مءقتة لحين يوم الحمام بتا دور اتنين .

ضحك المس ون ذو البدلة  ..األنيقة وقال :

 -الحمام وان النبارد ! ..قدامه للحد وعليه ير ..

قال ال سوري
هامسا :
ً
 إبقى مي ال نبر اتصرف  ..ح تالقيلك بدله أنضن أكيد  ..ييرها بس ارة واال اتنين !52

وانم الس اير قد مروم بقسوة أمام البا

..

وقذر لم يصا إال إلى أسجفا روبتجي بقليجا ولمجا لجم أ جد
قصير وواس ً ا ًا
ًا
ارتديم (البنطلون) وان
لججه (تكججة) نججاولني أحججدهم حججبالً مججن الليججن ال شججن ر؛طتججه بججه حججول وسججطي  .وابتسججم ال سججوري لمججا

أهبرته من برة ال تبدو علجي  ..القمجيو القجذر لجم يصجا طرمجه إلجى حامجة البنطلجون ماضجطررم

لالنحناء قليالً حتى ال تهبر بطني عاراة وأنا أعبر على (الص ار ) إلى ال نبر ..

اسيا :
قال أحد المسا ين مو ً
(وب ججن) يبلوه ججا بالسج جوالر
 اوالد القحب ججة المس ججا ين بيقصج جوا القم ججاش وابي ج جوا أطج جراف الب ججدل ُلتس ين الط ام  ..بورة تغيرها  ..ما ت دش مي بالك ..
قذر وسيل :
طفا أبيً ،ا
وم ية د ا ر ا بم عمالق يرتدي م ً
 -مين اريراد ال ديد ؟..

عرمججم أنججه يقصججدني ألنججه تقججدم منججي ولججم يمبلنججي ألعججرف قصججد

بججا أمسججك ب أرسججي والبرتقالججة

بين وفيه الكبيرتين ثم أ رج من الم طن ماكينجة حالقجة مهي جة و جر ببجا مجوق أرسجي مبتجدًا مجن
قفاي حتى منبم ش ري عدة مرام وبسجرعة لتتسجاقو صجا شج ري الفجاحم النجاعم تحجم أقجدامي
على البال المبلول  .لجم تكجن هنجاك مجرآة وجي أنهجر ميبجا ويجن صجار الحجال  ..ووجان هجذا أمضجا

لي  .ساعتبا قررم ب د أن منم شولي أن أنسى وا شيء وأبدأ مي اكتشاف مد قدرتي علجى
التحما  ..اصة وقد وانم مورتي عن الس ن م رد مورة أدبية من الكت

حتى اآلن .

ر م من اريراد وأنا أت يا منهري مي هذ البدلة القذرة برأسي المحلوق وابتسمم وأنجا أقجول

لنفسي (البلد اللي ما حد ي رمك ميبا امشجي و؛رطجع ميبجا)  ..ودي ال بلجد وال ليجه ميبجا أهجا وال ولجد

 ..للوهل ججة األول ججى ل ججم ي رمن ججي (ع ججم حس ججن عطي ججة) ولكن ججي عرمج جم وتيك ججدم أن ص ججورتي ومنه ججري
يستحقان نهرة الدهشة الغاضبة التي الحم على و به ومي عينيه المحمرتين .

أشار لل سوري متروني وقادني مفت الً ب ج ،الشجدة  -لي فجي مشجاعر الحجَّن التجي تمجأل قلبجه-
نحو بوابة ال نبر و؛دون ولمة أشار لس ان البوابة مفتو ود لنا ..
أيلجال السج ان البججا

إلى الدور الثاني ..

الحديجدي ووقجع (عججم عطيجة) مجي الججدمتر و(حضجرني) ثجم قججادني إلجى السججلم
ضجراء و؛يضجاء منبموجين مجي تنهيجن

وباردا وعشجرام المسجا ين مجي ثيجا
نهيفا
وان ال نبر ً
ً
ال جدران واألر ،النهيفججة  ..وانججم األصجوام المتدا لججة تمججأل ال نبجر  ..نججداءام وصججيحام وثرثجرة

ت ترق ال دران وَّعقام لبا رنين يام.. ،
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الشاويش (عبد التوا ) يذه

وا جيء وقجد قجدم البيراجه علجى حا بيجه واش ًجفا ًقفجا أحمجر محلوًقجا.

رنة صوته الحاد وحروة يديه سرا تي األذية تدم ان عدة مسا ين صغار السن إلى نشجا يراج

متنايم ومفت ا  .البال مي الدور التاني يلمع وابرق  .وأمام دوة الشاويش ذام الدرج الرأسي ..
(ع ججم عطي ججة) ون ججاد (عب ججد التج جوا ) ال ججذي قط ججم ص ججيحة يضج ج

وقف ججم و لج ج

وابتسججامته ترح ج

(شيوعي )!..

 ..و ججاء مس ججرًعا

(ب ججم عطيججة)  ..نهججر إل جي نه جرة مت لججة ماحصججة مي ابججه الشججاويش (عطيججة) ..

 -أهالً وسبالً ..

قالبا (عبد التوا ) وهو يقيسني واَّنني ب ينيه .
 -طال

؟ ..

 -بوالوراو

َّراعة ..

 -وله يا (سيد) ..

اء (سيد) ي ري مبروالً بوا احترام ..

 وض له ش ر يابله  ..ب د الحمار ما ر؛ه !..(سيد) قال إن ال دة مي الصالون والصباح ر؛اح َّ ..عال (عبد التوا ) .
 -واد يا (عبد الغني)  ..حضر ( )39يا وله ..

ثم رمقني بنهرة ماحصة وقال :
 -م اك إيه ؟ ..

تذر ..
قلم له م ًا

 -الضابو مرك الس اير ..

ضحك وقال ..

– الَّم شايبم ويا ..

تد ا (عم عطية) وقال :
 -سيبه يا (عبد التوا ) وشوف له بدلة يير دي ..

منبيا الموقن  ..ولم ي به ت اطن عم (حسن عطية) م ي :
قال (عبد التوا ) ً
 اتفضا يا مس ون  ..الصباح ر؛اح  ..أهالً وسبالً ..رنججم ولمججة مس ج ون مججي أذنججي متنببججم إلججى المفججاتيو التججي ججاء ي ججري ببججا مس ج ون مر؛ججر

أبي ،الو ه وجان يفجتو ويقفجا الَّنجاَّان مجي نشجا  ..سجبقنا ي جري نحجو الر؛جع ال اربجع حيجث الَّن اَّنجة

( .. )39وججا الَّنججاَّان مغلقججة  ..الحهججم أعلججى األبجوا

مسججا ين مت لقججين بالحديججد يراقبججون دا ججا
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ال نب ججر  ..وح ججين يَّ ججرهم (عب ججد التج جوا ) يس ججقطون ل ججن األبج جوا
المسا ين مي مالب

م ججَّعين  ..الحه ججم ثالث ججة م ججن

َّرقاء (مقيفة) ونهيفة ي لسون على عتبة شباك ال نبر الر يسي ..

مججتو المس ج ون المر؛ججر البججا

وأد لنججي (عبججد الت جوا ) ثججم دمججع بقدمججه وومججة مججن البالهيججا

الصوف والبطاطين و ردل قديم قذر وأيلال البا

بشدة ..

وعرضجا  ..لبجا نامجذة ذام قاعجدة منحجدرة  ..اليجة
و دتني مي مسجاحة ال تت جاوَّ متجران طجوالً
ً
ونهيفة وما اَّلجم ميجا المسجو تبلجا األرضجية  ..ومجا أن أيلجال البجا سجقطم مجي ب جر مجن الصجمم

ال ميال ..

وقفججم تا ًبججا وسججو الَّن اَّنججة  ..تلف جم أتيمججا الموججان  .وانججم علججى الحججا و األيسججر مر؛ ججام مججن
ضوء الشم الباهم ت اهد للتشبث بال دار وهي تص د مجي بجوء نحجو حديجد النامجذة لتتالشجى .

يمرم عيني هالل رمادية لم األر ،تبدو أكثر سو ًادا وقع نهري على البالهيجا اقتر؛جم
منبججا مججي حججذر و جوف  ..وانجم م موعججة مججن الحبججال يءوججد تشججابوبا أنبججا وانججم ذام يججوم مغَّولججة
اقفجا
والحصيرة وقط تين مبتر تين وانتا ذام يوم بطجانيتين  ..لجم أمبجم مجاذا أم جا ببمجا  ..مبقيجم و ً

 ..مي حيرة ..

جر نببتنججي قججدماي المت بتججان موومججم الكججا إلججى جوار الحججا و أسججفا النامججذة  ..و لسججم موقبججا
وأ يج ًا
أنهججر إلججى البججا

 ..وبويججم  ..لججم يبججتم أحججد أن يججدر؛نا علججى ويفيججة التصججرف مججع الت ر؛ججة األولججى

للس ج ن وال ويفيججة موا بججة صججالمة مثججا ذلججك الضججابو الججذ متججك بس ج ا ري وال ويججن أتمسججك

جديا مالبسججي المدنيججة  .ولججو أكلججم
بحقجي مججي تطبيججال ال حججة السج ن التججي وججان أبسجطبا أن أهججا مرتج ً
وفيال بحفظ ب ج ،الك ارمجة التجي يدهسجبا ارحسجا بالضج ن  .لقجد
من ط ام الس ن  ..وان هذا ً
حضججرم مججدار وججادر وثيجرة وججانوا يحججدثوننا ميبججا عججن التنججاق ،الر يسججي وقجوانين ال ججدل والقجوانين

األساسية لالقتصاد الرأسمالي والص ار الطبقي ..

ولك ججنبم تروون ججا وح ججدنا نوتش ججن قج جوانين الصج ج ار المباش ججر م ججع ال ح ججة السج ج ون وق ججانون الحي ججاة

المصراة األكثر قسوة مجن قجوانين ال جدل والمتمثجا مجي تلجك الموا بجة ييجر المتكام جة بجين المجواطن

جور والتصجاًقا بحياتجه اليوميجة  ..والتجي اكتشجفم
والسلطة  .وهي القوانين يير الموتوبة األكثر حض ًا
جبور طوالججة السججتي ابه  -مججن
البسجاطة المذهلججة بججا ال بقراججة مججي وهرهججا الفراجد  -الججذي احت ججم شج ًا

مبرر ما ينفذ لي مجن م الفجام مادحجة لكجا
مقولة الشاويش س ان (محمود س د) يوم أتحفني ببا ًا
اللوايو  -طب ً ا بي ر !
( -نيك الحوومة وما توراباش َّ؛ك) !!

***
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روحجا ديجدة قجد تلبسجم سجدي
صجا آ جر قجد تقمصجني أو أن ً
 لي هنجاك مجن شجك أن ش ً
 ..مل ججم أك ججن أتص ججور إمواني ججة تحمل ججي لفوج جرة السج ج ن  ..ون ججم أس ججيل نفس ججي وي ججن يتحم ججا
(حسج ججين عبج ججد ر؛ج ججه) الس ج ج ن دون أن يشج ججاهد السج ججينما  ..ونج ججا مج ججدمنين لمشج ججاهدة األمج ججالم
جبوعيا  ..وولم ججا د ل ججم الس ججينما وح ججدي ت ب ججم م ججن
والمس ججرحيام  ..مج جرتين أو ثالثً ججا أس ج ً
إموانية احتماله الحياة دون سينما !!

تماما وبا مغلجال عارًاجا أو شجبه عجار بجال
ومع ذلك هينذا بين أر؛ ة دران مي َّنَّانة عاراة ً
ط ججام أو شج ار أو أقججالم أو أوراق أو وتج أو أي شججيء إنسججاني آ ججر  ..ال شججيء سججو الوقججم .
وقط ة من الضوء انسحبم من موق ال دار مع الشم

التي توشك أن تغي

..

مسحم دموعي و؛دأم أمور ميما أنا ميه  ..أ ذم أءود لنفسي أنني لسم وحدي  ..ولن أبقى

هنججا إلججى األبججد  ..ال شججيء يمونججه أن يبججَّم روحججي أو يقبرنججي  ..وأ ججذم أستحضججر صججور رمججاق

وم ارك  ..وأست يد حوايام ولبا تءود أننا البد أن ننتصر  ..وأن الس ون لم تقبر البشجر أب ًجدا .
ريم تفنن الطغاة على طول التاراخ مي ابتكار أشوالبا وأنواعبا ووسا ا الت ذي ميبا  ..وريم أن
النججا

ال تتججذور الضججحايا أكثججر ممججا تتججذور ال الديججن  ..امججتألم أذنججي ببتامججام مججاهير ال مججال

المنتصجران مجي ميجادين تَّانبجا ال اريجام الحمجراء  ..ومجع ذلجك  ..هجا متني صجورة والجدي وهجو يقججن

جامال بقايججا ابنججه ووينججه يتصججور أنبججم سيسججلمونني إليججه مججي آ ججر
ذلج ًجيال مقبج ًا
جور أمججام بججا السج ن حج ً
لحهة ًبدال من مالبسي ..
أعجود لتيمججا ال ججدران النهيفجة ومر؛ ججام الحديججد التجي تبججدو السججماء مجن لفبججا سج ينة تحججاول أن
تشاروني حَّنجي الجدمين  ..راح الضجوء ي فجم مجي الَّن اَّنجة مقجد يابجم الشجم

مر؛ ام الشم

واكتمجا منجاء ضجي

على الحا و وتالشيبا  ..بدأم أمور مي الطراقة التي سينام ببا ب د أن محصم

وبير مي م رمة طراقة است مالبا ..
بدا ًا
وومة الحبال وبقايا البطاطين التي أ ل عليبا و؛ذلم ً
جتطيال عل ججى األر ،م ججي ال ججرون
وأ ي ج ًا
جر طوا ججم هالهي ججا البط ججاطين وص ججن م منب ججا ب ججال ر ،مس ج ً

الموا ه للبا
 -ال بي

 ..ثم وومم الحبال  ..ألصنع منبا وسادة ..

 ..ال بي

 ..نومة ملووي وال مي البيلتون ..
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تم ججددم عل ججى هب ججري  ..ورم ججم ر ج جالً م ججوق ر ججا مض ججحوم وأن ججا أتيم ججا س ججاقي النحيلت ججين

ال اراتين  .مي ذم أهَّ قدمي مي قالطة  ..و؛دأم أدندن مي المباالة مت مدة .

ص ججا يحججاول لف ججم
ما ججيتني دقججام عل ججى الحججا و الم ججاور ل أرسججي  ..دقججام منتهم ججة وججين ش ً
نهري  ..م او؛م على الدقام بمثلبا متيكجد لجي ذلجك  ..ألصجقم أذنجي بالحجا و مسجم م أصجواتًا
مسرتبا بص وبة ..
 -مين انم ياللي مي ( )39؟ َّ ..ميا ؟ ..

وان هذا رقم َّنَّانتي ..

 -أنا مالن  ..إنم مين ؟ ..

وعدم ألصال أذني مسم ته يقول ..
 أنا (م ين) مي (أر؛ ين) وميه (أحمجد يوسجن) نبجك مجي ( )38و(عبجد الحميجد) مجي ()37 ..ت رمبم ؟ دول من (دورن ) َّمايلك  -حدتو !!

طب ً ا منم أنه ينتمي لتنهيم آ ر  .وأن (أحمد) و(عبد الحميد) البد وقد سبقاني إلى هنجا ..
مقججد وا بتنججي النيابججة بالمضججبوطام لججديبما وبيقوالبمججا  ..صججحيو أننججي أنوججرم أيججة عالقججة ببمججا ..

ولكنججي أريججم ب ينججي وججا األوراق التججي وتبتبججا بنفسججي وال اصججة بال ججدد الججذي ونججا ننججوي إصججدار مججن

(صوم الفالحين)  ..المقالة التي وتبتبا عجن (حاليج ) وال المجام مجع (السجودان) وال المجام مجع

ثورة (ال جراق) وحوايجة ( مبوراجة ال إقلجيم) الشج ار الجذي رم جه (ال راقيجون) ومقالجة (سجيد يوسجن)
عججن تحليججا الوضججع السياسججي والججذي حججاول ميججه أن يشججرح م جءامرة حججَّ الب ججث السججوري لضججر

الشججيوعيين والججت لو مججن وججا األح ج اَّ للس جيطرة علججى الحوججم باسججت دام ش ج بية (عبججد الناصججر)

ومقالججة أ ججر عججن أوضججا الفالحججين ومججا يججدبر للحروججة الت اونيججة وت ر؛ججة (ميججم سلسججيا) مججي عقججد
م يججة عموميججة بنججاء علججى طلج

األعضججاء ألول مجرة مججي مصججر ومقالججة أ ججر عججن الديمقراطيججة

وضججرورة أن تكججن أيججدي األمججن عججن ا تيججار المرشججحين سجواء لالتحججاد القججومي أو لم لج

األمججة

والمبَّلة االنت ابية التي تمم ال تيجار الوحجدام األساسجية وم موعجة مجن األ بجار المحليجة  ..مجن

(ميججم الكرمججا)  ..و(ميججم الحلججوج) و(ميججم سلسججيا) و(الصججالحام)  ..وت ليججال شججديد اللب ججة علججى
طابام (عبد الناصر) وتحراضه على قتا الشيوعيين  -أشرف أبناء الوطن ..
ونم قد طلبم من (أحمد) أن يقوم أ و (يوسن) بنقجا المقجاالم ب طجه قبجا أن تجذه

للطبجع

ط جا  -ونججم قججد أعججدم
لكنججي مو ججم ببججا ومججا سججلمتبا لبججم مججع أننججي ُّ -
تحو ً

إم ًان جا مججي االحتيججا
وتابتبا بنفسي وت لصم من أصولبا .
اعتلى (م ين) شراعة البا

وناد على (أحمد وعبد الحميد) لي برهما بوصولي ..
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وَّعال الشاويش (متولي) ..

 -انَّل يا مس ون  ..ممنو الكالم .

ونَّل (م ين) وانقطع االتصال ..

سججم نا أقججدام الشججاويش (عبججد الت جوا ) مججي الطرقججة تقتججر  ..ومتحججم الَّنججاَّان األر؛ ججة  ..وت مججد
الشاويش أن يترك األبجوا

مفتوحجة وهجو ي جد للتمجام  ..ليتجرك لنجا مرصجة لرءيجة ب ضجنا الجب .. ،

ولكنججي طب ً ججا لججم أ ججرء علججى القيججام مججن موججاني  ..م ججاد ووقججن منتصج ًجبا أمججام الَّن اَّنججة  . .وقججال مججي
س راة من عبطي :
– ما تقوم يا (واوارك)  ..بو على َّمايلك . .

محاذر مو دم (عبد الحميد) و(أحمد) و(م ين) يقفجون
ًا
ومضى  ..قمم نحو البا ومددم رأسي
وا على با َّنَّانته يرحبون بي  .ال ي اوَّ أحدهم ال و األحمر أمام الَّنَّانة مف لم مثلبم ..
ٌّ
نصجحني (أحمجد) أن أحدثجه ججالل ال جدار مجي الليجا وأسججت دم طبجال ال سجا األلومنيجوم الصججغير

(مبمم أنبم سوف ي طونني طبًقا ميما ب د) وسماعة بينما أ ا من قبضة يدي بوًقا للحديث ..
وأمبمني أن ي ل وا منا مي رون الَّن اَّنجة المالصجال ( لجن جالف) لكجي يصجا الصجوم أسجبا
..

 -على وا حال ب د التمام ممون تر؛و البطانية مي الشراعة ونتكلم عادي ..

منم أنه سيوون عندي بطانية .

وان األمر يستحال المحاولة  ..سنتدر من ديد وارنسان األول على طراقة مبتكرة للحديث

عبججر ص ج ور الكبججوف أو ونحججن م لقججون مججوق األيصججان  ..وأصججبو هنججاك شججيء أو حججدث هججام

ننتهر حدوثه  -وهو الحديث م ً ا  ..ريم منع الكالم ..

وريم أني من مواني أو َّم لبم مجا حجدث م جي  ..ومجا قلتجه مجي المباحجث  ..والتحقيجال  ..إال

أن مغججامرة الحججديث عبججر ال ججدران وانججم تشججوقني  ..وعرمججم أن (عب ججد الحميججد) ت ججر ،لت ججذي

وحشججي مججي المباحججث  ..وأن أحججدهم هججو الججذي سججلمه  ..تبجين لججي أن األسججتاذ (م ججين) مججدر لغججة

إن ليَّاججة قججديم وع ججوَّ علججى الم ججاش وي مججا بالمججدار الحجرة  ..وججان ضج يا ال سججم ضج ًيفا  ..ال
يوججن عججن التججد ين  ..تمنيججم سججاعتبا لججو أن الضججابو لججم يفججرك علبتججي ونججم أعطيتبججا لججه  ..مقججد
عذبتني نهرة عينيه وهو يسيلني عجن السج ا ر وأ بارهجا  ..تيسجفم لجه  ..لكجن نهجرة اليجي

األما التي رمقني ببا  ..قتلتني ..

تقدم (أحمد) مي رأة وسلم علي واحتضنني بينما (عبد الحميد) ينهر من البا

ت اوَّني ريم نداءام (عبد التوا ) من ب يد :

و يبجة

مذعور  ..ثم
ًا

 -وب دين  ..يا مس ون ار ع محلك ..
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ناول (م ين) سي ارتين  ..وأعطاني مثلبما ونصن شطاطة وعودين وبرام ..
 م لبش يا شاويش (عبد التوا )  ..األستاذ (م ين) رمان ..وعججاد إلججى موق ججه مججي البججا

مججي ثقججة أع بتنججي  ..ولكججن (عبججد التجوا ) قججام مججي طججوة عسججوراة

وتقدم مسرًعا ليغلال الَّناَّان ناوله (أحمد) سي ارة وضج با وراء أذنجه وهجو يرمقجه مجي حجدة حانيجة
دون ولمججة واججرَّ البججا عليججه  ..ثججم ت ججاوَّني وأيلججال َّن اَّنججة (م ججين) وعججاد يسججيلني دون أن ينتهججر
مني إ ابام .

 -عندك ميه ؟ جدم ال اريجة ؟ يجا واد يجا َّمجم  ..هجام ال اريجة وت جالى امجال ال جردل د يجا

ولد يا (بشلة) .

ومضججى مججي نفج

ال طججوة ال سججوراة  ..ومججن ب يججد أسججر الولججد المر؛ججر حججامالً مججي يججد اليمنججى

رييفججين عليبمججا الطبججال األلومنيججوم الصججغير الموعججود  .وهججو ي ججري مججي ط جوام قصججيرة وبطراقججة
اصججة تميججَّ !! وهججو يلججوح بمفتججاح الَّنججاَّان مججي يججد اليسججر  ..نججاولني ال ججيش والطبججال مججي حروججة

رشيقة ..

 -د يا مس ون ال راية ..

ودم ني مي قلة ذوق وشد البا

مرَّعه وأدار األكرة متكم مرة ثم بالمفتاح تكة أ ر ..

 -تصبو على البرش ..

و ج ج ججا ذل ج ج ججك وأن ج ج ججا أح ج ج ججاول أن أت ج ج ججايش م ج ج ججع اللغ ج ج ججة ال دي ج ج ججدة مين ج ج ججا (مسج ج ج ج ون) وه ج ج ججذ ه ج ج ججي

(ال راية) ل شا ي وممنو الكالم  ..ولكن ما هو (البرش) ؟ منم عندما استدرم أنه البجد ي نجي
تلك الحبال التي وومتبا ووسادة ..

ونم ا ً ا  ..م لسم على (البرش) ووض م ال بَّ (ال اريجة) والطبجال الجذي وانجم مجي قاعجه
(لحسججة عسججا أسججود)  ..بحلقججم مججي الطبججال ثججم بججدأم مججي محاولججة ماشججلة شججديدة الت قيججد وججي أ ججا
ال سججا يوفججي (ليبلِّ جع) ال بججَّ  ..لكنججه ا تفججى ب ججد لقيمججام قليلججة  .مبججدأم ألججوك ال بججَّ  -حججاف ..
وعَّم علي نفسي مرة أ ر وونم قد ت اهلم عَّتبا قليالً مبويم بحرقة ..

***
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قرر عبجد الحميجد عبجد الجراَّق أن يوفجر عجن طي جة حجدثم منجه مجي دقيقجة ضج ن مجدمع مج
سججنوام مججن عمججر وهججو ال َّال مججي مقتبججا ال مججر  ..ويججن م لبججا وويججن تحمججا بر ولججة ع ج ء

السججنوام ال م ج

بوججا مججا ميب جا مججن م ج اررة ووحججدة وير؛ججة ووحشججية  ..ولججم يسججتطيع أن يتحمججا

اما بالوا
لحهام تحم سيا الت ذي
ماعترف بما وان عليه أن ي فيه التَّ ً
لم يشرحه له أحد ولم يون ليسا له عليه أحد سو ضمير .

الحَّ؛ي الذي

وعيججا لججم يججد لوا الت ر؛ججة التججي
عرمججم وثيجران ميمججا ب ججد أكثججر لم ًانججا مججن (عبججد الحميججد) وأكثججر ً
أحيانججا أو
اثمججا (لججم يحججدث أبج ًجدا) لكججنبم ولغ جوا مججي دمججاء اآل جران متطججوعين
ً
ت سججدم لبججم ر ً
عبججا ً
ب ججي ر وال ي اَّل ججون ي ججدون ال ج جرأة لت ججد ين الشيش ججة م ججي مق ججاهي المثقف ججين وش ججر البيج جرة م ججي أح ججو

المستنق ام مي و اهة .

وججدم أبوججي وأنججا أر أثججر ال ص جا الرمي ججة علججى هبججر وعالمججام إطفججاء الس ج اير مججي أمججاكن

باكيا وهو يقول :
م تلفة من سد وحين انف ر ً
 نف وني يا سمير ..ذهلم  ..وين ؟  ..وين ي د إنسان مبما وانم حيوانيته القدرة على إهانة اآل ر  ..الذي ال

يملك أن يرد له ارهانة ..

ضحك أحمد يوسن وهو ير؛م على وتفه مي محاولة رضحاكه واضحاكي .
 -دانم لو شفته وهو مَّنبر ومتنفخ

ونا مين ؟

سمه عند قابلية طبي ية دلجوقتي مجش قجوي  ..إحنجا

ولم يون مي األمر ما يضحك ريم أننا ضحونا ..
وان م رد صبي ترَّي بسيو ولذلك هرسو بوا قسوة وحنوة َّ؛انيجة عمرهجا آالف السجنين لكجي
ي برهم باسجمي ومجع ذلجك أعطجاهم نصجن االسجم ليقنجع نفسجه أنجه لجم يجبو بوجا مجا ي جرف لين جو

انتقامججا مججن أ يججه الججذي وججان عضج ًجوا
وليسججتطيع أن يوا ججه نفسججه  ..لكججنبم ريججم ذلججك لججم يرحمججو ..
ً
طا وقا ًدا مي قراته وله تيثير وبير على تالميذ ومدر  -وان قد اعتُقا مي حملجة (مجار )
نش ً
الماضية ب د أن دو بم السبع دو ام وما سم نا .
وججان إصججبع اتبججامبم للواشججي مو ًبججا إلججى أحججد َّمال بججم مججي القراججة ؛ ألن المباحججث سججيلتبم عججن
تماعجا مجي ح جرة م جَّن ملي جة بيكيجا القطجن
اال تماعام (مي القطن) وونجم قجد عقجدم م بجم ا
ً
ووججان م نججا ذلججك الَّميججا البججريء ونحججن نرتج

لطباعججة ال ججدد ال ديججد مججن (صججوم الفالحجين)  .ولججم
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يحضججر ذلججك الَّميججا ! الججذي لججم أكججن أرتججاح إليججه ووججان مججن قراججة (ديمشججلم) وقيججا لنججا إنججه يحججتفظ
بال باَّ الفني  ..الذي وان م رد (رونيو) يدوي من ش
وعندما ذورتبم بيوم لقا نجا مجع ذلجك الطالج

 ..ال يتكلن أكثر من  5نيبام ..

المجدعو (شجاور) مجي حقجا القطجن بجالقر مجن قراجة

متذورا..
(ورم) قال أحمد وهو يشبال
ً
 -تصور ونم ناسي أيو م الً  ..ييو القطن .

حماسا ! وابا م ت جاذل الحجَّ وعجدم رد علجى مجا يقولجه (عبجد
يومبا وان (شاور) هذا يلتب
ً
الناصججر) مججن بججذاءام ويحرضججنا علججى ضججرورة ال مججا علججى إي جراق القججر بالمنشججورام  ..لي ججرف
النا

رأينا  ..وللدما عن شرف (الحَّ والشيوعية) ولم أكن أستراو إلى أول ك الذين يلتببجون
حماسبم بين لحهة وأ ر .

حماسا ثم ينطفا لب
ً
لكننجا ونججا مضجطران للت امججا م ججه ب جد أن مشججلنا مجي تججدبير ال نيبججام ال مسجة الالَّمججة لتصججنيع

رونيو آ ر ..

وان صديال محام قد وعدنا بتدبيرها  .لكنه سامر م ية إلى القاهرة ..

وقال أحمد يوسن :

 -ملسج ج ججع  ..ال يراج ج ججد أن يتج ج ججور

حيرشج ج ججو نفسج ج ججه مج ج ججي االنت ابج ج ججام و أريج ج ججي إن الشج ج ججك مج ج ججي

(شججاور) ال محججا لججه مبججو مبنججي علججى إحسججا

ال دليججا عليججه  ..ولججي

أمامنججا إال اسججت دام هججذ

إرموانية ؛ اصة والحَّ هو الذي استيمنه على ال باَّ الفني  ..منذ مترة طوالة .

احا  ..لججذا طلبججم مججنبم إعججادة نسججخ مججادة الم لججة  ..قبججا تسججليمبا إليججه .
لكنججي يومبججا لججم أكججن مسججتر ً
لكنبم لم يف لوا .

قال عبد الحميد :

 عنجدك حججال  ..هججو (شججاور) م ً ججال إَّاي ماتججم علججي دي ؟! الحمججد هلل إننججا مججا بلغنججاش الججَّمالءعن شونا مي الَّميا اآل ر ..
 -دا واد ممتاَّ  ..وونا ح نهلمه ..

جدعيا أنججه نقججا
وحوججى عبججد الحميججد ويججن ذه ج لج ج(شاور) مججي الموعججد المحججدد  ..لكنججه اعتججذر مج ً
(الرونيو) إلى المنصورة لشجقته مجي عَّ؛جة عقجا موجان أأمجن مجن القراجة بم ارحجا  ..وأعطجا موع ًجدا
مججي الغججد ليسججام ار م ً ججا إلججى المنصججورة  ..وذهبججا إلججى الشججقة وهنججاك و؛ججدون أي مبججرر  ..مججع لججه
األوراق والحبر والرونيو مي شنطة ..
أمانا (احتمال الواد اللي ساكن م ايا ير ع م ية من البلد
وادعى أنبما سينتقالن لشقة أ ر أكثر ً
بين لحهة والتانية) ..
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وحما بنفسه ال باَّ الفني واألوراق مي حقيبة وما أن ر ا من البيم حتجى نجاول الحقيبجة بمجا

ميبجا ل ج(عبد الحميجد) واسجتيذنه ليشجتري علبجة سج ا ر مجن الجدوان القراج

 ..ومجا أن ابت جد ب طجوام

حتى انق ،ر ال المباحث على حاما الحقيبة ..

 تصور بقى إني أدرم له هبري حتجى ال يالحهجوا أننجا م ً جا  ..ويقبضجوا عليجه  ..تصجور دانجاحمار بشوا ..
قال أحمد يوسن للت فين من وطية الغيظ :

 -إنم حمار من األول لكن بقيم ب د الحواية دي أحمر !

وضحونا من القل

..

***

 تبدو النهامة ووينبا الشغا الشايا لكا ال املين مي حوومة س ن المنصجورة تحجم قيجادة
الباشججا (الججدماطي) مججيمور السج ن وهججو (ديججك رومججي) ها ججا الح ججم  ..أبججي ،ومر؛ججر

نصفه السفلي ض ن ح م نصفه األعلى  ..حين يسير مي طوة منتهمة يبدو أنه يجنو

لألمام مي قفَّام قصيرة يير منتهمجة  ..وال يتحجرك مجن موتبجه إال وتسجبقه صجيحه عاليجة

رنانججة يطلقبججا ب ججد صججفارة طوالججة حض جرة الصججول (مصججطفى) الر ججا الطي ج

ال ججوَّ ذو

الشن المبروم الذي انتبم مدة دمته االمتراضية منجذ سجنوام  ..وهجو يحجاول اه ًجدا أن
يسبقه إلى وا ناصية قادمة  -إذا أراد الت ول للتفتيش على الس ن :
 -انتباااااااااااا ..

متنججَّل الصججف ام والشججالليم وججالمطر علججى أقفيججة ومججء رام المسججا ين (المصججن ين) للنهامججة ؛

سواء من يتولون ون
والمالع

الحوش وممرام الحديقة التي تتوسو المساحة بين اردارة وال نبر والمطبخ

 ..أو من يت لقون موق األعمدة والشبوام الحديدية التي تشوا البيوجا الجدا لي لل نبجر

ذي األدوار األر؛ ججة  .أو مج ججن ينحن ججون علج ججى ب ججال األرضج ججية والطرق ججام أمج ججام الَّن ججاَّان بج ججال يش
والمنام .. ،والنحا يلحسون البال حتى يبجرق  ..بينمجا يالحقبجم آ جرون يحملجون جرادل البويجة
والفرش لدهان أي (مالحيظ) أي أي وسا ة أو وشو أو ر؛شة مي ال جدران اصجة مجي بطجون

الشججبابيك واألب جوا

حيججث ت ججود المسججا ين علججى ال لججو

الشبابيك أو شراعام األبجوا

مججي البطججاطين ب ججد ر؛طبججا مججي حديججد

للدردشجة الليليجة بجين َّن اَّنجة وأ جر أو لتيمجا الحيجاة ال اويجة الصجماء
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ججارج الَّنججاَّان أو للَّاججارام السججلك اصججة مججن شججبابيك َّنججاَّان الججدور الثالججث المطلججة علججى مججا وراء

الس ن ب د التمام لمن ال حال لبم مي َّاارام رسمية أو أليرا ،أ ر عديدة ..
 امنع الساقو ..صيحة الشاويش (عبد التوا ) الروتينية يطلقبا مي يض

ال لمججين الحر؛يججة  ..إذا مججا ت ج أر أحججد المسججا ين علججى تسجرا
وهو يطارد الغبار وآثار األقدام مي األدوار ال ليا ..

وهو يشد قامته وقا د مرقة عمليام

القججذارة إلججى األدوار السججفلى لسججة ؛

البد أن يبدو ال نبر وال روسجة واألر ،وجالمرآة عنجدما يمجر اللجة المجيمور ( جالل) ! ألنجه لجو

دشا أو عالمة أو قذارة :
الحظ ً
 -منباروو طين بإذن هللا ت الى ..

يقولبججا عججم الصججول (مصججطفى) ال ججوَّ مججي سج راة فيججة وهجو ينطلججال نام ً ججا الصججفارة َّ ..اعًقججا
عند وا ناصية ..
 -انتبا ..

وب د أن تنتبي ولته اليومية تبدأ األمور على وا ال ببام  .وتكجون البدنجة إال مجي الجدور الجذي
يحومه الشاويش (عبجد التجوا ) إذ يهجا وحجد يجذه وا جىء ليصجفع ويشجلِّم للمسجا ين النبطشجية
المولفين بالنهامة وهو يصيو :
 -امنع الساقو ..

إذ يبدو أنه يطمو مي أن يرقى لدر ة ميمور  ..وال أقا  ..ب د عمر طواا ..

أما بقية األدوار موان األمر ي ن ًّدا  ..وتمضي عملية النهامة بشوا روتيني يير منتهم
تماما ؛ وان هلم األسلحة مشرعة اهَّة مقد ي اود (الباشا) المرور مرة أ ر مجي نجَّوة مفا جة
ً
 ..متسوء ال واق .
اصججة إذا عججن لواحججد مثججا (ر ج

ال ججن) ماضججم بججه الحا ججة أو (أشججفرم) م ججه الهججروف .

ميقرر أن يقوم بانتفاضة احت جاج البتجَّاَّ اردارة لتحقيجال مطلج

بشوو أثناء المرور ..

متكججون الطامججة الكبججر

مللشججواو أصججول وطقججو

وان أن ي ور عليه صفو ولته الطاووسية .

تامجه أو هجام  ..ميقجرر التقجدم إليجه

م رومججة  ...وهججو ال يراججد ألي شججيء مبمججا
مفلتًججا

ميججيمر ياضج ًجبا بضجر؛ه أو يقججوم هججو نفسججه مججي حروججة است ارضججية بصججف ه ويحججتي ر ج
تمامججا  ..وتبججدأ المطججاردة
نفسججه مججن أيججدي الس ج انة  ..منطلق جاً مججي الحججوش ب ججد أن ي لججع مالبسججه ً
بقيججادة المججيمور الججذي ي ججد مججي م روججة ارمسججاك بججه مرصججة للتحججرر مججن ملججا الججروتين المض ج ر

واتطججو لل دمججة وججا الس ج انة والشاويشججية علججى مرمججى البصججر  ..ويقفججَّ المسججا ين إلججى الشججبابيك
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يير مبالين بصيحام (عبد التوا ) امنع الساقو اوعجى المالحجيظ يجا مسج ون  ..ويقجن ال مجا إذ

ال أحججد يراججد أن تفوتججه الفر ججة  ..اصججة عنججدما يسج ن ال ججر .. ،ويقفججَّ ر ج عارًاججا إلججى جَّان
الماَّوم المست دم رش ال النار ردارة الب ار الذي ي دم المطبخ والمغسلة والحمام ..

ويصبو ارمساك به مغامرة و يمة ال واق  .وهو ي ري مالتًا مجن أيجدي المطجاردين و فراجم
انطلججال مججن القمقججم  ..وال يوججتم المسججا ين ضججحواتبم بينمججا يججداري الس ج انة ابتسججاماتبم السججا رة
وأمنياتبم ال فية أن ينتبي المشبد باحتضان (ر

) للميمور نفسجه  .ولكنبجا أمنيجة ال تتحقجال أب ًجدا

 ..مبم أنفسبم الذين يصن ون سيا ً ا حول الميمور ولما اقتر منه (ر
نفسه أما ال ميع  .ويقطع حبا شبوة الفر ة ميد ا موتبه مي انتهار مثول (ر

حضرته  ..ليوقع عليه ال قا

)  ..ثم ي يج

المناس

وا مجرة يجتم سجيناراو هجذ الفر جة بجنف

المجيمور

) ال اري أمجام

ويالبجا
الصجياية دون تغييجر إال مجي األدوار الر يسجية
ً

نهيفججا ليسججون َّن اَّنججة التيدي ج التججي ال تغلججال عليججه أبج ًجدا ومججا
مججا تنتبججي ب ججودة (ر ج ) إلججى ال نبججر ً
طا ما يحتاج لل لوة والسون االنفرادي ..
تقضي اللوا و ليبدأ منبا نشا ً
إما ب ودة البطا ال اري إلى َّنَّانته ال امجة محمجالً بمجا جرج بجه

ووثير ما تنتبي مدة التيدي
ًا
مجن ينججا م ومواسج لقر؛ججه مججن َّنججاَّان (الملكيجة) مججي الججدور األرضججي  ..أو بتصججني ه مججي المواتج
واردارة  ..بججالقر مججن موججان الَّاججارة واسججتقبال اري جراد ال ديججد حيججث منججاطال التمججا
ال ار ي)  .ومراكَّ النميمة الدا مة تصج

ال نبر .
نا ج

مججع (السججوق

مجي أذن المجيمور ونا بجه أ بجار األنشجطة المرابجة دا جا

المججيمور ال ار ججد (الراججدي) وقججع مججي بدايججة عملججه مججي الس ج ن ضججحية لر ج

يهبر ديتجه مجي الت امجا م جه بحجَّم ماحتضجنه (ال جن ر ج ) حجين انسجح

مقججد حججاول أن

المجيمور إلجى موتبجه

جر تسلسججا السججيناراو الم تججاد وانطلقججم الضججحوام الموتومججة علججى هي ججة آهججام مججن المسججا ين
مغيج ًا
ت املجه وحلجم محجا ابتسجامام السج راة ال فيجة َّيجرام انتقجام مججن السج انة تت جاطن م جه  .لكججنبم

هججروا (ر ج ) ض جرً؛ا علججى ييججر ريبججتبم بالشججوم وال ججرَّان  .ثججم ُّلفججوا نا ج
وأ ذو إلى المغسلة لتنهيفه بالب ار ..

المججيمور مججي بطانيججة

ب ججدها  ..وعججى (الراججدي) الججدر بججا هججدا الموقججن الججذي وض ج ته قلججة برتججه ميججه إلججى اتبججا

تماما  ..إذ وان يذه
أسلو عبقري منع هذا ال رً ،
تمامجا  ..وان م لبجا ب ضجبم ريجم ذلجك
مصغية حميمة أو يسجتدعيبم إلجى موتبجه مجي ود واجراحبم ً
جبويا
تمامججا  ..ويججيمر ال ميججع باالنتبججا ألعمججالبم ً ..
تاروججا المتمججرد عارًاججا مصج ً
وججان يمنججع مطاردتججه ً
أذنجا
بنفسه إلى أول ك المحتجرمين لي طجيبم ً

بالمججاَّوم بججال أي اهتمججام حتججى يلس ج ه البججرد أو تيكججا لججد ح ج اررة الشججم

تمامججا ميججيمر علججى الفججور بنص ج
ويستسججلم ً

 ..ويقججول حقججي برقبتججي

ال روسججة لججه وسججو الحججوش  ..ثججم يججيمر بججإ راج وججا
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علنجا
المسا ين  -محوجومين وتحقيجال  -للوقجوف مجي دا جرة ليشجاهدوا المجذوور المصجبوو وهجو ُي لجد ً
وما ولدته أمه ب د أن ُيتلى عليه الحوم الجذي تقجرر ال حجة السج ون والقجانون لنوبجام التمجرد هجذ .

تماما ..
مقضي عليبا ً
و ججان الرا ججدي  -عل ججى م ججا يب ججدو  -تلميج ج ًذا بمدرس ججة دي ججدة س ججتحتا مو ججان مدرس ججة ال ججبطش الف ججي
المباشر التي وانم تمار الحوم مي نف

الفترة مي أبو َّعبا و الواحام .
***
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الراديجو  .أقفجَّ وقجرد يتجيم َّقَّقجم لجه

 قبا متو الس ن بساعة تقر ًابا يفجتو سج ان المواتج
أمه إلى رحم البطانية الم لقجة بحديجد الشجباك المطجا علجى الحجوش حتجى ال تفجوتني صجورة

أينيججام الصججباح وال ججدران تنبججار حججولي والح ججارة تن جَّاح ألرحججا إلججى أي موججان إنسججاني .

مججييني مججع وججروان (أم ولثججوم) يججا صججباح ال يججر وأسججابال حمججار (عبججد الوهججا ) وأناشججد أن
ي ري إلى حيجث حبيج

الجروح مسجتني  .مجرة علجى طراجال (تفتجيش السجرو) حيجث (ن جاة)

أو مجي َّحججام شججار النَّهججة أتطلججع إلججى حيجث شججباك (َّانج ) أو أ ججدني علججى َّراعيججة (ميججم

سلس ججيا) ؛ أل اره ججا تنتهرن ججي م تفي ججة ل ججن ن ل ججة (ياس ججين) (مديح ججة ذام الشج ج ر األك ججرم
وال يون البرسيم) متنمحي وآبة مبنجى المستشجفى واريجراد و؛يجم المجيمور وتحملنجي بانو ارمجا

وج ججامورة ترعج ججة (مبج ججد ) و مي ج جَّام يج ججيو ال م ج ج

وسج ججور المستشج ججفى الياسج ججمين ون ج ججالم

(ياسين) حيث (مديحة) تنتهرني بابتسامتبا وتلومني ألني ت ليم عنبا وسامرم دون أن
أودعبا.

ثمه عصامير نشطة  .ال تكن عن مناكفة ب ضبا الب  ،والقفَّ حول السلك الشا ك الممتجد

موق السور القبلي وشبابيك حا و المستشفى (يا طير يا طاير جدني م جاك وهجام لجي نجاح وانجا
عابر قبة (سيدي م اهد) (ترعة السلطان) و رن (دار أحمد) والمدرسة إلجى
اطير وياك) ألرمرف ًا
بيوم (دار عو )،التي تذو مالمحبا حتى التالشي مي ييامة يريجرة دمجوعي التجي أمشجا مجي
حبسججبا إلججى أن يغلججال الس ج ان البايججم الراديججو مججي شججونة  .مججع بججدء موسججيقى الغبججاء الحيججة

أصج جوام السالس ججا والمف ججاتيو الم دني ججة مفاص ججا البواب ججة وو ججو ال س ججاكر المبرول ججة متب ججر

مشاعري وتسقو ممَّقة م ي مقرمصة أسفا ال دار مي رون الَّنَّانة الم تم .

أ دني مرة أ ر تحم ضلمة يش البطانية مي مجراو الَّن اَّنجة الضجيال يلسج ني ال جدار البجارد

مججي قفججاي  .وقججد انبَّمججم روحججي ومججرم م ججالم المنهججر هار؛ججة أمججام م ا ججة طججابور ال سججاكر الججذي
متحروججا مججي بججالدة مسججت ًيبا مججي ال مبججاالة ألوامججر الصججول (مصججطفى) التججي ال
يحججاول أن ينججتهم
ً
أحدا  .مال هم يوفون عن الحروة أو الثرثرة إن قال انتبا وال هم ي يجرون (صجفا) الضج يفة
ت ين ً

ضججا ال
الباهتججة التججي ت ججرج ممطوطججة مججن ممججه عججا رة أن تتشججوا مججي أمججر لججه أي م نججى  .وهججو أي ً
مبتمجا بجرد م لبجم ًّأيججا وجان  .ويهجا يواصجا إصججداراألوامر وقجراءة وشجن النبطشجية إلججى أن
يبجدولبم ًّ
؛ لي يججد وشججن التوَّاججع للضججابو وحججين يتيكججد أنججه ال ينججوي مغججادرة

ينصججرف يا ًسججا إلججى الموات ج
وا إلجى منطقجة نفجوذ وسجلطاته
موتبه ليتمم على الطابور بنفسه  .يشير إليبم من ب يد ميتناثرون ٌّ
أحدا لم يو؛ ه
 .ب ضبم مرح ألنه أملم بما يحمله اليوم من حشيش أو نقود مبر؛ة واآل ر ألن ً
على مالبسه المفروشة أو ذقنه يير المحلوقة أو على أي علة .
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يَّح ججن (يراج ج ) و ججالبرو نح ججو (اريج جراد)  .وقب ججا أن يف ججتو ب ججا

رَّانتججه المشججبورة مججن لف جه يتيملبججا بح ج

الحمام ججام الحدي ججدي يل ججتقو

وهججو يبَّهججا مججي الفضججاء وينججه ي لججد الب جواء ليتيكججد مججن

ماعليتبا  ..ثم يضر ببا بنطلونه عدة مرام منصتًا لصوتبا يطرقع مع القماش  .ميبتسم ضارً؛ا
المفتاح مي رم البا محدثًا أكبر ض ة ممونة ..
؛صا ؛
ويح ا (محمود س د) متينًقا نحو المطبخ ي ر لفه مء رة قوية دام ً ا ورشه أمامه متر ً
مستطل ً ا نوعية م ار اليوم وينا مه بينما يَّحن (محمد عبد ال ال) نحو السجور وسجحلية موت بجة

ت ججرف مججا سججينتهرها أسججفا السججور مججن ملججا  ..مججإذا مججا اطمججين أن أحج ًجدا لججم يحججرك ح ججارة مقاعججد
ال ارحججة والنججوم عججن مواق بججا الم تججادة ب يج ًجدا عججن أنهججار اردارة عل جم و بججه الك ي ج شججبه ابتسججامة
مغتصبة تبددها نهرام عينيه شبه الحوالء .

يتقججامَّ (عبججد هللا بول ججانين) ب طواتججه اربليججة و بطولججه الملحججو وهيولججه (ال ججرم) الججذي ي طيججه

ب ج جج ،البيبج ججة الم ادع ج جة مت ًبج ججا إلج ججى ال نبج ججر لتسج ججلم أم ج جراد (ال مج ججا) أو مسج ججا ين ال لسج ججام أو
الترحيالم إذا ونا مي صباح األر؛ اء .
يتلصو (الشاويش الصياد) متلفتًجا قلًقجا ليقتجنو سجي ارة مشجت لة مجن أحجد شجبابيك الملكيجة مجي
الججدور األول وليتبججادل مججع ب ضججبم ولمججام يامضججة ووديججة ثججم يسججر نحججو بججا الكججانتين  .مقججد
رضى عنه وويجا السج ن هجذا الشجبر ووَّعجه علجى دمجة الكجانتين بمجا ي نيجه ذلجك مجن موا جد عينيجة

وماديججة ؛ موامججية ألن جه وشججن لججه و ادتججه ولمججا يض ج

لجد أحججد ت جار الم ججدرام مجي ال نبججر لحسجا
أكبر .

عليججه (تفليتججة) أو (صججيدة) ممنوعججام تامبججة

تججا ر آ جر أو طم ً ججا مجي َّاججادة نصجيبه مججى تفليتججة

أمججا البقيججة (أحمججد عبججد ال ججال) و(عبججد المت ججال) و(حسججن عطيججة) الفججالح الشجرقاوي و(ناصججن)

وفته و(الشيخ) وال ايال (حسجن مرسجي) ميبرولجون وجا بح بسج

إيقاعجه الجذي ال يتغيجر نحجو أشجغالبم

مججي الورشججة أو الحججوش أو الموتبججة أو المغسججلة بينمججا يوججون (عبججد الت جوا ) قججد أحججدث أكبججر ض ج ة
ممونججة لي لججو صججوته مججو ق صججوم ال نبججر المججت م بثرثجرة االصججطباحة وضج يي النجَّالء مججي األدوار

األر؛ ة قبا أن يفتو بوابة ال نبر ليفجرج عجن حجر الليجا الجذين ي ر جون مجرهقين نصجن نجا مين
س داء رطالق سراحبم ..

تلفجا يصجن ه بشجر
يتكرر هجذا المشجبد وجا صجباح  .وونجم قجد أدمنجم متاب تجه باعتبجار حجدثًا م ً
يملكججون ح جراتبم ووججذلك وججان الضججابو (الراججدي) ب ججد أن تسججلم واليججة الس ج ن بالنيابججة مججن ال جوالي
الشرعي المقدم (الدماطي)  ..الذي ا تفى بال سب

م لوم ها نقا ؟ أم مام أم أنبيم دمته؟

لم ن رف  .وتصور وثير من المسا ين أن هللا است ا

لدعواتبم مي ذ أ ذ عَّاَّ مقتجدر بصجورة

ما  .وأراحبم عن عنطَّته وروشة حرواته طول اليوم حيث وان يحلو له أن يجنو مجن موتبجه علجى
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حججين يجرة ليتفقججد الحججوش وال نبججر أو الفججرن بججال أي يايججة مججي اعتقججادهم إال تلججك الَّمججة التججى يحججدثبا
الصجول مصجطفى بالصجفارة وصجيحتة الَّاعقجة (انتبججاا ) ميت فجرم السج انة رهبجار انضجباطبم علججى

قفججا المسججا ين لتيكيججد أن الكججا منبمججك مججي ديججة مفت لججة مججي الكججن
وأرضية الس ن والمراية .

مججي البدايججة ب ججد ا تفا ججه سججلك (الراججدي) نفج

والججرش والمسججو لتكججون ججدران

الججنبي ولكنججه َّهججال ميهمججا التفتججيش بنفسججه علججى

طابور عسوراًّا على أي صورة ! مقامجام
ًا
تمام الطابور الذي ال يمون االقتنا بإموانية أن يصبو
ال ساكر متفاوتجه بشجوا ملحجو

وأكثجرهم ت لجى عجن موجرة ال نديجة مجن َّمجن ب يجد منمجم وروشجبم

أمججامبم بطراقججة مقرمججة ؛ إذ أهمل جوا مصججاروا مبملججين وسججالى ألقججم سججنوام ال دمججة الطوالججة مججي
أنحج ججاء ال مبوراج ججة ببج ججم علج ججى ش ج جواطا س ج ج ن المنصج ججورة االحتيج ججاطي ب ج ججد أن أكلج ججتبم الليمانج ججام

والم ججتقالم وه ججَّمتبم و ججردتبم مج جن أي ريب ججة أو ق ججدرة عل ججى االنض ججبا ال س ججور  .ول ججم يس ججتطع

(الراججدي) الججنفخ مججي قر؛ججة بقايججاهم المبتر ججة متججروبم لحججالبم واكتفججى بتمججام الموتج

 ..وارعججاببم بقججوة

بروتججه وسججطوته بمفا ججيتبم مججي عقججر مقججار عملبججم ونوبججام ججدمتبم دون صججفارة (انتبججا ) الصججول

(مصطفى) !

أنججا نفسججي َّهقججم مججن متاب ججة هججذا الحججادث الكوميججدي مججي صججباحية وججا يججوم ب جال أي ديججد ..

وأصبحم أتاب ه دون أن أص د للشباك ومجا ونجم أم جا مجي أيجامي األولجى  ..وصجرم أت يجا أدق
التفاصيا وأنجا قجابع مجي روجن قجا الَّن اَّنجة أحجاول أن أسجتقبا اليجوم ال ديجد وأنجا تحجم البطانيجة بجين

الصحو والمنام مي انتهار متو با

الَّنَّانة ميسر إلى دورة الميا .

لم يون مجي السج انة واحجد يشجبه اآل جر ملكجا مجنبم طبجا وسجمام وأل سجامبم عجر ،وطجول

ووَّن م تلججن بدر ججة أو بججي ر  .ولكججا مججنبم طراقججة مججي المشججى ال مثيججا لبججا عنججد آ ججر وأح ججام
رءوسبم ومالمو و وهبم  ..طول آذانبم  ..ح م أنومبم  ..طراقة حالقجتبم  ..طجول شجوار؛بم ..

حتججى عالقججة سججتراتبم بسججراوالبم تش ججولبا مسججاحة ووميديججة لال ججتالف تت ججرواح بججين در ججة مججا م ججن
االنس ام المفت ا و؛ين البر لة والتنامر آل ر مد ..

وان لكا منبم عوايد وأ الق وطراقجة اصجة مجي نطجال الكجالم ومجي ممارسجة السجلطة ميمجا بجين

جر
القسوة والغشامة والغباء الجرحيم  .ومجي إصجدار أو تلقجي األوامجر  .وصجنع هجذا بجالطبع تفاوتًجا وبي ًا
مي عالقاتبم مجع المسجا ين الجذين أطلقجوا علجى وجا واحجد اسجما مرادًمجا السجمه  .ال أعجرف بالضجبو
ها وان االسم من ابتكار س ناء المنصورة أم أنه الحقبم مي رحيلبم بين الس ون الم تلفجة التجي

وانوا ميبا قبجا اسجتقرارهم مجي تلجك المسجت مرة المسجورة المحاصجرة مجي الطجرف ال نجو؛ي الشجرقي مجن
مدينججة المنصججورة والت جي ال يالحهبججا إال مججن ت رضججم عالقتججه بالقججانون والسججلطة لشججرخ أو ججرح أو

احتقججان اسججتدعى نفيججه أو قبججر أو تكججدير صججفو حياتججه علججى نحججو مججا أمججا الججذين يسججيرون علججى
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الص ار بال مشاكا مذلك المبنى الك ي

ذو الَّوايا الحادة واأللوان الك يبة لم يون يلفم نهجر أحجد

يوما حقيقة أن حياته وو ود ليسم على هجذ الدر جة مجن األمجان ومجا يهجن
منبم إلى أن يوتشن ً
.
وججان لكججا شججاويش مججنبم نقطججة ضج فه ال اصججة ووانججم لكججا حواياتججه بججا ومضججا حه الم تلفججة

نحيفا نح ًجيال لجذلك وجان أكثجرهم ضج ي ً ا
أيضا  .وان يرا يدعونه (البرو باشا) هَّاا ال سم ً
ً
له صوم مَّعي عال دا ًما بم رد أن يغادر مبنى اردارة يسبقه صوته م ًلنا عجن و جود  .ووينجه
ي شججى أال يالحهججه مججن يج ار ولججذلك وانججم ال ر اَّنججة ال تفججارق يججد  ..ر اَّنججه طوالججة يحملبججا وينبججا

تسججتند عليججه ولججي هججو الججذي يتووججي عليبججا  ..تسججبقه دا ًمججا إلججى أي سججد يقابلججه أو يقتججر منججه مججن
المسا ين  .وهي تفرق دا ًما بين المحووم عليبم و؛ين الذين ماَّالوا تحم التحقيال با وتستطيع

أن تفرق بين الم لمين والسوابال وواسري الحديد و؛ين الكاروية المحوجومين للمجرة األولجى  ..ومجا
أنبا تحذر بشدة من لم

(الملكية) تحم التحقيال إال علجى سجبيا المجَّاح أمجا ييجرهم ملبجا أحاديجث

أكثججر حججدة تت جراوح بججين اللسججع الشججديد ال ججالي النب جرة والبم ج

الصججامم المرتبججك المبتججور  ..ووانججم

سم ته م رومة حتى لد اردارة أنه يقوم بمبجام عديجدة و جدمام متنوعجة لحسجا

مقابججا ي تلججن حس ج

طوال مدة و ودي .

مجن يطلج

طبي ججة المبمججة و طورتبججا  .وريججم ذلججك لججم أسججمع أنججه عوق ج

وانم عالقتنا ملتبسة مي البداية ؛ إذ وان يتو ى الحذر وات ن

لقجاء

علججى م الفججة

االحتكاك بنا أو االقتج ار ؛

حتى بدأم أنا مي الحديث إليه ذام يوم م ة ووانم صدمة حين ولن بالجدور الثجاني حيجث أقجيم

ب ججد أسججبو مججي دمججة يفججر الليججا  .لججم يحججاول طوالججه أن يقتججر مججن الر؛ججع الججذي بججه َّنَّاناتنججا ولججم
يطفججا النججور علينججا  ..وحفهججم لججه هججذا ال ميججا الججذي حججدث مقججو ألنججه مججي الحقيقججة ت ن ج

االقت ار منا  ..يومبا عَّمته على وو شجاي

طججورة

مجو ا بجدعوتي وهجن أنجي أ جر ر لجه وجي أكلفجه

بمبمة ما وهيي نفسه  -وما صارحني ميما ب د  -للرم ،ألن مورته عما يمون أن يحجدث لجه إثجر
وشن ت امله م نا وانم عن برة طوالة لسنين حجب

مجع الشجيوعيين مجي (قجر ميجدان) و(طجر ) .

لكننججي يومبججا لججم أطلج منججه شججيًا سججو الت ججرف عليججه واشججبا مضججولي لم رمججة سججر قسججوته المبججال
ميبا وميله الدا م لألذية مفتو قلبه لي واكتشفم من اللحهة األولى أنه أضج ن مجن راشجة يمامجة
وأيلج

مججن الغلج

( ..ومججن يومبججا صججارم لججه َّاججارة أسججبوعية لَّنَّانتججي  ..ألد

مججي وفججه (الشججلن)

الورق الذي صار راتبا عرميًّا له وا أسبو واعتبر هو ًّ
حقا له ال محيو عنه ..
ً
دماعجا
مي لحهة ض ن إنسانية  ..اعترف لجي أنجه (وال حا جة) وأنجه يحجدث وجا ذلجك الضج يي ً
عججن الججنف ولكججي يرسججم لنفسججه صججورة مججي أذهججان المسججا ين مبججال ميبججا ي تفججي لفبججا بججدونبا
سيض جر؛ه أحقججرهم بال َّمججة  .إنججه ي ججرف االسججم الججذي أطلقججو عليججه  ..ولكججنبم بسججب

سججلووه هججذا
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وصورته مي عيونبم يدم ون لجه واتقجون شجر وبغيرهجا مجا وجان يحصجا مجنبم أو منجي طب ً جا علجى
شيء ( ..أنا مجاهيتي سجب ة نيجه يجا أسجتاذ سجمير  ..أنجا جراي المل جي ال أهجا وال ق اريج وال نسج
وال نجا

 ..ولجوال الشجلن د وييججر وانجم م ارتججي سجرحم مججي الشجوار أو ججدمم مجي بيججوم التالميججذ

وانم عارف بقى !.

احترمم صراحته وهلم عالقتنا على هذا المستو ملم أطل

األسبوعي إال دمة ترك النجور مضجاء هجذا إذا وانجم عنجد

منه أي دمة مجي مقابجا الشجلن

دمجة ليجا مجي ال نبجر وهجي دمجة

م لبا من نفسه منذ البداية ليلة مضا أال يقتر من (الر؛ع) الذي ميه َّنَّانتي .

(الشاويش محمد الصياد) وان صورة مناقضة لج(يرا ) هو يشببه مجن حيجث البجَّال والنحامجة
لكنه وجان أطجول منجه بمجرتين  ..ووجان بنيجان عضجمه أعجر ،ووينجه (يرابجان) ُرِّوبجا مجوق ب ضجبما
الب  . ،ولم يوجن يسجت ما ر اَّنجة مجا مقجد وانجم إيجد أطجول مجن أن تحتجاج رضجامة  ..وجان ُّ
وفجه
يسبال لسانه إذا ما ت اما مع س ين واروي أو هفيجة  ..لكجن عالقاتجه مجع (ال مجد) -محوجومين أو

ملكية  -وانم عالقة عضوية مبنية على مصالو واضحة ودا مة  :لكنبا وانم عالقة متوترة مع

السج جوابال وم ججع المس ججا ين ال ججذين يبن ججون مو ججانتبم م ججي السج ج ن بيي ججديبم أو بم ب ججودهم أو ب الق ججتبم
بالضبا  .وان ي شى أن يشجي أحجدهم دون إنجذار مسجبال بجيي صجفقة أو تفليتجة مجن بجا

إياهتجه

اصججا
أو االنتقججام منججه ال لشججيء إال وسججر شججووته أو ر ار ججه مججن المنامسججة أو إح ار ججه  ..موججان حر ً

أحيانججا يرشججوهم ليججيمن شججرهم  ..مقرصججة أضج فبم لججو حججدثم سججتكون مججدمرة
علججى أن ي ججاملبم بججا و ً
لمصالحه .
مي بداية الحبسة ونم وَّميالي (أحمد وعبد الحميد) ماَّلنا نجتلم

حجدود و ودنجا مجي السج ن

ووانم عالقتنا ماَّالم محدودة إال بب  ،السج انة مثجا عجم (حسجن عطيجة) وعجم (مايجد) تمر جي

المستشججفى الججذي ت ججرف هججو علينججا حججين طلبنججا تحوالنججا إلججى ال يججادة الطبيججة ألول م جرة بنججاء علججى
نص ججيحة ص ججديال لنحص ججا إن أمو ججن عل ججى ي ججذاء طب ججي حسج ج

هاش ججا ًّ
الال ح ججة  ..ماس ججتقبلنا ًّ
باش ججا

بابتسامة صارعم مالمو و به ال وَّ التي ودرها طول ال ما مي مستشفيام الس ون ..
 -أهالً بالبروتاراا  ..إنتو بقى (حدتو واالمشمش واالنحشم)

وما يتنا م رمته تلك الرموَّ ولفتم نهري ميمسوم بطرف ال يو وداعبته :
 -هللا  ..دانم حضرتك مذاكر اهه ..

مس ر مني قا الً ..

 -مججذاكر؟؟ إنججم اللججي تلميججذ  ..أنججا بقججى لجي يججا اوالد أر؛ ججين سججنة دمججة مججع َّعمججاءوم  ..لفيججم

س ون مصر وم تقالتبا لما اتبرام .
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مرحبجا بنجا ؛ ال انج
عدم أمتا م ه حبا التجودد وياَّلجم ال انج الجذي حرضجه علجى االبتسجام
ً
الذي د نته بالتيكيد سنوام من الت اما مع الشيوعيين والكامن تحم مالمحه الك يبة مضاحوته:
أبدا مي األر؛ ين سنة دول؟
 وما طل تش إمراج ًشنا صداقة تضاف إلى س ا حاما له وشن عنه مي بساطة :
ً
ضاحوا مد ً

 -أنا يجا ابنجي حضجرم إضج ار (أنطجوان مجارون) هللا يرحمجه وحضجرم موتجه مجي السج ن  ..يجا

سالم ..

عقدم الدهشة لسان (أحمد) و(عبد الحميد) وبادالني النهر وقد ش ع ح

االستطال الر ا

ليوما :

 -بإيدي دي ونم باهر له لبن من وراهم عشان يستمر مجي ارضج ار  .وحضجرم (شجبدي)

مججي ليمججان طججر يججووو  ..يججالال انججم وهججو عشججان الججدوتور يوت ج

لكججو علججى بججي ،ولججبن  ..مججش

ولكلم طب ً ا ( ..أحمد) باين عليه صحته حلوة  ..ضروري انتو طب ً ا عجاملين حيجاة عامجة  ..أكيجد
يالال يا شيوعية يالال  ..يالال ..
ومضى هو حتى ال يالحظ أحد طول وقومه م نجا وترونجا ب جوار جدار اريجراد حتجى يجيتي شجاويش

ال دمة الذي صحبنا للمستشفى الستالمنا .
وانم شم

الشتاء حنونة يمرنا حنانبا ودمءها وتمنينا أن يطول ييا

من سيصجحبنا لل نبجر

 .وم ججية  ..ه جبو وججن قججا مت مج ًجدا ال شججونة علججى قفججاي مقفججَّم صججارً ا والتف جم مت لًقججا ممسج ًجوا
ب ناق من م لبا وأنا أس وأل ن وأحتي َّاعًقا  ..بينما تحفَّ (أحمجد) و(عبجد الحميجد) للجدما عنجي
وتج ِّ
جوقي أن ينالبمججا مثلججي  .وانججدم ا ليح جوال دون تكجرار مججا وقججع م تم ججين علججى ذلججك  ..وأمسججك بججي
(أحمد) يب دني بينما اندمع (عبد الحميد) ليحول بين الشجاويش (الصجياد) و؛ينجي  .ولفجم الضج يي
الججذي حججدث م ججية وصججياحي الغاض ج

والشججتا م وججا مججن وججان بججالحوش مججن المسججا ين  .ومو نججا

بال ار د (عبد ال هيم الرادي) ي رج من مر ة الموات ويقن مي يض متساًال عما حدث .
وان ججدم م نح ججو أح ججتي عل ججى م ججا م ل ججه الش ججاويش (الص ججياد)  ..مق ججال م ججي ح ججَّم وه ججو يس ججتوع

احت ا ي ..
-ط

وطي صوتك  .وما تَّعقش  ..ميه إيه يا صياد ؟

ضر؛ته ليه ؟

وتقدم الصياد يحيي الضابو محاوالً إ فاء اضط ار شديد بدا عليجه واض ًجحا  .مقجد وجان متيك ًجدا
أن (الرادي) يتمنى له يلطة  -أي يلطة  -توق ه تحم رحمته :
 يا امندم  ..أنا لقيتبم واقفين مي الحوش من يير س ان .. -تقوم تضر؛بم ؟..
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 -يا امندم ما ضر؛توش دانا ونم باسيله همه هنا ليه ومين س انبم ؟

هَّ (الرادي) رأسه ودون أن ينهر إلي صاح :

 -يا صول (مصطفى) ر بم ال نبر  ..وانم ياصياد دور نفسك موت

دلوقم حاالً .

واندمع عا ًدا إلى موتبه ..
طي ج الصججول (مصججطفى) ججاطري و ججاطر رميقججي وقادنججا نحججو ال نبججر وهججو يسججيلنا إن وججان
شيء ما بيننا و؛ين (الصياد)

له يتطاول علينا  .ولما نفيم ذلك بشدة قال :

 -هججو وججد طوالججة إيججد  ..لكججن م لبججش يججا شججيوعي  ..المسججامو و جرام  ..انججم وق ججم ف إيججد

صدمة  ..لكن البيه أكيد ح يودر  ..مش عشان اطرك قوي  ..هو بيتلكك له .
حب

(البيه) الشاويش (الصياد) يومبا بجدالً مجن أحجد نبطشجية يفجر الليجا مجي ال نبجر  ..ليو ِّجدر

ال جن) ليلتبجا وجدر (الصجياد) تكجديرة أطجارم

عقابا على أشجياء يحفهبجا لجه  ..لكجن صجديقي (ر ج
ً
النججوم مججن عينججه طجوال الليججا مقججد منججع عنججه الشججاي  ..وسججل ه بنججداء (ال نبججر) أكثججر مججن مجرة وهججو
ينبيبا بقوله :

وومه ؟
 -ن رموم يا إ وان  ..أن الشاويش (محمد الصياد) عايَّ يروح أل ُّ

وارد عليه ال نبر وله بصوم واحد بوري منتقم :
 ِّأووومه !!
وسي
ُّ

( محمد عبد ال ال) (أحمجد عبجد ال جال) (أحمجد عبجد المت جال) تجالم شاويشجية ي سجدون
مججا بججين عسججاكر الس ج ن أو س ج انته مججن تنججاق ،وا ججتالف ماضججو م جع أن ولبججم مججن بلججدة
واحدة عَّ؛ة من عَّ ران المنومية لكن المتيما لبي اتبم ومالمحبم ال يمون أن يقتنع

أنبججم أبنججاء ش ج

واحججد  ..وججان الشججاويش (محمججد عبججد ال ججال) مججي نف ج

طججول الشججاويش

(يراج ) لجوال أن ال ججَّء ال لججوي مججن سلسججلة هبججر مرو ج

مججوق ال ججَّء األسججفا بججال ر.. ،

وب

 .مإذا ما تيملجم أرسجه الجذي هجو

لدر ة أنه ال يمون أن ير أحد هي ته ألول مرة وال يرمع حا به على اآل ر دهشة  .وان

أبدا من سر هذ الدهشة  .إنه يرا
لم يتيكد أحد ً
مججي ح ججم يوججاد يوججون بنسججبة ح ججم مججا بججين وتفيججه ما يتججك عينججا ييججر المتناسججقتين وبقيججة
البشر ..مإحداهما مجَّرورة دا ًمجا مجي إيماضجة تجوحي بش ِّجوه الجدا م مجي وجا مجا ي جري حولجه
من أحداث وما يدور أمامه من حروة لدر ة تءود أنه مي وا طوة سيصطدم م ية بمن
بشر مما ي لك وا ا وا من يت امجا
دار وان أو ًا
ًا
يقبا عليه أو يقتر هو منه
متيكدا أن عينه األ ر الشمال المفتوحة على اآل ر ال ما دة منبجا وابجدو أن ذلجك
مه
ً
هججو مججا ي لججك تهججن أن ذلججك هججو الججذي ي لججه يمضجي لألمججام وراء وتفججه اليمنججى المندم ججة
ساحبة لفبا بقية سمه بص وبة .
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قبا أن ُينقا إلى س ين المنصورة  .وجانوا مجن َّمجن ب يجد يوتفجون بتكليفجه أعمجاالً فيفجة ..
وججين يي ججذنا واحج ًجدا ب ججد اآل ججر إلججى الشججم مججي انج مججن الحججوش حيججث يتججرك المسج ون منججا
يدور مي مر؛ع مشم ب ًيدا لن الموتبة ليت ذ لنفسه ح ًار يقت د وانام ..
مججي البدايججة وججان يصججحبنا واحج ًجدا ب ججد اآل ججر  ..تحججم تججيثير األوامججر المشججددة التججي تمنججع
ا ججتال المتبمججين مججي قضججية واحججدة  .ولمججا لججم يحججدم شججيء يججوحي بججال طورة أصججبو ي تصججر

الوقججم ويي ججذ ثالثتنججا ملججة  -ب ججد أن أُمججرج عججن راب نججا (م ججين) (ألسججبا

طبيججة) وع َّنججا عججن

إقناعججه أن يمججد لنججا وقججم الطججابور قلج ًجيال  -أكثججر مججن النصججن سججاعة المقججررة لكججا واحججد منججا .
موان يرم ،المناقشة مبو لم يت ود أن يفور إال ميما استقر مي يقينه أو ميما يصدر إليجه مجن
أوامر ..

 -يا سالم  ..ولو ب قلي حالوة  ..هيه نو ساعة ي ني نو ساعة .

االسججم

وججان ينججاديني (مججورا )  -يججا م جرا  -وونججم متيكج ًجدا أنججه ال ي نججي وال يقصججد قلج
ألي هدف وانما هي قدرته ال ا َّة عن نطال الميم ب د السين لما مي ذلجك مجن بجد يتطلبجه
ضم شفتيه ب د أن متحبا بجالميم أوالً دون تفويجر وارتضجيم أنجا االسجم بوجا مجا يجوحي بجه مجن

ا تالف .

تمامججا ال تسججتطيع ببسججاطة أن ت ججرف ويججن ُرِّو ج
ووججان (أحمججد عبججد ال ججال) علججى عوسججه ً
عمج ج ج ج ججود الفقج ج ج ج ججري بج ج ج ج ججالطول وج ج ج ج ججامالً أم نج ج ج ج ججو بج ج ج ج ججالطول ونج ج ج ج ججو بج ج ج ج ججال ر ،مثج ج ج ج ججا سج ج ج ج ججميِّه

عمودا مقراًّا أصالً إذ تكجاد سجاقا القصجيرتان
(محمد)  .مالنهرة إليه ال توحي إال بينه ال يملك
ً
ت ر ججان مججن بقيججة رمججه المر؛ججع مباشجرة إلججى األر ،متشججبثتين بججه مججي طجوام قصججيرة ت اهججد
يمينججا أو شججماالً  .وتكججاد تهججن أن إحججد
جتقيما ال يسججقو بسججب ثقلججه وح مججه ً
لحفججظ تواَّنججه مسج ً
تمامججا النوفججي علججى و بججه
سججاقيه لججو تججي رم للحهججة اطفججة عججن االنتقججال مججي توقيتبججا المقججدر ً
الندماع ججه  -وراء أرس ججه المم ججدود دا ًم ججا عل ججى رقب ججة ال تك ججاد تُج جر  -إل ججى األم ججام ل ججن ش ججفتين
مَّمومتين باستمرار ال تنفر ان بالحديث إال مي النادر موقبما شار مبروم من الناحيتين
وسبمين رمي ين صلبين يشقان الفراو ليفسحا الطراال أمام هيوله المنشى ..

ل ج ج ج ججم يو ج ج ج ججن ي ج ج ج ججرف القج ج ج ج جراءة وال الكتاب ج ج ج ججة  .وم ج ج ج ججع ذل ج ج ج ججك و ج ج ج ججان الوحي ج ج ج ججد ب ج ج ج ججد الص ج ج ج ججول

(مصطفى) الجذي يحمجا ثالثجة أشجرطة واملجة  ..وسجو وجا هجءالء السج انة الجذين نطلجال علجيبم
هوذا دون مراعاة لمراتببم (شاويشية)  .وهم ليسوا وجذلك مجيذرعتبم ولبجم اليجة مجن أي شج ار و

إال مج جن شج جراطين اثن ججين يحملبم ججا و ججا م ججن (عب ججد التج جوا ) و(حس ججن عطي ججة) وال ججايال (حس ججن
مرسججي) ووججان الشججاويش ب ججد (أحمججد عبججد ال ججال) يفججا رني بينججه ججدم مججع (الن ججومي باشججا)
يسا لمصلحة الس ون الملكية وأنه هو الذي أعطا ترقية اسجتثنا ية ألنجه
عندما وان قا ًدا ور ً
وان مي شبابه حا ة تانية !!
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 -ييرشي الَّمن هو اللي متقل

.

ومدرسجا
اصجا
والحقيقة أن عجدم م رمتجه القجراءة والكتابجة مرضجم عليجه أن يت جذ منجي سجور ًا
تير ًّ
ً
 -ب ججد ترحيججا (أحمججد) و(عبججد الحميججد) إلججى (عج بجَّ الفيججوم) وترحيججا مسججا ين ار جوان الثالثججة

الذين وانوا يشاروون أر؛ تنا الر؛ع الرابع من الدور الثاني الذي ُي تبر المطبر أو البرَّخ الذي
البد أن ي بر اريراد إلجى حيجاة السج ن  -حيجث يقضجي المسجا ين ال جدد مجدة اال تبجار ميجه -
قبججا أن يوَّع جوا علججى بقيججة األدوار حس ج

ت صصججاتبم  ..ومججا أنججه الججدور الججذي يقضججي ميججه

المسا ين (تحم المالحهة) المرضية مدة عَّلبم قبا شفا بم أو نقلبجم إلجى المستشجفى حسج
ما ير الدوتور ..

ووان هذا يقتضي عمالً موتبيًّا م ًقدا اضجطر الكتشجاف قجدرتي علجى تصجرافه ب جدارة مجن
يستطيع أن يستر بلجه القجراءة والكتابجة  .وال أدري مجن الجذي دلجه إلجى ذلجك ملسجم أذوجر إال

عقابججا لججه ذام أسججبو  .و ججاء عججم (حسججن
أن الهججروف حومججم أن يتججي ر عججن اسججتالم الججدور ً
عطية) لتصران األمور مءقتًا ماست ان بي لفرَّ التذاكر  .ولما حضر هجو ب جد (دش بسجتفة)
ميري ولوم قارو من الميمور و د وا شيء تمام  ..مآثر االحتفا بجي بنجاء علجى توصجية

عجم (حسججن عطيججة) ومججن يومبججا  ..صججرم سجورتير ال ججاو ثججم مدرسججه ال صوصججي حججين أراد
ا تياَّ امتحان الحسا

والقراءة والكتابة لترقية أعلن عنبا .

لما مر األسبو األول بن اح منقطع النهير  ..أصبو يف ا وا ما يمونه لكي يتم توَّا جه

علججى الججدور الثججاني مججن ال نبججر سجواء بمحايلججة الصججول أو بالمبادلججة مججع َّمال ججه ممججا أعطججاني
مرصة وبيرة اصة ب د رحيا ار وان الثالثة وترحيا َّميلي .
صج جرنا ص ججديقين م ججم بينن ججا الحا ججة المش ججتروة والض ججرورة التارا ي ججة  .موم ججا وم ججرم ل ججه و ججا

التسبيالم لتيسير ال ما مي الدور الم قد والمتغير وا يوم بجا ووجا سجاعة  ..ومجر هجو لجي حراجة

حروججة ال حججدود لبججا وأعطججاني مرصججة ال مثيججا لبججا مججي االحتكججاك بالمسججا ين ال ججدد والقججدامى ..
والغوو مي سرادي

وانسانية وسماحة .

الحياة مي قا الس ن بوا ما ميبجا مجن تفاصجيا وتنجو وتفجرد وشجذوذ وقجذارة

شججيء واحججد مشججلم ميججه مش جالً ذرا ً ججا  ..هججو أن أضججين إلججى وفججاءة يججد القججدرة علججى وتابججة ولمججة
أ ر إلى ما وانم تستطي ه ؛ با إنني مشلم مي تحسين قدرته على تحسين وتابة حروف اسمه

ن
جروءا  .أمججا مججي الحسججا
ليوججو توقي ججه مقج ً
الصدأ المتراكم منذ الباشا (الن ومي)!!

مقججد ع ججَّم عججن مججتو مغججاليال أقفججال عقلججه التججي طمسججبا
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حدث أن أرهقم نفسي طوال عجدة أسجابيع مجي شجرح م نجى الكسجور ال شجراة والفجرق بينبجا و؛جين

دما وا برام ورثتبا عن أبي المدر ارلَّمي ووا
الكسور االعتيادية  ..وونم أحاول  -مست ً
ما ت لمتجه علجى يجدي الشجيخ (علجي مسج ود) واألسجتاذ (شجاكر)  -أن أشجرح لجه ويجن توحجد مقامجام
الكسور مي مع الكسور االعتيادية  ..ووين تف ا ذلك بجين (1ل )3و(1ل )5ب شجرام األمثلجة .

مبما ال يليال بجه
ضر؛تبا وطرحتبا و م تبا ألصا به إلى م نى ( 1ل )15ومقام موحد  ..وأبد
ً
! ..مسيلته (ماذا تف ا لكي تصبو الج( )3والج( .. )15( -)5مور طجويالً طجويالً مقلجم لمسجاعدته :
هججه مججاذا م لنججا بال مسججة لتصججبو ( مسججة عشججر) ؟؟ أضججاء و بججه لبيج

االكتشججاف وقججال  :حطينججا

نببا واحد !
جميبما الثالججث وججان أكثججر ذوججاء منبمججا بقليججا وججان يججتقن مججع الكسججور
أحمججد عبججد المت ججال سج ُّ

االعتياديججة واوقججع باسججمه مججي مورمججة واثقججة ! قصججدني ليججد ا االمتحججان نفسججه  .لججم يوججن يملججك أي

ش ار و سو شراو يتيم واحد ب د أن ُانتَّ منه شراطان حصا عليبما ب جد ألي مجي لحهجة عجابرة
؛ إذ هبطه قا د س ن (طنطا) وهو يل مي قروانة لحمة حم ار تَّن أكثر من ويلو جرامين وجاملين
مولفججا بججه منججذ عججامين نتي ججة
وهججو مسججت ن مججي روججن ح جرة الب ججار الم ججاورة للمطججبخ الججذي وججان ً
لمءامرة دبرها أحد مسا ين المطبخ السوابال الذي طبال مجن سجوء م املتجة لجه ريجم برتجه وأقدميتجه

متلبسا  .ووان أن
ماتفال مع الطباخ المدني المشرف على المطبخ للت لو منه بترتي ضبطه
ً
ونَّ م با الشراطان الغاليان  .لكن هذا المقلج لجم يجءثر علجى طب جه
ُنَّعم منه مس ولية المطبخ ُ
وال حد من شع بطنه الذي أورد موارد التبلكة وأمقد رتبة ص بة المنال حصا عليبا من بين
أنيا

ول

مس ور .

الجنبم المت اَّيجد الجذي

وان قوامجه علجى عوسجبما ممشجوًقا يجوحي بسجمام نديجة رااضجية بليجم بسجب
ألصججال  -مججع دورة األيججام والط ججام  -ببججذا ال ججود الفججار الممشججوق وجرة ضج مة بمثابججة وججرش ها ججا
علجى ارطجالق مجع عجود ال ر اَّنجي الفجار  .ولجم

جامر بف ا جة ال تتناسج
شديد الحضور يتقدمه ن ًا
ي د ينفع م با الحد من نمو بيي حَّام ميري ميُعفي من ذلك ليصبو الس ان الوحيد الذي تنسجدل

سترته موق ورشه الشاذ وتندة يرَّة إحد حارام عابدين .

هجا يفجتش مجي
هفجا أسجنانه ب جود قجش أو متلم ً
لم تكن ت ار مي أي وقم إال آكجالً أو ماض ًجغا أو من ً
وا َّانَّاتة شم ببا ار حة شبية  ..حذر وثيرون أن ُحرمانية أكا المسا ين تَّاد ب دة در ام عجن

أي ط ججام آ ججر ؛ ألنبججم أسججر ومنَّوعججو اررادة ونصججيببم مبمججا وبججر أو وثججر مبججو منهججور  .ولججذا
محرامه مسموم  .وآ رون نصحو أن يذه

 ..وقيا إنه مي (قرة ميدان) أ رج الطبي

لطبي

إذ البد هنجاك شجيء مجا شجيطاني يسجون بطنجه

من ومه ب د أن أعطا شجر؛ة مضجاعفة دودة شجراطية

طولبجا أكثجر مجن سجب ة أمتجار لكججن ذلجك لجم يقلجا مجن شجبوته ولججم يبطجا مجن نمجو ورشجه المت اَّيججد ..
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الغرا

مبتمجا بوجا ذلجك ماهتمامجه الوحيجد وجان منص ًّجبا علجى متاب جة مبمتجه التارا يجة
أنه لم يون ًّ

مي طحن ومض وا ما تلقيه الهروف أمامه من أط مة ذام نوبة مميَّة أو عادية أو ط جم راق
أو سوقي  .ومجن هنجا أطلجال عليجه المسجا ين اسجم (ناصجن وفتجة) وابجدو أن (ناصجن) هجذ

من مورة النو بالنو .

جاءم

ذام (يوم م ة) تسلم مس ولية دور ( . )2ب د أسبو مي يفر الليا  ..وب د أن مجتو َّنَّانتجي

أطا برأسه لن البا

حيث الم لة التي أ َّن ميبا ط جامي ال جاف  ..مناولتجه منبجا وجوَّ حجالوة

طحينيججة ليغيججر راقججه  ..ومججي يججوم ال م ججة ال تكججون هنججاك حججاالم إداراججة ملحججة ميعفيججم نفسججي مججن
لقتججه والتَّمججم الَّن اَّنججة واججوم ال م ججة و اصججة عنججدما يوججون الضججابو (مي ا يججا) هججو الججذي مججتو

الس ج ن مججي الصججباح يصججبو يججوم للمسججا ين  -يججوم مججرح ور ججاء إذ يرت ج

م همبججم بحنوججة َّاججارام

وثير أودا ًما ما يتغاضى عن شرعية تلك
مت مة بي ود األط مة ؛ إذ إن الضابو (مي ا يا) وان ًا
الَّاججارام وعججن ومياتبججا  .و؛ينمججا أنججا مسججتلال أق ج أر مججي هججدوء ججاءني المس ج ون النبطش جي صججارً ا
(إلحال الشاويش عبد المت ال بيموم ( )..ناصن وفته بيموم يا دعان مش نو نو) .
أسججرعم أشججال طراقججي وسججو مججع المسججا ين المت جَّاحم للفر ججة علججى الغرمججة ارداراججة ال اصججة

ب ججالم َّن و ججان اثن ججان م ججن المس ججا ين يمس ججوان ب س ججد (عب ججد المت ججال) الف ججا ال ال ججذي و ججان يرت ججد
وارت ش و ود درة مي راو شتاء وهو يواصا التقيء ب صبية وألم مي حجو ،الغسجيا الجذي اَّدحجم

بقطع دامية تشبه وبد روف مرمته سوين يشيمة  ..وان و به وليمونجة م صجورة وآهجام أم ا جه

تصرخ مستن دة  ..أحدهم قال (إنه يتقيي وبدته)  ..وآ ر قال (مي الحو ،أكتر من طن بالوي)
وثالث  -أنبه بشدة (ط

! امضج وعلجى مبلجك)  ..وأسجر ب ضجبم يسجتن د ببقيجة السج انة و جاء

الضابو (مي ا يا) مسرًعا ملبوًما  .ووان يور بشدة حدوث أي مشاكا أو حوادث أو اضجطرابام
إبان مترة حومه التي تتميَّ دا ًما ببدوء وسالم شاملين ..
علججى

ُنقججا الشججاويش عبججد المت ججال إلججى المستشججفى حملججه ب جج ،المسججا ين واسججتُدعي الطبي ج
ع ا  ..وأُطلال رطوم الحراال على يرمجة الم جَّن للجت لو مجن بقايجا (عبجد المت جال) التجي جرج

وججا مسججا ين األدوار األر؛ ججة يتفر ججون عليبججا ويطلقججون عليججه وعليبججا النوججام  .ويصججفون مججا وججان
أمامه من ط ام ومير م ه من َّناَّان الملكية وما انتَّعه مجن َّاجارام السجوابال مجي األدوار ال ليجا

وضرابة عبور أمام موتبه ؛ ليلتب

(مي ا يا) !

مى إحشا ه وي ور صفو هدوء يوم ال م جة مجي هجا الضجابو

ولبججا ميتًججا لكنججه تقيججي مججي
أقسججم (ر ج ال ججن) أن (عبججد المت ججال) ال يموججن أن يتقيججي ولججو أكججا ً
مدا ليفرو بطنه ؛ وي ي يد شحنبا  ..لكن ال يجار يص ًجبا عنجه أملجم منجه ليوشجن
البداية
عامدا مت ً
ً
ستر ويفضحه .

***
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 مجتو الشججاويش (عبججد هللا بول جانين) بججا

ال نبججر بمفتججاح الصجول (مصججطفى) محججدثًا ضج ة

وبيرة ت لن عن قدومه للكامة  ..ثم أيلقه محدثًا ضج ة أكبجر أقلقجم منجام المسجا ين الجذين
يمونبم النوم مي مترة القيالة و اصة الملكية سوان أول دور .
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شد طرمي اكتته الميري التي ال تناس طوله من لجن  .ووقجن مباع ًجدا مجا بجين سجاقيه
الطوالتين الممتل تين وَّعال ِّ
مووًار وفه أمام ممه ومن ال يراد أن يسم ه أحد :

 -يا شيوعي  ..شيوعي ..

منغمة من ممه بطراقتجه ال اصجة  .يضجم شجفتيه صجان ً ا منبمجا  -ومجا يشجرح حجين تسجيله -
(طيظ وَّة) عو ة إلى ان و به األيسر بينما الكن الض مة وبوق نحا ..
اتنفضججم مججن نججومي مججي لبفججة  ..وانججم الكلمججام (الشججينية) ولبججا تصججنع مججي هججذ االنتفاضججة إذ
أو

ونج ججم أهج ججن مج ججع أي منبج ججا أن أحج ج ًجدا ينج ججادي علج ججي مينوسج ججر إيقج ججا الج ججَّمن ب لسج ججة أو طج ججا
استدعاء لذلك قفجَّم مجي ع لجة مت ًنبجا طبجال ال سجا الجذي ونجم قجد تروتجه نصجن ممتلجا ووسجلم

أن أدم جه إلججى انج

الحججيو لجن البججا

 ..وانجم تراودنججي ريبجة مججي النجوم أو وججادم  ..لجذا وججدم

أكس ججر روبت ججي ل ججدم تق ججديري المس ججامة ب ججين ي ججدي و؛ ججين حدي ججد القض ججبان أعل ججى ب ججا
أست دمه لرمع سمي ألطا على مراو ال نبر ..

الَّن اَّن ججة ال ججذي

حقيقيجا حملتجه آمجاالً وبيجرة أن يوجون
تحملم ما سببته سقطتي من ألم فجن منجه أنجه وجان نجداء
ًّ

وراء ما يوسر رتابة مسة شبور من الحب

تشبثم بالحديد ُّ
وثبم نفسي بين وتفي البا

االحتياطي االنفرادي ..

بواسطة هبري وقدمي مي حرمية بينما ألصقم

و ب جي بالحديججد البججارد محججاوالً توسججيع م ججال الرءيججة ألصججا إلججى حيججث يقججن (بول ججانين) مججي بطججن
يب ججة األمججا  .ملججم يو ججن م ججه أيججة أوراق يحملب ججا مججن التججي يس ججتدعون
ال نبججر  .وطججردم إحسججا
المسا ين ببا عادة ألمر رسمي ..
 -عايَّ إيه يا شاويش عبد هللا ..

َّان على و به نهرة ادة صارمة وقال مي هم
 -إيه – ليا – باان ؟

قلم وقد ا

 -إيه ؟!

حاَّم :

تماما وودم أل نه ..
هني ً

 -بان باااان – إليا بااان – إن مرنش

:

مي سري ل نم سلسفيا اليوم اللي حدمه علي  .ب د أن ا

تمامجا  ..وقلجم مجي يجيظ
ر اي ً

 −أصا أنا ثقامتي مالحي مش َّاك يا مسييه بوال انين  ..بتقول إيه ؟

ابتسم سا ًار مي تودد وقد مبم أنني َّعالن :
 -براد – يا مالح  ..براد – برد – بَّ ..عندك بَّ ؟
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بَّ رمطار  .مفي هذا الوقم ال يوون الفرن قد بجدأ ب جد
لم تكن المرة األولى التي يطل ميبا ًا
يفجر الليجا  -ولجم يوجن يحج
ووا ال بَّ المتاح يوون با تًجا ومجا أن المتجاح أ بجَّم عليجه ورديجة ب

محبوسا ألمر ما .
قليال  -منم أنه بام مي الس ن
التطفا على الملكية إال ً
ً
وان وثير من الس انة يل يون إلي للحصول على بَّ لإلمطار  .ولذا ت ودم على ت َّان ما
يوفي لبذ الطوار؛ وقد أصبحم أعرف أسرار السج ن لطجول المجدة وتجراكم ال بجرة مجاليوم لجي
نجا

م ة ليذه ب د يفر الليا إلى بيته  ..والبجد أنجه ُسج ن أو ُح جَّ لجذن
مقاوما ش وري بارحبا والغض وأنا أهم
بَّ بالالتينية  ..تروم نفسي أنَّلال
ًا
ً

يجوم

ولجذا جاء يتسجول
:

 -هللا ي ر بيم أهلك على الصبو يا بول انين .

نببنججي صججياحه م جرة أ ججر أنن جي لججم أشججن يليلججه ورآنججي أنججَّل مججن الف ارنججدة وا تف جى لججن البججا
مصاح :

 -إيه يا شيوعي – إليا – بااان ؟!

مي بته بصبر نامذ ..

 -اطلع شرف  ..امطر يا مسييه .

وعججدم إلججى حيججث ونججم علججى طججرف النم جرة  .وأعججدم مججرش القمججيو األبججي ،الججذي أسججت دمه
القماش لن البا

ضيفا مقمم إلى الكي
وما دة ط ام وتذورم أن لدي ً
قط ة وبيرة من الحجالوة الطحينيجة وبصجلة متوسجطة وحبتجي بنجدورة  .ومجن الكجوَّ أمريجم قلجيالً مجن

ال سججا مججي الطبججال وعججدم أت لججال علججى البججا

وأنَّلته وأ ر م منه

أتججابع (بول ججانين) وهججو يسججر مججي نشججا ناحيججة السججلم

أط جراف اكتتججه مججن ال لججن مججي اعتججداد

جَّ مسججت ًينا بالججدرابَّان وهججو ال يوججن عججن ججذ
ليرتقيججه قفج ًا
ال نراالم ولن  ..مي حروة عسوراة مت ًبا إلى حيث أقطن مجي الر؛جع ال اربجع مجن الجدور الثجاني
 ..سجم ته يشج و مجي أول سجوان الر؛جع (أحمجد الشجرمببلي) الجذي وجان البجد مت لًقجا بالحديجد ليتسجول
سي ارة أو ينتهر مرور أحد ليقوم له بمبمة ما :
 -انَّل يا مس ون ..

 وبرام يا شاويش عبدهللا -ممنو يا مس ون .

قالبا مي لب ة صارمة حادة وأنا متيكد أنه سجي طيه الكبراجم وم جه السجي ارة التجي ترقجد مجوق

قادمججا
أذنجه اليسججر حتجى وان لججم يوجن يملججك ييرهجا لالصججطباحة  ..وهجو ي ججدل مجن قامتججه و طوتجه ً
إلى َّنَّانتي يدق البال بحذا ه الض م مي وبرااء المتسول الميري ..

أق ججى علججى روبججة ونصججن ب ججد أن شججمر سججاقي بنطلونججه إلججى أعلججى قلججيالً  ..لججم يوججن ريججم طججول

ساقيه يستطيع ال لو

القرمصاء وال أن ير؛ع ساقيه وما يف ا وا المصراين .
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 وال أقدر أحو ر ا على ر ا  ..دا طول على الفاضي  ..الطول الحقيقي اللي ِّيموجن صجاحبه

من ال لو

مي قالطة .

أيضا .
ونم أنصم ألقواله وحواياته بوا اهتمام مقد وان نبع حوايام وقصو  ..وحومة ً
 إنما إيه ِّبيتبك الليلة مي الس ن ؟أ ا

وهو يلوك ر؛ع ريين

أن يدمع به مرة واحدة إلى ممه .

ا منه (ودن أرن ) وياو به مي طبجال ال سجا بالطحينجة قبجا

 -الميمور الحمار  ..ماكر نفسه ح يبلفني  ..ويصالحني على (أحمجد عبجد ال جال)  ..لكجن أنجا

رمضم وقلم له  ..وهللا لو يوون (همرشيلد) ..

دهشججم لسججرعة الججد ول مججي السياسججة ال الميججة  .ووانججم تلججك عادتججه ولمججا بججدأ حججديثنا حتججى ولججو

وان حول السرا

..

 -هللا  ..هللا  ..دانم الليلة بقى مس ون سياسي ..

 يحشر نفسه مي القضايا دي ليه ؟  .دول نسوان مع ب  .. ،وهو ماله ؟ -قضايا إيه ونسوان إيه ؟  ..هام م األول !!

 يا سيدي إحنا الثالثة بنسوانا ساكنين مع ب  ،مجي شجقة منيلجة ثجالث أو ،تحجم السجلم ..(الصياد) ومراته و(عبد ال ال) والكوديانة بتاعتجه  ..وأنجا وم ارتجي  ..وجا سج ان مجي أودة  ..أوسجع

شبران عن الَّنَّانة بتاعتك دي  ..ودورة ميه مشتروة راحتبا تقرف م التالم نسوان  ..عمر مجا

د لتبا  .أنا بي لو نفسي أول بيول هنا مي الس ن أنضن ..

إوعى تفور أن الس ان مننا ي ني ياما هنا  ..ياما هناك  .دا احنا آ ر ُيل

 ..ثالث س انة

ونس جوانبم مججي شججبر ونججو الَّم تحصججا مشججاكا  ..وانججم عججارف النس جوان الَّم لبججا تتشججاكا تحججا

صوصا اللي وَّها مش على مقاسبا  ..مرام (عبد ال ال) بقى ما بتبطلش َّن ..
عقدها  ..و
ً
و؛تغير من مراتي  ..عشان وامية يرها شرها  ..ألنني مو ِّفيبا ووا يجوم تسجتحمى  ..ات جانقوا

وضج جر؛وا ب جج .. ،ر ججم  ..اش ججتكم ل ججي ضج جر؛تبم التن ججين  ..راح عم ججا محض ججر م ججي القس ججم ..
المججيمور الل جي هنججاك  ..قججال لججك  ..عي ج

دول ر الججة دولججة برضججه مولججم المججيمور بتاعنججا  ..عشججان

يحا األمر وديًّا ودو؛لوماسيًّا ي ني  ..مامبارح الصجبو اسجتدعانا  ..ومجن ييجر ال سجين وال جيم ..
نَّل بستفة مينا  ..مينا قلم له  ..يا س ادة البيه (ميتو!) قال لي ن م ؟!  ..قلم (ميتو)  .حقي ..

دي أمور ال عالقة لبا بال ما  ..مبجاج وثجار  ..وقجال لجي أنجا باتجد ا عشجان مجا تفضجحوناش مجي
صوصجا ان (عبجد
الدا لية  ..الَّم تتصالحوا .واعتذر لَّميلك يالال  ..مانا دتني ال َّة بال سجم و
ً
ال ججال) وججان ومشججان مججي قصججر ومتججذلا  ..وقلججم لججه  ..ال  .يججا س ج ادة الباشججا ال وهللا ولججو وججان

(هيمرشيلد) ذام نفسه !!
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ضحوم من القل

وأنا أت يله يرمع حا به ويستحضر وا إموانيام ثقامته السياسية  ..والقي

بال ملة مي عهمة وَّار ار ية دولة وبر ..

 شفم أهه انم ضحوم اهه  .إيه اللي َّعله هو بقى ِّ ..وسوني يجومين ح جَّ  ..مجا أروحجش
ص

يومين عشان لساني طب ً ا  ..هو ما ي رمش ان د أراو لي من و ع الدماو بال و
( .عبد ال ال) وهجو مجروح  ..قجال لجي م ارتجي يلطانجه لكجم يجا (عبجد هللا)  ..و ِّ
اطمجن ح أ لجي م ارتجى
تبو

علي

راسبا  ..إيه رأيك بقى ؟ يبقى مش الس ن أ د ..

 -وااله انم اللي أ د

..

 طب ً ججا  ..مججا هججي ارحججة مججن ولججه  ..مججا هججو احنججا مججش ح نحججرم وججا يججوم  ..ودي منبججا أدلمراتي برضه ليبا ت قا  .مش الَّم تتباهى على الغلبانة وتغيهبا وتستحمى وا يوم .
واست دل اكتته مستكمالً قيامته  ..وقال :

اقفا مرة واحدة وما ل
وه و ً
جور يججا َّميججا  ..علججى الفطججار اللذيججذ د  ..وعنججدي لججك قروانججة يمججك مسججبوة النبججارد وهب جرة
 -شج ًا

لحمة .

 -إيه ي ني ح تسرقبم لي ..

 مشر د حقي  ..ما هو أنم عارف أكا الس انة مش من أكلكو د له مواصجفام اصجةث ججم إن أن ججا محب ججو

مس ون .

بق ججى  .وح نتح ججين وم ارتج جي ح تب ججم لج جي عم ججود ملك ججي (إذ إم إن ججن) ؟ ي ججا

بحججث عججن السججي ارة التججي وانججم مججي أذنججه ولججم ي ججدها  ..مججددم يججدي لججه ب لبججة الس ج اير ليي ججذ

واحدة وأنا أسيله :

 -السي ارة راحم مين ؟  ..عطيتبا (للشرمببلي) أكيد .

ابتسم ابتسامته الطيبة الماكرة  .وقال :

 -يلبان  ..ما هو َّاك قاعد انفرادي يا ولدا ..

مندهشا :
قلم
ً
( -الشرمببلي) يلبان ؟  ..دا م لم وبير يابا ..

 مجش مجي وجا وقجم يجا َّمجا  ..وب ججدين د عليجه مسج وليام تبجد بجا  ..انجم عجارف ان امججهمي س ن ِّ
النسا وا ته الكبيرة مي القناطر  .د يير أ ين مي (ابو َّعبا) .
 -نبار إسود  ..وا ال يلة ؟ !

 آ  ..عيلة ولبا مشرمة مي مصلحة الس ون واللي بر مطلو؛ين  .إنم ت رف بقجى انبجم لمجايي ي مي اد َّاارة حد منبم بي تم وا ولبجم مجي سج ن واحجد  .طب ً جا علجى حسجا
الاليحة ..

المصجلحة حسج

 -أيو لكن هو مش محتاج ي ني  .مسلك أمور .
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 -يا ار ا دانم م جر السج ن ي نجي إيجه  ..؟ مسجلك أمجور ؟! عشجان ي نجي بيتجا ر و؛يبجر

حشيش  ...هوو هوو  ..دي حواية ولبا متاع

وأذ  ..عارف رحلة َّاجارة َّي دي تكلفبجم قجد

إيه ؟  ..دا انم على نياتك  ..ثم إن الحوايه مش ولبا  ..س اير وملو

 ..يا َّما  .وفايجة إنجه

محروم م النسوان  ..وم الحراة  .ر إيه يا َّميا  ..دا انم بتا الحراة !
ارتفجع صجوم الصجول (مصجطفى) عنجد البجا

ملبًيا نداء الوا

 .مبو ال يستطيع إيضا

 عندما متحوا با

 .ميسججر وأيلجال بجا

الَّن اَّنجة تكجة واحجد ومضججى

أيضا  ..واال صار ح َّ ألشغال شاقة ..
الصول ً
***

الَّنَّانة ب د الصياح وان الوقجم قجد مجام  .مبجدأو التحقيجال علجى الفجور

مع أن ذلك ي د م الفة صار ة لال حة الس ن .

سيلم ال سوري الذي وضع القطرام المبر؛ة مي القروانة التي أكلم منبا .

 -ها وض م ال دد المطلو بجال َّاجادة وال نقصجان  .ميقسجم بشجرف أمجه أنجه أ جا

السءال من ساعتبا أكثر من م ة مرة  -بن م .

علجى هجذا
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 -إذن لماذا ماتم ببذ السرعة ..

علنجا  ..ولكجن
ضحك ال سوري حتى استلقى على قفجا ولجم يوجن ُيسجمو ألحجدهم أن يضجحك هوجذا ً
اطر بالشراطة الواحدة التي
اما للدور ال هيم الذي قام به م ًا
ً
أحدا لم يس ا عليه هذ الم الفة إكر ً
علججى ذ ارعججة بتبراج المججادة الممنوعججة التججي لججم يطلببججا منججه أحججد وماتججم بسججبببا السججيدة التججي وانججم
م نا ! ..
أحدا من الرماق سوان الَّنَّانة لم يجر أن ذلجك ولجه وجان مت م ًجدا  ..مجاألمر سجار مجي مسجار
لكن ً
الطبي ي مثلما وان يحدث دا ًمجا  .ولجم يوجن أحجد يتوقجع أن تقجوم الجدنيا وال تق جد لحجدث يجومي مثجا

مقدما م رومة (موين سمحم إدارة الس ن بو ود امرأة يرابة مي َّن اَّنجة
هذا  .وانم وا تداعياته ً
يسونبا شرواء مي قضية واحدة) ولما لم ي دوا أي أثر لمادة يرابة عندما قاموا بتشراو ال ثة ُعد
هذا ع يبة من ع ا

الَّمان ..

لكن ش ور الدهشة ال ميال الذي أيقهني من نومي  ..هو نفسه الذي دم ني لتجدوان هجذا الجذي

ار لما رأيم أنه وان م رد حلم وغير مما يمور مي دمايي ولما استغرقم
هننته مي البداية استمرًا
مجي النججوم بسجب حبججة (السججيرانَّان) التجي أرعبتنججي قجراءة النشجرة ال اصججة بججه و اصجة التحججذير الججذي
يءود على الحذر من تناوله مع تناول الكحوليام مع أن الدوتور (عبجد المجن م) أكجد لجي أن حبجة
بينما أنجا أقجوم

ار ألحداث ذلك الحلم ال ي
واحدة لن تضر  .ومضيم مي وتابة ما هننته استمرًا
مي الهالم ألذه إلى حيث أضع حبو (ال ليوودال) أل فن من حرقجان م جدتي الجذي عجاودني
ب د انقطا ألسابيع ..

ثم إنني ذهبم إلى المطبخ ألحضر ماء وأضع الحباية التي استحلبم نصفبا مي سقن حلقي

حتى ألشر دون أن أبل با مع الماء  .ثم أضيم النور وتناولم القلم الرصاو وسحبم األوراق
و؛دأم أكت

وأنا ياض

ألن أحداث الحلم ببتم مي رأسي ولم ي د لدي ذلك ارحسا

بتواليبا لتصنع صورة أحلم ببا الستن اف الكتابة الذي ت طا منذ ما يقر من عام ..

المدهش

ولكن ججي مض ججيم أكتج ج مقن ً ججا نفس ججي أن ججه يمو ججن التومي ججال ب ججين م ججر األح ججداث عل ججى المس ججتو
الواق ي ومسارها على مستو الحلم طالما أن الش ور بروعته ما انفك يراويني  ..وقجد يوجون هجذا
والوقججا ع  -ريججم أننجي التَّمججم حتججى

جر لم مججا البنججاء الروا ججي  -وماًَّ ججا بججين البججالو
جار مبتكج ًا
مسج ًا
حرصا على اسجتدعاء
اآلن بمسار األحداث الواق ي الم تمد على إحياء ذاكرة الصبي مي أعماقي ً
أح ججداث الماض ججي وم ججا عش ججتبا دون أي محاول ججة لطمج ج أي تفاص ججيا حت ججى ل ججو وان ججم م ل ججة أو
م تلفة أو باهتة ت ًنبا للكذ

الفني ..
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مي صباح ذلك اليوم  ..نادوا أسماءنا نحن الثالثة  ..مي البدايجة هننجم أنجه اسجتدعاء للطجابور

 ..ولكججن ت بيجرام و ججه الشججاويش (عبججد التجوا ) الججذي ججاء بنفسججه ليفججتو الَّن اَّنججام الججثالث أ برتنججا
أنه استدعاء لشىء أهم ..

 -مطلو؛ين لل لسة يا َّميا  ..بَّ نفسك بسرعة ود و شوا دورة الميه  ..قوام .

مرحا :
سيلته منف الً ً
 لسة إيه يا شاويش (عبد التوا ) ..وان قد مضى ليفتو لج(عبد الحميد) ..

 -لسججة و ججالو  ..أنججا مججاعرمش  ..طججالبينوم انججتم التالتججة  ..ميبججا مسججحة ومر ججة  .ويموججن

إمراج قول انشا هللا .

لكن الشاويش (حسجن) الجذي وجان يصج د السجلم مجي هدو جه الم تجاد قجال وهجو يقج أر مجي األوراق التجي

م ه ..

 -مش مسحة  ..أل  ..دا سفر  ..ح يترحلوا يا شاويش (عبد التوا ) .

 -مددم رأسي أحاول قراءة ما بيد ولكنه أ فى الجورق بضجمه إلجى صجدر بسجرعة ال إراديجة ثجم

متيحا لي رءاته ولكني لم أستطع القراءة .
أعاد
مبتسما ً
ً
 -على مين يا شاويش حسن  ..اعتقال وال نيابة ؟

 -يجا ابنجي مججش ح تفججرق  ..نيابججة أمججن الدولججة مججي مصججر طالبججاكم السججتكمال التحقيججال  ..يموججن

تفرج عنوم  .استبشر ير .

الم لومججام ال ديججدة أر؛وتنججا  .ميسججرعنا وال ججادة نتنججاقش ميمججا وراء هججذا الطل ج

أيضججا
 .وا تلفنججا ً

وال ادة مجي تفسجير األمجر وويننجا عقجدنا لسجة حَّ؛يجة مجي دورة الميجا  ..و ٌّجا يجدلي بتحليلجه للموقجن
الذي لم يون يحتاج ل دل وثير  ..منيابة أمن الدولة مي القاهرة تراد استكمال التحقيال .

اصفر و ه (عبد الحميد) وهجو يسجت يد مجا حجدث لجه مجي التحقيجال األول ولكنجي طمينتجه أن هجذا

تحقيال نيابة ..

 هو حد مد إيد عليك مي النيابة ؟! الحقيقة أل . -طيج ج

 ..ب ججال و

 .أن ججا أري ججي إن ق ججدام نياب ججة مص ججر تش ججتكي م الل ججي ججر ل ججك وتثبت ججه م ججي

المحضر  ..وان الَّم ت ما د هنا  .لكن بقى أهي مرصة .

قال أحمد يوسن متشا ًما .
 -أنا بتبييلي اننا مترحلين الم تقا  ..أو ح ينقلونا لس ن تاني ويضمونا لقضية أكبر .

منبيا المناقشة  -ولنسر تلبية لنداء عم (حسن) الذي َّعال يسجت لنا  ..ألن عر؛جة
قلم له ً -
الترحيا وصلم أصالً ..
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 -يججا عججم انججم وهججو  ..مججا دا سج ن ودا س ج ن  ..علججى األقججا ح نف جك شججوية ونشججوف الججدنيا ..

وحالوتبا بقى لو ودونا س ن ميه َّمالء لنا  ..وف وا الحاالم ح نفبم راسنا من ر لينا  .واهجي
األمور بتتحرك .

قال عبد الحميد مي أسن :
 -مججش مموججن !؟ عنججدي َّاججارة السججبم ال ججاي  .ح يتشججحططوا و اريججا مججين تججاني  ..وح ن جرمبم

احنا مين اَّاي ؟

 يا عبد الحميد ال ار ا (حسن عطية) قال استبشر ير  ..ممون أمن الدولة مي مصر تفرجال لقة اللي انم أكلتبا  ..استبشر ير .

عنا بسب

عادم البسمة لو ه (عبد الحميجد)  ..وتلقانجا الشجاويش (عبجد التجوا ) بمالمجو ديجدة  ..إذ إننجا

ون جا قججد ص جرمنا مججن الكججانتين منججذ يججومين مقججو  ..وترحيلنججا ي نججي أننججا سججني ذ حا اتنججا وهنججاك وثيججر
سنسججتغني عنججه  .ووججان عججم (حسججن عطيججة) قججد لج

صحبنا هو إلى الَّنَّانام وقال لنا مي حسم مفبوم :

علججى دوججة (عبججد التجوا ) مججي انتهارنججا بينمججا

 الحا ة المستغنيين عنبا سيبوها مي الَّناَّان أناح سي.

