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اإلهداء

�إلى روح جدتي �لغالية، �فتقدك كثيًر�، ما زلت �أذكر �أول كتاب �أهديتني 
لي،  �لد�ئم  وت�شجيعك  بى  لأيمانك  �شكًر�  كثيًر�،  منك  تعلمت  �إي��اه، 
ا كنت �أتمنى �أن ترْي �أول عمل لحفيدك، لكن عز�ئي �لوحيد، �أنك  حقًّ

بالتاأكيد في مكان �أف�شل، في �لجنة باإذن �هلل

�إلى �أبى و�أمي، تعجز �لكلمات �أحياًنا عن و�شف ما يختلج في �شدورنا، 
ولكني �أدري �أني دونكم ما كنت �شاأ�شبح ما �أنا عليه �لآن، �شكر� لوقوفكم 

�لد�ئم بجانبي، �شكر� لأنكم بحياتي، �أحمد �هلل على هذه �لنعمة.

دونك،  �لنور  يرى  �أن  �لكتاب  لهذ�  كان  ما  ن��ور،  وزوجتي  حبيبتي  �إل��ى 
لأوق��ات  بل�شًما  كانت  كلماتك  �لعمل،  هذ�  مر�حل  كل  لتحملك  �شكًر� 
بابت�شامتك،  �شريًعا  تغادرني  كانت  �لياأ�س  محطات  بها،  مررت  كثيرة 

�شكر� حبيبتي لأنك بحياتي.



�إلى �أخوتي با�شم و�شمر، ل�شُتما مجرد �أ�شقاء �نعمت بهما �لحياة علّي، 
وت�شجيعكما  بى  �لد�ئم  �إيمانكما  �لدنيا،  بهذه  �لحقيقي  كنزي  �أنتما 
�شيء،  ل  �أنا  دونكما  من  ا  حقًّ �لعمل،  هذ�  لكتابة  �شبًبا  كانا  �لم�شتمر 

�شكر� لكما
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الفصل األول

مد�فن �لَمَنارة — �لإ�شكندرية

6 مايو 1992

رهما   �لهدوُء و�ل�شمُت؛ كانا حال �شارع �لمنارة في ذلك �لوقت، لم يعكِّ
-معظُمهم  رج��اٍل  ِمن  �لأق��د�م  دبيب  عن  �لناتج  �ل�شجيِج  بع�ِس  �ِشوى 
في  �لن�شاء  بع�ِس  ونحيب  �شكون،  في  َي�شيرون  �شود�َء-  بز�ٍت  يرتدون 

عوَن فقيَدهم ِلمثو�ه �لأخير. �شيار�ٍت خلَفهم لي�شيِّ

مِت �لّجنازُة بُبطٍء في ذلك �ل�شارع �لو��شع متر�مي �لأ�شجار على   تقدَّ
�لطرفْين، �إل �أّنه -وعلى �لرغم من جماِله- كانت هناك د�ئًما تلك �لكاآبُة 
�لتي يتَّ�ِشُم بها، �كَت�َشَبها ِمن كثرِة �أحز�ِن ودموع �لنا�س �لتي يحت�شنها 
يومًيا. ت�شتطيع �أن ترى طاِئَر �لموِت يحلِّق فيه د�ئًما، ينظر باأعين ثاقبة 
لير�شل  �لتالية،  �شحيَته  ب�شغٍف  ينتظر  ير�ه،  من  لكّل  قا�شية  ونظر�ت 



لها �شهاَمه �لنافذة، يظّلل بجناحيه �لمقابر ليزيدها رهبًة، تخ�شى �أن 
َع �أحُد  ت�شيَر فيه بمفرِدك لياًل �أو مع �أحٍد، وبالرغم من �ّت�شاِعه فقْد َتطوَّ
�لرجاِل بالقياِم بالإ�شارِة لل�شيار�ت كي تلتّف ِمن �أي �شارٍع �آخَر، ل�شير 

�لّجنازة وفق مهابتها.

 يتكرر ذلك �لم�شهد د�ئًما بالّجناز�ت، هناك َمن َيفِقُد �أع�شاَبه وينهار؛ 
وذلك يكون د�ئًما في �لمقدمة، وهناك َمن �أَتى بد�فِع �لو�جب ويتمّنى �أن 
تنتهي هذه �لمر��شُم �شريًعا، وهناك َمن يبكي حًقا ِمن د�خِله، ويجاِهد 
�إخفاِء دموٍع تاأبى �أن ت�شكن، وهذ� �لأخير هو حال ذلك �لرجل �لق�شير 
ذي �لنظارِة �ل�شود�ِء، �لذي يعتري �لحزُن كلَّ خَلَجٍة من خلجاِت وجِهه، 
ي�شاركه حزَنه تلك �ل�شيدة في �ل�شيارِة �لأولى ِمن �ل�شيار�ت �لتي خْلَف 
�لجنازة، تركْت دموَعها تن�شاُب على وجنتيها متجاهلًة كلَّ �لأيادي �لتي 
َف دموَعها تلك، تحِمُل ر�شيًعا �أبت �أن تترَكه  �متدت لها بالمناديل لتجفَّ
ر�شيُعها  َر  يح�شُ �أن  �أ�شرْت  �لبع�س،  �أو�شاها  كما  �لعائلة  ِمن  �أحٍد  مع 
جنازَة و�لِده، وكاأنها تقول له: �نظْر كيف �أر�َدَك �لزمُن �أن تكوَن يتيًما 
�إلى �شدرها بقّوة وهي ترّبت على ر�أ�شه، تركت  في هذه �ل�شن! �شّمته 
�أّم��ه،  ولم�شات  لدموع  �لطفل  ��شتجاب  وجهه،  لتبّلل  تن�شاب  دموعها 
�أَخَذ  �ِشوى نظر�ٍت  �شيء  �أي  ِمن  يدُن  لم  َي�شحك،  لم  يبِك كعادِته،  لم 
رها بين �لنا�س، وكاأّنه يريد �أن يطَبَع ذلك �لم�شهَد في ذ�كرِته لحين  ُيمرِّ

��شترجاِعه عند �لحاجة �إليه.
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�لجثماَن  يحملون  �لرجاُل  فاأ�شرع  �لمقابر،  باِب  حتى  �لجنازُة  و�شلِت   
�إحدى  �أ�شرعت  ر�شيَعها،  تحِمُل  �ل�شيارِة  ِمن  ناهد  لْت  وترجَّ للد�خل، 
بيِدها ر�ف�شًة،  �أ�شاحت ناهد  تلتقط منها �لطفَل،  �أن  �ل�شيد�ت تحاول 
ناهد  ووقفت  �لمر��شم،  �نتهت  عناِدها،  �أماَم  ��شت�شالٍم  في  فتر�جعت 
ويمطرونها  يو��شونها  و�لأ�شدقاُء  �لعائلة،  �شيد�ت  ِمن  عز�َءها  تتلقى 
�أّنها �شوف تجعلها ت�شُمد، كلمات محفوظة م�شبًقا ُتلقى  بكلماٍت ظّنو� 
فيما  يجتمعو�  �أن  قبل  يلقونها  جوع،  من  ت�شمن  ول  ُتغن  ل  ع��ز�ء،  بكّل 
موعد  على  ن�شُفهم  ير�هن  ولدها.  وم�شير  م�شيرها  لتحديد  بينهم 
زو�جها �لقادم، كم هي موؤ�شفة تلك �للحظات �لمزيفة! لم يقترب منها 
�قتَرَب  �لمودعين.  كل  رحيل  ِمن  تاأكد  حتى  �ل�شود�ء  �لنظارِة  �شاحُب 
منها في خطو�ت بطيئة، حتى �شار في مو�جهِتها، وقال في حزن و��شح:

- �لبقية في حياتك يا مد�م ناهد، �شدي حيلك.

- حياتك �لباقيه يا د. وحيد.

 - ��شمحيلي �أو�شلك �نتي وثائر.

ناهد  دلفْت  لل�شيارة،  �لخلفي  �لباب  بفتح  و�أ�شرع  �لإجابَة،  ينتظر  لم   
�أر�حت  ِرجليها،  على  طفَلها  و�شعْت  �لخلفي،  �لمقعد  �إلى  –و�لطفل- 
في  جانبها  ِمن  تجري  وهي  �لأ�شجاَر  تر�قب  و�أخ��ذت  للخلف،  ر�أ�شها 
فمنُذ  ت�شتوِعب ما حدث؛  ز�لت ل  ما  بنظر�ت حزينة.  توّدعها  �شكون، 
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�أن �لدنيا �ختارتها هي دون �لب�شِر لتمنحها كل  عاٍم فقط كانت ت�شعر 
بعَد  مر�د  �أحالِمها  فار�ِس  ِمن  تتزوج  هي  فها  تتمناها،  �لتي  �ل�شعادة 
ق�شة ُحٍب طويلٍة، َلَطالما كان مر�د محلَّ �إعجاِبها وكان �أول ما جذبها 
فيه َقَلمه وجر�أة كتابِته، كانت مقالت مر�د في جريدِته �لخا�شة بمثابِة 

فْت عليه �شدفة.  ثورٍة، هو قائُدها وُموقدها، حتى تعرَّ

نظرة،  �أول  �لحب من  �شمعت عن  ما  كثيًر�  لو�لدها،  �بَن �شديٍق  كان   
ا، حتى جاء هو حّطم كل  لكن �أبًد� لم توؤمن به، كانت تر�ه �أمًر� عار�شً
لم يجد �شعوبًة  ا  �أي�شً به طو�ل حياتها في غفلة قدرية، وهو  �آمنت  ما 
في �أن يقع بين بر�ثن هذ� �لحب، فهي كانت كالزهرة �لتي تتفتح على 
��شتحياء ببد�ية �لربيع، رقيقة كحّبة مطر تن�شاب في هدوء وخجل على 
عناده  تحّطم  �ل�شابعة!  تتخط  لم  طفلٍة  مثل  عفّوية..  بريئة..  �لجبين، 
قر�ره  عن  تخلى  �لع�شليتين،  عينيها  �شهام  �أول��ى  تلّقي  عند  وكبرياوؤه 
بالعزوف عن �لحب، ذلك عند �ن�شد�ل �أول خ�شلة �شود�ء على جبينها، 
تلك �لغمازتان بوجنتيها �أ�شافتا �إلى �شحكتها جاذبية ُمفرطة، �أجل.. 

هي فاتنة.. بب�شاطة.

 لم يم�س �لكثير حتى كان �لأهل و�لأ�شدقاء يحتفلون بخطبتهم، تنا�شت 
�شرفه!  جر�أته!  �لبد�ية:  من  �إليه  جذبها  ما  ب��دون-  -�أو  بق�شد  ناهد 
�شيء  ثّمة  تدري،  تُعد  لم  ربما،  �لإعالم!  و�شائل  في  للفا�شدين  ف�شحه 
–عد� هذ� �لإ�شعاع �لمطل من عينيه- يمنحها دفًئا معه. ل تن�شى يوم 
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�أن يطلق  �لف�شاد-  و�لثورة على  �لطغيان  بالوقوف �شّد  –لإيمانه  �أ�شّر 
على �بنهما ��شم "ثائر". 

ثّمة لحظات تمر علينا ن�شعر معها �أّن �لحياة برّمتها قد �أ�شابها �لفتور، 
�إن ُترد �ّللهو، قد تكون �أكبر خا�شر �إن ناف�شت �لحياة! تلك �لحياة �لتي 

ا �إذ ت�شنح �لفر�شة. �شتهوي بك �أر�شً

 وتاأبى �لدنيا �أن تديم تلك �ل�شعادة، �أو لعّلها ر�أت �أّنها �أخذْت زيادًة عّما 
ت�شتحق، لتحّقق �لدنيا كل مخاوف ناهد وتاأخذ حبيَبها و �شديقها.

- مد�م ناهد... !

 قاَطَع �أفكاَرها د. وحيد، لترجع مرًة �أخرى للو�قع، فوجدت �أنها ما تز�ل 
ل بعُد، ��شتجمعْت قو�ها  في �ل�شيارة، نظرْت خارًجا، وجدْت �أنها لم ت�شِ

ع: ولملمت �أفكاَرها وبلعت ريَقها ب�شعوبٍة وقالت في وهٍن متقطِّ

- نعم يا د. وحيد.. 

لعّلها  جيًد�  كلماِته  يختار  �أن  يحاول  وهو  �ل�شيارة  ِمر�آة  عْبَر  لها  نظَر   
تخّفف حّدة �لموقف:

- �نتي عارفه طبًعا �إن �لمرحوم كان �شديق عمري.. فاأرجوكي ميكون�س 
فيه �أي حرج بالن�شبة ليكي لو كنتي بحاجة للم�شاعدة في �أي وقت.. 

-عارفه يا دكتور طبًعا، ولو �حتجت �أي حاجه �أكيد �أول و�حد هقولك.



 م�شت لحظاٌت قبَل �أن ينطَق مرًة �أخرى:

- خللي بالك ِمن ثائر.

من  نهًر�  كان  �ل�شيارة  ِم��ر�آة  في  �شاهده  ما  كل  و�إنما  �إجابة،  يتلقَّ  لم   
�لدموع تت�شاقط من �أعين ناهد ليبّلل �َشعر �بِنها ووجَهه.

�لتي  ميامي،  منطقة  تتو�شط  �لتي  �لبناية  تلك  �أم��ام  �ل�شيارُة  توقفت   
تلك  �أغ�شان  وتمايلت  بارتفاعها،  حولها  �لبنايات  �شائر  عن  تتميز 
وما  �لمدخل،  تحجب  لكادت  حتى  �لبناية  �أم��ام  �لمتال�شقة  �لأ�شجار 
�لباَب  يفتح  �أ�شرع  حتى  �ل�شيارة،  بد�خل  �لتي  �ل�شيدَة  �لبو�ُب  ر�أى  �إن 
�لخلفي، ويقول في تاأثٍُّر م�شَطنع ولهجة ت�شير �إلى م�شقط ر�أ�شه بجنوب 

م�شر:

- �لبقية في حياتك يا هانم.

 رّدت في �قت�شاب:

- وحياتك �لباقية.

عها قائاًل:  نَزل وحيد من �ل�شيارة و�شار معها حتى مدخل �لعمارة وودَّ

- مع �ل�شالمة يا ناهد، هبقى �أكلمك �أطمن عليكو�.

ت�شل، ل  لم  �أو  �أذنيها،  �إلى  �لف�شاء، �شّلت طريقها  كلماته في  تاهت   
فرق، لم توِل �أهمية للرد، فما بها من حزن ل يكفي لأن تجاِمل كل �مرئ 
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على ِحدة، كّل ما تريده �لآن �أن ت�شعد �إلى منزلها.. 

 �لذهاب �إلى غرفته.. �حت�شان �شورته.. و�لبكاء.

 كّل ما تريده �لبكاء، فقط، وليحترق �أي �شيء �آخر.

 في �ليوم �لتالي ُن�ِشَر خبٌر �شغير في جريدة، من �لجر�ئد �لتي لي�س لها 
�ل�شاب مر�د �شبحي في ظروٍف  �ل�شحفي  ه عن مقتِل  ينوِّ ُيذَكر،  ��شٌم 

غام�شة.



 قبل ذلك بعامين

 1990-10-12

 كوبري ق�شر �لنيل –�لقاهرة 10:40 �شباًحا

 لم يكن يدري ذلك �لعجوُز؛ �لقابع في �شيارِته �لُمتهالكة، باأّن �لقدر قد 
منحه �ليوم تذكرة مّجانية، لح�شور �أكبر عرو�شه �لدر�مية لهذ� �لعام، 
وتنفث  �لآن،  �شّيارته  فيها  تجاأر  �لتي  �لطريق  نف�س  باأّن  يدري  يكن  لم 
دخاًنا يكاد يحجب �أ�شعة �ل�شم�س، �شيُمر بها �شخ�ٌس �آخر ِمن �أهم رجال 
�لدولة، كذلك �لفتى فوق �لدر�جة �لبخارية، �لمّتجه �إلى عمله ب�شركة 
�لنوم  من  وفيًر�  ق�شًطا  ياأخذ  لم  لأّنه  لنف�شه  �شباًبا  ويطلق  �لإعالنات، 
�أم�س، �إذ هو بالكاد يرى �أمامه. لم يكن �لثنان يدريان �أّنهما على موعد 

مع م�شهٍد �شينمائي ل يتكرر كثيًر� في �لتاريخ.

 رغم �لهدوء �لذي �شاد �لكوبري -في ذلك �لوقت- �إل �أّنه كانت هناك 
عا�شفٌة �أخرى تعرك �أفكار ذلك �لرجل �شاحِب �لموكب �لمار بالكوبري، 
َم �لموكَب �شرطيٌّ -على  هيئُته ووقاُره يدلِن على �أهميته في �لدولة، َتقدَّ
در�جة بخارية- �شيارَته و�شيارة �أخرى خلَفه، �أفكاٌر كثيرٌة كانت تدور في 
ر�أ�شه، و�أ�شئلة �أبْت �أن ت�شكن و�أخذت تِلحُّ عليه حتى يو�فيها باإجابة، فهو 
ر �لرئي�ُس على �أن يقطع �إجازَته رغم �عتذ�ره  ما يز�ل ل يدري لماذ� �أَ�شَ
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هو  �لميرديان!  فندق  في  �ل�شوري  �لبرلمان  من  �لوفَد  ذلك  ليقابل  له 
و�شيتحّدد  يجري  ��شتفتاٌء  هناك  �ل�شعب.  مجل�ِس  رئي�َس  يعد  لم  قانوًنا 
�لموقف ح�شب �لنتيجة، ولماذ� �إلحاحه هذه �لمرة بعد فترة َقَطع فيها 
هو �أّية �ت�شالت؟ بدت عالماُت �لقلق على وجهه، هناك �شيء خاطئ، 
هذ� ما �أكده لنف�شه، حتًما هناك �شيء خاطئ.عدل ِمن نظارته �لطبية 
ر�أى  عندما  �لخطِر  ترمومتُر  نف�شه  في  َت�شاَعَد  للخارج،  ونظر  قلياًل 

�ل�شائق ي�شلك طريًقا �أخرى، �شاح به في قلق:

- �نت ليه م�شيت من هنا ومم�شت�س من كوبري �لجامعة على طول؟

- تعليمات �أَمنية يا �أفندم. 

 رد باقت�شاب.

- وهو فين محمود �ل�شو�ق؟ �أنا �أول مّرة �أ�شوفك!

- �عتذر في �آخر لحظة يا �أفندم.

 قالها و�نحرَف يميًنا، كان �لموكب وقَتها يمّر من �أمام فندق �شمير�مي�س.

 ت�شاعدت �ل�شكوُك لديه حتى بلغت ِذروَتها، هل �شحيح ما يفّكر به؟ 
بد�يًة َتم تغيير طاقم �لحر�س �لخا�س، و�لآن �ل�شائق و�لطريق و.. 

�أربعُة �شباِب  �إلى �ل�شا�شة فجاأة،  �أفكاره ذلك �لم�شهد �لذي قفز   قَطَع 
�لعدم  من  فجاأًة  ظهرو�  �آلية  بنادَق  يحملون  بخاريتْين  در�جتين  على 
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َز ر�شا�شَته  و�عتر�شو� طريق �لموكب، كلٌّ منهم يعرف مهمَته، �أوُلهم ركَّ
ز على �ل�شيارة  مة، وزميله على نف�س �لدر�جة ركَّ على �ل�شرطي في �لمقدِّ
�لتي في �لموؤخرة، و�لثناِن �لآخر�ِن �أ�شرعا بفتح باب �شيارة د. ن�شاأت 
هو  �شدره  في  بالر�شا�س  و�أم��ط��َر�ه  �ل�شعب،  مجل�س  رئي�ِس  معروف؛ 

و�شائقه وتناثرت �لدماء و�لأ�شالء في كل مكان.

�أنه بالرغم من  �أَق�َشم  �لنا�س  ثو�ٍن، بع�س  �أقل من   كل ذلك حدث في 
بعَدها  �إل  حدَث  ما  ي�شتوعبو�  لم  �أنهم  �إل  �لتوقيت  نف�س  في  وجودهم 

بدقائق.

 ركَب �لم�شلَّحون در�جاِتهم م�شرعين متجهين عك�س �ل�شير، نجَح ثالثٌة 
�أجرة  �شيارة  �أوَق��َف  بهم،  �للحاَق  �لر�بع  ي�شتطع  ولم  �لهرب  في  منهم 
هيلتون  فندق  �إ�شارة  عند  و�شل  حتى  معه  وركب  �ل�شالح  تهديد  تحت 
�لمارة  وج��وه  في  �شالَحه  �شاِهًر�  �لأج��رة  �ل�شيارة  من  نزل  رم�شي�س، 
و�أطلَق �لناَر ع�شو�ئًيا فقتَل عميًد� بمباحث �لقاهرة ولذ بالفر�ر تجاه 

�لمنطقة �لع�شو�ئية �لتي تقع خلف �لهيلتون.

�أغاني  يعر�شان  و�لتلفزيون  �لم�شرية  �لإذ�ع���ُة  كانت  �ل��ي��وِم  ط��و�َل   
وم�شل�شالت، وكاأنه ل يهمهما �أّن رئي�س مجل�س �شعبه قد تم قتُله �شباَح 
�ليوم في جريمٍة ب�شعة، حتى جاء �أخيًر� �شاحب �لوجه �لب�شو�س وزير 
�لد�خلية عبد �لقادر عي�شى لُيِطل على �ل�شا�شة يلقي بياًنا كان جزٌء منه 

كالتالي: 
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�ن�شرب  معروف  ن�شاأت  د.  �إن  بيقولو�  دلوقتي  �شمعته  �للي  �أنا  "هو 
�لعربية  وخدت  جري  نزلت  طول  على  �شمير�مي�س،  ق��ّد�م  بالر�شا�س 
نار  عليه  �شربت  يهرب،  بيحاول  ل�ّشه  �لقاتل  لقيت  هناك  على  ورحت 

ب�س لالأ�شف كان هرب."



7 يونيو 1992

 ميامي- �لإ�شكندرية

 كانت حر�رُة �لجوِّ �لمرتفعُة في ذلك �ليوم تعلن؛ �أن تلك �لموجَة �لحارة 
�لهروب  �إلى  �لكثيرين  دفع  مما  بعُد،  تنتِه  لم  �أياٍم  ثالثِة  منذ  �لممتدة 
�إلى �ل�شو�طئ ��شتنجاًد� بن�شمٍة تخفف وطاأَة هذ� �لَحر، �أو لفحة هو�ٍء 
تجفف ذلك �لَعَرق، كان ذلك عندما وقف د. وحيد �أ�شفَل تلك �لبنايِة 
�أفكاَره، يزيل كل ما علق بذهنه من  �أن يجمَع  في توتٍر، يحاول جاهًد� 
�أفكار م�شتتة، نظم كل ما يريد قوله في عدة نقط، عدة دقائق �أخرى 
مرت قبل �أن يدلف �إلى مدخل �لبناية ملقًيا تحية �شريعة على �لحار�س 
�لذي قفز فجاأة من جل�شته �لمتر�خية معتدًل وهو يرد �لتحية بابت�شامة 
ك�شفت عن ن�شف �أ�شنانه �لمفقودة -كان �لحار�س �أو "�أبو �أحمد" كما 
يطلقون عليه مثله مثل �شائر �أقر�نه، يمتاز بتلك �لب�شرة �ل�شمر�ء �لتي 
�أطر�ف  من  جاء  جًد�،  ونحيف  طويل  كلها،  مالمحها  �ل�شم�س  حفرت 
د.  ��شتقبل  تحديًد�.  جاء  متى  يذكر  يكاد  ل  حتى  زمن،  منذ  �ل�شعيد 

وحيد تحيته �شائاًل �إّياه:

- مد�م ناهد فوق؟

- �أيوه يا بيه فوق، دي بيتهياألي مبتنزل�س خال�س. 
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 قالها بلهجته �ل�شعيدية، وهو يهر�س في ر�أ�شه محاوًل �لتذكر.

يتاأخر  �إلى �شاعِته، ح�َشًنا لم  �أن ينظَر  �أوماأ وحيد بر�أ�شه متفهًما قبل   
بعد. كانت عقارب �شاعته ت�شير �إلى �لثامنة م�شاًء، �شَعَد درجاِت �ل�شلم 
في بطء، يقدم قدًما ويوؤخر �أخرى. �شينِهي مهمَته �شريًعا ويرحل، هكذ� 
َث نف�َشه، يكفي ما حدث حتى �لآن، لول �أمانُته و �شد�قته للمرحوم  حدَّ
بين  بعنايٍة  �أخفاه  �ل��ذي  �لأبي�س  �لمظروَف  هذ�  يحمل  جاء  كان  لَما 
�آخر �شلٍة له بالمو�شوع و�شيترك كل �شيء خلفه،  طّيات مالب�شه، هذ� 
�بنته على و�شك �أن تلد، بالتاأكيد ل يريدها �أن تلَد دون �أن ترى و�لَدها 
�أو تعي�س يتيمًة مثل ثائر، د�رت كل تلك �لأفكار في ر�أ�شه قبل �أن ي�شعر 

ِره ثائر، كم ُي�شِفق عليه! بغ�شُة �ألِم لحقْت به عند تذكُّ

زفرٌة حارة  �أمامه،  �شديِقه  �شقة  وجد  �أفكاره عندما  من  نف�َشه  �نتَزَع   
ومنظاره  عنقه  ر�بطة  من  عدل  �لباب،  من  ببطٍء  يقترب  وهو  �أطَلَقها 
�لطبي قلياًل. كان وحيد ق�شير �لقامة �إلى حد ما، ذ� �شعر �أ�شود تتخلله 
ممتلًئا  �ل�شغر،  منذ  �لتي لزمته  �لبي�شاء  �ل�شعير�ت  بع�س  �لأمام  من 

قلياًل، لكن خطو�ته ر�شيقة.

�َس �لمظروَف في جيِبه حتى َيطمِئن �أنه ما ز�ل هناك، قَرَع �لجر�َس   َتح�شَّ
�أن ينفِتح �لباُب  و�نتظر، م�شت لحظاٌت، مرت كدهٍر كامل عليه، قبل 
وتنظر  �لأ�شوَد  ترتدي  �لخم�شينات من عمرها،  �أو�ئل  في  �شيدٌة  وُتِطل 
ا �آخَر، خ�شي �أن  َع �شخ�شً له مت�شائلًة، �أرَبَكه ظهور تلك �ل�شيدة، فقْد توقَّ
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يكون قد ن�شي �ل�شقَة �أو �ختلط عليه �لأمر في عدد �لأدو�ر، �إّنما قرر �أّل 
يطيل �لت�شاوؤَل في عيَني م�شيفِته و�شاألها في هدوء:

- هي دي �شقة �لمرحوم مر�د؟

- �أيوة هّيا.. ح�شرتك زميله؟

- �أيوة يا فندم �أنا كنت زميُله في �لجريدة.. هّيا مد�م ناهد موجودة؟

- �أيوة �تف�شل.. �آ�شفة �إني �شبتك و�قف كل ده.

 دلَف وحيد �إلى �لد�خل تارًكا م�شيفَته تقوده �إلى حجرة �ل�شالون، كان 
�لمعلقة..  �ل�شور  �شديقه،  على  �لحد�د  –بو�شوح-  يعلن  حوله  ما  كل 
�لجدر�ن.. �لأثاث و�لتحف، كل �شيء �ّت�شح بال�شو�د. �أجل�شته على �أريكة 
َح وحيد �أنها قد تكون  بمنت�شف �ل�شالون تاركًة �إّياه كي ُتعّد �لقهوَة، رجَّ
�أُمَّ ناهد لأنه يعرف جيًد� �أُم مر�د، فقْد ز�رها في منزلها عدة مر�ت مع 

مر�د.

 َتح�ّش�س مرة �أخرى �لمظروَف في جيبه، وكاأنه يخ�شى �أن يفر منه، يريد 
ت�شليَمه ويرحل ليحل ِمن على عاتقه ذلك �لِحمل، لم َيطل �نتظاُره حتى 
مزخرف  �أبي�س  فنجاٌن  يتو�شطها  ف�شية  �شينية  حاملًة  �ل�شيدة  جاءت 

قائلًة له في وٍد غلب عليه �لحزن

 - �أنا عملتلك �لقهوة مظبوط لإني ن�شيت �أ�شالك قهوتك �إيه!
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- ول يهمك يا فندم، �شكًر� تعبتك معايا.

- ل مفي�س تعب ول حاجة.

- ح�شرتك و�لدة مد�م ناهد، �شح؟

- �آه �أنا قفلت �شقتي وجيت �أعي�س معاها من �شاعة �لمرحوم.

- �آه.. �أح�شن طبًعا.

 �شكتت قلياًل، ثم �أكملت بعد �أن �أربد وجهها:

في  لوحدها  قاعده  �أ�شبيها  مينفع�س  طبًعا،  �لنا�س  كالم  عارف  -�نت 
�ل�شن ده، م�س هت�شلم من كالم �لنا�س.

رد وحيد متفهًما، وهو ير�شف قلياًل من �لقهوة، محاوًل تد�رك �لحديث:

- �آه فعاًل، �لنا�س م�س بت�شيب حد في حاله.

�شاد �ل�شمُت لحظاٍت قبل �أن ينظر وحيد في �شاعته، �أ�شرعت �أُم ناهد 
قائلة:

- ثو�ني ب�س، ناهد بتلب�س وجاية.

- ل بر�حتها يا فندم �أنا م�س م�شتعجل.

�ّت�شحت كلها   لم يتم جملَته حتى وجد ناهد على باب �ل�شالون، وقد 
ينمان عن  و�نتفاخ  �شو�ٌد  و�رت�شم تحت عينيها  لوُنها  و�شحب  بال�شو�د، 
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كثرة �لبكاء، وو��شح من فقد�نها لوزنها �أنها في خ�شومة مع �لطعام، 
�أ�شرع  �إن ر�آها وحيد حتى  �أن تتم تفتحها، وما  ذبلت تلك �لزهرة قبل 

بالوقوف و�شافحها في حزن وقال:

 - �لبقاء هلل يا مد�م ناهد.

 ردت: 

 - وِنعَم باهلل، �تف�شل �قعد يا د. وحيد.

ت �أُم ناهد بالوقوف تاركة �لمكان:  همَّ

 - طب �أنا هاقعد في �ل�شاله بّره.. لو عزتو� حاجه قولولي.. 

 وخرجت دون �أن تنتظر رًد�.

 �شمٌت ثقيل ولحظات تمر ببطء دون �أن ينطق �أحد بكلمة، بادر وحيد 
بالحديث قائاًل:

 - في �لحقيقة �أنا كنت م�شتني �لأمور تهد� �شوية و�أع�شابك �نتي كمان 
تهد� ع�شان �آجي �لنهارده، �نتي عارفة طبًعا �أنا ومر�د �هلل يرحمه كنا 
�إيه مع بع�س، �شرنا كان مع بع�س، مر�د جالي قبل �لحادثة بكام يوم 
�أديكى �لأمانة  �آجى  �أي حاجه  �أمانة وقاللى لو ح�شل لى  و�شاب عندي 

دي.

 - �أمانة �إيه؟ 
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و�شلَّمه  جيِبه  من  �أبي�َس  مظروًفا  وحيد  �أَخ��َرج  با�شتغر�ب،  ناهد  ردت 
لناهد �لتي تناولته برفٍق وبدت على وجهها عالمات �ل�شتغر�ب، وقالت 

دون �أن تفتحه:

 - �إيه ده؟ 

رد وحيد: 

ج��ّو�ه، دى  �للى  �إيه  ��شوف  ول حاولت  �أنا مفتحتو�س  و�هلِل،  - معرف�س 
�أمانة وكان لزم �أ�شلمها زى ما هّيه.

ت ناهد بف�س �لمظروف حين �عتر�شها وحيد قائاًل: همَّ

�إن لو مر�د كان عاوزني  �أظن  - ل ِمن ف�شلك، �فتحيه بعد ما �م�شي، 
�أعرف �إيه �للى جّو�ه كان قاللي.

�أو  �أنا  �أنا م�س فاهمه ليه مر�د يعمل كد�؟ كان ممكن ي�شبهولى  - ب�س 
يحُطه في خزنة �لبيت.

رد وحيد ببطء مفكًر�:

- �أكيد �للى في �لظرف من �لأهمية �إنه يحاول يخفيه، لو حد َحب يدور 
عليه ع�شان كد� �ديهولى �أنا كاأمانه �أردها وقت �للزوم.

�أوماأت ناهد بر�أ�شها متفهمًة قبل �أن تقول:

و�ل�شرطة  فيه،  �للي  كل  وقلبت  دخلته  نا�س  فيه  بتاعه  �لمكتب  فعاًل   -
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لحد دلوقتي ل�ّشه بتحقق و�نتا عارف �إنهم م�س هيو�شلو� لحاجة، و�نت 
عارف طبًعا ليه كوي�س، مر�د �تقتل ع�شان �لنا�س �للي كان بيهاجمهم، 
و�نتا عارف �لنا�س دي في �لبلد عاملة �إز�ي، ول قانون ول �شرطة ول �أي 

حاجة من دي هتعملهم حاجة، ح�شبَي �هلل وِنعَم �لوكيل.

رد وحيد:

�إنه ك�شف  �إل  �أنا فاهم وعارف، مر�د كان منا�شل ورغم �شغر �ِشّنه   -
ي�شكت  مر�د  �إن  م�شلحتها  من  كان  دي  و�لنا�س  �لبلد،  في  كتير  نا�س 

ولالأبد.

�أردفت ناهد: 

- و�إيه �أخبار �لجريدة؟

هذ�  يبد�أ  �أين  من  يعرف  ل  كان  وهو  �ل�شوؤ�ل،  هذ�  متوقًعا  وحيد  كان 
�لمو�شوع، تنحَنَح قليال قبل �أن يقول:

�شدنا  متقدم  بالغ  �إث��ر  على  �لن�شر  بوقف  ق��ر�ر  �شَدر  �لحقيقة  في   -
يخل�شو�  ما  لحد  متوقف  فالن�شر  �لنظام،  �شد  �لعام  �لر�أي  بتحري�س 
تحقيق في �لبالغ �لمقدم و�إن كنت �أعرف �لنتيجة م�شبًقا، حتى لو �شدر 
قر�ر بعوده �لن�شر �نتي عارفه كوي�س �إن ده م�س مجالي، �أنا مجالي �لطب 
وكنت د�خل مو�شوع �لجريدة ده مع مر�د ك�شريك لّما �شوفت حما�شه، 
وكان هو متولي كل حاجة بخ�شو�شها، فما �أظن�س �إني هاعرف �أديرها 
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بعد كد�.

- خال�س هاأديرها �أنا.

 ردت ناهد بحزم.

ي ثائر؟ �بنك ل�شه �شغير وم�س كفاية �إنه  - يبقى كد� �نتي م�س عاوزه تربِّ
خ�شر �أبوه في �ل�شن ده؟ عاوز�ه كمان يخ�شرك؟

 ردت ناهد في حزن:

- معاك حق.

- هو فين ثائر؟ �أنا م�س �شامع ُله �شوت.

- هو نايم دلوقتي.

ًعا  �َشعر وحيد باأنه �أكمل مهمَته ولم يعد لوجوده �أهمية، فقام م�شرًعا مودِّ
�إياها ور�جًيا منها �أل ت�شعر بحرج �إن كانت بحاجٍة �إلى م�شاعدته في �أي 
ه لت�شتك�شف  وقت. خَرَج تارًكا خلَفه ناهد تنظر للمظروف بتعجٍب وتُف�شُّ
ما بد�خله، �أخرجت ورقًة مطوية بعناية مكتوب على طرف �لورقة ِمن 
فوجدت  لها،  �شيًئا  تجد  لعلها  �أخرى  مرًة  نظرت  ثائر(.  )�إلى  �لخارج 
وردًة قد ذبلْت �أور�قها وجفت، ويبدو �أنها خارجة من بين �أور�ق كتاب، 
َرتها على �لفور �إنها �لوردُة �لتي �أهد�ها �إياها مر�د في �شباح �أول  تذكَّ
فكاأن  �ل��وردة؛  على  ُقبلًة  وطبعت  رغم حزِنها  �بت�شمْت  لهما.  زو�ٍج  يوم 
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ما  بجانبك  هنا  �أنا  لها  ليقول  �لآخر  �لعاَلم  ِمن  ر�شالًة  يهديها  زوَجها 
ي�شتقر �شيء معدني،  قاِعه  لتجد في  �لمظروف  قلَّبْت في  �أُِحبك.  زلُت 
قلبت �لمظروَف في يِدها فوجدت مفتاًحا ذهبًيا طوياًل غريَب �ل�شكل، 
َر �إن ر�أته ي�شتخدم قبل  �أوَل مرٍة تر�ه، �أخذت تقلِّبه بين يديها تحاول تذكَّ
رت  �أكدته لنف�شها، تذكَّ �أول مره تر�ه. هذ� ما  ذلك، لكن هذ� �لمفتاح 
�لر�شالَة �لتي في يدها �لمخ�ش�شَة لبِنها ثائر، فتحِت �لر�شالَة وقر�أت 
�شريًعا و�نعَقَد حاجباها مع كل �شطٍر تقروؤه، و�زد�د �نعقادهما مع �آخر 
�شطٍر قر�أته، �أخذْت تقلِّب في �لر�شالة على وجهها وخلَفها لعلَّها تجد ما 
يف�شر ما قر�أته، لكن لم تجد �شيًئا �آخر، �أعادت قر�ءَة �لر�شالِة مرًة تلو 

�لمرة ولكن هذه �لمرة ب�شوٍت عاٍل كاأنها تتوقع �أن تجد رًد�:

قيدي..  ِمن  لتحررني  �أنتظرك  �أنا  " ها 

�شتجدني في قبري �آماًل �أن تحييني.. 

لأ�شيء نوَر �لعقول و�أزيل ما َعِلَق بهم من غبار.. 

�لمجد ل�شبارتكو�س، �شتجدني بين كلماِته �لأخيرة.. 

"  Xi

طوت �لورقَة في بطٍء، تز�حمت �لأفكار في ر�أ�شها، �إن كانت �أدركت �شيًئا 
من هذه �لورقة فكل ما �أدركته �أن م�شتقبل �بِنها �شيحمل له �لكثير، و�أن 

�لغَد لن يختلف كثيًر� عن �لبارحة!
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1993-1-17
تم �شدوُر قر�ٍر بغلق جريدة" �لأحر�ر" ِلما كانت تن�شره من تحري�شات 

�شد �لنظام، ول�شعيها �إلى زعزعة �ل�شتقر�ر �لعام للدولة.

1993-2-5
دْت ق�شية مقتل �ل�شحفي مر�د �شبحي �شد مجهول. ُقيِّ

1993-8-14
تم �لحكُم ببر�ءة �لمتهمين في ق�شية �غتيال د. ن�شاأت معروف رئي�س 

مجل�س �ل�شعب �لأ�شبق.

1994-2-25
�لجريدة  بعد حل  بمبلغ 5 ماليين وذلك ن�شيبها  �شيًكا  ناهد  ��شتلمت 
وبيِع �أ�شوِلها وبيِع �لمطبعة، �أودعته �لمبلَغ كوديعٍة با�شم ثائر في �لبنك.

2009-9-14
�لتَحَق ثائر بكلية �لتجارة جامعة �لإ�شكندرية رغم ح�شوِله على مجموٍع 
�أن  في  و�لدِته  رغبَة  بذلك  ا  معاِر�شً �لقمة،  ُكلّيات  لإح��دى  يوؤهله  عاٍل 

يلتحق بكلية �لإعالم.



2012-8-12
م ثائر ورَقه لكلية �لإعالم بجامعة �لقاهرة؛ ليلتحق بها تحقيًقا لُحلم  قدَّ

و�لدِته.
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الفصل الثاني

2016-7-18

طريق �لقاهرة �لإ�شكندرية �ل�شحر�وي

قبل،  من  �لطول  هذ�  بمثل  لالإ�شكندرية  �لقاهرة  من  �لطريق  يكن  لم 
و تجعله  ر�أ�ِشه  �لتي تجول في  �لأفكار  تماًما مثل  ينتهي،  �إن �لطريق ل 
�لذي  هاتِفه  رنُة  �أفكاره  ِمن  �نت�شَلته  تنتابه،  كثيرة  م�شاعر  �ًشا،  م�شوَّ

�لتَقَطه دون �أن ينظر؛ فهو يعلم جيًد� �شاحبَة �لرّنة و�أجاب:

- �آلو، �أيوه يا �أمي.

 - �إيه يا ثائر، �نتا ل�ّشه في �ل�شكة؟

- �أيوه يا حبيبتي متقلقي�س، �أول ما هو�شل هكلمك.

- طيِّب �شوق بالر�حة ومتجري�س وخللي بالك من نف�شك.
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- حا�شر، حا�شر يال مع �ل�شالمة دلوقتي ع�شان �ل�شكة.

�لأ�شطو�نة فهو يحفظها جيًد�، بل  بقية  ي�شمع  �أن  باإغالقه قبل  و�شاَرَع 
معظم �ل�شباب يحفظونها.

ث نف�َشه. غريبة هي �أمي تلك، �أخَذ يحدِّ

 لقد تخطيُت �لخام�شَة و�لع�شرين وما تز�ل تعاملني كطفل، ولكن كم 
ُحلَمها،  �أحقق  �أنا  و�ليوم  �أجلي،  كلها من  �شْت حياَتها  كرَّ لقد  �أع�شُقها! 
َج في �لإعالم �أُ�شَوًة بو�لدي، وكنُت  في �لبد�ية كان ُحلُمها هي �أن �أتخرَّ
و�لتحقُت  لطلِبها  ر�شخُت  حتى  �أبي،  جلباب  في  �أعي�َس  �أن  �أنا  ا  ر�ف�شً
بالإعالم، و�لآَن �أ�شَبَح ُحلمي �أنا، ع�شقُت هذ� �لمجاَل، لديَّ �أفكاٌر كثيرٌة 
ل �أطيق �شبًر� حتى �أ�شعى لتحقيقها، �أرى ��شمي �لآَن ُيكَتب بحروٍف من 
�أر�ك  �أن  نف�شي  كان  كم  و�لدي،  قدوتي  �لكبار،  �لإعالميين  بين  ذهٍب 
�أبي، كم كنَت عظيًما حًقا، قتلوك لأنك كنَت تقول ل، ل لكل فا�شٍد  يا 
�ل�شلطُة وعاَث في �لأر�س  �أغرته  �لبلد، ل لكل و�حد  ��شتباح خير هذ� 
طو�ل  عليه  �شاأ�شير  ما  هو  ودربك  �أبى،  يا  حلمي  حلمك  ولكن  ف�شاًد�، 

حياتي.

ه كانت د�ئًما تقول �شتعرف كل  كان ما يعرفه عن و�لِده لي�س بالكثير، فاأُمُّ
َق  �شيء في حيِنه، ور�َوَده �شعوٌر قوي باأن �لآَن هو حيُنه �لمر�د، فقْد حقَّ
�أي�شا، ولكن ما  و�لِده  ُحلَم  وبالتاأكيد هذ� كان  و�لدِته وحلِمه هو،  ُحلَم 
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يز�ل �أمامه �لكثير، فالُحلم لي�س فقط بالدر��شة، �لُحلم هو بتحقيق ما 
ت�شبو �إليه بالعمل، ما فائدة �لمهند�ِس دون موقع �لعمل؟ و�لدكتور دون 

ى؟ بالتاأكيد ل �شيء، فيِجب عليه �لآن �لعمل و.... . .  �لعيادة و�لَمر�شَ

عما حدث  تعجٍب  في  يت�شاءل  دياب  ب�شوت عمرو  هاتِفه  رنيُن  قاَطَعه 
له، وي�شيح باأعلى �شوته جر��لي �إيه؟؟ �أنا جر����لي �إيه؟ �لدنيا مالها 
�لتقط  حلوًه،  �لدنيا  تكون  �أن  �لغريب  ِمن  وكاأنه  لييييييييييه؟  �حلوت 

�لهاتَف و�بت�شم عندما وجد �شاحَب �ل�شِم و�أجاب م�شرًعا:

 - �إيه يا بني؟ كنت ل�ّشه هكلمك �أول ما �أقرب من �لبو�بة.

- �نتا فييييينك يا عم؟ كل ده في �ل�شكة؟ �نتا جاي من لندن ول �إيه؟

�ت�شعت �بت�شامُته حتى بلغت �أق�شاها:

 - يا عم خال�س �أهو قربت، هكلمك �أنا لما �أو�شل متقلق�س.

- طيب �أنا ه�شتناك على �لقهوة، �أول ما تيجي تعالى علّيا.

�أُّمي �لأول، �شت �لحبايب �لأول وبعدين  �أ�شلم على   - ل يا عم، هطلع 
�أنزلك.

ي عم محمود على حَجرين خوخ و�شاي بالنعناع لحد   - ما�شي و�أنا هو�شّ
ما تيجي.

 - �إ�شطه يا �شلوم.. يال �شالم.
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 - �شالم.

ل �شوى �إ�شالم �شديِق عمره منذ �لإعد�دية، يعرف  لم يكن ذلك �لمت�شِ
ج هو في  عنه �أكثر ما تعرفه و�لدُته نف�ُشها، �أ�شر�ره كله في جيبه، َتخرَّ
�أن يقِنع �شديَقه باأل يتركها ويلتحق بالإعالم،  �أن ف�شل في  تجارة بعد 
وحاله كحال معظم �لخريجين �أَخَذ وقًتا قبل �أن يفهم �أنه لكي يح�شل 
�لكارتين  �أح��د  لديه  يكون  �أن  يجب  ب�شهادته  محترمٍة  وظيفٍة  على 
�لو�شاطة �أو �لمال، ولّما كان يفتقر لالثنْين معا فقِد ��شتقرت به �لحال 
ميد�نية  �أبحاٍث  على  ن�شاُطها  يقوم  �شركة  ت�شويقية،  �أبحاث  �شركة  في 
تكلفها بها كبرى �ل�شركات �لتي تريد �أن تعرف مدى فعاليِة �لمنَتج بين 
�لم�شتهِلكين، طو�َل �ليوِم يجوب �لبيوَت في �لمنطقة �لمحددة له على 
هم  �لخريطة حامال ��شتمار�ِت �أ�شئلٍة لي�شت معظمها عن �لمنَتج، بع�شُ
يغِلق �لباَب في وجهه، و�لبع�س �لآخر يح�شبه مندوَب مبيعات، و�لبع�س 
يقف يتجاوب معه بد�فع �لف�شول �أو منتظًر� هديًة في �آخر �ل�شتمارة، 
ليعود في �آخر �ليوم �إلى �ل�شركة ويتم ح�شاب عمولِته على كل ��شتمارة، 
باأنه  د�ئًما:  �لرد  ويكون  بعمله؟  در��شته  ما عالقة  يوم  كل  نف�َشه  ي�شاأل 
حتى  جمر  على  �شديقه  رج��وع  ينتظر  �لحال.  هذه  على  وح��َدك  ل�شَت 
ي�شاركه حكاياِته و�أخباره، وكذلك كان ثائر.. فمهما تعددت �شد�قات 
�أّي فرد وو�شعَت د�ئرة معارفه هناك د�ئًما �شخ�ٌس و�حد مميز بينهم 
�أن تبوح له بما بد�خلك دون  هو �لذي يكون �لأقرَب، �شخ�س ت�شتطيع 
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حرٍج �أو خوف.

ى ثائر بو�بَة �لإ�شكندرية و�شرعان ما وجد نف�َشه �أمام منزله، ركن  َتخطَّ
َب �َشعَره بيده، يت�شم �َشعُره بلون  �أن ينظر في �لِمر�آة ويهذِّ �شيارَته قبل 
�لبني �لمحروق �لناعم، مما ز�د ِمن و�شامته، ي�شِبه كثيًر� و�لَده في طوِله 
وبيا�ِس ب�شرِته و�َشعِره و�نفه �لحاد، ولكنه �كت�شب عينيه �لع�شليتْين من 
و�لدِته، لم يِرْث ِمن جيناتها �لكثير، كانت د�ئما تردد عليه باأنه ن�شخٌة 
�أن يكون قد  َدها في نف�ِشه، تمنى  �أُّم��ي.. ردَّ يا  ِمن و�لِده. َمظهًر� فقط 
ا �شجاعَة ومبادئ و�لِده، ثورٌة ت�شتعل في نف�شه كلما تذكر كيف  وِرَث �أي�شً
عندما  كل هذ�  ذهِنه  نف�َس عن  و�لحق،  �لمبادئ  �أجل  ِمن  و�لُده  مات 
ينتظر  لم  عنه،  رغًما  مبت�شًما  �لجر�َس  ي�شرب  �شقته  باب  على  وقف 
طوياًل حتى وجد نف�شه يتلقى و�لدَته بح�شن د�فئ وعدة ُقُبالٍت تنم عن 

�ل�شوق لها، قْبَل �أن تتفح�س وجَهه باأ�شابعها وتقول:

- مالك خ�شيت ليه كد�؟ �نتا م�س بتاكل؟

- ل باكل، ب�س طبًعا ميجي�س حاجة جنب �أكلك يا �أُّمي، وح�شتني �شينية 
�لبطاط�س بالفر�خ بتاعتك. 

رد ثائر �شاحًكا.

ربتت �أَُمه على كتفه وقالت:

 - هعملك كل �للي بتحبه متقلق�س.. �دخل غيَّر هدومك لحد مجهزلك 



�لأكل.

- ل ل، �أنا هغيَّر هدومي وهنزل.. �إ�شالم م�شتنيني. 

قالها دون �أن ينتظر �لرد ودلَف �إلى غرفته م�شرًعا، تي �شيرت �أ�شود مع 
بنطلون جينز �أزرق َلِب�شهما ثائر في لمح �لب�شر، و�شرعان ما كان يعبر 
للمالب�س  معظمها  جديدة  محالت  �شديِقه،  لمالقاة  م�شرًعا  �ل�شارَع 
�لتركي ُ�ْفُتِتحت في ذلك �ل�شارع باإ�شكندر �إبر�هيم، �أخذ يتفح�شها ثائر 
ر نف�َشه باأنه يجب �أن يمر مرًة عليها لحًقا ليرى  بنظره �شريًعا وهو يذكِّ
�إن كان هناك ما ي�شتحق �أن ُي�شَترى، �قترَب ِمن �لمقهى، ِمن بعيٍد لح له 
�شخ�ٌس نحيل جال�س يحت�شن لًيا طوياًل ينتهي ب�شي�شٍة �شغيرة. �نهمك 
في �إخر�ج دخان �شي�شته ِمن فِمه تارًة وِمن �أنِفه تارًة ببطء.. بد� وكاأنه 
ير�شل ر�شائَل ��شتغاثٍة بالدخان لترت�شم في �ل�شماء ولي�س فقط يدخن.. 
ذلك  قَفَز  حتى  منه  دنا  �إن  وما  يقترب،  وهو  بيِده  له  ح  يلوِّ وهو  �بت�شم 

�لنحيُل ِمن مقعده تارًكا �للّي ي�شقط جانَبه، و�شاح ب�شوِته �لجهوري:

 - يا �أهال����.. حمد�هلل على �ل�شالمة يا معلم، وح�شني و�هلِل.

عن  كلمات  ع��دة  مع  �لخد  على  ُقبلتْين  مع  ث��و�ٍن  خم�س  مدته  ح�شن 
�لترحيب و�ل�شوق كانو� ��شتقباَل �إ�شالم لثائر، جل�َس بعَدها �ل�شديقاِن 
يدخنان معا �أحجار �ل�شي�شة ويق�س كل منهما لالآَخر عما فاته، قبل �أن 

ي�شاأل ثائر:
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 _ وناوي على �إيه دلوقتي؟

_ �أنا عايز �تجوز.. 

رد �إ�شالم �شاحًكا.

 - تتجوز �إيه يا مجنون؟ �إوعى تعمل كد�.. �هد� كد� وخليك عاقل.. قال 
تتجوز قال.. !

- ل خال�س �أنا قررت، كفايه كد� �لو�حد تعبا�����������ن.. 

قالها وهو ينظر لالأ�شفل بين ِرْجليه.

�أكتر.. يا بني ��شمع  - هت�شتريح ِمن حاجه وهتتعب من حاجات تانيه 
�لكالم متبقا�س مغفل.. هتندم.

- ل ل، هو� خال�س كد� �أنا نويت.

 - طيب ومين �للي �أُّمها د�عية عليها دي؟ 

�شاأله ثائر �شاحًكا.

- خالتي جايبالي و�حدة جارتهم.

- كمان �شالونات؟؟ 

�شاح به ثائر. 

- يا بني �نتا مجنون؟ يعني لما تتنيل تتجوز.. تتجوز �شالونات كمان؟
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- مالو ب�س �ل�شالونات؟

- �ل�شالونات د� بيفكرني بو�حد عنده ُقطة �أو كلب يقوم يدور على و�حد 
عنده ُقطة �أو كلب نوع تاني ع�شان يجوزوهم لبع�س.. يعني �لجن�س هو 

�ل�شبب �لرئي�شي لجو�زهم م�س حاجة تانية.

- طيب و�أنا مغلطت�س كده! منا بُقولك تعبا����������������ن.

�شحك ثائر طوياًل قبل �أن يرد:

- معاك حق، �تكل على �هلل.

* * * 

 )�أنت �لآَن في بلدة بيدفورد فالز(

يجري  َرُجٍل  �شورَة  تنقُل  وهي  �لكلمات  بهذه  �لكمبيوتر  �شا�شُة  �شطعْت 
كالمجنون من �ل�شعادة وهو ينادي با�شِم زوجِته: ماري. بعد �أن خا�س 
ل  تجربًة �عتَقَد خاللها �أنه قد فارق �لحياَة حتى و�شل لبيِته، و�أخذ يقبِّ
تحاول  كارمن  كانت  عندما  هذ�  بعُد..  يُمت  لم  �أنه  �شعيد  وهو  �أولَده 
حْب�َس دموِعها ِمن �أن ت�شقط مجدًد� كلما �شاهدْت هذ� �لفيلم وخا�شًة 
هذ�  في  �أدو�ره  باأف�شل  يقوم  �شتيو�رت  جيم�س  �لنهاية..  م�شهد  في 

" it's a wonderful life .لفيلم، فيلم "�إنها حًقا حياٌة ر�ئعة�

تم�شح دموَعها �شريًعا قبل �أن تتجول بموؤ�شر �لماو�س بين �لأفالم لتحدد 
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ى من �ليوم، كم تع�شق �ل�شينما! �ل�شينما  فيلًما �آخر تق�شي به على ما تبقَّ
بالن�شبة لها حياٌة ولي�شت مجرد �أفالم ت�شاهدها للت�شلية، تعي�س د�خل 
�شخ�شياٌت  بد�خلها  مًعا،  يحباِن  مًعا،  يفرحاِن  �أفالِمها،  �شخ�شياِت 
فهي خليٌط من  �لأ�شلية،  �شخ�شيُتها  �أيهم  تحديد  معها  ي�شعب  كثيرٌة 
كاترين  �شخ�شية  وق��وة  تاتو،  �أودري  وجنون  روبرت�س،  جوليا  جاذبية 
ر َمجرى  زيتا، متمردٌة على كل �لتقاليد �لبالية، ُحلُمها �لإخر�ج و�أن تغيِّ
د�رت  كارمن،  ��شُمها  �شخ�شيٍة  في  َع  َتجمَّ كل هذ�  �لم�شرية.  �ل�شينما 
�أد�رت  ترق�س،  �أن  وق��ررت  ر�أيها  عن  عدلت  بالماو�س،  �لأف��الم  بين 
موؤ�شَر �ل�شماعات �إلى �أق�شاه و�شرعان ما حمل برنامج م�شغل �لأغاني 
 Requiem for a Dream ��شم  تحت  مو�شيقى  �لجهاز  في 
يا  "هيا  �لمكتب  عن  بعيًد�  �لكر�شي  �أز�ح���ت   .-Soundtrack
�شديقي �شتكون رفيقي في �لرق�س "قالتها وهي ت�شحب دبدوًبا �أبي�َس 
من على �لرف �لمجاور للمكتب وتدور به حول �لغرفة، لم تكن �لمو�شيقى 
ر�ق�شًة باأية حال، �أغم�شت عينيها وتركت ج�شَدها ين�شاب مع �لإيقاع، 
مع  حركُتها  وت�شاعدت  ببطٍء  تتمايل  �أخ��ذت  �لبد�ية،  في  هادئ  ِرتم 
ت�شاعد وتيرة �لمو�شيقى فبدت وكاأنها توؤدي طق�ًشا من طقو�س �إحدى 
ونعومة  بان�شيابيٍة  ترق�س  كانت  �لنار،  ينق�شها  كان  �لهندية،  �لقبائل 
تجعلك تق�ِشُم �أنها وبال �شك ِمن �أف�شل ر�ق�شات �لباليه، تطاير �َشعرها 
�لأ�شود �لناعم معها محاول عبًثا �للحاَق بها و�نفَتَح باُب �لغرفِة فجاأًة 



مالمحها  جعل  عبًثا  تحاول  �لأربعينات  �أو�خ��ر  في  جميلة  �شيدٌة  لُتِطل 
جادًة لكنَّ ق�شماِت وجِهها تاأبى.

 - ها! خلَّ�شتي �لطقو�س بتاعتك؟

- �آه خال�س �آهو. 

قالتها كارمن بعد �أن توقفت عن �لرق�س وهي ت�شحك.

- طيب يال ع�شان �لغد� جاهز.

 - ما�شي يال بينا، �أنا ُجعت فعاًل. 

قالتها �أثناء غْلِقها للجهاز ونوِر حجرتها وقْبَل �أن ت�شل و�لدُتها لطاولة 
�لغذ�ء كانت كارمن �أول �لجال�شين بعد �أن طبعْت ُقبلًة على خد و�لِدها. 

جل�شو� ثالثُتهم يتناولون �لغذ�ء.

�لطعام، كلٌّ منهما  و�لأُم على جانَبي طاولة  �لأِب  بين  نظر�ٌت متباَدلٌة 
�لأم  ��شت�شلمت  حتى  يمتنع  و�لآخر  �لحو�ر،  لبدِء  �إ�شارًة  لالآخر  ير�ِشل 

وقررت �أن تبد�أ هي:

- �إيه يا كارمن.. �إيه �أخبار �ل�شينما؟

- تما����م، تما�����م.. د�خلة مع مجموعة �أ�شحابي كد� في ور�شة عمل 
لالأفالم �لق�شيرة، و�إن �شاء �هلل هنعمل حاجة حلوة ندخل بيها م�شابقة.

- مممممم. 
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تمتمت �لأم و�أر�شلت نظرًة لو�لدها قبل �أن تاأخذ ملعقًة من طبق �لأرز 
�أمامها وت�شتطرد:

- فيه عري�س متقدملك وب�شر�حة �أنا وباباكي �شايفينه عري�س منا�شب 
جًد�.

�أنا  �أنا �للي هتجوزه ول �نتي وبابا؟ ريحي نف�شك يا حاجة  - طيب هو 
م�س هتجوز.

ني �أُ�شرة   - ليه يا بنتي هو �نتي م�س زي بقية �لبنات؟ م�س بتحلمي تكوِّ
وت�شتقري؟

قالتها �لأم في لهجة �أقرب �إلى �لبكاء.

ردت كارمن في هدوء:

- وبعد ما �أ�شتقر و�أخلِّف وبعدين؟ هّيه دي �لحياة ب�س بالن�شبه ليكو؟ �أنا 
�أهم حاجة عندي م�شتقبلي وحلمي، وبعد كد� �أبقى �أفكر في �لحاجات 

دي.

هنا فقدت �لأم �أع�شابها وقالت في ِحدة:

24�شنة،  عندك  �نتي  دماغك،  لح�شت  �للى  �ل�شينما  بيت  يخرب   -  
هت�شتني لحد �إمتى؟

ثم �نتقلت بنظرها �إلى و�لِدها �لذي كان يتابع كل ذلك دون �أن يتكلم، 
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وقالت له في ِحدة:

- و�نتا م�س �لمفرو�س تعقلها وتن�شحها؟ م�س بتتكلم ليه؟

رد و�لدها:

- �شيبي كارمن بر�حتها، هّيا �أدرى بم�شلحتها، بنتك م�س �شغيرة.

تهللت �أ�شارير كارمن من �لفرح وجرت �إلى و�لدها لتحت�شنه من �لخلف 
وتطبع قبلًة على خده وتهلل:

- �أيوة كد� يا بابا، �نتا د�يًما �للي و�قف في �شفي ومدلعني.

مفهومة،  غير  بكلمات  تتمتم  وهي  وتركتهما  بغيٍظ  �لأم  لهما  نظرت 
جل�شت كارمن بجانب و�لِدها قبَل �أن ينظر لها بحناٍن ويقول:

ِبنتها  �نتي  ده  بيكي،  تفرح  ونف�شها  �أكتر،  - مامتك خايفه عليكي م�س 
�لوحيدة.

تلقت جملَته بابت�شامة عري�شة وقالت:

�أنا م�س  بة �شمال..  �لوحيدة دي دماغها متركِّ بنتها  �إني  - حظها بقى 
عارفة طالعة لمين كده، �نتا كنت كد� و�نت �شغير يا حاج؟

- ل، و�أنا �شغير كنت �أجن من كد� كمان. 

رد و�لدها �شاحًكا.
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- طيب َب�شره.. م�س طالعة لحد غريب �أهو.. 