َّناَّانوم لحسابوم لحد ما تر وا

دادا للس جفر
اميججا و ججدم نفسججي مججي حمججام اري جراد (المسججدود البالعججة علججى الججدوام) اسججت ً
عارًا جا ح ً
أقصد الترحيا إلى نيابة أمن الدولة بالقاهرة الستكمال التحقيال  .وأنا وشروا ي مي ال رامة تجالم
مسججا ين تحججم التحقيججال (واروي جة) التججي مفردهججا (وججاروي) أو (وججاوارك) ي نججي يشججيم  .وهججا نحججن

سند ا ت ر؛ة ديدة لم ن ضبا من قبا  .ت دنا ب برة وب  ،التغيير  .مرحين مي قلال ألن شيًا

ما سيحدث ليحرك با السوون والملا القاتا اللذين ي نقان الروح تحم ثقجا أيجام بطي جة اركجدة ال
يحدث ميبا شيء وأشد وطجية منبجا أنجك ال تف جا ميبجا شجيًا أي شجيء يجوحي أنجك حجي  .وتنتهجر

(ال راية) مي الضحى و(اليمجك) مجي الهبيجرة  ..ومجي المسجاء وال شجيء بجين هجذا سجو أن نتوقجع
ض ج يي المفتججاح مججي طبلججة الَّن اَّنججة (قبججا بقيججة المسججا ين) للججذها

لججدورة الميججا لن ججدد ججردل مججاء

أحيانججا
الشججر  .وننهججن  -ب ججد أن نفججرو  -آنيججة الفضججالم والبججول التججي قججد تكججون قججد اضججطررم
ً
لتفراج بطنججك ميبججا مججي الليججا  .وعليججك م ججا ذلججك ولججه مججي دقججا ال  .أن تفججرو ومججك وتنهججن نفسججك

و سمك وو بك بالماء البجارد مجي عجَّ الشجتاء ومجي دورام ميجا ال أبجوا

لبجا  .ت لمنجا مجن يراننجا

بابجا) ل انجة (الكنيجن) التجي
ار وان (سامي) و(ومال أبو الن ا) و(الحاج وهبة) أن نصنع مجثلبم ( ً
نسججت ملبا لنسججتر أنفسججنا عبججارة عججن قط ججة قمججاش مججن القمججيو أو (الججوردة روبججة) م لججال بطرميبججا
حبالن تثاقا والًّ منبما صابونة يسيا  .نطرحبا علجى ال جداران الفاصجلين بجين ال انجام متصجبو
سججتارة ت ف جي عورتججك ريججم أننججا ونججا قججد ت ودنججا ت ط جي حججا َّ ال

ججا والكسججوف مججي الت امججا مججع
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عوراتنا إال أننا صن نا مثلبم الستدعاء مت جة الشج ور بإنسجانية انفجرادك بنفسجك وأنجم تمجار أكثجر

ال مليام (حميمية) حتى لد الحيوان الذي ال يتبرَّ مي الغال

إال ب ًيدا عن األنهار .

و ججانوا يرس ججلون لن ججا الش ججاويش (أحم ججد عب ججد ال ججال) إذ يول ججن ع ججادة بيعم ججال احتياطي ججة فيف ججة أو
هبججورام ليصججحبنا واحج ًجدا ب ججد اآل ججر لقضججاء هججذ المبمججة  .ثججم اكتشججن هججو ب ججد متجرة أن األمججر ال
يسججتحال وججا هججذا الحججذر اصججة أنججه َّهججال مججن اسججت النا وقججرف مججن تمسججونا بالججدقا ال القليلججة التججي

وانم بالنسبة لنا ياية األما مي ارحسجا بالحراجة هرً؛جا مجن المجة حجوا و الَّن اَّنجة حيجث تجن م
هنا با تال النهر للحوش أو على األقا لسما صرار ميا الصنابير وحيويجة تبجادل المسجا ين

أحيانجا بمشججاهدة ال جراك الم سججم عججن قججر  .مغججامر مججي طججوة را ججة أن يي ججذنا لججدورة
للشججتا م  .و ً
الميا م ً ا لكنه اشتر علينا أال نتبادل الكالم وأال نحدث أي تصرف مجن شجينه أن يلفجم النهجر
إلى تلك ال طوة (الثوراة) التي منحنا إياها بالتوا د مي دورة الميا صحبة ؛ با ومع ار وان ..

مي البدايجة تجيمن ار جوان مجن و ودنجا لكجن مبجادرة (أحمجد يوسجن) بالسجالم علجيبم ورحمجة هللا

و؛رواته وموهبته وقدرته على متو م االم للحديث وتا ر وابن سجوق مجع الحجاج (وهبجة) صجاح

الموتبة وأكبرهم ًّ
سنا وان هذا النصر الذ حصلنا عليجه قجد مضجو وألغجي أو تب جر ؛ ريجم أننجا ونجا

ياليا لقرار (أحمجد عبجد ال جال) (الثجوري المتبجور) علبجة سج ا ر واملجة مجور السجماح
قد دم ًنا ً
ثمنا ً
لنا بالت اما مع الكانتين!
وتطل

األمر علبه س ا ر أ ر ؛ لكي يومر م بود مجي اصجطحابنا مجراد لطجابور الصجباح

وطابور المساء والذي ُ صو لكا منا ميه ثالثون دقيقة نتن م بالشجم
الس ن أو لن ال نبر  .وان عليه أن يف ا ذلك على مد سجاعة ونصجن ولكجن ن جاح ت ر؛جة
والبجواء النقجي مجي حجوش

دورة الماء واقتناعه أننا ال نحدث ب ضنا ميبا با وال ينهر أحجدنا لخ جر أقن جه أن ي جر إ ار نجا

للطججابور م ً ججا م جرة واحججدة اصججة وقججد عاهججدنا علججى طاعتججه والتَّمنججا أن نسججير مججي صججن مسججتقيم
يفصا بين وا منا واآل ر عدة طوام وامية رقنا من يرانا أن وجالًّ منجا يسجير وحجد وال عالقجة

له باآل ر ..

وان وجان هججو لشججدة طيبتججه قججد سجمو ببججذا طب ً ججا لقججاء مججا يتيسجر مججن سج ا ر ميمججا ب ججد أن ن لج
م ً ا مي بق ة الشم التي تهبر مع الضحى لن الحمام  -ميما بينه و؛ين الموتبة حيث تسترنا

المبججاني عججن عيججون اردارة  -بينمججا هججو يقججن ناضججور يًّا قلًقججا ينببنججا عنججد اللججَّوم حتججى يحججين موعججد
عودتنا إلى الَّناَّان .

86

هوذا استقر األمر م نا مي األسابيع األولى وونم قد استبدلم ببدلة المتسجول أ جر م قولجة

ولباسججا مججن أحججد ن جَّالء الججدور األول
 ..واشججتر لججي (أحمججد يوسججن) ب برتججه وتججا ر ججردوام مانلججة
ً
الملكية ولكننجا هللنجا نسجير حفجاة علجى الجبال البجارد القاسجي ومجي طجين الحجوش الَّلجال اصجة ميمجا
نوعججا مججن التججآلن الحججذر بججدأ يتكججون
يلجي سججقو األمطججار  .ول ججدم تججومر أحذيججة بججال ر؛جا
ومججا أن ً
بيننججا و؛ججين ار جوان الثالثججة ؛ وان ا تلفججم در اتججه ميمججا بججين (الحججاج وهبججة) الججذي وججان أكبججرهم سج ًّجنا
جار و(سججامي) الطالج
وأكثججرهم وقج ًا

المنججومي مججن بلججدة (سججبك الضججحاك) وونججم قججد بدأتججه بججذور حادثججه

إثما  -وانم منشجورة مجي
دماعا عن الشرف ثم تبين أنبا لم ترتك
مشبورة لطال منبا قتا أ ته ً
ً
جر لكنجه صجحو لجي مجي يضج
طجا وبي ًا
رادة المصجور علجى مجا أهجن قبيجا القجب ،علجي وأثجارم لغ ً

أنبا حدثم مي قراة (سيك األحد) ال (الضحاك)  -وما الفرق؟ الحديث وان قجد اتصجا بيننجا م ً جال
والمبجم أننججا صجرنا نتبججادل السججالم ولججو علججى وججر منجه  .أمججا (ومججال أبججو الن ججا) مقججد تطججور الججود بيننججا

عبججر الحججديث عججن أش ج او ن جرمبم وأمججاكن مشججتروة مججي (الح جوار) وشججار المججدير و(الطميبججي)

لدر ججة أنججه قبيججا ترحيلنججا ب ججدة أيججام وهبن جي قبججا السججماح بالكججانتين بصججلة (حيججة) وانججم أول وججا ن
ينتمي ل الم الحراة ألمسه  .وألتبمه مي شغن ولبفة وأحسسجم لجه ط جم تفجاح الشجام ونوبجة ميجَّ

ييو السباخ .

***

وللمرة الثانية سرقم بدلة التحقيال البيضاء التي ونم أرتديبا هذ المرة  .سرقبا أحد المسا ين
النبطشية مي الحمام عيني عينك ؛ مستغالًّ بلنا بوض نا وما يترتج عليجه الترحيجا  ..مقجد أسجر
ليقنججع الكات ج

بججين يسججلمنا أماناتنججا بسججرعة قبججا الحمججام وعنبججا ل نججا البججدل الثالثججة ب ججد أن أحضججر

أمانام (عبد الحميد) و(أحمد) وضمنبا مالبسبما الملكية وحذاءيبما  .أنا لم تكن لي مالب
األمانججام ؛ ألننججي ل تبججا يججوم

مجي

ججم وسججلموها ألبججي عبججر البوابججة  .وم جرة أ ججر مججي يبججاء و ججدم

نفس جي عارًاججا إال مججن الفانلججة والكلسججون ؛ علججى الججبال الطججامو بم لفججام الم ججاري  .بينمججا ا تفججم
بدالم الس ن الثالث مي يمرة مرحنا بارتداء (أحمد) و(عبد الحميد) المالب الملكية ..
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وتهاهر النبطشي بمحاولجة حجا مشجولتي ماشجتر لجي البيجة قديمجة مجن نشجال سجي رج لإلمجراج

ثمنجا لبججا  ..ووانججم البيججة مججن قمججاش
وسججينتهر أهلجه مججي ال ججارج  .ودمججع (أحمججد) علبتججي سج اير ً
حاميا ثم ا تفى النبطشي السج ين ب جد أن سجلمنا للشجاويش
فين وقديمة لدر ة البلى  ..وبقيم ً
مار بغنيمته التي سيحولبا إلى وبن .
الذي يتولى حراستنا ًّا
جور بالميججا القججذرة البججاردة ملججم أعججد أح ج
جاردا مغمج ًا
وججان بججال الحمججام (اري جراد) بج ً
منهججري يثيججر الشججفقة وأنججا أبججدل قججدمي وسججحلية الصججحراء علججى الججبال البججارد والرطج

بقججدمي  .وججان
محججاوالً ب ججث

الحج اررة ميبمجا  ..ومججن ت بيجر و بججي (أحمجد) و(عبججد الحميجد) أحسسجم بمججد مجا وصججا إليجه حججالي

م ججن س ججوء  .ون ججم أرت ججن م ججن ش ججدة الب ججرد أت ججا ال ججروج م ججن اريج جراد للوق ججوف (ري ججم اعتج جرا،

الشاويش) مي سل ة الشم

التي تبدو مجن مد لجه وتغمجر الحجوش  .عجادم الجروح إلجي وشج رم

جامَّ علجى األر،
بب  ،الدفء يسري مي بدني حين م لم  .لكنني ونجم ال أَّال أبجدل قجدمي متق ًا

الطينية الباردة ألست يد ارحسا

بيك ابي وأعاود حوبا مي ال دار ال لفي دون دو ..

مءنبجا ألنجه أحجال بجه
حاول (عبد الحميد) أن يتناَّل لي عن حذا ه ولكني رمضجم بشجدة ونبرتجه ً
ووانم قدما قد شفيتا قليالً من آثار لدهما مي المباحث ..
نحيججا مججي مثججا سججني وهججو يحمججا حججذاء مججن القمججاش البن جي نصججن

م ججية تقججدم منججي ولججد شججا

مبتر؛ وقدمه لي ار ًيا قبوله ومي عينيه حومة ع وَّ طي
 -إنم ار ا مت لم وعي تسامر وانم حامي ..

:

نهرم مي عينيجه أحجاول مبجم سجر تصجرمه  .وجان و بجه مجيالً
أ ضر  .يرتدي لبا مجالح ورمشجه الت جَّان بجدون ياقجة تحتجه  -صجديري مقلجم باهجم  -أقن نجي
وهجو يحاصجرني بنهجرة بجراءة البجة وتصجميم يراج

جو علجى شجفته ال ليجا شجار

نجال منجي وأر؛ونجي م ججَّم عجن النطجال بولمججة

واحدة ..
أ

 -د يا أستاذ سمير دا احنا بلديام ..

لني ش وري بالشك مي دوام ه و اصة أنه لم يون م ي ما أدمع به ثمن الحذاء .

شج ني (أحمججد) علججى أ ججذ الحججذاء واعج ًجدا أن يسججدد للفتججى ثمنججه بم ججرد أن يسججتلم نقججود األمانججام
ووان لديه نيه أو أكثر لكن الشا رم ،بشدة أن يقبا ذلك قا الً له :
 يا عم أنا باعطيه له من يير حا ة  ..أنا ر لي وا دة على وجد  ..ثجم إيجه الحوايجة إنجم مجششايفه مش قادر يقن عي

أحتضن ذلك الشا
وقلم له :

..

د يا أستاذ إلب

هو ي ني أنا ايبه لجه مجن البنجك  .وو جدتني

دموعا أثقلم فنجي
شاكر وأنا آ ذ منه الحذاء نصن البالي وأ في بص وبة
ًا
ً

 -انم بتقول انك بلدياتي ؟  ..انم مين ؟ ومن مين ؟ د

ر؛م على وتفي وهو يضحك ويقول :

ميا عمري ما ح انسا لك .
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 -يا عم إيه اللي يبم ف د (أنا من عَّ؛ة أكالة ال يش) ارتحم ؟ قلم لك ولنا بلديام .

وقبا أن أنطال وان الشاويش المولجن باصجطحابه واآل جران إلجى القسجم ينجادي علجيبم مانفلجم

ومودعا بابتسامة عراضة !
مسلما
من ذراعي وهو يلوح
ً
ً
 يا سيدي مسير الحي يتالقى  ..ب ما يبموش شوف  .بو ..وأ ذ يد

بقدميه على األر ،الرطبة الباردة ليءود لي أنبما لن تتيث ار .

 -وا دين على ود يا أستاذ  ..مع السالمة ..

ضاحوا :
وقفم ذاهالً وقد ارتي علي  .وحاول (أحمد) أن ي يدني من حالتي الو دانية
ً
 -يا عم البسجه د نجَّل لجك مجن السجما  .بج اوعجى ليتقطجع وانجم بتشجد  .هجا يمجَّ  .د وبنجة

جالو ؟ .والججال ُّ
باينجه وججان ح يرميججه علججى طججول د ارعجه أول مججا ي ججرج للججدنيا  .ال ار ججا حج

بال َّمة !!
لججم أسججت

ي بججرك

لس ج راته ألننججي مرحججم بالحججذاء م جالً و لسججم علججى إمراججَّ ال ججدار أنفجج ،الطججين

والقاذورام عن قدمي وأد لبا مي (أ ما وأعَّ حذاء عرمته قدماي مي حياتي السجابقة) ؛ بجا ومجي

أيضا .
القادمة ً

حضججر عسججاكر التججرحيالم مسججاقونا إلججى عر؛ جة ي ج

(عم حسن عطية) وونا حتى اللحهة مي عبدته يودعنا :

ذام يطججاء مشججمع ميججري ممججَّق  .قججال

 -مع السالمة يا اوالدي يا رام يوونوا وا جدينوم لسج ن ميجه َّمالءوجم  .ح يوجون أبجرح لكجم أو

ي وَّ ح يفر وا عنوم  .مع السالمة أشوموم مي الحراة .

أس ج دني تفاءلججه وأدمججيني حديثججه عججن الججَّمالء والحراججة ماسججت دم نفسججي قلججيالً  .ووانججم سججحقم

تحم ن ا الحذاء الكاوتش القديم المبلا بمياة النفايام ..

جرور وراء ال سجوري الجذي قيجدم ذ ارعجي اليسجر مجي ذ ارعجة اليمنجى بالقيجد
ص دم إلى ال ر؛ة م ًا

الحديججدي  .ص ج د لفججي (أحمججد يوسججن) مججع حججار و ل ج
المقيججد إليججه ؛ لججي ل

ب جواري ثججم (عبججد الحميججد) وال سججوري

أمامنججا علججى المق ججد المقابججا  .ومججا أن اسججتقر ال ميججع تحججم يمججة المشججمع

الميري الممَّقة  ..حتى ها مم (عبد الحميد) مو ة مَّ وقلجال و نقجه التجوتر حجين سجمع الضجابو
لفه يتحجدث عجن إعجادة التحقيجال م نجا مجي أمجن الدولجة إذ قفجَّم إلجى ذاكرتجه بجرة التحقيجال السجابال

م ه مي المباحث .

 -ح ي يدوا التحقيال تاني ليه عايَّان إيه ؟

وان الضابو الشا

الجذي جاء ليجتمم علجى حضجورنا قبجا أن يروج

ي ار ع أوراقه ميطا ليتمم علينا ويقول م لًقا :

اقفجا لجن ال ر؛جة
الكابينجة و ً
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 -شججد حيلججك ام جال يججا ار ججا مالججه التحقيججال تججاني ؟ دا مججي النيابججة مججش مججي المباحججث  .مججش

ي وَّ عشان يفر وا عنوم ؟ باعتباروم لسه قصر  .أولقيوا دليا ديد على ب ار تكم .

ا (عبد الحميد) يون عن قلقه ب د أن أوشك

أبدا لكنه
لم ي طر هذا االحتمال على بالنا ً
على البواء  .وقال وهو يشبال مان ً ا دموعه مي لبفة .
 -ي ني انتو مرحلينا على مين بالضبو يا بيه ؟

 -ليه ؟ همه ما قالوش لكم ؟  ..مترحلين لنيابة أمن الدولة مي مصر يا سيدي  .بجاين علجيوم

مبمين قوي (سمير بيه نا ي) ح يحقال م اكم بنفسه .

مججي الكابينججة ب ججد أن أمسججو

ثججم نججاد علججى أسججما نا تيكج ًجدا مججن و ودنججا للم جرة الثالثججة ! ورو ج
الطراججال الثنججين آ جران م تججاران مججن ال سججاكر المسججلحين برشاشججين آليججين ل ج

وججا منبمججا علججى

طرف الكرسي من ال ارج وانطلقم ال ر؛ة  .لوحم ل م (حسن) بيدي الحرة أودعه  .ووان اليجَّال

طلبجا للجدفء ولمحتجه يلجوح لجي وي جود قبجا أن يسجدل أحجد ال سجاكر يطجاء
أمام البوابة يفرك وفيه ً
المشمع على ال الم ال ار ي ..
انطلقم ال ر؛ة وانطلقم م با ورابيي الراو عبر شقوق المشمع الممَّق ت لد سدي النحيا
يير آببجة بقمجاش ال لبجا

القجديم الناحجا  .ونجم أنومجش ميمجا بجين

(أحمجد)

المقيجد لجذ ار حارسججه الشجمال و؛جين حارسججي ؛ محجاوالً حمايججة سجدي مجن لسججع الكجرابيي البججاردة دون
دو .

وانججم السججماء ملبججدة بججالحَّن وبججالغيوم الكامججدة التججي مججا انفوججم تت جراكم ؛ لتججَّداد وآبججة ال ججالم ثججم

تجوالى البجرق والرعجد وهطلججم األمطجار بوثامجة لتسججلو وجرابيي الجراو بسججيوف رذاذ المطجر البجارد التججي
انبمججرم مججن وججا ناحيججة لت لجدني ووينبججا مي ً ججا تقصججدني أنججا بالجذام  ..حاولججم النججوم ملججم أسججتطع
ملتمسججا ببجا الت فيججن ممججا
مطلبججم مججن (أحمججد) أن يضججغطني مججي بدلججة ال سججوري الصججومية ال شججنة
ً
أعاني دون ما دة إال حينما وانم األمطار تتوقن بين الحين واآل ر ..
***
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 أحسسم بدفء الذوراام يغمرني حين اقتر؛نا مجن قنجاطر َّمتجى سجاعتبا ونجا نمجر بَّمجام

قرا جة (دهتججورة) الغنججي بال ض جرة وو ججدتني بججين أبنججاء الشججيخ (عل جي مس ج ود) (محمججد)
و(محمجود) و(سجم ار) مججي مروج

الصجيد التجي اعتجدنا أن نسجتي رها حججاملين م نجا مجا تَّودنججا

به السم (أم محمد) أمنا مي ً ا من بَّ الحلبة اللذيذ المقرمش وال بنة القجراش والَّاتجون
وال يجار والبجي ،لنقجوم برحالتنجا المت جددة مجن شجو (دقجادو )
األسود والطماطم وال

إلججى قنججاطر (َّمتججى) نَّهججة مججي نيججا ينججي تججءطر شججاط يه ال ض جرة الكثيفججة لحقججول وحججدا ال
الفاكبة وش ر الن يا والصفصاف والموَّ حيث نقضي نبارنا مي الصجيد والل ج

والمجرح

أحيانججا ب جج ،األصججدقاء مججن َّمججالء المدرسججة مججن (وججوم النججور) و(سججند
 .ووججان يصججحبنا
ً
بسو) .

وابتسمم ألن هذا وان يغيظ (سم ار) مقد وانم تحرم من صحبتنا .
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ونججم قججد انتقلججم للد ارسججة مججي السججنه ال امسججة الثانويججة أو التو يبيججة إلججى مدرسججة (وشججك) مججي
(َّمتى) وذلك بدامع ريبة عارمة مجي التغييجر واالبت جاد عجن مدرسجة (المنَّلجة) الثانويجة التجي قضجيم

ميبجا عججامين وججاملين علججى ييججر ال ججادة وبح ججة أنججه ال يو ججد مججدر لغججة مرنسججية ومججا سججيترت

علججى

ذلك من حتمية سقوطي مي اللغة الفرنسية ذاتبا ب د أن قد رسجبم مجي الثقامجة ال امجة مجي (شجفوي)

الفرنساوي (أي وهللا مي شفوي الفرنساوي) ريجم ن جاحي بتفجوق مجي بقيجة ال لجوم  .ولجذلك وامجال أبجي
على انتقالي واتفال مع الشيخ (علي مس ود) على أن أعيش وسو أوالد ليتجاب ني بنفسجه ووجان

األستاذ (محمد الشناوي) قد ُنقا إلى تلك المدرسة ب وار بلدة (دقجادو ) ب جد أن سج ى اه ًجدا لجرد
ال ميا ألبي لتقبلني مدرسة (وشك) ووانم مدرسة عراقة لبا سم ة امتحاناتبا ترد مي الكت
النموذ يججة ولججي

سججبالً أن تقبججا مثلججي دون أسججبا

قويججة  .وهوججذا صججرم أحججد أم جراد أس جرة (الشججيخ

علي مس ود) ووانوا مي مثا سني وصارم َّو ته النبيلة ت جاملني وجيكبر وأعجَّ أوالدهجا أو أحسجن

قليالً ألنني على األقا لي ما لبم ولي

علي ما عليبم  .موانم بوا مقايي

المراهقة من أس د

أيام حياتي  .و دتني وويننى أيادر ذلك الغطاء الميري الممَّق الذي تحاصرني ميه أسياخ الراو

الباردة إلى دفء وحواري (دقادو ) تالحقني أينيجة عبجد الوهجا
..

ال ديجدة  -أنجا وال جذا

وهجواك

وتي دني ألحانبا إلجى بيجم صجديقي وحيجد عا لجة (أبجو عيشجي) الجذي ي جيش مجع أ تجه المدرسجة

جءطر بالطرحجة الحراجر
ال ميلة التي وانم أكبر منه ومني  .ووانم ذام و ه مال وي لم أر إال م ًا
السوداء  .وانم عالقتي ببما تسمو لنجا باال تمجا وبالحجديث  ..ن لج

ما يدور من أمور .

م ً جا (ثالثتنجا) ننجاقش وجا

ونم أيامبا أعرف وين أقود َّورق الكالم وأثيجر قضجايا ال ي رمبجا أو لجم يبجتم ببجا اآل جرون

 .ونم قد أعرم أ اها قصة (أنا وارنينا) مقرأتبا وناقشتني ميبا وهي س يدة تستمع بشغن لو بة
نهري  .وونم أمرح وأنا أشاهد أمارام ارع ا

بنضي حديثي وثقامتي تلوح على محياهجا ال ار جال

إع ًابججا  .حتججى وججان يججوم طلبججم أن تحججدثني علججى انفجراد ب ججد أن وثقججم مججي لتكشججن لجي عججن حببججا
لَّميا لبا مي المدرسة عاهدها على الَّواج ولكن هروف أهله لن تن و مجي إقنجا أهلبجا بالموامقجة
عليه وطلبم مني أن أس ى لد أ يبا وي يساعدها مي إقنا أهلبجا لقبولجه وانقاذهجا مجن ميسجاة
قبججولبم قرا ج

لبججم ال تطيقججه  .وقججد م لججم وأملحججم ال مججي إقنججا أ يبججا مقججو بججا وأمبججا التججي وانججم

ت املني وابنبا ولم أمرح مي حياتي قجدر مرحتجي عنجدما تمجم ال طبجة و؛جدأم أمجارام السج ادة تلجوح

مشب ة بال رمان على و ه أ م صديقي التي ايلتني ومجالك صجين مجي َّنقتجي البجاردة بجين بدلجة

ال سوري و؛ين (أحمد يوسن) الذي سم ته من بين صحوي ومنامي القلال الراضي :
 -لو نايم  ..الهاهر دمي  ..و؛يحلم ..
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أيقهنج ججي ضج ججغو القيج ججد علج ججى م صج ججمي م ج ججاد إحساسج ججي بج ججالبرد أشج ججد وان هج ججا الحلج ججم بييج ججام

(دقادو ) و(َّمتى) و(دهتورة) ي ايلني بوا هجءالء األصجحا

(نيجاَّي الهبجا) و(علجى ابجن شجلش)

و(َّوي البرهمتوشي) .

وتذورم ببم يوم ودم أيرق مي (نيا أسوان) ب وار َّارة النباتام حيث ونا قجد قفَّنجا للنيجا

نلبو ونستحم مي الماء ال ار ال المتدمال ..

وتقليدا تقوم به المدار مي مصر
ووانم رحالم السنة ال امسة إلى (األقصر وأسوان) عادة
ً
بور ووجاد (علجي) أن يغجرق  .ولمحتجه يوابجد مقفجَّم
شديدا ًا
ولبا  .يومبا نَّلنا للماء الذي وان تيار ً
نحججو مججي حروججة طرَّانيججة واسججتط م أن أعججوم بججه حتججى اقتر؛ججم المرو ج

المراكبي ميسر وألقى بحبا وعوامة وت لال (علي) ب د بد ص

الت جي انتبججه رواببججا ونبب جوا

ببما مانتشلو  ..بينما حاولجم

اهدا أن أن أستقر بقدمي على إحد الص ور البادية تحم المجاء  .ولكنبجا لجم تكجن قرابجة
مت ًبا
ً
بما يوفي متَّحلقجم بسجب ن ومتبجا اللَّ جة  .وو جدتني أيجوو بقجوة وولمجا حاولجم الوقجوف رمنجي

الماء عنبا مييوو ثانية  .وروبني شيطان الكبرااء موين أستن د صارً ا ببم وأنا الذي أنقذم
(علي) و؛دوم لبم بطالً ..
جر علججى قججدرتي علججى
تمامججا مججا يحججدث لججي ؛ بججا ت اهلتججه مصج ًّا
أ ججذتني ال جَّة بال نججد ولججم أقججدر ً
الصججمود لكججن ق جواي وانججم ت ججور مججي وججا م جرة تنَّلججال ميبججا قججدمي مججن علججى الص ج رة ال ادعججة .

جاحوا حتجى
وشر؛م وما ُ ِّيا لي ماء النيا وله ؛ حتى تنبه أحدهم بالصدمة لما ي جري وراقبنجي ض ً
تيكد أنني ال أمت ا ما أقوم به من حروام  ..ميسر من بالمرو ليقط وا علي سبيا ال ناد الذي
واد أن يودي بي .

تججذورم سججاعتبا أننججي عمججم ويطسججم و؛لبطججم مججي النيججا مججن البحججر األبججي ،حتججى أس جوان

ونججم ض ج ًيفا ولمججا نججاداني مججاء للنججَّول أو قججا للص ج ود إلججى أعماقججه وارحسججا
نسيًّا حين بما ه يغمرني ويغرقني ويغسلني حتى أكاد أيرق بالف ا .
نَّلم النيا وأذبم سدي مي أحضانه مي آ ر نقطجة منجه مجي (ال ر؛جي بج ار

الججذي يوججاد يوججون

البجر) قبيجا عجَّ

ميضانه ووانم امتحانام الثقامة ال امة عام ( )54ووان آ ر عام لبا إذ وانم ستلغى ب دها .

يومبا  . .والدي وأنا وَّميالن لي مع والديبما ذهبنا للبحر ب د االمتحان تلبية ل َّومة (إبراهيم

جر
عطا) شقيال (نبيه) الجذي تجَّوج جالتي ووجان ي مجا مجي جَّان الميجا ال ديجد ل أ

دادا
البجر اسجت ً

يومجا علجى الجبالج مرتجدين مايوهاتنجا الرافيجة دعانجا ل يمتجه حيجث
لموسم الصين  .وب د أن قضجينا ً
بَّ لنا (ورقة لحمة) م تبرة مي الفرن لم أذق ألذ منبا مي حياتي .
ال بجد الرهيج

الجذي بجذلنا بحج

مجي التبجام الورقجة الثمينجة الشجبية .

قليال عق
وب د أن راحنا ً
شاهدم عدة (دالمجين) تقفجَّ مجي النيجا مت بجة إلجى (دميجا )  .وانجم ميجا البحجر يومبجا تصجا إلجى
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دادا الس ججتقبال الفيض ججان اآلتج جي  .وأي ارن ججي
حي ججث (س ججد مارس ججوور) ال ججذي ع ججادة م ججا تب ججدأ إَّالت ججه اس ججت ً
حضور هءالء الَّوار البحراين إلى النيا أن أستحم  .اعتبرم ذلك دعجوة لجي وعالمجة  .وألجو علجي
هذا ال اطر متسللم فية عنبم وألقيم نفسي مي النيا  .وأنا واثال أنني لو يرقم مسوف تنقذني

تلك (الدراميا) الصديقة وما قرأم مي حوايام البحر وسم م مي حواديم التي ..

وحين تنبه والدي لغيابي ُ ن نونه حجين رآنجي مجي المجاء وهجددني ب لقجة سجا نة ب جد رو جي
وحاول (إبراهيم عطا) واآل رون إقناعه ب دم الت ر ،لي اصة وقد تلكيم مي ال روج ورمضجم

أن أقتجر مججن الشجاطا إن لججم يلجال ب صججا البججوو ال ضجراء التججي انتَّعبجا ليبججددني ببجا بججا و؛ججدأم
أبت د عن الشاطا أكثر  .قال (إبراهيم عطا) :

 يا أستاذ (عبد الباقى) (سمير) بقى أمندي (ثقامة عامة) ما ينضر؛ش . -يا سالم  ..شفته ملو ون و  ..ط

لما ي رج وح يشوف .

 يا ار ا دا انم اللي بتيكد إنه ح يتفوق على َّمالء لما ار م إ اباته !! د ولد بايظ  ..إيه اللي ِّينَّله الميه تاني  ..ما شب ش طول النبار
 يا سيدي م لش ليه يفرح  ..مش اللي عليه عمله و ا -إحنا لسه شفنا حا ة ..

لك الشبادة .

 ِّطول بالك ما تقلقش وروح ال يمة انم وانا ح أ يبه .

وأ ججذ مججن أبججي ال صججا وهججا يحمينججي حتججى لبسججم مالبسججي  .وعججاد ألبججي صججفاء ولججم أ بججر

ب القتي بالنيا إذ ونم أنَّل إلى نيا (دميا ) على ويفي  ..منذ ألحقم مي السنة األولى الثانوية
بمدرسججة (دميججا ) تحججم إيجراء أنبججا وانججم تقججدم لطلبتبججا  -ومججا يتحججدث بججذلك الروبججان مججي بلججدنا -
امججا مججا ًار مطبو ً ججا شججبيًّا أرَّ و ضججار ولحججم وماكبججه مججي أيججام الد ارسججة الكاملججة السججبم واألحججد
ط ً
والثالثججاء واألر؛ ججاء  ..ويججداء مججن ب ججي ،و( بنججه شججيدر) وعججد ب ب ججة ومواكججه مججي أيججام ارثن ججين

وال مي

 ..شيء ال يصدقه ال قا الرافي  ..ولكن أبي وان يصدق ووان ي رف ولذا مجا أن نقجا

(طججه) ابججن ججالتي مججن مدرسججة (ميججم سلسججيا) االبتدا يججة ون ججار مشججرف علججى يرمججة األشججغال إلججى
مدرسججة (دميججا ) الثانويججة حتججى س ج ى لالتفججاق م ججه علججى أن أعججيش م ججه هنججاك لقججاء مبل ج مناس ج
لإلي ار وتكالين الم يشة ..

جر  .ووجان (طجه) شجابًّا أقجر
ثم تقدم بيوراقي لمدرسجة (دميجا ) الثانويجة وهوجذا و جدم نفسجي ح ًّا

إلي مي السن إذ وان أصغر إ وته ووانم أمه أعَّ جاالتي و(رسجمية) أ تجه شجاهدة علجى نَّواتجي
وأ ججو (أبججو الفتججوح) الججذي ورث صججفام الججه (ال ميسججي) ال جوال الرحالججة المتمججرد يحمججا ب جج،
صفاتي  ..وأ و (مبمي) األكبر ناهر محطة قرابة من (دميا )  .ت ودنا أن نذه
عند م هم إ اَّاتنا ..

إليجه لنقضجي
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أ ذنى َّورق الحلم من علبة ال ر؛ة الميري الممَّقة مشفًقا علجي مجن لسج ام البجرد وتيمجا و جو

ال سججاكر الكالحججة الحججادة مججي عبججو

يفججوق عبججو

الججدنيا الغا مججة الممط جرة حولنججا  .والح ل جي هججذا

ال اطر وإنذار مبور وأنا أنتجوي أن أبحجر لجن ذوراجام النيجا مسجتمت ً ا بجذوراام (دميجا ) (سجوق
الحسججبة) ودراميججا النبججر مججي الشججتاء وسججينما (اللبججان) وسججينما (دميججا ) ال ديججدة  .لكججن صججدمتني
ص ور شاطا الحقيقة الباردة وأيقهني أحدهم وهو يَّيدني مي نبي قا الً :
 قوم يا ا ويا قوم لك حال  .األيام (ال ار) مايدتبا النوم . -قوم وصلنا صو النوم حمد هللا على السالمة .

***

 بين الصحو والمنام قلبم دمايي ض ة الميدان  .تاهم عيناي مجي مجو البشجر إذ رمجع
الشاويش الذي مي آ ر الكرسجي الغطجاء ال لفجي  .مي جذم أتيمجا النجا

وال ر؛جام الكجارو

والحمير واألتو؛يسام وعر؛ام المالكي والتاكسي والنقجا التجي وانجم تت ار جع وال ر؛جة تجراوو
بجين هجذا ال لجيو الجذي يجرطن بوجا طبقجام

أحيانا وعا َّة عن الحروة مرة أ ر
مسرعة
ً
الصججوم عيججون تتلصججو متطل ججة دا ججا يمججة المشججمع ال تنججدهش وال تتسججاءل وال أحججد
منبم يدري بنجا منهجر م تجاد مجي تلجك المنطقجة حيجث مديراجة األمجن والسج ن والمحومجة
ولد شقي رث المالب

 -يا حرامية !!

د

رأسه بين ال نديين وصاح ي اطبنا :

ضحوم ويض (عبد الحميد) وقذمه بشمتة من النو الثقيا بينما (أحمد) وان مشجغوالً يتيمجا
حموالم ال ر؛ام من البضا ع مي حنين إلى سوق (دورن ) .
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لفم ال ر؛ة وانجدم م نحجو بوابجة سج ن  -تجد ا إليبجا عبجر حجارة  -لجم أتبجين ميجه مالمجو سج ن

تفيا بين البنايام  .وأسر الضابو ليس ا حضور وليسج ا أسجماءنا
مصر  .مقد وان م ً
تلفا وم ً
صججارً ا مججي السججا ال (اروججن هنججا وانتججو و اريججا) د لنججا مججي طججابور إليججه مججن البججا الصججغير الضججيال
وأحصججانا س ج ان البوابججة وعججاد الضججابو يصججيو مينججا قبججا أن نججد ا إلججى موت ج المججيمور  :إنججتم ..
ن

الحيو د ما تتحرووش .
نَّل (أحمد) وحارسه وأسرعم مثلبما للنَّول ؛ ألسجت يد إحساسجي ب سجدي المت شج

 ..ومجا

تمامججا ملججم تكججن لججي سججاقان تحمججالن سججدي  .أسججر (عبججد
أن المسججم قججدمي األر ،حتججى انبججرم ً
الحميججد) يسججندني وال سججوري المقيججد إلججي رمججع ذ ارعججه ليرم نججي م ججه موججاد يملججخ ذ ارعججي لمججا صججر م
تيكدم أنني حي ما أَّال  ..ألم شديد وان ي تاح بطني ور لي المتصلبتين .

وما أن وقفم حتى و دتني أرت ش من قمة رأسي أل مو قدمي بطراقجة ال أسجيطر ببجا علجى

سدي المرت د .

وانم هناك سل ة مستطيلة من ضوء شم

متسلا يامر ال سوري أن ي الن أمر الضابو

وسججحبني للوقججوف تحججم رحمتبججا ألسججت يد إحساسججي ب سججدي المت مججد  ..حتججى سججر الججدفء مججي
عروقي لدر ة أحسسم بنبضه يتدمال مي بوء مي ذم أنو مجي موجاني ممجا أثجار ضجحوام (أحمجد
وعبد الحميد) .

 -دا اللي وان مت ش

من شوية ؟

وابتس ججم ال س ججاكر وع ججَّم أح ججدهم عل ججي بس ججي ارة أن ش ججتني قل ججيالً  ..أث ججار منهرن ججا مض ججول ب جج،
المسا ين ماقتر؛وا منا عسى ي دون لدينا شيًا يتسولونه أو يقايضون عليه ولكن نقجببم وجان علجى
شونة إذ ونا يا موالي وما لقتنا  ..الرحلة استبلكم وا ما بقي م نا من س ا ر .
سيلونا وأ بنا مي يير ود  ..وانم نهراتبم ت ترقنا مي حج

أننا (شيوعيين) ! ابت دوا عنا .

رج الضابو يير را ،ينفخ و لفه على البا

اسجتطال عجدواني  ..ولمجا عرمجوا

هبر ضابو آ جر  ..أكبجر منجه رتبجة يضجحك

اليا مي رَّالة .
مت ً
 ججد الججبالوي دي علججى سج ن مصججر  ..هنججا مججا نقججبلش أمثججالبم  ..محججاول الضججابو مجرة أ يجرةيا سة رقناعه  -إذ وان يراد ال الو من تلك المبمة الثقيلة .
-ب

هنا ن

النيابة على طول سيادتك .

لكن ضابو الس ن رد سا ًار :

 -س ن مصر مش ب يد برضجه !  ..يجا شجاويش (عطجوة) امجتو د جا ال ر؛يجة هنجا تا جدهم ومجا

تَّعلش يا حضرة الضابو الس ن د ما يستحملش األصناف دي  ..هناك أراو لبم ولنا وللبلد !
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ُمتحججم بوابججة س ج ن االسججت ناف ود لججم ال ر؛ججة بهبرهججا وأص ج دونا  .ص ج د الضججابو ولججم يبججتم

بتوديع صاح

الس ن وهو ييمر السا ال أن يغور بنا إلى س ن مصر !!

دارم ال ر؛ججة مججع ميججدان بججا

ال لججال دورة واملججة أتاحججم لنججا أن ن ججيش لحهججام وسججو ض ج يي

القاهرة الذي أوحشني  .وتمنيم أن تذه

ال ر؛ة إلى س ن مصجر عبجر الحلميجة ألشجاهد ترمجاي

(ال مججاميَّ) مججع أننججا لسججنا مججي موعججد المدرسججة إال أنججه وججان عنججدي أمججا وبيججر أن أر (َّان ج ) ولججم
يحدث ! ..مقد مرقم ال ر؛ة إلى شار (محمد علي) صاعدة نحو القل ة  .وانم الحياة تسجير مجي
م راها وال تش ر بنا  ..بينما نحن نحتضن ب يوننا وا تفاصيلبا ..

أنفاسجا مجن الشيشجة وأوالد يل بجون وسجو الَّحجام بجالكرة  .القبجاوي
ر ا على ورسي مجراو يشجد ً
مترعة بال لال الالهين والمشغولين بوا ما حولبم إال نحن  .نسوة ينشرن الغسيا واتبادلن الَّعيال
وارو ي رها بشر وأ جر ي رهجا حميجر تجَّاحم تاكسجيام ونصجن نقجا وترمايجام
واأل بار  .عر؛ام ُّ
م تفية وراء أ سجاد بشجر مجن وجا األلجوان ناقجام بجين السجا قين حجين يوا جه مجن هجو علجى اليمجين

أول ججك الججذين علججى الشججمال  .متججى ومتججاة يسججيران مججي مججرح واتبججادالن نه جرام هَّتنججي مججن األعمججاق

مهللم أرقببما حتى ا تفيا .

صج دم ال ر؛ججة الطراجال بججين جامع السججلطان (حسجن) و جامع (الرمججاعي)  .تنببجم أننججا أصججبحنا

قججر س ج ن مصججر ومرحججم وأ ب جرتبم أن َّمالءنججا هنججاك وثيججرون مقججد َّرم الس ج ن عججدة م جرام

ججالل الشججبور الماضججية  ..وبشججرم (عبججد الحميججد) أن َّمالءنججا سججوف يوججون لججديبم مججا يقولونججه لنججا

عن وض نا القانوني  .مالحَّ هناك بالتيكيد وسجيَّاو عجن أكتامنجا ب ج ،البمجوم وسجن رف أ بجار

الدنيا منبم  ..لكن والمي َّاد هم (عبد الحميد) عن موقن الَّمالء عندما ي لمون باعترامه  .وان
يش ج ر بججذن

عصر ..
ًا

وبيججر اسججتط نا أن ننسججيه إيججا مججي س ج ن المنصججورة ولكنججه عججاد يثقججا قلبججه وي صججر

حين اقتر؛نا من الس ن لمحم مو الَّوار محتشدين قر البا

مي الموان الذي ونجا ننتهجر

ميه وت رمم ميه على الَّميلة (انتصار) وتمنيم أن ألمحبا وأستطيع أن أ لبا تراني حتى ت رف
أننجا أبنججاء (الموحجد وحججدتو) لسجنا ومججا تهججن هجي أو تنهيمبججا  ..لكننجي لججم أسجتطيع أن ألمججو يالبججا
بين الحشد الذي وان مي حراك دا م .
أمجام البججا

أنَّلونجا وصججحبنا الضجابو إلججى البوابججة حيجث د لنججا مجن باببججا الضجيال الججذي سججبال أن

د لته من قبا ..
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وججان حججار البوابججة هججو نف ج

الحججار الججذي دعججه (م ججري) مججن قبججا وأد لنججي بججدالً منججه مججي

مذور إيا بي ..
الَّاارة لكنه لم ي رمني محييته مي ود ًا
 إَّاك يا شاويش (عثمان) ..مستنور  ..ولكني لم أرعو :
ًا
نهر إلي
 -مش ماكرني .

جتنور ح ججديثي م ججه  -ل ججن ال س ججوري المر؛ ججو إل ججي  ..وهمج ج
دم ن ججي بش ججدة  -مس ج ًا

(أحمد) :

 يا عم ش  .انجم مجاكر ح يرحجش بالش عبو ..

ل ججي

بيجك حتجى لجو عرمجك  .انجم دلجوقتي مسج ون يجا َّميجا .

أحسسججم م جالً أننججي عبججيو مبججذا الب جوا

تمججر عليججه م ججام الو ججو ميججري ومججدني ومسججا ين

وملكية ولشجدة يجروري أهجن أنجه البجد سجيالحهني ألننجي دعتجه مجرة ود لجم أَّور بجدالً مجن

(م ري)  .عبو م الً ..

تمججم عمليججة التسججليم والتفتججيش وُمو جم قيودنججا  ..و ججرج الضججابو بيو ارقججه نحججو البججا مسججرًعا لججم
ور ثقججيالً ووينججه وججان صججديقي ولججم ي فججن مججن ش ج وري
يبججتم حتججى أن يودعنججا  .ميحسسججم ش ج ًا

سججو مصججامحة ال سججوري الججذي وججان م لًقججا م ججى بالقيججد الحديججدي  ..وتمنياتججه لنججا بججالتوميال ..
قا الً :
 -إنشاء هللا براءة  .ور؛نا م اكم ..

ش طة (الس ان) الض م التي َّعقم مينا قط م التواصا بقسوة :
 -الثالثة اريراد ال داد يي وا ورايا  ..منك له .

ومضينا وراء مي صمم وحذر  ..وما أن درنا مع ال دار حتى التفم إلينا مي ابتسامة :

 -مرح

يا َّما  ..إنتوا إيه  ..طلبة ؟

ثم نهر إلى منهري الرث وقال :

 -باين عليوم (لومبين) !

تذر (ولو أنني لم أمبم الكلمة) :
ضحك وهو ير؛م على وتفي م ًا
 م اكو إيه بقي .أسر أحمد و ادته يحسم األمر :

 -يا موالي وما لقتني  ..دنا ب

لَّمالءنا  ..وهمه ح يورموك ..

ابتسم له وعرف أنه أكثر برة ومضى مي طوة ذورتني (ب بد هللا بول انين)  ..مغفَّم له .

و؛دأم أألن الموان ..

98

.

تب نا الشاويش (البول انيني) إلى الدور الثاني من عنبجر( ) الجذي يتوسجو عنبجران آ جران

وججان السج ن (قججر ميججدان) يلي جال باسججمه  .إنججه أضج م ثججالث مججرام وأكبججر مججن سج ن المنصججورة
يحيطه سور أعلى وأسالك شا وة أكثجر وثامجة  .وطب ً جا وانجم الضج ة المنب ثجة ضج ة أضج م
ويموضججا ووججين م ججام الوحججوش تجَّأر وت ججور وتثرثججر  .ت ترقبججا صججر ام
إببامججا
وأكبججر وأكثججر
ً
ً
ونداءام ورنين م ادن يصدر من ورش وضر؛ام طا شة على أبوا

مصمطة  .مدا ن عدة

تب ججث د ًانججا دسج ًجما مججن ورش  .أس جوار شججاهقة بججين ال نججابر عليبججا أب جراج ح ارسججة ييججر أب جوا
ضججيقة ال تبججدأ الحروججة د جوالً و رو ً ججا منبججا تحججم السججيطرة  .د لنججا مججي شججبه طججابور تلقججا ي
وراء دون ولمة .

تمامجا  .الحديجد األسجود المجَّرق يجءطر وجا األدوار
وان ال نبر أشبه ب نبر س ن المنصورة ً
م لق ججة علي ججه أ س ججاد المتنط ججين والمتبطل ججين م ججن المس ججا ين ال ججذين ل ججم ي ر ج جوا لل م ججا م ججي

المطابخ والورش  .مسا ين يتسو ون وآ رون منبموون مي النهامة وما مي س ن المنصجورة
 .السقن يبدو سقن قفجو وبيجر مت جدد األدوار  .وأبجوا

الَّنجاَّان قلجيالً مجا تشجبه َّناَّاننجا مجي

النهارام وثيرة ووذلك القمصان ارمرن ية والبنطلونام

تءود أنه دور أمنديجة ودوجاترة ولجي

مفتوحججا وب ضججبا موارً؛ججا وأ ججر مغلقججة  ..نف ج
المنصججورة  .وججان ب ضججبا
ً
تلفا مت دد األلوان تبدو على سوانه سمام م تلفة .
والبيضاء  .الدور الثاني هو الذي بدا م ً
دور مي س ن أي س ن .
ًا

المالب ج

ال ض جراء

الش ججاويش ال ججذي اس ججتقبلنا  -ب ججالريم م ججن نهج جرة االَّدراء التج جي رم ججال بب ججا البيتج جي وح ججذا ي

الكاوتش المبتر ين  -بترحي
 -أهالً يا َّمال .

شديد  ..صا ًحا :

حولججه وججان يقججن ثالثججة أو أر؛ ججة أمنديججة لبججم هيبججة  .حاولججم أن أت ججرف علججى أي مججنبم ملججم

مي ً ا وب د أن سيلونا وت رموا على هواتنا وقضيتنا التي حسجمبا
أستطع  -استقبلونا بترحا
و ججون (أحم ججد) أ ججو (الس ججيد يوس ججن) و(عب ججد الحمي ججد) ش ججقيال (أحم ججد عب ججد الج جراَّق) وأنن ججا م ججن
الدقبليججة وبالججذام تججردد اسججم (حسججين عبججد ر؛ججه) والشججيخ (ال شججان) و(أحمججد رمججاعي) و(عججادل

حسين)  .مضى ب  ،الواقفين وتروونا نامضين أيديبم منا مجنحن علجى مجا يبجدو أبنجاء القبيلجة

الم ادية بينما أمر اآل رون مي الترحي
مبتسما  ..قا الً :
ً

وقادنا أحدهم إلى الَّنَّانة على يسار دوة الشاويش
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 -شوا استراحوا  ..ح اب م لكم مطار وح ي يلكم بلدياتكم  ..ما تقلقوش  .يا مرح !

لم يتحرك الشاويش من موانه  .ولم يمسجك حتجى بتجذاكرنا ولجم يبجتم بالحجديث  .وجان هنجاك
َّميججا (ملكججي) هججو الججذي تججولي وججا شججيء  ..حتججى المفتججاح تناولججه ببسججاطة ومججتو لنججا الَّن اَّنججة
اشججا ديججدة ولبججا !  ..ودمججع
وأرسججا آ ججر إلججى ح جرة الم ججَّن الم ججاورة أحضججر لنججا بطججاطين وأبر ً
منبموجا مجي تقشجير
بوا ذلك عبر البا ثجم رد مجانغلال ِّسجنة واحجدة علينجا بينمجا وجان الشجاويش
ً

البرتقال  ..وتد ين س ا ر متتالية ..

عندما أيلال البا  ..ضحونا مي ً ا بال اتفاق .
 -هه !  ..شفم الَّمال قد إيه ؟ يا ر نفضا م اهم هنا.

 همججه اللججي حججاكمين الس ج ن يججا ابنججي  ..بطججاطين عمرهججا مججا حوججم قفججاك وس جرار ومججان ..ماكر البرش اللي نمم عليه أول ليلة .

 -أيججو  .بج

مقفول .

ليججه قفلجوا علينججا ؟  ..مججا ولبججم ارحججين ججايين مججي الججدور اهججه  ..وال َّن اَّنججة باببججا

 أل ..بقى سيببم يرتبوا شغلبم  ..يالال نفرش نمرنا  ..أكيد ح ي ولنا ب د شوية أنا ح آ دالسرار اللي مي النو .

وانبمونا مي مرش النمر  ..ألول مرة تالتتنا مي َّنَّانة واحدة !
وججا ت ج

الججدنيا حججو علججى سججمي  ..ل ججم ال لبججا

التججارا ي وألقيججم بججه علججى حامججة الس جرار

ولففم نفسي مي البطانية وألقيم سدي على السرار ورحم مي نوم عميال  ..صحوم على من
يبَّني برمال  ..يا لي أنني قد عدم لبيتنا :

 -قوم يا ابني بقينا ال صر  ..إيه د ؟ دا انم ميم مش نايم .

جر ولجم أت جرف ألول وهلجة
صحوم ال أصدق أنني نمم وا هذا الوقجم  ..أحسسجم أننجي نمجم ده ًا
على الموان  ..وان الفراش دامًا يغراني بال ودة ريما ،عيني وال جودة لحلجم نجاعم ع جَّم عجن
مع تفاصيله بيي صورة .

 -قوم يا َّميا َّ ..مانك ميم من ال و ..

م الً  .أحسسم ب و شديد وشدتني ار حة الط ام الغرابجة  ..نجاولني (عبجد الحميجد) قروانجة نهيفجة
الم ة ملي ة :

 -مورونة ؟! م قول!! ووفتة ؟ ..ال  ..دا انا روحم م الً ..

ضحونا  ..ولوح (أحمد) مي و بي بوي

ميه قماش :

 -الحياة ال امة ب تم لك طقم ديد يا عم  .قجوم وارمجي ال البيجة ال جرة دي و جد بي امجة بشجووبا

من عمر أمندي .
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انبججا وتناولججم قروانججة المورونججة ألسججد لبفججة
ويسججا بججه بي امججة وسججتور  ..ولكنججي وض ج تبا ً
نججاولني ً
بطني ممتًّنا ..
منبومججا مججي الق جراءة تتنججاثر حولججه عججدة ار ججد وم ججالم مججي هججدوء مججن
وججان الَّميججا (عبججد الحميججد)
ً
ي ل مطم ًنا مي بيته .

نَّلم من الدور التالم إلى أر ،الَّن اَّنجة وضجايقني البجا

حين تبينته قال :

المغلجال  .وقبجا أن أنطجال بمجا ضجايقني

 إحنا بقينا آ جر النبجار يجا َّميجا ِّ ..بيتممجوا  .مجا انجم مجش دراجان انجم نمجم قجد إيجه ؟ يجالال نجوم

الهالم عبادة .

 هللا أكبر إحنا ايين ناكا وننام الهاهر . -آل  ..ونقج ار اريججد  ..قججوم  ..اتسججلى بنولججة الم لججة والصججباح ر؛ججاح  ..بوججر ح ت ينججا ل نججة تحقججال

م انا .

 إيه ؟  ..ل نة إيه ؟ .. الال  .مش الحَّ عايَّ ي رف حوايتنا إيه ؟ قوم البمي الصجباح مجتو أحجدهم بجا

البي امة يا عم وراو َّي بيتكم تمام .

َّنَّانتنجا ومضجى  ..ولجم يجدعنا أحجد للجذها

وال ججادة هرعنججا ومججا نف ججا مججي س ج ن المنصججورة لنن ججَّ طقججو

إلجى دورة الميجا  .لكننجا

الصججباح مججي أسججر وقججم قبججا مججتو

الَّناَّان األ ر ولكننا اكتشفنا أن اريقا هنا م تلن ملم تكن َّنَّانتنا أول ما ُمتو من َّناَّان با

وان الَّمالء منتشران مجي الطرقجام األر؛جع ومجي دورة الميجا علجى ارحجتبم حتجى أن (أحمجد يوسجن)
طا حججين قفججَّ يحمججا ججردل البججول ليفريججه بسججرعة  ..وججبو طواتججه المندم ججة
الججذي وججان أكثرنججا نشججا ً
جحوا لكنجه سجمع مجن
وأبطي مي ا وطفا  .وسار على مبا ووبرااء مصطنع حتى ال يبدو مض ً
مبددا :
يضحك
مداعبا ب د أن صاح به ً
ً
 ماشي على مبلك ليه يا مس ون ؟  ..بال طوة السرا ة ..م لبا وأسر مي البداية ؛ إذ هنه الس ان لكن ضحوته

لته يبادله الضحك ثم ت جرف إليجه

موتشفا أنه بلدياته ؛ ليغرقا م ً ا مي تبجادل الجذوراام ونسجي أن يفجرو ال جردل إلجى أن سجمع (عبجد
ً
الحميد) ينادي عليه لتناول ارمطار وهو يست له مي إيراء مرح :
 -يا  ..مر؛ى وَّ؛دة  ..ومول مدم

ياما ح تشومي يا (ميم الحلوج !) .
ب

؟ و بنه اسطنبولي  ..وعيش أبي .. ،د وال مي الحراة .

 د مجش وجا يجوم يجا َّمجال  ..دي الحيجاة ال امجة ي نجي بترحج .مش ي ني وا يوم من د .

بجيوم  .د مطجار للضججيوف

 يا سيدي اشور لنا الحياة ال امة و ليبا ت تبرنا ضيوف على طول .101

 طب ً ا  ..وهو ي ني ونا بناكا وا د بر  .ولنا ضيوف الحوومة .. د ترميه  ..لو دنا عليه مش ح نطيال نر ع س ن المنصورة . -مش

األكا ؟ هو احنا لو ق جدنا هنجا يجومين واال أسجبو مجش حنقجدر نتكيجن تجاني مجع

يباء عمك (عبد المت ال) وقفلة مخ (عبد التوا )  ..ر؛نا يستر .

 -سججيبوو مججن الكججالم د دلججوقتي  ..اللججي عججايَّ يب ججم ألهلججه رسججالة يوتببججا  ..ألن الهججاهر

انوم مش رايحين النبارد النيابة وميبا ليوم السبم ..
وقلما وثالثة مهاران .
أعطانا ورًقا ً
أضاف أحمد يوسن ًّ
ردا عليه :

 ال  ..دا وتير يا َّمال  ..و وابام ومان  ..ناقو نق ار ال رايد والم الم ..-

وانم بتقول ميبا  ..ح اب جم لكجم وجام رنجان تجانيين ت وضجوا ال فجاف اللجي انتجو حاسجين

بيه ..

ب ججد ارمطججار الحهججم أن (عبججد الحميججد) انطلججال بسججرعة ليلحججال بججَّمالء م تم ججين مججي آ ججر

الدور يقودهم َّميا آ ر مي طابور رااضة وتماران  .وانوا يرتدون شورتام ومجانالم ووجينبم

مي نادي البلدية وب ضبم وجان يتمجرن بمالبج

السج ن  ..مجي انجدماج ووجينبم علجى موعجد مجع

سباق ما ..

لكنججه عججاد ب ججد أن وقججن يتججيملبم قلججيالً  ..ألن الَّميججا المججدر نصججحه ب ججدم الل ج

إمطار ونصحه بتي يا الرااضة للغد على الراال .

ألنججه تنججاول

 -وانم باطنك ماضية أسلم يا َّميا  ..عشان ما تت بش .

مبالغا على سءالي :
م اد إلينا موسور ال اطر وقال
ً
 -يا عم النادي رم ،عضواتي  ..الكابتن الهاهر اف علي م الملكي الَّاادة ير؛ك لياقتي ..

نودي علينا لل ودة للَّنَّانة  ..مقد سجرحنا مجي الجدور نت جرف علجى َّمال نجا ب جد أن دلنجا َّميجا

باسما:
على َّناَّان حَّ؛نا طب ً ا وَّناَّان التكتا ولما الحظ تحفهي على ذلك شرح لي ً
 -اللى ما ي رمك ي بلك  ..ويمون ومان يشجك ميجك  ..لجي األمجور تمشجي طبي يجة بلجدياتك اللجي

ت رمبم ات اما م اهم لكن الحذر وا

وَّمالءنا لما ح يق دوا م اكم ح تفبموا ..

أشياء وثيرة لم أمبمبا ..

نهرة االستنوار التي وانم تلجوح مجي عيجون رماقنجا إذا مجا حاولجم التبسجو مجع َّميجا مجن التكتجا

 ..مبمججا حججاول إ فاءهججا أو الت فيججن منبججا  ..ووججذلك نهجرة الت ججالي التججي وججان الججَّمالء مججن التكتججا

يقابلون ببا محاولة الت رف عليبم أو التودد إليبم ..

ونحججن وال طشججى الججذين وصججلوا إلججى شججاطا نبججر ب ججد ألي وم ججية هبججر مججن يحججذرهم أن المججاء قججد
يوون
مسموما ..
ً
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 يجا مججالح  ..الحوايجة مججش وججد  ..الحجَّ بقججى اتنججين  ..وطب ً جا وججا واحججد عجايَّ يلتججَّم األمججان ..لحماية أعضاء  .وأسرار  ..إحنا مش مي رحلة  .ثم إن أعداءنا يمون يندسوا وسجو الكجا  .منجين
ت رف ؟

 -يا َّميا أيو مفبوم لكن د ما يوصلش لل فا وال داوة  .ولنا مفرو ،اننا َّمالء والجود مطلجو

 .إحنا ولنا مشوووين مي (سلبة) واحدة اهه  ..احنا ولنا تحم مطرقة واحدة .
 -إسمع  ..ت الوا ند ا نتكلم و  .بدل ما يبان اننا بنت انال !!

متبما مع م موعجة
ناديم (أحمد) و(عبد الحميد) ووانا قد سرحا مع َّميا بلديام لبما  .وان ً
ضاحوا  ..يضر ًّ
وفا بون ..
من المنصورة و اء (عبد الحميد)
ً
 -تتصور ان الواد (شاور) هو اللجي (موقجع) القضجية اللجي ميبجا الجواد (موسجى) و(حسجين) و(عبجد

عبا ) و(َّان) ! ..و(مءاد ح اَّي) !!

ل ججم أعل ججال ود لن ججا الَّن اَّن ججة وم ن ججا الَّمي ججا المسج ج ول ال ججذي وا ججه و ججالم (عب ججد الحمي ججد) بابتس ججامة

عراضة مفت لة :

 -ياَّمال إحنا مش مي الحراة  ..انتو مي الس ن  .وولنا تحم عين الحوومجة والمباحجث  ..ووجا

ولمة ممون تتحس

عليك  ..م اك أو ضدك ..

 -يا َّميا مش وا اللي هنا َّمال ؟!

 -أل  ..مججش ولبججم  ..الحملججة علينججا شججديدة  ..وهم جه بيرتب جوا لنججا قضججايا  ..ووججا ولمججة مموججن

يوون ليبا تمن  ..ميه وتير اترحلوا من هنا  ..منبم اللي اتبموا بقضايا وميه اللي راحوا على
الم تقا  .. ..احنا مش عايَّانوم ت اموا لكن برضه احنا مش مي رحلة  ..وح ي يلكم َّمال

قججانونيين و؛يفبم جوا مججي القضججايا  .ولحججد مججا يحصججا د ويسججم ووم ل جوا حججروتكم ووالموججم مججي
أضيال الحدود و اصة مع َّمالء التكتا  .والَّمال اللي ما ت رموهمش .

 -ماشى يا َّميا  ..اعذرنا  ..إحنا جايين مجن الف ارنجي  ..وَّي مجا انجم شجاين بنتننشجال علجى

الكالم م اكم ..
-

الو يا سيدي  ..ح ي ي لكم اللي يسم وم واتكلموا براحتكم ..

وقام الَّميا م ًليا الموان لثالثة من الرماق يبجدو علجيبم الوقجار الال جال بالقجادة  .وجان مجنبم
الَّميا (أحمد الرماعي) (عاكن) وونم أعرمه وقابلته من قبا عرمته به (حسين عبد ر؛ه) مقد
وجان َّميججا وصججديال عمجه (يوسججن) منججذ ل نججة الطلبجة وال مججال  ..وهججو مجن عرمنجي بججدار الفوججر
و؛ج ج(صالح ججاهين)  ..و(ومججال عبججد الحلججيم)  ..المبججم أن الثالثججة لس جوا م نججا مانحش جرنا مججي

المسجاحة الضججيقة بججين السجرار ذي الثالثججة أدوار والحججا و  ..تر؛ججع ب ضجنا علججى الطبقججة األولججى

من السرار و ل

ورد البا
اثنان على ال رادل ُ

..
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و؛دأوا أس لتبم  ..وتنوعم إ اباتنا  ..وانوا يرادون م رمة مالبسجام القضجية ومجا قلنجا مجي

التحقيال وهروف وا منا  .وحوى وا منا ما روا من قبا ..

ب ججد تججد ين عججدة سج ا ر  ..صججار ال ججو مججي الَّن اَّنججة انًقججا ووانججم هججروف القضججية بشججوا
عام قد وض م أمامبم واملة بشوا سراع  ..ماقترح (أحمد الرماعي) أن يحوي وا واحجد منجا
لَّميجا مجن الثالثجة  .وا تصجني بنفسجه وقجام متب تججه إلجى ال جارج نمشجي مجي طرقجة الجدور الثججاني

من ال نبر  ..وقجام وجا َّميجا باصجطحا

واحجد مجن َّميلجي ليتحجدث م جه براحتجه وبالتفصجيا

ليمون تقييم الموقن ب ًيدا عن و الَّنَّانة ال انال .
منم أنبم يرادون مطابقة ما قلنا ونحن م ً ا بما قد يفضا أن يقوله وا منا وحجد ب ي ًجدا
عن اآل ران ..
مضججينا (أحمججد الرمججاعي) وأنججا نسججير قججاط ين الممججر أمججام َّنججاَّان ال نبججر عججدة مجرام  ..ووججم

حقيقيججا أننججي لسجم مججي السج ن علججى
ور
تمنيجم أال تنقطججع هججذ المحادثجة أبج ًجدا  ..إذ شج رم شج ًا
ًّ
أحيانجا يسجتوقفني ليتيكجد مجن حقيقجة مجا أقجول
ارطالق  ..وان
أحيانا ير؛م علجى وتفجي ارض ًجيا و ً
ً
أو للسجءال عججن التفاصججيا  .وونججم أحج

أننججي طفججا يسججير إلججى انج

والججد مججي صججبحية يججوم

سج يد اصججطحبه ميجه رن ججاَّ أمججر مجا مفججرح ار ججع  ..وجان (ال مججدة)  ..الججذي سجم م باسججمه مججي
وقم مبور مي أوا جر ال قجد األول مجن عمجري عنجدما وجان (حسجين) يحوجي عجن أصجدقاء عمجه

الثججوراين مججن طلبججة الحقججوق مججي الل نججة الوطنيججة للطلبججة وال مججال  ..واججوم قجرأم مججي (المصججور)
عنجه وعجن قراتجه (طنجاح) حججين ُقجب ،علجى أول ليجة شججيوعية مجن الفالحجين المصجراين وانججم
صور يامضة لساقية وانوا ي تم جون عنجدها !! ولو جو
ًا
م لة المصور قد نشرم مع التحقيال
أليفة لر ال وينك ت رمبم مع أنك تراهم ألول مرة  .ووم تروم متاب ة تفاصجيا تلجك القضجية

وتحقيقب ججا م ججي نف ججو

ص ججبية يتفتح ججون ويفتح ججون عي ججونبم عل ججى ولم ججام يامض ججة ع ججن ال دال ججة

وحقوق الفالحين المنبوبة وعلى أسماء وصور أمندية ومالحين مقراء يتحدون ارن ليَّ والملك

با وارادون االنضمام ل يوش بناء االشتراكية ومست دون للتضحية بحياتبم ودما بم من أ ا
الحراة وال دل  .وأن مصر يمون أن تصبو مي قوة روسيا .

وهلججم الصججورة الغامضججة التججى ترسججمبا ولمججام والشججيوعية والتحججرر تججوحي بججال طر ولكججن
السج ن وتحقيقجام النيابجة وتحجد مثجالي تلفحجك أنفاسجه مجع

أيضا بالكفاح  .وما يثير مي الجنف
ً
وا قراءة تقر قلبك وعقلك إليه وتثير ومك منه ..
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ثجج ججم عرمج ج ججم عنجج ججه ب ج ج ججد ذلجج ججك أنجج ججه وجج ججان أحجج ججد الشجج ججيوعيين القال جج ججا الج ج ججذين عبجج ججروا بحي ج ج جرة

(المنَّلج ج ج ج ج ججة) مج ج ج ج ج ججي مالب ج ج ج ج ج ج

الصج ج ج ج ج ججيادين ليشج ج ج ج ج ججارووا أهلبج ج ج ج ج ججا موا بج ج ج ج ج ججة ال ج ج ج ج ج ججدوان علج ج ج ج ج ججى

أحيانججا مججي َّحججام
(بورس ج يد)  ..وقر؛تنججي الصججدمة منججه أكثججر ججالل ال مسججينيام ليوججون دليلججك
ً
القججاهرة إل ججى أول ججك ال ججذين ارتبط ججم بب ججم إل ججى األب ججد م ججن من ججانين وث ججوراين بو ججا م ججا حملت ججه ه ججذ
ال الق ججام م ججن وع ججود وم ججا ص ججورته لج جي م ججن أح ججالم  ..حت ججى و ججان م ججا و ججان ب ججد أن ارتبط ججم
بججالحَّ ب ججد وحججدة الشججيوعيين  .وججان أح جد األر؛ ججة الكبججار مججن َّعمججاء (الموحججد) الججذين ججر

مصجلبم ت سججفيًّا مجن الحججَّ الوليجد ملججم أتجردد أنججا و(حسجين عبججد ر؛جه) مججن االحتمجاء مججن الكارثججة
ال اصفة عن اللحاق بمروببم  .مرو

لنا أن ن وم إلى مرو

االنقسجام ومجا أطلجال علينجا رمجاق (التكتجا) ألنجه لجم يوجن

أحدا من روابه أو مالحيه ..
آ ر ال ن رف ً

وانججم ت ججايلني ذوراججاتي بوججا هججذ ال واطججن الصججبية ال ميقججة وأنججا أسججير إلججى جوار س ج ًيدا

أحيانا (يا إبني)!.
حين ينادينى (يا َّميا) و
ً
ردا وويننا صديقان من َّمن سحيال بينما احتميم أنا مجن وجا
ومي أحيان وثيرة باسمي م ً
الحرج المرتبو بموانته بم اطبته باللق

األقر إلى القل

والذي يناديه ال ميع به (يا عمدة)

واالحترام  ..أو مغراام التباسو واأللفة ..

وثير من مبالغام األد
و نبني هذا ًا
مو م بيحمد الرماعي يسيلني عن (َّان )  ..للوهلة األولى أصابتني الدهشة ..
َّ -ان

؟! ..

وس ججرعان مج ججا انتبب ججم وتجججذورم أن (حس ججين عبجججد ر؛ ججه)  -ال ججذي س ججبقنى بالتيكي ججد إل ججى هجججذا

االسججت وا

 -مججن قبججا البجد أ بججر و ادتججه بتفاصججيا القججب ،علجي م ججه ومججا ججر مججع ضججابو

المباحث (أحمد شووم) مضحوم .
 -واشم نى َّان

ي ني ؟ ..

 هو ميه ييرها ؟ ! -أو  ..ما ت ِّدش  ..لينا (يا عمدة) مي اللي احنا ميه .

وحاولججم أن أييججر سججير الحججديث ميسججرعم أحوججي لججه عججن ق جرار ال ججودة إلججى القراججة عق ج

حملججة

مار ومقابلتي (م د نصين) م با ..

أيضا ..
مقاط نى
ً
ضاحوا ألعبر هذ المنطقة ً
 ما هو (م دي) شرف هنا برضه  .وحوى لي عنك وعنبا لينا مجي موضجوعنا  -لينجامي اللي احنا ميه !!

ض ججحونا م ً ججا ض ججحوة لفت ججم أنه ججار الكثيج جران م ججن (الباللي ججة) و(الَّياب ججة) المنتشج جران أم ججام
الَّناَّان على طول أر؛ ة أضال (الشرمة) ذام القضبان ..
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وانم انف االتي تسابال ولماتي ..

مجع أحجد الش صجيام التجي بَّتنجي ودم تنجي مجن عجدة وانج

وأنا اآلن أسير ًنبا إلجى نج
ثراة و ار ة نحو المد الثوري ..

أحيان ججا يق ججاط نى بج جج(يا إبنج جي)  ..أو م ججي دي ججة
جردا م ججي عط ججن و ً
و ججان ين ججاديني باس ججمي م ج ً
ي ججاطبني بيججا َّميججا ب ججد شججبور ال فججاء وال شججونة مججي قبضججة وحججدة وصججمم الَّن اَّنججة االنفراديججة

مججيح

أننججا علججى رصججين شججار (بججالمنيرة) مت بججين إلججى موججان مججا مججي ال ججارج ولججم ت ججد تفصججا

بينججي و؛ينججه تلججك المسججامة مججن الغمججو ،الممججَّوج بالرهبججة  ..مججنحن اآلن مججي الس ج ن ولججنف
..

السب ومي سبيا نف الحلم  ..نسير ًنبا ل ن
مي يمرة وا هجذ المشجاعر المر؛وجة والمفرحجة مجي نفج
القراة ألحقال التكلين الذي طلبه منا الحَّ (أن وا ج

الوقجم حويجم لجه ويجن عجدم إلجى

الطلبجة األول هجو الن جاح) ولجم أ جن

عنج جه شج ج وري الغ ججام ،ال ججذي أرقن ججي  :أن م ججي ع ججودتي للقرا ججة ن ججو م ججن الب ججرو الن ججاعم م ججن
الم روة ِّ
أمر ا تياراًّا ..
ًا
نحمله ح ة أنه تحقيال لتو يه الحَّ ولي
ب ججد عججدة أيججام  ..وصججا (عيججدارو

لبابججا
القصججير) إلججى القراججة  ..وججان وججالمتنور يرتججدي
ً

ويغطججي أرسججه بمنججديا محججالوي  ..ولمججا سججيل عججن (الحججاج عبججد البججاقي عججو .. )،دل جه أوالد
الحالل على والدي الذي وان يصلي ال م ة مي (سجيدي م اهجد)  ..ومجو ا أبجي مجور انتبجاء

الصالة بذلك (الغرا ) الذي ال ي رمه إلى وار يسلم عليه بح اررة م رمة قديمة .
حرما  ..يا عم (عبد الباقي) ..
ً
شبحا ي يم على القراة :
ومو ا أبي مسيله مًَّعا ووانم الم اوف البوليسية ً
 إنم مين ؟ .. -أنا َّميا (سمير) مي الكلية ..

لم يرتو أبي لمنهر مي ال البية والشال  ..وال لنهرة عينه السجبتانة التجي هجي مجي الحقيقجة

اهتمامججا حتججى ال
تقججاوم الضججوء بحثًججا عججن الوضججوح  ..وهججم أن يتروججه ويمضججي دون أن يبججدي
ً
يلفم نهر أحد من حوله ..
لكن (عيدارو ) الذي وان والغراال الذي و د القشة التي يت لال ببا ..

 -أنججا عججايَّ (سججمير) ضججروري  ..ميججه حا ججام مبمججة مججي االمتحانججام الَّم ي رمبججا  ..مججا

تستغر؛ش من منهري  .أنا أصلي نمم مي القطر وسبا علجي مجي محطجة (المنصجورة) ولمجا

حبيم أنَّل من القطر ب د ما مشي اتشنولم وق م و؛نطلوني اتقطع  ..ونم أعما إيه ؟
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ومن ً جا للفجم األنهجار سجحبه أبجي مجن يجد  ..و جرج مجن ال جامع مت ًنبجا تقديمجه لمجن يسجلم
عليججه مسججرًعا قججدر مججا يسججتطيع مت مج ًجدا إن ُس ج ا عنججه أال ي ي ج وات اهججا األمججر  ..وهججو

يسر ليصا البيم ار ًيا أال يلفم األنهار  ..ووا مو بام الشك تطجارد  ..مت جيالً أنجه ب جد
بر من البولي بنفسه إلى
وا هذا الحذر وال وف تناوشه مورة طرأم له م ية أنه يصح م ًا
ملذة وبد  ..ولكنه طرد هذا ال اطر وهو يتيمجا طيبجة (عيجدارو ) وانوسجار ولمجا وصجال إلجى

البيم أد له مي ع لة لل لو

مي المندرة  ..وصاح بمن مي الدا ا :

 اب تجوا شجوموا لجي (سجمير) مجين ؟ قولجوا لجه يي جي حجاالً ( .ثجم التفججم إليجه مجي ديجة) إيجه يججاسججيدي الحوايججة ؟  ..انججم ججاي صججحيو ب صججوو ال ام ججة واالمتحججان واال ميججه حا ججة
تانية ؟ انم مين قول لي حاالً ؟!

 -أنججا م جالً َّميججا (سججمير) مججي ال ام ججة  ..ب ج

الشرقية نبيوم ما ت امش مني .

هججو َّ ارعججة وأنججا مججي وليججة الت ججارة  ..أنججا م

لم (الشامي على المغر؛ي) انشاء هللا  .ما تقولبا على بالطجة انجم بقجى َّميلجه
 -وايه اللي ِّ

مي السياسة انشاء هللا  ..و اي عشان تروحوا سوا مي داهية هه ؟؟ ..

ضاحوا :
ونم قد وصلم ميعفيم (عيد) من ار ابة المحر ة
ً
 -أهججال ااان (عيججدارو ) ال وهللا ججد اللججي وميججم بوعججدك و يججم مججا و جانتش مصججدق انججك

هت ملبا  ..لكن هللا  ..؟ إيه اللي انم البسه د ؟ (عيدارو ) يا بابا أعَّ اصحابي .

عاديجا مترونججا ييججر مقتنججع وهججو
لججم ت ججا علججى أبججي محججاولتي احتجواء الموقججن ل لججه أمججر َّاججارة ًّ

يمص ججمو ش ججفتيه و ادت ججه عن ججدما ال ي ب ججه أم ججر  ..وه ججو يقس ججم لنفس ججه أن ه ججذا (ال ي ججدارو ) ..

تكليفا من الحَّ
قادما ليناقش م ي ً
شيوعي !! المبم و؛دون الد ول مي التفاصيا  ..وان (عيد) ً
بمحاولة لم شتام التنهيم مي بحري  ..وأنه مع االهتمام بضرورة الن اح وان الحَّ مي حا ة
السججت ادة ال يججو المتقط ججة و اصججة أن وثي جران منججا لججم تطلبججم حملججة مججار الماضججية وب ضججبم
هجار  ..وهنججاك ضججرورة لالتصججال ببججم  ..وطمينججم (عيججد) علججى أننججا نحججاول  ..وقججد بججدأم ب جج،

ال يو تت مع بالف ا وأن هناك اتصاالً بالبار؛ين مي (بورس يد) وب  ،الَّمالء مي ب  ،القر

 ..صاح أبي سا ًار مجن وسجو الجدار وأنجا أصجح
م ه الوضع أثناء تناول الط ام .

(عيجد) لتوصجيله إلجى المحطجة ب جد أن ناقشجم

 -ش جرمتنا يججا (ش جرقاوي)  .وابقججى ت ججالى َّورنججا  ..ب ج

ل جي بالججك وانججم بتنججَّل مججن القطججر

..عشان ما تُق ش .
سحبم عيد بسرعة مي طراقنا إلى المحطة وأنا أعتذر له عن طراقة أبي السا رة .
ولكن (عيد) اعتر: ،
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 -يا ار ا وشرمي دا ار ا َّي السور  .يا ب تك بيه ! ..

لججم يوججن أبججي مقتن ً ججا بحوايججة البنطلججون هججذ  ..ووججان متيكج ًجدا أنججه (مججنبم) يقصججد منججا ..وأن
ُّ
تنور مي هذ المالب ال ي يا على أحد ..
ولمججا أحسسججم أن (أحمججد الرمججاعي) مت ججاطن مججع مججا حويججم ومججاَّال يسججمع باهتمججام ريججم

إحساسي أنني أسرد تفاصجيا ليسجم بجذام أهميجة لجَّعيم مثلجه يقتطجع مجن وقجم سج نه طجويالً
ليسمع لي  ..قررم أن أ تصر وأن أروَّ على المبم ..

 -أيو  ..المبم ( .بورس يد) والم لة وواَّانو الش رة  ..وما الذي حدث مع ذلجك و لكجم

تشرمونا هنا  ..يا بطا ..

أبدا  ..ما دام األمجر ولجه
لم يون مي والمه أي نبرة س راة وأحسسم أنني لن أكون بطالً ً
انتبججى بتش جرافنا ولنججا مججي الس ج ن  ..ولكنججي عججدم م تمج ًجدا علججى ت اطفججه ألشججرح أننججا قمنججا بمججا
ي

عمله مي حدود هرومنا واموانياتنا ..

***
 قال الرماعي :
 عنججدنا مو جرة عججن اللججي عملتججو  ..لكججن ميججه أس ج لة وثي جرة طب ً ججا  .الحججَّ عججارف قججد إيججهوانججم ضجر؛ة مججار وآثارهججا  ..ومججي وثيججر مججن األحيججان الصججورة وانججم مهي ججة وم هموججم

وان عضمه طري  ..لكن اللي حصا مي سبتمبر وان مش مفبوم  ..وا دول ُيق جم مجي
وقججم واحججد ( ..السججيد) و(حامججد) و(بج ُّجرق) و(الَّعف ارنججي)  ..و(م ججدي) وانججم وييججروم مججي

(إسججوندراة) ومججي (أسججيو ) و(عيججدارو ) ومججان  .علججى مو جرة (سججيد يوسججن) و(المججو ي)
حووا لي عن الم بود اللي انم عملته لكن ليه بسرعة ولكم صادووم ود ..
قلم لل مدة :

 -ياعمججدة إحنججا ونججا بنشججتغا ب واطفنججا  ..مججا وجانش ميججه حججد عنججد

والحججَّ مججا ر؛انججاش وججوي

 ..ونججا َّي البجواة  .وججان الواحججد حاسج

بجرة وال وججان و ارنججا تججاراخ ..

اننججا شججلة صججحا

بججنلم ب جج،

عشان مهاهرة لتيييد عبد الناصر  .إحنا د لنا الس ن وما حدش قال لنا ي ني إيجه السج ن  ..وال

اَّاي نتص ججرف م ججع الل ججي حابس ججينا ب ججدليا لم ججا س ججيلوني ( ..سج ج ن وال ملك ججي !) عل ججى ب ججا

سج ج ن

(المنصورة)  ..أشفقم على أبجي مجن التسجع نيبجام اللجي هيجدم بم للمت بجد عشجان آكجا الملكجي .
لكن وان ممون ت طونا مورة إن ممون التحقيجال يفضجا البج

المالبج

ملكيجة وييكجا م السج ن ..
108

ما وانش عندنا مورة  ..منَّعوا عنا المالب
البج

الملكية وانا قضيم األيام األولى مي س ن المنصورة

بدلججة (تسججول) شججبه عراججان  -مججش مبججم  -لكججن الك ارمججة اتب َّقججم مججن ييججر مججا حججد يمججد إيججد

علي  ..لكن قضيم أول ليلة أعيو على ورامتي .
ضحك ال مدة وطبطم على وهو يقول :

 -يا سيدي مش انم اللي قلم لبم البلد اللي ما حدش ي رمك ميبا امشي و؛رطع ميبا ..

بتستغر ليه ؟ ما هو الحَّ برضجه وجان م جاكم مجع ذلجك وولبجم حوولنجا َّي مجا انجم بتحوجي

دلوقم ..

قاط ته وقد واد صوتي ت نقه دمو مفا ة :

 يا عمجدة احنجا ونجا شجوية تالميجذ أنجا مجش بانوسجن مجن وجد لكجن الحجَّ مجا وجانش م انجا ..ألنه الحقيقة ما وانش مو ود ولو إن (ال شان) وان بيقول قبا الحبسة  ..الشيوعي مفرو،

يوون اهَّ لكا هرف وعند إ ابة لكجا سجءال  .حتجى لجو انقطجع بيجه االتصجال  ..يوجون هجو

الحَّ بنفسه واتصرف  ..إحنا ونا سارقانا السوينة  .من يوم تيميم القنال والحر والمقاومة
بنبتجن ل بجد الناصجر مجن قلو؛نججا  .وانجا ش صجيًّا ونجم حاسج

ان أحالمجي مجي الجوطن بتتحقججال

ووالموو وان بيش نا على ود ويموجن د اللجي النجي أنجا و(حسجين) نوامجال علجى االنضجمام

للحَّ ب د الوحدة  .لكجن مجا وجانش حجد بيقولنجا ان ميجه مطبجام ووجا شجيء ماشجي مجع أموارنجا
 ..اللي عمرها ما ِّ
شوم ان ممون عبد الناصر يقل علينا ود ..
وان النا

م انا ويمون وأكيد عندك مورة عن م روجة ال م يجة الَّراعيجة وقجد إيجه وانجم (ميجم

سلسيا) ورانا  ..لكن إحنا ما وانش عندنا مورة رايحين على مين ويمون الفالحين ماكران اننا

صوصججا ب ججد
اللججي بججنحوم البلججد  .ولمججا اتقججب ،علججى (حسججين) واتبججدد وججا َّمالءنججا مججي البلججد و
ً
انت ابججام االتحججاد القججومي اللججي شججطبوا ميبججا م هججم أسججامينا البلججد برضججه مضججلم م انججا وأ برنججا
عساكر المروَّ والمديراة على البرو والبلد طل م وراهم بالطو ولمجا حجاولوا يقبضجوا علجى

مرشججو لينججا وهججو (محمججد عبججد ر؛ججه)  .وججان بي ط ج
األوان لتطبير الثورة مجن الر يجة وأذنجا

أبناء الش

مججي حمججا

وهججو بيقججول للنججا

 -لقججد آن

االسجت مار وارمجراج عجن الم تقلجين اللجي مجن أشجرف

 ..وايه الى حصا ب د ود ؟ ب دو عن البلد ريم ن احه ..وشتتوا وا اصحابنا

 ..وما وانش عندنا أي طة لموا بة د ..

جر شجرمم أنجا ومجان  .مجا ونجاش ن جرف ي نجي إيجه اننجا ف
وال ف إيدنا أي إموانيام  ..وأ ي ًا

تنه ججيم س ججري  ..م ججا ح ججدش علمن ججا قواع ججد األم ججان  ..م ججا ت ججَّعلش من ججي  ..الواح ججد م ججي الَّن اَّن ججة
االنفجرادي دمايجه مجا بتجبطلش  .إحنجا ونجا مجي ال ام جة  -قسجم ال ام جة ي نجي  -بن تمجع أكتججر

مججن ( )15واحججد مججن وليججام م تلفججة عنججدنا مججي شججقة السججواكيني أو مججي شججقة (الحلو يججة) ف

(عابدين) وونا بنادي ب ضنا بيسماء حروية وتالم أر؛اعنا عارمين أسامي ب  ،الحقيقية .
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وا اللي ونا ن رمه من قواعد األمان الحَّ؛ي إن نبو ورانا عشان ن جرف إن وجان حجد بيراقبنجا
وال أل  ..واننججا ن بججي المنشججورام والججورق ( ..عيججدارو ) قججال أروح ا يج

اتصججال مججن السج ن

لكن َّمالءنا قالوا ان (حسين) اترحا للواحام وقالوا ممون أَّور (رم م) على إني ابن الته
(سججيد)

 .طب ً ججا أنججا فججم وونججم متيكججد إنججي ح انوشججن ود عججن طراججال أ ججو
وَّم ججال (دوج جرن ) الل ججي عط ججولي عنج جوان (بورسج ج يد) عش ججان أروح لب ججم  .ولقيتن ججي ش ججايا حم ججا
مانيش قد َّ .اارة طرة للس ن وسفر على بورس يد وما ميش ملو

أصالً  ..لجوال ان ا تجي

اللجي وانججم بتشجتغا علججى مونجة ال ياطججة اعتبجرم نفسججبا مسج ول الماليججة بتاعتنجا عطتنججي اتنججين
نيججه وبح ججة إنججي الَّم أوص ججا الكليججة عش ججان ججداول االمتحججان عط ججاني أبويججا اتن ججين ت ججانيين

وسججامرم مججي عر؛يججة نقججا بتججا سجواق مججن بلججدنا  ..عشججان أكججون الصججبو مججي مصججر  ..وأقن ججم
نفسي اني ما اروحش شقة النَّهة إال ب د ما ا لو المبمة .
 -إيه ما ونتش متشوق لج(َّان ) واال إيه ؟

ضحوم و اراته ..

 -ما اهو انا لو رحم الشقة األول  ..الحواية ح تبقى (َّان ) ومش مبم َّاارة الس ن بقى .

وال (رم م) وال يحَّنون .
 -يا ولد يا امد .

 -إوالدك يا عمجدة  ..شج ون القلج

تتي جا مجي سجبيا الوا ج

 .المبجم أنجا أول مجا وصجلنا شجب ار

ال يمججة مججع ديميشججة الصججبو وججان حصججا مصججا بججارد مججن السجواق قرمنججي  .وأول مججا وقججن مججي
أول إشارة رحم ناَّل من الكابينة ورامي له نو نيه أ رة  ..وتبم مجي الميجدان عجن عينيجه
 ..بججم سججندوتش مججول وطرشججي وق ججدم

روحي ..

القبججوة أشججر شججاي لحججد مججا القججو بنفسججي واسججترد

 -ليه ؟  ..هو إيه اللي حصا ؟ وات انقم مع السواق ليه ؟

 حواية باي ة وس يفة قلبم م دتي  .أصا أنا مجا بحجبش النجو د مجن البنجي آدمجين  ..مجعإنه وان ار ا متوة وملو هدومه ..

 يا سالم  ..حصا إيه ؟ ضر؛ك ؟!لقيته بيست بو و؛يمجد إيجد يل ج

 يا رام ؟ وهو سايال اآل ر وعينيه بتن و ..وعاما مش هنا  ..وأنا اق د أب ِّ د ُّ
عنه وانطر إيد واَّيرله ود لحد ما قرمم  .اتقاييم مي
الكابينة وونم ح انو من ال ر؛ية قرًما منه  ..وما صدقم وصلنا شب ار رَّعم البا
وشتمته ومشيم .
-ط

مجي بتجاعي
مجي وشجه

ودي وان الحَّ ي لمك ميبا إيه ؟
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 يا سيدي الحياة ير م لم  .احنا ر الة مالحين يا عمدة  .ب د مجا مطجرم روبجم االتجو؛يبتا (السيدة عيشة) وعلى (قر ميدان) ِّ -عِّدل ..
المبججم َّرم (رم ججم الس ج يد) علججى إنججي ابججن التججه وحمججدم ر؛نججا إن الشججاويش اللججي بيوت ج

الَّاارة ما وانش هو اللي َّرم (حسين) مجي و جود بجدل (م جري) لكجن ونجم مجع ذلجك بجارت ش
صوص جا إن جي مججا لقيججتش الَّميلججة (انتصججار) وسججو الججَّوار ريججم إنججي دورم عليبججا ..
وايججا و
ً
وقلبي ولني ًّدا ( .رم م) المني ألني مجا اتصجلتش (بحنيطجر) َّي مجا قجال (حسجين) قلجم لجه

د وان رأي الَّمال ولبم ألنه قرا

(عبد الناصر)  .وشووا ميه .

 (حنيطر)  ..اتقب ،عليه لكن أُمرج عنه ب د وام يوم  .وما اعترمش على حد . -على وا حال وان االحتيا وا

.

 -المبججم رم ججم لمججا شججرحم لججه الموقججن  ..قججال لججي علججى (الَّعف ارنججي) ووصججن لججي محججا هججو

شراك ميه مي شار (السد) مي (السيدة)  .ولمجا سجيلته االسجم (حروجي واال حقيقجي) قجال لجي ح
اب تك لدوانة مي السوق باسم حروي؟!! يا اهبا  ..واال ح تشك ميه د ومان  .يالال ِّ
اتووا .
يش ج ِّوش ميججك انججم  .وب ججد مججا وصججن لججي (محمججد الَّعف ارنججي)  ..وقججال أمججارة
علججى هللا هججو مججا ُ
عشججان يججآمن لججي  -ق ججد يولمنججي عججن وطنيججة (عبججد الناصججر) وضججرورة التمسججك ب ججو الحججَّ

السياسي ريم حمالم المباحث وال ناح الم ادي للثورة و الثورة وان ثباتنا هو اللجي ح ي يجد

لج(عبد الناصر) وعيجه وي يجد إلجى أحضجان ال ببجة الوطنيجة والجى ال قجا ميفجرج عجن الشجيوعيين
ووا هذ سحابة صين البد أن تنقشع  .وأردم أن أ ادله وأن أنقا إليه ما يفور ميه َّمالءنا
والنججا

م ججي بلججدنا  ..ولكن ججه أكججد ض ججرورة التمسججك بج جرأي الحججَّ وأن اآلراء التج جي تججر تحوا ججا

ال الف إلى صدام هي آراء تشال الصن الوطني ..

نهججرم حججولي وتيملججم الحججا َّ السججلكي والحديججدي والصججن الم ججاور مججن الججَّوار الججذين

يت ادلون مع أقار؛بم  ..وأصجابع تتشجني علجى السجلك  ..وأذر تلجوح  ..وأطفجال يبوجون ا تناًقجا

مججن ضججيال الموججان وو ججو عابسججة وباكيججة وأ ججر تت مججا  ..ثججم نهججرم إلججى ابتسججامة (رم ججم)
الواثقة المحملة بوا وعود انتصار ال ببة الوطنية مقررم أنه آن األوان لي أن أنقشع وأذه

للبحث عن (الَّعفراني) !!

رضا :
قال ال مدة مي عدم ً
 -إنم بتتراال ؟!

 -أعوذ باهلل  ..وانا اروح مين عشان اتراال  ..دا رأي الحجَّ !  ..وعليجه أناقشجه ف مسجتواي

 .ودي َّاججارة  ..وأنججا ججاين ومرعججوش  ..وح ا ججرج ادور علججى حججد مججا اعرمججوش وال شججفته قبججا
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ود  ..واألمر مفتوح لكا االحتماالم  ..وميه نجا

بتسجتناني مجي (مصجر) و(المنصجورة) وف

الفجم ضجدنا  .إحنجا ال مجالء و(ومجال الجدين
(بورس يد)!  ..و(عبجد الناصجر) لسجه بي طج بملجو ُ
حسين) وات قط جة أدبيجة (راقيجة) يحفهبجا تالميجذ المجدار حتجى األوليجة منبجا  .تتحجدث عجن
إن الشيوعية (داء ين ر مي سم ارسالم وانبى عن الفضيلة والحراة  ..وارنسانية) ..يَّعال

ببا أطفال ال يفقبون ما يقولون ويطرشونبا مي و بي أو يطاردون ببا إ وتي مي المدار .

ولكني ر م ألذه

إلى (السيدة َّان ) ل لبا ترتال تمَّقام ال ببة الوطنية .

حي (السيدة) من أقر أحياء (القاهرة) إلى قل

أها (ميم سلسيا) يقيم ميه عدد ال بي

بججه مججن الججذين رحل جوا إلججى القججاهرة  ..ووانججم ميججالال طلبججة (ميججم سلسججيا) يفضججلون السججون ميججه

لقر؛ه من ام ة (القاهرة) وألن (السيدة) ذام نفسبا لبا موانجة اصجة مجي قلجو أهلنجا  ..مجي
شججار (عبججد الم يججد اللبججان) تقججيم أس جرة الشججيخ (محمججد أبججو م اهججد) ووتيبججة واملججة مججن الطلبججة

المحت جرمين  -ومججا وججان أهججا الججبالد الم ججاورة يسججمون طلبججة (ميججم سلسججيا)  -يقيمججون بصججفة
دا مة مي إحد شقال حارة (أبو بة) التجى ر جم أ يجاالً مجنبم توارثوهجا جيالً ب جد يجا وأنجا
نفسججي قضججيم أول أسججبو لججي مججي (القججاهرة) عنججدما التحقججم بوليججة َّ ارعججة

(عججين

اعججا لنهججام يوليججو
شججم ) مججي ال ججام ( )55بنججاء علججى توَّاججع موت ج التنسججيال  -الججذي وججان ا تر ً
لتحقيال المساواة بين البشر  -مي شقة وتيبة أ جر مجن طلبجة البلجد مجي حجارة (القصجر ال جالي)
المتفرعججة مججن ( يججرم)  ..ولججذا ذهبججم مسججرًعا إلججى (السججيدة) وهججي تبقججى َّاججارة وت ججارة  ..واهججو
نتبارك بالسم ونق ار الفاتحة للشيخ (الَّعفراني) أقصد للَّميا (محمد الَّعفراني) .
جابر شجار السجد  ..سجيلم مجن
و دم الجدوان لجن المقجام علجى يسجار القجادم مجن الميجدان ع ًا

ب يججد  ..وعبججرم أمججام الججدوان لالستكشججاف واالطم نججان أن أحج ًجدا ال يراقبججه وال يراقبنججي  .وججان
دوانا عرا ،الوا بة واسع البا أكثجر مجا يشجبه دوجاكين الراجن الكبيجرة  ..وعجدم وقجد قجررم
ً
مججع أط جراف ش ج اعتي حتججى ال يبججدوعلي وأنججا أسججيل أي اضججط ار أو ججوف  ..وججان هنججاك

ثالثجة ر ججال شججابان مججي منتصججن ال مججر وثالججث وبيججر السججن ب جج ،الشججيء وابججدو عليججه وينججه
صاح

المحا  ..لكنه لم يون (الَّعفراني)  ..ا ترم أن أتقدم منه وأسجاله  ..ماتسج م عينجا

ويمرنججي بنه جرة تسججاءل أر؛وتنججي  ..وسججيلني م ججية ( ..إنججم مججين؟)  ..أنججا قرابججه و ججاي لججه مججي

موضججو عججا لي  ..لججم يبججدد ردي نه جرة الحججذر والشججك مججي عيونججه والحقتججه مججي ثبججام السججا ا

القرا ج

( ..هججو ح يي ججي إمتججى ؟) ب ججد أن تبججادل النه جرام مججع االثنججين اآل جران اللججذين وانججا

يتاب ججان الح جوار باهتمججام يشججوبه وثيججر مججن الشججك  ..تيكججد الر ججا أننججي (قججد) أكججون صججادًقا ألن

(الَّعفراني) لم يون أحدهما  .وتش م وحييتبما وينني أراهما ألول مرة ..
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عاد الر ا يسيلني  :ط

نقول له مين لما يي ي ؟

قلم مي ثبام أكثر  :قول له مالن من طرف عالن ابن الته .
قال الر ا ببساطة مطم نة وينه يصدقني :

-ط

انم اتفضا استراو وهجو ح يي جي علجى السجاعة واحجدة  .لجم يوجن الهبجر قجد أذن ب جد

جاهر باالنشججغال  .وقلججم لججه  :سججيذه
ماعتججذرم لججه متهج ًا
اللبان) وار ع  .ب

لنججا هنججا ف (عبججد الم يججد

لَّاججارة ق اريج

وحياتك قول له يستناني  ..سالمو عليوم !.

الجدوان  ..جرج

سلمم ومضيم ووقفم ب ًيدا حيث ال ي ارنجي أحجدهم وانتهجرم قلجيالً أ ارقج
يمينجا ويسجا ًار  ..ثجم عجاد إلجى الجدا ا  ..مييقنجم أن ال طجوة
أحد الشجابين  ..ونهجر مجي الشجار
ً

األولى قد تمم بسجالم  ..وطب ً جا لجم أموجر مجي َّاجارة أحجد مجن بلجدياتي مجي الحجي و لسجم علجى
شايا .
قبوة منَّوية بالقر من الميدان وطلبم ً
حين اوَّم الساعة الواحدة  ..قمجم وتو بجم إلجى المحجا  .وقجد هجا مني هجا

 .ما الجذي يمنجع أن يسجلمني هجءالء للبجولي

بالشجك

 .وقجد يوجون الجدوان مصجيدة ألمثجالي مثلمجا حجدث

مججع شججقة (ال جوايلي) التججي أعطججاني عنوانبججا (رم ججم الس ج يد) نفسججه ميوق ججم بج ج(حسين) و(عججادل
حسين) ! ولكنى طردم ذلك البا

ألن أروان األمر ليسم موتملة مج(الَّعفراني) ال ي رمني

وال أنا أعرمه  ..ونحن مي دوان عمومي يد له وجا مجن هج

ود

 .وقجررم أن أ بجَّ نفسجي

لذلك إذا حدث أمر يير عادي (سيسيل عن بضاعة ثم أتح جي بجيي ح جة وأنفلجم  )..ثجم إذا
حدث أسوأ ما أتوق ه مماذا مي األمر  ..لي

قليالً!) ..

طر ( ..أنم تبال مي األمور
هناك ما يشوا ًا

حين د لم المحا عرمم (الَّعف ارنجي) علجى الفجور  ..إذ وجان هنجاك اربجع تنطبجال عليجه وجا

المواصفام التى َّودني ببا (رم م) ! وت يلم أنه ت رف علي إذ وانجم ابتسجامته ترحج

بجي

قبا أن يتكلم الر ا ال وَّ ويقدم أحدنا لخ ر  ..وب د تبادل عدة أحاديث تليال بجالموقن ..

قال (الَّعفراني) م ية :

 هيا بنا  ..ووضع ذراعه علجى وتفجي و ر نجا  ..قجال لجي إنجم مسجامر مجن بالليجا وَّمانجك يجاولدا على لحم بطنك ت الى ح نتغد ونتكلم  .حمد هللا بالسالمة ..

و(تاكس ج ج ججي)  ..وعل ج ج ججى ح ج ج ججاتي ال ج ج ججيش  ..مح ج ج ججا ون ج ج ججم أش ج ج ججم ار حت ج ج ججه ولم ج ج ججا ذهب ج ج ججم إل ج ج ججى

(ال تبججة) ولججم أد لججة علججى ارطججالق  ..وانججم المجرة الثانيججة مججي حيججاتي التججي أد ججا ألتغججد مججي

الحاتي  .المرة األولى لما حضرم للقاهرة أول مجرة مجي صجحبة أبجي ومدرسجين (ميجم سلسجيا)

االبتدا يججة الججذين وججانوا يسججونون مججي الججدور الثججاني مججن بيتنججا مججي عججام  .. 1953و نججا لحضججور

أعيجاد الثججورة حيججث ينجى (عبججد الوهججا ) مججي ميجدان (عابججدين) مججي البجواء الطلججال  .وتغججدينا ومججا
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قيا لنا مي الحاتي (الملكي) الشجبير (علجي حسجن) بميجدان (األلفجي)  .ولكجن هجذا حجديث آ جر
 ..ولكننججي أذوججر ِّ
ألمس جر سججحا الشججك التججي بججدأم ت تججاحني  ..مينججا ججم مججي عر؛يججة نقججا
يقودهججا سججا ال شججاذ و؛نصججن نيججه  ..ولججم نسججتطع تججدبير ( )5نيبججام لتصججنيع رونيججو بججدا ي

واآلن أ د نفسي أتغد مي تاني أم م حاتي أد له مي حياتي ..

المحا مما يوحي بينجه

لسم محرً ا ولكن (محمد الَّعفراني) تباسو وتبسو مع أصحا
َّ؛ججون هججام ودا ججم عنججدهم  .وامججتألم الما ججدة بججينوا المشججبيام والسججلطام  .أعججرف ب ضججبا وال
أعججرف الكثيججر منبججا  ..ثججم نَّلججم َّ ا ججام البي جرة البججاردة  ..ملججم تمنججع ت جراكم مقلقججام الشججك ..
وأكلم وأنا أمور ميما سيحدث ب د األكا .
قال الَّعفراني إن أهم شيء هو إعادة (لضم) ال يو ب ضبا للب  ،لكجن مجع الحجذر ألن

ال امة ممون تكجون مغشوشجة وأي يلطجة ح تبجو التجو ولجه  ..أنجا أعجرف ان َّمالءنجا مجي
ال ام ة منبم من يحتاج إلى إعادة االتصال ب د حملة مار  .قال (إن الحجَّ عجارف ومجن

ناحيتنجا مجي القججاهرة عملنجا حا ججام  ..والنبجاردة بالليججا ح نتقابجا مججين يناسجبك يوججون أنجا عملججم

ترتي

!) ..

مرحم ألن األمور ميسرة هوذا ومشجواري ح يوجون بفايجدة مَّدو جة  .وحجين حجا مي جاد دمجع
عاد الشك ِّ
ينما مي عروقي مقد طل لي ريم م ارضتي َّ جا تي بيجرة ولمجا سج ر
الحسا
ضاحوا (الفالحين ما بيشر؛وش بيرة؟) قلم (أل الطلبة بيشر؛وا) وع بجه الجرد
لرمضي وقال لي
ً
مضججحك بصججوم عججال لفججم أنهججار مججن حولنججا وروجج ،النمججا مججي عروقججي أكثججر اصججة عنججدما
مقاوما ارتيجابي
دمع مي الغداء والبيرة أكثر من ( )9نيه ودمع بقشيش محترم  ..مبل م نملي
ً
 ..مبا هو َّميا يدمع مي (يدوة) وان ممون ما تتكلفش مع الكجرم ال اَّ جد نيجه واال اتنجين مجإذا
به ببساطة يدمع ما يقر من تمن (اتنين روانو) ش

..

ع َّنا نحن عن تومير تكجالين واحجد

المبججم  ..ان أنججا أسججرعم إلجى (م ججدي) مججي (يمجرة) ولحسججن الحججظ لقيتججه مججي البيججم ماتفقججم

م ه على أن نذه م ً ا للمي اد ب د أن شرحم له أب اد الموقن مي بحري وأوضا البجار؛ين
ِّ
واميا متو بم إلى شجقتنا
 ..وما ر مي محاوالتنا لبل ِّم الشما مي القر  ..وو دم لدي وقتًا ً
مي شار النَّهة ل لي أحهى برءية (َّان ) ؟ !
 -أيو َّان

يا سيدي َّ ..ان

مين ميبم ؟

أيضا  ..ونهرم إليه مي امتنان ..
س دم ًّدا ألنه مبتم بش وني ال اطفية ً
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َّ( -ان

ننب

النَّهة)  ..ألن (َّان

وانا ومان ما عنديش وقم .

البنك) عايَّة ترتيبام ما عنديش وقم لكد  ..هجو احنجا ح

ون ججا ق ججد اقتر؛ن ججا م ججن موع ججد الغ ججداء وس ججم م أصج جوام الكن ججاتين ون ججداءام ح ججاملي (اليم ججك)

لالس ججت داد ب ججالقروان و أري ججتبم يس ججت دون م ججي م ه ججم الَّن ججاَّان ويص ج ُّجفون الق ججروان النهي ججن عل ججى
األبوا

مع أنبم ولبجم يرتجدون مالبج

د بي ملوا إيه ؟ ..

مدنيجة  ..مقلجم أمجال ال بنجة الرومجي والَّاتجون والبجي،

وانم أكثر من َّنَّانة قجد دعتنجا عنجد مرورنجا لشجر الشجاي  .وشجر؛نا  ..مجي أكجوا

حقيقيجة

واحنججا ماشججيين  .لكججن عنججد الَّن اَّنججة التججي ميبججا (بج ُّجرق) د لنججا ودعججاني (الرمججاعي) لل لججو

..

ورح بي ( ُّبرق) وبادرني مصطن ً ا الغض
 يا َّميا  ..تسجيبني ملطجو مجي وجاَّانو (طل جا) وت رضجني لل طجر  ..مجش وجان المي جاداللي بينا انم اللي ِّ
حددته ؟
.

ضاحوا لمحاولة احتواء يضبه :
حبوم م ي القامية مقلم له
ً
 -إنم اللي (حدتو) .

امتصصم يضبه مناولني وو شاي محترم صن ته يجد محتجرف قجراري  ..وطب ً جا أكملجم
حرصا على شرح حواية المي اد ولماذا لم أذه إليه ..
تقراري ً
قابلم (م د ) ورحنا ب د المغر على واَّانو (الش رة)  ..ال و وان شوية لطين ورأيم

(الَّعفراني) وم ه اثنان ال أعرمبما طب ً ا  ..واحد ت ين قوي والتجاني وبيجر مجي السجن (قصجدي
وان ُّبرق) ..
بينجا (الَّعف ارنجي) وقجدمم

(م جدي)

بدا ووشه م طوف عن دلوقتي  ..رح
ووان م ً
باس ججم مس ججت ار  ..و لس ججنا  ..ودار الح ججديث ح ججول م ججا يتطلب ججه عملن ججا م ججن ت ججدعيم الح ججَّ م ججي

(القججاهرة) ووانججم شججووانا األساسججية هججي امتقارنججا ل بججاَّ منججي  ..ونَّلججم طلبججام البيجرة ووججا مجرة
ينَّل طقم بيرة أ جدني أتبجادل أنجا وم جدي النهجرام مجي رابجة  .والق جدة طولجم ؛ إذ اكتشجفنا أن
ط ججا الميججة بينن ججا حججول ججو التبراججر المطل ججال لتص جرمام الس ججلطة حيالنججا  ..والحمل ججة
هنججاك نقا ً

الش ج واء التججي تحاص جرنا ببججا ط ج
للتالميذ ضد الشيوعية ..

(عبججد الناصججر) و؛ججذاءام مججا يلقنججه (ومججال الججدين حسججين)

وتحدث الرميال ض م ال سم مقال وهو ينبي مقد وان تنفسه ص ًبا ..
 -حهوم حلو !  ..إحنا وصا لنا باَّ مني متقدم ًّدا  ..أول امبارح  ..ما تشيلوش هم

طباعة أي حا ة  ..ب

نرت

طراقة بينا  ..وقولولنا احتيا اتكم ؟
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وهنا تد ا (الَّعف ارنجي) ليحجدد موع ًجدا مجع (م جدي) يلتقيجان ميجه لترتيج
(القاهرة) وال ام ه على انفراد ..

االتصجال مجع ل نجة

واتفقججم علججى أن أعججر ،مججا توصججلنا إليججه علججى َّمال نججا  .وحججددم مججع (بججرق) موعج ًجدا ب ججد
عددا مجن روَّاليوسجن مجي يجدي  ..وسجيوون
يومين مي (طل ا)  ..وطل مني أن أحما م ي ً

عددا من (روَّاليوسجن) ..
السا مي الكاَّانو على النيا ب وار الكو؛ري وم ه هو اآل ر ً
هو ً
ولم ي بني ذلك  ..مينا أعرمه وهو ي رمني واألمر ال يحتاج ألمارة بيننا ..

ولما أن ر نا من الكاَّانو ب د أن شر؛نا أكثر من  4طواقم بيرة  ..حتى َّيدني (م دي)

مي نبي صارً ا ..
اي تسلمني للمباحث ؟
 يا ابن الكلوريججم ِّ
الراج

التججي وانججم تمججأل قلبججي واألسج لة الحججا رة التججي دارم مججي أرسججي حججول ال لسججة ومججا

ر ميبا إال أنني دهشم ألنه ق أر أمواري ومضى يءنبني :

 م قولة  ..ي ني ال باَّ الفني ما وصلبمش إال على ب تنا ؟ -نهججرم لم ججدي مججي بالهججة وحاولججم أن أذوججر أن الججذي دبججر اللقججاء َّمججالء الحججَّ مججي

الس ن ومن يير الم قول أن ي دعونا ؟

 -إسمع أنا مش مستراو  ..وح استنى لما ير ع (عيدارو ) وندبر أمورنا لوحدنا ..

 -أنججا اللججي مضججايقني الطراقججة اللججي بيتفشج ر بيبججا (الَّعف ارنججي) وهججو مصججر علججى البيجرة و ار

ب ضه  ..هو احنا ونا ف ق دة واال ا تما ؟

 -يالال يا سيدي آدي انم سبرم لك سبرة عر؛جدة مجا بتحصجلش ف بلجدوم  ..هجه ؟ نجاو

ت ما إيه ؟

 -أنا ب د والمك د مش ح ينفع أروح على (السواكيني) ما هو لو والمك صجو  ..يبقجى

ح يقطرون ججا  ..أن ججا ح اَّوو وعل ججى محط ججة مص ججر  ..وآ ججد قط ججر ال اري ججد عل ججى (بورسج ج يد) ..

أعر ،األمر على الَّمال يمون يوون لبم رأي تاني ..
 -ع بنى انك رمضم تا د منه الفلو

اللي عرضبا عليك ؟

مججا أنججا م ايججا اللججي يوفينججي ويفججي ،لحججد مججا أر ججع  ..وججالم مججي سججرك فججم ليوونجوا م لمججين ال شجرة
نيه وعاملين لنا مخ .

ضحك م دي وهو يقول :

 يا مالح ما ميش مايدة الشك أقو سالح تارا ي . -الحذر  ..لو وانم ملو

حالل حَّ؛ية ي ني  ..أما يبقى ميه اتصجال ب جد وجد تتجدبر ..

إنما والم مي سرك أنا مش مطمن .

احتي (برق) ووان ي اهد أال يتد ا مي م ر الحديث :
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 -حججذر إيججه يججا اهبججا (الَّعف ارنججي) ار ججا متيسججر ووججان بيصججرف علججى الحججَّ قصججدي علججى

المنطقة من يبه .

م لبش يا َّميا ما احنا ال برة وال م رمة  ..ن ما إيه ؟
 -اتصرمم على قد مبمي وعلي قد ملوسي ..

هنا قام ال مدة وقال لي :

 -شر؛م الشاي ؟ يالال نوما مجي الطرقجة  .ومجا تق جدش تفتجا مجي حبجال التفاصجيا وجد ..

ما هو ولكم شرمتم وسم نا وا الموال د  ..قوم ..

قمم وأنا أحاول أن أصالو (برق)

 -ما تَّعلش يجا َّميجا  .الحجَّ هجو اللجي من نجي مجن الجذها

قرار ان ندبر أمرنا مي بحري وحدنا لغاية ما تتضو األمور ..
 -وآهي اتضحم

إليجك وجاَّانو طل جا  ..أ جذوا

اآل ر يا مالحين ..

قالبججا ومججن يسججبني وهججو يوججاد يقججذمني (بالَّن اَّنججة) إشججفاًقا علججي أن تقتلنججي القروانججة أو (التوتججو)
اللذين وانا مي يديه م ً ا !!
ودعم م دي إلى لقاء ..

وروبججم قطججار الصججحامة المت ججه إلججى (بورس ج يد) ب ججد أن تلكججيم مت جوالً مججي بججا

الحديججد

ألتيكجد أال أحججد يتب نججي أو يراقبنججي  ..وانجم دمججايي فيفججة و فججوني ثقيلجة بف ججا البيجرة التججي لججم

رونججا مججي إحججد ال ر؛ججام ب يج ًجدا عججن الشججبابيك الموسججورة وعججن
أت ودهججا ببججذ الكثامججة وا تججرم ً
تيججارام الب جواء المحتملججة ومججا أن أسججندم أرس جي إلججى ججدار ال ر؛ججة حتججى رحججم مججي النججوم ولججم
أسجتيقظ إال علججى ضجوء البطاراججة المببجر الججذي و بججه الكمسجاري إلججى و بجي  ..قط ججم التججذورة

ودم ججم الغ ارمججة  ..وونججم قججد مضججلم عججدم ش جراء التججذورة مججن الشججباك  ..حتججى ال ي ججرف أحججد
و بتي!!