قالتها وهي تقوم من مكانها قبل �أن ت�شتطرد:

- يال �أنا هدخل �أكمل حاجات على �لكمبيوتر.

- ما�شي يا حبيبتي.. 

رد و�لُدها با�شًما وهو ير�قبها تبتعد متعجًبا من تركيبة �بنِته. 

�بنته  يعرف  ولكنه  عليها،  ويطمِئن  عرو�ًشا  ير�ها  �أن  يتمنى  ا  �أي�شً هو 
بنف�شه  �شيء، هو  �إجباره على  يمكن  �لذي  �لنوع  لي�شت من  جيًد� وهي 
ولي�س  هي  ِفكِرها  وليد  هو  ر�أيها  يكون  �أن  هكذ�،  تربيِتها  على  حر�س 
نْت لديها قناعًة ب�شيء ما.. فلي�س هناك �أب�شع  مجموعة �آر�ٍء خارجية كوَّ
ِمن �أن يكون عقلك عبًد� لمن لديه �لقدرة على �لتحكم به؛ لذلك كان 
�آر�ئها، يوجهها من بعيد.. يتركها تختار حياَتها دون  ي�شاندها في كل 
�أو كما تريد  �أن ير�شم لها حياَتها كما يريد هو  ل، فلي�س ِمن حقه  تدخُّ
و�لدتها، حياُتها ِملٌك لها ولي�شت ملكيًة عامة لالأهل كما يعتقد �لكثيرون 
في م�شر، فالبنُت في م�شَر يعتقد �لأهل �أنه ِمن حقهم تحديد زوجها 
وعمِلها ودر��شتها و�أ�شحابها، ومتى عليها �أن تلب�س �لحجاَب ومتى عليها 
�أن تخلعه، �إذ� كانت هناك منا�شبة و�شيكون ِمن �لالئق خلعه، متى وَمن 
هذه  تنتهي  ل  �ل��زو�ج  بعد  حتى  تعمل،  �أن  يجب  �أي��ن  تتزوج،  �أن  عليها 
مات، ينتقل �إرْث �لبنِت من �لأهل �إلى �لزوج ليعيد نف�س �لأحد�ث  �لتحكُّ
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ي، كان و�لدها يعلم ذلك جيًد�، ومع عقلية �بنِته �شيكون  �إل َمن َرِحَم ربِّ
�لبالية؛  �لتقاليد  نف�س  على  تربَّى  �آخَر  رُجٍل  مع  تعي�س  �أن  �لع�شير  من 
لذلك تركها تختار �شريَكها بنف�شها، حتًما هناك مجنون �آخر في هذ� 

�لعاَلم ينا�شب �بنَته.

نف�َس عنه �أفكاَره قبل �أن َيدخل حجرَة مكتِب، ُيخِرج ِمن بين �أدر�جها 
َر  كتاًبا تناَوَب على قر�ءِته ِمن فترة، يقلِّب بين �شفحاته محاوًل �لتذكُّ
َف �آِخر مرة، حتى و�شل ل�شفحٍة طويْت ِمن طرِفها.. و�أَخَذ يقر�أ. �أين توقَّ

* * *

هل ��شتيقظَت ِمن �لنوم يا عزيزي؟

�لأر�س  على  �لملَقى  �لمحمول  �لهاتف  ذلك  من  �شدرت  ق�شيرٌة  نغمٌة 
�لنائم على  ر�شالٍة جديدة ل�شاحبه  ��شتقبال  تعلن عن  كانت  باإهماٍل، 
�شرير �شغير بجانب �لهاتف في حجرٍة كبيرٍة ن�شبًيا بالن�شبة ِلما تحمله 
من �أثاث، �شرير �شغير ل يتنا�شب مع حجم �لغرفة يرب�س في �لركن، 
وبجانبه من�شدٌة على �شطحها �شا�شة كمبيوتر وكامير� �شغيرة وكيبورد 
وبع�س  مياٍه غازية،  �لفارغة، و�شفيحة  �ل�شجائر  وبع�س علب  وماو�س، 
يوٍم  في  �أنه  يبدو  قديم  �شندوٌق  يرب�س  �أ�شفِلها  وفي  �لمبعثرة  �لأور�ق 
�لَمجَزمة، وعلى  ي�شبه  �إلى ما  �أن يتحول  ما كان �شندوَق كمبيوتر قبل 
�لجانب �لآخر من �لحجرة �أريكٌة متهالكة �شياأبى حتى بائع �لروبابيكيا 
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يتو�شط �لحائط �لآخر  �أن يقتنيها ولو مجاًنا، ودولب �شغير للمالب�س 
لوحة  غربته،  من  عائًد�  ع�شيًقا  ي�شتقبل  كَمْن  م�شر�عيه  على  مفتوح 
كان  لها  �لأ�شلي  �للوَن  �أن  فيبدو  �لغرفة  جدر�ن  تمثلها  كانت  �شريالية 
�للوَن �لف�شتقي �لعتيق قبل �أن يحاول �أحُدهم تغييَره �إلى لون �ِشن �لفيل 
"د�لي" كان يحاول ر�ْشَم لوحٍة هنا ولم  دون �حتر�فيٍة؛ فظهرت وكاأن 
ع فيه َقَدم، بقايا  تكتمل، وكانت �أر�شيُة �لغرفة ل يوجد بها مكان لتو�شَ
علِب طعاٍم جاهٍز فارغة، مالب�س ملقاٌة باإهمال، جو�رب و�أحذية، وفي 
�لهتز�ز محاوًل  �أثر  �لمحمول من  �لهاتف  يرق�س  �أخذ  منت�شف هذ� 
�لقتر�َب ِمن �شاحِبه �لنائم على بطِنه وتارًكا ذر�َعه يتدلَّى من �ل�شرير 
�أخير�  �لنائم نجَح  �لمت�شل وغيبوبِة  �إ�شر�ر  و�أمام  �لأر�س،  لينام على 
ه كانت كافيًة لأن  �شوُت �لهتز�ز �أن يوِقظ خليًة و�حدة من خاليا مخِّ
ر�شالتان  ويفتحه،  �لهاتَف  ليلتقط  �لُمدلَة  يَده  ويمد  عيٍن  ن�شَف  يفتح 
و16مكالمة فائتة ِمن نف�س �ل�شخ�س، ونق�س عالمة من عالمات �شحن 

�لهاتف كل ذلك كان تو�شالت �لهاتف له لي�شتيقظ. 

�إنجليزية  يا عزيزي"؟  �لنوم  ��شتيقظَت من  "هل  �لأولى:  �لر�شالَة  قر�أ 
ا.  �أي�شً و�لكلمات  �للغة  قو�عد  لكل  يفتقر  �شاحبها  �أن  على  تدل  ركيكة 
ت�شتيقظ  لم  لماذ�  �أنتظرك،  "�أنا  �لإنجليزية  بنف�س  �لثانية  �لر�شالة 

بعد"؟ 

�ألقى �لهاتَف جانَبه وتثاَءَب في ك�شل، نه�َس ببطٍء و�أخذ يعبر بين �لأكو�م 
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�لمتكد�شة على �لأر�س باحتر�فيٍة وكاأنه يحفظ �أماكنها عن ظهر قلب، 
عَبَر باَب غرفِته لي�شطدم بُطْرقٍة �شغيرة تنتهي ب�شالة تتو�شطها طاولة 
�ُشفره قديمة، لم يكن باقي �أثاث �ل�شقة يختلف كثيًر� عن �أثاث حجرته، 
مفتوحتين  ن�شَفي  بعينين  �ل�شالة  عبَر  �لِقَدم،  في  يناف�شها  كان  بل 
وببطء، بد� كاأنه �أحد �لمومياو�ت �لعائد�ت من �لموت في فيلم �أجنبي. 

ام وغرفًة �أخرى، دلَف  �نتهى بُطرقٍة �شغيرٍة �أخرى تحمل �لمطبَخ و�لحمَّ
ام محاول �إجباَر نف�ِشه على �ل�شتيقاظ كليا، فتَح �شنبوَر �لمياِه  �إلى �لحمَّ
و�نتظره �أن يبكي ولو عدة قطر�ت. ��شتجاب �ل�شنبوُر بعد فترة، غ�شل 
وجَهه �شريًعا و�أ�شناَنه، وتاأمل وجًها لحت عليه مالمح �لِكَبر رغم �ِشّنه 
�َس ذقَنه و�أم�شك �َشعرًة باأ�شابعه  �لتي تجاوزت �لثالثين بعدة �أ�شهر، َتح�شَّ
ليختبر طوَلها، ل يذكر متى �آخر مرٍة قام بحالقتها، ولكن يبدو �أن ذلك 
كان منذ زمن، �أخذ يتح�ش�س وجَهه و�َشعَره في ِمر�آٍة ربعها مك�شور ِمن 
فوق، وعمرها يفوق عمره. "كبرت يا يو�شف"! قالها لنف�شه وهو يحاول 
عبًثا �أن يجد ما محاه �لزمن، �أين و�شامُته؟ �أين مالمح �شباِبه؟ هو ما 
يز�ل في �لثالثين لم يهرْم بعُد، كان يمتاز بطوِله و�َشعِره �لأ�شود �لناعم 
و�أنف  ببع�شهما،  يمتزجان  حاجبان  كالليل،  �شود�و�ِن  عيناِن  ن�شبًيا، 
دقيق، كثير �ل�شحك، لماذ� ي�شعر باأنه يرى �شخ�شا �آخر �لآن ل يعرفه؟ 
لم يكن هكذ� من قبل، طيُف ذكرياٍت قديمة تهاجمه، يقترب �أكثر من 
يذكر  يز�ل  ما  حاله،  �إليه  �آَل  ما  �شبب  عن  ذكرياته  بين  بحًثا  �لِمر�آة 
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�شباه، حبه �لأول، تحقيق حلمه في دخول �لجامعة �لتي يحلم بها، تفوقه 
�أُّمه هنا كانت  ثم موت  نعم تخرجه  �أُّمه،  �لدر��شة، تخرجه وموت  في 
ي وهو ما يز�ل يحبو،  �لبد�ية �أو بمعنى �أدق �لنهاية، فهو لم يَر و�لده، توفِّ
ه رعايَته وتربيَته فكانت بمثابة كل �شيء له حتى خطفها �لقدر  تولت �أُمُّ
��شتمرت  ب�شهادته  عمل  عن  بحٍث  رحلة  تخرجه،  من  �لتالي  �ليوم  في 
للوجبات  محل  في  كا�شير  بمهنة  �لنهاية  في  �قتنَع  حتى  �شنو�ت  ثالث 
ٍب بالكاد يكفيه بعد دفع �لفو�تير، عدة محاولت فا�شلة  �ل�شريعة بمرتَّ
�لرئي�شية  �لمتطلبات  توفير  في  ف�شله  بعد  برف�شه  د�ئًما  تنتهي  للزو�ج 
للزو�ج، عمل ونوم و�إنترنت، و�شجائر ل باأ�س �إْن كان بع�شها" ملفوًفا"، 
ياأتي يوٌم ويخرج  �أن  �لبلد بكل ما فيها، يتمنى  تلك حياته.. ناقم على 
�لمياَه في طريقه  �أغلَق  �لباب،  �شروده �شوُت جر�س  �نتزَعه من  منها. 
ل  �إنه مح�شِّ �أن يفتح، ح�شًنا  �ل�شحرية قبل  �لعين  �لباب، نظر من  �إلى 
ا! تجاَهَله وعاد �إلى غرفته،  �لكهرباء، لن يح�شل على نقوده �ليوم �أي�شً
مكالمات  �لهاتف، خم�س  و�لتقط  وفتحه  �لكمبيوتر  كر�شي  على  �رتمى 
فائتة �أخرى، �إنها ل تمل حًقا، فَتَح برنامج �ل�شكايب لتظهر قائمٌة من 
ليميز  �لأخ�شر  �للوُن  �أوروبا، ظَهَر  ون�شاء من  فتيات  �أغلبها  �لأ�شدقاء 
َمن ُهم مت�شلون �لآن، �ختار �أيقونًة تحمل ��شم "لر� جويفري"، فَتَحها 

وكَتَب باإنجليزية �شليمة:

- �شباح �لخير يا حلوتي.. 
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لم تمر ثو�ٍن حتى جاء �لرد �شريًعا:

- �شباح �لخير يا عزيزي، �إنني �أنتظرك منذ مدة.

- �آ�شف حبيبتي لقد �شهرت في �لعمل بالأم�س.

- �نتظْر حتى �أفتح لك �لكامير�.. 

رو�شية  �شيدٌة  �ل�شا�شة  على  ظهر  ما  �شرعان  �ل��رد،  تنتظر  ولم  قالتها 
�شقر�ء في �أو�ئل �لخم�شينات، م�شتلقية على �ل�شرير على بطِنها و�أمامها 
مفتوًحا  به  زٍر  �أوَل  تركْت  ق�شيًر�  �أزرَق  ا  قمي�شً ترتدي  ت��وب،  �ل��الب 

ليك�شف عن �شدٍر ممتلئ، تاركًة �َشعَرها ين�شدل جانبها.

 - هل تر�ني جيًد� �لآن يا عزيزي؟

- نعم يا لولو، جميلة كالعادة، لقد �فتقدتِك كثيًر�.

 - لي�س �أكثر ِمني. 

كتَبتها م�شاحبًة لها ُقبلًة عْبَر �ل�شا�شة ثم ��شتطردت:

- �ألم ُت�شِلح كاميرتك بعد؟

 - ل يا عزيزتي، لي�س بعد.. 

ل  ولكنه  ت�شغيلها  باإمكانه  �لمنزوع،  �لكامير�  كابل  يتفح�س  وهو  قالها 
يريد �أن ترى تعبير�ِت وجِهه �أثناء حديِثه معها.
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- �أل تريد بع�س �لمتعة و�لمرح؟ 

ك �إ�شبَعها بين �شدرها وتنظر له مبت�شمة. قالتها وهي تحرِّ

- �آه بالطبع.. �أنا �أنتظر هذ�.

د�سَّ  �شجائره،  علبَة  و�َشَحب  �ل�شرير،  طرف  على  ِرْجليه  وف��رَد  قالها 
�شيجارًة بين �شفتيه قبل �أن ي�شعلها ببطء وهو ير�قب �ل�شا�شَة بملٍل وفتور 
ها ببطء  ا، �أخذت لر� تفتح �أزر�َر قمي�شِ تارًكا �لرو�شيَة تقدم له عر�شً
متدل،  �شخم  كر�س  يحمله  ممتلئ  �شدر  ج�شدها؛  باقي  عن  لتك�شف 
خطوط و�نبعاجات تمالأ �لج�شَد لتجعله �أ�شبَه بخريطة مج�شمة ثالثية 
عْبر  برغبٍة  له  تنظر  وهي  ج�شِدها  ثنايا  ببطء  يُدها  لم�شت  �لأبعاد. 
�ل�شا�شة، في حين �أخذ يلعب هو في هاتفه دون �كتر�ث لذلك �لعر�س 
�لمثيرة  �لكلمات  لها من حين لآخر بع�س  �ل�شا�شة كاتًبا  �لمبتذل على 
�لتي تدل على ��شتمتاعه.. منتظًر� �أن ينتهي ذلك �لعر�س، ل ي�شتطيع 
�أن يرف�شه فهي يجب �أن تظل تفهم �أنه ير�ها جميلًة ومثيرة، ذلك �شر 
تم�شكها وع�شِقها له، ل �أحد ينظر لها في بلدها من تلك �لز�وية في تلك 
�ل�شن و�شط كل �لمثير�ت �شغير�ت �ل�شن، هو وحَده �أثار تلك �لنقطَة بها، 
لذلك تع�شقه وتعتبره فار�َشها وفي �لمقابل يح�شل هو على �أمو�ٍل منها 
كما يريد.. هو بالن�شبة لها مغامرٌة جن�شية تفتخر بها بين �شديقاتها 
ومحاَولٌة يائ�شة منها لإثبات �أنها ما تز�ل جميلة ومرغوبة، هي بالن�شبة 
له بنك يقتر�س منه وقت �للزوم، وَتذكرة �شفٍر للخارج يحلم �أن تنت�شله 



من تلك �لبلد �لتي يعي�س بها.

ام �شريع.. لن �أتاأخر.  - لقد �نتهيُت يا عزيزتي، �شاأذهب لأخذ حمَّ

و�لن�شف،  �لعا�شرة  �إلى  ت�شير  �ل�شاعة،  في  ونظر  هاتفه  و�لتقط  قالها 
ام �شريع.. قالها لنف�شه وهو يفتح لعبة في  ح�شًنا ع�شُر دقائًق تكفي لحمَّ
�لهاتف و�أخذ يلعب لحين �نتهاء �لوقت، في حين �ن�شغلت هي بغلق �أزر�ر 
�لمف�شلة  �لأغاني  قائمة  فتحت  ر�شا،  �بت�شامُة  وجَهها  وعلت  قمي�شها 

لديها و�نتظرت عا�شَقها، مرت دقائق قبل �أن تفقد �شبَرها وتكتب:

- حبيبي يو�شف �أين �أنت؟ 

�نتَبه يو�شف للوقت وترك �لهاتف ورجع للكتابة.

بمو�شوع  ��رك  �أذكِّ �أن  �أريد  حبيبتي  للتاأخير..  �آ�شف  حبيبتي،  يا  نعم   -
�شفري لرو�شيا، ما �لجديد فيه؟

 - نعم يا عزيزي �لمو�شوع يحتاج بع�س �لوقت لتدبير عمٍل جيد لك، 
بالإ�شافة لتح�شين لغتك.

- �أنا في �لم�شتوى �لثاني من �أ�شل خم�شة م�شتويات في �للغة �لرو�شية 
في �لمركز �لثقافي �لرو�شي.

�إلى هنا ونتزوج ونعي�س  �أجلبك  �أن  �أتمنى  - جيد جًد� حبيبي، حقيقي 
معا لالأبد. 
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كتبتها وهى تتنهد وتنظر لل�شا�شة بُحٍب و�شوق، في حين كانت �لالمبالة 
ردَّ فعِل يو�شف وهو يرد:

بين  تكونين  حتى  �شبًر�  �أطيق  ل  �أع�شقك!  كم  عزيزتي..  يا  نعم   -  
�أح�شاني لالأبد.

�أكمل  �لرومان�شية حتى  �لتركية  �لحلقة  تلك  لتو��شل  يمهلها فر�شًة  لم 
كتابته:

- و�لآن �شوف �أذهب �إلى عملي يا حلوتي.. �شاأكتب لك على �لفايبر كلما 
�شنحت لي �لفر�شة بذلك.

 -ح�شًنا حبيبي، �أل تريد قول �شيء قبل �أن تذهب؟

- نعم بالطبع... 

�أطلق نفيًخا من بين �شفتيه يدل على �لملل قبل �أن يكتب:

-  Ya lablue teba

و�خذ ينتظر منها �لرد �لمعتاد:

-  Ana bahbek anta

- يا رب �رحمني من �ل�شلل ده.. 

قالها لنف�شه وهو يغِلق �لكمبيوتر قبل �أن ينه�س وي�شتلقي على �ل�شرير 
تارًكا �لخيوط و�لن�شقاقات �لرفيعة في �شقف حجرته تمثِّل له �أ�شكاًل.. 
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وتارة  متد�خلة،  وج��وٍه  عدة  ير�ها  وت��ارًة  بقرون،  حيو�ًنا  له  تمثل  ت��ارًة 
ير�ها مجرد خطوٍط و�ن�شقاقات، �ختار خًطا ع�شو�ئًيا ِمن بينها وقال 
ليكن هذ� خطَّ حياتي لنرى كيف �شينتهي، تاَبَع �لخط من بد�يته فوجده 
كبيرة  ق�شرٍة  عند  �لخط  لينتهي  بالعر�س  خطوط  مر�ت  عدة  يقطعه 
يظهر من �أ�شفلها �لمحارة، ت�شاَءل عن ماهية تلك �لق�شرة �لكبيرة في 
حياته، وماذ� يخبئ له �لقدر؟ قبل �أن ينف�س كل ذلك عن ر�أ�شه ويقول 

لنف�شه: 

- �إيه �لفر�غ �للي �أنا و�شلتله ده؟

ى ذهَنه من �أية �أفكار َتعَلُق به، �أغَم�س عينيه.. ونام.  �شفَّ

* * * 

)�أهاًل ومرحًبا ِبكم م�شاهدينا �لأعز�ء في جولتنا �لإخبارية �لمتنوعة 
زيادة ح�شة  �لتموين  وزير  �شو�شة  يا�شر  �لدكتور  لل�شاد�شة م�شاء، قرر 
�لفرد من �لتموين �ل�شهري وزيادة ح�شته من �لخبز وذلك بد�يًة من 
�لأ�شبوع �لمقبل، كما �أعلن م�شئولين بمحاِفظَتي �لإ�شكندرية و�لقاهرة 
�آلف  لل�شباب بمقدم خم�شة  �أكثر من 25000 وحدة �شكنية  تو�فر  عن 

جنيه و�لباقي بالتق�شيط، كما �أعلن.... . (

 - �أيو� كد�.. خللي �لبلد تنعن�س. 

�لمذيعَة  تلك  تاركًة  �لمنزل  تنظيف  في  منهمكة  وهي  �شارة  �أُم  قالتها 
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ل  �لتي  �لأخبار  من  و�ب��اًل  عليها  تلقي  �لتلفزيون  �شا�شة  على  �ل�شمجة 
�أخباٍر،  من  بمعدتها  ما  كل  تفرغ  �أن  بعد  �إل  �شفتاها  ت�شكن  ل  تنقطع، 
وعليك �أنت �أن تتقبل كل ذلك �لقيء بابت�شامة، تبتلعه وته�شمه حتى و�إن 

كان من �لع�شير ه�شُمه. 

تابعت �أم �شارة تنظيَفها حتى و�شلت لغرفة �شارة، وجدتها جال�شًة على 
�لمفتوحة ومنهمكة  �لكتب  �أمامها بع�س  للباب،  ها  ُكر�شيِّ مكتبها وظْهُر 

في �لكتابة.. 

- �شمعتي يا �شاره �آخر �لأخبار؟ 

م �شارة وهي تفتح �لباَب على م�شر�عيه وت�شحب تلك �لم�ّشايَة  �شاألْت �أُ
�ل�شغيرة من �أ�شفِله ��شتعد�د� للتنظيف.. 

- �آه يا ماما �شمعت، و�نتي بت�شدقي �لكالم ده بر�شه؟ يا حاّجه م�س كل 
حاجة ت�شمعيها ت�شدقيها.. 

ردت �أمها ب�شرعة:

- ل �أ�شدقها، كفاية بقى خللي �لبلد تفوق، هو �نتي م�س عايزه �لبلد دي 
تقوم تاني؟

- ل عايزه �أكيد، ب�س في ظل �لحكومة دي و�لإعالم ده و�لأفكار �للى في 
دماغكو� عمرنا ما هنتقدم خطوة. 



قالتها �شاره وهي تن�شحب بكر�شيها للخلف وتنه�س لتو�جه و�لدتها بهذه 
�لكلمات.

�للى  هما  دي  طول  على  تقريها  قاعدة  �نتي  �للى  و�لُكتب  �لنت  �أهو   -
بوظو� دماغك كد�، ربنا يهديكي.. 

قالتها وهي تن�شحب من �لغرفة قبل �أن تكمل تنظيفها كعقاب لبنتها، 
وهي تتمتم لنف�شها:

- جيل بايظ كله، مفي�س حد ِعدل فيه. 

ترفع  ولم  �لكتابَة بحما�س  فتابعت  �أمها في عزيمتها..  كلمات  توؤثر  لم 
يَدها عن �لقلم �إل لترد على هاتفها �لمحمول:

- �آلو �أيوه يا نور عامله �إيه؟

- �إيه يا بنتي م�س باينه ليه بقالك يومين؟

و�خد  �لإ�شكندرية..  مكتبة  بحث  في  م�شغولة  �أ�شلي  نور  يا  معل�س   -  
معظم �لوقت.

- ده عن �إيه �لبحث ده؟

و�أ�شباب  �لدول  بع�س  قامت في  �للى  �ل�شعبية  �لثور�ت  تاريخ  ده عن   -
ف�شل بع�شها ونجاح �لأخرى.

ك يا بنتي من �لكالم ده، ثور�ت �إيه ب�س؟ - يا دماغك يا �شيخة، ُفكِّ
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ك �نتي ِمني وروحي �شوفي كنتي بتعملي �إيه.. ياّل �شالم.  - ُفكِّ

قالتها و�أغلقت �لخط دون �أن تنتظر �لرد، وتابعت �لقر�ءة و�لكتابة، تلك 
طبيعتها و�شخ�شيتها، ثورية حتى �لنخاع، معار�شة لكل ما تقدمه �إليها 
�شلَِّتها  في  �لقائدَة  ُتعَتَبر  �لإعالمية،  باأبو�قها  ول  بها  تثق  ل  �لحكومة، 
في �لكلية؛ كلية �لآد�ب ِق�شم لغات �شرقية.. �لكل ي�شتمع لها ولآر�ئها، 
لها �شعبية كبيرة، َمحط �إعجاب �لكثير من �ل�شباب و�إْن كانت نجحت 
في �لتاأثير على �أفكار �لكثيرين من زمالئها �إل �أنها لم ت�شتطع �لتاأثير 
على و�لدِتها �أو و�لدها.. هذ� �لجيل �لمتم�شك باآر�ئه �لبالية، جيل عا�س 
ربما  ل، معذورون  يقول  كيف  يتعلم  لم  و�لخنوع،  �لخ�شوع  على  وتربَّى 
�لعار  لكن  قولها،  في  يفكر حتى  �أو  ل  يقول  لمن  يحدث  ما  ر�أو�  لأنهم 
�ل�شجاعة  على  �لأبناء  �شنربى  كيف  �لجبن..  بذلك  نحيا  �أن  �لعار  كل 
كل  وو�شط  ذلك  ومع  خطر؟  ر�ئحة  �شممنا  �إذ�  يفر  َمن  �أول  كنا  �إذ� 
كلمة  �شوى  يعرف  ل  يخاف،  ل  جيٌل  خرج  و�لخ�شوع  �ل�شت�شالم  هذ� 
كذلك،  �شارة  وكانت  مبتغاه،  و�لكر�مة  وطنه  و�لحرية  ديُنه  �لثورُة  ل، 
�لوقفات  غير  بها،  ي�شارك  َمن  �أول  كانت  �لحتجاجية  �لوقفات  معظم 
�لأخرى �لتي كانت ِمن �لمنظمين لها، وقفات �شد �لق�شاء عند �شدور 
بع�س �لأحكام �لتع�شفية، وقفات للمطالبة بالإفر�ج عن بع�س زمالئها 

�لمعتقلين، وقفات �شد زيادة �لأ�شعار.. �إلخ.

�لخوف  بد�فع  ويقيدونك  ويمنعوك  ي�شدونك  �لقديم  �لجيل  يز�ل  وما 
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ير�شون عنك حتى  ولن  �أخ��رى،  تارة  �أفكارك خاطئة  و�أن  تارة،  عليك 
تتبعهم �أو ت�شبح مثلهم.



55

 الفصل الثالث

25 يوليو 2016

�أ�شارت �ل�شاعُة �إلى �ل�شابعة م�شاء، عندما كان ثائر يقلب بين �لع�شر�ت 
ن مالحظاِته، كان يدِرُك تماًما �أنه ل توجد  من �ل�شحِف بين يديه ويدوِّ
�شحيفٌة حرة م�شتقلة مئة بالمائة، هناك �شحف تعمل تحت �لإ�شر�ف 
�لكامل للحكومة، و�شحف تخدم �شيا�شاِت بع�ِس رجال �لأعمال، و�شحف 
�لت�شويه  ها  همِّ كل  فيكون  معينة  فئات  لإ�شقاط  �لأ�شا�س  من  �أُن�شئت 

َقة.  و�لتجريح و�لأخبار �لملفَّ

ن كل �لمالحظات عمن يكتبون بها، ُكتَّاب باعو� �أقالمهم لمن  �أخذ يدوِّ
يدفع �أكثر، ُكتَّاب يقدمون �لقر�بين يومًيا لآلهِتهم بين �أعمدة �ل�شحف، 
ُكتَّاب تخ�ش�شو� في تلفيق �أخباٍر لإثارة �لر�أي �لعام �شد �شيء معين، 
�أخذت �لده�شُة ثائَر نتيجَة بحِثه.. كل هذ� �لكم من عبيد �لمال و�ل�شلطة 
يطِلقون على �أنف�شهم �شحفيين، وكل تلك �لأخبار �لتي قد ل يوجد �أي 
�أ�شا�س لها، و�إن كان بع�شها �شحيًحا فهي تتم �إعادة كتابِتها ب�شكل يخدم 

م�شالح �لبع�س. 

�أد�ة  �أَعد ثائر قائمًة طويلة من �ل�شحف و�لُكّتاب �للذين بر�أيه مجرد 
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لت�شليل �لر�أي �لعام. يا �هلل.. غمَغَم ثائر لنف�شه. �شتكون حرُبه �شعبًة، 
فهو من جهٍة يريد خْلَق �إعالٍم ُحر ل يخ�شع لأي جهة، ومن جهة �أخرى 
ُحلم  للنا�س،  حقيقتهم  و�إظهار  �لمنافقين  و�لُكّتاب  �ل�شحف  محاربة 
�س حياَته كلها لتحقيقه ولكن  ا.. �شيكرِّ و�لِده �لذي �أ�شبح ُحلَمه هو �أي�شً
كيف يبد�أ؟ �أيعيد �شحيفَة �لمرحوم و�لده مرة �أخرى؟ هو لديه من �لمال 
ول  �ل�شم  ول  �لخبرة  لديه  لي�س  فهو  ف�شل؟  و�إن  ولكن  لذلك  يوؤهله  ما 
فريق عمٍل بعُد ي�شجعه على �لبدء بذلك، تاهت �لأفكار في ر�أ�شه، �أ�شند 
من  �لكثير  وحوله  �لأر���س  في  يجل�س  وكان  �لأريكة،  طرف  على  ر�أ�شه 
للمالحظات،  ودفتر  بقلم  مم�ِشًكا  �لغرفة،  باأرجاء  �لمتناثرة  �ل�شحف 
�أفكاره  �نت�َشَله من  �أ�شابعه،  بين  ينزلق من  �لقلَم  وترك  �أغَم�س عينيه 
�شوُت و�لدِته تناديه لياأتي يتناول معها �ل�شاي، ذهَب �إليها وكاأنه م�شحور 
يم�شي ببطء، فعقله ياأبى �أن ي�شكن، لحظته و�لدته وفِهمت ما به ور�أت 
�أنه �أن�شب وقٍت لتطرق على �لحديد وهو �شاخن، �شتفرغ كل ما بجعبتها 
له �ليوم، فلي�شاركها ِحملها، جل�شْت بجانبه وهى تفكر كيف تبد�أ �لحو�ر، 
�أََم�سِّ �لحاجة للكلمات،  تاهت �لكلمات من �شفتيها، د�ئًما ما نكون في 

تهرب وتاأبى �لم�شاعدة، �َشعَر هو بها:

- مالك يا �أمي؟ عاوزة تقولي �إيه؟

 �بت�شمت لأنه فهمها وقطع عليها ن�شف �لطريق، فاكر لما كنت بقولك 
�لمو�شوع  �أث��ار  وقد  ثائر  رد  �أم��ي،  يا  �آه  وقتها؟  في  حاجه  كل  هقولك 
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�هتماَمه فاعتدل في جل�شته و�أطلق �لإ�شارَة �لخ�شر�ء لكل حو��شه وترك 
�أُّمه تق�س ما لديها:

- ثو�ني ب�س �أجيب حاجه وجاية.. 

 قالتها �أمه وهي َتخرج من �لغرفة م�شرعًة متجهة �إلى غرفتها، لحظات 
باأل  �إليه  �أمامه م�شيرًة  وظهرت حاملًة �شندوًقا كرتونًيا قديًما و�شعته 

يفتحه �لآن، وبد�أت تق�س:

ل�شه  مكنت�س   ،1985 �شنة  بالظبط  �لثمانينات،  في  �بتد�  �لمو�شوع   -
في  قريت  وكمان  ك��د�  بعد  حكالي  هو  ب�س  يرحمه،  �هلل  م��ر�د  عرفت 
معجون  �شرقاوي  فالح  ب�شيط،  م�شري  �شاب  جابر  عمر�ن  مذكر�ته، 
بطين �لأر�س، �لنيل حافر مالمح م�شر كلها في وجهه بنحافته و�شمرة 
�أ�شرة ب�شيطة  ن�شاأ في  بانتظام،  ب�شرته، مرتبط ب�شدة بوطنه، بي�شلي 
يتر�وح حدود دخلها بين خط �لفقر وخط �ل�شتر، �تجند عمر�ن بالخدمة 
�لع�شكرية، وفى �أكتوبر 1985 �أثناء خدمة عمر�ن على �لحدود في �شيناء 
فوجئ بمجموعة من �ل�شائحين �لإ�شر�ئيليين ي�شتعدون ل�شعود �له�شبة 
في مكان خدمته.. �شرخ بهم �أن يقفو� و�إن هذ� ممنوع لكن ل حياة لمن 
تنادي. ملقا�س قد�مه غير �أنه يفتح عليهم �لنار ليحمي حدوده ووطنه، 
ل�شه �شحفي  كان  و�ل��دك  ده،  �لوقت  في  �لعام  �ل��ر�أي  ق�شية  كانت  دي 
�شغير ولكنه �شال على كتفه َحمَلة مع زمالئه ت�شامًنا مع عمر�ن جابر 
وحملة �أخرى يدين بها موقف �ل�شحف �لر�شمية في �لبالد فال�شحف 



�لر�شمية كلها كانت بت�شين �للي عمله عمر�ن وتحاول ت�شور للنا�س �إنه 
مجنون، تم تقديمه للمحاكمة �لع�شكرية، وحاول و�لدك بكل جهده عن 
�لموؤتمر�ت وقدمت  وقامت  �إلى محاكمة مدنية،  لتحويله  طريق حملته 
ع�شكرًيا  �تحاكم  بر�شو  عمر�ن  ف��اي��دة،  غير  من  ولكن  �للتما�شات 
مكافاأته  من  بدًل  �لحربي  لل�شجن  و�نتقل  �لموؤبدة،  �ل�شاقة  بالأ�شغال 
و�إعطائه و�شام لحماية حدود �أر�شه، و�لدك ر�ح يجري معه حديث في 
�ل�شجن وينقل �شوته للنا�س، �أنا م�س فاكره تفا�شيل �لحديث بالظبط، 

ثو�ني �أوريهولك.. 

مدت يدها وفتحت �ل�شندوق �لكرتوني لُتخرج منها دفتًر� جلدًيا �أ�شوَد 
قديًما، وفتحته وقلبت بين �شفحاته حتى و�شلت ل�شفحة معينٍة وناولتها 
ًتا باهتماٍم �شديد ل يقاطعها؛ فهو �نتظَر  لثائر ليقر�أها. كان ثائر من�شِ
ُعمًر� لي�شمع منها هذ� �لكالم، �أخذ منها �لدفتَر بلهفٍة �شديدة قفزت 

من عينيه و�أخذ يقر�أ كلمات و�لده:

حديًثا،  معه  و�أُجري  �شجنه  في  عمر�ن  �لبطل  لأقابل  �ليوَم  " ذهبُت 
رد  يا عمر�ن؟  بك  ماذ�  �شاألته:  �أُُذن��ي عندما  في  ترن  تز�ل  ما  كلماته 
�إني  بيت�شورو�  "يمكن  ي�شيف:  ثم  برهًة  ي�شكت  �أمي.  في  �أفّكر  وقال: 
لأني  �ل�شدق،  كل  �ل�شدق،  بقول غير  م�س  �إني  مع  �ل�شدق  بقول  م�س 
بالن�شبة  �لوحيد  �لر�حة  وده مبعث  �أمي م�شر..  في  بفكر  �لوقت  طول 
لي". �أت�شور �إنها �مر�أة طيبة مثل �أمي، تعمل وتتعب مثلها و�أنا �أقول لها: 
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يا �أمي �أنا و�حد من �أبنائك �لمخل�شين، فج�شمي من تر�بك ودّمي من 
�لعظيمة.  �أمي  يا  �أي جندي مخل�س  �أر�شك زي  د�فعت عن  �أنا  نيلك. 
ولما �شاألته تحب تقول �إيه لزمالئك؟ رد: �أنا خايف �لُحكم �للي �شدر 
�شدي يكون ليه �آثار �شلبية على زمالئي، يقتل فيهم وطنيتهم لأنه ُحكم 

�شد جنود م�شر كلها".

�نتهت �ل�شفحُة على هذ� �لحو�ر، فا�شتعدَّ لقلب �ل�شفحة، �أوقفته �إ�شارُة 
ه كاأنها تقول له دعني �أكمل لك، فاأغَلَق ثائر �لدفتَر ورجع ين�شت لأّمه  �أُمِّ

�لتي �أكملت بحما�س:

- في �ليوم �لتا�شع في �ل�شجن �شحت م�شر كلها على خبر �نتحار عمر�ن 
في �شجنه، طبًعا محد�س �شدق �لخبر ده، عمر�ن �تقتل، �تقتل ع�شان 
مظاهر�ت  وخرجت  �لحكومة  �شد  حملة  �شن  و�ل��دك  �إ�شر�ئيل،  ر�شا 

�لطلبة في كل حتة تندد بقتل عمر�ن.. 

للنظام  �لمو�لية  �لثالث  �ل�شحف  �إني  هو  �أكثر  و�لدك  غ�شب  �أثار  ما 
توؤكد �أنه �نتحار و�أح�شرت �أطباء نف�شيين ليوؤكدو� �أن هذ� نتيجة طبيعيه 
للحالة �لنف�شية �لتي كان فيها، قالو� �أنه �نتحر، وقال و�لدك وَمن معه 
�لمر�شاد،  تحت  و�لدك  ��شم  و�شع  تم  �لحادثة  تلك  بعد  من  قتل،  �أنه 
وينتقد  �إل  مجاًل  يترك  ل  كان  فقد  �لمعار�شة،  بين  ا  �أي�شً �شيته  وذ�ع 
جر�أته  فيه،  �أعجبني  م��ا  وذل��ك  و�أب��و�ق��ه��ا،  و�أع��الم��ه��ا  �لحكومة  فيه 
�لالمحدودة و�شجاعته وقوة قلمه. ��شتمر على هذ� حتى عام 1990 بعد 
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حادث �غتيال د. ن�شاأت معروف، وقعت تحت يده م�شتند�ت تثبت تورط 
�شيا�شيين كبار في �لبلد ب�شبب �آر�ء د. ن�شاأت مثل وقوفه �شد بيع �لقطاع 
�لعام و�لكثير من �لمو�قف �لأخرى. كان وقتها و�لدك له ��شمه وجريدته 
�لخا�شة فتولى حمَلة �شد بع�س �لأ�شماء �لكبيرة و�لتي �أدت في �لنهاية 

�إلى قتله... 

�شويه  ي  يهدِّ �خليه  حاولت  هتح�شل،  حاجه  في  �ن  حا�شه  وقتها  كنت 
مين  زي��ه،  طالع  و�ن��ت  يرحمه  �هلل  عنيد  كان  مر�شا�س،  ب�س  �لكتابه، 
�للى قتله بالظبط؟ معرف�س! �بوك �لوقت ده فتح �لنار على ��شماء كتير 
كانت  �للى  �لم�شتند�ت  فين  ر�ح��ت  دم��ه،  في  م�شلحه  ليه  كان  و�لكل 
معاه؟ معرف�س! �بوك كان كتوم جًد�، ممكن يكونو� �تاخدو� من مكتبه 
بعد �لحادثة، وكان فيه كتاب بيكتب فيه، قال �نه هيقلب م�شر كلها بيه، 
دورت عليه ياما معرف�س بر�شه ر�ح فين، كل �للى فا�شل �لمذكر�ت دى 
فيها  كاتب  م�س  و�لدك  بالمعنى، لن  بعتبرها مذكر�ت  م�س  كنت  و�ن 
يومية،  مذكر�ت  م�س  هنا  ومن  هنا  من  مالحظات  فيها  كاتب  كتير، 

و�لظرف ده... 

باهتماٍم  َتناَوَله  لثائر،  وُتناِوله  �ل�شندوق  ُتخِرج ظرًفا من  وهي  قالتها 
وفتحه م�شرًعا وترك �أُّمه تكمل: 

- �لظرف ده و�لدك كان �شايله �مانه عند د. وحيد وهو �للى �شلَّمه لى 
�للى مكتوب مفهمت�س، كمان  �يه  �فهم  ب�س حاولت  �لمرحوم  وفاة  بعد 
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�لر�شالة دى موجهه ليك �نت، �نت ب�س يا ثائر �للى هتفهم �يه �للى فيها 
وتحل �للغز ده.

ُكِتَب على ظهرها بخط  فتَح ثائر �لظرَف م�شرًعا ليلتقط ورقًة مطوية 
عري�س" �إلى ثائر". م�شاعُر كثيرٌة �جتاحته بمجرد �أن قر�أ ��شَمه، فها 
ا.  له خ�شي�شً ر�شالًة منه موجهًة  و�ل��ِده يجد  روؤي��ة  ِمن  ُح��ِرم  �لذي  هو 

فَتَحها �شريًعا وقر�أ:

قيدي..  ِمن  لتحررني  �أنتظرك  �أنا  " ها 

�شتجدني في قبري �آماًل �أن تحييني.. 

لأ�شيء نوَر �لعقول و�أزيل ما َعِلَق بهم من غبار.. 

�لمجد ل�شبارتكو�س، �شتجدني بين كلماِته �لأخيرة.. 

."  Xi

�أخَذ يردد �لعبار�ِت ببطٍء محاوًل ��شت�شفاَف ما خلَفها، ماذ� كان يق�شد 
يجد  ل  عينيه،  حدقتا  �شاقت  ذهَنه،  َر  ع�شَ �لكلمات؟  هذه  من  و�ل��ده 

�شوى غبار، ل يفهم!

�لتفَت لو�لدته فجاأًة و�شاألها:

- مفي�س �أي حاجه كانت مع �لر�شاله دي؟ 

�أوماأت �أمه بر�أ�شها لت�شير له لنف�س �لظرف قبل �أن تقول:
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- �نت م�شفت�س �لظرف كوي�س �شكلك! 

رجع ثائر للظرف وقلبه ف�شقط �لمفتاح �لذهبي.. حمله و�أخذ يقلبه بين 
�أ�شابعه فلم يَر مفتاًحا بهذ� �ل�شكل من قبل، �لتفَت لو�لدته مرًة �أخرى 

و�شاألها:

- ده مفتاح �يه؟ 

- معرف�س!

ردت و�لدته قبل �أن تكمل:

 - �أنا جربت بيه كل �لدو�ليب و�لمكاتب �للى في �لبيت.. م�س بتاع حاجه 
فيهم.

 - طيب ود. وحيد �للى جابهم.. �أكيد عارف �إيه دول.. �شح؟ 

�شاأل ثائر وهو يقلب �لمفتاَح لعلَّه يجد �أي عالمة!

- ل، د. وحيد ميعرف�س �يه �للى كان في �لظرف، حتى بعد كد� مفكرت�س 
��شاأله، و�لدك �خت�شك �نت بالمو�شوع ده، فمردت�س ��شال.

- �طمنى يا �مي، �أنا هكون قد �لثقه �للى منحها لى و�لدى �هلل يرحمه 
وهعرف �يه �لمق�شود بالر�شالة.

�شكَت فجاأًة قبل �أن ي�شاأل:

- �إنتي ل�شه عندك عنو�ن د. وحيد؟
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- �آه ل�شه عندى، ثو�نى �جيبه من �لنوته �لقديمة.

قالتها ناهد قبل �أن تقوم لتاأتي بنوتة متهالكة �لأور�ق، �أخذت تفر بين 
�لذي  لبنها  وُتناِولها  �شغيرة  ورقة  منها  تلتقط  �أن  قبل  ببطء  �أور�قها 
و�لمفتاح  �لر�شالة  بين  يد�شها  �أن  قبل  �شطوَرها  وق��ر�أ  �لورقَة  �لتقط 

وي�شعهم جميًعا في �لظرف ويغلقه باإحكام ويد�شه في جيبه.

- متقلقي�س يا �أمى، �ن �شاء �هلل هعرف و�لدى �هلل يرحمه عاوز يقولى 
�يه!

قالها وهو ينه�س من مكاِنه متجًها �إلى غرفته حاماًل وجًها من �ل�شعب 
�أم منتِبًها، حًيا  �أم فِرًحا، تائًها  �إذ� كان �شاحبه حزيًنا  �أن تعرف  معه 
�أم ميًتا! ولكن �نتظر، هناك قطر�ت تن�شاب ببطٍء على هذ� �لوجه! هل 

يبكي؟ ولكن مالمحه ل تقول هذ�.

ما �إن دخل غرفَته حتى �أَخَرج �لظرف وو�شعه �أمامه على �لمكتب، و�أخذ 
بالنهاية، ر�شالته من  به  و�لغدر  تاريخه،  و�لده،  �أمه عن  يبكي، كلمات 
ا. قرر �أنه �شيكون �ل�شعلَة �لتي  �لعالم �لآخر �لتي بعثها له هو خ�شي�شً

لت له نف�ُشه بالف�شاد. تركها و�لده لتحرق كل َمن �شوَّ

فَتَح �لر�شالة و�أخذ يقر�أ مرًه �أخرى، ولكن؛ بفكٍر مختلف.

* * *

- ل. . �لم�شهد ده م�س �لمفرو�س �إنه يكون كده.
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للممثلين  لت�شل  مكانها  ِمن  تتحرك  وهي  زمالئها  في  كارمن  �شاحت 
لت�شرح لهم وجهَة نظِرها، كان موقع �لت�شوير عبارة عن كافيه كارلو�س 
�ل�شباح،  في  قليلًة  �شاعاٍت  تاأجيره  تم  جابر،  ب�شيدي  �لكورني�س  على 
�أ�شرت �إد�رة �لكافيه على �أن يكون �لت�شوير في �ل�شباح �لباكر حتى ل 
�د �لكافيه، عبًثا حاولت كارمن �أن تقنعهم �أنها بحاجة �إلى  يزعجو� روَّ
�أخذت  �لق�شير، لكن دون جدوى،  �لفيلم  �لم�شهد في  �ل�شم�س لخدمة 
تعدل من و�شع �لممثلين وت�شرح لهم كيف يجب �أن يتكلمو� �أو يت�شرفو� 

حتى �شاح بها �أحُدهم:

 - �يه يا كارمن.. �إنتي �شدقتى �ن �إنتي مخِرجه بجد؟ �حنا بن�شاعدك 
ع�شان �شاحبتنا وو�قفين معاكى.

��شتحملونى..  بليز  معايا..  هتقفو�  م�س  هتوقعونى  كد�  َمنتو�  يبنى   -  
�شوري بجد ب�س كل حاجه لزم تكون مظبوطه ع�شان �لفيلم ده هيدخل 

م�شابقه، ُب�شي يا يار�... 

قالتها وهى تتجه �إلى زميلتها وت�شرح لها:

- �لمفرو�س �ن �ل�شخ�س �للى هيدخل �لكافيه وهيقعد لوحده هناك ده 
و�حد بت�شوفيه في �حالمك على طول، و�ول مره ت�شوفيه في �لحقيقه 
قد�مك.. لزم يبقى فيه ده�شه �كتر من كد� يا يار�. . ده �أنا لو قولتلك 
�ن �شحبتنا مايا كانت تخينه جد� قبل ما ج�شمها يبقى كد� هتنده�شى 
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�كتر من كد�.. ب�شى �أنا عاوز�كى تبقى �وفر، ��شمعنى دى م�س عارفه 
تبقى �وفر فيها؟

�شحكو� جميًعا بما فيهم يار� قبل �أن ترد: 

كانت  مايا  بجد  ب�س   . �شويه.  �وف��ر  �بقى  هحاول  حا�شر   . حا�شر.   -
تخينه؟ 

وبدت على وجهها مالمُح ده�شٍة حقيقية.

- �شتوووب.. هو ده �ليمو�شن �للى �أنا عاوز�ه.. �ثبتى على كد� بقا. 

لمكانها  ورجعت  بر�أ�شها  و�أوماأت  يار�  فابت�شمْت   . كارمن.  بها  �شاحت 
لتكملة �لم�شهد.. �نهمكا في �لت�شوير ِلما يزيد عن �ل�شاعة وو�شط كل 
ب�شغف،  �لحركة  مع  �َشعِرها  تطاير  تتابع  كارمن،  تفارق  ل  عيون  هذ� 
�لثانية،  من  ج��زٍء  في  ولو  عيناهما  لتلتقي  وت�شتاق  �أنفا�َشها  ُتح�شي 
ت�شجل وتر�شد كلماِتها وما تحبه وما تكرهه، �إنه �لع�شق هو ما يحركه.. 
كم يع�شقها ول يرى �شو�ها! �إنه متيم بكل ما يتعلق بها، �إنه يعلم عنها 
لها  �أغنيٍة  �أف�شل  �أن  يعلم  لها،  �أقرب �شديق  �أي  �أكثر من عائلتها ومن 
و�أف�شل يوٍم في حياتها هو حفلة منير  �أغنية ممكن لمحمد منير،  هي 
في �شموحة في �شم �لن�شيم منذ �َشنو�ت قليلة.. لونها �لمف�شل �لبينك. 
بالن�شبة  يوم  �أف�شل  �أو  �لمف�شل  هو  لونه  هو  ما  يعرف  �أل  �لممكن  من 
مجال  عن  قلياًل  تخلى  بالتاأكيد..  هي  يخ�شها  ما  كل  يعرف  ولكنه  له 
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�لت�شوير �لفوتوغر�في �لذي در�شه وع�شقه ودخل مجال كتابة �ل�شيناريو 
ا من �أجلها.. كان يعلم �أن لديه �لموهبَة لكن لم يكن يكترث..  خ�شي�شً
هو فقط �هتم حتى يجد �شيًئا م�شترًكا يجمعهما د�ئًما.. كل ما �أر�ده �أن 
�لدنيا  �شاعات  كل  كانت  و�إن  �لزمن..  �لأكبر من  �لقْدَر  بجانبها  يكون 
�لحب  �للعنة على  تروي ظماأه من بحر حبها..  ول  ت�شبعه  ول  تكفيه  ل 
ي�شلب  ولكن  �أحياًنا  �لقوَة  يمنحنا  نحب..  َمن  تجاه  َمى  كالدُّ يحركنا 
�أي  �أو  �لدر��شة  �أو  �لعمل  في  قوًة  �لحُب  يمنح  قد  نعم  د�ئًما..  �لإر�دَة 
نحب..  َمن  �أمام  �لإر�دة  كل  �لإر�دة..  �شي�شلب  هذ�  �أمام  ولكن  مجال 
فال �شوت يعلو على �شوته. . فالأذن ل ت�شمع �إل �إياه، و�لعين ل ترى �إل 
هو.. �شَدَق َمن قال �إن ِمر�آَة �لحِب عمياء.. من يحب لن يرى �أي عيوٍب 
ُهم  ُعمىٌّ  ُبكمٌّ  �شيٍء عنه.. �شمٌّ  �شيء  �أي  ولن ي�شدق   . في من يحب. 

�لعا�شقون.

كارمن  �شديق  �أحمد  نف�َشه  ث  ح��دَّ هكذ�  �ليوم..  ي�شارحها  �أن  يجب 
�أمامها  �لأور�ق  كل  �شي�شع  لديه..  ما  بكل  �شيبوح   . �شًر�.  وعا�شُقها 
ويدعها تختار.. لن يعذب نف�شه �أكثر من ذلك. . فِمن �ل�شعوبة �أن تظل 
�شديًقا فقط لمن تحب. . فما �إْن يدق �لحب في قلب �ل�شديق فاإما �أن 
تتحول لحبيب �أو �لفر�ق، فِمن �لم�شتحيل �أن تظل �شديًقا.. �لكل يعلم 

ذلك ولكن �لبع�س يحب �أن يوِهم نف�شه.. 

�أ�شبح خلَفها مبا�شرة. . كانت  �قترَب �أحمد من كارمن في بطٍء حتى 
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و�لم�شّور  للممثلين  ت�شرح مالحظتها  ووقفت  �لت�شوير  من  �نتهت  هي 
حين جاءها �شوت �أحمد يناديها من �لخلف:

- كارمن. 

�لتفتْت ور�ءها فوجدت �أحمد يقف متوتًر� و�لقلُق يعت�شر مالمحه.. 

ردت في �شرعٍة مبت�شمًة:

 - �يه يا �بو حميد؟ �يه ر�أيك بقى في �شغلى؟ ول تقولى وودى �آلن ول 
بتاع. . �شح؟

�أجابها في �بت�شامٍة حاول �أن يدفن فيها توتَره: 

- �هلل ينّور بجد.. �إنتي موهوبه يا كارمن فعال.

 - مير�شي، ده من ذوقك.. �أنا موهوبة بيكو، �نتو� فريق فعاًل هايل.. �أنا 
ِمن غيركو ول حاجة، مجرد فكرة. 

ردت في �بت�شامٍة ورقٍة ق�شت بهما على ما تبقى منه من قوٍة وتما�ُشٍك 
فردَّ في �شرعة:

 - كارمن.. كنت.. كنت.. كنت عاوز �تكلم معاكى في مو�شوع مهم.. لو 
فا�شيه بعد �ل�شغل!

انى بقى..  - �يه يا بنى متلجلج كد� ليه؟ ده �شكله مو�شوع كبير.. ل ��شتنَّ
�لنا�س تم�شى ونقعد هنا في �لكافيه �شوية. 
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لم تم�ِس دقائق حتى خلت �لكافيه من طاقم �لعمل فاأخذ �أحمد يبحث 
بعينيه عن من�شدٍة منا�شبة حتى �ختار و�حدًة في �آخر �ل�شف بجانب 
زجاج �لكافيه، حتى ي�شتطيع روؤية �لبحر حين يحدثها لربما يحتاج �أن 
ي�شكو له �أو ي�شاركه حزَنه �أو فرَحه.. �قتربت كارمن مبت�شمًة من �لطاولة 

وجل�شت �أمامه قائلة:

 - خال�س خل�شت �أهو وف�شيتلك، �يه بقى �لمو�شوع �لمهم؟ قلقتنى.

- �أنا بحبك.

قالها في �شرعٍة وقوة.. هو نف�ُشه ل يعلم كيف قالها.. خرجت كبركاٍن 
كامٍن مئات �ل�شنين و�نفجر فجاأة.. ذلك حين �عتلت �ل�شدمُة و�لده�شة 

وجَه كارمن قبل �أن ت�شتجمع �أفكارها وترد:

- بتحبني! ده من �متى؟ �ق�شد �إز�ي !!بتحبنى �إز�ي.. معل�س �لمفاجاأه 
مخليانى م�س عارفة �تكلم!

- �أنا بحبك من زمان.. ��شال �أنا عاي�س ع�شان بحبك.. كل حاجه بعملها 
ع�شان ليها عالقة بيكى.. ��شال �أنا مكن�س في دماغى حو�ر �لتاأليف ده.. 
دخلت فيه مخ�شو�س ع�شان لما لقيتك بتحبى �ل�شينما وهت�شتغلى فيها.. 
�تفرجت على �فالم كتير ن�شها ممل و�لن�س �لتانى م�س مفهوم وحبيتها 
ع�شان ب�س �إنتي بتحبيها و�قدر �تكلم معاكى فيها. . �أنا حبيت كل حاجة 
�إنتي بتحبيها ع�شان ب�س بحبك.. �إنتي م�س ممكن �بد� تتوقعى �أنا ممكن 
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�عمل �يه ع�شانك وع�شان �كون جنبك. . �أنا عارف �إني فاجئتك بالكالم 
ده وم�س عارفه تجمعى �فكارك.. ولو محتاجه وقت تفكرى فيه عادى �أنا 

ممكن ��شتنى.. م�س هيكون �كتر من �للى ��شتنيته قبل كد�.

�أخذت كارمن وقًتا قبل �أن ترد في بطء:

- م�س عارفه �قولك �يه يا �حمد.. �حنا طول عمرنا ��شحاب.. عمرى 
ما فكرت فيك من �لمو�شوع ده ب�شر�حه.. �أنا مقدر�س ��شتغنى عنك. . 
�أنا باخد ن�شيحتك في كل حاجه حتى لو حاجة تافهة بحب �خد ر�أيك 
فيها.. �نت بجد من �قرب �ل�شحاب ليا.. كنت جنبى في كل �لوقات 
لما كنت محتاجه �أي حد جنبى و�نت �للى كنت بت�شجعنى في كل خطوه 
بخدها.. �أنا من غيرك مكنت�س بقيت حاجه ��شال.. لو فعال عاوز نف�شل 
مع بع�س على طول يبقى خلينا ��شحاب.. �ل�شد�قة عمرها �طول بكتير 
من �لحب.. �ل�شد�قة ممكن تدوم لالأبد.. لكن �لحب عمره ق�شير حتى 
و�إن كان قوي عمره ق�شير بر�شه.. ود�يما نهايته يا �لفر�ق يا �لجو�ز 
و�لتنين و�حد في نظرى.. �لجو�ز هو �قر�ر ر�شمى من �لطرفين باإعد�م 
�لحب. . �شدقنى يا �أحمد �لحب كدبه بنخلقها �حنا ع�شان نوهم نف�شنا 
باأن في �لدنيا دى حاجه حلوه نعي�س ع�شانها.. بنف�شل ندور عليه طول 
حياتنا.. ولما نالقيه ونفتكر �إن �حنا خال�س دى بد�ية �شعادتنا بنالقي 
بدلها معاناه و�ألم.. هو ده �لحب �للى �نت عاوزه؟ عاوزنا يكون م�شيرنا 

�لفر�ق؟
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ت في �هتماٍم لكل كلمة تتفوه بها، ولكن قلبه كان يتحطم  كان �أحمد ين�شِ
مع كل حرٍف يت�شاقط من كلماتها.. ولكنه لم ي�شمح ل�شرخات قلبه لأن 

تتحول �إلى قطر�ت في عينيه.. كَتَم كل ذلك قبل �أن يرد:

- يا��ه يا كارمن. . �يه كل ده؟ �إنتي �شايفه �لحياه �شود� قوى كد� ليه؟ 
�لحب عمره ما كان بال�شكل ده.

قفزت �لكلماُت فجاأة �إلى ذهنه فاأخذ يردد:

وع��رًة  طرقاُته  كانت  لو  حتى  ِبعوه،  �تَّ �لحبُّ  �إليكم  يومئ  "عندما 
و�شائكة، و�إذ� ما طو�كم باأجنحِته فاخ�شعو� له".

ردت كارمن في �شرعة:

- ما تكمل �لكالم.. �نت ن�شيت �نك �نت �للى عاطينى �لكتاب ده؟ "رغم 
جكم قد  �أن �ل�شيَف �لخبيء بين بر�ثِنه قد َيجرحكم فالحب حتى وهو يتوِّ

ي�شلبكم، حتى وهو ينميكم، فهو ي�شذبكم".

مرْت لحظاٌت ثقيلٌة قبل �أن يجيب �أحمد:

هو  �للى  كل  �لو�حد  مبتدي�س  �لحياه  ب�س   . �شو�.  نكون  نف�شى  كان   -
�نك  عندى  وكفاية  �حباب..  نكون  لينا  تانيه  حياه  في  ممكن  ع��اوزه.. 

كنتى �ختيارى حتى لو م�س من ن�شيبى.. ��شوفك على خير.

�لبع�س  بع�شهما  يريا  لن  �أنهما  يعلم  منهما  وكال  م�شرًعا  وخَرَج  قالها 
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مرًة �أخرى.

* * * 

- هل ��شتيقظَت ِمن �لنوم يا عزيزي؟

تليفون يتر�ق�س و�شط �أكو�ٍم مكد�شٍة ِمن مخلَّفات �لطعام، علب �شجائر 
ذكريات،  طيف  طويلة،  ذقن  مياه،  �شنبور  فائتة،  16مكالمة  فارغة، 
�شريع  ام  وحمَّ مبتذل،  جن�شي  َعْر�س  ق�شير،  �أزرق  قمي�س  �شكايب، 

مختَلق.

 - �أنا �أتيُت يا عزيزتي.. 

�أجاب يو�شف باإنجليزية �شليمة.

- حبيبي لماذ� �أ�شعر في كلماتك بالحزن �ليوم؟ 

ردت لر� وقد �رت�َشَمْت على وجِهها مالمُح �لحزن.

�بت�شم يو�شف في قر�رة نف�شه قبل �أن يجيب:

- عزيزتي لقد حاولُت �أن �أخفي هذ� �لأمَر عنك حتى ل تحزني.. لكن 
يبدو �أن �لأحباء حقا ي�شعرون ببع�شهم دون �أن يتكلمو�.

 - جو حبيبي، �أنا ِن�شُفك �لآخر. . �أ�شتطيع �ل�شعور بك حتى و�إْن كنَت 
في قارٍة �أخرى.. �أخِبرني ما بك يا عزيزي.