مي بورس يد حومني م اَّ جي الشج ري مرحجم أبحجث عجن عشجرة شجار (حجامظ إبجراهيم) وب جد
والم ومشاوار مي حي ارمرني ثم مي ال ر وصلم إلجى البجدف ومو جم أن المبنجى علجى

األر ،ومبدوم تمام م َّعم وأسقو مي يدي .
ووان هناك موعد احتياطي (أن أذه

إلى محجا ألبجان وحلجواني مجي الشجار الت جاري) ولجم

جر مججي ش جوار بورس ج يد  ..ولكنججي عثججرم علججى اللبججان ووانججم السججاعة قججد اقتر؛ججم مججن
أكججن بيج ًا
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ووبججا مججن اللججبن
الموعججد الججذي ت ججود ميججه (سججيد) و(حامججد) تنججاول إمطارهمجا  ..م ثج ار علججي أشججر
ً
السا ن مي بوء لكس الوقم ..
و ججدتني أعججود للتفاصججيا ماعتججذرم لل مججدة  .وانججم حالججة مججن النشججوة تمتلكنججي وأنججا أمسججك
ب يو الحديث الذي ال أراد له أن ينتبي  .واحتملني ال مدة بصبر وابدو أنه أشجفال علجى هجذا

حماسا وم ًار بما أن َّ حتى وصا به إلى الس ن !
الفتى الساذج صغير السن والممتلا
ً

ومججي الحقيقججة أننجي ونججم أحج حججديثي مشججوًقا  ..مينججا أصججن ذهججابي إلججى قججر ي رمبججا هججو
ويسججيلني عججن أنججا ي جرمبم مججن أهلبججا  .عش جرام القججر مججي (الدقبليججة) ومججي مروججَّ (دو جرن )
ممتطيجا عر؛جة وجارو أو عر؛يجة م ل جة أو أتجو؛ي
ماشيا واأل جر
بالذام  .ذهبم إلى ب ضبا
ً
ً
أو عر؛ي ججة يج ج أو نق ججا أو نص ججن نق ججا أو م ججي القط ججر أو ال ججديَّل بتاعن ججا م ججن (طن ججاح) قرا ججة

(ال مدة) لكفر طناح لمحلة مشاق للصالحام ومن (أشمون الرمان) للَّرقا أو السرو ومجن
المطراة و؛ورس يد إلى (ميم مار ) (لصدقا) ومجن (عَّ؛جة عبجد الجرحمن) إلجى الراجا ،وميجم

سلسيا طب ً ا  ..ومجن دقبلجة إلجى شجر؛ين  .قابلجم َّمجالء لنجا  .أكثجرهم لمجرة واحجدة  ..وب ضجبم
تملو مني  ..وب ضبم أنور نفسه ولكن ال ديد منبم مرحوا ألن الحَّ ماَّال له قل ينب،

ور أن هذا النب ،يسري من عروقي إليبم مالحين وموانيوية وسواقين وحجرميين .
وونم م ًا
ووان منبم من رمضوا االن ار مجي صجفنا احت ا ً جا علجى موقفنجا الجذي وصجفو بالت جاذل أمجام

إعالن (عبد الناصر) الحر علينا!
مي (ميم ُّ
الحلوج) وانم لقاءاتي األساسية مع (أحمد يوسن) الشقيال األصغر مجن (سجيد)
أيضجا  ..ووجان
وا وته ومع (عبد الحميد عبجد الجراَّق) شجقيال (أحمجد عبجد الجراَّق) وهجو مجدر
ً
هناك آ رون  ..إذ وانم (ميم الحلوج) واحدة من القر الحمراء ب د!
ووان علينا أن نحاول تدبير وحتى صناعة رونيو ش
ووان الَّميا (السيد) قد طل

.

أال نل جي إلجى (الجواد شجاور) إال مضجطران وونجم أءاجد و بجة

نهر بشدة وأبحث عن حا ب ًيدا عنه ملم أكن أرتاح لج(شاور) هذا ووا من هم علجى شجاكلته
 .أءل ججك الججذين يثيججرون ض ج ي ً ا ويهبججرون ثوراججة ومججاء  .وججان يطالبنججا طججول الوقججم أن نججرد
على هذيان (عبجد الناصجر) وأن نغجرق القجر المت طشجة للثجورة بالمنشجورام واءوجد أن ترددنجا

جر مجي تبد جة موحجه المجَّعي
هو الذي ي له طام ً ا مينا  .وونم طوال الوقم أبذل ب ًجدا وبي ًا
يير المنطقي .
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(المنَّلجة)

وعرضم األمر على (سيد) مي إحد رحالتي لبورسج يد عبجر بحيجرة

جر وونججا قججد بَّنججا المججادة .
مسججمو أن نل ججي إليججه لطبججع م لججة (صججوم الفالحججين) مقججد تي رنججا وثيج ًا
وهذا ما حدث  ..موان ما وان ..

 -و ججم لججك ارسججك يججا عمججدة  ..لكججن بقججى اسججتحما والدك  ..وسججمع الججَّمالء مججن َّميلججي مثججا

جر  ..لكنن ججي ري ججم تق ججديرهم لن ججا
م ججا ال م ججدة  ..وت ججاطفوا م ن ججا وان أنبون ججا قل ج ًجيال وع ججذرونا وثي ج ًا
أصابني إحبا شديد بم جرد أن انقطجع حجديثي لل مجدة ويجا عجن بصجري  .وتجذورم مجا بجذلنا
مججن بججد ومحايلججة رصججدار ذلججك المنشججور المنحججو

الججذي ونججا سججنرد بججه علججى حملججة (عبججد

الناصر) األولجى مضجا إال قلجيالً مجي حملجة (مجار )  ..وهجا هجي (صجوم الفالحجين) الميمولجة
تتحول إلى ط م لصنارة مباحثيجة بل ناهجا بوجا بسجاطة أكثجر مجن مجرة لنقجع مجي شجباك المباحجث

بسذا ة  ..دون أن يسمع ببا أحد .

أ جذونا إلجى نيابجة أمجن الدولجة مجي المي جاد  .وو جدنا أن (علجي نجور الجدين) بنفسجه هجو الججذي

يسججت و؛نا  ..و؛ينمججا أ ل ج
لل لججو

ب انبججه علججى الموتج

َّميلججي علججى منضججدة مججي وسججو يرمججة عاليججة ال ججدران  ..دعججاني

ألكججون تحججم ناهراججه  ..وب ججد تكجرار األسج لة التججي أ بنججا عليبججا

جر مججي تكرارهججا وتحوارهججا وت ججديلبا بججذواء وحنوججة ث لج
عججدة مجرام وان وججان هججو أكثججر موج ًا
الدهاء ..

بججال

مصر على إنوار عالقتي بيي منبما وما أنورم أن األوراق المضجبوطة الموتوبجة
ًّا
هللم

ب طجي  ..وو ججدم أمامججه األوراق التججى وتبتبججا مججي مباحججث المنصججورة ب ججد أن تيملبججا بإم ججان
قلما  ..بطل
طويالً  ..ما يني وهو يدمع بيوراق بيضاء أمامي واناولني ً
علي وأردف بحدة :

أن أكت

ما سيمليه

 وسيبك من الحداقة ال ايبة وبطا تحور مي طك وتتال م علينا أنا ح اب م أ يامتحانك من الكلية يا ناصو (!).

وضججايقني والمججه ألنججه اكتشججن محاولججة تحججوار طججي مججي المنصججورة  .وونججم أكت ج

أوراق
براحتججي

متحديا
وعلى مبا  ..لكنه وان يملي والمه بسرعة واراقبني واتيما حروة القلم مروبم رأسي
ً

مججادام يسججتطيع إحضججار أو ارقججي مججن الكليججة منسججيم الطراقججة التججي وتبججم ببججا مججي المنصججورة ..
وتماديم ميطلقم ال نان لقلمي ولمحث ابتسامة انتصار حاول أن ي فيبا ..

أكد َّمالءنجا حجين عجدنا أننجا سجنها قلجيالً علجى ذمجة النيابجة  ..وأن وضج نا ال يرقجى إلجى قضجية

وبيرة أو إلى عقوبة أكثر من عامين على أكثر تقدير ..
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أُطلججال سجراحنا ب ججد التحقيججال  ..مانطلقنججا ججارج الَّن اَّنججة نسججتمتع بو ودنججا وسججو َّمال نججا  ..الججذين

أكدوا أن (سج ن مصجر) لجي

سجو محطجة ت ميجع لمجن تطلجببم نيابجة أمجن الدولجة والكثيجرون ُحقجال

م بم وصجدرم أوامجر اعتقجال لبجم ورحلجوا إمجا إلجى (ع بجَّ الفيجوم) أو إلجى (الواحجام)  ..وأن هنجاك
قضججيتين وبيجرتين يقججال إن قجرار االتبججام ميبمججا سيصججدر قر ًابججا ج ًّجدا واألر ججو لججن نلحججال بييبمججا  ..إذ
هنججاك ال ديججد مججن القضججايا الصججغيرة والتججي تشججبه قضججيتنا ال يو ججد ميبججا مججا ير؛طنججا بإحججداها  ..ولججذا

سنها تحم أمر النيابة  ..أو هناك أما على ضوء ما روانجا أن ُيفجرج عجن ثالثتنجا  ..ولكننجا لجن
جوءا ريججم تفججاءل َّمال نججا بججانفراج األَّمججة مججع (عبججد الناصججر)
ن ججرج أو ُيفججرج عنججا مججاألمور تججَّداد سج ً
بالريم من إم ان َّمالء التكتا مي مبا مته ووذلك اشتداد األَّمة بين (عبد الناصر) والشيوعيين

ال ر من ناحية و؛ينه و؛ين االتحاد السومييتى من ناحية أ ر ..
***

 مججي الحقيقججة أن مججا وججان ي صججر قلو؛نججا هججو مجراق َّمال نججا ببججذ السججرعة مقججد أعطانججا و ودنججا
وسطبم قوة و برة مي الت اما مع الس ن والس انة لم نون لنحصا عليبا لسنوام طوالة

نهامججا للحيججاة ال امججة يججنهم أح جوالبم الم يشججية لتقليججا نسججبة
وحججدنا  ..لقججد عرمنججا أن هنججاك ً
الم انججاة والحرمججان ول لججال نججو مججن المسججاواة بججين الججَّمالء ممججا يصججا مججن طججرود ونقججود
يصججادر لحسججا

ال ميججع واججوَّ حسج

االحتيا ججام وقججد تتججرك نسججبة دون مصججادرة حسج

حالة وا َّميا وأن هناك ما يسمى بمس ول اردارة  ..وهو َّميا أو أكثر يتولون تنهيم
ال القججة مججع اردارة ويحججا م بججا المشججاكا ويقججدم المطالج

 ..وهججذا وججان يقججوي مروججَّهم مججي

التفاو ،مع إدارة الس ن التي تبدف دا ًما  ..للت اما مع األسر ويمراد ..
ووان الوصول إلى تيكيد هذ ال برة يحتاج إلى برة تمتد إلى أب د من هجذ الحبسجة
وألن الشيوعيين اضوا لتيكيدها وقواعجد تارا يجة م جارك إضجرابام عديجدة عجن الط جام ..

أيضا ذاقوا مي مقابا ذلك األمران من
أو عن الَّاارة ول يوا لل ديد من االعتصامام  ..و ً
تكادير وتكسير عهام  ..وتيدي وحب انفرادي  ..ولكنبا صارم ومواد ال حة الس ون
 ..حتجى صجارم إدارة أي سج ن هججي التجي تطلج

أول مجا تطلج

تحديجد مجن هجو المسج ول

الم ججول للتفججاو ،لكججي تسججبا علججى نفسججبا وسججا ا الت امججا مججع هججذا الصججنن مججن البشججر

يالب ججا م ججي
المتم ججردين ط ججوالي اللس ججان ال ججذين يملك ججون ح ً ججا قانوني ججة وانس ججانية ي ججَّون ً
الهججروف ال اديججة عججن ت اهلبججا أو دحضججبا  ..وبفضججا ذلججك وججان نججَّوعبم إلججى السججيطرة
يصطدم دا ًما بإرادة ماعية للمقاومة ميفضلون مساحة للت ايش السلمي .
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جر مجن األحجوال حجول مجا يحجدث لنجا مجي
عدنا إلى سج ن المنصجورة ب جد يجومين  .وقجد ناقشجنا وثي ًا
إطار ما يحدث للوطن  .واقتن نا بين الم روه الشرسة مع االست مار لبا وا األولوية مي النضال

جردا دون استشجارة
حتى مع يشجم وبطجش الحليجن المفتجر ،والجذي قجرر أن يجت لو منجا لجيحوم منف ً
وبير من ال بد ألقتنع بيننا (يمون أن نوون مجي م روجة واحجدة ضجد عجدو
قدر ًا
أحد وقد تطل هذا ًا
واحججد بينمججا حليفججي الوحيججد المججد ي بوججا األسججلحة يت جر؛و بججي بججا ويس ج نني بالف ججا وا ججرم حتججى

ولماتي . )..

ولكججن مججا فججن مججن ض ج في إيمججاني بججين مججن قججابلتبم وناقشججوني أكبججر منججي سج ًّجنا وأكثججر ب جرة

وتبججا أكثججر منججي مويججن لججي أن أشججك مججي قججدرام
وم جنبم مججن قضججى م هججم حياتججه مججي الس ج ن وق ج أر ً
(أحمد رماعي)  ..أو ثقامة (شران حتاتة) أو (شبدي عطية) أو (عادل حسين) !
عججدنا مججن القججاهرة وقججد عرمنججا أن ارتججداء مالبسججنا الملكيججة حججال أصججيا لنججا  .وججانوا قججد َّودونججي

بمالب

ال قجة وحجذاء (بجنو) أ برتنجي دتجه أن أت لجى مجي حجَّن عجن هجذا الكجاوتش الجذي وهبنجي

إيججا متججى م بججول ال أعرمججه بسججماحة ووججرم  ..وعججدنا إلججى (المنصججورة)  ..أكثججر ثقججة  ..وعرمنججا أن

الم ججام مججن َّمال نججا رحل جوا إلججى الواحججام  ..وآ جران مججي القنججاطر  ..وأن هنججاك صججلة منتهمججة مججع
ال ارج طب ً ا لم يوجن مجن حقنجا االطجال عليبجا ولكجنبم َّودونجا بمجا يموجن أن نل جي إليجه مجن وسجا ا
لالحتفا ب يو مبما وانم واهية بيهلنا  .وال الم  ..ووين نرسا ونتلقى الرسا ا ..
وأكثججر مججن هججذا عججدنا بيمججا وبيججر مججي أن عودتن جا إلججى نيابججة (المنصججورة) إنمججا هججي مججي الغال ج

لإلمراج عنا وهذا أمضا من ترحيلنا إلى الم تقا .
وانم توق ام القانونيين من َّمال نا أنه على أسوأ الفرو ،ستكون هناك قضية تجرواي  ..إذا

ما اتضو أن ال و الذي ُوتبم به األوراق هو طي م الً وهو ما ونم أتوق ه بالف ا .

ب د عدة أيام من عودتنا إلجى (سج ن المنصجورة) اسجتُدعى (أحمجد) و(عبجد الحميجد) إلجى اردارة.
وحاولنججا أن ن ججرف ًّأيجا مججن تحلججيالم الججَّمالء هججو الججذي تحقججال  -ملججو وججان قجرار االتبججام قججد صججدر

ملماذا يرحا (احمد) و(محمد) إلى (الفيجوم)  -ومجا عرمجم مجن عجم (حسجن عطيجة) الجذي عج

مجي

جر بجين قجرار االتبجام وجان مجي
اردارة وعرف من قوة الترحيا إلى أين ستت ه ببما وعجاد لي برنجي س ًّا
الس ن من أيام وأنه يشجملنا نحجن الثالثجة  ..ومجي قضجية واحجدة  ..ولكجن النيابجة قرنتجه بقجرار إمجراج

ار باعتقالبما ولجذا سجيرحالن إلجى الم تقجا
عن (أحمد) و(عبد الحميد) مقو  .ميصدرم المباحث قرًا
(ال ر بالفيوم) .
وقد ارتحنا قليالً لم رمة المصير الذي ينتهرنا ميسوأ األمجور أن تمجر عليجك الليجالي مجي السج ن

محددا يقود لنباية ما محتملة أو مءودة .
مصير
ًا
ال ت رف
ً
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وعلججى قججدر الفرحججة ألن النيابججة أمر ججم عججن (أحمججد) و(عبججد الحميججد) وججان الحججَّن لصججدور ق جرار
اعتقالبما  ..مال مرحة الصة مي الس ن سو مرحة ال روج أو ارمراج ..

ولكن فن من ذلك أنبما ذاهبان لاللتحاق بحَّء يال من الحَّ وسي يشان مع رمجاق آ جران

يَّودهمججا و ودهمججا م بججم بججروح مقاتلججة ديججدة وتلججك التججي ر؛ناهججا ججالل أيججام قليلججة قضججيناها مججي

س ن مصر ..

ونججم أحججاول أن أ فججن عججنبم بتحمججيلبم سججالمام لفججالن وعججالن وأيججبطبم أن سججيق أروا الصججحن

وي يشجوا األحججداث مججع مجن يمججدهما بججالقوة  ..ولكججن هجذا هججو نفسججه مججا ي لبجم ح اَّنججى ألننججي سججيبقى

وحججدي  ..ولكججن مججا وججان ألحججد أن ي ججرف ويججن سججت ري األم جور هنججاك أو هنججا  ..أريججم نه جرام

ارشفاق تحيطني اصة مجي عيجون ي ارنجي ار جوان الجذين ي رمجون م نجى الترحيجا إلجى الم تقجا
أيضا مراق َّمالء الحبسة .
و ً

مي المساء وورم سدي مي رحم الَّنَّانة ب د أن ر؛طم أطراف البطانية مي الحديجد المتقجاطع

هروبا من مشاعري المضطر؛ة وألصقم دي مستمت ً ا ببرودة الحديد المند ..
للنامذة
ً
حوش الس ن الساكن  .هدأم الحروة مي الَّنجاَّان  ..مجن وقجم آل جر ال يقطجع السجوون سجو

مضطر أن يمر
ًّا
صوم ميشة التس يا التي البد أن يحوبا س ان ال نبر مي (الكوب ) وا ساعة

بججاألدوار األر؛ ججة ( لججن ججالف) ليءوججد اسججتيقاهه  ..واججدور ليف لبججا الس ج ان المنججاو مججي حججوش
الس ن حول أروان السور األر؛ ة ثم يسود الصمم  ..وين الموم قد تسلم نو؛ته م بم بالتبادل
 ..لوال ب  ،صجر ام ألجم أو نبنبجام بوجاء مفا جة أو تضجرعام مسجت دية الرحمجة أو ال فجو مجن

الرحمن الرحيم ومستنَّلة ل نام وبطش المنتقم ال بار .

لما انتببم لموقفي ويفوم وينني أستيقظ أسجلمم روحجي للسجوون والهجالم المشجو بإضجاءام

ابي جة م تم ججة للمصججابيو قليل ججة الحيل ججة المتنججاثرة م ججي األروججان  ..وأر ي ججم ف ججوني مت لًقججا بو ججا م ججا
يستيقظ مي دا لي من أصجوام وصجور تتجداعى وتتسجار أو تتباطجي مجي إيقاعجام ال قصجد ميبجا وال

توقع ..

مالذوراام تستدعي ب ضبا  .لبا ط م آ ر ي في عنك مالمو الواقع وانتَّعك منه إلى ما،

تالشججى بالف ججا لكججن حضججور يمججأل قلبججك بال ارحججة وسج ادة ال ججيش مججي واقججع مغججاير  ..تيتيججك أحداثججه

مصفاة من التفاصيا أو تغالبك مَّدحمة ببا وهي ت يد لال ما مام لت يشبا مرة أ ر وما ونجم
تح

..
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تيتيججك الججذوراام لت طي ججك مرصججة م ججام أوانبججا لتت ن ج

أ ط ججاءك ولك جي تت اه ججا نقججا ضج ج فك

واحباطاتججك  ..وي يججد صججيايتبا ومججا ونججم تتمنججى بالضججبو ألن أكثججر مججا ميبججا رداءة أ مججا بوثيججر
مما ت انيه وأحن عليك مما أنم ميه .
نوب ججا وراء س ججور السج ج ن
ص ججوم حفي ججن أشج ج ار ال اَّوران ججا المحتش ججدة م ججي المس ججاحة الممت ججدة ً
أ ذني إلى هجا صجفين مجن نفج األشج ار ممتجدين شجماالً أمجامي علجى اسجتقامة الطراجال الهليجا

الذي و دتني أسير ميه وحدي مجي هبيجرة ذام يجوم مت ًبجا نحجو (ارسجوندراة ال ديجدة) وهجو االسجم
الججذي ونججا نطلق جه علججى (محطججة طلمبججام السججرو) الواق ججة إلججى الشججمال مججن قراتنججا  .تفصججا بينبمججا

ويلومتر
ًا
مساحام (التلول) ال رداء ثم أراضي دومين مصلحة األمالك إلى مسامة أكثر من ()13
ب د البحر الصغير أو البحر ال ديد وما يطلال عليه أهالي ميم سلسيا .
لم تكن المرة األولى التي أقطع هذا الطراال ولكنبا وانم األ يرة ..

مف ج ججي الش ج ججبر الس ج ججابال لحبس ج ججي م ج ججي أيس ج ججط

الماض ج ججي ق ج ججررم م ج ججية أن أذهج ج ج

لتودي ج ججع

(ن اة) .

ونا سند ا ال ام ة مي سبتمبر ووانم أ تي (آمال) ماَّالم تءنبني على موقفي منبا .

مبتاهيا بحبي قبلبا بير؛ع سنوام مانف رم
شاكيا و دي أو قا
ً
عندما حويم لبا ما حدث بيننا ً
مي صار ة ..
 انججم ات ننججم ت مججا وججد  ..مالججك ومالبججا  ..دي بنججم يلبانججة منوسجرة  ..عايشججة مججي بيججمالبججا و؛يججم امبججا علججى ب ججد طججوتين وابوهججا عججايش ومججش عججايش  ..وتفججتو قججدامبا بججا

ال شم واألما الميم ؟ إنجم ؟ هجو انجم مجا بجتفبمش اال اللجي مجي دمايجك ؟ ثجم ت جالى هنجا
 ..هججو أنججم بت مججع صججحبة ورد ؟ أمججال أيججه (مديحججة) و(عَّا جَّة) ؟ وال (سججور) وال نسججيم
بنم (عبد ال هيم البواري)  ..و؛نم عمك وال (ملكة) و؛نم (رشجاد) يجا حجالوة  ..أبجو َّاجد

َّمانججه  ..مججين مججنبم بقججى (عاقصججة البرقججي) وال (ليلججى ال قيليججة) اللججي ح تت وَّهججا يججا بتججا
االشتراكية  ..وامتى ؟ وانم لسه تلميذ!

لم أسلم من لسانبا طوال أر؛ع سنوام  ..ناقشتني بال قجا والمنطجال و؛جدون عقجا وال منطجال

مونم ال أنطال  ..ألنني أنا نفسي ونم ألوم نفسي ولما تذورم أيام تلك القصو والحوايام

الحَّانججة  ..وان ونججم فيججة أبتسججم سج ًيدا وججينني ن حججم مججي إ جراء ت ر؛ججة مججي الم مججا وحققججم
نتا با توق اتي وأشب م يروري ..
ونجم أحجاول إقناعبجا أال ذنج

لجي  ..إال أننجي ونجم أشجوو لبجا و جدي مجي مسجوني وتبججاراو

قلبي مي هيام يراحني (قلبي هو الذي يقودني) !!
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وانم (البواراة) ب يدة المنال ريم صالم القرابة ولكني ونم أمر ،عليبا حمايتي ونحجن

ذاهبججون للمدرسججة مججي القطججار م ً ججا وحتججى تنججَّل مججي محطججة (ال ماليججة) حيججث مدرسججتبا  ..بججا
وونم بنفوذي بصفتي ابن أ م (متوح امنجدي) أمنجع الكمسجاري أن يتقاضجى منبجا ومجن أ يبجا
نصن القرش المطلو  .ووان َّمال ي من (ميم سلسيا) يغارون عندما تبتسجم لجي شجاكرة .
تلك االبتسامة التي وانم تشرق مع مطلع الشم

متضيء حولبا  ..وانجم رءاتبجا واالقتج ار

موانججا
منبججا َّاد يججومي أتججَّود بججه مججن (الكفججر ال ديججد) حتججى (ال ماليججة)  ..إن صج دم ولججم ت ججد ً
مارضجا وصجايتي
دبرته لبا  ..وأ ذم أ اها مي يدي أحميه من الَّحام وأها أحا ي عليبجا ً
التي لم ترمضبا با وانم تمنحني تلك االبتسامة ألعيش عليبا طوال اليوم  ..ويا مرحة قلبي

الذي وان يواد يقفَّ من صدري إذا ما تصادف وتالمسم يدانا على حديجد سجلم القطجار حتجى
تنَّل بسالم وأسلمبا أ اها  ..والحقيقة أنبا وانم تها واقفة تمنحني ابتسامة النور تلك حتى

ي تفي القطار وأ تفي م ه مي أول ملن ب د محطة (ال مالية) ! ..
حتى وان يوم ..

سيل عني (َّيلول البيومي) ارنا  ..وسلمني ورقة قال إن (س اد) قد طلبم منه تسجليمبا

موتوبججا عليبججا اسججمي ب ججو بنججاتي ميججا أو قججد يوججون أ مججا ججو بنججاتي رأيتججه مججي
لججي  ..وججان
ً
ملججم أتسججر
حيجاتي  ..وريججم أنبجا وانججم رسجالة الغجرام األولججى التجي أسججتلمبا منجذ عرمججم الحج
وأمتحبا ..

لم أصدق مي البدايجة ولكجن (َّيلجول) وجان ًّ
جادا
ومحترمجا  .مجيوحى لجي أن هجذا حجدث م جالً
ً
وأنبججا الحهججم أنججه مججن أقججر التالمججذة لججي  ..ما تارتججه دون تفويججر وأعطتججه الورقججة  ..وضججحك
مي ود وهو يءوجد أنجه مجرح ألنجه هجن أن الورقجة رسجالة لجه  ..لكنبجا يبجم أملجه عنجدما أسجرعم

تقول له هامسة (أر وك تدي الورقة دي لسمير) وأنه تيكد أنبا تقصدني ألنبا عجادم وذوجرم

اسججمي وججامالً بصججوم أعلججى واستشججبد علججى ذلججك ب جج(أحمد أبججو الفضججا) الججذي أكججد لججي وحلججن
بالتالتة أن هذا ما حدث ..

أ فيم الورقة مي أحد وتبي شية األنهار التي يا لجي أنبجا مي بجا تحاصجرني وأ جذم

أحاول انتباَّ مرصة وي أ تلي بنفسي ألقرأها .و؛دا لي وينما وان ال ميع متفقجين علجي حتجى
د لنا الفصا  .ونم مي السنة الثالثة الثانوية التي أصبحم األولجي مجى ال جام التجالي  ..ونجم

من آ ر دم ة مي نهام السنوام ال م

والثقامة ال امة ..

جارما  ..ال يسجمو مجي
وانم الحصة األولى لألستاذ (النشار) مدر اللغة ال ر؛ية ووان ص ً
حصته بيي روج أو هذر ..

؛

جارحا مججي عججالم آ ججر  ..أحججاول أن أ ججرج الورقججة مججن الججدرج حيججث الكت ج
ولكنججي ونججم سج ً
ألنني لم أكن أستطيع ًا
صبر  ..وانجم ذ ارعجاي دا جا الجدرج  ..وأنجا أتطلجع إلجى األسجتاذ محجاوالً
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رمججع يطججاء (الت تججة) ب ججد أن ن حججم أصججاب ي مججي مججرد الورقججة المطبقججة وم ججية سججم ته يسججيلني
ياضبا ..
ً
 إنم يا سمير مش سام ني  ..إيه انطرشم ؟!او على السءال ..

ومو م أن هناك سءاالً ولكنني لم أسمع أي سءال ..

دويجا ومرق جة عهيمجة لجم أسجم با
وقفم مضطرً؛ا ونَّعم ذراعي من الدرج  ..مسجقو محجدثاً ًّ
 ..ألنني ونم أتابع يض األستاذ الذي وان يقتر متسا الً عمجا مجي دا جا الجدرج ووجان قجد

هن أنني آكا شيًا أ فيه أثناء الدر ..
 -إمتو بقك ُ ..رد على السءال ..

عشججرام ال يججون حججولي وججان ب ضججبا يتشججفى مججي  .وب ضججبا تكججاد شججماتته تججنو مججن و بججه

ووينه يتوقع ح م الكارثة التي بدا أن م همبم ي رمبا با وي رف ما مي الورقة !

وان األستاذ (النشار) ي صني برعاية اصجة ألننجي لجم أ ذلجه أب ًجدا ووجان يبجاهي بجي الفصجول
األ ر واألساتذة  ..وعوج هجذا مجد يبجة أملجه أننجي ونجم مجي عجالم آ جر ملجم أسجمع سجءاله
ولم أرد عليه !..

رمع يطاء الدرج مي يض

وواد يغمى علي بينما ارتف م ضحوام تالميذ الفصجا ولبجم

 ..وقج أر هججو الورقججة  ..مبججدأم ثورتججه  ..بججا وابتسججم مججي حنججان بججال  ..ور؛ججم علججى أرسججي وهججو
يطبال الورقة وي يدها إلي ..

عججاد إلججى السججبورة بينمججا سججاد صججمم رهيج

 ..بججدأ يت ل ججا ببمبمججام وهمسججام  ..حسججمبا

هو وأ رسبا بحَّم وصرف األنهار بولمة واحدة :

 -مين عارف اال ابة ؟ هه قوم (يا مصطفى) !

لسم وقد ص قم لتصرمه النبيا ملم يشي أن ي ا سري
مشاعا بين َّمال ي الذين وانوا
ً
على ما يبدو ي رمونه ولبم !
مصر على أن ي رف
وما انتبم الحصة و رج األستاذ حتى ت مع حولي وا التالميذ وولبم
ٌّ
مني ما ميبا  .ولم أكن قرأتبا ب د  ..ملما لم أشن يلجيلبم سج روا وضجحووا  .وق أرهجا ب ضجبم

ييبا ووينه ينشد نبي البردة .
ً
(حبيبجي سججمير  ..عارمججة انججك بتحبنجي لكججن مججش قججد مججا بحبججك أنججا  ..باسججتنى أشجومك وججا يججوم
على نار  .ألي

هناك طراقة وال مرصة ألراك ب ًيدا عن األنهار ؟ حبيبتك س اد) ..
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أيضا لم أحاول رءاتبجا ..
ب دها ا تفم س اد من حياتي  .مقد أصبحم ترو األتو؛ي وأنا ً
أيض ججا
اص ججة ب ججد أن وسج جطم (رس ججمية) بن ججم ججالتي وه ججي تم ججم لب ججا بص ججلة ق ارب ججة موال ججدها ً

(هواري)  ..و اءني إنذار حاَّم صارم أال أقتر منبا أو أحاول رءاتبا واال  ..وهوذا انتبجم
قصتي مع (س اد)  .مما ذنبي ؟
 -الججذن

راكبججك مججن ساسججك ل ارسججك  ..مججا لنججاش دعججوة بج ج(س اد) لكججن ذنببججا إيججه المسججوينة
لقطجة ووعجدتبا

(ن اة) انم اللي علقتبا مي حبال البوا الدايبة  .طب ً ا انم بالنسبة لبا عجرا
بال واَّ يا اهبا  .دا انم لسه ف سنة ثانية ولية  ..أمجال إيجه (عاليجة علجوي) و(َّانج ) ؟ إيجه
؟ بت مع ألبوم صور  .ات ننم ح ت ننبا م اك طب ً ا  ..أهي رمضم يي ي أر؛ ة اتقدموا لبا
ما يت يروش عن ب  . ،ما هي نفسبا مي اللي ينقذها مجن الغلج اللجي هجي ميجه  .وحتالقجي
مين َّاك ! يا بتا (مديحة)  .يا أ ي ار ع نفسك هو انم مع الغالبة وال عليبم ؟!
.

صوتبا وان يرن مي أذني ولم أستطع ت ن

وانج ججم شج ججم

أيسج ججط

نهراتبا التي أحسسم ببا ت ترق ضجلوعي

تحج ججرق األر( ،الجججدومين) ال ام ججة وتحرقنجججي  ..ل ججم ي ججد الطراج ججال

تماما وهو ممتد على اسجتقامته إلجى الشجمال مباشجرة
المسور باألش ار هليالً  ..مالشم موقه ً
عبججا  ..بينمجا وانجم بقايجا الميجا مجي القنجوام
 ..متتضجاءل هجالل األشج ار وأنجا أنومجش تحتبجا ر ً
نشيشا تحدثه مقاعام تنف ر
تغلي وموق سطو األر ،المنبسطة المروية تكاد ت ن وتصدر ً

مججن الح ج اررة  ..وأنججا أحججاول القفججَّ مججن بق ججة هججا إلججى أ ججر قججدر ارموججان  ..وصججار الطراججال

حيما .
المفروش بيوراق ال اَّورانا اربراة التي حمصتبا الشم تحم قدمي
ً
ياضبا من (حسين عبد ر؛ه)
مي مرة سابقة منذ أر؛ع سنوام ونم أقطع هذا الطراال نفسه
ً

ال ججذي و ججان ي ججرج مس ججرحية (أر ،الم رو ججة) والت ججي اقتبس ججبا ع ججن قص ججة ل ج ج(الشرقاوي) ون ججم

ياضبا ألنني ونجم قجد اعتجذرم بمجا ميجه الكفايجة عجن انسجحابي مجن برومجام المسجرحية السجابقة
ً
(نداء الدم) التي ونجم أل ج ميبجا أنجا وأ جي (عجادل) دوري طفلجين ل ج(أحمد صجبري بوجر) الجذي

جارما مججي
وججان يل ج دور الوالججد الججذي طفججه الحشججيش مججن َّو تججه وطفليججه ووججان (حسججين) صج ً
مواعيد البرومام اليومية  ..اصة وقد اقتر موعد االمتتاح ..
وونججم ال أطيججال تلججك المواعيججد التججي تقيججد حروتججي الت جي اعتججدتبا ح جرة أم ججا مججا ي ججن لججي ..

و؛دأم أرهال (األ ) حين ي ود مرهًقا لبيته ويحما طفليه مي اعتَّاَّ وح

وهو نجادم  ..ونجم

جر مجن وقتجه ليشجرح لجي
فيفجا ميرهقجه ذلجك  ..واشجتكى للم جرج الجذي ضجيع وثي ًا
ال أعطيه نفسجي ً
فيفا وال أضطر لبذل بجد إضجامي يفسجد انف الجه بجال ودة لحضجن أسجرته  .وونجم
وين أكون ً
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أم ا ثم أعاود ما ونم نواته  .حتي َّهال (أحمد بور) وألقى بي وبي ي على األر،

شبطم مي رقبته بطراقة أرهقته ..

حين

وأ جا (حسججين) البرومججة للغججد وهججا لسججاعة َّمججن يججدر؛ني ويقن نججي وأنججا أ ادعججه وأتهججاهر .

ووانجم (سججينما ال جدل) قججد أعلنججم عجن عججر ،مجيلم (اليتيمتججين) يج ًجدا ..وصجممم علججى الت لججن
عن البرومة واصطحبم أ ي إلى السينما مجي اليجوم التجالي دون إذن مجن (حسجين)  ...ضجارً؛ا
بالبرومة عر ،الحا و ..

وال أعرف وين منوا أننا مي السينما  ..م اء (حسجين) وب ج ،أمجراد الفرقجة ليي جذنا أثنجاء

عر ،الفيلم الستكمال البرومة  .وريم أن الموقن وان محرً ا وهجم واقفجون علجى بجا
(صججالة ال ججر )،ينججادون واَّعقججون علينججا ويحايلوننججا لتججرك الفلججيم دون ججدو  ..وأيضج

الجدوار
هججذا

(حسين) ًّدا  ..ممضى يتب ه اآل رون وهو يتوعدنا  ..واءود على قرار طردنا  .ودر؛وا ل دة

برومام طفلين ييرنا  .ولكن الفشجا وجان قاس ًجيا واضجطر (حسجين) أن يحضجر إلينجا مجي البيجم
ليحر نججي ويش ججووني لوال ججدي  .ووي ججن أنن ججا وضج ج ناهم مججي م ججيَّق ول ججم يب ججال س ججو أي ججام عل ججى

ال ر .. ،وطب ً ا سم نا وجالم أبجي وذهبنجا متجدللين واحتملنجا (حسجين عبجد ر؛جه) علجى مضج،
حتى تم ال ر ،بسجالم  ..ثجم أصجدر قجرار بإب جادي عجن الفرقجة م ًلنجا أننجي لجن أشجترك مجي أي
عر ،قادم ..

جر أن
المسجرح  ..ووجان مرحجي وبي ًا

مءلما لي ؛ ألنني ونجم أحج
وقد وان  -ووان هذا ًا
أمر ً
سججمو لججي (حسججين) بالمشججاروة مججي األمججور الفنيججة ومججي ت بيجَّام الججديوور والدعايججة  ..والحقيقججة

أنني ونم أراد أن أثبم حا تبم لي وأنه ال يمون االستغناء عني  .وقمم بوا ما طل

مني

با وأكثر  .وان وان يءلمني أنني لم أحظ بيي دور أقوم به على المسرح وممثا .

ولمججا ي سججم مججن تحقيججال ذلججك قججررم تججرك ال مججا ولججه  ..واال تفججاء ألشج رهم أنججه ال يموججنبم

االستغناء عني واستط م أن أحصا على صر ة يض

واحت اج

جادة مجن (حسجين) ومجا

حوى لي (عادل) :

 -يججا ا وانججا شججوموا لججي ال جواد (سججمير) د مججين ؟  ..هججاتو مججن تحججم األر ،مججا حججدش ح

يدبر لنا الماليام اال هو !:

لكن ج ج ججي ون ج ج ججم ق ج ج ججد روب ج ج ججم أرس ج ج ججي وانطلق ج ج ججم ض ج ج ججحى الي ج ج ججوم الس ج ج ججابال م ج ج ججي طراق ج ج ججي إل ج ج ججى

آمن جا مججي بيججم ججالتي التججي
(إسججوندراة ال ديججدة) دون أن أ بججر أحج ًجدا  .ونججم أ ججد دا ًمججا مججال ًذا ً
طا بيمي .
وانم أكثر االتي ارتبا ً

جديدا وابججر ال اَّورانججا
ونججم علججى نف ج الطراججال وتكججاد تكججون نف ج السججاعة  .ووججان الحججر شج ً
التي تفرش الطراال ملتببة تحرق ن ا الحذاء الكاوتش وما هي اآلن أو أشد ..
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االت جا

حمار يسير البوانى مي نشا مت ًبجا وحجد مجي نفج
ًا
على ان الطراال شاهدم
 ..وتلفججم أبحججث عمججن يسججوقه أو عججن صججاحبه ولمججا لججم أ ججد أحج ًجدا  ..موججرم أن أروبججه مججادام
ماضج ًجيا مججي طراق ججي مججإذا م ججا قابلججم ص ججاحبه ادعيججم لججه أنن ججي فججم عل ججى الحمججار أن يض ججا
ويالبا ما سيتفبم روو؛ي له ..
الطراال .
ً
سلسججا ووينججه ينتهججر أحج ًجدا ليروبججه  ..ومججا أن اسججتقرم
وامتطيججم الحمججار بسججبولة مقججد وججان ً
مء رتي علجى (البردعجة) حتجى مو جم  .اسجتدار الحمجار مبجروالً عا ًجدا مجن حيجث أتجى  .وأبجى
أن يست ي

لضر؛اتي أو نداءاتي رر اعه  ..ميردم النَّول و اصة أنه انطلال يقطع مسجامة

أطججول مججي االت ججا الم ججاك سججترهقني أكثججر وأنججا الججذي روبتججه أل تصججر م انججاتي  ..ودهشججم
بجا أ جذ يغ ُّجذ
لبذا التصرف األحمال من الحمار  .عاودم محاولة النجَّول ولكنجه لجم يسجت
السير أسر  ..ولما قجررم القفجَّ مجن مجوق هبجر (قمجو)  ..ماشجتبوم قجدمي مجي (الحياصجة)
ووق ججم مججن موقججه ليسججحلني لفججه وهججو يَّاججد مججن سججرعته  ..وأ ججذم أصججرخ ميججه أسججبه ؛ حتججى

جير  ..وو جدتني
أملتم قدمي من الحبا وتحررم منه  .وقد ص قم لما جر ولجم أ جد لجه تفس ًا
هججا وهججو (يفلسججع) ب يج ًجدا  .ولمججا نهججرم أقججدر المسججامة التججي قط بججا الحمججار
طججا مغي ً
أ ل ج محب ً
جاحوا  ..وقمججم أعججدل هججدومي وانف ج ،مالبسججي
عا ج ًجدا وهججو سججاح
سججمي وراء انف ججرم ضج ً
مما علال ببا من وسا ام الطراال  ..وال أكن عن الضحك حتى دم م عينجاي  .وأنجا أسجير
مي د ألعو ،ما أمقدنيه الحمار ..

ولكججن األمججر وججان يت سججد لججي م جرة ب ججد أ ججر  .وولمججا ع ججَّم عججن أن أ ججد تفسج ًا
جير م ق جوالً
لتصججرف الحمججار وججان الضججحك يح جو علججي  .وألننججي ال أبصججر أح ج ًدا علججى مججد النهججر وججان
عاليا س راة من يبا ي أو من تصرف الحمجار  .ومجي إحجد نوبجام
ييهي ينطلال
ً
ضحوا ً
الضحك هذ سم م من يَّعال بي :
 -بتضحك على إيه يا امندي يا ُمبَّأ؟

تمامججا ملط ً ججا بججالطين وهججو
التفججم ناحيججة الصججوم م أريججم ر جالً عمالًقججا  ..عججاري ال سججد ً
يمسك مي إحجد ذراعيجه المتجدليتين ب جوار علبجة وبيجرة مجن الصجفيو  ..وجان ينجَّح ببجا الميجا

أمام سد صغير ي تر ،م جر قنجاة ليصجيد السجمك الجذي ستتكشجن عنجه الميجا  .وجان الطجين

قججد ججن مججوق سججمه صججان ً ا لج ًجدا ممًَّقججا و شج ًجنا ومججارد ججرج مججن ججوف الطججين ولججم يوججن مججي
منهر ما يضحك سو (أشيا ه) التي تدلم بين م ديه ويعضاء حمار حصاوي ياض .

جيفا إليججه نب جرة أشججد وشججتا م
أ رسججني يضججبه موججتم ضججحوتي  ..ولكنججه وججرر س جءاله المحججتي مضج ً
أس م ملم أ د ًّبدا من ال ري ويرن مبت ًدا عنه نا ًيا بنفسي من هذا (ال فرام) الذي انشقم
عنججه حشججا ش (الحلفججا) وانفلتججم علججى مججا يبججدو أثن جاء سججقوطي مججن علججى هبججر الحمججار سججاقى

ال دلة من البطانية الم لقة مي القضبان مودم أسقو من شباك الَّنَّانة مي نف

الوقم الذ
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ياضبا من الحوش لي يدني من طراال ال اَّورانا إلى واقع الَّن اَّنجة
سم م ميه صوتًا يناديني
ً
.
وججان صججوم (عبججد هللا بول ججانين) الججذي وججان يقججن أمججام شججباك الَّن اَّنججة التججي تحتججي يسججامر
ساكنبا الملكي تحم التحقيال مقطع حواديته م ه  -ليسيلني مي دهشة ممَّو ة بالغض

:

 -هللا ! ..بتضججحك علججى إيججه يججا شججيوعي  ..ممنججو الضججحك  .انججَّل يججا مس ج ون مججن الشججباك

وبالش أمور (المونوي بيَّني ) د !!
يض

(عبد هللا بول انين) مني و اصمني  ..ألنه مسر ضحواتي الف ا ية ال الية طي

 هن أنني أس ر منه ومن والمه إذ وان مستغرًقا مي إعادة سرد إحد حواياته مي اندماجيتقنه و دية ال يباراه ميبا أحد  ..إلى مس ون (الملكية) الذي وانجم َّنَّانتجه مجي الجدور األول

اقفا على ال ردل  ..ألنه لجم يجتقن ب جد ر؛جو البطانيجة إلجى حديجد الشجباك  .وجان
 ..والذي وان و ً
متبما بالقتا ووان من عا لة ميسورة مي إحد قر مروَّ (السنبالوان) وطب ً ا
هذا المس ون ً
دور علجى
مسحور بحوايجام (بول جانين) السجاحرة ( .قصجة بنا جه ل مجارة مجن (ً )14ا
ًا
مببور
ًا
وان
عمججود واحججد  .عنججدما وججان يشججتغا مججي أحججد م سججورام ال ججيش ارن ليججَّي مججي ال باسججية  ..أو

قصة تَّوا ه قا د أروان ال يش اللواء (المسيري) (مجا انجم عارمجه) مجن إحجد بنجام الباطنيجة
بضججا ع مججن م سججورام االحججتالل

(الكاس جرة حديججد) !! أو حوايججة اشججتراكه مججي مسلسججا تبرا ج
باالتفاق مع (ياور) أيرلندي مبم وان ِّ
يسلك له صناديال الويسوي والسج اير  .وييجر ذلجك مجن
حواياتججه المثيجرة التججي ال تنتبجي والتججي حواهججا عججدة مجرام لججي مججن قبججا عبججر ليججالي السججمر أثنججاء

النبطشية دا ا ال نبجر  ..هجو قاع ًجدا علجى دوجة شجاويش الجدور ب جد أن ي رهجا مجي أكبجر ضج ة
ممونة (يضاعفبا ليا ال نبر) من موانبا حتى با َّنَّانتي مي الر؛ع المحرم وحيجث أكجون قجد
علقم نفسي دا ا البطانية موق البا

يفصا بيننا حديد الشراعة الذي ال يمنع أكوا

الشجاي

التي يمدني ببا والتي ال تنقطع عنه من المسا ين ولما مر مع الساعة ليسج ا برهجان يقهتجه

يمينا وشماالً .
مي أروان ال نبر ً

هن عبد هللا أنني ونم أتابع حديثه مع (منتصر السنبالواني) وأننجي سج رم مجن حواياتجه

التي صدقتبا من قبا بوا ديجة أكثجر مجن مجرة  .ولجم أسجتطع استرضجاء مجي حينبجا وانتهجرم
لليججوم التججالي حججين تمسججي دمتججه دا ججا ال نبججر  .ومججا أن تيكججدم مججن و ججود حتججى أسججرعم

موتفيا بصجيحته المميجَّة
أنادي عليه (يا شاويش عبد هللا)  ..أكثر من مرة لكنه ها يت اهلني
ً
(انَّل يا مس ون) ولما  ..قجال (انجَّل يجا شجيوعي)  ..تيكجدم أنجه علجى اسجت داد لقبجول دعجوتي
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للسمر  ..ميسرعم بجر؛و البطانيجة وت بيجَّ مجا تيسجر لوا ج

الضجيامة وانتهجرم أن ينتبجي مجن

إحد دورام التس يا  ..مناديته واثًقا أنه سييتي  ..و اء حامالً م ه وو؛ين من شاي (ر
ال ن) ناولني واح ًدا ثم قفَّ موق دوجة الشجاويش واسجتقر علجى سجطحبا ونهجر إلجي نهجرة عتجا
ادة ود ا مباشرة مي الموضو ..

 -يا شيوعي انم هنا ال حول وال قوة  ..اللي َّاي ما يَّعلش منك  .دا انم مسجوين أر؛جع

حيطان يا ولدا  .أنا علجى األقجا باقضجي مجي السج ن نجو اليجوم وب جدين أروح  ..أقلجع م ارتجي

ملو وانَّل حرم طول الليا  .إنما انم ال حول وال دو !..

متسلحا بحقه بال تبى علي ..
حاولم مقاط ته منبرني صا ًحا
ً
 انججم تسججمع وانججم سججاكم  .انججم يججا والججدا بتاكججا ب ضججك هنججا  ..لجوال الصججابونة  ..ونججمتطال من ا نابك حسرة على شبابك ..

 -مش دي النهراة يا عبد هللا انا عايَّ امبمك إنه .. ..

 لكججن انججم مسججوين يججا دو تتراججال و؛تضججحك علججى لججال هللا الغالبججة ..أل هججي وججد أنججابا رج أعما اللي أنا عايَّ ..

 -يا بول انين  ..انم لجو ت جرف عنجي وجد  ..تبقجى يلطجان  ..هجو أنجا ونجم سجامع أصجالً

إنم بتقول إيه ؟  ..وال عارف انك تحم !

 أمال ونم بتضحك ود ليه َّي اللي شاف طيظ الميمور عراانة . -يا عم وحد هللا ..

حويججم لججه حوايججة الحمججار التججي أضججحوتني م ججية حتججى وججادم تسججقطني مججن علججى الشججباك

ساعتبا .

ومججا أن انتبيججم إلججى الر ججا ال مججالق ال ججاري الججذ نبرنججي حتججى ان ججر مججي ضججحك عججال

ص جراو  ..وصججفم نفسججه ورد مججي مججرح علججى الت ليقججام المرحججة التججي ارتف ججم مججن أصججدقاء لججه
وثي جران مججي األدوار ال ليججا ثججم اسججتيذنني ليلبججي لبججم طلبججاتبم التججي ألبتججه عنبججا حوججايتي مججع

الحمار ..
ع ججاد عب ججد هللا محمج جالً ب يج جرام عدي ججدة وهبب ججا ل ججه المس ججا ين لق ججاء م ججا ق ججام ب ججه م ججن مبم ججام

(الم ارسج ج ججلة) بج ج ججين الم لمج ج ججين تروا ً ج ج ججا لصج ج ججفقام ال تحلج ج ججو إال م ج ج جي هج ج ججذا الوقج ج ججم ومج ج ججع مثج ج ججا
(عبججد هللا) ذي السججم ة الطيبججة التججي تءوججدها أنججه أبج ًجدا لججم يج ِّ
جش بمسج ون ولججم ينبج شججيًا ا ججتُمن
عليججه  .وانججم عقيدتججه الثابتججة (أن المس ج ون ض ج ين واللججي يي ججي عليججه مججا يوسججبش مججاهلل ال
يح

المفتران !!) .
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صيصجا لجي ولجه  .حاولجم
حين استقر على سجطو (البجنش) نجاولني سجي ارتين محشجوتين
ً
االعتذار قال ب دية :
 -دي يبججارة مت مجران م صججوو عشججانك ود (تكليججن) يججا َّميججا  ..انججم هنججا ف محنججة

وأي حا ة ت ر ك منبا ولو للحهة  ..ير  ..مي سبيا القضية  .والش

!

جددا متفاوتجة مجع َّمال نجا مجي (أبجو َّعبجا)
وطب ً ا ونم قد اعتدم على رطانة هذا مقجد قضجى م ً
طججا رصججالح
و(س ج ن مصججر) واججدين لرطججانتبم بثقامتججه السياسججية التججي وججان ل مقبججا يضججع ط ً
حال البلد  ..با ولحوم ال الم ..

(دي حووم ججام مغفل ججة  ..ديِّج جة األَّم ججة دي مون ججة طب ججع مل ججو

 ..ودور وابس ججو الن ججا

َّ ..ود

أ ورهم  ..يرقبم نغنغبم  ..ت سر إيه ؟ حا ة ما تكلفش الحوومة إال الورق و الحبر  ..لجو
وانم بتفبم) انم ما بت رمش إال لغة واحجدة وعشجان وجد محبجو

انفجرادي مجي سج ن هجَّأة َّي

د  ..رحمججوك علشججان صججغير  ..ت ججرف ( روشججوف) إيججه اللججي ججال يملججك ال ججالم  ..بي ججرف

أر؛ تاشر لغة  ..وم ططبا ( ..ونيدي)

يلم األمراوتين و(دي ول) أور؛ة ( ..عبد الناصر)

الشججرق األوسججو  ..و(نبججرو) نججو شججرق آسججيا  ..د ييججر الصججين (مججاو) وهججو ( روشججوف)
موق  ..ومي اللحهة المناسبة يصدر أمر ينفذ الكا  .شيوعية على اآل ر ( .سيلته مجرة) ..
واليابان ؟

قال لي  ..ال  ..دول بقى (يا وج وما وج) ر؛نا يتوالهم !
ب د شر السي ارة المحشوة باستمتا  ..صدقته  .وانم بالف ا يبارة ممتاَّة ..
وحويم له وسو الد ان األَّرق الكثين  ..أنني ريم المشوار ومقل

لحمجار  ..مشجلم أن

أر (ن اة)  ..أ فوهجا عنجي  ..وانجم جالتي مجي ال نينجة منبموجة مجي ال بيجَّ ووانجم ( جالتي
ض جرة أم بيججومي) أمججام الفججرن م ف جرة بالججدقيال والججد ان  ..تججد

وتججا قججش الججرَّ مججي الشججاروقة

وتدمع بالرحاية أريفة ال بَّ ب د أن تبططبا مي حلال الفرن وتصبرج النار  .وتنتفخ األقراو

المبططججة وتتحججول إلججى أريف ججة مبب ججة بيضججاء مبرقشججة ب ججاللون الججوردي ال فيججن بينمججا ججالتي
منبموة مي (تقراو) ال ين وام أرتجان مجن ال يجران يسجاعدانبا علجى تبطجيو األقجراو وتناولجه

لج( ضرة)  .لكن (ن اة) لم تكن م بم ..

رمقتني التي بنهرة واشفة وينما تسيل (أنا عارمجة انجم جاي ليجه؟) لكنبجا رحبجم مجي مجرح

 ..بينما صاحم ( ضرة أم بيومي) :

 عقبالك يا أستاذ (سمير)  ..بيتبييلي انجم عرمجم م يجم تبجارك لحبيبجك (ومجال) دي بجَّةالفرح والنبي تا د ( ُّ
الحنون د ) !
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مبمم ووتمم مشاعري  ..إذ وانم أمي قد صجرحم لجي أن ضجرة عجايَّة (ن جاة) ل ج(ومال) .
وتيكججدم م ججن األمججر عن ججدما لججم أ ججد ن ججاة م ججي البيججم حي ججث تح

ججم لب ججم بججد ول الحم ججام ..

دادا لل طوبجة والشججبوة
واسجتدر م ابنججة جالتي الصججغيرة م رمجم أن (ن ججاة) مجي بيججم أمبجا اسججت ً
..
ولم أدر  ..إن وان من الصوا

أن أصر على مقابلتبا ؟ ولكنجي لجم أ جد عنجدي الشج اعة

جوءا ولمجا عجدم
لذلك اصة وأننجي ونجم ً
آتيجا رنبجاء الموقجن  ..ورءاتبجا لجن تَّاجد األمجر إال س ً
ل التي  ..اندم م م بن مي الحديث وسيلم دون ت مد ..
 -ون اة  ..مبسوطة ..

 -ح تطير من الفرح  ..ح تالقي عرا

َّاه ؟ دا انا التبجا يجا ولجه  ..بج

البروجة ميجك انجم

وابوك  ..انتجوا اللجي وهفتجو مجي ال م يجة  ..واهجو يجتلم عنجي بقجى ويفجتو بيجم ويسجترها وتشجيا

همه اللي طول عمري مغروسة ميه السناني مجن يجوم أبجو  ..روح يجا شجيخ ر؛نجا يسجترها م جاك
انم وابوك دنيا وآ رة  ..يا اعَّ الحباي

انتم ..

اكتفيم من الرحلة بدعاء ( جالتي ضجرة) المسجت ا

ب جد أن أ اَّحجم يطجاء أرسجبا المغبجر

 .وأحسسم أن عبًا ثقيالً قد انَّاح عن واهلي وأن الهروف أنقذتني من ميَّق حشجرم نفسجي
ميججه  .وانججا مش جواري طواججا  ..لكججن (عبججد هللا) تلقججى حوايججة يبتججي هججذ وعججودتي دون أن أر
 .وانم (الغبارة) قد م لم م لبا م ي اصة وأنجه أتحفنجي

رحا يضحك من القل
حبيبتي منش ً
بجي ر أشجد وطجية لجد عودتجه مانَّلقجم عنججدما ذهج

رثبجام يقهتجه  ..وتحسسجم طراقجي إلججى

مرشتي  ..ورحم مي النوم ..

وأعتقد أنه نجاد علجي عنجدما عجاد  ....لكنجه لجم يشجي أن يجوقهني وترونجي أهجيم تحجم تجيثير

(الغبارة) مي األحالم مقد وانم إحد ميثوراته التي لم تكن تليال مع عاطفية الموقن :
 -األيام ال ار  ..مايدتبا النوم .

الحديث مع الشاويش (عبد هللا) أو عنه ذو ش ون وال ينتبي ف حواياته ال ياليجة التجي ال

تملججك أمججام طراقتججه مججي حوايتبججا إال أن تصججدقبا بججا وتطل ج

منججه إعادتبججا  ..ت سججد أحججالم

وأوهججام المصججري الض ج ين ال ججا َّ وطموحججه الججدا م المججتالك قججدرة القفججَّ علججى واق ججه المججَّري

منتقما لنفسه ممن ال يستطيع موا بتبم أو الس راة ممن ال ي رء علجى النهجر مجي عيجونبم
ً
جادر
 .وما أنبا ت و طاقام المقبور وقدرته على لال عالم يصن ه هجو وي جيش هجو ميجه ق ًا
عل ججى أن ججه يحم ججا و ججا هم ججوم البش ججر األضج ج ن من ججه  ..مب ججو يص ججر عل ججى ح ججا مش ججاكا ال ججوطن

االقتصججادية ب جرة قلججم أو قججا بلفججة ع لججة  ..ومججا أنججه يججدبر حججا مشججاكا ال ججالم ولججه حس ج

مججا

يصور له تفوير األمي الذي يسع وا عقول ال الم  ..بوا بساطة وقجدرة علجى ارقنجا بفضجا
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نبرة الصدق التجي ال تقبجا أي تشجويك والتجي تمحجو وجا رابجة وتسجم الموضجو ولجه بوجا أسجبا

الصدق والواق ية .

إن ملة قاسية من َّو ة ر ي

أروان حر ال يش الحيَّ؛ون وما وصفبا  ..وانم وفيلة

بين يط نبا مي صجميم وبراا بجا واجَّوج القا جد الف جم لبا جة م جدرام صجغيرة ُسج نم أكثجر مجن
مرة مي مرح تحدثم بذور الروبان وحضر وبار م لمي الباطنية والوايلي حتى المطراة .
 -ونم باشتغا بنا  ..ب د ما سيبم الم سورام  ..وب د ما بنيم لإلن ليَّ ال مجارة اللجي قلجم

لججك عليبججا علججى عمججود واحججد  ..و لججتبم ي ترمججون ب بقراتججي البندسججية  ..لكججن أنججا ب ججد حادثججة
( ثة) الضابو ابن ا م (الملكة إليَّابيث) واللي طل م لي يلو مي صندوق سلِّوبولي الولجد
اليججاور األيرلنججدي مججي ليلججة وحججا اتفو ججم إنبججا ثججة مججش ويسججوي وال س ج اير  ..لكججن مسججوم

نفسججي وقلججم اللججي قججدر ر؛نججا يوججون  ..رحججم شججاري حمججا قص ج

سججور وججان علججى عر؛يججة ولججد

سراو وأ جرم منجه ال ر؛يجة  ..دمنجم ال ثجة ميجه ب جد مجا بيجم الصجندوق اللجي وجان مجن شج
الورد ويسو الشيء الفالني  .دمنم ال ثة تحم َّعجاَّاع القصج

ومشجيم اتسجتر بالحيطجان

 .د ل ججم حج جواري و ججو؛ري القب ججة  ..وو ججا م ججا يق ججابلني عس ججوري دورا ججة ال مءا ججذة روب ججي تس ججي

وعضججالتي (تقمججو) علججي ووججين د ججا مججي ججابور  ..لحججد مججا وصججلم ججو السججوة الحديججد بتججا
ال انوة  ..ولقحم ال ثة بالقص على الشراو ِّ ..
ووتيم  .والدنيا اتقلبم عند االن ليَّ تاني
يججوم والحوومججة المصجراة وقفججم علججى ر ججا لمججا لقيجوا ال ثججة والقطججر مارمبججا وعا نبججا ب صججير

القص

..

هو؛تش ناحية الم سورام تاني  ..إيه يضمن لي إن الواد األيرلندي ما ِّ
طب ً ا ما ِّ
يلبسباش
لججي  ..قججول رحججم اشججتغا صججن تي  ..مبقيججم أق ُ ججد عنججد دوججان المججوان اللججي علججى ناصججية شججار

(ولي ال بد) ووان بتا (ال بد باشا)  .طب ً ا قبا ما يبقى مقاول وبير وباشا  ..وانتهر يي ي
له واحد عايَّ يبني حيطة عايَّ يمحر دار أو يرم سلم  ..لحد يوم جم بنجم دامجة لونجة
وعلقة تطل

بنا يرم سلم الفيال بتا سيادة اللوا  ..البم ع بتني  ..رحم م اها .

والحال وانوا يجومين هنجا  .أكجا وشجبرقة  ..وانجم ميجه سجلمتين موسجوران عجايَّان صج

مجن

ديججد وواحججدة م ل ججة عججايَّة تتثبججم وولججه عججايَّ ُلججي أقججول لججك الحججال  ..وججانوا مججا يا ججدوش

يومين تالتة  ..ص

ونشفان وتثبيم و لي ووجد  ..لكجن أنجا بقجى اشجتغلم علجى طراقجة اللجي

بتسمو انتجو (إضج ار  -تبجاط ي)  ..يجا واش يجا واش  ..البجم حلجوة وسجبلة ووجا طقجة ت ينجي
صينية عليبا ما تشتبي األنف

البر جوال بيتشججم

 ..لحد يوم من األيام وان اللوا مراو وقاعد بيق ار ال رنان مي

 ..وانججا مجراو مسججتني الغججدا لمحججم البنججم ايججة بالصجينية  .مابتسججمم لبججا

لكن نفسي اتسدم لما سم م الحيَّ؛ون بتولول و؛تقول :
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 هو المنيا على عينه د استحلى الق دة  ..طب ً ا بياكا مي قتة محلولجة  ..الشجغا د ولجهوان ي لو مي يوم  .قولي له ي لو ويغور  ..واال ح اطين عيشته ..
متحم نفسي للنضال قلم حلو  ..ح نشجوف مجين اللجي ح يطجين عيشجة التجاني يجا مرضج ة

(قالوون) !.

 -والم مي سرك أنا ونم مالحظ  ..ال ار ا ال ميجا د

اللجي الشج ر االبجي ،بي لجي وشجه

األحمججر َّي القمججر  ..مت ججوَّ (ال ار ججا الحيَّ؛ججون) دي  ..بججاين  ..يبججان لججك علججى طججول ..
صوصا لما تقجر منجه بشجولبا ال فجش المقفجع د وصجوتبا اللجي
حاطو عليه يض هللا
ً
َّي ال قر؛ ججة  .وان ججا قل ججم لنفس ججي  ..وهللا ي ججا واد ي ججا عب ججد هللا بج جراوة علي ججك عرم ججم س ججر ..
صوصا لما يبقى ف حضرتبا أرن
المسوين  .و
ً
قادر وال متبني على مرصة ..

انتبججَّم لججك الفرصججة روقججان وججد  ..وقلججم أ ج

وب د السالم والتحية قلم له :

 .هو عجايَّ ياكجا البنجم ال دامجة مجش

نبضججه  ..قر؛ججم منججه مججي لحهججة هاديججة ..

 -يا س ادة الباشا  :انم ص بان علي قوي وانا نفسجي أ جدمك  !.وقلجم يجا واد إذا مبمنجي

ح يبججان مججا مبمججش يبقججى يججا دار مججا د لججك شججر وأقججول لججه إن السججلم ولججه عججايَّ يتغيججر  .ألن
الس ججاللم الل ججي م ججش موس ججورة مس ججيرها تف ججتو  ..وال دي ججد أر ججو  ..وطب ً ججا مبمن ججي س ججيادة اللج جوا
وويني يم له على الطبطا موان ناقو يجرقو  .صجدقني لجو شجفم النهجرة الملبومجة اللجي
مشمه ..
طقم مي عينه لقلم دا طفا عايَّ الب اََّّة  ..هو و دته على ُّ
 -طلبججك عنججدي يججا سج ادة الباشججا أنججا حاسج

تحملش أيتبا هم  .دا انا ا دمك ب نيه  -ب

بيججك  .وعنججدي الججدوا اللججي ميججه الشججفا و ججاهَّ ومججا
انم وَّعبا ب يد ولو ألسبو واحد .

وو ادتة مي است دام حيا التشواال قطع الحلقة  .و و ادته بو مي الساعة  ..وقال لي ..
 -عن إذنك اما أروح أ ر؛ش الكوب

 ..وار ع لك  .وما تحملش هم انم ومان.

انطلججال ليثبججم يقهتججه ومججرور علججى األدوار  ..ونَّلججم أنججا عججن الش جراعة  ..ألراججو سججدي مججن

القرمصججة مججي البطانيججة والحقيقججة أن أول مججا حطيججم أرسججي علججى الفرشججة حتججى رحججم لججك مججي النججوم
ووسلم انَّل البطانية  ..و(عبد هللا) من ناحيته لقطني من الدور الثالث مقطع اررسال  .واندمي

طلبججا حتججى
مججي إن ججاَّ مبمججام التوصججيا بججين الَّنججاَّان مججي األدوار األر؛ ججة  ..لججم يوججن يججرد ألحججد ً
َّن ججاَّان التس ججول  ..إذا م ججا طلبج جوا من ججه وبرا ججم أو د ججان طب ً ج جا  .يس ججار ب ججنف البم ججة لالس ججت ابة
لطلب ججاتبم  ..ول ججو م ججن د ل ججه ال ججاو  .م ججي مث ججا ه ججذ اللي ججالي تك ججون حص ججيلته وامي ججة ليل ج ج

المحسن الكبير تطبيًقا لنهراة أن وا من يغلجال عليجه بجا
سوابال أو قتال ُقتلى وابن ول .

دور

الَّن اَّنجة ضج ين ويلبجان حتجى لجو وجان
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 لكا سج ن أحجوال اصجة متفجردة ومتنوعجة ومتغيجرة بجين لحهجة وأ جر  .وأنجا الجذي عشجم
شبر مجي الَّن اَّنجة االنفراديجة وللمجرة األولجى مجي حيجاتي مجي سج ن (المنصجورة) أريجم
ثالثين ًا
منججه وعشججم ميججه مججا ال عججدد لججه وال حصججر مججن المشججاعر وال واطججن واألحجَّان ب ججدد لياليججه
ونباراته با ب دد دقا قه وساعاته ..

وس ن (المنصورة) لي

حالة واحدة ؛ ملكا دور طاب ه وشوله ولكا عنبر وَّنَّانة سوانبا

أيضا م تلن عجن سج ن (االسجت ناف) وهمجا م تلفجان بوجا تفاصجيا
وهمومبا  ..وهو مي ذلك ً
الموججان والَّمججان والسججوان عججن مَّرعججة (ط جرة) وعججن (أبججو َّعبججا)  ..وطب ً ججا عججن عنبججر الت ر؛ججة
أيض ججا ب ججا تالف أب ججاد الَّم ججان والمو ججان والس ججوان وو ججذلك
بليم ججان طج جرة  ..وو ججا ذل ججك ي تل ججن ً
با تالف التبمة والهروف السياسية  ..تنو ال حدود له  ..وال نباية ..
لقد ت رمم على وثيران من قاطني الس ون وم اناتبم وقصو حياتبم نهراًّا قبا د جولي

الس ن وب د رو ي وأثناء و ودي متنقالً بين متغيرام صفاته ..

عرم ججم (د .مانيجججم) والكون ججم (دي مونجججم وراس ججتو) و(ديستومسجججوي) (ود .بل ججود) و(أكجججيم

أكيموميتش) (وابن المقفع) وآ ران ؛ قدامى ومحدثين ش راء وم رمين وسياسيين  .ووم مي
الس ن من مهاليم ووم ميه من باران ولصوو ونصابين  ..تنو مذها ما عشته منه وما

رأيته لجي

إال قطجرة مجي بحجر ممتجد علجى طجول تجاراخ ارنسجانية والجدول  .ومجع وجا هجذا التنجو

بين يلهة وقسوة ال الدين والس انة  ..ورقة مشاعر المساكين والشج راء و؛جين دمويجة التسجلو

والقبر وارذالل وريبة البرو الدا م بالمشاعر واألحاسي

عبجر ال جدران الغليهجة إلجى عجوالم

ال ج ججذوراام والريب ج ججام ودفء م ج ججا م ج ججام م ج ججن عالق ج ججام أو الحل ج ججم بم ج ججا يمو ج ججن أن يو ج ججون م ج ججن
االحتماالم ميما هو آم  ..مع وا هذا التنو مالس ن هو الس ن  ..مي الصجته ال وهراجة
والتي هلم تب ِّس ُمه منذ بدء ال ليقة وتنامر المصالو  -مبو تسلو األبدان علجى األبجدان وع جَّ
وض ج ن ارنسججان أمججام المججة ال ججدران ومقججدان القججدرة علججى الت ججاوَّ والت طججي وال بججور مججن
طجع
حصار الشك والقلال وال وف إلى أي دا رة ولو ضيقة مجن األمجان  .ولجذا يقجول حومجاء (ُق ُ

السج ن ولججو مججي نينججة)  .مججا علينججا  -أ ججذم علججى عججاتقي منججذ البدايججة أال أتفلسججن  .وأحوججي

دون طموح ألي أالعي

مي تميَّ أو تفا ر أو تبا

أو حيا منية ما حدث لي  .وماَّالم أتذور تفاصيله ودون أي طمع
أو ا تالف لو وان ميما ر لي أي ذرة من مو بام ذلك ..

وللس ن عند من لم يطي أرضه أو لم ي بر بوابته تحم وطية تبمة أو حوم  -رهبة شديدة

مرعب ججة  ..أحسس ججم بب ججا وان قاوم ججم م اولب ججا المتر؛ص ججة ب ججإرادتي وأمو ججاري وقض ججيتي وايم ججاني

بججيحالمي  ..ولكننججي أحسسججتبا ووججينني ضججحيتبا مججي عيججون األطفججال األر؛ ججة أو قججا األحججداث
136

األر؛ ججة الججذين أريججتبم لحهججة عبججورهم البوابججة موبلججين بقيججود تكججاد تضججاهي وَّنبججم ويشججباح مججن

إبججدا الفقججر والشججار المصججري محوججومين بسجرقام فيفججة ؛ قمججو حديججد يسججيا وسججتتيكد مججن
ذلك ميما ب د ..
وانججم أول م جرة يججد لون مججن تلججك البوابججة ذام اللججون الرهي ج

واوا بججون مفججردام ذلججك ال ججالم

سدا يواد يقفجَّ مجن عيجونبم واتشجوا مجي رعشجة أيجديبم واصجطواك
المحاصر  .وان الرع م ً
أسنانبم  ..لدر ة تصورم أنه وان من األحر واأل در بالمس ولين أو بمن حومبم وحاكمبم
أن ييمر بصف بم أو لس بم ب رَّانة رمي جة وضجر؛بم علقجة واعجادتبم مجن حيجث أتجوا  :ألنجه لجو
عرف ما ر لبم ب د ذلك  ..ووين تغيروا ب د أن اضوا ت ر؛ة الس ن وتواءموا وانجدم وا

مجي نسججال حياتججه  ..وتمرسجوا ب القججام نَّال ججه ؛ لنججدم أشججد النججدم  -ذلججك لججو وججان يبمججه أمججرهم -
قبا إلقا بم مي محرقته  ..وهذا ما سنيتي إليه ميما ب د ؛ إن و دنا مناسبة مال مة تكجون أقجا

وتنهير مما نحن بصدد اآلن ..
ًا
ملسفة
ونم أت

وين يستطيع صديقي (حسين عبد ر؛ه) أو أي ش و مثله احتمال حرمانه

لشبور من مشاهدة السينما  .وقد ونم أنا وهو من مدمني مشاهد األمالم ؛ واأل نبية بالجذام

 ..وين ؟

وعندما عثرم بالصدمة على ر؛ع مو

حالقة مصدي موق حلال بجا

َّنَّانتجي تصجورم أننجي

و دم ونَّ (عالء الجدين) أو صجندوق جواهر أميجر االنتقجام  ..وتحايلجم أن أ فيجه وأدسجه مجي
أماكن م تلفة أو بلغتنا  -أسر الفور والسياسة  ..ونم ( ِّ
أءمنه) وأ ر وين ال ي ثجر عليجه
الس انة مي حمالم تفتيشبم لَّنَّانتي وأح

باالنتصار والَّهو حين ال ي ثجرون عليجه وأكجاد

مرحا بن اته أو بانتصاري له عليبم .
أقبله ً
واوم سر لي مس ون من نبطشية األدوار  ..وتجا

(الحراجة الحمجراء) ل ج(حبي

حال الَّنَّانة وانقل

حالي (وانم الكت

امجاتي)

ممنوعة

صيصا لي من الموتبة انقل
 ..است ار
ً
وونا لجم نجذه ب جد إلجى سج ن مصجر) ووانجم َّنَّانتجي ما اَّلجم عاراجة ال أثجاث ميبجا تقر ًابجا (إال
تشبيبام ورموَّ)  .وهالني و ود الكتا م ي  -ونجم أمسجك بجه وأنجا أقج أر وجيني أحمجا مجرة

أو أن هنججاك عش جرام ال يججون تراقبنججي وسججوف تبل ج عنججي  ..وتوق ججم حملججة تفتججيش عاتيججة مججي

الصباح  ..حروم يالي ودم تني ربدا طرق إ فا ه مي تحد لضرورة االنتصار على حملة
التفتجيش المتوق جة عنجد مجتو الَّن اَّنجة  ..والتجي لجم تحجدث طب ً جا  ..ولكنبجا وانجم مرصجة البتكججار
عشرام من وسا ا ار فاء مي مساحة الَّنَّانة ال اراة الضيقة القليلة االحتمجاالم  ..لتنجي
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مي قمة الس ادة وأنستني للحهام أنني وحدي س ين وض ين ويلبجان علجى رأي (بول جانين)

.

مإالنسججان  -ييججر وججا الحيوانججام وان ش ج نا الدق ججة ييججر وججا الثججدييام  .مججإن انقل ج

منج جاخ

األر ،وحا عصر بارد أو ليدي ملن ينتهر ارنسان أ ياالً لكي يتحول لد إلى لد د
يدم ججه  ..ولكنججه علججى الفججور يطججور مالبسججه واججدما نفسججه بطججرق صججناعية يبتكرهججا  ..حتججى لججو
وانم ذبو الد

نفسه واست ارة لد وغطاء أو لبا

يقيه من البرد ..

ووذلك مي الس ن إنه سرعان ما يتواءم مع ما يوا بجه مجن هجروف  ..لجذا اسجتوعبم أننجي

قضيم الليالي الشتا ية القارسة األولى لي نا ًما على تلك الكومة من الحبال التي وانجم ذام
جديا بذلجة المتسجول
يوم ً
برشا وتدميم وتدثرم بتلك البالهيجا التجي وانجم ذام يجوم بطانيجة ؛ مرت ً

حاميا على الجبال البجارد أو علجى الجَّلو و ضجم
الممَّقة أو ما بقي منبا  .وتمونم أن أسير ً
مي طين األيام المجاطرة مجي الحجوش مت جاهالً صجر ام أمجي عنجدما ونجم أ طجو طجوة واحجدة
مجي الصجالة بيقجدام عاراجة  .ع يج

أمجر هجذا ارنسجان إن مشججا مجي االسجت ابة لتغيجر الهججروف

بقدراته مإنه يل ي إلى ي ار َّ ؛ إلى ميراث ينام أ داد البدا يين مي ال صور األولى التي لم

تُ رف ميبا المالب

المال مة لكا طق

وال األحذية الال قة بوا أر. ،

وابدو أنني من حيث ال أدري قررم استدعاء قديم ي ار َّي البدا ية حين ا تجرم (الم املجة

ميري) ولي

(الملكي) ألن ذلك وان سيولن والدي ( )9نيبام شجبراًّا للمت بجد الجذي يتجولى

تغججذيتي طب ً ججا ييججر المصججاران األ ججر ؛ وججين يججومر ل جي بضججع نيبججام يرسججلبا مججي حوالججة
براديججة لحسججابي أصججرف منبججا لش جراء الضججروراام األ ججر  ..مويججن ِّ
أحملججه وججا هججذا ب ججد أن
أريججم منهججر الججذي يص ج

علججى الكججامر وهججو يتسججلم مالبسججي مججي قبججر ملحججو  ..مءوججد أننججي

است نم بالمثا الجذي يقجول (البلجد اللجي مجا حجدش ي رمجك ميبجا إمشجي و؛رطجع ميبجا)  .وبصجرف
النهر عن م نى البرط ة هنا  ..إال أن ذلك سجاعدني مجي حينبجا علجى احتمجال بذلجة المتسجول

حامي ججا يلسج ج ني ال ججبال الب ججارد أو المبل ججا دا ًم ججا وت دش ججني
المقط ججة عل ججى ال ل ججد  ..وأن أس ججير ً
حواف الَّلو أو يلغوصني طين األيام الماطرة ..
مي الشبور األولى وأثناء و ود َّميلي مي نف

الس ن ونا نتبادل ب  ،األحاديث عبر

ال ج ججدران أو مج ججي الطج ججابور  ..أو مج ججي سج ججاعام أو قج ججا لحهج ججام مج ججتو الَّنج ججاَّان ومج ججع تغاضج ججي
الشاويشيه لطول ال شرة  -عن قفا األبوا

؛ شر بقا نجا مصجلو؛ين علجى ال جو األحمجر بجين

دماعجا عجن و جودي .
الطرقة والَّنَّانة  .استيقهم مجي وجا حواسجي البدا يجة وانتفضجم ي ار جَّي ً
وأنج ججا أر (ار ج جوان الثالثج ججة) أكثج ججر منج ججا حراج ججة ولكننج ججي لج ججم أحسج ججدهم  ..وأقن ج ججم نفسج ججي أنبج ججم
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محوومججون ينفججذون
أحوامجا قضججا ية وحقججوق السج ين المحوججوم أكثججر بوثيججر مججن حقججوق السج ين
ً
تحججم التحقيججال أو الم تقججا  ..ش جيء منطق جي ومججن حقبججم أن تكججون لبججم امتيججاَّام عنججا  ..إنبججم
يتَّاورون وا تم ون م ً ا مي ال صاري على عتبجة الشجباك الر يسجي مجي آ جر الر؛جع المحجرم ..
يتمت ججون بججالنهر مججي حراججة ججارج م ججال ال نبججر إلججى ججدار سججور النسججاء الح ججري المصججمم

الممتججد ليح ج
تت اق

السججماء والججى سججور الس ج ن البحججري حيججث هنججاك مسججتطيا مججن السججماء ممججا

عليه أحوال الطق

مي لوحام رتيبة  ..لم أ جد مجي ذلجك مجا يثيجر طمجوحي ألن ُيحوجم

علججي  ..لكججن وانججم هنججاك امتيججاَّام أ ججر أصججابتني بحسجرة  ..مبججم يقضججون م هججم النبججار أو

ولج ججه ج ججارج ال نبج ججر  .وي ملج ججون أعمج ججاالً م تلفج ججة  ..مج ججن تهبج ججيو حسج ججابام الكج ججانتين أو إقامج ججة

الصلوام ماعة مي المس د  .طب ً ا ميما عدا يوم ال م جة التجي يجيتي ليجءم السج ن ميبجا شجيخ
مججن ال ججارج وججان مججي الغال ج يل ج هم جَّة الوصججا بيججنبم و؛ججن عججا التبم وعلججى مججا أهججن مججع
ماعتبم  ..أما أكثر ما أثارني وضايقني مبو عالقتبم بالموتبة ..

أيضجا
أما نحن م ندما عرمنا أن من حقنا الرسجمي الحصجول علجى المصجحن بجا وارن يجا ً

 -أسججرعم وطلبججم شجراءهما عنججد أول مرصججة أتيحجم لنججا مججن أهلججي  ..مججتحمالً اسججتغ ارببم مججن

طا ( ..إيججه نججاوي
طلبججي (ال بججد القججديم وال ديججد) مقججد َّيججر أبججي
مندهشججا يججوم ججاء ببمججا سججا ً
ً
تستنصر؟) ولكني أقن ته أن ال بد القديم بالنسبة لي وتجا تجاراخ وأنجه وحجد مجع المصجحن
هجو المسججموح لنججا باالحتفججا بججه وقراءتججه  .ومججع ذلججك وانججم عينججاي ت ر ججان مججن مح رابمججا ..

وتبججا مججن الموتبججة  .ووانججم عججامرة بمججا
ولمججا أريججم الججَّمالء ار جوان (رايحججين ججايين) يحملججون ً
يص ججدر ع ججن و اَّرة الثقام ججة تح ججم شج ج ار وت ججا و ججا  6س ججاعام م ججي سالس ججا المس ججرح ال ججالمي
ومسججرحيام عالميججة واأللججن وتججا

وت

وييرهججا عججالوة علججى مججا َّود بججه (الحججاج وهبججة) الموتبججة مججن

التراث ارسالمي والتارا ي من (سيد قط ) حتى (الطبري) و(ابن وثير) و(ابن هشجام)

(وابن إيا ) وعشرام ييرهم  ..عالوة على ما وان ببا منجذ البدايجة مجن الجدوراام مثجا م لجة
(المقتطججن) القديم ججة و(الكاتج ج

المص ججري) وه ججالل األر؛ يني ججام والتالتيني ججام  ..و ججا ه ججذا و ججان

يقبرني حرماني من الوصول إليه .محفَّنى للبحث عن وسا ا ل ا الكت هدًما لس ا رنا .
تمامججا وصججول ب ضججبا إلينججا مثلمججا حججدث مججع (الحراججة
والحقيقججة  ..أن هججذا التحجرام لججم يمنججع ً

الحمراء) التي وهببا لي ذلك الفتجى ال ميجا  ..نبطشجي الر؛جع المحجرم  ..الجذي الحهجم ت مجد

مغنيججا ( ..هججا تُجر يججا ليججا أحهججى منججك بججال طن علججي) ميقججدمم علججى
التلكججء – أمججام َّنَّانتججي ً
جيدا ونججم أعججرف أن شججبا (مصججر الفتججاة) وججانوا ينشججدونه
الحججديث م ججه اصججة عنججدما أنشججد نشج ً
مي الس ن  .يقول :

(يا هالم الليا أقبا  ..نحن ال ن شى الهالما  ..موراء الليا هذا  ..نور م ر يتنامى) ..
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عنجدها اطميننججم لجه وناديججم عليجه وسججيلته لجم يغنججي هجذ األينيججة ؟  ..مقجال ببسججاطة (ونججم

عارف انبا ح ت بك) .

تص ججادقنا وعرم ججم أن ججه م ججن عا ل ججة ( وا ججدة) أص ججحا

ش ججادر ومح ججالم ال ض ججار والفاكب ججة

الشجبيرة مجي سجوق ال ملجة مججي المنصجورة  ..وأنجه منجان يمثجا ويغنججي ووجان يت مجد وثجرة البججرو

ير ب ام س ن مع الرمم من القوام المسلحة  .وماَّال أمامه
من ال يش ؛ حتى حوم عليه أ ًا
ثالثة شبور لي رج إمراج ليلتحال بفرقجة (المنصجورة)  ..وأنجه يراجد أن ي جدمني ألنجه ي جرف أننجا

مس ونون مي سبيا الوطن وقضية ال داله والحراة وقال :
 -أنا أ ذم وتا

(الحراة الحمراء) لهني أن ذلك سوف يرضيك بما أنني اشتراكي َّاوم ..

وقد وعدني أن يستمر باسجت ارة الكتج
األسبو

التجي أراجدها  .ووجان مجن حقجه اسجت ارة وتجا

موهبني هذا الحال ألنني أكثر حا ة للقراءة منه ..

وأصج ج ج ججبحم أق ج ج ج ج أر وج ج ج ججا وتج ج ج ججا

يحضج ج ج ججر لج ج ج ججي مج ج ج ججي نف ج ج ج ج

واحجد مجي

اليج ج ج ججوم ب ج ج ج ججدها أس ج ج ج جر؛ه إلج ج ج ججى

جر علجى الوحجدة
جار وبي ًا
(أحمد) و(محمد) حتى رج (ابن وادة) إلى الحراة  .ووجان هجذا انتص ًا
بين ال دران األر؛ ة الصماء ولكنه لم يون يوفجي لقتجا وجا هجذا الوقجم الميسجور بينبجا طجوال

هذا الَّمن المما الذي ال يتقدم إال بصج وبة بالغجة مجي عنجاد ثقيجا ي بجرك علجى ابتكجار وسجا ا
لقتا الوقم ال ت طر على بال .
دم ني حسدي لإل وان على مجا حبجاهم الحوجم علجيبم مجن وتج

إلجى اسجتدعاء وتج

جالي

(إبراهيم) المحشورة مي دوالبه القديم مي جذم (أسجت ر ،ب يجالي ألجن ليلجة وليلجة  .وأعجدم إلجى
الحيججاة التججا ر وعفراتججه و(الحمججال ونسججاء ) و(عججالء الججدين أبججو الشججامام) و( اهنشججا )  ..ومججا
ار ججم وتججا

أسججتاذ الرسججم مججي مدرسججة ال ماليججة وق جرأم م ججه (أسججاطير الح ج

وال مججال) ..

و سججدم (َّاججو ) و(بوسججيدن) و ضججم البحججر مججع (أولججي ) و(هيجراكلي ) وأ ججذم أقججارن بججين

(وحش أولي ) و(عمالق السندباد) ذي ال ين الواحدة  .وونم أنشو ذاكرتي بإعادة تالوة ما
أذور على أسما (أحمد يوسن) و(عبد الحميد عبد الجراَّق) جالل لقاءاتنجا القليلجة مجي دورام
الميا أو مي الطابور أو من الل ال جدران  ..وامتجدم الغوايجة إلجى وتج

وشجك (سجيدي عبجد

الق ججادر) ماس ججت دم وعش ججم م ججع ش ص ججيام (أرس ججين ل ججو؛ين) و(شج جرلوك ه ججولمَّ)  ..و طفن ججي

(الفرسان الثالثة) من دران َّنَّانتي إلى مروج مرنسجا ال ضجراء ومجا عبجرم مجع (وجابتن بلجود)

ممتطيجا سجطو سجفينته المحبوبجة (أ اربجيال) سجمية محبو؛تجه وها مجم
المحيو إلى(بجورم رويجال)
ً
م ججع (مرس ججان الما ججدة المس ججتديرة) ي ججوش الغج جَّاة وم ججع ( ججان دارك) هَّم ججم ارن لي ججَّ وَّامل ججم
(سواراموش) و(رو؛ن هود) وهر؛م من الَّنَّانة مع (الكونم دي مونم وراستو) واستحضرم
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ش صيام (بيم الموتى) وم لوقام ( وروي) التجي وانجم ر جاالً  ..ومتيجان (شجار السجردين

الم ل ) و(طراال التب ) ..

عرمم حينبا مضا القراءة التي شغلم أيام صباي وشبابي م ففم عني المة دران السج ن
وثي ار ما أدمن و بي ميبجا
التي ًا
وثير ما أوحم لي نتوءام واهتراءام وتشققام أسفا درانبا التي ً
متججيمالً طوطبججا وأشججوالبا مت ججيالً ميبججا منهججر الغابججام والججتالل وأ ججد مججي س جوادها ض جرة ومججي
جانا ورعججاة وق ارصججنة
رمادياتبججا آمججاق سججماوام صججامية أو ملبجدة بججالغيوم ومججي أشججباحبا الصججغيرة مرسج ً
وعشاًقا واتس م على ضيقبا مشملم ما أستدعيه من قصة ي ارمجي الفنيجة المسجتمرة مجع السجينما
عالما ينيًّا ثراًّا ال تسجتطيع
 ..مرحم أستحضر قصو وأبطال ما أتذور من أمالم  .لقم منبا ً
أن تمن ني عن م ايشته ال دران الَّنَّانة وال ليا الس ن المما الطواا .

روبم مع (نور البد ) ش بطة هبر عر؛ية حبيببا وينيم م با (يا أتومبيا يا ميا محالك
من و ار صاحبك وانا راكباك ل طير طير يا أوتومبيا)  ..ومجع (أسجمبان) ينيجم (إمتجى ح ت جرف

إمتججى إنججي بحب ججك إمتججى) واستحض ججرم مغمجج ،ال ين ججين تطججور قص ججتبا مججع (يوس ججن وهبججي) م ججن
الكراهيججة إلججى ال شججال  ..وهمججا الفيلمججان األولججين مججي حيججاتي ؛ حججين سججامرم مججع أبججي عقج

الحججر

جار
ال الميججة الثانيججة إلججى ارسججوندراة ( ججوهرة وي جرام وانتقججام) واسججت دم ريبتججي القديمججة أن أكججون طيج ًا
عقج مشججاهدتي مججيلم (متججاة مججن ملسججطين) الججذي امتتحججم بججه سججينما (المنَّلججة) وويججن اسججتبدلم هججذ

الريبجة لوقجوعي مجي يجرام (محمجد مجوَّي) الجذي وقججع مجي يجرام (ليلجى مجراد الم نونجة) وو جدم أنججه

طبيبج جا  ..ث ججم تش ججاببم المب ججن عل ججي ب ججد أن انتقل ججم إل ججى (دمي ججا ) ب ججد
م ججن األمض ججا أن أص ججبو ً
عام جا مججي السججنة األولججى الثانويججة  ..أشججاهد
حصججولي علججى شججبادة االبتدا يججة عججام ( )50وقضججيم ً
ميلمين على األقا وجا أسجبو  .مجيلم تتحمجا (ال ا لجة) أي الميَّانيجة المشجتروة مجع ابجن جالتي ثمجن
تذاكر إحد السينماتين (اللبان أو دميا

ديدة) واتحما مصرومي تذورة الفيلم الثاني ..متنوعم

مبججن وهججا ن األبطججال حتججى لججم ي ججد يبمنججي أن أحلججم ببججا عنججدما أكبججر مقججد وججان (حسججين صججدقى)

عاطالً أو صاح

مال وثير وهو يح

(ليلى مراد) مي (شاطا الغرام) ولم تكن له مبنجة توصجا

إليبججا بالد ارسججة مص جرمم النهججر عججن إعججداد نفسججي ألكججون مججثلبم إلججى ريبججة أشججما ألكججون مججا وججانو

مي ً ا  ..موين أصبو مثا أمير االنتقام (أنجور و جدي)  ..إذ تجارة هجو أميجر حقيقجي ب جد أن وجان
لووا ي َّف على مَّمار  ..واستر م طموحي ال ديد أن أكجون بطجالً لفجيلم
ًا
بحار وتارة يوون ص ً
مججا  ..أو أكججون ممججثالً يحتججرف وججا هججذ الوهججا ن وي شججال وججا هججذ الممججثالم مججن (ن يمججة عججاكن

لشججادية لليلججى أو مججاتن حمامججة) ثججم ا ججتلو األمججر وت ليججم عججن هججذ األموججار الصججبيانية ب ججد أن
انتقلنججا إلججى (المنصججورة) وتججدا لم عالقججاتي مججع أبطججال وت ج

وشججك (سججيدي عبججد القججادر) وموتبججة
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البلدية مع إدماني مشجاهدة وجا أمجالم السجينمام الثالثجة مجي المنصجورة (روج ) التجي وانجم ت جر،
أر؛ ة أمالم أ نبية اثنين يوم االثنين لمدة ثالثة أيام ثم تغير يوم ال مي

باثنين (أنقو) منبجا يجوم

ميلمججا عر ًّ؛يججا وججا أسججبو مججع حلقججام مثججا (مومنشججو
ال مججي
وسججينما (ع جدن) التججي وانججم ت ججرً ،
ال بججار) و(مججالش ججوردون) و(نايووججا)  ..والكل ج (تججن تججرن تنججتن) وييرهججا  ..وسججينما (الكوو ج )
التي تقدم ثالثة أمالم مي عين ال دو مرة وا أسبو .
جذار ألمجي بح ججي المججذاكرة عنججد َّمال ججي  ..والججدرو
وأتججذور وججم تحايلججم ووججذبم وا ترعججم أعج ًا

ارضامية حتى ال تفوتني حفلة واحدة من حفالم دور السينما الثالث ..

وقجد اَّرنجي وججا أبطجال هججذ األمجالم مججي َّنَّانتجي وتحجدثوا إلججي وواسجاني ب ضججبم بينمجا تشججفى

مججي مججيَّقي آ ججرون مججن األش جرار ووججم سججدم أحججداثًا علججى شاشججتي (الشججبران) مججن أسججفا ججدار
الَّن اَّن جة أو شاشججتي الالمحججدودة أو (السججوو ) مججي مضججاء الحججوش مججي الليججا أو مججي سججماء القمججر

الملبدة بالغيوم ت ينني على استحضار براح سبول الغر األمراوي ليرمه عني (راندولن سووم)

و (إيججرول ملججين) (وتججايلور) و(مججاتيور) و(بر؛ججا ار سججتانويك) و( ججون) و( ججين بججاول) ! أو اتسججا
بحججار الق ارصججنة وأبطججال اريراججال والرومججان  ..يججااا عرمججم بسججب

ذلججك أن سججاعام حضججور تلججك

األمالم لم تضع هباء مقد أعانتني على الوقم وما أبشجع انتهجار مجرور والوقجم وأنجم أعجَّل أمامجه

من أي سالح تقتله به حتى الكت

.

***

 و ججان لتط ججور عالق ججة الص ججداقة بين ججي و؛ ججين األخ (وم ججال أب ججو الن ججا) أث ججر وبي ججر م ججي تط ججور
جر مجي توسجيع
طا وبي ًا
عالقتي بالس ن مسا ين وادارة  ..صحيو أننجي ونجم قجد قط جم شجو ً
عالقججاتي مججع المسججا ين (محوججومين وتحقيججال) ب ججد ترحيججا َّميل جي (أحمججد) و(عبججد الحميججد)
جر عالقتججي مججع م هججم السج انة حتججى أول ججك الججذين تججوترم
إلججى الم تقججا ووججذلك دعمججم وثيج ًا
عالقتبم بي مجي البدايجة مثجا (يراج ) و(محمجد الصجياد)  ..لكنجي و جدم طراًقجا إلجى قلج

(يرا ) عن طراال (الشلن) األسبوعي  ..أما الصياد  ..مقد تكفا بتحييد (ر

ال جن)

و(القو)  ..وأصدقا ي من المحوومين السوابال .
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بدأم عالقتي مع (ومال أبو الن ا) بيحاديجث صجدمة عاديجة ولمجا التقينجا مجي دورة الميجا أو مجي

الطرقة أمام َّناَّان الر؛جع الحجرام ر؛جع السياسجيين  ..مجي البدايجة الحهجم أنجه يتلكجي مجي األحاديجث
م ي ليجء ر سج ان الجدور إيجالق َّنَّانتجي حتجى صجارم عجادة أن يتروبجا مفتوحجة حتجى ب جد جروج

ار وان إلى ال ما جارج ال نبجر  ..ثجم اسجت ار لجي ب ج ،الكتج

عنجدما رآنجي أهجتم بوتج

التجاراخ

ارسالمي والسيرة ميقرأني (طه حسين) و(سيد قط ) و(الغَّالي).
م ججتحم

اني ججا م ت ججدالً ُ ..قج جب ،علي ججه وش ججا
و ججان إ و ًّ

م ججي حمل ججة منتص ججن ال مس ججينيام ب ججد

محاولة ايتيال ( مال عبد الناصر) والتي وان له رأي مي اصطناعبا لتصجفية ار جوان ووجان لجه
منطال م قول ومقنع  ..ألنه هو نفسه وان ضد التطرف ووان ي تبر أن الدور وان قد اء علجى
ار وان للت لو منبم وقوة منامسة ب د تحالن اسجتمر مجن قبجا قيجام الثجورة  ..ووجان يفسجر بجنف

المنطال ما حدث مع الشيوعيين  ..ويضر مثالً بما حدث م نا ب د تحالن ماضو طواا ..

 -عبد الناصر ال يراد أي قو مناو جة أو م ارضجة أو تفوجر بغيجر طراقتجه  ..طراقجة المسجتبد

قويجا  ..علجى موجرة دي نقطجة جالف بينجي و؛جين إ جواني  ..مجي أريجي
وطنجا ًّ
الذي يراد أن يقجيم ً
أن السياسججة تحتججاج لججب ( ،الوسججا ة) ولججذا أر؛ججي بنفسججي ومسججلم أن أشججتغا بالسياسججة  ..مججيهم

وص ججايا الرس ججول ص ججلى هللا علي ججه وس ججلم (ال تك ججذ ) وال تص ججلو السياس ججة مطلًق ججا ب ججدون اعتم ججاد
الكد ووسيلة هامة ل دا من يفبمون وللتمويه على من ال يفبمون .
وان ينبي أحاديثه التي طالم م ي بقوله :

 -هججا يموججن للمججرء أن يَّهججال مججن عبججادة هللا وال مججا الصججالو ؟ لكججن السياسججة َّهقتنججي ووفايججة

علي لحد ود .
وججان قججد ُحوججم عليججه ب شججر سججنوام واملججة منججذ ( )5سججنوام وهججو يتحمججا ألن الس ج ن وهججو
جر عمجا
وثير من وونك تحم التحقيال ومطلو أن ت ترف  .وحوجى لجي وثي ًا
محووم عليه أرحم ًا
الق ججا م ججي السج ج ن الحر؛ ججي قب ججا أن يق ججدم للمحاكم ججة وو ججان لت ججاطفي م ججه ورمض ججي لك ججا ه ججذ

األسججالي

واتفججاقي م ججه مججي تفسججير أسججبا

الطغيججان واالسججتبداد مججا قججر بيننججا و لججه يججءثرني

بالحججديث م ججي لوقججم أطججول وباسججتمرار الحججديث إلججى أن شج ه علججى أن يفججتو لجي قلبججه واشجًجفا
بصدق عن لحهام الض ن التي لم يون ي رء على الحديث عنبا إلى إ وانه ..

 -ونم صغير السن واعترمم أنني ان رطم مي التدرابام الرااضية ال أكثر وأنني لجم ألمج

قط ة سالح مي حياتي  ..ولكن هذا لم يشفع لي  ..ولم يشفع لي حتى صغر سني ..

وو دم نفسي مسجوًقا إلجى السج ن الحر؛جي الجذي سجبقني إليجه وثيجرون مجن ار جوان  .هنجاك
شججفم الن ججوم مججي عججَّ الضجبر  ..ألقججر بمججا ال أعججرف وو ججدتني أتسججاءل ونحججن تحججم الت ججذي

جار ..
عمججا وججان يحسججه (بججالل) ومججا موججر ميججه (عمججار بججن ياسججر) وأسجيل نفسججي إذا ونججا نحججن وفج ًا
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مبججا مججن ي ججذبوننا هججم المسججلمون  ..ومججا ال طججي مججي األمججر ولججه أص جالً  ..ووججان صججوم (أم

ولثوم) يَّحن على دران الس ن ومي أروانه المهلمة عبر الَّناَّان واألحواش ودورام الميا
( ..يا مال يا مثال الوطنية بن اتك يوم المنشية !) .

 -مي الطابور الذي ساقوني للوقوف ميه نالني من الضر وارهانة ما أع َّ عجن وصجفه ..

وانجم هنجاك وجرابيي سجودانية منقوعججة مجي الَّاججم  ..ووانجم هنجاك شججوم و راجد ن ججا  .ومجن لججم

ي د من الَّ؛انية شيًا من ذلك مي ال بدة است ما القايش  ..وأبشع من وا ذلك وان االبتكار
الذي ي َّ عنه الشيطان  ..مييمرونك أن تتولى صفع من هو أمامك وطب ً ا عليك أن تتلقجى

صف ة من هو لفك وال تهن أن هناك مرصة لك لتتهاهر  ..مبم بجراء وي رمجون مجد ثقجا

الصججف ة  .. ..وتصججور أن يوججون الججذي أمامججك  ..ر ججا مججي سججن والججدك  ..بججا أنججم تتصججور
والدك  ..وتوقع أن تيتيك الضر؛ام بما يتالءم مع إ الصك مي إهانة من هو أمامك ..
مي الحوش وق م عيني على ماعة يشببون البشر  ..حليقي الرءو

..

ممَّقجي الثيجا

سبحا مي آذانبم  ..ولم أمبم مي البداية ما يف لونه  ..مقد وان منهرهم نونيًّا  ..إنبم
ي لقون ً
حسج الصججفارة أو مججع الصججفارة التججي تتغيججر نغماتبججا  -وابججدو أنبججم ُدر؛جوا علججى ذلججك مججن وقججم

طواججا  ..وججانوا يتبججادلون الصججفع وج ٌّجا مججع المو ججود أمامججه ثججم ينهمججون مججي صججفين وابججدأ وججا
صججن مججي التنججاطو بججال أر

مججع الججذي أمامججه  .وججا هججذا واألدوام مججن عصججي ووجرابيي وقجوايش

..

تتطججاير مججي الب جواء وتبججبو عش جوا يًّا علججى مججا يقججع مججي طراقبججا مججن أكتججاف وهبججور ورءو

ووا هذا مي إيقا منتهم مع الصفارة المنغمة  ..وعلى صفارة حادة اندمع ال ميع مي طابور
صاعدين إلى السلم المءدي للدور الثاني لتناول الغذاء  . .وا مي الَّنَّانة التي يسونبا..

جحيحا مججي بدايججة إحضججارهم إلججى الحر؛ جي  ..لدر ججة أنبججم وججانوا
قججالوا ل جي إن الط ججام وججان شج ً
هيب جا مججي عججد حبججام األرَّ وحبججام الفاصججوليا وتقسججيمبا علججى ب ضججبم بال ججدل
يبججذلون بج ًجدا ر ً

عموما ال تكفي لسد جو ر؛ بجم أو مسجبم  ..مجاقترح الجب  ،أن
والمساواة  ..ووانم الكمية ً
يتبادلوا األكا بحيث ييكجا ب ضجبم وجا مجا يجيتيبم مجن ط جام ثجم يصجوم حتجي تكتمجا الجدا رة ..
وتطو ب  ،ال ارمين بين ارنسان يمون أن يتحما ال و أليجام تصجا إلجى شجبر وهجي بجرة

الذين ر؛وا ارضج ار عجن الط جام وتبادلنجا االقت ارحجام وقلبنجا األمجر علجى وامجة احتماالتجه ولجم

نستطع الوصول إلى حا يرضي وا األطراف ..

وان ججم هن ججاك حديق ججة مر؛ ججة يح ججيو بب ججا بن ججاء السج ج ن المر؛ ججع األض ججال ووان ججم مَّروع ججة

بالحشيش  ..وحين د لم و دم أنا ًسا راك ين يتحروون على قراميصبم ووجينبم يبحثجون عجن
ش ججيء ب ججين أعج جواد الحش ججيش وم ججي ين ججتف ،الواح ججد م ججنبم  ..ويق ججن انتب ججا أم ججام أح ججد الض ججبا
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قام ججا وبيج جرة مث ججا ( )27.859أو ( 30أل ججن و )516ميلطم ججه الض ججابو عل ججى
ويص ججيو ناطًق ججا أر ً
و بججه بقسججوة ويججيمر أن يروججع رام ً ججا ذراعيججه إلججى أعلججى ليسججتغفر هللا علججى وذبججه ثججم ينبججال عليججه
بالكر؛اج وييمر أن يروع لي يد ال د ..

ن م وانم الحديقة المر؛ ة مقسمة إلى مر؛ ام ب طجو بيضجاء ووجان علجى وجا واحجد أن

ي د أوراق الحشيش مي وا مر؛ع تحم الضر وعندما لم أمبم المطلو مني انبالجم علجي

اللكمام واللطمام مانوفيم على و بي والسج ان يطجاردني بيقجذر مجا ي طجر ببالجك مجن شجتا م
ثم قال :

 -عايَّان تحومجوا البلجد يجا بغجال وانجتم حتجى مجش عجارمين مبجاد؛ الحسجا

يجا أيبيجا يجا قجالالم

الذم ججة  ..ي ججاللي م ججا عن ججدومش ض ججمير  ..المر؛ ججام الل ججي قس ججمنا الحش ججيش ميب ججا ق ججد ب ض ججبا
بالضججبو إَّاي بقججى وججا واحججد مججنوم ي ينججي بنتي ججة ييججر التججاني  ..وهججام يججا تشججليو وتلطججيش

وطب ً ججا ي ججَّ علججى ال سججاكر المنتشجران يسججيبو لوحججد ينحججر مججي نفسججه وي لمنججا مبججاد؛ الحسججا
ويصحي مينا الضمير  ..ميببون لن دته وا بما مي إيد .
ب د ما اتحوم علينجا وَّعونجا علجى السج ون االحتيجاطي مجش ولنجا طب ً جا  ..ميجه نجا
مي حيم ال ذا د إلى أوقام أطول  ..هنا نة بالنسبه ل بنم (حمَّة البسيوني) دي ..

بقيجم

ونا أمام َّنَّانته مدعاني لشر الشجاي  ..وقجال لجي دا شجاي حقيقجي مجش َّي شجاي السج ن

الحر؛ي  ..قلم له  :وما الفرق ؟

ق ججال  :ال  ..م ججا عن ججدوش موج جرة  .وان ججا برض ججه م ججا و ججانش عن ججدي موج جرة  .إال ف ي ججوم هبطن ججي
الضابو وانا بضحك وانا على قراميصي وال أستطيع أن أحفظ تواَّني  ..مصاح بي :

 -بتضحك على إيه يا بغا ؟

هن أنني أس ر منه مع أنني ونم أسترق البصر إليه ألتيكد أنه لم ير سقطتي ..

ولم ينتهر ًّ
ردا مني  ..با ناد على (ال سوري عبا ) وقجال لجه  :جد البغجا د اسجقيه شجاي
فين ..

و رني (عبا ) من قفايا وهو يرمصني بروبته مع وا طوة ووفه األ جر ت جَّف علجى قفايجا

سببا وأ ذني إلى موان تحم السجلم  ..وأمرنجي أن أسجتلقي علجى هبجري
أنغام حقد ال أدري له ً
وأرمع ساقي وانبال بالكر؛اج على قدمي ال اراتين حتى تف ر الدم منبمجا  ..وهجو يسج ر منجي
ويسيلني إن ونم أح

الشاي أتقا من ذلك  ..ثم يبددني  ..أنا ح ا ليه لك حبر يا ابن ..

وأضن أنم أوسخ ما ي طر على بالك من س ا م ..
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وشر؛نا الشاي  ..الطبي ي ووا منا يحمجد ر؛جه ألننجا مجي سج ن (المنصجورة) حيجث ال نسجمع

سججو صججفارة الصججول (مصججطفى) التججي تنببنججا أن مججيمور سج ننا (المججالك) سججيقوم ب ولججة يتفقججد
ميبا أحوال مملكته .

متحوم ججا مي ججك أو
ال ته ججنن أن الص ججمم ال ججذي ت ش ججا عن ججدما تغل ججال علي ججك الَّن اَّنج جة يص ججبو
ً
مسيط ًار عليك لدر ة أن يبتلع لسجانك  ..مينجم ال تكجن عجن الكجالم وأنجم وحجدك بجين ال جدران
األر؛ ججة  ..ألنججك لججو لججم تف ججا ذلججك سججت طيه الفرصججة وجي يحاصججرك حتججى يقتلججك  .سججاعتبا لججن
يون عجن مبا متجك صجمم ثقيجا أسجود يوجتم علجى أنفاسجك حتجى ت تنجال أو تصجرخ .ولجذا البجد

أن تجتكلم لت نج

ذلجك  .أنججم مضجطر للكججالم حتججى بجال صججوم أو حجروف مججع وجا شججيء ومججي

وا ات ا  ..مع نفسك إن ع َّم أن ت د مجن يسجمع لجك ييجر ذاكرتجك أو حديجد النامجذة  ..أو

أسجفلم أسججفا ال جدران حيججث تنججام وتجدمن و بججك لت ججد مجي طوطججه وبق ججه التجي صججن با الججَّمن
الَّنَّانة واألشياء الم لقة موقه والتي تت ذ هي ام

أشباحا ؛ مع هبر با
اصا و ً
مساحام وأش ً
ش صجيام ب ينبجا بشججر أو حيوانجام  ..مجع نقطججة المجاء التجي تتسججاقو متباط جة تغيجر إيقاعاتبججا

مججن متجرة أل ججر  ..مججع صججوم األقججدام مججي الحججوش أو دا ججا ال نبججر متحججدد مججن قوتبججا مججد

ب ججد الججذي يحججدثبا عنججك أو مججد قر؛ججه  ..ومججع األيججام تحججدد ش صججيته بججا وحالتججه النفسججية ..

مصروعا تحم وطية
واموانية دعوته ليشاروك الثرثرة لقبر الصمم الكالو الذي يتراكم حولك
ً
دماعججا عججن نفسججك واثباتًججا أنججك ماَّلججم تتججنف
مججا ت ترعججه مججن وججالم صججامم مججع وججا مججا حولججك ً
وت ججيش وتقججاوم وتضججحك علججى أشججياء وتبوججي حرقججة علججى أشججياء وتثرثججر مججع وججا مججن تيسججر

جادر علججى مبادلتججك الحججديث  ..وحش ججد
حيججا ناطًق ججا قج ًا
ياالتججك أو تستحضججر ذورااتججك وت سججد ًّ
الحياة مي مراو الَّنَّانة .
ووان وسر الحا َّ بيني و؛جين األخ (ومجال) مجن أهجم م جاروي لقبجر الصجمم  ..و اصجة ب جد

مقطوعججا مججن ش ج رة
ترحيججا (أحمججد) و(عبججد الحميججد) وصججرم ب جوار (ار جوان الثالثججة) وحيج ًجدا
ً
عمن يتحدثون لغتي ويحملون أمواري  ..ماَّدادم عالقتي به توثًقا  ..وطالم إلى ما ب د وا

جار
تصججور الفت جرام التججي نقضججيبا م ً ججا نثرثججر ونت ججادل ونوتشججن بيننججا طبا ًعججا وسججمام بججا وأموج ًا
مشججتروة بججالريم ممججا بججين ار جوان والشججيوعيين مججن روججام الشججك وال ججداء والكراهيججة علججى مججد
عقود من التاراخ المصري الحديث ..

وانججم مسججامة تت لججال لتباعججد بينججه و؛ججين األ ججين اآل جران تتبججد مهاهرهججا مججي نهجرام عججدم
الميمور (عبجد ال هجيم

الرضا أو ال فاء ولما رأيانا م ً ا مندم ين مي حديث اد  .ووان نا
الراججدي) ولمججا تصججادف ورآنججا ن ل ج علججى شججباك ال نبججر الكبيججر أو أمججام الموتبججة نت ججادل يرمججع
اطبا (ومال) ألنه وان يتحرج من الحديث إلي علنا باعتباري من المحرمام :
صوته م ً
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 -يا ومال لي بالك ال الشيوعي يبلشفك .