د بدخول �ل�شجن، لقد ��شتاأجرُت   - لقد حدثت بالأم�س كارثٌة و�أنا مهدَّ
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ولكن  جمياًل  �ليوُم  وَم��ر  �شديقي،  لفرح  بها  للذهاب  بالأم�س  �شيارًة 
كثيرة،  تلفياٌت  بها  وحدثت  بال�شيارة  حادٌث  وقع  عودتي  �أثناء  لالأ�شف 
�لتي  �لخ�شائر  ثمن  له  �أدف��ع  لم  �إذ�  يهددني  �لآن  �لمعر�س  و�شاحُب 

حدثت له �شي�شجنني لأن لديه �أور�قي و�أعطاني مهلة �أ�شبوعين.

 - �أوووه حبيبي. . كيف حدث هذ�؟ وهل �أنت �شليم؟ ولماذ� حاولَت �أن 
ُتخفي عني �أمًر� كبيًر� كهذ�؟ 

ردت لر� وهى تكاد �أن تبكي.. 

- �أنا �شليم �لحمد هلل �طمئني.. �أنا حاولُت �أل �أقول لِك حتى ل تحزني. 
. فاأنا �أريد �أن �أر�ِك د�ئًما �شعيدة.

- وكيف �شتفيد �شعادتي �إذ� دخلَت �أنت �ل�شجن؟ ُقل لي ِمن ف�شلك كم 
�لمبلغ �لمطلوب منك؟

خطته  نجحت  فقْد  �ل�شوؤ�ل  هذ�  �شماِعه  عند  يو�شَف  �بت�شامُة  �ت�شعت 
بن�شبة %90.

- 2000 دولر يا عزيزتي.

�شمتْت قلياًل لر� قبل �أن تجيب:

ر لك هذ� �لمبلغ في وقٍت قريب. . �طمئن لن   -ح�شًنا حبيبي �شوف �أدبِّ
تدخل �ل�شجَن �أبًد�.
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�أنِت  �أني هالٌك ل محالة، لر�  ق نف�شي. . لقد ظننُت  �أ�شدِّ - حقا؟؟ ل 
�أعظُم حبيبٍة في �لوجود.

بحنان  له  نظرت  ثم  �لكلمات  هذه  �شماعها  لدى  ب�شدٍة  لر�  �بت�شمْت 
وقالت:

 - �أنا مالُكَك �لحار�س.. لن يحدث لك مكروٌه و�أنا بجانبك، �طمئن.

- ح�شًنا عزيزتي يجب �أن �أذهب �لآن �إلى �لعمل.. �أر�ِك قريًبا. 

�أكثر معها.. �رتَدى  �أن تطالبه بوقٍت  قالها و�أنَهى �لمكالمَة �شريًعا قبل 
�أن ينزل على �لدَرج �شريًعا ويقفز في ميكروبا�س  مالب�َشه �شريًعا قبل 
�لوقت هو ذلك  �أن يفكر به طو�ل  ي�شتطيع  �إلى عمله، وكل ما  للذهاب 
�لمبلغ وماذ� يفعل به، 2000 دولر بما ي�شاوي 16 �ألف جنيه، �أخذ يفكر 
ر �لهاتَف �أم �أمالأ غرفتي بعلب �ل�شجائر؟ �أم �أم؟  كيف ينفقها؟ هل �شاأغيِّ
�ت�شعت د�ئرُة �أفكاره ِلَما بعد �ل�16 �ألف، مما �شعر بالندم لأنه لم يُقل 

رقًما �أكبر من ذلك.. �لمرة �لقادمة يجب �أن يطلب �أكثر. 

�شارع  في  �ل�شريعة  �لماأكولت  محل  في  ذلك  لعمله  و�شل  ما  �شرعان 
�شوتير بجو�ر مجمع �لكليات.. مما جعل معظم زبائن �لمحل من �لطلبة 
ه، وكاأي عمٍل �عتاده  بالكليات.. ��شتلم يو�شف عمَله بعد �أِن �رتدى قمي�شَ
�شاحبه تحركت يُده في �شرعٍة و�إتقاٍن ما بين ماكينة �لكا�شير و�لمبالغ 
�لتي يح�شل عليها ولكن عينه كانت في مكاٍن �آخر.. كانت معلقًة على 



يعتبر  �شخ�سٍ  معين..  �شخ�س  عن  بحًثا  �لطالبات  بين  تجول  �ل�شارع 
ِكه بهذ� �لعمل.. فتاة تجعله ين�شى �أحز�َنه وهموَمه  �ل�شبَب �لرئي�شي لتَم�شُّ
وم�شاكله ونف�َشه نف�َشها بمجرد روؤيِتها.. فتاة ل يعلم ��شَمها �أو �أي �شيء 
�لكليات  وُكّليتها في مجمع  بالقرب من منزله،  ت�شكن  �أنها  �شوى  عنها 
ه وتطيح بما تبقى له  بجو�ر عمِله.. ولكنَّ نظرًة منها كافية �أن ت�شرق ُلبَّ

ِمن �إر�ده ليقف �أمامها عاجًز� �شامًتا عا�شًقا و.. 

- يا بني م�س لزم تيجى كل يوم.. عادى يعنى في حاجه ��شمها �أجازه.. 

�أمله �لذي  �أ�شحابه بالمحل ليق�شي على  �أفكاَره �شوُت ثقيل من  َقاَطَع 
يعمل من �ل�شباح من �أجله.

- خليك في حالك �نتا ملك�س دعوة. . محد�س طلب ر�أيك.. 

نهره يو�شف محاوًل �إ�شكاَته، وحتى ل ي�شمح له بمجال �لتدخل في �شيء 
�أ�شر�ره ولكن  �أكبر  ا هذ� �لمو�شوع �لذي يعتبره من  يخ�شه، وخ�شو�شً
�لعا�شق عيناه تف�شحانه.. تهللت �أ�شاريُره و�نتفخت وجنتاه عندما ر�آها 
قادمًة من بعيد مع �شديقتها.. �زد�دت �شرعُة دقاِت قلِبه مع كل خطوٍة 
ِمن مالب�شه..  قامَته.. هنَدَم  و�شد  وقفِته  في  �عتدل  منه..  بها  تقترب 
من  �لكلمات  فرت  ليقوله..  �شيء  �أي  في  فكَر  معها،  حديث  بدء  �أر�د   ً

مت له �لمال قائلة: ر�أ�شه، حتى �قتربْت هي منه وقدَّ

- 2 بورجر و2 كبده لو �شمحت.
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ه دي.  - طيب خليها علينا �لمرَّ

رد يو�شف في �بت�شامٍة ودودة:

- ل مير�شى قوي. 

ردت حاملًة �بت�شامًة رقيقة �أذ�بت معها ما تبقى من قوة يو�شف:

- ��� �ل�شندوت�شات عايزه عليها كات�شب وكد�؟

- �يه ده هو �لكا�شير هو �للى بيحط �لكات�شب؟ 

فاآثر  يو�شف،  توتر  ز�د من  مما  و�شديقُتها  ت�شحك هي  �أن  قبل  قالتها 
�أمامها،  �لأبَله  بمظهر  و�لظهور  بحماقات  �لتفوه  من  ل  �أف�شَ �ل�شمت 
ر�قَبها حتى رحلت وهو يلوم نف�َشه على عدم مقدرته على فتح مو�شوٍع 
يجذبها �إليه بعيًد� عن �لكات�شب.. عاَهَد نف�َشه على �لتفكير طو�ل �لليل 
لقد   . ير�ها.  �أخ��رى  �أي مرٍة  �أو في  غ��ًد�..  لها  ليقوله  في كالٍم من�شق 
ُتبقيه على  �لفتاة هي َمن  �لكثير من �لفر�س في حياته لكن تلك  فاته 
قيد �لحياة.. هي و�شجائره.. ل يجد �أيَّ �شبٍب �آخر.. عطرها ربما �شبب 
له  تبقى  ما  كل  فهي  �إذً�  بح�شورها..  متعلق  لكن حتى عطرها  �آخ��ر.. 
لي�شتحق �لحياة.. كذب كثيًر� محمود دروي�س حين قال على هذه �لأر�س 

ما ي�شتحق �لحياة.. ولكنه بالتاأكيد �شَدَق هذه �لمّرة.
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جامعة اإلسكندرية
�شبتمبر 2016

�أن هناك  �ليوم لعتقدَت  �أعلى في ذلك  ِمن  �لجامعي  �لَحرَم  ر�أيَت  لو 
من  جزًء�  �قتطعو�  �أنهم  �أو  بالأ�شفل،  م�شهور  لنجٍم  يقام  كبيًر�  حفاًل 
�شدة  من  �لجامعي  �لحرم  د�خل  وو�شعوه  �لثورة  �إّبان  �لتحرير  ميد�ن 
�لعام  بد�ية  ب�شبب  �لزحام  ذلك  كل  يكن  لم  لكن  بالأ�شفل..  �لزحام 
غ�شَب  و�أ�شعلت  حدثت  �أخ���رى  و�ق��ع��ٍة  ب�شبب  لكن  ل..   . �ل��در����ش��ي. 
�لجميع.. وعلى �لرغم من �أن �لو�قعَة حدثت بكلية حقوق لكن �لغ�شب 
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ليقفو�  �أماكنهم  من  �لجميَع  و�أَخ��َرج  بالجامعة،  �لكليات  لجميع  و�شل 
وجه  في  م�شد�ِشه  باإ�شهار  �لحقوق  بكلية  دكتور  قام  فقْد  و�ح��دة..  يًد� 
�لطلبة وتهديده لهم بعد م�شادٍة حدثت بينه وبين �لطلبة لمطالبتهم له 
بدرجات �لر�أفة �لتي خدعهم فيها.. فثار غ�شب �لطلبة على ما حدث 
�لأ�شا�س  هذ�  وعلى  خروَجه..  ر�ف�شين  �لمياه  دورة  في  �حتجاُزه  وتم 
�لت�شرف من  �لكليات ر�ف�شين مثل هذ�  خرج جميع �لطلبة من باقي 
دكتور جامعي مطالبين بوقِفه عن �لعمل.. وكان في مقدمتهم فتاٌة يبدو 
على مالمحها �لرقيقة غ�شٌب �شديد تقود جماعًة من �ل�شباب و�لفتيات 
لمكان �لو�قعة. . �إنها �شارة.. تذكرَتها؟ نعم تلك �لفتاة �لثورية �لتي ل 
يخلو يومها من مظاهرٍة �أو وقفة وكاأنها ُخِلقت لتقول ل فقط.. كلمة نعم 

ل تعرف طريًقا �إلى قامو�شها.

وقفت �شارة و�شط جمٍع كبير من �لطلبة ت�شيح باأعلى �شوِتها:

� هيعملو� فينا �يه؟ - �إز�ي ده يح�شل في �لجامعة؟ �شالح؟ ُ�ّمال برَّ

تابعْت في حما�ٍس دون �أن تتوقف:

- �حنا لزم نطالب بفتح تحقيق و�تخاذ �إجر�ء قانونى �شد �لدكتور ده 
ووقُفه عن �لعمل �لدر��شى كمان. 

�ألهَب حما�ُشها وكلماتها �لكثيَر من �ل�شباب مما دفع �لبع�َس ليقول:

- �شح �إنتي معاكى حق.. ولو مح�شل�س كد� �حنا ممكن نعمل ��شر�ب 



عن �لمحا�شر�ت ونمتنع عن دفع �لم�شاريف �لجامعية لحد ميخل�شو� 
�لمو�شوع ده.

�أوماأت �شاره بر�أ�شها مكملة:

- معاكو� حق يا جماعة.. حاجه زى دى مينفع�س يت�شكت عليها.

لم يتحرك �لطلبُة ولم ُيفِرجو� عن �لدكتور �إل عندما جاء رئي�س �لجامعة 
ووعدهم باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية ِلما حدث و�أنه �شيتابع بنف�شه 
�إلى محا�شر�تهم  و�لرجوع  بالإفر�ج عنه  باأول، وطالبهم  �أوًل  �لتحقيَق 

حتى ل يحدث �شغُب �أكثر من ذلك في �لجامعة.

و�فقت �شارة على �لكالم وقالت لزمالئها:

- فعال كفاية كد�.. كد� �شوتنا و�شل ولو مح�شل�س حاجه. . مكانا هنا.

ما �إن �أنهت ُجملَتها حتى فوجئت بيٍد ت�شحبها بقوٍة من و�شط �لح�شد.. 
ما �إِن �لتفتت �إليها حتى وجدتها �شديقَتها نور �لتي ما تز�ل تجرها من 

يدها بعيًد� عن �لزحام.. ثم �شاحت بها:

 - يا بنتى �إنتي م�س ناويه تبطلى جّو �لمظاهر�ت ده؟ يعنى و�حده رقيقة 
و�أمورة زيك مالها ومال �لبهدلة دى؟

- يا نور يا حبيبتى �أنا قلتلك ميت مرة �حنا �شحاب �آه ب�س ملكي�س دعوة 
باللى �أنا بعمله. . كل و�حد ليه �هتماماته.. وهو ُحر فيها.
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- ما�شى يا �شتى. . �أنا غلطانه.. �أنا ب�س خايفة عليكى مرة تاخدى حاجة 
كد� ول كد� في و�شك. 

قالتها ثم �أطلقت �شحكًة ق�شيرة مد�عبة، فابت�شمت �شارة قبل �أن تقول:

- ل �طمنى.. �شاحبتك جدعة، �لمهم �أنا جعت.. متيجى نتغدى؟

- ما�شى.. تعالى نتغدى عند �لُمعَجب �ل�شرى. . �بو عيون جريئه ده.

خفق قلب �شارة في عنٍف عندما ذكرت �شديقُتها ذلك �لمعَجَب �ل�شري.. 
�أ�شياَء  �أو مكاًنا.. تجدها  �أ�شياُء ل ت�شع لها ح�شباًنا  فالحب و�لم�شاعر 
تافهًة و�أن في �لحياِة ما ي�شتحق �لن�شاَل عن ذلك �لذي ي�شّمى بالحب.. 
�لقلب.. و�لقلب  �بتلو� بما ي�شمى  �لب�شر  َب�شر.. وكل  �لنهاية  ولكنها في 
وفرحته  و�ألمه  ووجعه   . �لحب.  ودو�وؤه  �لحب..  د�وؤه  �شلطان..  له  لي�س 
�لحب.. حتى هي خفق قلبها ولم تظن �أبًد� يوًما �أنه بخافق، كل ذلك د�ر 
بذهنها وهى متجهٌة مع �شديقتها �إلى خارج �لجامعة متجهة �إلى ذلك 

�لمحل �أمام �لجامعة.. قطعت �أفكاَرها نور وقالت:

- يا ريت �أنا كمان يكون عندى معجب �شرى كد� زيك.

بيُب�شلي  و�ح��د  ���ش��ري..  معجب  م�شمياه  ليه  �نتي  عارفه  م�س  �أن��ا   -  
باإعجاب قد�م كل �لنا�س حتى خالكى �إنتي يا َعْمَيه �خدتى بالك.. فين 

�ل�شر في كد�؟ 

�أطلقت نور �شحكة خفيفة قبل �أن تجيب:
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 - ل ما هو �شري ع�شان بيب�س ب�س.. عمره ما �تكلم.. ميكون�س �أخر�س؟؟ 

قالتها و�نفجرْت �شاحكة.

-ل يا ��شتاذه م�س �أخر�س.. ب�س هو �شكله محترم.. م�س بتاع معاك�شات 
و�لكالم �لفا�شى ده.

 - �يه ده �يه ده.. ؟ �إنتي بتد�فعى عنه كد� ليه.. ؟ �إنتي كمان معجبه بيه 
ول �يه؟

بد�خلها  �إنها  �ل�شوؤ�ل..  هذ�  �شماعها  لدى  عنٍف  في  �شارة  قلب  خفق 
ترف�س �أن تكون قد خ�شعت للحب.. ترف�س �أن يكون هناك �شخ�س �أخذ 
منها �شيًئا ِعنوًة دون ��شتئذ�نها. . �أن يكون �شلَبها �شيًئا ِملكها وهي تقف 
�شاكنة.. �إنها ل تعرف �ل�شكون.. فلماذ� كل هذ� حدث لها.. ؟ كل مرة 
ت�شلباني  �إنهما  عني..  عينيك  �أبِعد  فيه..  ت�شرخ  �أن  تريد  �أمامه  تقف 

قوتي.. ل يوجد �شبٌب و�حد لأنجذَب �إليك.. ولكنها تقف �شاكنة.. 

 - �يه يا حاجة روحتى فيييين؟ 

�نتف�شت �شارة من �أفكارها ورجعت للو�قع قبل �أن تجيب ب�شرعة:

- �إعجاب �يه.. بطلى �لكالم �لفا�شى ده.. �أنا هطلب �تنين كبده و�نتى 
عاوزه �يه؟

- �تنين برجر. . ب�س �شاّكه فيكى بردو. 
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لم تمهلها �شارة متابعَة حديِثها و�ندفعت �إلى �لكا�شير في �لمحل وهي 
تقول:

 - �تنين برجر و�تنين كبده لو �شمحت.

 - طب خليها علينا �لمره دى.. 

رد �لكا�شير في �بت�شامٍة ودودة:

- ل مير�شى قوي.

 قالتها بابت�شامٍة رقيقة:

- ��� �ل�شندوت�شات عاوزه عليها كات�شب وكد�؟

- �يه ده هو �لكا�شير هو �للى بيحط �لكات�شب؟ 

في  �لبون  وناولها  �ل�شاب  فارتبك  ون��ور..  هي  ت�شحك  �أن  قبل  قالتها 
�شمت.. �شعرت �شاره باأنها �أحرجته بطريقة ما.. كانت تريد �أن تمازحه 
لي�س �أكثر، ولكن يبدو �أنه �أُحِرَج منها، رحلت هي ونور ولكن عقلها ظل 

معلًقا على بو�بة �لمحل ياأبى �أن يغادره، حتى �شاحت بها نور:

 - يا���ه ده �شكله خام �أوي.. وتقيل �أوي كد�.

 - مت�شغلي�س بالك بيه.. �شوفى مو�شوع تاني. 

قالتها حتى تنهى مع �شديقتها مو�شوَعه.. فهي تريد هي فقط َمن تفكر 
�لتي  �ل�شخ�شية  هذه  وما  هكذ�؟  تت�شرف  لماذ�  نف�شها  ت�شاأل  فيه.. 
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تر�ها في نف�شها عندما تقف �أمامه.. ؟ هل �لحب يغير من �ل�شخ�شيات 
هل  هل  �لَمتاعب؟  �أم  �ل�شعادَة  �لحبُّ  هذ�  لها  �شيجلب  هل  و�لطباع؟ 
هل. . ؟ تركت �أفكاَرها ت�شبح، حاولت �إيقاَف قلِبها عن �لخفقان بهذه 

�لطريقة لكن دون جدوى.

 الفصل الرابع

�ل�شتيقاُظ باكًر�، فنجان قهوة، �شفاء �لذهن. . هو كل ما كان يحتاجه 
ثائر ليعاود رحلَة بحِثه في فك طال�شم لغز و�لِده؛ فقِد ��شتغرَق �أكثر من 
�شهر في �لبحث ما بين �لكتب و�لإنترنت لمحاولة فْهِم �للغز ولم ينجح، 
لكنه ��شتيقظ هذه �لمرَة ود�خله قوٌة و�إ�شر�ر على �لنجاح.. يجب �أين 
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َث نف�َشه. يجب �أن  يكون عند ثقة و�لده به ولكن ِمن �أين يبد�أ؟ هكذ� حدَّ
�لكلماِت من  �أن يعيد تحليَل  �لتفكير في �لحل، يجب  يغير طريقته في 
منظوٍر مختلف. . �شيبد�أ من غرفة مكتب و�لده، غرفة �لأ�شر�ر، هكذ� 
�أطلقت عليها و�لدته، فبين جدر�ِنها د�رت �جتماعاٌت كثيرة �شرية بين 
و�لده و�أقر�نه، وكل �لكتابات �أو معظمهما تمت د�خلها، �إذً� فهي �شاهدٌة 
على كل �شيء، ربما تخبره �شًر� بما كان يق�شد به و�لده. هكذ� تخيل 
ببطء  يتاأملها  منت�شفها  في  ووقف  �لمكتب  غرفة  �إلى  دلَف  تمنى..  �أو 
مدرو�س وهو يبحث بعينه في كل �أرجائها، كانت غرفًة م�شتطيلة تحتل 
ثالثَة جدر�ٍن منها مكتبة �شخمة بها �لمئات من �لكتب و�لمو�شوعات، 
تعتليها مجوعة من �ل�شور ل�شخ�شيات معروفة، �أخذ ثائر يتاأملها ببطء 
جبر�ن  دنقل،  �أمل  دي�شتوف�شكي،  تول�شتوى،  جاهين،  �شالح   ، بعينيه 
خليل جبر�ن، ود�فن�شي. . ر�آهم كثيًر� قبل ذلك لكن هذه �لمرة ي�شعر 
يتو�شط  و�ل��ِده  مكتب  كان  م��رة.  لأول  �ل�شوَر  هذه  يرى  وكاأنه  بد�خله 
وفَرَدها ببطء على  بعناية  ورقًة مطوية  ثائر من جيبه  �أخَرَج   ، �لغرفة 
ظهر �لمكتب وهو يفكر كيف يبد�أ �لبحث، ح�شنا، �شيبد�أ ِمن حيث �أََمره 
و�لده "�لمجد ل�شبارتكو�س. . �شتجدني بين كلماته �لأخيرة".. �إذً� فهو 
�أخذ ير�جع معلوماِته عنه وما قر�أه عنه قبل ذلك،  �لحل،  �شبارتكو�س 
�أُعِجب به كثيًر� مما قر�أه عنه.. ف�شبارتكو�س هو ذلك �لعبد �لروماني 
حلباُت  بها  تقام  قديًما  روما  كانت  و�لعزة،  �لحرية  معنى  عَرَف  �لذي 
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م�شارعٍة بين �لعبيد ول تنتهي �إل باأن يقتل �أحدهم �لآخر ، كانت تقام 
وحينما  �لعبيد  ه��وؤلء  من  عبًد�  �شبارتكو�س  وكان  روم��ا،  نبالء  لت�شلية 
له  وقال  يو�جهه  �لذي  �لزنجي  م�شارعة  رف�س  للم�شارعة  دوره  جاء 
�لعبيد و�شرخ بهم: هل  �أقاتلك، فوقف بين  �أوؤمن بك وبنف�شي ولن  �أنا 
�لروماَن  و�لعبيد  �شبارتكو�س  قاَتَل   ، فالتفو� جميعهم حوله  �أنتم معى؟ 
من  كتائَب  لهم  روم��ا  فاأر�شلْت   ، كابو�  على  ي�شيطرو�  �أن  و��شتطاعو� 
فاأر�شلت روما   ، �أكثر من 3000 جندى  وقتلو� منهم  و�لنبالء  �ل�شباط 
�ل�شيطرَة  و��شتطاعو�  ا،  �أي�شً ُهِزمو�  ولكنهم  جندي   7000 �أخرى  مرة 
جي�ٍس  ح�شَد  �شنو�ت  �أرب��ع  خالل  �شبارتكو�س  و��شتطاع  �إيطاليا..  على 
بقيادة  جندي  �ألف  ت�شعين  ِمن  جي�ًشا  روما  جهزت  �لعبيد،  من  �شخم 
قائٍد محّنٍك يدَعى كر��شو�س للق�شاء عليهم، بعد معركٍة د�مت يومين 
مات �شبارتكو�س، مات وهو يقاتل لآخر نف�ٍس به من �أجل حريِته وحريِة 
�لعبيد، مات في هذه �لمعركة �أكثر من مائة �ألف وتم �أ�شر حو�لي 6000 
من �لعبيد، و�ختارو� منهم عدًد� و�أقامو� لهم حلباِت �شر�ٍع مرة �أخرى. 
�شبارتكو�س كان وما يز�ل رمًز�، رمًز� للحرية في كل مكان وزمان، رمز� 
�شد �لحّكام �لطغاة، فاإذ� كان قد مات ج�شدًيا فاإنه ما يز�ل حًيا كفكرٍة 

و�لفكرُة ل تموت.

��شترَجَع ثائر كل هذه �لمعلومات في ذهنه وهو يحاول �أن يتذكر ماذ� 
يجد  لم  �لكتب  بين  فتَّ�َس  ج��دوى،  دون  لكن  ل��ه..  كلمات  �آخ��ر  كانت 
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و�لده  يق�شد  كان  ماذ�  موته،  قبل  قالها  معينة  كلمات  �أو  مفيًد�  �شيًئا 
يتلقَّ  لم  �شيجد؟  وماذ�  كلماٍت  �أي  �لأخيرة؟  كلماته  بين  "�شتجدني  ب� 
�إجابة.. توقف عقُله عن �لعمل.. �أَخَرج ورقًة �أخرى من جيبه بها عنو�ن 
د. وحيد، بالتاأكيد هذ� �أكثر �شخ�سٍ قادر على �إفادته في �لوقت �لحالي، 
�شديق ُعمِر و�لِده وكان ب�شحبته في كل �شيء ، من �لموؤكد �أن �لأ�شر�ر 
كلها معه، قرر ثائر �لذهاَب �إليه، نظر في �شاعته كانت ما تز�ل ت�شير 
�إلى �لعا�شرة �شباحا فقرر �لذهاَب له م�شاًء لي�شمن وجوَده ، ولكنه ل 
يطيق �شبر� حتى �لم�شاء.. �شبًر� جمياًل يا ثائر ، هم�س بهذه �لكلمات 

لنف�شه قبل �أن يقوم من مكانه ويعاود �لبحث.

�ليوم نف�شه م�شاًء

وقَف ثائر �أ�شفل تلك �لبناية �لتي ي�شير �إليها �لعنو�ن متردًد� في �لدخول 
قبل �أن يح�شم موقفه ويدنو من حار�س �لعقار وي�شاأله:

- لو �شمحت، د. وحيد �شاكن هنا؟

- �أيوه يا �أ�شتاذ، في �لدور �لر�بع.

- ما�شى �شكر�، 

قالها ودلَف �إلى مدخل �لبناية �شريًعا.. ت�شاعدت �شرباُت قلِبه مع كل 
طابق يمر �أمامه حتى و�شل للطابق �لر�بع، �زد�د توتُره فهو ل يعلم كيف 
�أ�شئلته؟ وهل ما  �إجاباٍت على  �شيقابله �شديُق و�لِده، وهل �شيجد لديه 
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يز�ل على قيد �لحياة �أم لن يجده؟ لن يخ�شر �شيًئا من هذه �لمحاولة 
على كل حال.. دق �لجر�َس و�نتظر بعيون قلقة مجيَبه، �شرعان ما فتح 
�لباب ليك�شف عن فتاٍة ذ�ت ف�شتان �أ�شوَد ق�شيٍر في �أو�ئل �لعقد �لثالث 
من عمرها ، ت�شمرْت نظر�ُت ثائر عليها وبعد �أن و�شلت �شربات قلِبه 
�لزمن  توقف  بل  عقُله،  وتوقف  توقفت..  �ل�شرعة  من  �لأق�شى  للحد 
ناعٌم من�شاب كنهر من  �أ�شود  �َشعٌر  �للحظة،  له عند هذ�  بالن�شبة  كله 
�لحرير، عيناِن �شود�و�ن �شيقتان ن�شبًيا ل تطلقان �شوى �شهاٍم لت�شيبا 
كل ما حولهما، حتى ثائر لم ي�شلم من �شهامهما ، نظرة و�حدة كافية 
من  ز�دت��ا  ممتلئتان  �شفتاِن   ، �شاحبتها  �شخ�شية  ق��وة  عن  لتخبرك 
�شاحبتهما �إثارًة ويخبر�نك �أن �لقتر�َب منهما هو �لجحيم بعينه، فلن 
تقوى على حر�رتهما، لون خمري وهَب �شاحبَته جمال وجاذبية، َح�َشنة 
�شغيرة ُطِبعت على رقبتها ��شافت �ليها �لوهية بالجمال لتناف�س بها كل 
�أ�شابت نظر�ُت ثائر �لفتاَة بالتوتر مما جعلها  �لهة �لجمال �لقدماء.. 

تح�شم هي هذ� �لموقَف وتقطع هذ� �ل�شمت:

 - �يوه، مين ح�شرتك؟ 

�أفاق ثائر من غيبوبته ولكنه ن�شي ما جاء به هنا وماذ� كان يريد، لم 
تم�ِس �شوى ثو�ٍن معدودة ولكنه �شعر �أن �لزمن توقف عند هذه �لثو�ني.. 

لملم �أفكاره وتنحنح قليال قبل �أن يقول:

- ���أنا ثائر.. لو. . لو �شمحتى.. دكتور وحيد موجود؟
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- �ه موجود.. �تف�شل �دخل ��شتناه لحد ما �قولو.

�ل�شالون  غرفة  حتى  قادته  �لتي  �لفتاَة  يتبع  �لد�خل  �إل��ى  ثائر  دل��َف 
لينتظر بها ونظُره ل يفارقها.. رجع قلُبه للخفقان بقوة ولكن لي�س من 
�لتوتر. . �إنه من �لحب، هو نف�شه ل ي�شدق كيف يمكن لالإن�شان �أن يقع 

في بر�ثن �لحب في ثانيٍة و�حدة.. ؟ 

�أ�شوَد يتخلله بع�س  �لوقار، ذو �شعٍر  �أفكاَره قدوُم رُجٍل يبدو عليه  قطع 
�ل�شغير، في  �لطبي  ِمن خلف منظاره  وقلق  بتحفٍز  له  ينظر  �ل�شيب.. 
حين ر�شم ثائر �بت�شامًة هادئة لإز�لة �لتوتر من �لأجو�ء وقفز من مكانه 

ليلقي عليه �لتحيَة قائال:

- د. وحيد. . �إزي ح�شرتك. . �أنا ثائر مر�د �بن �شديقك. 

تهللت �أ�شارير �لفرح في قلب وحيد وفي عينيه.. فقْد �شحَّ ظنُّه عندما 
�شمع ��شم ثائر.. بادره بح�شن د�فىء قائال وهو يربت على كتفه:

 - ثائر. . �زيك يا �بني عامل �يه؟. . يا��ه لو تعرف �أنا فرحان �د �يه 
دلوقتى.

ومن  ب�س..  �ل�شور  من  ح�شرتك  �عرف  كنت  �أنا  دكتور..  يا  �زيك   -  
كالم و�لدتى عنك.

- تعالى.. �قعد �قعد، 



جل�شا مًعا على �أريكة �ل�شالون قبل �أن يقول د. وحيد:

- و�لدتك عاملة �يه؟.. �أنا عارف �إني ق�شرت معاكو في �ل�شوؤ�ل.. ب�س 
فعال �لدنيا م�شاغل.

 - ل ول يهمك ، و�لدتى بخير �لحمد هلل.. �كيد طبعا ح�شرتك متفاجيء 
�إني جتلك �لنهارده.

رد وحيد بابت�شامة : �ه.. ب�س �حلى مفاجاأة.. �أنا �شعيد جد� �إني �شفتك 
و�هلل. 

في  و�هلل..  كمان  و�ن��ا  يخليك..  ربنا  مماثلة:  بابت�شامٍة  ثائر  �أج��اب��ه 
�لحقيقة �أنا كنت جايلك �لنهارده ع�شان عارف �ن ح�شرتك كنت �قرب 

�شديق لو�لدى وتعرف عنه كل حاجه. 

�أوماأ دكتور وحيد بر�أ�شه متفهما قبل �أن يقول: �يو� فعال. . و�نا وو�لدك 
�هلل يرحمه كنا ��شدقاء �لعمر. . �تف�شل يا �بنى ��شاأل �للى �نت عاوزه. 

قبل �أن يرد ثائر قاطعتهما طرقاٌت خفيفة على باب �لغرفة فنظر ثائر 
لي�شطدم بعينيه بتلك �لفتاة مرة �أخرى تقف حاملًة �شينية ذهبية بها 

كاأ�شان من �لع�شير وت�شتاأذن في �لدخول.. فقال د. وحيد:

- تعالي يا كارمن �دخلى.. تعالى �عرفك على �بن �شديق عمرى. 

تقف  �أن  قبل  �لمن�شدة  �ل�شينيَة على  وو�شعت  في بطء  كارمن  دخلت 
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مبت�شمة في رقة.. رجع �لتوتر لثائر مع ظهور كارمن لكن د. وحيد لم 
يمهله �لفر�شَة لل�شقوط في غيبوبته مرة �أخرى.. فهب و�قًفا ليعرفهما 

على بع�س قائال:

- دى كارمن بنتى.. دلوعة �لعيلة كلها.. �شغالة في مجال �لإخر�ج. . 

�هلل  عمرى  �شديق  �بن  م��ر�د  ثائر  بقى  وده  لكارمن:  حديَثه  ��َه  وجَّ ثم 
يرحمه. . كلمتكو عليه قبل كد�، 

مدت يدها كارمن م�شاحبة �بت�شامة رقيقة لثائر قائلة: �هال و�شهال.. 
فر�شه �شعيدة يا ثائر.. 

يا  ��شعد  �أنا  قائاًل:  �لرقيقة  �ليَد  تلك  ليتلقى  يقف  وهو  ثائر  فاأجابها 
�فندم، 

لب�شه  �شايفنى  دى..  �فندم  �يه   : قائلة  رقيقة  كارمن �شحكة  �شحكت 
طربو�س!؟.. ل ل �شيل �لر�شميات دى. مد�م و�لدك وو�لدى ��شدقاء.. 

�عتبر �حنا كمان ��شدقاء ، 

تفاجاأ ثائر من جر�أتها.. في حياته لم يقابل فتاًة مثلها. . فرد بابت�شامة: 
�ه طبعا طبعا.. يا كارمن.. 

دلوقتى ع�شان  بقى  �أنا  ��شيبكو�   . ينور.  كد�.. �هلل  �يو�  كارمن:  فردت 
تكملو� كالمكم. 
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قالتها وهي تن�شحب خارج �لغرفة، وَنظُر ثائر معلٌق بها حتى �ختفت. 
فبادره دكتور وحيد بالحديث قائال: �تف�شل يا ثائر ��شاأل بر�حتك و�ن 

�شاء �هلل �قدر �فيدك. 

رجع ثائر للو�قع فتذكر ما جاء من �أجله فاأخرج ورقًة �شغيرة من جيبه 
وناولها للدكتور وحيد قبل �أن يقول:

- �قر� �لورقه دى كد� يا دكتور، 

�نعقاد  ي��زد�د  كلمة  كل  ومع  ببطء  يقروؤها  و�أخ��ذ  �لورقَة  وحيد  تناول 
حاجبيه قبل �أن ينظر لثائر ويقول: �يه ده يا ثائر؟ م�س فاهم حاجه. 

فرد ثائر في �شرعة:

�شلمته لأمى زمان.. ده  �للى ح�شرتك  �لظرف  �لورقه دي كانت في   -
عباره عن لغز.. و�لدى كتبه ليا.. ع�شان �و�شل لمكان حاجه هو خباها 
زمان.. و�نا جايلك ع�شان ت�شاعدنى �فهم �يه �للى مكتوب.. ع�شان �أنا 

حاولت �بحث و�فهم ب�س مو�شلت�س لحاجه. 

و�لدك �هلل  يقول:  �أن  باإمعان قبل  للورقة  �أخرى  نظر دكتور وحيد مرة 
معظم  ب�س  ليه  و�حد  �قرب  كنت  �أنا  �شوف   . ��شر�ر.  بير  كان  يرحمه 
�لوقت مكنت�س �عرف �يه �للى في دماغه �أو مخبى �يه.. وياما ن�شحته 
وقولتله بال�س �ل�شكه �للى �إنتي ما�شى فيها دى.. ب�س هو كان �شجاع وكان 

فاتح �لنار على ُن�س �لبلد تقريًبا. 
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يقول بزفرة حارة: كان رجل �شعب تالقى منه  �أن  قبل  د. وحيد  تنهد 
ن�شخه تانيه ولن يتكرر. 

�هلل   : يقول  �أن  قبل  و�ل��ده  عن  �لحديث  من  و�لفخر  بالزهو  ثائر  �َشَعر 
يرحمه �أبي كل يوم يزد�د �عجابى به �كثر ، طيب يا دكتور �لكلمات �للى 

مكتوبة م�س بتفكرك باأى حاجة؟!. 

نف�شها  حياته  هي  لالألغاز..  عا�شق  كان  يرحمه  �هلل  و�لدك  وحيد:  رد 
�إني هعرف معناها ب�س  �أنا حا�ش�س  كانت لغز كبير.. ب�س �لكلمات دى 

�شيبنى �فكر فيها �شوية. 

�للغز  بها  ن  قلًما وورقة ويدوِّ للغرفة �لأخرى ويح�شر  قالها وهو يذهب 
ويناِول �لورقة �لأ�شلية لثائر قبل �أن يقول: �شيبنى يومين هدّور في �لورق 

�لقديم و��شترجع �للى فات كله و�ن �شاء �هلل هو�شل لحل. 

�أخذ ثائر منه �لورقَة ود�شها في جيبه قائاًل : �ن �شاء �هلل نو�شل لحاجه، 

رد وحيد : قولى يا ثائر �نت �شغال �يه �شح؟

رد ثائر: �أنا خريج �عالم ول�شه متخرج.. دخلت �عالم مخ�شو�س ع�شان 
�كون زى و�لدى و�كمل حلمه لحد ما ��شبح حلمى �أنا دلوقتى. . ل�شه م�س 

�شغال.. بفكر �فتح جريده �شغيرة كد� خا�شه. 

�نت   . عليك.  �شعب  هيبقى  كد�  طول  على  جريده  تفتح  ل  وحيد:  رد 
ل�شه معملت�س عالقات في �لو�شط ده ومعندك�س خبرة كفاية.. �أنا ر�أيى 
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ت�شتغل في جريدة �لول لحد متكبر ويبقى ليك ��شمك وبعد كد� تعمل 
�للى �نت عاوزه. 

نا�س  �يد  تحت  كلها  �ل�شحف  معظم  �ن  عارف  ح�شرتك  ثائر:  �أجابه 
معينة في �لبلد و�شغالين بتوجهات معينة و�نا عمرى ما هقبل �كون �د�ة 

في �يد حد و��شلل �لنا�س بغير �لحقيقه. 

�أجابه وحيد في تفهم: �يو� فاهم كل ده و�نا م�س هقبلك كد� بر�شو.. 
روح  بر�حتك..  فيها  تكتب  تقدر  ودى  ليا  �شديق  ِملك  جريدة  في  ب�س 
هناك و�نا هو�شى عليك ي�شيبوك تكتب بر�حتك ولو معجبك�س �لو�شع 

هناك تقدر ت�شيبها. . ثو�نى �جبلك �لكارت. 

 : قائال  به  يَده  مد  �أ�شود..  �شغير  بكارت  له  لياأتي  م�شرًعا  وقام  قالها 
ده كارت مدير مكتب �لجريده هنا و�نا هكلم �شديقى في �لقاهره وهو 

هيخل�س �لمو�شوع. 

�أن يد�شه في جيبه وهو يقول: �شكًر�  تناَوَله ثائر، نَظر فيه �شريًعا قبل 
يا دكتور وحيد.. هروحلهم �ن �شاء �هلل.. ��شتاذن �أنا بقى وبجد فر�شه 

�شعيدة �إني �شفتك �لنهاردة. 

قام وحيد ليربت على كتفه قائاًل: �أنا �للى فرحان جد� بالزياره دى و�ن 
�شاء �هلل هكلمك قريب بخ�شو�س مو�شوعنا. . �ه �شحيح هات رقمك. 

َنه له ثائر في �شرعٍة قبل �أن ي�شتقل �لم�شعَد هابًطا وهو يفكر.. ما  ّدوَّ



93

�لذي جاء به �ليوم هنا؟ لقد جاء ليح�شل على �أ�شئلٍة تريح قلبه. . ولكنه 
ترك قلَبه باأكمله بالأعلى.. ول يعلم هل �شي�شترده مرة �أخرى �أم فَقَده 

لالأبد في منزل دكتور وحيد بين عيَني �بنِته.. كارمن!!

* * *   

َمهيب  ق�شٍر  مدخل  �أمام  و�حد  �آٍن  في  تتوقف  فارهات  �شيار�ٍت  ثالُث 
بجميع  حر��شٍة  وك��الِب  بجنوٍد  محاٍط  �ل��ق��اه��رة..  �أط���ر�ف  على  يقع 
توقفت  �إن  وما  �لق�شر..  تخفي معظَم مالمِح  �شاهقٌة  �أ�شو�ٌر  �أنحائه.. 
يفتحون  �شرعٍة  في  منها  �شود�َء  ببز�ٍت  رج��اٌل  ل  ترجَّ حتى  �ل�شيار�ت 
ل ثالثُة رجاِل في بطٍء من  �لباَب لل�شخ�شيات �لجال�شة بالخلف.. ترجَّ
�ل�شيارت وُهم ينظرون لبع�شهم في �شمت.. كان �أولهم �أ�شلع �لر�أ�س.. 
طويل �لقامة ذ� مالمَح جادة ونظر�ت عدو�نية. . يكاد يقفز �ل�شرُر من 
عينيه. . يطلقون عليه "�شامح ن�شار"، و�ل�شم �لد�رج بين رجاله �لمعّلم، 
لو�ء �شرطة متقاعد ومن �أكبر تجار �لمخدر�ت و�ل�شالح بالوطن �لعربي 
باأكمله. . لديه جي�ٌس جر�ر كامل من �لبلطجية.. تحت رهن �إ�شارته.. 
في  �لم�شبوهة  �ل�شفقات  جميع  و�لق�شاء..  بالد�خلية  قوي  نفوذ  لديه 
�شعٍر  وذو  ب�شيطٍة  بمالمَح  �ت�شم  �لثاني  �لرجل  بو��شطته..  تتم  �لبلد 
�أ�شيَب ناعٍم. . متو�شط �لطول. . يت�شم بالنحافة بالرغم من وجود بروز 
�شخم في بطنه، كر�س ل ينا�شب ج�شمه، مما �أعطاه منظًر� م�شحًكا. 
. �شيجاُره ل يفارقه.. �إنه رجل �لأعمال �ل�شهير مدحت �ل�شمان. . لديه 
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�لوحيد  و�لم�شتوِرد  �لأو�شط..  بال�شرق  و�أ�شمنت  حديد  م�شانع  �أكبر 
لخام �لبترول للدولة.. و�شريك في كبرى �شركات �لت�شالت وعدٍد ل 
�لحوت عن جد�رة.  ��شتحق لقب  �لأخرى.. مما  �لم�شانع  ى من  ُيح�شَ
ا.. ذ� �شعٍر ق�شير وذقن خفيفة  �أي�شً �لثالث فكان طوياًل  �أما �لرجل   .
ومنظار طبي بدون �إطار.. وتبدو عليه مالمح �لوقار.. يدعى �إبر�هيم 
�لآخر  �لبع�س  في  وم�شارك  و�لمجالت  �ل�شحف  يمتلك معظم  �شاكر، 
�لأخبار  بين  متنوعة  ف�شائية  قناة  خم�شين  من  �أكثر  يمتلك  بِن�َشب. 
و�لريا�شة و�لأفالم. ... . �إلخ.. قادر على �إثارة �لر�أي �لعام في دقائَق 
و�إ�شكاِته مرة �أخرى في �لدقائق �لتي تليها.. لديه جي�س من �لإعالميين 
ينفذون ما ياأمرهم به فقط... لًقَب ب�امبر�طور �لإعالم. . دخل ثالثتهم 
�لق�شَر دون �أن ينب�شو� ببنت �شفة �أو حتى يلقون �لتحية.. وقفو� في بهو 
�لق�شر، �أر�شيته من �أجود �أنو�ع �لرخام من �لبر�زيل، و�ل�شقف مر�شع 
بالذهب تزين جدر�َنه لوحاٌت فنية لأ�شهر �لر�شامين من �شمنهم لوحة 
زهرة �لخ�شخا�س، بع�س �ل�شائعات يتد�ولها �أفر�د �أمن وحر��شة �لق�شر 
�لتي تم �شرقتها من متحف محمود خليل  �للوحة �ل�شلية  �أن تلك هي 
بالقاهرة في 2010 لأنها و�شلت �لق�شر في 2011 وتقدر قيمتها ب� 55 
مليون دولر.. �شائعات ل يوجد �إثبات ل�شحتها.. دلَف �لرجال �لثالثة 
�أرقامه �شوى برقمين.. �شغط �أحد  �إلى م�شعٍد و��شع لم تزدحم لوحة 
�لحر��س زر �لطابق �لثاني.. وبالرغم من �أنه �لطابق �لثاني �إل �أنه كان 
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عبارة عن غَرٍف كثيرة تبد�أ جميعها برقم 4، �شار ثالثتهم حتى و�شلو� 
لغرفة تحمل رقم )407( ، فتح �لحار�س �لباَب عن طريق تمرير كارت 
�أمام �شا�شة معلقة بجانب �لباب، وما �إن دخل �لرجال �لثالثة حتى تم 
غلق �لباب مرة �أخرى دون �أن يدخل �أحد غيرهم ، كانت غرفة م�شتطيلة 
مت�شعة خالية من �لأثاث. . يتو�شط �لغرفَة من�شدٌة تاأحذ �ل�شكل �لمثلثي 
بحو��شيَب  مت�شلة  باللم�س  تعمل  �إلكترونية  �شا�شة  �إل  هو  ما  و�شُطحها 
�تخذ  وثير.  �شخم  كر�شي  �لثالثة  �أطر�فها  من  طرف  وبكل  خارجية، 
كلٌّ منهم مقعَده في �شمت تام.. ولم تم�ِس ثو�ٍن حتى تولى �ل�شلع ذو 
�لمبادرَة وقال بهدوء �شديد يبعث على  �لحادة �شامح ن�شار  �لنظر�ت 

�لملل:

- طبعا �نتو� عارفين �حنا مجتمعين ليه �لنهاردة !!

رجل  يجيب  �أن  قبل  قلياًل  �لبع�س  لبع�شهما  �لآخ��ر�ن  �ل��رُج��الِن  نظر 
�لأعمال مدحت �ل�شمان:

 - �ه عارفين. . �كيد طبعا ع�شان �للى بيح�شل في �لبلد، 

قالها ثم نظر للرجل �لثالث �مبر�طور �لإعالم �إبر�هيم �شاكر �لذي �أكد 
كالمه بقوله:

 - �يو� فعال.. �كيد ع�شان �للى بيح�شل في �لبلد.. �لوقفات �لحتجاجية 
و�لمطالب �لفئوية �لكثيرة.. و�ل�شارع كله بيغلى.



بد�أ �شامح في فقِد هدوئه و�شادت �لع�شبيُة على نبرته وهو يقول:

- وده عارفين معناه �يه يا �شاده؟؟.. معناه ثورة تانية يا بهو�ت. . ثورة 
تانية، 

قالها وقام من مقعده و�أخذ يدور حولهم قبل �أن يتابع:

 ، فاتت  �للى  �لثورة  �للى ح�شل  تانية.. كفاية  ثورة  ِحمل  و�حنا م�س   -
�نتو� نا�شيين �ن حنا كنا هنروح في د�هية لول �ننا قدرنا نحكم �يدينا 

ونمّوت �لثورة دى؟؟!!

رد مدحت �ل�شمان : �أنا م�شانع عندى كتير وقفت ب�شبب �للى بيح�شل 
وم�شتثمرين �جانب كتير بعتولى يعبرو� عن قلقهم من �للى بيح�شل في 

�لبلد.

ورد �بر�هيم �شاكر قائال : �لنا�س بد�أت تفهم وبد�أت تطالب بحقها.

وهنا و�شلت ع�شبية �شامح ن�شار �إلى ذروتها وهو يقول له:

�نت م�س  . ودى غلطتك..  ��شتاذ.  يا  بد�أت تفهم؟ ما هو ده دورك   - 
�حركهم  �جى  تحركهم؟؟  عارف  م�س  �يه  �ي��دك؟؟  تحت  كله  �لعالم 

�نا؟؟

ثم �شرب بيده بقوة على �لمن�شدة وهو ي�شيح: �حنا م�س عاوزين حد 
��شا�شا..  ملهم�س حقوق  دول  بحقه..  يطالب  يفهم.. م�س عاوزين حد 
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�أنا  �شاكر؟؟..  يا  فاهم  ��شحابها؟؟  وهنف�شل  دى  �لبلد  ��شحاب  �حنا 
لوحدى  �أنا  هو  منين؟؟  ده  �لع�شاب  برود  �نتو� جايبين  عارفين  م�س 
�للى خايف على م�شالحنا؟؟ �حنا كتلة و�حدة يا محترمين لو ح�شل 

حاجة هنقع كلنا.. فاهمين؟؟. . كلنا.

وهنا رد �بر�هيم �شاكر في هدوء:

- �هد� كد� يا �شامح و�قعد. . متقلق�س �أنا مجهز خطة هنطبقها �ليام 
�للى جاية. . �أنا م�س حكاية م�س عارف �حركهم.. ب�س �أنا كنت م�شتنى 

�ل�شبوع �للى جاى ع�شان �بتدى �نفذ.

ا من هدوئه قبل �أن يرجع لمقعده ، نظر  هد�أ �شامح قلياًل و��شتعاد بع�شً
مدحت بريب �إلى �إبر�هيم و�شاأله:

- خطة �يه دى يا �شاكر؟. . 

وهنا نه�س �شاكر من مكانه و�شغط زًر� جانبًيا في �لمن�شدة.. ف�شطع 
�لتي  تلك  ت�شبه  �فتتاحية  �شا�شة  �لمن�شدة وظهرت على �شطحه  �شطح 
�لزر�ر في �شرعة حتى و�شل  بع�س  �شاكر  �لويندوز.. �شغط  في نظام 
لح�شابه ففتح ملًفا وعر�َس ما بد�خله ، فظهرت على �لحائط خلفهم 
�شاكر  �إبر�هيم  �ل وهي )virus( فوقف  �لحائط  تحتل  و�حدة  كلمة 

ينظر لهما مبت�شما.. فرد مدحت �ل�شمان في ت�شاوؤل:

- م�س فاهمين؟ �يه ده يعنى؟
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رد �شاكر : �نتو� عارفين طبعا �ن �حنا ك�شعب جبان جد� خ�شو�شا قد�م 
�لمر��س، فيرو�س وهمى هينت�شر �ليام �للى جايه و�شط �لنا�س، �عد�د 
�أي  �شحايا وهمية بتقع كل يوم من �لفيرو�س ده، هن�شكل وفد ون�شفره 
جه  ده  �لفيرو�س  �ن  وهندعى  فيرو�شات  مليانه  �للى  من  �فريقية  بلد 
في  �لتو�جد  وع��دم  �ل�شحف  في  توعية  حمله  طبعا  مع   ، ده  �لوفد  مع 
�ماكن مزدحمة ، مع حظر �أي تجمعات لعدم �نت�شار �لفيرو�س، مع �شوية 
حاجات تانية كد� م�س هتخلى �لبلد �ليام �للى جايه ور�ها حاجه غير 

�لمو�شوع ده.

مدحت  هتف  حين  في  يتكلم  �أن  دون  �شدة  في  �شامح  حاجبا  �نعقد 
�ل�شمان:

- طيب وهيبقى فيرو�س �يه؟ لزم يكون فيرو�س ليه وجود، ع�شان منظمة 
�ل�شحة متنكر�س �لكالم ده، ولزم يبقى ليه مو��شفات معينه بر�شو.

�أردف �شاكر:

- مممم.. ممكن �ليبول ، م�س هتفرق �أي فيرو�س هيخلى �لنا�س تترعب.

رد مدحت:

- �شوفت �نك جاهل؟ �ليبول مبيتنقل�س بالهو� ول �ماكن زحمه ول كد�، 
ده بيتنقل عن طريق �شو�ئل �لج�شم، دم، عرق، �أو لعاب، لزم لما تكدب 

�لكدبه تتقنها.
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رد �شاكر باإبت�شامة عري�شة:

هتفرق،  م�س  �شدقنى  ب�س  مدحت،  يا  مثقف  �نك  �ع��رف  مره  �ول   -
عارفين  م�س  ل�شه  �حنا  مجهول،  فيرو�س  �شيدى  ي��ا  خليها  وعموما 
مو��شفاته ول بيتنقل عن طريق �يه، ده هيدى �لفر�شه لالأ�شاعات �كتر 
�ل�شاعات  ليه عن طريق  �للى هيروج  بنف�شه  �ل�شعب   ، و�لفتى  و�لهرى 
وت�شتك�شف  تدور  و  تبحث  ما  �ل�شحة  منظمة  وعقبال  هت�شمعها،  �للى 

هيكون كل حاجه �تظبطت.

نظر �شامح مبت�شًما وقال:

 - �نت م�شيبة. . �يه �لدماغ دى. . �أنا مو�فق، 

ثم نظر كالهما �إلى مدحت �لذي قال:

 - �أنا كمان مو�فق.. ب�س �أنا �يه �لمطلوب منى في �لليله دى؟

رفع  �ل�شعار..  رفع  تانية..  حاجه  منك  مطلوب  �نت  �شاكر:  فاأجابه 
في  تغلى  حاجه  كل  خللى  و�ل�شمنت..  و�لحديد  �لبترول  خام  ��شعار 
�لبلد. . خللى �لنا�س تغرق �كتر في م�شاكلها.. خللى لقمة �لعي�س تبقى 
�لتمانيه خليهم  بدل  �لعمل في م�شانعك..  �شاعات  كتر  �كبر همهم.. 
ب ��شاعه على �نك ناوى ت�شّرحهم  ي�شتغلو� �تنا�شر �شاعة في �ليوم.. �شرِّ

هتالقيهم رجعو� زى �لكالب.

وقف مدحت وبعينيه نظرُة ن�شٍر وهو يقول : مو�فق.



 في �لغرفة رقم 407.. 

فى �لغرفة رقم 407 تتحدد م�شائر ب�شر.. 

ب �ل�شمير..  فى �لغرفة رقم 407 ُتنَتهك �لإن�شانية وُيغَت�شَ

د وتجوع..  فى �لغرفة رقم 407 �آلف �لأُ�َشر ُت�شرَّ

فى �لغرفة رقم 407 يتم �لتمثيل بجثة �لوعي.. 

للبقاء د�ئًما في �أوبريت �لليلة �لكبيرة.. 

ولي�س لديك �لحرية في �ختيار �شخ�شيتك به.. 

�أنا ُوِلدُت لأجد نف�شي غ�شًبا عني في �شخ�شية �لأر�جوز!

* * * 

ع�شُر زجاجات بيرة ومثلهم عَلب �شجائر وح�شي�س، وعلبة لف �ل�شجائر 
�أن  قرر  �لمال  قدوم  باقتر�ب  �شعوره  مع  �لليلة،  يو�شف هذه  رفاق  ُهما 
ينفق معظم ما معه... متعة ل ت�شاَهى ي�شعر بها يو�شف عند �ل�شتلقاء 
به  لير�شم  �ل�شاعد  �شيجارته  و�لن�شغال في مر�قبة دخان  على ظهره 
�ل�شجائر و�لبيرة.. يفكر ما  �أ�شكاًل.. معظم لياليه يق�شيها هكذ� بين 
�أن  �أريد  ؟  هكذ�...  �لو�شع  �شي�شتمر  متى  و�إلى  ؟  حياته..  من  �لهدف 
�أق�شى  �إلى  بعيًد�..  يرحل  �أن  يريد  د�ئًما،  نف�شه  ث  يحدِّ �أرحل.. هكذ� 
بوؤرة على وجه �لأر�س.. بل ل يريد �لأر�س ذ�تها.. يريد �لعي�س في �أي 
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�أجمل  �آخر مهما كانت معي�شته فبالتاأكيد هي  �أي كوكب   . �آخر.  كوكب 
و�أرحم من �لمعي�شة على هذ� �لكوكب �لآ�شن. . ل يريد ب�شًر�.. فالب�شر 
�آفة ي�شعب �لتعامل معها.. ل يدري كيف �شيكون �شكل ياأجوج وماأجوج، 
في  لو خرجو�  باأنهم  يقين  على  ولكنه  �لأر���س؟  في  �شيفعلون  ماذ�  ول 
زماننا هذ� ، لأ�شبحو� طلبًة وتالميَذ على �أيدي �لب�شر وربما �تخذو� من 
�لب�شر �آلهًة لهم.. �شدَقِت �لمالئكُة حين قالت.. �أتجعل فيها َمن يف�شد 
فيها وي�شفك �لدماء، قالها ثم عاَتَب نف�َشه على ِذكره للقر�آن وهو يحمل 
بيده �لبيره. . فنف�س جميع �أفكاره وترك نف�شه ت�شبح بين دخان حرق 
�ل�شجائر �لملفوفة حتى لم يعد ي�شعر بما حوله ونام، �أو بمعنى �أدق. .. 

فقد �لوعي.

با�شم  �شا�شته  �شطعت  �ل��ذي  هاتفه  �شوت  على  ��شتيقظ  �ل�شباح  في 
للذهاب  وينه�س  تماًما  �لهاتف  يغلق  وهو  قالها  �ليوم،  لي�س   ... لر�. 
للحرج  ي�شت�شلم  لن   . للخروج.  �لفتاَة  �أن يدعو  فاليوم قرر  �لعمل،  �إلى 
�أمامها. .. �شيحِكم قب�شَته على قلِبه ليمنعه من �أن يدق بعنف �أمامها.. 
�إذ� كان في هذ� �لعالم �شبٌب ليعي�س فيه فهو هذه �لفتاة.. ولن يعطى 
للزمان فر�شة �أن يقهره هذه �لمرة.. �شيحاول ولو مرة و�حدة �أن يجعل 

�لأمور ت�شير.. كما يريد هو.

�شرعان ما و�شل لمكان عمِله.. �نهمك به لكن عقله وقلبه كانا في عاَلٍم 
�آخر.. فال �لعقل توقف عن �ل�شوؤ�ل متى �شتاأتي ول �لقلب هد�أت �شرباته.. 
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�إليه فتلفت بعينيه يبحث  لح ِمن بعيٍد طيُفها. . حمل �لن�شيُم عطَرها 
بين �لوجوه حتى ر�آها.. كانت قادمًة كالعادة هي و�شديقتها.. مرتديًة 
ثوًبا جمياًل يجمع بين �لأبي�س و�ل�شود.. متو�شطة �لطول ، بي�شاء ذ�ت 
عينين ُبنّيتين ، مالمحها تنم عن �لجمال �لأنثوي �لرقيق �لذي يعطيك 
�نطباًعا عنها مخالًفا ل�شخ�شيتها.. تقدمت �إليه ببطء هي و�شديقتها.. 
لم تطلب منه �أوردر هذه �لمرة. . فقط وقفت �شامتًة مبت�شمة حتى ترك 
�أ�شبح ل يف�شله عنها �شوى ن�شف متر.  و�قترب منها حتى  هو مكاَنه 
. فابتعدْت عنها �شديقتها قلياًل ووقفت تر�قبهما من بعيد. لحظات.. 
دقائق.. ل �أحد منهما يعلم كم َمر من �لوقت وهما ينظر�ن لبع�شهما في 
�شمٍت و�إْن كان عجز �لل�شان عن �لبوح بما د�خلهما فقْد فا�شت �لعيون 
بكل �أ�شر�رهما. . يقولون �إنه حينما تلتقى �لعيون تنتقل �شورة من�شوخة 
�ل�شورة  تف�شيَر هذه  �لعقل  ي�شتطع  لم  و�إذ�  �لعقل،  �إلى  ثم  �لر�ئي  �إلى 
تتولى �لأحا�شي�س تف�شيَرها.. وهنا توقف �لعقل عاجًز� عن تف�شير مئات 
ت �لم�شاعر تلك �ل�شور.  �ل�شور �لتي ح�شل عليها في ثانيٍة و�حدة فتلقَّ
. فهمتها وترجمتها و�أعادتها للعقل مرة �أخرى.. فاأ�شابت كال �لج�شمْين 

ه يو�شف �إلى �لموقف. . مد يَده قائاًل: رجفٌة قوية. . فتنبَّ

- �زيك... �أنا يو�شف.

تلقت يَده في خجٍل و��شح وهي تقول:

- �أنا �شارة. . �زيك.
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عاوز  �إني  غير  �قوله..  كتير  كالم  معندي�س  �أنا  �ن��ا..   . هلل.  �لحمد   -  
�تعرف عليكى بجد.

�أي  لو ينفع نقعد في  �أن تجيب.. فتابع هو:  نظرت بعينيها لأ�شفل دون 
مكان هادى نتكلم �شوية؟!

هينفع  م�س  هو  ُب�س   : تجيب  �أن  قبل  �إليه  تنظر  وع��ادت  قلياًل  تجر�أت 
دلوقتى. . ب�س لو �نت فا�شى ُبكره ممكن نتقابل.

�أجاب ب�شرعة: �ه طبعا فا�شى.. هاخد �جازه عادى.. هقابلك فين؟

ردت �شارة: هو في حفلة ُبكره ل�علي طالباب في مركز �لثقافة �لجديد 
�للى قريب مننا ، �أنا ر�يحه دلوقتى �حجز تذكرة ليا ولنور �شاحبتى.. 

هعمل ح�شابك معانا.

رد في �شرعة : �أوي �وى.. ��شتناكى فين و�ل�شاعة كام؟

- ��شتنانى عند نفق كليوباتر� �ل�شاعة 7.

- خال�س تمام ما�شى 7 بالظبط هكون و�قف �ن �شاء �هلل.

- تمام.. �أنا هم�شى بقى ع�شان متاأخر�س.. 

قالتها �شاره وهي تبت�شم في رقة.. فاأجاب يو�شف ماًد� يده: ما�شى.. مع 
�ل�شالمة يا �شارة.. ه�شتناكى.

ردت تحيَته في �شرعة وهي تعدو مبتعدًة حتى و�شلت ل�شديقتها و�أخذتها 
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و�قًفا  طوياًل  ظل  �لذي  يو�شف  ير�قبهما  مبتعدتين  و�شارتا  يدها  من 
مكانه ل ي�شدق ما حدث لتوه، ول ي�شدق كيف قال هذ� �لكالم.. رجع 
ول�شان حاله يقول..  �لغد  به، وعقُله متوقف على ميعاد  و�نهمك  لعمله 
ول  غلط  �لمو�شوع  فهمت  هّيه  �يه؟  ثقافة  ومركز  مين؟  طالباب  على 
ى نف�شه باأنه �شيكون معها وهذ� هو �لمهم.. ل يهم �إن كانا  �يه؟ ثم يمنِّ
في �لجحيم ذ�ِته.. فهي عالمه �لآخر �لذي حلم به.. عيناها وحدهما 
باأن  يحلم  كان  ما  �أبعد  �إلى  به  ت�شبحان  �لعالم..  هذ�  خارج  تاأخذ�نه 
يذهب. . ل يريد �شجائر. . ل يريد بيرة. . ل يريد لر� و�أمو�لها.. يريد 

فقط �أن ياأتي �لغد.



105

اليوم التالى 7 مساًء
عند نفق كليوباتر�

لم  �شارة..  عن  باحًثا  بعينيه  يجول  وهو  قلق  في  منتظًر�  يو�شف  وقف 
تم�ِس لحظات حتى ظهرت هي ونور �شديقتها.. لم ينتظر �أن تاأتيا �إليه 
فاأ�شرع هو بالذهاب �إليهما حتى �قترب منهما، قالت �شارة: مو�عيدك 

مظبوطة يا يو�شف.

رد يو�شف في �شرعة: �أنا م�شتنى �لميعاد ده من �مبارح.. م�س هكدب لو 
قولت �إني م�شتنى �لميعاد ده بقالى ُعمر.

تطرق �لخجل لوجه �شارة فقالت: طيب يال بينا ع�شان نلحق �لحفلة.. 
هيا قريبه من هنا.. خم�س دقايق م�شي.

�أجابها يو�شف : ما�شى يال بينا.. ب�س هو �شوؤ�ل �شغير.. مين على طالباب 
ده �للى ر�يحين له حفلة؟ 

قالها وُهم ي�شيرون ثالثتهم مًعا.
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ردت �شارة: معقول متعرفهو�س؟ على طالباب ده �شوت �لثورة على كل ما 
هو ماألوف.. تعالى ب�س هيعجبك.

رد يو�شف: م�س مهم حتى لو معجبني�س.. �لمهم �ن �حنا هنكون �شو�. 

�أن تغير منحنى  مع كل كلمة يقولها يو�شف يزد�د خجل �شارة فتحاول 
�أن تح�شرها معها  �أ�شرت  �لتي  �إلى �شديقتها  توّجه حديثها  �أو  �لكالم 

حتى ل تكون وحدها في هذ� �لموقف.. فعادت توّجه كالمها ليو�شف:

�أنا معرف�س حاجه عنك.. غير �ن  - كلمنى عن نف�شك بقى. . يعنى.. 
��شمك يو�شف و�شاكن قريب منى.

�أنا   . ع��ارف.  م�س   . ممم.  يجيب:  �أن  قبل  مفكًر�  قلياًل  يو�شف  �شكت 
معندي�س �لكتير �قوله. . يعنى.. �أنا خل�شت كلية وملقت�س �شغل ب�شهادتى. 
. وده �لطبيعى.. �شغال في �لمحل �للى �إنتي بت�شوفينى فيه.. �بويا و�مى 

متوفيين.. عاي�س لوحدى في �ل�شارع �للى ور�كى.. ب�س كد�.

ردت �شارة: ربنا يرحمهم.. هل هو ده �ل�شبب �للى بيخلينى �ألحظ نظره 
حزن على طول في عينيك؟

�أجاب يو�شف : ممكن ع�شان كد� وممكن ع�شان معندي�س ��شال حاجه 
�فرح ع�شانها.

نظرت له في حنان و�شفقة قبل �أن تقول: ل �ن �شاء �هلل يبقى في �شعاده 
وفرح.. 
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ثم �نتبهت �أنهما و�شال للمكان فقالت: هو ده �لمكان يال بينا. 

ثالثتهم  ودخلو�  �لمدخل  على  للحار�س  و�شلمتها  �لتذ�كر  و�أخ��رج��ت 
ِفرقٌة مكّونة  قاعًة كبيرة مزدحمة منتهيًة بمن�شة كبيرة جل�شت عليها 
من لعب در�مز ولعبين جيتار ولعب �أورج. . ما هي �إل لحظات حتى 

تعاَلى �شوٌت في �لخلف يقول:

معدوم غير  فالعدم  عدًما..  كنت  " �إذ� 

�لعدم هو مقابل �لوجود

كالظالم في مو�جهة �لنور

وكالِمر�آة في مو�جهة �ل�شم�س"

بال�شفير  �لقاعة  في  َمن  جميع  �شاح  حتى  �لكلمات  هذه  ب��د�أت  �إن  ما 
�أن  يو�شف دون  ب�شدة ف�شاركها  �أخذت ت�شفق  �شارة  و�لت�شفيق.. حتى 
يدري ِلما ي�شفقون.. ظهر فجاأة �شاٌب �أ�شمر عل �لم�شرح يحمل مايك، 

فازد�د �لت�شفيق فحياهم بيده قبل �أن يتابع:

عليه �حكم  معرفت�س  �للى  �لغ�شب  " �أنا 

�نا �لجهل �للى بفتى وبتنطط بيه

�نا �للى متاأمريك متفزلك متلعبك مربوط عينه

�نا �لمفكر �لحيو�ن و�للى كنت في يوم فكل �شيء كان
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�نا حكومة روؤو�س �لأمو��ل يا بنى

�نا �لمعوق �أنا �للى �شوتى عالى

�نا �للى بطلب �لديموقرطيه وحقى د�يما بجيبه بدر�عى

�نا تز��وج �ل�شلطه و�لمال

�نا �لم�شروع �لمزيف و�إهد��ر �لمال �لعام

�نا �لعبد و�لقتيل �لعبد و�لفقير

�نا ثروة �لبلد و�لبور�شة طاولة �لقمار

طب �أنا �لعيل �للى �شا��يل �ل�شالح

و�نا �لطلقه �للى بنحرر �لمباح

و�نا �كيا�س �لدم �لفا�شدة �للي بتْعِدي �ل�شليم

يا عم �أنا �ل�شهاده و�لتعلييم �للى مهما تعلى بيه مياأكل�س عي�س

�نا عينيهم على جيبك و�نا جيبك �لمعدوم

�نا �لنافووره �للى بتنقط

و�نا �ل�شقف �لمخروم

�نا �لدرج �لمفتوح ، �لُعملة �ل�شعبه و�لجنيه

�نا �بن �لبتز�ز �لعالمى و�لرقا�به على �لجن�س و�ل�شماح به
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�نا �لتدين �ل�شكلي وتكييف �ل�شريعه عليه

�نا ُكْره �لغير لمجرد عدم �لعلم به

ر �للى مهما تزوود فيه ميحلي�س �فهم !! �أنا �ل�شكَّ

�نا �لحجر �للى مهما تبني بيه ميكفي�س

�نا �لبحر �للى مهما ت�شرب منه مايروي�س

�نا هدوء �لدو�شه �أنا �شكوون �لزحمه

�نا كائن تافه، �ل�شهوه �للى �شايقانى

�نا �ول نقطة مطر و�آخر بوء �ل�شاى

�نا �لجاهل نايب �لبرلمان

قولى �إز�ي ، �أنا نعل �لجزمه �للى �تهرى من غباوة �لنظام

�نا �لديك �للى با�س �أنا �لطور �للى �تحلب

�لقانون �للى �تركن و�لد�شتور �للى �نكتب

�نا �لقا�شى و�لمحامى �لمتهم و�لقتيل

�نا �ل�شحات �لعدمان �لفقر�ن �ل�شمتان

�نا �لز��هد �لكادح �لعابر �ل�شارح �أنا �لالمبالة مادة �لدنيا و�لحياه

�نا �ل�شبتد�د حب �لتملك و�لهوى
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�نا ما�شييك �لمري�س م�شتقبلك �للى �تهان

�نا �للى �تها�نت ع�شان �عي�س يوم ما يتقالك مفي�س

�نا �لعامل �للى جا��ع

�نا �ل�شمير �أنا �لعيون �أنا �لمقيد �لمغلول

�نا �ل�شعب �أنا حور�ى �لنظام

�نا �لر�أ�شماليه ، �أنا �ل�شيوعى �للى جيوبه متدفيه

ي�شقط �ل�شتقر�ر �أنا �لحو�ر و�ل�شالم

�نا وهم ر�أى �لمثل �أنا منظومة �لكبت و�لعد�م

�نا �لو��و في �أمن �لدوله حرف �لجيم في �لتعتيم

و�نا �لد��ل على �لنور برغم جهلى بيه

�نا �لعدم �أنا �لف�شاء

�نا �أهم و�أف�شل ف�شل في �لرو�ية

�نا بد�ية �لنهايه �أنا �ل�شباك �للى �تقفل

�نا نكته بايخه بيت�شحك عليها بملل

�نا قانون �لطو�رئ وثو�نى حظر �لتجو�ل

�إلى �آخر �لق�شيدة.. "



111

�لإلقاء.. تفاُعل �لجمهور معه.. كل جملٍة قالها..  �شوته.. طريقته في 
طارت مبا�شرة �إلى ر�أ�س يو�شف كالطير �لجارح �لمنق�سِّ على فري�شته.. 
فار دُمه من قوة �لكلمات.. تحولت تلك �لكلمات في ر�أ�شه غ�شًبا عنه 
�إلى قطر�ت في عينيه فم�شى بعيًد� �إلى خارج �لمكان.. لحقت به �شاره 
منه  �قتربت   . دم��وِع��ه.  �إخ��ف��اَء  ويحاول  عينيه  يم�شح  وجدته  قلق  في 

و�لت�شاوؤل يعلو وجَهها، وقبل �أن تنطق بادرها يو�شف وقال:

- كنتى بت�شاألينى مين �نا؟؟ 

�أ�شار بيده �إلى مدخل �لقاعة وقال:

- �أنا كل ده!

ورحل مبتعًد�.



 الفصل الخامس

 8 �أكتوبر 2016

تعالت �لأ�شو�ُت �لخارجُة من �ل�شب �لخا�س بجهاز �لكمبيوتر بطريقة 
فيلم  من  بم�شهٍد  �ل�شا�شُة  و�شطعت  غيبوبة..  في  فيٍل  لإيقاظ  تكفي 
�أخذت  �لعالمية.. حين  �ل�شينما  تاريخ  في  �لأفالم  �أف�شل  �ب؛ من  �لعرَّ
ن مالحظاِتها.. طريقتها في �لتعلم و�كت�شاب �لخبرة.. يوًما  كارمن تدوِّ
�ل�شجادة  �شتقف على  ما  يوًما  �لعالم..  بها  تناف�س  �أفالًما  �شت�شنع  ما 
�لحمر�ء تتلقى جائزَتها في تو��شع. . ل لن يبقى للتو��شع مكاٌن حيَنها.. 
�أيها  �لآن  �شدقتموني  هل  يقول..  حاِلها  ول�شاُن  كبرياء  في  �شتتلقاها 

�لأغبياء؟ ر�شالة توجهها لكل َمن لم يوؤمن بها وبموهبِتها.

بعد �أن فرغت من تدويناتها �ألقت بها جانًبا. . فتحت ملفات �لأغاني، 
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ذهبت �إلى �لفولدر �لمف�شل لها و�ختارت:

Lana del ray….. born to die

و�ل�شينما  �لمو�شيقى  �لإيقاع..  مع  ر�أ�َشها  تهز  �أخذت  �لمزيكا  بدِء  ومع 
على  ح�شابها  �إلى  ت�شربت  �لفن..  ُعملة  وهى  �أل  و�ح��دة  لُعملٍة  وجهاِن 
�إن  وما  �لأغنية..  �إيقاع  مع  بر�أ�شها  ترق�س  تز�ل  ما  وهى  بوك  �لفي�س 
بفارغ  ينتظر  �لجحيم  كالعادة..  �لطلبات  ع�شر�ت  وجدت  حتى  فتحت 
بد�ٍع  �ل�شد�قة  طلباِت  ير�شلون  �لذين  �لنا�س  من  �لفئة  هذه  �ل�شبر 
ودون د�ع. . يكفى �أنها بنت. . �إنه �شبٌب كاٍف من وجهة نظر �أي �شاب 
تجد  لعلها  �لمر�شلة  �لأ�شماء  بين  تقلب  �أخذت  �شد�قتها..  يطلب  حتى 
�شديقا قديما �أو �أحد� تعرفه لتقَبَله. . �بت�شمت حينما وقعت عيناها على 
في �شفحتها..  تتجول  و�أخذت  �لطلب  قِبلْت  ثائر مر�د..  �ل�شم..  هذ� 
�ل�شارع  و�شط  في  �أقف  �إني  د�ئما  ت�شعرنى  للفي�س  �لرئي�شية  �ل�شفحة 
و�أجد  �لمعذب،  �لعا�شَق  فاأجد  كلمة..  ليلقو�  يمرون علىَّ  كلهم  و�لنا�س 
وَمن  �لمثقفين..  و�أج��د  �لعقول..  فارغي  و�أج��د  �لمت�شدد..  �لمتدين 
�نتباَه كارمن جملٌة  �أنف�شهم مثقفين.. �لكل يمر عليك.. جَذَب  يظنون 

كتبها �أحدهم يقول فيها: �لِختان رمز عفِة �لبنت.

�أثارت هذه �لجملة حفيظَتها فردت عليه في �شرعة:

- عفة دي تبقى خالتك.



114

�أنجبه من  �أ�شدقائها وهى ت�شب في �لمجتمع وما  �أز�لته من قائمة  ثم 
على  ثائر  ��شم  يقفز  �أن  قبل  هدوَءها  ��شتردت  ما  �شرعان  عقليات.. 

�ل�شا�شة قائال على �شريط �لمحادثة:

- �زيك؟

رفعت حاجبيها و�بت�شمت قبل �أن ترد:

 - ده ��شميه �عجاب بقى ول �يه؟

جاءها �لرد �شريعا:

- �إنتي م�س قولتى �ن �حنا بقينا ��شحاب؟

�ت�شعت �بت�شامُتها وهى تقول:

�للى  �لمرة  عطيتهولك  م�س  �أنا  ؟  �إز�ي..  �كونتى  عرفت  ب�س  �شح..   -
فاتت.

- �ه فعال. . ب�س ب�شر�حة �أنا ر�هنت نف�شى.

- �إز�ي يعنى م�س فاهمة؟

�شفتها..  �للى  �شخ�شيتك  في  و�ح��ده  �ن  نف�شى  ر�هنت  �أنا   . يعنى.   -  
قلت �كيد هتبقى كاتبة ��شمها �لحقيقي على �لفي�س. . �كيد م�س هيبقى 

�ميرة �لحز�ن ول �لدلعوة كذ� ول �لمورة كذ�.. دى حاجة... 

- هههههههههه.. و�يه تاني يا حدق؟
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مثال  م�شتعارة  �شورة  حطه  هتبقى  م�س  �كيد  و�ح��دة  قولت  بر�شو   -  
ل�شكارليت جوهان�شون ول بينيلوب كروز ول �شورة �دو�رد وبيال في فيلم 
�لقل  على  �أو  �ل�شخ�شية  �شورتك  هتبقى حطه  �كيد  قلت   . تو�ياليت. 

حاجة بتعبر عنك.

 - ممممممم.. 

�أُعِجبت بتحليله رغما عنها. . قبل �أن ت�شاأله:

- و�حده في �شخ�شيتى.. مالها بقى �شخ�شيتى؟

- م�شوفت�س زيها قبل كد�.. 

�أجابها ثائر.

 - �إز�ي؟

�أن  لكن  �ليوم..  تنالها طو�ل  �لإط��ر�ء  كلمات  �أنها جميلة..  تعلم  كانت 
يبد�أ �أحد حديَثه عنها ب�شخ�شيتها فذلك ما لم ت�شمعه من قبل فتركته 

يكتب كل ما بد�خله.

- يعنى �شخ�شية جريئة �أوى.. متفتحة.. وحا�ش�س �ن فيكى �شّنة جنون.. 
وو��شح بر�شو �نك مثقفة.

�شر  �لجنون هو  تكون مجنون..  �نك  �حلى حاجة..  ما هو دى  - طيب 
�لحياه �لخفى لل�شعادة.



- مممم و�ل�شر ده عرفتيه لوحدك؟ 

- ل.. �ل�شينما علمتهولى. . �أنا حياتى كلها متعلقه بال�شينما.. و�لمزيكا 
بر�شو. . و�نت بقى �يه؟

مرت لحظاٌت قبل �أن ياأتيها �لرد:

- �أنا حلم ل�شه مكمل�س.

�أز�حت خ�شالٍت من �َشعرها وهي تفكر بما تجيبه، فلم تجد �شوى �أن 
تجيبه :

- م�س فاهمة!

- مت�شغلي�س بالك.. بعدين تفهمى.. في حاجه كنت عاوز �طلبها منك.

�بت�شمت كارمن في ثقٍة وهي تجيب:

- عاوز تقابلنى.. �شح؟

رد ثائر في ده�شة: 

- فعال كنت هقولك كد�.

�شتيفانو  �شان  بتاع  ك��ورت  �لفود  في  �لثنين  ي��وم  ه�شتناك  خال�س   -
تعزمنى على حاجة.

�أجابها ثائر �شريًعا:
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- من عينيا. . خال�س ه�شتناكى يوم �لثنين �ن �شاء �هلل �ل�شاعة . 6

- خال�س ��شطه. . يال �شالم بقى.

- �شالم.

�أغلقت ح�شاَبها وبالرغم من ذلك وجدت تلك �لبت�شامَة ما تز�ل تعلو 
�شفتيها.. ل تعلم لماذ� ت�شعر بغبطٍة.. لي�شت �لمرة �لأولى �لتي يطلبها 
�أحد للخروج �أو ي�شعر بانجذ�ب لها. . لكن منذ �أن تالقت �أعينهما �أول 
مرة وهي تذكر تلك �لرع�شَة �لتي �شرت في ج�شدها كرع�شة �شقيٍع في 
�شتاء دي�شمبر.. ل تريد �أن تعترف باأن �لقلب ل يعمل ب�شورته �لطبيعية 
منذ روؤيته. . ل تريد حًبا.. �أو بالأدق... ل تريد حًبا جديًد�. . يكفى ما 
تذكر  تز�ل  ول�شوف  ز�لت  ما   .. �لقديم.  حبها  كاأ�س  مر�رة  من  ذ�قته 
كثيًر� تلك �لماأ�شاة �لتي كانت ت�شمى يوًما حًبا. . تذُكُر ود�َعها لحبيبها 

بتلك �لكلمات حين قالت:

- �شئَت �أم �أبيت.... �أنا ما�شيك... 

فلَتِع�س �أنت بين جدر�ن ما�ٍس هدمَته بيدك.. 

ودعني لأنجو بما تبقى لي.. 

فالقلوُب لم َتُعد.. 

لم تُعد تبقي على �لعهد!
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9 اكتوبر 2016 
ت�شاعدت �أعمدُة �لدخان �لمختلطة من حرق �أحجار �لمع�شل و�ل�شجائر 
في تلك �لكافيه بميامي. . تر��شت �لكر��شي و�لطاولت لتحتل منت�شَف 
�ل�شارع ول عز�ء للمارة ول �ل�شيار�ت. . حتى �أنه �أحيانا ي�شل �لأمر �إلى 
�أن يطلق �شاحب �ل�شيارة تنبيًها لك حتى تزيح �لكر�شى قليال لي�شتطيع 
�لمرور.. و�شط هذ� جل�َس ثائر و�شديُقه �إ�شالم يدخنان �أحجار �ل�شي�شة 

معا قبل �أن ي�شاأل �إ�شالم:

�أوي كد�؟؟ ع�شان تجيبك من قفاك كد� على  �لبت حلوة  - يعنى هّيه 
طول.

كثيفا  دخاًنا  نا  مكوِّ �لهو�ء  في  يطلقه  �أن  قبل  طويال  َنَف�ًشا  ثائر  �شَحَب 
تعجز معه عن روؤيه ما ور�ءه وهو يقول:

- هيا حلوه ب�س؟.. دى قمر.. و�لم�شكة م�س �نها حلوة.. ما هو �لحلوين 
كتير.. �لبنت دى فيها حاجه غريبه. . حاجه ت�شدك ليها على طول �ول 

ما ت�شوفها.

رفع �إ�شالم حاجبيه وهو يقول:

- للدرجه دى؟

 �أجابه ثائر: و�كتر من كد�.. عارف �لق�شيده بتاعت �أ�شابَك ع�شٌق �أَم 
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�تعلق منى  �أنا بقى ح�شلى �لتنين. . ل وكمان قلبى  باأ�شهِم؟..  ُرميَت 
هناك وم�س عارف �رجعه.

رد �إ�شالم : ل���. . ده �نت حالتك �شعبة �وى.

- �أوي �وى يا �شديقى.. �لمهم �شيبك منى �أنا. . �شمعت �لخبار �مبارح 
و�لنهارده؟

- �ه ، ق�شدك على مو�شوع �لفيرو�س �للى �نت�شر ده و�لنا�س �للى ماتت؟

بيتنقل عن طريق  �يه ول  �لم�شكلة محد�س عارف ده فيرو�س  ثائر:  رد 
�يه.

 - �أنا من �مبارح لحد �لنهارده �شمعت كمية كالم ، في نا�س بتقول �نه 
كلب  عنده  كان  بيه  مات  و�حد  �ول  ع�شان  �لكالب،  طريق  عن  بيتنقل 
ومات بعد ملعب مع �لكلب بتاعه على طول ، وفى نا�س بتقول �نه ممكن 
 ، و  و  و  بتقول  ونا�س  بتقول  ونا�س  ع��ادى،  يتنقل  كد�  �لهو�  طريق  عن 
�شمعت بالوى من �مبارح لحد �لنهارده، ومحد�س عارف �لحقيقة فين.

- ممممممم، م�س عارف م�س م�شتريح ليه للمو�شوع ده.

 -يعنى �يه؟

�لتوقيت  فور�ن،  و�لبلد في حالة  دلوقتى  ��شمعنى  يعنى م�س مقتنع،   -
�لمو�شوع م�س  �ن  فيه حاجات زى دى، تح�س  �للى يظهر  نف�شه مريب 



طبيعى.

- ب�شر�حه م�س فاهم ق�شدك �يه؟

دى  �لبلد  نفهم،  محتاجين  كلنا  �ق�شده،  �أن��ا  �للى  ده  وهو   ، ع��ارف   -
محتاجة �ن �ل�شعب يفهم.. قبل ما ياكل وي�شرب وي�شتغل.. يفهم �لول.

رد �إ�شالم مت�شائاًل : يفهم �يه... ؟ م�س فاهم!

�شكت قليال ثائر.. قبل �أن ينظر له مبت�شًما ويقول:

 - بكره تفهم.. مت�شغل�س بالك. . ��شيبك �أنا بقى دلوقتى ع�شان عندى 
ميعاد مع مدير مكتب جريدة.

- ما�شى يا معلم.. يال ربنا يوفقك.. �بقى قولى عملت �يه. . وحا�شب 
على �لحاجه كلها قبل ما تم�شى. . �أنا ل�شه هقعد �كمل �لحجر ده.

رد ثائر مبت�شًما: ما�شى يا عم.. عندى �أنا �لليله دى.. يال �شالم.

ما هي �إل دقائُق معدودٌة حتى و�شل ل�شيارته. . نظر في �شاعته.. �أ�شارت 
�إلى �ل�شاد�شة م�شاًء. . لي�س �أمامه مت�شع من �لوقت على �لميعاد. . قاد 
ن في منطقة و�بور �لمياه. .  �شيارته في �شرعة حتى و�شل للعنو�ن �لمدوَّ
�شارع هادئ تمر �ل�شيار�ت به على ��شتحياء خوًفا من تعكير ذلك �لهدوء 
�لتي بها �لجريدة  �لبناية  ثائر بعيد� قليال عن  . وقف  �لذي يمتاز به. 
ير�قب �لموقف.. م�شَح �لمكاَن بعينيه بحثا عن مكان يركن به حتى وجد 
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لقمًة  يكون  لن   . عم.  �لطُّ ذلك  يخدعه  لم  يتحرك..  لم  خاليا..  مكاًنا 
�لجحر  نف�س  من  لدغ  وهو  مرتين،  جحر  من  يلدغ  ل  �لموؤمن  �شائغة.. 
يظهر  لم  كيف  هو؟  �أين  ترى  �لمرة،  تلك  يقع  �أين  مره،   500 �ل  فوق 
�أخذت تلك �لأ�شئلة تع�شف بعقله، هل يعقل هذ�؟ هل ِمن  حتى �لآن؟ 
ليوؤكد  بالنفى  �لرد �شريعا من عقله  �أل يكون موجود�؟؟ جاءه  �لممكن 
يتو�جد  بقعة في م�شر ل  يوجد  �إنه في كل مكان.. ل   ، �أنه موجود  له 
بها. . حتما يختبئ.. يترب�س من بعيد، فقط ينتظر �للحظَة �لمنا�شبة 
لالنق�شا�س.. كال كال.. �شيتبع ما يقوله قلبه.. �إنه لي�س موجوًد� هنا.. 

�قترب ثائر ببطء من �لمكان �لخالي و�أخذ يركن في حذر وهو يتلفت 
يميًنا وي�شاًر� و. .. 

تعاَلى. . تعاَلى يا با�شا. . �ك�شر كله يمين، كله يمين يا با�شا.. �يوه �عدل 
بقى كله. . �يو���� ب�س كد�.. 

لقد ظهر.. 

�أن  بمجرد  د�ئما  يظهر  ولكنه   . يختفي.  وكيف  يظهر  �أين  ِمن  تعلم  ل 
يركن �حدهم.. ذلك �ل�شخ�س �لذي يحتل كل ر�شيٍف في م�شر. . كل 
�شو�رع م�شر �تخذها ملكيًة خا�شة. . �إذ� كنَت ذ�هبا للدكتور �أو �لعمل 
�أو �ل�شوبر ماركت ولم يكن هناك جر�ج للركن به ف�شتجَبر على �لركن 
عند هوؤلء. . هو ل مهنًة له. . فقط يجل�س على �لر�شيف يدخن وي�شرب 
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�لو�رد  وِمن  بكل بجاحة مال  ليطلب  ليركن  كان جاء  �أي  وينتظر  �شايا 
جد� �أن يكون قد و�شع ت�شعيرة محددة. . �أ�شفل كل بناية يتو�جد و�إذ� لم 
يكن موجود� فالبو�ب يقوم بدوره. . و�إذ� رف�س �حدهم �لدفع. . لي�س 
من �لبعيد عند عودته �أن يجد �إطار� فارغا من �لهو�ء �أو خرب�شًة لطيفة 

تزّين ج�شم �لعربية و�بت�شامًة بلهاء على وجهه ينظر بها من بعيد.

َل ثائر من �ل�شيارة وناَوله ورقة فئة �لخم�س جنيهات، �لذي طبقها  ترجَّ
في �شرعة وهو يرجوه باأل يتغيب لأن هذ� مكان �شخ�سٍ �آخر.. دلَف �إلى 
بناية �لجريدة في �شرعة ولحت على �ليمين في �لمدخل لوحٌة ذهبيه 
مكتوب بها جريدة �لم�شتقل-�لدور �لثانى. . ما هي �إل دقائق معدودة 
 . �لفتاح.  عبد  �أحمد  �لجريده  مدير  مكتب  في  نف�شه  ثائر  وجد  حتى 
رُجل في منت�شف �لأربعينات، �أبي�س �لب�شرة، ممتلئ قليال ، �َشعر �أ�شود 
، يمتاز ب�شوت جهوري و�بت�شامة ودودة.. قابله في  �لأمام  خفيف من 
ترحاٍب �شديد لم ي�شعر ثائر معه بالت�شنع.. جل�س �أمامه يتناول كاأ�ًشا 

من �لع�شير قبل �أن يقول �أحمد:

من  عليك  متو�شى  �نت  ثائر..  يا  معانا  مب�شوط  تكون  �هلل  �شاء  �ن   -
�شاحب �لجريده نف�شه. . �أنا هنا مدير مكتب �لجريده في �لإ�شكندرية. 
. م�س عاوزك تح�س �إني مديرك في �ل�شغل.. ل. . عاوزك تعتبرنى �خوك 
�لكبير �أو و�لدك قبل ما �كون مديرك. . �حنا هنا �أُ�شره و�حده.. ممكن 
نختلف في �آر�ء ونتفق في �آر�ء تانيه.. ب�س في �لنهاية كلنا بن�شتغل �شو� 
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ع�شان نكّبر ��شم �لجريده.

رد ثائر متفهما:

- �أنا فاهم طبعا. . �ن �شاء �هلل �كون عند ح�شن ظنكو. . �أنا ��شتريحت 
لح�شرتك ب�شر�حه �ول ما �شوفتك يا ��شتاذ �أحمد.

�أن  �إلى كر�شيه �ل�شخم و�أطلق �شحكة ق�شيرة قبل  �أحمد بظهره  رجع 
يقول:

 - ربنا يخليك يا �بنى ، �أنا و�ثق �نك هتكون مك�شب لينا �ن �شاء �هلل.

 - �شكر� يا ��شتاذ �أحمد.. �قدر ��شتلم �ل�شغل من �متى؟

 - �نت ��شتلمته خال�س بمجرد ما دخلت هنا.. ُب�س يا �بنى �نت هتقعد 
في  �هلل  �شاء  �ن  �لقاهره  هت�شافر  كد�  وبعد  تدريب..  �شهر  هنا  معانا 

�لمقر �لرئي�شى. . طبعا �نت عرفت بمو�شوع �لفيرو�س ده.

رد ثائر في �أ�شى: �ه طبعا.

�أكمل �أحمد : طيب دلوقتى عاوزك تتطلع على تقارير زمالئك �لمر��شلين 
بالتف�شيل وتكتب مقال عن �لمو�شوع ده.. ع�شان �حنا هنخ�ش�س ملحق 
�شغير في عدد بعد بكره عن �لمو�شوع ده ب�س.. ف�شوف �نت عاوز تقول 

في �لمو�شوع ده و�كتبه.

لمعت عينا ثائر وهو يقول:
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جاهز  �لمقال  هيكون  �هلل  �شاء  �ن  ُبكَره   . �أحمد.  �أ�شتاذ  يا  حا�شر   -  
عندك. . �لتقارير دى �قدر ��شوفها منين؟

ي على مّنه �ل�شكرتيرة وهى هت�شاعدك في كل حاجه. - �ه و�نت طالع عدِّ

- �شكر� يا �فندم.

- ما�شى يا ثائر يال قوم �شوف �شغلك بقى. 

قالها ثم قام لي�شافحه. . قام ثائر وعقله يدور به مئات �ل�شئلة �لتي 
�شوف تتيح له �لفر�شه ليو�جه بها �لعالم قريبا ، �خير� �شيكتب، وعلى 

�لعالم �أن يقر�أ.

* * *   

�أَمر رئي�س �لوزر�ء بت�شكيل لجنٍة �شريعة للك�شف عن ماهية  "هذ� وقد 
�لفيرو�س وكيفية مو�جهته و طرق �لحد من �نت�شاره و. ... "

- طفيتي �لتلفزيون ليه يا �شارة؟ 

�لريموت من  �لتقاَط  تحاول  �لأريكة  �شارة وهي جال�شٌة على  �أم  قالتها 
�بنِتها. . �إل �أن �شارة �ألقته بعيد� وهي تقول:

كبيره  م�شيبه  يبقى  حقيقي  لو  ده  �لكالم  خال�س..  قرفت   . كده.   -  
دى  يبقى   ، �كبر  �لم�شيبه  يبقى  حقيقي  م�س  ولو  للدولة،  كبير  وف�شل 
كام  عارفه  �إنتي  بيح�شل،  �للى  ويعموهم عن  �لنا�س  بيها  يلهو�  حاجه 



125

ليهم  ع��ارف  ومحد�س  فتره  من  �ختفو�  �لكلية  في  �شحابى  من  و�ح��د 
طريق؟ عارفه كام و�حد بيموت يوميا في �ق�شام �ل�شرطه من �لتعذيب؟ 
�لم�شتقبل عمرهم  يكونو� هما  �نهم  �لمفرو�س  �شباب  �يه  يعنى  عارفه 

ي�شيع في ثانية ومتعرفي�س ليه ده ح�شل ول مين �للى عمل كد�؟

محاولت  جميع  وباءت  �لبكاء،  في  �نفجرت  ثم  �لأخيرَة  جملَتها  قالت 
و�لدتها لتهدئتها بالف�شل.. فتابعت �شارة وهي تبكي:

- لحد �متى هنف�شل عاي�شين كد�.. ؟ �متى هنفوق بقى؟

- �هدى ب�س يا بنتي.. و�حنا في �يدينا �يه نعمله ب�س.. ؟ �للى عمل كد� 
ربنا يحا�شبه وينتقم منه.

 - يعنى �حنا خال�س �آمنا و�شّلمنا باإن �لعد�له فوق ب�س.. ؟ مفي�س على 
�لر�س عد�له.. مفي�س حقوق؟

- طيب �هدي كد� ب�س ، 

ثم �شمتها �إلى �شدرها وربتت علي ظهرها في حنان.. �أخذت تمرر يَدها 
�لبكاء.. ف�شحبتها ِمن يدها  على �َشعرها حتى هد�أت �شارة وكفت عن 

�إلى غرفتها وهي تقول:

 - تعالى نامي �شوية.. و�نتي هتفوقي، 

��شتوقفتها �شارة بيدها وهي ت�شاألها:
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- �شامعة �ل�شوت ده؟

- �شوت �يه؟

 - �شوت �لنا�س دى.. ؟ دى �شكلها مظاهره مقربه علينا.

- طيب و�حنا مالنا؟ 

قالتها وهي ت�شحبها بقوة �إلى غرفتها.. فانتزعت �شارة يَدها منها بقوة 
وهي تجري تجاه �ل�شرفة وتقول:

 - يعنى �يه �حنا مالنا.. ؟ �مال �أنا ل�شه كنت بكلمك في �يه؟

تهللت �أ�شارير �شارة عندما وجدت مظاهرًة حا�شدة تقترب من �شارعهم 
و�لهتافات تعلو كلما دنو� �أكثر "يا�للى بت�شاأل �يه �لق�شه. . قتلو� �خويا 

وحرقو� �لجثّه -بلطجيه بلطجيه.. �لد�خليه بلطجية" 

لتلحق بهم وخلَفها  تلب�س مالب�شها  �إلى غرفتها  �شارة م�شرعة  �ندفعت 
و�لدُتها ت�شاألها في ُذعر:

 - �إنتي ر�يحه فين؟

 - زى ما �إنتي �شايفه يا ماما.. نازله معاهم.

 - نازله فين يا مجنونة �نتى.. ؟ م�س هتروحى في حته.

قالتها وهي تجري نحوها محاولًة �إيقافها.. �إل �أن �شارة �أ�شرعت و�أغلقت 
غرفتها بالمفتاح و�أخذت تهرع في �رتد�ء مالب�شها.. خطفت �لكامير� 
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من على مكتبها وهرعت �إلى �لخارج و�أُّمها تحاول �إثناَءها عن �لخروج 
بالح�شود  �لتحمت   . �ل�شارع.  �إلى  �نطلقت كال�شهم  ولكن دون جدوى.. 
في �شرعٍة.. هتفت معهم بكل غ�شب �لدنيا هتفت، تاأخذ لقطًة للجموع 
�لغا�شبة بين �لحين و�لآخر.. كانت ِقبلة �لمظاهرة هي مديرية �لأمن 
�لفر�شَة ف�شبقهم في منت�شف  ُيعِطهم تلك  . لكن �لأمن لم  ب�شموحه. 
�لطريق. . �حت�شدت �لمدرعاُت وعربات �لأمن �لمركزي وع�شاكر �لأمن 
و�ل�شباط وفرقة من �لقو�ت �لخا�شة لت�شد �لطريَق �أمام �لمظاهرة. . 
يهتف  �لكل  ��شتمرت..  �لهتافاِت  �أن  �إل  �لتقدم  عن  �لمظاهرة  توقفت 
ر  و�أخذ ي�شيح بمكبِّ �لجنود  �لد�خلية.. توقف �شابٌط �شاب و�شط  �شد 

�ل�شوت:

- �لكل يرجع �أح�شن.. قد�مكو خم�س دقايق لو مرجعتو�س ه�شطر �آخد 
ت�شرف تانى.

تطهير  حرية..  )عي�س..   . بلطجية(.  )�لد�خليه  قوة  �لهتافات  ز�دت 
�لد�خلية(. . )�لد�خلية زى ما هّيه. . و�حنا طالبنا بالحرية(.

�ل�شابط  �شاح  حتى  يتر�جعون..  ل  و�لمتظاهرون  �شاعٍة  ن�شُف  مرت 
�ل�شاب بجنوده:

- ما�شى.. وّروهم �لبلطجه بقى �شح.. ��شربو�.

كال�شهام  �لم�شيلة  �لقنابل  �نطلقت   . كلماته.  ح��روف  �آخ��ر  نطق  ومع 
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لت�شقط و�شط �لمتظاهرين. . ��شتطاعت �لقنابل �أن تفرق قليال بينهم، 
فاأخذ بع�س �ل�شباب �لغا�شب حجارًة من �لأر�س و�ألقوها تجاه �لجنود.. 
بدء  فور  منهم..  بقى  ما  وتفرق  طريقها  ت�شق  �لمياه  مد�فع  فانطلقت 
�ل�شرب �نطلقت �شارة بالكامير� بعيد� لتتخذ مو�شعا ت�شتطيع �لت�شوير 
منه جيد� وتف�شحهم بعد ذلك على كل �شبكات �لتو��شل.. رك�شت بعيد� 
و��شتطاعت �لختباَء خلف عموٍد �شخم. . على �لرغم من غ�شبها مما 
يحدث �إل �أنها كانت ترى �أن دوَرها هو ت�شجيل كل تلك �لَم�شاهد حتى 

يرى �لعالم ويتم ف�شُحهم.

- طب قوليلى �إنك بت�شوري.. ع�شان �آخد �شوره �شيلفي معاكي.

�أتاها ذلك �ل�شوُت �ل�شاخر من �لخلف فالتفتت في �شرعة لتجد ذلك 
�ل�شابط ينظر لها ب�شر�مة. . �حت�شنت �لكامير� بقوٍة �أكثَر فباَغَتها هو 
بالنق�شا�س عليها ليخطف �لكامير� منها ، �إل �أنها قفزت بعيًد� و�أخذت 
�لدرينالين  كمية  فبعد  بها،  �شاقاها  لها  �شمحت  �شرعة  باأق�شى  تعدو 
�لتي تم �إفر�ُزها ت�شاعفت �شرعتها. . �إل �أن ذلك لم يكن بال�شعب على 
َمن  وجدت  للمتظاهرين  طريقها  منت�شف  ففي   ، بها  للحاق  �ل�شابط 
منه..  �لتخل�َس  تحاول  وهي  ر�أ�ِشها  حجاُب  لينفك  ر�أ�شها  من  يجذبها 
فركلها �أ�شفل قدمها لت�شقط �أر�شا.. مد يَده للتقاط �لكامير� �إل �أنها 
َز ركالِته في  كانت تت�شبث بها كغريق يت�شبث بق�شة تحمله للخارج.. ركَّ
جانب بطنها حتى تترك ما بيدها. . نزل لأ�شفل و�شفعها على وجهها 
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و�أخذ بقوٍة �لكامير� و�ألقاها بكل قوته �أر�شا لتتحطم تماما.. ول مانع 
من عدة �شربات بقدمه تاأكيد� لتحطمها. . ترك كل تلك �لفو�شى خلَفه 

وذهب وهو يبت�شم.

* * *    

 - لماذ� تاأخرَت في �لنوم يا عزيزي؟ �ليوم �إجازتك.

�شَطَع �لهاتُف بتلك �لر�شالة تمهيد� لعدة محاولت يائ�شٍة من �لت�شال 
ل�شم  مفتوحة  ن�شف  بعيٍن  نظر   . نومه.  من  يو�شف  ي�شتفيق  �أن  قبل 

�لمت�شل قبل �أن يرد في تكا�ُشٍل وفى �شعادٍة م�شَطنعة:

- �آلو.. كيف حالك يا حلوتي؟

�أتاه �شوت ي�شرخ ب�شعادة على �لجانب �لآخر:

 - جو حبيبى.. �أخير� �شمعت �شوتك.. لماذ� ل ترد علّى؟

- �آ�شف حبيبتى.. �شهرت بالأم�س و��شتغرقت في �لنوم حتى �لآن

- ل م�شكله.. لدى خبر جيد لك.. لقد �أر�شلت لك �لمال �ليوم

قفَز يو�شف من �شريره فرًحا وطار �لنوم من عينيه وهو يقول في �شعادة

- حًقا يا حبيبتي؟

- نعم حبيبى.. لقد �أر�شلُت لك �ليوم في وي�شترن يونيون 2000 دولر.. 
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ى �أن يكفو� لحل م�شاكلك.. ولقد �أر�شلُت لك في ر�شالة على هاتفك  �أتمنَّ
ن من ع�شرة �أرقام حتى ت�شطيع �لح�شوَل على �لمال �لكود �لمكوَّ

تفح�س يو�شف هاتَفه في �شرعة حتى وجد فعال �لكوَد فات�شعت �بت�شامُته 
قبل �أن يقول:

- �شكًر� لر�.. حقيقي �أنت مالكي �لحار�س.. ل �أعرف كيف �أ�شكرك

- ل ت�شكرنى حبيبى.. فقط �أنا ��شتقت لك كثير�.. �ألم ت�شلح �لكامير� 
بعد؟.. �أريد �أن �أر�ك

�شَعر يو�شف باأنها تنتظر مقابال للنقود.. فقرر مجار�تها و�إعطاَءها ما 
تريده حتى ي�شتطيع �إخر�َج �لأمو�ل منها مرة �أخرى فرّد في �شرعة:

- نعم يا عزيزتى لقد �أ�شلحُتها بالأم�س فقط

- حقا!!.. �فتح �إذً� دعني �أر�ك

فتح يو�شف �لبرنامَج و�لكامير� �شريعا في محاولٍة منه للتخل�س من هذ� 
�لمو�شوع �شريعا ليذهب ليح�شل على نقوِده.. �عتدل في جل�شته و�أ�شلح 
من و�شع �لكامير�.. ثو�ٍن معدودة حتى ظهرت لر� م�شتلقيًة على بطنها 
تلب�س قمي�شا �أبي�َس ق�شيًر�.. تركت �أوَل زرْين به مفتوحْين ليك�شفا عن 
�شدٍر �أبي�َس ممتلىء.. نظرت له ب�شعادٍة كطفلٍة وجدت لعبَتها �لمف�شلة 
تلعب  �أخذت  ن�شوٍة..  �إلى  �ل�شعادة  تلك  تحولت  ما  و�شرعان  �ل�شائعة.. 

باأ�شابعها في خ�شالت �شعرها قبل �أن تقول:
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- لقد ��شتقت لك كثير� يو�شف من فترة لم �أرك

ر�شم يو�شف �بت�شامًة م�شطنعًة وهو يجل�س �أمام �لكامير� ويرد:

ا لكي ت�شتطيعي �أن تريني لر� - لقد �أ�شلحُتها خ�شي�شً

- �شكر� حبيبي.. �أنت تر�ني جيًد� �لآن؟

ا �أبي�ًس مثير� - نعم حبيبتى.. �أرى مالًكا يلب�س قمي�شً

�شحكت في دلل وهى تمرر �أ�شابعها بين �شدرها وتقول:

-�أل تريد �أن ترى �شيئا؟

فِهَم يو�شف ما ترمى �إليه.. قرر مْنَحها قليال من �لن�شوة لإ�شباع ذلك 
ِهم جن�شًيا بد�خلها.. فقال لها في ن�شوٍة م�شطنعة �لمارد �لنَّ

-نعم حبيبتي.. �أريد �أن �أرى ج�شدِك �لجميَل. . �أريد �أن �أرى كل �شيء

ها �لق�شير لتك�شف  نه�شْت لر� في بطٍء مدرو�ٍس وهي تفك �أزر�ر قمي�شِ
�شرعة  بالغثيان.. في  �أبي�َس ممتلىء، وج�شٍد متهّدل ي�شيب  عن �شدٍر 
�شلبته منها  �إيقاظ ما  �أنحاء ج�شدها تحاول  يُدها على جميع  تحركت 

�لأيام.. تاأوهات قليلة قبل �أن تقول في ن�شوة:

- �أنا �أي�شا �أريد �أن �أرى

- تريدين �أن تَري ماذ�؟
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- ر�ئدك �ل�شغير

تلونت مالمُح يو�شَف و�حمرَّ وجُهه قبل �أن ي�شب في �شره تلك �ل�شاقطَة.. 
هذ�  �أمام  �حتر�ًما  �لوقوف  على  �ل�شغير  ر�ئ��َده  ب�شعوبة  يو�شف  �أقَنَع 
لها  �لع�شكريَة  �لتحيَة  �أدى  �أن  �إلى  �ل�شبل  بكل  اه  ترجَّ �لرو�شي..  �لدب 
ونام. .. وهي �أي�شا نالت ر�حَتها وتمددت في ر�شًى على �ل�شرير منتظرة 
اِمه، خم�س ع�شرة دقيقة مرت وهى ممددٌة في �نت�شاء  �أن ينتهي من حمَّ
دون حر�ك حتى عاد يو�شف.. ت�شاقطت قطر�ُت �لماء من �َشعره �لمبتل 

على وجهه فم�شحها ببطن �أ�شابعه قبل �أن يكتب في �شرعة:

- �شكر� حبيبتى لر� على �للحظات �لرومان�شية هذه

عادت لر� �إلى وعيها مع هذه �لكلمات فاعتدلت في جل�شتها وهى تنظر 
له ب�شعادة وتقول:

-�أنا �لتي يجب �أن ت�شكرك.. كم �أتمنى �أن �أكون بين ذر�عيك �لآن يو�شف

�أر�د يو�شف �إنهاء هذ� �لحو�ر �لمبتذل �لذي ي�شيبه بالغثيان فقال:

- قريًبا عزيزتي �شنكون مًعا.. �أنا �أثق بذلك.. �شوف �أذهب �لآن لأح�شل 
على �لنقود.. �شوف �أت�شل بك بمجرد ح�شولى عليها لأخبرك

- ح�شًنا حبيبي.. �شاأنتظرك، قالتها وهى تر�شل له ُقبلًة في �لهو�ء

فاأغَلق يو�شف �لجهاَز في �شرعة، خم�س ع�شرة دقيقه �أخرى كان �رتدى 
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مالب�شه ونزل وو�شل لأقرب فرع وي�شترن يونيون �إليه.. لي�س مال كثير� 
لكن بالن�شبه ل�شخ�س مثله ل يح�شل على مبلغ كهذ� كل يوم من �لهو�ء 
فو�تيره..  كل  �شي�شدد  �لبالغة..  �شعادته  �شبب  تف�شير  ن�شتطيع  لذلك 
�شيمالأ ثالجته بالطعام وعلب �لكانز و�لبيره.. و�ل�شجائر.. و�لح�شي�س.. 
�لح�شي�س.. �شيح�شل على كميٍة كبيرة كافية  �نت�شى فجاأة عند تذكره 
يغلق  �أل  �لمزيد.. يجب  ليح�شل على  �آخر  �لتفكير في حو�ٍر  يتم  حتى 
ذلك �لبنَك �لرو�شي.. �إنه عميل بال�شحب فقط.. ل يوجد �إيد�ع.. عميل 
يعُبر  د�ر بخلده وهو  ِمثله.. كل ذلك  لديه  يكون  باأن  بنٍك  �أي  ل يطمح 
�لبو�بَة �لزجاجية للفرع.. ��شتمارة ورقية و�إظهار هويته هما كل ما كان 
يحتاجهما ليح�شل على �لنقود.. ت�شلمه �لنقود في لهفة.. مرًة مرتْين 
ثالثا، ل يذكر كم مرًة عدَّ �لنقوَد وهو في طريقه �إلى �لمنزل.. �أخفاها 
و�شكرها  �لأم��و�ل  على  ح�شل  �أنه  و�أخبرها  لر�  كلَّم  جيد�..  جيبه  في 
مرة �أخرى. . قرر �أن ي�شير حتى �لمنزل.. و�شع يَده في �شرو�له وعادت 
قرر  و�لبيره،  �لملفوفة  �ل�شجائر  �أخ��رى..  مرة  تباغته  �ليقظة  �أح��الم 
�إ�شافة عن�شر �لمو�شيقى خلفيًة لحلمه.. بحث في ذهنه لم يجد �أف�شَل 

ِمن :

Vas – bardo

تلك �لمو�شيقى �لتي تخلبك عقلك وكيانك.. لم يفهم �أبد� ما كانت ت�شير 
�إليه كلمات �لأغنية �لفار�شية.. لكن فخامة �شوت azam ali تكفي 
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لأن ت�شحبك معها �إلى عاَلٍم من�شوٍج من �لخيال ت�شحرك به تتيمك ع�شقا 
وفى �لنهاية... تقتلك وتهوى بك �إلى باطن �لو�قع مع نهاية �لمو�شيقى.. 
جل�س يو�شف على كر�شي �شخم وحوله �لعديد من �لجاريات �لإير�نيات 
يتمايلن بدلل وينظرن ب�شوق من خلف و�شاحهن �ل�شفاف �إليه، وتقدمت 
تقدمت  �ل�شجائر،  من  �لمئات  عليه  و�شع  �لذهب  من  بطبق  �إحد�هن 
يو�شف  �لتقطه  �لطبق..  له  تقدم  وهى  �إجالٍل  في  و�نحنت  يو�شَف  �إلى 
�أخرى ت�شعل له �شيجارًة بقّد�حة م�شتر�ٍة من  في بطء فانحنت جاريٌة 
�لغناء و�شطهن  azam ali في  �نهمكت  royal cigar في حين 
وهى تتمايل ببطء و... )�لد�خلية بلطجية(.. دخن يو�شف �شيجارًة في 
بطء وهو يتاأمل ج�شَد تلك �لتي على �ليمين �شتكون ليلتها �ليوم �شوف. 
ُحلِمه  في  ير�ه  ما  بين  يو�شف عالقًة  يجد  لم  بلطجية(..  )�لد�خلية   .
وبين هذه �لند�ء �ل�شاذ.. تلفت يو�شف �إلى ي�شاره فان�شحبت ِمن �أمامه 
�شورة �لجاريات و�لكر�شي و�ل�شجائر و�لمو�شيقى لتحتل مكاَنها �شورٌة 
م�شهًد�  �أمامه  ليجد  حلِمه  من  يو�شف  خرج  �لو�قع..  ��شمها..  �أخ��رى 
بد�أ  حتى  �ل�شارع  تجاه  َخَطا  �إن  ما  �لأخيرة..  �ل�شنو�ت  في  كثير�  ر�آه 
�ل�شرب.. ر�أى �لقنابَل �لم�شيلة تطير من جانب �إلى �آخر.. ر�أى �لبع�َس 
ر�أى  فقْد  �لم�شاكل  يحب  �أبد�  يكن  لم  ثبات..  في  و�قًفا  و�لآخر  يجري 
بطبيعته  �آخ��ر  �شخ�س  ق��ادم��ة..  ل�شنو�ت  تكفيه  هموم  من  حياته  في 
و�شخ�شيته كان �كتفى بالمرور من �شارع �آخر.. لكن قر�ره ربما �تخذه 
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�لذي  �لكبت  من  قليال  يخرج  �أن  ف��اأر�د  �لبلد  على  وغ�شِبه  حنِقه  من 
�أن ي�شرخ مع َمن ي�شرخون.. هو ل يعرف لماذ�  �أر�د فقط  بد�خله.. 
ي�شرخون لكن بالتاأكيد.. ُهم مثله.. �لغ�شب و�لحنق هو ما �أخرجهم.. 
�قترب يو�شف �أكثر.. �لأ�شو�ت تتز�يد و�لدخان بد�أ في فر�س �شيطرته 
على �لأجو�ء.. هناك خلف �لعمود �ل�شخم ر�آها.... �قترب �أكثر ليتاأكد 
�أنها هى.. نعم �إنها هي �شارة.. مع�شوقته.. �شبب بقاوؤه حيا حتى �لن.. 
ر�آها تجري وخلَفها ذلك �ل�شرطي يجذبها بقوة من �لخلف.. لم َي�شعر 
بنف�شه وهو يجري بقوة ناحيَتها.. ت�شاَعَف غ�شُبه �آلَف �لمر�ت.. ر�آها 
وهى تقع و�ل�شرطي يركلها ويحطم �لكامير� ويتركها ويرحل.. ر�أى كل 
�إليها لم  ذلك وهو يعدو تجاهها و�لغ�شب يمالأ كل ذرة بكيانه.. و�شل 
ينحِن ليلتقطها بل �تجه مبا�شرة �إلى �ل�شرطي.. �نق�س عليه من �لخلف 
�أودع  �أر�شا.. ركالت في �لر�أ�س و�لبطن �شددها له.. ركالت  فاأ�شقطه 
رمز  رمز..  �ل�شرطي  ذلك  له  بالن�شبة  �ل�شنين..  وحنق  غ�شب  كل  بها 
لنظاٍم م�شتبٍد عاَنى من ويالِته �شنين وما يز�ل.. لَحَظ بع�ُس �لع�شاكر 
�أْمُر �شابِطهم �لجميل فتحركو� في �شرعة تجاهه و�نق�شو�  �إليه  �آل  ما 
و�آخر  ر�أ�شه  على  بع�شا  �شربه  �أحدهم  يو�شف..  على  م�شعورٍة  ككالٍب 
َل جهاَز �ل�شاعق �لكهربائي فاأودعه �شحنًة منا�شبة لإ�شقاطه �أر�شا  ف�شَّ
و�نهالو� بالركل عليه.. و�ثناِن منهم قاما بم�شاعدة �ل�شابط على �لقيام 
�لذي فقد �ثنتين من �أ�شنانه �لأمامية وتحطم �أنفه.. ب�شق دًما و�أ�شار 
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لع�شاكره للج�شد �لملقى على �لأر�س قائال:

- هاتولي �لكلب ده.. حطوه في �لعربيه 

به  وذهبا  �لملقى  �لج�شَد  فَحَمال  قائدهما  ن��د�ِء  بتلبية  �ثناِن  �أ�شرع 
على  تقَو  لم  ولكن  ذلك  كل  تر�شد  �أعين  هناك  كانت  �شيارتهم..  �إلى 
�لحر�ك.. �شاحبة �لأعين كان ج�شُدها ملًقى لي�س ببعيد عن يو�شف.. 

�شاهدْت �شارة كل هذ� و�شرخت بكل قوِتها با�شِمه.. يووو�شف

لكن �ل�شرخَة لم تتجاوز حلَقها قط.. و�شقطت فاقدَة �لوعي.
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الفصل السادس

10 �أكتوبر 2016

�شان �شتيفانو- �لإ�شكندرية

�أبيها فال  َبكرة  �ليوم عن  �لوقت من  ذلك  في  �لطعام  �شالُة  �زدحمْت 
كافية  �شو�شاَء  �شكل  مما  و�حد  نَف�ٍس  في  يتكلم  �لكل   . لَقدم.  مو�شع 
ثائر  وقف  معدودة..  دقائَق  في  ن�شفيا  و�شد�عا  �أُُذن  طنين  لإك�شابك 
و�شط كل هذ� يبحث بعينيه عن فتاِته لم يجد �شيئا.. �ن�شحب في هدوء 
�إلى �لخارج منتظر� �إياها عند مدخل �ل�شالة.. �شعادة وقلق وتوتر، كل 
�أول  وقوفه.. هل كان يجب �ح�شار هديه معه  �أثناء  ثائر  به  �شعر  هذ� 

مرة؟ ت�شاَءل مفكر�. . ربما ورد. . �لبنات جميعهن يحببن �لورد.

لم تتركه كارمن ينتظر كثير� حتى لحت ِمن بعيد.. ن�شمة هو�ء خفيفة 
جعلت �َشعَرها �لأ�شود يتطاير في رقة وهى �آتية مما خلق نف�س �لم�شهد 
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�لأ�شطورى في �لأفالم �لعربية عندما ينتظر �لبطُل حبيبَته وهى تاأتى 
�شار  �ل�شينمائى..  �لقدوم  ذلك  مع  ثائر  توتر  ز�د  يتطاير،  و�شعرها 
تجاهها مبت�شما.. متاأنقة هي وب�شيطة في مالب�شها.. �شرو�ل جينز �أزرق 
�شيق وتي �شيرت �أبي�س فوقه جاكت �أ�شود ق�شير. . �زد�دت �بت�شامُته 

وهو يقول:

- �زيك؟ في ميعادك متاأخرتي�س

تلقت يَده في �بت�شامة مِرحة وهى تقول:

- ل متقلق�س.. �أنا على طول مو�عيدى مظبوطه، ثم �أ�شارت بيدها �إلى 
�لمدخل وقالت: �يه يال بينا ندخل؟

�أوقفها ثائر باإ�شارة من يده قائال:

- ل ��شتني.. �أنا لقيت �لمكان زحمه �أوي جّوه ودو�شه.. �يه ر�أيك نروح 
�لعربيه معايا  �أنا  �شتانلي؟  في   zanilli's

- �وك مفي�س م�شكلة.. يال بينا

�لبع�س  ثائر وكارمن يجل�شان قبالة بع�شهما  دقائق معدودة حتى كان 
�شتانلي..  كوبري  �لمنظر يطل على  ي�شارهما  وعلى  مائدة مميزة  على 
كارمن  �ل�شمَت  هذ�  تقطع  �ن  قبل  �شمت  في  متبادلة  طويلة  نظر�ت 

بقولها في تلقائية:
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�لكل..  بقى  نطلب  �لمفرو�س  يعنى   . متغدت�س.  �أنا  فكره  على  ها..   -
ع�شان مف�شحك�س هنا

- �شحك ثائر وهو يقول:

- ياه للدرجه دى؟ ل خال�س هنطلب ب�شرعة �هو

تركها تطلب ما ت�شاء وطلب هو مثلها ذوقا منه.. �شعادة بالغة �شعر بها 
وهو يجل�س معها.. �أر�د �أن يخبرها عنه وعن حلمه وعن حياته.. �أرد�ها 
هي فقط �أن ت�شاركه كل هذ�.. يرى فيها ما ل ير�ه في �أي �أُنَثى �أخرى.. 

حتى وجد نف�شه ي�شاأل:

- �نتى ليه كد�؟

- ليه �يه؟

- معرف�س فيكى حاجه غريبه.. حاجه بت�شدنى غ�شب عنى.. �أنا م�س 
قادر ��شيل عينى من عليكى.. �يه �شرك؟

�بت�شمت كارمن وهى تقول:

مختلفة  �شايفنى  �نت  ع�شان  يمكن  حاجه..  ول  �شر  مفي�س  مممم..   -
و�لعاد�ت  �لتقاليد  كل  بطريقتى..  حياتى  �عي�س  بحب  �أنا  حاجه..  ول 

و�لكالم �لفا�شى ده بدو�س عليه بِرْجلي لو �أنا م�س مقتنعة بيه

- كلمينى عنك �شوية يا كارمن.. عاوز �عرفك �كتر
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- ��شال و�نا �جاوبك.. مبعرف�س �تكلم عن نف�شى كد�

- ممم.. يعنى بتحبى �يه؟�يه طموحاتك؟

- عادى يعنى.. تقدر تقول �إني بع�شق �ل�شينما.. هي كل حياتى.. وبحب 
وبكره  �ل�شر�حه  بحب  مو�شه،  ب�شمعه  م�س  منير  بحب  �وى..  �شغلى 
طموحى  مممم  ��شال..  حد  �جامل  مبعرف�س  و�ل��ك��دب..  �لمجامالت 
�لنافذة  خلف  من  ت�شير  وهى  جملتها  �أنهت  دى؟  �ل�شما  �شايف  بقى.. 

�لزجاجية �إلى �ل�شماء.. فاأجابها ثائر:

- �ه.. �شايفها

- �هو حدود �ل�شما دى �قرب من �شقف طموحى

نظر لها باإعجاب.. �أعجبته فل�شفتها ومنهجها في �لحياة.. لم ي�شتطع 
�إخفاء ذلك فقال:

- بما �نك بتحبى �ل�شر�حه.. �أنا هقولك من �لخر.. �إنتي عجبانى جد�

ما  �ول  متنَّحلي  مكنت  �شاعة  من  ده  عرفت  ع��ارف��ه..  �أن��ا  ما  طيب   -
فتحتلك �لباب عندنا

- طيب و�نتى؟

- ُب�س.. �أنا منكر�س �ن فيك حاجه �شد�نى.. ب�س �أنا م�س من �لنوع ده.. 
ومبعترف�س ب�شر�حه بالحب من �ول نظرة.. ع�شان كد� �شيب �ليام هي 
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�للى تحدد

مع نطق �آخر حروف كلماتها رن هاتف ثائر، عالمات �لده�شة �رت�شمت 
على وجهه عند روؤيِته لال�شم وقال:

- ده د. وحيد!!.. باباكى

ردت كارمن في ��شتغر�ب: طيب ما ترد

- هو عارف �ن �إنتي معايا؟

- �ه عارف.. �يه �لم�شكلة!!؟

- ل �أبد�، قالها قبل �أن يرد في �شرعة وقد بد� �لتوتر عليه.