ميتودد أنا متقرً؛ا منه :
 يا سيادة الميمور وليه ما تحذرنيش أنا  ..إن هو اللي يي ُ ِّوِّني  ..أنا مين وهو مين ؟ ..ويضحك ثالثتنا وسو نهرام الس انة المندهشة والمتسامحة  .وان (ومال) (مصجن ً ا) مجي

الموتبة بينما وان (سامي) المنجومي يتجولى تجدرا

الفجرق الرااضجية (سجلة وطاولجة ومجولي بجول)

وهججي مججرق ش ج ع علججى تكوانبججا مججن المسججا ين ال ار ججد (الراججدي)  ..ليشججارك ببججا مججي المباراججام

على دورام مع الم بد األَّهجري ومدرسجة المنصجورة الثانويجة ومدرسجة الصجنا ع تحقيًقجا لسياسجة
حديثججة حيججال المسججا ين والتججي وججان مججن أهججم مهاهرهججا توسججي ه للورشججة وتنويججع منت اتبججا مججن

؛احججا وبيجرة علججى
األحذيججة واألثججاث وأدوام النهامججة والتججي اَّداد إنتا بججا لدر ججة أصججبحم تججدر أر ً
الس ن  .ونالم شبرة وبيرة .
أمينا للموتبة مرصة لد ولبا أثناء وقم الطابور الم صو لي
وأعطاني و ود (ومال) ً
جدودا مججي الصججباح والمسججاء يججتحوم ميججه مججا ي جَّال الشججاويش س ج ان (أحمججد
والججذي وججان مججاَّال محج ً

جادا علججى تسججامو المججيمور وأحاديثججه
عبججد المت ججال) لكججن (ومججال) أقن ججه بججب  ،التسججاها اعتمج ً
الودية إلينا ولما مر ونحن م ً ا ..
تفسير لمنع الكت عني  ..وتبين لي أنه ُعرف لجم تحجدد قجوانين ألننجي شجيًا
ًا
ولم أكن أ د
مشيً ا أصبحم أست ير الكت من الموتبة لنفسي ب د متجرة وجان (ومجال) يَّودنجي ببجا اللبجا
ووتبجا أ جر مجي التجاراخ ارسجالمي وييرهجا  .وجان (الحجاج وهبجة) قجد
أقرأني وت (سيد قطج ) ً
َّود الموتبة بنسخ من وا منشورام موتبته الشبيرة مي (عابدين) ثم اكتشفم أن موتبة س ن

ونَّ بوا الم اني ..
المنصورة تحو ًا
جدادا وثي جرة م جن م لججة (المقتطججن) وم لججة (ال صججور) و(الرسججالة)  .ووانججم
و ججدم ببججا أعج ً
هنج ججاك سلسجججلة األلجججن وتج ججا

واصج ججدارام دار الش ج ج

بيلوانبجججا المت جججددة ووت ج ج

مسج ججرحيام عالمي ججة والمسج ججرح ال ج ججالمي

ودار الم ج ججارف وم ج جرنولين  .متحج ججم لج ججي عالقتج ججي بج ج ج(رضوان) تلج ججك

الموتب ججة (األخ وم ججال)  ..ب ججا

نتب ججا عل ججى مصج جراعيه  ..وأه ججم م ججن ذل ججك أنب ججا أ اَّل ججم الح ججرج

والججتحفظ مججي عالقتججى مججع ال ار ججد (الراججدي) ووانججم عالقتججه مججع (ومججال) تكججاد تكججون عا ليججة مبججو
يسججون مججي عمججارة والججد (ومججال)  ..والتججي يقججع أسججفلبا محججا األدوام الكبر؛ا يججة اصججته ولججذا

سمحم صداقتي مع (ومال) بتقار إنساني مع (الرادي) الذي بالصدمة سمع ب  ،أش اري
مصار يسيلني عنبا ويطل

أن أق أر له ال ديد منبا ..
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جودا شجرعيًّا ومجا صجارم اسجت ارتي ألكثجر مجن
وسمو ذلك أن يوون و جودي مجي الموتبجة و ً
مسموحا به  ..وتذورم حومة الشاويش (محمود س د) عن الحوومة ووين يمونك
أمر
ًا
وتا
ً

أن تف ا ما بدا لك بشر أال تُرابا (.)..

ووججان (الراججدي) وال أدري إن وججان صججدمة أو عمج ًجدا قججد ت لججو مججن الم بججر الججذي ونججم أ ار
يحججوم مججي المواتج مججن قبججا عقج مشججادة انقلبججم ل ناقججة شججديدة تمججاد الم بججر ميبججا وت ججد
على أحد الس انة مانتصر للس ان وطرد .

تناقش ججنا (وم ججال) وأن ججا وت ادلن ججا وانف لن ججا ويض ججبنا وتص ججالحنا ح ججول عشج جرام الموضج جوعام

دينجا و المجة)
والتواراخ واآلراء والفتاو  ..حول ش ار ارسالم (دين دولة)  .ولماذا ال يوون ( ً
دينا وانسجانية) باعتبجار أن المسجلمين لجم ي رمجوا الدولجة الدينيجة حتجى مجي
دينا وم املة) أو ( ً
أو ( ً
أي ججام الس ججلن الص ججالو وأن مص ججطلحام مث ججا الدول ججة األموي ججة أو ال باس ججية أو حت ججى ال لوي ججة ..

دينججا وسججلطة) باعتبججار أن المطلججو هججو الحوججم
مصججطلحام علميججة حديثججة  .ولمججاذا ال يوججون ( ً
أصالً  ..و ادلني مي مشاعية ال ن عند الشيوعيين وَّواج المحارم  ..وال ضجو لسياسجام

(موسوو) وأن اليبود هم الذين ا ترعوا الشيوعية والو ودية ووا المذاه

ارلحادية الكامرة !!

وحاورته حول مواقن ار وان من الحروجة الوطنيجة ومقولجة (واذوجر مجي الكتجا

إسجماعيا

(إسججماعيا صججدقي) أيججام وججان يججذبو الطلبججة مججي منتصججن األر؛ ينيججام وحوايججة ال ر؛ججة ال ي ج
وااليتياالم ولماذا هبرم م ية ار وان مي ارسماعيلية بالجذام وطلج

(اليبود) مي تيسي

منجي تفسجير دور

المنهمام الشيوعية وحفالم الم جون التجي تقجام لت نيجد الشجبا

وايجوا بم

..
مججي ب جج ،األحيججان وججان يثيرنججي مبمججه السججوقي للشججيوعية و بلججه الفاضججو بتججاراخ الحروججة

جر مجي شج ون الحجديث وتجاراخ ارسجالم  ..دعوتجه
الوطنية أو تاراخ ال جالم الحجديث  ..ووجان بح ًا
لق جراءة (الفتنججة الكبججر ) وأن يتيم جا مججا ججر مججي (يججوم السججقيفة) وأن يفوججر مججي عالقججة وججا هججذا
بدين ارسالم  ..ومي ضرورة الفصا بين ما هو مقد

وما هو بشري  .وقلم له أن وا هذا

تشترك ميه وا األديان وتناقشنا حول رواية النصوو واألحاديث و مع القرآن ..
و ضنا مي علوم الحديث والفقه وطالبته أن يفسر لى تقدي

ال طججا ) وججان يطججارد ويضجر؛ه وانبججا عججن الكججذ
تاراخ ارسالم لي

تاراخ المسلمين مالدين لي

(أبي هرارة) بينما (عمجر بجن

علججى رسججول هللا  ..وحاولججم أن أقن ججه أن

مس والً عجن تصجرمام (الح جاج)  ..وال إعجدام
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(الحالج)  ..وما أنه ال عالقة للدين بمالب

البابوام الفا رة وحياتبم المرمبة  ..وا األديان

ملكجا
ملكجا ل ج(م اوية) أو قجا ً
وانم مي بدايتبا تنتصر للفقراء وبالفقراء ثم صارم (نبوة محمد) ً
عضوضا !!
ً
مج ج ججد ا بج ج ججي مج ج ججي ضج ج ججم مهج ج ججالم (السج ج ججتار الحديج ج ججدي) وارعج ج ججدامام بال ملج ج ججة مج ج ججي عبج ج ججد

(س ج ج ج ج ج ججتالين) واعت ارم ج ج ج ج ج ججام وتجج ج ج ج ج ججا

وب ج ج ج ج ج ججار مثج ج ج ج ج ج ججا (أندرا ج ج ج ج ج ججه ي ج ج ج ج ج ججد) و(ه ج ج ج ج ج ججوارد ماسجج ج ج ج ج ججم)

و(اثناسيلوني) بفساد التنهيمام الشيوعية  ..وولبم وت

إن تاراخ الشيوعية لي

ت ر؛ته ونشجرها  ..وسجاعتبا قلجم لجه

تاراخ الشيوعيين !!

واتفقنا مي وثير من القضايا  ..وأهمبا أن السياسة ال ملية تفسجد األحجالم وتكجدر نبجر األموجار

ارنسانية الكبر وتضر بالدين .

والحقيقججة أنججه وانججم لكججا منججا حججدود يقججن عنججدها ولكننججا ارتحنججا ألن وججالًّ منججا اكتشججن مججي

اآل ر ما يحبه وما ي به  ..وتطورم الل ذلك عالقتنجا بقجدر لجم يجر( ،سجامي) وال الحجاج
(وهبة) ألننا لم نون نشروبم مي مناقشاتنا وال ميما ن تلن ميه أو نتفال ! ..
قججرر نا ج

المججيمور (عبججد ال هججيم الراججدي) والججذي أصججبو هججو المججيمور الف لججي منججذ ا تفججى

(الدماطي) و رج ولم ي د  ..قرر إقامجة م جر ،لمنت جام السج ن مجي المدينجة يقجدم ميجه إنتجاج
ورش السج ن التججي اتسج م وتنوعججم مججن األحذيججة الر ججالي والحرامججي وحقا ج

السججيدام  ..وأطقججم السججفرة واألنترابججام والججدوالي

السججفر وحقا ج

و اصججة أن وثي جران مججن المسججا ين وانججم

أيضا وان بينبم ياطون  .والحقيقجة أن منت جام
حرمبم األصلية هي الن ارة وأعمال ال لود و ً
وثير من مثيالتبا مي السوق
أيضا أر و ًا
الس ن وانم على در ة عالية من ال ودة ووانم ً
جغر للس ج ن ي ججر ،وسججو تلججك المنت ججام ..
واقتججرح (ومججال) عليججه أن يصججنع لججه (ماكيتًّجا) مصج ًا

طيطيججا لل نبججر والججورش والمستشججفى والمبنججى السججوني والحمامججام والمطججابخ
وقججدم لججه رسج ًجما ت
ًّ
(ومججال) أن يشججروني مججي
والحديقججة والمَّرعججة  ..ورح ج المججيمور بججالفورة وأراد

صناعة الماكيم م ه ..

لكن الميمور تحرج من رو ى إلى ال مجا وسجو المسجا ين  .ووجان الم بجر لجم يطجرد ب جد

 ..مججاقترح (ومججال) أن يسججت دم الَّن اَّنججة رقججم ( )1مججي الر؛ججع الموا ججه لَّناَّاننججا  -وورشججة صججغيرة
تُصججنع ميبججا األ جَّاء ثججم ي ججاد ترويببججا علججى القاعججدة الم ب جَّة لبججا والتججي ال يموججن أن تتسججع لبججا
الَّن اَّنججة  .وبالف ججا نقججا إليبججا مججا نحتججاج مججن أدوام و امججام وأتججاح لججي ذلججك ال مججا م ججه مججي

الماكيم ووان يساعدنا ن ار ملتو من (شر؛ين) وآ ر من (المنَّلة) ..
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و؛دأ الماكيم الميمول يت لال وات سد  .و؛دأم مي ابتكار أشوال من الورق الملون واللين
المصج ججبوو لصج ججنع نمج ججاذج ألح ج جوا ،الَّهج ججور واألش ج ج ار ومسج ججطحام الحشج ججا ش مج ججي الحديقج ججة

والَّراعام الم تلفة مي المَّرعة وحولبا ..

ثم حجدث أن جاءم إشجارة للسج ن لت بيجَّ المسجا ين ار جوان للترحيجا إلجى سج ن القنجاطر

حيث ي ري ت ميع المحوومين من ار وان من سج ون مصجر الم تلفجة تمبي ًجدا لإلمجراج عجنبم
ولتوعيتبم قبلبا بمباد؛ (ثورة يوليجو) لالنجدماج مجي الم تمجع اصجة وقجد اسجتقطبم الحوومجة

عددا من َّعما بم با وأصبو ب  ،من مروا بمسالخ السج ن الحر؛جي وطجرة وَّراء مثجا (عبجد
ً
ال َّاَّ واما) ومن قبله (الباقوري)!!

عنبر مججن عنججابر الججدور الثالججث الفسججيحة والتججي يشججما
وحتججى يوتمججا الماكيججم أ لججى المججيمور ًا
الواحد منبا حوالي أر؛ع َّناَّان وقرر أن ِّ
نحوله لورشة لنستكما بناء الماكيم وسمو ل ج(ومال)
أن يست دم مجا يشجاء مجن األيجدي المسجاعدة والحجرميين المبجرة مجا تمع مجي تلجك الورشجة المءقتجة

محوومججون مججن محومججة الشج

وآ ججرون مججن محججاكم ال نايججام بججتبم م تلفججة و ججنو متنوعججة ..

وأنا لنها ن ما طوال الليا لنن َّ واتم هيوا الماكيم  ..قبا رحيا (ومال) وا وانه !..

وعنججدما تيملججم المنهججر مجي ال نبججر تججذورم ويججن حومونججا أنججا و(أحمججد) و(عبججد الحميججد) مججن

المبيم م ً ا طوال الشبور الماضية وتيملم هذا ال مع المتنو والمتنامَّ م ً ا مجي يرمجة واحجدة
ضاحوا  :م ك حال يا محمود يا س د !!
مبمسم
ً
ولم نستطع إكمال نموذج الس ن تلك الليلة التي تحم

لل ما ميبجا (شجيوعي وا جواني واثنجان

مججن ت ججار الم ججدرام الصججغار وثالثججة بججاَّان مس ج ونين بججدالً مججن أصججحا

األم جران واثنججان مججن

ال نججود المرمججودين مججن ال ججيش لتك جرار هججرو؛بم وواحججد يفيججر شججونة ون ججار وه امججان واتنججين ت ججار

أحدهما تا ر طيور والثانى صياد تا ر سمك !) ..

حتجى موعجد مجتو السج ن بقينجا سجاهران للصججباح ن مجا مجي نشجر األبلكجاش وقجو الجورق الملججون

وتقطي ججع األس ججالك الص ججل

وتش ججويا م ججا يش ججبه ال ججبال وتقطي ججع مورم ججام مض ججل ة لب ججروَّام ح ججارة

المباني  .وحين اء سيادة ال ار د ليفك هذا االرتبا وار النتي ة وان النموذج قا ًمجا وقجد اكتملجم
له شبوة الكبر؛اء التي تضيء الَّناَّان ونماذج مت ددة لبياكجا بشجر سج انة ومسجا ين  ..صجن با
أح ججد ال ن ججود الب ججار؛ين لتتن ججاثر م ججي الح ججوش  .وم ججي نم ججوذج الورش ججة والموتب ججة والمط ججابخ وييره ججا ..

متغلبم ابتسامة الرضا على نهرة ارحبا التي ص دم إلى و بجه ألول وهلجة  ..وامت جا ابتسجامة
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جر مججي
جاهَّ وحاضج ًا
تش ج يع وأمججا عنججدما وعدتججه وأكججد وعججدي وججا الحاض جران أن الماكيججم سججيوون ج ًا

هما!..
امتتاح الم ر ،الذي أَّف موعد  ..وطلبنا منه مءودين أال يحما ًّ

ولما علمنا أنه من الص استمرار هذا التحالن من البيام م ً ا مرة أ ر قلم له :
 -مججي الورشججه ولججه ح يوججون ججاهَّ  ..موججا الرتججوش وارض جامام وججيبراج ال نججود علججى األس جوار

والنامورة ووضع مالمو الوا بة والتلوان باللون ال او بالس ن ولبا أشياء ستتم مي يومين على
األكثججر  ..ووعدتججه أنججي سججيعما وأن ججَّ أهمبججا مججي نف ج

اآلالم واألدوام البسيطة ..

الليلججة مججي َّنَّانتججي لججو سججمو لججي بججب ،

وتفرقنججا وراح (ومججال) يسججت د للرحيججا مججع (س ججامي) و(الحججاج وهبججة) وانبججاء إ جراءام االنتق ججال

للقناطر ووانم عر؛ة الترحيالم ستيتي عند الهبيرة ..

ونقا لي الب  ،ما أحتاج إليه من أدوام و امام ا ترتبا إلى َّنَّانتي  .وما تمجم إعجادة وجا

أيضا  .وودعم ببجة ال مجا
شيء إلى الورشة وا الء َّنَّانة رقم واحد  ..من (البنك) واأل شا
ً
المشترك (ومال) بما يستحقه وقا د لكتيبة متناثرة استطا أن ين َّ ببا تس ين مي الميجة مجن حلجم
صغير المتتاح م ر ،منت ام الس ن (الم ر ،الجذي أهلجه ميمجا ب جد أن يتجولى منصج

مصلحة الس ون لش ون ارنتاج والتصنيع ب د أن نفي للواحام لمدة سنة !)

وويجا

ووانججم ليلججة الترحيججا واال ججتالف تلججك نبايججة لمرحلججة و؛دايججة لمرحلججة أ ججر اَّدادم ميبججا واتسج م
دا رة عالقاتي بالمسا ين وبالس انة  ..وب د أن أن َّم على ير و ه بمسجاعدة أصجدقا ي طب ً جا
وا مالمو ورتوش اركسسوارام الالَّمجة ليوجون النمجوذج صجورة طبجال األصجا مجن األصجا  .ومجي

الموعججد المحججدد اَّدادم عالقتججي بال ار ججد (عبججد ال هججيم الراججدي) توثًق جا وألفججة أطلججال ميبججا س جراحى مججي
براح الس ن وصرم أت ول براحتي ما بين الورشة والموتبة والمواتج والحجوش والم جاَّن دون أن
أحتاج لس ان يحرسني أو يتسلمني مي وا مشوار .

منببا حماسجه إلجى طجورة ذلجك ألننجي
وعندما اعتذرم له عن مصاحبة النموذج مي الم رً ،
مي النباية سيلفم نهر المباحث إلجى طجي مجادح قجد ي طجيبم مرصجة لالنتقجام مجن طجرد م بجرهم ..
اَّدام ثقته مي  .وأردمم بطل

أن أعود الرتداء مالب

السج ن حتجى ال ألفجم األنهجار بمالبسجي

المدنية وسو المسا ين وألذو مي حياة الس ن اليومية ..
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 ال تصدق من يقول لك إن أيام الس ن متشاببة  -هي مبالغة  ..ماأليام ال تشبه ب ضبا

مججي المطلججال  .مالنسججبية هججي قججانون أَّلججي مججن ق جوانين الو ججود  ..بالضججبو ومججا أن التغييججر

قانون الحياة الذي ال يتغير ..

أو السجم قبجا ذلجك  ..وانجم

تماما عن أيام الشبور ال م
األيام ب د ترحيا ار وان ا تلفم ً
أيامججا ييججر األيججام  ..ت تلججن ا تالًمجا ججذراًّا  ..وججالفرق بججين أيججام السج ن االنفجرادي وأيججام الحراججة ..
ً
أيض ججا م ججي م ججد
ا تلف ججم م ججي طبي تب ججا وط مب ججا  ..ا تلف ججم م ججي إيق ججا حروتب ججا م ججي طولب ججا و ً
ارحسا

حلما  ..أو ما دة ..
ًا
ألما أو
انتهار أو ً
ببا ً

مي الَّنَّانة االنفرادية وحيث يقضي المرء أكثجر مجن اثنتجين وعشجران سجاعة وجا يجوم لجن بجا

ومحاص ار ب دران صماء ال تح
موصد بليد قبيو اللون والمنهر
ً
تحاصر قضبانه وقواط ه السماء وتحب

السح

وال تست ي

 ..وشباك مر؛جع

والن وم وتكسر الضوء والهلمة ..

ال يوججون أمججام المججرء إال أن يقضججم الوقججم بيسججنانه وأهججامر وأحاسيسججه لحهججة بلحهججة تمججر ثقيلججة
وام ججدة  ..م ججال يترو ججه إال ث ججة هام ججدة ث ججم يوتش ججن أن الوق ججم ه ججو ال ججذي أ ل ججى س ججبيله وت ججرك رقبت ججه
ليسججتطيع أن يحججرر أنفاسججه التججي أرهقبججا الصج ار ييججر المتكججاما  ..الججذي ي بججر ارنسججان المحبججو

اديج جا عل ججى الل ججوء إل ججى أحض ججان أوه ججام يلمل ججم أش ججتاتبا م ججن حيات ججه  ..يستحض ججر بب ججا أحاس ججي
انفر ًّ
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ومواقججن م ججن ذورااتججه يتغلج ج

إن ن ججو م ججي تمثلبججا  -عل ججى طججايوم الص ججمم و بججروم الوق ججم .

وت يا م ي ذلك الفتى الذي وصفه اله التقي الور وهو ب د صبي قا الً :
(هذا الولد ال تبدأ له حروة  ..اشغلو بالدراسة)

ميلحقونججه مججي الراب ججة بمدرسججة البنججام بصججفة ييججر رسججمية  ..ميقججود َّميالتججه إلججى يججَّو أش ج ار
التوم والى م ابا ال فارام وال نيام واد ا المدار االبتدا ية قبا سن ارلجَّام  .وال يوجن عجن
مطججاردة الغر؛ججان مججي أووارهججا وال صججامير مججي أعشاشججبا  ..ويغججَّو ال نججاين المسججورة باألش جواك مججع

صجبيان ليسجوا تالميججذ مثلججه ولكججنبم م ججه يغججَّون ج اَّ ن دتججه  ..وحقججول عا لتججه  ..وَّ ار ج

ي ارنججه

ميمججا بججين حقججول (ال م ج ) و(السججب اية) و(أر ،الطيججر) و(التلججول) بحثًججا عججن الضججفاد وديججدان
الطين لصيد األسماك وا و ،البرك والتر بحثًا عن ثمار ال ميَّ وويَّان الدرة !
هذا الذي لم تبدأ له حروة حتى ب د أن صار متى ثم شابًّا ي رف م نى تيميم القنال والحجر

دماعا عن الوطن ثم يقود مع َّمال ه أها القراة ولبم النت اَّ حقوقبم المنبوبة
الوطني والنضال ً
جوما واراواتوراججة ضججاحوة ويوتج منشججورام ويشججارك مججي
مججي ال م يججة الَّراعيججة مي طج وارسججم رسج ً
م الم حا و تحم مسمى ل نة الوعي الت اوني !

هجذا الججذي حاصجرته ججدران الَّن اَّنجة ( )39الججدور التججاني مجي سج ن (المنصجورة) لت بججر علججى أن

يقضجي سججاعام طوالججة يقججي

طججول وعججر ،الَّن اَّنججة بججال طوة وبالقججدم ثججم يبتكججر وسججا ا للقفججَّ إلججى

جاعا وان حجدم
رحم الشباك أو الت لجال وجالقرد ببطانيجة بفتحجة البجا بحثًجا عجن مجد رءيجة أكثجر اتس ً
منه أسالك األسجوار الب يجدة لحجا و السج ن وأشج ار يابجة ال َّورانجا مجن ناحيجة ومجن ناحيجة أ جر
مج جراو بط ججن ال نب ججر الم ججءطر باألس ججياخ الحديدي ججة الَّرق ججاء القاتم ججة وال ججبال الب ججارد وأوام ججر السج ج انة

والح ج ار

(انججَّل يججا مس ج ون) مي مججد إلججى ا ت جراق ال ججدران إلججى ب جراح الججدنيا مججوق أ نحججة الججذوراام

حضر أمالم الفرسان وقصو القراصنة وحوايام رعاة البقر الملونة مست ًينا بذاكرة وانم مي
مست ًا
أو با وصباها  ..ت يجد عجر ،األمجالم وروايجة القصجو وت سجيد الروايجام ؛ وهجو موجوم أو م لجال
أو مقجرمو أو ُمقججع أو ن سججان مججي نفج الموججان الججذي يبججدو مججي وججا األحجوال ضججيًقا عليججه وضججا ًقا
بذورااته التي وان مراو الَّنَّانة يوتظ ببا حتى تكاد ت نال أنفاسجه وتشجا حروتجه وتق جد مجي موانجه
الذي يَّداد ضيًقا عليه واَّداد هو ضيًقا به .

جر ي لسججون م ججه يحدثونججه حججديث األصججدقاء أو حججديث الرمججاق ؛
والتجي وانججم أحياًنججا تت سججد بشج ًا
بوا دية عما وراءهم من مبام وما عليبم من وا بام .
نادا األسطى (عبد السالم شطا) لينتَّعه مجن وسجو َّحجام حجول إحجد موا جد قبجوة النجادي.

َّحججام ضججاحك يججومي يشججاهد م جي م روججة دومينججو ال تنتبججي مججع شججقيال (عبججد السججالم) (م اهججد
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ش ججطا) أكب ججر حرا ججن (دومين ججو)  ..وس ججر الم ججرح والض ججحك ه ججو الح ججظ الغراج ج

ل ججه ؛ إذ يب ججَّم

(م اهد) الحران باستمرار ريم أنه لم يون ي جرف مجن الل بجة إال قواعجدها ال امجة التجي ي رمبجا
الكامة ولم يون قد عرف ب د أن لكا رقم مي الدومينو سبع مرات

ولم يوجن قجد اكتشجن أسجرار

وشجججن المسجججتور وحسج ججابام األرقج ججام التج ججى يتقنبج ججا الم ل ججم (م اه ججد) ولج ججم يوج ججن يج ججدري أن ل بج ججه
جر ضجحوام
ال شوا ي هو الذي يبَّم دا ًما طو وحسابام صمه الذي وان يثور وال ن مثي ًّا
وس راة رواد المقبى  ..واومبا وان قد هَّم (م اهد) بطراقة م رم مو ة عارمجة مجن المجرح

عنججدما نججادا (عبججد السججالم) وأ بججر أن عليبمججا يج ًجدا أن يججذهبا إلججى موعججد حَّ؛ججي مججع َّميلججين مججي
قراججة م ججاورة وهججي (ال جوابر)  .وججان أحججدهما سججا ال جرار َّ ارعججي مثججا (عبججد السججالم) ووججان
الَّميججا اآل ججر تججا ر ججردوام بسججيو لكنججه حججامظ للسججيرة وراو للحوايججام الش ج بية وصججاح
ماهيراة مذ بين أها تلك القراة وال َّ الم اورة ..

ابتسم لنفسه وهو قابع مي روجن الَّن اَّنجة عنجدما تجذور الوليمجة التجي أعجدها لبمجا الَّميجا السجا ال.
األر ،الجذي ي مجا لديجه  ..ووجان أمجام الجدوار

ووان متَّو ً ا من امرأتين ويقيم مجي دوار لصجاح
رن الحصاد تحيو به قناة الري الكبر التي تغذي األراضي لن الدوار لمسامام وبيرة ..

وانم ال لسة مي المساء التالي ب وار القناة ومو ا بينبم مدعوون لل شجاء وأكثجر مجن ذلجك ..

لسججبرة م جَّاج وموججر ب ديججة أن ي تججذر عججن شججر (الحشججيش)  ..لكنججه أشججفال علججى نفسججه مججن رأي

طالبجا) مثلجه أن يف لجه  ..وسجيوون
الَّمالء السلبي مي امتناعه باعتبار أن ما يف لونه أمجر ي يج ( ً
رأيبم أنه م رد (تلميذ) وهم ينهرون إليه باعتبار (مناضالً) يقاوم قو الهلم واالستبداد  .ووانم

م روة ال م ية ال تَّال على ُب د عدة شبور  ..مامتثا وابتلع اعتراضه ..
اكتفى بطل

تي يا لسة المَّاج وال شاء إلى مجا ب جد عقجد اال تمجا والجذي وجان أول ا تمجا

لبججم و لي ججة ب ججد أن ت ججابع هججو وو ججه مناقش ججام (عب ججد الس ججالم) م بججم حت ججى ججاء الوق ججم المناسج ج

لضمبم للتنهيم  .ولم تكن الحملة ضد الحَّ قد بدأم ووانم البالد ت جيش جو قيجام الوحجدة ومجا
صاحببا من ارتفا نبرة الموا بة مع االست مار وت مال ال القام المصجراة السجوميتية  .ولجم تكجن

قد اتضحم أب جاد المجءامرة الب ثيجة الر يجة السجتب اد الشجيوعيين مجن صجفوف ال ببجة الوطنيجة ولجم
تكن ثورة ال راق قد قامم ب د .

وب د أن عقد اال تما الذي صال ميه طب ً ا و ال ..
طب ً ججا شججرحم الموقججن السياسججي ب ججد الوحججدة ومججا ججر مججن حججا األح ج اَّ واعت جرا ،الحججَّ

السوري  ..وشرحم رأينا مي أن الوحدة وان البد أن تتم بطراقة ديمقراطية  .وأننا وان ي ج
نطبال على مصر ما هو حادث مجي سجوراا مجن ت جدد األحج اَّ ال ال وج

أن

ألن النهجام الحَّ؛جي هجو

جدما  .وضججحوم بصججوم عججال عنججدما تججذورم ال بججارام التججي قلتبججا و ار ججم
األكثججر ديمقراطيججة وتقج ً
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مالمو الَّمالء الثالثة وهم يوامقون على ما أقجول وات لجون انتبجا ي مجن مناقشجة ب ج ،األمجور

جور إل ججى الفقججرة التالي ججة م ججن
التنهيمي ججة والض ججرورام الت ججي تفرض ججبا المرحل ججة م ججن سج جراة  ..وانتقلن ججا م ج ًا

اال تما مقام األسطى وأحضر القص ة التي تتوهوج ميبا وومة من القوالو المشت لة ..

وتججولى الَّميججا ال رد جي تط ججيم الح ججر األول وعججَّم علججي بججه  ..ومو ججم  .ولججم أسججتطع أن

أرم .. ،ولم تكن المرة األولى التي أشر ميبا ال وَّة  ..مينا َّ؛ون دا جم بحوجم صجداقا ي لَّ؛جا ن

قبججوة عججم (أحمججد النججادي) الججذي هججو مججي الحقيقججة صججاح

القواعججد ال براججة مججي نهامججة ال ججوَّ والججذي

طبقم شبرته آماق (ميم سلسيا) وما وراء البحر الصغير .

جار  ..وأشج ا صجدري  .ولكننجي تحاملجم ورمضجم
نفسا عميًقجا أشج ا الح جر المط جوم ن ًا
أ ذم ً
أن أكو موتمجم قجدر ارموجان وطجار نصجن دمجايي  ..مجع الجد ان الكثيجن الجذي لجم يوجن بالتيكيجد
ي ججتالءم م ججع وضج ج ي ال ججام ي وال الحَّ؛ ججي  ..لك ججن الس ججبرة وان ججم ق ججد لفتن ججا روحب ججا  ..وان ججدم م
الضججحوام والنوججام مججع دوران الح ججارة وججاألمالك وسججو ليججا سججاج ونسججمة صججيفية  .وم ججية قججال

الَّميججا (ال رد جي) وأهججن ذلج جك وججان ب ججد الح ججر السججابع  ..مللسججابع دا ًم ججا داللججة مججي الحوادي ججم
الش بية .
ألنه قال :

 -صلوا بينا على النبي ..

صلينا وَّدنا النبي صال  ..وأردف هو ب د أن أش ا ح ًار آ ر بقوة ..
الغل ) اللي مالي الدنيا ..
 الحدوته دي بقى بتقول لك أري الش مي ( ُانتببم للمد ا الذي يقوله وو دتني أتو ه إليه بوا حواسي ..
 وان يا ما وان ميه ار ا تا ر ما شاء هللا ت ارة وملوماتم أمه وهو صغير  ..محلن ما ي ي

القل

له مراة أ

وقصر و دم وحشم وابن واحد وحيد

ور؛ا لحجد مجا شجاء هللا مجا بقجى شجا

يشجرح

الحَّان ..

نفسججا مججن الح ججر التاسججع  ..بينم جا قججام األسججطى المضججين باسججت ال ال شججاء مج ُّ
جردوا عليججه مججن
شججد ً
الدا ا أن ال شاء سيوون
اهَّ ب د نصن ساعة ..
ًا
وعاد صاحبنا للحوي بينما راح (عبد السالم) ي بَّ ح ًار آ ر ويغمَّ لي أشد حيلي وأكجون قجدها
 ..مطمينته وتناولم ال وَّة بثقة و دية .
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 -ال ار ججا قججال أنججا وبججرم ومججا عادشججي بجاقي إال إنججي أروح أَّور النبججي وأحججي  ..واهججي أمجوالي

دي ولبججا يججا ابنججي مسججيرها ليججك إن آ جالً أو عججا الً  ..يججالال شججد حيلججك وانججا ح اتفججرو ل بججادة ر؛نججا .
وراح ال ار ا حي وَّار ور ع منور واتفرو لل بادة .

وق د مي أودة ماضية بسيطة مجا ميبجاش ييجر سج ادة وقلجة  .يد ُّلولجه األكجا بالمواعيجد  ..وهجو

نججاَّل صججال وذو ججر لحججد يججوم ن ججد البنججه  .وق ج جد قدامججه وحججو إي ججد علججى ارسججه وق ججال لججه ججد آدي

مصحن ر؛نا  ..حو إيدك عليه لو ونم طاهر قال له  :طاهر يا ابا  ..إحلن إن اللجي ح اقولجه
يفضجا سججر لحججد مجا توصججي ابنججك إنشجاء هللا نفج

الوصججية  ..األود دي  ..تقفلبجا ب ججد مججوتي ومججا

حدش يفتحبا بتاتًا  ..واعرف يا ابني ان دي وصية وصاني بيبا ابويا ووصا بيبا دي ووصجا
عليبججا ججد ججدي سججبع ججدود يوص جوا اوالدهججم يججا ب ججد يججا لحججد مججا وصججلتني  .وعبججد هللا بينججا
توصي بيبا ابنك وتوصيه عليبا  ..يا ل يا وحلِّفه على ود ..
وحلن له الواد  ..انه ال ح يد ا األودة وال ي لي حد يد لبا من ب د ..
وما ماتش يومين إال ووان ال ار ا مقابا ر ورام ..
وهنا متو بجا

الجدوار  .و ر جم امج أر تحمجا طبليجة وأ جر تحمجا صجينية نحجا

عليبجا أن جر

متة محترم  ..وحطجوا مشجالبم وسجطينا  ..وانجم راحجة الملو يجة مايحجة والفتجة بتقجول ولجوني ..

و وَّ مجراخ محمجران لسجه السجمنة بتنجَّ مجوقبم عبجد السجالم ل ِّجم ال جوَّ  ..ووانجم بطونجا بتَّقجَّق

و(الحشيش) وعنا ..
 -والحدوتة ؟!

 -مش ال ار ا مام  ..هللا يرحمه ..

 -بقى د والم  ..دي عن سر (الغل ) اللي مال ال الم ..

الغل ) !
 ب د ما نمال البطون  ..ن رف سر ( ُضاحوا ..
قال (عبد السالم)
ً

 -يججا عججم وانججم يبمججك إحوججي وانججم بتيكججا  ..األكججا وتيججر مججا ت ججامش  .واحوججي علججى سججطر

وسي

سطر لألكا ..

وضحونا  ..وت م نا حول الصينية  ..ووان األكا شبيًّا لدر ة أنا حسيم إن بطنجي بتل ج

علججي ود وججان عي ج
وعك .

صوصججا لججو مججا وججان عنججدك اللججي يسججد
الججذوراام اللججي بت ج ِّجري الراججال و
ً

لكن وان عندي ليلتبا ووَّ حالوة طحينية من الكانتين مقلم لنفسي :

على وا حال الحالوة وويسة ب د (الحشيش) !
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ال أذور عاودم تذور الحواية مي نف

الليلة أم مي يوم آ ر أو مي ليلة أ ر ووان هجذا

أحججد عيججو االحتمججاء بالججذوراام مججن ص ججمم الوحججدة وثقججا الوقججم مججي الس ج ن االنفججرادي ..

اصجا ثجم يسجلمونك للنجوم ويسجلمك الصجحيان إلجى
ً
ميحيانا ت سد الذوراام أمامجك أحجداثًا أو أش ً
النسيان  ..لكني ونم قد أُع بم بونوَّ الَّميا (ال رد ي)  ..وم رمته الموسوعية بالحوايام
واألمثال والنوم الش بية  ..لكنجه بالتيكيجد أكمجا لجي الحدوتجة مجي وقجم مجا ؛ ألننجي ت لقجم ببجا
اصة وقد شدتني تيمة (البا

المحرم) هذ التي ت دها مي وثير من الحوايام ال ميلة ..

 المبم إن الولد ب د مترة من موم أبيه  ..مال القلال روحه وتمون منه الشك ميما ي فيه هذاالبا

 .مصمم ذام يوم أن يطفا نار األس لة التي ينبتبا الشك مي قلبه حول مجا وراء البجا

ولما مر عليه أو تذور ..

أعطججى لكججا ال ججدم عنججد إ ججاَّة ولمججا أصججبو مججي القصججر وحججد أيلججال أبوابججه وشججبابيوه وهججر

إلى الح رة مفتحبا بلبفة لكنه مو ا أال شجيء هنجاك  ..ح جرة اليجة جرداء ال (طاقجة ببجا وال

عالقجة)  ..وأرضجبا ترابيججة علجى عوج

أر ،الغجرف األ ججر  ..موَّتجه نفسججه أن السجر مججدمون

تحججم األر ،ميحضججر أدوام الحفججر  ..و لججع مالبسججه إال الضججروري  .وهججام يججا عججَّق وحفججر

حتجى وججاد التج ار الطججالع مجن الحفجرة يغطججي ججدران الغرمجة دون أن ي ثججر علججى شججيء  ..م ججاود

ير (قنينة) صجغيرة ال تكجاد تهبجر مجن قبضجة يجد
ال ما ثالثة أيام بثالثة ليال  ..حتى و د أ ًا

..

أصي

ضجا
بإحبا شديد لكنه مور مي وصايا دود ( ًّجدا عجن أ ) مهجن أن ببجا البجد ب ً

جحور أو سججحراًّا  ..م اهججد حتججى متحبججا بصج وبة مانججدمع
مجن (مججاء المحايججاة)  ..أو شججيًا مججا مسج ًا
منبا د ان يرا مأل مراو الغرمة والحفرة وحاصر  .ثم ت سد مي م لوق ضج م بشجع ال لقجة
يشججبه ارنسججان ولججي

بإنسججان ولججي

بحي جوان وان وانججم لججه طبي ججة الحي جوان َّ .عججال ميججه َّعقججة

مغشيا عليه ..
ارت م لبا األر ،وعيونه تطال شرار نار مسقو
ًّ

قسر وقال له :
لكن ذلك الم لوق أيقهه ًا
 -سبع أ يال يا مت و وأنا نايم وجامي يجري شجري مجنوم ومجن الجدنيا  ..تي جي انجم وتقلجال

منججامي  ..دانججا ح اقتلججك شججر قتلججة  ..يججا أبططججك َّي الفطي جرة يججا أمَّعججك نسججيرة نسججيرة ..

إ تر لنفسك موتة ..

 -إرحمنى ؟ ..
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 -إنم مين ؟

 أنا قدرك  ..نصيبك  ..أنا صديقك .. وصديقي وليه عايَّ تموتني ؟ ألن د قدرك م ايا .. -إرحمني ..

..

اما ألبوك الطي
 إسمع أنا ح ا يرك يرة وأعطيك مرصة إكر ً -مي عرضك ..

 إسمع  ..إ تار لك يرة من االتنين  ..يا أعصرك قي قبضة إيدي لحد ما تطلع روحك ..يججا أرميججك بججر القصججر بالبدمججة اللججي عليججك  ..تمشججي ومججا تبصججش وراك وتنسججى إن لججك
أر ،أو قصر أو مال ..

بوى الولد حتى حنم ال دران ولكن (صديقه) لم يحن عليه مقال :

 -أ تار ا رج  ..لال هللا يا أر ،هللا واسي

لك ال ما بما حما ..

مي لمو البصجر لقجي نفسجه مجع طل جة النبجار ماشجي َّي ال راجان مجي طراجال طواجا نج
مالباش نباية  .وش ر عالي على ال نبين لحد الضبر ود

وان ت

ترعجة

من المشي والبواء

حرقة م اللي ر له  .لمو على الشو التاني ار ا مالح وان بيحش برسيم ل اموسته وميجا
ب د ما صلى الضبر  ..وق د تحم الش رة يفك منديا يدا  ..ولسجه بيقجول باسجم هللا  .سجمع

اللي بيقول له :

 -السالم عليوم يا ابويا ورحمة هللا .

 سالم يا ابني ورحمة هللا و؛رواته  ..اتفضا وا لك لقمة .الجواد مججا صججدق سججمع الكلمججة وججان ال ججو اتموجن منججه راح طابج

مبلججول وق ججد قججدام ال ار ججا  ..ص ج

عليججه وقججال لنفسججه دا الَّم ميججم مججن ال ججو  ..مقججال لججه :

باسم هللا ..

وعما نفسه بياكا وسا

الجواد ب ججد مججا شججط
ال ار ا  ..مطبط

مججي الميججة وم ججدي الترعججة

له األكا وهو بيقول ال حول وال قوة إال باهلل ..

علججى األكججا  ..راح مميججا علججى الشج رة  .وق ججد يبوججي بحرقججة حرقججم قلج

عليه وقال له :

 -يا ابني وله بيبون إنم شبا

الواد قال له :

والدنيا قدامك .

 أصا ونم باشتغا أ ري عند نا -أعججوذ بججاهلل دول نججا

وولوا عرقي وطردوني .

مججا عنججدهمش دم يججاكلوا عججرق الغلبججان؟ إسججمع أنججا ال عن جدي عيججا وال

ِّتيجا وعنججد تججالم بنججام صججبايا مسججتوران ت ججالى  ..أعملججك ابنججي  ..وانججا ر لججي والقبججر ..
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وأ جوَّك اللجي ت تارهجا مجنبم وتجراعيبم وترعجى الفجدان د وال اموسجة دي  ..ور؛نجا ي وضججك
ير

اللي راح منك ..

مججاميش ال مرصججة وال وقججم لال تيججار  ..وامججال علججى طججول وراح م ججا  ..ا تججار بنججم مججن

البنام وال ار ا حدد ال مي

اللي ب د ود لكتج

الكتجا

والد لجة  .ويجا دار مجا د لجك شجر ..

ومرم األيام  ..والواد أهبر لل ار ا عرمان بال ميا ماشتغا مي األر ،ووإنبا أرضه  ..لحد
قبا يوم ال مي

بيوم قال أسرح الغيو وأحش برسيم لل اموسة يوفيبا ولجو أر؛ جة ايجام علشجان

ما ات بش حمايا ..

سججرح وق ججد يحججش برسججيم ويوججوم ويحججَّم  ..إال و؛يضججر ب ينججه لمججو اللججي ججاي عليججه مججن

وسججو الغيطججان  .سججادد عججين الشججم

 .ولمججا بقججى موقججه وججان حالججه بقججى عيضججة مججن الرع ج

وال وف ..

قال له  :اين مني ؟
 -إنم مين ؟

 -يا لحقم تنساني دا انا نصيبك  ..صديقك .

 عايَّ إيه تاني مني ما سيبم لك اللي ورايا واللي قدامي . -لسه !! ما شفيتش يليلي .

 اعما م روف أنا ما صدقم لقيم متو  ..عايَّ إيه تاني ؟ -روحك ؟ ..

 -روحي ؟  ..حرام عليك  ..إرحمني ..

 إسمع ا تار لك ير م االتنين  ..يا أدبحك يا أدبو ال اموسة دي ! حرام عليك  ..ذنبه إيه ال ار ا الغلبان تموم اموستة . -ذنبه إنم  ..هه قلم إيه ؟

وبصوم متحشرج ارج بال اميجة مجن َّور قجال لجه إدبجو بج

مجوتني آ جد ال البيجة تسجترني

قبا مجا تطجرطش عليبجا الجدم  .وطب ً جا ب جد مجا حصجا صجاحبه ا تفجى  .قجال وانجا ح اق جد أنيجا
إيه ؟  ..واقول لل ار ا إيه ؟ دبحم ال اموسة عشان مرحي ؟! و د ب ضه واتكا ..
بلد تشيله و؛لد تحطه و اين يولم حد لينحسه  ..لحد مجا لقجي ووالجة قمجاش مجي مجد ا بلجد

ود  .و ار ا طي

قاعد موت

ينش وما ميش وال َّ؛ون  ..مضا راقم ال ار ا لحد ما مد إيد

طلججع م البنججك لفججة أكججا واق ججد ياكججا  ..مهبججر بمنهججر المسججوين لججه  ..ال ار ججا رد السججالم وق جال

ت الى وا يا ابني ال و وامر ق د ياكا م ا  ..مجي دقيقجة والتانيجة الووالجة اتملجم بالَّ؛جا ن ..

اللي عايَّ حرار واللجي عجايَّ صجوف واللجي عجايَّ وسجتور  ..لقجى نفسجه بينجاول ال ار جا ويقطجع
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ويقطججع وال ار ججا يقججب ،لحججد آ ججر النبججار وججان الججدرج مججا شججاء هللا

وال ار ججا يقججب . ،هججو يقججي

إتمال وال ار ا وشه نور والبسمة مرشم على وشه للودنين .
قال له  :وشك حلو علي وقدمك س د !
ال جواد مججا ِّ
ردش وشججور  ..ال ار ججا طل ج

منججه يشججتغا م ججا مججا دام مججا عنججدوش شججغا والولججد

وامال  .لكن لما قال له  :ما دام ما لكش متو ت الى أدبر لك متو ف بيتي..
قال له :

 يفتو هللا  ..إذا ح تآمن لي أنام قدام الدوان يبقى وتر يرك وويني يفير ..عليه  ..طلع له ( )3بطاطين وسابه وروح ..

ال ار ا ب د ممان ة ص

الصبو ه متو وم جا الفطجار  ..واللجي وجان امبجارح حصجا أكتجر منجه النبجارد  .د يقجي

ويقطججع ود يقججب ،والنججا

أشججوال وألجوان لحججد مججا ال ار ججا ب ججم ي يج

بضججاعة مجرة واتنججين ..

اتغججدوا وات ش جوا وال ار ججا ماشججي مججروح مججا هججانش عليججه يسججيبه بججر الججدوان  .عطججا أ ججر بججالحال

والمسججتحال  ..مججا هجو مججش وججا الت ججار شج ين  .ولمججا ججه يججروح قججال لججه ت ججش تنججام ججو مججن
الطا ..

الواد الحقيقة بدأ ي اف وقال له  :ما بالش !!..
ال ار ا صمم وقفا عليه الدوان  ..وروح ..الواد من الت

انه ما حلمش بيي حا ة ..
مججرم تججالم ايججام  .نف ج

نسبة بدل اليومية ..

نام َّي القتيا وهو مبسجو لدر جة

الل جي حصججا ؛ بيحصججا  .لدر ججة إن التججا ر الطي ج

د عمججا لججه

وب د ما لو اليوم التالم وراح الواد مي النوم َّي ال ادة وهو مرحان  ..إلتقى اللي بيبَّ

بقسوة مقام مفَّو  .واتفَّ أكتر لحد البوا لما شاف (صديقه) مالي عليجه الجدوان وأنفاسجه نجار

ح ت نقه ..

 -عايَّ إيه تاني مني ؟ ارحمني .

 روحك – حرام عليك  -ا تار ير – يا اقطم رقبتك يا احرق الدوان .-

حرام ال ار ا ذنبه إيه ؟

 إسيل نفسك ال ار ا ذنبه إيه . طي-

ر ني من هنا واال حتحرقني ميه  .تبقى مين ال يرة يا حدق ..

ت رج ما تتلفتش وراك .

ولقججى نفسججه بججر الججدوان ومججن ييججر مججا يججبو  .ح ج

الموان  ..ال بان ؟

النججار وشججم الججد ان  -وطججار يب ججد عججن
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 ال بان ؟! ليه توصفه بال بن ؟ الَّم يبر طب ً ا يا روح ما ب دك روح .. يا شجيخ ؟ يجا اشجتراكي يجاللي عجايَّ وعجارف إنجك مموجن تتسج ن عشجان دمايجك  ..قصجدياللي ف قلبك ..

تنببم وتذورم أن المناقشه تلك لم ت ر بالضبو وما أروابا ولكن ميمجا يشجبه ذلجك  ..مجال

أذو ججر ه ججا و ججان (عطي ججة ال رد ججي) راوي الحواي ججام يقص ججد بالض ججبو أن يف ججرق ب ججين (دماي ججك
وقلبك) لكن ذلك ما استقر مي الجذاكرة ألنجه قجال ًّ
ردا علجى سجءال لجي  .هجا بجان دي مجي مجتن

الحدوتة أم إنبا ت ليال من الراوي ؟ قال ..

 الحدوتججة ال تحججاكم أبطالبججا ال جراوي الق جراري ال يحوججم علججى تص جرمام ش صججيام حواديتججه والأبطالبا لكن أنا الذي أصفه بال بن م بنه هذا هو الذي ر المصا
 وين ؟ ال ار ا ماشي ن -مججا هججو لججو صججبر القاتججا

على الدنيا ..

الحيو بيدور على لقمة ونومة ..

المقتججول وججان مججام لوحججد ومججا اتشججنقش  .يججا سججيدي الحوايججة

نفسججبا اتكججررم م ججا  ..لمججا وصججا لمدينججة َّي (المنصججورة) وججد  ..وق ججد مججي نينججة َّي

(ش رة الدر) يفور ح ي ما إيه ؟
وججان ميججه وا ججة وم ارتججه وابنججه  -طفججا ص جغير بيل ج

ح جواليبم  ..يشججاء السججميع ال لججيم إن

الولد يت لال بيه ويشبو وراسه وألن َّمة ما يروحوش اال ودا م اهم .

ال وا ة يحايا ابنه بوا الحيا ما ميش مايدة مي ر ،عليه أن يلحقه ب دمته يرعى الطفا ..

موتو  ..واتكررم الميسجاة  .ب جد تجالم أيجام  ..الجواد  -قصجدي ال يجا عجيو  .و ارسجه برضجه
وألجن صججرمة ينجام م ججا مجي سجرار  ..ال ار جا الحقيقججة اتفجَّ  ..لكججن المقجدر والموتججو مجا منججه
هججرو  ..وب ججد صججديقه مججا قتججا الطفججا  ..ججرج هر؛ججان مججن البلججد ولبججا وهججو بيمججوم نفسججه مججن

ال يا وقلبه بيتقطع  .ولقى مصلية على الرااح  ..منَّل ويا الف جر اسجتحمى واتطبجر  .وق جد
يصلي لحد النبار ما طلع عليه نام من الت
علججى الضججبر وججد  .لق جي ار ججا طي ج

الضبر

..

بججدقن بيصججحيه عشججان يقججوم يتوضججى ويصججلي م ججا

ماعة  ..أول ما صحي قرمو ن

النسوان  ..ال وَّ قال له :

حيو المصجلية وق جد ي جيو بحرقجة وانبنجه َّي

 صلي على النبي يا ابني واستبد باهلل  ..مالك ؟ الَّم أموم نفسي يا عمي ما ميش مايدة .. -أعوذ باهلل وتموم وامر ؟

 ما انا عيشتي ولبا وفر  ..إيديه دول متلوثين بالدم وهو بيطجارني  ..ومجش قجادر أ لجومنه ..
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 استبد باهلل  ..قوم اتطبر وت الى احوي لي ..نَّل الرااح واستحمى وطلع  .الشيخ قال له ..

 -قيم الصال وصلي على النبي .

قام الصال ووفم دموعه البوى وصلى و ار ال ار ا ووين إيد طيبة مسحم على قلبه ..

 -شفم أهه ؟ ماق وعرف رامته  ..ط

ما وان يقتا نفسه بدل ال اموسة ..

 -البصر أعمى عن القدر يا عبد السالم !!

األنفا

ججاء (ط ججاهر) الس ججا ال المض ججين بالش ججاي وبمنق ججد قج جوالو مش ججت لة آ ججر الس ججت ناف لس ججة
 ..ماستحلفته أن يء ا هذا الستكمال الحواية .

 -المبم إنه عرف إنه الَّم يغير ا تيار  ..لكن ال ار ا الطي

ب د ما سمع منه الحواية ..

هَّ رأسه وقال له :

 يججا ابنججي ر؛نججا ا تججارك  ..د در وبيججر قججوي يججا راججم تفبمججه  .إسججمع  .أنججا عنججدي سججر ةقرابججة هنججا ومَّاتججه  ..ت جالى اشججتغا عنججدي  ..ولمججا يي ججي (صججديقك) يحلبججا ر؛نججا  ..ب ج
ت ما اللي ح اقول لك عليه بالحرف ال تَّود وال تنقو وح نشوف .

يججومين مججي ليلتججين بقججى ينججام مججي السججر ة مقفججول عليججه  .مججي الليلججة التالتججة الججه صججديقه ..

و ير بين قتله أو ت را

السر ة و لو الَّام على السيرج  ..مقال له :
بشر تكتفني وت لقني مي السقن .

-

اعما ما بدالك  ..ب

طل

منه ذلك ليتيكد من والمه ومن در ة أحاسي

وججان السججقن عججالي ج ًّجدا  ..مججا يقججدرش يوصججا لججه إال صججديقه  ..وحصججا ووججان الشججيخ قججد

لم يفا ي بما حدث  ..ونهر إليه وقال :

الندم عند  .ألنجه لمجا جاء مجي الصجباح

 صديقك هو اللي شمطك مي السقن ود !..و ا

سلم مراشة وطلع موه ِّ
ونَّله  ..وقال له :

 أناح انام نبك الليلة دي ولما يي ي صاحبك وا يرك  ..تَّيدني وتصحيني. إنم ذنبك إيه ؟ ح يموتك صاحي وال نايم ؟ اعما اللي باقول عليه .. -طج

مموججن نشججر الشججاي عشججان نم مججخ ونسججت د لنبايججة الفججيلم  .ضججحونا مججن القل ج

وشر؛نا الشاي وابتدأ (عبد السالم) يرو ح ارة ما ب د ال شا ..

..

واستينن (عطية) حوايته :
 -ب

يا سيدي ناموا  ..وف نو الليا اله صاحبه .
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 -مين ؟..

الغل ) نسيم .
 صاحبك وصديقك ( ُ عايَّ إيه تاني ؟ مش عملم امبارح اللي عملته .. إسمع أنا مش سايبك وح امضا ِّانود عليك َّي ما نودم علي وصحيتني من عَّ نجومتي
.

 -عايَّ إيه طي

؟

متهاهر بالنوم حتى قال :
ًا
وان قد أيقظ الشيخ مها
 يا اقتلك يا ادبو ال ار ا د وأسيو دمه َّي الَّام .مب الشيخ صارً ا ميه :
 -بتقول صديقة وصاحبه  ..إنم ودا

 ..ميه صديال يقتا صديقه ..

 -اسوم انم يا شيخ  ..ليك مي حالك ..

 مي حالى اَّاي  .وانم ناوي تدبحني وتسيو دمي أنا ! -د ا تيار مش ا تيارك  .الَّم انتقم منه ألنه هو اللي صحاني من ب د سجبع أ يجال -نجوم

مي ال سا .

 -نوم مين  ..؟

 -مي (القنينة) دي  ..ومتو وفه الض مة ليراه القنينة .

انف ج ججر الشج ججيخ مج ججي الضج ججحك وانتبج ججه األسج ججطوام  ..وانج ججم الحدوتج ججة قج ججد وصج ججلم إلج ججى الج ججذروة
و(الصججديال) ي يججر صججديقه مججي ذبججو أحججدهما  .والشججيخ يضججحك ببججذ الطراقججة التججي أدهشججم
الصديال نفسه ملم ينطال وقال الشيخ :

 مش موسوف من ودبك  ..بقى انم ونم نايم مي دي  ..يا شيخ روح . مش مصدقني ؟  ..اسيله ؟ -أساله ؟ هجو أكجذ

منجك  .روح يجا ار جا ر؛نجا يغفجر لجك وي فجي عنجك  ..قجال هنجا قجال !! ..

يضبا وارت شم مالمو و به وهو ال يصدق نفسه .
ايتا الصديال واهتَّ
ً
 مش مصدقني ؟  ..ط هه ..ومججي لحه جة وججان هججذا المسججخ المبججول قججد تحججول إلججى د ججان انججدمع شججيًا مشججيًا إلججى دا ججا
الَّ ا ة وسم ه يصيو :
 -صدقم ؟!

مضحك الشيخ وهو يقفا حلال الَّ ا ة ويحوم يطاءها وهو يقول :
 -أنا مصدقك من األول يا يبي ..

قفَّ الشا

مرحا بما حدث و؛ن اته ..
ً
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-ب

ح ن ما إيه دلوقتي ؟ ..

 -الَّم نحرقه يالال ..

وبججال تفويججر مججع الشججا

أ شججا

البراميججا الموسججورة وص ج

موقبججا لججيو الَّاججم والسججيرج

وأسر الشيخ ميش ا مي الكومة النار وهلم النار مشت لة حتى الصباح ووانم بقاياهجا تجَّداد

ح ًما شجيًا مشجيًا حتجى صجارم وومجة ها لجة مجن الغبجار المحتجرق  ..ال يحيطبجا نهجر الغبيجين
اللذين صن اها .
متشفيا :
قال الشيخ
ً
 يبي  ..ووان البد أن نبَّمه بذوا نا ..مرحججا ل الصججه  ..لكنبمججا دهشججا ووججادم
واحتضججن الغب جي الشججا الشججيخ الغب جي وهججو يبوججي ً
عيونبما ت ر ان من محا رهما وهما يراقبان مي ع َّ ما يحدث ..
قلنا ولنا مي نف

واحد وقد بلغم بنا ارثارة والتشوق مداهما ..

 أبج ًجدا  ..هبججم راججو عاصججفة شججديدة مججن الشججمال تحولججم مججوق الكومججة إلججى (مسججاء عفاراججم)دارم م ب ججا األتر؛ ججة المحترق ججة وارتف ججم للس ججماء تب ثره ججا عل ججى وام ججة ال ب ججام  ..وت ججوَّ بقاي ججا

(الغل ) المحترق على وا البشر ..

أذور أنه ساد صمم لم تقط ه إال ورورة ال وَّة مي مم (عبد السالم) !..

وتمتم راوي الحوايام الحويم وهو ينهر مباشرة مي عيوننا ومن هنا قال الشاعر :
 -لكا داء دواء يستط

به إال (الغباوة) أعيم من يداوابا ..

قلم له :

 الحماقة !!قال لي وهو ينفث سحابة من د ان (الحشيش) :
 -وها هناك مرق  ..يا صديقي !!

وضحونا ولنا مستنوران قوله  .مقال :
 -ما اقصدش وهللا  .يا صديقي !

متسامحا ..
مقلم له
ً
 -انم اللي صديقي ..

وضحونا ولنا مي يباء  ..ونمم ليلتبا مي الَّنَّانة تطاردني الكوابي

.
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 طب ً ا ال يمون أن تتم مطجاردة الجذوراام ببجذ الدقجة السجردية المتكاملجة الدراميجة  ..اصجة
عامججا أو يَّاججد  ..لججم تكججن األحججداث
وهججي مطججاردة مججن قبججا نَّاججا َّن اَّنججة انفراديججة منججذ (ً )50
تتججوالى بوججا هججذ الدقججة واالكتمججال واال د لنججا مججي منججاطال االمت ججال  .ويهججن أنبججا حيججا مججن

حيا الكتابة وتنوي ام من منون السرد التي ال أ يدها .

وتلك الذاكرة مبما وانم مالبجد أن أصجاببا الجوهن اآلن ولجذا ممثجا هجذ الحدوتجة قجد تت سجد ومجا
جذر
هججي ولكججن حس ج سججيناراو م تلججن ونحججن سججوف نقابججا أح جداثًا وش صججيام أ ججر وثي جرة  ..م ج ًا
جدما ال جتال التجواراخ ومقجدان التتجابع المنطقجي وسجيوون هنجاك ب ج ،التجدا ا ولكجن أب ًجدا
نطلبه مق ً
مقدسا و و الحَّ ..
لن نفقد و الصدق الذي سيوون ً
تمامجا ب جد رحيجا ار جوان وا تلجن
وألن األمور ال اصة بطراقة الحياة مي الس ن ا تلفم ً
م با إيقا األيام ؛ إن تصورنا الفرق بين ضيال الَّنَّانة أمام تلك الطاقة الموبوتة من الحروة
والنشا مل يم لل يال واالحتمجاء بالجذوراام لكسجر بجروم ال جدران وت طجي رهبجوم الملجا

مقارنة بانفساح المد والم ال بال حدود بال قيود !!
ب د إن اَّ الماكيجم الم سجم للسج ن نموذ ً جا دقيًقجا و مجيالً تطلجال نجامورة حديقتجه الميجا ومجا
مي الحقيقة وتضاء ميه األنوار مي وا بق ة مع الشرح المصجاح الجذي يقجوم بجه سج ين منجان

هو (عَّاَّ) الرسام الذي صنع م سمام دقيقة للمسا ين وللسج انة وحتجى لألشج ار واألَّهجار
ووانم تضاء الموتبة مور التحدث عنبجا  ..والجورش أو المطجابخ والحمامجام أو المستشجفى ..

أو ال نابر بالتوالي أو بالتبادل .

وب د اعتذاري لل ار د (الرادي) أن أقوم ببذ المبمة مي ال جر ،وهجو األمجر الجذي رآ م قجًدا

وال يثال مي ييري رن اَّ  ..ثم قبوله لبذا االعتذار ب د أن أقن ته بقدرام (عَّاَّ) .بارضامة

إلججى تقججدير لمججوقفي ألننججي لججم أرد ت رضججه لم الفججة أمنيججة لججو علمججم المباحججث ببججذا  .ووانججم
ست لم بالتيكيد مما قد يوون له عواق

منتببا لبا .
و يمة لم يون
ً
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صججرم أيججادر ال نبججر إلججى أي موججان مججي الس ج ن حتججى الموات ج

دون مصججاحبة س ج ان لججي

جر ل جم (حسجن عطيجة) أن يوقجع
وان يوقع مي الدمتر علجى رو جي ومجا هجي ال جادة ميصجدر أم ًا
يوميجا  .ماتسج م جدران الَّن اَّنجة لتشجما مضجاء السج ن بواملجه  .ولجم
على رو ي من ال نبر ًّ
ت د ساعام النبار بما ميبا ساعتا المقيال وامية رن جاَّ مجا تقضجيه المبجام التجي أقجوم ببجا مجي

الموتبة أو الورشة أو لتمرانام الفرق الرااضية  ..وأتجيو لجي اسجت ارة مجا أشجاء مجن الكتج
موتبة الس ن ميصبحم ساعام اريالق يير وامية رن اَّ قراءة مجا يتجاح مجن الكتج

على ار باد الناتي عن حالة حروة ونشا ذلك الشجا

حروة ألنه ممسو

.

مجن

عجالوة

جغير بينجه ال تبجدأ لجه
الجذي ُوصجن ص ًا

ونججم الس ج ين السياسججي الوحيججد مججي الس ج ن  ..وعنججد المسججا ين نه جرة ال ت لججو م جن احت جرام

وتقدير للس ين السياسجي  .ورثوهجا مجن أيجام النضجال الجوطني الجذي أضجاف (لل نبجرة) مجي وامجة

الس ون عبارة (َّهرة الحروة الوطنية)  ..وألن َّهرة الحروة الوطنية وجانوا دا ًمجا ضجد ارن ليجَّ
وضجد السجلطة يحجاطون ببالجة مجن التقجدير وال جوف يء بجا ل جوء الحوومجام وعسجاكرها دا ًمجا
لم ججاملتبم أشججد مججن المسججا ين ال ججاديين وتحججيطبم بمحهججورام وممنوعججام ال حججد لبججا ؛ ممججا

ي وج ج

عن ججد المس ججا ين ومب ججا ه ججي م ججنبم ب ججا ورعبب ججا م ججن ط ججورتبم وألنب ججم م ججادون لم ججن

هلم ججا وم ججا ي تق ججدون وألنب ججم و ججانوا يوتش ججفون ح ججين الت ام ججا عوج ج
يحبس ججونبم ً
الحوومججة وأنبججم شج ان مججي الججدما عججن حقججوقبم وحتججى عججن حقججوق ييججرهم  .تصججبو لبججم عنججد
م ججا تص ججورهم

المهاليم موانة ومنَّلجة واحتجرام  .أحجاطوني بجه محاولجم أن أكجون دا ًمجا عنجد حسجن هجنبم قجدر
ما أستطيع ..
مج جرة واح ججدة  ..تصج جرمم بش ججوا هم ججي هنن ججم أن ججه ض ججروري ألح ججامظ عل ججى الموان ججة الت ججي

وض ج ج ج ج ج ج وني ميبجج ج ج ج ججا  -وحامهج ج ج ج ج ججم عليبج ج ج ج ج ججا لشج ج ج ج ج ججبور  -ي ج ج ج ج ججوم هنن ج ج ج ج ججم أن عج ج ج ج ج ججدم تيدي ج ج ج ج ج ج

جبابا بججذيًا أمجام طجابور ال مجا الجذي وجان يتجوالى علججى
عقابجا علجى س ِّجبي س ً
(الشجرمببلي) وضجر؛ه ً
مَّدحما بال ما ..
الساللم مي طراقه لل ارج ذام صباح
ً

ونم مشغوالً مي إنباء األعمال الروتينية للدور الثاني  .وهي تسليم تذاكر السج ن لمجن قضجى
مججدة (الت ر؛ججة)  .التحقيججال ينججَّل إلججى الججدور األرض جي والمحوومججون إلججى األدوار األ ججر ؛ حس ج
نوعيججة تبمججتبم وتصججنيفاتبم  ..والمرضججى إلججى ال يججادة أو المستشججفى  ..ناهيججك عججن الججذاهبين إلججى

المحومة أو التحقيقام  ..ووسجو هجذا ال مجا الموثجن جاء (الشجرمببلي) يطلج

تذورتجه ألنجه جارج

متلبفا يرادها بسرعة حتجى يتسجنى لجه إعجداد نفسجه لل بجور مجن التفتجيش م ًفيجا مجا
 ..لسة  ..وان
ً
جديدا وطججابور
بحوَّتججه بالضججرورة مججن الممنوعججام  .ولججم أكججن أقصججد مضججايقته ولكججن الَّحججام وججان شج ً
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ال ما المت ه إلى مرامال الس ن يتجدامع للنجَّول ..ومجي يجدي عشجرام مجن تجذاكر الجذين انتبجم مجدة
بقا بم مي الدور .

طلبم منه االنتهار بوا أد

مها يلو ويشد التذاكر بغباوة وقلة أد

من يجدي وهجو ياضج

مفسحا مساحة بينبم وأ جذ يسجبني بجاألم واأل
 ..منبرته  ..مت ار ع إلى ال لن وسو المسا ين
ً
ار أمجام وجا
ويص على س ا م من المنتقاة  ..ملم أتمالجك نفسجي وأحسسجم أن األمجر صجار ا تبج ًا
هذ ال يون التي تراق

ها على هيبتي  .و بجم إليجه
الموقن مي ذتني ال َّة بارثم وبورامتي وحفا ً

عججدة صججف ام رنانججة وروججالم وججادم توق ججه متشججبث بججي محججاوالً إسججقاطي  ..مو ججدتني أ لججع مججا مججي

وتلطيشجا أثجار دهشجة ال ميجع  ..ومو جم بجَّميلين سج ينين مجن َّمال جي
قدمي وأنبجال عليجه ضجرً؛ا
ً
مججي (ال ليججة) التججي أنشججيتبا مججي الس ج ن  ..يفصججالن بينججي و؛ينججه مججي يض ج وقسججوة  ..و ججذبني
أحدهما بالقوة نحو موت

الشاويش بينما ذه

حقيقي لما لحقه من إهانة !!

اآل ر ليواسي (الشجرمببلي) الجذي ان جر مجي بوجاء

لسم وأنا أنتف .. ،ثم و دتني أبحث عن تذورته وأعطيبا لَّميلي ليوصجلبا إليجه  ..مقجد

هَّمنججي بو ججاء وأحسس ججم بمججد هم يت ججي وقس ججوتي لدر ججة أننججي يالب ججم دم ججوعي بصج ج وبة ..

هم

لي الَّميا الذي أب دني عن (الشرمببلي) :

 -إحنا الَّم نق د النبارد  ..الكالم د ما ينف ش .

جلما وموامًقج ججا  ..ممضج ججى إلج ججى ال مج ججا لكنن ج جي ب ج ججد أن أنبيج ججم األعمج ججال
نهج ججرم إليج ججه مستسج ج ً
الضججروراة ال اصججة بججدور ( )2اسججتيذنم الشججاويش (عبججد المت ججال) شججاويش الججدور وذهبججم إلججى
يرمتي  ..ونم موت ًبا مقررم أال أذه

حتى إلى الموتبة وقررم البقاء مي الَّنَّانة ..
***
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جار أكث ججر عمًق ججا وحميمي ججة مو ججودي دا ًم ججا
 وان ججم عالق ججاتي م ججع المس ججا ين ق ججد ات ججذم مس ج ًا
ثججم قيججامي بتنهججيم وتججدرا الفججرق الرااضججية
وسجطبم مججي الموتبجة والورشججة ومججي المالعج
التي وونبا من قبا األخ سامي (المنومي) أحد ار وة ار وان (بني بوني) و(مولي بجول)
 ..عججالوة علججى مبمججة اسججتقبال اري جراد ال ديججد الججذي يقضججي النهججام بتسججوينه مججي دور ()2

لمدة عشرة أيام يوَّ ب دها على األدوار ال ليا أو الدور األول إن وان تحم التحقيال ..
وا هذا عمال عالقاتي بالنَّالء ومونني من عقد صداقام وعالقام دم تني إلى ممارسجة موجرة

ت ني ججد الج جواعين م ججنبم وذوي المواهج ج القيادي ججة توق ً ججا رمواني ججة التط ججور نح ججو اكتس ججا
والريبة مي الم رمة  .ملم يون هناك م ال ل ما سياسجي مباشجر  .وجان ال ميجع ي رمجون أننجي
الثقام ججة

شججيوعي  ..مبججي تبمججة رسججمية وموتوبججة علججى تججذورتي الحووميججة التججي تحججدد هججواتي  .وب ججد

سقو الموانع الرسمية التي حرمم عليبم التوا د مي الر؛ع الرابع من الدور الثاني حيث وجان

أيضججا ب جج ،المحوججومين بارعججدام البسجي البدلججة الحمج ار عقج
يسججون (ار جوان والشججيوعيون) و ً
الحوم عليبم إلى أن يرحلوا إلى حيث يتم التنفيذ ب ًيدا مي س ون أ ر ..

وحين وان الشجاويش (عبجد التجوا ) بحدتجه و ديتجه هجو الصجالو دا ًمجا لحوجم الجدور الثجاني
جامر بججالنَّالء (ال ط جران) والسياسججيين  .وججان االقت ج ار منججه رامججة تسججتحال
وججان الر؛ججع ال اربججع عج ًا

طلبا للسالمة ..
ال قا والتيدي مت نبه ال ميع ً
أما وقد اءم أيام ونم النَّاا الوحيد مي ذلك الر؛ع عدا (الشجرمببلي) مجي الَّن اَّنجة األولجى
رقم ( )31ونم قد انتقلم إلى الَّنَّانة ( )35التي وان ببا حو ،وحنفية ميا  .وانجم َّن اَّنجة

( )3ن ججوم ووججان يسججونبا األخ (ومججال) وألفتبججا  .ه ججرم الَّن اَّنججة ( )39التججي احتضججنتني منججذ
د لم الس ن ومي أيام وحدتي وعايشجم م جي مطجارداتي الدا مجة لجذورااتي ألقبجر ببجا الوحجدة
والصمم و طى الَّمن الثقيلة المملة !
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وعقول من تصورم أنبجم الن بجة التجي

وبير مي تمبيد الطراال إلى قل
دور ًا
ل الفضول ًا
جر بطيًججا
أسجتطيع أن أ ججد سججبيالً لشجرح مباد نججا لبججم  .ولججن أد جا مججي تفاصججيا ذلججك مقجد وججان أمج ًا
أحيانجا
وم ًقدا مجع الحملجة الشرسجة التجي وانجم طج الجر ي تلبببجا اصجة وأن تلجك ال طج
ً
مججا تكججون مججن الم جواد ارذاعيججة التججي تفججتو ميبججا السججماعام مججي ال نبججر ومججي الحججوش والموتبججة
وييرها  ..مثلبا مثا القرآن ووذلك ب  ،األحاديث الدينية  .ووان م جرد الو جود مجي السج ن

ومقدان الحراة ما يضج م ذلجك إالحسجا

بجالهلم عنجد الضج فاء حتجى لجو وجان يجدرك أنجه أ طجي

 ..مو بة نهر اللو للسرقة ورأيه ميما حصا عليجه أو نَّعجه مجن الم تمجع الهجالم مجا هجو إال

حال له  .ولذا موا األحوام التي يوبلونه ببا أحوام هالمة ..
لصا منذ ن ومة أهفار  ..وان والد يبيع ال جاَّ الم بجي مجي برميجا علجى عر؛جة
وان (رأمم) ًّ

وجارو  .يجدور ببجا مجي حجواري المدينجة وتطجارد الشجرطة باسجتمرار وابتججَّ وجا مجن هجو (رسججمي)

جتور
شاويش ججا يلتقي ججه م ججدا ًما م ججا س ججي د ل ججه بالتيكي ججد م الف ججة م ججا  ..وو ججان ح ججالبم مس ج ًا
جر أو
م ب ج ًا
ً
مطلب ججاتبم م ججن ال ججدنيا ججد متواضج ج ة  ..إل ججى أن انف ججر واب ججور ال ججاَّ م ججي أم ججه م ججية ماحترق ججم
واحترقم م با أ م له وانم رضي ة واضجطر والجد ب جد م انجاة شجديدة أن ي جد امجرأة تَّو بجا

لتججدبر شج ون م اشججه  .وهلججم األمججور مرضججية  .ود ججا الولججد المدرسججة ووانججم المجرأة ارضججية

ابنا طار به أبو على أ نحة الفرحة مما أَّعي الفتى قلجيالً  .ومجا لبثجم
إلى أن حملم وولدم ً
م املججة َّو ججة األ أن ا تلفججم بججالطبع  ..واضججطر؛م أحجوال الولججد  ..وتكججررم مجرام رسججوبه

مذاق األمران من َّو ة أبيه  ..ووان يحاول إرضاءها بوا الطرق  ..حتى قجاد ذوجاء لحيلجة

ال يل ي إليبا إال داهية شديد الذواء وال جرأة وقجوي المالحهجة  ..ذام يجوم أرسجلته ليشجتري شجيًا

من البقال ووان عدد وبير من الَّ؛ا ن يتصايحون على الر ا الذي لم يون يسجتطيع أن يلبجي

طلباتبم  ..وو دها الولد مرصجة وعنجدما اسجتلم البضجاعة التجي طلببجا وألجو عليبجا بشجوا مبجال

ميه استدار لكي ينصرف  ..مطالبجه الر جا بجثمن البضجاعة ممجا وجان مجن الولجد إال أن صجاح
به ..
-

ر إيه يا عم حامد أنا عاطيك الر؛ع نيه قبا ما ت ي

الحا ة ..

 -ولد  ..أنا دم منك ر؛ع نيه ؟

ياضبا وهو يقسم باهلل ثالثجة أنجه أعطجا الر؛جع نيجه واستشجبد بمجن
قاسيا
ولب الولد ً
ً
قناعا ً
منتببا إال إلى ما يراد هو.
أحدا لم يون
حوله  ..ملم يست
له أحد ؛ ألن ً
ً
جاكيا هلججم (ال ججم حامججد) الججذي ينوججر أ ججذ الر؛ججع نيججه ومججتو
وم ججية انف ججر الولججد مججي البوججاء شج ً
الر ا الدرج وانم هناك أر؛ا نيبام ال حصر لبا  ..أ ذ يقل ميبا حتى قال له الولد:
 -حتى باألمارة عليه حبر مدلوق .
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وبالف ججا و ججد الر ججا أكثججر مججن ر؛ججع عليبججا بقججع حبججر مججدلوق  ..ممصججمو شججفتيه محرً ججا ..
وأطلال سراح ياقة الولد وتروه يمضي بسالم ..
وانطلججال ( أرمججم) عا ج ًجدا إلجى البيججم تَّمججه إلججى َّو ججة أبيججه نشججوة االنتصججار  ..وسججلمبا الَّاججم
والصججابون والحججالوة التججى اشججتراها بججالر؛ع نيججه المَّعججوم  ..تفقججدم َّو ججة األ البضججاعة ..
وتكرمم عليه بنصن ابتسامة قا لة :
 -ط

يا مالو  ..روح ..

ِّ
ومرحا ..
عندها أ رج الولد الر؛ع نيه من عبه ولوح به أمام عينيبا مبرقم مقلتاها دهشة ً
حتججى أ برهججا أنججه ي يججد إليبججا ألنججه يحببججا مي ججذم الر؛ججع نيججه وطوتججه مججي صججدرها وضججحوم
مش ة ؛ با وقبلته ألول مرة منذ سنوام  .وارت ن الولد لح اررة القبلة وعجرف أنجه عثجر علجى

مفتاح قلببا السحري .

قال لي (رأمم) وهو يبَّ رأسه م ًبا بنفسه :
 وشفم أيام هنا  ..دل تني  .وانا ومان حبيتبا .. -بقيججم أ ارق ج

الججدواكين الَّحمججة وأرقججم ورقججة ب نيججة أو حتججى ورقججة ب مسججة  ..ومججي اللحهججة

المناسجبة أطلج

البجاقي مجي ثقجة وان عصجلي التجا ر علجى طججول

طلبجاتي وأكتجر مجن وجد أطلج

أبوق ميه واقول له على أمارام وعالمام مي الحتجة ب مسجة اللجي لسجه حاططبجا مجي الجدرج ..
وصاير ي طيني البضاعة والباقي  ..مبقيم أ ش السجيما مجع شجلة عيجال م الشجار  ..وبقيجم
ًا
أت ججيمر م ججي البي ججم وه ججي تتحملنج ججي م ججا ان ججا ب ججيومي بيت ججي بج ججيكتر م ججن طلبات ججه  ..وه ججي تحجججوش
المصروف اللي ابويا بيديبولبا للبيم لنفسبا .

ومضججا الحججال علججى وججد وبججاي بججاي للمدرسججة  ..لغايججة مججا وججا البقججالين شججووا مججي مججانقطع

حيلججي م اهججا لمججا انوشججفم حيلتججي  .وضججاقم الججدنيا بي جه  .وهججي ر ججم تنوججد علججي وتشججتكيني
البويججا اللججي صججبو وججا يججوم يسججوني علقججة س ج نة بسججب

المدرسة ..

شججوواها  .وبسججب

يبتججي التقيلججة مججي

ووان الَّم ادورعلى سوة تانية  ..ماتلميم على ولد هفاف  ..آ  ..م اللي بيسرقوا الغسيا

من على الحبال وعملنا وام عملجة مجع ب ج . ،ومشجيم األمجور تجاني مجع مجرام ابويجا لحجد مجا

طل نا سطو أنا والواد  ..وب د ما لمينا وا الغسيا اللي

السطو  ..الواد ر لجه عتجرم علجى

سججلك ضججر عش ججة الف جراخ  ..و ججان ميبججا وَّ ..ص ججيو  .والججوَّ م ججا يسججترش  ..ه ججو ججري ن ججَّل
الساللم وانا من يبتي لبدم مجي عشجة ماضجية  .ق جد الجوَّ يصجيو لحجد مجا مسجووني  .وعينجك

ما تشوف اال النور ر؛نا ما يوري ل دو وال لحبي

 .وا اللي صحيوا مي البيم ق جدوا يضجر؛وا
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مججي  ..الل جي لججه يسججيا والل جي مججالوش ووججإن ميججه تججار بين جي و؛يججنبم لحججد مججا ع نججوني  ..حتججى

ال يال يضر؛وا مع إني ونم ف سنبم أو أكبر ومع إن أي واحد ميبم وان ممون يبقى مواني
 ..لجو ر؛نجا رَّقجه بمجرام أ
مش أكتر من أرن

 ..أو أبجو مجام  ..النججا

بتبقجى قاسجية وجد ليجه ؟ ..وانجا وسججطبم

 ..ومن هناك لحد القسم وانا باتكفى م األقالم والشجالليو لحجد مجا رحمنجي

ر؛نججا مججنبم وسججلموني لل سججاكر مججي القسجم  ..مججاتولبم مبمججة الضججر  ..لكججن أرحججم  ..مالضججر

بق ججى ض ججر مي ججري  .واتس ججويم ت ججالم اش ججبر ووان ججم دي بداي ججة طرا ججال الم ججد الل ججي وص ججلني

لسيادتكم ..

 ال يا شيخ لسيادتي أنا ؟ طراال الم د يا ووارك ح تشتغا علي ؟ ي ني انم م ترف انكسرقم و؛رضه مهلوم ..

 وحياة م َّتك ما اعترمم  .قدام النيابة أنا د لم البيم بجالغلو والجواد الح ارمجي اللجي هجرهو اللي سرق  .ب د ما ضحك عليه وقال لي د بيته مد لم م ا ..

 -يا سالم

 طب ً ا دا اللي قلته ما هو مش مموجن أعتجرف وآدينجي جدم اَّتجي  .قجول لجي بقجى اللجيضر؛وني دول وعدموني ال امية  ..مين ي ي لي حقي منبم ؟!..
على مورة دي مش أول حوم  .النبارد أنا دم السوة بيادة ب د الحوم األوالني ( )3شبور مجي

سنة  ..مي السنة اللي احنجا ميبجا القاضجي عطجن عليجه وجان مفجرو ،يجديني ثجالث سجنين  ..لكجن

ر؛نا نور قلبه عشان امضا هنا  .وما اروحش اتغر مي سج ون تانيجة  .لكجن برضجه وجا د هلجم
 .وانا ذنبي إيه ؟ وحياتك عندي ونم وا مرة اقجول جالو توبجة ..ير جع قلبجي يتملجي يجا وحقجد
النا

اللي بجر حتجى أبويجا وم ارتجه واق جد اموجر اَّاي انجتقم مجنبم وا طجو وادبجر  .وأول مجا أ جرج

أطلطش مي نامو ي  .ومع أول واحد يا دني م ا مي عملية أروح وانسى اللي عجايَّ انجتقم مجنبم

 .ومش وا مرة ونم باقع لكن أول ما ار ع هنا أق د امور مي االنتقام ..
وتججذورم أنججي ونججم مثلججه يمججأل قلبججي هججا

االنتقججام مججن (شججاور) الججذي أوقججع بنججا هنججا بينمججا هججو

يستمتع طب ً ا برعاية المباحث ويشال طراقه إلى الن جاح  ..ونجم أ طجو ويجن سجيعود لمصجاحبته
وين شيًا لم يحدث  ..ومرة أدعجو إلجى نَّهجة مجي النيجا مجي قجار ومجا أن نبت جد عجن ال مجار حتجى

أما ه بضر؛ة على أم رأسه ت ي

أ له  ..وألقي ب ثته مي النيا  ..ثجم أعجود ميبحجث عجن طراقجة

أ ججر حتججى ال ألججوث النبججر  .ميصججحبه إلججى محطججة السججوة الحديججد وعلججى حججين يجرة أدمججع بججه تحججم
القطججار ثججم أقنججع نفسججي أنججه مججن الصج

بد

أن يججتم ذلججك وال ي ارنججي أحججد  .واألمضججا أن أدعججو وأياملججه

أي سم حشري مي الش ار أو مي األكا ..
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ونم أصرف نهر  ..ممجا ذنبجه ؟! لقجد نجدو لحسجاببم وأوعجَّوا لجه بجذلك

ير مي الغال
وأ ًا
أن أنتقم منه لي
 .إن الذي ي

(شاور) مما هو إال م بر حقير  ..أمجا الضجابو (شجووم)

مبو الذي يستحال ؛ إذ ت يلم أنه تتب ني وحطني مي نامو ه منذ قب ،علي ليلجة السجواكيني
مبو قد نصحني بالب د عن الل

تلبسا بوتابة الم لة  ..وأعود ميبر ه
 ..حتى أمسك بي م ً
بالنار وأنا لم أنتصو  .ساعتبا أس ر من نفسي أننجي أموجر ولجو الفجراخ أو تجا ر الم جدرام

انتقامجا بمجن وشجى بجه إلجى السج ن  ..وأن هجذا إنمجا يجتم عجن قلجة نضجي وعيجي وعجدم
الذي يجَّج
ً
إيماني ًّ
حقا بالقضية  ..ذلك الوعي المرتبو باعتناقي الماروسية وقراءاتجي حجول قجوانين ال جدل
وقوة مشجاعري حيجال ال مجال والفالحجين بجا وضجي الصج ار لتغييجر و جه ال جالم و؛نجاء ال نجة

على األر ،وهو هدف تبون دونجه حتجى الجروح والجدم  ..ملمجاذا أموجر مثجا ال بلجة والحمقجى
وأحصر قضيتي مي ش و ب ينه ووين ما بيننا ثير ش صي  ..واألمر أكبر من ذلك بوثير

 .وأضججحك مججن نفسججي عنججدما أضججبو نفسججى أ ط ج

جور بقججدرتي علججى الصججمود
مججي نفسججي م ج ًا

ألنني لسم وحدي  ..مم ي مجن الرمجاق ومجن مجو ال مجال والفالحجين يجوش تغطجي ارطجة

الدنيا  ..ولسه !!
األمجر المءوججد الججذي وجان يحججدث عنججدما تتقمصججني هجذ المشججاعر  ..أن اليججوم ينقضججي دون

أحيانججا تسججلمني ب جج ،الشججطحام إلججى نججوم ملججيء بججيحالم أكثججر
سلسججا يمضججي و ً
أن أحج بججه ً .
ماالً أو إلى ووابي أشد بشاعة .
قضججيم النبججار ب ججد حادثججة (الشججرمببلي) مججي الَّن اَّنججة واعتججذرم لشججاويش الموتبججة الججذي ججاء
يبحث عني بينني مرا ،ب  ،الشيء وأحتاج لحصة نوم طوالة ..

وبالف ججا ججاء وثيججرون لَّاججارتي  ..مو ججدوني نا ًمججا متروججوني ثججم سججم م الَّميججا الن جار مججن
(شر؛ين) والذي وان قد أب دني مي يض عن (الشرمببلي) وطل أن نناقش األمر  .يقول:
صحيه يا ابني  .دا نايم من الصبو  ..نوم الهالم عبادة صحيو لكن ِّ
ِّ
صحيه .
-

مقمم أست مع ذاكرتي ومشاعري وعرمم أن قوة ال ما قد عادم وأن وثيران يمألون الَّن اَّنجة

حولي ..
حَّنججم ألن هججذا الَّميججا بالججذام يججدعوني بالهججالم  ..ولكنجي عذرتججه وونججم قججد توصججلم إلججى
ضرورة نقد ما حدث مني واالعتذار عنه  ..مسارعم أسبال ال اصفة وقلم :

 يا ا وانا أنا آسن ًّدا للي حصا مني النباردة  ..أنا يلطجان ألنجي اتبجورم  ..لكجن هجوشتمني شتيمة وس ة ًّدا ما ترضوهاش .
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 -هو انم َُّّاه  ..ط

انم مت لم ومثقن  ..و ..

 قاط ته حتى ال يحول ال لسة إلى ا تما مقد وان هناك من هم ال ينتمون للتنهيم الذيهو عضو ميه  ..ولتكن لسة اعتجذار عامجة  ..مالكجا شجاهدوا مجا حجدث  .وب ضجبم جاء
(للشججرمببلي) وأصججالحه  ..لججم أعتججر،

ليطم ج ن عل جي لكججن الَّميججا أصججر علججى أن أذه ج

ولكججنبم سججيلوا  ..مو ججدو لججم ي ججد مججن ال لسججة ب ججد  .واذا وججان قججد تججي ر لججخن مالبججد أنججه

سيبيم مي القسم  ..قال أحدهم :

 -أكيد  ..مادام اتي ر  ..وب دين هو أكيد مرت

دا عشان يقضي مع أ و الليلة مي القسم

 ..ويمون تكون ا ته اللي ف س ن النسا م اهم ..

أكد الب  ،أنبا ر م لل لسة هي األ ر اليو م ..
قلم :
-

الو يا ا وانا أنا ح اعتذر له لما يي ي  ..لكجن انتجو المبجم تقبلجوا عجذري ألن شجتيمتي

قدام الس ن وله ما وانش شيء يتسوم عليه ..

 برضه ح تبرر اللجي انجم عملتجه  ..اللجي حصجا منجك مجش وجان الَّم يحصجا  ..بال َّمجةوعلى وشه يا ار ا !!

-

الو يا َّميا  ..عشان أرضيك  ..ح اعتذر له قدام الس ن ولجه  .أنجا يلطجان وال طجي

راكبني من ساسي لراسي ..

ضحك الَّميا الذي ندته مإذا به يحاكمني  ..وس دم أنا ًّدا بذلك اصة عندما قال :
 االعتذار وا ..النا

-

عشان ضميرك انم يستراو  ..اعتذارك لنفسك أهم واعتذارك للس ن وله

يا أ ي حاطينك مي موانة وبيرة  ..وشوف نفسيتك النبارد حتى .

الو أر وك ..

وأنقذتني صفارة التمام  ..وصياح (بول انين) الذي وان يومبا (يفر ليا) مي ال نبر م ًلنا

حضور من عند البوابة بصوم يفت ا الغض

والشراسة :

 هللا هللا  ..ي ججا ش ججيوعي  ..إي ججه الَّحم ججة دي الل ججي عن ججدك  ..دي ؟ عام ججا (و ج ِّجونف ُرن ) م ججي
الَّنَّانة !!
 أسر ال ميع إلى َّناَّانبم و مي بم ِّيحيي (بول انين) واراضيه !
***
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 تي ر (الشرمببلي) مي ال ودة إلى الس ن ل دة أيام  .وعلمنا من الب  ،ممن عادوا أن
األسرة ولبا وانم مي المحومة ماعدا األ

المتومي من سنوام  ..وان الباقون ولبم م ً ا

 .لم تكجن قضجية واحجدة  .ملكجا قضجيته  ..األ جم واألم واألخ القجادم مجن اللومجان  .وبقيجة

ال ا ل ججة (األحج جرار) م ججن ار ججوة واأل ج جوام واألبن ججاء  ..والحقيق ججة أن ال مي ججع حض ججروا و ججا
ال لسجام  .وانجم األسجرة تقضجي مجدة طوالجة مججي ترتيج

هجذا اللقجاء ال مجاعي األسجري مججع

المح ججامين أو م ججع إدارام السج ج ون والنياب ججام الت ججي يتب ونب ججا سج جواء وان ججم ال ججتبم آدا
م درام أو سرقة  ..هاهرة إنسانية شديدة التنو تدعو إلى التيمجا

لتنجي أحج

بالجذن

أو

الرهي حيال (ال رم الذي ارتكبته بإهانة ذلك ارنسان الجذي لجم تكجن تسجمع لجه صجوتًا مجي
السج ن) موججم هججي وثيجرة وم قججدة تلججك األمججور التججي يهججا يفوججر مججي ترتيببججا وتججدبيرها لتججدبير
مثا هذا اللقاء األسري وما يترت

عليه من مبام لسد احتيا جام أمجراد األسجرة مجي الجدا ا

ومي ال ارج طب ً ا  .ومبمم سر يضبه ألنني عطلته قليالً يوم ال لسة .
مرحجا وسج ًيدا وممتلًجا حتجى وصجا إلجى الجدور الثجاني
جرحا ً
عندما عجاد إلجى السج ن وجان منش ً
وونججم أ ل ج ب جوار الشججاويش علججى الدوججة ميحسسججم أن حالججه انقل ج عنججدما رآنججي  ..ت بججم

يتر ع نحو َّنَّانتة :
ورمى تذورته مي ح ر الشاويش وقال مي حدة وهو ا

 من مضلك يا شاويش (عب ال) امتو لي ليني أد ا  .ال أنا مش طايال أشوف حد .مرحبا وأنا آ د المفجاتيو مجن الشجاويش وأمجتو لجه  ..مت جاهلني وت مجد أال يلمسجني
إبتسمم
ً
وهو يت طاني مارًقا إلى الدا ا  .ولم يرد علي حين قلم له (حمد هللا السجالمة) لجم يف جا
سو أن رمقني بنهرة مت الية  .ورد البا مي و بي مانغلال  .تكة واحدة  ..مبل تبا وذهبم
إلى َّنَّانتي ..
اتفقم مع وا َّمالء (التنهيم) على أن يوونوا مي ً جا حراصجين علجى الحضجور مجي سجاحة
الدور الثاني ساعة نَّول ال ما مي الغد  .ساعتبا وان (الشرمببلي) يقن وهجو يجد ن سجي ارة
على با

َّنَّانته  ..وما يته وما يم ال ميع  ..بين توسطم المساحة مت مع الطابور الناَّل

من األدوار ال ليا على السلم وتوقن  .والتفم الذين سبقوا على السلم البجابو للجدور الثجاني ..

وَّعقم بصوم عال لفم أنهار ال ميع حتى هو :
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 -سججمع ه ج

ولججه يسججمع  ..وأول واحججد يسججمع هججو الم لججم الم ججد (محمججد الشججرمببلي) َّميلججي

وحبيبججي و ججاري مججي الر؛ججع ال اربججع ه ج  .ولججه سججامع  .أنججا قججداموم مي ً ججا باعتججذر لججه
صدر منجي امبجارح  ..واتمنجى علجى هللا وال يوتجر علجى هللا  ..إنجه ي ليجه يسجامحني  ..ومسجت د

الل جي

قداموم مي ً ا ألي ترضية !
ير مجا ورام ً جا حا بيجه دهشجة أول مجا
ونم أقول هذا وأنجا أرقبجه بطجرف فجي  ..مرأيتجه مجا ًا
سججمع اسججمه  ..ثججم تبينججم أنججه يوججاد يرت ججن ؛ لدر ججة أن السججي ارة وق ججم مججن ممججه  .ومججا أن
انتبيم من الكالم والتفم إليه ثم أتقجدم نحجو مجي ود  ..مجإذا بجه ينجدمع نحجوي مسجم م شجبقام

مح ججذرة م ججن وثيج جران لكن ججه م ججرد ذراعي ججه واحتض ججنني واكتش ججفم أن س ججمه و ججان يرت ججن م ججن
أيضا .
االنف ال با ومن البواء  ..مسالم دمو ال إرادية من عيني أنا ً
مدويا من وا مشاهدي المنهجر
وال أستطيع أن أصن ما ر ب د ذلك  ..إال أن تصفيًقا ً
 .وانطلقججم

 ..وأحاطججم بججي وبججه عش جرام األذر وامتججدم عشجرام األكججن  ..تر؛ججم وتطبط ج

َّيججرودة مرحججة ر اليججة  ..علججم ب ججدها صججيحام ياضججبة مججن السج انة تحججاول إنبججاء الفوضججى
واعادة الضبو بيوامر حاسمة صارمة ثم أعقبتبا صفارة وصيحة (انتبا ) طوالة أ رسم وا

الض يي م ية وساد الصمم ..

و أريججم المقججدم (الراججدي) يججد ا ياضج ًجبا إلججى ال نبججر  .وججان صججوم التصججفيال قججد انتَّعججه مججن
موتبججه مسججرًعا ليسججتطلع األم جر ووججرر الصججول (مصججطفى) صججفارته ثججم صججيحته (انتبججا ) أشججد
حَّما ..
وأكثر ً

توقججن ال ميججع عججن التججنف

ووقججن المقججدم (الراججدي) مججي صججدر البججا

وقفتججه الغاضججبة التججي

بنطلونجه بينمجا اسجتراحم يجد اليسجر

لجن هبجر ..

اشتبر ببا واض ً ا يجد اليمنجى مجي يج
منتصبا يدور ب ينه محدًقا مي عين وجا منجا دون ولمجة  .ولمجا انتبجى مجن اسجتي ا
ً

الموقجن

استدار مي حدة عا ًدا إلى موتبه وهو يشير للصول (مصطفى) مضر صفارته وصجاح بوجا
قوته  ..انتباااا !.
ل ججم ي ججتكلم أح ججد وانتهم ججم طج جوابير ال م ججا و(الش ججرمببلي) د ججا إل ججى ح رت ججه  ..وع ججدم إل ججى

تفاصيا ال ما اليومي للدور اتنين  .ولجم يفتنجي أن أتجابع َّمال جي الستكشجاف ردود م ُ لبجم لمجا
تماما .
حدث  ..مو دتبم مي ً ا راضين ً
ب د قليجا  ..جاء شجاويش مجن المواتج

والمس ون (محمد الشرمببلي) للموت

يطلج

شجاويش الجدور والمسج ون (سجمير عبجد البجاقي)

..
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ود لن ججا حسج ج

المجججيمور  ..و ججان المق ججدم (الرا ججدي) يرت ججدي قنجججا

البروتوو ججول إل ججى موتج ج

ال بامة الميري  ..وهو يسيل عما حدث مي حدة .

اسججتيذنته وججي أشججرح لججه األمججر والججدوامع التججي اضججطرتني لالعتججذار ال لنججي أمججام ال ميججع

وجان انشجغالي

لج(لشرمببلي) ب د أن أ طيم وأهنته أمام المسا ين  .طب ً جا لجم أذوجر أن السجب
مي األمور ارداراة ساعتبا  .مالمفرو ،أنه ال ي رف ذلك  .وعاد االطم نان لو ه الشاويش
عبججد ال ججال وأكججد (الشججرمببلي) أنججه أ طججي مججي حقججي واصججطدم بججي حججين ذهابججه لججدورة الميججا ..

ابتسججم (الراججدي) ابتسججامة ال ججارف بوججا شججيء  ..ونهججر إلينججا سججا ًار ثججم أصججدر أمججر للشججاويش
اديا مي َّنَّانتينا بدون طوابير لمدة ثالثة أيام !!
(عبد ال ال) بحبسنا انفر ً
وصاح الشاويش عبد ال ال وروحه تُرد إليه :
 انص جراف  ..يججا مس ج ون انججم وهججو  ..علججى ال نبججر !! ب ججد يججومين ججاءتني َّاججارة عاديججة(سلك) وتصورم أن الحوم بجالحب

التجيديبي سجيمنع الَّاجارة  ..لكجن ال قجا

لجم يوجن ببجذ

اعي ججا أن يص ججا للم ججيمور
مام ججا طج جوال الي ججومين مر ً
ال دي ججة  ..ري ججم أنن ججي التَّم ججم الَّن اَّن ججة ت ً
االنطبا الذي يرضيه ..

تلفججا إذ وججان يَّورن جي الكثيججرون مججن المسججا ين
صججحيو أن األمججر ب ججد القيالججة وججان دا ًمججا م ً
الججذين امتقججدوني مججي الموتبججة ومججي التمججاران الرااضججية ومججي الورشججة ووججا (َّمال ججي) تقر ًابججا ..

وعندما ذهبم للَّاارة مو م بالضابو (مي ا يا) ينتهرني على با
 -رايو مين يا شيوعي ؟

موتبه وصاح بي :

 عندي َّاارة سلك يا امندم .. -هو انم مش مي التيدي

؟

 ندهوا علي يا امندم  ..ح اقول أل !-ط

ت الى  ..اد ا هنا َّ ..اارتك اصة ش واق د .

ود ل ججم موتب ججه وق ججدم  ..ومض ججى ه ججو ب ججد قلي ججا مفس ج ًجحا الطرا ججال ألم ججي وأ ت ججي وأ ج جي
األصججغر  ..ووانججم مفا ججية هججَّم مشججاعري عنججدما علمججم أن أهلججي لججم يحصججلوا علججى تصجراو

تمامججا ببججذا
َّاججارة اصججة وأنبججم س ج لوا أسججماءهم للَّاججارة السججلك وال ججادة وأنبججم مفا ججيون مثلججي ً
جار تسجر؛م إلجيبم مجن قراببجا
الكرم والتسامو ريم أن أمي لم تكن عن البواء  .وعرمم أن أ ب ًا

(السججا ال) بالمباحججث عمججا يالقيججه الشججيوعيون مججي الواحججام ومججي أبججو َّعبججا مججن ت ججذي
أطل نججي أ ججي األصججغر  -ريججم نفيبججا وأ تججي لججذلك  -علججى ان ج

أيضججا
و ً

مججن م انججاتبم مججي القراججة

مجا يصجلبم

واميجا لتكجذي
وتشبير الب  ،ببجم وشجيوعيين  ..لكجن مجا لمسجو مجن هرومجي وجان ً
مججن أنبججاء عججن الت جذي  .لججم أسججتطع أن أعججود لل نبججر قبججا أن أشججفي يليلججي اصججة وأن دمججو
أمي وانم تءود أن لما سم و ولما ي انونه هالًّ ثقجيالً مجن الحقيقجة  ..ولجذا ب جد أن ر جوا ..
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شورم حضرة الضابو (مي ا يا) وطلبم منه أن يسمو لي بالذها

لحضرة المقدم (الرادي)

ألشججور هججو اآل ججر  ..وب ججد م ارضججة فيفججة د ججا إلججى موت ج المججيمور وسججم م طرًمججا مججن
اضحا ووين المقصود أن يصا إلي  ..سم م المقدم يقول:
الحوار وان و ً
 -وب دين يا مي ا يا ود انم بتدل ه قوي ..

تديا قناعه مرة أ ر وأشار لي أن أد ا ..
رج الضابو مي ا يا إلي مر ً
مطرقم على البا السلك ود لم  ..وه مجم علجى المقجدم مجتبلِّالً وجي أصجامحه وأشجور مقجال

دون أن يغادر مق د ..

 وب دين  ..اتفضا يا مس ون على عنبرك . -مججش قبججا مججا اشججورك حتججى علججى أيججام الحججب

االنف جرادي ألن وهللا وججان عنججدي وتججابين

ونفسي اقراهم ..

 -ال يج ججا شج ججيخ  ..إسج ججمع إنج ججم عج ججارف وض ج ج ك وج ججوي

(الشرمببلي) ..

لكج ججن أنج ججا أع بج ججم بموقفج ججك مج ججن

 -أنا اللي أسراني طراقتك ارنسانية مي م املة المسا ين .

ابتسم ابتسامة فيفة ولم ي لال  ..ميردمم :

 -وعشان ود نفسي أسالك عن (الواحام) و(األوردي) هو صحيو ؟!

اقفا مي حدة  ..وقال :
قاط ني و ً

 إحنا هنا مي س ن (المنصورة)  ..اتفضا على عنبرك ..استدرم ألمضي  ..مقال لي بصوم عال :

 -على مورة  ..الم بد الديني بيرتج

لَّاجارة لنجا واجوم رااضجي  .عجايَّك تشجد

ال يجال مجي

الفولي والبني  ..اتفضا .

 تمام يا امندم  ..إنشاء هللا تمام .***
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 عدم إلى ال نبر س ًيدا حامالً يرام الَّاارة التي ت تبر إضامة دسمة إلجى (الن جيم) الجذي
أتن م به بين نبام الس ن مي (بلبنية) و(ريد) لم تستطع أن تمنجع قبضجة القلجال المراجر
الججذي ي جج ،قلبججي  .أشججبه بتلججك التججي أرقتنججي حججين المباحججث أطلقتنججي مججيلقتني بججين أنياببججا
ليلة اعتقلتني مي المجرة األولجى مجع (حسجين عبجد ر؛جه) وتروتنجي م جذبتني الشجووك حجول مجا

سججيهنه رمججاقي وأهججا (حسججين) حججين يتسججاءلون عججن سججب
وانم مو ة أقو أيرقتني وأنا هنا وحدي ولجي

ارم جراج عنججي لكججن هججذ الم جرة

مجن رميجال و ج(متحى م اهجد) ب جانبي يمجد

يججد بحومججة الفججالح لين ججدني  -ألنججه اآلن وحججدك  -أنججم هنججا مججي س ج ن (المنصججورة) تق ج أر

الكت

التي تراجد وتقج أر الصجحن حجين تراجد وتمجار الرااضجة وتسجرح مجي أر جاء السج ن

ب ججال قي ججود لدر ججة الس ججماح ل ججك ب ججال روج لت ججر وترس ججم وا ب ججة السج ج ن م ججن ال ججارج ليو ججون

النمججوذخ مطابًقججا للحقيق ججة  .وتتحججول َّاججارة الس ججلك إلججى َّاججارة اص ججة  ..بينمججا رماقججك م ججي
المنامي تصا أ بارهم دامية إلى أهلبم ؟  ..موين ستشرح وتفسر ؟

إذا ونم أنم نفسك عا ًاَّ عن مبم سر هذا التناق ،الذي يبدو  ..ووينه  ...يا للبول ..
ال أستطيع أن أهم ببا لنفسي أو أنطقبا  .وها تكفي عبارة "نحن هنا مي س ن المنصورة"
لتفسير ذلك أو تبرار  ..حتى لك أنم نفسك !
وأنم أدر وأعلم بنفسك ؟

جر وطجاردني لفتجرة طوالجة وقجررم ت اهجا وجا هجذا وأن أيجرق نفسجي
عذبني هجذا الشج ور وثي ًا

مي ال ما ما بين الموتبة وتدرابام (الفولي والبجني) التجي أوصجى عليبجا ال قيجد (الراجدي) تر ًقبجا

للمبر ان الرااضي القرا

مع الم بد الديني بالمنصورة !..

وما توق م وو ادته و دته على رأسي  ..تسجلا حتجى وقجن يمجأل مضجاء البجا
وقد أسند ووعه األيمن على دار الفتحة يراق

دلفم من بوابة الس ن ومن با

المفتجوح ..

حروتي وأنا منبمك أم ،بوارة (الَّاارة) التي

ال نبر دون أن يفتحبا أو يفتشبا س ان .

مججي وججا م جرة اعتججاد أن يقججن نف ج

الوقفججة ب ججود الممشججوق وأناقتججه التججي تميججَّ عججن ميججع

المسجا ين وارويجة وسجوابال ؛ محوجومين وتحقيججال وجان (أبجو ال ينجين) شججابًّا مجي ال قجد ال اربجع مججن
عمر و جو المشجي

عارضجيه وأضجفى بيجا ،الشج ر مجع لجون ال ينجين الصجاميتين الَّرقجاوان

جار ووسججامة تءطرهمججا ابتسججامة ترحيج
عليججه وقج ًا

ال تفججارق صججفحة و بججه وتيسججر ال ميججع لحديثججه

الطلي المط م بحومة ت ددم مصادرها  ..مبو قار؛ نبم ال يفجارق الكتجا
المرح
ِّ
يقع مي قبضة يد  .وونجم أكجر ميجه لفجه للكتجا

؛ أي وتجا

ويسجطوانة يسجبا حملبجا ويصجبو مجي قبضجته
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وسيلة شرح ؛ ترسم مع حروة يد

آراء يطرحبا ..

طجا ودوا جر وَّ َّ جام تءوجد مجا يسجب
طو ً

مجي شجرحة ألي

واالحتيال  .والحقيقة أنبا لم تكن المرة األولجى مقجد ُحوجم

متبما بالنص
وان (أبو ال ينين) ً
عليججه بسججنة مججي قضججية منججذ سججنوام و؛ج ِّجر؛ مججن ثججالث  .ووانججم هججذ الم جرة ومججا يءوججد أ طرهججا
مي ً ا ولكنه وال ادة ي د ما يدامع به عن نفسه وسي رج منبا والش رة من ال ين ..
 -المبم أن تمسك بطرف الش رة !

و دته علجى أرسجي و ادتجه ولمجا عجدم مجن الَّاجارة  .يتفحصجني واراقبنجي وأنجا أ جرج ونوَّهجا

وأرتببا ووينه يفتشبا بدالً من الذين ترووها ت بر مي سالم ..
 -ما ت لو يا عم قبا ما يط

عليك (عبد ال ال) يقا بروتبا .

وقبا أن تتكون لديه مورة شرارة عن قصدي  ..أكون قجد ناولتجه مجا أعجرف أنجه يفضجله عجن

ييججر مججن األط مججه  -وفتججة أو م ججد بطججة  -وال ييججر ذلججك إال علبججة السج اير الججون َّ إن وججان
هناك ما يوفي  .ميلن له ما أنتقيه مي ورقة أو وي

يتناوله بيناقة ..

 -أمشي انا بقى قبا ما يحضروا التتار أصدقاءك ..

ناعما يمجتو أي أسجتفَّاَّ أو ريبجة مجي ال جدوان
وان (أبو ال ينين) شديد الذواء واألد ً ..
ال تيتيه َّاارام وال تصله حواالم ولذا مبو ال يت اما مع الكجانتين  ..ولكجن
أو ثورة يض

يد لم تكن ت لو من السي ارة وان مد ًنا شرًها ..
 -ر؛نا مسلطه يحرق د ان ال لال ..

 -أنا يا أ ي برود هو اللي بيحرق لي أعصابي !

 يجا ا وانجا حجرام علجيوم  ..دا لجو وججان مجي م تمجع سججليم وجان البجد يبقججى ميلسجوف أو دوتججورام ة ..

 -وحياتججك برضججه وججان ح يبقججى نصججا

 ..دا نججو

ييرهم  ..هو ي ني (روسيا) ما ميباش نصابين ..

 أنا رأيي ف بلد تانية وان ح يبقى ر ي -أو ر ي

عصابة ..

ججاو ر؛نججا لقبججم عشججان يوشججن يبججاء

وَّ ار ..

ضحك ال ميع ب د أن شارووني يذا ي ؛ إال عبد اللطين (الن ار) وأحمد (يفير الشونة)

وومال (ابن ال مدة) الذين وانوا ريم محايالتي يوتفون بحبة ماكبة أو وو شاي ..
 -ياعم لم نفسك بقى همه شايلين وطاب ين عشان ترم تتك وتفتكرهم ..

 يا عم وانا وانتو إيه ؟  ..ي ني لما بتي يلكو َّاارام ما انتوش بتغرقوني ف يروم .. -تفرق يا حبيبي إحنا مسيرنا ن رج لكن انم يا عالم ح تفضا رمتى ..
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 قججوم  ..قججوم َّ ..مانججك منف ججا  ..اقفججا بابججك وراججو دمايججك سججم م يامججا  ..ومحتججاج تفوججرميبم يالال ياد انم وهو  ..لو يق د مع نفسه شوية  .بيقول ود  ..يالال..

ت رم ججم عل ججى (أب ججو ال ين ججين) م ججي الموتب ججة  ..لف ججم نه ججري تنا ي ججه المحس ججو ع ججن اآل ج جران

مسجتغرًقا مجي القجراءة بطراقججة لجم ألحهبجا عنججد ييجر  ..موثيجر مججن رواد الموتبجة يحضجرون إليبججا
أليرا ،أ ر  ..تمضية وقم ب ًيدا عجن ال نبجر  ..اقتنجاو لحهجام تحجم ضجوء الشجم .
اقتناو أية مرصة للحصول على وبنة مشب ة بال اَّ مجن الب جار أو مجن الفجرن وييجر ذلجك
لكنه وان ي ل

للقراءة مجي اسجتغراق ملفجم للنهجر  .اقتر؛جم منجه وامت لجم مرصجة ألسجيله عمجا

اندهاشا ولكنه س ر قا الً :
يق أر  ..وان يق أر (األحمر واألسود) لستندال  .مرم م حا بي
ً
 هللا  .مستكتر علي القراية ليه ؟ هو انتو ب الشجيوعيين اللجي لبجم مجي الرطجان  .مجا احنجابرضه لسانا سالح مبم !!

 مين اللي قال ؟  ..ميه شيوعيين مالحين وعمال يا دو مووا ال و لما بقجوا شجيوعيين ..الشيوعية مش قراية ووتابة ..

 أنا ما قابلتش شيوعي إال وان بيجرطن بالسجب ة  ..شجفتبم مجي سج ن مصجر  .وجان نفسجيأت ج جرف عل ججيبم  ..لك ججن و ججان مي ججه مسج ج ون م ن ججا (ل ججومبين) م ججي قض ججية تَّوا ججر ..لقي ججتبم
محتضنينه عشان بيقول َّ ا  ..ووان ميبم شج ار  ..صجديقبم دا وجان يحفجظ أشج ارهم ..

واي ى يتباهى علينا ويقول هو اللي ميلفبا  ..ابت دم عنبم ..
 لكن انم تبمتك إيه ؟ .. -نصج

 ..ت ججرف النصج

واالحتيججال  ..أنجا بقججى محتججال ونصجا

لك إن انا (أرسين لو؛ين)  ..بانص

 -ب

انم باين عليك مت لم .

 ..وابقججى وجدا

لججو قلججم

عشان أعيش .

 طب ً جا ومتجيلم  ..أنجا طل جم مجن تانيجة حقجوق لمجا أبويجا أكلجه سجير المونجة  .وجان عامجا مجيمحلي قطن والمونة أكلته  ..وما وملتش  ..لكن د لم ام ة الحياة ..
 -لكن إيه اللى دته على الشيوعيين يير الحواية دي ..

 شججوف يججا َّميججا  ..مججش بتقول جوا لججب  ،وججد  ..أنججا مججا يبمنججيش إنججك تا ججد َّ ججا َّمايلججكوتقول تيليفك مش مبم مجا هجو َّاجتكم مجي دقجيقكم  ..لكجن اللجي يغجيظ  -القالطجة  -الواحجد

مجنوم مججاكر نفسجه سججق ار ومججاهم مجي وججا حا جة  ..واذا الواحججد عطججاكم ودنجه تفضججلوا تججاكلوا
ميبا لغاية ما ينطرش وما عادش يسمع يير نفسه .

 -إنم بتبال  ..والنا

مش َّي ب  .. ،ميه نا

بتسمع برضه .

180

أع بججم ج ًّجدا بمنطقججه  ..وسججحرني بم لوماتججه  ..حججدثني عججن ( ارهججام جران) ووججان قججد

انتبى من روايته (الطراال إلى البند) وعرج على (همن واي) ثم انتقجا إلجى (شوسجبير)  ..مجي
البداية وان الحديث ببساطة ثم بدأ يتقمو دور األستاذ وهو ينتقا بي من (أها الكبن) إلى

(الفتنة الكبر ) وانحياَّ (طه حسين) للغر  ..قاط ته بابتسامة .
 -انم بقى ناوي تاكا ودني ؟!

وانف رنا م ً ا ضاحوين وأصبحنا صديقين واستدرك قا الً :
 ب اسمع  ..أنا عمري ما ح ابقى شيوعي ..قلم له :

 -وال أنا  ..أنا يادوبك بيحاول .

ماستغر ردي السا ر ..