- �آلو.. �زيك يا دكتور.. �لحمد هلل.. �يه!.. بجد؟؟.. طيب خال�س �أنا 
هاجى حال.. �ه �ه معايا.. �ه ق�شدى جايين حال

- يال بينا، قالها لكارمن وهو ينه�س ويلتقط مفاتيحه من �أمامه وي�شير 
لكابتن �ل�شالة لياأتي بالح�شاب.. فنه�شت كارمن في �شرعة وهى ت�شاأل:

- �يه.. فيه �يه.. �يه �للى ح�شل؟

دلوقتى  وعاوزنا  و�ل��دى..  بتاع  �للغز  يحل  �نه عرف  بيقول  وحيد  د.   -
نرجع �لبيت

قاد ثائر في �شرعٍة جنونية �شيارَته، وعقُله يعمل ب�شرعة �أكبر من محرك 
�شيارته.. �نقب�س قلُبه منذ �أن �شمع �لخبر.. �أخير� �شيفهم ما �لمكتوب 
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بد�خل تلك �لورقة.. وبجانبه كارمن تقول:

- �هد� �شوية يا ثائر.. بابا م�س هيطير

�أد �يه ع�شان �فهم �للغز ده ومو�شلت�ش�س  �أنا تعبت  - ��شلك متعرفي�س 
لحاجه.. و�لمو�شوع ده مهم بالن�شبه ليا جد�

- طيب كوي�س �ن بابا عرف يحله.. �بويا عبقرى �أنا عارفه.. �شحيح �نت 
عملت �يه في مو�شوع �ل�شغل �للى قالك عليه؟

�لمقال دلوقتى.. ب�س خليها  ��شّلمهم  �روح  �لمفرو�س  �ه تمام.. كان   -
بعد ما �خل�س.. خدى كد� �قرى �لمقال ده وقوليلى ر�أيك

قالها و�أخَرج هاتَفه.. فتح ملف �لمقال منه.. وناولها �لهاتَف.. قر�أته في 
�شرعة في �شمت قبل �أن تقول:

�لنار على  بتفتح  �نت كد�  ب�س  و��شلوبك حلو..  قوية  - هايل.. كلماتك 
�لحكومة

- حد قالك �إني جبان ؟!

غمزت عينيها بابت�شامٍة وهى تقول:

- تعجبنى

- طب كوي�س �إني بد�أت �عجبك

�شكت قليال قبل �أن يقول:
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- ب�س.. ب�س م�س عارف ب�شر�حة.. م�س م�شتريحلها �لجريده دى.

- ليه ب�س.. ؟ ده بابا بيقول �نها جريده محترمة

رد ثائر في �شرعة:

- مفي�س جريدة محترمة.. ب�شر�حة �أنا م�س �شايف �أي جريدة معار�شة 
تحريرها  ورئي�س  مالكها  )�ل��خ��ان(..  جريدة  غير  م�شر  في  حقيقية 

�لأ�شتاذ �لكبير ها�شم �ل�شرقاوي.. عارفاه طبعا؟

- �ه طبعا عارفاه.. ده بيطلع في كل �لقنو�ت.. وبيعار�س كل حاجة

- �ه.. �أنا لو ليا مَثل �على في �لحياه دى.. فهو �أبي �هلل يرحمه و�أ�شتاذ 
ه�شام.. جرىء ووطنى حقيقى.. كذ� محاولة �غتيال و�لحمد هلل ينجا 
منها.. �لر�جل ده لو فيه ِمنه �تنين في م�شر ما كْن�س حالنا بقى كد�، 

�حنا و�شلنا خال�س

�أ�شا�س  َل في �شرعٍة هو وكارمن.. ن�شي  قالها وهو يركن �شيارَته.. ترجَّ
قو�عد �لإتيكيت باأن �ل�شيد�ِت �أول و�شَبَقها هو �إلى �شقتها في لهفة.. لم 
تمر ثو�ٍن حتى كان يجل�س في غرفة مكتب د. وحيد.. وجل�شت كارمن 
وحيد  د.  ينظر  �أن  قبل  �للغز..  حل  لت�شمع  �لأخ��رى  هي  تنتظر  �أمامه 

�إليهما مبت�شما ويقول:

- �نا م�س عارف �إز�ي معرفت�س �لمو�شوع ده على طول من �ول ما قريت 
�لر�شالة.. يمكن �كون كبرت وبقيت �ن�شى
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لم يتمالك ثائر نف�َشه من �للهفة فقال: ربنا يديك �ل�شحه يا دكتور.. 
�رجوك قول بقى �يه �للى فهمته

�بت�شم د. وحيد وقال في ود:

- متقلق�س هتفهم كل حاجه دلوقتى.. ب�س لزم �قولك �إني محلت�س �للغز 
100 %.. تقدر تقول �إني حليت 75 % منه و�نت بقى عليك �لباقى

فهتفت كارمن بمز�ح:

- �ه طبعا. . ُ�ّمال هو م�س هيعمل حاجه خال�س !!

�أخَرج د. وحيد ورقًة من جيبه وفَرَدها �أمامهما على �لمكتب و�أخذ يقر�أ:

قيدي ِمن  لتحررني  �أنتظرك  �أنا  " ها 

�شتجدني في قبري �آمال �أن تحييني

لأ�شئ نوَر �لعقول و�أزيل ما َعِلَق بهم من غبار

�لمجد ل�شبارتكو�س، �شتجدني بين كلماِته �لأخيره

"  Xi

�لغرفة  في  يدور  و�أخ��ذ  مكتبه  خلف  من  ونه�س  �لورقَة  وحيد  د.  ترَك 
ببطء وهو يقول:

ِلع على فنون  - فى �لبد�يه لزم تعرف �ن و�لدك �هلل يرحمه.. كان مطَّ
كثيره في �لدب.. وبالأخ�س �ل�شعر.. و�لدك كان متيم بال�شاعر �لكبير 
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�أمل دنقل.. كان �شايف فيه ظاهره م�س هتتكرر تاني في م�شر.. كان 
�أمل مات كل �لأمل �ن يبقى فيه حاجه حلوه في  د�يما يقولى لما مات 
م�شر.. �أمل دنقل كان ملّقب باأمير �شعر�ء �لرف�س من ��شهر ق�شايده 
�أمل  ��شر�ئيل..  مع  �لمعاهده  ع�شان  لل�شاد�ت  قالها  �للى  ت�شالح(  )ل 
كان ليه ق�شيده تاني م�شهوره د�ر ب�شببها جدل كتير حو�ليه.. �لق�شيده 
كان  �بوك  دى  �لق�شيده  �لأخ��ي��رة(..  �شبارتكو�س  )كلمات  ��شمها  دى 

فا�شل �شويه ويعلقها على �شدره من كتر حبه فيها.

�أنَهى د. وحيد جملَته وهو يمد يَده بين �أرفف مكتبته لياأتي بكتاب �شخم 
ويفتحه وعيون ثائر معلقة بلهفة عليه.. فقال د. وحيد:

�أهي �لق�شيده.. ��شتنو� �قر� �شويه منها:

�لرياح معبود   . لل�شيطان.  " �لمجد 

من قال " ل " في وجه َمن قالو� " نعم "

َمن عّلم �لإن�شاَن تمزيَق �لعدم

َمن قال " ل ". . فلم يُمت ، 

وظّل روًحا �أبدّيَة �لألم!

) مزج ثان( :

معّلٌق �أنا على م�شانِق �ل�شباح
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وجبهتي – بالموت – َمحنّية

لأّنني لم �أْحِنها. . حّيه !

يا �إخوتي �لذين يعبرون في �لميد�ِن ُمطرقين

منحدرين في نهايِة �لم�شاء

في �شارِع �لإ�شكندِر �لأكبر :

ل تخجلو�. . و لترفعو� عيوَنكم �إلّي

لأّنكم معلَّقون جانبي. . على م�شانِق �لقي�شر

فلترفعو� عيوَنكم �إلّي

لرّبما. . �إذ� �لتقْت عيوُنكم بالموِت في عينّي

يبت�شم �لفناُء د�خلي. . لأّنكم رفعتم ر�أ�َشكم. . مّره !

خره �ل�شّ �أكتاِفه  على  َتُعد  " لم  " �شيزيف 

يحمُلها �لذين يوَلدون في َمخادِع �لّرقيق

و�لبحُر. . كال�شحر�ِء. . ل يروي �لعط�س

لأّن َمن يقول " ل " ل يرتوي �إّل ِمن �لدموع !

 فلترفعو� عيوَنكم للثائِر �لم�شنوق

ف�شوف َتنتهون ِمثَله. . غد�
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و قّبلو� زوجاِتكم. . ُهَنا. . على قارعِة �لطريق

ف�شوَف َتنتهون ها ُهَنا. . غد�

فالنحناُء مّر. . 

و�لعنكبوُت فوَق �أعناِق �لرجاِل َين�شُج �لردى

فقّبلو� زوجاِتكم. . �إّني تركُت زوجتي بال ود�ْع

و�إْن ر�أيُتم طفلَي �لذي تركُته على ذر�ِعها بال ذر�ْع

فعّلموه �لنحناء !

عّلموه �لنحناء !

�هلُل لم يغفْر خطيئَة �ل�شيطاِن حين قال ل !

و�لودعاُء �لطّيبوَن. . 

ُهُم �لذين يِرثون �لأر�َس في نهايِة �لمدى

لأّنهم. . ل ي�شنقون !

فعّلموه �لنحناء. . 

ولي�س َثّم ِمن َمَفر

ل َتحُلمو� بعاَلٍم �شعيْد

فخْلَف كّل قي�شٍر يموت : قي�شٌر جديْد !
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وخْلَف كّل ثائٍر يموت : �أحز�ٌن بال جدوى. . 

و دمعٌة �ُشَدى !"

دموًعا  بيِده  ُيخفي  �أن  وح��اول  و��شح  تاأثٍر  في  كلماِته  وحيد  د.  �أنَهى 
�ن�شالت رغًما عنه ف�شاأله ثائر في هدوء:

- فيه �يه يا دكتور.. ؟ ليه �لدموع دى؟

رد د. وحيد:

- معل�س �عذرونى.. فيه كام بيت هنا كل لما �قر�هم مقدر�س �م�شك 
ول  هيح�شل  باللى  بيتنباأ  كان  مر�د  يرحمه  �هلل  عارف  م�س  نف�شى.. 

�لمو�شوع �شدفه

- �أبيات �يه دي؟ قالها ثائر وهو يحاول �أن ينظر للق�شيدة مرة �أخرى

رد د. وحيد:

- ُب�س.. �رجع كد� �شوف �لأبيات دى:

ود�ْع بال  زوجتي  تركُت  �إّني   . زوجاِتكم.  " فقّبلو� 

و�إْن ر�أيُتم طفلَي �لذي تركُته على ذر�ِعها بال ذر�ْع

فعّلموه �لنحناء "!

تابع د. وحيد:
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- �لموقف ده هو �للى ح�شل مع و�لدك بالظبط.. و�لدك تم �لغدر به 
تاني حاجه يوم جنازته و�لدتك ف�شلت �شايالك  وملحق�س يودع حد.. 
دول  فالبيتين  ح��د..  لأي  ت�شيبك  ورف�شت  �لجنازة  ط��ول  كتفها  على 

ح�شيت �نهم ر�شالة من مر�د �هلل يرحمه

�شكَت قليال ثائر قبَل �أن يقول: و�لدى �هلل يرحمه كل يوم بكت�شف حاجه 
يا دكتور.. ب�س معل�س �عذرنى  �لنبيلة دى  عنه.. �شكر� على م�شاعرك 

ل�شه م�س فاهم �لحل فين؟

ر �شيئا قبل �أن يتابع: - �ه ، قالها دكتور وحيد كاأنما تذكَّ

كلماته  بين  �شتجدنى  ل�شبارتكو�س..  "�لمجد  بيقول  �لر�شاله  فى   -
�لأخيرة". . �لق�شيده دى هيا �لمق�شوده من هنا.. تاني حاجه هو رمز 
بعديها �للى هو ده )xi(.. ده رقم 11 بالالتينية و�عتقد هو يرمز به 
لحاجه في �لق�شيده.. �لحرف �ل� 11 �أو �لكلمة �ل� 11 �أو �ل�شطر �ل� 11 
ولو رجعت تاني للق�شيده هتالقى �لحرف �ل� 11 هو حرف )�لألف( في 
بقى  جيت  ولو  حاجه..  يمثلك  ده  �لحرف  معتقد�س  )لل�شيطان(  كلمة 
للكلمة �ل� 11 هتالقيها كلمة )قالو�( بر�شو معتقد�س هتمثلك حاجه.. 

لكن تعالى بقى لل�شطر �ل� 11

َع �لكتاَب و�شط ثائر وكارمن �للذْين �قتربا بنظرهما من  قالها ثم و�شَ
�لق�شيدة محاولِن َعدَّ �لأ�شطر.. حتى هتفت كارمن في فرح:
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- فى �شارع �لإ�شكندر �لأكبر

وعاوزك  و�ل��دك مخبى حاجه  �ن  بما  ك��د�..  بالظبط  وحيد:  د.  فهتف 
حاجه  �أو  خريطه  �أو  عنو�ن  ليه  يبقى  لزم  ده  �لمكان  يبقى  تالقيها.. 
ع�شان تقدر تو�شله.. ولو ب�شيت في �لق�شيده هتالقى �ن �ل�شطر �ل� 11 

يتو�فق مع �شارع �لإ�شكندر �لأكبر

كانت عالمات �لتفكير قد ك�شت كل مالمح ثائر قبل �أن يقول:

- �ه ب�س فيه �شو�رع كتير ليها نف�س �ل�شم.. �أنهو و�حد فيهم؟

رد د. وحيد: �ه.. دى بقى مهمتك �نت يا ثائر.. تكمل بقية �لحل.. وعلى 
رت في كل �لن�شخ �للى عندى في �لكتب لقيت �لق�شيده د�يما  فكره �أنا دوَّ
�للى  �لن�شخه  �شوف  �لأكبر..  �لإ�شكندر  �شارع  بيبقى  ده   11 �ل�  �ل�شطر 

عندك بر�شو و�تاكد منها

بقية  �حل  �إني  هيبقى  كله  تركيزى  دلوقتى  من  وحيد..  د.  يا  �شكر�   -
�للغز ده

فهتفت كارمن: ل وتركيزى �أنا كمان

قالتها و�نحنْت قليال تهم�س في �أُُذِنه قائلة: ��شلك عجبتنى خال�س

�بت�شم ثائر قبل �ن يتنحنح وينه�س من مكانه قائال:

- �شكر� يا دكتور.. ه�شتاأذن �أنا ع�شان �لحق �روح ��شّلم �لمقال بتاعى
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كلمنى على  �بقى  و�ى جديد  �بنى..  يا  �شاء �هلل  �ن  بالتوفيق  ما�شى   -
طول

- حا�شر.. �كيد �ن �شاء �هلل.. مع �ل�شالمه

نه�شت كارمن لتو�شيِله حتى باب �لبيت.. فابت�شمت في رقٍة وهى تقول.. 
�بقى كلمنى.. �أنا �شجلتلك رقمى و�نا بقر� �لمقال ورنيت عليا

�ت�شعت �بت�شامُة ثائر وهو يقول:

- ده ��شميه �عجاب بقى ول �يه؟

عة �إياه: ردت في رقة وهى تن�شحب للخلف مودِّ

- ل. .. �كتر �شوية

كثير�  تمنى  بالغة  ل�شعادٍة  �شببا  لتعطيه  بهدوء  �لباَب  تغِلق  قالتها وهى 
�لج�شم  �أبو�ب  فكل  �لقلِب  باَب  يطرق  عندما  �لحب  عليها..  �لح�شوَل 
�أعين �لمحب.. ودفئا وِرقًة في يده، كل  تفتح، فتجد لمعانا وبريقا في 

ذرٍة في ج�شمه تنتف�س معه.. هكذ� هو �لحب

* * *

�أ�شجاٌر كثيفٌة تكاد �أن تكون مت�شابكًة وجدت نف�َشها �شارُة تعدو ب�شرعٍة 
ور�ءها  خطر�  باأن  وؤها  ينبِّ قلُبها  فقط  تعدو..  لماذ�  تعلم  ل  خالَلها.. 
يتبعها  �أحد  �أل  للتاأكد  خلَفها  لآخر  وقٍت  ِمن  تنظر  تتوقف..  �أل  ويجب 
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وبد� �أن طريقها بال نهاية.. ت�شعر ببع�س غ�شون تلك �لأ�شجار تتحرك 
تجاَهها �أحيانا.. لح لها من بعيٍد خالُء. . ز�دت من �شرعتها لت�شله وما 
ا يوليها ظهَره يرفع كوبا به �شىء ما لي�شربه  �إن و�شلت حتى ر�أت �شخ�شً

و��شتد�ر لها في بطء لتقول:

- يو�شف!

- �تاخرتى ليه يا �شارة؟

- ما كنت�س �عرف �نك م�شتنينى

- �أنا م�شتنيكى من زمان.. زمان �وى

زلزلت �لأر�س من تحتهما فجاأة و�نطلق �شٌق كبير ليف�شل بينهما.. مد 
يده محاول �أن ي�شل �إليها فازد�د �لن�شقاُق حتى �أ�شبح ِمن �لم�شتحيل 
قدميهما،  تحت  يتحرك  لزج  ب�شىء  �َشعَر�  لالآخر..  �أحدهما  ي�شل  �أن 
نظر� لأ�شفل ليجد� دماًء كثيرة تجري من تحتهما لت�شب في �لحفرة 
ِنعت بينهما.. فزعْت �شارة جد� من ذلك �لمنظر في حين  �لكبير �لتي �شُ
وقف يو�شف مبت�شما.. فجاأة ��شتعلت �لنير�ُن في �لحفرة و�رتفع لهيُبها 
حا  فقفزت �شارة للخلف في حين تقدم يو�شف في بطء �إلى �لحفرة ملوِّ
لها بالود�ع.. حاولت �أن ت�شرخ به �أن يتوقف، وجدت �شوَتها ل َيخرج.. 
مهما ت�شرخ ل يوجد �شوت، حتى �أ�شبح على �شفا �لحفرة، نظر �إليها 

نظرًة طويلة وقَفز
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- يووو�شف

 �أفاقت �شارُة من نومها على هذه �ل�شرخة.. لتجد نف�َشها في �شريرها، 
جبيُنها كله مبلٌل بالعرق.. فتحت باَب �لغرفِة و�لدُتها وهى ت�شاألها في 

فزع:

�إنتي تالت مرة ت�شحي مفزوعة كد� من  - مالك يا �شارة يا حبيبتى؟ 
�شاعة �مبارح؟

منذ �أن �أح�شرها بع�س �ل�شباب ممن كانو� في �لمظاهرة معها �إلى بيِتها 
مفزوعًة  وت�شتيقظ  كو�بي�ُس  تنتابها  و�شارة  حدث  ما  لو�لدتها  وق�شو� 
�شالتها..  في  �لدعاء  من  فاأكثرت  لحالها  و�لدُتها  حزنت  وتهلو�س.. 

َلتها في حزن قبل �أن تقول لها في عطف: تاأمَّ

- �لدكتور قال �نك لزم ت�شتريحى كوي�س وتاكلى كوي�س ع�شان �لجروح 
و�لكدمات دى تخف

نظرت لها �شارة وكاأنها تنظر للفر�غ، فتابعت و�لدُتها:

- ت�شدقى �لمظاهره �للى كنتى فيها جت في �لتلفزيون.. ب�س �إنتي م�س 
ظاهره فيها.. كان نف�شى ��شوف مين �بن �لكلب �للى عمل كد�

ك�شا �لأ�شى نبرَتها وهى تقول:

- م�س قولتلك يا بنتى �حنا ملنا�س دعوه بالكالم ده.. ؟ م�س قولتلك يا 
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�روح  �أنا فكرت  �للى ح�شل؟..  �شوفتى  �لدو�شه دى..  �بعدى عن  �شارة 
�عمل مح�شر.. ب�س كله قالى �للى �شربك كد� ظابط.. يعنى �لمح�شر 
هيبقى زى ِقلِّته ول ممكن كمان ي�شتق�شدك �كتر لو عملُته.. �رجوكى يا 

�شارة.. كفايه كد�.. كفايه يا حبيبتى كد�.. �حنا م�س ِحمل �لكالم ده

جاءها �شوت �شارة �شعيًفا متح�شرًجا يقول:

- � ف تتحى �لت.. لفزيون

�قتربت و�لدتها �أكثَر منها وهى تقول: �يه يا حبيبتى؟

��شتجمعت �شارُة قو�ها وهى تنه�س قليال من مرقدها وتقول:

- �فتحي �لتلفزيون يا ماما.. وهاتي �لخبار

- حا�شر

�أخذت  �لأخبار..  قناة  �لقنو�ت حتى  بين  وقلبت  �لتلفزيون  �لأُم  فتحت 
�لمذيعة  وظلت  تاأثير..  �أي  �إب��د�ء  دون  باهتمام  �لأخ��ب��اَر  �شارة  تتابع 
�أتوبي�س  ت�شادم  مثل  �ليوم..  لهذ�  �ل�شعيدة  �لأخبار  عن  تعلن  �لجميلة 
محّمل باأطفال �لمد�ر�س مع ناقلة بنزين لتتفحم كل �لطلبة.. وهنا خبر 
�آخر عن �نفجار عبو�ٍت نا�شفة في �أحد �لمولت، تابعت �شارة ب�شمت 
هذه  ِمثل  على  تعلِّق  عادًة  فهى  و�لدِتها؛  ��شتغر�َب  �أثار  مما  مبالة  ول 
في  لتعتدل  مكانها  من  تقفز  �شارَة  جعل  �أخير�  خبٌر  جاء  �لأح���د�ث، 
جل�شتها وكاأن لي�س بها �أي جروح �أو �ألم، تابعت �ل�شا�شَة وهى تنقل �شورًة 
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من مظاهر�ت �أم�س بالإ�شكندرية وتقول:

بمحافظة  �شموحة  منطقة  �شهدتها  �شغب  و�ع��م��ال  م��ظ��اه��ر�ت   "
�لمن  قو�ت  على  �لحجارة  �لقاء  خاللها  تم  �م�س  �شباح  �ل�شكندرية 
بدون  �ل�شغب  تطويق  �لمن  قو�ت  حاولت  وقد  �لمتظاهرين..  قبل  من 
عنف �ل �نها قد هوجمت من قبل �لمتظاهرين بزجاجات �لمولوتوف 
�طالق  �لى  �لم��ن  ق��و�ت  ��شطرت  مما  خرطو�س،  وطلقات  �لم�شتعلة 
من   21 ��شابة  في  ت�شبب  مما  بينهم  للتفريق  للدموع  �لم�شيلة  �لقنابل 
بينهم �للو�ء ماهر �شالمه مدير �لمن �لمركزى و�لعقيد جمال �لبيارى 
رئي�س مباحث �لحماية �لمدنية و�لمالزم ح�شام ها�شم �ل�شابط بالد�ره 
و�ليكم  �لمركزى،  ��شكندرية وعدد من مجندى �لمن  �لعامه لمباحث 

هذ� �لفيديو من مر��شلنا"

وتغيرت �ل�شا�شُة لتعر�س م�شهد� من �لمظاهرة و�لمتظاهرين وهم يلقون 
�ل�شا�شة �شاٌب يجري ويعتدي  �آخر ز�ويٍة من  �لحجارَة على �لأمن وفى 
على �شابط من �لخلف لي�شقطه �أر�شا ويركله بوح�شية في ر�أ�شه فيجري 

بع�س �لع�شاكر تجاهه لإنقاذ �ل�شابط.. وينتهى عند ذلك �لفيديو.

على  �لمعتدي  �ل�شاب  على  �لقب�س  تم  وق��د  ه��ذ�   " �لمذيعة:  فتتاِبع 
َن من �لتحقيق في هويِته �أنه يدَعى )يو�شف  �ل�شابط في �لفيديو وقد تبيَّ
محمد �ل�شيد هارون( يعمل كا�شير باإحدى محالت �لوجبات �ل�شريعة، 
وبتفتي�س هاتِفه  �لعثور على مبلٍغ مالي قدُره 2000 دولر  تم  وبتفت�شيه 
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�لمالزم  �لأم��ن  �شابط  ���َح  وَرجَّ �أجنبية،  بدولة  مكالمات  ع��دة  وج��دت 
�لخارج  من  َلة  �لمموَّ �لعنا�شِر  �أحَد  يكون  قد  �أنه  مبدئًيا  ها�شم  ح�شام 
�شُت�شِفر عنه  ما  �نتظار  وفى  �أجند�ٍت خارجية.  وتحقيق  �ل�شغب  لإثارة 

�لتحقيقات"

تابعت �شارُة كلَّ هذ� في غ�شب قبل �أن تقول في حنق:

- كدب. . كدب.. كل ده كدب يا ماما

فتتاأثر �لأُم من حالة �بنِتها وتقول في عطف:

- يو�شف ده �شاحبكو يا بنتي؟

بيد�فع  كان  ده  ��شال..  دى  بالمو��شيع  ملو�س عالقه  ده  يو�شف  ل..   -
َله ده ب�شببى.. و�هلل  عنى لما لقى �لظابط بي�شربنى.. يعنى �للى ح�شّ
�علم �يه �للى هيح�شله تانى.. �هو �شكلهم هيلفقولو تهمة.. ح�شبى �هلل 

وِنعَم �لوكيل

- يا حول �هلل يا رب.. متقلقي�س يا �شارة.. �ن �شاء �هلل �لنيابة تطلعو� 
بر�ءه

نظرت لها �شارة باأ�شًى قبل �أن تقول:

ى �لتلفزيون و�شبينى لوحدى �شويه.. حا�شه �إني  - بعد �إذنك يا ماما َطفِّ
تعبانه
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- ما�شى يا حبيبتى.. نامى �شوية و��شتريحى

تغادر،  �أن  قبل  بهدوء  �لباَب  وتغلق  �لتلفاَز  لتطفئ  تنه�س  وهى  قالتها 
وما  يو�شف  عند  تفكيرها  وتوقف  ر�أت��ه  ما  بعَد  تنْم  لم  فهى  �شارة  �أّم��ا 
�شيحدث له.. يجب �أن ت�شاعده.. لكن كيف؟.. كم �أر�دت �أن ت�شرخ ِمن 
د�خلها عندما �شاألتها و�لدُتها عن هوية يو�شف وعمن يكون كم، �أر�دت 
ح كلٌّ  �أن ُيف�شِ �إنه... حبيبى.. حبيبى �لذي خطفه �لقَدر قبل  �أن تقول 
ِمنا لالآخر عن حبه، ُتَرى كيف حاله �لآن.. ؟ �أ�شابتها ق�شعريرٌة باردة 
عند تفكيرها فيما يمكن �أن يكون عليه حاُل يو�شَف �لآن.. �لُحلم �لذي 
كان  ولكنه  جانب..  كل  من  تحوطه  �لنار  خطر..  في  باأنه  وؤها  ينبِّ ر�أته 
يبت�شم!!.. هل كان �شعيًد� باإلقاء نف�شه في �لنار من �أجلها؟.. هل حًقا 
يحبها لهذه �لدرجه؟!!.. �أخذت �لأفكار و�لأ�شئلة تع�شف بر�أ�شها حتى 
نامت.. ويبقى �لحب هو كل ما ور�ء �أي د�ء.. بل �إنه د�ٌء في حد ذ�ِته.. 

د�ٌء ل دو�َء له

 * * *

تياُر �لهو�ِء �لبارد، و�لأر�شية �ل�شلبة �لُملَقى عليها ج�شُده ُهَما ما �شاعد� 
�شيقة،  غرفٍة  في  وحيد�  نف�َشه  ليجد  غيبوبِته  من  �لإفاقة  على  يو�شَف 
بد� �أنها زنز�نٌة ِمن باِبها �لفولذي �لمحَكم.. ��شتغرق بع�َس �لوقِت قبل 
من  ًد�  مجرَّ �شيقة  زنز�نٍة  في  باإهمال  ُملَقى  فهو  �لو�شَع،  ي�شتوعب  �أن 
مالب�شه �إل �لمالب�َس �لد�خلية.. �شد�ع عنيف يع�شف بر�أ�شه كمْن و�شع 
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ر�أ�َشه �أ�شفل مطرقٍة ليطرق عليها بال هو�دة.. حاول �لتذكر كيف جاء 
�إلى هذ� �لمكان.. كلما حاول �لتذكر �زد�د �شد�ع ر�أ�ِشه.. كل ما يذكره 
�لمظاهرة و�ل�شابط.. ل يذكر �أي �شىء �آخر غيرهما.. ل مهال.. هناك 
ُحلم م�شّو�س به دكتور يحقنه ب�شىء ما.. هل كان ُحلًما؟.. فَرَد ذر�عيه 
ذر�عه  في  تم حقنها  �إب��رٍة  �أث��َر  فعال  ليجد  فيهما  بحَث  �ألم  في  �أمامه 
تع�شف  �ل�شئله  تلك  �لن؟�خ���ذت  هو  و�أي��ن  به؟  فعلو�  م��اذ�  �لأي��م��ن.. 
بر�أ�شه، �ألي�س من �لمفتر�س �أن يكون في �لِق�شم؟ لماذ� �إذً� محبو�س في 
زنز�نة فردي كمْن ينتظر حكَم �لإعد�م.. ؟ نظر حوله يو�شف في بطء، 
دون  حال  بج�شمه  و�لوجع  �لآلم  لكن  �لنهو�َس  حاول  زنز�نَته..  تاأمل 
ذلك.. تحامل على نف�شه �أكثر وهو ينه�س ببطء حتى ��شتطاع ب�شعوبٍة 
�لوقوَف، وع�شالُت ج�شِده كلها ت�شرخ من �شدة �لألم.. نظر حوله فوجد 
نف�شه محا�شًر� بين �أربعة جدر�ن بال نو�فَذ �أو �أي فتحاِت تهوية.. م�شباح 
يتو�شط �لزنز�نة، �إنارته باهتة بالكاد ترى من خاللها.. باب فولذى ل 
يوجد به �أي فتحات �أي�شا.. �َشعر �أنه في مقبرة �أكثر منها زنز�نة.. ِمن 
�أين �إذً� ياأتي ذلك �لتيار �لبارد.. ؟ حاول �لبحَث عن م�شدر ذلك �لتيار 
له  �نتبه  قار�س  جوٌع  �شيئا..  يجد  لم  لكن  �لباهتة  �لإ�شاءه  خالل  من 
فجاأة. . ل يذكر متى �آخر مرة ذ�ق فيها �لطعاَم.. �شعر وكاأنه له دهر� 
�لفولذى  �لباب  تجاه  �شار  هكذ�؟  �شيتركونه  هل  �لآن  ماذ�  ياأكل..  لم 
و�أخذ يطرق عليه وينادي ولكن خرج طرقه و�شوته �شعيفين و�هنين... 
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ْرَق بقوٍة �أكثر لكن ع�شالت يده �أبت ذلك.. رجع يو�شف �إلى  حاول �لطَّ
�لور�ء قليال نظر حوله بحثا عن �أي �شىء يمكن �أن يحدث به �شجيجا.. 
لكنه كان ينظر �إلى فر�غ تام.. �أر�شية �لغرفة كلها ل يوجد بها �أي �شيء 
يمكن ��شتخد�مه.. جل�س يو�شف على �لأر�س وثنى ِرجليه وعقد �شاعديه 
طو�ل  ُجرُمه؟  ما  هنا؟  �إلى  به  جاء  �لذي  ما  يت�شاءل..  و�أخ��ذ  حولهما 
عمره ي�شير كظٍل للحائط.. يتجنب �لم�شاكل و�إن كانت هي َمن ت�شعى 
�لبطولى  موقفه  م�شهد..  �خر  تذكر  �شارة..  فجاأة  ر  تذكَّ د�ئما..  ور�ءه 
به  رجع  ولو  بالندم  ي�شعر  ل  �شخ�شيا..  لها  هو  تفاجاأ  �لتي  و�شجاعته 
�لزمن لكان يكرر نف�س �لفعل.. لكن كيف �شارة �لآن؟ �أهي بخير؟ كم 
تمنى �أن يحطم تلك �لجدر�َن وَيخرج لير�ها.. �آخر مرة ر�آها كانت ملقاًة 
على �لأر�س.. ل يدرى ما م�شيرها �لآن.. وما م�شيره هو؟ قفز �ل�شوؤ�ل 
فجاأة �إلى ذهنه.. ما �شيفعلون به؟ �لعتد�ء على �شابط؟ هل �شي�شَجن؟ 
�شيد�فع عن نف�شه ويقول �إنه كان يحاول �إنقاَذ �لفتاة من �ل�شابط.. لكن 
قونه؟.. �أطلق زفرًة تحمل  هل �شت�شّدقه �لنيابة �أو �لقا�شي؟ هل �شي�شدِّ
�لكثير من �لمر�رة قبل �أن يقول لنف�شه: �أمثالنا ل ينطقون �ل�شدَق �أبد� 
ل  حتى  �ل�شتنتاج  لهذ�  نف�َشه  اأَ  هيَّ �شي�شَجن..  بالتاأكيد  لهم..  بالن�شبة 
ي�شعر ب�شدمٍة في �لنهاية.. لكن لماذ� ل ياأتي �إليه �أحد.. ؟ �إنه ل ي�شعر 
�لخارج..  في  ما  حياة  �إلى  ي�شير  �شيء  باأي  �أو  بالخارج  تدور  باأ�شو�ت 
ر فجاأة �أن �لبرَد بد�أ يزد�د.. لحظ ذلك  �لجوع و�لبرد �شيقتالِنه.. تذكَّ
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�شكال  يتخذ  �لآن  ي��ر�ه  �أ�شبح  �لبارد  �لتيار  �أنامُله..  �رتع�شت  عندما 
دخانيا ي�شتقر في �أر�شية �لغرفة وبد�أ يزد�د.. �رتعدت مفا�شُله من �شدة 
�لبرودة فانكم�س بج�شمه �أكثر.. هل �شيجمدوه؟ هل هذه �لنهاية؟ �أخذ 
يت�شاءل في خوف.. بد�أت �شفتاه ترتجفان من �لبرودة... �شعوره بتجمد 
�لدم في عروقه �أخبره بقرب �لنهاية.. ��شت�شلم يو�شف لم�شيره.. َذَكر 

�ل�شهادتْين.. دفن ر�أ�َشه بين ذر�عيه.. و�أخذ ينتظر... �لموت!
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  الفصل السابع

جل�َس ثائر في غرفة مكتب و�لده م�شِند� ر�أ�َشه على ظهر �لكر�شي محلِّقا 
تاأتيه  �أن  �إكمال حل لغز و�لده قبل  �لغرفة مفكر� في كيفية  نحو �شقف 

طرقاٌت خفيفة على �لباب، فاعتدل في جل�شته قبل �أن يقول:

- �تف�شلى يا ماما

دخلت و�لدته وهى تحمل �شينية بها كوبان من �ل�شاي وو�شعتهما على 
�شطح �لمكتب قبل �أن تجل�س �أمامه وتقول:

- �أنا قلت �آجى ��شرب �ل�شاي معاك

�بت�شم ثائر وهو يقول:

- يا �شالم.. ده �إنتي تنورى يا �شت �لكل

فتابعت و�لدته قائلة:

- كمان ع�شان عاوز �تكلم معاك في مو�شوع
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- خير يا ماما.. �تف�شلى �تكلمى بر�حتك

- ُب�س يا ثائر �نت من �شاعة ما قولتلى على �للى و�شلتله �نت ود. وحيد 
�شتها وتقريبا كد� و�شلت  في مو�شوع �للغز و�نا م�شكت �لق�شيدة ف�شَّ

للحل

�أثارت �لكلمات �لأخيره �نتباَه ثائر قبل �أن يقول في �هتمام:

- بجد.. ؟ و�شلتى لإيه يا ماما؟

-و�شلت �نك لزم ت�شيب مجال �ل�شحافه ده نهائى.. �أنا كنت غلطانه لما 
كنت عاوز�ك تكمل حلم و�لدك.. �نت لزم ت�شيب �لمجال ده وم�شاكله

هتف ثائر في ��شتنكار:

- �يه �للى بتقوليه د� يا ماما.. ؟ �إز�ي ده �لحل �للى و�شلتيله؟.. �يه �للى 
خالكى تقولى كد�؟

فتابعت �لأم:

- ُب�س.. �نت �شكلك مركزت�س في كلمات �لق�شيدة.. تعالى نر�جع تاني 
كلماتها:

.. " فلترفعو� عيوَنكم للثائِر �لَم�شنوق

ف�شوف َتنتهوَن مثَله. غد�

و قّبلو� زوجاِتكم. ُهَنا. على قارعِة �لطريق
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ف�شوف َتنتهوَن ها ُهَنا. غد�

فالنحناء مّر.. 

و�لعنكبوُت فوَق �أعناِق �لرجاِل َين�شُج �لردى

فقّبلو� زوجاِتكم. �إّني تركُت زوجتي بال ود�ْع

و�إْن ر�أيُتُم طفلَي �لذي تركُته على ذر�ِعها بال ذر�ْع

فعّلموه �لنحناء !

عّلموه �لنحناء !

�هلُل. لم يغفْر خطيئَة �ل�شيطاِن حين قال ل !

و�لودعاُء �لطّيبون. . 

ُهُم �لذين يِرثون �لأر�َس في نهايِة �لمدى

لأّنهم. . ل ي�شنقون !

فعّلموه �لنحناء. . 

ولي�َس َثّم ِمن َمَفر

ل تحُلمو� بعاَلٍم �شعيْد

فخْلَف كّل قي�شٍر يموت : قي�شٌر جديْد !

وخْلَف كّل ثائٍر يموت : �أحز�ٌن بال جدوى.. 
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و دمعٌة �ُشَدى !"

تابعت �لأم:

- �أبوك �للى مق�شود في �لق�شيده �للى ر�ح من غير ميوّدعنى.. بالظبط 
زى ما قالك د. وحيد... و�نت �لمق�شود بالطفل ده.. �قر� كد� بعديها 
كان  و�لدك  غلط..  ربيتك  �أنا  يعنى  �لنحناء(..  )فعّلموه  �إيه؟  مكتوب 
عاوز يحافظ عليك ومتبقا�س زيه.. �أنا مفهمت�س كد�.. �رجوك يا �بنى.. 
�نت  �خ�شرك  عايزه  �بوك م�س  �أنا خ�شرت  ده خال�س..  �لمجال  �شيب 

كمان

فقال ثائر في ��شتنكار:

- �إز�ي فهمتى �لكالم ده بالطريقه دى؟.. ��شتحاله يكون �بويا ق�شده 
�بنها  تربى  ��شتحاله هتكون عاوزه  �بويا  �شخ�شية  �شخ�شية زى  كد�.. 
على �لخ�شوع و�لنحناء.. ل يا ماما �إنتي فاهمة �لمو�شوع غلط.. طيب 
و�لرمز و�لحاجه �للى �لمفرو�س �ألقيها.. ل يا ماما.. ��شتنتاجك غلط 

�كيد.

فهتفت �لأُم: �نت �شايف كام مرة �تكررت كلمة ثائر في �لق�شيده؟ وفى 
كل مرة كان بيبقى ور�ها موت زى )فلترفعو� عيوَنكم للثائِر �لم�شنوق( 
�إن و�لدك ي�شميك ثائر،  و)خلف كل ثائٍر يموت(.. �نت �شايف �شدفه 
�أو ع�شان يكون ��شمك دليل على �لثورة و�لكالم �لفا�شى ده؟ يبقى �نت 
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فهمت غلط، �بوك �شماك كد� مخ�شو�س ع�شان �لق�شيدة، ع�شان عارف 
�إني هربيك �نك تبقى زيه وهو م�س عاوزك كد�، هو عاوز يحذرك ب�س 

�أنا �للى فهمت متاأخر

ه وربَت عليها: نه�س ثائر ِمن على كر�شيه و�لتفَّ حول �أُمِّ

- �نا عارف يا ماما �نك خايفه عليا.. ب�س متقلقي�س يا حبيبتى كل حاجه 
�ن �شاء �هلل هتكون تمام.. ب�س �نك عاوز�نى �تخلى عن مبادئى وحلمى 

وحلم و�لدى ده �للى م�س ممكن ��شمع كالمك فيه

��شتطردت �لأُم قائلًة:

�أنا  ع�شان  عليك..  خايفه  فعال  �أنا  ب�س  غلط..  تحليلى  يكون  ممكن   -
ملي�س غيرك دلوقتى.. رغم �إني عارفه �نك طالع عنيد زى �بوك وم�س 

هت�شمع كالمى.. ب�س كنت بحاول.. وف�شلت

- يا �أُّمي متقلقي�س.. كل حاجه هتبقى تمام �ن �شاء �هلل.. �أنا هقوم بقى 
ع�شان عندى �شغل في �لجريده

- ما�شى يا حبيبى.. ربنا يوفقك.. م�شتريح في �لجريده دى؟

- ل.. ب�س م�شتنى يبقى ليا ��شمى �لول وبعد كد� ه�شوف هعمل �يه

- ما�شى يا حبيبى.. ربنا معاك

- يال �شالم



166

عها ليلحق بعمله.. طو�ل �لطريق للجريدة  َلها في �شرعٍة قبل �أن يودِّ قبَّ
كان كل ما ي�شغل ذهنه هو لغز و�لده وكالم و�لدته، �أي �شارٍع يق�شده 
و�لده.. يجب �أن ي�شع خريطًة بكل �ل�شو�رع �لتي تحمل هذ� �ل�شَم ليرى 
�أي �شيء م�شترك يمكن �أن يدله على حل �للغز، وما �إن و�شل للجريدة 
حتى ��شتقبله �أ�شتاذ �أحمد مدير �لمكتب ��شتقبال حافال وهو ينه�س من 

خلف مكتبه قائال:

�أهال بنجم �لم�شتقبل.. �يه �لحالوة دى ب�س.. �لمقال بتاعك عامل   -
قلبان و�لكل بي�شاأل عليك.. �نت مك�شب لينا

رد ثائر في �بت�شامٍة باهتة:

- �شكر� يا �أ�شتاذ �أحمد.. دى حاجه ت�شعدنى

تابع �أحمد قائال:

ح�شل  �للى  �ل�شغب  بتاع  �ل��و�د  تغطيه..  ع��اوزك  جديد  مو�شوع  فيه   -
ناحية مديرية �لأمن

- �ه �شمعت عنه

ل من �لخارج.. لقو� معاه دولر�ت و�ت�شالت  - تمام �وى.. �لو�د ده مموَّ
�لجنبية  �لدول  و�إز�ي  ده  �لمو�شوع  عن  مقال  عاوزين  �أجنبية..  بدول 

بت�شتغل فقر وحاجة �شبابنا ع�شان تجندهم
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رد ثائر:

- ما�شى يا فندم.. ب�س تقريبا ل�شه �لتحقيقات مخل�شت�س

- ل م�شادرنا في �لأمن بتقول �نه �عترف خال�س.. ب�س م�شتنين يعرفو� 
مين معاه تاني في �ل�شبكة دى.. ُب�س هتالقى فيديو في ق�شم �لمرئيات 
وهو بيعتدي على �لظابط، وهتالقى فيديو تاني وهّما بيفت�شوه ويطلعو� 

منه دولر�ت وكد� �شوفهم بر�شو �لأول قبل ما ت�شتغل

- ما�شى و�نا طالع هُب�س عليهم.. ��شتاأذنك �نا

�لمقال  منك  ه�شتنى  ق��ائ��ال:  �لمدير  ف�شافحه  ينه�س  وه��و  قالها 
�لنهارده.. متتاأخر�س عليا

- هحاول �ن �شاء �هلل

لم ي�شعر ثائر بال�شيق في حياته مثل هذ� �ليوم.. ي�شعر وكاأنه ي�شير في 
طريٍق خاطئ. . كاأن هناك َمن يربطه بحبٍل ويجره بالقوة �إلى مكان ل 
يريد �لذهاَب �إليه.. �شعر باأغالل تنه�س من مرقدها لتو�جهه.. �تخذ 
قر�َره �شريعا.. �شينتظر �أ�شبوعا �آخَر، �إذ� ظل ذلك �ل�شعور يالزمه �إذ� 
تْرُك �لجريدِة هو �لعالج �لمنا�شب ِلما ي�شعر به، تذكر فجاأة موعَده مع 
منه..  َن  تمكَّ �لحب  �أن  يبدو  قليال،  بال�شيق  �شعوُره  فَقلَّ  �ليوم  كارمن 
هو و�حد من تلك �لفئة �لتي تظل تحارب �لحبَّ وت�شده ول تدرك �أنها 
�شيطرَته  وفر�س  منهم  تمكن  قد  �لحب  يكون  عندما  �إل  به  وقعت  قد 
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�لكاملة.. هو ل يدري حتى متى وقَع فيه.. عند �أول لقاء؟.. ربما، �لمرء 
ل يعرف �أبد�.. متى وقع؟

* * * 

�لفتاة  في  يرون  ا  خ�شو�شً م�شَر  في  �أو  �لجميل..  �لعربيِّ  �لعاَلِم  في 
عنِقها..  ٌمنحّلة.. يجب جز  فتاٌة  �أنها  و�لعاد�ت  �لتقاليد  �لمنقلبة على 
�أن  �شتجد  لذلك  وتهديد�..  خطر�  �لذكية  �لمثقفة  �لفتاة  في  ي��رون 
َيُفْقَنهم ذكاًء  �ل�شرقيين يبتعدون د�ئما عن �لزو�ج ِمن فتيات  �لرجاَل 
ووقاحة..  �أدٍب  ِقلة  و�ل��ر�أي  �لِفكر  متفتحة  �لفتاة  في  يرون  ثقافة..  �أو 
بع�س �لرجال يظنون �أنهن غير ذلك و�أن ِمن حق �لمر�أة �أن تفعل كذ� 
وكذ�، وتجدهم ينادون ويطالبون بذلك طو�ل �لوقت لكن تعاَل �نظْر �إلى 
ت�شرِفه حين يرتبط �أو يتزوج.. تجده يتحول تدريجًيا �إلى ذلك �لرجِل 
وين�شاع لقو�عد وتقاليد �لمجتمع.. كانت كارمن تعلم كل ذلك.. لذلك 
كانت ترف�س د�ئًما كل َمن يتقدم لها.. كانت تتعجب د�ئًما ِمن �أن �أكثر 
ها فتجاهلتهم فهاجموها  َمن يهاجمونها ُهم معَجبوها �لذين طلبو� ودَّ
م�شاٌب  نعي�شه  �لذي  �لمجتمع  �أن  تعلم  كانت  �لأدب..  وقلة  بالنحالل 
ما  كل  متجاهلًة  طريقها  في  تم�شى  كانت  لذلك  ح��ادٍة؛  ب�شيزوفرينيا 
يثار حولها.. لكن ما حقيقة م�شاعرها تجاه ثائر.. ؟ هذ� ما ل تعلمه 
�أُعِجبت به وَت�شعد بوجوِده وتريد �أن  بالتحديد، ل ت�شتطيع �لإنكار �أنها 
تر�ه طو�ل �لوقت، لكنها ل تريد �أن تت�شرع.. �شتلقاه بعد قليل و�شتترك 
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م�شاعَرها جانبا وتحكم على لقاء �ليوم بما تنوي �أن تفعل بعُد.

�أنها  من  �لرغم  على  وينتظرها  قْبَلها  و�شل  قد  وجدته  �لثانية  للمرة 
حر�شت �أن ت�شل قبل �لميعاد قليال.. �قتربت منه مبت�شمًة قبل �أن تقول:

- �نت بايت هنا من �مبارح ول �يه؟

�بت�شم ثائر قائال: �أنا بحب �آجي بدري ع�شان ��شتناكي

- ��شمعنى يعنى؟

- ��شلك ما بت�شوفي�س �شكلك و�نتى جايه من بعيد و�َشعرك َعّمال يطير 
و�لنا�س ِمن حو�ليكى َعّماله تقع

�شحكت كارمن وهى تقول: يا �شالم �يه كل ده.. ؟ م�س مبالغة دى؟

قال ثائر: ل م�س مبالغة.. دى �قل حاجه، ها. . تحبى تقعدى فين بقى؟

- تعالى �عزمك على قهوة بالبندق في �شفيانو بولو

- ما�شى.. ليه �شممتى نتقابل في محطة �لرمل؟

- ع�شان محطة �لرمل دى هي �لإ�شكندرية.. �أنا بم�شى هنا بح�س �إني 
رجعت بالزمن ميت �َشَنه ور�.. �أنا بع�شقها بكل ما فيها

�شرعان ما و�شال �إلى ذلك �لمحل �لعتيق في �شارع �شعد زغلول.. �شفيانو 
�إن  �لإ�شكندرية.. يقولون  �لقهوة في  لتقديم  �لأماكن  �أف�شل  بولو.. من 
وعند  ع��ام،  مائة  من  �أكثر  منذ  �أ�ش�شه  �ليونانى  بولو  �شفيانو  �شاحبه 
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عودته لليونان 1937 قرر بيع ن�شيِبه ل�شريِكه �لم�شري �لذي قرر بدوره 
�حتفاَظه بال�شم حتى يومنا هذ�، دلفا �إلى �لمكان قبل �أن يختار� طاولًة 
�ل�شمت  من  لحظاٌت  ه��دوء..  في  قهوتها  ليحت�شيا  بها  للجلو�س  نائية 
�رت�شفت  بالكثير..  �لبوَح  تريد  باأعيٍن  لالآخر  ينظر  منهما  وكلٌّ  مرت 

كارمن ر�شفًة من فنجانها بتلذٍذ وهى تقول:

- هنا.. �ح�شن مكان ت�شرب فيه قهوة في �لعالم كله

هز ثائر ر�أ�شه نافيا وهو يقول:

غريكو..  ��شمه  هناك  كافيه  في  روم��ا..  مروحتي�س  �إنتي  يبقى  ل..   -
بر�أيي �أنا ده �ف�شل مكان ت�شربى فيه قهوة.. ده �أنا و�خد �شورة ليه من 

بر�.. كل ما ��شوفها ��شم ريحة �لقهوة طالعة منها

ردت كارمن با�شمة:

- يا �شالم!!.للدرجة دى؟.. خال�س �بقى خدنى هناك مرة

- ب�س كد�.. �إنتي توؤمرى

عاوزه ��شاألك �شوؤ�ل وعاوز�ك ت�شرح كد� بخيالك قبل ما تجاوب

- �تف�شلى

�لزمن.. هتحب  ن�شافر عبر  ��شود ع�شان  ثقب  و��شتخدمنا  -لو ح�شل 
ت�شافر �أي زمن و��شمعنى.. فكر بقى كد� وجاوب
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�شمت قليال ثائر مفكر� قبل �أن يقول في هدوء:

- يعنى.. كنت ممكن ��شافر للحظه �للى قبل ما و�لدى يموت فيها ع�شان 
�حذره و�نقذه.. �أو على �لقل كنت �شافرت للحظه وهو بيكتب فيها �للغز 
لها �شوية يا بابا بدل �أنا م�س عارف �عمل حاجه كد� فيه.. �أو  و�قوله �شهِّ
كنت �شافرت �أي زمن تاني غير زمنا ده كان يبقى �ح�شن.. كنت هرجع 

�لع�شرينات.. �أنا بحب �لزمن ده جد�.. 

ظهرت �بت�شامٌة على وجهه قبل �أن يتابع:

و�بو�س ر��شه  �ل�شي�شة  �و عارفه كنت ممكن �رجع لأول و�حد �خترع   -
و�قوله يخرب بيت دماغك يا �شيخ. . �أو �رجع للحظة �للى �لعالميين 
دول )�حمد بركات(و)�بر�هيم �لفولى( كانو� ل�شه في بطن �مهم و�روح 

غازز بطن �مهاتهم لغاية مينزلو� قد�مى و�نا و�قف مبت�شم في هدوء.

كتني و�هلِل.. �أنا معاك فعال هّما  �شحكت كارمن ب�شدة وهى تقول: �شحَّ
ي�شتاهلو� كد�

فرد ثائر: طيب و�نتى بقى.. جاوبى على �شوؤ�لك؟

لحاجات  هرجع  كنت  ممممم..  تقول:  �أن  قبل  قلياًل  كارمن  فكرت 
ياما �وى.. يعنى كنت هرجع للحظة )مودي �لإمام( وهو قاعد بيعمل 
حط  بيقولو  �لطيب  وعاطف  )�لهروب(  لفيلم  �لت�شويرية  �لمو�شيقى 
تنويحة )�شياد �ل�شقور( دى فيها، كنت ه�شكرهم و�قولهم �نتم قتلتونى 
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�ألف مرة كل مرة ��شمع فيها �لمو�شيقى �لهايلة دى.. كنت هرجع لحظة 
وهو  كيتون  وبا�شتر   city lights فيلم  بي�شور  وهو  �شابلن  ت�شارلى 
بي�شور فيلم the general و�قولهم �نتم �أ�شاطير �ل�شينما.. �إز�ي 
خليتو� �فالمكو� �ل�شامته تبقى معبره �كثر من 500 فيلم ناطق؟ تعرف 
با�شتر كيتون عمره ما �شحك في �فالمه.. لكن تتفرج عليه يخليك تقع 
تانى!!؟..  �يه  ممممم..  بجد...  �لعبقرية  دى  هي  �ل�شحك..  كتر  من 
كنت هرجع لأول و�حد قعد في ليلة �شتا ي�شرب قهوة وي�شمع فيروز ويقر� 
كتاب و�قوله: �هلل يخرب بيتك.. �نت بوظت جيل كامل بعديك فاهم �نه 
هو ده �لعمق.. كنت هرجع لل�شخ�س �للى �قنع عماد حمدى باأن وجهه 
فينا  عملت  ليه  و�قوله:  قفاه  على  و�ديلو  ممثل  وينفع  وكيوت  �شينمائى 

كد�!!؟

�نفجر ثائر من �ل�شحك قائال: كل ده؟؟.. طيب مالو عماد حمدى ب�س.. 
عملك �يه �لر�جل؟

- كد� يا عم م�س بحبُّه.. ده كيفه �أ�شا�شا يطلع يبوظ كل �لجو�ز�ت.. �أي 
جو�زه تالقيه و�قف فيها

رد ثائر مبت�شما: �أنا �شايفك متحامله عليه ب�س ما�شى.. بقولك �يه ر�أيك 
لو نتم�شى �شويه؟

- مفي�س م�شكلة.. يال بينا
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َيا في  نه�شا ِمن مكانهما قبل �أن ت�شر كارمن على دفع �لح�شاب.. تم�شَّ
ل  لحظاٍت  �لزمن  من  ي�شرقان   . معا.  ي�شحكان  �لرمل  محطه  �شو�رع 
ُتن�َشى لتطبع في ذ�كرة كل منهما.. جميل هو تكوين �لذكريات.. ربما 
يمر على كل فرد لحظات هو يعلم في حينها �أنها �شتكون ذكرى فيما بعد 
لذلك يجب عي�شها بكل ما فيها.. ت�شويرها في ذهنه بكل تفا�شيلها.. 
فال �حد يعلم هل �شيعي�س مثل هذه �للحظات مرة �أخرى �أم ل.. ومما 
جعل هذه �للحظة مميزة هو ما �أقدمت كارمن على فعله.. فقد تاأبطت 
ذر�َع ثائر وهى تنظر له بُحب وي�شير�ن معا.. فقد تيقنت حيَنها �أنه هو 
َمن ترغب �أن ي�شاركها حياتها وم�شتقبلها فتخلت عن غرورها و�لت�شقت 
�أنها  �لقوية  ب�شخ�شيتها  تظن  كانت  به..  وتحتمى  ذر�ع��ه  تحت�شن  به 
�لنهاية..  في  �أنثى  ولكنها  �لحب..  على  و�شيطرَتها  �شروطها  �شتفر�س 
�إلى رُجٍل يحتويها ويحمل عنها  �أنثى.. بحاجة  نعم مختلفة لكنها تظل 
�لدنيا  بها  ت�شيق  ترتمى في ح�شنه عندما  رُجٍل  �إلى  �أثقالها.. بحاجة 
قاعدته  فتلك  قو�عد  للحب  ك��ان  �إن  بغتًة..  ياأتي  �لحب  ل��ه..  لتبكي 
يقول  عندما  �لحب...  في  نوقع  متى  �لتنبوؤ  �أب��د�  يمكن  ل  �لأ�شا�شية.. 
�أحدهم �لمقولة �ل�شهيرة "�نا �شكلى هِحب ول �إيه؟".. فهو بالفعل يكون 

قد �أحب.

�ل�شينمات ف�شاحت كارمن في  �لحبيباِن مًعا حتى و�شال لمجمع  �شار 
فرح وهى ت�شير بيدها �إلى �ل�شينما:
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- �يه ده.. ؟ ده فيلم avatar 2 نزل �هو... يال بينا ندخلو�

فرد ثائر: معل�س يا كارمن.. خليها يوم تاني طيب ع�شان عندى �شغل.. 
عندى مقال لزم �خل�شه و��شلمه

ت كارمن ومالمح �لخيبة على وجهها: فردَّ

ه - ما�شى م�س م�شكلة.. �لمهم �بقى وّرينى �لمقال �ول ما تخل�شُ

- �أكيد طبعا.. �إنتي �ول و�حده

قلب  في  نف�شيها  وج��د�  حتى  �شيرهما  يكمالن  وهما  رقة  في  �بت�شمت 
�شارع �لنبي د�نيال.. فقالت كارمن:

- �أنا بحب �ل�شارع ده جد�... تعرف �ن فيه �أ�شطوره عنه بتقول �ن كان 
�ن�شقت  فالأر�س  بالليل  ده  �ل�شارع  في  ما�شيين  مخطوبين  �تنين  في 
�لأر�س زى ما  تاني  وبعديها بلحظات رجعت  ب�س  �لبنت  وبلعت  ن�شين 

كانت ومحد�س لقى �لبنت دى بعد كد�؟

- �ه عارف جدتى كانت بتحكيهالى و�نا �شغير.. وكانت بتقول �ن �لبنت 
�للى  فهو  �لجن  ملوك  من  ملك  بيحبها  فكان  ج��د�  جميلة  كانت  دى 
خطفها معاه لتحت.. على فكرة �شح �أنا جدتى �شاكنة هنا في �ل�شارع ده 

ثم �أ�شار باإ�شبعه �إلى منزل قديم وهو يقول:

- تعالي ن�شلِّم عليها بقى ع�شان وح�شتنى.. كمان عيب �آجى هنا ومعدي�س 
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عليها

فرّدت كارمن: ما�شى يال.. �لنا�س �لكبيرة دى َبَركه و�هلِل.... وعندهم 
ق�ش�س ورو�يات ما تقرها�س في �ح�شن �لكتب... ممكن تقولى حاجه 

�خدها فكرة فيلم ول حاجه

فرد ثائر مبت�شما:

- �نتى هتيجى معايا ت�شتغليها ول �يه؟.. ل جدتى بقت بتن�شى.. ف�شبيها 
في حالها.. هنطلع ن�شلِّم وننزل على طول

ت كارمن: ما�شى خال�س يا عم فردَّ

�شعد �لثناِن �إلى �شقة جدِته �لقديمة.. وما �إن ر�أته جدُته حتى �شمته 
�إلى �شدرها في فرحٍة وعاتبته لعدم زيارتها من فترة.. �أ�شادت بجمال 
كارمن ون�شحته باأن يتخذها عرو�شا.. لم ت�شتطع كارمن كْبَت ف�شوِلها 
فاأخذت تت�شاءل عن �شارع �لنبي د�نيال و�لق�ش�س �لتي ترَوى حوله.. 
فق�شت عليهما �لجدة �لكثيَر من �لق�ش�س �لتي يتد�ولها �لنا�س حول 
هذ� �ل�شارع.. قبل �أن يتطرق �لحديث �إلى و�لد ثائر.. فتقول �لجدة في 

�أ�شى :

- �هلل يرحمه ياما ن�شحته يبِعد عن �ل�شكه دى.. ما َكن�س بيعمل �إل �للى 
في دماغه



176

�شكتت قليال قبل �أن تتابع:

كان حا�ش�س  �أِكنه  ي�شلَّم عليا؟..  بيوم  �لحادثه  قبل  �نه جالى  تعرف   -
�نه م�س هي�شوفنى تانى... لما بيوح�شنى بدخل �أو�شة مكتبه �للى كان 
بيق�شى فيها معظم وقته قبل ما يتجوز.. بدخلها و�قعد فيها �تفرج على 

�شوره و��شم ريحته فيها.

تذكر ثائر تلك �لغرفَة فقال لجدته في �شرعة:

- بعد �إذنك هدُخل �لأو�شه دى.. وح�شتنى �أنا كمان وعاوز ��شوفها

- �ه يا حبيبى �تف�شل

نه�س ثائر في �شرعٍة فلحقت به كارمن قائلًة:

- عاوزه ��شوفها �أنا كمان

لم تكن غرفة �لمكتب هنا تختلف كثير� عن نظيرِتها في منزل ثائر.. 
لديه  �لتي  تقريبا  �لكتب  نف�س  تحوى  �شخمة..  مكتبًة  تحوي  فكانت 
هناك.. نظر ثائر �إلى �لحائط �لمقابل ليجد �أي�شا نف�س �ل�شور تتو�شط 
�لحائط �شالح جاهين.. تول�شتوى.. �أمل دنقل.. جبر�ن خليل.. د�فن�شى 
�لقائُد  كاأنه  فبد�  دنقل..  �أمل  �شورة  �أكبرهم  كانت  وربما  بالترتيب.. 

وحوَله �لجنود فتمتم ثائر:

- �نا حا�ش�س �إني في �لبيت عندى.. نف�س �لأو�شه
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تحٍد  في  له  ينظر  كاأنه  ب��د�  �ل��ذي  دنقل  �أم��ل  �شورة  من  ثائر  �قترب 
و�شموخ.. �قترب مكلًِّما �إياه:

- م�س هتقول على �ل�شر �للى مخبيه؟ و�شمت قليال كمْن ينتظر رًد�.. 
فقالت كارمن:

- �يه يا ثائر.. �نت �تجنيت ول �يه؟.. �للغز جننك خال�س؟

فردَّ ثائر:

- �ه فعال.. �أنا حا�ش�س �إني قربت �تجنن

- طيب �نت دورت على �شو�رع ��شمها �لإ�شكندر �لأكبر؟

- ل ل�شه ب�شر�حه

- طيب �أُمال عاوز تالقيه �إز�ي من غير متدّور؟

- ما �أنا كنت م�شتنى �أف�شى ب�س و�دّور 

ل �شغلك ودّور  فرّدت كارمن: ما �نتا فا�شى �هو وبتتف�شح.. يبقى روح كمِّ
على �ل�شارع

�شحك ثائر من �أ�شلوب كارمن فقال:

- حا�شر يا فندم.. يال بينا

قالها ثم غادر�.
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* * *    

 �أطلِت �لمذيعُة �لجميلة لتعلن عن فقرِتها �لقادمة وهى تقول: "�لفقرة 
�لقادمة عبارة عن حو�ر �شيا�شى من نوع فريد.. �شيُفنا هو �شيا�شى منذ 
�لكبير  �لأ�شتاذ  هو  و�شيُفكم  �شيُفنا  م�شر..  بجيفار�  ب  ملقَّ ولدت��ه.. 

رئي�س تحرير جريدة �لخان.. ها�شم �ل�شرقاوي"

بوقاٍر وعالماُت �لحزِن على  �لذي جل�س  �ل�شيف  �إلى  �لكامير�  لتتحول 
وجهه قبل �أن ت�شاأله �لمذيعة ما �شبب مالمح �لحزن؟ فيرد �ل�شيف:

- �نا ب�شتغرب من �شوؤ�ل ح�شرتك.. هو ح�شرتك م�س بتقرى جر�يد �أو 
حاجه؟.. م�س عارفه �يه حا�شل؟.. فارتبكت �لمذيعة من هذ� �لهجوم 
�لمفاجئ قبل �أن ترد في �شرعة: �ه طبعا يا فندم عارفه.. ع�شان �لنا�س 

�للى ماتت من �لفيرو�س وحادثة �لأتوبي�س

بيح�شل  �ل��ل��ى  �ي��ه  ع���ارف  م�س  �أن���ا   : و����ش��ح  غ�شٍب  ف��ي  ها�شم  ف��رد 
بالظبط.. يعنى �يه م�س عارفين يحددو� �لفيرو�س ول طرق �ل�شابه بيه 
�يه، �مال هما قاعدين بيعملو� �يه.. ؟�لمفرو�س كام و�حد يموت ع�شان 
�أطفال مكررة  �أتوبي�س  نعرف نوعه �يه �لخطر �للى بيو�جهنا؟ وحادثة 
وما بنتعلم�س ول بناُخد خطو�ت.. �متى هناخد خطو�ت ر�شمى؟ �متى 
هنحا�شب �لم�شوؤليين.. ؟ حادثه زى دى بّر�.. �لحكومة كلها من نف�شها 
تعوي�شات وكان �هلل  ن�شجب وندين وندفع  ��شتقالتها و�حنا هنا  بتقدم 
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بال�شر عليم.. فيه �يه �أنا م�س فاهم

ي نف�شك يا فندم ردت �لمذيعة: هدِّ

فتابع ها�شم في غ�شب: ل م�س ههد�.. كمان فيه حاجه.. قب�شو� على 
ل.. باأى حق  يو�شف هارون في مظاهرة �لإ�شكندرية وبيقولو� عليه مموَّ
ل من �لخارج.. ؟ �أنا لحد دلوقتى ما �شفت�س  �نتو� حكمتو� عليه �نه مموَّ
�أي حاجه ر�شمية تثبت �نه �عترف بكد�.. �نتو� عرفتو� منين بقى.. ؟ 
وباأى حق ��شا�شا يتم �لقب�س عليه.. ؟ ع�شان كان بيهاجم �ل�شابط؟؟ 
خلينا  جنبه؟؟  مجا�س  م��الك  ده  �ل�شابط  �ن  تفهمينى  ع��اوزه  يعنى 
و�قعيين �شويه ب�س.. �أنا من مكانى هنا بطالب بالحرية ليو�شف هارون 

وم�س ههد� غير لما يتم �لإفر�ج عنه

�نتف�شت �شارُة بقوٍة عند �شماعها �لُجَمل �لأخيرة �ل�شادرة من �شا�شة 
�لتلفزيون.. فقامت ِمن مجل�شها لترفع ِمن �شوِته وهى تقول:

- ين�شر دينك يا �أ�شتاذ ها�شم.. عمرك ما خيبت ظنى فيك.. �نت �أبي 
�لروحى فعال.

�ل��الب،  �إل��ى  م�شرعًة  فاأندفعت   . ف��ج��اأة.  ر�أ�شها  �إل��ى  �لفكرُة  قفزت 
تحت  جديدًة  �شفحًة  �أن�شاأت  �لفي�س..  على  �شفحَتها  وفتحت  فتحته 
�أ�شدقاَءها وطلبت منهم دعوة  ��شم )�لحرية ليو�شف هارون(.. َدَعت 
�لمزيد.. و�شعت بال�شفحة تفا�شيَل ما حدث في �لمظاهرة، وكيف �أن 



180

يو�شف هو �لذي �أنقذها، وكيف �أن �ل�شابط هو �لذي �عتدى عليها وك�شر 
كاميرتها �لخا�شة.. ودخل �لكثير ممن كانو� في �لمظاهرة ليوؤكدو� هذ� 
�أُعِجب بها �لكثيرون و�لكل  �لكالم.. �شاعات قليلة وكانت �ل�شفحة قد 
ي�شارك �ل�شفحة لأ�شدقائه حتى و�شلت ل� 11000 في غ�شون �شاعات 
ليو�شف هارون..  ..�لحرية  status خا�شته  �ل�  �أ�شبح  �لكثير  قليلة.. 
�آلف �ل�شباب غيَّرو� �شورة �لبروفايل �إلى �شورة يو�شف مكتوب �أ�شفلها 

ل ِمن �لخارج(. د�فعَت عن �شرِف �أُختي.. فاأ�شبحَت مموَّ

�بت�شمْت �شارُة ِمن �نت�شار �ل�شفحة وَتفاُعِل �ل�شباِب معها.. ُردَّ �لأمُل �إلى 
قلبها.. ز�دت قوُتها و�إ�شر�رها.. قالت في قر�رة نف�شها.. �إن �لعالم كله 
�شيعرف قريبا حقيقة ما ح�شل.. و�شيطالبون بالإفر�ج عنه.. �شتر�شل 
�إلى حقوق �لإن�شان و�إلى كل �لمنظمات �لمهتمة بذلك.. كل ذلك �شيولِّد 
��شِمه  ِذكر  وبمجرد  يو�شف..  عن  �لإف��ر�ج  على  يجبرهم  حتًما  �شغًطا 
خوف..  �أم  حٍب  رجفُة  �أه��ي  ت��درى  ول  قلُبها..  �رتَجَف  خاطرها  على 
تحبه  �أنها  �أو  �لبد�ية  في  به  معجبًة  كانت  �إن  �أنها  جيد�  تعلم  ولكنها 
�شتفعل  �أخ��رى..  مرة  تر�ه  �أن  هو  تريده...  ما  وكل  �لآن..  تع�شقه  فهي 
باإذن �هلل،  �أخرى  �لنوَر مرة  يو�شُف  �أجل ذلك.. �شيرى  ِمن  �لم�شتحيَل 

َثها قلُبها. هكذ� حدَّ

جاءتها فكرٌة �أخرى قررت تنفيَذها في �لجامعة.. �أل وهى تنظيم وقفٍة 
وو�شعها  وت�شويرها  عنه..  بالإفر�ج  للمطالبة  �لجامعة  في  �حتجاجية 
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تنديٍد  مجرَد  لي�س  �أن��ه  �لعالم  ي��رى  حتى  �لفي�س  على  �شفحتها  على 
لهذ�  قوة  �أعطى  ومما  لديها  بقوة  �لأم��ل  �زد�د  فعل...  دون  ومطالبٍة 
�لأمل هو �لت�شاعد �ل�شريع لعدد معجبي �ل�شفحة و�لتفاعل معها.. �إنها 
ها وتحارب من  تحارب من �أجل هدفْين �لآن.. تحارب من �أجل �إنقاذ حبِّ
�أجل �إن�شاف كلمة �لحق في وجه �لظلم.. لذ� لن توَجَد قوٌة في �لعاَلم 

يمكن �أن توِقَفها.

* * *

�أبي�س..  فَتح يو�شُف عينيه في بطء لي�شطدم برُجلْين يرتدياِن بالطو 
نقله  وتم  عليه  �أغَمى  هل  �أو ممر�شون..  �أطباُء  �أنهم  هيئتهم  ِمن  يبدو 
�لبت�شاَم  حاول  �لأخير..  �ل�شتنتاج  لهذ�  يو�شف  �رتاح  للم�شت�شفى؟؟ 
يو�شف  ه  تنبَّ �ل�شكوك..  نف�شه  �أثارت في  �ل�شارمة  لكن مالمحهم  لهم 
ج�شِم  حركَة  ليقيد  ركبتيه  على  يجثو  �أحدهم  به،  يفعلونه  ِلما  فجاأة 
يو�شف بالكامل و�لآخر يم�شك ذر�عه �ليمنى بقوٍة ليغر�س بها حقنة ثم 
�إنه لي�س  يتركونه ملقى باإهمال على �لأر�س.. �أفاق يو�شف من حلمه.. 
بالم�شت�شفى.. �إنه ما يز�ل د�خل تلك �لزنز�نة �لكريهة.. كيف لم ينتبه 
لذلك فور �إفاقته؟ ومتى �أغمى عليه من �لأ�شا�س؟.. �إنه ل يتذكر.. فقط 
يتذكر �لعروق �لمتجمدَة و�نتظار �لموت.. تح�ش�س ج�شمه ووجهه.. رجع 
�إنه لم  �أنه لم يمت بعد..  �هلَل  �أخرى.. حمَد  للعروق مرة  �لد�فئ  �لدم 
َفَقَد �لإح�شا�س  يعد يدرى كم َمر عليه من �لوقت وهو محبو�س. . فقْد 
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بالزمن.. ولكنه يدرى بالتاأكيد �أنه منذ دخوله هذ� �لمكان وهو ل يتناول 
�أو �ل�شر�ب.. َحْلُقه �لجاف كال�شخر و�شرخات بطنه يخبر�نه  �لطعام 
بذلك.. ماذ� �شيفعلون معه؟.. ت�شاءل.. هل �شيتركوه يجوع حتى �لموت؟ 
�أم �شيلعبون معه �شيا�شة �لتجويع مقابل قول ما يريدون �أن ي�شمعوه؟.. 
فقد�نه  �شبب  �أن  متاأخًر�  يدرك  بد�أ  ر�أ�شه،  في  د�رت  �لأ�شئلة  تلك  كل 
للوعي هو ما يتم حقنه به، حاول �لنهو�َس من مكانه.. ل يقوى.. �لج�شد 
ي�شرخ مطالبا بالطعام و�ل�شر�ب.. حاول �ل�شر�َخ �شوُته خرج �شعيفا 
متح�شرجا.. تناهت �إلى م�شامعه �شوت �أقد�م تقترب و�لباب �لفولذي 
يفتح في بطء ليظهر �أمامه �شابٌط �شاب وخلَفه ثالثٌة من جنود �لقو�ت 
�لأربعَة  يو�شف  تفح�س  و�أج�شامهم..  هيئتهم  من  ذلك  بد�  �لخا�شة.. 
في  عليه  �عتدى  �ل��ذي  �ل�شابط  نف�س  �أن��ه  بحقيقة  لي�شطدم  بنظِره 
�لمظاهرة.. يقف �لآن �أمامه ينظر له ب�شر�مة و�أعين تقفز منها نظرة 
�نت�شار وظَفر.. قبل �أن يتحرك �ل�شابط في بطء تجاهه وياأمر جنوَده 
باإ�شارة فيتحرك �ثناِن منهم يم�شكان بذر�َعي يو�شف لينه�س.. قبل �أن 

يقول �ل�شابط:

- عامل �يه يا يو�شف؟.. �تمنى تكون مب�شوط معانا هنا

نظر يو�شف له في �شعف قبل �أن يقول:

- �نا.. فين؟
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رد �لظابط في �شر�مة:

�للى  �ن  تعرف  �نك  لك  بالن�شبه  �لمهم  م�شكلة..  م�س  دى  فين  �نت   -
بيجى �لمكان ده.. بيطلع منه حاجه تانيه خال�س

رد يو�شف :

وعاوز  �لنيابة..  على  �تعر�س  وع��اوز  ُتهمتى؟..  �يه  �عرف  عاوز  �نا   -
محامى.. �أنا من حقى كل ده

�شحك �لظابط بقوة قبل �أن يتحرك تجاه يو�شف ويقول:

- يا��� يا يو�شف.. ده �نت خيالك و��شع �وى.. ب�س �للى عجبنى فيك �نك 
طموح.. �لطموح حلو بر�شو

�شكَت قليال قبل �أن يتابع:

في  �ل�شغب  لثارة  �جنبية  جهات  من  ل  مموَّ �نك  �شيدى..  يا  تهمتك   -
م�شر.. و�للى هتعترف به في فيديو.. �نك فعال ممول من جهات �جنبيه 
�ل�شبكه وهنقولك  تاني في  و�ن في �ع�شاء معاك  بالدولر  وبيدفعولك 

على ��شماء تقولها.. ب�س كد�

ردَّ يو�شف في تحٍد: �أنا م�س هعترف على حاجه �أنا معملتها�س.. و�لفلو�س 
دى و�حدة �شاحبتى رو�شية بعتهالى م�شاعدة ليا

�بت�شم �لظابط وهو يقول:
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طيب ما �حنا عارفين.. �شفنا �لمحادثات بتاعتكو� في �لبيت و�لر�شايل... 
ب�س بر�شو هتقول �للى �حنا عايزينه

رد يو�شف في تحٍد و��شح:

ل... م�س هعترف بحاجة

رّد �ل�شابط وهو ي�شير حوله في �لغرفة:

منا  تطلب  وهتيجى  ده  �لمكان  في  ��شبوع  خ��الل  �ن��ت  يو�شف...  يا   -
وتتو�شل �نك تعترف باى حاجه �حنا عاوزينها.. ��شلى �نت م�س عارف 
في  هنا  �نت  تا�شي�شه...  فكرة  �شاحب  هو  �بويا  ده  �لمكان  فين..  �نت 
)�لخندق(.. ده مكان بيجى فيه كل �للى فكر نف�شه يوم بطل وطلع يهلل 
ويطالب بحاجات بيقر�ها في �لكتب ولكن ��شا�شا هي ملها�س وجود في 
�لعالم كله م�س هنا ب�س.. بيجى هنا بيتمحى من دماغه كل �لفكار دى.. 

بيطلع من هنا و�حد تانى، �شخ�س جديد.

�شَكَت قليال قبل �أن يتابع:

- �نت م�س من �لنوعية دى.. هتقولى �نت جيت هنا ليه؟.. ل�شبب ب�شيط.. 
�نك �عتديت عليا.. �عتديت على �ل�شابط ح�شام.. و من �شوء حظك �ن 
�أنا �لتج�شيد �لفعلى لنموذج �لظابط �لفا�شد.. عارفه؟؟.. �للى بت�شوفه 
في �لفالم وبتقر�ه في �لرو�يات.. ب�س لال�شف �لفالم و�لرو�يات دى 
بوظت �شورتنا خال�س.. على طول مطلعالك �شورة �لظابط �لفا�شد ده 
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ب�شبب �لفلو�س... مع �ننا بنقب�س كوي�س.. مع �ن في ��شباب تانية كتير.. 
وبر�شو من �شوء حظك.. �ن �شببى �خطر �شبب

�قترب منه وهو ي�شاأله؟

- عارفه؟؟

لم ينتظر �لرد فتابع كلماته في بطء مدرو�س:

حاجه  ودى  ك��د�  وع��ارف  نف�شيا..  مري�س  �ن��ا  �لنف�شي...  �لمر�س   -
مفرحانى... �لم�شكلة �ن �لنا�س كلها فاكره نف�شها �نها �شوية نف�شيا.. 
�ل �نهم كلهم مر�شى ب�س م�س عارفين... �نا بقى عارف... �نا مري�س 
�لخا�شة..  مملكتى  ده  فيه  �نت  �للى  و�لمكان  �لنخاع...  حتى  نف�شيا 

عارف �يه �للى بيح�شل هنا بالظبط؟؟

قالها وهو يقترب من وجه يو�شف:

- ه�شيبلك خيالك �شوية يفكر في �ل�شوؤ�ل ده... ب�س �أنا عاوز �طمنك... 
�حنا ول هن�شربك ول هن�شعقك بالكهربا ول هنقطعلك بتاعك ول كل 
�لكالم ده.. هنا عذ�ب من نوع تاني خال�س.. هنا ما ل عين ر�أت ول �أُذن 

�شمعت.. هنا جحيم �لأر�س... و�حنا �لزبانية

ومع �نتهاء كلمته �لخيرة.. خرج �ثناِن من �لجنود خلَفه لياأتيا بطاولٍة 
معدنية طويلة لي�شعاها بطول �لزنز�نة.. ثم جذبا يو�شف بقوة و�أَخَرج 
�أحدهم من جيبه �شريطا وربطه حول عيَني يو�شف.. مما جعل يو�شف 
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ي�شرخ:

- �شيبونى.. �نتو� هتعملو� �يه.. �شيبونى حر�م عليكو�

على  بو�شعه  قاما  ثم  �شر�خه..  ليوقفا  فِمه  على  �آخ��َر  �شريطا  و�شعا 
من  د�ه  ج��رَّ �لطاولة..  على  ظهره  على  �لنوم  على  �أجبر�ه  �لطاولة.. 
جانبًيا  زًر�  و�شغَط  �لطاولة  من  ح�شام  �قترب  �لد�خلية..  ثيابه  باقي 
�لأط��ر�ف.. فجذب  قيوٌد معدنية عند  بها.. فظهر على �شطحها  خفيا 
قيد  في  قدٍم  كل  عْت  وو�شِ �لطاولة  �إلى طرَفي  يو�شف  َقَدَمي  �لجندياِن 
حديدى مت�شل بالطاولة، ثم جذبا يديه �إلى طرَفي �لطاولة من �لناحية 
�إلى  ثم ذهبا  بالطاولة  مت�شل  قيد حديدى  في  يد  كل  وو�شعا  �لأخرى 
ثم  بالطاولة..  مغرو�شان  طرفاه  معدني  ط��وٍق  بين  وو�شعاها  �لر�أ�س 
ربطا بطنه باأحزمٍة ِجلدية في منت�شف �لطاولة.. �شمع يو�شف �شحكًة 

ق�شيرة من ح�شام قبل �أن يقول:

- حاول ت�شتمتع بوقتك بقى.

يغَلق..  �لفولذى  و�لباب  تغادر  �أق��د�ٍم  وْقَع  يو�شف  َي�شمع  �أن  قبل  قالها 
�لعذ�ب  �أدرك يو�شف معنى  �ل�شكل  لتقييده بهذ�  �لأولى  �للحظات  منذ 
�لذي كان يرمى �إليه �ل�شابط.. فهو مقيد �لعينين و�لفم ب�شدة.. مقيد 
�إلى طاولٍة حديدية كل طرٍف في ج�شمه بعيٌد عن �لآخر ل يتالم�شان.. 
حاول بكل ما بقى له من قوة �لتخل�َس من �أي قيد له لكن دون جدوى.. 
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كانت �لأغالل ل تتحرك حتى ِمن مو�شعها.. �لآن ل يملك �شوى عقله 
�أع�شابه ومحاولة �لنوم حتى  �إرخاَء  �لذي ي�شتطيع �لتحكم به.. حاول 
�أَبى ج�شُمه وعقله  ل ي�شعر بالوقت يمر عليه وهو بذلك �لعذ�ب.. لكن 
�لنوَم وُهَما على تلك �لحالة.. لم يعد محتمال �لجوع �لقار�س و�لحْلق 
�لجاف و�لظالم و�ل�شلل �لذي �أ�شاب ج�شَمه، لو بقى على هذ� �لو�شع 
�أنه  �أكثر من يوم �شيعترف بالتاأكيد بكل ما يريدونه.. كان يظن نف�شه 
�أن  فكرة  تخيل  مجرد  يحتَمل..  ل  ع��ذ�ب  حقا  لكن  ذل��ك..  من  �أق��وى 
�شيبقى على هذ� �لو�شع طويال �أ�شابه �لرعب، معنى �أن تكون مقيد من 
�لعقل هو  ت�شتطيع �للتفات بها، فقط  �لر�أ�س ل  . حتى  �لأط��ر�ف.  كل 
�أ�شاب يو�شف.. تمنى  ما يعمل.. �شعور بالقهر و�لنهز�م و�لذل و�لألم 
في قر�رة نف�شه �أنه لم يعتِد عليه من �لبد�ية.. قفزت �شارة �إلى ذهنه 
فجاأة. . �شاأل نف�شه هل ي�شتحق حبها �أن يرى كل هذ�؟، ردَّ قلبه بنعم، 
للحياة..  �لوحيد  �شببه  �إنها  �شابقا  يقول  كان عقله  بالنفي..  وردَّ عقله 
لكن بعد و�شعه تحت �ل�شغط و�لألم هل يمكن �أن يتخلى عن حبيبته.. 
؟حقا هي ت�شتحق �أن يتحمل من �أجلها هذ� �لعذ�ب.. قطع �أفكاَره فجاأة 
�شوٌت ك�شوت خرب�شة في �لحائط.. ��شتمر ثو�نَي ثم �نقطع.. يقولون 
�إنه عندما تفقد �أيًا من حو��شك �لخم�س يزيد لديك �لتركيز و�لقوة في 
فبالتاأكيد  تام  و�شمت  تام  يقبع في ظالم  يو�شف  وهنا  �أخرى..  حا�شة 
حا�شة �ل�شمع تعمل باأق�شى قوِتها.. عاود ذلك �ل�شوت بقوة �أكبر قليال 
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ولي�س فقط خرب�شة حائط، بل �شاحبه �شوُت نمنمٍة كنمنمة فاأر... �رتعب 
�لفئر�ن..  َيكرهه في حياته هو  يو�شف من ذلك �ل�شتنتاج.. فاأكثر ما 
تلك �لكائنات �لبغي�شة �لتي تثير في �لج�شد ��شمئز�ز� وتقزز� بمجرد 
روؤيتها �أو لم�شها.. �زد�د �ل�شوت في �أُُذنه مما تاأكد له �إنه �شوت فاأر في 
�أر�شية �لزنز�نة.. مهال هناك �زدو�جية في �ل�شوت.. و�شوت �أقوى من 
�لآخر.. يبدو �أنها فئر�ن.. �رتعب يو�شف من �لفكرة وتمنى �أن لو ظال 
�أحالمه وتبخرت بمجرد �شماع طقطقة  �لأر�س.. تال�شت  مكانهما في 
معدن.. يبدو �أنهما يقر�شان في �لطاولة �لمعدنية.. �رتع�س ج�شُد يو�شَف 
�شرت  ظهورها،  يخ�شى  كان  كو�بي�شه  �أ�شو�أ  في  حتى  �إنه  �لخوف..  من 
ق�شعريرٌة باردة فجاأة في ج�شده عند مالم�شته ل�شيء ذي فرٍو يتحرك 
بجانب يده.. لقد و�شل �إليه.. حاول �لتحرَر من قيوده بكل ما �أُوتي من 
همهماٍت  �شوى  ُيخِرج  لم  بقوة..  �ل�شر�َخ  ح��اول  ج��دوى..  دون  ق��وة.. 
مكتومة.. قفز �لفاأر فجاأة �إلى بطنه يت�شممها في حذر ويتجه �إلى �أعلى 
�إلى ر�أ�س يو�شف.. حاول يو�شف �إز�حته بر�أ�شه لم يفلح �شوى في جرح 
ر�أ�شه من ذلك �لطوق �لمعدنى... وقف �لفاأر على وجهه.. �شعر يو�شف 
وجهه  على  منه  يت�شاقط  لِزج  و�شائل  �أنفا�شه،  تلِهب  �لكريهة  بر�ئحته 
�شعر  م..  لأنه مكمَّ �لمفتوح رغما عنه  وفمه  �أنفه  �إلى  يت�شلل رغما عنه 
بالفاأر �لآخر يقر�س في �أ�شابع ِرجليه بقوة.. و�آخر يقر�س في �أطر�ف 
بالمزيد  يوحي  �ل�شوت  �زدي���اد  �إذً�..  فقط  �ثنْين  لي�شو�  �أ�شابعه.. 
�أنحاء ج�شمه..  و�لمزيد من �لفئر�ن... �شعر يو�شف بها تقفز فوق كل 
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�أنيابها تغر�س بكل مكان بج�شده.. حلمات  تقر�س كل جزء بج�شمه... 
يو�شف ومحاولت تحطيم  َكري.. �شاعت �شرخات  �لذَّ �شدره.. ع�شوه 
و�أ�شابعه  قدمه  من  تنفجر  بالدماء  �شعر  ف�شيئا..  �شيئا  تتال�شى  قيوده 
ووجهه مع ذلك �لأخير �لذي �ختار �لأنف ليغر�س �أنيابه بها ليلتهمها.. 
�لقار�س  �لجوع  يهمه  يعد  لم  بج�شده..  مكان  كل  من  تنفجر  �لدماء 
و�لحلق �لجاف.. لم يعد يهمه �أن يحب�س �أو ي�شنق حتى.. لم يعد يهمه 
حبه.. نعم.. لم يعد يهمه.. فقط يريد �لخروج من هنا باأى طريقة.. 
ه ي�شيق  ل له �أن �أحباله �ل�شوتيَة قد تقطعت.. بد�أ تنف�شُّ �شرخ حتى ُخيِّ
حتى �شعر �أن �لهو�َء يدخل له من ثقب �إبرة.. ز�د معدل �شربات قلبه 
حتى �أ�شبحت تناف�س طائر �لطنان في �ل�شرعة.. دو�ر رهيب َتَملَّكه ولم 

ي�شتطع مقاومته حتى �شقط فاقَد �لوعي.
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الفصل الثامن

كان �ل�شتاُء قد بد�أ يعلن عن نف�ِشه في �شباح ذلك �ليوم من منت�شف 
�أكتوبر، فلم يكتِف باإر�شال بع�س تيار�ِت هو�ٍء قوية من �لرياح �لمو�شمية 
�لتي تتطاير معها �لقّبعاُت وترفع تنور�ت �لفتيات.. بل �أ�شر على �إكمال 
�لم�شهد بنزول بع�س �لأمطار �لخفيفة �لتي مهما حاولَت �لحتماَء منها 
فهي ت�شقط د�ئًما في موؤخرة عنقك لتعطيك ل�شعة خفيفة تخبرك بها 
�أنك لن تفلت منها.. كان ذلك حينما كان ثائر يحاول �للحاَق بموعده 
مع �أحمد عبد �لفتاح مدير مكتب �لجريدة، منعته من ذلك زحمة �ل�شير 
في ذلك �لوقت من �ل�شباح مما �أجبره على �لو�شول متاأخر� �شاعًة على 

�لأقل.. مع ذلك قابله �أحمد بحفاوٍة وحما�س �شديدْين قائال :

- �يه يا عم �لنجاح ده كله.. �نت في مقالين ب�س بد�أت تعمل ��شم ليك 
وتخلى �لكل يب�س ليك
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رد ثائر بابت�شامة وهو يحاول �أن يفهم ما حدث:

- م�س للدرجه دى يا �فندم.. ب�س هو �يه �للى ح�شل

تابع �أحمد في حما�س:

- �لمقال بتاعك �للى كتبته عن �لو�د �للى ��شمه يو�شف قلب �لدنيا.. �نت 
ل للنا�س فعال �همية وخطورة �لمو��شيع دى.. �لبلد دلوقتى  عرفت تو�شِّ
في وقت ع�شيب وفيه كتير بيحاولو� يزعزعو� ��شتقر�رها وفيه �يادى 
كتير بتلعب عايزة تخربها.. و�حنا دورنا وم�شوؤوليتنا ن�شلط �ل�شوء على 
و�لفقر  �لحاجه  بت�شتغل  كتير  فيه عنا�شر  نك�شفها..  ع�شان  �لنا�س دى 
بتوع ولدنا وي�شتغلوهم في كد�.. �أنا مب�شوط منك يا ثائر.. �لمكتب في 
طول..  على  هناك  هتبقى  �نت  نف�شك  تح�شر  �قولك  بعتولى  �لقاهرة 
جدير  �ن��ت  �ن  �ثبت  ب�س  مقالتين  خ��الل  وم��ن  بتتدرب  كنت  هنا  �ن��ت 
�نك تبقى معانا على طول.. عاوز �قولك �ن مقالك ده نزل مكان مقال 
�أ�شتاذ �أحمد جوده.. ع�شان هو �تطلب منه بر�شو مقال زى كد� نوّعى 
بيه �لنا�س، ب�س مقاُله كان تافه و�شطحى.. فخّلى بالك �نت بقى ليك 
�لنجاح..  �عد�ء  عارف  �نت  يوّقعوك..  هيحاولو�  �كيد  هناك..  �عد�ء 

فخّلى بالك منهم.. وربنا يوفقك

كانت تعبير�ت مالمح ثائر تدل على عدم �كتر�ثه بو�شلة �لمدح و�ل�شعر 
�لتي بد�أها منذ مجيئه.. كانت مالمحه �شارمًة وكاأن لم يعجبه كل ما 
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تجرى  ل  �لأمور  �شيئا خاطئا..  باأن هناك  يخبره  بد�خله  �شيء  �شمع.. 
هكذ�.. هناك �شيء خاطيء هو موِقن من ذلك.. لكن فر��شته لم تُقْده 

�إليه.. فزفَر في �شيق قبل �أن يقول:

- م�س مهم �أنا عندى كل ده.. �لمهم �إني مكون�س ما�شى غلط.. وبالن�شبه 
لمو�شوع �لقاهرة.. �شيبنى يومين وهُرد عليك.. ولغاية ما �ُرد عليك.. 

�أنا م�س هكتب حاجه تانية ع�شان م�شغول �شوية

ردَّ �أحمد بنف�س �لبت�شامة �للزجة:

- طبعا طبعا يا حبيبى.. خد وقتك خال�س.. �هم حاجه �نك متخلي�س 
�لكالم ده يُغّرك ول حاجه وتتقل علينا

�أن  قبل  قليال  �لممتلىء  ج�شُده  معها  �هتز  ثقيلة  ب�شحكه  جملَته  �أنَهى 
يتابعه ثائر في �شيق وهو ينه�س قائال:

- �ن �شاء �هلل.. �شالم بقى دلوقتى ع�شان عندى م�شاوير

قاد  باأكمله..  و�لمبنى  �لمكتَب  مغادر�  و�نطلق  رّد�  ينتظر  ولم  قالها   
�شيارته عائد� وت�شاوؤلت كثيرة تقفز �إلى عقله.. ما �شبب �ل�شيق �لذي 
جعله  للقاهرة  ِذك��ره  هل  �ليوم؟  �شمعه  بما  ي�شعد  لم  لماذ�  به؟  ي�شعر 
يفكر في كارمن وُبعِده عنها؟.. ل بالتاأكيد. . لي�س ذلك �ل�شبب.. هكذ� 
ويكون  بال�شيارة  �شاعتين  مجرد  ب�َشَفر.  لي�س  فالقاهرة  نف�شه..  ث  حدَّ
باأنه هناك �شيئا  �ل�شبب؟.. هناك �شرخة بد�خله تخبره  �إذً� ما  هنا.. 
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غير �شحيح.. وهو د�ئما ما يثق في �إح�شا�شه.. هو �أعطى مهلًة لنف�شه 
ويوؤرق  باله  ي�شغل  �آخر  �أي�شا �شيء  به..  ي�شعر  حتى يتمكن من فهم ما 
نومه.. لغز و�لده.. ذلك �للغز �لذي يقف �أمامه عاجز�.. �شفاء �لذهن 
و�لمو�شيقى �لتي يحبها كافياِن بجعل حل �للغز ممكنا.. �أخرج �شى دي 
مكتوب عليه )دينا �لوديدى( وو�شعه في م�شّجل �ل�شيارة.. حاول نف�س 
كل ما ي�شغل باله.. �شاعده �لجو �لممِطر بالخارج و�ل�شماء �لملبدة على 
لتحمل  �لمو�شيقى  �ن�شابت  ما  �شرعان   . �لجو.  ذلك  يع�شق  كم  ذلك.. 
�شوتا د�فئا يبعث في �لأو�شال ر�حة و�شكوًنا.. �شوت رقيق يحمل كلماٍت 

قويًة.. هكذ� ي�شفه د�ئما.

و�لحقيقة و�لمكان  �لطريق  فين  عارفة  ول  تايهه..  م�س  " عارفك 

لكن في حاجة جريئة وبريئة... ينفع تدوب في �لقلوب �لرقيقة

يا �أمل يا حاير.. يا ما�شى في دو�ير

يا نايم و�شاحى.. في كل �ل�شر�ير"

مع  ت�شبح  روَحه  تاركا  �لقيادة  �أثناء  �ل��ور�ء  �إلى  قليال  ر�أ�َشه  ثائر  �أر�ح 
يجد  لن  �لمنتزه..  حد�ئق  �إلى  متجها  قيادِته  ِوجهَة  َر  غيَّ �لمو�شيقى.. 
�للغز.. في  ليفكر في  �لمكان  �لطبيعة في ذلك  تلك  �أف�شل من  هدوء� 
ذلك  في  �لمنتزه  �إلى  ذهابه  في  �ل�شبب  هو  فقط  �للغز  لي�س  �لحقيقة 
�شوت  معين..  �شوٍت  ل�شماع  ذهب  فهو  ق��وى..  �آخ��ر  �شبب  �ل�شباح.. 
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طالما ع�شقه.. �شوت عندما يمتزج بالطبيعة في ذلك �لوقت فاإنه ُيخِرج 
بالن�شبة  �لأق��ل  على  عزفها..  عن  نف�شه  كور�شاكوف  يعجز  �شيمفونية 
�لغر�ب في  فثائر عا�شٌق ل�شوت  تتعجب..  �لغربان.. ل  �إنه �شوت  له.. 
بين  �لغربان  نعيق  في  يجد  فاإنه  �لب�شر..  جميع  عك�س  على  �ل�شباح.. 
�لأ�شجار في �ل�شباح هدوء� وتفاوؤل.. كثير� كان يهرب ِمن كل ما حوله 
�هم  حياته..  في  ويفكر  �ل�شوت  بذلك  لي�شتمتع  �لمكان  لذلك  وياأتي 
قر�ر�ت له �أخذها هنا.. �شعر بن�شوة في ج�شده عند تذّكره ذلك �لجو 
ل  �لذين  �لب�شر  على  �لتهامات  يلقى  و�أخذ  �إليه..  ��شتاق  طالما  �لذي 
يفهمون ما في �لغر�ب من قوٍة وحكمة ويتخذونه نذير� لل�شوؤم و�لنح�س.. 
ُهم فقط ترّبو� على ذلك.. معتقد�ت ل �أ�شا�س لها ياأخذونها كم�شلَّماٍت 
في �لحياة.. ومنها �أن �لغر�َب نذيُر �شوؤٍم وكائٌن بغي�س.. وَن�شو� �أو تنا�شو� 
�أن �أول در�ٍس في تاريخ �لإن�شان كان على يد غر�ب.. عندما �أر�شله �هلل 
يعلِّم �بَن �آدَم كيف يدفن �أخاه بعد ما قتله.. تعلَّم �لإن�شاُن طريقَة �لدفِن 
َلَما  �لغر�ب  يد  تابع درو�شه على  لو  �لقتل.. فقط  يتوقف عن  لم  ولكنه 
مما  �أكثر  �لغربان  مملكة  في  يقام  فالعدل  �ليوم..  كذلك  حالنا  كانت 
يقام عند �لب�شر.. ففي مملكة �لغربان تقام محاكُم وفيها يحا�َشب �أي 
غر�ٍب �أذنب �أو �أخطاأ طبقا لقو�نينهم.. وكل جريمة لها عقاب مختلف 
�ل�شغيرة عقوبته  �لأفر�خ  �لمعتدي على طعام  فالغر�ب  �لأخرى..  عن 
�أن تقوم جماعة من �لغربان بنتف ري�شه باأكمله حتى ي�شبح عاجًز� عن 
�لطير�ن.. �أّما �لغر�ب �لمعتدي على �أنثى غر�ٍب �آخر فعقوبته �أن تقوم 
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تقام في حقل من  و�لمحاكم  �لموت،  بنقر ج�شده حتى  جماعة غربان 
بذنبه  �عتر�فا  �لر�أ�س  �لمذنب منك�َس  �لغر�ب  وياأتي  �لزر�عية  �لحقول 
تحت حر��شة م�شددة.. حتى يتم �لحكم عليه فتنق�ّس �لغربان �لأخرى 

عليه لتنفيذ �لحكم.. هكذ� ُيقام �لعدل.

بجو�ر  فل�شطين  فندق  خلف  �شيارته  رك��ن  �لمنتزه..  �إل��ى  ثائر  و�شل 
ه فما �إن و�شل حتى �نطلقت �لغربان تعلن عن  �ل�شاطيء. . ولم يخذله ح�شُّ
ل من �ل�شيارة �شاحبا معه �لالب توب �لخا�س  وجودها وترحب به، ترجَّ
به وجل�س على مقعد رخام �أمام �ل�شاطىء.. ترك �أفكاره ت�شبح قليال مع 
تلك �لطبيعة قبل �أن ي�شع �لالب على ِرجِله ليفتحه ويذهب للبحث عن 
له  �لأكبر.. �شرعان ما ظهرت  �لإ�شكندر  ��شم  �لتي تحمل  �ل�شو�رع  كل 
نتائج �لبحث تحمل له عدَة �شو�رَع بم�شَر تحمل نف�س �ل�شم، لكن بد� �أن 
�أهمها ثالثة �شو�رع.. و�حد بالقاهرة، و�لثاني بالأز�ريطه بالإ�شكندرية 
و�لآخر في �أ�شيوط.. فتح خريطة �شارع �لإ�شكندر بالإ�شكندرية لعله يجد 
�شيئا مميز� لكن دون جدوى.. فتح خر�ئط �ل�شو�رع �لأخرى يبحث عن 
�إذ� كان  �أو خيط.. لكن دون جدوى.. �ت�شل بو�لدته ي�شاألها  �أي طرف 
لهم �أي �أمالك في منطقة �لأز�ريطه �أو في م�شر �أو في �أي مكان خارج 
بين  مجدد�  �شتبحث  �أنها  له  و�أك��دت  ذلك  و�لدته  نفت  �لإ�شكندرية.. 
ر�أى غر�با يقف  ثائر..  �لياأ�س مجدد�  �شيئا.. عاود  لعلها تجد  �لأور�ق 
ثائر �لالَب  ى  له بترقب.. نحَّ على غ�شن �شجرة عاليا من بعيد ينظر 
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طويال  وقف  �ل��غ��ر�ب..  عليها  يقف  �لتي  �ل�شجرة  من  �قترب  جانبا.. 
�شائال  يَده في جيب جاكيته.. هم�س في �شيق  د�فنا  له ب�شمت  ينظر 
للغر�ب: �ألْم يِحن �لوقت بعد لتعلِّمني كيف �أحل هذ� �للغز.. ؟ لحظات 
من �ل�شمت �لطويلة قبل �أن يجيبه �لغر�ب في نعيٍق مكتوم.. َفِهَم على 

�أثرها باأنه لم يِحن بعد.. لم يِحن �لوقت بعد.. 

* * *    

فتحت كارمن عينيها في تكا�شل وفردت ذر�عيها جانًبا قبل �أن تنه�س 
هاتَفها من  لتلتقط  بن�شف عيٍن مفتوحة  وت�شير في بطء  فر��شها  من 
يز�ل  ما  �لوقت  يكون  �أن  تتمنى  وهى  �ل�شاعَة  تتفح�س  مكتبها..  فوق 
باكر� قبل �أن ت�شدمها �أرقام �ل�شاعة على هاتفها �لتي ت�شير �إلى �لثانية 
ع�شرة ظهر�. . عادت �إلى فر��شها مم�شكة بالهاتف تتفح�س �لر�شائَل 
و�لمكالمات قبل �أن تلج �إلى �شفحتها على �لفي�س بوك.. فهي كال�شم�س 
و�لهو�ء بالن�شبة لها.. �إدمان ي�شعب �ل�شفاء منه.. وهذ� حال �لكثير منا 
�ليوم.. �أخذت تتفح�س �شفحتها في ملل.. نف�س ما يحدث كل يوم هو هو 
ما تر�ه.. �أحدهم �نف�شل عن حبيبته، و�حد �آخر �رتبط، و�لبع�س ي�شتم 
و�إ�شابات  �لإخ��و�ن.. وتفجير�ت جديدة  ي�شتم في  و�لبع�س  �لنظام  في 
كثيرة.. نف�س �ل�شتمناء �لإخباري و�لفكري �ليومي.. تابعت كارمن كل 
في  فر��شها  من  وتنه�س  �شدٍة  في  حاجباها  ينعقد  �أن  قبل  بملل  ذلك 
�لمو�شوع  �شاحب  كان  �شديد..  �هتمام  في  ما  �شيئا  تقر�أ  وهى  �شرعة 
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وهى  �شابقا  بحبه  �شاَرَحها  كان  َمن  �شديقها..  �أحمد  هو  تقروؤه  �لذي 
لت �شد�قتهما.. لم ت�شمع عنه �شيئا منذ حيِنها.. حتى لم يظهر على  ف�شَّ
�لفي�س. ولكن يبدو �أن ظهوره �شيقلب كل �لمو�زين.. �زد�د تجهم وجِهها 
وهى ت�شاهد فيديو ملحقا بما قر�أته.. ما �إن فرغت مما �شاهدته حتى 
وتنتظر  تت�شل برقم معين  �أن  توتر قبل  �لأرقام في  بين  �أخذت تبحث 

�لردَّ في لهفة:

- �آلو.. �يه يا ثائر �نت فين؟ �نت �شاحي؟

جاءها �شوت ثائر على �لجانب �لآخر يقول في هدوء:

- �زيك يا كارمن.. �آه �شاحى من بدرى.. �أنا ل�شه ر�جع �لبيت ��شال

- طيب �فتح �لنت دلوقتى ب�شرعة هبعتلك حاجة مهمة لزم ت�شوفها.. 
�فتح �لفي�س بتاعك

-حا�شر. . هفتح �هو

ر�بطا  كارمن  له  �أر�شلت  �لفي�س..  على  ح�شاَبه  �شرعة  في  ثائر  فتَح 
لمو�شوع على �شفحة �شخ�س.. فتح ثائر �لر�بَط لي�شطدم بمقاٍل طويل 

منتٍه بفيديو.. �أخذ يقر�أ في �هتماٍم �لمكتوَب وكان كالآتى:

�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل.. �أنا ��شمى �أحمد حمزة.. ليا ��شدقاء كتير 
هنا عارفّنى معرفة �شخ�شية و�لبع�س �لآخر عارفّنى كا�شم و�شورة ب�س 
على �لفي�س.. �أنا كنت �بتعدت عن مجال �لت�شوير فترة ب�شبب ظروف 
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�شخ�شية و�تجهت لكتابة �ل�شيناريو و�لأفالم �لق�شيرة.. مكنت�س هعرف 
ما  بعد  �لمهم  ك��د�ب-..  بالين  بع�س- �شاحب  �لمجالين مع  �ركز في 
بالقى  و�للى  بحبه  �للى  لمجالى  تاني  رجعت   . دى.  �لظروف  �نتهت 
نف�شى فيه.. بعد ما رجعت بفتره ب�شيطه لقيت �لر�ئد ).... . .. ( بجهة 
في  مفهمت�س  معانا..  ت�شتغل  عاوزينك  �حنا  بيقولى  بيكلمنى  �منية.. 
و�حد  �للى هيحتاجوه من  �يه  معانا...  بت�شتغل  يق�شده  �للى  �يه  �لول 
عاوزين  بنبقى  حاجه  ول  مظاهر�ت  في  يكون  لما  يعنى  قالى  زّي.. 
في  لو  ن�شوف  ك��د�  بعد  نقدر  ع�شان  كلها  ي�شورها  محترف  م�شور 
عنا�شر بتخرب مند�شة �أو عنا�شر هربانة �أو �أي حاجه من دى.. قلتله 
على حد علمى باأن �لد�خلية عندها �د�رة �عالمية مخت�شة بكل ما هو 
�عالمى.. قاللى ب�شر�حة �أنا عاوزك ب�شكل �شخ�شى.. ع�شان ده �شغلى 
�نا.. و�نا �كتر و�حد يهمنى �من �لبلد بحكم �شغلى.. وهّديك طبعا �للى 
نزلت مظاهرة  لما  �لمهم  م�شكلة..  مو�فق مفي�س  فقلتله  ع��اوزه..  �نت 
فوجئت  وبعته..  ح�شل  �للى  كل  �شورت  �لمديرية..  عند  �لإ�شكندرية 
بعديها بيوم �أو يومين �ن �لفيديو �للى �أنا �شورته بيتذ�ع في كل �لقنو�ت 
ده  �لفيديو  �ن  �لم�شكلة  �لم�شكلة م�س في كد�..  و�لف�شائية..  �لر�شمية 
�تعر�س بعد ما �تعمله مونتاج محترف ع�شان يطلع �للى هما عايزينه 
�أنا حاطط في �خر �لمو�شوع لينك �لفيديو كله.. هما بيعر�شو�  ب�س.. 
و�لع�شاكر  �لظابط،  على  يعتدي  بيجرى  يو�شف  فيها  �للى  �لحته  ب�س 
�لحقيقة  �لحقيقة غير كد� خال�س..  لكن  وب�س..  ناحيته  بتجري  وهى 
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جاى  �شايفه  �أن��ا  بالمظاهره..  عالقه  �أي  ملو�س  ��شا�شا  ده  يو�شف  �ن 
يجرى من بعيد من �شارع جانبى.. يعنى مكن�س في �لمظاهرة ��شال.. 
وبعدين جري على �لظابط ده ي�شربه فعال ع�شان �لظابط ده كان ل�شه 
�شاِحل بنت من �لمظاهره وَرميها في �لر�س.. و�نا ندمان ومك�شوف من 
نف�شى �إني مدخلت�س �أنا �د�فع عنها.. م�س عارف �إز�ي �يدى �ت�شلت على 
�لكامير� م�س عاوزه تنزلها.. ب�س �أنا فرحان �إني �شورت كل ده ع�شان 
�لحقيقة تبان.. بعد ما �شفت �للى ح�شل على �لتلفزيون وبعد ما قريت 
�لمقال �للى كتبه �أ�شتاذ ثائر مر�د.. مقدرت�س ��شكت �كتر من كد�.. �يوه 
ب�س خال�س...  �تكلم.. خايف يح�شلى حاجه..  �لول كنت خايف  في 
�لعار كله �إني �عي�س و�نا جبان.. وحر�م �لنا�س �للى ر�حت في �لمو�شوع 
ب��ريء..  يو�شف  جماعة..  يا  ب��ريء  يو�شف  �لنا�س..  لكل  وبقولها  ده.. 
�شكوتى كل  ت�شامحونى ع�شان  ريت  ويا  بيتقال عنه..  �للى  مت�شدقو�س 
ده.. ويا ريت �أ�شتاذ ثائر ير�جع نف�شه بعد ما ي�شوف �لفيديو ده.. وعلى 
�شحلها  �لظابط  �للى  �لبنت  دى  و�شاره  �شارة..  �شفحة  هتالقو�  فكرة 
ليو�شف  �لحرية  �شفحة  وهتالقو�  منها..  تتاأكدو�  ممكن  �لفيديو..  في 
هارون.. يا ريت كُله ي�شترك فيها وين�شرها ع�شان �لحقيقة تو�شل لكل 
�لنا�س.. خّلو� �عالمنا �حنا �قوى من �عالمهم.. �للينكات �هى كلها.... 

عروقه..  في  �ل��دم  بفور�ن  ي�شعر  ك��ان  ثائر  يقر�أها  ك��ان  كلمة  كل  مع 
حتى �شاهد �لفيديو باأكمله.. �شاهد كيف بد�أ �ل�شرب.. و�شاهد م�شهد 
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�شرب �ل�شابط للفتاة و�ل�شاب �لذي كان يرك�س من بعيد مندفعا �إلى 
�ل�شابط.. حتى م�شهد �شْحِل �لع�شاكر لهذ� �ل�شاب بعد ما و�شلو� له.. 
تعليقا..  ليترك  للمو�شوع ذهب لآخره  ثائر  لم يعر�س.. رجع  كل ذلك 

فكتب.. " �أنا ثائر مر�د.. ر�أيت فوعيت فاأ�شفت... فانتِظر �لرد"

�أغلقت  وجدها  �إليه  فنظر  �لهاتف  على  كارمن  ترك  باأنه  ثائر  ر  تذكَّ
�لخط.. بحث بين �لأ�شماء �شريعا حتى ظهر ��شم �حمد عبد �لفتاح.. 
طلبه في �شرعة ومالمح �لغ�شب ت�شيطر على كل جزء من ج�شده.. وقف 
ينتظر ب�شمت متحفز� �لرد من �لجانب �لآخر كقنبلٍة موقوتة في �نتظار 
�شاعة �ل�شفر لالنفجار.. مرت �لثو�ني ببطء قبل �أن ياأتيه �شوت م�شتفز 

من �لجانب �لآخر يقول بمرح:

- �يو� كد� يا حبيبى.. �أنا قلت بر�شو �نك م�س هتقدر تبعد عننا

- �نت و�شخ

- �يه !!!.. �يه �للى بتقولو ده؟!!

كررها ثائر في غ�شب:

�شفت  �أنا  فوقيك..  و�للى  �للى حو�ليك  وكل  �نت  و�شخ..  �نت  بقولك   -
�لفيديو �ل�شلى وعرفت كل حاجة.. �أنا يتلعب بيا كد�؟ �أنا هوريكو�

تبدلت نبرُة �لمرح �إلى حدٍة على �لجانب �لآخر وهو يقول:
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- بقولك �يه.. ما ِتع�سِّ �لدور �وى.. �نت مفكر نف�شك حاجة ول �يه.. 
ده �نت ل�شه �ألف باء �شحافة.. وبيك �أو من غيرك ده كان يح�شل.. ب�س 

�حنا �خترناك �نت ع�شان لقينا �أ�شلوبك حلو من بعد �لمقال �لأول.

�شاح ثائر به في غ�شب قائال:

- �نا هوريك �للى ل�شه �ألف باء ده هيعمل �يه... �نا هف�شحكو� في كل 
حته.. �أنا كنت غلطان �إني �شدقتكو� يا �شوية كالب

قالها ثم �أغلق �لخط بقوة و�ألقى �لهاتف على �ل�شرير.. قبل �أن يرن مرة 
�أخرى حامال ��شم كارمن.. �لتقطه في �شرعة قبل �أن يرد:

- �يوه يا كارمن

- �يه يا ثائر.. قريت �للى كتبه �أحمد؟

- �ه قريت و�شفت �لفيديو كمان

- ممم طب وهتعمل �يه دلوقتى؟

- هكتب.. 

-هتكتب؟!!!.. هتكتب �يه م�س فاهمه؟

�لكالب  �كتب.. هكتب عن  �إن��ي  غير  �ي��دى حاجه  في  مفي�س  �أن��ا  ما   -
�لعالم-�لتعليم- �لبلد..  في  كل حاجه  زيهم.. هكتب عن  و�للى  دول 
�لف�شاد.. كل حاجة هكتب عنها.. هقلب �لتر�بيزة على �لكل.. هم�شى 
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ور� كل و�حد فا�شد لغاية ما �ف�شحه.. هو ده هدفى بعد كد�

- �هلل ينور.. �يو� �ف�شح �لنا�س دى كلها خلى �لبلد تن�شف منهم

ب�س على  ما هتن�شف منهم...  �لبلد عمرها  �إنتي فهمتى غلط...  ل   -
�لقل �لنا�س تعرف وتفهم وتفوق.. بالرغم �إني عارف �ن �لنا�س تو�شل 

للمرحلة دى �شعبة جد�

- ليه نبرة �لياأ�س �للى في �شوتك دى يا ثائر؟

- م�س ياأ�س... ده و�قع.. ولو �نكرته يبقى �أنا عاي�س في �لخيال

- ما هو بالخيال هنقدر نغّير �لو�قع يا.... . ح حبيبى

�إلى كلمة حبيبى �لتي خرجت متقطعًة في �شوت كارمن  لم ينتبه ثائر 
مما ترك على مالمحها حزنا رقيقا وهو يقول:

بالفكر..  غير  هيتغير  فم�س  �لو�قع  �ّم��ا  فقط..  للحالمين  �لخيال   -
�لنا�س لو مفهمت�س عمر ما و�قعنا ده هيتغير.. لن �لنا�س هّما �لوقود 
 . بيم�شوها.  كل خطوة  مع  بيتحرق  وقود  دى..  �لفئة  عليه  بتعتمد  �للى 
وم�س م�شكلة لو خل�س.. فيه وقود تاني غيره.. لو كل و�حد فينا قرر �نه 
عمره ما هيبقى وقود تانى.. و�ن �للى بيح�شل لزم ينتهى.. �شاعتها ب�س 
و�قعنا هيتغير.. و�لنا�س م�س هتفهم غير لما تقر�.. وع�شان تقر� لزم 
حد يكتب.. وع�شان كد� هكتب.. لو و�شط مليون و�حد قر� كالمى وو�حد 

ب�س �قتنع �أو فهم.. يبقى كد� فيه �أمل
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- �أنا معاك في كل �لكالم ده.. ب�س بال�س نبرة �لياأ�س دى.. �ن �شاء �هلل 
فيه �أمل

�شاى  كوباية  و�عمل  هدومى  �غّير  بقى  هقوم  �أنا  كارمن..  يا  �شكر�   -
ع�شان حا�ش�س �إني م�شّدع �وى.. وهحاول �قعد �كتب �شوية

- ما�شى يا حبيبي.. ربنا معاك.. مع �ل�شالمة

- مع �ل�شالمة

�نتبه وهو يغلق �لخط �إلى كلمة حبيبى.. لكنه لم يتركها تحتل كثير� من 
تفكيره.. فنه�س ليخلع مالب�شه قبل �أن ياأخذ حّماما د�فئا حاول به �أن 
�أعد كوبا من  يزيل كل ما تعلق به من م�شاعَر �شيئٍة وغ�شٍب و�شخط.. 
�ل�شاي و�رت�شف �أول ر�شفه منه وهو يفتح �لالب توب �لخا�س به.. يفتح 

�شفحَته على �لفي�س.. و�شع �ل�شاي جانًبا وبد�أ يكتب:

�أنت ل�شَت ُحًر� :

- هل تظن �أنك ُحٌر حقا؟... هل تظن �أن �أفكارك ومعتقد�تك وروؤيتك 
لالأمور هي وليدة عقلك وحده؟.. لالأ�شف �أنت ل�شَت ُحر�.. بكل مقايي�س 
�لأزمنة و�لأمكنة.. �أنت ل�شَت ُحر� في �أي �شيء في حياتك.. �إن كنَت ل 
ت�شدقني ولك �لحق في ذلك.. دعنى �أو�شح لك بع�س �لأمور �لتي قد 
تكون غائبة عنك.. دعني ولو قليال �أزيل �ل�شتار عن جزٍء �شغير جد� من 
�أتكلم فقط و�إن كنَت ل ت�شدقني. . فقط  حقيقة نجهلها كلنا.. دعني 
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عليك  وما  �لكتابة  �شوى  علىَّ  ما  بنف�شك..  �أنت  بعدي  تبحث  �أن  حاول 
فيه..  ُحر�  �شتكون  �لذي  �لوحيد  �ل�شيء  فهو  بعدها  وما  �لقر�ءة  �شوى 

قر�رك

�شيء حقا..  �شيء  وكل  فالقائمة طويلة  �أب��د�أ..  �أين  ِمن  �أع��رف حقا  ل 
على  مثلى  تر�ها  �أن  �أري��دك  فاأنا  �ل�شورة..  لك  �أُجّمل  �أن  �أح��اول  لن 
حقيقتها... �أريدك �أن ي�شل بك �لغ�شب �إلى �أق�شاه ِمثلي.. لذ� �شاأبد�أ. 