 -ال يا ار ا ؟ قول والم يير د ؟

 -يا (ابو ال ينين) واسمو لي بقى أند لجك وجد مجن ييجر ألقجا

 .الشجيوعي دي ولمجة وبيجرة

قججوي  .وتحملججك مس ج ولية وبيجرة أقلبججا إنججك الَّم تسججيل نفسججك وججا يججوم  ..يججا تججر أنججا ونججم

النبججاردة قججدها  ..الَّم تقججي

وَّنججك وججا يججوم وتحاسججببا  ..أنججا قججالوا علججي مججي المدرسججة إنججي

شيوعي وأنا ما اعرمش ي نى إيه شيوعية ود

و يم هنا !!

الني أدور عليبا لحد ما لقيتنجي متجور .

 -ندمان ؟!

 -ال يججا شججيخ أعججوذ بججاهلل  ..بججال و

أنججا لقيججم نفسججي وججد  ..وججا يججوم بججادعي ر؛نججا إنججي مججا

ايلطش  -ال ف حال نفسى وال مي حقبا !!

جتنور ؟! (هجو انجم مجءمن بر؛نجا ؟) لكنجه سجاعتبا
وعرمم منه  -ميما ب د  -أنه وجاد يسجيلني مس ًا
وتم السءال شية أن يوون مي ذلك ما ي رح مشاعري أو يستفَّني مي أول ت ارف بيننجا  ..لكنجي
يوما ما شرحم له بيسلو؛ي رأيي مي هذ الم ضلة ارنسانية !!
ً

اَّرني األصجدقاء المقر؛جون ولبجم ب جد عجودة ال مجا وتوَّاجع (يمجك) الهبيجرة  ..و(قجراش) المسجاء
أو قا يمك الغداء و بنة المساء  .أ ر م علبة المحشي وطلبم منبم أن يشارووني لقمجة البيجم

جيبا
متمن وا وألححم  ..منبم من تجذوق إصجب ً ا ومجنبم مجن أكجا اثنجين  .والكجا رمج ،أن يي جذ نص ً
جر مججا أتحفنججي
مججن ي جرام الَّاججارة  ..مججع إن هججذا وججان يس ج دني بالف ججا لججرد ب جج ،مججايلبم موثيج ًا

الحججاج (بججدوي) بقروانججام مججن ضججار الس ج ن ال ججاو بالس ج انة والمججوهفين أو بقطججع مججن اللحججم

وصجا)  ..و(أحمجد) دا ًمجا مجا
المحمر  ..و(عبجد الفتجاح) وجان دا ًمجا مجا يمجر ليتجرك لجي ب ًا
جَّ (م ص ً
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يحمججا لججي المَّاججد مججن (الكبججن) المشججب ة بال ججاَّ لججَّوم (التوتججو)  ..وييججرهم  .وونججم أنتبججَّ مرصججة

الَّاارة لوصا حبا الوداد ..

وان ججم عالقت ججي ب ججالَّمالء ال ججذين بين ججي و؛ي ججنبم ص ججالم تتج جراوح ب ججين الم رم ججة وتب ججادل ال ججود
جحبية  .وججان مججن بيججنبم بمصججطلحام واصججطالحام لغتنججا السياسججية مججن
والصججداقة وحتججى الصج ُ
يموججن أن أعتبججرهم مرشججحين وب ضججبم ترقججى عالقتججي لبججم إلججى مرتبججة الججَّمالء  ..ولكنججي للحججال
وان ماتحتبم مي ذلك لم أعتبر مواقفبم إال موامقة مبد ية منحن مي الس ن  .مبما حصا ال
يموججن أن يججتم عقججد االتفججاق علججى أنبججم رم ججاق إال مججي الحراججة  ..مارنسججان يوججون مججي السج ج ن
اض ً ا لضغو تكبا حراة ا تيار وتحما ما يترت

على هذا اال يتار من مس وليام ..

وصججحيو أن ب ضججبم وج ج(عَّاَّ) و(أبججو عججيش) و(أحمججد) و(عججم بججدوي) و(عبججد الفتججاح) لججم

يوونوا يقلون مجي الجوعي واالسجت داد للتضجحية عجن وثيجران مجن َّمجالء ال جارج بجا وب ج ،مجن
َّمالء الس ن لكن األمجر وجان مجن الوا ج

والضجروري تي يجا االرتبجا الحَّ؛جي إلجى مجا ب جد

ال روج وا تبجار هجذ ال القجة مجي هجروف الحيجاة الطبي يجة  ..ولجم يمنجع هجذا مجن ت ر؛جة عقجد
ا تماعام شبه رسمية ومناقشة قضايا سياسية على فين .

لكنن ججا م ججع تط ججور ال الق ججة المفتوح ججة م ججع الموتب ججة والف ججرق الرااضج جية وم ججع نج جَّالء السج ج ن

والتوا ججد مججي أعمججال حساسججة مثججا الموتبججة والمطججبخ والفججرن والورشججة  ..واردارة  ..ونججا نتبججادل
الم لومججام واأل بججار وم ججا يقترحججه الججب  ،لتحس ججين مججا يحيطنججا م ججن هججروف و لبججا أكث ججر
إنسانية ..

ومن الل ذلك تم االتفاق مع َّمالء الفرن على أن يتم االهتمام بنهامة الدقيال عند ن لجه

وع نه ووذلك تسواته  .ووان هذا سبالً ألن شاويش الفرن عجادة ال يتجد ا إال مجي (الهجبو

والججر؛و) والحججرو علججى تججومير شججرو

بججَّ الس ج انة واردارة  ..موججان المطلججو إقنججا بججاقي

المسججا ين بججين هججذا االهتمججام بججالمنتي سججي ود علججى م مججو المسججا ين وعلججيبم ؛ حتججى لججو وججان

لب ججم اس ججتثناء م ججا ماألمض ججا أن يو ججون ًّ
حق ججا  ..و ججان الك ججالم س ججبالً والنتي ججة ملموس ججة و ل ججم
مونججتبم مججن رمجج ،أكثججر مججن ش جوال
مسججا ين الفججرن يش ج رون بحالججة مججن الرضججا عججن الججنف

دقيال ماسد .

ح ججدثم مش ججولة م ججع أم ججين الم ججَّن وو ججان ( ار ججا م ججا ومي) ؛ لك ججن األم ججر ح ججين ع ججر ،عل ججى

جوحا مجع المطجبخ مالكروتجة وعجدم االهتمجام
(الرادي) أمر باالمتثال ولكن النتجا ي وانجم أكثجر وض ً
طب ً ا إلى ان اال تال ال جا ر الجذي يجتم باالتفجاق مجع ال ج اَّران حتجى قبجا ورود اللحجم للسج ن
واسججتالمه ووججذلك مججي وميججام الَّاججم والبصججا وانججم مهي ججة  ..وسججاعدم حوايججة الججدقيال مججي ل ججم
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شع أمين الم َّن الفاضو  ..وما تم إقنا مسا ين المطبخ عن طراال األصدقاء مي أن ت ن

ذلك وله سيص

مي النباية مي صالحبم إذا ما ات ذوا صن َّمال بم ..

أحيانججا بقروانججة سججبانخ أو ملو يججة مججن التججي تطججبخ للسج انة  .وطب ً جا
وججان الحججاج بججدوي يتحفنجي
ً
لمسا ين المطبخ باعتبجار طبجاخ السجم بيدوقجه  .ولمجا سجيلم الحجاج (بجدوي) شجرح لجي أن األمجر ال
يت د تغيير طراقة الطبي  ..واالهتمام بتنقية أعجواد السجبانخ أو ال بيجَّة أو الملو يجة مجن شجوا

الحشا ش من (دنيبة) و(يلم) و(حنجدقوق) ومجن شج يرام نبجام (مسجا الكجال ) وولبجا تغيجر ط جم
ال (اليمك) مقو ولكن تغير ط م الحياة نفسبا  .متنقيتبا سجتتيو مرصجة لغسجلبا ي ًجدا  ..واألمجر ال
يت ججد ب ججد ذل ججك إال االلتج جَّام ب ججالطبي ال ي ججد  .و؛إض ججامة ومي ججام البص ججا والَّا ججم الش ججرعية ق ججدر
ارموان ..

وهوذا استطا  -ب د طل

إضامة قو عاملة إضامية  -إن اَّ المطلو .

ووانوا يوم حدثم مشولة الدقيال قد ولفجوني برمجع األمجر للمجيمور وانتبجَّم سجاعة رضجا مولمتجه

ماهتم بشدة واقتحم يومبا الم َّن واكتشن هروف الت َّان السي ة التي ت ا الدقيال يدود والفجول
يسججو

 ..ووججان هججذا رد م ججا طبي ججي مججن ر ججا مبججتم مججي األسججا

بتحواججا طاقججة المسججا ين إلججى

طاقة منت ة مي الورش  ..ميمر بإعدام الدقيال الفاسد وعدد من َّوا ج

الفجول وأمجر أمجين الم جَّن

بتبويجة الم جَّن وتشميسجه دورًّاجا  ..وضجاعن ال مالجة مجي الفجرن والمطجبخ  ..وموننجا هجذا الت ججاو

جر مجن ارنسجانية من جم تحولجه إلجى أداة قبجر صجماء و اصجة أنججه
جدر وبي ًا
مجن ر جا وبجذا  -يمتلجك ق ًا
وججان ابججن عا لججة مججن صججنا السججفن والصججيادين مججي (عَّ؛ججة البججرج) و(دميججا ) حيججث لل مججا القيمججة
األولى مي حياة النا

 -أن نقترح ذلجك التطجور البجاهر الجذي اقترحنجا تنفيجذ

وأقن نجا بجه ب جد أن

الحظ التحسجن الكبيجر مجي (اليمجك) ط ًمجا و ار حجة موامجال علجى تحواجا و بجة الغجداء يجوم ال مجي
من عد سا ا إلى (وشري عد أصفر) وهي أكلة مشبورة مي (الدقبليجة ودميجا ) وأ وارهجا ..
ووان الن اح الذي حققه مسا ين المطبخ ي ود إلجى هجبو وميجام األرَّ وال جد

والمجاء والتوقيجم

المحججدد الججذي يبججدأ ميججه الب ججار لينضججي علججى مبججا  .وهججي ب جرة أوعججَّم ببججا إلججى (الحججاج بججدوي)
ت لمتبا من (السم أم سمير) حيث تساوي وميام المجادة الصجلبة (األرَّ وال جد ) ووميجام المجاء
والتقلي ج

عنججد الغليججان مقججو ثججم تبد ججة النججار وعججدم وشججن اآلنيججة إال ب ججد النضججي  .هججي المفتججاح

السحري لت ن

تحول الطب ة ولبا إلى ع ين.

إليه الحاج (بدوي) بيول طبال وشجري أصجفر ليتذوقجه  ..والبجد

وقد ُدهش (الرادي) عندما ذه
أن ذوراججام طفولتججه وقراتججه و ار حججة طبججي أمججه قججد حض جرته حججين تججذوق الطبججال بججا وأكلججه ولججه مججي
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شجبية وحبجور  ..ان وسجا علجى قجرار باسجتمرار تلجك الت ر؛جة ال ار جدة ومججي موامجية (الترميجه) التجي أمججر
ببا لمسا ين المطبخ وشاويشه ..

ورمججع ذلججك مججن الججروح الم نويججة لَّمال نججا مججي وججا م ارمججال السج ن  ..ووانججم حالججة الفججرح الغججامر
مرحججا باألكلججة الفججذة التججي تنتمججي ل ججالم
التججي ا تاحججم ال نبججر حتججى وصججلم إلججى صججيحام وهتامججام ً
الحراة والتي أطلقبا سجوان ال نبجر حتجى وصجلم إلجى أذنجي المجيمور (الراجدي) لتجه ي جرج سج ًيدا
ليقن أمام با

الموات

ويسند هبر المنتص

يراق

ال نبر مي اعتَّاَّ وم ر ؛ وهو يضع و ادته يد اليمنجى مجي يبجه

بذراعه اليسر !

ش تنا ت ر؛ة الكشري يوم ال مي

إلى بحث قضية (ط مية ال م جة)  ..أمجا لمجاذا ال م جة

ويالبججا مججا يوججون الهججابو (مي ا يججا) هججو
مججذلك ألن الس ج ن يوججون يومبججا مججي حالججة هججدوء ورواق .
ً
النبطشججي متسججود حال جة مججن الججود والت ججايش ومججا أن م هججم الم ارمججال وججاردارة والموتب جة والمستشججفى

أقصججد ال يججادة اليوميججة واري جراد والمَّرعججة ومججرق الرااضججة تكججون ولبججا مججي حالججة ارحججة ؛ ممججا يتججيو
الفرص ججة الس ججت دام ع ججدد م ججن المتط ججوعين  ..لق ججد اكتش ججفنا أن حال ججة (الف ججول المس ججو

أو الس ججو

المف جول) حالججة مست صججية وال عججالج لبججا ولكججن يموججن الت فيججن منبججا بتحوالججه إلججى مججول مدشججوش
ب
وتشميسه ثم يسيله ًيدا ميمون الت لو من أكبر ومية من السو الفاضو ..
ودرسجنا وججا احتيا ججام األمجر  ..ودبرنججا تججومير وميجة الَّاججم مججن نصجي

األيجام األ ججر  .وقججال

والبصجا األ ضجر وال ر يجر

َّمالء المَّرعة إن هناك دا ًمجا أحجوا ،مَّروعجة بجالكرام والبقجدون
والف ججا وال يسججتفيد المس جا ين منبججا إال بججال ر ير والف ججا لكججن ب ججد أن تنمججو وتشججيخ وتَّهججر ليججوَّ
ب ضبا مع اليمك وترميه ..ولكن األمر تم تدبير مع الَّمالء (مالحي) المَّرعة ..
جَّ مرصجة رضجا عجن ( مجي
وتقدم الحجاج (بجدوي) للمجيمور بالمشجرو منتب ًا

الر ا األمر بمَّاد من الدهشة مقال سا ًار أول مرة :
 ما شاء هللا  ..ما ن ما لكو (محشي) إنشاء هللا .ضحووا مي أد

 -وهو د يص

ال جد ) وتلقجى

 .وقال أحدهم :

لكنه لم يوامال ..

على سيادتك !

مي المرة التانية  ..قرر الحاج (بدوي) وَّمالء القيام بت ر؛ة م َّلجوا وميجة مجن الفجول ودشجوها
ونهفوها ورقدوها وع نوهجا  ..وصجن وا منبجا ط ميجة ار جة  ..ذهج

الَّميجا (بجدوي) بطبجال منبجا

إلججى المججيمور الججذي مججا أن شججم ال ار حججة وتيمججا األق جراو وذاقبججا  ..حتججى وامججال علججى الفججور وهوججذا
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اسججتطاعم ل نججة (األصججدقاء) هججذ أن تحسججن ط ججام الس ج ن وت ججا مججن يججومي ال مججي
يومين بط م الحراة!.

وال م ججة

وقد الحهم تحفظ الكثيران منبم على إصرار (أبجو ال ينجين) علجى النجَّول مجن عنبجر واقتحجام
لسججتنا  ..ووججان ب ضججبم يسججر بالمغججادرة  ..أو يحججول الحججديث إلججى و بججام أ ججر وججان ب ضججبا
جر حجول حجر بورسج يد ()56
(أبو ال ينين) وونا ننجاقش أم ًا

نا ًحا  ..مفي مرة من المرام  ..ط
وويجن أن الجب  ،أقنججع (عبجد الناصججر) ب جدها بججين الحجر مججع االسجت مار قججد انتبجم  ..وأن علججى

الشيوعيين أن يد لوا حورهم مفو م بالحاج (بدوي) ووينه صجنع مونتا ً جا لحجديث وجان يوملجه
تماما .
إلى سوة أ ر
ً
 أنا أصالً تا ر مراخ  ..ووان ليه رحلة أسبوعية لبناك  ..ل ج(بورس يد) أبيجع اللجي جاهَّللبيع وومان البي ،اللي ِّ
حوشنا طول األسبو .
ووانم مراتي وعيالي ولبم مبمجووين مجي تغذيجة وتر؛يجة وتنهيجن السجطو اللجي ونجم بجار؛ي

عليه الفراخ واألنار  ..واستوع

ال ميع تلك االن طامة .

 وانم بقى ونم بتروح عايم من (الغوابين) دويري على (البلو) .. -يججا ابنججي يججا اهججا وججان ميججه م اركج

ووججان ميججه لججنش وبنججة لكججن مججن اللججي متروج

لججه مونججة

ديَّل يي ي عشران حصان ووان بينقلنجا بالبضجاعة  ..مجا هجو أنجا مجا ونجتش لوحجدي اللجي
بيسامر (بورس يد) لكن وتير  .اللي وا د بصا واللي وا د بلو و؛رضجه نجا

تانيجة بفجراخ

لكن مش د اللي انا عايَّ أحوي عنه  ..أنا عجايَّ أحوجي لكجم عجن شجيخ جامع هايجا ..
يا رام واعظ السج ن بتاعنجا وجان َّاجه  .وجان نف نجا بحا جة مفيجدة  ..ال ار جا د وجان عنجد

حوايام هايلة وميبا مواعظ حقيقية شوف يا سيدي وما سيدك اال أنا ..

 انم ح تحوي  ..ما تا ُكلش دماينا  ..أنا قايم . ط وهللا ح تنبسو  ..دي حواية لذيذة .. -قول يا قوال ..

 -أق د يا أسجتاذ (ابجو ال ينجين) انجم اللجي ح تفبمنجي اق جد واقجن ليجه يجا ار جا  ..إمسجو يجاد

انم يا ر م وانم على وشك يض
م بججر هلججن قججد البججا

ون ري نلحال اللنش ..

هللا َّ ..ي الغض

اللي حو على وش الشيخ سجاعة مجا

د  ..د ججا وسججو الحلقججة بتججا الججدر  ..در ال صججر اللججي بنحضججر

ال ار ججا مججا ي جرمش انججه م بججر إال لمججا ق ججد يججبو مججي الوشججوش وججد وراح قججاب ،علججى رقبججة

واحد وشد وش و وقال (قوم م ايا !) .
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ال ار ا وشه بقى أصفر من الكروم والدمو سحم من عينه وهو بيقول :

 يا ا وانا ما تهنوش ميه حا ة وحشجة وجد وال وجد أنجا ار جا شجران  ..أرَّقجي وعجايش يجومجر ب جم حلجال و ل جال م ارتجي وقلجم :
بيوم  .ووا ما ا ش مي شغالنة تبو مجي إيديجه  ..أ ي ًا
يوماتي ! أشتري حبة ضار من السوق وأ ر عر؛ية يد وألن ببا ..
مجرة تصجي

ومجرة ت يج

ومجرة يمسجوني واحججد َّي أ ينجا وي مجا لجي محضجر  -مجرة ب مسججة

وم جرة ب ش جرة  -لحججد مججا قرمججم والشججغالنة ي نججي بتكس ج

أهر من المحاضر والغرامام ..

وججام مسججة نيججه عشججان ادمججع مبقيججم

وأ ونا د ما بطلش يدور عليه مين ما أروح  ..ووان ال ضار بيبو مي م هم األيام من

ال طلة  ..وانا باتر ا يديني مبلة يومين وح ادمع ..

ق د الشيخ يتحايا على الم بر  ..ان يسيبه ماميش مايجد  ..مَّعجا  .وطلجع منجديا أبجي،

من يبه وند واحد من اللي قاعدين وناوله المنديا  .وطلج

منجه يمجر علجى القاعجدين يطلج

مجنبم ومجن وجا واحجد دمجع اللجي يقجدر عليجه  ..لين جدوا أ جوهم مجي ارسجالم ولمجا عاتج
 .قال له مي قلة أد

مي أد

الم بجر

:

 -يا شيخ ليك مي دروسك ومالكش د ا بشغلنا .

مبلغا يير بطال  ..أعطى قيمة الغرامة للم بر
ولما انتبى ال ار ا بالمنديا وان قد مع ً
وقال له تقدر حضرتك تسيبه مي حاله !
الم بر عد الفلو

و اي يمشي  ..الشيخ قال له :

 أل  ..أق د  ..الحواية ما لصتش يا حبيبي الَّم تسمع لخ ر ..أق د  ..وس وا له موان..

(أبو ال ينين) وان قد َّهال وقام ليمضي  .شد (بدوي) من ال اكتة يمن ه مجن القيجام وقجال

له :
-

ر إيه يا أستاذ إنم تد ا بم اَّ ك لكن ما ت ر ش إال بم اَّ نا  ..هي دي األصول.

 -لكن يا حاج بدوي التمام قر ..

 ما يقر  ..ما انا ومان مي اد اللنش وان ح يفوتني .انف ر ال ميع ضاحوين وهو يوما :

 -آي وهللا  ..لكن ق دم آل ر الحدوتة ..

وسج ججاد صج ججمم وح ج جد بج ججين الحاض ج جران ووج ججينبم يسج ججتم ون لج ججذلك الشج ججيخ الفلتج ججة مج ججي ج ججامع مج ججي

(بورس يد) .
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صججلوا بينججا علججى النبججي  ..ومججان َّاججدوا النبججي صججال  ..مججي يججوم مججن األيججام وججان ميججه سججلطان

مدينججة مججن مججدن َّمججان  ..لكججن ججم علججى المدينججة أيججام أصججبو الفسججاد ميبججا للرو ج

 ..ال ينججي

بي ججرحم مقي ججر وال ص ججغير بي ارع ججي قيم ججة وبي ججر  ..ووت ججر ميب ججا اللص ججوو والنص ججابين و؛ي ججاعين

الس ججوق الس ججودة وانتش ججرم بي ججوم الفس ججال وس ججاد الهل ججم والف ججور  ..حت ججى الس ججلطان ش ججاف ح ججال
المدينججة قلبججه انفطججر ومججا بقججاش عججارف ي مججا إيججه ؟ ألن الفقججر َّاد والمججر ،والوبججا انتشججر ..

و مججع السجلطان األمج ار والججوَّراء  ..وسججيلبم  .وق ججد وججا واحججد يفتججي وابلفججو ألنبججم نفسججبم وججانوا
يرقانين مي الفساد ومي هلم ال باد  .آ ر ما َّهال قال لكبير الوَّ ار :

 -قدامك تالم أيام وت رف لي ليه البالء مي المدينة وسببه إيه واال طيرم رقبتك !.

نججَّل الججوَّار يلججن ويسججيل المن مججين والحومججا وال طججاران مججاميش مايججدة ومججاتوا الججتالم تيججام

والوَّار ال بياكا وال بينام وشاين المشنقة حوالين رقبته والسين و ار والنطع قدامه  .لحد ما

شججاف واحججد (حشججاش) مججي روججن مبججدوم قاعججد يحشججش ق ججد نبججه وق ججد ينبنججه  .ال ار ججا سججيله .
والوَّار حوى له

اللي ميبا وقال له ( :بور رقبتي حتطير لو ماعرمتش سر المدينة) .

قال له  :وانم اين على المدينة بت يو على ال لال وال على رقبتك ؟

قال  :اين على رقبتي دانا عندي عيال  ..ح انور ؟
الحشاش د نف

م اللي هو  .ووتم وقال له :

 ما ت امش  ..إنم تا دني للسلطان بورة وت ليه ي مجع وجا أهجا المدينجة مجي السجاحة قجدامالقصر وانا ب ون هللا ح ُّ
ادله على سب الفساد مي المدينة .
الججوَّار مججا وججدبش بججر ور ججع للملججك و ججال يججيمر ب مججع أهججا المدينججة مججي سججاحة القصججر ..

واتقدم الحشاش من الملك وقال له :

 -بلدك يا سلطان الَّمان بقم َّي البيضة الممششة علشان مليانه اوالد حرام !!

النا

واقفة ووين موق روسبا الطير  ..والسلطان احتار اكتر واكتر وقال :

 -وانا أعرف (أوالد الحالل) من (أوالد الحرام) ا اَّ يا م رف ؟

قال له :
 -ت يج

يوامال

النا

وججا واحججد وأبججو قججدامك  ..وتججيمر انججه يضججر أبججو علججى قفججا عشجرة أقججالم  ..واللجي
..

الضر ت طي له ثالثين دينار دهج

واللجي يجرم ،ت طجي لجه ثالثجين لجدة قجدام

وهو ودارم الم روة ..
ميه ر الة بقم تتحايا على اوالدها تضر؛با وتا د الفلو

وال يال ترم . ،ونا

..

تص

عشان البيم ما ميبش وبشة دقيال

عليبا روحبا تتحايا على أوالدهجا ترحمبجا والجوالد قلببجا ح جر
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وب ججد مججا دارم الججدايرة علججى ال ميججع  ..وقف جوا اللججي ض جر؛وا وقبض جوا ف ناحيججة  ..ووقججن اللججي
رمضوا وان لدوا مي الناحية التانية ..

وشد الحشاش نف

ارن اش وقال :

 -أهججم يججا سججلطان الَّمججان  ..اللججي ض جر؛وا وقبض جوا دول همججه (أوالد الح جرام)  ..والسججب

مججي

ار ومساد مدينتك .

 -إعدموا (اوالد الحرام) حاالً  ..باالً  .ليبا تنضن .

الحشاش قال له :

 هيأو  ..أو  .دا انم بقى مجا تبقجاش سجلطان مجي سجلطنة لجو مرطجم مجيبم  ..أمجال حت مجا(حر وعساكر وم بران) منين يا ملك الَّمان  .همة دول سندك وحمايتك !

ووانم صفارة التمام قد ضر؛م من مدة ولفتم الض ة والضحوام التي علم مي َّنَّانتي

وما مي عد تمام الَّناَّان لوحد ألنني انشغلم عنه
نهر الشاويش (عبد ال ال) الذي وان مل ً
ياضبا يش و وهو يقول :
 ..م اء
ً
 هللا  ..هللا  ..وسججايبني اليججو  ..وعامججا حفلججة يججا مس ج ون يججالال مججَّ من جك لججه وججا واحججدعلى َّنَّانته  .تكم البالوي  ..طي

سايبلك الحبا

الغار ..

!! ما هو الحال مش عليوم  ..الحال علجي أنجا اللجي

انطل ججال و ججا واح ججد ي ججري إل ججى دور وَّنَّانت ججه وس ججو ص ججيحام شاويش ججية األدوار األ ججر ..

ويفجر الليجا الجذي وججان قجد وصجا  .وَّيججدني (عبجد ال جال) مجي صججدري  ..وهجو ينجاولني مفججاتيو
الدور وادم ني مي يض

 ..لكي أتمم على َّناَّان الدور !

مجتو م جية

أحيانا تتدمال مو ام من الفالحين على س ن المنصورة ودمقام الميجا مجن هجوي
ً
طججا مججن ميسججوران ومق جراء مججن وججا الججدر ام وذلججك
أو سججاقية دارم ألول م جرة ..
أحيانججا تكججون لي ً
ً
عندما تنش

ناقة بين قراتين على أمر مجن أمجور الَّ ارعجة بحوجم الت جاور أو بحوجم روجو أر،

قراججة علججى َّمججام قراججة أ ججر متقججوم ن اَّعججام حججول ميججا الججري و اصججة مججي التحججاراال أو مججي حججاالم
صدامام دوراة بين األهالي وعساكر الحوومة  ..عق

عن ألحد المآمير أو ال مد تيدي

قراة أو عدة قر .

مو ام يير دوراة لتنفيذ األحوام إذا مجا
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ومججي أحيججان أ ججر يججيتي الفالحججون إلججى الس ج ن مججي م موعججام قليلججة أو أم جراد لتنفيججذ أحوججام

التبدي ججد  .وه ججي رام ججة متك ججررة ودا م ججة ل ججَّ الكثيج جران ع ججن س ججداد م ججديونياتبم لبن ججك التس ججلين أو
ب ض ججبم ال ججب  ،متق ججام عل ججيبم دع ججاو تبدي ججد وتص ججدر أحوامب ججا بش ججوا روتين ججي متك ججرر وا ججذه

المحضرون للح جَّ علجى المحصجول مجي ال جرن أو علجى الم جَّون مجن القمجو أو القطجن أو األرَّ
مججي البيججوم أو حتججى علججى منقجوالم ب ينبججا أو حيوانججام  ..ومججن الطبي ججي ومججي يالج

األحيججان مججا

يستبلك المح وَّ عليه مجن القمجو أو األرَّ بحوجم سجد حا جام البطجون أو يبجا المح جوَّ عليجه
من القطن بحوم الحا ة إلى تصران المطال

الملحجة  ..متصجدر األحوجام موراجة التنفيجذ بالسج ن

اس ججا عل ججى ممتلك ججاتبم ومحاص ججيلبم
عل ججى أول ججك ال ججذين عي ججنبم المحض ججرون أو من ججدو؛و البن ججك حر ً
مبججددوها ومججي الغال ج أكلوهججا  ..وحين ججذ تضججيال س ج ون الم اركججَّ وح جرام التليفججون مججي القججر ..
ويالبا ما تكون من
ميرحا ذوو األحوام (الكبيرة) إلى الس ن المروَّي س ن المنصورة لقضا با .
ً
شبر إلى ثالثة شبور  ..مييتون مي الغالج مجي ح ارسجة الغفجر أو عسجاكر الراجن  .ويسجلمون إلجى
السج ن ويق ججون مباشجرة تحججم قبضججة أشججد قسججوة وأكثججر شججونة ال تحفججظ لمججثلبم مججن الب يججدين عججن
منججاطال تحفججظ لبججم مروججَّهم اال تمججاعي وهيبججتبم بججين أهلججيبم وأمججام السججلطام المحليججة  .مي ججدون

أحيانججا ال و ارمججة ميججه محفوهججة
أنفسججبم م ججي ومججن وق جوا مججي هججو مججن م جراو ال وَّن ميججه وال ات جَّان و ً
رنسان .
أحيانا ترد إلينا (أتحدث هنا بصفتي سور ًتي ار ملحًقا ب دمة شاويش الدور الثاني مي عنبر
و ً
س ن المنصورة المنو به استقبال النَّالء ال دد مالحين أو من أها البندر) ب د أن تكجون قجد

تلقم صدمة الس ن األولى ب د عبور البوابة ..
 -ح تقل وا هدوموم واال ح تفضلوا ملكية ؟!

إن وانوا ال يَّالون على ذمة النيابة أي تحم التحقيال ميردون مي مذلة :
 -ملكية س ادتك .

 م اكم رصيد للمت بد وال أهاليوم اتفقوا م ا ؟ -ي ني إيه يا بيه ؟

 عشان األكا يا ببايم . -أكا إيه يا بيه ؟

 -أكلكم  ..أمال ح تطفحوا منين ؟ م اكم ملو

..

 ما عناش يا بيه ؟ -ط

اتنيلوا  ..قيدهم أكا ميري ياابنى !
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ويالبا ما يوونون من الميسوران قجي ،هللا لبجم بمسجاعدة سج ا رهم أن
منبم من يبقى بمالبسه
ً
يبقوا ملكية مع األكا ميري  .أما اآل رون مإنبم ي ل ون ال لبا اليتيم الذي يملكونه للمناسجبام
.

أمججا إن وججانوا محوججومين مججإنبم ي ججردون مججن مالبسججبم بججاألمر  .وتسججلم إلججيبم بججدل الس ج ن التججي
يالبا ما تطل من المغسلة أو من الم َّن على ع لة (وولِّش وجان) ميرتجدونبا ومجا ُقسجم  .ومجي
ً

األع ججم م ججا تك ججون (مبرول ججة ومببدل ججة) وم تلف ججة المقاس ججام يرت ججدونبا تح ججم راد

ر اَّن ججة السج ج ان

المت ججا لل ججالو مججنبم أو تحججم سججطوة لسججانه  ..يسججوقبم إلججى ال نبججر ب ججد عججدهم واألينججام ..

مييتون إلينا مي ال نبر مي منهر با

وبقايا يش مبَّوم ...

وابدون مراسة سبلة لج(ير؛ان) ال نبر من لومبين وسوابال ونبطشية أدوار يحاولون امتراسبم أو

انتج اَّ أيججة ينججا م مججن سج ا ر أو المجه بالحيلججة تججارة أو بججاالبتَّاَّ  .ومججي يالج

ذلك ساحة لم روة ال تكامء ميبا ..

األحيججان مججا يوججون

ميول ج ججك الج ججذين ال يج ججذهبون إلج ججى البنج ججدر إال محملج ججين بج ججذ يرة مج ججن التحج ججذيرام مج ججن اللصج ججوو

ويالبجا
والنصابين والغجواني ي جدون أنفسجبم مبجددين بشجدة مجن جيش مجن السجوابال والمحتجالين ..
ً

ومبما وانم در ة حرصبم واحتما بم بحيا ومور ودهاء تارا ي .

سججبلة ألنبججم ال ي رمججون شج ار ع المفرمجة التججي وق جوا بججين أنياببججا ..

يالبججا  -مججا يق ججون مج ار
أقجول ً
مي ججردون مججن سج ا رهم أو حتججى مالبسججبم الدا ليججة أو بقايججا األط مججة التججي ن ججو حرصججبم البججدا ي
ُ
على اربقاء عليبا الل رحلتبم الص بة عبر البرَّخ ..

ولججذلك  ..وججان اسججتقبالي لمثججا ه جءالء مججي الججدور الثججاني بمثابججة البلسججم الججذي يججداوي ارحججاتبم

ال فية وانقذ ما تبقى لبم من ممتلكام  ..والحماية التي تفر ،نفسجبا رب جاد (الجوايش) عجنبم ..

أيضجا بحوجم ال قيجدة
والواعَّ للحفا على بقايا ورامتبم ارنسانية بحوم انتما ي لبم بحوم األصا و ً
..
ونم أشرح لبم وهم مي انتهار تسوينبم ب  ،ما يا

جردا
عني يوم عبجرم مجثلبم البجرَّخ م ً

مججن مالبسججي  ..حججامي القججدمين عارًاججا أو أكججاد  ..وأقججوم بتسججوينبم مججي َّنججاَّان اصججة ببججم دون
اش ججا متماس ججوة أو دي ججدة ق ججدر ارمو ججان  ..مو ججانوا
لطب ججم م ججع السج جوابال وتس ججليمبم بط ججاطين وأبر ً
جر مجا وجانوا يطم نجون لجي ويحسجون ووجينبم وصجلوا إلجى شجاطا مجا
يش رون بب  ،األمجان  ..ووثي ًا

أمنا  ..و اصة حين نتبادل و ادة الفالحين الم لومام الحميمة عن البلد وال يلجة والم جارف
أكثر ً
..
وهوذا وانجم تبجدأ ال القجام بينجي و؛جين ال ناصجر الم تلفجة وال ديجدة عجن التكجوان ال جام لترويبجة

أها الس ن  ..ووانم مشجاروتي للنجَّالء ال جدد والجذين يجد لون السج ن ألول مجرة مجي تلقجي صجدمة
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اليوم األول والت فين منبا على نفوسبم أثر وبير مي عقد عالقة حميمية اصجة مجع أيلجببم مجن

الفالحين أو الحرميين أو الم نجدين الجذين ألقجم ببجم أ طجاءهم أو تمجردهم أو تكجرار مجرام هجرو؛بم
أو يير ذلك إلى المحاكمة والرمم والترحيا للس ن لقضاء مدة الحوم .

وونم أحرو على تطوار هذ ال القة مجع ال ناصجر الطيبجة والتجي يوجون السج ن ت ر؛جة ثقيلجة

ومدا  ..مي يد إليبم اطم نانبم لي وما يصن ه و ودي من
الوطية عليبا حتى يواد ب ضبم يموم ً
عبجا مجن موجرة السج ن ومجا يحجيو ببجا
مساحام ومسامام عاَّلة بينبم و؛ين ما يمأل قلجو؛بم هل ً جا ور ً
جر مججي
ويالبججا مججا وجان ذلججك يسججاعدني وثيج ًا
عنجدهم مججن قبججر وير؛ججة ويحفججظ لبجم ب جج ،إنسججانيتبم .
ً
محو ما ترس مي نفوسبم من دعاية بيثة حول الشيوعية والشيوعيين .
ب ضججبم قججدم طواتججه المتججرددة إلججى الموتبججة وب ضججبم سججاعدته مججي وتابججة طابججام إلججى أهلجه

لي رموا وين يَّورونه ومتى  .وأرسلم المرضى منبم لل يادة أو المستشفى إذ وان منبم من يوجاد
يقع من طوله مع وا طوة  .وتتطورم عالقتي مع ب ضبم بسرعة وب مال إلى صداقة  ..ووان

الكثي ججرون م ججن ق ججر أعرمب ججا ول ججي ميب ججا أق ججار أو م ججارف أو َّم ججالء د ارس ججة  ..وأم ججدتني س ججاعام
ال ل ججو

إل ججيبم ومش ججاروتبم ب جج ،هم ججومبم برص ججيد ضج ج م م ججن الت ججرف عل ججى ألج جوان م ججن الثقام ججة

الش بية وأمثال الفالحين وحواياتبم ومواوالبم وأياني مرحبم وأحَّانبم .

وت ودم أن أقضي م هم الوقم مي الموتبة حتى وقم القيالة  ..ووان هجذا ي طينجي مرصجة

البقاء على تواصا حميم بوامة مرامال السج ن  ..مالموتبجه وانجم مجي الطجرف الغر؛جي يفصجا بينبجا
و؛ين السور الغر؛ي شار ب ر )5( ،أو ( )6أمتار ويفصجا بينبجا و؛جين م ارمجال السج ن األساسجية
شار آ ر على انبيه الحمامام ووابجور الب جار والمغسجلة والمطجابخ والكجانتين التجي تشجوا مبنجى

علججى شججوا حججرف ( )uمججي وسججطه حديقججة تمتججد حتججى النججامورة ثججم إلججى بججا

الموات ج

الججذي يشججوا

نوبججا مججن دوراججن تحتبججا اري جراد وهمججا يفتحججان
مججد الً للمبنججى الر يسججي للسج ن ؛ حيججث المستشججفى ً
على الحوش ثم الموات والَّاارة وموات الميمور والوويا بيجنبم طرقجة تجءدي إلجى سج ن النسجاء
 .وموقججه منججَّل سججون المججيمور الججذي لججه مججد ا ججاو وسججلم ججارج الس ج ن مججن الناحيججة الش جرقية
يتوسطه با

الس ن الر يسي أمامه مساحة لطابور الحر وال اَّ ران ب دها تمتد المَّرعة ب جر،

الس ن وحتى الشار الر يسي لمد ا المدينة .

ووان ججم قاع ججة الموتب ججة تش ججغا النص ججن الش ججمالي م ججن مبن ججى طوا ججا عج جرا ،بس ججقن م ججالون

وتشغا ثلثه ال نو؛ي يفصله دار  -عجن صجالة أل جا

ببجا منضجدتا (تجن

طاولجة) وعجدة دواليج

شججبية وحديديججة ببججا أدوام رااضججية واملججة لججم تكججن تسججت ما منبججا سججو شججبوة الفججولي بججول والسججلة

والطاولة ووور ومالب

لمن يشاروون مي هذ األل ا

حس

الهروف ..
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وب د ترحيا ار وان طل

(الرادي) أن أقوم بتدرا

الفرق الرااضية  ..أو مجا ي نجي ارشجراف

امججا ومججا وججانوا مججع ار جوان باعتبججار أننججا
عليبججا مججع الشججاويش المسج ول  ..حتججى ينصججاعوا لجي احتر ً
ونا مجنبم واتالعبجون
(ي ني) أمندية  ..وبالف ا وجان هجذا ضجروراًّا  ..مالمسجا ين ال يطي جون مسج ً
حاَّما  ..ووان الس انة يتبر؛ون من تولي مس وليه الفرق ألنبا
بالشاويش الس ان إذا لم يون
ً
ييججر مججدرة أليججة أر؛ججاح  ..علججى ال و ج

س ا رهم !

وججان المسججا ين الق ارراججة يبت جَّونبم ويحصججلون مججنبم علججى

ومن الموتبة رتبم مواعيد الرااضة  ..وونا مي الشتاء يمون أن نل

مي القيالة عنجدما يوجون
مجي السجاعتين

صحوا ويمتد التمران إلى قر التمجام  ..أمجا مجي الصجين مونجا نقجوم بالتجدرا
ال و
ً
السابقتين لتمام الس ن  ..بما يسمو للفرق باالستحمام وعدم الت لن عن التمام مي َّناَّانبم ..

وججان هنججاك يججوم مججي األسججبو م صججو للموتبججة لكججا دور مججن أدوار ال نبججر  ..بالضججبو مثججا

الحمججام  ..ووججان رواد الموتبججة قليلججون  ..مم هججم الن جَّالء أميججون ومججن ي ججرف الق جراءة والكتابججة مججنبم
قليالً ما يبتم بالموتبة  .ملكا لو وان لديه وقم مآر أ ر ..

والحقيقة أنني استط م أن أستمر علجى المنجوال الجذي ا تطجه (سجامي ار جواني) مجع الفجرق ..

أيضجا المحبجين لل بجة
جدوءا و ً
وونا ن تار ذوي األحوام األطول وننتقي نوعية مجن المسجا ين أكثجر ه ً
أو الذين ي رمونبا أو يستبوابم البرو من الق دة مي ال نبر ممن لي لبم مصالو مي السوق

الججدا لي لحيججاة الس ج ن وهججو سججوق لججو تججدرون م جر؛و ولججه ق جوانين وأس جرار ال ي رمب جا إال المحترمججون
والشطار .

الفجرق وجا مجي موعجدها  ..ووجان

وحرصم أن يوون وقتي موًَّعا بانتهام بجين الموتبجة وتجدرا
أيضججا يمججر علججى الموتبججة أثنججاء والتججه المفا ججة علججى
المججيمور وثيج ًا
جر مججا ي ججرج لمتاب ججة التمرانججام و ً

المرامال الم تلفة ب د أن أبطجا عجادة أن يسجبقه الصجول (مصجطفى) بصجفارته وصجيحته القديمجة -

(انتبااا ) وما وان يف ا سلفه (الدماطي) الذي لم ي د يذور أحد .

مدير لقصر
وعين أ صا ي ا تماعي ديد للس ن هو األستاذ (عبد ال ليا) (صار ميما ب د ًا

ثقامة المنصورة وقابلته ب د رو ي) وأع

األ صا ي اال تماعي بالموتبة  -على عو

سلفه

جر ببججا  ..وججان يججيتي للس ج ن يججوم ارثنججين مججن وججا
الججذي لججم تطججي قججدما أرضججبا  -وات ججذ لنفسججه مقج ًّا

علججى در ججة

أسججبو  ..مصججار ذلججك اليججوم وقتًججا لنشججا موثججن إذ وججان ش صججية مثقفججة لججين ال انج
وبيرة من مبجم وتقجدير الهجروف اال تماعيجة واالقتصجادية التجي تغجذي السج ن بوجا هجءالء  ..الجذين

192

ي تبرهم ضحايا ويس ى إلى تفبم هرومبم ب طن وح

 ..ولذا سرعان ما ان قدم بيننا أواصر

صججداقة لججم يججوهن منبججا أننججا ونججا علججى طرمججي تقججي ،مججن ناحيججة ال قا ججد  ..إذ وانججم ثقامتججه تقليديججة
محامهة ريم نَّعته ارنسجانية واال تماعيجة  .اقترحجم عليجه إنشجاء م لجة حجا و يحررهجا المسجا ين

أيضججا ت ليقججاتبم علججى مججا يق جرأون  ..ومالحهججاتبم
وارسججمونبا ويوتبججون ميبججا جواطرهم وأحالمبججم و ً
حول الحياة مي الس ن وطلباتبم من اردارة ..
جدادا
ببا الراجدي (مجع حفجظ األلقجا ) لدر جة أنجه أ جذ أع ً

طيبا  ..وأع
احا ً
ون حم الم لة ن ً
منبا لي رضبا مي م ر ،عام تقيمه مصلحة الس ون مع م ية رعاية المس ونين بالقاهرة .

وذام يوم ونحن منبموون مي إعداد أحجد األعجداد مو جم بالضجابو (مي ا يجا) يجد ا إلجى
الموتبة مي صمم  .وحين نببنا أحدهم لد وله الصامم اعتر ،على قيامنا لتحيته :

 -أل  ..ليوم مي شغلكم  ..أنا مش اي أعطلكم  .أنجا جاي أقجدم لكجم واحجد عَّاجَّ علجي

تقر ًابا قرابي وهو َّميلكم (عَّاَّ) وأر ووم تشروو م اكم مي نشجا الموتبجة  ..يجا أسجتاذ
سمير (عَّاَّ) مثقن ومنان أر و أن ت املو ووي وت تبرو َّي إبني ..

هم

أحدهم  -حماية ي ني !! قال آ ر  -يا حضجرة الهجابو  ..دا شجرف وبيجر لينجا ولنجا

 ..تيمر

قال (أبو ال ينين)  -أهالً وسبالً يجا أسجتاذ (عَّاجَّ) دا حضجرة الهجابو (مي ا يجا) هجو بلسجم

الس ن  ..اتفضا ..
رح

بجه أبجو ال ينجين  -وهجو يقتجر ليصجامحه  -لكنجه عنجدما مجد ذ ارعجه يحجاول أن ير؛جم

علججى وتفججه نفججر منججه (عَّاججَّ) بطراقججة عصججبية وعدا يججة لفتججم أنهارنججا مي ً ججا  .وتججدارك الهججابو
ضاحوا :
األمر
ً
 م لبججش يججا اوالد  ..عَّاججَّ أصججله ديججد علججى الس ج ن الملكججي (عَّاججَّ) ججاي مججن الس ج نالحر؛ي  ..من بنم الحم ار ..

ثم قبقه بصوم عال :

 -وهناك ماميش أهالً وسبالً دي ..

وضحونا ولنا إال (عَّاَّ) وأردف الضابو ..

صوصججا انججم يججا (سججمير) ألنججه ح يسججون نبججك انف جرادي مججي الر؛ججع
 مسججير يا ججد علججيوم وً
الحرام ..
وضحك م همنا ألنه ي رف االسم الجذي أطلقجه سجوان ال نبجر علجى الر؛جع ال اربجع مجن الجدور

الث ججاني  .ر؛ ججع السياس ججيين وارع ججدام (عن ججدما يو ججون هن ججاك أحو ججام بارع ججدام !) ر؛ ججع ال طج جران

المطلجو تشججديد الح ارسججة علجيبم ومنججع االتصججال ببجم  .ثججم انصججرف الضجابو ب ججد أن أوصججاني
193

مجرة أ ججر علججى ال ججار ال ديججد النفججور  ..الججذي لج مججي موانججه صججامتًا ي برنججا علججى تيملججه ..
همسا  ..هم لي (أبو ال ينين) مي باثة :
وتبادل مالحهاتنا عليه ً
 -دا أكيد و ار حواية !! دا حلو قوي !!

قلم له محاوالً التغطيه على مالحهته :
 -طج

شججوف ال ججو اللججي رسججمته طلججع م ججووج أهججه مججا تت ججدل وانججم بتسججطر  .وتبطججا نججم

والتفم إلى (عَّاَّ) مي ترحي

..

 أس ججتاذ (عَّا ججَّ) حضج جرة اله ججابو بيق ججول إن ججك من ججان  .ي ججا ت ججر بت ججَّف واال بترس ججم واال ..قاط ني بحدة ونفور :

 -أنا رسام ..

ثججم تججدارك مججي شججبه اعتججذار مابتسججمم لججه مججي ود وت اهلججم حدتججه ثججم تبللججم محججاوالً إذابججة مججا

يحيو به نفسه من ت ال ورم ،للتواصا ..

 حل ججو  ..دان ججم ي ججم م ججي وقت ججك  ..ججد  ..آدي ماكي ججم م ل ججة الح ججيو بتاعن ججا  ..إس ججمبا(السنبلة) بنحاول ن ما لبجا عنجوان وشج ار ثابجم لكجن وجا مجرة يطلجع شجوا م تلجن ومجش
قد ود

بو عليه وشوف تساعدنا ميبا اَّاي ..

وسحبم الماكيم من أمام (ابوال ينين) ودم م به على المنضدة الكبيرة إليه..

ججا الكججا

مججانَّعي ووججين أحج ًجدا يراججد أن يلقججي بججه مججي البحججر  .وت ار ججع لل لججن مججي هلججع ..
يستغر؛ون رد م لجه لكجنبم سجوتوا وسجادم لحهجة صجمم والماكيجم ارقجد أمامجه مباشجرة و جراو
ير مد ًيدا مرت فة وأمسك بالماكيم وأدار مي بجوء ليتيملجه
يستن د به أن يفحو رحه  .وأ ًا
عابسججا  ..ثججم انفججردم أسججارار  .وهججو
 ..ولججم يبججد علججى و بججه أي ت بيججر  ..وينمججا يرتججدي ً
قناعججا ً
يتناول علبة األقالم الملونة وانبمك مي رسم ووتابة عنوان الم لة ( -السنبلة) ..
صججيحة ارع ججا

ال ماعيججة التججي انطلقججم بتلقا يججة مرحججة مصججحوبة بتصججفيال مججن ال ميججع

وينبا أصابم (عَّاَّ) بصدمة .

وانم عينا مفتوحتين ال من الدهشة أو المفا ية لكن بما يوحي بمشاعر حادة من الرع

 ..و؛دا عليه وينما يراد االنفجالم هارً؛جا مجن َّحجام الجذين ت م جوا حولجه مجرحين بمجا أن جَّ ببجذ
السرعة والبساطة  .بدا وفير مذعور وهو يَّاو األيدي التي امتجدم تصجامحه إع ًابجا برسجمه
واحمر و به األبي( ،األنثوي) المالمو ممجا

لنجي أسجار إلجى إنبجاء الموقجن الغراج

الجذي

قادمججا إلينججا مججن حججيم السج ن الحر؛ججي ومججا قججال لنججا قرابججه
لججم أ ججد لجه تفسج ًا
جير ؛ حتججى مججي وونججه ً
الهججابو (مي ا يججا) ولججم تفججم (أبججو ال ينججين) مالحهججة رد الف ججا الغراج هججذا  .م ججاد يبمج لججي
مي بث يام ،لم يفلو مي إ فا ه :

 مش قلم لك  ..الواد و ار حواية  ..وما ابقاش (أبو ال ينين) لو ما يبم لك قرار !194

عنججدما عججدم لل نبججر و ججدم أن الهججابو أسججون (عَّاججَّ) بالف ججا مججي الر؛ججع ال اربججع مججي ح جرة

( )32ب جوار (الشججرمببلي) وليوججون تحججم رعايججة شججاويش الججدور  ..وَّود الَّن اَّنججة بمرتبججة طبيججة
وبطاطين ديدة قال لي (الشرمببلي) م لًقا :
اله ب دا واد حلو قوي على الس ن !!
 أيو يا سيدي من وان النقيوب ججد مت جرة طل ج

(عَّاججَّ) نقلججه إلججى َّن اَّنججة ( )40مججي آ ججر الر؛ججع بح ججة أن ارضججاء ميبججا

جموحا ل ججه ب ام ججام وأدوام وألج جوان ؛ إذ س ججيمار الرس ججم م ججي
أنسج ج ل مل ججه الفن ججي  .وو ججان مس ج ً
الَّنَّانة ..
والحقيقججة أنججه هججر مججن مضججول (الشججرمببلي) وح ج

اسججتطالعه الججذي لججم يتفججال مججع نف ججور

الطبي ججي مججن الصججحبة و اصججة ب ججد أن عججرف عججن ججار (الس جوابال) مججا أمَّعججه مججن نه ارتججه
المتطفل ججة ط ججول الوق ججم ت ججدور م ججي َّنَّانت ججه وش ججم ار ح ججة الحش ججيش م ججي أنفاس ججه ب ججال أي محاول ججة
ر فا با عنه أو عن يير .
تيكجججدم مجججن تص ج جرمام (عَّاج ججَّ) أن و ارء حوايج ججة ولكنجججي لج ججم أتص ججور أن أسجججيله وتروجججم

الهججروف ترسججم حججدود عالقتججي بججه طب ً ججا مججع وضججع قرابتججه للهججابو (الطي ج ) (مي ا يججا) مججي
االعتبار .
نفور من وا من يفر ،نفسجه عليجه  ..ووجان
ًا
وان صامتًا طول الوقم  ..مفضالً ال َّلة
يستغرق مي الرسم وينما الو ود قد انتفى من حوله  ..ووان عندما ينتبي من لوحة أو صورة
يحملبا مي است را ،قصدي  .يراد أن يراها الكا ووينمجا يراجد أن يثبجم لمجن حولجه أنجه قجادر

حيجا إذ
أو ماَّال ًا
قادر على اربدا وبطراقة من يراد أن يءود لنفسه قبا اآل جران أنجه مجاَّال ًّ
وان ال يواد يسمع له صوم .
قججال لججي الهججابو (مي ا يججا)  -ب ججد مت جرة مججن وصججوله ووججان قججد اسججتدعاني ليشججورني ألننججي

استط م أن أسحبه من توحد وعَّلتجه إلجى الموتبجة م هجم الوقجم وجان (مي ا يجا) هجو الجذي

نقله إلى س ن (المنصورة)  -أنه ب د ما رج من الحر؛ي ب د الحوم عليه بالرمم من القوام
المسججلحة وس ج ن مشججدد لججثالث سججنوام مججي حوججم مح ججن ؛ ألن قضججايا هروبججه ولبججا وانججم
بسججب

اضججطباد هبججا لججه م املججة لهججابو وبيججر ذي نفججوذ  .حولججو لقضججاء بقيججة مججدة الحوججم

ال سججوري إلججى سج ن (االسججت ناف) موججاد ي ججن وحججاول االنتحججار  .لججذلك سج ى لنقلججه إلججى سج ن
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جر عليججه ( ..والحوايججة دي لبججا قصججة
(المنصججورة) ليوججون تحججم رعايتججه ب ججد أن ماتججم أمججه قبج ًا
طوالججة مججش مبججم ن ججو ،ميبججا)  ..واحترمججم و بججة نهججر ولججم أتطفججا بالس جءال عنبججا  .ألننججي

أعرف أن مي الس ن ال شيء يها م بوالً من سيرة أي نَّاا أكثر من أسابيع قليلة! ..

 المبججم انججه ر ججع يرسججم  ..واحنججا ح ن تبججر إنتا ججه مججن منت ججام السج ن عشججان يبقججى شججغلهرسمي  .همتك م نا  ..أنا سونته قرا

منك  ..وممون ب د مترة ت ملو له م ر. ،

جوانا قليلججين
هجا (الر؛جع الحجرام) قاص ًا
جر علجي وعلججى (الشجرمببلي) لشججبور لجم يسجتقبا سججو س ً
ب ضبم ارتد البدلة الحمراء ب جد الحوجم عليجه بارعجدام ؛ ليبقجى تحجم الح ارسجة المشجددة أليجام

أحوامجا ال تَّاجد
حتى يرحا إلى طنطا أو إلى (االست ناف) ألن س ن المنصجورة ال يقبجا إال
ً
أيض ججا سججون ميججه إل ججى جواري صججديقي (منتص ججر)
عججن سججنتين  ..ولججي ب ججه يرمججة إعججدام  ..و ً
السنبالواني تحم حوم ارعدام إلى أن قبجا الجنق . ،وتقجرر إعجادة محاكمتجه منجَّل إلجى الجدور

األرضي على عبدة تحقيال النيابة حتى تنهر ِّ
قضيته أمام دا رة أ ر ..

ميمججا عججدا ذلججك وانججم حرمانيججة الججدور قججد تججدهورم  .ووثججرم ميججه ِّ
الر ُ جا ميصججدقا ي وججانوا
دا مي التردد على َّنَّانتي وم همبم من رواد الموتبة أو من ال جاملين مجي الم ارمجال الم تلفجة
أو م ججن أعض ججاء الف ججرق الرااض ججية  .وولب ججم م ججن الم ججرومين ردارة السج ج ن الت ججي وان ججم م ججن

المتبنججين علججى مججا يبججدو لفلسججفة الباتشججاويش سج ان (محمججود سج د) ول أريججه القججانوني مججي ال القججة
بين أها الس ن من مسا ين وس انة و؛ين الحوومة !!
***
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جديا بدلججة ارعججدام  -وعججودة الججروح إليججه وهبوطججه
قبججا ص ج ود (منتصججر) إلججى الر؛ججع الح جرام مرتج ً
رع ججادة محاكمت ججه وقب ججا حض ججور (عَّا ججَّ) قراج ج (مي ا ي ججا) وعودت ججه إل ججى الحي ججاة لفش ججا محاولت ججه
االنتحجار مجي سج ن (االسجت ناف) واسجت نامه الرسججم وان ارطجه علججى

جا مجي حيججاة رواد الموتبجة ثججم

نفور مجن النجا
مقاوما ريبته الدا مة مي االن َّال ًا
توليه أمر رادة الحا و ؛
ً
من التواصا م بم وتفضيله قضاء م هم الوقم س ين شرنقة الصمم ..

ورُعبجه ييجر المفبجوم

قبججا وججا تلججك الفت جرة التارا يججة ال ججامرة بالحيججاة والحروججة اءتنججا األ بججار مججن الموات ج

أنججه

وصججلم إشججارة عا لججة إلججى إدارة الس ج ن أن تسججت د ججالل سججاعام السججتقبال سججب ة شججيوعيين

مجرحلين مجن م تقجا (أبجو َّعبجا) إلجى سج ن (المنصجورة) لحضجور لسجة محجاكمتبم مجي قضججية
التنهججيم الشججيوعي ؛ ألنبججم مججن (المنصججورة) التججي وانججم وججذلك موق ً ججا ألحججداث المتبمججين ميبججا
وموججان القججب ،علججيبم  ..وشججددم ارشججارة علججى ضججرورة ات ججاذ وامججة الوسججا ا لمنججع االتصججال

بينبم و؛بم من ً ا باتًّا حتى موعد ال لسة والتنبيه على ضرورة حضورهم مي الموعد المحدد
إلى محومة نايام أمن الدولة بج(الم تلو) !

197

حاولم أن أعرف م لومام أ ر عن القادمين من (أبو َّعبجا) دون جدو  .أسجماءهم ؟

موعججد وصججولبم ؟ ت تججيم وامججا !! ممارسججم عملججي الم تججاد مججي الموتبججة والتمرانججام الرااضججية .
ولما عجدم لل نبجر علمجم أن (الراجدي) أشجرف بنفسجه علجى ت بيجَّ سجبع َّن اَّنجام ؛ اثنتجين قبجا

َّنَّانتي ( )35و مسة ب دها  ..وعرمم أن مناقشة دارم بينجه و؛جين الصجول الجذي رامقجه حجين
اقترح إ الء َّنَّانتي ونقا أمت تي أل ر ليوون عَّل السب ة وامالً ..
مقال له :

 مججالوش الَّمججة تحبوبججا يججا حضجرة الصججول قججوي وججد  ..مججا هججم وجانوا مججع ب جج ،ف م تقججاواحججد و ججايين مججع ب جج . ،اصججرف لبججم بطججاطين ديججدة و بججَّ الَّنججاَّان ومججالكش دعججوة

بَّنَّانة (سمير)  ..أنا لجو علجي ونجم سجونتبم مجع ب ج ،ومجع (سجمير) ومجان مجي َّنجَّانتين
و لصججنا  -مججش د هججو أريججك يججا شججاويش (عبججد ال ججال) ؟  ..أهججه شججفم ؟ ابقججى اب ججم لججي

(سمير) الموت

لما ير ع ال نبر ..

عندما عدم لل نبر الحهم الَّناَّان الم بَّة وعرمم ما جر وذهبجم علجى الفجور لمقابلجة

الميمور

 -اس ججمع ي ججا (س ججمير) أن ججا م ججا اعج جرمش ان ون ججم ت ج جرمبم واال أل  ..أن ججا م ججا يبمن ججيش لك ججن

انصحبم بالبدوء علشان ما ي وروش عليك عيشتك هنا  ..وما تنشغلش بيبم قوي  ..أنجا
عايَّك تستمر مي التماران عادي  -المبر ان مع الم بد الديني ماضا له وام يوم و ما
تكسججفونيش  .عججايَّ ل ِّ يبججة ب ججد  .أمججا َّمايلججك مججإن عججاَّوا حا ججة ت ججالى قججول لججي  ..إنججم
عارف نهامنا هنا  ..ليبم مجا ي ر؛جوش عليجك ويجا راجم يي جوا ويمشجوا ومجا حجدش يحج

بيبم  ..هه ؟!

 -مش ح يسببوا أي متاع

 ..ب

دول وانوا بيت ذبوا (واستدروم) حس

ارشجاعام اللجي

سم ناها ميارام تكون مدتبم هنا مرتاحة  .ودا تبقى إنسانية من حضرتك !

 -روح على عنبرك يا مس ون  ..واعما اللي قلم لك عليه ..

قالبججا ب ججد ابتسججامة مقتضججبة ثججم ارتججد قنججا مججيمور أميججري حججاَّم وأ ججذ يقل ج
ب دية .

مججي أوراق أمامججه

هلل ججم أنته ججر وص ججول ال ججَّمالء لفتج جرة طوال ججة  .ش ججغلم نفس ججي ب ججالقراءة مل ججم أقج ج أر إال قل ججيالً .

وحاولم أن أشغا نفسي مي تيما ما د من أحداث وأقل
أن أبقي أي مورة تحم الم بر ..

موار وراء أموار ولكني ع َّم
أ ًا
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جار ولكنججي حاولججم اسججت دام مججا
جار لججيالً ونبج ًا
وأعججادني االنتهججار إلججى أيججام وانججم األيججام انتهج ًا
ونم أتغل به على الفراو والملا دون دو مجال األمجالم القديمجة وال ذوراجام الطفولجة الب يجدة
وال أساطير اريراال أو حواديم التي (أم يوسن) استطاعم أن تساعدني  ..وت بم منمجم

.

حتى الض ة التي صاحبم متو الس ن ب جد منتصجن الليجا ومجتو ال نبجر وتسجوين الجَّمالء

وججا مججي َّنَّانتججه عججن يمينججي وشججمالي ومججا تبججادلو مججن ت ليقججام حججول و ججود َّميججا لبججم مججي تلججك

الَّن اَّنججة المغلقججة الصججامتة لججم تججوقهني  .وعرمججم أن ب ضججبم حججاول قججر بججا
علي ممن ه اآل رون .

الَّن اَّنججة للسججالم

 يا عم انم وهو ما تبدوا  ..الصباح ر؛اح ..مي الصباح ..

مججو ا َّمججالء أبججو َّعبججا أننججي الججذي أمججتو علججيبم الَّنججاَّان ( .عبججد عبججا ) وججان الوحيججد الججذي
ابتسم ابتسامة عراضة مرحة أضاءم و به  .ورح

 -أهالً  -تحيا مصر  ..الهاهر انم ال مدة هنا ؟

بي مي مشاعر ود حقيقية .

ترحيبا مع أنبما وانا ضمن من قجابلتبم مجع (أحمجد)
(مءاد ح اَّي) و(حسن بدرة) وانا أقا
ً
و(عبد الحميد) مي س ن مصر ولجذلك سجيلني وجا مجنبم عنبمجا  ..ووجان ثالثجتبم مجن أعضجاء

قبيلتنا .

أمججا (َّاججن) و(موسججى) و(مججرج) و(عبججد المججن م)  ..ملججم أكججن قججابلتبم مججن قبججا وردوا تحيتججي

جر عنجد هجذا.
بتحفظ شديد م منم أنبم من سوان الضفة األ جر مجن النبجر  ..ملجم أتوقجن وثي ًا

واعتبجرم أنججه مجن الطبي ججي أن أرحج

ببججم وأسجيلبم إن وججانوا مجي حا ججة ألي شجيء  ..و لسججم

إلججى (عبججد عبججا )  ..ميعطججاني موجرة عججن ال ميججع  .عرمججم أن (َّاججن) و(موسججى) مججن التكتججا

وانتمون تارا ًّيجا إلجى (ال اريجة) أمجا (مجرج) مبجو مجن (وحجدة الشجيوعيين)  ..السجابع (عبجد المجن م)
وهو عاما نسيي من شب ار  ..أُلحال بقضيتبم ريم أنه لي
و؛ين (مرج) المحامي .

من (المنصورة) ل القة وانم بينجه

 وججا دا مججش مبججم يججا َّميججا المبججم إننججا قصججدي قضججيتنا وقضججيتكم ومججا تيكججدنا مججن إنتججاجاألخ (شاور) ! ..اللي سجلم (عبجد الحميجد)  ..وهجو اللجي سجلم (حسجن) بجنف

الطراقجة ووجا

دا مججش مبججم  ..إنججم أحوالججك إيججه ؟ ..إحنججا عرمنججا ان (أحمججد) و(عبججد الحميججد) أُمججرج عججنبم
عشان ود صدر قرار اعتقال لبم وانا قابلتبم مي (الفيوم) قبا ما نترحا لج(أبو َّعبا) ودا

أحسن لبم ..
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ودم ن ججي ه ججذا لسج جءاله ع ججن و ججه الرحم ججة م ججي ذل ججك  .وه ججا ي ن ججي ذل ججك أن م ججا س ججم نا ع ججن

الت ذي

مي (أبوَّعبا) حقيقي ..

وان الَّمالء اآل رون قد تو بوا لدورة الميا حسج

وقال لي :

مجا طلج

مجنبم الشجاويش (عبجد ال جال)

ليبم يشبلوا يا (سمير) أنا مش ح امتو باقي الَّناَّان إال لما ي لصوا ..

-

وانججم مرصججة ل بججد ليتبججر مججن إ ابججة السجءال الججذي وانججم نهجرة األلججم التججي بججدم مججي عيونججه
وحالة األسى واأللم التي يمرته واميتين لإل ابة !!  ..متروته يذه

إلى دورة الميا وتو بم مع

(عبد ال ال) إلى دوة الحوم  ..ألدبر له وأ بَّ تذاكر نَّالء الدور حسج
من وموا مدة ا تبار اريراد أو طالبو ال ر ،على الطبي

حجاالتبم الم تلفجة سجواء

أو المغادرون ل لسة ويير ذلك ..

ناديم على (عبد ) حين جرج مجن الجدورة وأ لسجته ب جانبي علجى دوجة السج ان وأعطيتجه موجرة

واملج ججة عج ججن الوضج ججع هنج ججا  .ونج ججا صج ججباح األر؛ ج ججاء ووانج ججم لسج ججتبم يج ججوم السج ججبم وأمامنج ججا يومج ججان

سيقضجيانبما مججي ضججيامتنا وشججرحم لجه ويججن تكججون إقججامتبم هنجا طيبججة  ..وشججرحم لججه  ..ويججن أن

(الرادي) هذا ضابو م تلن إن وان هو أو (مي ا يا)  .والبد أنجه لمج

حسجن م املتجه لبجم عنجد

استقبالبم  ..وطلبم منه إن وان لديبم أية طلبام أن يطلبوها منه وان أرادوا أنقلبا أنا إليه ..
قججال عبججد أنبججم ا تججاروا الَّميججا (َّاججن) ليتحججدث باسججمبم مطلبججم منججه أن يججذه

وأ برتججه أنن جي سينضججم إلججيبم لنتفججال علججى ويفيججة قضججاء وقججتبم هنججا مججي أطي ج

إلججيبم ليطم ججنبم

حججال  ..و؛ججدون أي

مشججاكا ؛ وان ونججم أر أن يترو جوا هججذا األمججر لججي  ..أمججا إن أرادوا مقابلججة المججيمور مبججو نفسججه قججد

طل ج

ذلججك مججن الشججاويش (عبججد ال ججال) ولبججم أن ي تججاروا  ..وأردم بججذلك أن أت طججى أيججة مشججاعر

تشوك أو عدم ثقة تكون قد ولدتبا تحفهاتبم ال فية التجي بجدم علجيبم بجدر ام متفاوتجة مجي ردهجم
على تحيتي لبم عندما متحم بنفسي َّنَّانتبم مي الصباح ..

ا تمججع (عبججد عبججا ) ببججم وطججال اال تمججا ولججم أنججَّعي  .مقججد وججان علججي أن أنبججي أعمججالي

حتى ال يلوو ميبا الشاويش وذهبم إليبم وقد بدأ النبطشي المساعد يفتو الَّناَّان األ ر

وم ججه الشججاويش ليءوججد علججى المسججا ين سججوان الججدور ب ججدم التوا ججد مججي الر؛ججع ال اربججع  ..ووججان

(ال ما) قد بدأ ينَّل من األدوار ال ليا وعال ض يي يوم عادي من أيام الس ن ..
رح ج

بججي الججَّمالء هججذ الم جرة بح ج اررة وابتسججام يليججال بججَّمالء محنججة واحججدة وان ا تلفججم مواقججع

األقججدام علججى شججاط با الججت

 .وأوول جوا لججي الحججديث باسججمبم لججد المججيمور وطلب جوا أن يفوججروا مججي

موضو االنفرادي إذ قد يوون أراو لبم وهم لشبور ي يشون م ً ا مقيدين لنف
عنججدما عججدم مججن عنججد المججيمور أ ب جرتبم بموامقتججه علججى أن ي تم جوا مججي َّن جَّانتين إذا أرادوا ..
السلسلة ..

وَّودتبم بما وان لدي من صحن وم الم ووت

 ..وأوصجيم الشجاويش (عبجد ال جال) علجيبم ..
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مج ججي برني أن المج ججيمور سيرسج ججا الشج ججاويش (عبج ججد هللا) ليصج ججطحببم إلج ججى الطج ججابور  .قلج ججم يج ججر ..

وتروتبم يرتبون أحوالبم ومضيم إلى الموتبة مقد وان لدينا عما ينتهر  ..وما أن هنجاك تمجاران

دادا للمبر جان المرتقج
تن طاولة اسجت ً
للطابور أن يَّوروني مي الموتبة .

مجع طلبجة (الم بجد األَّهجري)  ..واتفقجم م بجم إذا ر جوا

ونم مي حالة من النشجوة والسج ادة بَّاجارة الجَّمالء (الجَّعبالواين)  .نشجوة وسج ادة ال تضجاهيبا

سججو س ج ادة ال ججروج إلججى الحراججة  .نف ج

المشججاعر التججي انتججابتني مججي (س ج ن مصججر) يججوم ذهبنججا

للتحقيال مالحديث إلى الَّمالء ب د وا هذا االنقطا وال َّلجة عجن حروجة الحجَّ وأ بجار النضجال
ومصججير وتبججادل اآلراء حججول األَّمججة والحليججن وأكثججر مججن ذلججك الحججديث عججن احتمججاالم المسججتقبا

أيضجا جارج الجوطن وحروجة الطبقجة ال املجة
والوضع مي ال ارج  ..ال مي ارج الس ن مقو ولكن ً
واألمميججة أمججور ضججروراة لمقاومججة الس ج ن وتحمججا م ج اررة الوحججدة لمججن وججان مثلججي ب يج ًجدا عججن سججد

الحَّ و مو الَّمالء ..

وجان بجي شجغن لم رمجة أ بججار الجَّمالء مجي م تلجن السج ون ومججا جد مجن تحلجيالم الحلججن

ال ججوطنى وح ججول الص ججمود اص ججة

واش ججاعام (الت ججذي ) ال ججذي وص ججا إل ججى استش ججباد ب جج،

الَّمالء الل التحقيال م بم أو مي الم تقالم الم تلفة  .وانم وثير من األ بار تتوالى مجن
ب  ،المسا ين أثناء عبورهم س ن (المنصورة) إلى المحاكم أو حضورهم من س ون أ جر

..

والفججرن والمطججبخ ألدبججر وأومججر

مرحججا أكججاد أطيججر وأنججا أتحججرك بججين الموتبججة والمالعج
مرحججا ً
ونججم ً
الرحجة وأرتج لط جام طيج ي وضجبم عججن يمجك الم تقجا والفججول المسجو
وسجا ا ا

 .وججان اليجوم يججوم

(الكشري) مرتبم أن يحصلوا على وفايتبم وتوق م مفا جيتبم بجه  ..باعتبجار أحجد إن جاَّام َّمجالء

ال ي رمونبم من الس ناء  ..وم لم المسجتحيا ألومجر لبجم إقامجة م تلفجة أود أن ت لبجم ال ينسجون

ذلك الَّميا المنفي عجن الحجَّ وحي ًجدا مجي سج ن المنصجورة واتفجا رون بجه َّ ..ارونجي مجي الموتبجة
أثنججاء ججرو بم للط ججابور م ججع الش ججاويش (عب ججد هللا) مببج جرتبم بم ججا تحتوي ججه م ججن وتج ج م ججي م تل ججن
المنججاحي و اصججة الم ججالم القديمججة والتر مججام  ..ووت ج

الت جراث َّ ..ودتبججم بالصججحن المتاحججة

سواء من الموتبة أو التي است رتبا من مسا ين (الملكية) ودبرم تومر الشجاي ووسجا ا إعجداد ..

وان ي

هني أنبم مضلوا أن يبقوا مي َّناَّان انفراديجة ليتجاح لبجم وقجم وجاف للقجراءة اصجة وقجد

ُحرم جوا منججذ اعتقججالبم حتججى مججن ملم ج

الججورق المطبججو ومججن شججوا حججروف وصججور ورسججوم الكت ج

جر علججى مسججاحة الليججا ألسججمع وألعججرف وأنججاقش مججا
والم ججالم م ججذرتبم ولججو أننججي ونججم أعجول وثيج ًا

ضا مني من قضايا !!
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حضروا تمران تن

الطاولة بجا ول ج

ب ضجبم م نجا ود لجوا الحمجام وتمت جوا بمجاء تحومجوا مجي

جاردا ًّجدا أو شجنيع الحج اررة  ..ومجي يمجرة هجذا
در ة ح اررته  .ولي وما قالوا  -تحم الضر  -ب ً
الذي يبدو ووينه رحلة لوية لم موعة من ال اَّ ران السياح لس ن م تلن  ..لجم ت جن عنجي تلجك

عمر مجي إطجار وهجروف ال مجا
النهرة التي عرمتبا من قبا  -نهرة الشك التي تالَّم من عاشوا ًا
السري  ..وونم أ من أس لتبم التجي لجم ينطقوهجا  ..والتجي البجد أن تجدور حجول وضج ي (المتميجَّ)
مي الس ن وحراتي مي الحروة ووينني لسم مثلبم س ًينا وهم القادمون مجن حجيم (أبجو َّعبجا)
ب د ولة أو أكثر ميما بين الس ون االحتياطية والم جتقالم الم تلفجة  .وونجم قجد روضجم نفسجي

على احتمالبا ..

وتروم الهروف تف ا م لبا مي محو سحابام الشك وأس لة (التصيد) التي ألقاها ب ضبم ولم

تاروا لثقتي مي نفسي ولتصرماتي الطبي ية وارنسانية مبمة الرد عليبا ..
أهتم بالرد عليبا ؛ ً
ووججان لليججوم التججالي يججوم ال م ججة وبقاءنججا مججي ال نبججر مججي مسججاحة الر؛ججع ال اربججع وَّنَّاناتججه المفتوحججة

طججول الوقججم مضججا وبيججر مججي إذابججة ليججد الشججك واقامججة روابججو ثقججة ججديرة بججَّمالء در واحججد ..
اصة وأن ال م ة وان (يوم الط مية) التي قدمبا لبم مي موعد الغجداء ب جَّ ،مال جي المحليجين

الججذين ت مججدم أال أ بججرهم عججنبم شججيًا  ..وتروججم لبججم أن ي من جوا موججانتي بيججنبم وتقججديرهم ل جي وأن
يفبموا إن أرادوا طبي ة عالقتي ببم .
طب ً ا لم يون هذا موقجن َّمال جي مجي التنهجيم (عبجد ) و(مجءاد) و(حسجن) مقجد قجابلتبم مجي سج ن
مصججر  ..وعرم جوا عن جي وعرمججم عججنبم وججا شججيء اصججة ونحججن ضججحايا وشججاية م بججر واحججد وهججي

صلة (وحال ال يش والملو) وثيقة !!

جر مجي التقجر لخ جران وا اَّحجة ييجوم عجدم الثقجة والتنجا ي التجي هجي أحجد
ولكنني بذلم ب ًجدا وبي ًا
أمرا ،ال القام بين من يقيمون على ضفة ومن يسونون الضجفة األ جر مجن نفج النبجر ؛ مجي
ها م اوف ال ما السري وال المام التارا ية مي قراءة الواقع دون اآل ران ..

ولقد ن حم بدر ة مجا لمجا بذلتجه مجن بجد مجي إقنجاعبم باالحتكجام للمشجاعر البسجيطة ارنسجانية

( ..عبد عبا ) طل

منجي أن أوسجو أ تجي (آمجال)  -عنجدما علجم أنبجا تَّورنجي بانتهجام  -لجد

َّو ته أ م (مءاد ح اَّي) وهي مدرسة حتى ال ت ضع لضغو المباحث التجي تسج ى للتفراجال
بينبمججا ؛ مسججتغلة مشججاعر الضج ن عنججد والججدتبا نحججو ؛ لهنبججا أنججه هججو الججذي ججر أ اهججا إلججى هججذا

الطراجال موعدتجه ببجذل وجا بجد مجي سجبيا ذلججك ولجو تطلج

األمجر أن أ جا أمجي تصجحببا مجي

َّاججارة قادمججة ألتحججدث إليبججا بنفسججي ( .موسججى نججدي) تمالججك نفسججه وحوججى لججي عججن الت ججذي

الججذي

ت نبه اآل رون بح ي م تلفة مجرو لجي ويجن يجتم االسجتقبال للقجادمين إلجى (أبوَّعبجا) ومجا يسجمى

(بالتش جرافة) وان وججان طججول الوقججم يقججارن بججين عيشججتي مججي س ج ن (المنصججورة)  -ط ميججة ووشججري
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ورااضة وموتبة و ار د وهلمة  ..وهم هناك يشر؛ون المر طول النبار موا حروة ووا طوة تجتم

جباحا ومسجاء  ..وعجن (طججابور
تحجم وطجية الشجوم ونبجش السجيا  .وولمنجي عجن (لجن للتفتجيش) ص ً
الرااضججة) و(طججابور اليمججك) وولججه ججري مججي ججري تحججم وابججا مججن ضججر الك جرابيي والشججوم علججى
ال انبين  -مين يو ك !!

قال (مءاد ح اَّي) :

 إنججم مججاكر (الشججار األ ضججر) اللججي شججرح م نججا (ديستومسججوي) مججي وتابججه (منججَّل المججوتى) لمججاقال إنه عبجارة عجن تمبيجد ل قوبجة ال لجد أو مقجدمام عقوبجة ال لجد ؛ حيجث وجان م رمجو المنفجى مجي

(سججيبيراا) أيججام القيصججر مججن قتججالين القتلججى ور ججال ال صججابام والسياسججيين برضججه عن جدما ُيحوججم
عليبم بال لد ألي م الفة يمرون من بجا

ال نجابر حتجى موجان التنفيجذ بجين صجفين عسجاكر مجي يجد

وججا واحججد ور؛ججاج ينججَّل بججه علججى ضججبر الس ج ين اللججي ح ين لججد  .الفججرق بيججنبم و؛ين جا إنبججم محوججوم
عليبم بال لد مرة  -لكن إحنا ونا طجول الوقجم عايشجين مجي (الشجار األ ضجر) وحوالينجا ال سجاكر

بالش ججوم والكج جرابيي وال را ججد المقضج ج

ط ججول الوق ججم م ججي التفت ججيش ص ججبو ومس ججا وف ط ججابور األك ججا

أحيان جا مججي
وطججابور الرااضججة ومججي الطراججال لل بججا وللمستشججفى مججاميش إعفججا  ..طججول النبججار  ..و ً
يطبوا علينا و ال نابر  .وايه ؟ وله بال طوة السجرا ة  ..شجمال يمجين  ..شجمال يمجين
الليا م ية ُّ
 ..شمال يمين ..

وح ججدثني (َّا ججن س ججليو) ع ججن (الَّح ججن المق ججد ) و (البت ججاف والغن ججاء) وع ججن (ل ججن للتفت ججيش)

وا بج ججار ذوي النهج ججارام علج ججى نج ججَّح البوابورتج ججام  ..وعج ججن (َّن اَّنج ججة ال نج ججاَّار) و(أمج ججين ج جَّار
المستشفى) قصدة التومر ي وعن (ه وم البوسو ) عساكر الدر ة التانية مي ال با .

وحوى األستاذ (مرج)  ..عما ر لج(ن اتى عبد الم يد) عندما رم ،الغناء (يا مال يجا
مثال الوطنية) وعن مصجر مراجد حجداد  ..ومجوم (علجي متجولي الجدي )  ..وَّنجاَّان التيديج

.

تفاصجيا وثيجرة وأمجور ال يموجن أن يسجتوعببا عقججا بشجري أو يفسجرها  .ونجم أ تنجال بالبوججاء ..

وأتماسججك بص ج وبة وأنججا أت ي جا (د .لججوي

عججو )،وهججو يحججاول أن يقضججي حا تججه ووججان ال

يستطيع أن يثني روبتيه  .والدوتور (مءاد مرسي) وهو يتسلا إلى َّ؛الة القادمين ال دد ليبحث
عججن وس جرام وبقايججا بججَّهم لينفضججبا وادسججبا تحججم مالبسججه وابتكججار لطراقججة أكاديميججة ألكججا

الفججول المس ج ِّو
البواء ..

 ..وييججر وييججر  ..مونججم عنججدما أ لججو لنفسججى ب ججد يلججال األب جوا

أ بججش مججي
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ولكن هذا الذي تبقى مي ذاكرتي قاصر عن أن يقدم الصورة على بشجاعتبا للقجار؛  ..وأنجا

أحججاول اآلن أن ألججم شججتام هججذ الصججورة الشججني ة التججي وججادم تقتججا صججديقي الججدوتور (هشججام
الس ججالموني) م ججي الحم ججام عن ججدما أيل ججال عل ججى نفس ججه الب ججا

و لج ج

يقج ج أر وت ججا

(إلب ججامي س ججين

النصججر) (أبججو َّعبججا) ميصججابته حالججة هسججتيراة مصججحوبه بيوججاء شججديد وص جراخ أمججَّ أهججا بيتججه
موسروا البا

عليه ؛ ل َّ عن متحه ..

تمامججا عججن عصججر تالميججن الججذاكرة لرسججم الصججورة ولججذا
وهججا أنججا اآلن وأنججا أكت ج ذلججك أع ججَّ ً
مثلبججا وم الفججة
قججررم ريججم م الفججة ذلججك ألصججول السججرد الروا ججي وسججي د ميبججا نقججاد الحداثججة ً

لمباد؛ البناء وتمَّاًقا لحضور الجراوي ال لجيم  ..ألننجي أحضجرم وجا مجا وتج
َّعبا) ألقتب منه ما ي و ،ما أنستنيه األيام من أحاديث َّمال ي (الَّعبالواين) .

عجن ( حجيم أبجو

نصا تس يليًّا من م مجا مجا دونجه أهجا (أبجو َّعبجا) عجن تلجك الت ر؛جة
وما المانع أن أصنع ًّ

التج ججي لج ججم تحج ججدث إال مج ججي عصج ججور الرومج ججان عنج ججدما وانج ججم الوحج ججوش الحقيقيج ججة تج ججنبش أ سج ججاد

المسججت بدين أو عنججدما اسججتباح النججاَّاون أ سججاد مججن هججم أقججا مججنبم رتبججة مججي ججداول النقججاء

البشري وقد است نم بوت

( -إلبامي سين النصر) (أبو َّعبا) وطاهر عبد الحويم (األقدام

ال ارا ججة) والس ججيد يوس ججن (م ججذورام سج ج ين سياس ججي) وم ججيمون البس ججيوني (الف ارش ججة واللبج ج )
و(شيوعيون وناصراون) لف ر لبيج

وبوتجا

(صجنع هللا) عجن الواحجام و(حسجن المناويشجي)

أيضججا ب ميججع الشججبادام التججي دونتبججا
(أبججو َّعبججا) ومججوَّي حبشججي (س ج ين لكججا ال صججور)  ..و ً
(ل نة توثيال تاراخ الحروة الشيوعية) مي سب ة أ َّاء (شبادام ورء )  ..مقو ألتذور دقجا ال
ما روا لي عن أبو َّعبجا مجي سج ن المنصجورة جالل أ جاَّة ال ارحجة التجي قضجوها عنجدي والتجي
ت َّ ذاكرتي اآلن عن ت ميع تفاصيا صورتبا ب د مسين سنة واملجة  ..مليغفجر لجى البنجاء

الروا ججي ونقججاد (البنيويججة) و(الحداثججة) طي ت جي ملسججم أبغججي مججن وراء ذلججك سججو اسججتكمال مججا
بدأته من سرد  -لسم محترًما صن ته  -قبا موام األوان .
قال لي ب د تردد وبير ومحايلة مني أكثر :

 تصور عشران َّميا  .وا اتنجين مر؛جوطين مجن إيجد وجا واحجد مجي ح لجة واحجدة مجي حلقجة بيمجرمنبا مع إيديبم ال نَّار اللي ميه الحلقام  ..هي نف

الح الم اللي اتر؛طنا ميبا واحنا ار ين

مججن (القل ججة) واحنججا رايحججين (ال ج بجَّ )  ..واحنججا ار ججين مججن (ال ار ججة) واحنججا منقججولين (للفيججوم) ..
عشران وم اهم عَّالبم مشحونين مي صندوق عر؛يجة مصجفو مجا مجيبش جرم لنقطجة ضجي وال ميجه
شرخ أو متحة لنسمة هوا  ..ضلمة مي عَّ النبجار  ..إيجش حجال لجو الرحلجة بالليجا مبمجا حسجبم
طولبا ما تقدرش ت رف رايحين مين ! ..إنما من أصوام الدنيا حواليك تفضا ت من  ..دا طراال

َّراعي  ..د لنا بلد  ..أل دا احنا ر نا من الصحراء  ..دا وو؛ري  ..وب د ساعام مجي الضجلمة
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نطرطججال ودانججا ..

دي وصججلنا (لججألوردي)  ..طب ً ججا مججا ن جرمش  ..وقفججم ال ر؛يججام  ..اسججوم هج
مججش سججام ين صج ِّجراخ ابججن يججومين  .وم ججي ووججين ججيش ه ججم عليججك  ..ججَّم بتججد
أوامججر عسججوراة وتكججام بنججادق و ر؛طججة وب ججدين صججمم مراج

مججي األر،

 .واحنججا بججن من مججش مججاهمين  .ثججم

رصاص ججة  .وار ججع ت ججاني ص ججوم المش ججي وال ججري واألوام ججر  .وش ججد أ ج جَّاء بن ججادق وب ج ج َّ ،ججام
رص ججاو مترلي ججوَّ ون ججدا وَّعي ججال  ..وال احن ججا ش ججايفين وال ع ججارمين إال ال ججوف والرعج ج
الم بول  ..ساعة – اتنين – أكتر – أقا  ..والقلال يولجد الرعج

ضلمة ماميش منفذ إال البا

والقل ججال م ججن

مجن ت مجين اللجي بيحصجا بجرة !

المصفو اللي اتحشرنا ميه  ..اللي يقجن مننجا يشجد م جا َّميلجه واللجي

عايَّ يبرش أو يمسو عرق الَّم الكا يتحرك م ا والم اصم تت رح وتورم  ..و ُ لقك يضجيال مجع
قلة البوا والَّنقة والح اررة بقم أر؛ ين مع إننا ونا ف  8نوممبر (عيجد الثجورة البلشجفية) ! ووجا سجنة
وانم طي  ..ومجش عجارمين نجو االحتفجال  ..إنمجا بشجاير واضجحة مجي ال جو اللجي ن ِّجتن مجن طجول
الرحلججة مججن ييججر ه جوا  -ييججر اللججي بنشججمه هججو هججو الل جي بننت جه  -عاديججك  -مججع يججاَّام اليمججك
والفول ابو سو

الغرقان مي المر ران .

ولما َّادم حدة األوامر وتراكضجم األقجدام ال سجوراة مت م جة  -ت مجين  -حجوالين ال ر؛يجة

وَّادم الضج ج ة الم دني ججة عل ججى الب ججا

واتش ججد التر؛ ججا

الحديج جد ال تي ججال واتف ججتو الب ججا

عمي ججم

ال ي ججون المبحلق ججة م ججن ببج جرة وش ججدة الض ججوء الش ججديد  ..وهب ججر ( ..مسج ج ود) الن ججو؛ي بيف ججك قف ججا

ال نَّاججر ويسججحبه متتفججك قيودنججا واحججد و ار التججاني وعرمنججا ب ججدين ان سججيادة الشججاويش (مس ج ود)

صيصججا السججتقبالنا ألنججه صججاح
النججو؛ي بال نيججة ا تججارو
ً
نحة اعتداء على المسا ين ..

ملججن عججامر بججال َّاءام عنججد 80

هي لحهة عينيك ترف يا دو من الضلمة للنجور تقجن ميبجا أعمجى  ..وم جية يب جم عليجك

اتنججين م جوار علججى ال يججا  .ووججا واحججد بور؛ا ججه علججى وتفججك و ارسججك ومججا تسججمع إال َّم جرة -

ألججن واحججد م ججية بق جوا علججى دمايججك ( -إ ججري يججا ابججن الكل ج )  ..وججد اتحججددم در تججك ومججا
تلحقش حتى تفور  ..مت ري واألحصنة وراك والكرابيي على ارسجك عقلجك يقجن  ..ومشجاعرك
تنشا من لسع ومرق ة الكر؛اج  .قول الكرابيي  ..وما ت رمش تالحال األوامر  ..شجيا حا تجك

بس ججرعة ا ججري  .م ججا تبص ججش وراك وشج جك م ججي األر . ،وو ججا دا مص ججحو بش ججتيمة منقي ججة ..

وتضججطر ت ججري  ..مججي االت ججا اللججي يب ججدك عججن مص ججدر الضججر واللسججع والشججتيمة مح ججاوالً

البر لكن لفين  ..يراَّة البقاء هي وحدها اللي تمن ك من السقو تحجم سجنابك ال يجا ألن
اللجي وقججع مجا حججدش رحمججه مجن الفرسججان اللججي يسجلِّموك لصج ِّجفين مججن ال سجاكر  .يوصججلك الواحججد
منبم للي ب د ب د ما يتيسر من صوام شوم أو لس ام ورابيي ما ت رمش ناَّلة منين ؟.

م ججي تالقيججك وقفججم أو اتصججدمم مججي شججلة مججن الضججبا وال نججود ملمججومين ح جوالين ترابي جَّة
قاعد قدامبا أمندي وقدامه دمتر  ..ووا واحد ميبم بيَّعال ويضر والكات ي جو جو وا ِّجديك
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بج(اللكمية) ف وشك  ..واسمك إيه يا ابن الكل

؟  ..صوتك واطي يا واطي  ..ارمع صجوتك

 ..قول يا امندم يا ابن ال  ..أعلى من ود يا خ  ..وا د والضر ناَّل  ..صوتك متحجاش
محشججرج مججن المش جوار ميج ِّجدي ح جة للصججف ام وال صججيان والشججتا م ِّ
المنقيججة  ..وتفججوق تالقيججك
واقن عراان وسطبم مراسة لنبشبم واتاراك نفذم أوامر ما ُونتش ماكرها ..
ضاحوا :
وتسمع صوم (نسوي) رقيع يقول
ً
 -لسه الولد د صوته واطي ..

متَّداد الطراحة ألن اللي قال المالحهة دي (سيد الكا) (إسجماعيا همجم) ثجم ال تلبجث أن

تتوقن  ..ليقتحمك ر ا ومي يد ماكينة حالقة ض مة  ..ي َّ ببا ش ر راسك  ..وحوا بجك

وشنبك لو ليك شن

ثم ينَّل بيبا على ال انة  ..ميستينن الضر أشجد وأنوجى وتالقجي نفسجك

ماسك لفة  .ما تقولش أل  ..وتطجاردك الكجرابيي تجاني تو بجك ناحيجة البجا
..

 ..يسجتلمك ييجرهم

 ..لحد ال نبر متترمي األر ،واتقفا البا
تلم نفسك وتَّحن شايا ِّلفتك (البرش والبطانية) لحد ما تتسند على الحيو اللجي قجدامك ..

تق د مقرمو نفسك ومقطو دايخ وعينك مغشلقة يشيانة  ..وألم بيحَّف وا حتة منجك َّي
الس ججواكين ولباليج ج

البسججين لججب

طال ججة م ججن ض ججبرك  ..وت ججبو حوالي ججك  ..ن ججا

َّا ججك ش ججولبم يراج ج

..

يضججحك  ..اللججي اكمامججه قصججيرة والل جي طوالججة واللججي اكتتججه مبرولججة  ..والل جي

مقط ة  ..وولبم حالقين  ..وم ية تت رف على ب ضبم  ..مال تملك نفسجك إال عجن شجي ين يجا

يالبجا مجا يشجاروك ميجه مجن يت جرف بصج وبة عليجك
باكيجا  .أو تضجي بالضجحك  ..الجذي ً
تنف ر ً
..
(اللفججة) التججي حملتبججا طججول الوقججم

اانججا  ..متسججر لتتحس ج
وم ججية تكتشججن إنججك ما اَّلججم عر ً
و؛رشا وبطانية وطاقيجة مثجا التجي أضجحوتك
و؛نطلونا مثا التي يرتدونبا ..
مت د ميبا اكتة
ً
ً
على رءو

َّمال ك المس ونين .

ميفتو البا وانوفا منه َّميا آ جر يجد ا عارًاجا ليتكجرر مجا حجدث م جك
وتستمر الل بة ُ ..
 ..ميبوججي أحججدهم أو يضججحك آ ججر  .وت ججد نفسججك ت اراججه وأنججم تل ججال ارحججك  ..وتتحس ج

مواضججع األلججم أو تمسججو الججدماء  .وتت ججود أذنججاك علججى سججما الحشججر ام والتيوهججام واألنججام
ب ميججع در ججام الس ججلم الموس ججيقي  ..للش ججوم والك جرابيي و( را ججد الن ججا ال ججالي)  ..ط ججاطي ورد
السالم ! ..أنا ت بم  ..شوف حد ييري يسلِّيك ويحوي لك !
قال لى :

 يا عم احوي لك عن إيه وال إيه ؟  ..وا يوم تفاصيا البرنامي بتتغيجر بابتكجارام وتفجانينديججدة  .مججش وججا حفججالم االسججتقبال َّي ب ضججبا ألن اللججي يبقججى حاضججرها (إسججماعيا
206

همججم)  ..ييججر اللججي بيشججرف عليبججا (حسججن منيججر)  ..ودول بقججى ييججر الم نججون (مر ججان)

 ..اللي وان بيرقو وهو بيضر (منجان) مجرا ،ال يباراجه إال (يجون

مرعجي) أبجو شج ر

موتكم واللي ما بيوجرهش قجد اللجي البسجين نهجارام ألنبجم ضج فم أبصجارهم مجن الق اريجة .
ووان حاطو نقر من د( .لوي

عو )،ألنه مش ب

دوتور ووان له منص

وبير مجي

و اَّرة الثقامة لكن ألنه ومان قبطي وص يدي  ..وشيوعي !!

 دوتور مي إيه يا روح امك ؟.. -دوتور مي األد

..

 -حلو  ..ح ن ر ك من هنا دوتور مي قلة األد

يا ابن المرة (الج  ..وة) .

ووان ي تار (ذوي النهجارام) م صجوو لنجَّح الباكبورتجام بالجذام  ..الفنجان (حسجن مجءاد)

و(ال ج ججدوتور عب ج ججد الج ج جراَّق حس ج ججن) و(سج ج ج يد ي ج ججال) ود( .م ج ججوَّي منص ج ججور) و(ميليج ج ج

ج ججال )

و(َّهججدي) و(عبججد ال هججيم أنججي ) و(م جءاد حججداد)  ..تصججور  ..وانججم ولمججة منججان أو شججاعر أو
دوتور ت ِّننه ما ت رمش ليه  ..لكن تصرماته بت و بالضبو موقن نهام يوليه مجن المثقفجين
موقججن أصججيا و ججذري  ..إال اللججي ي ج ِّجدم علججيبم وانججم لججو ماكر(عبججد الناصججر) وتراقتججه علججى

( الججد محيججي الججدين) لمججا عرمججه علججى (سججيد سججليمان الرمججاعي) الرميججال (بججدر) اللججي ببججر بثقامتجه
مقججال لججه ( ..وانججم َّعيمججك د  -الميوججانيوي) !؟ مججي س ج راة طب ً ججا  ..ومججا مججاتش شججبور ب ججد
يولي ججو إال وات ل ججو م ججن المثقف ججين م ججي الم لج ج ( ..يوس ججن ص ججديال) الش ججاعر و( ال ججد محي ججي

الدين) تلميذ الميوانيوي المثقن  ..موقن أصيا ! (يون

مرعي) ير ممثا له  ..هجو اللجي

ا تججر لحفلججة االسججتقبال دي إسججم (التش جرافة) الل جي وججا يججوم ب ججد يججوم تججَّداد وحشججية وقسججوة وال

صوصا لو وانم تحم إشراف (عبد اللطين رشدي) طرق ديدة ويرابة ومراضة
إنسانية و
ً
البوابجة لكجن مجي وجا منجاحي الحيجاة وسجاعام النبجار  ..مجن أول (لجن للتفتجيش)
 .مش ب
جباحا ومسججاء  ..والججال (الَّحججن المقججد )  .و(طججابور الصججباح)  ..وانتقلججم
مجرتين مججي اليججوم صج ً
االبتكارام لليا ( ..ليالي التفتجيش) و(يجوم ال نجاء)  ..د بقجى ييجر ال بجا ود حوايجة لوحجد
و(طابور اليمك)  ..واال (ه وم البوسو ) أحوي لك إيه واال إيه ؟ ليك مجي حالجك  ..إنجم
هنا ف نة (رضوان الرادي) ..ما ُتن ِّقش على نفسك ! ..

اتبا :
قال لي عبد عبا م ً
 -انجم مصجر ليجه ت جرف تفاصجيا الت جذي

حجرام عليجك مجا تقلِّجبش علجي الجَّمال الموا ججع

نفسجبم ينسجوا شجوية ليجه بتفوجرهم  ..با تصجار يجا َّميجا (أوردي أبجو َّعبجا) ا تج ار للمبانجة
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واالمتبججان  ..وسججحال و ارمججة البشججر تحججم بيججادة ال سججاكر وججا شججيء حصججا مقصججود  ..لججو

ون ججا ف ججالف َّي م ججا احن ججا بنحل ججا أو ل ججو ون ججا ف ح ججر حت ججى و ججدونا أس ججر  ..وان ججم
تتطبججال علينججا ق جوانين م املججة األسججر  ..وأكيججد انججم شججفم أمججالم عججن األسججر األمراوججان
وارن ليججَّ عنججد اليابججانيين أو ال وج

 .عمججرك شججفم قا ججد م تقججا األسججر بيبج أَّ القججادة مججن

أسج ج ار ق ججدام عس ججاكرهم  ..م ججش ممو ججن  ..ألن الق ججادة لم ججا يتب ججانوا ينب ججار (النه ججام) ول ججذلك
تالقيبم بي لنوا عن رتببم ل دوهم عشان ي برو على احترامبم !

هنا بقى همه عارمين وا النا

 .والدليا على ود ترتي

التبم مي القضايا اللي اتفبروم

واللي حتى حقيقية حلفاءنا بقى صمموا على إهانة الَّعما أكتر حا ة ..
وطب ً ججا قججادة وتيججر صججمدوا ورمض جوا ارهانججة  .لكججن ال جرم ،والصججمود للضججر مججا ارتقججاش
هجا علجى الكجادر
لدر ة المقاومة  ..لألسن تحم ش ار ت ن ال اصفة وتمرار االسجتفَّاَّ حفا ً

.

 -وليه ما قاومتوش ؟!

 إسمع  .إحنا منقسجمين والحوومجة عارمجة إن الكراهيجة أو ليبجا عجدم الثقجة ومجا بجاقولشال الف بين الفصايا الم تلفة أشد من اللي بين أي حد مينا و؛ينبا  ..باقول لجك انجم ح
تقلِّ موا ع و راح م فية ..

مي ججه ن ججا

م ان ججا و ججانوا عل ججى اس ججت داد يس ججتنوروا وا ر ج جوا  ..لك ججن المباح ججث أص ججرم عل ججى

بقججاءهم  .وبججال و

ووججانوا بيججَّودوا علججيبم رعججة الت ججذي

عشججان صج ار بم وضج فبم يفججم ف

عَّامة الصامدين  .واللي بيفوروا يصمدوا  .إسمع اما أقول لك .

انم ار ا ملتَّم  ..ها ممون ت الن رأي وموقن حَّ؛ك اللي بيحدد القادة ؟
 -ا اَّي  ..واألعضاء والكوادر ورأي األيلبية ؟!!

 -ما تبقاش ساذج  ..انم و ضو ملتَّم متكتن لس نين  ..األوردي وااللتَّام  ..ولو مورم

ت رج على موقن الحَّ ح تكون لوحدك  ..تصور نفسك بتتناَّل عن الضبر اللي انم
بتتصجور إن هجو اللجي بيحميجك مجن القتججا السجراع  ..مبمجم ! علجى موجرة االستسجالم للواقججع

وججان مججاعي لكججن الصججمود وججان مججردي  ..عشججان وججد وججان ميججه بط جوالم أو علججى األقججا

محاوالم ادة رمشال طة الترويع من عندنا ومن عندهم ..

 -همه مين ؟

 يا عجم قصجدي عنجد التكتجا َّ -ي اللجي حصجا مجع (إسجماعيا صجبري) يجوم األر؛جع الجدامي ..لمجا (حسججن منيججر) طلججع عنبججر واحججد ووقججن هججو والضججبا وال سججاكر والسج انة مسججلحين
بوا ما لديبم  .وال نبر مش عارف هو ارج ليه وقال حسن منير :
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 أنا مبسو منوم يا اوالد ولذلك عايَّوم تت لموا الغنا ..واهن ولكم عارمين ينوة (يا ماليا مثال الوطنية) مالكوش ح ة ! ..

الَّمال مبموا قصجد مرمضجوا يغنجوا وريجم تبديداتجه ووجان (إسجماعيا صجبري) مجي الصجن األول

مش و ميه :

 -يني يا ولد ..

لكججن إسججماعيا رمجج ،وقججال لججه  :أي ينججوة وطنيججة موانبججا بجرة مججش هنججا  ..واحنججا وججوطنيين

بنتشججرف بييججاني مصججر الوطنيججة  ..لكججن بن جرم ،نغنيبججا تحججم تبديججد الرشاشججام والشججوم ..
بنرم ،نغنيبا تحم ها اررها
وانف ججر (حسججن منيججر) وأح ج

.

إن ُّ
رد إهانججة لججه (وقا ججد قججدام نججود ) وص ج

علججى الججدوتور

(إسججماعيا) بججاكورة ألفججا وشججتا م قججذرة  .وطب ً ججا وانججم دي إشججارة إن ال نججود البواسججا يشججارووا
قا ججدهم  .منَّلججم علججى (إسججماعيا) عش جرام الك جرابيي والشججوم لحججد مججا سججقو و ارسججه بيشججل دم

وطب ً ججا ( ..ال يججر) الَّم ي ججم وانضججر ال نبججر ولججه حتججى أشججرف عججدد وبيججر مججنبم (إسججماعيا)
على الموم وسورق أكتر من تالتين .
طب ً جا ميجه قصججو وتيجر َّي دي لنجا
وانش ضد الغناء لج( مال !) أو البتاف له ! إسجمع إوعجى تفوجر إن الصجمود لكجا د مجاهوش
وتيججر حتجى مججن عنجدنا  .مجع إن طنججا السياسجي مججا

بطولة  ..لما اتكرر (ه وم البوسو ) ود ت بير أطلقنا علجى ه جوم عسجاكر الدر جة التانيجة
ودول ُيشم حتى مي الضر موانوا لما ي ن لبم يطلقوهم علجى الشجغالين مجي ال بجا سجو
مججي التكسججير أو التشججوان أو نقججا الهلججو والت ج ار وبججار وشججبا  .و الصججفارة تبججدأ المطججاردة

والضججر الوحشججي ال ش جوا ي  .ولمججا أع بججتبم النتججا ي بقججى يحصججا وججا مججا يي ججي مججي م جَّاج

(الفججار ) (عبججد اللطيججن رشججدي) وهججو مججوق حصججانه مججوق ال بججا يتسججلى ميصججفر  .وججان الشججوم
بيتكسر مي إيد ال ساكر على عضم الَّمالء  ..لحد ما تضر الصفارة على م اَّ ه تاني ..

وعلى مورة يامجا َّمجال وجانوا بيحمجوا َّمالءهجم  .وي رضجوا نفسجبم لشجيا طراحجة الشجوم عجن

ييرهم  ..حتى لو وانوا من تنهيمام تانية يير تنهيمبم  ..أ وة مي ارنسانية  .قدام الموم

وضججد المتج ار  ..وتيججر حم جوا بي سججادهم َّمالءهججم مججي دعنججة  ..تحيججا مصججر !! لدر ججة طل ججم
نوتة لما وانوا ال ساكر بينب وا من الضر ويق وا من الت

 ..قالبا ب  ،الَّمال:

 إحنا وراهم لحد ما نموتبم من الضجر  ..ضجحوة سجا رة وسجو الميسجاة لكنبجا وانجم تشجدأَّر المضرو؛ين ..
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قال لي (أحمد مرج)  .ووان ِّ
يفضا الصمم طول الوقجم وونجم قجد اسجتط م أن أ تجرق

دار صمته  ..وسيلته نف

السءال الذي سيلته لج(عبد عبا )  ..مقجد عرمجم أنجه قيجاد مجي

تنهيمه المستقا (وحدة الشيوعيين) :

َّ -مالءنا ناقشوا موضو البتاف مع َّمالء (طلي ة الشيوعيين) وأ ذنا قجرار باالمتنجا عجن

البتججاف بحيججاة ر ججي

ال مبوراججة ووججان رأينججا إن األوردي م تارانججه بقصججد َّ؛انيججة النهججام لتصججفية

الشيوعيين وا الشيوعيين  ..والمسيله مي رأينا امتحان للحروجة الشجيوعية  .ألول مجرة مجي تارا بجا

وف أول صدام مع السلطة وعليبا أن تثبم قجدرتبا علجى حمجا لجواء و اريجة الشجيوعية والسجير ببجا
إلى األمجام  ..ولجذا وجان البجد مجن التصجدي للبتجاف بغج ،النهجر عجن النتجا ي مجاَّاي نسجمو لنفسجنا
نق ججول للطبق ججة ال امل ججة إنن ججا أ ل ججو الم ججدام ين عنب ججا ض ججد االس ججتغالل والديوتاتورا ججة وب ججدين لم ججا
نن طن مجن وسجو ال مجاهير نطجاطي ونجنخ  ..بصجرف النهجر بقجى عجن مجءامرة قتلنجا  -أنجا جدير

بم ججا أدعي ججه واال أل ؟ ولم ججا اتن ججاقش َّميلن ججا (ن ججاتي عب ججد الم ي ججد) م ججع ال ججَّميلين (ع ججدلي ججر

)

(ورشدي ليا) ووانوا مس ولين الحجَّ عجن القضجية نمجرة ( )3اتفقجوا علجى وجد  ..صجحيو ب ج،

الججَّمال رمضجوا القجرار واسججتقالوا مججن التنهججيم  ..لكججن اال تبججار ججه سجرا ً ا مججي نججو ينججاير -ضججر
البرو ججي  ..و ر ججوهم  .ووال ججادة وججان ميججه الهججابو (سججيد منصججور) وحواليججه ججيش مججن الحججر .
وأمججروهم بالبتججاف ووججان (ن ججاتي عبججد الم يججد)  -ود مججن اللججي ِّأسسجوا مججي ( )51النقابججة ال امجة
ل مال النسيي الميوانيوي  .وَّميلنا (عبد المقصود أبو َّاد) مي مقدمة الطابور ملم يبتفجوا ولقطبجم

الضججابو مججيمر (ن ججاتي) و(عبججد المقصججود) بججال روج مججن الطججابور متقججدموا بر ولججة مب ججم الصججول
(مطاو ) على (ن اتي) ولطش له وهو بيصرخ :وشك مي األر ،يا ابن الكل
! قال له  :سيبه ما تضر؛وش وسيله  :انم مش بتبتن ليه ؟

وانم بجتكلم البيجه

ق ججال  :أهت ججن لل مبورا ججة  .ق ججال ل ججه  :اش ججم نى ؟  ..ق ججال ل ججه دي بل ججدي  .س ججيله  :و(عب ججد

الناصر)  .رد وقال  :أنا مش ح اهتن لج(عبد الناصر) !

التفم (سيد منصور) لج(مطاو ) وقال له  :إصرف الطجابور و لجي ال ِّيلجين دول هنجا ! ..أنجا ح

اوراوججم يججا ون ججة يججا اوالد الكلج ج

! ..مججين ال روس ججة يججا (مطججاو ) .ججاهَّة يججا امن ججدم  -لكججن وان ججم

ال روسة مي الليمان منَّلوا عليبم ضر باللكمام والروجا والشجوم لمجدة سجاعتين ووانجم الجدنيا بجرد
 -يناير  ..ومضا ي يد عليه األمر ون اتي رام ،يبتجن لحجد مجا انبجار ووقجع علجى األر ،و؛جدأ

ص ججوته ي ججروح ( ..س ججيد منص ججور) أم ججر ينَّل ججو م ججي البو ججابورم وش ججاله اتن ججين عس ججاكر ودل ججدلو م ججي
البو ججابورم لح ججد رقبت ججه  .وطل ججو و س ججمه ول ججه محم ججا (ب ججال يرام) وو ججان س ججمه سج ج ن م ججن وت ججر

الضججر وال ججري والم ججاري تلججي ميصججابته رعشججة شججديدة وبقججم أسججنانه تضججر مججي ب ضججبا م ججاف
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ياكججا لسججانه مبقججى يقفججا بقججه والضججابو مصججر إنججه يبتججن بحيججاة ر ججي

ال مبوراججة وهججو ججاََّّ علججى

اسنانه وف يقضم لسانه لحد ما وقع على بطنه  .قال ُ ُّرو للَّنَّانة ..
ججرو للتيدي ج ورمججو ميبججا  .ومضججا مرمججي طججول الليججا وهججو بينججبش وي جج ،مججي األر ،مججن
الرعشججة والت ج

 .ورمجوا (عبججد المقصججود) مججي َّن اَّنججة تانيججة وان وججانوا مججا نَّلبججوش الم ججاري  -ألن

(ن ججاتي) وججان اللججي بيججرد علججى الهججابو  -لكججن يرق جوا الَّن جَّانتين (ب ي جرام) الم ججاري  ..وسججابوهم
طول الليا ..

و؛يحوي (ن اتي) عن حاله طول الليا وهو مي الحالة دي والبوا

ملم دمايه وهو ال اما البسيو  .واتذور مراته وابنه وح

وعواما الض ن اللي

إنجه بيمجوم  .واتجذور أمجه وابجو وبقجى

يسجيل نفسججه  :إنجم مججين وسجو الش صججيام اللججي مجي الم تقججا ؟ وم همبجم م ججرومين ومشججبوران .
واللججي ح ي ججر لججه حا ججة مججنبم ح يالقججي الل جي يججذور
النسيان  .وال حد ح يسمع عنك !!

ججو و؛ججر  ..إنمججا هججو مصججيرك إيججه ييججر

ويقول ن اتي إنه اتذور مناقشة مع المرحوم (رشدي ليا) وتذور أنه وان قد ق أر قبا الم تقا

وت ججا

(تح ججم أعج جواد المش ججانال) للمناض ججا وال ججَّعيم التش ججيوي ( وليج جو

موتش ججيك) مات ججذور والم ججه

أحدا لن يذور  ..ووان وا المطلو منه ولمة تيييد لبتلر
والناَّاين يحيطون به واوا بونه بين ً
لكنه رم ،وقاوم حتى النباية  .مبدأ يست يد تماسوه ..

صباحا متحوا عليه الَّنَّانة  ..وت ار ع (سيد منصور) ألن ال ار حة وانم مهي ة
والساعة سب ة
ً
 ..وقال له  :نمم ووي يا ابن امك ؟ ع َّ حتجى عجن الجرد عليجه ووجان بينجتف ،مجن البجرد لكجن
بو له مي عينيه بباقي قوته  .مقال له  :انم اللجي نيجم علجى نفسجك يجا ابجن ال ج  ..عجايَّ إيجه ؟

 ..لما اقول لك تبتن  -تبتن عايَّ ت ما َّعيم ؟ مش ح تبقى وح نقتلك وندمنك هنجا يجالال ..
ح تبتن تد ا ال نبر .

ولما لم يرد عليجه  ..سجحبو جر لبجر بوابجة (األوردي) ووجان هنجاك مجي انتهجار أورطجة عسجاكر

بال راد األ ضجر ( .سجيد منصجور) أمجر بجالوقوف مجا قجدرش  .سجندو اتنجين عسجاكر ومضجا (سجيد
منصججور) ِّ
يلك جم لججه ووججان ججاي ججاهَّ ب جوانتي المالكمججة (الكلبهججام) ألنججه وججان مالكججم  ..مق ججد
يمججار هوايتججه مججي الضججر لحججد (ن ججاتي) مججا عججدش يح ج

بحا ججة وامتكججر إنججه مججام  .ولمججا أمججر

(سجيد منصجور) وه جم عليجه يصجرخ  ..بصجباعك

امضا  ..مغض
بالبتاف  ..شاور له بصباعة ر ً
يا ابن الكل  ..د يا (عوي )  ..لِّيه ينضن (الماَّوم) .

وسججحبو هججو و(عبججد المقصججود) ووججان م جي شججبه ييبوبججة لج ج(الماَّوم) ووججان ي نججي الت جرنش بتججا

عساكر الدر ة التانية برة األوردي  .وهناك أمر أن يحفر حفرة وهو يبدد أنه سيدمنبما أحياء ..

تماما  ..ميمر ال ساكر بحفر حفرتين ومددو مجي واحجدة منبمجا  ..ولقجى
لكن (ن اتي) وان عا ًاَّ ً
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ول

ميم ومت فن مرمي على مسامة ميمر ال ساكر ابوا الكل

بص وبة عنه لكن (سيد منصور) قال له :

 -أل يا ابن أمك  ..ح تحضنه يا ابن الكل

ومددو نبجه  ..محجاول يسجتدير

.

وب د ما حضنه أمر ال ساكر يردموا عليبم بالرما  ..ووان الرما س ن م فن عنه البرودة .

وسمع اللي بيقول  :د ما بيردش وال بيتحرك يا امنجدم  .ورد الهجابو  :سجيبه يمجوم!! ور جع علجى
موتبه ووانجم م ارتجه بتسجتنا مجي الموتج

!! وبجو عمجك (عجوي ) حواليجه ولمجا اتيكجد إن الضجابو

ا تفى صرخ مي ال ساكر  ..هاتوا ميه يا اوالد الكل
ليه ؟  ..علشان نسقيه يا حمار  .سجاعتبا حج

منك له  ..و اف ال سوري وقال لجه  :ميجه

(ن جاتي) بجال طش ( ..عجوي ) جا

بيدمع وسقا وقال لجه  :ليجه وجد يجا ابنجي ؟  ..انجم بنجي آدم وجوي

الميجه وهجو

وم لجو  -مجا ت جرمش المثجا

أسلمي  ..واللي مي القل مجي القلج ) حجرام عليجك نفسجك وحجرام عليجك ابنجك
اللي بيقول (يا ونيسة ُ
ومراتك  ..شوف ابن الكل قاعد مع مراته مي الموت واال شوف ِّ
الستمية َّمايلك َّمانبم بيتغ ُّجدوا
دلوقتي  .وانم هنا بتموم  ..وآدي المءذن بدأ ييذن لصجالة ال م جة ي نجي األكجا َّمانجه بيتجوَّ .
مب ججم ال س ججوري ي يج ج

ريي ججن م ال نب ججر  ..وق ججال تق ججولبم ان (ن ججاتى) بيم ججوم ب ججر  .لك ججن (س ججيد

منصور) وان مودرهم مي ال نبر همه ومان مالقاش عندهم عيش  ..ب م ال سوري ا

رييجن

م المسا ين ال نا يين ور ع م بيه تحجم السجترة ( ..عجوي ) ناولجه لن جاتي وقجال لجه  :وجا  .قجال

له  :إَّاي وايديه ولبجا بجراَّ و؛جول  .بقجى يقطجع ال جيش لقجم واناولجه مجي بقجه ! ووجان الرمجا الجدامي

ر ع له ب  ،الحيوية مبقى يمض بص وبة  ..وعوي

..

يناولجه لقمجة بلقمجة ف بقجه ودموعجه ناَّلجة

اتل ججم (سججيد منصججور) مججع م ارتججه  .ووججان ايببججا يفسججحبا ! ويموججن يفر بججا علججى (ال بيججد) اللججي

بيججتحوم مججيبم  ..أمججرهم ير ججو التيدي ج

 .وتججاني يججوم وججان السججبم و ججاء (عبججد اللطيججن رشججدي)

و(حسججن منيججر) ممججا بالججك ! ووججان (سججيد منصججور) مشججبور إنججه أحسججنبم  ..ون ججاتي حسججببا ب ججدما

أمد موقن الشاويش (عوي ) بطاقة ال حدود لبا ..

وقال لك هيه موته واال اكتر ؟  ..وقرر االستمرار مي موقفه مبما حصا  .ووان الَّمال ولبم

طل وا ال با يومبا .

ووان اليوم اللي حصلم ميه أول ه مة للبوسو ميما ُعرف بالم َّرة الكبر ..
وريججم وججد وججان الكججا بيحججاولوا يقر؛ جوا مججن َّنججاَّان التيدي ج أثنججاء ر ججوعبم عشججان نطم ج ن علججى

(ن ججاتي) و(عب ججد المقص ججود) ري ججم إن ف د م ججاطرة وبيج جرة م ججي و ججود الَّ؛اني ججة دول عل ججى أر،
الم روة .
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ير استدعا (حسن منير)  .ووان ي رمه مجن الحبسجة اللجي ماتجم مجي سج ن القنجاطر  .مجراح
وأ ًا
لجه وال سججاكر ِّارانجه قرمججانين  .لمجا قججر منجه اتفججَّ مجن الراحججة وقجال لججه ( ليجك ب يججد  ..اسجمع يججا
ن اتي  ..سيبك من المواقن الببلة دي  ..انم هنا مش مي (القناطر) عايَّان تس لوا بطوالم ؟

أل  ..شجيلوا الحوايججة دي مججن دمجايوم  ..هنججا اللجي يتقجال لججك ت ملججه  -ت ملجه  ..مواقججن َّمججان دي

مي (القناطر) وف (س ن مصر) ما تت ملش هنا  ..مطلو تبتن  -تبتن وحاضر يا امندم ..
ب

..

رد عليججه (ن ججاتي)  :ي نججي مسججلو اررادة  .أل  ..عمججري مججا ح اكججون مسججلو اررادة مبمججا

عملججتم  .مججي إيججدوم تقتل ججوني  ..إقتلججوني  ..قتججا النججا
ص

عن ججدوم سججبا لكججن إال اررادة وال قي ججدة ..

عليوم تكسروها .

وواد يغمى عليه من الم بود الذي بذله ليقول هذا  ..لوال سند (عبد المقصود) .
وهنا ش و ميه (حسن منير) :

 -اسججمع انججا مججش عججايَّ ملسججفة  ..إتفضججا امشججي  ..إر ججع عنبججرك  .ومججش عججايَّ اسججمع عنججك

عملم ود تاني ..

ووجان (عبجد اللطيجن رشجدي) و(سجيد منصجور) و(مر ججان إسجحال) م جا مجي الموتج

ومجا حججدش

منبم نطال بولمة  ..و رهم ال سجاكر علجى ال نبجر  .ومجي ال نبجر انف جر (ن جاتي) مجي البوجا  ..لمجا

وا الَّمال قاموا و ابوا ميه س نة من المغسا ونضفو  ..ووا واحد عايَّ ي مجا حا جة لمواسجاته
 .وقام الَّميالن (عبد ال َّاَّ عطية) و(محمجود شجديد) ووجانوا مت صصجين مجي عجالج أورام الشجوم
و راد الن يا بلبابة ال يش والتدليك ب ال ه والت فين من آالم أورامه ..

وف ساعة ال شا  ..مو ا ن اتي بال نبر ولجه يتبجار ليقجدم لجه نصجيبه مجن اللحمجة  ..لكجن مجا

أثججر ميججه ج ًّجدا و ججال بوججى  ..لحمججة الججدوتور (لججوي ) اللججي وججان حجراو عليبججا باسججتمرار وطججوق
ن اة للحفا على الحياة !
ووان الدوتور لجوي

يشجتر عنجدما ُيطلج

منجه تقجديم محاضجرة ف ال نبجر أال يحضجرها ال مجال

باعتبججار موض ججوعاته اصججة مق ججو بججالمثقفين لك ججن الموق ججن
نصججيبه (الغججالي) مججن اللحمججة  .وب ججد يججومين تالتججة طل ج
ووساو

لججه يصج جر علججى أن ي طج جي لن ججاتي

الججَّمالء مججن ن ججاتي أن يحوججي لب جم اللججي

الض ن التي ها مته بطجول التالتجة أيجام

أيضا عن مشاعر اليي
حصا م ه محوى ً
انببار بموقفه .
ًا
 ..مما وان من الدوتور (لوي ) إال أن يقوم إليه ويحضنه با ويقبله
قالوا لي :
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 -إنه مي ليلة تالية لتلك الليلة ألقى الدوتور (لوي

عو )،عليبم مي ال نبر محاضرة ار ة لم

همسجا لج ال يلفججم الحجديث أسججما الحججر الطججا ن
يمنجع ال مججال عنبججا  ..وانجم المحاضجرام ُتلقججى ً
حول ال نابر حيث تُ تبر م الفة تسجتحال ال قجا  .رامجة تجرك الم تقجا لفرشجته وال لجو علجى
مرشة أ ر  ..ووذلك تبادل األحاديث ولكننا ابتكرنا أسالي

شتى للتغل

على ذلك ..

ووانم محاضرة الدوتور (لوي ) عن ميلسوف ومفوجر مرنسجي عجاش مجي القجرن السجاد

 ..ووان ألموار تيثير وبير على شروق شم

عشجر

النبضة مي أور؛ا وان اسمه (البويسيه) بذر بذور

أموار الحراة والمساوا التي تبنتبا الثورة الفرنسية ب د ذلك .

تحدث مي بدايتبا عن ذلك القرن الذي ولد ميجه هجذا المفوجر الحجر وويجن انتقلجم ميجه أور؛جا مجن

هالم ال صور الوسطى  .موانم النقلجة الكبجر مجن الهلمجام إلجى النجور باعتبجار هجذا القجرن هجو
الحقبة األ يرة من تطور بدأ مجع نبايجة القجرنين الثجاني والثالجث عشجر حيجث تجم تطجوار واسجت دام

أكبر لطاقة راان األنبجار وهبجو الراجاح وحتجى حروجام المجد وال جذر مجي حجاالم عديجدة وطحجن
الغ ججالل وير؛ل ججة ال ججدقيال  ..ونس ججيي األقمش ججة ودبج ج ال ل ججود وأس ججالي

اس ججت راج الحدي ججد والقص ججدير
وحجرم

أيضا ابتكار محاراث أكثر قدرة على تقليج
والفضة مما ترت عليه من تطوار لألسلحة و ً
تر؛ججة أور؛ججا الرطبججة الثقيلججة وتقليببججا عميًقججا ميصججبحم أكثججر قججدرة علججى ارنتججاج الَّ ارعججي  .ووججذلك

اس ججت دام المط ججارق اآللي ججة والمضج ج ام البوا ي ججة م ججي رم ججع در ججة حج ج اررة األمج جران .واتسج ج م الرق ججة
الَّراعية مَّدام المحاصيا وصارم مَّار وثير من األديرة مَّار نموذ ية .
وذلك صاح

ذلك ت ديد وبير مجي منجون المالحجة وصجناعة السجفن ممجا موجن مجن شجال البحجار

بججدالً مججن االلت جَّام الحججذر لإلبحججار بججالقر مججن الس جواحا  .مفججتو هججذا الطراججال أمججام االستكشججامام

البحراة بالدوران حول ( أر
حسا

الر اء الصالو) ثم اكتشاف ال الم ال ديد .

وو ججذلك ت ججم ابتك ججار ذل ججك اال تج ج ار ال يج ج
وقيا

الم ججدهش  .وه ججو (الس ججاعة) الت ججي ال يمو ججن ب ججدونبا

الطاقة وال تقنين م ايير ارنتاج لتحديد األ ر ..

ومججا ييججر هججذا اال تج ار مججي ال القججام اال تماعيججة بججين الطبقججام بججا وأعضججاء الطبقججة الواحججدة
محاسجبتبم ب جدد أو

وصارعمال البناء مثالً أقدر على التبديد بارض ار و اصة أنه من الصج
مقدار المنتي بدون حسا الوقم  .ومون هذا الم تمع وله من االنتقال من َّمجن مجرتبو بال بجادة
حي ججث الن ججا

يت رم ججون عل ججى المواقي ججم بق ججر أ ج ج ار

الكن ججا

ميم ججا و ججان الش ججروق ت لن ججه الديو ججة

والغرو مع الهلمة  ..إلى َّمن ديد وا ال دة ال ارتبجا لجه بالصجلوام وال دوران األمجالك م جر

وصججباح وهبججر وعصججر ويججرو وعشججاء وانمججا تقسججمه دقججام السججاعام المقامججة مججي الميججادين بججيمر
الدولججة ومججاَّال هنججاك رصججين علججى نبججر السججين م ججروف حتججى اليججوم برصججين السججاعة الت جي هلججم

دقاتبا المنتهمة منذ عام (.. )1370
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وقججد رمضججم الكنيسججة ذلججك مججي البدايججة ولكججن األمججر انتبججى ببججا إلججى قبججول عقججار السججاعة علججى
أب ار بججا إال الكنيسججة الش جرقية هلججم علججى رمضججبا  .ووججان سججر حججدوث ذلججك مججي الغججر
الكنيسججة الغر؛يججة إ ضججا الججَّمن للمنججامع البر واَّاججة ولججي

وقبججول

العتبججارام األبديججة  ..ألن مججي الغججر

هبججر ر ججا ديججد  ..ر ججا السججاعة ؛ الوقججم عنججد مججال ر ججا األعمججال  .م لججى أثججر َّاججادة ارنتججاج

أيضجا الطبقجة ال املجة ..
التي صاحبم هذا التطور َّاد عدد السوان الذين هجم المسجتبلكون ومجنبم ً
وصاح ذلك نمو وبير مي موانة وقوة الت ار  .اصة ت جار (البندقيجة) والمجدن اريطاليجة الجذين

وون جوا ثججرواتبم بالت امججا مججع ال ججالم اليونججاني وارسججالمي والججذين اسججت اروا مججنبم عقليججاتبم ومنججاهي
تفويرهم .

وه جءالء الت ججار ال ججدد وججان لبججم الفضججا مججي انتشججار (المججدن) التججي صججار م همبججا (دوالً) ..

وتشججولم مججنبم الطبقججة البر واَّاججة التججي اضججطرم طبقججة النججبالء ور ججال الكنيسججة التججي وججان موقفبججا

حاَّما (مالتا ر ال ينال رضى هللا  -إال بص وبة) .
منبم مي البداية
ً

ولكن ب جد قجرنين مجن التوسجع الت جاري هبجرم مجي المجدن حجرف ديجدة  .جرج ببجا ال مجا مجن
دوا ججر الفالحججة  .وأدر ججم الكنيسججة التججا ر مججي َّم جرة ال ججاملين الججذين يصججدق علججيبم الحوججم ارلبججي

المنصجوو عليجه مجي سجفر التكجوان (تكتسج

عيشجك ب جرق بينجك) ولكجن وعاهبجا هلجوا يتوعجدون

أصججحا األم جوال والصججيارمة باعتبججار أر؛ججاحبم رً؛ جا وأنبججم (يبي ججون مججا ال و ججود لججه !) (وسججوف
ت ادل ومية األموال التي ير؛حونبا ومية األ شجا التجي توقجد مجي ال حجيم لحجرقبم) ! ..ولكجن مجن
ي طججي الفق جراء إن لججم ي طبججم األينيججاء ؟ ولججذا صججارم أعمججال البججر مديججة لتطبيججر ال جر؛و  ..ملججي و

الت ججار لإل ججوة الرهبججان  -اصججة الفرنسسججوان  -مججا ي يججنبم علججى مججتو دور هللا وتك جرا
أعهم مناني ال صر لت ميلبا بالرسوم والصور .

مواه ج

وأصبو الر؛و عطاء من هللا  ..إذ وا صجفقة م اَّمجة  ..ووجا م اَّمجة هجي بيجد ال نايجة ارلبيجة

 ..وصرح القدي

(برنا) بين توهيجن األمجوال يسجاهم مجي إصجالح نهجام الم تمجع !! إذ -إذا وجان

ارنسان ال ي يش بال بَّ وحد

إال أنه ال ي يش إال به !!

وطب ً ا لم يغفا ر ال األعمال ال جدد عجن إرضجاء ضجما رهم مييجدقوا علجى الكنيسجة أمجواالً ..
وانم مي أم الحا ة لبجا مجي صجراعبا مجع األمجراء ولجم يتناسجوا شجراء أسجبمبم مجي ال نجة بجالنو

مي وصاياهم على حصو ت صو للقسيسين رقامة وانشاء وادارة مءسسام الم ونة وارحسان
!!
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واذا و ججان ر ججال األعم ججال ق ججد س ججبا عل ججيبم إرض ججاء ض ججما رهم بحس ججابام لي ججوم الحس ججا

مق ججد

تفاوتججم عالقججاتبم بطبقججة النججبالء بججين المَّاحمججة وار اَّحججة واالنججدماج  ..وانتبججم المَّاحمججة بار اَّحججة

دون عن ججاء م ججي م ججدن مث ججا (ملورنس ججا) اش ججتغا م ه ججم نبال ب ججا بالت ججارة لكثج جرة مواس ججببا  .وت ججدهور
االقتصججاد الرافججي ذو الججنمو ارقطججاعي  .ومججا َّحججن ال ديججد مججن نججبالء الراججن إلججى المججدن وتكونججم
مججنبم ومججن أثراججاء الت ججار طبقججة أرسججتقراطية ديججدة  .وحججا الو ججام بججين هججذ الطبقججة ال ديججدة و؛ججين

األرسججتقراطية القديمججة محججا الص ج ار  ..الججذي وججان مججدار مججي رمجج ،الت ججار للموججو

الباههة التي وان النبالء ي رضونبا عليبم باعتبارهم من الش

.

والض ج ار

وتغير نمو الص ار الطبقي  .ووان أحد محرواته أن طبقة الت ار لم ت جد ت شجى النجبالء بقجدر
مججا ت شججى الطبقججام الش ج بية الموونججة مججن الصججنا وأصججحا

الحججرف الت جي صججار وفججاحبم يبججدد

استقرار هيمنتبم على الت ارة الدولية والدا لية وابدد م با قوتبم السياسية .

ودارم مناقش ججام طوال ججة  ..هامس ججة لكنب ججا ح ججادة وان ججم تس ججتدعي م ججن المج جراقبين الكثي ججر م ججن

التحذيرام ولما اقتر الحر الطا ن مي الليا والذي وان مي م هم األحيان يروح مي النوم ..

ومو ا الدوتور (لوي ) بارتفا الوعي لد الذين وان ي شى حضجورهم محاضجراته ألنجه ال

يفبمبججا إال المثقفججون  ..ود ججا مججي حجوارام ججادة مججع ب ضججبم مججن النقججابيين وت ججرف إلججيبم وصججار
ب ضبم له مرادين وأصدقاء ..

وها ال دل قا ًما لساعة متي رة و اصة عندما بدأ يشرح أموجار (البويسجيه) حجول الديمقراطيجة
جار مثي جرة للتسججاءل
والحراججة واالسججتبداد وحججول مورتججه عمججا يس جميه (ال بوديججة الم تججارة) ووانججم أموج ًا

جارما أطفجي جذوة المناقشجة ألن الف جر يقتجر  ..وعلجيبم أن يوا بجوا
وال دل  ..ولكن ًا
أمر حَّ؛يًّا ص ً
يوما ص ًبا آ ر  -ينذر به شروق الشم .
مي الغد ً
طلج

منجي (عبجد عبجا ) بشجدة أن أكجن عججن نوجي ال جراح وأال أحجرك مشجاعر الجَّمالء الججذين

مججن حقبججم أن ينسجوا مججا ججر لبججم مججي (أبججو َّعبججا) وأن ي ايشجوا الهججرف ارنسججاني الججذي ي يشججونه

جاحوا)
وأن يت بَّوا نفسيًّا ل لسة المحاكمة حيجث احتمجاالم لقجاءام محتملجة مجع أهجاليبم (قالبجا ض ً

حوم ججا م فًف ججا يت ججيو مرص ججة الحتم ججال أ م ججا وه ججو
وأردف  ..و ً
أيض ججا احتم ججاالم الحو ججم ب ججالبراءة أو ً
ارمراج  ..ألن عو ذلك سيوون عودتبم إلى (األوردي) ..وما مي ذلك ت رضبم لحفجا اسجتقبال
ثان لي

له يير االحتمال !.
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واحترمججم و بججة نهججر ووبججم ريبتججي الملحججة للت ججرف علججى مججا حججدث  ..وناولتججه قججرو ط ميججة

سا ن من بشا ر القليجة األولجى التجي أحضجرها لنجا أحجد َّمجالء المطجبخ مجدم م عينجا عنجدما قضجم
منه بتلذذ أول قضمة .

ع ججاد ال ججَّمالء م ججن المحوم ججة مت ججي ران م ججع أن ال لس ججة وم ججا عرم ججم ل ججم تس ججتغرق وقتًججا ط ججويالً .
وحومججم المحوم ججة ببج جراءة ال ميججع لتن ججاق ،أقج جوال الشججبود وع ججدم و ججود أدلججة عل ججى و ججود االتف ججاق

ال نا ي .

 وايه اللي أ روم ود ؟ -أ ذونا لموت

المباحث ..

 -عملتم إيه ؟

 أهججه  ..إحنججا م ججاك أهججه ؟ مججا رضججيناش نوت جمرت

إنه ي رج .

 ..مر ونججا مججا عججدا صججاحبنا القججاهري  ..وججان

 أمر وا عنه ؟! -أيو ..

***
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ججرج (عبججد ال هججيم الراججدي)  ..ومججي بامججة و ديججة بججارك لبججم ثججم قججال  :ونججا نتمنججى يفججرج



عنوم من عندنا لكن بقى ح تشرموا س ن (المنصورة) لحد يوم األر؛ع  ..أر و أن تقضوا

األيام دي مي هدوء َّي اللي ماتوا  .يالال على َّناَّانوم .

مضججيم م بججم إلججى ال نبججر محججاوالً م رمججة مججا ججر لكججنبم مي ً ججا وججانوا عججاَّمين عججن الكججالم
ووانوا م بدين من ال دل مع ر ال المباحث  ..ود ا وا واحد إلى َّنَّانته عاًَّما عن الكالم ..
وقدرم ريبتبم مي اال تالء بينفسبم وَّودتبم بمجا تيسجر مجن ار جد ووتج  ..وقلجم لنفسجي أمامنجا
وقم حتى يوم األر؛ اء  ..يوم الترحيا الروتيني مي الس ن ألعرف تفاصيا ما ر  ..الصباح

ر؛اح !.
قضججينا ليلججة صججامتة  ..حتججى ال مججا البسججيطة التججي أرسججلتبا إلججيبم حهيججم بججردود مبتس جرة

ال ن) وحجد

ولكنبم لم يطلبوا شيًا ( .ر
ولكني طلبم من يفر الليا أن يلبي لبم أي طل
ه ججو ال ججذي حي ججاهم أكث ججر م ججن مج جرة ب ج ج(عنبرة) اص ججة تحي ججي ش ججبا الحرو ججة الوطني ججة بلديات ججه أوالد
المنصورة الشرماء  ..وتبشرهم بإمراج قرا

!

لكججن الصججباح حم جا لنججا مفي ججاة س ج يفة حتججى إدارة الس ج ن مو ججم بججين المباحججث ال امججة

أرسلم عر؛ة مقفلة لتجرحيلبم علجى الفجور إلجى حيجث جاءوا ؛ إلجى م تقجا (أوردي أبجو َّعبجا)  ..لجم
أتموججن م ججن ت ججودي بم وم ججا ي ج ج

 ..وان ججم مرقججة الترحي ججا تس ججت ا ار ججراءام  .ووان ججم الح ارس ججة

مشددة أمام الس ن وانبمووا مي حَّن مي ت ميع أشيا بم ؛ إذ وانوا قد روضوا أنفسبم على البقاء

مي هذا (الس ن المفتوح) وما قال لي (عبد عبا ) ..ولكنبم راضون عن أنفسبم ألنبم ي جودون
إلججى الم تقججا بشججرف ومرمججوعي الججرءو

ولججم يتروجوا المباحججث تنتصججر علججيبم ووججانوا ي لمججون منججذ

البدايججة أن سججاب بم وججان ي بججَّ نفسججه لمججا حججدث لكنججه دمججع ثمججن عججدم عودتججه إلججى (األوردي) مججن

منبار أمام تبديدام وايجراءام المباحجث  ..ممجا
ًا
ورامته ور ولته مقد وان
ثبام موقفبم بمَّاد من إهبار الالمباالة  ..با وارصرار على التحدي..

لبجم ي مجدون رهبجار
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ونم أودعبم والدمو تكاد تطفر من عيوني  .وأنا أر محجاولتبم تشج ي ي وامت جال المجرح

والسج ج راة مبالغ ججة مش ججوورة لتف ججادي التفوي ججر ميم ججا ينته ججرهم  ..وه ججم ال ججذين س ججيحهون دون ال مي ججع
بحهوة احتمال حفا االستقبال على بوابة (األوردي) ..مرتين !

ومرم عدة أيام طوالة وثقيلجة الهجا انتجابني شج ور بالفقجد مثجا مجا حجدث لجي عقج

ترحيجا

(الَّمالء ار وان) وقضجيم يومبجا قلًقجا بشجدة عمجا يوجون قجد حجدث لبجم مجي (التشجرافة) التجي وانجم
مججي انتهججارهم للم جرة الثانيججة  .ووانججم تنتججابني و جوابي شججني ة إذ ونججم أقض جي وقتًججا طججويالً أت يججا
سجيناراوهام عديججدة لمجا حججدث لبجم  -وأتمنججى أن تصجلني إشججارة ولجو مججن السجماء تءوججد لجي عبججورهم
ص ار ال ذا

والشار األ ضر المنصو أمام بوابة ال حيم الذي عادوا إليه ..
***
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دادا للمبر ججان واللقججاء مججع مججرق الم بججد
 عججدم أيججرق نفسججي مججي التمرانججام الرااضججية اسججت ً
بجوحي مجن محاضجرة
الديني ووان (الرادي) ي ول عليه بشدة  ..ومجا أننجي انتجابني هجا
الدوتور (لوي

السججاد

عو )،التي ل صبا لجي الجَّمالء عجن ذلجك المفوجر والفيلسجوف مجن القجرن

عشججر (ال بويسججيه) مي ججذم أبحججث عنججه مججي الكت ج

ووذلك مجي أعجداد م لجة (ال صجور) وم لجة (المقتطجن) ووتج

ال ديججدة عججن الثججورة الفرنسججية

الفلسجفة  ..وقجرأم (مجولتير)

و( ان اك روسو) مي اعتراماتجه و(آالم مرتجر)  .و رنجي هجذا إلجى عجالم (ميوتجور هو جو)
وتابججا
وتججاراخ أور؛ججا و(ألفراججد دي موسججيه) حتججى نسججيم (البويسججيه) نفسججه ؛ إلججى أن و ججدم ً

عن إرهاصام الثورة الفرنسية و دم به مقاالً عن (البويسيه) أورد ميجه الكاتج

مقتطفجام

من مقال له عن (ال بودية الم تارة) وان بال األثر مي الرد على أس لة وثيرة لم أ د لبجا
الججنف

البش جراة حججين

جر مججن وان ج
إ ابججام عنججد َّمججالء (أبججي َّعبججا)  ..ومسججرم لججي وثيج ًا
تتملكبججا شججبوة التسججلو واالسججتبداد  ..أو حججين تصججيببا نوبججة ال ضججو واالستسججالم للقبججر
والرضججا بالمقسججوم  ..وردتنججي وثيججر مججن عبا ارتججه وأموججار إلججى مقدمججة (ابججن لججدون) ورءاتججه

أيضا تفسيراته لقيام وسقو الممالك  ..وذلك إلى وتا
الفذة لطبا ع البشر والم تم ام و ً
(طبا ع االستبداد) .
استبواني أن أس ا ب  ،مقتطفام أع بتنى وو دم ميبا إ ابام على األسج لة التجي شجغلني

ببا األوردي :

مجن البلجدان مجن المجدن

(لسم أبتغجي شجيًا إال أن أمبجم ويجن أموجن لبجذا ال جدد مجن النجا
طاييججا واحج ًجدا ال يملججك مججن السججلطان إال مججا أعطججو  ..وال مججن القججدرة
أحيانججا
مججن األمججم أن يحتمل جوا
ً
ً
على األذ إال بقدر احتمالبم األذ منه وال وان يستطيع إنَّال الشر ببم لوال إيثجارهم الصجبر

عليه بدالً من موا بته) .

(إننا ندهش إذ نسمع قصو الش اعة التي تمأل ببا الحراة قلو المدام ين عنبا) .
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(إن الش اررة تستفحا نارها وت هم ولما و دم حط ًبا َّادم اشت االً ثم ت بو وحدها دون أن
نص عليبا الماء  .يوفي أال نلقي إليبا بالحط وينبا عدمم ما تحجرق متبلجك نفسجبا وتمسجي
جار  ..و ججذلك الطغ ججاة ولم ججا نببج جوا طم ججوا  .ولم ججا دم ججروا وه ججدموا ولم ججا مونج جاهم
ب ججال ق ججوة وليس ججم ن ج ًا
و دمناهم َّادوا جرأة واسجتقووا وَّادوا إم ًانجا مجي الفنجاء والجدمار مجإن أمسجونا عجن تمجوانبم ور نجا

عججن طججاعتبم صججاروا بججال حججر وال ضججر ع اريججا موسججوران ويصججبحون وفججر أ ضججر عججدمم
ذور الماء والغذاء م ن وذو ) .

جار بيج ججنبم ؛ ألن الط ججرق التج ججي
(إن ججي أر ب جج ،اال ج ججتالف ب ججين الطغج ججاة ولكن ججي ال أ ج ججد ا تي ج ًا

يستولون ببا على َّمام الحوم مت ددة ولكن أسلو الحوم ال يوجاد ي تلجن ممجن انت جببم الشج
ي املونه وثور ي

ترويضه والغَّاة ي املونجه وينجه مراسجتبم أمجا الوارثجون مي املونجه وقطيجع مجن

امتالكا طبي يًّا) .
ال بيد امتلكو
ً

(إن األحج جرار يتنامس ججون و ججا م ججن أ ججا ال ماع ججة وم ججن أ ججا نفس ججه  .وانته ججرون مي ً ججا

نصيببم المشترك من ألم االنوسار أو مرحجة االنتصجار  .أمجا المسجت بدون مبجم عجدا هجذ الشج اعة

مي القتجال يفتقجدون البمجة مجي وجا موقجن  .وتسجقو قلجو؛بم وت جور وتقصجر عجن عهجيم األعمجال .

وهذا أمر ي لمه الطغاة ًيدا مبم ما أن يروا النا
ميه حتى يَّدادوا استن ا ً ا) .

مي هذا المن طن حتجى يجدم وهم إلجى المض ِّجي

(الشيء المحقال أنه ما من طايية يهن أن السلطان قد استت

له إال أن يبل تلك الغاية التي

هي تصفية الميموران من وا ر ا ذي قيمة ما) .
دومججا أر؛ ججة أو
(إن األمججر يصج علججى التصججديال للوهلججة األولججى ولكنججه الحججال عينججه  :هججم ً
مسة يبقون الطايية مي موانه أر؛ ة أو مسة يشدون لجه البلجد ولبجا إلجى مقجود ال بوديجة  .مجي

وججا عبججد وججان ثمججة أر؛ ججة أو مسججة تنصججم لبججم أذن الطاييججة  .يتقر؛ججون منججه أو هججو يقجر؛بم إليججه
ليوون جوا شججرواء ار مججه و ججالن ملذاتججه وق جواد شججبواته ومقاسججميه ميمججا نب ج

 .ه جءالء السججتة يججدر؛ون

ر يسبم على القسوة نحو الم تمع ال بشرور وحدها ولكن بشرور وشرورهم  .هءالء الستة ينتفع
مي هلبم ستما ة يفسدهم الستة وما أمسدوا الطايية ثم هءالء الستما ة بذيلبم سجتة آالف تجابع
يوولون لبم مناص

الدولة واببونبم إما حوم األقاليم واما التصرف مي األموال ليشرموا علجى

نبمبم وقساوتبم وليطيحوا ببم متى شاءوا ؛ تاروين إياهم يرتكبون مجن السجي ام مجا ال ي جا لبجم
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بقججاء ؛ إال مججي هلبججم وال حمايججة لبججم مججن القججانون وعقوباتججه إال عججن ط جراقبم  -ومججا أطججول سلسججلة

األتبا ب د ذلك !) .

(ويقججول األطبججاء أن سججدنا ال يفسججد ججَّء منججه إال ان ججذبم أمَّ تججه إلججى هججذا ال ججَّء الفاسججد دون
يير وذلك ما أن ي لجن ملجك عجن اسجتبداد بجالحوم إال التجن حولجه وجا سجقو المملكجة وحثالتبجا .

جر بجا أول جك الجذين
وال أعني به حشجد اللصجوو والموصجومين الجذين ال يملكجون لبلجد نف ً جا وال ض ًّا
يدم بم طموح حارق ونبم شديد يلتفجون حولجه وي ضجدونه لينجالوا نصجيببم مجن الغنيمجة وليصجيروا
هم أنفسبم طغاة صغار مي ها الطايية الكبير) .
(إن الش ج ال يججتبم الطاييججة أبج ًجدا بمججا يقاسججيه  .إنمججا يو ججه االتبججام طواعيججة إلججى مججن سججيطروا
عليه  :هءالء ت رمبم الش و  .وي رمبم ال الم أ مع حتى الفالحون واأل راء ي رمجونبم ويصجبون

علججيبم ألججن ل نججة وألججن سججبة  .وججا أدعيججتبم وأمججانيبم تت جه ضججدهم ووججا مججا يلحججال ببججم مججن باليججا
وأو؛ ججة وم اعججام يقججع اللججوم ميبججا علججيبم  ..هججذا هججو الشججرف والم ججد اللججذان ينالونججه جَّاء علججى
ار مبم) .

أضفم هذ المقتطفام إلجى ييرهجا ممجا بجدأم أدونجه مجن اقتباسجام هننجم أنبجا سجتنف ني ب جد

أن تومر لي الورق واألقالم ووذلك إلى ما ألفته من قصا د ونم أس لبا بالمسمار على الحجا و

 ..أو على ورتون عل

السج ا ر ومغلفاتبجا البيضجاء  ..علجى أمجا أن أطلقبجا إلجى الحراجة مجي أي

مناسبة تتاح مع أحجد المفجرج عجنبم أو بتسجراببا مجي أي َّاجارة دون أن أقلجال اطم نجان إدارة السج ن

إلى التَّامي باألصول !!

ووانم قد ت م م لدي ثجروة ها لجة مجن هجذ المقتطفجام التجي هننجم بتجدوانبا أننجي أحجتفظ ببجا

للمستقبا ؛ ألن ملكة الحفظ عندي بليدة ووان تنوعبا يمألني م ًار أنني لم أُضع مرصة أتيحم
لي أل ا من َّمن الس ن قوة م ي ال علي !..

وان بينبا ما أ ذته عن (سيد قطج ) وم بجا مجا طجن عقلجي مجن وتابجام ( الجد محمجد الجد)

و(سججالمة موسججى) ومججا تبنيتججه مججن آراء (طججه حسججين) مججي الفتنججة الكبججر ب َّ يججه ومججا أ ذتججه مججن
عبقراججام (ال قججاد) وسججيرة (ابججن هشججام) و(حيججاة محمجد) و(م ججر وضججحى ارسججالم) وقصججو ال ججر

و(وليلججة ودمنججة) و(رسججالة الغف جران) و( حججيم دانتججي) ووتابججام (دي البويسججيه) وآ ار ججه مججي الحراججة
وال بوديج ججة  .سج ججحرني مج ججا ق أرتج ججه عج ججن الثج ججورة الفرنسج ججية و(مج ججارتن لج ججوثر) و(وج ججالفن) و(دي موسج ججيه)

و(هو ججو) و(روس ججو) وحقب ججة ع ججودة الملكي ججة والنض ججال ض ججد (ل ججوي
ونَّواته  ..وأضفم ذلك وله لقصا دي وأش اري ..

ميليج ج ) و(ن ججابليون) ويَّوات ججه
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لججم يوججن هنججاك ججوف مججن مصججادرة وججا ذلججك ألن األوراق واألقججالم والكت ج

لججم ت ججد ممنوعججة بججا

متاحة ألقصى در ة لكن بذرة وف وانم تقلقني  .مينم مبما وانم حراة حروتك مي الس ن

مقيد الحراة  .وحين يغلال عليك با

الَّنَّانة تراك ومن ال يصدق أن الفجراو ضجاق حولجه وال يراجد

أن يتحملججه ميضججيال صججدرك وتقضججي مججدة مججي الججذها

والم ججيء وااللتفججاف حججول نفسججك مججي هججذا

الحيَّ الضيال  ..متنو بال ياية مت لًقجا مجي حديجد شجراعة البجا
حتميججة وال يججر ،إال رمجج ،االستسججالم لضججغو ذلججك البججا

أو مجي رحجم الشجباك يجال ضجرورة

المغلججال علججى م جراوح صججدرك  .وتنمججو

بذرة ال وف على أو ارقجك متتفجنن مجي إ فا بجا  ..مجي َّوايجا وسجرادي

البجرش والحجو ،وال جرادل ..

يوميجا وتحجررم حروتجي مجا بجين مضجاءام السج ن ابتكجرم
لكن عنجدما أصجبو و جودي مجي الموتبجة ًّ

م ابا ألوراقي الثمينة تلك والتي عولم عليبا أن تكون جًَّءا مجن ا تبجاداتي المسجتقبلية بتكثيفبجا
وترويَّها الذي يمون أن يغي حتى عن قراءة تلك الكت قراءة عادية ..

ولججم أكججن أراججد أن أ ر بججا مججع أحججد مججن َّواري حتججى ال يحججدث طججي مججي صججدمة تفتججيش حمقججاء

ميهججد مججا بنيتججه مججن ثقججة لججد (الراججدي) الججذي يطم ج ن مججن نججاحيتي مينججا عنججد مثججالي مججي االلت جَّام

واتبجا
أساسجا وجي أصجبو ً
بهروف ولوا و الس ن  ..ولكن حلمي أن ونَّ قراءاتي هذ سوف يوجون ً
عميال الفور تبدد وضبا صباح صيفي على يد الواد (حنيدق) !!

قرويجا مجن قراتجي وقر ًابجا لجي مجن ب يجد  .لطشجم م جه الجدنيا مجع أنجه وجان متفوًقجا مجي
صا ًّ
ووان ل ًّ
جر عنجدما أ برتجه بو جود مجي السج ن ميوصجاني
المدرسة ارلَّامية بشبادة أبي الجذي حوجى عنجه وثي ًا
به  .وان (حنيجدق) مجي سجني تقر ًابجا ولكجن الكجولي ار قضجم علجى عا لتجه مجا عجدا هجو وأمجه النصجن
وسججيحة ووانججم ت ل ج علججى ناصججية حججارتبم تبيججع مججا تلتقطججه مججن أعشججا األر ،وال ضججي،
والسرا

والر لة والملو ية وييرها  ..وتَّود ببا ب ج ،البيجوم المسجتورة لغيجر الفالحجين والتجي ال

ي رج نساءها حتى ل ل

الماء من الترعة ..

تججرك (حنيججدق) المدرسججة وغيججر وانطلججال يحججاول إعالججة أمججه و بججر اطرهججا ووسججطبا الموسججور
األمجواج التجي ت جرج

ماشتغا وا شيء والًما وصبي ن ار وصبي حداد وعاما تراحيا يصاح
مججن عَّ؛ججة الغ ججر والحجواري ال وانيججة إلججى تطبيججر التججر مججي موسججم التحججاراال  ..أو لشججتا األرَّ أو
ير وب د تلطيم دا م وراء قروش ال
مع القطن وحتى لب  ،عمليام البناء حس التساهيا وأ ًا
جاطر قججرر احت جراف الس جرقة و؛ججدأ علججى فيججن مججن الحقججول ثججم بججدأ يتفججنن مججي
تسججد رمًقججا وال ت بججر ج ًا

السجطو علججى م ججاَّن الغججالل عنججد البيججوم المسججتورة التجي وانججم مججي أريججه تشججبع أكثججر مججن الججالَّم ..
ووان ي و الب الء منبم باهتمام أكبر ..

أحيانا وان يترك ما استطا الوصول إليه مجي ب ج،
أبدا  .وأكد لي أنه
ً
مقي ار ً
ولكنه لم يسرق ً
البيوم عندما يوتشن أن ما سيسرقه هو الذي سيحفظ لمن يسرقبم رمقبم األ ير !!
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وعرف النا

ولبم مي القراة أن (حنيدق) هو الفاعا مي وا السرقام التي ال يضجبو بطلبجا

والتي يس ن بسبببا م هم يفر (ميم سلسيا)  .ووان ال رف أن يحب

الغفير الذي تتم سرقة

مي دروه إذا ما أبل عنبا المسروقون وصار ميبا محضر وتحقيال ووان وثير من هءالء الغفجر

يرسلون إلى س ن (المنصورة) عنجدما تصجا جَّاءاتبم إلجى شجبر ب جد تكجرار اسجتغفالبم أو إهمجالبم

لصوصججا آ جران
 ..وولبججم وججان ي مججن أن (حنيججدق) هججو الفاعججا وال أحججد ييججر مججع أن مججي القراججة
ً
تبمججا إيججا
محتجرمين ولبججم سجوابال  ..ولججذا وججان ب ضججبم يتحججرش بججه
انتقامججا ويسججوقه لمنججدرة ال مججدة م ً
ً
دون أي دليا  ..لكن هذا لم يون يمنع من (أكله) علقة سا نة تبرد نار الغفر بين حين وآ ر ..
ووججان مشججا الغفججر مججي ارمسججاك بججه يججرو ونوتججة دا مججة مججي سججبرام القبججاوي و لسججام المصججاط

سواء مي علو أو واطي البلد .

جر مججا وججان ب جج ،الغفججر يلتقججون بججه مججي الس ج ن لكنججه وججان هنججا صججاح
ووثيج ًا
(وارويًّا) مثلبم ملم يون مي إموانبم سو االمتنان له لما يقدمه لبم من دمام مور ت رمه عليبم
 يجا حمجار  ..أنجا هنجا مجي السج ن مجا تججدور علجى مجين اللجي ِّعلجم عليجك المجرة دي  ..هجو انججا
أقدميججة ولججي

الحيطة المايلة بتاعتكم يا اوالد الكل

.

امجا إضجاميًّا أو
ووانوا يقرون و بة نهر ويسلمون له قيادهم اصة عنجدما وجان يجدبر لبجم ط ً
س اير  .ووان قر؛ه مني قد مونه من ب  ،الحروة مي ال نبر مستغالًّ ذواء مي مع وثير من

الثمار .

المبم أنه ها مستغالًّ ذواء هذا مي ممارسة نشاطه مي القراة تالحقه سم ته دون أن يجتمون

متلبسجا دون أي
أحد من ارمساك به أو إثبام اتبامه له  ..حتجى أوق جه حهجه النوجد مُقجب ،عليجه
ً
بد مجن أحجد دا جا م جَّن عجامر ألحجد وبجار أثراجاء البلجد ليلجة موتجه المفجا ا  .وجان حنيجدق قجد
سطا على هذا الم َّن عدة مرام من قبا بالت اون مع أحجد هرمجاء القراجة الجذي يت جذ مجن السجرقة
ثانوي جا مججي أوقججام م اريججه أو حججين تض ججيال بججه الحججال ؛ إذ وانججم َّو تججه ال ترضججى ل ججه أن
طا ًّ
نشججا ً
يضججا با إال إذا دمججع الججثمن  ..ومججي تلججك الليلججة سججبقه (حنيججدق) إلججى الم ججَّن علججى أن يلحججال بججه

جر مججور أن الحججم لججه
ويصجفر لججه صججفارة اتفقججا عليبججا  ..وطجال انتهججار (حنيججدق) ووججان قججد أتجى مبوج ًا
الفرصججة  ..وججان مرهًق جا  ..منججام  ..و؛ججدالً مججن أن يسججمع صججفارة رميقججة حاصججر ص جراخ نسججاء البلججدة

ولبا حًَّنا على وماة الر ا  .ووثجرم حجول الم جَّن أر جا أتباعجه لترتيج
وال َّاء  .وأسقو مي يد (حنيدق) .عنجدما اكتشجفوا و جود مجي الم جَّن م تبًجا بجين َّوا ج الحبجو
 ..ميوس و ضرً؛ا تنفيثًا عن ييهبم منه وبح ة عدم احترامه لملك الموم ولموانة الر ا ال هيم

إ جراءام ال نجاَّة الكبيجرة

الميم على األر ،ومي السماء ..
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وقدم للمحاكمة تسبقه إلى المحومة سم ته وسوابقه التي أطن

بسججنة واملججة ب ججد سججنة واملججة قضججاها (و ج
انتقاما منه .
وقضايا ً
تيديبا له و ً

مي ذورها الشبود محوم عليجه

دايججر) مججي وامججة أنحججاء ال مبوراججة بحثًججا عججن ج ار م

وحججان موعججد ارمجراج عنججه بثالثججة أر؛ججا المججدة  .وججان عفججو نصججن المججدة الججذي يصججاح

الثججورة قججد ماتججه مثججا وججا مَّاياهججا للفق جراء  ..وموججرم أنججه سججيوون أنس ج

عيججد

ش ج و أل ججرج م ججه ونججَّي

الفوججري إلججى الحراججة  .مبججو يججدين لجي بججالكثير وأنججا أءمججن بذوا ججه ووما ججه  .وبالف ججا رتبججم وججا شججيء
بحيججث يلتقججي بيحججد إ ججوتي مججور رو ججه  ..وبحرميججة وتججين رتبنججا األوراق تحججم ح جَّام مججن القمججاش

حول وسطه بحيث صارم ًَّءا من سمه أو و لد !

و ججرج حنيجدق مججي أمججان  ..لكججن الكنججَّ الثمججين لججم يصججا إلججى بيتنججا وانتهججرم أن يصججلني ال بججر

عن وصجول ثروتجي الفوراجة إلجى مرسجاها ولكجن الَّاجارة التاليجة لجم تشجن يليلجي  .وطب ً جا  ..أرهقنجي
الشك مجي (حنيجدق) وتصجورم مسجارام عجدة ألو ارقجي  ..أقر؛بجا أن يوجون قجد سجلمبا للمباحجث بحثًجا
عقاب جا
عججن موامججية  ..أو أن يوججون قججد تججردد مججي االتصججال بججي واتي ججوف اتبامججه وعودتججه للس ج ن ً
على م لته

اصة مع وا ما يحيو بجالر؛ع (الحجرام) وت ليمجام الحجذر منجه ومجا اسجتقر مجي ذهنجه

يما عنه من أموجار حجول الشجيوعية والشجيوعيين ومجا يموجن أن يوجون قجد وصجا إليجه مجن أ بجار
ر ً
يومجا قجد أتجى لَّاجارتي مجع أبجي الجذي
عما ر م بم مي م تقالم المحروسجة  ..حتجى مو جم بجه ً
سمع منه قصته ملم يصدقبا وأصر على أن يحضر ليحويبا لي بنفسه ..

فيفا عنه لمجا بوجى وهجو ي برنجي ويجن اسجتبيفه سجوابال قسجم
ولم أتمالك نفسي من الضحك ت ً
انتهار لترحيلجه إلجى (المنَّلجة)  ..مسجطوا علجى سج ا ر ونقجود ..
ًا
ثاني المنصورة عندما بام ميه

مستسلما أن يصرف ببا نهرهم عما حول سمه  ..لكنبم (قلبو ) عندما الحهوا قلقه
التي حاول
ً
وتوتر ال اَّ د  ..نَّعوا عنه مالبسه و(سل وا) عن لجد أو ارقجي  ! ..ولمجا مو جوا بحقيقتبجا ب جد أن
هن جوا ب شججع أنججه يحمججا ثججروة باههججة انتقم جوا ل يبججة أملبججم بتمَّاقبججا وحرقبججا لصججنع أدوار الشججاي

طججول الليججا وهججم يضجر؛ونه ويسج رون منججه ريججم بوا ججه الحججار واسججت طامبم طججول الوقججم أن يبق جوا
على شيء منبا  .وان بواء وحرصه على إنقاذ أوراق ال قيمة لبا وال أحجد يفبجم مجا ببجا يَّاجدهم

تماديا مي إيذاء مشاعر والس راة منه بقسوة لدر جة أنبجم لجم يشجروو حتجى مجي الشجاي الجذي َّردو
ً
واَّدردو على لب أوراق طموحي الفوري الم ب!! ،
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***
 عججادم الحيججاة ال اديججة للججرون الح جرام ب ججد سججفر َّمججالء األوردي ميسججون (مي ا يججا) قرابججه
منججه نقلججه إلججى َّن اَّنججة ( )40ريبججة مججي

الرسججام ب جوار (الشججرمببلي) الججذي مججا لبججث أن طلج

االنججدماج مججي عملججه والب ججد عججن اآل جران ولكججن (أبججو ال ينججين) الججذي ال تست صججي عليججه

قل ججة أصججر علججى التقججر إليججه سج ًيا وراء م رمججة قصججته  .وقججد ن ججو مججي ذلججك حتججى أصججبو
يقضججي م هججم وقتججه م ججه ولججم ي ججد (عَّاججَّ) ينفججر منججه وججاآل ران  ..بججا وصججارم عالقتبمججا
أيضا رواد الموتبجة وأعضجاء مراجال
الحميمة مثار هم وأقاواا الكثيران حتى َّمال نا  ..و ً
تجن الطاولجة  .ووجان (عَّاجَّ) يججتقن ل ج تجن الطاولجة بطراقججة شجبه احتراميجة ممجا رشججحه

ليوون أحد ممثلي الس ن مي المبر ان المرتق

.

(أبججو ال ينججين) لججه عينججان ماكرتججان  .ت ترقججان أي محاولججة تفت لبججا ر فججاء سججر ي ججرف هججو أو
ي مججن أنججك ت فيججه ؛ وينمججا تصججلحان لر ججا م ججابرام عنيججد يسججت رج ببمججا مججا ي فيججه ضججحايا مججن

م لومام أو أسرار .

وانتججا سججالحه مججع وججا عتاولججة الس ج ن مججن ت ججار م ججدرام وَّعمججاء عصججابام وسججر الك جوالين

وال َّن ولصوو الشوار  ..لكنه وان مجن الب ارعجة والجذواء مجي

ال ميع  .تساندهما طراقة ناعمة مي االقتحام والمناورة واكتسا

صجداقة

لبمجا وسجيلته الكتسجا

الثقة ومنو األمجان واثجارة ال يجال

وتبسججيو الم قججد وتسججبيا المسججتحيا ومججرش مسججاحام المججودة بنسججيي نججاعم مججن الكججالم .

لتججه

أيضججا مججي إمججداد  -وهججو
صججديًقا لل ميججع وموضججع سججر ال ميججع ومقصج ًجدا لحججا مشججاكا ال ميججع  ..و ً
أيض ججا بلذي ججذ الفاكب ججة
المقط ججو المفلج ج  -بو ججا م ججا يحتا ججه م ججن السج ج ا ر الت ججي ال تف ججارق ش ججفتيه و ً
والط ام والكيوف .

وأعتقد أنبا وانم سالحه ميما قام به من عمليام نص

نا حجة لجم يوقجع بجه ال قجا

عليبجا إال

لصدمة أو لحظ سيا أو لوشاية .

و(ألبو ال ينين) طراقة ساحرة مي سرد حواياته وقصو مغامراته أو است را ،م لوماته عن

النججا

والحيججاة  .وهججي شاس ج ة وعراضججة وعميقججة عمججال البحججار والميججا ومتنوعججة وثراججة ويعمججاق

بحيرام األساطير مي أش ار الرومانسيين الغالة ..

وأنا هنا أسجت ير عنجه ب ج ،الت جابير ومنبجا مجا ق أرتجه أو سجم م عنجه وميبجا مجا أن سجم ته منجه

حتجى اسججتقر مجي ذاكرتججي ال أنسججا  .مبجذا الججذي

لنججي أحفجظ قججول ( وتججه) ( ..عنجدما هبججر ارلججه

الواحد رسم األش ار واآلبار واألنبار وال بال وانابيع الميا ؛ وصمتم عن الكالم !!)
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ح ججدثني ع ججن طبق ججام الر ججال المح ججرومين م ججن النس ججاء م ججن الفقج جراء والمض ججرو؛ين بال ش ججال

والحنين ميل يون إلى تفرا طاقاتبم ال امحة بطرق أر جو وأسجبا مجن الممارسجة الف ليجة لل جن

أيضججا (الموصججالتي) !.
 .ومججنبم (المججدقراتي) و(المقفشججاتي) و(المملسججاتي) و(الملمسججاتي) ومججنبم ً
ووان النو األ ير هو الذي ع َّنا عن مبمه على الفور مطلبنا أن اشرح لنا يا سيدنا مقال :
(المجدقراتي) :هججو الججذي يحج

الَّحجام وابحججث عججن الطيججام الناعمجة والوديججان ال ميقججة ليججد

ميبججا عضججو مججي سججوون ولججءم واسججتغراق ي بججر ضججحيته عل جى الصججمم واالستسججالم  ..واججدمع
المحترمة منبن على التمادي م ه مي التواطء والبيام ..

أمججا (المحسسججاتي) مبججو ال ججابر مججوق وحججول األ سججام مججن لججن ومججن أمججام  ..قاصج ًجدا الحروججة
ال فيفججة الرقيقججة مججن بطججن وفججه أن تنقججا أحاسيسججبا إلججى قمججم المرتف ججام وأعمججاق المنحججدرام  .وهججو
أيضا قليا الكالم مرا ،ب شال الَّحام ولكجن مجي األمجاكن المفتوحجة حيجث تتجيو لجه الحروجة التنقجا
ً
المحو ججم ب ججين البض ججا والوه ججاد والج جوال م لتنوي ججع االنسج ج ام  ..وه ججو أرق م ججن (المقفش ججاتي)  ..ألن
األ ير ال يلبث إن أح

بالموامقة والت او أن تصبو صواب ه واللي

مي رقة واحتشام وا األماكن الحرام ..

أسنانا ت ج ،وتبجبش
أو
ً

لك ججن (الملمس ججاتي) مب ججو أبط ججيهم حرو ججة ولك ججن أوسج ج بم م ججاالً مب ججو ال يطم ججع إال م ججي المالمس ججة
ال فيفججة ال ججابرة أو الحججا رة مججع أي ججَّء أو موججان وبججيي طججرف أو عضججو وججان  ..مججإن حججدث مبججو

موتن شب ان ال يطمع مي نهرة أو ولمة من أي قامو

وان  .صحنا به َّ ..دنا يا أُل بان :

ميق ى صامتًا لتشويقنا وقال  :يوفيوم هذا يا أبناء األماعي  .سجيلته مجي حج
ومن هو (الموصالتي) إذن !..

اسجتطال ..

مقججال  :إذا ونججم ق جرأم ثالثيججة (ابججن محفججو ) مالبججد أنججك ت ججرف (ابججن السججيد عبججد ال جواد) مججن

َّو تججه السججابقة المججَّواج (ياسججين) لكنججه عنججد (ابججن محفججو ) وججا ن امت ارضججي علججى الججورق  ..يدم ججه

الكات

الستكمال يَّواته واشبا نَّواته  ..لكن (الموصالتي) الواق ي الذي ن رمه  ..مبو يوتفجي

بمالحقججة األنثججى قاط ً ججا الطراججال وراءهججا متججيمالً حروججة رمارمبججا وأردامبججا طججوة طججوة مججي ولججه ؛
مطلًقججا ل يالججه ال نججان  .حتججى تصججا إلججى دارهججا ليسججتدير علججى عقبيججه متاب ً ججا ييرهججا بججنف االنججدماج
وان على مو ة أ ر (من ال يال وانشغال البال . )..

هللا  .لمجا سجيلته عجن هجذا الطراجال

بليغا مي الشر ومي ال ير ومجي حج
وان أبو ال ينين محدثًا ً
الثالجث  ..قججال هججو الطراججال الججذي تالحقججونني ميججه بيسج لتكم التججي تججدل علججى بلكججم وال تبغججون منبججا

إلى قتا وقتكم  ..أي مي ال بث والال دو مال أنتم م تنقون أيًّا مجن هجذ السجبا التجي أحوجي ولجن
تفلحوا لو حاولتم  ..مما أنتم إال نتاج ما عشتم وما ضي تم !!
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وان يتحدث لكا طا فة بقاموسبا  .مبجو مجع الب جامين ه جام قجراري ومجع النشجالين فيجن اليجد
سججاحر البيججان  ..سججيلنا عججن أن جوا اللصججوو  ..لنطبججال م ارمججه علججى الواقججع ونحججن نطمججع أن
نوشفه على األقا ألننا سيلنا عما ن رمه .

 -الب ام يا والون الغباء  ..هو لو البيوم والشقال وهو لي

لصا دنيء الطوايا وال هو من
ًّ

الغباء بحيث يد ا بيتًا مي الليا وأهله نا مون وي يَّع بم أو يوقهبم أو يشتبك م بم أو يءذيبم
 ..وهججو بيججر مججي تسججلال المواسججير  ..ونمججي
ي و

مججي ضججر األقفججال والت جرابي

 ..وال يغراججه حيججث

مي الموان مي فة الت لبان إال ما صغر ح مه ويال ثمنه ولذا ال تكتشجن م لتجه إال ب جد

مغادرته الموان بَّمان .

ه ججذ ت صص ججام ي ججا (وواروي ججة)  ..مالب ججام ال ي م ججا نش ججاالً وان صج جادمته محفه ججة تق ججول ل ججه
اشجا .
انشلني ينوبك صوا ال يف لبا وما أنجه ييجر مجاتو ال جَّن ال يصجلو أن يوجون هفاًمجا أو نت ً

قلنا لماذا  :ما وله حرام وولبا ينا م ..

قججال  :يججا بججالء ( ..البفججاف) يسججرق حبججال الغسججيا ويحتججاج ل بجرة مججي م رمججة حصججيلة ضجر؛ته

بنه جرة واحججدة  ..و(النتججاش) البججد أن يوججون راًججا س جراع الحروججة مججرن ال طججوة لكججي يرت ج
البججرو تح ججم وق ججع ص ججر ام مججن لب ججن منب ججا الحقيب ججة أو السججلة دون الوق ججو م ججي ي ججد المط ججاردين

طراججال

المحتملين أو المءودين  .يا قلالم الذمة والدين ؛ إذ ي

أن يتنور أو يتب ر مي يمضة عين!

استطا أبجو ال ينجين أن ي تجرق حجا َّ ال َّلجة والصجمم الجذي يلجن بجه (عَّاجَّ) عالمجه بمجا لجه

من بجرة وسجحر مجي تجروي ،النجا

واقتحجام عجوالمبم وانتج اَّ اعت ارمجاتبم بقجدرام نصجا

قجدير (ال

ي ترف ببذا الت ران الذي يطلال على مرتكبي ار مجه ومجا شجابببا  ..والتجي ال ي تجرف هجو بدايجة

بينبججا ج ار م)  ..ممثلججه ال يسججرق إال مججن هججم لصججوو باألسججا

 ..وال يسججتولي علججى مججال إال مججن

الطماعين الذين يدم بم ش بم لتصور أنبم إنما يسلبونه هو ما يملجك والجذي ال يوجون مجي وجا

حلمجا مغرًاجا أو مطم ً جا ب ارًقجا  ..مبجو حجين اسجتولى مجي يجوم واحجد علجى مججا
وهمجا  ..أو ً
األحجوال إال ً
نيبا من وا محطة من محطام البنَّان مي (الشرقية) لم يفتو
بين ما ة نيه أو ما ة و مسين ً
اَّ نب ججا ول ججم يتس ججلا إل ججى أدراج إيراداتب ججا وانم ججا ه ججو أ ججذها بوام ججا حرا ججة أص ججحا

وم ججديري تل ججك

المحطججام وارادتبججم الح جرة ريججم ُّ
تمن ججه وت ُّففججه الطواججا بججا هججم مججن سججاعدو علججى ججدا ب ضججبم

الب  .. ،ولم يولفجه ذلجك ولجه إال التيكجد مجن صجحة ب ج ،األ بجار  -وم رمجة ب ج ،األسجماء -
مع ب  ،تحراام سرا ة عن ب  ،أحوال ب ضبم أو هرومبم ..
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منق ججا مف ججتش ش ججروة البت ججرول الت ججي تم ججدهم ب ججالمواد م ججن بنج جَّان وسج جوالر وييره ججا وم رم ججة ب جج،

سججلووياته وم رمججة اسججم وهججروف صججاح

أول محطججة وانججم واميججة ألن يقتحمبججا بصججفته المفججتش

ال ديد ب د موالمة مَّافة لمديرها  ..حول طبا وصفام ذلك المفتش .
وألن وا أصحا

ومديري المحطام يرتكبون بالتيكيد م الفام م تلفة و؛در ام متفاوتجة بجين

الغججش الت ججاري أو التَّوا ججر مججي الف جواتير وم ججي الكميججام أو حتججى التب ججر مججن الض ج ار

أو ل ججو

واميجا مجع مجا يصجن ه مجن
البنَّان أو ال اَّ بالماء على فين وييرهجا  ..وجا ذلجك عجادة مجا يوجون ً
طججة لهبججور ونهججام لحروتججه وتصجرمه بمججا يضججمن اسججتقباله بمججا يليججال مججن ججوف واحتجرام ويضججمن

أيضججا مججع مججا تيسججر مججن إكراميججة تتوقججن عججادة علججى مججد تججور مججدير أو
تودي ججه بوججا االحت جرام ً
أيضججا علججى در ججة ورمججه ومججد
صججاح المحطججة مججي م الفججام أو أ طججاء يحججاول إ فاءهججا  ..و ً

مواسبه مشروعة أو يير مشروعة ..

هاتفيجا مجن المحطجة التجي
ًّ
ويسر (أبوال ينين) ب دها إلى المحطة التالية وهجو متيكجد أن اتصجاالً

يادرهججا يمبججد لججه ويسججبا مبمتججه ميبججا  .و؛ججذلك يج اَّ مججي يججوم واحججد أكثججر مججن عشجران محطججة بنجَّان
على و واحد  ..و؛نف

ال طة مع ينا مه ولم يتجرك أي أثجر يجدل عليجه ييجر حسجرة وجا مجدير

محطة أو صاحببا على يبته و سارته  .عندما وصا المفتش الحقيقي ب دها بييجام أ فجى وجا

واحد منبم ما ر م ه  ..ولكن القصة انتشرم ووانم نوتة وبيرة أش ا امتضجاحبا لبج

مي قلو أصحا

محطام البنَّان ..

الغجيظ

ممونا أن يفشا مجي اقتحجام قل جة (عَّاجَّ) ميصجا إلجى الحوايجة التجي تنبجي بينبجا وراء
لذا لم يون
ً
منذ اليوم األول الذي قدم ميه الهابو (مي ا يا) قرابجه ال جول إلينجا ورد م لجه ونفجور مجن ترحيبنجا

به ..

 -من أول نهرة يا أستاذ أنا مش بال

 .واحد حليوة ِّ
ونغة َّاه ومنان وقبطي  ..وله قراي

هبججا  ..إيججه اللججي عملججه عشججان يا ججد حوججم هججرو مشججدد  -سججنتين ورمججم  ..الَّم و ار حدوتججة .
وأ وك يمجوم مجي الحواديجم والجدراما  ..م ملتجه شجغلتي لحجد مجا عرمجم قصجته  ..مجا انجم عجارمني

(وشد نف

عميال من السي ارة التي مد يد وسحببا من علبتي) واستطرد :

 الواد الحلو اللي َّي د إبن موم  ..لكن حهه النود ما ِّنولبوش الشرف  ..د  ..واد يتح

واد ِّ
حبيج

 ..لكجن حهجه النوجد وججان ارسجم جو حج

منيججا  ..حا جة دراميجة  ..و ت ار يديجة  ..وججان

الَّم يبقججى بطججا قصججة يراميججة مججذة َّ ..ي (بججول ومر ينججي) َّي (بليججا

وملسججندا) َّ ..ي (روميججو

و وليججم) َّي (حسججن ون يمججة) بالضججبو قص جة (عَّاججَّ وياسججمينة) شججوف حتججى إسججمبا اليججال لكججن

لحهه الت

إنبا مسلمة  -هو قبطي وهجي مسجلمة ي نجي لجو وجان بجال و

وانجم مشجيم  ..لكجن

حهجه االسجود ر؛جو بينجه و؛ينبججا  ..ووانجم أ جم لهجابو وبيجر قججوي  ..أل و طببجا هجابو أكبجر منججه
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إذا

وصججاحبه  ..البججم وانججم بتمججوم مججي (عَّاججَّ)  ..ألنججه والحججال حججال وانججا صججاحبك  ..واد يتحج

ونم أنا ذام نفسي وق م مي يرامه ..
 -أبو ال ينين ؟ وب دين !!

 أل  ..أل  ..سججيبك م اللججي مججي دمايججك  ..لسججه مججا حبينججاش ب جج ،قججوي وججد  ..انججم برضججهت رف عني الداء د ؟! لسه !

 -أنا عايَّ أعرف اللي حصا ما تلفش وتدور  ..هي عملم إيه لما ات طبم لغير ؟

 مغلوبججة علججى أمره ججا  ..صججحيو هم ججه وججانوا يج جران وال يلتججين م ل ججوطين علججى ب جج.. ،عادي  ..الكبار ماكران ان وا د مش اكتر مجن ل ج

عيجال  ..ومجش بجاين  ..الجواد والبنجم اللجي

البجو شججبوبم وجانوا مججي يايجة البجراءة  ..وال يموجن حججد يفوجر ان بيججنبم أيتبجا حا ججة جد  .لحججد يججوم
وت

الكتا

 ..الكا مو ا ببر البنم  .راحم لجه تطلج

والجواد أسججقو مججي يججد

اترعج

منجه أن يتَّو بجا قبجا مجوام األوان ..

واتشججا تفويججر مي ججذ ي قلبججا ويشججرح لبججا ت قيججدام الموقججن  ..الدينيججة

واال تماعي ججة واالقتص ججادية  ..لك ججن ه ججي روب ججم دمايب ججا  ..وه ججام ي ججا عي ججا ( .أم الج جواد) عرم ججم
الموقججن شججقم هججدومبا ووق ججم مججن طولبججا  ..و ججدم البنججم  ..ور تبججا ألمبججا اللججي وانججم قالبججة
عليبججا الججدنيا  .األخ الهججابو ات ججنن وراح علججى بيججم ال جواد  ..وعينججك مججا تشججوف اال النججور وشججوف

انجم أموججار عجن موقفججه قججدام َّمايلجه و ي ارنججه ح يقولجوا عليججه إيججه ؟  ..لمجا أ تججه تبجر لولججد قبطججي؟

ميه حا ة ود ؟! قول لي ميه ؟! عمر وحياته مش ح تكفيه مصمم ي ليه عبرة ..

الج جواد قبضج جوا علي ججه بتبم ججة التب ججر م ججن ال بادي ججة  ..ولق ججى نفس ججه م ججي الت ني ججد ججبو ل ججَّق ..

ومتوصي عليه  ..وانم عارف  ..التوصية تبقى إيه ؟ ..

وقبا ما يتوَّ  ..وان ممسوك تحري  ..و؛رضه متوصي عليه  .ما راحش الشرطة ال سجوراة

إال ب د مجا بلجوك أمجين المباحجث مجي القسجم لففجه و ج

دايجر

ال شجران محامهجة مجن ييجر مجا حجد

ي ججرف عنججه حا ججة  .وحهججه  ..النو ججد السججود  ..أل المججرة دي حه ججه الكججوي

إن م ججا لقيججوش اس ججم

مشابه يوون عليه إعدام تيبيدة يلبسوهاله  ..مر ع لكن إيه ؟ مستوي  ..وأول ما ر ع الم سور

وانم التوصية المرة دي من (عراسبا) اللي وان رتبته أكبر من أ وها  ..ماتلفقم له تبمة ميري

 .وهو لقى نفسه مي (الس ن الحر؛ي) بو لَّق مع توصيام الهبا اللجي بتتفصجا

المقجا

 ..مي الس ن الحر؛جي بقجى طل جوا الن يجا اال ضجر علجى عينيجه  ..ومجا اقجدرش اكمجا  ..ألن دي

منطقة عسوراة  ..وأنا بقى ما اقدرش أمشي األسرار ال سوراة  ..دا مش من أ القي ..
 -ما تبطا س امة وقول إيه اللي حصا له ؟

 اللي حصا له ما وانش على باله  .ووان أحسن له لو عدم اله .. -بطا بوا ة يا ابو ال ينين وقول ..
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صوصج ججا لل سج ججاكر
 أص ججا اللج ججي ج ججر مج ججا يتقج ججالش  ..ألن ف حج ججيم (الس ج ج ن الحر؛ ج جي) وً
المتبومين ما ميش الو  ..الضر والت ذي طول الوقم  ..وال سوري مجنبم يتمنجى المجوم
وججا لحهججة  ..ودي عججايَّة قل ج
عججارف وججوي

بججارد عشججان يقججدر يحوججي تفاصججيلبا  ..هججو مججن حهججه اللججي مججش

وال منيججا  ..إن شججاويش نامججذ ومججتحوم وسججلطة مججي الحر؛ججي وقججع مججي ي ارمججه ..

موججان عشججان يرحمججه مججن الكجرابيي والضججر وارهانججة وال ججو  ..وججان!! مججاليش دعججوة !! يججا عججم مججا
تحر نيش بقى  ..منبا  ..منبا ..بقى  ..أمال هو حالته النفسية اتدهورم ليجه؟ ..واد حسجا

 ..اتمَّ يا عيني .

 -بتس ر يا (ابو ال نيجين) ..دي ميسجاة  ..منجان َّي د رقيجال ومثقجن  ..ووجا ذنبجه إنجه حج

يلججو  ..ي نججي ال وججان عججايَّ يقلج

نهججام الحوججم وال وججان نججاوي ي ججون ال يجرة وال ي ججرج علججى الججدين

ور ع البنم ألهلبا  -يتسلو عليه وا بروم الدولجة وجد  ..تتجدمر حياتجه وش صجيته  ..وطب ً جا
وان الَّم يحاول ينتحر  ..ويور النا
 -ياعم أنا روحي مدا ..

والحياة .

 إسمع يا (أبو ال ينين)  ..إوعى تكون حاولم تبينه  ..و .. -يا عم انا حبيته ب د ..

 مججا هججي دي المصججيبة مموججن يوججون بججدأ اندما ججه وسججطينا ور وعججه للرسججم وسججيلة السججت ادةورامته وش صيته ..

 وانا عملم إيه ؟  ..دانا وهللا بحبه عذري لحد الوقتي .ولم أترك (أبو ال ينين) إال ب د أن أقسم وت بد أال يحاول إهانته أو وشن ستر ..

 -وهو اللي قال لك على ال سوري د ود بالمفتشر ..

 أل طب ً ا  ..أنا اللي منم  ..ي ني ح تسجتكتر علجي يجا أسجتاذ إنجي أمبمبجا مجن  ..طراقجةصوصججا لمجا وصججا للنقطججة دي  ..ت لجي الغبججي يفبججم
والمجه  ..ونه ارتججه وت بيجرام وشججه
ً
 ..لكن وحياتك عندي  ..الموضو ولجه وجان عشجان أثبجم لجك إنجه و ار حوايجة  ..وجان
ا تبار لذوا ي اللي انم ما بتنوروش واحلن لك بشرمي انه مجش ح يَّاجد عجن وجد  ..يجا

عم هو أنا ناقو !..
 بشرمك ؟! -بشرمي !

وصدقته  .وانم نبراته و ل اته ونهراته تءود لي صدقه !

يبدو أن (عَّاَّ) وان مي حا ة أن يَّاو عن صدر وأن ي د من (يفضف )،له  .ويف ،عن

صا يثال ميه  ..ألنني الحهم أنه صجار
روحه ثقا السر الذي ي فيه وو د مي (أبو ال ينين) ش ً
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أكثر اندما ً ا مي مناقشام الموتبجة شجيًا مشجيًا وصجار ال ي جد صج وبة مجي الت جرف علجى أصجدقاء
دد  ..با وصار ال ي ا من اال تالف أو يبر من الدما عجن ال طجي  ..وانجدمي مجي الرسجم
بطراقة أثارم إع ا

وا من أر لوحاته  .ووان مي البداية يوتفجي برسجوم الطبي جة الصجامية مجن

َّهججور أو الطبي ججة الحيججة مججن ال يججال  ..لكنججه اآلن بججدأ يصججور الحيججاة مججي الس ج ن  .عمججال الفججرن
والورشة والمطبخ وي طي للوحام لمسام حَّن رقيال ت و

م اناة المسا ين أو م اناته ش صيًّا

 ..لكنه وان يبد أكثر مي رسم و و البشر وان وانجم رعجة الحجَّن التجي تنضجو ببجا المالمجو
وانم تكشن بقوة با وبقسوة عن م اناته ال فية !!

قبججا المبر ججان الرااضججي ؛ وونججا منبموججين مججي االسججت داد لججه احتفلنججا ببجراءة (منتصججر) مججن أول
لسجة  ..روجَّ المحجامي علجى تقراججر الطبيج

الشجرعي الجذي أثبججم أن الضجحية لجم تمجم نتي ججة أي

طلقة من طلقجام المجدمع الرشجاش الثالثجين والتجي (اسجتقرم ولبجا مجي سجد الحمجار)  ..وأن الر جا

الم نججي عليججه قتلتججه رصاصججة بندقيججة لججم ي ثججر عليبججا أبج ًجدا  ..أطلقبججا مججن أطلقبججا  ..والججذي لججي
(منتصر) بالتيكيد الذي لم يون يحما سو الرشاش .

وانم أم منتصر والتي وانجم تلجو عليجه وتطجارد طجول الوقجم ليي جذ بثجير أبيجه وهجو يجتملو

واججتح ي حتججى ب ججد أن َّو تججه مججن حبيبججة قلبججه ما قججة الحسججن وال مججال  .ولججم تكججن ت لججم أن حببججا

حرصا على الحياة  .ووانم تهن أنبا بتَّوا ه منبا ترضيه وتغراه ..
تملك منه و له أكثر ً
لكنبا لم تيي وهلم وآلبة ال ذا تنود عليه عيشته مإن صادمته ارً ا من الحمام ب د ليلجة

انس ام نودم عليه  .وان رج وهي السة أمام الدار تيكا وبدها  ..شي ته بما يوسجر نفسجه

مججذورة إيججا بيبيججه وبججال ير الججذي يججن م ميججه والججذي ال يسججتيها شججيًا منججه  .واذا أرتججه عا ج ًجدا للبيججم
يضحك أو يبتسم  ..صر م مي و به مجذورة إيجا بحسجرتبم واجتمبم مجن ب جد قتجا والجد  ..وأنجه
امججا أو شجرًابا  ..وأن عليججه أال
مججن ال ججار أن ت ججرف مالمحججه االبتسججامة  ..وال أن تتججذوق شججفتا ط ً
تغمجج ،عيونججه ويحلججو لججه نججوم وهججو يحمججا عججار مقتججا أبيججه صججبو ومسججا و ليججا ونبججار  ..مطججار
ويداء وعشاء  ..ونوم  .حتى اء اليوم الذي اندم م إلى دا ا البيم توقهه مي يض

وهي

اكبجا حمجار إلجى الحقجا  .متمت ً جا
تشال هدومبا ؛ ألنه نا م بينما يرامه وقاتا والد يمضجي مَّه ًجوا ر ً
طا
بحياته بينما هو يتنور لكا شرف وومجاء  ..مقجام وقجد مجا ،بجه وتنجاول الرشجاش مجن يجدها سجا ً
وانطلال إلى الحقول لن الر ا ..

ولججم ي ججا عليبججا أمججر وهججو يصججرخ ميبججا أنججه سججيراحبا ألنججه يراججد أن يرتججاح مججن نقبججا ووالمبججا

المسموم ودا لبا الشك أنه سيوما المبمجة متناولجم البندقيجة (الم بولجة) وانطلقجم وراء  ..و؛ينمجا
هو مي ع لة أمرو رشاشجه مجي سجد الحمجار المسجوين  ..أطلقجم هجي مجي إصجرار الطلقجة الوحيجدة

التي لم ي رف مصدرها والتي أصابم الر ا مي مقتا ..
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وا تفم البندقية ولم ُي ثر لبجا علجى أثجر  ..ودمنجم هجي السجر مجي صجدرها وان شجفي يليلبجا ..
وحصا ولدها على البراءة  ..دون أن تقصد ..
احتفلنججا (بمنتصججر) الججذي عججاد إلججى الحيججاة والججذي تنتهججر َّو ججة ميلججة  ..وان ونججم أشججك أنججه

سيحصا على الراحة مي صمم أمه الذي احتمم به لت في سرها الجدمين ملجم ت جد تكلمجه أو تكلجم
يير ..

لكن روج منتصجر وجان سجارة مادحجة لفراجال (الفجولي بجول) حيجث وجان يجر مجن يسجدد ضجر؛ة

جر عليججه مججي إح جراَّ ب جج ،النقججا ريججم أنججه ضججيع
البدايججة التججي ال تصججد وال تججرد  .وونججا ن تمججد وثيج ًا

الثالثين طلقة دم ة واحدة مي سد الحمار .

مقام بمساعدة أمراد (طلبة)

بدا ما ًقا مي ت ميا وتَّاين حوش الس ن والمالع
بذل عَّاَّ ً
بت طججيو مل ج الفججولي  ..وَّاججن القاعججة الم ججاورة للموتبججة و بججَّ لوحججام ل ججدرانبا ومججا علججال م بججا

عدة أعداد من م لة الحا و وَّانبا بيشرطة ملونة .

بيانا بما نحتا ه لكا ذلجك مجن أدوام  ..أحضجروها ولبجا ..
ووانم إدارة الس ن قد طلبم منا ً
أوراق رسججم وورتججون ودبججابي وأل جوان  ..تحججول ولججه بفضججا (عَّاججَّ) وَّمال نججا إلججى شججيء مشججرف
و ميا إلى وار م جر ،الصجور  ..وجان هنجاك م جر ،ألهجم الكتج

المو جودة بالموتبجة  ..وقجام

(عَّاجَّ) برسججم عديجد مججن الرسجوم الكاراواتيراججة الضجاحوة للمناسججبة حيجث المباراججام سجتكون سج االً
بين المسا ين و؛ين طلبة الم بد الديني بَّابم الم روف ..


صججورة لطال ج

مججن الم بججد يضججر و جرة البدايججة أو (السججيرف) ولكججن بججدالً مججن الك جرة وججان

يضر عمامته !!

 وصورة آل ر يتلقى الكرة دا ا عمامته وهو طا ر يرمرف بيكمام وأطراف ال باءة .
 وس ين يل تن الطاولة بيديه م ً ا ألنبما مقيدتان بالقيد الحديدي .
 س ين يقفَّ إلى الشبوة بينما السلة التقليدية ذام الكرة الحديدية تشد لألر. ،

طجا اقتجر مجن
 س ين يترك الكرة مي عجَّ احتجدام المبجاراة  ..لكجي يحيجي بالسجالم الميجري هاب ً
الشبوة وهو يصرخ (تمام يا امندم) .

المشجايخ مقجد

أضحوم تلك الرسوم ميمور الس ن (الرادي) لكنه تحفظ عليبا وًما من يض
جور  ..ون تججذر .
ال يفبمججون الس ج راة الفنيججة ميبججا  .ميقن نججا بينبججا سججتمر وان لججم يحججدث سججنرم با مج ًا

وأمر أن تضاعن وميام الط ام وال راية لكا أعضاء الفرق وللمسا ين الذين ساهموا مي ت ميا
الموان حتى يوم المباراة ..
وعلال (عَّاَّ) :

 -ولو اتغلبنا  ..لكم ت وعونا تيدي

وتكدير  ..حقنا !!
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وضحك ال ميع  ..ووان أكثرهم ابتبا ً ا الهابو (مي ا يا) الذي ونم أراقبه وهجو يتجابع سجلوويام
مببور  .وهو يقتر مني وابم لي ..
ًا
مندهشا
(عَّاَّ)
ً
 متشوران يا شيوعي !!وبادلته االبتسام  ..والفبم !!

يوما بط م الحراة  .مطلبة الم بد الجديني ومدرسجو
انقضى يوم المبر ان الرااضي الثقامي ً .
ومشاي ه ا تلطوا بالمسا ين ووَّعوا عليبم البدايا  ..ووان الس انة بيوامر من الضبا مي ياية

ارنسانية وات ذ المسا ين أماكنبم حول مل ج

الفجولي  ..يشج ون َّمالءهجم بحمجا

بينمجا شج ع

عديد مجنبم مرقجة الم بجد عنجدما ت رمجوا علجى بلجديام لبجم بجين أمرادهجا مجن قجراهم أو مجن أحبجا بم ..

أيضججا بوليمججة الغججذاء التججي أقامبججا لبججم
وأع ج طلبججة الم بججد بالرسججوم الضججاحوة وبججالم ر .. ،و ً
الميمور وشاروبم أعضاء الفرق الرااضية وعدد ولفني بتحديدهم مجن بجين المسجا ين الرااضجيين
ورواد الموتبة .

جر مجن األسج لة وحجرك لجدي ال ديجد مجن المشجاعر حجول السجلوك
يوما ميالً أثجار عنجدي وثي ًا
وان ً
جر عججن
ارنسججاني للمولفججين بمبمججة سججل النججا حراججاتبم أو علججى األقججا مججن بم مججن ممارسججتبا تكفيج ًا
ذنو أو ار م ضد الم تمع ؟! ولماذا يتحول ب ضبم إلى وحوش آدمية ؟

لكنني استط م تي يا إلحاح هجذ ال جواطر حتجى ال تفسجد ذلجك اليجوم الجذي ال يموجن أن يوجون

يوما من أيام الس ن على أي مستو
ً

..

صججحيو أننججا ُهَّمنججا مججي الفججولي  -ولكججن بصج وبة  -مقججد وججان مراقنججا يفتقججد قججوة (منتصججر) أمججام
أيضجا قدرتجه علجى إرسجال ضجر؛ام البدايجة التجي ال تصجد  ..لكننجا اسجط نا
الشجبوة وحجا و صجد  ..و ً

هَّام ججة (الم ب ججد) م ججي وام ججة مبارا ججام ت ججن

ال ينين) و(عَّاَّ) نشوا عص

الطاول ججة سج جواء الفردي ججة أو الَّو ي ججة وون ججم أن ججا و(أب ججو

مراال الس ن وقوته الضار؛ة بالمضار الصغيرة .

وب ج ججد التمج ججام  ..وب ج ججد توديج ججع المسج ججا ين لطلبج ججة وأسج ججاتذة الم بج ججد مج ججي مشج ججبد إنسج ججاني يفج ججي،

بالمشججاعر واألحاسججي

ارنسججانية  ..وججان أكثججر النججا

سج ادة هججو (عبججد ال هججيم الراججدي) والهججابو

(مي ا يججا) واألسججتاذ (عبججد ال ليججا)  ..ووججان المججيمور قججد رت ج

عججودة المسججا ين أوالً إلججى ال نبججر

تحسبا ألي طي قد ينتي عنه مجا يجدمر موجرة المبر جان مجن
وا راء تمام المساء قبا روج الطلبة
ً
أساسبا  .الغرا أنه ب د إيالق الس ن ساد ال نبر با وال الم وله سوون وهدوء عميال لي وما
يحدث مي األيام ال ادية .
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اديجا
وتصورم ما قد يوون قد يمر المسا ين من مشاعر  .وتيكدم أن صجمتبم هجذا لجم يوجن إر ًّ

 ..ألنه البد أن يمأل قلو؛بم حنين ارف لشيء ما يحبونه ويفتقدونه بشدة  .شجيء إنسجاني مجا ..

ذوججر أهججا أو أصججدقاء أو موججان وتيكججدم أن مشججاعر الكثي جران قججد ماضججم ببججم لحججد البوججاء
ألنني ش صيًّا بويم !

وب ججد متج جرة  ..حل ججم محج جا ذلج جك الص ججمم ال ججذي ط ججال بش ججوا الم ججم وس ججادم روح ه ججادرة م ججن

مرحجا وسج ادة
الضحوام والمرح والنداءام لتبادل الشاي والسج ا ر بجا والَّياراجد  ..ووجان أكثجرهم ً
أول ك الذين شارووا مي صنع تفاصيا ذلك اليوم  ..لدر ة أن أعضاء الفرق وَّعوا علجى اآل جران

وا ما نالبم من وا َّ ومن ترميه وعالوام مجن السج ا ر والحلويجام  ..وونجم أهجن أننجي وحجدي
الذي طلبم من حر الليا توَّاع نصيبي منبا .
مو م بج(عبد هللا بول انين) ووان يفير الليا األول ليلتبا مي ال نبر يبجدي دهشجته ألننجي
لم أكن الوحيد الذي طل

منه ذلك يقول :

 إيه اللي حصا يا شيوعي ؟؟  ..إنم ندم الس ن وله وأقن ته بإعادة توَّاع الثجروة؟!بلشفتبم .؟ ثم إيه الحلويام والس اير دي ولبا ..؟

قلم له :

 مججا ه ججو لألس ججن انججم م ججا حضج جرتش النبججارد وش ججفم بنفس ججك  ..ونججم ش ججاروم ف ي ججومإنساني له ط م الحراة .

***
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 ت ججذلني ال ججذاكرة م ججي أحي ججان وثيج جرة ولكنب ججا ال ت ججونني أب ج ًجدا  .أذو ججر أنن ججا رتبن ججا ع ججدة
مبر انججام رااضججية وثقاميججة مثججا ذلججك المبر ججان ججالل عججام ( . )61ب ضججبا وججان نا ًحججا

لدر ة وبيرة ولكن مرقنا ُهَّمجم مجي ب ضجبا اآل جر ألن نهجام ارمجراج بنصجن المجدة مجع
جر مججا أمقججدنا أهججم قوانججا الضججار؛ة مججي الفججولي  ..بالججذام ..ولجوال ثبججام و ججود
أعيججاد الثججورة وثيج ًا

(أبو ال ينين) و (عَّاَّ)  ..وأنا لكانم هَّامتنا ب ال ا مي تن
هللا سلم وما أذور ..

أيضجا  ..ولكجن
الطاولجة ً

وقد حجدثم أحجداث وثيجرة جالل تلجك الفتجرة لجم يوجن لبجا تجيثير مباشجر علجى الحيجاة مجي السج ن

جر بانتصجار
ولكن ب ضبا حرك مشاعري وأثار ش وني ؛ مثا حوايجة ( ا جاران) التجي مألتنجي م ًا

وثير من أحَّاني  .عندما قرأم عن َّاارة (ناهم حومم) إلجى مصجر ..
االشتراكية القرا و ففم ًا
حماسججا ودم تنججي إلججى التمججادي إلججى
وأنججا عججا َّ أن أ ار وهججو أحججد الملبمججين الججذين مألتنججي أشج ارهم
ً
أقصججى مججد

مججي االنججدماج السياسججي واالنحيججاَّ إلججى الفق جراء والمقبججوران بشججوا ميججه مججن المبالغججة

الكثير والذي بل أقصى الحَّن والغض

عندما وصلني بر مقتا (شبدي) مجي إحجد حفجالم

االستقبال (التشرافة) مجي ( )15يونيجو ( )60علجى أبجوا

األوردي و؛يجد َّ؛اينجة النهجام ؛ ممجا مجأل

قلبجي حقج ًجدا ويضج ًجبا لججم تسججتطع أن ت فججن منججه قج اررام (يوليججو  . )61ولججم أكججن قججد قابلججم (شججبدي)
سو مجرة واحجدة مجي حيجاتي ووانجم قبجا أن أنضجم إلجى الحجَّ الشجيوعي  ..ووجان نشجا م موعجة
ها ؛ لدر ة أن وثيران لم يوونوا يصدقون
طا وطنيًّا وا تماعيًّا ملحو ب
الطلبة مي (ميم سلسيا) نشا ً
أنججه ال عالقججة لنججا بالتنهيمججام الشججيوعية وأن الل ججان التججي أنشججيناها واحججدة تلججو األ ججر

وتحججم

مسميام عديدة منذ تيميم القنال ليسم بواَّ وال تحجرا ،مجن أي عنصجر شجيوعي  ..طب ً جا وجان
مثقفججا علججى در ججة عاليججة مججن االنحيججاَّ ووججان تججيثير علينججا وبي ج ًار ولكنججه لججم يوججن
(حسججين عبججد ر؛ججه) ً
عضج ًجوا مججي أي منهمججة شججيوعية طجوال هججذ الفتجرة التججي امتججد ميبججا نشججا الطلبججة إلججى وججا الم جاالم
ممن ت بيَّ تقديم مسرحية وا إ اَّة صين إلى تشويا ل نة ارياثة الوطنية الستقبال وتسجوين
وتغذيججة ماعججام المبججا ران مججن (بورسج يد) إلججى البلججدة حتججى تنهججيم أمججورهم مججع الدولججة  ..ب مججع

جار لوصجول منجدو؛ي ارياثجة
الط ام وتوَّا ه ومتو المدار ريوا بم وت بيَّ وشوف األسجماء انته ًا

وثير مي الت فين من متجاعببم حتجى عجودتبم ب جد انسجحا
الحووميين  ..وساعد هذا ًا
المدينة .

القجوام مجن
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ووججان هججذا النشججا قججد أهبججر حا ججة النججادي إلججى تمواججا دا ججم لموا بججة أمججور وانججم إموانياتنججا

طالبا بولية الحقوق  -أن قانون الت اون يءود
ت َّ عنبا  ..واكتشن (حسين عبد ر؛ه)  -ووان ً
أن النشججا اال تمججاعي والرااضججي لججه نصججي ال بججي بججه مججي أر؛ججاح ال م يججة الت اونيججة الَّراعيججة

أيضا الدور األساسي مي توَّاجع المجواد التموانيجة علجى أهجالي القراجة  .و؛جذلك وانجم
والتي وان لبا ً
؛احا وبيرة ولكنبجا ولسجنوام وثيجرة منجذ تكجوان م لج إدارتبجا ال ديجد ؛ مجع ن جاح الومجد مجي
تر؛و أر ً

االنت ابام عام ( )50وانت اَّ ال م ية من (واطي البلد) وانتقال إدارتبا إلجى ر جال (علجو البلجد) لجم

أبدا ولم ت قد أي م ية عمومية توحد هللا .
؛احا ً
توَّ أر ً

ولسم بذور ذلك أراد القو عنجه ولكنجي أورد ألدلجا ويجن وجان المسج ولون ينهجرون إلجى هجذا
الحراك والذي قادتجه ل نجة (الجوعي الت جاوني) التجي تشجولم مجن الطلبجة وب ج ،شجبا

القراجة مجن

منتبم بالشجيوعية  .ولجم نوجن شجيوعيين ب جد  ..واجوم م نجا القراجة
منطلقام ا تماعية وطنية بحتة ُ
ولبا على ولمة ر ا واحد لكي نغير م ل ال م ية  ..أرسلم الحوومة ر جي االتحجاد الت جاوني
(محمد ال مال) بنفسه ليحاول ت ن
مي مصر ..

أن يتم االنت ا

بناء على طل

أعضاء ال م ية ألول مرة

موانا قصجيًّا وهمج
ولما أر بنفسه احتشاد أها القراة حولنا  ..انتبذ بي ً
وأبوة اَّ فة :

لجي مجي ود مصجنو

 -انم ف (حدتو) وال مي (الراية) ؟

ولم يصدقني طب ً ا عندما أنورم بشدة عالقة ما يذور بنا  ..ولجم يوجن أمامجه بجد مجن ال ضجو
الحتشاد أها البلد مي ر االنت ابام على مض. ،

عليه .

إثما سيحاس
ولم أستطع يومبا أن أمسر وراهيته ر راء االنت ابام ؛ ووينه سيرتك
ً
ونججا م ججي عججام ( )58ذل ججك ال ججام ال ججذي تف ججر مي ججه الش ج ور ال ججوطني ال ججارف بالوح ججدة بججين مص ججر
وسوراا  ..ومقاومة حلن بغداد والتصدي لمشرو أيَّنبجاور والوقجوف ضجد يجَّو لبنجان .وجا ذلجك

جر  ..مهجا
جر مباش ًا
لم يشجفع عنجد لقراجة يتيمجة أن تنت ج م لج إدارة م يتبجا الَّراعيجة انت ًابجا ح ًّا
يس ى طول الوقم الستبدال الم ل بالتوامال أو بالتراضي تحم ح ي ومبررام ال أنجَّل هللا ببجا
جر  ..ررادة الفالح ججين والطلب ججة  ..اض ججطر ر ج جراء االنت اب ججام .
م ججن س ججلطان  ..ولم ججا رض ججخ أ ي ج ًا
ووسججو حمججا وبيججر ن ججو الم ل ج الججذي ا تججار النججا  .و ر ججم البلججدة ولبججا تبتججن لألعضججاء

ال شرة ال دد بف ر المنتصران  ..وان مذهوالً ويير مصدق با أسجتطيع أن أقجول إنجه وجان حَّ ًانجا

مصدوما وحين اقتر؛م منه أودعه قبا أن يستقا سيارته  ..وضع ذراعه حول وتفي و ذبني إليه
ً
وهم لي :
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 -بقى عايَّ تقول لى إن انم مش (حدتو) يا واد !!؟

وودم أصرخ ميه يا عم ما اعرمش حد بارسم د ..

هامسا :
ولكني احترمم سنه وقلم له
ً
 ود  ..وحياة اللي ماتوا ما أعرف حا ة اسمبا ود ..وهَّ رأسه للسا ال أن يمضي  ..وهو ال يصدقني ! ..والحقيقة  ..أننجي تجذورم موقجن (ال مجال)

هذا ساعة ونم أسمع أسماء الشروام والمءسسام التي وان الراديو يذي با مباشرة علينا  .ونا قد
توصججلنا إلججى اتفججاق مججع اردارة  ..أن تفججتو الراديججو مججي ال نبججر سججاعة مججي الصججباح وسججاعتين مججي

المساء حتى نشرة أ بار الثامنة والنصن ؛ عالوة على حفالم ال مي

من وا أسبو .

وولما وان المذيع يذور شروة أو مصجن ً ا جر تيميمجه أ جاف ألنجه سجوف يسجلم طب ً جا ألمثجال
(ال م ججال) ال ججذين يوره ججون حرو ججة ال م ججاهير ب ججا ويحتقرونب ججا ويوره ججون االتن اب ججام أي انت اب ججام
اص ججة إذا وان ججم نتا ب ججا ل ججن ت ججيتي عل ججى هج جواهم  ..يومب ججا تنب ججيم للقط ججا ال ججام  -ري ججم مرحت ججي

ال ارمججة بمججا ي نيجه التججيميم  -بمسججتقبا أسججود عنججدما  -بالتيكيججد -يتججولى مسج وليته أمثججال (ال مججال)
هذا .

ب ججدأم أس ججماء ب ججَّ ،مال ن ججا تهب ججر م ججي الصج جحن  ..إذن لق ججد ب ججدأم دم ججام ارمج جراج عن ججا ..

وح ججارم م ججي ال ججنف

جرم األسج ج لة الت ججي ال ت ججد إ اب ججام  .قج جرأم اس ججم (ألفرا ججد م ججرج) و(لطف ججي
عش ج ا

ال ولي) ( ..ولوي

عو )،وقرأم قصيدة (صالح اهين)  ..ينوة برمبام  .وبويم  .مبا هو

(صجالح) ي تجذر لسجاكني الصججفيو  ..اللجي الجدنيا وججد

ف وجد

وهمجه صججحيو  .ووجان بنجاء السججد

ال الي ي ري على قدم وساق  ..مي إطار مو جة مجن الحمجا البجادر  ..ال ت نجي إال شجيًا واح ًجدا
 ..هو أن مصر تتغير وتتحرر  .ولكن الواحام ماَّالم ت ن بآهام المنفيين .
ذام صباح ص د (عبد هللا بول انين) إلي  ..ووقن يسد البا

وقد ثنجى ووعجه األيمجن واسجتند

به إلى ال دار  ..وراح ينهجر إلجي حتجى انتببجم لجه  .ونهجرم إليجه متسجا الً عمجا يراجد لكنجه هجا

سادر مي وقفته الصامتة و ادته عندما ي في شيًا  ..سيلته :
ًا
 إيه يا (بو ل انين) ؟ ير ؟ مالك ؟قال مي مور من ال يراد أن يصرح بما ي لمه :
 -عملتوها ؟ ..

 مين ؟ إيه ؟  ..عملنا إيه ؟ .. -قتلتو !!
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 إ  ..مالك ؟ قتلنا مين يا ابني ؟  ..بت رف بتقول إيه ؟ وحياة أمي اللي ماتم بنم بنوم ما حد قتله ييروم . يا ابني ما تفسر والمك  ..وحياة أمك الغالية !( -عبد اللطين رشدي !!)

 أعوذ باهلل  ..إيه يا ابني اللي ي ليك تصبحنا بالسيرة دي  .ماله َّمم ؟؟ قتلتو  ..قول لي  ..ح ت ِّبي عليه  ..بقى دي تفوتكم ؟ -ب د اتكلم يا (عبد هللا)  ..ميه إيه ؟

 -عايَّ تقول لي انك ما ت رمش إن (عبد اللطين رشدي) اتقتا وان انتو اللي قاتلينه..

 -تتكلم د ؟

 -وانا من إمتى باهَّر م اك يا شيوعي .

وحججين تيكججدم مججن مقتججا السججفاح راويججم (عبججد هللا) وأ فيججم مرحتججي ووججينني ونججم أعججرف مججن
البدايججة ألوحججي ل بججد هللا ووججينني أعججرف أل لججه يحجتفظ بشج ِّجوه مججي أنججه مججام بييججدينا أو علججى األقججا
بإيحاء منا  .وأال أنور ذلك ! إنه شرف ال أدعية وان ونم من أعماقي أتمنجى أال يمجوم مثلجه إال
بييدينا .

بدأم األيام تمر ثقيلة بطي ة  ..و؛دأم أما من حروة النشا ال اَّ د طول اليوم ما بين الموتبة

والتدرابام مع متاب ة أمجور الجدور ارداراجة التجي ألَّمجم نفسجي ببجا حتجى صجار (عبجد ال جال) يسجلم
الدور لج(ياسين) وهو شاويش أ با وأيبى ُ .نقا منجذ متجرة إلجى (سج ن المنصجورة) عقوبجة لجه علجى
تورطه مي تبرا نقود إلى أحد مسا ين س ن القناطر ثم ي ود (ياسين) ليسلم الدور إلى (عبد
ستنادا لتفاني سورتيرهما الشيوعي مي إن اَّ ش ون الدور ارداراة المتش بة !
ال ال) ا ً

صججارم أيججام السج ن تسججير مججي رتابججة إنججك تتحججرك مججي حراججة تامججة  ..وم ججية تكتشججن أن وججا
عاليا من ال بام األر؛ ة ال يسمو لك بمالمسة األمال
ذلك مي حدود (السور المر؛ع) الذي يرتفع ً
 ..وججا ارثججارة أصججبحم تججيتي مججن ال ججارج  ..وأحسسججم أن مسججار األحججداث المتسججار الججذي وججان
سججا ًدا قبججا ( .. )59عججاد ليصججبو طججابع األحججداث علججى مشججارف ( .. )62وأصججبحم م جرة أ ججر
أتلبججن علججى ق جراءة الصججحن والتنصججم علججى مججا ي ججري مججي ال ججارج  ..حتججى ال ا لججة انتقلججم إلججى

(المنصورة) هرً؛ا من تب مام الجب  ،واتبجامبم حتجى لألطفجال بالشجيوعية وتَّو جم (آمجال) مجي
إحد عَّ الشرقية ولم ت د ت د الفرصة لَّاارتي ..
و ود ال ا لة مي المنصورة أتاح لبم عالقام ديدة  ..الَّميا (م جين) ذهج

عاتقة تدرا

إلجيبم وأ جذ علجى

اللغة ارن ليَّاة ر وتي  ..وت جرف أبجي علجى األسجتاذ (عبجد اللطيجن السجاعي) والجد
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(س ج د) وقججرر الر ججا وضججع ال ا لججة تحججم حمايتججه  ..والتقججم أمججي مججع أم (م جءاد ح ججاَّي) ب ججد أن
دم تبججا للتججد ا مججي المشججاكا الت جي انف ججرم بيججنبم و؛ججين (عبججد عبججا ) َّوج ابنتبججا مججن المباحججث
وسججاعدتبا علججى ات ججاذ قجرار بتي يججا الطججالق الججذي وانججم المباحججث تضججغو بججه عليبججا لحججين ججروج

(عبد ) وعودة (مءاد)  ..ميوون حديث آ ر .

قررم أن أ فن عن ال ا لة  .مطلبم منبم أال يَّوروني أسبوعيًّا وما رم ال جادة وبمجا أن

َّاارتبم لي وانم تتم مي موت

نا ج

المجيمور ونبقجى ألي مجدة نراجدها  ..أقن جتبم ب جا الَّاجارة

فيفا من أعباء الَّاارة األسبوعية .
وا شبر  .ت ً
و اصة أن هرومي مي الس ن صارم على أحسن مجا يجرام  ..علجى أن ي وضجوا ذلجك بترتيج
استحسانا من والدي .
انتهام ال رادة اليومية  .ولقي هذا
ً
أصبو (عَّاَّ) يحا محلجي مجي الموتبجة ومجي متاب جة االسجت ارة وتنهيمبجا وقجد أبلجى بجالء حس ًجنا

واكتفيم أنا بمتاب ة لسام يوم ارثنين مع األستاذ (عبد ال ليا)  .وأصبو (أبو ال ينين) مسج والً

عججن مراججال (تججن

الطاولججة)  ..واكتفيججم أنججا بمتاب ججة مراججال (الفججولي) الججذي لججم يوججن يوججن عججن مقججدان

أيضا لندرة من يتحم
عناصر بارم ار ام الم تلفة و ً
.
صججرم أبقججى مججي الَّن اَّنججة أيلج

لبذ الل بة وصج وبة ت نيجد محبجين لبجا

الوقججم الججذي أقضججيه مججي القجراءة ووججينني مججي سججباق مججع الججَّمن؛

تحم إحسا ملو أن شيًا ما سيحدث  .إما أن أرحا أو أن أعلن بموعد لسة المحاكمة أو مي
الغال أن يتم ارمراج عني  ..مع تسجار األحجداث مجي ال جارج  ..ومجا يثجار حجول مناقشجام ل نجة
(الما ة)  ..ثم ل نة الميثاق  ..إذ أصجبحم االشجتراكية مطروحجة علجى السجاحة وهجا هجي اشجتراكية
عر؛يججة أم (صججياية عر؛يججة لالشججتراكية) وت ار ججم إلججى حججد ب يججد نغمججة ال ججداء والكراهيججة المسججتفَّة

للشيوعية وللشيوعيين ..
حتى ال طا

الديني أصبو يست دم مفردام اشتراكية ووثر الحديث عن (اشجتراكية ارسجالم)

وع ججن (أب ججي ذر الغف ججاري) و(عم ججار ب ججن ياس ججر)  ..ولحن ججم ل ج ج(بيرم التونس ججي) قص ججيدة (و ججان النب ججي

والصججحابة بيق ججدوا األر . )،وو ججدتني أكت ج ش ج ًار مليًججا بالتفججاءل الحججر عججن الف ججر القججادم
وع ججن آم ججاق المس ججتقبا ال ججذي سيحتض ججن ال مص ججر وح ججدها  ..ولك ججن ال ججبالد ال ر؛ي ججة ولب ججا مب ججا ه ججي

(ال اَّ ر) تر؛و حراتبا وحقوق الكادحين  .هجا هجي شج و (آسجيا وامراقيجا) بجا (وأمراوجا الالتينيجة)
ب ججد تح ججرر (ووب ججا) م ججن طغي ججان (باتس ججتا)  ..تف ججتو ثغج جرة م ججي ( ججدار) أمراو ججا ال لفج جي بمط ججارق ال

أيضجا  ..وأصججبو (ناصججر والقججاهرة) حججديث وقبلججة الشج و
(االشججتراكية) وحسج ولكججن (الشججيوعيه) ً
شرًقا ويرً؛ا  ..وأصبحم الصداقة المصراة السوميتية ش ار الكا األسبا واألعذ .
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وتابا مي الموتبة قبا أن يفا ني قجرار مجا يي جذني مجن هنجا  -دون قراءتجه ..
وقررم أال أترك ً
وهوذا أصبحم أيامي م تلفة  .طالم مترام اندما ي مي القراءة  ..وعجاد (الر؛جع الحجرام) ليصجبو
ار لألصججدقاء ومججن بقجي مججن الججَّمالء  .صججار لججدي
 -اصجة مججي النصججن الثججاني مجن النبججار  -مجًَّا

إحسجا

(مججادح) مججع حلجول عججام ( )62بججين إقجامتي أصججبحم ججد مءقتجة مججي سج ن (المنصججورة) ..

أحيانجا ريبجة مجي البوجاء
ولك أن تتصور مت ًبا أن ذلك وان يثير مي قلبي مشجاعر حجَّن عميقجة و ً
!!
***

أيضججا
 وججان الر؛ججع الح جرام باعتبججار مسججون ال ط جران مججن سياسججيين واعججدام وججان ً

سججون المججويلين مججي ار جرام مججن قطججا طججرق ور ججال ليججا وأم جراد عصججابام مت ججددة
ب ضبا مي البراري وما وراء (شر؛ين و؛لقا ) وأ ر مي قر (السنبالوان) .وولبا

تر؛ى أعضاءها وتلقوا تدراببم من انتما بم مي عصر (ماروق) ل صابة (محمد أبو
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إبراهيم) والتي وانجم تجرو الفالحجين ووامجة سجوان مجا بجين (بحجر حجادو ) و(بحيجرة

المنَّلة) وأحراش براري (الحامول) لحسا
ُنسج ج

إليب ججا قت ججا (الكون ججم صج ج

وأ وارها  ..حتى ( مصة) !.

عا لة (البدراوي وسراج الجدين)  ..والتجي

) ال ججذي وان ججم أ ارض ججيه تمت ججد ح ججول (وف ججر سج ج د)

قصر مي قراته (مجيال !) رآهجا
ولما استولى ال يش على السلطة تا (محمد أبو إبراهيم) و؛نى ًا
جر  ..وتفججرق أعضججاء عصججابته وعمل جوا لحسججا آ جران أو لحسججا
مالحججو (أشججمون الَّمججان) قصج ًا
أنفسججبم  .يس جرقون ببججا م األينيججاء ويطلبججون عنبججا (الحل جوان)  ..عججن طراججال سماس جرة لبججم  ..وججان

وثيرون منبم ومن لن لفبم يمرون بس ن (المنصورة) ب ضبم أليام وآ رون لشبور إما لحضور
جر مججي
تحقيقججام عججن ج ار م قججدمم عنبججا باليججام حديثججة أو لسججام عججن ج ار م قديمججة ؛ تتلكججي وثيج ًا

أروق ججة المح ججاكم وق ججد تص ججدر ميب ججا أحو ججام ب ججالبراءة أو السج ج ن لك ججن أح ج ًجدا م ججنبم ل ججم يو ججن ي ججرج إال
بالضالين ؛ ألن أوامر االعتقال تكون اهَّة ت و ،عدم وفايجة األدلجة  ..ومجي وجا األحجوال وجان

(الر؛ع الحرام) هو مستقرهم إلى واري مي َّناَّانه االنفرادية  ..وسم ة التحرام التي تحهجر علجى
المسا ين ال اديين التوا د ميه إال أليرا ،ال دمة السايرة والنهامة ..

جر  .ومجي حجاالم
اورني وثيرون منبم أليام مرور عابرة  .ملم أتموجن مجن االقتج ار مجنبم وثي ًا
أليفا  ..يتباسو مع أحد  ..با يت اما مع من يقتر منه
وثيرة ونم أت نببم ألن ب ضبم لم يون ً
مي قسوة  ..ال يطم ن ألحد  ..وال يثال مي أحد ويقضي أيامه بيننا مي يضج

مجن وجا شجيء ..

ووججان السج انة اصججة الججذين عاشجوا حيججاة الليمانججام وعاشججروا واسججري الح ججارة  ..يتقنججون الت امججا

م بججم  ..والبججون وججا طلبججاتبم حتججى (الشججاذة) منبججا باعتبججار أنبججم مججي رحلججة لل ارحججة والسججتثمار مججا
م بم من نقود أو من عملة الس ن للتَّود بما يحتا ه ال يش مي الليمان ..

صديقي (إبراهيم الضبع) فين ال رج فين الروح وال سم والذي أصبو من بينبم صديًقا لي
 ..تم ججرد عل ججى (محم ججد أب ججو إبج جراهيم) وانفص ججا ع ججن دم ججة البشج جوام  ..ألن أس ججاليبه ل ججم ت ج ج
(الضججبع) الججذي وججان يججر مججي االنحيججاَّ للبش جوام و ججدمتبم بترويججع الفالحججين ندالججة وقلججة أصججا
وتتناق ،مع شرف أوالد الليا ..

وان (نصجن مجالح نصجن صجياد) مجن قراجة اسجمبا (الشجبول) شجرق مدينجة (المنَّلجة)  ..وُقجب،

عليه بم رد أن انفصا عن (محمد إبراهيم) نتي جة لوشجاية لكنجه اسجتطا أن يثقج

التي ُحب

يرمجة السجالح

ميبا بمروَّ (المنَّلجة) ..وأن يبجر بوجا سجالح المروجَّ  .وانضجم إليجه ال ديجد مجن رماقجه
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السابقين  ..وذا صيته حجول (بحيجرة المنَّلجة) واسجتطا مجي مجدة قصجيرة أن يوتسج

المنطقة متباروا مي إ فا ه وتضليا البولي

عنه ..

ت جاطن أهجا

واشتبر الضبع بينه قادر على التوا د مي أكثر من موان مي وقم واحد مبينما تصا للبولي

م لومام أو شواهد على أنه عند عشيقته على (بحر حادو )  ..يوون
منبموا مجي عمليجة سجطو
ً
على شونة لج(آل شلباية)!.
وتصججا إلججى البججولي

إ باراججة أنججه ي بججَّ لسججطو علججى حهججا ر (أبججو السج ود السججودة) ميحاصججرها

سر لإليقا به  .يوون ليلتبا نا ًما مي حضجن امجرأة أ جر وقجع مجي حببجا منجذ أنقجذها مجن
ًّا
البولي
َّار نساء ي ما مي شروة (مجءاد درويجش) وجان ي اشجرها عنجدما يصجا مجي ال ر؛جة الوحيجدة للشجروة
التجي تمججر علججى ججو الش جرقية واتروبججا مججي بيتبججا المن ججَّل مسججتقالًّ ال ر؛ججة ال ا ججدة مججي الصججباح إلججى
( و المطراة)  ..ولم يون يجذه

إليبجا بانتهجام  ..وتصجادف أن ت جرف إليبجا (إبجراهيم) مجي سجوق
قلببجا  .ولمجا شجوم لجه

جوددا واسجتطا أن يوتسج
(ال مالية) مببر مالبا الفا ال  .وذه إليبجا مت ً
أن المفتش ي املبا بقسوة ويستولي على مالبا ويضر؛با ولما َّارها جن نونجه حجين شجاهد آثجار
الضر  .ودمام وسح ام على أديم هبرها  ..مقرر أن ينجتقم لبجا  ..وانتهجر المفجتش ذام ليلجة

ميمَّعه وأوس ه ضرً؛ا  ..ثم صلبه عارًاا على عمود التليفونام  .حتى اءم ال ر؛ة مجي الصجباح
مالتقطته ولم ي د لل و ب د ذلك .

وانتشرم قصة صلبه مي المديراة وصار األوالد والشبان األشقياء يرسجمون عالمجة (الصجلي )

عندما يقابلونه سج راة منجه  .وجان (إبجراهيم الضجبع) شجبما عجادالً  ..لجم يسجو علجى مقيجر أو يسجرق
ً
محتا ً ج جا  ..وعن ججه قص ججو وثيج جرة متداول ججة  ..ع ججن إعادت ججه اموس ججة (عب ججد الَّان ججي) الت ججي سج جرقبا
اللصوو مي برهم على إعادتبا عندما عرف أن (عبد ) ريم مقر الشجديد يصجر علجى ت لجيم أوالد

الثالثججة مججي مججدار المروججَّ واتحمججا مججا ال طاقججة لججه بججه  .واججوم أعججاد لججه ال اموسججة وججان أوالد

الثالثة منوبين علجى طبليجة شجبية مجي الحجوش حجول اللمبجة نمجرة مسجة يجذاكرون وبوجى (إبجراهيم)

جودا عرضججبا عليججه مججع ال اموسججة  ..وهججو يصججر علججى ترديججد ملججة ..
والر ججا ي جرم ،أن يي ججذ نقج ً
مستورة والحمد هلل !!
عندما سم م اسمه ميمجا ب جد يتجردد مجي مجيلم (حيجاة أو مجوم) أثنجاء بحجث البجولي

إبراهيم) صاح

عجن (أحمجد

الدواء السام ضحوم مقجد وجان (إبجراهيم الضجبع) ريجم التبواجا مجن شجينه ي وج

مد تصور السينما لر ال الليا  ..مبو إما يارق مي ال مر يا تايه مي حضجن النسجوان مجَّ
مرعو من ياله  .مقلم لنفسي يجا ليجتبم شجاهدوا (إبجراهيم الضجبع) ارنسجان هجذا  ..وأحبجو مثلمجا

أحببتججه ور ججا وججر دمججة البش جوام ووججر حياتججه لمناهضججة المفت جران مججن المقتججدران واألينيججاء
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وحتججى مججن اللصججوو ال شج ين الججذين ال ي تججارون ضججحاياهم حسج

القانون .