... . بالإعالم

1-�لإعالم

لتطل  �إن�ًشا..   32 �ل�  ذ�ت  �شا�شتك  ت�شاهد  �شباًحا..  يوم  كل  ت�شتيقظ 
عليك مذيعة جميلة تتلقاك بو�بل من �لأخبار و�لتقارير 75 حالة عنف 
�لحدود،  على  جنود  و��شت�شهاد  �إرهابية  وعمليات  �نتحار،  حالة  و30 
وت�شادم �أوتوبي�س محّمل بالأطفال.. كل ذلك تلقيه عليك بهدوء وكاأن 
ولي�س  يحدث  �أن  �لمفتر�س  من  �ل��ذي  هو  ذل��ك  �لطبيعي..  هو  ذل��ك 
�لعك�س.. هي فقط تلقي باإح�شائيات �ل�شحايا �لتي عددهم �لحقيقي 
�أ�شعاف ما ت�شمعه.. باإمكاني �أن �أقول لك �أخبار �ليوم وما �شوف يحدث 
كل  ت�شمعه  ما  هو  ت�شمعه  ما  نف�س  �أن  ت�شعر  �أل  ذلك..  باإمكاني  غد�.. 
لت�شرخ  �أخرى  مرة  تعود  و�لأماكن..  �لعدد  في  فقط  �لختالف  يوم.. 
�زدي��اٍد  في  �لبطالة  ن�شبة  �أن  من  تحذرك  وهى  �لمرة  هذه  وجهك  في 
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رهيب، و�أن �لطعام �لذي تاأكله بيدك �لآن م�شرطن.. و�أن �لهو�ء �لذي 
�أل ت�شعر معي بوجود �شيء خاطئ؟؟..  يت�شلل لك من �ل�شرفة ملّوث.. 
�أن تهرب من  �أن تكون؟؟.. يريدونك  �أن �لأمور ت�شير كما يجب  �أت�شعر 
وترجع  عملك  �إلى  تذهب  ت�شاهدهم..  فقط  وتجل�س  �لخارجي  �لعالم 
بعالمهم  �لحقيقي  عالمك  �شلب  ي��ري��دون  �أم��ام��ه��م..  لتجل�س  �شريعا 
�لفتر��شي.. لأن �لعاَلم �لحقيقي �أ�شو�أ بكثير مما يقولون.. �إذ� توقفَت 
وتثور..  وُتَجن  �شت�شَدم  �لخارجي  بالعالم  و�لتحمَت  م�شاهدتهم  عن 
�أن  ُهم  يريدون  ما  تتلقى  �أن  فقط  يريدونك  ذل��ك..  يريدون  ل  �إنهم 
يخبروك به.. ُهم قادرون على ذلك.. بل قادرون على ما هو �أكبر من 
ذلك.. �إعالمنا �لجميل �لر�قي قادر على �إقناعك باأن عدد �أيام �لأ�شبوع 
ثمانية ولي�س �شبعة.. بل قادر على �أن يقنعك �أنها في �لأ�شل ثمانية ولم 
قوته  كل  ر  �شي�شخِّ �لفكرَة..  هذه  َتَبنَّ  �إذً�  �شبعة.  ما  يوم  في  �أبد�  تكن 
لذلك.. �شتجد كل �لقنو�ت تتحدث عنه.. �شتقام �لحتفالت فقط في 
�ليوم �لثامن.. �شتبقى �لإجازة �لأ�شبوعية في �ليوم �لثامن.. في �لبد�ية 
لن تقتنع ولن ت�شّدق.. مع �لتكر�ر و�ل�شغط �شتوؤمن باأنه منذ �لخليقة 
يقول  �أن  َمن يحاول  و�شتهاجم  بل  �شبعة،  ولي�شو�  ثمانية  �لأ�شبوع  و�أيام 
لك �إنها �شبعة. �شتتهمه بالَعَمالة و�لتخوين.. هل حقا �لإعالم قادر على 
ذلك؟.. بل قادر �إلى �أبعد من ذلك.. مما �أر�ه �لآن.. فهو قادر �أن يفعل 
�أي �شيء.. فبعد �أِن �ت�شح للنا�س كذبهم وت�شليلهم في 2011 �أر�هم مرة 
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يقولونه...  بما  ويثقون  عنهم  ويد�فعون  بل  لهم  عقوَلهم  �شّلمو�  �أخرى 
�لجميل  �إعالمنا  فتاِبْع...  لْم  �إذ�  و�لغ�شب مثلى؟  �لحنق  بد�أَت في  هل 
ي�شع  هو  �لختيارين..  فر�شية  وهى  عقيمة  نظريٍة  في  ي�شعك  �لر�قي 
�أن تكون معهم وت�شّدق  �إّما  �أمامك خيارين فقط ول ثالث لهما.. فهو 
و�إرهابي..  عميٌل  �أنت  وبذلك  ت�شّدق  ول  �شدهم  تكون  �أو  يقولونه  ما 
ي�شنفوك كذلك بالرغم من �أنه يوجد �ختيار ثالث بعيد كل �لبعد عن 
ذلك �أل وهو �أنك ل�شَت معهم ول مع �لإرهابيين.. �أنت �شد كلٍّ منهما.. 
فتجد نف�شك تريد �أن ت�شرخ... �أيها �لأغبياء ِلَم ل تفهمون.. ؟ �أنا ل�شُت 
منكم ول�شُت منهم.. لُكم ديُنكم ولهم ديُنهم ولي ديني.. ِلَم ل تفهمون 
ذلك... ؟ �شّدقني �إنهم يعلمون ذلك ولكن يريدون �إظهار �شورتك فقط 
كذلك حتى ل تهاجمهم... فتجد نف�شك بدل من �أن تهاجمهم تد�فع عن 
نف�شك.. �أنا ل�شُت مع �أي جماعات.. �أنا ل�شُت مع �لإرهاب.. �أنا �شدكم 
و�شدهم و�شد كل َمن يحاول �أن ي�شلل عقلي.. فال تجد �أحد� ي�شمعك �أو 
ي�شدقك.. لأن 90 % �أو �كثر من �ل�شعب ل يقروؤون.. ُهم فقط ي�شاهدون 
ول  �ل�شا�شة..  ياأتي من خارج هذه  �آخر  �شيء  �أي  ي�شدقون  ول  �لتلفاز 
ت�شَتِهن �أبد� بهذه �ل�شا�شة فَمن يتحكم بما يعر�س بها.. يتحكم بعقول 
�أل  دول....  وتهدم  بحكاٍم  تطيح  �أن  باإمكانها  �ل�شا�شة  هذه  ماليين.. 
ترون معي هذ�؟.. �أم �أنا فقط َمن �أرى هذ�؟؟... �أل ترون معي �أننا قد 
ناأكل مثل  �ل�شا�شة؟؟...  �أو�مَره عبر هذه  يتلقى  �آلي  �إن�شان  �إلى  تحولنا 
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ما تقوله لنا �ل�شا�شة بما تعر�شه من قنو�ت لالأكل، نلب�س كما تقول لنا 
�إفيهات  �أ�شبحت  �ل�شا�شة.  لنا  تقول  ما  مثل  �أي�شا  ونتكلم  بل  �ل�شا�شة، 
�لأفالم و�لم�شل�شالت وبر�مج �لتوك �شو م�شدر� لتطوير لغتنا �لجميلة.. 
�إنك  نعم...  �ل�شا�شة؟  لك  تقول  كما  تفكر  �أن  تريد  �أل  ه��ذ�...  بعد كل 
تفكر وتفعل كل ما تقوله لك دون نقا�س ودون �أن ت�شعر... هل ��شتطعُت 
وعدم  �لجهل  من  عميق  �شباٍت  في  تغط  زل��َت  �أَم��ا  قليال؟  �أوقظك  �أن 
�أ�شبُّك و�أ�شتمك.. فاأنا �أريدك �أن تغ�شب ولو قليال..  �أنا  �لوعي؟.. نعم 
�أن  �أري��دك  ل  �أن��ا  يحدث؟...  ما  كل  به  تتابع  �ل��ذي  �لهدوء  هذ�  لماذ� 
لهذه  تغ�شب  �أن  �أريدك  بالكذب..  تتهمني  �أن  �أريدك  �أنا  ت�شدقني... 
�لكلمات و�أن تتهمني بالكذب... فقط �أريدك بعد �أن تفرغ من �لقر�ءة 
�أن َتخرج لترى كل �شيء على �لطبيعة.. �إذ� ر�أيَت �إطالَق ناٍر على �لتلفاز 
و�أعمال �شغب بمكان ما... �خرْج لترى بنف�شك.. ل ت�شّدق كل ما ُيعَر�س 
لك.. لأنهم ل يعر�شون �لحقيقة.. ل ت�شدق كل ما ت�شمع منهم.. لأنهم 
ل يقولون �إل �لكذب... كذَب �لإعالميون ولو �شَدقو�... �أريدك �أن تبحث 
�أن  �أريدك  �أن تقر�أ وتقر�أ وتقر�أ...  �أريدك  �أنت بنف�شك عن �لحقيقة.. 
في ظل  �لحقيقة  �لحقيقة،  خلَفه عن  تبحث  ثم  تفكر  ثم  �لخبر  تتلقى 
عالمنا هذ� نادرة لكن عناء �لبحث عنها �أثمن من �لبقاء في م�شتنقع 
�لجهل وعبودية �لفكر... �أنا �أخطاأت عندما هاجمت يو�شف.. فاأنا مثلك 
�أ�شحب  �أن  تم خد�عى.. ولكن بعد �أن عرفت حقيقة ما حدث.. قررت 
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تقر�أ  �أن  بعد  �لحقيقة..  م�شمى  تحت  يوميا  يتم خد�عهم  َمن  كل  معى 
كثير�.. بعد �أن تعي.. بعد �أن تفهم حقيقة ما يحدث... �أريدك �أن ترجع 

لى مرة �أخرى لتجيب عن �شوؤ�لي.. هل كنَت ُحر� حقا؟

�ل�شيرك  ب��اأر�ج��و�ز�ت  د�ئًما  يذكرونني  و�لمذيعون  �لمذيعات  ه��وؤلء 
عليهم  ُيمَلى  ما  ِقناعهم  ور�ء  ِم��ن  ي��رددون  �لماريونيت...  وعر�ئ�س 
فقط.. ول يبالون بحقيقة ما يتلقون.. وكل ما �أريد �أن �أقوله لهم هو... 
كَفى... ل �أريد �أن �أ�شمع �لمزيد منكم.. حقا.. ل تخبريني بالمزيد �أيتها 

�لمذيعة �لجميلة.

�أيتها �لجميلة.. كَفى ِمن ف�شلك.. ل تخبريني.. ل تخبريني باأن �لبطالَة 
�لعمل و�أخي عاطل عن  �أعلم ذلك.. فاأنا عاطل عن  في �زدي��اد.. فاأنا 
�لعمل و�أبي تم �إخر�جه عنوًة على �لمعا�س مبكر� بعد خ�شخ�شة �شركته 
ِمه بين بر�ثن �لعمل �لخا�س ويبحث �لآن معنا عن  منذ �شنين، وبعد َتَلطُّ

عمل.. فال تخبريني بذلك.. فاأنا �أعلمه جيًد�.

�أيتها �لجميلة.. كَفى ِمن ف�شلك.. ل تخبريني.. ل تخبريني.. باأنه تم 
��شت�شهاد جنوٍد جدد على �لحدود ب�شبب �لعمليات �لإرهابية.. فاأنا �أعلم 
ذلك... ف�شوت نحيِب و�شر�خ جارتنا �لتي فقدت �بَنها على �لحدود ما 
يز�ل يتردد في ر�أ�شي منذ �لأم�س.. لم يذهب بعد.. فال د�ٍع لتذّكريني.

باأني  تخبريني  ل  تخبريني..  ل  ف�شلك...  من  ُكَفي  �لجميلة...  �أيتها 
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و�لأطعمة  �لملوث  و�ل��ه��و�ء  �لم�شرطن  �لطعام  ب�شبب  قريًبا  �شاأموت 
�ل�شرطانات  فانت�شار  ذلك..  �أعلم  فاأنا  يوميًّا..  نتناولها  �لتي  �لفا�شدة 
و�لأمر��س ووفاة �لنا�س ب�شبب تناولها طعاًما فا�شًد� كل ذلك يخبر�نني 

ا.  بذلك يومًيا.. فال د�ٍع لأن تذّكريني �أنِت به �أي�شً

باأنه من  تخبريني  ل  تخبريني..  ل  ف�شلك..  كَفى من  �لجميلة..  �أيتها 
�لخطر �إر�شال �بني �أو �بنتي �إلى �لمدر�شة �إذ� كانت بعيدًة عن �لمنزل، 
فهي �أو هو معر�س للخطف �أو �لغت�شاب �أو لحادث �أوتوبي�س مدر�شته.. 
و�أن �لإهمال في �لم�شت�شفيات �لحكومية و�لخا�شة قد و�شل �أق�شاه.. �أنا 
�أعلم ذلك.. فابن �أخي كان �شحية حادث �أوتوبي�س، و�بنة �شديقي كانت 
و�أجرو�  بالخطاأ  �شو� حالَتها  �شخَّ �لم�شت�شفى حين  في  �لإهمال  �شحية 
لها جر�حة غير �شرورية �أدت �إلى وفاتها.. ل تخبريني بكل ذلك.. فاأنا 

�أعلمه و�أحفظه عن ظهر قلب

ل تخبريني ول تذّكريني باأن �لموت حولي د�ئما... ف�شدقيني �أنا �أعلم 
�لإهمال..  ب�شبب  �شاأموت غالبا  للعالج  �إن ذهبت  �إني  �أعلم  �أنا  ذلك.. 
�لقطار،  بى  يحترق  �أو  �لأوتوبي�س  بى  �شينقلب  ب��ّر�  �شافرُت  �إذ�  و�أن��ى 
و�أموت و�شُيدَفع لأهلي خم�شة �أو ع�شرة �آلف جنيه.. هذ� ثمني في بلدي 
�ل�شفينُة  بى  �شتغرق  �شافرت بحر�  �إذ�  �إني  �أي�شا  �أعلم  �أنا  �أعلم هذ�.. 
�أنا  و�ح��دة..  فالنتيجة  �أو غير �شرعية  �شرعية  �شو�ء بطريقة  و�أم��وت.. 
�أعلم �إني �إذ� �أكلُت �أو �شربت �أو تنف�شت �شاأموت ب�شبب كل ذلك مع �أنه 
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ولي�س  للحياة  و�شيلة  و�لهو�ء  و�ل�شر�ب  �لطعام  يكون  �أن  �لمفتر�س  ِمن 
مبار�ة  لأ�شاهد  وذهبت  هذ�  كل  من  مللُت  �إذ�  �إني  �أعلم  �أنا  �لعك�س.. 
�إذ�  �إذ� �شرُت على قدمي �شت�شدمني �شيارة م�شرعة،  �أي�شا..  �شاأموت 
تكلمُت وطالبت بحقوقي وباأن �أعي�س كاإن�شاٍن �شاأفقد �أول عيني �ليمنى 

ثم �لي�شرى ثم �أموت ح�شرًة على �شر�ب ع�شُت به يوما.. 

ل تخبريني بكل ذلك... نحن نعلم ذلك... فاتركي كل هذ� و�ذهبي.. 
نومك..  غرفة  �إل��ى  بيتك..  �إل��ى  �ذهبي  �لكامير�..  عن  بعيد�  �رحلي 
ورد�ءك....  قناعك  عنِك  �خلعي  �نتظارك....  في  زوَج��ِك  �شتجدين 
�إلى �ل�شرير.. و�شّلمى  وبدليهما بقمي�سٍ عاٍر ُيظِهر مفاتنك... �ذهبي 

نف�شك له... هذ� �أف�شل لِك.

2- �لعمل... ��شتعباد

�لآن..  �لعمُل عبادة...  �أخرى.. كان  .. في زمٍن ما.. في حياٍة  قديًما. 
عمرك  من  ي�شرقون  �إنهم  كلمة..  من  تعنيه  ما  بكل  ��شتعباد..  �لعمل 
ثماني �أو ع�شر �أو �ثني ع�شرة �شاعة يوميًّا.. �إذ� كنَت �شعيَد �لحِظ وتعمل 
في وظيفٍة روتينية فتعمل ِمن �ل�شابعة �شباحا حتى �لر�بعة ع�شر� في 
بعيد  �أهد�فك.. هو عمل  �أيًا من  يحقق  متعة.. ل  �أي  لك  يوفر  ل  عمل 
لتمر  ذ�ت��ك..  تحقيق  في  ي�شاعدك  ل  در��شتك..  مجال  عن  �لبعد  كل 
�ل�شنون �شريعا وتتقاعد منه بعد ثالثين عاما لتفاَجاأ بعدها بالموظف 
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ي�شلمك بابت�شامٍة لزجة مبلًغا هزيال ي�شّمى مكافاأة نهاية �لخدمة ليقول 
�أنت  لدينا..  كعبٍد  ق�شيَتها  �لتي  عمرك  �شنين  ثمن  هذ�  تف�شْل..  لك: 
ُحر �لآن.. تاأخذ �لمبلغ وتكت�شف �أنه لم يعد لديك �لقوة ول �لقدرة على 
ت  �لتمتع بالحياة و�شتنفق ما تبقى لك من �لمال على �لأمر��س �لتي �ألمَّ
�أكثر  �أو  بك نتيجة �شغوط �لعمل. . ك�شغط و�ُشّكر وقلب، ثالثون عاًما 
�لملل  لذ� �شي�شيبك  ُحر�..  تكون  �أن  تتعلم  لم  �أن تكون عبًد�..  تعودَت 

و�ل�شجر وتموت به

�أّما �إذ� كنَت تعمل في �لقطاعات �لخا�شة.. فاأنت �لأكثر عبودية.. �إنهم 
ل يحترمون قو�نين �لعمل �لتي هي في �لأ�شل غير �آدمية.. تجد نف�شك 
تعمل حتى �ثني ع�شرة �شاعة يوميا ول يتم �حت�شاب �أي وقٍت �إ�شافي.. 
�لرف�س  في  يوًما  فكرَت  و�إذ�  �ل��د�ئ��م..  بالرعب  �لمدير  �شي�شيبك 
�لوقت  من  �أكثر  �أعمل  لن  ل..  تقول  �أن  يوما  فكرَت  �إذ�  �لتذمر..  �أو 
�أن  �إليك منتظر�  ينظر  �لز�وية  �شتجد زميلك يجل�س في  �لمفتَر�س... 
تقول ل ليحل هو مكانك.. فت�شبح �أنت �لعا�شي و�لم�شِرب عن �لعمل 
وي�شبح هو �لملتزم في نظر �لمدير... ت�شل �إلى نهاية �لأ�شبوع لتاأخذ 
ر�حتك �لأ�شبوعية �لتي في �لغالب �شتق�شيها نوًما نتيجة �إرهاق �أ�شبوع 

كامل عمل

�إننى �أعجب من م�شهٍد يتكرر يوميا ول �أعرف كيف ل ير�ه �لنا�س كما 
�إلى  تنظر  تقف  متلبدة  عاب�شة  وجوها  يوم  كل  �شباح  �أرى  �إنني  �أر�ه.. 
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مكان  �إلى  ليحملهم  �لأوتوبي�س  ياأتي  �لعمل..  �أوتوبي�َس  تنتظر  �لفر�غ 
عملهم �لذي غالبا �شيكون في �ل�شحر�ء.. �أل يذّكرك هذ� �لم�شهد �لذي 
في  للعمل  وُي�شاقون  �أ�شُرهم  يتم  كان  �لذي  �إفريقيا  بعبيد  يوميا  يتكرر 
�ل�شحر�ء؟ هل تجد فرقا؟.. �لعبودية قديما كانت تحتم على �لأ�شياد 
توفيَر طعاٍم و�شكن للعبيد... �أّما عبودية �لع�شر �لحالي فهي تحتم على 
�لغالب ل ي�شتطيع..  �أن يوفر لنف�شه هو �لطعاَم و�ل�شكن... وفى  �لعبد 
فالر�تب �لذي يح�شل عليه مقابل ن�شف يوِمه يكفيه فقط للبقاء على 
قيد �لحياة... �إنه ل يعطيك �أبد� ما يكفيك للتحرر.. حتى ترجع للعمل 
مرة �أخرى.. ندرة فر�س �لعمل وزيادة �لبطالة هي ما تجعل �لنا�س تقَبل 

باأجور ت�شاوي �أجور �لعبيد... �أل ترون كل هذ�؟؟

�إنهم يريدونك �أن تظل هكذ�.. تر�شا.. مجرد تر�ٍس في �آلة.. تدور في 
�أن  يريدون  ل  �شتتوقف..  متى  يعلم  ول  �شاقية  في  يدور  كمْن  �لفر�غ.. 
يكون هناك لك وقت لتفكر.. فالتفكير حتما �شي�شل بك �إلى �لحقيقة.. 
لأنها و��شحة كال�شم�س.. ل تحتاج �إلى عبقرية �أو ذكاء... و�إذ� فكرَت �أن 
تطالب بحقوقك في �لحياة.. �شتطالب بحقوقك في وقت عمٍل منا�شب 
�شتطالب  وعالج جيد..  بتعليم حقيقي  �شتطالب  عادل..  مرتٍَّب  مقابل 
بكل حقوقك كاإن�شان و�لتي هي ِمن �قل �لحقوق لك... �إنهم ل يريدون 
ذلك... يريدونك فقط �أن تدور وتدور وتدور حتى ت�شقط... يريدونك 
�إذ�  وتعمل  وتتخرج  تدر�س  عنها...  َتخرج  ل  �لمنظومة  في  تظل  �أن 
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فا�شال  تعليًما  �أولدك  تعلِّم  وتعمل..  تنجب  وتعمل..  تتزوج  ��شتطعت.. 
�لتي  تلك  عليها،  �أنت  تربيَت  �لتي  �لبالية  �لتقاليد  نف�س  على  يهم  وتربِّ
م�شاعدَتهم  وتحاول  ليتخرجو�  و�لأخالق  �لقيِم  و�شعها مجتمٌع منحطُّ 
بكل �لطرق للحاق بمنظومة �لعبودية �لحديثة.. لتعاد نف�س �لد�ئرة مرة 
�أخرى.. وكاأن تلك هي �لحياة.. وتن�شى �لهدَف �لأ�شا�شي من حياتك.. 
�أتظن بذلك �أنك ق�شيَت ر�شالتك؟؟.. وهل تلك ر�شالٌة بالأ�شا�س؟؟.. �أنا 
ل �أظن �إني قد ُخِلقت لهذ� �لهدف.. ل �أظن �أن ربي منحنى نعمة �لحياة 
�أق�شى  �شتجد  �أق�شاه..  �إلى  �هرْب  بخيالك..  �هرْب  لأق�شيها هكذ�.. 
طموحك �أن تعي�س في و�قع �أف�شل.. ماأكل �أف�شل.. ملب�س �أف�شل.. عمل 
�أف�شل.. مع �أنه من �لمفتر�س �أن يكون كل ذلك طبيعيا. . هل ترى مثلى 
�أن هناك �شيئا خاطئا؟؟.. �أل ترى �أننا بحاجة �شديدة �إلى �إعادة �لتفكير 
في حياتنا.. ؟ �أل ترى �أن لنا حقوقا نهدرها يوميا تحت م�شميات عدة.. 
�أل  �أن لنا حقوقا في �لطعام و�ل�شر�ب وفى كل ما حولنا؟..  �أل ترى  ؟ 
ترى �أنهم يزيدون من �أ�شعار �لطعام �لذي هو في �لأ�شا�س ملوث و�لمياه 
ملوثة، ويقطعون عنك �لكهرباَء ويفر�شون �ل�شر�ئَب ويطلبون منك في 
و�شدر  بابت�شامٍة  هذ�  كل  مقابل  تدفع  �أن  ووقاحة  �شفاقٍة  بكل  �لنهايِة 

رحب وتقول في �شرك �لحمد هلل.. غيرك م�س لقي

�أنا ل �أنظر �إلى ن�شف �لكوب �لفارغ... فالكوب باأكمله �أ�شبح فارغا.. 
�ألم  �شنين..  منذ  �لنائم  وعيك  �إيقاظ  �أري��د  �أن��ا  �أي�شا..  ومحطما  بل 
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فهمَت  �إنك  �إذً�؟..  �لحل  ما  تت�شاءل  ربما  بعد؟؟..  �إيقاظه  يِحن موعد 
بين  يوجد  ب�شاطة  وبكل  �شادة  يا  �لحل  �لحل؟..  ما  لكن  و��شتوعبَت.. 
حرفين، حرفان فقط هما �لحل لكل م�شاكلنا وحياتنا �أل وهما كلمة ل، 
ما �ل�شر �لذي و�شعه �هلل في تلك �لكلمة؟ كلمة من حرفين تحمل ثورة 
بكل  خنوع  فالإيجاب  �لإيجاب..  من  �أكثر  �لرف�َس  �أع�شق  �أنا  د�خلها.. 
م لنا وعلينا �أن نقبله مجبرين... ل...  �شوره و�أ�شبابه... ل. . لكل ما يقدَّ
لكل َمن حاول �أن ي�شلل فكري ويغت�شب وعيي... ل... للتقاليد و�لعاد�ت 
ا مرة �أخرى للمجتمع.. �لذي يرى  ا للمجتمع.. تبَّ �لمجتمعية �لبالية.. تبَّ
في �شوتي طي�ًشا وفى فكرى كفًر�.. فنحن في مجتمع ل ُي�شمح بالتفكير 
ا  تبَّ و�لإل��ح��اد..  بالكفر  هجوٍم  موجة  يقابله  �لدين  في  �لتفكير  فيه... 
�ألف مرة لهذ� �لمجتمع.. �لذي يرى �أننا �أخطاأنا بثورتنا على �لنظام.. 
�أعترف باأننا �أخطاأنا.. �أخطاأنا لأننا لم نُقم بثورة عليكم �أوًل.. لم نُقم 
ا لي�شت  بثورة على فكر وتقاليد �لمجتمع... ما نحن في حاجة �إليه حقًّ

ثورة ب�شرية على �لنظام... نحن بحاجة لثورة فكرية على �لجهل.. 

ثورو� على كل فكرة حية تقتل �أفكارنا �ل�شغيرة.. 

ثورو� على كل قيد تم ربطه بنا �شغار�.. 

ثورو� على كل �إجابة �شوؤ�ل غير مقنعة.. �شاألتموه قديًما

ثورو� حتى ل يبقى �أحٌد في هذه �لدنيا.. يجهل َمن هو �أمل دنقل



215

ثورو� حتى ل �أقف... وحيًد� في ميد�ن �لمعركة

ثورو�... يرحمكم �هلل

* * * 

لم تُعد �شارُة كما كانت من قبل.. هكذ� �أكَد كل �أ�شدقائها وعائلتها... 
منذ ما حدث لها وهى لم تُعد كما عِهدوها.. �أ�شبحت د�ئمَة �ل�شرود.. 
تذهب  �لآل��ي..  حا�شوبها  �شا�شة  �أمام  من  تتحرك  ل  �لن�شيان..  كثيرَة 
وتبكي  �أحيانا  �شعيدة  تر�ها  �ل�شا�شة..  �إلى  �شريعا  وتعود  �لجامعة  �إلى 
من  لتعدل  �شرم  �إل��ى  بها  ت�شافر  �أن  و�لدتها  حاولت  �أخ���رى..  �أحيانا 
مكانها  من  تتحرك  لن  �أنها  و�أ�شارت  ب�شدة..  رف�شت  ولكنها  مز�جها 
�شتد�فع  �لثورية  بطبيعتها  �أنها  و�لدتها  تفهمت  يو�شف...  يخرج  حتى 
�لأم..  باإح�شا�س  لكن  تجاهه..  بالذنب  ت�شعر  و�أنها  �أنقذها..  عمن 
هكذ�  �بنَتها  يعذب  ما  �أن  �شعرت  ذلك..  يتعدى  �لمو�شوع  باأن  �شعرت 
ويوؤرق نومها ما هو �إل �لحب.. لم تدِر �أت�شعر ب�شفقٍة تجاهها وتو��شيها 
�أم تن�شحها.. على كٍل هي تعلم جيد� �شخ�شية �بنِتها.. و�أنها لن تقبل 
بكالم �إل �لذي في ر�أ�شها... فقررت مو��شاتها بكالم حنون لعله يخفف 
و�أوقاتا  يو�شف..  تبكي  طويلًة  �شاعاٍت  تجل�س  فكانت  �شارة  �أّم��ا  عنها. 
كل  تزد�د  �أن�شاأتها  �لتي  �ل�شفحَة  روؤيتها  عند  �ل�شعادة  تغمرها  �أخرى 
ح�شد  في  وقفتها  ونجاح  �لق�شية..  موؤيدي  من  �لكثير  لها  و�أ�شبح  يوم 
عدد كبير من �لنا�س �أعطى لها بريقا من �لأمل.. فتزد�د قوة من بعد 
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ياأ�س.. تاأتيها مئات �لر�شائل �لموؤيدة لها فتتيقن من �لن�شر.. و�أن �لكل 
تلك  كمثل  حياتها  في  بال�شعادة  ت�شعر  لم  يو�شف...  وبجانب  بجانبها 
�للحظة عندما كلَّمتها �شديقتها نور تخبرها بالأخبار �لجديدة.. فتحت 

محادثتها على �لفي�س لتجد نور تقول:

- �شفتى �آخر �لخبار؟

- ل �يه �للى ح�شل؟

�للى كان  �للى قولتلك عليه؟  �للى ��شمه ثائر مر�د  - فاكرة �ل�شحفى 
بيهاجم يو�شف و�لمقال بتاعه �نت�شر

- �آه فاكر�ه �لكلب ده ماله؟

يو�شف  هاجم  �نه  ر�شمى  �عتذ�ر  نّزل  ده  متظلمهو�س...  حر�م  ل  ل   -
وكاتب �شوية كالم جامد �وى.. ��شتنى هبعتلك �للينك

�أر�شلْت لها �للينك �شريعا.. فتحته �شارة في لهفة.. �لتهمت �لكلماِت كنمٍر 
جائع ينق�س على فري�شته.. ت�شاقطت دموُعها دون �أن تدري �أهي دموع 
فرٍح �أم دموع حزن ز�دته �لكلمات �لتي تقروؤها.. وكاأنه يقر�أ �أفكارها.. 
لَيخرج بكل  �أعماقها  �أن تقول... وكاأنه غا�س في  وكاأنه يدري ما تريد 
نعم  ع��اٍل..  ب�شوت  �لكلماِت  معه  ت��ردد  �أخ��ذت  �لقوية..  �لكلمات  تلك 
يجب �أن نثور... حًقا يجب �أن نثور.. �ندفعت خارج غرفتها تنادى على 
و�لدتها.. �أجبرتها على �لجلو�س �أمام �ل�شا�شة لتقر�أ وهى تقول: �قري يا 
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ماما �لكالم ده.. �قري ع�شان تعرفي �إن كالمي كان �شح.. �قري وقولي 
تركتها  �لقر�ءَة..  و�لدتها  �أنهت  �أن  بعد  تعرفيه...  �للي  لكل  ده  �لكالم 
لتفكر فيما قر�أته وفتحت �ل�شفحة �لتي �أن�شاأتها ليو�شف وو�شعت كلماِت 
ثائر بها.. ودعت �لجميَع حتى ين�شرو� هذ� �لكالم... و�شرعان ما و�شل 
عدد م�شاركات هذ� �لكالم �إلى ما يزيد عن 4000 م�شاركة، وتلقى ثائر 
�شاعة  كل  ومع  بالطبع..  �شارة  بينها  ِمن  �ل�شد�قة  طلبات  من  �لمئات 
تمر كانت تزيد عدد �لم�شاركات.. �آلف �لتعليقات.. �لغالبية موؤيدة لهذ 
بناء�  �أن�شئت  ثورة فكرية... �شفحات كثيرة  �إلى  �لكل يدعو  �لكلمات.. 
بد�خلنا" و"لكم  �لتي  �لتماثيل  نحطم  " دعونا  مثل  ثائر  كلمات  على 
يومين حديَث  في غ�شون  ثائر  �أ�شبح  ديني"،  ولي  دينهم  ولهم  دينكم 
�لكثيرين..  �شفحات  عناوين  هي  كلماته  �أ�شبحت  كله..  بوك  �لفي�س 
و�أ�شبح يو�شف هو �لبطل �لمنتَظر خروجه و�لإفر�ج عنه.. �لكل يتحدث 
عن ق�شة يو�شف و�شارة.. ومع ذلك.. وبالرغم من كل هذه �ل�شجة.. 
يكن..  لم  �شيئا  وك��اأن  ِته..  بُرمَّ �لمو�شوع  يتجاهل  كان  �لإع��الم  �أن  �إل 
�أ�شبح مطلب �لإفر�ج عن يو�شف مطلبا �لكثير من �ل�شباب.. في حين 
�أ�شر �لإعالم على تلقيبه بالعميل �أو �لجا�شو�س.. و��شلت �شارة ورفاقها 
نعم هي  لتفعله..  �لكثير  تملك  تكن  فلم  �لإنترنت..  على  بهم  �لت�شهيَر 
قليل نحو  �لعام.. وح�شِد عدٍد غير  للر�أي  �إثارٍة  بما حققته من  �شعيدة 
ر  ِق�شَ رغم  يو�شف..  على  و�أ�شفا  حزنا  يتمزق  قلبها  �أن  �إل  ق�شيتها.. 
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تعترف بوجود مثل هذ� �لحب..  �أنها ل  بها.. رغم  �لتي عرفته  �لفترة 
بالرغم من كل هذ�.. �إل �أنها ل تملك �شيطرة على قلبها.. ل تعرف �شر 
دموعها عند ِذكر ��شِمه فقط... لم تكن تدرى باأنه �شياأتي يوم وتحب 
هكذ�.. لم تكن تدرى �أن �لحب ل قو�عد له ول وقت.. لم تكن تدرى.. 
�لعالُم  �شيترك  متى  �شيء..  فعل  بمقدورها  يكن  لم  درت..  و�إن  حتى 
�لمحبين يعي�شون في �شالم.. ؟ متى �شيترك �لقدر �لأحباء وحدهم.. 

متى؟
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18 أكتوبر 2016
�لغرفة رقم 407

�لرجاُل  �لتفَّ  �لإن�شانية...  وُتنتَهك  �لعقوُل  ُتغَت�شب   407 �لغرفِة  في 
لالآخر  ينظر  منهم  وكلٌّ  �أط��ر�ف  �لثالثة  ذ�ِت  �لمن�شدة  حول  �لثالثة 
�لغ�شِب  نظر�ُت  تتطاير  كانت  َمن  هو  فقط  منهم  و�ح��ٌد  �شمت..  في 
ِمن عينيه لتحرق �أع�شاَب كلَّ َمن بالغرفة.. وكاأنهم يخ�شون �أن يبدوؤو� 
�شامح  ��َه  وجَّ �لمعّلم..  ن�شار  �شاِمح  �إن��ه  ل�شمِته..  �حتر�ًما  �لحديَث 
وهو  �ليمنى  �لجهة  من  �أمامه  �لجال�س  لل�شخ�س  كله  وتركيَزه  نظر�ِته 

ي�شاأله بهدوِء ما قبل �لعا�شفة:

- �يه ر�أيك في �للى بيح�شل يا �أ�شتاذ �إبر�هيم �شاكر؟

َلها هدوًء� وثقًة: ردَّ �إبر�هيم �شاكر بنبرٍة حاول �أن يحمِّ

ده عيل  منه  تقلق�س  ما  يو�شف؟..  ��شمه  �للى  �لو�د  - ق�شدك مو�شوع 
هلفوت.. و�نا م�س مخّلى حد يجيب �شيرته خال�س في �أي قناة

�نطلقت �لعا�شفُة �أخير� من بين �شفَتي �شامح لتحمل معها رذ�ذ كلماته 
�لع�شبية في وجه �إبر�هيم �شاكر وهو يقول:

- ما هو ده غباء يا �أ�شتاذ.. �نك تكتِّم على �لمو�شوع وكاأن مفي�س حاجه 
ح�شلت و�شايب �لنت كله �شغال على �لمو�شوع ده، يبقى ده غباء منك... 
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�لو�د �للى ��شمه يو�شف ده بقى بطل �شعبي و�لكل بيطالب بالفر�ج عنه.. 
وح�شرتك قاعد نايملي في �لع�شل

هنا خرج مدحت �ل�شمان عن �شمِته ليلتحم بالنقا�س قائال:

حو�ليه  يلتف  و�لكل  بطل  يبقى  ده  �لو�د  مينفع�س  �بر�هيم..  يا  �شح   -
ويطالب بخروجه.. مينفع�س �لنا�س ��شا�شا تجتمع على طلب و�حد.. كد� 
فيها ثورة تانية لو �لو�شع ��شتمر على كد�.. �أنا �شايف �لر�أى �لعام كله 
بقى معاه على �لرغم �نك �عالمك م�س جايب �شيرة... ب�س �نت ن�شيت 

�ن في �عالم م�شاد �نت ملك�س �شيطرة عليه.. ��شمه �لإنترنت

هنا �أكمل �شامح �ل�شياَح بع�شبيته وهو ي�شير باإ�شبعه لإبر�هيم �شاكر 
�لذي �نكم�س في كر�شيه كطفٍل يتلقى �لعقاَب من و�لده:

- قوله... قول لالأ�شتاذ.. و�حد تحت �يده �عالم بلد بحالها وقاعد يولول 
ويقولى منا م�س جايب �شيره... بيقولك �لر�أى �لعام بقى معاه... و�لر�أى 
�لعام ده �لمفرو�س �نه لعبتنا �حنا... �حنا �للى بنحدد �لنا�س تبقى مع 
مين و �شد مين.. �حنا �للى بنقومه ونطفيه في وقت و�حد... �حنا �للى 
بنعمل كل ده... �حنا لو عاوزين نقول للنا�س �ن م�شر دخلت في حرب 
دلوقتى وك�شبتها.. �لمفرو�س �ننا نكون قادرين يخليهم ي�شدقو�.. �فهم 

كد�... ع�شان منروح�س كلنا في د�هية

تنحنح �إبر�هيم قبل �أن يقول:
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- ما�شى فهمت.. ب�س �يه �لمطلوب منى بالظبط... ؟ �أخّلي �لعالم كله 
يقول �نه ممّول �أو �رهابى؟

ردَّ �شامح في ع�شبية:

- �نت بت�شالنا �حنا نعمل �يه؟؟!.. هو ده م�س �شغلك �نت؟؟.. وعموما 
�أنا هقولك تعمل �يه... من �ول �لثانية �للى بعد �لجتماع ده... �عالمك 
كله هيكون موجه �نه �لو�د ده ممول من بر�، و�ن قريب هيذيعوه �عتر�فه 
ليل  وهتذيعوه  بالقوة  ليه  �عتر�ف  ي�شور  بتاعى  �لر�جل  هخلى  و�ن��ا 
�لو�د  بتوعنا يقولو� �ن دعم  تاني حاجة هتجيب كام �شيخ من  نهار... 
ده ول �لوقوف معاه حر�م �شرعا.. هتجيب كام و�حد من �لمثقفين �للى 
بيثق فيهم �ل�شعب وتعمل معاهم حو�ر�ت على �لمو�شوع ده و�نهم �شده.. 
و�نا �لر�جل عندى قالى �نهم لقيو� مكالمات جن�شية مع و�حدة رو�شيه.. 
عاوزك تذيع �لكالم ده كله.. عاوز �لنا�س كلها تبقى موؤمنه بكد�.. �ظن 

دى حاجة �شهله.. ول �يه؟

ردَّ �إبر�هيم:

- �طمن.. كل ده هيح�شل

تدخل مدحت �ل�شمان مرة �أخرى في �لنقا�س وهو يقول:

- فيه حاجه تانيه �نتو� م�س و�خدين بالكو� منها
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ردَّ �شامح:

- �يه؟. . حاجة �يه دي؟

رد مدحت:

�لنت و�شغال  ثائر مر�د.. عامل دو�شة على  ��شمه  - فيه �شحفي �شاب 
يكتب في كالم بيهّيج بيه �لنا�س

�بت�شم �شامح في خبث وهو يقول:

- ل ما تقلق�س.. �أنا عارف ده هعمل معاه �يه

ردَّ �إبر�هيم:

- طيب ما تفهّمنا هتعمل �يه؟

تابع �شامح:

- ل م�س م�شكلة تفهمو�.. ده �شغلى �أنا بقى.. �لمهم دلوقتي �لأيام �للى 
جاية.. تم�شى زى ما �حنا عاوزبن... م�س عاوزين وجع دماغ كل �شوية... 

في حد عاوز يقول حاجة تانية؟

ردَّ كلٌّ منهم بالنفى.. فاأنَهى �شامح �لجتماَع قبل �أن ين�شرف كلٌّ منهم 
على ِحدة... وكلٌّ لديه خطة عمٍل لالأيام �لقادمة.. 

ويٌل لأُمٍة تتحكم بم�شائرها فئٌة قليلة من �لب�شر
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ويٌل لأُمٍة يتحكم بعقولها ب�شٌر ل يعرفون �شوى �لماِل و�ل�شلطة لغة

��لويُل كل �لويل... لنا

  * * *   

رعاياك نحن  �لمباحِث..  في  �لذي  " �أبانا 

باٍق لك �لجبروت

وباٍق لنا �ل�شكوت

وباٍق لَمن تحر�ُس �لرهبوت

دَت وحَدَك بالُي�شِر.. �إن �ليميَن َلفي �لُخ�شر َتَفرَّ

ا �لي�شاُر ففي �لُع�شر " �أمَّ

�أَدرَك  هكذ�  بعد..  لوُنها  يتغير  لم  هي  كما  �لروؤيُة  �شود�ُء  ���ش��ود�ُء... 
يو�شف وهو ي�شتعيد وعَيه في بطء... هل ما يز�ل حًيا؟؟.. لم يعد ي�شمع 
يع�شف  �لذي  �ل��دو�ر  �لدماء..  من  �لكثير  فقَد  حتًما  �لفئر�ن..  �شوَت 
وعَيه  �شيفِقد  �لأرج��ح  على  بذلك..  يخبر�نه  �ل�شديد  و�ل�شد�ع  ب��ه، 
وتركوه  تلتهمه  للفئر�ن  �لكالب  هوؤلء  تركه  يموت.. هل  �أو  �أخرى  مرة 
�أخطاأ حين رف�س  �لتعذيب.. ؟ لقد  يموت في بطء؟؟.. لماذ� كل هذ� 
ث نف�َشه يو�شف وهو يجاهد في �لبقاء م�شتيقظا..  �لعتر�َف.. هكذ� حدَّ
بر�أ�شه..  لالإم�شاك  يده  بتحريك  فَهمَّ  ليهاجمه  �ل�شديد  �ل��دو�ُر  عاَوده 
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ر �أنه ما يز�ل مقيد� �إلى  ولكنها لم تتحرك قْيَد �أُنملٍة ب�شبب �لقيود.. تذكَّ
تلك �لطاولة �للعينة.. لم يعد يدري كم َمر عليه من �لوقت وهو هكذ�.. 
َر �أي يوٍم قب�شو� عليه فيه.. لم يعد يذكر.. تفاَجاأ يو�شف باأن  حاول تذكَّ
ذ�كرَته م�شو�شة... حاول تذّكر ماذ� كان يرتدى في �آخر مرة... لم يفِلح 
�لتفا�شيل..  تلك  يتذكر  �أن  يحاول  وهو  بر�أ�شه  �ل�شد�ع  �زد�د  �أي�شا.. 
حاول  بر�أ�شه  ع�شفت  كثيرة  �أ�شئلٌة  �ل��ك��الب؟؟..  ه��وؤلء  به  فعل  م��اذ� 
�لإجابَة عنها... ما �لوقت �لذي تم �لقب�س عليه فيه؟؟.. كم �لمبلغ �لذي 
�أر�َشَلته له لر�؟؟.. ما ��شم �شديِقه في �لمطعم؟؟.. لم يعد يذكر.. لم 
يعد يذكر �أي �شيء من تلك �لتفا�شيل.. �شرخة مكتومة �أطلقها يو�شف 
�أرحم من  �أل توجد طريقة  لُيخِرج معها كل غ�شبه وحنقه وعذ�به.... 
تلك للموت؟؟.. ل يعلم كم لتر� فَقَد من �لدماء.. لكن حتًما كان كثير�.. 
لماذ� لم يُمت بعد؟؟ هل تم �إ�شعافه لإعادة تعذيبه مرة �أخرى؟؟.. لم 
يتوقف عقله عن �ل�شوؤ�ل.. ولم ينجح في �لعثور على �إجابٍة �أي�شا.. �أر�د 
�أن ياأتو� له لينهو� هذ� �لعذ�َب ويقتلوه  �أن ينادي عليهم..  �أن ي�شرخ.. 
�أو ليعترف بما يريدون.. �شيفعل كل ما يريدون... كم كان �أحمَق حين 
لنفه،  يردد  �خذ  يكون..  ولن  يوما  بطال  يكن  لم  بطال؟؟..  نف�شه  ظن 
قفزت �إلى ذهنه فجاأة �شورة �شارة.. �لحب �لذي لم يَر �لنور.. محبوبَته 
�لتي هي �شبب كل هذ� �لعذ�ب �لذي به.. ل يعرف هل ِمن �لمفتَر�س �أن 
يكرهها �لآن.. ويكره كل ما يتعلق بها.. ��شَمها.. �شورَتها.. �شوَتها... ؟ 
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ولكن كيف؟.. هل �شيكرهها لأنه �شيموت ب�شببها؟؟.. �إنه �أ�شمى درجات 
�لموت.. حياته لم تكن ذ�َت قيمٍة على كل �لأحو�ل.. �شت�شبح ذ�ت قيمٍة 
عندما يقدمها فد�ًء ل�شارة... �أَ�َشَرته هذه �لفكرة كثير�.. لم يعد يهمه 
�أنه �شيموت.. فقط �أر�د �أن ينهَي هذ� �شريعا دون �لمزيد من �لعذ�ب... 
لبَّى �لقدر طلَبه �شريعا... فتناهت �إلى م�شامعه وْقُع �أقد�ٍم كثيرة تقترب 
في ُخَطى ثابتٍة من �لباب.. حتى وقفو� �أمام باب زنز�نته.. ف�شمع �شوت 
و�شمع  زنز�نته  �إلى  تدلف  �لأق��د�م  من  و�لكثير  ُيفَتح  �لحديدي  �لباب 

�شوتا قويا ياأمر:

- ُفّكوه

فانطلقت �أياٍد تفك قيود قدميه ويديه، و�أحدهم ينزع �لطوق �لحديدي 
حول  من  �ل��رب��اط  ويفك  فمه  على  من  كمامته  وينزع  ر�أ���ش��ه  ف��وق  من 
عينيه  يو�شف  فتح  رق��دت��ه...  من  ينه�س  �أن  على  و�شاعده  عينيه... 
ع �أن يرى نهر�  ب�شعوبة مع ذلك �ل�شوء �لقوى �لذي غمر �لزنز�نة.. توقَّ
من �لدماء �أ�شفل قدميه، و�أن يرى جروحا بكل �أنحاء ج�شِمه... مد يَده 
ليتح�ش�س جروَح وجِهه.. كانت ب�شرته كما هي ل يوجد خد�ٌس و�حد.. 
تح�ش�س باقي �أنحاء ج�شده �لعاري.. لم يجد به خد�ًشا و�حد� �أو جرحا 
تم �إ�شعافه.. فتح يو�شف عينيه بقوٍة ليرى ج�شده بو�شوح وليتاأكد.. كان 
�أي  ج�شده كما هو ربما هزَل قليال من عدم �لأك��ل.. لكن كما هو دون 
وي�شاًر�  يميًنا  ينظر  و�أخذ  وجَهه..  �لده�شة  �عتلت  خدو�س..  �أو  جروح 
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خام �لجثة يقفون في ثباٍت وينظرون له  فا�شطدم نظره بثالثة رجاٍل �شِ
ب�شر�مة يق�شعر لها بدُنه.. يتو�شطهم �ل�شابط ح�شام �لذي كان �ل�شبَب 

في كل هذ�.. ينظر له وبعينيه نظرُة ظفٍر و�نت�شار قبل �أن يقول:

- مالك.. ؟ منده�س كد� ليه وعمال تفّت�س في ج�شمك؟؟

رّد يو�شف في ده�شة و�شوته خرج متح�شرجا:

�زد�د  بحلم؟؟..  كنت  �أن��ا  ح�شل؟؟..  ده  �إز�ي  �إز�ي..  �ى..  �ز..   -
لالإم�شاك  يده  مد  ح��دث..  ما  يتذكر  �أن  يحاول  وهو  بر�أ�شه  �ل�شد�ع 
بر�أ�شه ب�شعوبة، بعد �أن ظل مدة طويلة مقيد�.. فلم ي�شتِجب �لج�شم 

لالأو�مر �لجديدة �شريعا

لم يتركه �ل�شابط كثير� يت�شاءل في ده�شة.. فقال في برود:

حاجة  بكل  تعترف  عاوزينك  دلوقتى  بعدين..  حاجة  كل  هنفهمك   -
كوي�س  وت�شرب  وهتاكل  دلوقتى  هيلب�شوك  هنقولك..  ما  زى  عملتها 
وبعدين تعترف بكل حاجة، وزى ما بنقولك بالظبط ع�شان �لكالم ده 
ر  ر على موقفك؟؟ قولى لو ل�ّشه ُم�شِ كله هيت�شور.. ول �نت ل�ّشه ُم�شِ

عندى طرق تانية بتجيب من �لآخر

رّد يو�شف في �شرعة:

- ل ل. . هعترف.. هقول �للى �نتو� عاوزينوه.. ب�س �رجوكم ترحومنى 
من �لعذ�ب ده
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ردَّ �لظابط في لهجة �نت�شار:

- جدع يا يو�شف.. �نت كد� ِعقلت.. ب�س كنت مفكرك هت�شتحمل �كتر 
من كد�

رّد يو�شف في �شعف:

- ل.. م�س قادر ��شتحمل.. ب�س �أنا عاوز �فهم �يه �للى ح�شلى

- ما �أنا قولتلك هفهمك على كل حاجة بعد ما تعترف... يال َجهزوه

جائٍع  كنِمٍر  و�لمالب�س...  و�ل�شر�ب  �لطعام  باإح�شار  �لجنوُد  �أ�شرَع 
�نق�ّس يو�شف على �لطعام بنَهٍم �شديد.. ثم �أغرق جوَفه بما يزيد عن 
م له �لع�شير و�ل�شاى.. بعد �أِن �لتَهَم  ثالثة لتر من �لماء.. قبل �أن يقدَّ
�لع�شائر  �شرب  من  غ��ِرق  �أن  وبعد  كله..  يومه  في  بالغ  فيٌل  ياأكله  ما 
و�ل�شاي.. �قتادوه �إلى غرفة في �آخر ممر زنز�نِته.. لي�شّجل �عتر�َفه.. 
كلمات معينة،  لوحة كبيرة مكتوب عليها  �أمام كامير� وخلَفها  �أجل�شوه 
طلبو� منه �أن يقر�أ �لكلماِت بالن�س و�أل ينق�س منها �أو يزيد.. بعد �أن 
�أدلى يو�شف باعتر�فه.. �شحبه �لجنوُد مرة �أخرى �إلى زنز�نته، وح�شر 
جندى �آخر يرتدى معطًفا �أبي�َس مم�شًكا بحقنة.. قيَده جندياِن �آخر�ن 

بقوٍة و�أحدهما ي�شحب يَده بقوة.. �شرخ فيهم يو�شف:

�عترفت  �أن��ا  ما  ؟  ده..  بيه  بتحقوننى  �للى  �يه  �ي��ه؟؟  بتعملو�  �نتو�   -
ي؟ خال�س.. عاوزين �يه تاني منِّ
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حاول �لتخل�َس من �لرُجلين �لذين يم�شكانه بقوة بعد �أن ��شترد جزًء� 
تابع �لجندى �لطبيب عمَله في �شمٍت  من �شحته.. لكن دون جدوى.. 

وهو يغر�س �لحقنة بذر�ع يو�شف �لذي تابع �شارخا :

- �شيبونى.. �نتو� بتعملو� �يه فيا؟.. حر�م عليكو

جاءه �شوت �ل�شابط ح�شام ِمن على باب �لزنز�نة يقول:

- �عقل بقى يا يو�شف.. متتعب�س �لنا�س

فرَغ �لطبيب من عمله ورحل في �شمت في حين �شاح يو�شف:

- �نتو� عاوزين مني �يه تانى؟؟.. م�س �عترفت باللى �نتو� عاوزينه؟؟.. 
و�يه �للى بتحقنونى به ده كل يوم؟؟!!

�شار �ل�شابط نحوه في بطء وهو يقول:

�يثيل  �أو   )LSD( ��شمها  ي��وم  كل  دى  بيها  بنحقنك  �للى  �لمادة   -
�ميد حم�س �للي�شرجيك.. وده بقى من �قوى �لمهلو�شات �لموؤثرة على 
تفقد  �نك  هت�شاعدك  تانية..  مهلو�شات  �شوية  معاه  مخلوط  �لعقل.. 
ذ�كرتك ب�شرعة.. ويح�شلك ��شطر�بات في �لروؤيه و�لفكر... هت�شوف 
كو�بي�شك  �كبر  موجوده..  م�س  ��شو�ت  هت�شمع  مبتح�شل�س..  حاجات 
��شتمر�ر  مع  م��رة...  �لف  �لعذ�ب  هتعي�س  قد�مك..  بتتحقق  هتلقيها 
حقنك به هتفقد ذ�كرتك تماما في �لنهاية وربما تجنن وتفقد عقلك �أو 
يح�شلك �شلل.. �أنا بقولك �لكالم ده كله ع�شان عارف قريب �أوي م�س 
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هتبقى فاكر �أي حاجه من دى.. م�س هتبقى عارف �أنا مين ��شا�شا

�شاح يو�شف ب�شعف وقد بد�أ تاأثير �لمادة يظهر عليه:

- ليه.. ليه كل ده.. ؟ ما �أنا �عترفت خال�س

تنزل  تكاد  وكلماُته  وجهه،  من  �أكثر  يقترب  وهو  بطء  في  �ل�شابط  ردَّ 
كال�شوط على وجه يو�شف:

لو كان  بالذ�ت.. ممكن  �أنا  وقع معايا  �ل�شود  ليه؟؟.. ع�شان حظك   -
�أي ظابط تاني كنت تدخل �ل�شجن وخال�س... �نا �للى بيقع معايا.. ما 
بيُقم�س تانى، دى حاجه. .. تاني حاجة �نت بقيت بطل بر�... ومتو�شى 

عليك جامد �وى.. فخال�س كد�.. م�شيرك مقرر

رّد يو�شف في �شعف:

- يا ولد.. ���ل�.. كلب

�لبطل  فيها  �ن��ت  تانية..  رحلة  مع  ه�شيبك  دلوقتى  �أن��ا  ح�شام:  تابع 
و�لخ�شم و�ل�شحية.. �حنا علينا ب�س �لمو�شيقى �لت�شويرية.. �خر مرة 

كنا م�شغلينلك ��شو�ت فير�ن و�ِشبناك �نت تتخيل �للى �نت عاوزه

ثم �أ�شار باإ�شبعه �إلى ر�أ�س يو�شف قائال:

- �فكارك هي و�حالمك هي عذ�بك.. فحاِول ت�شيطر عليها

�شاردة  بعيون  �لمعدنية..  �لطاولة  �إلى  تقييده  باإعادة  جنوَده  �أمر  ثم 
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مالب�شه  من  د�ه  فجرَّ ي��ري��دون..  ما  به  يفعلون  يو�شف  تركهم  و�شعف 
باأكملها وَفَردوه على �لطاولة.. �أعادو� تقييد قدميه ور�أ�شه ويديه.. ولكن 
هذه �لمرة تم و�شع ما ي�شبه �لملقاط �لحديدى على عينيه �إجبار� �أن 
تكون مفتوحة طو�ل �لوقت.. فال ي�شتطيع غلقهما.. ثم تركوه و�ن�شرفو� 

قبل �أن يغلقو� �لباَب �لحديدى

رعاياك نحن  �لمباحث..  في  �لذي  " �أبانا 

تعاليَت.. ماذ� يهمك ممن يزمك؟ �ليوم يومك

يرقى �ل�شجيُن �إلى �ُشّدة �لعر�س.. 

و�لعر�ُس ي�شِبح �شجًنا جديًد�.. و�أنت مكانك "

�أخذ يو�شف ينظر ل�شقف زنز�نته مجَبر�.. ل ي�شتطيع غلق عينيه مع ذلك 
�لالقط �لحديدي.. �شالت �لدموُع بغز�رة وهو يحاول غلقهما... �نتبه 
�إلى ذلك �ل�شيء �لذي يتحرك من �لأعلى متجها �إليه.. تابع ذلك �ل�شيء 
له عن وجهه �شوى ن�شف متر تقريبا..  نزوله ببطء حتى �أ�شبح ل يف�شِ
اف �شخم مطفاأ..  ف على ذلك �لج�شم �لغريب على �لفور.. �إنه ك�شَّ تعرَّ
توّقع يو�شف ما �شيحدث.. �شي�شاء �لك�شاف ب�شوء قوي في وجهه وعينيه 
ولن ي�شتطيع غلَق عينيه... �نطفاأ نور �لزنز�نة فجاأة.. فعاد للظالم مرة 
�لأُُذَن  ي�شيب  �لذي  �لطنيَن  ي�شِبه  �شوت  م�شامعه  �إلى  تناهى  �أخ��رى.. 
�أحيانا.. �أخذ �ل�شوت يزد�د تدريجيا.. عاد �ل�شد�ع يفتك بر�أ�س يو�شف 
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مع ذلك �لطنين �لم�شتمر.. �زد�د �لطنين �أكثر و�أكثر.. �شرخت طبلة 
�أُُذن يو�شف من �ل�شوت �لذي يفوق �حتماَلها.. تاألم يو�شف من �لطنين 

�لعالي �لم�شتمر.. �شرخ باأعلى �شوته وهو يقول:

- كفا��يه.. حر�م عليكو�

ليغمر عينيه.. مع  �لك�ّشاف ب�شوء قوي  كلمَته حتى �شطع  �أنَهى  �إن  وما 
�ل�شوء  نتيجة  عينيه  يغلق  �أن  �إر�دًي��ا  ل  يو�شف  حاول  �لطنين  ��شتمر�ر 
و�آلٍم  غزيرة  دم��وٍع  على  �شوى  يح�شل  لم  عينيه..  غمر  �ل��ذي  �لقوي 

�شديدة بالعينين.. �آلم ل يحتملها َب�شر.. تابع يو�شف �شارخا:

- كفا���������������يه... �أبو�س �يديكو�

�أخرى  مرة  ليعود  فجاأة،  �لطنين  �شوت  و�ختفى  �لك�شاف  �شوء  �نطفاأ 
�لظالُم و�لهدوء.. �أخذ يتنف�س ب�شرعة كمْن خرج تًو� من �شباق عْدٍو... 
بها  قام  �لتي  �لكثيرة  �لأع�شاب  ت�شنجات  بعد  قليال  يهد�أ  ج�شمه  بد�أ 
�أثناء تعذيبه... كم تمنى يو�شف �أن يتم َجلده بال�شوط �أو قتله بالر�شا�س 
لكان �أرحم من تلك �لطريقة.. عاد �ل�شوء ي�شطع بقوة مرة �أخرى وعاد 
جديدة..  عذ�ب  رحلة  في  يو�شف  لياأخذ  �لوقت  نف�س  في  معه  �لطنين 
دقائق معدودة هي زمن كل تلك �لرحلة.. لكن �َشعَر بها يو�شف وكاأنها 
�شاعات لن تنتهي... تكرر �لأمر عدة مر�ت وفى كل مرة ي�شرخ يو�شف:

- كفا����يه... �قتلونى.. �أنا عاوز �موت... عاوز �مووووت
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فقَد يو�شف كل قوته بعد تلك عمليات �لتعذيب �لمتكررة.. �ختفى �ل�شوء 
و�ل�شوت مًعا لمدة طويلة.. ولم يعود� مرة �أخرى.. وتم �إ�شاءة �لزنز�نة 
ب�شدة  �لنوم  �أر�د  يو�شف..  بر�أ�س  �ل��دو�ر  ز�د  باهت..  بنف�شجى  ب�شوء 

ولكّن عينيه �لمفتوحتين تجبر�نه على �لبقاء يِقًظا... 

ف��ر�غ...  فقط  �شيئا..  ي��رى  ل  لكن  يناديه..  �شوتا  �شِمع  ي��و���ش��ف!!... 
ذلك  خلف  �لنظر  ح��اول  جديد..  من  يناديه  �ل�شوت  عاد  يو�شف!!.. 
�إليه ببْط  ر�آها تتقدم  �إليه.. �شارة..  ر�آها قادمة  �ل�شباب �لذي ير�ه.. 
مبت�شمة.. حاول يو�شف �لبت�شاَم.. نطق با�شمها.. �شارة.. مدت �شارة 
يَدها �إليه.. حاول مد يِده. . لم ت�شاعده قيوده.. �قتربت �شارة منه �أكثر، 

تح�ش�شت ر�أ�شه.. �نحنت تطبع ُقبلًة رقيقة على جبينه وهى تقول له:

- ��شفه �إني كنت �ل�شبب في �نك تتعذب كد�

ردَّ يو�شف بابت�شامة و�هنة:

- ول يهمك.. �لمهم �ن �إنتي بخير دلوقتى

يفرقنا  �أخّرجك.. خال�س هتخرج ومحد�س هيقدر  �أنا جيت ع�شان   -
�بد�

وما �إن �أنهت جملَتها حتى �قتحم ثالثة رجاٍل �لزنز�نة.. �أم�شكو� ب�شارة 
بقوة وهى ت�شرخ با�شم يو�شف.. �شرخ يو�شف بهم:

- �شيبوها... �شيبوها يا ولد �ل�.... 
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و�شرخات  �لثالث..  �لرجُل  حجابها  بنزع  وقام  بقوة،  رُجالِن  �أم�شكها 
تحطيم  حاول  قيوده..  نزع  حاول  مكانه..  من  يو�شف  قلب  تنزع  �شارة 
�لمائدة بالغ�شب �لخارج من �أعماقه.. لم ينجح.. قامو� بتجريد �شارة 

من مالب�شها.. ويو�شف ي�شرخ بهم بقوة:

- �شيبوها يا ولد �ل�... عذبونى �أنا و�شيبوها هيا... محد�س يقربلها

هدفهم..  عن  �لرجال  �إثناء  عن  �شارة  ول  يو�شَف  �شرخاُت  تنجح  لم 
منها  فرغو�  �أن  بعد  يو�شف..  عيَني  �أمام  بقوة  �شارة  باغت�شاب  قامو� 
�لثالثة.. قامو� باإيقافها وتم �إح�شار �شوط وجلدوها �أمام يو�شف.. لم 
مغ�شًيا  و�شقط  ب�شدة..  ر�أ�شه  د�رت  �لمناظر..  تلك  كل  يو�شف  يحتمل 

عليه.

تموت كيف   .. �لمباحِث.  في  �لذي  " �أبانا 

و�أغنيُة �لثورِة �لأبدية. . 