قجوانين ال ججدل ال ار ججة علججى

ر ا الليا النبيا الثاني الذي ان قجدم بيننجا أواصجر الصجداقة عنجدما طالجم يرتنجا وأنجا منوج

على القراءة  ..هو المدعو (عبد ال َّاَّ الحراري) مالح عمالق ي سد النمجاذج التجي وجان يرسجمبا

مثقفا لم أر دون أن يوون
(َّهدي) للفالحين عندما يبتن باسمبم تحيا الثورة  ..ووان (الحراري) ً
م ججه وتججا حتججى عنججدما يججذه إلججى الحمججام ليسججتحم مقججد وانججم عنججد عججادة الق جراءة حججين قضججاء
الحا ة تلك ال ادة التي اكتسبتبا أنا من الي (متوح) باش مفتتش السوة الحديد و ه بحري  .وال

أدري من أين ورثبا (الحراري) .

مثير للدهشة لكا ما يثير من قضايا  ..ووانم له رءية نامذة  .لجم يجر ،عجن
وان الحراري ًا
ارص ججالح الَّ ارع ججي ألن تفتيج ججم األر ،ال ي ججدم سج ججو ال أرس ججمالية لتش ج ج ي ه الملكي ججام الصجججغيرة

لتوسججيع السججوق ال أرسججمالي ووانججم لديججه نبججوءة مءوججدة أن (السججد ال ججالي) سججيوون وبججاالً علججى الفججالح
المصججري حيججث سججتقا صججوبة األر ،وتتحججول التججر لمصججارف  ..ووججان ي تججرف أن مججن ح ججال
الفالحين المءود الحصول على الكبر؛اء وأن يتمت وا بمن َّام الحضارة الصناعية ولكن ذلك ال

ي ج

أن يوججون علجى حسججا

ييكلون .

ثقجامتبم وط ججم حيججاتبم األقجر إلججى حيجاة الطبي ججة وحيجث ينت ججون مججا

وونججم أ ادلججه ألمبججم منطقججه وألتججَّود مججن َّاد الججذي لججم يوتسججبه مججن القجراءة محسج
(قصججة ال ججن

ولكججن مججن

البشججري) الججذي صججدر عججن دار

يومججا وتججا
ع اركججه مججع الحيججاة م روتججه  ..أعطيتججه ً
احا وفايجة
الش حينبجا  ..مسجبر الليجا ولجه عليجه و جاءني مجي الصجباح ياض ًجبا ألننجي لسجم صجر ً
م ه عندما ي رنا الحديث إلى ما وراء الطبي ة وقصة ال لال والرساالم وما إلى ذلك  ..واتبمنجي
بالنفاق ممثا هذا الكتا

البسيو يدح ،الكثير من القصو ال رامي  ..ولكني ونم أشفال عليه

من موا بة الحقيقة ال لمية الحاسمة مونم أناور وهو يسد علي المنامذ ألعترف .

ناببا يدر مجي المدرسجة األوليجة  .ووجان أبجو المجَّار ي طجو
وان عبد ال َّاَّ الحراري صبيًّا ً
أن يومججا ت ليمججه حتججى لججو ولفججه ذلججك قط ججة األر ،الصججغيرة التججي لججم تكججن تكفججي لسججد ججوعبم أو
إعججالتبم موججان يججَّر عججدة أمدنججة بطراقججة المَّارعججة عنججد أحججد الببجوام الججذين يملكججون م ججام األمدنججة

المبر؛ة من ارصالح الَّراعي بالتواطء والتَّوار ..
وذام يججوم ذه ج

إلججى الحقججا وهنججاك تصججادف أن مشججادة وانججم محتدمججة بججين والججد و؛ججين البيججك

الججذي وججان يمتطججي حصججانه  .وو ججد ينبججال بالكر؛ججاج علججى أر

و سججم والججد حتججى وقججع الوالججد مججي

ياضبا صارً ا وتناول ما طالته يد من ح ارة وطين األر ،وها م البيك
القناة  ..ماندمع الفتى
ً
وأصابه ولوث مالبسه وهو يل نه وال ن أهله .
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مإذا ب مه يسر إليه ويحوطه بذراعه ويشا حروته با ويصف ه ويضر؛ه ليمن ه مجن التمجادي

مي قذف البيك بالطين والذي أصر على تيدي

الولد بنفسجه  ..وتجد ا وثيجرون ليحولجوا دون ذلجك

موتفيججا بالصججف ام التججي انبججال ببججا ال ججم علججى و ججه الصججبي
مسججت طفين البيججك حتججى رضججي وعججاد
ً
المتمرد  .وب د أن هدأ ال ميع قال له عمه :
-

يا ابني دول نا

يضر؛ونا ما ن ترضش  .ويشتمونا ما نردش عليبم وال نفتو بقنجا ؛

ألن روحنا مي إيديبم .

لم ي د (الحراري) ب دها إلى البيم وال إلى المدرسة ..
و اءتججه مرصججة االلتحججاق بإحججد عصججابام الليججا مججي َّمججام (بججرج النججور الحمججو) والتججي وانججم
منفصلة عن ال صابة األم نفسبا عصابة (محمد أبو إبراهيم) .
ووان حنينه للمدرسة يدم ه إلى اقتناء الكت

بجيي طراقجة ومجن أي نجو  .وشجرقم بجه الليجالي

وير؛م لكنه أقسم أال ي ود إلى قراته إال إذا وان مي قدرته أن يضر عا لة البيك والبيك نفسه
األشجباد ومجي عجَّ الهبجر

علنا وعلى رءو
وال ي رء هو أو عا لته على االحت اج وأن يسببم ً
انتقاما لكرامة أبيه وصف ام عمه .
وال ي رء هو أو عا لته أن يردوا عليه
ً

ولمججا صججارم لججه عصججابته اسججتطا أن ي ججود لَّمججام (وفججر النججور) وأ بججر البيججك علججى تحقيججال مججا

جردا مججن أ لججه ؛ ب ججد أن طلججع الن يججا علججى تتججه بمججا قججام بججه مججن سججطو وس جرقة مواشججي
ججرج متمج ً
نادمججا
و طججن أعججَّ أبنا ججه وحججرق محاصججيله وتججدمير م اَّنججه حتججى ججاء البيججك مسج ًا
جترحما ً
جتغفر مسج ً

تماما عجن اريقجا بجه أو إثبجام أي تبمجة عليجه ماضجطروا إلجى
على إهانة والد  ..وع َّ البولي
ً
اعتقالججه  ..ومججا أن د ججا الم تقججا حتججى ر ججم عليججه القضججايا الم تلفججة مججن أضججابيرها  .وو ججدم
طراقبججا إلججى المحججاكم ووججان مججي ذلججك يججر وثيججر  .ألن ال لسججام تتججيو لججه عنججدما يحضججرونه إلججى

أيضا  -والم مي سرك  -أن يدير وذلك أعماله ؛ إذ يلتقي
(س ن المنصورة) أن ير عا لته  ..و ً
أيضا بر اله ومراديه ..
ً
وم ونم أتمنى أن أقابله مي الحراة  .ونم أتصور ذلك وأت يا ماذا سجيوون عليجه حالنجا إذا
وان مثا هذا ور اله َّمالء لمناقشة طوالة حول الص ار الطبقي  .بدأم بتحليا موقفه مجن البيجك

ودوامججع البيججك ومغججَّ ارهانججة التججي تلقاهججا والججد  .وتطججرق حججديثنا إلججى تطججور الثججورام منججذ ثججورة

ال بيججد حتججى انتصججار (ثججورة أكتججو؛ر) وونججم ججالل المناقشججة أسججت يد مصججاحتي القديمججة عنججدما ونججم
أندمي ميبا مع مالحين وحرميين ون اران وسواقين وأست يد لياقتي النهراة  .ووان يستمع ببدوء

تام  ..ويستوع

بقوله :

واءود والمي بيحداث ومشاهد وقصو واق ية  ..لكنه وان مي النباية يفحمني
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 -الثججورة أيججو محتا ججة لكججا الكججالم د

لكججن انججتم مججا بت ملججوش حا ججة ييججر الكججالم  .همججه

بي ججذبووم ويقتلججووم ويس ج نووم وانججتم تتكلم جوا  -يججا صججالة النب جي  ..أنججا لججو م ايججا أر؛ ججين
مسين منوم ب

ما يتكلموش وتير  ..يشجيلوا م ايجا السجالح  -أنجا مسجت د اسجتولى علجى

(الدقبليججة) مججن أول مديراججة األمججن آل ججر نقطججة

البحيجرة واقلببججا اشججتراكية  .أعهججم وأكبججر

جادا وأكسججر م اديفججه وًمججا أن يي ججذها ججد
مججن مبوراججة َّمتججى  .وطب ً جا ونججم أ ادلججه عنج ً
ويستولي على الس ن وي لنبا مبوراة ( -الر؛ع الحرام الش بية) !
ذام صباح وب جد جروج المسجا ين لل مجا ما جيني (عَّاجَّ) بَّاجارة لَّنَّانتجي وونجم قجد تناولجم

(الضجحك) لبير سجون ألسجتكما

ووبجا مجن الشجاي و بجَّم وتجا
مطوري وأش لم (التوتو) ألصجنع ً
قراءتججه  .رحبججم بججه ودعوتججه لمشججاروتي الشججاي  ..ل ج والحهججم تججوتر  .وم ججية  ..أ بججش مججي

البواء  .مو م ولم أمبم  .وحاولم الت فين عنه  -سيلته عجن السجب

مجي بوا جه  .اهجد طجويالً

ليوقن نشي ه  .ناولته ووَّ الشاي  ..وارتشن منه رشفة است اد م با هدوء وقال :
 -أر وك ياأستاذ سمير  ..إب د صديقك (أبو ال ينين) عنى !

مندهشا وسيلته عما حدث  ..مقال :
نهرم إليه
ً
 أن جا ونججم يلطججان إنججي وثقججم ميججه وحويججم لججه عمججا ججر م ججي مججي الس ج ن الحر؛ججي  ..أنججات رضم لضغو ال يستطيع إنسان أن يتحملبا وصبرم  .ونم مجي وجا موجان أذهج

إليجه

أت ججر ،لضججغو ال قب ججا ألحججد بب ججا  .وابججدو أن هنججاك م ججن وججان يقص ججد تحطيمججي  .ون ججم
أت ر ،لت ذي

منهم طوال مترة التحقيال م ي عن تبم ما أنَّل هللا ببا من سلطان  ..ولو

ونججم ت ججرف مال سججاكر الججذين تو ججه لبججم تبمججة الشججيوعية يت رضججون ألبشججع أن جوا الت ججذي

ولكنججه ال يسججاوي عشججر مججا يت ججر ،لججه ال نججدي ال ججادي علججى أي تبم جة وججالبرو أو تبديججد

السججالح أو الت ججدي علججى هججابو أو عججدم االنضججبا مبججو عججذا

مسججتمر حتججى ب ججد انتبججاء

هونججا بالحصججول علججى اعت ارمججام بججينبم
التحقيججال والحوججم عليججه  ..ت ججذي الشججيوعيين وججان مر ً
مالنا  ..مإذا ما انتبى التحقيال حس ما يرادون
مالنا ي رف ً
أعضاء مي تنهيم ما أو أن ً
يوقفون ت ذيببم وقد يرحلون إلى س ون مدنية لحسا
بينما ت ذي

أمن الدولة  ..أو إلجى الم جتقالم ..

ال ندي ال ادي يذاء يومي ال نباية له وال أما مي توقفه  .وانم رعتي منه

مضاعفة ألن هناك من أصدر ت ليمام بذلك دا ًما ..

جر مجي االنتحجار؛
 يا أستاذ وسو هذا ال حيم المسجتمر  .انبجارم روحجي الم نويجة وموجرم وثي ًاحتى تلطن شاويش المغسا وضمني إلى قوة الغسيا ..
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م ج ج ج ججي البداي ج ج ج ججة ع ج ج ج ججاملني برم ج ج ج ججال  .وو ج ج ج ججدم أص ج ج ج ججدق أنن ج ج ج ججي ن ج ج ج ججوم أ يج ج ج ج ج ًار ول ج ج ج ججم أك ج ج ج ججن

اهتمامججا لمبالغتججه مججي تججدليلي والتر؛يججم علججي ؛ حتججى مو ججم ذام يججوم أنججه يحججاول
أعطججي
ً
تقبيلججي  .ولمججا نفججرم منججه  ..أبججد قسججوة ويلهججة أرعبتنججي ..وتيكججدم مججن نوايججا  ..مضجر؛ني
بقسوة وهددني بإعادتي إلجى الطجابور  ..ومجا أدراك مجا الطجابور  .متوسجلم إليجه ووجدم أقبجا

قدميججه  ..لكنججه أصججم أذنججه  ..وونججم قججد تمريججم علججى األر ،الرطبججة محججاوالً تقبيججا حذا ججه
ميمرني بالقيام  ..والد ول إلى الحمام لتنهين نفسي وهو يتلطن م ي ..

د لم إلى الحمام و ل م مالبسي ب د تردد ونَّلم تحم الدش مفو م به ..
مرة أ ر أ بش (عَّاَّ) مي البواء بحرقة وبص وبة أكما وسو دموعه :

 -مو ججم ب ججه يغل ججال ب ججا

الحم ججام ويحتض ججني م ججي ن ججون وقس ججوة  ..و  ..ويحيطن ججي بيذرع ججه

الض ج مة ويوججومني تحججم سججمه الض ج م  ..و  ..ينتبونججي  ..ولججم يترونججي إال ثججة ملوثججة

منتبوة .

ووبجا آ جر مجن الشجاي
تروته يبوي براحته  .وقد ش رم أنه مي حا ة للبواء  .هيجيم لجه ً
 ..و لسم أنتهر أن يسترد أنفاسه  .ولما هدأ وون عن البواء  ..تمتمم مي هدوء :

 -وما د ا (أبو ال ينين) ؟  ..ماذا م ا ؟

والما آ ر ..
لم أكن مي حا ة إلى أن أساله  ..ولكنني لم أكن أعرف وين أقول ً
 أنا تصورم أنوما صرتما صديقين .-

أنججا لمججا رحججم س ج ن االسججت ناف ت رضججم هنججاك ألس جوأ مججن هججذا  ..وونججم قججد اسججت دم
نفسججي ب ججد أن و ججن شججاويش المغسججا ع ججن االعتججداء عل ججي  ..ب ججد التمججرد ال ججذي قججام ب ججه

ال ساكر الم ندون ضد الت ذي
-

وارهانة ..

إيه د ؟ مي الس ن الحر؛ي ..

أيو تمرد وثورة قتا ميبا أر؛ ة من ال ساكر واثنان من الس انة أقصد حج ار

السج ن ..

لكن المبم  ..أن هذا أعجاد لجي روحجي  ..وتماسجوم  .وب جد أن أنبينجا االعتصجام وأوقجن

الت ججذي

رحل ججوني إل ججى (االس ججت ناف) ب ججد أن ُلفق ججم ل ججي قض ججية وحو ججم علج جي  ..وهن ججاك

ت رضم ألبشع مما حدث لي مي الس ن الحر؛ي  ..مقد سبقتني قصجتي هنجاك ؛ مجع مجا
يليججال بتصججواري و ججاهرة  .وهنججاك وق ججم مراسججة م لمججي الس ج ن الججذين يحومججون اردارة
والس ج انة  ..مججن ت ججار الم ججدرام ورءسججاء ال صججابام  ..حتججى ض ج م  .مبنججاك وانججم
يابة أض ن حيواناتبا هم الس انة  ..ميقدمم على االنتحار وأُنقذم مي آ ر لحهة ..
وعرضتني النيابة على طبي

نفسي  ..ولوال أن أهلي اكتشفوا مواني الجذي وجان م بجوالً

لبججم طججول الوقججم  ..سججاعدني الهججابو (مي ا يججا)  .و؛ن جاء علججى اتفججاق مججع الطبي ج

أن
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أرحا إلى هنا  ..وو دم بينوم سماحة وأعادني اندما ي م وم إلى الرسم  ..وتصجورم
أنني طوام تلك الصفحة الدني ة من حياتي  ..لكن (أبو ال ينين) الذي ونم أهنه ..

وانف ر مرة أ ر مي بواء مرار شلني  ..وشا تفويري ولكن ب د وو الشاي الرابع تماسك

قلججيالً و لسججنا صججامتين لفت جرة  ..اكتشججفم ميبججا أن ارنسججان عنججدما يفسججد مإنججه ال يفتججرق عججن أيججة
نفسة أو ضفدعة ..

وأ ججذم أتيمججا و بججه الطفججولي وويانججه الرقيججال ؛ م ًبججا بقدرتججه علججى االحتمججال بقلبججه ال ججامر
بالح ج للنججا والججذي أوق ججه مججي تلججك السلسججلة مججن االنتباكججام الداميججة ورمججا ضججحية لكججا ه جءالء
األشجرار  .مججن أول الهججابو شججقيال حبيبتججه الججذي ثججار لحمايججة (دينججه)!! لججذلك الطججابور األطججول مججن

الضججابو الججذي تَّو بججا ريججم مججارق السججن الكبيججر بينبمججا لججذلك الطججابور الممتججد عبججر القسججم ورحلججة
الداير) حتى السج ن الحر؛جي  ..وشجاويش المغسجا و بجابرة سج ن (االسجت ناف)  ..حتجى

(الك

(أبو ال ينين) !! الذي ونم أحسبه قد تغير حين اندمي م نجا مجي النشجا الرااضجي والفنجي  ..مجإذ
به وان حية رقطاء يَّحن مي صمم ون ومة وي يقتر أكثر .
 -أبو ال ينين ؟! ..

ينهر بدهشجة

اقفا ب ر ،البا
ووينني ناديته ريم أن اسمه لم يت سد على لساني  ..و دته و ً
مصا ؛ وقد وضع رأسه بين روبتيه وعاد ينشي مي ألم ويي
للمنهر  .وان (عَّاَّ) ي ل مقر ً

..

لوما ووراهية مقال :
نهرم إلى (أبي ال ينين) نهرة تنضو ً
 ميه إيه ؟ ..-

مش عارف ميه إيه يا س ادة البيه ؟ دا اللي اتفقنا عليه أنا مش قلجم لجك تبقجى محتجرم

-

أنا ماعملتش حا ة وشرمي ؟

وتفضك من تصرماتك الدني ة .

-

يالي ..وشرمك أيلى  ..الو ضاقم الدنيا ف وشك عشان تحطمه أكثر .

عَّا ججَّ ! ان ججا آس ججن  ..وهللا ال ه ججيم م ججا ون ججم أقص ججد  ..أن ججا ي ججا نب ججار اس ججود  ..أر ججوك

سججامحني  ..انججم مبمتنججي يلججو  ..أضججر نفسججي بالصججرمة القديمججة عشججان تسججامحني ..
أر وك يا (عَّاَّ) أنا مست د ألي ترضية تطلببا  ..ب

سامحني !..

انتبججى المشججبد (الججدرامي) إلججى نتي ججة مرضججية شججيًا مججا  ..وت ججانال الصججديقان دون التبججا
المشاعر  ..ولكن (عَّاَّ) لم يستمر على حالة االنجدماج مجي ال مجا  ..توقجن عجن تجدرابام تجن

مججي

الطاولة  ..وأصبو يقضي وا وقته مي َّنَّانته يرسم ؛ إذ ُسمو له بالرسجم مجي الَّن اَّنجة موجان يهجا
أيضا ..
طوال النبار و ًَّءا ًا
وبير من الليا يرسم  ..وأعتقد  ..وابوي ً
وان مي الفترة الماضية التي قضجاها وسجطنا يهجن أنجه ت لجو مجن آثجار الحجادث الرهيج

الجذي

أذله  ..وأنه استطا أن يست يد صورته األولى مي عيون من يحيطون به  ..إال أن ما حدث من
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(ابو ال ينين) وجان قاس ًجيا  ..مالشج و الوحيجد الجذي اسجتطا أن ي تجرق جدار شجرنقته التجي بناهجا
حول نفسه ب د محاولته االنتحار  ..الش و الوحيد الذي وثال ميه وحوى له ميساته  ..لم يصن
ثقته  ..وها يتحجين الفجرو  ..ليوشجن عجن ذام الجدوامع الدني جة وغيجر مجن الحيوانجام ولجم يفسجر

(عَّاَّ) سلوك (أبو ال ينين) بما حما له من عاطفة وال بما ُ با عليه (األشرار) من طينته وانما
طبجع علجى بينجه مانوفجي يرسججم
 ..ع اَّهجا إلجى أن رحجه وعجار سجيها يطجارد مججد الحيجاة ووينجه ُ
وابد ياَّالً شبوة عَّلته مرة أ جر  .واحترمنجا هجذ الريبجة لديجه  .وتفاهمجم مجع (مي ا يجا) علجى

ضرورة تروه ي الي رحه بموهبته وابداعه  ..لحين يستطيع أن يست يد نفسه مرة أ ر !

وانم الترحيالم ال اديجة مجن السج ون األ جر تجرد إلجى سج ن (المنصجورة) مجي يجوم األر؛ جاء مجن

وججا أسججبو  .وذام أر؛ ججاء ججاءني أحججد نبطشججية المواتج

يبلغنججي أن َّمججيالً شججيوعيًّا قججد أحضججرو

إلججى الس ج ن دون ح ارسججة مشججددة  .ونججا مججي مت جرة ب ججد الهبججر ووانججم التججرحيالم تصججا عججادة مججي
الصباح  ..مطلبم منه أن ي رف لي اسمه ومن أي م تقا أو س ن اء.

وانججم قججد وصججلم إلججى الس ج ن أول هججذا ال ججام ( )62أول دم ججة مججن األسججرة الحديديججة ثالثيججة
األوامججر للملكيججة تحججم التحقيججال ذوي ارموانيججام وحس ج

أوامججر

األدوار  .موانججم تُصججرف حس ج
تيبجا بجين الم جاَّن
الطبي  ..ولكجن الحقيقجة أنجه لجم يوجن هنجاك أوامجر بجذلك  ..ولكجن األمجر وجان تر ً
وشاويشية األدوار لتصبو األسرة ال ديدة (سجل ة) عَّاجَّة  ..تُصجرف بجيوامر (مدموعجة) ! .وبمجا أن
الدور الثاني و اصة الر؛ع الحرام وان مقر ال طران والسياسيين وبما أنني عالوة علجى طجورتي

أقوم بيعباء إدارة الدور مقد د ا السرار الثالثي األدوار إلى َّنَّانتجي ووجذلك ل جدة َّنجاَّان أ جر

( .عَّاَّ) رم ،ألن السرار سوف يبلع ما يقر من نصجن الَّن اَّنجة وي طلجه عجن ممارسجة الرسجم
.

ووانججم اللوحججام واألدوام والحامججا الججذي صججنع لججه مججي ورشججة الس ج ن ال تكججاد ت طيججه مرصججة

لفرش نمرته إال ساعة النوم وبص وبة !..

ار َّودم بججه الَّن اَّنججة الم ججاورة ل جي وججي يسججونبا
المبججم أنن جي ر ججوم الشججاويش أن يصججرف س جر ًا
الضجين الشجيوعي ال اَّ جر وحتجى ال يهجن الشجاويش أننجي أعطجا مصجالحه يمَّتجه ب لبجة سج اير
وان َّ واملة رم ،أن يي ذها إال ب د تمنع مفت ا .
عاد إلي نبطشي الموات

وعرمم منه أن الشيوعي قادم من الواحام وأنه من دورن

(محمد طه) .

لججم أكججن أعرمججه ش صججيًّا ولكننججي سججم م عنججه  .م نججدما انقسججم الحججَّ عق ج

األر؛ ة ( ليا) و(ماروق) و(عاكن) و(المرحوم شبدي) وانم ل نجة دوجرن

واسجمه

مصججا قججادة حججدتو

ولبجا مجن عناصجر
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جامنا
(الموحد) و(حدوتو) لكن أعضاءها ا تلفوا إذ رمج ،ب ضجبم بشجدة ال جروج مجن الحجَّ تض ً
مع الرماق ومضلوا البقاء مي الحَّ بدعو الكفاح من الدا ا من أ ا عودتبم مي ً جا  .ورمج،
مرضا تارا يًّا ت جاني منجه الحروجة الشجيوعية مجي تيسيسجبا  .ووجان مجنبم (محمجد)
االنقسام باعتبار ً
 ..وطب ً ججا تبودل ججم االتبام ججام وال ججادة بقس ججوة واس ججت دمم ميب ججا و ججا أس ججلحة ال ججردح السياس ججي م ججن

احا لجد ال ميجع .وألننجى و(حسجين عبجد ر؛جه) ول نجة
التكتلية إلى التآمر مال يانة  ..و لن هذا ر ً
(ميججم سلسججيا) قججد ر نججا بالف ججا بحوججم عالقججة تارا يججة ل ج(عاكن) بميججم سلسججيا  ..وألن مسج ولنا
الحَّ؛ي وان الشيخ (عبد السالم ال شان) الذي حصننا ضد (التكتا) بما يوفي مجن تلجك ال بجارام

الم تارة القادرة علجى تصجوار صجمك الجذي وجان بجاألم
تحرم الثقة أو الت اما م ه ..

رميًقجا لجك ؛ مجي صجورة الشجيطان الجر يم

ونم قد ت لصم بص وبة من ب  ،محهجورام هجذا الغبجاء والت صج

واالنحيجاَّ جالل الفتجرة

التججي عملنججا ميبججا مججي ال ام ججة بفضججا االحتكججاك المباشججر والنضججال المشججترك و اصججة ب ججد ينججاير

( )59مي موا بجة ال صجومة الحجادة مجع النهجام وال طجر المشجترك والجدما عجن الجنف

؛ وان هجا

وا يحرو على نقاء نسه والتحفظ حيال صومه  ..ونَّعة تارا ية مقدسة !
ٌّ
بب ججذ المش ججاعر الس ججلبية المر؛و ججة  -الت ججي حاول ججم التغلجج

عليب ججا ون ح ججم لح ججد م ججا م ججع َّم ججالء

(األوردي)  -انتهرم لقاء (محمد طه) بما يوفي من الريبة الصادقة مي ت اوَّ هذا الموقن.

جر للسجرار ..
السجا يجد ن ال لبجة التجي لبفبجا أ ًا
وقفجم أنتهجر أمجام (دوجة) الشجاويش الجذي وجان ً
وها علينا الرميال (محمد طجه) ب جود النحيجا المنتصج  .يسجير مجي وبراجاء مجالح سجي و ،حرً؛جا
ضد أها البندر  ..ولما ص د السلم تقدمم منه مي ترحا

وح

 أهالً بيك مي المنصورة يا رميال (محمد) .مقال ب د نهرة شلمتني من موق لتحم :

قا الً :

 الَّم انم (سمير) بتا (ميم سلسيا) ؟مقلم بب  ،الس راة ال فيفة محاوالً

 -أيو  .يا (محمد) يا بتا (دورن ) .

نوعا من الود المشترك :
ا عبارته ً

مرحبجا لكنجه مجد وفجه إلجي
وضحوم مش ً ا لجه علجى التباسجو وأنجا أمجرد لجه ذ ارعجي لكجي أعانقجه
ً
على طول ذراعه قا الً مي دية :
 (َّاججن) و(موسججى) حو جوا عنججك وتيججر  .وشججوروا لينججا وتيججر ميججك لمججا ججم هنججا مججن (أبججوَّعبا) .

 -يا ر يوون ير  .و(عبد عبا ) و(مءاد) ما حووش حا ة عني ؟

متفاديا قصدي  ..وقال  :ي ني  ..و بام نهر !
لكنه رد
ً
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ناديم النبطشي و لته يحما حقيبته عنه :

 وديبا َّنَّانة ( )36يا واد يا (رم م)  ..و ُ د م الم َّن ردل ديد للبول نضين..قال محمد طه وينه ييمرنا :
 -و ردل ميه نضين يا ابني .

اوَّ لب ته ال امة :
مقلم له مي مرح مت ًا
 أل  ..الميججه ف َّنَّانتججك م (الكوبانيججة)  ..انججم اتغججديم ؟ يججداك ججاهَّ  ..لكججن شججوف حتحتاج إيه قبا التمام .

ترونا ومضى نحو دورة الميا  ..ووان وقم التمام قد حا م لم النبطشي (رم م) ينقا الط ام

الذي بَّته له إلى َّنَّانته  ..وانطلقم صفامير التمام  ..مع عودته من دورة الميا قا الً :

 -عل ججى موج جرة أنج جا ون ججم طلب ججم م ججن اله ججابو إن ججي أب ججم رس ججالة البل ججد أل وي ججا أو اكلم ججه م ججي

التليفججون يموججن مججا يوججونش عرم جوا  .والوقججم ضججيال مي ججاد لسججة المحومججة يججوم السججبم
م جرم ،بح ججة أن الموات ج

قفلججم والمججوهفين روح جوا وقججال لججي روح اد ججا انججم عنبججرك

وَّميلججك اللججي هنججاك ح يتصججرف ؟  ..إيججه الحوايججة ؟ همججه ومججان مججروبين لججك تليفججون مججي

الَّنَّانه واال إيه ؟

 ما تشغلش بالك  ..بَّ انم الرسالة والصباح ر؛اح ح نفتو لك وابينة م صوو !مججي الصججبو أرسججلم أسججتدعي (القججو) و(ر ج

ال ججن)  .ووججان ر ج

قججد عججاد لقضججاء حبسججة

ديججدة عقوبججة علججى قضججية قديمججة  .اسججتدعيتبما وطلبججم منبمججا أن يقومججا باالتصججال عججن طراججال

التليفججون البجوا ي بمججن يهبججر مججي ال ججارج مججن أهلبمججا أو أعوانبمججا  ..اعتججذر (ر ج ) ألن أحج ًجدا لججن
يججَّور اليججوم  .بينمججا اسججتطا (القججو) أن ي طججي ال ن جوان والتليفججون ال ججاو بشججقيال (محمججد طججه)
البنججه مججع توصججية لَّو تججه أن تتججولى األمججر بنفسججبا وتقججوم باالتصججال واباليججه بموعججد ال لس جة

والتشججديد علججى حضججور مججع التيكيججد عليبججا إن لججم يفلججو االتصججال التليفججوني أن تصججا إليججه حتججى لججو

اضطرم للسفر أو إرسال رسول او إلى (دورن ) وأن يبلغنا بما تم مي المساء ..

ولم يصدق (محمجد طجه) أن ذلجك سجوف يجن و  .وهجا قلًقجا طجوال الوقجم مت ج ًذا مجن هجذا القلجال
وسججيلة لت ن ج محججاوالتي لكسججر حججا َّ الججتحفظ الججذي صججد بججه محججاوالتي طججول اليججوم للتججودد إليججه
والحاحي للتواصا لم رمة أحوال الرماق مي صحراء المنفى .

حتججى ججاء الججرد ومججا توق ججم  .قبججا التمججام بقليججا حضججر إلججي (القججو) ب ججد أن أ ججر اتصججاله

التليفوني اليومي عبر نامذة الدور الثالث مع َّو ته التى أ برته أنبا ذهبم بنفسبا إلى (دورن )

وقابلجم شجقيال (محمجد) الججذي أكجد لبجا أنبججم ي رمجون موعجد ال لسجة وسججيوون ال ميجع مجي انتهججار ..
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وسججاعد اطم نانججه لحضججور أهلججه ال لسججة ون ججاح االتصججال ببججم علججى وسججر تحفهججه حيججالي قلججيالً
وتسامو مي الحجديث م جي  .وسجمو لنفسجه أن يحوجي علجى سج يته ويجن رتج

مجع شجقيقه أن ي يجد

إلججى الحيججاة قضججية قديمججة اركججدة حججول ن ج اَّ علججى قط ججة أر .. ،وتشججبث المحججامي بإعالنججه مججي

هججا لحقججوق الورثججة القص جر  ..واسججت ا
طالبججا ضججرورة مثولججه أمججام المحومججة حف ً
الم تقججا ً
أمر باستدعا ه من الواحام  ..ولم يون أحد مجنبم يصجدق أن ذلجك يموجن أن يحجدث
لطلبه وأرسا ًا

القاض جي

لوال أن الهروف وانم تمضي إلى ما صارم عليه مي بدايام عام (. )1962

هجا
وان يوم ال مي
يوما ص ًبا مع (محمد طه) إذ ها دار الجتحفظ الجذي احتمجى لفجه يلي ً
ً
جامدا ضججد وججا مو ججام التججودد التججي ها متججه ببججا  ..ار ججد ووت ج وم ججالم وشججاي يحملججه لججه
صج ً
احدا ب د اآل ر ..
أصدقا ي وَّمال ي من المسا ين و ً
لم يون يناديني يا َّميا  ..با وان ي تمجد أن يقجول لجي يجا أسجتاذ (سجمير)  .وعرمجم أنجه مجاَّال

يحمججا لجي وللمنقسججمين آثججار الصج ار الفوججري بينججه و؛ججين (ال شججان) و(السججيد يوسججن) ويحملنججي إثججم
عالقتجي الحميمجة ببجم ولكننجي لجم أيجي

 ..وحجين حجان وقجم توَّاجع عجد

الكشري األصفر حملم له بنفسي قروانة ال د

المميَّة ود لم ببا عليه  ..متبلالً :

د يا عم  ..ووينك مي (دورن ) وا ال د

-

لوالهم لما انقل

ار حة األرَّ بال د

الهبيجرة وونجا مجي يججوم

د بقي وادعي لَّمالءنا هنا مي الس ن إذ

عدسا ملكيًّا با ملوويًّا هوذا ..
حال اليمك ليصبو ً

التي وانم تفوح مع ب ار القروانة وه وم الود الجذي حاصجرته بجه آتيجا

أكلبما  ..ومع أول م لقة تناولبا انبار دار تحفهه وتدام م األس لة مندهشة تراد إ ابام :
-

يمجا هجو وجد ؟ ال  ..ال د أكجا الملكجي ؟  ..وايجه
د عد الس ن ؟  ..م قول ؟  ..ودا ً
حواية الَّمالء دي؟

-

م قولة د يمك الس ن ؟ ..

واستط م ما بفمه بمَّاج مالح دقبالوي يقدر طب ة ال د
-

األصفر ب د يوم شقاء طواا .

قججوم بنفسججك وشججوف  ..واسججمع  ..مججاميش ص جراخ ابججن يججومين  .ولججه مججنق ،مججي صججمم
قرونته يتمتع بب  ،من ط م الحراة يا َّميا !
على ا

و؛ينما ل

قا الً :
-

منف الً يستمتع بط امه  ..وصا (عبد اللطين) من المطبخ بقروانة تانية واحتي

ليه ود يا َّميا  ..أنا ونم عاما حسجابي أعَّمجه أنجا  ..لكجن مجش مبجم جد يجا َّميجا ..

أنججا عججارف ان الكشججري يحلججو بالبصججا  ..ومججد يججد إليججه بججثالث بصججالم متوسججطة الح ججم
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 ..متبلا (محمد طه)  ..وشور  ..ثم هر إحداها بين بطني وفيه ب د أن قضم تا بجا
-

س ًيدا وهو ييكا بشبية وبيرة .
ياا  ..سنتين ونو يا َّميا يا سمير باحلم بطبال ال د

د .

بالبنا والشفا  ..الفضا مي د ير ع للَّميا (عبد اللطين) .
هو اللي اقترح الحواية دي

الميمور وما وامقش اال لما داقه بنفسه .

وونا قد لسنا حولجه نتنجاول ط امنجا ب جد أن َّود عبجد اللطيجن ب ج(ومالة) محترمجة مجن القروانجة
التي أحضرها ..
-

إنما إيه حواية الَّميا دي يا َّميا (عبد اللطين) ؟

ضاحوا :
وبسرعة احتمى عبد اللطين بقواعد األمان مقال
ً
 -مججا احنججا هنججا مججي السج ن ولنججا َّمججال  ..وال انتججو بتسججتكتروا

الغالبججة اللججي َّانججا يتَّاملجوا

ولنا مي البم شرق  .أقصد ولنا مي الس ن َّمالء  ..واال إيه ؟ ..

وان محمد طه قد اكتفى من الط ام  ..ورم ،ما قدمه إليه (عبجد اللطيجن) مجن قروانتجه وهجو

موتفيا وقال :
مشير إلى بطنه
ًا
يشور
ً
 ت رموا ؟ مي ارض ار الكبير اللي عملنا مي الواحام واللي استمر أكتر من ( )16يجوم ..مججا وججانش بي ججذبني إال راحججة ومنهججر (دسججم) األرَّ بال ججد

د وهججو بججيفحفو علججى

الموقدة مي دارنا  ..يااا  ..هللا ي ر يبوتكم قلبتوا علينا الموا ع..
-

نسيبك لذوراام موا ك وأكيد ح تنام لك شوية .

آي وهللا  ..البصا نفخ مي نامو ي  ..متشوران يا َّمال ..

قالبا ببسجاطة وهجو يتمجدد مجوق البطانيجة مقمنجا جار ين إلجى َّناَّاننجا  ..وأنجا أبتسجم  ..لقجد
انبار دار الت ص

ال ايخ أمام قروانة عد

عندما ناداني يا َّميا (سمير) .

ال مي

المفلفا  ..ط جم و ار حجة الحراجة

لج ج ججم أكج ج ججن أتوقج ج ججع أن أَّمج ج ججة (عَّاج ج ججَّ) سج ج ججتتطور إلج ج ججى هج ج ججذ الدر ج ج ججة حج ج ججين شج ج ججاهدم الضج ج ججابو

مبتمجا  ..صجبحم عليجه مجرد مجي عجدم اهتمجام أو
(مي ا يا) مي صباح ال م ة يجَّور ر؛ نجا الحجرام ًّ
على األصو مي عتا واضو  .ومضى مسرًعا إلى َّنَّانة (عَّاَّ) مجي آ جر الر؛جع  .وقفجم علجى
بججا َّنَّانتججي أراقبججه وهججو يفججتو بججا َّن اَّنججة (عَّاججَّ) واججد ا  ..وقفججم أنتهججر عودتججه ألعججرف منججه
تطورام األمر  .وان (عَّاَّ) من مدة قد اعتَّلنا واندمي مجي الرسجم مجي َّنَّانتجه ووجن عجن النجَّول
إلى الموتبة لدر ة أنه ترك ال دد األ ير من الم لجة ييجر موتمجا ..وشجوا لجي َّمجالء مجي الموتبجة

 .وحاولجم أن أ ار جه ولكنجه عججاملني بقلجة أد

وأيلجال البججا

جدر مجا يمججر
مجي و بجي  ..وعذرتججه مق ًا
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به من أَّمة  .وعرمم أن ب  ،المسا ين قد عجادوا للتحجرش بجه  -وجان آ جرهم  ..م تقجا نجا ي
أقام ليومين ب وار ووان و جادة أمثالجه عنجدما يرحجا إلجى سج ن احتيجاطي ييمجا مجي إطفجاء حرمانجه

 ..محاصججر (عَّاججَّ) ذام يججوم مججي مت جرة القيالججة ولكججن (عَّاججَّ) صججف ه بض جراوة وطججارد ب ججود مججن

ال ش ج

انتَّعججه م ججن بججرواَّ إح جد لوحات ججه مشججي أرسججه  .ول ججم يتقججدم الم تقججا بش ججوو ودمججع رش ججوة

موتفيا بمالَّمة َّنَّانته حتى رحا  .وتكجرر األمجر مجي
للشاويش وي ال يحولبم لموت الميمور ..
ً
اليججا حتججى ل ججو
الحمججام ووججان (عَّاججَّ) يت م ججد االسججتحمام وحججد م ججي أوقججام يوججون الحمججام ميب ججا ً
اضطر لالستحمام بالماء البارد ب د قفا الب ار .

وقججد حاولججم أكثججر مججن مجرة أن أعيججد (عَّاججَّ) إلججى ال مججا ال مججاعي ولكننججي مشججلم حتججى مججي

الحديث إليه  ..وونم قد ففم من انجدما ي مجي ال مجا مجي الموتبجة ومجع الفجرق الرااضجية  .وقجد

صار ييري يقوم ببذ المبام األساسجية بجدالً منجي وونجم قجد قجررم االسجتغراق مجي قجراءة م موعجة
ارسججالمية ل ج(سيد قطج ) ووتججا

الكتج

تفسججير (القرطبججي) ؛ عججالوة علججى عثججوري علججى عججدد وبيججر

م ججن م ججالم (المقتط ججن) وال ص ججور م ل ججدة ومب ججداة لموتب ججة السج ج ن م ججن أح ججد بشج جوام الدقبلي ججة .
وشججغلني ه ججذا ع ججن (عَّا ججَّ) ومشججولته  ..واب ججدو أن ه ججذا ه ججو س ججر نه جرة ال ت ججا

الت ججى رمقنج جي بب ججا

الضابو (مي ا يا)  .ألنني لم أف بوعدي وأهملم االهتمام بقرابه الجذي ونجم أول مجن عرمجه بجي
وأوصاني به ..

انتهججرم الضججابو (مي ا يججا) حتججى أنبججى َّاارتججه لج ج(عَّاَّ) واعترضججم طراقججه  .حججاول أن

يت طاني ولكني أصررم على محادثته :
-

أحيانا يتطاول علي ولم أمبم لمجاذا
أنا يوميًّا بيحاول الحديث م ه وهو يصدني بقسوة  .و ً
متروته براحته ..
يا أستاذ (سمير) هو م روح منك انم أكتر من أي حد تاني ..

-

أنا  ! ..إوعى يوون بيدعي إني ..

-

مش ود  ..انم أكتر واحد وثجال ميجه وشجوى لجه همجه  .إنجم و(ابجو ال ينجين) هللا ي حمجه

مطرح ما راح  ..وما وانش متصور أن تفضحو أنتم بالذام اللي اعتبروم أصجدقاء مجا

ولمش حد هنا ييروم ..

-

أقسججم بشج جرمي مججا حص ججا ش ججيء مججن د  .وأن ججا متيكججد إن (أب ججو ال ين ججين) بوججا عيوب ججه م ججا

-

أمال ي ني إيه اللي حصا و ال األمور ود ..

ي ملباش ..

-

يججا حض جرة الضججابو  ..هججو بقججى لججه أكثججر مججن أر؛ججع شججبور  .ووججان انججدمي مججي الموتبججة
والم لة ومرقة البني بوني  .والحا ام دي ما حصلتش إال مي األسابيع األ يرة  ..اللي
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انججا ميبججا ب ججدم شججوية وانشججغلم  ..وججان مصججاح

وججا دول  ..إيججه يضججمن إن مججا حججدش

منبم وثال ميه ومضف ،له ببمومه َّي ما عما م انا  ..ال يا حضرة الضجابو مجش أنجا
صوصجا إن انجم وصجتني عليجه وانجا شجلم مسج وليته شجبور
اللي يتكلم عن حجد وجد ..
ً
وأيام ..
الو  ..يا سمير  ..هو ت بان ًّجدا ويجا

-

 ..ومتصجور انجه مجش ح يقجدر ي جرج مجن

الحفرة دي ب جد وجد  ..أنجا ح احجاول أدبجر تقراجر طبجي  ..وأنقلجه لمستشجفى عال جي  .دا

الحا الوحيد ...

وترونججي ومض جى إلججى الموتبججة بينمججا الش ججاويش ينججادي علججى ار

-

بانتبا طوالة وسالم عهيم ! ..
دم نججي إحسججا

بالججذن

إلججى الججذها

إلججى َّن اَّنججة (عَّاججَّ)  .وججان البججا

ياضبا صارً ا ..
دقيم على البا مي رمال م اء صوته
ً
 -مش عايَّ اشوف لقة حد منوو اتفضا يور من هنا ..

مودعججا إي ججا ..
السججلم
ً
مغلًقججا (تكجة أولججى) .

أ بته مي هدوء ورقة :
-

أنا سمير يا عَّاَّ تسمو اتكلم م اك ؟

-

مش عايَّ أكلم حد وال حد يولمني  ..اتفضا حضرتك !!

مات ججذم مججن إ ابتججه (اتفضججا) ح ججة وهننججم أنبججا سججتكون طراقججة ضججاحوة لت طججي يضججبه ..
ضاحوا :
مفتحم األكرة بالضغو عليبا وقلم
ً
 -يدوم مضلك يا سيدي ونم متيكد انك مش ح تكسفني .

ثار (عَّاَّ) ثورة عارمة وتشني وهو يصرخ مي و بي دون أي اعتبار لما وان بيننا مجن مجودة
واحترام :
-

اتفضا يا أستاذ ي ني يور مش تد ا .

انم يلطان يا ابني  ..وماهم يلو  .أنا مش ممون أ جون ثقتجك مجي  .ولجو علجى رقبتجي

..

وان سجمه ولجه يجرت ش وهجو يشجوح واتلفجم باحثًجا عجن شجيء مجا يضجر؛ني بجه وصجوم صج ار ه
ي لو ..
-

إتفضا من هنا  ..يور مش عايَّ اكلمك وال اشوف لقكوا يا اوالد الكل

..

مضججلم أن أنسججح مقججد وججان الججرد عليججه ضجرً؛ا مججن ال نججون  ..مت ار ججم وأيلقججم البججا
وان  .مي الوقم الذ انببد موقه شيء ما وان يقصدني به !

ومججا
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عنججدما لَّمججم َّنَّانتججي موت ًبججا علججى ييججر ال ججادة مججي صججباح ال م ججة  ..ت جوالى توامججد الججَّمالء
علي حتى أول ك الذين مي طراقبم إلى المطابخ رعداد ط مية ال م ة ..
-

مالك  ..إيه يا َّميا ..؟
أل مججاميش  ..أنججا ب ج

َّهقججم مججن الس ج ن  ..ألول م جرة أَّهججال مججن الس ج ن  .ووججيني لسججه

اي امبارح ..

مغادر ..
ًا
س ر مني (عبد اللطين) وهو يقوم

-

إيه أمور المراهقة دي يا َّميجا  ..قجوم اعمجا طجابور رااضجة وانجم تبقجى مجا  ..سجالم ..
ح اب ججم لججك النبججاردة ط ميججة عمججرك مججا دقتبججا  ..قصججدي هنججا  ..ألول م جرة ح نججدق لبججا

ورام مصري ..

و اء (محمد طه) وقد أقلقه تي ري عليه :
-

إيه يا َّميا مالك ؟ على وشك يض
صابو شايا طا ن ِّستُّه..

-

أبًدا يا ماعة ب
وانم مالك  ..هو انم ولي أمر  ..اله ؟!!

-

الدنيا ليه ؟

حالة الواد (عَّاَّ) ص بة قوي ..

قام (أحمد) و(ومال) َّهقانين من وآبتي وبقى (محمد طه) الذي ات ذ لنفسه موق ً جا و لج
موا بتي :

مجي

-

مين (عَّاَّ) د يا أستاذ ..

-

د ولججد منججان رسججام  .اللجي سجاكن مججي آ ججر َّن اَّنججة انججم مججا شججفتوش ألنججه دا ججا مججي حالججة

-

نفسيا  ..وهر؛ان من إيه حضرته ؟
يا سالم دانم محلله ًّ

اعتكاف  .حالة تقوقع وهرو من قبا ما توصا ..

-

د أصله حوايته حواية طوالة  ..ميساة مصراة ..

يا سالم  ..ما وا ال لال دي مآسي مصراة  ..حتى إنم ؟
وتاببجا

حويم له با تصار حواية (عَّاَّ)  .وقصة حبه لفتاة مسجلمة هر؛جم إليجه يجوم و ُجم ُ
 ..لكنه وأسرته أعادوها ألهلبا رامضجين التجور  ..ولكجن أ اهجا الضجابو لجم يغفجر لجه هجذا ال جرم ؛
مججدبر ت نيججد ب ججد أن دب ججر لججه (و ج

داي ججر) ببدلججه بججين األقس ججام والم اركججَّ  ..وَّاد الطججين بلج جة أن

عراسججبا ووججان ضججابو هججو ومججان وَّ عليججه اتلفقججم لججه تبمججة د ججا بيبججا السج ن الحر؛ججي  .ووصججى
عليججه ماتوص جوا بيججه  .مججع إنججه ولججد حسججا

تت نن ..
-

رقيججال  ..رسججام هايججا  ..لججو شججفم رسججومه ولوحاتججه ..

وججان مججي الس ج ن الحر؛ججي ؟! قججوم عرمنججي عليججه يموججن أكججون قابلتججه هنججاك  ..أ ر ججه مججن

الحالة ..
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-

ال  ..ال  ..دي تبقى مصيبة  ..ح تفوجر أكتجر بميسجاته ! ..د هجو مجش طجايقني عشجان

-

آاا  ..مبمم !!

شوى لي م اللي ر له هناك  ..ومتصور اني ما صنتش سر !..

 -السج ن الحر؛جي د مججش سج ن  .دي مقبجرة وبيجرة وسجو الصجحراء  .مبنججى ضج م مصججمم

ما عدا طاقام َّي مغاَّل ضر النجار  ..جدار مر؛جع بيضجم عجدة سج ون  ..أول مجا ت طجي أول
عتب ججة تالق ججي نفس ججك م ججَّول ع ججن ال ججالم  ..و ججا أصج جوام ال ججالم ارنس ججانية تم ججوم  .وال تس ججمع إال
أصوام يرابة

ليو من صيحام ألم وصيحام اسجتغاثة  ..وعجواء وجال

مججي أي موججان تججاني  ..ووججا مججا ت طججي عتبججة واتقفججا عليججك بججا

و ار بججا

وحشجية  .ال تسجم با

تحج

ان انججم بتتحججول

ل جرقم  .هنججا انججم تحججم سججيطرة َّ؛انيججة مججن ال حججيم لبججم سججلطام اصججة ال يسججيلبم أحججد عججن الل جي
بي ملججو  .هججي اللججي تحاسججبك وت اقبججك  ..انججم صرصججار وق ججم تحججم شبشج

قبضة ويان بار رقد على اكتامك وال مفر من االستسالم .

الدولججة البا ججا ومججي

حتى الحر اللي

 أول ما وصلم من الم ابرام ب د ساعام يا دو ما ُمقتش م الرعدني هناك وان بيترعش م ال وف  ..سابوني لما وصلنا ق جدم علجى ورسجي أحجاول أن أمبجم
َّابم إيه الحواية  ..د ا هابو قصير و د وا حار مجنبم قلمجين وطجردهم والتفجم لجي وقجال
 :سابوك تق د يا ابن الكل ِّ ..مَّ قوم  ..اسمك ؟ سنك ؟ إ ري  ..سرا ً ا مارش.
و د عندك ألن إيد ناَّلة على وشك وراسك  ..ييجر الجرمو شجمال ويمجين  -انجم شجيوعي

؟ يججا وججدا
عايَّ تقل

يججا ولج

اعتججرف  ..ت ججرف مججالن ؟  ..آ بججدأنا !! قججول ت رمججه مججن مججين؟ ..م جين وججان م ججاك ..

نهام الحوم ؟  ..بت بي ليه ؟ ولبم اعترموا عليك ؟  ..شاموك وانم بتوَّ المنشورام

؟ ومججا قبضججوش علجي ليججه سججاعتبا ؟ إ ججر  ..إعتججرف ؟  ..امضججي

المحضججر ! ولمججا

وصلم الس ن ونا ب د الضبر وب د الضبر يبقى الوضع مراو شوية  ..أول مجا د لجم م البجا

األوالني لقيم لك يول بشري نو عراان ِّ
مقيا ن

تمثال  .عرمم ب دين إن دا وحجش السج ن

(ياسين)  ..وونم طب ً ا دا ا ري بتطاردني الضجر؛ام والصجف ام  .عجدينا علجى شجاويش إسجمه
(أمين) بو ود واتيما هيولي واتاو وأصدر حوم المد ا (اركرامية) :
 -مسين ور؛اج ..

ووجان و اريججا ثالثجة  ..عسججوري ووويجا أمباشججي واألمباشجي تججالتبم  .وحاصجرني عجواء الكججال
ديابة مش وال

-

بتاكا مي نفسبا وت ج ،سالسجلبا  ..وجا مجا تسجمع صجراخ ال سجاكر والكجرابيي .

ال سوري أمرني صارً ا  ..إقلع هجدومك  ..يجا ابجن الكلج
الكرابيي تبيي الكال اكتر ..

 .ولجه والكجرابيي ال تكجن ووجا مجا تنجَّل
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المصججيبة ِّان جي اكتشججفم ان وججا د مججش محسججو مججن اركراميججة  ..ججدوني ل نبججر لججه مججالون

ر؛طوني من ر لي وعلقوني مي عمود من عمدان السقن  ..د علشان آ د (اركرامية)  ..الحوم
اللججي أصججدر الشججاويش األوالنججي  ..و ججد عنججدك ( ..اركراميججة) إك ارميججة الججد ول إلججى حججيم ه جءالء

الَّ؛انية ..

وتنقفا عليك الَّنَّانة  ..رحمة  ..تلم سمك الم رح و لدك المقطع وتلح

وانججم مججش عججارف ليججه وججا د  ..انمججا تح ج

مججاميش ح ج

 ..وتح ج

إنججك وق ججم ف ج

إنججك بقيججم ول جك اودان َّ ..ن رهي ج

حشرة على ال دار  ..هو ب

عواا وعواء الكال

-

وال ساكر ال ادية وانوا م اكم ؟

-

أل  ..انج ججم مج ججي الَّن اَّنج ججة تح ج ج

دمجك  ..ووجا د

مججالوش عمججال وصججمم رهي ج

صججامم بتسججمع م ججا أ ججن ر؛شججة

اللي واصا لك .

إن وج ججا المبنج ججى د مج ججا مج ججيبش ييج ججرك  .م ججع ال ج ججدار

ال ار ي  .د بيضم عدد م المباني أو الس ون  ..لكن أكبرهم هو السج ن الكبيجر .
ود اللي ميه ال ساكر ال ادية  ..اللي قضاياهم مش سياسجية  ..ودول بقجى بيت جاملوا

م املة ال بيد وأسوأ  ..ألن أيام ال بيد وان الن اسة أرحجم ب بيجدهم  .ألنبجم عجايَّانبم
مي صحة وويسة  ..ومش عايَّان يشوهوهم وال يبوهوا لقبم  ..إنما عبيد (السج ن

الحر؛ججي) دول اللججي ارحججين يقضجوا الوا ج

أهججا  ..م ججن أول مججا يس ججتقبلوهم بالضججر

الججوطني  -م نججدين مججالبمش أصججحا

وال

الَّم و ججا واحججد م ججنبم ي تججار إس ججم (م ج بجرة)

ينادولججه بيججه طججول مججدة سج نه  .ألنججه أصججبو ملكيججة اصججة للَّ؛انيججة  ..لدر ججة انتبججاك

ر ولتبم رذاللبم ..

-

آ  ..إيش حالة واحد وصى عليه حد ومجان ! الم تقلجين السياسجيين ل جذاببم آ جر ..
ألنججه م جرتبو بججاللي همججه عججايَّان ي رمججو عججنبم أو ي رمججو مججنبم عججن ب ضججبم أو عججن

نا

تانية  ..و الو ..

إنما ال ساكر الم ندين مدول عذاببم َّ عذا
..

بنم ود مالوش آ ر  ..أبد الجدهر

علججى مو جرة ال سججاكر الم نججدين دول عمل جوا ثججورة  ..تمججرد رهي ج

 ..مججا وججانش حججد يتوق ججه

وَّلَّل ال يش وله ..
جمما ال ار حججة
وانججم الط ميججة قججد وصججلم سججبقتبا ار حتبججا الفواحججة مقطججع (محمججد طججه) حديثججه متشج ً
بشغن  -إيه د ؟
مقلم له :
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-

دي مفا ج ججية  ..عش ج ججان ت ج ج جرف الف ج ججرق ب ج ججين ح ج ججيم السج ج ج ن الحر؛ ج ججي و ن ج ججة سج ج ج ن

(المنصورة)  ..مع إن المسا ين هنا بيقولوا ُ ..قطع الس ن ولو مي نينة .
ضاحوا :
ميضاف
ً
-

يا شيخ  ..ب

من يير ط مية ؟ ما تبقاش نينة !!

قمم الستقبال الط مية وسرحم ميما يحويه وأنا أمور مي (عَّاَّ) .
-

طع !!
وهللا لو حتى بالط مية يا َّميا ُ .ق ُ

وججا نَّاججا أر؛ ججة أق جراو ولكججن المطججبخ أرسججا لنججا قروانججة ملي ججة بججاألقراو تحيججة

وججان نصججي

الس انة ..

اصا مميَّة من نصي
للضين  .ووانم أقر ً
وس ججى و ب ججه الص ججارم مالم ججو إنس ججانية
قرص ججا م ججن القروان ججة وأكل ججه بتل ججذذ ب
ط ججن (محم ججد ط ججه) ً
طيبة..
قسمم القروانة إلى اثنين  ..وطلبم من النَّاا الذي يوَّ الط مية أن يحما م ه النصجن .

واوصله إلى (عَّاَّ) مي َّنَّانتجه مجي آ جر الر؛جع  ..و لسجنا نيكجا الط ميجة قبجا أن تبجرد  ..وم جية

انف ججر قتججال رهي ج

 .و اءنججا لججيو مججن السججبا

مججع صججوم ضججر علججى الحديججد  .وانججدم نا لنججر

النَّاا حاما الط مية وهو يطجوح بالكجانتين الملجيء بالط ميجة يراجد أن يضجر أر

(عَّاجَّ) الجذي

وان يصرخ وهو ممسك بتالبيبه وص ار ه ينادي التا بين ..
انججدم نا لججن لو بينبمججا  .وانججم أق جراو الط ميججة مب ث جرة علججى الججبال تثيججر ال ججَّ  ..وأب ججدنا

النَّاا عن (عَّاَّ) الذي عاد وهو يس

وال ن ال ميع ثم يغلال با

َّنَّانته ب نن مي و وهنا ..

ملمحجا إلجى مصجيبته التجي وجان يهنبجا سجر
ولكن النَّاجا هجا يسجبه بشجتا م مفَّعجة ومحر جة ..
ً
وعجار ال فججي  .طوقججم النَّاججا بججذراعي ووضج م وفججي علججى ممججه ألسججوته مججي عنججن وسججحبته ب يج ًجدا
عن الَّنَّانة  ..حيث وان (عَّاَّ) مي الدا ا تتدامع من ممه عواصن السجبا

بالص ارصير وبالكال

واألوساخ مي ارتباك وعصبية توحي بحالة انبيار عصبي تام ..

قال النَّاا :

-

لل ميجع  ..يصجفنا

أنججا مججا عملتلججوش حا ججة دانججا متحججم البججا

وبججاهَّر م ججا وانججا بيقججدم قروانججة الط ميججة

واقول له أصحابك مي المطبخ باعتين لك هدية يا عم  ..بالبنا والشفا  .مو م بيه

يسجبني و؛جيلطش لجي ولِّبسجني القروانجة وهجر الط ميجة مجي وشجي  ..مجا اعجرمش ليجه
ابن الكل
-

ال ول د ..

الو يا ابني بالش شتيمة  ..ولم حا تك وقوم ِّ
وما شغلك .

أنا عايَّ حقي ؟ من ابن ال..
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-

طي

ب

لم الموضو دلوقتي حقك عندي أنا ..

-

ومن ته أن يوما ..

-

ي ججالال  ..م ججش ع ججايَّان الموض ججو يوص ججا للض ججابو (مي ا ي ججا) عش ججان الموض ججو م ججا
يوبرش ..

و ججان المس ججا ين م ججي األدوار ال لي ججا ق ججد اص ججطفوا يطل ججون عل ججى المنه ججر  ..واتب ججادلون الت ليق ججام

والضحوام مي تشن واضو ..
-

يججالال يججا مسج ون منججك لججه  .ولججه علججى َّنَّانتججه بججالش تناكججة إيججه د ؟  ..يججالال  ..ولججه
على مرشة أمه واال ح اطلع لكم يا اوالد البرمة  ..يالال ..

صرخ ميبم الشاويش (يرا ) الذي استلم الدور ب د نبطشية حر الليا وأ ذ يبجددهم ب صجا
الشبيرة التي يبل طولبا ض ن طوله  .وسرعان ما عاد البدوء لل نبر وانشغا ال ميجع بالط ميجة

 ..وأقلقن ججي م ججا وص ججا إلي ججه ح ججال (عَّا ججَّ) وردود م ل ججه ال ص ججبية حي ججال و ججا عب ججارة أو إش ججارة ي اره ججا

عدوانيججة دون أي إموانيججة للغف جران  ..ب ججد أن صججارم ل نتججه التججي لججم يسججتطع الت ججايش م بججا علججى

رءو

األشباد !.

علمجا بجيحوال (عَّاجَّ) الجذي أيلجال َّنَّانتجه
سيلم شاويش يفر الليجا أكثجر مجن مجرة أن يحيطنجي ً
موتفيجا بجالرد عليجه باقتضجا  ..وأ برنجي يفجر
ورم ،أن يفتحبا حتى لشاويش الجدور عنجد التمجام
ً

الليججا أنججه أيلججال (النضججارة) مججن الججدا ا ولججذلك اضججطر للت لججال بشجراعة البججا

ليج ار  ..وأ برنججي أنججه

يشتغا مي عصبية وقد لع سترته وانبمك مي لو األلوان والرسم باستمرار وبسرعة  ..ومي مرة
ثانية أ برني أنه يرسم على الحا و الشرقي للَّنَّانة بفرشاة وبيرة وهجو يدنجدن بآهجام أشجبه بجالنواح

مطالبجا إيجا بإضجاءة
 ..ومي مرة أ ر اَّداد هيا ه ويضبه عندما أيلال النور مي موعجد مصجاح
ً
النور واال سيستغيث بالميمور واوقظ الوَّار من نومه ..
 -يا عم سي

له النور ما دام يرسم د يلبان .

 -ما أنا ول م له النور تاني  ..ص

عليه ..

مي الصباح لم يلحظ النبطشي الذي أعطا شاويش الدور المفجاتيو ليفجتو علينجا أبجوا
الر؛ججع الحجرام  ..وذهج

ب ضججنا إلججى الحمججام و؛ججدأ (محمججد طججه) يسججت د للججذها

َّنجاَّان

للمحومججة  ..ووانججم

طوابير ال ما مي طراقبا إلى ارج ال نبر عندما صاح السج ين المولجن بمسجو وتنهيجن الطرقجة

وهو يصيو مًَّعا والطم أمام َّنَّانة (عَّاَّ) ملفم أنهار ال ميع الذين تَّاحموا ليروا ماذا حدث ..
وان (عَّاَّ) ملقجى علجى هبجر وقجد مجد ذراعيجه مجي وضجع أمقجى والمصجلو و؛روجة مجن الجدماء

تسيا من رسغيه .
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ِّ
هيبججا للوحججة داراججة رهيبججة
األمهججع مججن ذلججك وانججم اللوحججام علججى األر .. ،مشججولة امتج ً
جدادا ر ً
ترتفجع مججوق ال ججدار الشجرقي  ..عبججارة عججن صججلي ضج م بنججي تضججي ه بقجع صججفراء وعليججه مصججلو
(مسيو) ض م مي مالب
علججى البججا

الس ن يميا و به على رقبته وعينا شا صتان نحو ال مجع المتجَّاحم

و ار ججه  ..وميبمججا نه جرة اتبججام ناراججة ت تججرق المسججامة بينبججا و؛يننججا مججي حقججد ال يال ججم
جلبانا
مشججاهدها بججالبلع بينمججا تنججاثرم أحذيججة عسججوراة ضج مه تبججر صج ً

جيحا مصججلوًبا  ..تصججي
مسج ً
محطمججة مججوق الحججا و وعلججى األر .. ،ووانججم الججدماء التججي تسججيا مججن الججذراعين المسججمران مججي
ش

الصلي

عبا ي مد الدم مي ال روق ..
تضفي على المشبد وله دموية ور ً

يضبا لنداء الشاويش الذي اء يستدعيه لل لسة والذي ص د يسجت له
است ا (محمد طه)
ً
م ج أر المنهججر الججذي شججدنا مي ً جا وسججمرنا علججى بججا الغرمججة  ..مججانطلال ب ججد أن سججحبه م ججه إلججى
ياضبا لي بر الميمور بالكارثة ..
اردارة مت الً
ً
اء الميمور ب د أن أرسا مي أثر (مي ا يا) الذي وان قد انصجرف مجع يفجر الليجا  ..وسجبقه

إلى ال نبر تسبقه (انتبا ) عصبية مرعبة شتتم َّحام المسا ين ..

مور ..
وأمر الميمور وا شاويشية ال نبر بإد ال المسا ين إلى الَّنَّانام ًا

ذهجا (الراججدي) عنججدما أر منهججر (عَّاججَّ) ووقججن يتيمجا الرسججوم للحهججة وأمججر أحججد السج انة أن

يسر ويستدعي تمر ي المستشفى لينقا (عَّاَّ) إلى المستشفى إن وانجم ميجه الجروح  .ويسجتدعي
الطبي ج علججى و ججه السججرعة لكنججه وججان قججد تيكججد أن الولججد قججد مججام إذ وججان و بججه مر؛ج ًجدا ياضج ًجبا
لدر ة أنه لجم يالحهنجي وهجو عا جد يلقجي بجيوامر للسج انة أال يقتجر أحجد مجن الَّن اَّنجة ويمنجع نجَّول
مسا ين من األدوار ال ليا  ..وأن تستدعى عر؛ة إس اف لنقله إلى المستشفى ال ام ..
لكنججه ب ججد أن ججرج مججن ال نبججر عججاد مسججرًعا يتب ججه ب جج ،السج انة  ..وأمججر بفججتو الَّن اَّنججه ()39
وأمججر بنقججا مرشججة (عَّاججَّ) إليبججا ومججا هججي ثججم نقلججه إلججى تلججك الح جرة مججع أشججيا ه ال اصججة ج ًّجدا ..
والمصرح ببا لكا س ين ثم أمر ب  ،الحر بنقجا وجا حوامجا الرسجم واللوحجام وآنيجة األلجوان

ولبا إلى الصالة الم اورة للموتبة  .وصاح مي التمر ي والشاويش :
-

لى بالك منك له  ..حاسبوا عليه لحد ما يي ي الدوتور يوشن عليه .

هامسجا مجي حجَّم وهجو يشجير إلجى َّن اَّنجة (عَّاجَّ)
وعلى الفور اسجتدعى شجاويش الجدور  ..وأمجر
ً
 ..وونججم قججد احترمججم مججا هججو ميججه  .ووقفججم وراء البججا الم جوار أ ارق ج مججا ي ججري دون أن ألفججم
نهر ..
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وعلى الفور أحضجر شجاويش الجدور ثالثجة مجن المسجا ين ي جرمبم وم بجم مجرش و جرادل وانجدم وا

إلى الَّنَّانة ( )40وقاموا بالالَّم ميعادوا تبيي ،ال دران ونهفوا األر ،وأعدموا ال داراة المذهلة
للفقيد على صلي

ال سور .

و ججاء الضججابو (مي ا يججا) وعينججا محمرتججان مججن البوججاء وبصججحبته اثنججان أحججدهما وويججا النيابججة

وواتببا  ..ود لوا الَّنَّانة ( .. )39وتيما وويا النيابجة مجراش (عَّاجَّ) الملجوث بالجدماء ثجم يجادروا

..

وأذيججع نبججي ومججاة (عَّاججَّ) وهججو مججي طراقججه إلججى المستشججفى  .وشججبد (مي ا يججا) مججي المحضجر أنججه

وانججم لججه محاولججة انتحججار مججن قبججا مججي س ج ن االسججت ناف  .ومججر األمججر دون ت ليججال علججى هججذا
التحقيال ..

ولكننججي ب ججد انصجراف وججا لشججينه  ..ذهبججم إلججى الَّن اَّنججة ( )40تلججك التججي وججان ميبججا يججوم د لججم

الس ن الَّميا (م جين) ال رمجان دا ًمجا  .وأ جذم أتيمجا نهامتبجا الحديثجة و جدرانبا المطليجة بجال ير
ال ججذي أ ف ججى تحت ججه أرو م ججا رأم عين ججي م ججن لوح ججام االحت ججاج ارنس ججاني ض ججد الت صج ج ال ججديني
و؛ر؛راججة ال سججور الججذين سججحقم أحججذيتبم روح و سججد ذلججك الفتججى الفنججان المبججد الججذي مَّقتججه أنيججا

وأهامر التلسو والت ص

..

وان ججم مالم ججو وتفاص ججيا اللوح ججة الت ججي ببتب ججا ال ي ججر تب ججرَّ ل ين ججي عاص ججية عل ججى التالش ججي ..
ميقش ر بدني وارتبك و داني  ..وأ دني أبوي وأصرخ مي الشاويش :
-

يا شاويش عبد هللا  ..لسه الحيطان عايَّة وش تاني عشان تداري مضيحتنا ولنا ..
***
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 -أعلنوا حالة الطوار؛ مي المديراة النبارد علشان رو وم للمحومة يا اوالد !! ..

هو ججذا عل ججال ع ججم (حس ججن عطي ججة) عل ججى الحش ججود ال س ججوراة الت ججي ججاءم أل ججذنا للمحاكم ججة ..
وانتشرم على انبي الطراال من أمام الس ن حتى الم تلو حيث المحومة !
-

والنبي دي حوومجة هبلجة  ..بقجى لجو قجالوا هجاتبم يجا عجم (حسجن) مجي إيجدك وت جالى ..

ونتو تبر؛وا مني ؟!
-

وهللا يا عم حسن لو قالو لنا حصلونا

المحومة لرحنالبم من يير ما نت بك ..

وان أحمد وعبد الحميد قد عادا من م تقا (الفيجوم) يجوم األر؛ جاء الماضجي  ..ووانجم ال لسجة
هامججا ب ججد الحججادث األلججيم الججذي
قججد حججددم صججباح األحججد (اليججوم) لمحاكمتنججا ووججان حضججورهما حججدثًا ًّ
أيامجا حَّانججة ال أكججاد أ جرج مججن َّنَّانتججي  ..وقضجيم هججذ األيججام منجذ وصججولبما مججي
عشجم مججي إثججر ً
است ادة نفسي باالحتماء من الحَّن بإحيجاء ذوراجام األيجام التجي عشجناها م ً جا نتصجور أننجا سجنغير
ال الم بطبع عدد من م لة (صوم الفالحين) علجى رونيجو شج بجدا ي لجم ت جر الطباعجة عليجه

أبدا  .ليلتين قضيناهما (مي الحراة)  ..على القبوة  ..وعلى الطراال الَّراعية الم بولجة إلجى قجر
ً
أبدا من قبا .
لم ند لبا ً

وثير من سذا تنا إذ ونجا نهجن أن أح ًجدا لجن ي جرف مجا نف جا وال مجن نقابجا ونهجن أن
ضحونا ًا
االسم (الحروي) يوفي لي فجي ش صجية الواحجد منجا حتجى مجي البلجد التجي ي رمجه ميبجا حتجى األطفجال

 ..تذور أحمد سا ال ال ر؛ة ال ي

الجذي أكملنجا م جه الطراجال مجن (طنجاح) إلجى (ميجم مجار ) ب جد

أن ورمججم أقججدامنا مججن المشججي وويججن هججا طجوال الطراججال يءلججن نوتًججا ويضججحك عليبججا  ..منضججحك
م املة طب ً ا ..
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-

مججاكر نوتتججه عججن (عبججد الناصججر) ! .وان ججه سججايبه مججي المنصججورة (ي ط ج ) مججي و ججا

اسججا ! ..عشججان مت ججوَّ
الججرداوي والقبججاوي لكنججه لججم ي ججد (عروسججة) واحججدة ترضججا عر ً
وم لِّن ومان .

وتذورنا نهرام الرع

التي وانم تلوح مي عيون الجب  ،عنجدما ي رمجون لمجاذا أتينجا إلجيبم

أو الذين أنوروا و ودهم مي بيوتبم أو حتى أنبم ما َّالوا على قيد الحياة !
-

هو أنم ونجم عجايَّ وجا الكجالم د عجن الشجيوعيين (الكفجرة) اللجي بيت جوَّوا ا جواتبم

واللي ح يا دوا األر ،وار؛وا األطفال ولبم مع ب  ،ف المال ا  .ييجر أ بجار

الت ذي

-

حتى الموم مي الم تقا  .وارحبوا بينا !

أل واللي بيقول دا مين ؟ ر ي

ال مبوراة ووَّار الم جارف  .قصجدي التر؛يجة والت لجيم

الشاويش الحويم (ومال الدين حسين) .
-

تصور يا (سمير) مي الفيوم من وتر مجا صجورونا ل سجاكر الدر جة التانيجة أننجا (وفجار

وشياطين وعفارام)  ..ال ساكر وانوا بيفَّعجوا مجي عجَّ الليجا ولمجا يروحجوا دورة الميجه

بيشوموا عفارام م الً  .وعفارام شيوعيين ويصر وا لو سم وا مي الضلمة أو حسوا

حروة صرصار  -إلحقوا الحقوني عفرام شيوعي عفرام شيوعي!!

وواد عبد الحميد ي تنجال وهجو يحجاول مقاط جة ضجحوته ليحوجي عجن ذلجك ال سجوري الجذي وجان
تحم شباك عنبر ( )2ووان هنجاك َّمجيالن يل بجان الشجطرني مجإذا بيحجد همجا يقجول (أل د

يت س

دوري ح آكا ال سوري د ) مانطلال صارً ا يستن د باردارة وهو يَّعال .
 الحقوا  ..الشيوعيين عايَّان ياكلوا ال ساكر  .ح ياكلونا يا سيادة الميمور!..وقال أحمد :
-

إدارة الس ن وانم ح تت نن إَّاي وا اللي مي ال نابر بيتفقوا على نفج

مججي نف ج

األر. ،
-

الكجالم ..

الوقججم و؛ججدأوا يبحثججون عججن أ ب جَّة السججلكي فيججة أو أسججالك مدمونججة تحججم

مش وا ال ساكر هبا َّي ال سوري د  ..وان هنجاك شجاويش وجا مجا يجيمر المجيمور
ب لجد حججد مججن الجَّمال  ..وججان ي ججري  ..تمججام يجا امنججدم ويصججمم هجو اللججي ينفججذ األمججر .
ووإنجه مجدمن لجد الشججيوعيين  ..ب ج ،الجَّمال موجروا مججي االنتقجام منجه وم اقبتجه علججى

هذا اردمان المرضي لحد ما (مجاروق ثابجم) د جا التيديج

مجرة ب جد لجد  ..ووانجم

جحبية ب جججدها
َّن ججاَّان التيديج ج
نج ج اردارة  .منش ججيم بينجججه و؛ ججين الش ججاويش د ص ج ُ
(مجاروق) اكتشججن ميجه إنسججانية فيجة تحججم قنجا القسججوة  .وف سجاعة صججفا سجيله عججن
سر لبفته الدا مة وتطوعه لتنفيذ ال لد بوا هذا الحما !
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-

يا أستاذ ماروق  ..ال ساكر اللي هنا يشجيمة جايين مجن و ار ال اموسجة ومجا ي رمجوش

األصججول وال الرحم ججة أنججا ار ججا بق ججى لججي س ججنين وس ججنين مججي الم ججرو د ويي ج ُجر .
واعججرف إَّاي أضججر مججن ييججر ُي ُشج ِّمية  .أنججا لججو سججبم الببججايم دول يضجر؛وا وججانوا ح
يضبشجوا  ..يقل جوا لججد عججين ويوسججروا لججد ضججلع أو يموتججو لججه وليججة  ..ال لججد د (مججن)

عشان ما يبقاش قتا .
وتيملم سلوك هذا الشاويش مقارنة بشاويش الس ن الحر؛ي الم روف بجالغول والجذي اسجت ا

لتوصججية هججابو مججيمون مججامتر (عَّاججَّ) المسججوين وهتججك عرضججه  .مججدمر نفسججيته و ججر روحججه -
التي لم تحتما ولم ت د عودته إلى طبي ته واندما ه مي الرسم والحياة ال امة واكتسابه لصجداقام
ديدة ال تحومبا األيرا ،مها يطارد عار حتى دمر .
ريم ما وان يحاصرنا من حَّن قمم بتجدبير ليلجة ترحيج

جحفا
ب جودة الجَّميلين م بجَّم لبمجا ص ً

امججا ووججينني أس ج ى رب ججاد شججبو َّاججارة (محمججد طججه) ومججا صججاحببا مججن ميسججاة
ً
ووتبججا وس ج ا ر وط ً
(عَّاَّ) .
عنبجرة) م صوصجة و ادتجه لتحيجة الضجيوف (َّهجرة الحروجة الوطنيجة) مثلمجا
وألن ر ج ال جن ( ُ
م ا أكثر من مرة مي َّاارام الَّمالء السابقة .
وتصججادف أن (عبججد هللا بول ججانين) وججان مججي دا ججا ال نبججر ليلتبججا موضججع نفسججه تحججم تص جرمنا

ل دمججة مججن يراججدون تحيججة ضججيومي ونججاد (عبججد هللا) علججى (أحمججد يوسججن) الججذي ت لججال بالبججا

.

وهال يتسامران ووالهما حواء ال يبار طوال مترة النبطشية ..

بينما ها (عبد الحميد) يحوي لي عن م تقا (ال َّ ) الذي وان يشبه م تقالم (الناَّي) مجي

موججان مججوحش بججالقر مججن ديججر (األنبججا إبجرام) علججى ب ججد حجوالي ( )15ويلججو نججو مدينججة (الفيججوم)
حيث مقابر المسجيحيين  .وعلجى ب جد نصجن ويلجو تقجع مقجابر المسجلمين  .ووسجو الصجمم الرهيج

للمقابر تو د بوابة (اآل رة والموم) على شوا عنابر (م تقا ال بَّ ) تحيو ببا األسالك الشا وة
الحرسجة ال شجبية والكشجامام
ومساحام من المستنق ام  .حيث ترتفع من السجور األساسجي أبجراج ا

الضججو ية التججي تمسججو المنطقججة مشججفوعة بنججداءام الحج ار

حججاملي المججدامع الرشاشججة يَّعقججون (واحججد

تمام  ..اتنين تمام) ليا نبار  .ووان مبنى اردارة يقع على يمين ال ابر للبوابة التي تسد الطراال

موونججة مججن عججدة طبقججام مججن السججلك الشججا ك  .وعلججى اليسججار وانججم هنججاك ثمججان عنججابر وججا أر؛ ججة
متوالية مي ناحية و؛ينبا أسوار شا وة أ ر وسطبا طراال عرا ،من أول الم تقا آل ر يفصا
بين ال نابر ودورام مياهبا التجي تقجع وجا واحجدة مجي صجن لجن ال نجابر  .وهجي دورام ال آدميجة

بال أبوا

أصالً ومي وا منبا حو ،من الصاج الصد؛ يفصا بينبما و؛ين آ ر عنبر مساحة
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وبيرة  .ولي

هناك سور يحيو بالم تقا من الطجو وغيجرة مجن السج ون  .ولجذلك تصجبو مسجاحة

الم تقا ولبا حرة للراو الباردة مي الشتاء ال تح َّها موانع ..

وم ججي الطرا ججال الوس ججطى وان ججم ي ججام ن ججود الب ان ججة ال ججذين يض ججامون ل ججيالً إل ججى حج ج ار

السج ج ن

بورابي بم المنقوعة مي الَّام على الجدوام و جاهَّة لتنفيجذ أوامجر الضجر عنجدما يحجا أوان التيديج
والتكججدير  .وال ن ججابر مس ججتطيلة تغطيب ججا مالون ججام م ججن ال شج ج

المغط ججى بالص ججاج و؛ ججذلك تص ججبو

ثال ام َّمبراراة قارسة مي الشتاء وتتحول مي الصين إلى نار نبم ..

وتحوم هذا الم تقجا عصجابة مجن أردأ الضجبا ال بلجة الجذين ُشجحنوا بالكراهيجة ضجد الشجيوعيين

الكفرة  .وَّاد حقدهم علينا أنبم حرموا من (بقجرة) ت جار الم جدرام الحلجو التجي وانجم تجدر علجيبم
ويضا عن سارة مواسببم من
الم ام من ال نيبام  .ولم يون لد الشيوعيين ما يقدمونه لبم ت ً
التستر على النَّالء السابقين مضاعن ذلك من حقدهم وقسوتبم ..
مي شبر يونيو الماضي وقبا وصجولنا قجررم قيجادة الم تقجا السياسجية موا بجة هجءالء الوحجوش

 ..األبجوا

مغلقججة طججول اليججوم إال قلججيالً  ..وهنججاك سججاعة واحججدة وججا يججوم لقضججاء الحا ججة والغسججيا

وااليتس ججال  .وو ججا شج جيء ممن ججو تقر ًابج جا  ..حت ججى تب ججادل الح ججديث ب ججين الم تقل ججين ججالل ذه ججاببم
ودعودتبم من دورة الميا .
َّميجا

عقابا على أي شيء حتى لو شجك ال نجد مجي هجَّة أر
وان ال لد هو ار راء ال ادي ً
وعجا  .وتسجر؛م م لومجام
باعتبارها (وود حروي) له م نى سياسي  .ووان الغذاء هَّاالً ال يسد ً
لحسجا

عن ومية ونو الط ام المفرو ،صرمبا  .ووان نصفبا تقر ًابجا ُينبج
الذي حرم أي شوو من الط ام ضد المت بد  ..وَّادم حاالم المر ،بين الم تقلين ولما طلج
المرضى ال ر ،على الطبي

قا جد وادارة السج ن

قام قا د الم تقا باستدعا بم و لدهم ..

ول ججذلك و ججان قج جرار الموا ب ججة باالمتن ججا ع ججن اس ججتالم الط ججام للض ججغو لوق ججن عملي ججام ال ل ججد .

وتحسججين الط ججام والسججماح للرسججا ا وطججرود األدويججة مججن األهججا  .ووانججم عَّلججة ال نججابر والح ارسججة
المشددة عقبة مجي تبليج هجذا القجرار واالتفجاق علجى موعجد موحجد للتنفيجذ  ..وانجم هنجاك اسجتحالة ..
وتوصا (َّهدي) الرسجام إلجى حيلجة موتج

بطراقجة منيجة علجى جردل البجول و؛ جو منجي لج

القجرار

وموعد ومضى حامالً إيا لي ار الَّمالء مي النصن الثاني ..

ومء تإادارة الم تقا برم ،وا ال نابر مي وقم واحد استالم الط ام و ُ ن نون قا د الم تقا
(أحمجد منيجر يجالي) وهجو يسجتمع مجن وجا ال نجابر بجنف ارصجرار علجى نفج المطالج  .والتمسججك
بججنف

الموقججن  .واضججطر إلججى الرضججوخ ووعججد بوقججن ال لججد وتحسججين الط ججام  ..ولكججن اسججتقر مججي

أعماقه أن هناك قيادة وراء هذا ولجه والبجد مجن تيديببجا  .و؛جدأم الحجر  ..مشجدد قا جد الم تقجا مجن
الرقابة والمنع وتسارعم وتوالم حمالم التفتيش ..
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بينم ججا ابتك ججر الم تقل ججون وس ججا ا لالتص ججال  ..ب ججدأوا باس ججت دام ورق البفج جرة م ججي تب ججادل األ ب ججار

والتحليالم  .ووانم األوراق الموتوبة من أشنع ال ار م ولكن الم تقلين تفننوا مي تبادلبا وا فا با
 .وانتقلججم الرسججا ا السجراة علججى علج
دورام الميا .

الججدواء  .وانتقيججم م ججابا مججي أمججاكن ب ينبججا مججي الفنججاء ومججي
اس ججمه

ضج جبطم أوراق بب ججا تقرا ججر حَّ؛ج جي م ججع طالج ج
وح ججدث م ججي ش ججبر س ججبتمبر الماضج جي أن ُ
(حمججدي) وججان يحججاول إ فاءهججا مججي دورام الميججا  .مججيلقوا بججه مججي َّن اَّنججة التيديج  .وأشججب و ض جرً؛ا
وروج جالً و ل ج ًجدا حت ججى اعت ججرف أن (م ججوَّي حبشج جي) ه ججو ال ججذي أعط ججا األوراق وولف ججه بإ فا ب ججا وأن ججه
المس ج ول الحَّ؛ جي مججي عنبججر أر؛ ججة مرمججو مججي التيدي ج

ب ججد نف ججه حتججى وججاد يمججوم بججين أيججديبم ..

وش ر قا د الم تقا بانتصار يمونه أن ي يد به الحال إلى ما وان عليه  ..ومجي يجوم ( 9سجبتمبر)

اسججتدعوا مججوَّي لججإلدارة ووججان َّي مججا انججم مججاكر يججوم ذوججر شججنال ( مججي
يوسن :

-

البقججري)  .قاط نججا أحمججد

ذور قانون ارصالح الَّراعي  ..برضه يا َّميا !..

ل ججم ن ل ججال عل ججى المالحه ججة الس ججا رة ماس ججتمر (عب ججد الحمي ججد) يحوج جي م ججي أس ججى فج جي  .وو ججان
اسججتدعاء لججإلدارة حيلججة رب ججاد عججن ال نبججر  .إذ وججان قججد حججدث احتكججاك بينججه و؛ججين أحججد الهبججا

رم ،أن يسمو الثنين من َّمال نا بالذها

إلى دورة الميا ..

ولكججن االحتكججاك وججان ح ججة رب ججاد مججي االنف جرادي وتيدي ج

 ..مالمججيمور وججان ي ف جي م جا هججو

أ طججر  .إذ علججم الججَّمالء أنججه اتصججا بالمباحججث ال امججة ب ججد ضججبو التقراججر واعت جراف (حمججدي) ..
وتججاني يججوم وصججلم للم تقججا عر؛ججة سججوداء صججغيرة وأ ر جوا (مججوَّي) مججن التيدي ج

لي ججد مرق جة مججن

تمام جا  .وأحججاطوا بججه يتوسججطبم ضججابو مباحججث الفيججوم
ال سججاكر مججي انتهججار لي ججردو مججن مالبس جه ً
واسججمه (عبججد ال َّاججَّ شججاكر) وم بججم (منيججر يججالي) قا ججد الم تقججا ووويلجه (التونسجي) ومججالَّم (اسججمه

متحجي) وانبججال الضجر عليججه مجن وججا ات جا عشجوا ًّيا بالشجوم والكجرابيي السجوداني َّي المطججر علججى
همه إال أن يحمي عينيجه  .وقجد نجَّف الجدم مجن أنفجه وممجه بغج اَّرة
وا أ َّاء سمه لدر ة ما بقاش ُّ
ويرق سمه  ..لكنه تماسك حين قال له (عبد ال َّاجَّ شجاكر) إنبجم عرمجوا (إنجك انجم الجَّعيم بقجى

اللي بتحرضبم  ..عايَّ منك بقى تحوي لنا التفصيا  ..ورد عليه (مجوَّي) أنبجم لجن يحصجلوا منجه
على أية م لومام  .ماَّدادم وثامة الضر على وا أ َّاء سمه حتى يطا الدم ..
و اءوا بالولد (حمدي) من التيدي

 .ماقتر منه وهو متكوم والذبيحة  .وقجال لجه ( :قجول لبجم

وارحججم نفسججك أنججا عججذبوني لحججد مججا قلججم عليججك ما تصججر السججوة واعتججرف)  ..ونهججر إليججه (مججوَّ )

مشججفًقا وأدار و ب جه الججدامي عنججه  .ولمججا طالججم الك جرابيي عينججه صججرخ مججيبم يججا اوالد الكل ج

عين جي
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ارحججم  .وه ججم علججى الَّ؛انيججة ال السججين يتججاب ون الم ججَّرة مض جر؛ه أحججد ال سججاكر بشججومة مججي ر ل جه

مانوسججرم عضججمة السججاق  ..وضجر؛ه أحججد ال سججاكر علججى دمايججه مسججقو علججى األر ،لكنججه تحامججا
للوقوف حتى ال يلوث راحه .

ج ُّجرو إلججى الَّن اَّنججة علججى األر . ،وقججد حججاول ال سججاكر سججحله م جالً ولكنججه قججام مايتججا

الضجابو شججاكر وأصججدر أوامججر باسجتمرار الضججر مججادام لسججه ميجه نفج

وحججين لمججو (مججوَّي)

الوويا (التونسي) ووان أقلبم ضراوة  -من اآل ران  -لع دبلة َّوا ه من يد وناولبا له
وقال له ( :سلمبا الوالدي ومراتي ب د موتي !!) .

مقاب ،الكرابيي ان ل م من الضر وراح عسوري لم يم الب انة يطلج
مبا وا عليه وسبو ( ..ا رج يا ابن الكل

مجنبم وجرابيي ييرهجا

مام ال ار ا مي إيديوم و ايجه ومجان تطلبجي وجرابيي يجا

ولبة إمشي  )..ورمضوا أن يشارووا مجي ال رامجة التجي تحجدث أمجامبم بينمجا (متحجي) المجالَّم يجيمر

ال سججوري ي يج

وججي

ملججو وبيججر مججن ال ر؛يججة ودو؛ججو مججي الميجه وصججبوا الميجه علججى سججم (مججوَّي)

مقججادم النججار ميججه  .ووججانوا طب ً جا يقصججدون بوججد أن تصججيبه صججدمة أو سججوتي قلبيججة  ..لكنججه قججدر
ي ي أملبم وبال و الملو طبر و فن ال روح .
ثججم سججند عسججوري حتججى أد لججو َّن اَّنججة التيدي ج

مغشيا عليه .
األر ،ا ر القو
ًّ

ال اليججة حتججى مججن البججرش مسججقو علججى

ونم أثناء ذلك أستمع (ل بد الحميد) وأنا أ بَّ ال شجاء  .ونجم قجد اسجت رم ( ُتوت ًجوا) وبيج ار مجن
إحد الَّنَّانام عالوة على (توتجوي) األصجغر لكجى أحسجن مجن مجذاق ق اروانجة (اليمجك) التجي أهجدانا
إياها (عبد هللا) وألعيد صياية قروانة اللحم التي وانم هدية من المطبخ للضيوف ..
والتوتججو  -لججي

هججو التوتججو الم قججد ذو الش ج ار و الججذي عنججد الس جوابال والم لمججين الكبججار  .ولكنججه

ابتكججار بسججيو يوف جي لش ج ون َّن اَّنججة مردان جي  .عبججارة عججن (وججوَّ) مججن الصججفيو علب جة (سججلمون) أو
علبججة (دروب ج ) أو (واكججاو) يججتم ت جرام دا جرة مججن ال ججروم أسججفا الحامججة ال ليججا بح جوالي 1.5سججم ..

الكبنججة القمججاش) المشججب ة بال ججاَّ أو الس جوالر  ..والت جي
وأعلججى القججا بح جوالي 3سججم حيججث توضججع ( ُ
نقيا .
تش ا وتوضع القروانة موق الكوَّ مباشرة  .مي رج اللب من ال روم ال ليا أَّرق ًّ
وب د أن حمرم البصجا نصجن تحميجر وأضجفم لجه اللحجم ب جد تقطي جه مجع حبجة قوطجة صجن م
الشجيء مجع طبجال السجبانخ الحوجومي  ..و بجَّم م بمجا سجلطة ملكجي وبصجا

جبيا  ..ونفج
طبًقجا ش ًّ
أ ضججر  .ووججان (السج ين) القججاطن مججي الَّن اَّنجة تحججم منجي قججد أرسججا د ا ججة (سججنبالواني) محمجرة
ترحيب جا بالضججيوف مججع محش جي ورن ج
ً

مالح جي  ..ووانججم ار حججة الط ججام تقججاطع (عبججد هللا) وحوايتججه
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وتت لججه أن يفججرج عججن (أحمججد) الم لججال لججن البججا

 .وأمبلنججا حتججى موعججد دورتججه القادمججة (لضججر

ضاحوا ألداعبه ..
الفيش)  ..سيلته
ً
 وصلتم لفين ؟ ال مارة ؟ واال ابن ا م إليَّابيث ؟-

وانم مالك يا شيوعي .

-

أنا ب

-

ال  ..احنا دا لين على واَّة اللوا (المسيري) .

قال أحمد :

باطمن على (احمد) قبا ما تغسا له م ه ببطوالتك مع االن ليَّ .

تروه (عبد هللا) ليقوم بوا
-

الحراسة وتلبية ريبام الموطنين  .قلم ألحمد :

بو على الحيو اللي نبك ح تالقي رقجم تليفجون  .وابقجى ار جه مجع الجرقم ح يجذور

ب د شوية .
-

ود رقم مين ؟

ال  ..أصججا أنججا طب ً جا ونججم أهنججه ين ججع  .لكججن الحججال البججد إن للحوايججة أصججا  ..د
حوى لي الحواية دي مرام وتيرة ووينه بيحويبا ألول مرة وا مجرة ! أنجا وتبجم الجرقم
عشان قال اكشفه وانجه بيجيلن الحوايجام دي مجوري أول بجيول  .لكجن يجا أ جي  ..قالجه

هو هو ب د أسابيع وبالضبو ..

قال عبد الحميد :
-

إيه ي ني مجا هجو بيحوجي نفج

ارسجطوانة مجالَّم يحفهبجا َّ .ي مجا انتجو بتتسجلوا عليجه

هو بيتسلى عليوم ..
صفال (أحمد) وهو ير الما دة الفا رة :
-

إيه يا ابني دي عَّومة ؟

هو احنا ح يي ي لنا أعَّ منوم .

  ..وعبد الحميد وصا مي (إسطوانة ال ب بَّ ) لحد مين ؟احتي (عبد الحميد) دون يض :
-

أنا باحوي له على اللي حصا (لفوَّي حبشي) لما الواد (حمدي) اعترف عليه ..

تالقم أعيننا دون أن نقصد ماحمر و ه (عبد الحميد) للحهة وساد صمم ثقيا لثوان

ومغير ال و :
ًا
واسر الحرج
ًا
لكن (أحمد) صرخ
ر إيه يا َّمال  ..حد يشوف الما دة دي واتكلم مي االسطوانام ؟؟ إيه يجا ابنجي..
انم هنا مي البلبنية دي على طول؟  ..واحنا بنوامو مي ميادين البرد وال و .
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-

أل يججا حججدق دا ترميججه بمناسججبة وصججولكم مججش علججى طججول  ..دي ما ججدة مججن السججماء
للمحججرومين والمضججرو؛ين مججن مججن أبنججاء ال ججالم الثالججث المحبوسججين مججا بججين (الواحججام

والفيوم) .

ومججا أن بججدأنا نيكججا حتججى سججم نا ط جوام بول ججانين اربلي جة تججدق مججوق بججال الطرقججة وتبججَّ
ال نبر :
-

إيه يا شيوعية  ..إص د إلى الن لة !

إنم لحقم  ..اتفضا م انا يا بول ا..

دانتو بتاكلوا بقى  ..ط

ومد ذراعه ببساطة من موق البا

دوا..

 .وانم ُّ
وفه تحما برتقالة بصرة وبيرة وقام عبد الحميد

وتناولبا منه ميتب با بي راين .
-

دوا ..

-

يا عم متشوران ..

-

أنا بقى ح اضجر بلطجة مجي ال نبجر و ار جع لكجم  .وعلجى موجرة (القجو) عجاَّموم علجى

الشاي  ..ما تكلفوش روحوم ..

وأصر (أحمد) على إرسال علبه س اير واملة لج(القو) وأ ر (لر

ال ن) الذي ارتفع

صوته ب نبرة اصة يمسى ببا على (َّهرة الحروة الوطنية) و(أبطال الشيوعية) .

-

شفم آدي انم اعترمم بالتبمة اللي ح تلبسك بورة .

-

يا سيدي ب ملة  ..شرف نتما وتبمة ال ننورها ..

-

على مورة أنا مي ال لسة ح اعترف بال ضوية واعما دما سياسي ..

-

ما تت نباش بقى يا (عبد الحميد) مش ميه قرار من الحَّ .

والحهم أن (عبد الحميد) قد ا تل م عضلة د و؛ر؛ش ب يون يا مة وقال :
ونهر إليه أحمد نهرة عتا

ولوم .

ووان الحَّ قد أبلغبم أن رو نجا مجي هجذ الهجروف أمجر مبجم لكجي ي يجد ال اميجة للتنهجيم

مي ال ارج  .ولذا مبو يسمو لألعضاء بوتابة ت بد ب دم االشتغال بالسياسجة إن وجان هجذا
هو شر ال روج ولي

أكثر .

وونم قد اعترضم على القرار  .أبلغنجي بجه (أحمجد) إ ُذ ذورنجي بتحليجا (محمجد طجه) لمجا حجدث

جر ل ط جه بح جة أنبجا هيجيم الهجروف أكثجر
ب د ق اررام ( )61وما ذور أن تنهيمنا يت جذ منبجا تبرا ًا
الن طامججة نحججو اليسججار ولكججن الكثي جران يقولججون (طالمججا بق جي) الشججيوعيون وراء األس جوار مججإن النيججة
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ماَّالم مبيتة لتصفية الشيوعيين  .وأن ال روج بالكتابة وبجارقرار ب جدم االشجتغال مجي السياسجية ال

تفججرق عججن ارق جرار باالسججتنوار .موالهمججا ي ججردان ارنسججان مججن هواتججه وارادتججه وتسججلبه مصججداقيته

وسياسجي واشججتراكي  .إذ ويججن يموججن لنججا أن نوا ججه َّمالءنججا مججي ال ججارج بت بججد ب ججدم االشججتغال مججي
السياسججة ونحججن سججندعوهم لل مججا م نججا  .وويججن ن نججدهم إلججى صججفوف الحججَّ إذا ونججا نت لججى عنججه
بتحواله إلى ناد أو م ية يير سياسية .

 -باقول لكو إيه ؟ ما تسجدوش نفسجنا علجى األكجا  ..القجرار تجرك الحراجة لكجا َّميجا أن

ملَّما ..
ي تار  .ولي
ً
صيا شاين انه يلَّمنا الدما السياسي .
الو أنا ش ًّ
-

يججا َّميججا (عبججد الحميججد) ليججه التطججرف د ؟ مججاتكتبش إقجرار و ججالو  ..ألنججه مبججم لنججا

اننججا ن ججرج  .والججَّمال رأيبججم إن الم جدة اللججي قضججيناها يججادو هججى اللججى ح يحوججم ببججا

القاضى مي الهروف دي  ..ب د الدم ام اللي ر م واالت ا لتصجفية الم جتقالم.
ثم إن دا مش قرار دا تو يجه أو توصجية والحجَّ تجرك الحراجة للجَّمالء وانجم تسجتطيع

الموامقة على تو يه الحَّ أو رمضه  ..إيه الَّمة االعتراف دلوقتي  ..الو ..

ولكججن (عبججد الحميججد) الججذي هججا طجوال تلججك المججدة يءرقججه اعت ارمججه (بنصججن) اسججمي مججي التحقيججال
باعتبججار سججقطة لججم يغفرهججا لنفسججه  .اصججة وقججد عذبججه عنججد وصججولبما إلججى م تقججا ال ج بجَّ مججا ججر
اعت جراف أحججد الججَّمالء الطلبججة باسججم مس ج وله (مججوَّي) مججي ال نبججر وويججن وججاد أن يججودي بحيججاة ذلججك
المس ول والقي به على مشارف القتا .

ونجا قجد انتبينجا مجن ال شجاء وأشج لنا السج ا ر و جاء (بول جانين) بالشجاي مي جذم سجمم المسج ول

وقلم بحسم :
-

الو اطلع يا (احمد) وما الفليم وعبد الحميجد ح يلتجَّم  ..احنجا مجش ح نوتج

أي

إق اررام لكن لو األمر احتاج دما سياسي مينا المس ول  ..ودا مرهون بهرومجه لكنجه

قراري أنا .

ضحك عم (حسن عطية) وهو يسلمنا لتقييدنا إلى ثالثة من ح ار
-

الترحيالم :

هيه برضه حوومة هبلة اللي قايمة على ر ا بسببوم .

-

ليه يا عم حسن ..

-

لما ت رج ح ت رف وتشوف  ..لكن برضه ما انتو طران .

271

وضحونا اصة عندما هبر نا

الميمور (عبد ال هيم الرادي) على با

مي ابتسامة ذام مغَّ وونم قد علمم أنه سيقوم بي اَّة ..
-

الموت

وقجال

بط جا وججالم مججع ب جج ،يججا مس ج ون انججم وهججو  ..يججالال بالسججالمة أنججا عججايَّ ار ججع مججا

القيووش مي الس ن  .يالال إنشاء هللا تروحوا .

و ر نججا ضججاحوين لنفا ججي مججي ال ججارج بال ججدد البا ججا مججن ر ججال البججولي

ور ججال ق جوام

دادا القتحامه .
بلوك النهام المنتشران على الطراال ووينه حصار للس ن است ً
وعلى طول الطراال حيث أروبونا عر؛ة ي مغطاة تسير أمامبا سيارتان مالكي ببمجا هبجا
و لفنا عر؛ة ند وبيرة محملة بال نود المسلحين بالرشاشام ..

جر يثيججر الس ج راة لججدينا  .موججا هججذ االسججت دادام وو جا هججذا البلججع لنقججا ثالثججة
الحقيقججة وججان منهج ًا

شبان عَّل (طال

وتا ر و  ..ترَّي) إلى المحومة ..

وان الجَّوار الملتفجون حجول السج ن والجذين جاءوا للَّاجارة وال جادة مت جودين علجى رءيجة مسجا ين

يوميا للمحاكمة على ار م قتجا وسجرقة و طجن وقطجع طراجال  .وعلجى مسجا ين مجن وجا
ي ر ون ًّ

نججو قتلجة وه ججامين وت ججار م ججدرام ولكججن حصججرهم هججذ المجرة بججين عشجرام ال سججاكر المسججلحين
و دار الس ن أثار دهشتبم  .وعنجدما تبينجوا هواتنجا وشجاهدوا هي تنجا تحولجم دهشجتبم إلجى ت جاطن
و اصة أننا أ ذنا نلوح لبم مي براءة وصداقة

ولما هتفنا (تحيا مصر  ..عاش وفاح الشج

أنبججم ردوا علينججا ريججم يضج

لتبم يبادلوننا التحية ..

المصجري) وجان الجذي أدهشجنا نحجن هجذ المجرة

ال سججاكر وعصججبيتبم وريججم أنججه لججم يوججن هنججاك أحججد مججن أهالينججا الججذين

وانوا طب ً ا محتشدين عند المحومة مي الم تلو ..
إحساسجا بجالَّهو واألهميجة .
وان هنجاك عسجاكر علجى طجول الطراجال إلجى المحومجة ممجا أعطانجا
ً
وحججين وصججلنا إلججى بججا المحومججة وريججم عججدد الهبججا الكبيججر ووججان بيججنبم عججدد مججن ذوي الكابججام
الحم جراء وال نججود الججذين وججانوا يصججن ون حججا ًاَّ مَّدو ً جا لنمججر منججه  -تججدامع األهججالي ووججان (أحمججد
ومحمد) قد ت رما على أقار لبم وم ارف من (ميم الحلوج) ..
-

أمي هناك هي ..

قالبججا (عبججد الحميججد) وهججو يوججاد ي تنججال بالججدمو ..

ججا السججيدة ال ججوَّ ال تبججالي بمججن أمامبججا

اذبا إياي م جه
واندم م نحو  ..ساعتبا اَّداد يض الهبا  .لكن (عبد الحميد) اندمع نحوها ً
مقيدا إلى يد من ناحية مشجال طراًقجا إليبجا  ..وهجي ال تكجاد تهبجر مجن بجين أ سجاد ال سجور
وونم ً

واألهالي  ..ممد يد يلم

ذراعبا الممدودة مغض

ضابو وبير ودم با إلى ال لن موادم تسقو
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اذبا ال ندي المر؛و م ي إلى حيجث الهجابو ميطاحجم يجدي
وسو الَّحام وو دتني أصرخ وأقفَّ ً
بقب ته ذام الشراو األحمر إلى األر: ،
-

يا اوالد الكل

دي أمه يا هلمة يا وفرة  .ميه إيه ؟

ووججاد األمججر أن يتطججور اصججة وقججد رمججع عججدد مججن ال سججاكر عصججيبم رنقججاذ وججا
الججده

الل جواء مججن

تحججم األقججدام  .وتكتلجوا ودم ونججا إلججى دا ججا صججالة المحومججة م ججن الضججغو قلججيالً قتشججبثم

بجألر ،ورمضججنا مي ً جا التحجرك إلججى دا ججا قاعجة المحومججة إال ب ججد السجماح بججد ول أهالينججا  ..ولججم
يون الح ار يتوق ون هذا ولكن يبدو أن من حشدهم إلى هذ الدر ة أد لوا مي روعبم أن مجن
ججاءوا لح ارسججتبم علججى در ججة قصججو مججن ال طججورة وأن أشججياء رهيبججة سججوف تحججدث  .مقججد مو ججم

بالضججابو الل جواء الججذي أسججقطم وابججه يصج ًجبا عن جي يوججاد يحتضججن (أم عبججد الحميججد) وهججو يسججندها
ويقودها نحو القاعة ويصدر أوامر لل ساكر بإمساح الطراال أمام األهالي للد ول ..
-

أهالي المتبمين ب

 ..ما حدش تاني يد ا  .امتو الطراال منك له ..

وشورته ألعلنه أنني لم أقصد إهانته  ..ميوصا والجدة (عبجد الحميجد) حتجى الجدا ا ووينجه يف جا
هذا بوا إرادته ..
وانجم واق جة عاديجة لجم يت مججد أحجد وقوعبجا  ..ولكننجي أذورهجا ألنبججا طجارم علجى أ نحجة ال يججال

الش ج بي لتصججبو مججي (ميججم سلسججيا) قصججة تججرو عججن (ابججن عبججد البججاقي) وويججن (مججرمو) بججاللواء
األر .. ،مثلما قيا لي من قبا من أحد ال فجراء الجذين جاءوا لقضجاء عقوبجة الحجب

مجي السج ن

ألن سرقة حدثم مي دروه والذي وان مي البلد بالتيكيد ليلة تفتيش بيتنا  -بجين الحوومجة قبضجم

علي وأنا أوَّ منشورام الحَّ الشجيوعي مجوق (دميجا و أر

البجر) مجي طجا رة هليوجو؛تر !! المبجم

..
أيضجا الحجاج
مجي دا جا القاعجة وجان هنجاك القليلجون مجن (ميجم الحلجوج) مجن أصجدقاء وأقجار  .و ً
(محمد) األخ األكبر (ألحمد) لكن م همبم من النسجاء تحس ًجبا ومجا قجال لجي مجن اتبجام بجاقي ر جال

ال يلة ووفايجة (سجيد)  .وجذلك وجان هنجاك والجدي وأ جي (عجادل) وأ جي ( مجال) ووجان مجي الثامنجة
من عمر  ..ووان أبي قد أ ل

أمي وأ تي (سميرة وحسناء) بالقر من القفو  .ممجا أتجاح لجي

ولبجن تبجادل الحجديث والرءيجة القرابجة بينمجا جاء هجو يسجتقبلني عنجد د جولي القاعجة واحتضجنني قبجا

د ججولي القفججو  ..وججان سججمه ينججتف ،بججين ذ ارعجي المقيججدتين  .سججيلته عججن (آمججال) مججاكفبر و بجه
وقال  :عندها هروف .

273

مووا قيودنا ب د د ولنا إلى القفو و اء المحامون لمقابلتنا  ..وونا قد اتفقنجا مجع ب ضجنا علجى

إلَّام المحامين بالدما القانوني ومن بم من س

الشيوعية أو ذم الشيوعيين وصرخ (عبد الحميجد)

منف الً عندما دهش محاميه لموقفنا .
-

هو أنا لو متبم بالسرقة ح تتطو لشتيمة الحرامية !

قلم له :
-

إهدا يا (عبد الحميد) .

-

يا أستاذ (عثمان)  ..أر ووم تلتَّموا بالدما القانوني وب

و اطبم المحامين مي ش و األستاذ (عثمان َّوي) الذي وان والدي قد ووله للدما عني :
.

-

إنم ود بتقيد حراتنا مي المرام ة  ..يا إما مش عايَّان براءة .

-

ع ججايَّان ورامتن ججا قب ججا البج جراءة  ..أر ججوك  ..ل ججو مس ججيم الش ججيوعية أو الش ججيوعيين م ججي

-

أل بقى  ..انم ود ح تشلنا  ..أنا وعدم والدك بالبراءة .

مرام تك أنا ح اضطر أوقن الدما واعما دما سياسي ! ..
-

أستاذ (عثمان)  ..إنم سم تك ومحامي موق ال ادة  ..لكن احنا  ..وبالش احنا ..

أنججا ش صججيا أمضججا الس ج ن واردانججة علججى البججرءاة علججى حسججا

المبججدأ  .والحججظ ان

النيابة أمر م عنبم االتنين .
-

ومع ذلك إحنا متضامنين م ا ..

أر جووم  ..النيابجة ح نتحمجا سجباببا وشجتيمتبا ألن د شجغلبا وان ونجا بنطجالبوم بجالرد
عليبا ..

-

يا أستاذ احنا بنييد حوم عبد الناصر وق ارراته االشتراكية .

-

الم لة اللي تحم إيدوم بتنطال بود  ..إقروها ..

-

ثججم إحنججا د لنججا بورس ج يد وحار؛نججا َّ .مالءن ججا مججن (ميججم الحلججوج) وطنججاح وييره ججا ..

-

إحنججا مججش أقججا وطنيججة مججن القاض جي وال مججن وويججا النيابججة ولججو انبججم بيقبض جوا علججى

-

أنا مستغر يا أستاذ (سمير) من موقفك  ..أنا عايَّ لك البراءة .

واستشبد منا شبداء مي وا الم ارك الوطنية .
وطنيتبم مرتبام ..

-

الك ارمججة يججا أسججتاذ (عثمججان) األول  ..د موقفنججا وأر ججوك مججا تحر نججاش ح ي ججر إيججه؟
نق د تالتين شبر تانيين مش ح نموم !

جاء أبجي يسجتطلع األمججر لمجا طجال ال ججدل مجع المحجامين  ..ولمجا أ بججر (عثمجان َّوجي) بمججا
ر انف ا وقال لي :
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-

إيه يا ابني  ..هجو انجم مجا تسجترش أب ًجدا  ..إحنجا طجامحين الكوتجة بسجببك وانجم مجش
حاس ج ج  ..شجججوف أمج ججك وا واتجججك الل ج جي قج ججاتلبم البوج ججا  ..واال ا ججوك الصج ججغير دي
(آمال) وانم ح تتطلال بسببك .

-

يا بابا  ..أنا وا اللي بطلبجه م األسجتاذ (عثمجان) هجو الجدما القجانوني  .وفايجة النيابجة
ح تشججتمنا  ..ح ن ججش م اهججا سججبال مججي الكججذ

ود عشان ورامتبا وهي أدر بمصلحتبا .

 .مججا يججنف ش ( .آمججال) اتطلقججم قبججا

هدأ األستاذ (عثمان) وأعاد إلى موانه حيث ت ل
-

الو يا أستاذ سمير  ..ح احاول  .ب

بتضي وا مستقبلكو .
-

مش على حسا

أمي وأ واتي وعاد إلي ..

مي الحالة دي البراءة ص بة  ..انتو ود

ورامتنا والمستقبا مي علم الغي

ومش بإيد حد .

ماعيا والتَّم المحامون به  ..ووان األمر أسبا بالنسبة (ألحمجد وعبجد الحميجد) ..
وان ردنا
ًّ

ألن تقرار بير ال طو أثبم أن و مقاالم (صوم الفالحجين) وجان طجي أنجا ريجم محجاوالتي
إ فجاء ذلجك وتالعبجي بطراقجة الكتابجة والحجروف  .وقججال القاضجي إنجه ي ارعجي مجي حومجه صجغر سججن

المتبمججين وقلججة ب جرتبم بالحيججاة وأنبججم بالتيكيججد ت رض جوا للتضججليا ولججذا مبججو سججيوتفي بالمججدة الت جي
قضوها مي الس ن ودر ينبغي عليبم وشبا
و؛ج( )3آالف نيه يرامة ..

استي ابه  ..وحوم بناء على ذلك بسنتين لكا منا

وراتف ججم هتامججام متفرقجة  ..يحيججا ال ججدل  .باعتبججار أننججا ومججن ُحوججم ببجراءتبم مالكججا ي ججرف أننججا
قضججينا المججدة والمصججاران ! وبالتججالي وججان الحوججم ي ن جي رو نججا إلججى الحراججة  ..وارتف ججم َّياراججد
ب جج ،النسججوة  ..ولكن جي نهججرم ناحيججة أم جي مبتسج ًجما ومش ج ً ا لبججا وأل جواتي  .لكججنبم مي ججا وججانوا
يبوون أو يوادون  ..وانوا ي رمون وما أنا متيكد أنبم لن يفر وا عنا .

ميمر االعتقال لج(أحمد وعبد الحميد) ماَّال قا ًما  ..وعلى األحر ينتهرني بالتيكيجد مثلجه .مينجا
سوءا مي القضية ..
الذي وان موقفه أشد ً
وأعادونا إلى الس ن ..

النطال بالحوم  ..ووسو إحسا

اَّ ن بال روج إلى الحراة لم ن د مرصة لودا

ا تُطفنا عق
أهلنا وما ينبغي مقد عم لدينا وهم أننا أمضينا مدة الحوجم ولجي

ار نتبادل األحضان والقبالم حتى نَّهال ..
مي الشار أحرًا
وعادوا بنا الى الس ن مي لمو البصر ..

هنجاك سجو سجاعام قليلجة ونوجون

ومي الس ن اكتشفنا أننا بصدور الحوم لم ن د ننتمي إليه وال إلى لوا حه ..
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وصججلنا السج ن مججي سججاعة القيلولججة حيججث الَّنججاَّان والحججوش لججي

بيعمال م تلفة ..

ميججه سججو أعججداد قليلججة منشججغلة

أبلغونججا أننججا سججوف نرحججا علججى الفججور  ..مالسج ن لججم ي ججد بيتنججا  .واسججتبقى حججر الترحيججا حتججى

ننتبجي مججي أسججر وقججم مججن إ جراءام ارم جراج واصججطحبنا أحججد الس ج انة إلجى الَّنججاَّان مججع ت ليمججام
اهَّ لتسليمنا مالنا مي األمانام .
ًا
مشددة بارس ار ليحضر أشياءنا الش صية ووان الكات
ووان ال ار د (الرادي) قد قام بي اَّته وحضرة الضابو (مي ا يا) ي ل موت ًبا ال يتد ا ..
ووان هناك هابو مباحث وعدة م بران .

أُ ججذم علججى مشج ِّجمي مقججد ونججم أتصججور أنججه سججيوون هنججاك وقججم علججى األقججا لتوديججع َّمال جي مججن
المسججا ين والسججالم علججيبم وترتيج مججا ي ج مججن وسججا ا التصججالي ببججم سجواء ر ججم أو ُرِّحلججم ..
ووججان أمل جي ض ج ًيفا أص جالً مججي ال ججروج  ..أو مججي الب جراءة وأن لججدي الوقججم الكججامي أللججم وججا تلججك

ال يو المب ثرة التي مو م ببا مع حوم المحومة الذي يواد يوون بالبراءة ..

وانم الَّناَّان مقفلة ونداءام ارس ار تطاردنا  .ملم أستطع سجو االنفجالم مت جاهالً صجيحام

السج ان إلججى المطججبخ وودعججم َّميلجي هنججاك وطلبججم منججه أن يبلج َّمالءنججا بمججا حججدث وأننجي سججوف
أعما المستحيا لالتصال ببم سواء ر م للحراة أو رحلم إلى الم تقا  .و ر نجا وسجو ح ارسجة

مشددة إلى القسم لإلمراج عنا ..

منحن اآلن من رعايا وعبدة المباحث ال امة ..
وسجو مرحججة ارمجراج لجم ننتبججه إلججى أننجا قججد اسججتبلكنا تقر ًابجا م هججم رصججيدنا مجن النقججود والسج ا ر.
و؛تنا مي (قسم أول) على أما أن ييتينا المدد عندما ي رف أهلنا إلى أين سارم بنا األمور .
وججان إ ججوتي مججي مدارسججبم وذه ج

والججدي إلججى س ج ن (المنصججورة) مقججد وججان اليججوم موعججد َّاججارتي

الروتينية  .ولكنبما مو ا بينني قد أمرج عني باألم

 ..واستطا عم (حسن عطية) أن ي برهما

أننا البد مي القسم ألن المباحث ال امة هي التي استلمتنا ..

ولجم أر والجدي قبجا ترحيلجي ولجم أشجاهد و ججه أمجي وونجم قجد َّودم (أحمججد وعبجد الحميجد) اللجذين

جادا علججى أن المسججا ا
وانججم و بججة ترحيلبمججا إلججى (الفيججوم) م روم جة بمججا يوفيبمججا مججي الرحلججة اعتمج ً
ستتحسن إذ ال بد أني سيحهى بَّاارة دسمة قبا الترحيا منحن ماَّلنا مي بلدنا وعلى ُب د طوام

من أهلي  ..لكن ذلك لم يحدث ..

***
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 رحلم إلى القاهرة وأنا شبه مفل

من عملجة السج ن ومجن عملجة الحراجة  .و جدم

نفسي مرة أ ر مي موا بة (الهويلي) ..

يججوم د لججم المبنججى مججي الم جرة الماضججية منججذ ثججالث سججنوام وججان يمججور بالحروججة .

عر؛ام تَّم ر ار ة وأ ر تيتي  ..ح ار

مي وا موجان صجيحام ونجداءام

وأوامر وأصوام أسلحة حول البوابة الكبيرة  .ومع أننا ونا مي ساعة متجي رة مجن

الليجا إال أن الحروجة وارضجاءة وانجم تجوحي بجين ال أحجد هنجا يتبيجي لنجوم أو يفوججر

مي راحة ..

هذ المرة قادني الضابو الذي صحبني وال سوري المقيد لم صمي نحو البوابة ب د أن حاس
التاكسي الذي روبنا من محطة با

الحديد إلى الدا لية  ..وقدم ورقجة لمجن يجتحوم مجي البوابجة ..

مسجمو لنججا بالججد ول  ..وججان الحججوش الر يسجي هادًجا  ..والحروججة قليلججة وروتينيججة  .واصججطحبني إلججى
حيث أشار لجه الحجار  .مروبنجا المصج د إلجى الجدور المقصجود  .وو جدتني مجي نفج

الموجان الجذي

طا آ جر يرتجدي
أعرمه  ..ونا على ما يبدو مي مترة راحة وال أحد مي موتبجه  .وقابجا الضجابو ضجاب ً

المالب المدنية  ..مسلمني له واستدار ال سوري منصرًما بينمجا مجتو الضجابو المجدني نفج
التي أودعم ببا مي المرة األولجى ودعجاني للجد ول  ..وبجال ولمجة جذ ضجلفة البجا وأيلقجه علجي
الغرمجة

ومضى ..

و ججدتنى أتيمججا الموججان  ..ووججان ومججا تروتججه مججي الم جرة األولججى  .نفج

الموت ج

الكججالو والكرس جي

اليتيم  ..واللمبة التي يطاها ويطم سلكبا مضالم الذبابام والتي تضيء باستمرار لتَّاد الغرمة

هالما  .ووو الشاي ذو البقايا المت م بيعقا
الكالحة
ً

الس ا ر .
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مانا  -وانم آ ر سي ارة شر؛تبا هي تلك التي عجَّم علجي ببجا الضجابو ونحجن
ونم ا ً ا و ُر ً
مي القطار  ..وأ ذتبا ب د ُّ
تمنع إذ وان ي رف أنني ال أملك أي س ا ر .
ر؛م وا ما ر؛ته من قبا مجن محجاوالم لتمضجية الوقجم الممجا وان ونجم (أول مجرة) أود أن
تدم ني الحروة إذ ونا مي عَّ الشتاء  ..أما اليوم مال و أدمي  ..ولكنني مضيم أدور حول الغرمجة
وأقط بججا مججن ناحيججة أل ججر لتمضججية الوقججم ال أكثججر  ..ولكججن الوقججم ال يراججد أن يمججر  ..والنامججذة

المغلقة منذ سنوام ال يوحي ما يلوح منبا من ضوء بيي تغير أو تبدل  ..والصمم يتراكم بمرور
الثج جواني وال ججدقا ال طوال ججة ال تحج ج  ..وأ ي ج ًا
جر ت ب ججم  ..ميس ججندم الكرسج جي عل ججى الح ججا و  ..م ججا الً
تاروجا سججاقي م لقتججين مججوق سججاقيه المجرتف تين عججن األر ،وضججممم ذ ارعجي علججى صججدري
و لسججم ً
ورحم مي النوم ..

جديدا ال يسجمو إال بجالتفوير ميمجا مجر بجي حسج
وان الت ج ش ً
الرمادية الثقيلة الها ..

مجا تسجمو بجه مالمجو هجذ الح جرة

و دتنى أتسلا برأسي عبر شراو الضوء الساقو على أر ،الغرمة من البا

حروة وال صوم وما أن عبرم رأسي البا

مبددا ..
حتى صرخ أحدهم ً

المفتوح حيث ال

ُ ش و ..
وسججحبم أرسجي مججي التججو  .لكججن بقججاء الحججال علججى مججا هججو عليججه  -ال أحججد يججيتى وال أحججد يججتكلم

شج ني مجرة أ ججر علججى التسججلا ارً جا إلججى الطرقججة الصججامتة والسججلم البججارد  ..حتججى و ججدتني مججي
الشججار وأنججا أءوججد لنفس جي أنن جي حججر مقججد قضججيم مججدة عقججو؛تي وأكثججر  .ولججذا مججال أحججد سججيمانع أو
ي تج ججر ،علج ججى مج ججا أم لج ججه  ..وتحيج ججرم سج ججاعتبا إلج ججى أيج ججن أذه ج ج

 .مج ججال يموج ججن أن تكج ججون شج ججقة

(السججواكيني) علججى حالبججا  .وال يموججن أن تكججون شججقة (عابججدين) تنتهججر  .وقججد ُقجب ،علججى وججا مججن
ميبا من قبا مقد مجرم شجبور بجا سجنوام علجى ذلجك  ..وال أحجد ي لجم اآلن بموجاني حتجى أبجي البجد
ص جدم عنججدما لججم
أنججه عججاد إلججى القسججم ب ججد أن اكتشججن أنن جي يججادرم س ج ن المنصججورة  ..والبججد أنججه ُ
ي دني  .والبد أنه يض وتشا ر مع أمي ألنبا هي التي اقترحم عليه أن تذه لَّاارتي مي

قانون جا وأشججفقم
الس ج ن وه جي ال ت ججرف أنن جي رحلججم ألنن جي مفججرج عن جي ب ججد قضججاء مججدة حبس جي ً
عليبمججا وأنججا أر مقججدار إحباطبمججا وييسججبما وال سججاكر مججي القسججم يي ججذون منبم جا األكججا والس ج ا ر
بح ة توصيلبا إلي با ييكلون ط امي واد نون س ا ري أمامبمجا رياهتبمجا وايجاهتي  ..ملجم

أحتمججا وه مججم علججيبم ياضج ًجبا  ..ما تججا ت جواَّن الكرس جي وسججقطم بججه أو سججقو ب جي علججى األر،
القذرة  ..مانتببم ..

278

قمججم ألملججم أط ارمجي  ..وانججم الغرمججة ومججا هجي بالضججبظ مثلمججا تروتبججا مججي الم جرة السججابقة وان

وانججم أكثججر قتامججة  .ال شجيء تغيججر ب ججد وججا هججذ الشججبور سججو أن باببججا مغلججال وال ضججوء ينسجو

علججى أرضججبا مججن باببججا المفتججوح  ..مججاَّدادم حلكججة بينمججا وججان الضججوء يغمججر الطرقججة ومججا حججدثتني

الشراعة الَّ ا ية أعلى البا

الض ة التي ُمتو ببا البا

إذ د ججا (البب جي) نف ج
األسبال .
-

انتَّعتني من ت يالتي وقجذمم بجي علجى صج ور الواقجع الحجادة ..

الضججابو الملك جي الججذي ججاء ب جي إلججى هججذ الح جرة مججي شججتاء (- )1959

تججاني يججا ابججن عبججد البججاقي  ..؟  ..ليججه وججد يججا ابن جي؟ أنججا مججش نصججحتك ملكججش دعججوة
بالنا

-

والتي أكدم لي أن النبار قد مضى وحا الليا ..

دي !!

بتبيي لي ان انا أكبر شوية من إني أكون ابنك يا باشا !

-

تاني  ..لسانك د هو اللي وداك مي داهية .

-

وهللا لساني مش هو اللي ابني هنا ..

-

أنا مش نصحتك  ..إن (حسين عبد ر؛ه) د واللي َّاه ح يودوك مجي نصجيبة مجش
ونم تراعي أبوك وسنه وا واتك ؟

التَّمم الصمم ولم أرد عليه ..
-

إيه  ..؟ مش بتتكلم ليه ؟..

-

أنجا مججش ملجَّم أتكلججم  ..ثججم إن انتجو طفتججوني مجن قسججم أول المنصججورة وانجا علججى لحججم
بطني وبما إنوم موق حوم القاضي والمحومة ومصران على اعتقالي ريم إني بحوم

المحومة حر  ..مينا مش ح ارد احت ا ً ا علجى حبسجي وت جوي ي  ..ح اومجر طجاقتي
..
-

أمبم من ود إنك ما اكلتش من الصبو  .ولسه لحد دلوقتي على لحم بطنك؟

لم أرد ..
-

وال شاي وال س اير ؟  ..دا باين وال ميه ومان  ..مش ممون .

هللم صامتا امد الو ه ال أ ي
-

ب

انم مالكش حال  ..وان الَّم تنببنا لكد ..

لم أعلال  ..مانطلال ارج البا
-

..

ثم عاد ب د قليا متبلالً .

الو يا سيدي  ..ولبا دقايال ونصلو يلطتنا  ..مبسو ؟!

جاكنا  ..مي ججذ يرمقنجي بججتم ن وينججه يمججتحن صججالبة مججوقفي  ..ثججم تحججرك إلججى
بقيججم صججامتًا سج ً
مفتوحا  ..ب د دقا ال  ..اء أحد األمندية ض ام ال سم رأيم ميجه (يجول)
ال ارج  ..وترك البا
ً
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السج ج ن الحر؛ج جي  ..و ب ججه الملحج جم وحوا ب ججه المحترق ججة وش ججفتا ال ميلتج جين وشج ج ر األيب ججر ال ججذهبي

ممألني بالتقََّّ حتى ودم أن أتقيي  ..صاح بف ا ة ..
-

ت الى .

و ججرج مججن الغرمججة ووقججن ينتهججر أن أتب ججه  ..متماسججوم مت ججاهالً يلهتججه وات بججم نحججو ببججدوء

مسججبقني إلججى الح جرة الم ججاورة الت جي وججان ببججا موت ج

عليججه أبججا ورة وب جج ،األوراق  .وأمامججه عججدة

امجا  ..قجال الم بجر مجي حجدة وهجو
وراسي لدية وسطبا منضدة عليبا لفة ورقية توحي أن ببا ط ً
قيجا بجه وبجا ووفتجة  ..وعلبجة طحينججة وطرشجي وأشججار
يفج ،اللفامجة مججي رج منبجا  ..بج ًا
جَّ وطبًقجا ور ًّ

إليبا بحدة وقال :
-

تفضا !!

ووينججه يقججول  ..إتسججمم  ..وعلججى الفججور َّال إحسججا ال ججو هارً؛ جا وقلبججم ال ار حججة بطن جي ..
ولكنج جي تغلب ججم عليب ججا ب ججين تناول ججم قط ججة ي ججار م ل ججا  ..أع ججادم لم ججدتي اس ججتقرارها  ..م لس ججم

مبتسما :
لن الموت
صامتًا  .د ا (الببي) و ل
ً
 -أنا ببدلتبم  ..إ اَّي يسيبوك ود  ..دا احنا م رمة قديمة ب

أنا َّعالن ..

ير الحظ أنني لم آكا ..
وأ ًا
 هللا  ..ان ججم م ججش بتاك ججا لي ججه ؟  ..اتفض ججا عش ججان ن ججرف ن ججتكلم  .علش ججان ن ل ججوار راءام وتتفضا تروح  ..إيه يالال  ..وا .
..

-

 -ما عادش لي نف

-

دمايججك ناشججفة لسججه  ..يججا ابنججي أن جا نصججحتك مججي الم جرة الل جي ماتججم وونججم

قلم لك (دار الفور) والنا

البججر ..

دول ما وراهمش اال ال ار ماسمع نصجحيتي دلجوقتي .

يالال لو عشان ن لو  ..أعتقد انك ب د الت ر؛ة اللي مرام ببا تسمع نصيحتي

المرة دي .

-

حضرتك مش مالحجظ إنجي مجا سجم تش نصجيحتك وانجا س ِّجني عشجران سجنة تفتكجر ب جد
ما بقيم ( )23وعرمتكو على حقيقتكو ح اسمع لك نصيحة ؟!!

-

يججا ابنججي بججالش سفسججطة  .جد اكتج

االسججتمارة دي  ..وب ججدين ح اسججيبك تكتج

اللجي

انم عايَّ  ..بويفك  .وا اللي احنا عايَّانه منك نبذة عن سيرة حياتك من (ميم

سلسججيا) لحججد هنججا  ..يججالال تنفججع عن جوان قصججيدة (مججن ميججم سلسججيا لالهججويلي) ومججا
تلفش وتدور  ..احنجا أكتجر منجك عايَّانجك تجروح  .بج

وا بنجا حيجال البلجد يحجتم علينجا

أن نتيكججد إنججك اسججتوعبم الججدر  .وح تب ججد عججن بججالوي السياسججة وطراقبججا األيبججر ..
وا األول  ..وح اب م لك الشاي  ..و د آدي علبة سج اير بحالبجا  ..ب جد مجا تاكجا
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 ..تي جي هنججا علججى موتب جي وتق ججد موججاني وتا ججد راحتججك  ..إمججال االسججتمارة  .وولبججم
ورقتين ثالثة وا تصر علشان تلحال تروح الليلة  ..بالكتير  ..يالال  ..يا سمير ..

وقام و رج وأيلال البا

لفه ومضى  ..وانم م دتي قد عادم تتحرك مي رستبا  .وتناولم

سجي ارة مجن ال لبجة الملقججاة علجى الموتج

وأشج لتبا وعجدم إلجى المق جد  .وحرصجم علجى أال أتحججرك

من مواني  ..وان لدي ش ور حاد أنني تحم المراقبة ميم نم مي االستمتا بالسجي ارة مسجتر ًيا

ياضبا وهو يصرخ مي :
مقتحما الغرمة
 ..إندمع (الببي) ب د أكثر من نصن ساعة
ً
ً
 ميه إيه ؟ احنا بنبَّر ؟!و استط م استي ا

ضة الض ة المبايتة قبا أن أرد :

 طب ً ا أنا مش باهَّر . ما وتبتش اللي قلم لك عليه ليه ؟ عشان تروح ! -أنا مش عايَّ اروح  ..وأنا أصالً مش عارف اكت

إيه ؟ وليه ؟

االسججتمارة ؟  ..أن ججا وتبتبججا م ججن تج جالم سججنين هن ججا ووججا الم ججدة دي أن ججا مججن ممتلك ججاتكم وم ججا
اتغيرش ميبا حا ة  ..يبقى الَّمتبا إيه؟ ..
 -وما وتبتش تاراخ حياتك ليه ؟ ..

 -أنا مش مغرور للدر ة دي يا بيه  ..تاراخ حياة إيجه ؟ اتولجدم ووبجرم ورحجم ال ام جة

وانتوا حبستوني  ..يبم مين الكالم د ؟

 -ال  ..دانم َّودتبا الو  ..أنا مطول بالي عليك لحد هنا .

 وهللا سيادتك د ورم منك وان ونم شاين ان وا د مالوش الَّمجة  ..اذا ح تروحجونيروحوني واذا ح ت تقلوني  ..لصوني .

مبتسما  ..وقال :
بلع راقه بص وبه وتماسك
ً
 -عنججدك حججال  ..مججا يبمنججاش تججاراخ حياتججك  ..ب ج

عشججان ت ججرج ججد اكت ج

 ..م ججرد

ت بد إنك مش ح تر ع تاني للسياسة .

-

آسججن  ..مججش ح اكت ج

أي ت بججد ألن جي مججش ضججامن عمججري وب ججدين هججو انتججو ونتججو

حابس ججيني م ججدرام ؟  ..حابسج جيني سياس ججة  ..وم ججا اقدرشج جي ا ججرج عل ججى بن ججد يي ججر

السياسة  ..أموم !
-

ي نى مصر ؟!

-

حضرتك اللي مصر ..

نفخ نف ة حارقة مي و بي واستدار و رج مي يض

شديد  .و لسم أعجاود النهجر ميمجا قلتجه

مريم أنني لم أت اوَّ حجدودي  ..بجا علجى ال وج
وما م لته وأقيِّمه ببدوء أ

أع بجم بنفسجي ًّجدا .
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ومألن جي هججذا بالثقججة مينججا أعلججم أن هنججاك وثيججران قججد أُمججرج عججنبم  ..وأن تصججفية الم ججتقالم صججارم

أقر وأدنجى ممجا يهنجون  ..وأن قلجيالً مجن الصجمود وال نجاد ضجروري علجى األقجا لصجحتي النفسجية
وأنه على أري أمي ( -مام الكتير ما باقي اال القليا)  .وهَّم سدي قبقبة صامته ارت ش لبجا
سججمي ولججه مججن أ مججو قججدمي حتججى الن ججا  ..مانتفضججم نشججوة وان لججم أنججب

نف !!

ض ج ة مججتو البججا

ببنججم شججفة  ..وال

أعججادتني م جرة أ ججر إلججى أر ،الواقججع  .د ججا (البب جي) وهججو يفسججو الطراججال

باحترام مبال ميه أمام ويان ض يا يرتدي بذلة واملة لم تفلجو مجي أن ت تصجر البجون الشاسجع بجين
ضججآلة ح مججه وأببججة االحتجرام التجي يحيطججه ببججا (الببجي) الرااضجي القجوام والشججحطين الججذين د ججال
لفبما ليَّاد ما شغال من مضاء الغرمة من ضآلته  .وليءود لي ما يهب ارنجه مجن والء والبجي أنجه

البجد أحجدهم ! أحججد وبجار قجادتبم اآلثمججين الكبجار  ..وت يلجم إموانيججة أن يوجون

(حسججن

منير) أو(إسماعيا همم)  .و اءني صوته الم نجث يصجيو وهجو ي تلجي منصجة اسجتقبال األوردي

:

-

أنا مش سامع صوم الولد د يا (رشدي)  ..دو

!!.

وب د أن استقر لن الموت
-

هاتوا له شاي ..

عليه شوية ل جا يسجم ني صجوته

مي عصبية قال لتاب يه :

والتفججم ب صججبية للشججحطين الججذين وانججا قججد اسججتق ار لفجي  .وألننجي الحهججم طججول الوقججم
أنبما وانا يرمقاني بنهجرة الصجياد الجذي يقجي

واجدر أيجن يقتجا ضجحيته  ..ومجع تصجوري

أن (هجاتو لججه شجاي) دي هجي ولمجة السججر  -لكنبمجا لججم ينقضجا علجي بجا ذهج

أحجدهما إلججى

ال ارج م الً  ..مصحم بصوم ا تبدم أال يهبر ميه ض ن ما ..
-

مش عايَّ شاي ..

-

إيججه يجا ابنجي يججا سججمير ؟  ..ليججه مَّعججا (الببجي) بيججه ؟  ..د بيحبججك  .إنججم ناسجي إن

-

أوالً  ..سيادتك يلطان أنا مش ابنك أنا أسيرك  ..س ينك من تالم سنين .

مرمقني بنهرة مستطل ة وقال مي عطن ل يم :
هو اللي اتوسو لك المرة اللي ماتم عشان نسيبك تروح ؟ ..

-

مججا يبقججاش طلقججك حججامي وججد  ..إحنججا لحججد الججوقتي مطججولين بالنججا عليججك  ..أق ججد و ججد

-

حا ة ..

الورق واكت

-

اللي طلبه منك عشان تروح  ..إ لو ..

أنا قلم لحضرته إن انا مش ح اكت

ح اوديجك و ار الشجم  ..ت فجن مججي الواحجام  .مجا حجدش ي ججرف لجك طراجال ُ جرة  .وح
ندمنك هناك َّي الكل .
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منتفضا من موق الكرسي ووا بته بينما تشني الشحطان لفجي ولكنجي لجم أعرهمجا
قمم
ً
اهتماما .
ً
ِّ
 أوالً حضرتك أنا مش ولج  ..أنجا شجاعر وطالج مجي ال ام جة وسجني ثالثجة وعشجرانسنة  .وأسير عندوم من ثالث سنين  .سم م ميبم عن بالويوجم وشجفم علجى إديوجم

الل جي ح تتحاسججبوا علي ججه مبمججا حصججا  .واال حضججرتك مججاكر إن دم (محمججد عثم ججان)
و(شججبدي) و(مراججد حججداد) ح يججروح هججدر  .د منطججال التججاراخ لججو ونتججو بتقججروا والل جي
بيقول إن آ رة وا طايي وهالم  ..م رومة وأكيدة .

-

ال  ..انم طواا اللسان وعايَّ تتيد
أنا مي ياية األد

.

وانجم تقجدر ت مجا اللجي انجم تقجدر عليجه  .لكجن أنجا مجش ح اكتج

حا ججة  .سججنين الَّن اَّنججة االنف جرادي طججول المججدة دي مججش ح تججروح هججدر  ..ولبججا أيججام
وأسابيع أو حتى شبور وح ن رج  ..وح يب ي اليوم اللي نحاسبوم

-

اللي عملتو ..

يا (ببي)  ..الواد د ماكر نفسه ح ي جرج  ..وشجرمي ال سجوري إن مجا وتبجم مجا انجم
ارج ..

-

الهججروف اتغيججرم يججا س ج ادة البيججه  ..مصججر دا ل جة علججى سججوة تانيججة  ..واالشججتراكية
أبدا  ..وَّمالءنا اللجي ر جوا يصجبن عجنوم شجاهدين علجى وجد
رايتبا مش ح تنتك
ً
 ..وح نبني ال ببة الوطنية ووا أعداءها ح يونسبم التاراخ ..

انف ر الر ا مي قبقبة ياضبة .
-

ر وا إيه يا روح ماما ؟ يصبن عنا ؟  ..بتثبم َّي ما قال (الببي) بيه إنك تلميجذ

 ..ساذج  ..مجا حجدش جرج إال امجا وتج

 .مجا حجدش بي جرج إال بإرادتنجا  ..وب جد مجا

يحقال اللي عايَّانه  ..اتصرف م ا يا (ببي) ومش عايَّ أشوف لقته..
ضر؛ة قفَّ م با وو الشجاي الجذي وجان أحجد الشجحطين قجد

مغادر ب د أن ضر الموت
ًا
ه
أحضر  ..ولما رج تب ه (الببي) وأحد الشحطين  ..بينمجا اقتجر منجي الشجحو اآل جر وهننجم

اقب جا يديججه  ..مقججال بصججوم فججي ،محججاوالً شججحنه
أنججه سججينق ،علججي متججوتر سججدي وتصججلبم مر ً
بب  ،الت اطن .
-

ليه ود يا ابني ؟ ..دي حتة ورقة  ..يبلوها ويشر؛وا ميتبا  ..اكتببا وروح لحالك ..

ولبججم وتبجوا  ..انججم مججش عججارف د مججين اللجي وججان بيتحايججا عليججك  ..د (حسججن بججك
مصيلحي) يا ابني اللي ح يبقى وَّار الدا لية .

-

شاهلل يبقى ر ي

و اَّرة  -أن مالي ..
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منبوا  ..ريم الدماء التي تمور مي عروقي لجم تسجتطع
رج الر ا  ..وارتميم على الكرسى ً

ساقاي أن تتحمال أكثر من ذلك .

اصج ججطحبني (شج ججحو) مج ججنبم دون قيج ججود إلج ججى قسج ججم عابج ججدين القرا ج ج

 ..واسج ججتلمني الضج ججابو

النبطش جي ب ججد عججدة اعت ارضججام أنبتبججا عججدة موالمججام تليفونيججة  ..وب ججد أن وقججع أو ارق جي انصججرف

(الشججحو) علججى ع ججا ووينججه ت لججو مججن مصججيبة  ..وتججيملني الصججول النبطشجي طججويالً وهججو يبججَّ
رأسه مشفًقا أو يير مصدق  ..ثم طل
بين يديه ..

مني ال لو

على الكرسجي ب انبجه حتجى يفجرو مجن أوراق

***
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لسج ججم أتيم ج ججا المو ج ججان  .و ج ججان الش ج ججباك ل ج ججن الص ج ججول يط ج ججا عل ج ججى مس ج ججرح

ال مبوراة ووان ي لن عن عر ،مسرحية ( ميلة  .ل بد الرحمن الشجرقاوي)
ير  ..وأ ذم أمور ميما حدث  ..ومي هذا الت ار ي مي ح ارسجتي
ماستبشرم ًا
لدر ة أنني مورم لو أني أقوم من مواني وأتسلا مي أ ِّي لحهجة مجن لحهجام
ييججا

الصججول أو توهانججه ميمججا بججين يديججه ومججا حولججه مججن هججرج  ..ولكنجي ونججم

ويفرج عني  ..واال لكجانوا
مفلسا و ا ً ا  ..وأقن م نفسي أنبا م رد سوي ام ُ
ً
شددوا علي الحراسة أو على األقا نببوا الصول لذلك  ..وأيد اقتنجاعي هجذا
الطراقة التي ت املوا ببا م ي  ..ورد م لبم المضجطر  -ومجا أقن جم نفسجي
 -باستكمال ما أهبرته من تماسك وصالبة !!

م ججية دوم صجيحة انتبججا علججى بججا

القسججم  .واعقبتبججا أصجوام إصججطواكام و ججو بنججادق

وو ججو أحذيججة علججى الججبال ود ججا هججابو وبيججر لججم أتحقججال مججن رتبتججه إذ شججغلني انتفججا ،الصججول
بالتحية وابت اد النا

أمامه إلى األروان .

مستنور  ..وش و مي الصول .
ًا
نهر إلي الضابو
 انم مق د نبك يا أمندي  ..انم مش عارف انه طر .طا .
لم أتحرك من مواني بحوم المفا ية مقال سا ً
 قجوم مججَّ يججا يجا امنججدي  ..وانججم ِّوديجه الح ججَّ وشججدد عليجه الح ارسججة  ..وامنججع المسججا ين
من االتصال به  ..وت الى لي بسرعة  .هو احنا ناقصين شيوعيين تاني ..

واسجتدار إلججى موتبجه بينمججا ارتبججك الصجول  .وتقججدم مججي عجدم مبججم ممَّو ً جا ب جوف شججديد وأمسججك
بججذراعي  .وتججرك وججا شجيء وسججحبني إلججى الح ججَّ مججي ال بججة المقابلججة مججن صججالة القسججم وشج و مججي
الحار الذي أسر يفتو قفا الح َّ وتر؛اسه .
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ًّ
موته جا  .ووانججم ض ج ة المججيمور قججد أر؛وججم هججدوءهم موقججن
د ججا الصججول م جي ووججان الح ججَّ

الكثي ججرون م ججنبم واس ججتيقظ الن ججا مون عل ججى األر ،يس ججتطل ون األم ججر ال ججذي أ ب ججر الم ججيمور عل ججى
الحضور مير؛ك مسار األمور ..

صاح الصول محاوالً الت لال بيكبر قدر من إهبار ال دية والحسم :

-

اسمع يا واد انم وهو  ..مش عايَّ حد يتصا باألمندي د أو يا د واجدي م جا مجي
الكالم مفبوم  ..وانم .

أشار آل ر واحد مي الرون موق الدوة ال شبية التي تحَّم أسفا ال دار من وامة النجواحي
..
-

قوم من هنا  .وانتو إب دوا عنه  ..اتفضا يا امندي هنا  ..ومالكش دعجوة بحجد مجنبم
مفبوم ؟ ليك مي حالك وهم مي حالبم .

قالبا مي ر اء واهن واضو  ..ثجم اسجتدار وأ جذ البجا

وراء  .وسجاد صجمم وامجا  ..وأنجا

أدور بنهري متيمالً الو و حولي و ُ ِّيا إلي أنني رأيم الكثير منبم مي س ن (المنصورة)
مابتسمم ورم م صوتي مي ود :
-

مساء ال ير يا ر الة ..

ومو م بح م الرد وارتباكه وعمال نبرته المترددة  .وو دتني أضحك رام ً ا صوتي ..
 مججالكوا  ..إنتججو برضججه ح تصججدقوهم  ..طججول عمججرهم بيبول جوا و؛يوججدبوا  ..بي ومججووممني  ..أنا إسمي (وجذا) وطالج

مجي ال ام جة محبجو

مجن تجالم سجنين  .ومفجرو،

أ رج إمراج مو ار بحوم الحومة  .بيتلكووا أنا َّاوم بالضبو ضحية للجي حجاكمين البلجد

بججالهلم وال ججدوان ؛ لدر ججة إنبججم ججدوا سج ايري وسججايبيني رمججان و ججان  ..عشججان م
الصبو اطفيني على لحم بطني  .حد منوم يرضيه ود يا دعان ؟!

ما يتني لب تي والنبرة التي قلم ببا طا

(ال رش) هذا  .عندما لسم على دوة الح َّ

جتندا إلججى حقيبت جي القمججاش مثلمججا مي ججاني رد الف ججا البججاهر مججن هججذا ال مججع (الش ج بي)
ال شججبية مسج ً
الججذي ت ججودم عليججه ط جوال الشججبور الطوالججة السججابقة  .مللججذين يق ججون مججي قبضججة الحوومججة مالمججو
يوتس ججبونبا م ججن اللحه ججة األول ججى أبرا ججاء أو م ججذنبين  .أن ججم ل ججو أم نج جم النه ججر س ججتالحظ س ججمام

ومالمججو البججريء المهلججوم ت تلججن عنبججا عنججد السجوابال أو م تججادي األمججر  .ولكنبججا ال تبججدو م تلفججة
على و ه ال موم ..

ولذلك هننم أن وا من ُّ
مدوا نحوي أياديبم محملة بالس ا ر ومصران ولبم على قبولبا وانوا

م جي مججي س ج ن المنصججورة  .و؛يننججا عشججم الججَّمالء وألفججة ال ججيش والملججو  .وعنججدما تناولججم أقججر

سي ارة لي أصر وثيجر مجن اآل جران علجى وضجع سج ا رهم إلجى جواري مجي المسجاحة ال اليجة التجي
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جر عن ججدما احتلب ججا ال ججذي أشج ج ا لج جي س ججي ارتي وب ججادلني ابتس ججام المحب ججة والتواص ججا ..
ض ججاقم وثي ج ًا
وبادلته ولمام وا ابام أس لة الت ارف .
 -أال قول لِّي يا أستاذ  ..هيه إيه حواية الشيوعية دي ؟ وانم صحيو شيوعي ؟

لبابجا أمرن ًّيجا
قالبا ر ا ي ل متر؛ ً ا موق س ادة مر؛ ة ويسجتند إلجى م جدة حقيقيجة وارتجدي
ً
من الحرار األبي ،المجَّان ب يجو طوليجة مضجية الم جة  .وجان ميجع ال السجين حولجه حراصجيين
على عدم الت دي على حدود س ادته الفا رة  .قلم مي ود واهتمام وابتسامة عراضة تكجاد تُسجمع

:

-

وانم رأيك إيه ؟ مش باين علي ؟

وهي الحا ام دي بتبان على اصحاببا ..
هججو انججا اقججدر أعججرف مججين مسججلم ومججين مسججيحي مججي الببججايم الل جي حوالينججا دول واال مججين

ميبم ال مءا ذة وامر ؟

لججم أنججدهش عنججدما ضججحك مججن سججم و ولججم يغضججببم وصججفه لبججم بالببججا م  .ممججا أكججد لجي أنججه
موانة مميَّة ي رمبا ميع أها (الحي)  ..وانم تبدو وعليه سمام الن مجة لجم يسجتطع أن

صاح

ينفيبا عنه سمه النحيا الذي يواد يوون ( لد على عضم) وما يقولون  .وان مد ًنا شرًها تكاد
تسججمع صججوم أنفاسججه مججي ص جدر اصججة عنججدما تداهمججه بانتهججام نوبججام الس ج ال الحججاد ميسججر

أحدهم بتقديم منديا إليه بينما يناوله آ ر وو المجاء ويوجون ثالجث قجد انتبجى مجن لجن السجي ارة
التالية يقدمبا له مشت لة ال ت فى ار حتبا النفاذة على أحد ..
-

عندك حال يا م لم  ..لكن همه بيصورونا على إننا وحوش لنجا ضجوامر و؛ناكجا لحجم

-

ال  ..ال بيقول جوا إنوججم وف جرة مججا ت رمججوش ر؛نججا  .وانوججم ال مءا ججذة ي ن جي  ..بتنججاموا مججع

-

وانم مصدقبم ؟ ..

-

بيقول جوا ؟ هججو أنججا الل جي قلججم ؟ دا الراديججو وال جرانين  ..هججام يججا ابن جي اللفججة الل جي مججي

البني آدمين ! مش ود ؟

ا واتكم وما بت ترموش بحواية ال واَّ والوالد دي  ! ..أهو والم ..

الكي

د ..

ومججرد أحججدهم راججدة سججحببا مججن الكججي

وبيجرة تحتججوي علججى وبججا

ومججتو اللفججة ومردهججا علججى السج ادة  ..وانججم لفججة

ووفتججة وطججر وسججلطة ضججار وطحينججة مججي علج

ال ار حة مقلبم علي إحساسي بال و  ..وما يني قبا أن أرد عليه .
-

ورقيججة وماحججم

انججَّل األول  ..اتفضججا عشججان الكججالم ح يطججول وانججم علججى لحججم بطنججك يججالال  ..يججا

امندي  ..يبقى عيش وملو .

ونَّلم طب ً ا وتر؛ م مي موا بته ب د أن ل م حذا ي ولما الحظ ترددي قال بحَّم ..
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-

مد إيدك أنا أصلي ات شيم قبا ما انم تد ا  ..اتفضا يا ار ا .

وتفضلم  ..مقد ونم ا ً جا بحجال  ..وم جية أحسسجم ب ج ،الحجرج مقجد وجان هنجاك عيجون
وثيرة ترمال الط ام وتراقبني لم يون بينبم المحيطون به ..
مضحوم وأنا أقول ..

-

ما ينف ش ود  ..يا م لم أنا ح آكا لوحدي؟؟

يا سيد د نصيبك وعشاك  ..إحنا سبقناك م الً قبا ما تد ا ..

مش ممون دا وتير  ..ط

التفم أ اط
-

ب د إذنك بقى  ..يا ا وانا

األب دين الذين أحسسم وعبم من تطل ام عيونبم :

اللى ما ات شاش ي ابر يَّاملني  ..واال حتى ي املني  ..د يا ابني ..

ضا من اللحم أو الكفتة  .وأناوله لألقر؛ين من الذين لم يت أروا
و؛دأم أضع مي وا ريين ب ً
على النَّول إلى الساحة  .وانوسر دار الحرج وعلم أصوام ال رمان لصاح األكا :
-

متشوران يا سيد الم لمين ..

-

ما نتحرمش من يرك يا م لم ( ابر) .

-

ر؛نا ي بر ب اطرك ..

مارتف ججم ضججحوام هنججا وهنججاك  .متحججم الطراججال لت ليقججام وأحاديججث شججتى قر؛ججم بججين ال ميججع

وأسسم لحالة من المرح
-

علج ججى موج ججر يج ججا سج ججيدنا لفنجججدي  ..الم لجججم ( ج ججابر) د سج ججيد ججدعان حج ججارة (البالقسج ججة)

-

اللى ما يتسموا حجاطين نقجرهم مجن نقجر  .ووجا يجوم والتجاني يشجحططو علجى هنجا

و(عابدين) والشرق األوسو وله ..
ب

..
-

إ ر يا واد يشحططوا مين ؟ ما عاش اللي يشحططه  .الم لم ( ابر) سيد النجا

ب ججر و ججو  ..القس ججم د ول ججه يحرو ججه بص ججباعه ييرشج جي ه ججو الل ججي قلب ججه عل ججى البي ججوم

المفتوحة على حسه و؛نفسه ..
-

بينفاسه يا حمار .

ورنم ضحوة ماعية مرحة حولم الَّنَّانة الم بية بالد ان إلى حالة إنسانية هدمم

ياضبا ..
ال دران  ..لم حار الح َّ يفتو البا م ية
ً
 -إيه يا واد منك له الدوشة دي  ..إ ر منك له ..

قفَّ أحد ر ال الم لم ناحيته وحيا وهو يناوله علبة س اير وان َّ .
-

يا م لم ابر أنا عاما لك انم اطر .

اتفضا يا باشا  ..عفر  ..عشان اطر الم لم .
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-

ب

مش ود وطوا صوتكم  ..الضابو النبطشي على وشك .

ثم رج وأيلال البا

ببدوء .

سادم مترة صمم أعقبتبا نوبة س ال من الم لم ملما استرد أنفاسه التفم إلي وونجم قجد

عدم إلى موق ي موق الدوة :
-

أيو يا سيدنا لفندي  ..ير ع مر وعنا بقى للمبم  ..إيه حواية الشيوعية دي ؟!

وجد  ..شجوف يجا سجيدي  ..إيجه أريجك مجي األكلجة ال هيمجة اللجي انجم عَّمجم بيبجا

-

ب

-

وايه د لبا ب

علينا دي ؟!
-

 ..يا عم وله من يرك !

أيو أهه يري د  ..لو ونم ماعَّمتش بيبا علينجا وجان ح تفضجا مجي لفتبجا للصجبو
 ..عشان ال مءا ذة من (وتر يرك) إنم ات شيم .

-

أصا ال مءا جذ النسجوان بتجوعي أر؛ جة مجي عجين ال جدو  .عجاملين مسجابقة ال مءا جذة

-

ر؛نججا يَّاججد وابججارك وأن ججم وأكججرم  ..أهججه  ..وججا األكججا وججان ح يفججي ،ويفضججا ِّ
بلفتججه

وا واحدة منبم عايَّة تثبم لي إنبا األصيلة ميبم ..

للصبو  ..ووي

-

.

أل مش ووي  .ألنه وان يبرد وادهنن واترمي .
ويمون ياكلو الغالبة اللي مش القيين نسوان ت ِّدم عليبم  ..حلو ..
ايَّ برضه .

-

ومي الحالة التانية ونم لمجا عَّمجم علجي  ..ح ات شجى  ..وطب ً جا مجش ح اقجدر آكلجه
وله  ..ح اكا اللي أقدر عليه والباقي يترمي ..

-

أكيد ..

-

لكن أنا  ..وَّعته على َّمالءنا مجي الح جَّ  ..مولجوا وانبسجطوا ودعولجك مجن قلجببم ..

-

وهللا  ..اللي انم عملته د حروة حلوة ..

يبقى األحسن إيه ؟  ..أنبي حالة هي األحسن مي األحوال التالتة ؟

-

آهي دي الشيوعية يا م لم !.
يا ار ا ! ط

وايه اللي يَّعا الحوومة من ود  ..أكلي وانا حر ميه ؟!

آا شجفم  .أي بلجد مجي الجدنيا  ..بتملجك أكلجة وبيجرة قجوي لكجن مجش وبجا
 ..لكججن قمججاش وعر؛يججام وقمججو وقطججن ومواكججه ومالبج

بينت بججا النججا

وطجر بج

 ..وججد ي نجي  ..الثججروة الل جي

اللجي بتشججتغا مالحججين وعمججال وصججيادين  .والججدول بقججى يججا إمججا  ..وججا

األكلججة دي ياكلبججا واحججد لوحججدة قصججدي ي ن جي يملكبججا واحججد أو نججا

قليلججين يتص جرموا
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ميبا َّي ما هم عايَّان أو تتوَّ على الكا حس

ا وانا اللي وانوا

ت جببم ميبجا أو احتيجا بم َّ ..ي

انين َّاي واتوَّعم عليبم أكلتك اللذيذة ..

-

لك ججن أكلتج جي دي أن ججا الل ججي ت ب ججم عليب ججا  ..قص ججدي نسج جواني هم ججه اللج جي اش ججتروها ..

-

عشان يطلع أو يطبخ وا األكلة بتا أي بلد .

وطب وها .

-

ومين اللي بيت

ال مال والفالحين والت ار والصناي ية والمبندسين .

عليك نور  ..لكن اللي بيلبن م همبا مين؟
الت ار وأصحا

الورش ي ني واصحا

ار

-

عليك نور  ..انم أستاذ ؟

-

لكن ر؛نا هو اللي عما ود وقسم األرَّاق !

-

المال .

يا ار ا هو ر؛نا يرضى الهلم  ..ر؛نا رحمن ورحيم وهو ال دل والحال صو !.
احنا ود بنتد ا مي اللي قسمه ر؛نا ..

-

ب

-

مججا هججي هنججا المشججولة  ..الل جي واكلججين األكل جة ولبججا  ..بيقول جوا وججد  ..والل جي بيشججتغلوا

ومججش بيطول جوا حا جة  ..بيججدعوا ر؛نججا ي ججدل الحججال  ..ويوججون علججى الهججالم  ..والل جي
واكلينبا مي وروشبم  ..عاملين عساكر يحرسوهم ويحرسوا أموالبم  .وعاملين قانون
ودسججتور يحفججظ حقبججم  ..ويقول جوا ر؛نججا الل جي عمججا وججد  ..وهججم الل جي عاملينججه واللج جي
بيقولوا أل  ..بيقولوا عليبم وفرة وضد الدين  .ويغلوشوا  ..مجع إن األنبيجا ولبجم وجانوا

مق ار اللي ن ار واللي راعي ينم واللي صياد  ..ما وانوش اوالد بشوام  .ال همه وال
أصحاببم ..

-

ب

وان ميه مي الصحابة نا

أينيا ( َّ ..أبو بور) و(عبد الرحمن ابن عوف).

-

أبدا عن توَّاع األكلة على الفق ار لو لقيوهم
آ  ..لكن ما اتي روش ً
مي الح َّ  ..أو لو حصلم م اعة ..

-

دانم طير ..

-

انين َّاجي وجد

أنا ؟ هو انا قلم إال شوية والم ..
بج

قلبجوا دمججايي  ..هججو أنججا ب ججد وججد ح يي ججي لججي نفج

ميش م ايا حد

ان !

آكججا لقمججة إال امججا اتيكججد مججا

وججان الكججا يسججتمع للمناقشججة  .مججالم لم هججو الججذي يججديرها مججع األمنججدي  .وونججم أتمنججى أن ينطقجوا
باألس ج لة الت جي الحججم علججى و ججوهبم  ..لكججنبم وتموهججا  ..وسججاد صججمم  ..ألن الم لججم ب ججد نوب جة

س ال حادة استغرق مي النوم  ..وابتدأم سيمفونية الليا الموسيقية !
***
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يومججا  .وججان ضججمنبا عيججد مججيالدي
 قضججيم مججي ح ججَّ عابججدين ثمانيججة عشججر ً
الثالث وال شران واحتفلنا به احتفاالً ار ً ا  ..بالنسبة لليا الح َّ مي قسم من
اَّدحامججا  ..وتلقيججم ميججه أ مججا هديججة تلقيتبججا مججي عيججد
أكثججر األقسججام ش ج بية و
ً
ميالد  ..ولكن ذلك سيحين الحديث عنه مي موعد ..

لجم أسججتطع النججوم مججي أول ليلججة لججي مججي الح جَّ  ..لججي مقججو للسجيمفونية الليليججة التججي تُ ججَّف وججا
ليل ججة ب ججآالم نف ججخ م ججن و ججا األنج جوا ألن ججوف وأمج جوا م ب ججدة أهلكتب ججا السج ج ا ر الر يص ججة وال ججوَّ

ولبطججون أر؛وتبججا الط ميججة والم لججا والف ججا والك جرام والفججول والبصججا باعتبارهججا لَّوميججام تسججبيا
يججوش البججال الَّاحفججة مججن شججقوق السججقن ال شججبي وثقججو

أيضججا بسججب
البضججم الم قججد  -ولكججن ً
أيضا من ثنايا أ شا
الحوا و الم بدة القديمة  ..و ً

الدوة التي تحَّم الحجوا و والتجي ي لج

وانجام

عليبا (الكاروية) أمثالي  .مذوو ال برة والم لمون الكبجار  ..يجدروون أن الدوجة مجخ لأليبيجاء الجذين
ال يدروون أنبجا ليسجم ميجَّة ألنبجا بمثابجة ال جو األول الجذي تبا مجه حامجا البجال ال طشجى للجدماء

تحججم سججتار الليججا ولججذلك يفضججلون النججوم مججي وسججو الميججدان ب يج ًجدا عججن بباتججه األر؛ججع وهججو أمججر
أدروته ب د ه اَّ م متكررة أهلكم ساقي وقفاي ..
مججي الصججباح تبججدأ وشججوف االسججتدعاء مججي النججداء علججى األسججر  .ه جءالء الججذين عنججدهم لسججام

محاكمججة  .يحلججم أكثججرهم بججال روج وع جدم ال ججودة وججا حس ج

وض ج ه القججانوني وهنججون برتججه مججي

الت ام ججا م ججع األدل ججة ال نا ي ججة  ..واآل ججرون ال ججذين يس ججتدعون الس ججتكمال أو ب ججدء التحقيق ججام م ب ججم
ييملون مي ارمراج عنبم وولبم يلقي بيحمالجه علجى هللا  ..حتجى ولجو وجان قجد أووجا أمجر لمحجام أو

ألي وان  ..مبءالء الذين يشولون حصيلة الصيد اليومي أل بَّة الدولة يضج ون مصجيرهم بم جرد

يالبججا مججا يت طججاهم أو يدوسججبم
ارمسججاك ببججم أو يدسججونه بججين يججدي ال دالججة ارلبيججة  ..ألن القججانون ً
وهم بال حول وال قوة  ..أمام االمتراء والتلفيال واست را ،القوة الذي تمارسه أ بَّة ال قبا لبم ببا
.
تمتد حدود قسم (عابجدين) مجن حجدود قسجم (السجيدة) الجذي يقاسجمه مجي منطقجة (الناصجراة) عبجر
(بججا

اللججوق) وحتججى ش جواطا قسججم (الموسججوي) وت ججوم قسججم (ال ليفججة) وولبججا منججاطال ش ج بية تمججوج

بالمقججاهي والججورش بم تلججن ت صصججاتبا ميوانيويججة ون ججارة وسججيارام وهججدايا ومحججالم صججناعة
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األثاثججام وملحقاتبججا حججول شججار (محمججد علججي) و(بججا

بججاراَّ) دون (بججا

ال لججال) بمججا ميبججا مججن

مطججابع ومصججانع حلججو مججع وججا ملحقججام هججذا  ..وهججي منطقججة مججي م ملبججا تججَّدحم بالججدواكين علججى
ا ججتالف أنواعبججا وأح امبججا والووججاالم وشججروام النقججا عبججر المحامهججام  ..عججالوة علججى المنطقججة

وحاليا من طبا ين وسفر ية نجو؛يين ب جوار حجارة
ير (السراية) حيث مساكن دم القصر سابًقا
ًّ
حيوي ججا يض ججي بالحي ججاة والحرو ججة ؛ واصج جالً ب ججين (عاب ججدين)
(البالقس ججة) الش ججبيرة الت ججي تش ججوا مم ج ًّا
جر ًّ
و(السججيدة َّان ج )  ..حيججث أكبججر عججدد مججن الباعججة ال ججا لين لكججا مججا يججرد إلججى ذهنججك مججن بضججا ع
وميكوالم و ض اروام ولحوم  ..منطقة تقع مباشجرة علجى حامجة االصجطدام الطبقجي الحجاد  ..الجذي

يلقي بضحايا لقسم (عابدين) وما يير من األقسام حتى يوتظ مت ًما لحلقه بشجحاتين ومتشجردين
ولصوو و؛لط يجة وباعجة جا لين ومجوَّعي م جدرام وعجا َّان عجن دمجع ي ارمجام إشجغال الطراجال

أو م الفام التس يرة أو ار الل بجوَّن الجدقيال مجي األمجران وطلبجة يتحرشجون بالبنجام وعصجب ية

تمام جا
ومت جوام مججن منتصججن النبججار تقر ًابججا حتججى منتص جن الليججا أو قبلبججا بقليججا إذ يمتلججا الح ججَّ ً
ويضطرون مي أحيان وثيجرة لتحواجا ب ج ،الجوارد إلجى قسجم (الموسجوي) أو ِّ
يرحلونجه إلجى (السجيدة)

..
ومي الصباح تبدأ نداءام وشوف المحاكم والنيابام الم تلفة مبمتبا مجي تفراج الح جَّ رواجًدا
جير علججى
ال ججدد لكججا نيابججة أو سج ًا

رواج ًجدا حتججى السججاعة التاس ج ة ! تحملبججم عر؛ججام التراحيججا حس ج
األقدام بقيود أو بدون حس الو اهة اال تماعية مع ح ار م صوصين متذمران ياضبين أو
راضين ودعاءألن وا شيء بثمنه .

جر  ..وتكجون أسج ار البجال قججد عجادم الجى مرابضججبا إال
تمامجا ووججين لجم ي جرف بشج ًا
وا لجو الموجان ً
مججن عاقتججه ثنايججا المالب ج مججد ا مججع ال جراحلين إلججى مصججا ر مقججدرة  ..وأبقججى أنججا وحججدي وحيج ًجدا بججال
رميال أو سمير  .ي لو الح َّ إال ِّ
مني ..
ُيد ا الشاويش الحار ر لين من المحوومين بالمصاران بالقسم  ..يندم ان إلى دورة الميجا
ويفتحان الصنابير على آ رها ؛ رَّاحة آثام ونفايام سوان األم  ..ثم يمسحان أرضية الح َّ

وله وأضطر لرمع نفسي موق الدوة أنا وحقيبتي والبطانية التجي تروبجا لجي الم لجم .الجذي جرج أول
يوم محصا على ارمراج  .وب د أن ين َّ (المصجاران) مبمجتبم  .يفجتو الشجاويش البجا

لينجاولني

مطالبججا بتوصججيا احت ججا ي للمباحججث
أر؛ ججة أريفججة ( رايتججي) ط جوال اليججوم  .وذام م جرة احت ججم
ً
ال امة ألنني مي عبدتبم وال أقبا هذ الم املة  .الشاويش قال لي ( :إحمد ر؛نا إنبجم ماكرانجك)
قرطاسججا بججه  4أقجراو ط ميججة صججغيرة قججا الً ( :إذا
ثججم أيلججال البججا ثججم عججاد ومججتو البججا ونججاولني
ً
احت م أي حا ة هام وانا أشترالك اللي انم عايَّ ) وتذورم أنني مفل مسوم !.

292

وض م الط مية مي أحد األريفة وييرم راقي  ..ثم ساد البدوء  ..ميسجرعم إلجى دورة الميجا
و ل ججم مالبسججي ونفضججتبا وًمججا مججن البججال ال ججالال ثججم متحججم الججدش  .وألقيججم بنفسجي تحججم سججيا
المججاء البججارد  ..مانت شججم و ففججم سججمي مججي البي امججة التججي لججم أرتججدها ب ججد ميحسسججم بالججدفء
و ر م منت ًشجا  .طبقجم البطانيجة ومجددتبا علجى الدوجة ووضج م الشجنطة تحجم أرسجي  ..ومجردم
البي امة موقي لت ن ..

ورحججم مججي النججوم  .وصججار هججذا برنججام ي اليججومي الصججباحي ميمججا عججدا ط ميججة ال سججوري ألننججي

صجرم أومجر ب جج ،الغمجو

مجن ط ججام ال شجاء ال مججاعي لفطجور الصجباح  ..ولكججن سجاعام النججوم

ويالبجا
الصباحية ساعدتني على السبر ملم أعد مراسة يا بة عن الوعي ل يوش األعداء الليلية
ً

ما وانم تتومر لي رادة أو م لة تساعدني على الصمود ليالً للص ار مع البال ب يون مفتوحة ؛
وان َّاد هذا من حدة الوقو مي أسر سيمفونية الحلوق واألنوف والبطون المرارة الم بدة !!
***
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جبر
اآلن أحج أن أيججام ح جَّ قسججم (عابججدين) وانجم بمثابججة (البوسجم جراد واججد) ب جد ثالثججين شج ًا
مججي (األنججدر جراد واججد) مججي س ج ن المنصججورة الججذي وججان بمثابججة وججور مججي د ارسججة م انججاة الش ج
المصجري مجي قبضججة بجاَّ القبججر الطبقجي مججن يفجر وم بجران وضجبا وعسججور وسج انة منبموججين
مي إدارة ماكينة االستغالل ال بنمية التي ال تبجر إال الفقجراء والضج فاء ع اريجا ال نجو والهبجور

أبدا  ..ووما أن أصجاب ك ليسجم ومجا ب ضجبا
 ..أما من وان له ضبر مبو ال يضر على نبه ً
أيضا ت تلن مبناك من هبجر (مالجه) ومجن هبجر (ثقامتجه) َّي حالتنجا  .وان وجان هجذا
 ..مالهبور ً
الضججبر يبججدو ضج ًيفا مججي حالججة أن تكججون (التبمججة سياسججية)  .وهنججاك مججن هبججر عا لتججه ومججا يوججون
عنججدها مججن عالقججام نامججذة  .وهنججاك مججن هبججر شججبوة عالقاتججه وت ججار الم ججدرام الكبججار وأصججحا

األمالك  .وأيل

مجن يجد لون السج ن ال مجومي هجم ممجن مشجلم عالقجاتبم مجي إقنجا

النيابجة بقجوة

هبورهم ميفشلون مي (لفلفة) قضاياهم بتومير وسا ا الدما أو شبادام الَّور  ..وريم ذلك قليجا

مججنبم مججن يقضججون أوقاتًججا قليلججة تحججم التحقيججال  .مفججي أس جوأ الحججاالم يججدم ون وفججاالم وبي جرة  .وان

حوم عليبم ب د وا ذلك تكون ار مبم أعقد وأكبر من أن تسجمو بالتغاضجي أو الت فيجن  .ولجم

يوججن ذلججك واضج ًجحا بمججا ميججه الكفايججة لججي أثنججاء و ججودي مججي السج ن ال مججومي  ..لكنبججا وانججم هججاهرة
حججادة ت ججرق ال ججين مججي قسججم (عابججدين) حيججث طاحونججة الص ج ار لبججا ض ج يي عججال يسججمو بالغلوشججة
علججى وججا الت ججاوَّام  .ملججم يوججن يبيججم مججي الح ججَّ حتججى ليلججة واحججدة أحججد مججن أصججحا

المحميجة أو األ نججا

الهبججور

ييججر الموشججومة  ..ومججن ي ط ججه الحججظ مججي الصججباح تن ججد نيابججة الليججا متفججرج

عنه  ..على الف اآل ران الذين تطول أيامبم قبا أن تن لي الغمة عنبم أو تهبر براءاتبم ..
وقد تت دد مجرام القجب ،علجيبم لدر جة يوميجة مجي وثيجر مجن األحيجان  ..ألن هنجاك مجن الهبجا أو

أصحا

جتنادا
النفجوذ مجن وضج بم (مجي دمايجه) ومجا يقولجون سجواء لغجر ،ش صجي أونف جي أو اس ً

إلى القانون .

وابيي لك مي القسم أن ال ميع يحيون بالم الفة ؛ ألن األصا مي م تم نا أنه ال حال

جاوَّ  ..وأننججا مي ً ججا مججي أي مججن تص جرماتنا نقججع دون أن ن جدري تحججم
لنججا مججي الحيججاة إال ت ج ًا
طا لججة القججانون وأن ن اتنججا مججن طحججن هججذ اآللججة  ..يومججن مججي قججدرتنا علججى االلت جواء أو
اال تف ججاء ع ججن أعينب ججا أو أن نو ججون أص ججحا

ماليين ال يون ..

ح ججظ ب ججاهر حت ججى ال ت ارن ججا تل ججك الت ججي تمل ججك

أحيانجا وثيجرة مجا يجداعبني أثنجاء
يبدأ تقجاطر الجرواد مجع صج ود الضجحى إلجى الهبيجرة  ..و ً
النججوم ت جرام ش (عبججد ال َّاججَّ) ميتصججور ت جرام (ال مججاميَّ) وأ ججد نفسججي مججي السججواكيني مججع

(َّانج

شججار النَّهججة) وارت ججن سججدي لججذة وأنججا أمسججك يججدها مججي قججار علججى النبججر أو مججي
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أبدا  ..ثم ينتَّعني من يدها متو البا
هالم سينما (سبير) ريم أننا لم ند لبا م ً ا ً
تبدأ طال ع رواد الح َّ مي التتابع ..

عندما

واتصججا حبججا الحججديث والت ججارف وأ ججدني أصججبحم صججديًقا لل ميججع ؛ موججا مججن ُيحشججر
م ججي يوججون متشججوًقا لحوايججة حوايتججه  .وسججرعان مججا وانججم تن قججد بيننججا الصججداقة مفججي وججا

األحجوال ؛ وججان مهبججري يججوحي بالثقججة والم رمججة ووججا يراججد أن يشججوو مججا حججا بججه إلججى مججن

حيانججا وانجم ب جج ،القضججايا تُبحجث بشججوا مججاعي
يثجال ميججه ل لجه ي ججد عنججد م رً جا  ..وأ ً
علنججا وعلججى رءو األشججباد ووججا يججدلي ب ب ارتججه لحلبججا أو لاللتفججاف عليبججا  .ملكججا
وصجراو ً
وثير ما وقع ميبا الواحد منبم أكثر من مرة ..
ت ار؛ه ال ديدة مع شبوة الصيد التي ًا
يالبججا مججا تصججبو شججبه ماعيججة وميمججا عججدا حججاالم
ووانججم الحيججاة بسججب هججذا التواصججا ً
قليلة شاذة  ..وان الط ام مي م هم األحيان يصبو لكجا ميجه نصجي

به الكميام وحس

 ..حسج

مجا تسجمو

رضا وورم أصحابه الذين وجانوا مجي أيلجببم أوالد بلجد  ..ي يجدون إنتجاج

مججا م لججه الم لججم (وججرم) تججا ر الم ججدرام ابججن حججارة (البالقسججة) الججذي لججم ت ججا السججاحة مججن
أمثاله سجواء وجانوا ت جار الم جدرام أو أصجحا

مقجا أو ج اَّران وولبجم أوالد بلجد  -قط يجة

واحجدة  .ذام مسجاء وب ججد أن أحصجى الشججاويش عجدد المو ججودين بجالح َّ ليقججدم التمجام إلججى

المجيمور د جا إلجى الح جَّ ضجابو علجى وتفجه ثجالث ن جوم قصجير وأسجمر ُ ِّيجا إلجي أننججي
رأيته من قبا ؛ للوهلة األولى  ..صاح الشاويش  :انتبا ..
موقن ميع الحضور  .والحقيقة أننجي دون ت مجد تباطجيم قلجيالً  .وطلج

الضجابو مجن

الشاويش إعادة التمام مع النداء باألسماء  .ووان الضابو يتابع مع األسماء والو و حتى
نطججال الشججاويش باسججمي  ..وأ بتججه (أمنججدم)  ..هججَّ الضججابو أرسججه وه جو يتججيملني ثججم اسججتدار

ومضى  ..دون أن يبجتم ببقيجة التمجام  .وأحسسجم أنجه وجان يراجد أن يتيكجد مجن و جودي أنجا

بالججذام  ..ولججم يمجج ،وقججم طواججا  ..حتججى و ججدم الشججاويش قججد عججاد وحججد  .ولمججا د ججا
ناد علي  ..وطلج ِّ
منجي أن أتب جه ممضجيم لفجه  .مجي الطراجال سجيلته  :إيجه الحوايجة يجا
شاويش ؟ مرد بال اهتمام  :سيادة اليوَّ؛اشي عايَّك !
د لم ح رة الضابو مفو م به يقوم من لن موتبه ًّ
مادا يد  ..وهو يسيلني
-

إنم (سمير) ابن (األستاذ عبد الباقي) ميم سلسيا ؟

-

يبقى أكيد انم (متحي عيد) الكردي !

-

إت شيم ؟!

وقفَّم صورته على الفور إلى ذاكرتي :
وتبادلنا الضحك واألحضان  ..ثم طل

مني ال لو

وناد أحد ال ساكر وسيلني :
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-

شور  ..أصا أنا مت ود أت شى مع ال ماعة و  .وضحونا م ً ا ..
ًا
طج ج تش ججر ش ججاي  ..ه ججام لن ججا اتن ججين ش ججا ي ججا ش ججاويش س ججور ب ججر  ..اتفض ججا ي ججا
(سمير)  ..قصدي يا أستاذ سمير والدك أستاذي  ..و(عادل) أ وك وان َّميلي مي
ت تة واحدة مي مدرسة بلدوم ..

وطججال الحججديث بيننججا  .سججيلني عججن هرومججي وسج ني  ..وسججيلته عججن عملججه  ..وتججدمال الحججديث

بيننجا حجول ذوراجام مشججتروة مجي (ميجم سلسججيا) و(الكجردي) وهجي قراتججه الم جاورة  .وعجن َّمال نججا

المشتروين من القراتين  .وانم صورة (ما دة الصباحي) تمأل النامذة حيث وانم مرسومة بح م

وبير موق وا بة المسرح  ..ولما عرف هروف ترحيلي ب د الحوم والحديث الذي دار بيني و؛جين

(حسججن مصججيلحي) بججدأم سججحابام مججن الججتحفظ الميججري تتصججاعد بيننججا مججع د ججان السج ا ر و؛ ججار
أكوا

الشاي ..
-

أمبم من ود إن ما م اكش ملو
يججرك مو ججود  .أنججا ب ج

-

؟ ..

طلبججي منججك أن أكت ج

جوا

لوالججدي ألنججه مججا شججامنيش لمججا

رحلوني  ..وهو ح يب م لي  ..أو لو أمون تدبرها انم لجو ونجم مجروح بلجدوم قراج

..

أ ججرج مججن يبججه ثالثججة نيبججام وأصججر علججى أن آ ججذها وهججو سججوف يي ججذها مججن والججدي ..
وبشرني بقر ارمراج ِّ
عني ملي هناك أي شيء يحول دون ذلك  .وأضاف :
-

لكججن بججالش موضججو ال جوا

د  ..ثججم إنبججم علججى مججا يججردوا عليججك ح تكججون ر ججم

اعتبرني هنا بدل (عادل) يا سيدي .

وشورته واستيذنم أن أعود إلى مومني اصة وقد بدا مشغوالً بيعمال ال أعرمبا .
وعدم إلى الح َّ وعند البا

سيلني الحار :

؟ ..واال ونتم َّمال مي الدراسة ؟

-

انتو قراي

-

بلدياتي ووان َّميا أ ويا الصغير مي المدرسة ..

مي بم مي اقتضا
-

:

د ار ا أمير ًّدا متحي بيه د ..

متو البجا

وهجو يبتسجم ابتسجامة وبيجرة ذام مغجَّ وأيلقجه و ار جي  ..ولجم يسجتدعني متحجي بيجه

م جرة أ ججر ؛ حتججى رأيتججه عنججد ترحيلججي  .وب ججد يججومين مججن ججروج الم لججم (وججرم) نججاداني الشججاويش

الحار وونا مي المساء  .ولمجا ر جم إليجه قجال لجي (لجك َّاجارة)  ..وهننجم أن الضجابو (متحجي)
حدا مجن أهلجي
اتصا بيهلي محضروا مبل انف الي باألمر مدا  ..ولما صرم ارج الح َّ لم أ أر ً
لكججن الشججاويش أشججار إلججى امجرأة يايججة مججي ال مججال ؛ ذام عججود مفججرود مججن الججذي حوججى عنججه شججاعر
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الر؛ابججة  .و ججان لب ججا ججال عل ججى ججدها اليمججين يس ججحر األلب ججا
المرحبة التي أر؛وتني  .تقدمم مني وهي تقول :
مرحج

-

وذام يم ججاَّتين بلورتبم ججا ابتس ججامتبا

يججا أسججتاذ  .الم لججم (وججرم) مججا بيججبطلش ي يج

بيحبك قوي  ..إتفضا ..

مججي سججيرتك  ..دا الهججاهر عليججه
حرامجي

اعا وال مار يشع بياضه المجءطر بالماليجة اللجن علجى لفيجة لبجا
ومدم إلي ذر ً
بلججدي وبسججتان مججن األَّهججار وشججفم عنججه المججالءة  ..وو ججدم نفسججي وججالمنوم أتنججاول منبججا

اللفامة التي قدمتبا لي ؛ ولولي أسنانبا يبرق مع ولماتبا :

الم لججم بي تججذر لججك إنججه اتججي ر عليججك  ..لكججن أصججله ب ججد مججا ججرج طلججع اسججوندراة ف

-

شغا يصبن عنه ..

ُ يا إلي أن وفبجا لمج
يطول األمر ..

وفجي ب جد أن أ جذم اللفجة مارت جدم م ار صجي  ..ولكنجي تمنيجم أن

وليه التكليجن د  ..قجولي للم لجم ان انجا اتصجلم بجيهلي  .حتجى اسجتني عشجان أ يج

-

لك البطانية .

يا إلي أنبا يمَّم مستنورة أو أنبا ضحوم ضحوة سا رة وهي ترد مي يض
..
-

يجا عيج

الشجوم عيج

مي دمتك ..
-

عليجك يججا أسججتاذ  .الم لجم يَّعججا  ..دي حا جام بسججيطة  ..ولنججا

ال فو يا سم الكا  ..لكن ما قلتليش حضرتك مين ؟

حض جرتي ..؟ ي بججر ب ججاطرك  ..أنججا م ارتججه التالتججة  .إوعججى ت ججوَّ حا ججة وال تب ججتش
للم لم  ..أي مرسال ب

..
-

حبي

يقول الم لم (ورم) على سن ورمجو ألجن مجين يشجاور عليجه

أر ووي  ..ما تكلفجوش جاطروم  ..دانتجي يتجك وتيجرة علجي  ..دي مايجا أنجا مجش

قدها  ..اشوري لي الم لم  ..وانشاء هللا لو عَّم أي حا ة ح اب م له  ..هه ؟

 هه ! ُمتك بال امية .لججم أدر هججا قلججم لبججا  .هللا ي اميججك واال مججع السججالمة  ..لكججن ضججحوة الشججاويش الججذي ش جاهد

ارتباكي أعادتني لنفسي  .وتبين لي أنني لم أستطيع أن أنطال ببنم شفة .

مي صباح أحد األيام وونم قد استحممم بالماء البارد و ادتي ب د لو الموان مجن الجرواد ..

وري ججم ال ججو الب ججارد ب جج ،الش ججيء أحسس ججم ب ججدفء محبج ج

ووان ججم البط ججاطين الت ججي تروب ججا ل ججي

األصججدقاء مججن رمججاق الح ججَّ وأعيججان المنطقججة قججد َّادم وأصججبو مججي حججوَّتي ثججالث بطججاطين أمججرش
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إحساسا امتقدتجه مجن َّمجن أننجي
اثنتين موق الدوة ال ش وألن سمي باأل ر  ..وأعطاني ذلك
ً
وو ج ججينني م ج ججي بيت ج ججي  ..مغرق ج ججم م ج ججي الن ج ججوم وم ج ججا ل ج ججم يح ج ججدث ل ج ججي من ج ججذ مارق ج ججم َّنَّانت ج ججي الغالي ج ججة

( )35مي الر؛ع الحرام من الدور الثاني مي س ن (المنصورة) ِّ ُ .يا إلي أنني سم م صوته:
 -يا شيوعي ..

آ البججد أنججه (عبججد هللا بول ججانين) أو (عججم حسججن عطيججة) ولكججن عججم (حسججن) وججان ينججاديني (يججا

َّميا)  ..إذن هو (بول انين)  ..ولكن يقيني بذلك اهتَّ عندما سم م صوتًا نحيالً يصرخ ..
 -يا أستاذ (سمير) !!

متحججم عينججي وتيكججدم مججن النججداء  .ب ججد أن ت رمججم بص ج وبة علججى الموججان منفضججم البطاني جة

ورولتبججا  .وقفججَّم إلججى شججباك الح ججَّ المسججلو بالحديججد والشججباك المطججا علججى شججار (عبججد ال َّاججَّ)
وت لقم به ألر (م دي) وهو شا

مي ال امسة أو الراب ة عشرة وان قد ألقي مي الح َّ يجوم

متبما بالسرقة  ..مرحم ًّدا ألن النيابة أمر م عنجه ومجا تنبجيم  .و دتجه يلجوح
ال مي الماضي ً
بلفامة مي يد ..
-

الشججاويش مججش عججايَّ يوصججلبا لججك  ..أر ججوك يججا أسججتاذ (سججمير) قججول لججه أو يا ججدها

-

ليه ود يا م دي يا ابني  ..متشوران  ..روح انم وويني دتبا .

واديبا لك .

مفر إال أن أنجَّل
الولد بوى م الً  .وأصر على أن أكلم الشاويش ليسمو له بتوصيلبا ولم أ د ًّا

عن الشباك وأدق البا

وأحايا الشاويش أال يوسر ب اطر الولد المسوين  ..وعصلي الشاويش

ورمجج ،ألن اللفامججة ميبججا ماكينججة حالقججة ود وججان ممنججو  ..مطلبججم منججه أن يي ججذني للمججيمور أو

لفتحي بيه  ..لكنه الن وقال وليه وا د  ..مهرمته السي ارة  ..موامال  ..وان (م جدي) قجد وقجن
مججي مججد ا الصججالة ب يج ًجدا ينتهججر  .ملمججا أشججار إليججه الشججاويش أسججر نججاحيتي ودموعججه تمججأل عينيججه .
وأراد أن يحتضنني وهو يبوي  ..وبص وبة شورته ولم ي طنجي الشجاويش مرصجة للحجديث وبسجرعة
ممضى و رج  ..أسرعم إلى النامذة  ..ووما توق جم

مبددا الشا
أدارني نحو البا  ..واستدار ً
مبتسما ومش ً ا ..
و دم (م دي) هناك يشير لي
ً
 انم عملم إيه ؟-

النيابة أمر م عني َّي ما قلم لي  .وراته ورنيه المدرسة .
وح ت ما إيه ؟

-

صاح

-

والمدرسة ؟ أل طب ً ا  ..ح أكما وح اد جا االمتحجان ..ر؛نجا يفجك سج نك مجش عجارف
أشورك اَّاي ..

-

المطب ة اللي وان بيديني الكت

شغلني عند ح ات لم صن الحروف ..

على إيه يا ابني  ..ر؛نا يومقك و لي بالك من نفسك .
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وان (م دي) أول من د ا الح َّ قبلبجا بيجومين وأحجدث الشجاويش ضج ة وبيجرة وهجو يضجر؛ه
والقي به إلى الدا ا  -طب ً ا ألنه لم ي د م ه أي رسوم للمرور اآلمن  .واستيقهم على صوم
الشججاويش الغاض ج وهججو يغلججال البججا ب نججن  .مروججم عينججي مو ججدم صججبيًّا نحججيالً يرتججدي بي امججة
؛ ب ينجين بجاكيتين يتيمجا الموجان الجذي البجد قجد

عوبا تكوم على طرف الدوة ال ش
وشبش  ..مر ً
سجمع عنججه مججا ي لججه يرت ججن مجن ال ججوف  .لججم أقتججر منججه حتجى ال أَّاججد مججن ومججه لكنجي لسججم
مواني و اطبته مي هدوء .
-

هدي نفسك يا ابني وما ت امش  ..إنم اسمك إيه ؟

ثما محاوالً التقا أنفاسه :
قال متل ً
 -اسمي (م د عبد الغني شحاتة) .

صوصججا لججو
 عاشجم األسججامي  ..مموجن تبطججا عيجا وتبقججى ار جا  ..السج ن للر الجة وً
وانوا أبرااء  ..و اي مي إيه ؟
 ملفقين لي تبمة سرقة  .وحياة رحمة أمي ما سرقم ..سيلته إن وان يد ن منفى بشدة ميثنيم عليه ..

-

مججا هججو عشججان وججد  ..لججو وججان م ججاك سججي ارة مججا وججانش الشججاويش امتججر عليججك لكججن
م لبجش  ..إهجدا بج

واحوجي لجي حوايتججك  ..وراجو ألنجك مجش حتجروح النيابجة إال يججوم

السبم ومن هنا ليومبا ح تفضا ت يو  ..ما يجنف ش  .الح جَّ ح يجتمال دلجوقتي مجن

لال هللا والَّم تكون قدامبم ار ا  ..ت الى امطر م ايا  ..ما تنوسفش احنا هنا ولنا

ا وام ..
استط م أن أكس

جر عبجر شجبور سج ني الطوالجة ..
ثقتجه محوجى لجي قصجته التجي سجم تبا وثي ًا

إنججه ي مججا عنججد سججيدة وبي جرة وعا لججة محترمججة  .إنبججا أم لضججابو ومحججام وطال ج

مججي وليججة الط ج

و جدها وججان ي مججا مججي (سجراي عابجدين) مججي دمججة الملججك (مجءاد) ولجذلك مبججم يسججونون مججي مججيال مججي

موا بة السراية  ..قديمة وأكا عليبا الدهر وشر ولكنبجا عالمجة ال جَّ القجديم  ..وطب ً جا انتبجم
عالقتبم بالسراي حتى قبا أن تقوم الثورة وقامم السم على تر؛ية أوالدها مَّو م ابنتين وت جيش
مي البيم مع أوالدها الثالثة ولديبا ادمة وطباخ من بقايا ال َّ القديم .

واشتغا عندهم بفضا م رمة ال ادمة بيمه التي توماها هللا حًَّنجا علجى َّو بجا  ..قدمتجه للسجيدة
م طفجم عليججه وعججاش مججي البيججم و ججادم يرعججى شج يرام ال نينججة ويقضججي وامججة طلبججام المنججَّل مججن

اضيا عن حاله  ..ووان يطمو مي تغير مسار
السوق ويساعد مي تنهين الموان ولكنه لم يون ر ً
جر بإحججد المججدار الليليججة ليحصججا علججى الشججبادة ارعداديججة بمسججاعدة ر ججا
حياتججه  ..مججالتحال سج ًّا
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ع ججوَّ مججن أهججا الحججي صججاح

الدراسية واألدوام الالَّمة ..

مطب ججة صججغيرة  .أكبججر ميججه طموحججه وش ج ه ووججان يمججد بالكت ج

جر
لكججن السججيدة اكتشججفم ذلججك السججر ب ججد أن الحهججم سججبر  ..وانبماكججه مججي الججدر وتججي ر وثيج ًا
ججارج المنججَّل  .وت ار يججه المت اَّيججد مججي ال مججا ووانججم ت تمججد عليججه مججي الكثيججر مججن المبججام دا ججا
و ججارج المنججَّل  .حتججى عثججرم علججى وارنيججه المدرسججة مييقنججم أنججه يرت ج

لتججرك ال دمججة  ..مججاعتبرم

ذلججك مججن قبيججا ال يانججة ونو جران ال ميججا و؛ججدأم مججي التضججييال عليججه  .لججم ت ججد وسججيلة إال أن تتبمججه

بالسرقة ووامقبا أبناءها المت لمون أو على األقا تواطيوا م با وشبدوا ضد وحبسو ..
وان يحوي لي ودموعه تسيا وقد عجَّم عليجه نفسجه بسجب

ال سجة التجي عومجا ببجا مجن سجيدة

(راقية) وتلك تفانى ل دة سنوام مي دمتبا و دمة أوالدها بوا إ الو وأمانة  ..وأطل ني علجى
وارنيه المدرسة باعتَّاَّ  ..مطيبم اطر وأقن ته أن براءته واضحة لكا عين وأن وويا النيابة

بالتيكيد سيصدقه عندما ي رف القصة الحقيقية وار بطاقة المدرسة ..

ل ججم يص ججدق (م ججدي) أن األم ججر بب ججذ البس ججاطة موي ججن سيص ججدقه ووي ججا النياب ججة ويو ججذ

شبادة مثا تلك السجيدة بنجم األكجابر وأوالدهجا الثالثجة بم اركجَّهم المرموقجة  ..ولكننجي هللجم
أءوججد لججه ثقتججي القويججة مججي أن بطاقججة المدرسججة واميججة ليبصججر وويججا النيابججة براءتججه واضججحة

والشم
-

:

حججاول ب ج

أن تشججرح لججه قصججتك ببججدوء  .واذوججر لججه أنججك ججدمتبم بججإ الو ط جوال

سنوام وونم مثال األمانجة ومجا قجالوا هجم أنفسجبم مجي المحضجر  .ملمجاذا يرتكج

مثجا

هجذا ال مجا وهجو علجى وشجك د جول االمتحجان والحصجول علجى شجبادة يموجن أن تغيجر

مستقبله إلى األبد ؟ صدقك سين يك !

***
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 ب ج ججد أسج ججبوعين مج ججي ح ج ججَّ عابج ججدين تسج ججارعم األحج ججداث حج ججولي  .علمج ججم أن
الَّعمججاء ال مسججة وعلججى أرسججبم (بججن بججيال) ق جد وصججلوا إلججى القججاهرة  .وقيججا لنججا

إنبم وانوا مي طا رة وانم تقلبم إلى مرنسا م تقلين وأن مصر ا تطفتبم إلى

جر  .ووججذلك مججام (صججالح سججالم) واآلن ي ججتلو
جار وبيج ًا
وع جد ذلججك انتصج ًا
القججاهرة ُ
مبمججا
األمججر علججي ملججم أعججد أدري أي الحججدثين حججدث أوالً  ..ولججم ي ججد وججا ذلججك ًّ

مججالمبم أنججه ليلججة مججيتم (صججالح سججالم) وقيججا ليلتبججا إن ( مججال عبججد الناصججر)
جديدا ..
سيحضر بنفسجه ال جَّاء مجي (عمجر موجرم)  ..اَّدحجم الح جَّ
اَّدحامجا ش ً
ً
لدر ججة لججم يوججن هنججاك موججان لقججدم  .وعلمنججا أن وججا األقسججام المحيطججة موتهججة

لتمتبا ووان م هم اريجراد قجد قجب ،علجيبم مجي المسجاء مجن منطقجة (التحراجر)
مجن المشججتبه مجيبم حججول السجرادق الكبيججر ومجي الطججرق حولجه وولبججم مجن ييججر

أبناء المنطقة ..

و؛نطلونججا نهيفججين للغايججة موقبمججا (شججرَّ)
قميصججا
لفججم نهججري بشججدة ر ججا مججن أوالد البلججد يرتججدي
ً
ً
عوبججا يبوججي طججول الوقججم  .ويهججن أنججه اعتُقججا ولججن
متوسججو ال مججر ولكنججه محتججرم ووججان الر ججا مر ً

ي ججرج إلججى الحراججة أبج ًجدا  ..وعذرتججه عنججدما علمججم أنججه مججن (ببتججيم) وهججي امتججداد صججناعي لج ج(شب ار
ال يمة)  .ولما سيلته عرمجم أنجه ُقجب ،عليجه مجن دا جا سجرادق ال جَّاء نفسجه  .وهجذا مجا أد جا مجي
روعجه أن القجب ،عليجه لججي م جرد اشجتبا ولكنججه اعتقجال  .مبجو ي لجم أن وثيجران ُقجب ،علجيبم مججن
أبدا حتجى اآلن  ..ووجان ولمجا تجذور ذلجك ان جر مجي
يرانه وم ارمه منذ ثالث سنوام ولم ي ودوا ً

بواء مرار  .مقد وان ًأبا ألطفال صغار مي عين ال دو مسة  -واألكثر إثارة للحَّن وان تقرا ه
لنفسه ألنه حشرها مي ذلك الموقن مدمو ًعا بالريبة مجي تجالوة َّ جا ألفجه حًَّنجا علجى الفقيجد  .ووجان
يججود أن يتلججو علججى أسججما الججَّعيم لمججا عججرف أنججه سججيتلقى ال جَّاء بنفسججه مججي رميججال ثورتججه الغججالي .

مَّ ججه  .وعججادم إليججه
ووججان هججذا هججو أكثججر مججا قججر بيننججا وتبادلنججا قجراءة األشج ار واألَّ ججال وصججفا ا

طبي ته متماسك وون عن البواء واندمي م نا  ..وأكا ود ن وشر الشاي ..

وان قد سامر من عدد وبير ووان م همبم من ال مال والموهفين الصغار الجذين جاءوا لتقجديم

وا

ال َّاء مي رميجال (الجَّعيم) الجذي قيجا إن وصجيته (التجي لجم ي رمبجا أحجد حتجى اآلن) أصجر أن

ير وبمصر ..
يقولبا لج(لَّعيم) مي أذنه قبا أن يموم وأنه أوصا بالفقراء ًا
جغير مجي (ببتجيم) يرتجاد عمجال (إسجوو) ومقجراء الحجي الشج بي الجذي
وان الر ا يمتلك مقبجى ص ًا
يسججونه الكثيججرون مججن عمججال شججب ار ال يمججة  .ووججان ي شججال (عبججد الناصججر) واتحججدث عنججه بتقججدي
وتقدير يليال بما م له للوطن وللش

و اصة لفق ار ه  ..ونسي الكر الجذي ت جر ،لجه مجي يمجرة
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روح المودة واأللفة التي سادم الح َّ والترحي

ال ميا ..

وارع جا

الجذي قو؛جا بجه َّ لجه المجرح السجا ر

واحت ججدمم بينن ججا المناقش ججام ح ججول (ص ججالح س ججالم) وثورات ججه والَّعم ججاء ال مس ججة وث ججورة ال اَّ ججر

واالنتصججار المءوججد للش ج و

وق ج اررام (يوليججو) والتججي وججان ي تبرهججا يايججة الم جراد م جن ر ال بججاد ؛

ألنبا قط م ذيا ال أرسجمالية وقلمجم أهفارهجا  ..وجان يتحجدث بحمجا
السرداق إلى الح َّ مي مبانة ونال من ارهانام مجا

وايمجان ونسجي أنجه اقتيجد مجن

لجه يبوجي بوجا هجذ الحرقجة عنجدما تجذورها

ب د أن وان قد نسيبا مي يمرة اندما ه المرح وارنساني ..

طلبم منه أن يقوم ليغسا و به واروق وانسى  .وبالف ا قام إلجى الحمجام ويسجا و بجه وعجاد
ضاحوا وتبادل مع الكثيران الت ليقجام الضجاحوة ود جا مجي قاميجة حجول الح جَّ والسج ن
متبلالً
ً
ثججم حججول السجرادق ومججا رآ هنججاك ثججم طلج منججا الصججمم ليحوججي لنججا حوايججة ضججاحوة عججن (هلججن)
مثله اشتد حَّنجه علجى مجوم (صجالح سجالم) ميصجر ومجا م جا هجو علجى أن يجذه

و لج

ونحي

إلجى السجرادق ..

بالف ججا ب ججد أن اَّحججم حتججى اقتججر ليوججون مججي مرمججى نهججر (الججَّعيم)  ..وان ججر مججي بوججاء
شديدين حتى لفم نهر .

آذانججا
وججان يحوججي ب ديججة مججن يججروي واق ججة شججاهدها بالف ججا  ..ال حوايججة ا ترعبججا وص جرنا ولنججا ً

صايية واندمي هو يصور مي اندماج ال بير :
-

الج جرا

ش ججامه مح ججروق ق ججوي ماس ججتدعا  .إي ججه ي ججا ابن ججي ؟ ..م لب ججش  ..ولن ججا لب ججا ..

الو يجا ابنجي  ..انجم حجَّان قجوي للدر جة دي ليجه ؟ هجو انجم قراج

المرحجوم ؟ ..

أبدا يا راج
أبدا  ..ونم م ا مي الحر ؟ اشتغلم م ا مراسلة ؟ ً
أل  ..صاحبه ؟ ً
 ..الَّم بقججى بلدياتججه ؟ ال وهللا  ..واَّدادم دهشججة ( مججال عبججد الناصججر) ووججاد صججبر
ينفد منبر قا الً برمال أمال مالك محروق قوي وح تموم نفسك من ال يا ؟

التقو صاحبنا أنفاسه ثم قال :
-

ما هو أصله مش م قول الش

يفضا مستني عشر سنين بحجالبم عشجان يمشجي

واحد منوم  ..يبقى ح نق د وام عشر سنين عشان تحلوا عن سمانا يا را

!!

رما ال يفران له  ..لكن ال مع وان يحتجاج لثجوان
ساد صمم أرعبه  ..حتى هن أنه ارتك
ً
وي يلجتقو م نجى النوتجة ثجم ينف جر الكجا مجي ضجحوة واحجدة صجا بة أدهشجته  .مجت لو مجن ومجه
وأذهلني تحوله من مت بد ينهم َّ الً من القل

؛ بفضا حراسبا األشاو

مي ودا مقيد الثجورة إلجى مءلجن نوجم سجا رة منبجا

الذين أهانو و ر رو لينشد َّ له على مع من ضحايا حشرتبم م ً جا

مي شبوة صيد الص ار الطبقي الذي ال يدرك مدا وال مغ اَّ أحد منبم
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قلم لنفسي ليلتبا  ..هوذا يموم الح

على حامة الرع

أست يد ذوراام ح َّ (عابدين) إذ أمرج عن ميجع مج ار

 ..ولكني نسيتبا حتجى تجذورتبا وأنجا

ليلجة مجوم (صجالح سجالم) مجي الصجباح

البججاكر  .وراح وججا إلججى حججال سججبيله  .وقججد وعججى الججدر يج ًجدا  ..ووججم ونججم أتمنججى أن أَّور هججذا
الَّ ال ال ميا مي مقبا مجي (ببتجيم) بم جرد رو جي  ..ولكجن تقجدرون وتضجحك األقجدار مقجد مجر
جر ال ينوججر لكنججه ضججا منججي وهللججم ل ججدة سججنوام أحججاول أن أتججذور ولججو اسججمه ألعججاود
تاروججا أثج ًا
بججي ً
االتصال به دون دو  .ويابم ذو ار عن ذاكرتي مثا م ام مثله من بشر مبدعين .
***
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مو ججم ذام صججباح بججالم لم (وججرم) يججوقهني مججن النججوم ب اصججفة مججن س ج اله المميججَّ  .مقمججم

منتفضا وأنا أهن أنني أحلم  ..ولكن وان هو بلحمه وشحمه  ..أعني ب لد وعهمه – مضحوم
ً
مستنور :
ًا
مرحبا به ثم
ً
-

إيه يا م لم ؟ ميه إيه تاني ؟ ..

-

يججا س ججيدي لمج جا َّهقج جوا من ججي  ..اعتقلججوني !  ..وآدين ججي مترح ججا بوججرة عل ججى الم تق ججا ..

قججال وسججحابة حججَّن يججا سججة تحججوم حججول و بججه النحيججا  ..وأنججا أسججر ألسججاعد مججي حمججا
أيراضه ِّ
ورصبا على الدوة التي وقع عليبا وهو ينبي :
و يبم عشران واسطة ماميش مايدة .

-

إنم النيابة مش أمر م عنك لبطالن ار راءام ..

-

هججو وججان ميججه أص جالً إ جراءام ؟ دي تالكيججك  ..إنججم أصججلك مججش عججارف  .شججرطة

الموامحة دي هي عص

ت ارتنا  .الم درام دي احتكار لنا

وبجار قجوي  ..وولنجا

شرطة وت ار بنشجتغا عنجدهم  ..والمفجرو ،نثبجم باسجتمرار إن الشجرطة صجاحية ..
وال ججَّم قض ججايا و ججا ش ججوية  ..والَّم ن ججوَّ عل ججى ب جج ،أو نس ج ِّجلم ب جج ،عش ججان األم ججور

تمشي ..

-

ي ججا نب ججار إس ججود  ..أن ججا ش ججفم حا ججام وتي ججر َّي و ججد بج ج

-

د قانون ؟  ..د يير الفردة المستمرة والدايمة من أول الم بر السوة اللي قاعجد لنجا

(المنصورة) .

..
-

عل ججى ص ججغير م ججي سج ج ن

القبجوة للباشججا الكبيجر اللججي مشجغله ومشججغلنا  ..ملججك وتجدبير مججي إيجد صججاح

الملججك

وانم إيه اللي الهم ي تقلوك امال ..

عينبم مارية  ..وما يحبوش حد يتحداهم أو يمشي عدل  .واهو اللي حصا بقجى ..

هججو أنججا ح ابقججى أقججو مججن الحوومججة  .لكججن وش جرمك مججا ح اسججوم  ..دانججا و اريججا نججا
تاك ججا اللحم ججة ني ججة  .ن ججا

م ججش هف ججي  ..ن ججا

وب ججار م ججي م لج ج

األم ججة وف االتح ججاد

الكج ُجومي د ييججر المحججامين  ..وولبججم شججغالين عشججان أمضججا هنججا أطججول مججدة لحججد مججا
يتلغى أمر االعتقال  ..أال بالمناسبة إنم ما رحلووش ليه ؟
-

أهججو َّي مججا سججيبتني وانججا قاعججد بججاحر لججك الموججان  ..وعلججى موجرة أنججا متشججور ج ًّجدا

-

يا عم  ..دانا لو وان بجالي اريجال دانجا ونجم يجم لجك وجا يجوم  .لكجن ونجم ف حجر

اللي عملته م ايا .

وآديني سرتبا  ..لكن مءقتًا  ..ب
وانوا رحلوك  ..آ ..

أكيجد انجم مجا صجدرش ليجك أمجر اعتقجال  ..واال
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-

تفتكر ؟!

أمتكجر إيججه ؟ .دي بجرة  ..لججو وججان صجدر أمججر باعتقالجك مججا ونججتش ق جدم هنججا سججاعة
واحججدة  .دول بيحججاولوا يطل جوا لججك أمججر اعتقججال  ..لكججن أكيججد ميججه شججيء مججانع د أو

م طله  .إال إذا وانوا نسيوك بقى !
-

وأنا أعرف ود اَّاي ؟

أنج ججا صج ججدر أمج ججر االعتقج ججال لج ججي وم ج ججا أمج ججر ترحيل ج جي للم تقج ججا لج ججَّم  .دا احنج ججا عملنج ججا
المستحيا مع المحامي و بنا شبادام طبية علشان يتي ا ترحيلي لبورة ..ولوال ود

ما ونتش شفتك .

وهلم تتواتر وتت اق

ارمدادام عليه لي

مقو من نسا ه األر؛جع الال جي وجن يتسجابقن لغمجر

أيضججا مججن شججبوة صججبيانه  ..ومججن الم لمججين الكبججار َّ ..مال ججه الججذين
بالط ججام والججد ان  ..ولكججن ً
حفهوا له امتناعه عن اريقا بيحدهم  ..ليفتدي نفسه حس ما طلبم منه الموامحة !..
أكد لي ترحيا الم لم (ورم) مي اليوم التالي ومي الصباح الباكر قبجا أن تسجتيقظ قجوام الجدما

عنججه أننججي لججم يصججدر مججي حقججي أمججر اعتقججال وأن المباحججث ال امججة ألقججم بججي مججي هججذا الح ججَّ

الصججغير لحس ججاببا دون اس ججتناد إل ججى أي شج جرا ة  ..ومألن ججي هججذا يض ج ًجبا ال م ججنبم مق ججو ولك ججن م ججن
سذا تي و بلي م قدم ال َّم على التصدي لذلك على الفور ..
 .ونججاد علججي ليسججلمني اريججة اليججوم ..

ولمجا ججال الموججان وال ججادة مججتو الشججاويش البجا

رمضم استالم األريفة األر؛ ة  ..وقلم له مي حَّم واضو ..
-

بل الميمور ان أنا مضر عن الط ام ! ..

نهر إلي الشاويش مي دهشة ..
-

ر إيه يا أستاذ سمير  ..ليك عاقا  ..د ال راية .

إنم َّعالن ليه ؟  ..انم ما عليك إال أن تبل رااستك بالموضو  ..ب

أ ذ ال بَّ وانصرف  ..ولم تم ،نصن ساعة حتى انقل

..

.

أسا على عقج
قسم عابدين ر ً

وسم م نداءام مع لل ساكر  ..ثم صيحة انتبا عالية  ..وصوم أقدام وهرولة ثم مجتو

البا
-

اقفا يسد البا
 ..وو دم الميمور بنفسه و ً

بقامته الفارعة ..

إيه اللي عملته د يا ابني ؟  ..د رايتك وعي

.
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-

ال يج ج

س ججيادتك إن ججي أت ام ججا و ججد  ..أن ججا تب ججع م ججين بالض ججبو ؟ وم ججين المسج ج ول ع ججن

و ججودي هنججا أكتججر مججن أسججبوعين لحججد دلججوقتي  ..أعججيش علججى ال بججَّ والمي جه  ..أنججا

مضر حتى الموم أو ارمراج عني ..
هججا
جتندا علججى البطججاطين  ..ونفججخ هججو يي ً
وتروتججه والتفججم ماضج ًجيا إلججى حيججث الدوججة و لسججم مسج ً
وحججا وت مججع أمامججه عججدد مججن ال سججاكر  .وججان ب ضججبم يطججا
واسججتدار إلججى موتبججه  .وهججا البججا مفت ً

لي ججر ذل ججك ال ججذي قلج ج

ال ججدنيا  ..وعو ججر مج جَّاج الم ججيمور هو ججذا  .وس ججم م ص ججوم الم ججيمور يص ججرخ

ياضبا مي التليفون :
ً
 د مش والم  ..مش مس وليتي  ..انجتم بتحجدموا علينجا الجبالوي دي ليجه ؟ لجو سجمحمقانونا  ..أل  ..أل د م الن  .وانجا بجا لي مسج وليتي  .ت جالوا
أنا عايَّ احمي نفسي ً
دوا البلجو اللجي بليتونجا ببجا دي  ..أل  ..حجاالً  ..أنجا مجش ح اسجتنى أكتجر مجن وجد

 ..واال ح اضطر إني أتصرف قانوني  ..أنا مش ناقو بالوي ..
وابدو أنه لجم يوجن يطيجال البقجاء مجي موتبجه ميسجر ال سجاكر بجإيالق بجا

صوته بالقر من البا
-

وهو يصدر أوامر :

الح جَّ  ..وسجم م

إسمع يا عسوري  ..إ لجي األودة دي ود لجوا ميبجا (اريجراد) اللجي يي جي ومجا ت لجوش
حد يد ا عند  ..وهجاتولي (متحجى بيجه) مجن تحجم األر .. ،يشجوف لجه صجرمة مجع
بلدياته د !!

ساعتبا عرمم لماذا ت ن

الضابو (متحي) التمجادي مجي إقامجة صجلة م جي طجوال هجذ المجدة .

وعذرتججه لمحاولججة ت نبججي وعججدم القيججام بججيي مججن ال ججدمام التججي طلبتبججا منججه ؛ حتججى أبسججطبا ..

محتى أمثالجه ي جامون  ..مبجم هنجا تحجم النهجر المباشجر للمباحجث ال امجة ؛ لدر جة أن مجيمور يقبجا
أن يحتفظ بي وا هذ المدة دون أمر حب
عني !

متحديا حوم المحومة بجارمراج
ودون أمر اعتقال ؛
ً

وتججذورم (الراججدي) و(مي ا يججا) ومججا م ججال م ججي مججي س ج ن (المنصججورة) ط جوال تلججك الشججبور
أيضا وانا يتب ان حومجة الشجاويش (محمجود
ولكنبما وانا يتحومان مي مملكتبما الصغيرة النا ية ً .
س د) وهما ب يدين عن أعين الحوومة ..
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عنجدما وججاد انتحججار (عَّاجَّ) أن يبججدم وجا شججيء مججوق

أيضججا مجا حججدث لبمججا مجن رعج
وتجذورم ً
أرسججيبما ومججا م ججال لكججي ي ججال الحوومججة ال تججر إال مججا أرادا لبججا أن ت ج ار بحيججث ال تطالبمججا يججد

القانون .

وأكد لي وا ذلك أن هذا البنيان الطجايي الفجا ر المجتحوم مجا هجو إال هيوجا مجن قجش يوفجي أن

ترمججع يججدك أمامججه لينبججار  .وأكججد لججي حضججور الكججابتن (متحججي) إلججى القسججم (علججى مججال وشججه) صججدق

ميججا بججين ال ميججع  ..مبججا هججي الحوومججة نفسججبا تتبناهججا
ملسججفة الشججاويش (محمججود سج د) وانتشججارها عر ًّ
وان وانم تف ا ما تراد مينا وتصر أن تورانا !!

مينا منذ أكثجر مجن أسجبوعين مجود مجي قسجم عابجدين لحسجا

دون أيججة أوراق رسججمية ؛ بججال أمججر حججب

(حسجن المصجيلحي) و(الببج ِّي)

مججن النيابججة وال أمججر اعتقججال مججن الحوومججة  .ووججان م ججن

المموججن أن يسججتمر هججذا إلججى مججا شججاء هللا  ..وليبججا القاضججي حيثيججام حومججه القاض جي بججارمراج مججي

الماء ويشر؛ه على ييار الراال حتى يهبر لي صاح
ووججاد يغمرن ججي وا ججذل نفس ججي إحس ججا

!..

ط ججاو بالضججآلة وان ججدام القيم ججة وأن و ججا م ججا أحمل ججه م ججن

مشاعر للوطن والنا  ..ووا ما أومن به من أموار دم تني إلى هذا الطراال الغام ،بحثًا عجن
وطلبججا للحراججة (الموهومججة) ووامججة مججا وتبتججه مججن أش ج ار ومججا ق أرتججه مججن وت ج
ال دالججة (المَّعومججة) ً
وروايام وما ت رمم عليه من الفلسفة والتاراخ با وما يدور مي رأسي من أحجالم وأمجالم وذوراجام
ووا ما ي ا مني قطرة حية مي مو ة متمجردة مجي ذلجك البحجر البجادر مجن محجيو ارنسجانية ..

باَّ ما  ..ال ُيسيل عما يف ا!! وأن إعالني الساذج عن ارض ار
رهين إرادة مرد ما على أر
عججن الط ججام هججدد بالكشججن عججن أن الحوومججة تطججور بحنوججة ملسججفة الشججاويش (محمججود سج د) ! ..أو

مقلو؛بججا ( ..أن ام لججي يججا حوومججة مججي المحوججومين (وججذا) ولكججن أهبججري لبججم (وججذا) (علججى عينججك يججا

تا ر) حيث واد قراري الجذي دلنجي عليجه الم لجم (وجرم) تجا ر الم جدرام (صجاح

ال بجرة المءوجدة)

أن يوشج ججن عج ججورة الج ججذي يحبسج ججني لحسج ججابه الش صج ججي دون سج ججند قج ججانوني وهج ججدد بفضج ججو التواطج ججء

المتسلسا ما بين قرار القاضي الذي وان مصير حومه سجلة المبمجالم و؛جين ر جي

مباحجث أمجن

الدولة وميمور القسم وشاويش الح َّ دون انتهار أمر االعتقال الممبور ب تم النسر .

مرحبججا وأنججا
مبججروالً د ججا الضججابو (متحججي) إلججى الح ججَّ حيججث ونججم وحججدي  ..مقمججم أسججتقبله
ً
مستنور إصراري على عدم تناول
ًا
متلبفا يسيلني عن الحواية
ألصال ابتسامة على و بي  ..وأ ذ
ً
اتبججا لججى علججي تصجرمي األهججوج  ..وهججو الججذي ي رمنججي عججاقالً رَّ ًانججا  ..قلججم لججه قاط ً ججا
الط ججام ثججم م ً
استرساله :
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-

وانا ما عملتش حا ة م نونة ؟!

دا ال نجون نفسجه  ..بقجى واحجد َّاججك هنجا تمبي ًجدا لإلمجراج عنججه ي مجا وجد وابجو وججا
حا ة ؟!

-

يا سالم ؟ ي ني إضرابي هو اللي ح يي ر ارمراج ؟

-

بالتيكيد ! ..بشرمي الموضو وان الو ..

-

سججالمة ش جرمك يججا وججابتن (متحججي)  ..أنججا علججى مو جرة المس ج ول الوحيججد عججن تص جرمي .
ومججش مموججن اتحمججا نججَّوة (حسججن المصججيلحي) واصجرار علججى االنتقججام منججي أكتججر مججن
ود  ..إذا أنا م تقا يودوني الم تقا وات اما م املة الم تقلين واذا أنا مفرج عني

 ..أ رج ..
-

يا سمير دي م رد إ راءام  .انم مي القسم لإلمراج عنك ..

طالججم أكتججر مججن الججالَّم ار جراءام دي  ..ثججم إن د يضججروم مججي إيججه ؟ أنججا باتحمججا
المس ولية ..

جاكر
وأ ر م الثالثة نيبام التي وان قد أعطانيبا وقبلتبا مي حروة (بلدي) وقجدمتبا إليجه ش ًا
 ..م ججانَّعي ج ًّجدا وتلف ججم ليتيك ججد أن الش ججاويش ججارج الح ججَّ ال يج ج ار  .وق ججال م ججي ص ججوم ف ججي،
ياض

:
-

إيه د ؟ عي

ر ع الفلو

ل يبك بالش والم مارو ..

يجا متحججي بيججه أنججا عججا َّ عججن الشجور  ..أنججا أصججلي اتصجرمم  .وم ايججا ملجو

أهججي ..

واحنججا اتفقنججا  -انججم حتججى اللججي قلججم ح تا ججدهم مججن ابويججا لمججا تججروح  ..مججا حصججلش
نصي

مش مبم  ..ووتر ألن يرك  ..اتفضا  ..عشان تراحني .

ووجرر رمضجه ولكنجي صجممم علجى أن يي ججذها  ..وسجمع حروجة عنجد البجا

الموقن وهو يتلفم مي حرج بال  ..وأ ذها ..

ميسجر لينبججي

-

ما ونتش اتصور إنك ب يا للدر ة دي ..

-

م لبش سامحني !

-

يا وابتن متحي أنا مفرج عنجي بحوجم المحومجة  .وقضجيم مجدة حومجي والَّم أ جرج ..

وعاد يحاول إقناعي بال دول عن قراري ولكنني رمضم :
أما إذا وانوا اعتقلوني أروح الم تقجا علجى األقجا أت امجا َّي َّمجايلي  ..ميبجا حا جة

دي ؟ وانا باعفيوم من المس ولية  ..وطال

النيابة تحقجال م ايجا  ..يجا تفجرج عنجي ..

يا تحبسني  .أروح الم تقا  .هو أنا مش مواطن َّي الم لم (ورم) حتى!!

فبما لما قلم :
يال ابتسامة باهتة الحم على و به وأبد ت ً
 -أنا ش صيًّا مقدر موقفك  ..لكن ادينا مرصة نتصرف ببدوء .
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-

وانججا عملججم إيججه ؟ ..أنججا هججادي ج ًّجدا  .ووججا مججا ميبججا ح انتهججر  .هججو أنججا ي نججي أنججا ح

امتنع عن إيه ؟  ..دا يا دو ريين حاف ..
-

إَّاي ؟ ح اب م أ ي

لك مطار محترم ..

مججالوش الَّم ججة  ..أن ججا ججدم عل ججى و ججد  ..المب ججم ان تس ججت لوا ار ججراءام ش ججوية ..

ذنبوم إيه تتحملوا قرمي !..
ياضبا مي التليفون وهو ي اط
ونم قد سم م الميمور وهو يصيو
ً
 -ال  ..يا سيدي أنا مش مس ول  ..وما اقدرش اتحما القرف د أكتر من ود ..

الدا لية على ما يبدو:

وانججم الغرمججة التججي وض ج وا ميبججا (اري جراد) قججد ضججاقم علججى مججن ومججد مججن م ج ار

الم ججيمور الض ججابو (متح ججي)  ..وطلج ج

 .ماسججتدعى

من ججه أن ينقلن ججي إل ججى الغرم ججة الص ججغيرة وي ي ججد (اريج جراد) إل ججى

الح َّ ؛ حيث صار تَّاحم (اريراد) مي يرمة لي

.

ميبا دورة ميا مشولة لضيوف الح جَّ ورواد

طلبجم مججن الضجابو أن يولججن أحجد الشاويشججية يحمجا البطججاطين التجي تروبججا أصجحاببا لججي .

وونم قد ر؛طم وا بطانية ووتبم عنوان صاحببا عليبا  ..ور وته مي حالة ترحيلي أو ارمراج
مقججد اكتشججفوا م ججي مججد

عنججي أن ي يججد وججا واحججدة ألهلبججا  ..وتمججم عمليججة النقججا مججي ص ج

طججورتي علججى اآل جران  .متشججددوا بطراقججة مبججال ميبججا مججي من ججي ومججن بم مججن اال ججتال  .ووججان

مجيبم مجن وججان م جي مججي األيجام السججابقة  .وأصجروا علججى السجالم علججي مجودعين لهججنبم أننجي سججيفرج

أحيانججا للضججر ل ججرهم واب ججادهم ؛
عنججي  ..وتسججببم محججاوالتبم  ..مججي ش ج و ونتججر ولغججو وصججا
ً
حتى تم إعادة الر؛و والضبو إلى صالة القسم وأيلال علي با الغرمة ..
لججم أ ججد أمججامي سججو أن أرمججي البطججاطين وهججي مر؛وطججة مججي روججن الغرمججة  ..وأن أسججتلقي مججي

انتهار انتباء المفاوضام التلفونية الصا بة التجي ي رابجا مجيمور القسجم مجع الدا ليجة والمباحجث .
وهججو م ججا طم ججينني أن األم ججر ل ججن يس ججتغرق وقتًج جا ط ججويالً  ..ول ججم ي ججن

الك ججابتن (متح ججي) أن يواص ججا

مساعيه الحميدة وي أتناول الط ام  .م اء إلي أكثر من مرة ليسيلني :
-

إيه يا أستاذ  ..لسه مصمم ؟!

-

ر؛نا يساعدني ..

ميغلال البا
م ي ..

تاروا ها ابتسامة باهتة تح ا مي الغرمة الرمادية ووينبا تحاول التضامن
ً
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امجا ووجاد هجذا األمجر أن يحجدث مشجولة ولكنبجا
وانم َّو ة الم لم (ورم) قجد أحضجرم لجي ط ً
وانججم قججادرة وبنججم بلججد ( دعججة) وَّو ججة لم لججم لججه (شججنة ورنججة) أن تت اوَّهججا مص جرة علججى توصججيا
األمانة لي  ..واضطر (متحي) أن ي ر ني لبا ألقن با بال دول عن ترك الَّاارة ؛ ألنني لن أبقى
طويالً مي القسم .
-

ومالججه بروججة و يججر ت ججرج بالسججالمة  ..لججي األكججا برضججه ينفججع  ..إنججم عججايَّ الم لججم

يقط ني لو ر م بيه ..

وطب ججا فججم (ليقط بججا) الم لججم ميشججو هججذا المثججال الحججي لل مججال ولإلنسججانية و فججم أكثججر أن
أكسر ب اطرها  .اطر ابتسامتبا التي ال توصن  .وأ جذم منبجا الط جام وشجورتبا وطلبجم منبجا

أن تحما تحياتي وشوري للم لم (ورم) سيد الر ال  ..وان صار الط ام من نصي

الشاويشية !

أوحججم لججي المشججاعر التججي ب ثتبججا مججي روحججي تلججك االبتسججامة التججي يمرتنججي ببججا َّو ججة الم لججم
(ورم) (والتي أستحضرها مي شغن اآلن) وأنا أتذور إصرارها ال نيد المناضا أن تسلمني بنفسجبا
(تنفيج ًذا ألوامججر َّو بججا) وججي

الط ججام الشججبي بالتيكيججد والججذي لججم أتذوقججة ؛ وان أشججب تني مالحتبججا

التجي أعجادم لججي إنسجانيتي  .وطججردم عجن نفسججي وجا وسجاو

الضج ن الجذي َّرعتججه ارهانجة التججي

لحقتني ؛ حين اكتشفم تفاهة قدري عند أول ك المتسلطين علي والمتحومين مي..
وتملكتني بإيحا با مورة التوقن بالحواية عند شواطا متنتبا وسجحرها الجذي

جا مجن إيفجاءتي

جار م بجا إلجى عجوالم
على البطاطين ال شجنة المر؛وطجة والموومجة مجي روجن الغرمجة  -الَّن اَّنجة  -إبح ًا
وديانججا ض جراء ؛ ور؛ججى مترعججة باألش ج ار
وآمججاق ال تحججدها ججدران أو أسججالك شججا وة عبججرم بججي
ً
وباألَّهار وال بير  ..أمسوم بيدي وهي تدعو أمي لتشارونا الط ام على سطو بيتنا واحتضنتني
ابتسججامتبا أمججام سججينما (عججدن) وقبلتنججي تحججم ن لججة (ياسججين)  ..و ففججم عنججي ور؛تججم علججى هبججري
حتججى ال تسججتفَّني المججة الم بجرُان اللججذين ججاءا السججتالمي مججن القسججم ليججذهبا بججي مججي عر؛ججة يج
ع فاء ذام أر ،قاسية مءلمة إلي م تقا القل ة  ..است ابة رضرابي األول عن الط ام ..
لكنبج ججا مج ججارقتني م ج ججية  .وت لج ججم عنج ججي عنج ججدما طج ججوم ال طج ججوة األولج ججى ب ج ججد عبج ججور (البوابج ججة

وحيدا على عتبة ال صور الوسطى .
المملووية) الغليهة ؛ أل د نفسي ً
ولت جذرني يججا صجديقي ألننججي متيكجد أنججك لجو اسججتط م أن ت بجر م ججى هجذ الصججفحام وتحملججم
أن ت ججدلن م ججي عب ججر بوابجججة ال ص ججور الوس ججطى ه ججذ ستسج ججيلني  :وم ججاذا ب ججد ؟ أو عل ججى طراقجججة

الحواديم ( :ط

وب دين ؟) ها انتبى م ك (َّمن الَّناَّان) عند عتبة القل ة ؟
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ومججاذا عججن أيججام (الواحججام) و(عج بجَّ الفيججوم) و(مَّرعججة طجرة) و(االسججت ناف) ؟  ..وسججي يبك
بوا ح  -هذ قصة أ ر ! ..
***
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