لي�شت تموت!!؟
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الفصل التاسع

مدٍة  في  حققه  �لذي  �لنجاح  بعد  ثائر  �أ�شاب  و�لفرح  بال�شعادِة  �شعوٌر 
�ل�شعادة  تلك  تكن  لم  �لإنترنت..  على  كتابته  خالل  من  جد�  ق�شيرة 
ب�شبب �ل�شهرة �لتي و�شل �إليها.. لكن كانت ب�شبب �لنت�شار �لذي حققته 
كتاباته وب�شبب عدد �لذين و�شلت �إليهم كلماته و�أيدوها و�قتنعو� بها.. 
كتابته  من  �لهدف  فهذ�  �لحقيقي..  كنَزه  �لنجاح  ذلك  في  يرى  فهو 
ع�شر�ت  �لنا�س...  كل  �لحقيقَة  يفهم  �أن  �لنا�س..  كل  �إل��ى  ت�شل  �أن 
�لت�شالت و�لعرو�س للعمل في عدة مجالت و�شحف ُقدمت �إليه.. لكنه 
رف�شها جميعهم لأنه بب�شاطة لم يَر في تلك �ل�شحف و�لمجالت �إل �أنها 
و�فق على  �إذ�  فئاٍت معينة..  وتنافق  ُيمَلى عليها  ما  تردد  �أبو�ق  مجرد 
�لعمل باإحد�ها �شيكون بذلك كمْن يرجع �إلى نقطة �ل�شفر.. و�شينتِهك 
مبادئه.. حتى جاءه �ت�شال �أخير� من �شخ�سٍ معين.. �شخ�س كان يرى 
للحق  �شوى  يعرف  ل  �شخ�س  �لبلد..  هذه  في  �لحقيقي  �لمعاِر�َس  فيه 
طريقا ولو كان �لحق ُمر�.. �شخ�س طالما تمنى �لعمل معه.. �إنه ها�شم 
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�لملل من كثرة �لت�شالت.. فعندما  �أ�شابه  ثائر قد  �ل�شرقاوي.. كان 
جاءه �ت�شال ها�شم ردَّ في فتور:

- �آلو

جاءه �شوٌت هادًئا ر�شيًنا على �لجانب �لآخر:

- �آلو.. �ل�شالم عليكم.. ح�شرتك ثائر مر�د؟

- �يوه. . �أنا ثائر مين ح�شرتك؟

- �أنا ها�شم �ل�شرقاوي.. �أكيد طبعا عارفنى

قفز ثائر من �لمفاجاأة.. و�عتلت �لبت�شامُة وجَهه وهو يقول:

- �أ�شتاذ ها�شم؟؟ معقول؟؟.. �أهال يا �فندم

- �زيك يا ثائر عامل �يه؟؟

- �أنا كُله تمام يا �أ�شتاذ ها�شم.. �أنا �شعيد جد� بالت�شال ده 

- �أنا �كتر يا �بنى.. �يه ر�أيك يا ثائر ت�شتغل معانا في جريدة �لخان

- معقول يا �فندم.. ده حلم بالن�شبه ليا.. ده �نت بمثابة و�لدى و�هلل.. 
�أنا و�خد ح�شرتك َمَثل �على ليا بعد و�لدى

- ده كالم يفرحنى يا �بنى... �نا تابعت كتاباتك على �لنت.. وعجبتنى 
�آر�ءك �وى.. �ل�شباب �للى زيك هّما �للى محتاجينهم فعال يبقو� معانا
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- ربنا يخليك يا �فندم... �نا هجى �يه جنب ح�شرتك

دى  �لبلد  عليه..  بيقولى  �شميرى  �للى  غير  حاجه..  معملت�س  �أن��ا   -
محتاجه �شباب في نف�س تفكيرك وعزيمتك.. �حنا خال�س كبرنا

- ربنا يديك �ل�شحه.. وتف�شل كلمتك �شوكه في حلقهم

�لإ�شكندرية كمان  �شاء �هلل هكون عندكم في  �ن  �أنا  ثائر..  يا  ُب�س   -
في  �لع��الم  دور  �همية  حملة  فعاليات  من  عندكم  ندوة  فيه  يومين.. 
م�شر و�لوطن �لعربى.. هنِلف �لمحافظات كلها وعاوزك تكون معايا.. 
بتاع �شهر...  ده  �لمو�شوع  ر كلمة ع�شان هتتكلم فيها هنقعد في  وح�شَّ

بعديها هترجع معايا م�شر ع�شان تكمل �شغل في �لجريدة

رّد ثائر ب�شعادة:

- ما�شى يا �فندم.. متقلق�س هكون جاهز

- ما�شى ��شيبك �أنا بقى دلوقتى.. ع�شان عندى �شغل في �يدى

- ربنا يقويك.. مع �ل�شالمة يا �أ�شتاذ ها�شم

- مع �ل�شالمة

�زد�دت �شعادُة ثائر �أ�شعاًفا بعد تلقيه هذه �لمكالمة... �أخير� �شي�شل 
�إلى ما يرنو له.. �أخير� �شيعمل في �أكبر �شحف �لمعار�شة.. كان يرى في 
ها�شم �ل�شرقاوي ن�شخة من و�لده.. نف�س �لفكر.. نف�س �لن�شال.. مر�ت 
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كثيرة ينجو من محاولت �غتيال.. يريدون ت�شفيَته و�إخر��شه لالأبد.. 
ُهم لديهم كل �أ�شلحة �لدولة وهو ل يملك �شوى �شوته وقلمه.. ومع ذلك 

يرهبونه.. 

ه كارمن.. �لتقط �لهاتَف �شريعا ليت�شل  �أر�د م�شاركة �شعادته تلك مع حبِّ
بالفرحة  �شعر  ما حدث..  بكل  �أخبرها  �إجابة حتى  ى  تلقَّ �إن  وما  بها.. 
تغمر �شوَتها لأنه حقق جزًء� من حلمه.. وفى نهاية �لمكالمة.. هد�أت 

نبرة �شوِته قبل �أن ياأخذ َنَف�شا عميقا وهو يقول:

- على فكرة يا كارمن.... �أنا بحبك... بحبك �أوي

�أجابته ب�شمٍت ثقيل.. َمر عليه كدهر كامل قبل �أن ي�شمع �شوتها يقول 
في رقة:

لما  �إني  فاكرة  كنت  �إني  وبالرغم   . بحبك.  كمان  و�نا  فكرة..  على   -
هِحب حد هقوله بحبك في و�ّشه.. �ل �إني معرفت�س �عمل كد�.. �كتفيت 
باأنى �ناديك يا حبيبى و�نت بتكلمنى... �ه مكنت�س بتاخد بالك منها.. 

ب�س كنت حا�شة �إني محتاجة �قولها �وى

ردَّ ثائر مازحا:

- ل �خدت بالى على فكرة.. ب�س كنت عامل عبيط

- �يه ده؟؟يعنى �أنا بعد كل د�.. حبيبى يطلع عبيط؟؟!!
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رّد ثائر �شاحكا:

ي نف�شك  - ل بقولك عامل فيها... يعنى م�س عبيط فعال... وبعدين لمِّ
�ح�شن لك

رّدت كارمن:

- خال�س ما�شى.. بالر�حة ب�س علينا... �يه ر�أيك نخرج ُبكَره؟

- ما�شى خال�س.. ه�شوف فا�شى �متى وهكلمك

قلبيهما  فيهما  اِن  �لمحبِّ فتح  �أخ��رى..  دقائَق  عدة  �لمكالمة  ��شتمرت 
ليت�شاطر� جرعاٍت من كا�س �لحب.. كلٌّ منهما وجد �شالَته في �لآخر.. 
من  �شيعتبره  �لمثِمر..  �ليوم  هذ�  بعد  �لفرح  من  يطير  ثائر  قلب  كاد 
�لعملية  �إذ� لم يكن �لأجمل على �لإطالق.. حياته  �أيام حياته..  �أجمل 
�أ�شبحت �أقرب �إلى تحقيق حلمه بها.. حياته �لعاطفية �كتملت �ليوم.. 
و�حد  ، بقى جزء  كله..  بمثله في عمره  ي�شعر  لم  ُتّوجت بحب حقيقي 
�شغير  به.. جزء  �إل  �شعادته  تكتمل  ولن  يوؤرقه  ما  هو  حياته  فقط من 
�لحجم ولكنه كبير �لمعنى و�لقيمة بالن�شبه له.. جزء يتمثل في ورقه.. 

ورقة تركها له و�لده.. �للغز

 . �لأوك�شيتو�شين.  ب�  ي�شمى  �إف��ر�ز هرمون  في  ي�شبب  �لحبَّ  �إن  يقولون 
وهذ� �لهرمون ي�شبب �ل�شعادَة عند روؤية �لحبيب �أو عند �شماع �شوته.. 
ذلك  من  و�لمزيد  �لمزيَد  لكارمن  �شبَّب  �لحب  �أن  هنا..  ن��ر�ه  وم��ا 



239

�لهرمون.. لأنه منذ �إغالقها �لخط مع ثائر و�ل�شعادُة ل تفارق وجَهها.. 
في جنون  ترق�س  وو�لدتها...  و�لدها  تمازح  �لمنزل  �أرجاء  بين  ت�شير 
على �أنغام مو�شيقى �شاخبٍة... مالأت �لمنزَل كله باأجو�ء �لفرح... حتى 
و�لدتها �أق�شمت �أنها لم تَرها بمثل هذه �ل�شعادة من قبل... ظلت هكذ� 
حتى جاءها �ت�شال من �شديقتها يار� تخبرها ب�شوت حزين باٍك باأنهم 
وجدو� �أحمَد �شديَقهم مقتول في �شقته.. وتقول �ل�شرطة �إنها محاولة 
بكاٍء  و�شلة  في  ودخلت  �لخبر..  �شماعها  فور  كارمن  �نهارت  �شرقة.. 
م�شتمرة.. قبل �أن تت�شل بثائر لتخبره.. وما �إن رّد ثائر حتى �نفجرت 

�شارخة:

�ل�... ع�شان عر�س �لحقيقة  �أحمد.. قتلوه ولد  - قتلوه يا ثائر.. قتلو� 
ل�س �شاكت ومف�شِ

�إنهاء  يِتم  �أن  �لقدَر يرف�س  وكاأن  �إلى غ�شب..  ثائر  �شعادِة  تحولت كل 
تلك �للوحة �لتي ر�شمت لهذ� �ليوم ب�شعادة.. �شعر د�ئما باأن �لقدر في 
�شر�ٍع د�ئم مع �ل�شعادة.. كلٌّ منهما يحاول فر�س �شيطرته على �لآخر 

�إل �أن �لقدر ينت�شر د�ئما و�أبد�.. 

حاول �ل�شيطرَة على غ�شبه لتهدئتها.. كلمات كثيرة �نهالت عليه عبر 
�لهاتف و�شط بكاٍء و�شمت متقطع.. كل ما ��شتطاع فهَمه منها هو قولها:

بتقولك  �ل�شرطه  ده..  كل  يح�شل  ليه  ح���ر�م..  ح���ر�م..  قتلوووه..   -
�شرقة؟؟ �نت م�شدق كد�؟
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- �هدي يا كارمن.. ل طبعا م�س م�شدق.. �لمو�شوع م�س هيعدى كد�.. 
كله..  �لعام  �ل��ر�أى  دلوقتى  معانا  �حنا  �شرقة..  يخلوها  عاوزين  هما 
�لق�شية كد� بقى فيها دم.. ومحد�س هي�شكت على �لكالم ده.. وهنطّلع 
يو�شف �ن �شاء �هلل ونجيب حق �أحمد.. �أنا هكلم دلوقتى �أ�شتاذ ها�شم 
وهحاول �خّليه يفتح تحقيق �شحفى في �لمو�شوع ده.. و�ن �شاء �هلل دمه 

م�س هيروح هدر:

- معل�س يا ثائر �أنا هقفل.. م�س قادرة �تكلم دلوقتى.. معل�س مع �ل�شالمة

قالتها و�أغلقت �لخط دون �أن تنتظر رًد�... �ألقت بهاتفها بعيد� و�رتمت 
�أحمد...  تتذكر  �أخذت  و�شادتها...  و�شط  ر�أ�شها  دفنت  �ل�شرير..  على 
تذكرت  نف�شه..  �أكثر من  يعرفها  كان  لها...  �لأ�شدقاء  �أقرب  كان من 
جل�شاِتهما مًعا.. �شحكته.. ن�شيحته لها د�ئما.. حتى جاء �ليوم �لذي 
�شديًقا،  �تخذته  �إنها  قلبه..  بتحطيم  هي  وقامت  لها  بحبه  �شارحها 
قلبها..  على  �شيطرة  تملك  تكن  لم  ولكن  ذلك..  من  �أبعد  هو  ما  �أر�د 
كان  ما  حدث  ما  فلول  �لذنب...  من  بجزٍء  ت�شعر  لماذ�  ذنبها؟؟..  ما 
رجع للت�شوير مرة �أخرى.. هي م�شتركة بطريقة ما �إذً�... �شرخت في 

عنف.. ما ذنبي؟؟ ما ذنبي؟؟ 

�لأغبياُء..  " �أيها 

قلُت لكم ِمر�ر�.. 

�إن �لر�شا�شَة �لتي ندفُع فيها.. 
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ثمَن �لك�شرِة و�لدو�ء.. 

ل تقتُل �لأعد�ء... 

لكنها تقتُلنا.. �إذ� رفعنا �شوَتنا جهار�.. 

تقتُلنا، وتقتل �ل�شغار� )1("

لم تكن �شارُة تعلم بالتطور�ت �لجديدة �لتي �ن�شغل بها �لإعالم، كانت 
ا بعد  تتوقع �أن ت�شمع خبر �لإفر�ج عن يو�شف في �أي لحظة.. خ�شو�شً
�لفيديو �لذي ظهر و�لذي يو�شح �لحقيقة كاملة.. كان �لأمل قد �ت�شع 
و�أخذ مكانا و��شعا في �شدرها.. كانت على يقين ب�شماع خبر �لإفر�ج 
ت�شتعد  �بت�شامٍة  طرف  �شفتيها  وعلى  �لجميلة  �ل�شا�شَة  فتحت  عنه.. 
لالت�شاع.. جولة �شريعة بين �لقنو�ت كانت كافيًة ليتبدد معها �أي �أمل. 
�أول  وتك�شر  �لحائط  بعر�س  بالريموت  تقذف  لتجعلها  كافية  كانت   .
كوٍب وقع تحت يدها.. كانت كافية لأن توؤمن باأن في هذه �لدنيا.. في 
هذه �لبلد.. ماتت منذ قرون ما ت�شّمى �لحقيقة.. وذلك قبل �أن تو�ري 
�لحقيقي  �لفيديو  ترى  �أن  ِمن  فبدًل  بالعدل..  �لم�شّمى  زوِجها  جثماَن 
�لمنت�شر على �لإنترنت ر�أت فيديو هزيال يعر�س �عتر�ف يو�شف �لذي 
ِمن �لو��شح جد� �أنه تم تحت �لتهديد.. نظر� لمنظر يو�شف �لذي ظهر 
به... ر�أت �شفلًة ومخنثين يتغنون بحكمة وفر��شة رجال �ل�شرطة �لذين 
�أثبتو� للعالم كله �أنه جا�شو�ٌس وعميل.. عك�س ما يقوله �ل�شارع... ر�أت 

املقطوعة للراحل أمل دنقل  (((
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�لنفاَق بعينه يتمثل �أمامها بكل �شوره وقبِحه.. هربت من �لو�قع وذهبت 
ب�شر�  فيه  ترى  �ل��ذي  ذلك  �لإنترنت..  �إل��ى  �لفتر��شى..  عالمها  �إل��ى 
مثلها.. ت�شعر باأنها لي�شت وحَدها في هذ� �لعالم، موؤمن بفكرة معينة.. 
فتحت ح�شابها على �لفي�س وكتبت " �شوفتو� ولد �لو.... . بيقولو� �يه؟ 
�ألفاًظا مثل  �لتي تطلق  �لفتاة  تلك  �أبد�  تكن  لم   .. م�.... بجد".  عالم 
�إطالق  �أجبروها على  �ل�شبب...  �ل�شباَب.. لكنهم  هذه.. لم تكن تحب 
�أل تعرف معناها...  �أنو�ع �ل�شباب حتى تلك �لتي كان من �لممكن  كل 
�إنهم ُيخِرجون �أقبَح ما بد�خلنا... يجبروننا على �أن نم�شى في �ل�شو�رع 
ل نطلق �شوى �ل�شباب... �شياأتى يوٌم ي�شاألنى فيه �بني.. ويقول لى: "�أبي 
ما معنى تلك �ل�شتيمة؟". . و�شتكون �إجابتى. . �شاِهِد �لتلفزيون و�أنت 
�لإجابة..  نف�س  فاأجيبه  �آخر..  �شباٍب  وي�شاألنى عن  يعاود  ثم  تعرف... 
�بت�شامة  لها  �أعطت  �لفي�س  �شفحات  على  �شغيرة  جولة  بب�شاطة. 
��شتحت �أن تخرج... فقْد ر�أت حدثا لندوة تقام بالإ�شكندرية غد� عن 
�أهمية �لإعالم في م�شر و�لعالم �لعربي ويقدمها �ل�شحفي �ل�شاب ثائر 
مر�د.. وتحت �إ�شر�ف �لأ�شتاذ �لكبير ها�شم �ل�شرقاوي... �شعدْت قليال 
بهذ� �لخبر.. �شتقابل �أ�شتاَذها �لكبير و�لبطل �ل�شغير �لتي تولَّى �لدفاَع 
�أن ت�شتعد للذهاب معها..  عن يو�شف حبيِبها... �أخبرت �شديقَتها نور 

بعد عدة محاولت لإقناعها.. نجحت في ذلك.
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اليوم التالي.. 

�شف..  �أول  في  جل�شتا  �لندوة..  في  �لحا�شرين  �أوَل  ونور  �شارة  كانت 
دقائق معدودة حتى �زدحم �لمكان.. تعرفت على ثائر من خالل �شوره 
�لمن�شة، وخلَفه  ليعتلي  �لنا�س  �لكثير من  يتقدم  ر�أته  �لإنترنت..  على 
ها�شم �ل�شرقاوي.. وخلَفهما رُجٌل ثالث لم تتعرف عليه.. جل�شو� ثالثتهم 
�أمامهم وبد�أت �لندوة بعد مقدمٍة ر�ئعة قدمها ها�شم �ل�شرقاوي ليعطى 

�لكلمَة بعد ذلك لثائر.. �لذي قال ن�شا:

�هلل..  " ب�شم 

قبل �أي �شيء.. �أود �أن �أ�شكر �أ�شتاذ ها�شم �لذي ت�شرفت بالعمل معه.. 
ل  �أدري..  ل  حقيقة..  وبينه...  بينى  لقاٍء  �أول  هو  يعرف  ل  لمن  وهذ� 
�إعالميين  على  بكاًء  �أبد�أ حديثي  �ليوم... هل  �أبد�أ حديثي  كيف  �أدري 
ماتت �شمائرهم وباعو� وطنهم و�شَرفهم مقابل �لمال �أو �ل�شهرة... ؟ 
�أم �أبد�أ حديثي بتذكيري وبتذكيركم ب�شديقنا يو�شف.. ؟ �لذي ل نعلم 
منذ �أن تم �عتقاله.. �أين هو.. و�لذي �أرى حملًة �إعالمية ُمَعّدة ومن�شقة 
�إن ظللنا على هذ�  �أعلمه.. باأننا  �أدري.. ولكن ما  لت�شويه �شورته... ل 

�لمنو�ل.. فال قيام لهذه �لبلد مرة �أخرى

�أن  ل��ى...  تبين  لقد  معظمنا..  يجهلها  حقيقة  حقيقة..  لى  تبين  لقد 
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�إعالمنا.. �لجميل �لر�قي.. يتبنى نظرية موجهة يعمل بها منذ ع�شر�ت 
�ل�شنين.. �أل وهى.. نظرية )�إنبات �لثنين(... ما معنى تلك �لنظرية؟؟

�شغرك  منذ  بر�أ�شك  يزرع  �إعالمنا  �أن  تعنى..  �لثنين  �إنبات  نظرية 
بذرتْين... ويتركك �أنت تحدد بنف�شك �إّما �أن ُتنّمي وتكبر تلك �لبذرتين.. 
ففي  وترعاهما  تنميهما  �أن  قررَت  فاإذ�  �لبد�ية...  من  ت�شتاأ�شلهما  �أو 
�لنهاية �شتح�شل على)قرنين( �أو )ُ�ُذَنْي حمار(.. فاإذ� كنَت ت�شاهد ما 
يحدث و�أنت تعلم �أنه لي�س �لحقيقة ومع ذلك ت�شمت بل وت�شفق لهم.. 
فبذلك �أنت ح�شلَت بكل جد�رة على)�لقرنْين(... و�إذ� كنَت ت�شاهد ما 
يحدث وت�شدق حقا �أن هذ� ما يحدث وت�شدق كل ما يقال لك.. فاأنت 
بذلك ح�شلَت وبكل جد�رة �أي�شا على )�أُُذَنْي �لحمار(... و�أّما �إذ� كنَت 
�لبد�ية...  من  �لبذرتْين  ��شتاأ�شلِت  �لتي  �لقليلة  �لفئة  تلك  �شمن  ِمن 

فالمجد كل �لمجد لك... 

�إخو�ني.. �أخو�تي.. تح�ّش�شو� روؤو�شكم، تح�ش�شو�... هل لم�شت �أيديكم 
�إلى  �شارعو�  ك��ذل��ك...  كنا  فكلنا  للحرج..  د�ٍع  ل  �شغيًر�؟؟؟..  نتوًء 
��شتئ�شاله قبل �أن يكبر.. مجيئكم هنا �ليوم دليل على رغبتكم في عدم 
�أهلكم...  روؤو���س  تح�ّش�شو�  �لبيت...  �إلى  �ذهبو�  و�لن�شياق..  �لنقياد 
�شاعدوهم في ��شتئ�شال ما نما لديهم.. فُهم ي�شتحقون ذلك. .. كثير 
وعمليات  �لمفاهيم  وتغيير  �لعقول  على  �ل�شيطرة  منهج  �أن  يعتقد  منا 
�أو  منزل..  كل  في  �لموجودة  �ل�شا�شة  تلك  عْبر  فقط  تتم  �لمخ  غ�شيل 
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تلك  �إن  حقيقي..  غير  ل..  يوميا...  نقروؤها  �لتي  �لجريدة  تلك  عبر 
�لعمليَة تماَر�س منذ �أن كنَت طفال �شغير�... كلنا ذهبنا �إلى �لمد�ر�س.. 
�أنا �أحد تلك �لفئِة �لتي ع�شقْت مادة �لتاريخ وتاأثرْت  �ألي�س كذلك؟؟.. 

ب�شخ�شياتهم... �إننى ما زلُت �أذكر.. 

ما زلُت �أذكر حديَث كتاِب �لتاريخ عن ثورة 52... �أهد�َفها ومبادَئها... 
فرحُت كثير� بجالء �لَمِلك �لعميل كما قالو� لنا.. فرحُت �أكثر بالإنجاز�ت 
�لتي تم تحقيقها... نحتفل كل عام ب� 23 يوليو.. كبرُت.. وقر�أُت كثير�.. 
ث��ورة...  �أب��د�  تكن  لم  �إنها  وفهمت...  �لدر��شية..  �لكتب  خارج  ق��ر�أُت 
ب�شاطة..  وبكل  �إنه  للتاريخ...  ُمهينا  تزييفا  ُيَعد  ثورة...  لفظ  �أن  حتى 
)�نقالب(.. �نقالب ع�شكري قام به �لجي�س على �لَملك لإنهاء �لملكية 
بيده  تكن  لم  يوؤيده..  لم  �أو  �ل�شعب..  �أيده  ربما  �لجمهورية...  و�إعالن 
حيلٌة على كل �لأح��و�ل... �إذً� �أين �لثورة؟؟... وهل تظنون حقا �أنه تم 
�إلغاء �لِملكية؟؟.. َمن يظن ذلك فهو و�ِهم �أيها �ل�شادة... لم ُتلَغ �لِملكية 
قط... فقط �نتقلت �لِملكية من فئة �إلى فئة �أخرى.. من حديث َجدي 
كنُت �شغير�...  �أن  منذ  �لنا�شر  �لدر��شة.. ع�شقُت عبد  وُكتِب  وَجدتي 
كبرُت.. وقر�أُت.. وعرفُت �أني كنُت عا�شًقا لديكتاتور.. ل مجال للحرية 

�أو �أن يكون لك �شوت

ما زلُت �أذكر.. منذ �أن كنُت �شغير�.. حديَث ُكُتِب �لدر��شة.. عن حرب 
قائدنا  وده��اء  �لعبقرية  خطتنا  عن  �لعظيم...  �نت�شارنا  عن   ...73
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بالفخر  �شعوري  �أذك��ر...  زلُت  ما  �لجوية...  �ل�شربة  و�شجاعة �شاحب 
بانتمائي لهذه �لبلد.. حلمُت كثيًر� باأنني في ميد�ن �لمعركة.. قد نفد 
ر�شا�شي ول �أملك �شوى يدى فاأخنق بها هذ� �لإ�شر�ئيلي حتى يموت.. 
كالأبطال..  مبت�شما  و�أم��وت  �لخلف..  من  غادرة  ر�شا�شًة  �أتلقى  حتى 
في  ت��ز�ل  ل  )�لر�شا�شة  �شاهدُت  معهم..  كنُت  لو  �إن��ي  كثير�  تمنيُت 
غنيُت  م�شاعري..  بكل  معهم  وع�شُت  �ل�شمت(..  و)�أب��ن��اء  جيبي( 
�أظل  �أن  �أتمنى  كنُت  وحقا  كبرُت...  لينا...  �شينا رجعت  �لأغاني..  مع 
�شديقي  ب��اأن  وتفاجاأُت  كبرُت  �لحقائق...  ه��ذه  �أع��ي  ل  حتى  �شغير� 
�لذي كان يجل�س بجانبي في �لمدر�شة ونحن �شغار.. �لذي عا�س معي 
�أحالمي.. يعمل �لآن في فنادق طابا و�شيناء ليخدم �لإ�شر�ئيليين بها.. 
بل وباأن عدد �لإ�شر�ئيليين �ل�شياِح يفوق �لم�شريين هناك... بل وباأن 
�لإ�شر�ئيليين م�شموٌح لهم بالتو�جد كما ي�شاءون، و�لم�شريون ممنوعون 
من ذلك... بل و�أن حتى هوؤلء �لم�شريين �لذين يعملون بتلك �لأماكن 
�لذين  �ل�شهد�ء  �أُ�َشر  �شهور...  �شتة  كل  �أور�قهم  تجديد  منهم  مطلوب 
تلك  لم�س  ي�شتطيعون  ل  �لأر����س...  تلك  لتحرير  ثمنا  دماءهم  َدفعو� 
�لأر�س... عرفُت �أن �إ�شر�ئيل تح�شل على �لغاز باأقل من �لم�شريين.. 
عرفت باأن �إ�شر�ئيل ح�شلت على كل ما كانت تريده دون �أن تريق نقطَة 
دٍم و�حدة من جنودها.. عرفُت �أن �شمن �تفاقية كامب ديفيد.. �شرطا 
�لذي ي�شاحبه  �لن�شر  �شيناء...  �لجنود في  بتحديد عدد  يلزم م�شَر 
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�شروط... لي�س ن�شر� �أيها �ل�شادة.

و�أحفادنا على  �أولدنا  نرّبي  �إننا  لهم..  يحلو  �لتاريَخ كما  يزيفون  �إنهم 
تاريٍخ مزيف بعيد كل �لبعد عن �لحقيقة.. وَمن لي�س له تاريخ لن يكون 
�لإبد�َع  يقتلون  �إنهم  �لمد�ر�س...  �إلى  �أولدكم  تر�شلو�  ل  م�شتقبل..  له 
�إنهم  �لمد�ر�س...  �إلى  تر�شلوهم  ل  روؤو�شهم..  من  �لحقيقة  ويمحون 
يدعونهم  ل  حتى  �إنهم  عليهم...  �أنو�عها  بكل  �لديكتاتوريَة  يمار�شون 
يختارو� لون �أغلفِة كر�ري�شهم باأنف�شهم... ل تر�شلوهم �إلى �لمد�ر�س.. 
غون عقولهم ويحولونهم �إلى مجرد ببغاو�ت تحفظ ل �أن تفهم..  �شيفرِّ

تردد ما يقال لها دون �أن تعي.. 

�أخير�... 

كل ما �أريد قوَله.. �إن �لتغييَر لن يتم �إل بعقولنا، على هذه �لأر�س �أجيال 
ول  �لوحيد..  �لحل  هو  حولنا  َمن  كل  عقول  تطوير  �شيئا...  ت��دري  ل 
يوجد حل �شو�ه.. ل بالعنف.. ول بالثورة.. �شيتم �لتغيير.. طالما توجد 

عقليات في هذه �لبلد كالتى ن�شاهدها يوميا... و�شكًر� لكم "

ت�شفيٌق حاد �نتاب �لقاعَة.. �لكثيرون تو�فدو� لي�شافحو� ثائر.. وقفت 
�لموقف  ه��د�أ  �أن  بعد  حوله...  ممن  ثائر  يفرغ  �أن  تنتظر  بعيد�  �شارة 
فتاٌة جميلة، وعلى  و�إلى جو�ره  �لذي كان يقف  ثائر  �شارة من  �قتربت 
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و�شطهم  �أ�شبحت  حتى  �قتربت  �ل�شرقاوي..  ها�شم  �لآخ��ر  �لجانب 
فبد�أت حديَثها �إلى ها�شم قائلة:

ح�شرتك  �شفت  �إن��ي  �أوي  مب�شوطه  �ن��ا  ها�شم...  �أ�شتاذ  يا  �زي��ك   -
�لنهاردة.. �نت بجد َمَثل �أعلى ليا

 قاطعها ثائر قائال:

- �أ�شتاذ ها�شم َمَثل �أعلى لينا كلنا

�أن  ُيعِرب عن �شعادته بلقائها قبل  �شافَحها ها�شم في وٍد حقيقي وهو 
تقول �شارة:

- �أنا �شارة.. �شاحبة �لفيديو �للى منت�شر على �لنت.. و�للى يو�شف فيه 
كان بيد�فع عنى

هنا تحول �هتمام ثائر و�لفتاة �لتي بجانبه كله �إليها قبل �أن يمد ثائر 
يَده م�شافحا لها في حر�رة قائال:

- �زيك يا �شارة؟؟.. معل�س ماخدت�س بالى منك.. عاملة �يه؟؟

رّدت �شارة في �بت�شامٍة حاولت �أن ُتخفي بها �أ�شًى و��شًحا:

- �لحمد هلل.. على فكرة �أنا متابعة كل �للى بتكتبه.. مع �إني كنت َب�شِتم 
فيك في �لول لما هاجمت يو�شف

يَدها  وم��دت  �لحو�ر  في  ثائر  بجانب  تقف  �لتي  �لفتاُة  تدخلت  وهنا 
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ت�شافح �شارة قائلة:

- مكن�س ل�شه عرف �لحقيقة.. �زيك يا �شارة.. �أنا كارمن �شديقة ثائر.. 
�أ�شحابي...  �أعز  ِمن  كان  كله  ده  بتاعك  �لفيديو  �للى �شور  فكرة  على 
و�تقتل �مبارح ع�شان عر�س �لفيديو كله.. وطبعا �حنا م�س هن�شكت.. 

ول هن�شيب حق �أحمد يروح كد� ول هن�شيب يو�شف يف�شل في �ل�شجن

رّد ثائر في �شرعة:

ها�شم  �أ�شتاذ  يو�شف هيطلع...  �هلل  �شاء  �ن  �شارة...  يا  تقلقي�س  ما   -
بالإفر�ج  نطالب  ع�شان  ب��د�أت  �ل�شحفية  حملته  �ن  قايلى  ل�ّشه  �أه��و.. 

عنه.. ما تقلقي�س

وجهت �شارة حديثها �إلى ها�شم:

- م�س عارفة ��شكرك �إز�ي يا �أ�شتاذ ها�شم.. �نت بجد �أب لينا كلنا

عت  ودَّ ثم  مجهودهم...  على  ت�شكرهم  �لباقى  �إلى  حديثها  وجهت  ثم 
�إياهم بعد �أن وعدوها بفعل كل ما يمكن لإخر�جه.. كانت �شديقتها نور 
معا..  و�شار�  ذر�َعها  تاأبطت  بالخارج...  �نتظاَرها  لت  ف�شَّ �لندوة  بعد 

ول�شان حالها يقول.. متى �شاأر�ك يا يو�شف؟؟!!
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الخندق

بعد 15 يوم

بعد خم�شة ع�شَر يوما من �لحقن بمادة �ل� )lsd(.. بعد خم�شة ع�شَر 
يوما من �لتعذيب �لنف�شي �لم�شتمر.. �أ�شبح على يو�شف ِمن �لع�شير �أن 
من  �لكثير  ُمحيت  م�شّو�ًشا..  �أ�شبح  عقله  منزله..  عنو�ن  حتى  يتذكر 
�لعمل..  في  �أ�شحابه  �أ�شماء  ميالده..  تاريخ  ذ�كرته..  من  �لذكريات 
�أ�شماء �أقاربه.. كل يوم جزء من ذ�كرته ُيمَحى.. في �لبد�ية �أدرك تلك 
حيًة..  �لتفا�شيل  تلك  �إبقاء  حاول  وذ�ت��ه..  هويَته  يفقد  �أنه  �لحقيقة.. 
بحث عن �أي �شيء يمكن �لكتابة به.. لم يجد �شوى َحجٍر �شغير ملًقى في 
�آخر �لزنز�نة.. �أخذه وكَتَب على �لحائط.. كَتب ��شَمه.. عنو�نه.. لماذ� 
كَتَب عن  نف�شه..  ليذّكر  يكتب  �أن  د�ئما  و�أنه يجب عليه  هو محبو�س.. 
�شارة، هو ل يهمه �أن ين�شى كل تفا�شيل حياته بقدر ما يهمه �أل ين�شى 
يبقي  �أن  جاهد�  حاول  حياته..  في  �لجيد  �لوحيد  �ل�شيء  فهي  �شارة، 
�لحائط.. حتى  تفا�شيل مالمحها على  كَتَب  �شورَتها حية في ذهنه.. 
يتذكرها د�ئما.. كل ذلك كان يفعله بعد و�شالت عديدة من �لتعذيب 
�لنف�شي.. �أكثرها من خياله وهو مقيد.. وبعد تلك �لو�شالت.. يتم فك 
�إلى حيلته...  فِطنو�  �أن  بعد  �لزنز�نة...  في  قليال  يمرح  ليدعوه  قيوِده 
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�ل�شابط ح�شام  �أَمَرهم  د�ئما...  نف�شه  ليذّكر  يفعله  ما  �أدركو�  �أن  بعد 
�أثناء تعذيبه �أن يزيلو� كل ما َكَتب.. وليكتبو� تفا�شيل جديدة.. ل تُمت 
ِب�شلٍة �إليه.. مثل.. )�أنا ��شمي عماد(.. )�أنا �ُشجنت لأني ُخنت بلدي(.. 
�لتي ل  �لتفا�شيل  �لكثير من  )عنو�ني هو.. وي�شعون عنو�ًنا وهميا(.. 
�إلى  وتقوده  �أكثر  �شُترِبك عقله  �أنها  �لموؤكد  ِمن  و�لتي  ِب�شلة..  له  تُمت 
�لجنون.. وفعال هذ� ما حدث... عندما رجع يو�شف يقر�أ ما هو مكتوب.. 
�رتبك عقُله ب�شدة.. حاول تذّكر ذلك �ل�شَم وتلك �ل�شخ�شياِت.. حاول 
��شتحقار  ح��اول  ذل��ك...  على  يدل  ما  �لباطن  عقله  من  ي�شتخرج  �أن 
نف�شه لخيانته لبلده.. حاول �إثارة �أي م�شاعر د�خله تربطه بكل ما هو 
�أ�شبح  حياته..  تفا�شيل  من  �أًيا  ول  ��شَمه..  يذكر  ل  �أ�شبح  مكتوب... 

فاقًد� لهويته.
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بعد مرور 20 يوما

�إلى  يقوده  يو�شف  عقل  ب��د�أ  �لحقن...  من  يوًما  ع�شرين  م��رور  بعد 
�لجنون... �إذ� ُتِرَك وحيد� دون تعذيب يفعل حركاٍت غيَر مفهومة بيديه 
يخبط  �أخرى..  �أحيانا  �أكثر  يبكى  ثم  وحَده..  كثير�  ي�شحك  وقدميه.. 
ينطق  �لإع��ي��اء...  من  وي�شقط  ينزف  حتى  �لزنز�نة  ج��د�ر  في  ر�أ�شه 
بطريقة  �لكلمات  ينطق  و�أ�شبح  ل�شاُنه..  َتلعَثم  مفهومة..  غير  بكلمات 

خاطئة.. 

لقد حققو� ما �أر�دو�... لقد فقَد عقَله وذ�ته

لقد قادوه �إلى �لجنون

لقد كان لح�شام... ما �أر�د
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الفصل العاشر

نوفمبر 2016

�لعاَلم؟ وما ميزة كل منهم؟  �أعظم ر�شامي  َمن هو  بر�أيك  �شاألوني  لو 
لأنكرُت عبقريَة د�فن�شي و�شغَف بيكا�شو و�شرياليَة �شلفادور د�لي، ولقلُت 
�للوحات  فتلك  �لعالم..  في  ر�شاٍم  �أعظم  هو  �ل�شتاَء  �إن  ب�شاطة  بكل 
ت�شنع  فبلوحاته  طوياًل..  �أذهاننا  في  محفورًة  تبقى  لنا  ير�شمها  �لتي 
لتختبئ..  تجرى  �لتي  و�لوجوه  �شمائه..  وغيوم  باأمطاره  �لذكريات.. 
و�لأيادي �لمتعانقة �لتي تتحدى �لبرد وت�شير جنبا �إلى جنب.. و�لنا�س 
بذلك  عليها  م��رت  ذك��ري��اٍت  ت�شترجع  �ل��ف��ر�غ  �إل��ى  تنظر  تقف  حالمة 

�لمكان.. جميل هو �ل�شتاء بكل �شوره.

كل تلك �للوحات �أجبرت ثائر على �ل�شتيقاظ باكًر�.. ليكون جزًء من 
ي نف�َشه بفنجان من  تلك �للوحة.. ذهب �إلى مقهى على طريق �لبحر يمنِّ
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�لقهوة.. �ختار طاولًة ت�شمح له �لروؤية منها باأن يرى �لطريَق و�لبحر.. 
�أمامه على  و�لده.. فردها  لغز  �لتي تالزم جيَبه د�ئما..  �لورقة  �أخرج 
�للغز.. لحظات  �لثائرة مفكر� في حل  �لبحر  لأمو�ج  �لمن�شدة.. نظر 
معدودة قبل �أن يقطع عليه �أفكاَره ذلك �لنادُل حامال �شينية بها فنجان 
على  هدوء  في  �لقهوة  فنجاَن  �لنادل  و�شع  �لماء..  من  وكوب  �لقهوة 
�لمن�شدة.. ثم َهّم بو�شع كوب �لماء بجو�ره قبل �أن تفِلَت يُده وي�شقط 
كوب �لماء على �لمن�شدة مغِرًقا �إياها وكل ما عليها... قفز ثائر بقوٍة 
لينقذ ورقَة و�لِده ولكنها كانت قد �بتلت تمام.. بد�أ �لنادل و�شلًة طويلة 
ثائر  �أم�شك  م�شكلة،  توجد  ل  باأنه  ثائر  يطمئنه  �أن  قبل  �لعتذ�ر  في 
ي �لماَء �لذي بها.. نظر بها تاأكد  �لورقَة �لمبتلة بحر�س لتجعلها ت�شفِّ
�أن �لكالم ما يز�ل موجود�.. َهّم بو�شعها بجو�ر مكان جاف لتجف لكن 
�أثاَر ف�شوَله �شيء ما بالورقة.. رفَع مرة �أخرى �لورقَة �إلى وجهه يدقق 
بها.. وجد خلف كلماِت �لر�شالة يظهر لوٌن ُبني غير و��شح.. وكاأن �شيئا 
مكتوًبا بلوٍن �آخر... دقق ثائر �لنظَر مرة �أخرى.. تاأكد مما ر�أى... �أهذ� 
ِحبٌر �شري؟؟.. �أتوجد كلمات �أخرى مكتوبة بحبر �شري؟؟.. يبدو �أنها 

كذلك.. هكذ� قال لنف�شه.

في  بحث  ب��ه..  �لخا�س  ت��وب  �ل��الب  فتح  م�شرعا..  �لبيت  �إل��ى  رج��َع 
�أن  وجد  �ل�شري..  بالحبر  �لمكتوب  �لكالم  �إظهار  كيفية  �لإنترنت عن 
معظم �لكتابات �لتي ُتكَتب بالحبر �ل�شري.. يمكن �إظهارها عن طريق 
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منتجاٍت  في  �لأ�شو�ق  في  يتو�جد  و�لذي  �لأمونيا  بمحلول  مبللة  قطنٍة 
كمحاليل تنظيف زجاج �ل�شيار�ت... �أ�شرع ثائر �إلى �شر�ء زجاجة من 
باللون  �لمكتوب  �لكالم  و�ختفى  جفت  قد  �لورقة  كانت  �إليه..  �لم�شار 
�لبني.. فَرَد ثائر �لورقَة �أمامه على �شطح �لمكتب.. بلل قطنة في محلول 
�لأمونيا... م�شَح برفٍق بالقطنة على �شطح �لورقة، تحولت مالمح ثائر 
�لبني.. لتظهر  �للون  �إلى  �لورقه يتحول  �إلى ذهول عندما �شطر و�شط 

تلك �لكلمات:

�شتر�بو.. كتاب جيوجر�فيكا.. �لجزء �لأول.. �س 237

َل �لذهوُل في مالمح ثائر �إلى �بت�شامٍة عري�شة وهو يكرر �لكلماِت  تحوَّ
في فرح... لقد نجح �أخير� في �لتو�شل �إلى خيٍط �آخر يقوده �إلى �لحل 
�لنهائي للغز.. ذهب م�شرعا �إلى مكتبة و�لده.. يبحث بين مئات �لكتب 
�أخذ يكرر �ل�شَم  �ل�شخمة عن ��شم هذ� �لكتاب.. �شتر�بو.. �شتر�بو.. 
في نف�شه وهو يبحث بين كل تلك �لكتب... حتى عثر على ق�شٍم �شغير 
ي�شم �أجز�ء هذ� �لكتاِب كلَّها.. بحث بعينيه عن جزٍء يحمل �لرقم و�حد 
ه من عليه وهو يفتحه  حتى وجده مدفوًنا للد�خل.. �أز�ل �لغباَر بطرف ُكمِّ
على �ل�شفحة �لمذكورة في �لورقة.. �شفحة 237.. قلَب بين �ل�شفحات 
�شريعا حتى عثر عليها... لُيفاجاأ بظرف مو�شوٍع بين �شفحَتي �لكتاب.. 
�لتقطه ثائر في لهفٍة و��شحة.. فتحه في �شرعة ليجد ورقًة �شفر�َء بالية 
ليجدها  ب��طء..  في  فتحها  �شديد..  بحر�س  �أخرجها  بعناية..  مطوية 
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عبارة عن خريطة قديمة تبدو وكاأنها مقتطعٌة من كتاب �أثري.. عليها 
بع�س �لكتابات باللغة �لرومانية.. ويجد د�ئرة محددة بقلٍم حول مكاٍن 
معين بالخريطة.. �خذ ثائر كل �لكلمات �لمكتوبة بالرومانية وَترَجمها 

عن طريق �لإنترنت.. لتظهر نتائج �لبحث �لآتي:

�لإ�شكندرية �لأكبر..  �لإ�شكندر  قبر  �لخريطة...  " عنو�ن 

�ل�شارع �لذي تقع به �لنقطة �لمحددة هو: �لكاردو دى كومانو�س.

�لجملة �لمكتوبة باأ�شفل �لخريطة تقول: �إن قبر �لإ�شكندر يقع في هذ� 
�ل�شارع. و�ل�شارع �لمق�شود هنا هو �شارع �لكاردو دى كومانو�س

وكانت �لنقطة �لمر�شومة بالقلم تقع على طرف ذلك �ل�شارع.. في حين 
ذلك  ��شم  عن  �لبحَث  ثائر  ع��اَوَد  بقليل...  منه  بالقرب  يقع  �لقبر  �أن 

�ل�شارع.. وكانت نتائج �لبحث مذهلة... بكل �لمقايي�س

لم تِجد كارمن �أمام ذلك �لرنين �لمتو��شل لهاتِفها �شبيال �إل �ل�شتيقاَظ 
للرد عليه.. �لتقطت هاتَفها في تكا�ُشٍل وهى تعد نف�شها ل�شب َمن يت�شل 
�إذ� لم يكن �لأمر مهما.. نظرت في �ل�شا�شة لتجد  بها في هذ� �لوقت 

��شم )حبيبى ثائر(.. ردت في �شرعة:

- �يه يا حبيبى.. فيه حاجة ح�شلت؟

جاءها �شوت ثائر على �لجانب �لآخر يقول في �شعادة:
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- �ه قومى يال. . �لب�شى ب�شرعة.. هعدى عليكى دلوقتى بالعربية

- �يه خير. . �يه �للى ح�شل؟

تابع ثائر ب�شعادة.. مفي�س و�شلت لحل �للغز.. قومى يال �لب�شى

هتفت كارمن في فرح:

- بجد طيب �يه هو؟؟

- هفهمك كل حاجة في �لعربيه.. يال قومى ب�شرعه

- طيب طيب

فى غ�شوِن دقائَق كانت كارمن تقف في �ل�شارع منتظرًة ثائر.. و�شرعان 
ما و�شل.. فتح لها باب �ل�شيارة في �شرعة فقفزت �إلى جانبه وهى تقول:

- �آدينى نزلت ب�شرعة �هو.. قول بقى يال.. �يه �للى ح�شل؟

�بت�شم ثائر �بت�شامَة ن�شٍر وهو يقول:

- عرفت حل �للغز فين خال�س.. وجبتك معايا دلوقتى ع�شان ت�شهدى 
�للحظة دى

- يا بارد قول بقى.. متجنني�س

قالتها ثم قامت بلكِمه في كتفه.. قبل �أن يقول:

- خال�س خال�س.. هقولك
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��شم  فيها عن  �لتي بحث  �للحظة  ما حدث معه حتى  لها كل  ثم ق�سَّ 
�شارع )�لكاردو دى كومانو�س(.. فتابع قائال:

)�لنبى  �شارع  عن  عبارة  �إل  هو  ما  ده  �ل�شارع  �شتى  يا  بقى  �لقيلك   -
د�نيال(.. و�لمكان �للى متحدد في �لخريطه ده يبقى بيت جدتى.. بيت 

و�لدى �هلل يرحمه �لقديم.. �كيد هالقى �لحاجة �للى �شايلها هناك

- طيب �نت عارف هتدور فين؟؟هتقلب �لبيت كله؟ ول هتعمل �يه؟؟

باأمل دنقل..  �أنا عارف هدور فين.. زى ما و�لدى ربط �للغز كله  - ل 
يبقى �أمل دنقل �للى هناك في �لبيت هو �للى هيو�شلنا

- م�س فاهمة

- ��شبرى ب�س و�نتى هتفهمى كل حاجة

�شرعان ما و�شال �إلى منزل جدته.. كان �لوقت ما يز�ل مبكر� لإيقاظ 
جدته في هذ� �لوقت.. عدة طرقات ثقيلة ولحظات مرت كالدهر عليهما 

قبل �أن تفتح جدته �لباَب لتفاجاأ بهما:

-�يه ده؟؟ ثائر؟ خير يا �بنى فيه حاجه؟؟.. �يه �للى جايبك بدرى كد�؟

ل جدَته قائال: دلَف ثائر وكارمن �إلى �لد�خل وهو يقبِّ

- �أنا ��شف يا ماما.. ب�س في كتاب كنت بدّور عليه �شرورى وم�س هالقيه 
غير في �لمكتبة بتاعت بابا هنا
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- ما�شى يا حبيبى ده بيتك.. �شوف �للى �نت عاوزه

لتها كارمن على خديها قبل �أن تلحق بثائر �إلى غرفة مكتب و�لده...  قبَّ
منت�شف  في  دنقل  �أمل  ل�شورة  ينظر  �لغرفة  منت�شف  في  ثائر  وقف 

�لجد�ر.. وقف قليال قبل �أن ت�شاأله كارمن:

- هنف�شل و�قفين كد�؟

�أز�ح  �لمكتب..  كر��شي  �أحد  و�َشحَب  ببطء  ثائر  َم  تقدَّ رد�..  تتلقَّ  لم 
فوقه..  لي�شعد  �لكر�شي..  وو�شع مكانها  �ل�شورة  �أ�شفل  �لمن�شدَة من 
�أخ��ذت  لكارمن..  وي�شلمها  ب��طء  في  دنقل  �أم��ل  �شورة  ينتزع  �أن  قبل 
�ل�شور  خلف  �لجد�ر  كان  جانبا..  بحر�س  وو�شعتها  �ل�شورَة  كارمن 
يطِبق  �أن  قبل  بيده  �ل��ورَق  ثائر  تح�ش�س  قديم..  ورق حائط  عبارة عن 
�أ�شابعه ويطرق بها على �لورق خلف مكان �ل�شورة.. �َشعَر بالفر�غ خلف 
�ل�شورة، �أحكَم قب�شَته وطَرق بقوة على �لورق، �خترقت قب�شُته �لورَق 
لتجد فر�ًغا ور�ءه.. تابع ثائر في تقطيع باقي �لورق حتى ظهر له مربع 
�إلى  ه  للنهاية.. توجَّ باأكملها لكنه لم ي�شل  يَده  �إلى �لد�خل.. مد  يمتد 

كارمن بر�أ�شه وهو يقول:

- ناوليني بطارية

- و�نا �أجبلك بطارية منين يعنى؟

رد ثائر في تهكم:
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كلها..  �لأفالم  بيعملو� كد� في  ب�شوفهم  �أنا  ؟  �إز�ي..  ُمخِرجة  �أُّم��ال   -
لزم تبقى عاملة ح�شابك

- و�هلِل مكنت�س �عرف �إني همثل م�شهد tomb raider ده

اف في موبايلك - طيب خال�س.. �شوفى كد� �لك�شَّ

اف به.. قبل �أن يمد ثائر يده �إلى �لفتحة..  ناولته هاتَفها وهى تفتح �لك�شَّ
ليرى �شندوًقا �شغير� يرقد في نهاية �لممر �ل�شغير

فتابع كالمه لكارمن:

- ناولينى �لمكن�شه �للى هناك دى

�أ�شرعت كارمن تناوله �لمكن�شة �لخ�شبية.. فمد طرفها �لم�شعر لي�شحب 
به �ل�شندوق من �لنهاية.. مثير� عا�شفًة من �لتر�ب �لتي ت�شببت في �ن 
�أن ي�شع �ل�شندوق على �شطح �لمكتب ويزيل ما  يكح كلٌّ منهما.. قبل 
ر �لمفتاَح �لذهبي..  عليه من تر�ب وغبار.. حاول فتَحه لم ي�شتطع.. تذكَّ
�أخرجه من جيبه.. بحث عن مكان فتحٍة يمكن �أن يدخل منها �لمفتاح.. 
حتى وجد فتحًة في منت�شف �ل�شندوق... �أدَخل �لمفتاَح بيٍد مرتع�شة.. 
عينا  تعلقت  �للحظة..  هذه  �أجل  من  طويال  �نتظر  بعنف..  يدق  وقلٍب 
�ل�شندوق..  بباطن  �لمفتاح  �أد�رت  �لتي  ثائر..  يد  على  بلهفة  كارمن 
فاأ�شدر تكًة �شغيرة تدل على �أنه تم فتحه... نظَر ثائر لكارمن بعيون 
تحمل �لكثير من �لم�شاعر.. توتر.. �شعادة.. قلق.. لهفة.. قبل �أن يفتح 
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�ل�شندوق ببطء ليجد �أمامه كتاًبا ذ� غالٍف �أحمر بدون عنو�ن.. �شحبه 
على  �أكثر  ركز  ترقد..  �لأور�ق  �لمئات من  تحته  ليجد  مكانه  ثائر من 

�لكتاب.. فتحه ليجد �أول �شفحة مكتوب بها:

�أحييَتني بذلك  و�أنت  قبري...  " هذ� 

�أنا لم �أ�شتطع �أن �أحيا في زمني

يا ُمحييني.. �أًيا ما كان ��شُمك �أو زمُنك

�أطلب منك.. �أن تن�شر هذ� �لكتاب

�لتوقيع

مر�د �شبحي "

في  كبيرٍة  �شخ�شياٍت  تورَط  تثبت  وثائَق  وجد  �لأور�ق..  في  ثائر  قلََّب 
وبع�شها  �ل�شابق..  �ل�شعب  مجل�س  رئي�س  م��ع��روف..  ن�شاأت  د.  مقتل 
�شفقاٍت  في  �لحكومة  تورط  تثبت  �أخرى  ووثائَق  ُي��رَزق..  حُيا  يز�ل  ما 
�غتيالت  ق�شايا  في  �أعماٍل  رجاِل  تورط  تثبت  وم�شتند�ٍت  م�شبوهة.. 
وت�شفية �أ�شخا�س.. و�لع�شر�ت و�لع�شر�ت من �لوثائق �لتي لم يت�شنَّ له 
�لوقت لتفح�شها بدقة.. �أخذ هو وكارمن �لكتاَب و�لأور�َق كلها و�أ�شرعا 
�إلى �لخارج هو وكارمن.. فَح�س بع�س �لأور�ق هو وكارمن في �ل�شيارة 

قبل �أن تقول هي:
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لو  د�هية  في  دلوقتى  لحد  موجوده  نا�س  ت��ودى  ممكن  دى  �لأور�ق   -
�لملفات بتاعتهم �تفتحت تانى

رد ثائر في حيرة:

هيب�شلها  ومحد�س  قديمة  مو��شيع  دى  بيتهياألى  ب�س  ع��ارف..  م�س   -
هي  تعملها  ممكن  حاجة  و�ق�شى  ��شا�شا،  فيها  �تحكم  ق�شايا  وف��ى 

ف�شايح للنا�س دى

- طيب ما هو ده م�س �شوية... �نت م�س عاوز تن�شر �لكالم ده ول �يه؟

ها�شم  لالأ�شتاذ  هنروح  م�شر..  على  بينا  �طلعي  هن�شره..  طبعا  ل   -
ع�شان ين�شره ُبكَره

ثم قام من خلف مقعد قيادته ليتبادل هو وكارمن قْبَل �أن يقول:

- �شوقي �نتي.. ع�شان �أنا عاوز �قر� �لكتاب بتاع و�لدي

�أن  �أخبرها  �لقيادة..  مقعد  خلف  وقفزت  لطلِبه..  كارمن  ��شتجابت 
�إليه  �لطريق  في  و�أنهما  حدث  ما  له  وتق�س  �ل�شرقاوي  بها�شم  تت�شل 

�لآن. .. قبل �أن ي�شند هو ر�أ�َشه للور�ء ويقر�أ:

�لباب �لأول

مفاهيم.. خاطئة

�لديمقر�طية
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ل يوجد في هذ� �لعالم ما ي�شمى ب )�لديمقر�طية(.. في كل �شعوب 
تم  م�شطلح  يمار�س..  ل  خاٍو  م�شطلح  مجرد  �لديمقر�طية  �لدنيا.. 
خلقه فقط ليمار�س �ل�شيا�شيين �ألعيبهم �لقذرة تحت غطاءه.. وعليك 

�أن تفهم �أن لم�شطلح )�لديمقر�طية( تعريفان:

�لتعريف �لأول: 

�ل�شعب  فيه  يملك  �ل��ذي  �لمجتمع  هو  �لديموقر�طى  �لمجتمع  �أن  هو 
و�شائل  تكون  و�ن  ب��الده��م..  �شئون  في  للم�شاركة  �ل��الزم��ة  �لو�شائل 

�لإعالم حرة

�لمفهوم �لآخر:

وهو �لمفهوم �لذي ل تعرف حكامنا �شو�ه هو : �أن يمتنع �أي من �ل�شعب 
في �لم�شاركة �لفعالة في �إد�رة �شئون �لبالد و�أن تكون و�شائل �لإعالم 

جميعها تحت �شيطرة �لحكومة �لقائمة

وهذ� ما يطبق في م�شر و�شائر دول �لعالم.. 

�شر�ب �لخطر

لن يتحقق �لأمان �أبد�، يجب �أن تعلم ذلك جيد�، �شيظل �لخطر قائم 
وحولك، تر�ه تارة في �لبطالة، وتارة في غياب �لأمن و �لبلطجة، له عده 

�شور و�أ�شكال، �ذ� �نتهى ب�شكل، �شيبد�أ ب�شكل �آخر
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�ل�شعوب بطبعها جبناء، يجب �أن ت�شعرهم باأنهم في خطر د�ئما، يجب 
�إليك  ياأتو�  حتى  جانب،  كل  من  بهم  يحدق  �لخطر  باأن  لهم  تقول  �أن 
�لجحيم،  ذلك  من  �أنقذنا  �شنموت..  ف�شلك..  من  �أنقذنا  م�شرعين، 
فتقوم �نت بفر�س �لقو�نين وفعل كل ما يحلو لك وتمرير كل ما ممكن 
�إن يعتر�س عليه �ل�شعب بحجة �نك بذلك تحميهم من ذلك �لخطر، ل 
تظن �بد� �ن ذلك �لخطر �شينتهى يوما، �نت و�هم �ذ� ظننت ذلك، و 
تظل ل تعرف �نت لماذ� لم ينتهى بعد، و�ذ� �شاق بك �ل�شبر وثورت.. 
يوهمونك بانه تم �لق�شاء عليه وباأن كل �شيء �أ�شبح على ما ير�م، وقبل 
جديد  خطر  �شتجد  بحقوقك..  تطالب  �ن  قبل  بحريتك..  تطالب  �ن 
ظهر... �شترك�س �ليهم كالعادة.. �أنقذونا مرة �أخرى.. لت�شتمر دور�نك 

في د�ئرة مغلقة.. لن تخرج منها �إل بك�شر �لد�ئرة ككل.. 

�لديون

بر�أيك كيَف ت�شيطر �لولياُت �لمتحدة على حكوماِت �لدول �لأخرى؟؟ 
كيف ُتملي �شروَطها وتفر�س �شيطرَتها على �لدول �لأخرى؟ �إنه بالدين

�أي  " هناك طريقتان لقهر و��شتعباد  �آد�مز تقول   هناك مقولٌة لجون 
يبحثون  �إنهم  �لديون"..  هي  و�لأخ��رى  �ل�شيف..  بحد  �لأولى هي  �أمة، 
ا �شخًما من بنك  عن �أي بلٍد لديها مو�رد.. ثم يرتبون لهذه �لبلد قر�شً
�لنقد �لدولي �أو �أيٍّ من �لمنظمات �لم�شابهة.. ويكون �شبب �لقر�س مثال 
�إعادة بناء �لِبنية �لتحتية للبلد.. محطات توليد كهرباء... �لخ.. �أمور 
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ل تفيد �لغالبيَة �لعظمى من �لنا�س.. ويظل �لبلد حامال َدْيًنا �شخًما.. 
بعد  لياأتو�  ي�شددو�..  �أل  �لمطلوب  هو  وذلك  �شد�ده..  �لم�شتحيل  من 
فترة بعد �زدياد �لديون ليقولو� لك �إنك َمديٌن لهم بالكثير من �لمال.. 
�أو  م��و�ردك..  بيع  مثل  �شيء مقابل  دفع  فعليك  �ل�شد�د  ت�شتطع  لم  �إذ� 
�إن�شاء قو�عَد ع�شكريٍة لديك.. �أو �أر�ِشلو� قو�ِتكم لدعمنا في مكان ما.. 

و�لمزيد من تلك �لأمثلة

كان   1953 عام  �إي��ر�ن  في  )م�شّدق(  �نتخاب  �لمثال..  �شبيل  وعلى 
�أن  وهى  فكرته  تنفيذ  في  بد�أ  كان  �لحقيقية..  بالديموقر�طية  يوؤمن 
�لإير�ني..  للبترول  ثمًنا  �أكثر  تدفع  �أن  �لأجنبية  �لبترول  �شركات  على 
وطبعا تلك �ل�شيا�شة لم تعجب �لولياِت �لمتحدَة �لتي �أر�شلت عميال من 
مخابر�تها مع ب�شعة ماليين كان لها بريقها.. وبعد فترة تم �لإطاحة 

بُحكم م�شّدق وجلِب �شاه �إير�ن.

للوليات  مو�لين  ديكتاتوريين  حكام  عدة  بعد   1981 �شنة  �لإك���و�دور 
تر�شيح  وتم  حقيقية..  ديموقر�طية  �نتخابات  �إج��ر�ء  تم  �لمتحدة.. 
خايمر �لدو�س للرئا�شة.. وكانت �إ�شتر�تجيته تتمثل في ت�شخير كل مو�رد 
�لإكو�دور ليكون �لم�شتفيد �لوحيد منها هو �ل�شعب.. وبعد �أن بد�أ تطبيَق 

تلك �ل�شيا�شات.. لم يعجب ذلك �لبيَت �لأبي�س.. فتم �غتياُله

�أي من �لدول  �إن �لولياِت �لمتحدَة ل تدع حاكًما في  �لقوِل..  خال�شُة 
فاإن  ذل��ك..  غير  لكم  ظَهَر  مهما  عنه...  ر��شيٍة  غيَر  تكون  ل  �لنامية 
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منه  �أفلت  و�إذ�  �لأبي�س..  للبيت  خا�شعون  و�لآتين  �لحاليين  حكامكم 
�أحُدهم فلن تطول به مدة �لُحكم

تاَبع ثائر �لقر�ءَة طو�ل مدِة رحلتهم �إلى �لقاهرة.. قبل �أن يغلق �لكتاَب 
ويقول لكارمن:

- �لكتاب ده فيه بالوى.. عرفت دلوقتى و�لدى معرف�س ين�شره ليه

ردت كارمن:

فا�شلنا  خال�س  �حنا  �قاطعك...  فمردت�س  فيه  منهمك  لقيتك  �نا   -
ع�شر دقايق ونو�شل

هز ثائر ر�أ�شه متفهما.. قبل �أن ي�شند ر�أ�شه �إلى �لخلف وينظر للطريق 
�أو �أدنى من تحقيق حلم و�لده..  �إنه قاَب قو�شْين  من �لنافذة مفكر�.. 
بعد �أن قر�أ كتاب و�لده تاأكد �أن ِفكر و�لِده تخطى حدوَد زمِنه �لذي عا�س 
في  �أق�َشم  قتلوه...  لماذ�  �لآن.. عَرف  ثائر  به  يعي�س  �لذي  و�لزمن  به 
�شره باأنه �شين�شر كل هذ� ليعرف �لعالم �أكثر عن ذلك �لبطل وليف�شح 
و�شلو�  قد  باأنهم  تخبره  وهى  كارمن  ه على �شوت  تنبَّ �لجبناَء..  هوؤلء 
من  ال  ترجَّ �لهاتف..  في  �ل�شرقاوي  ها�شم  به  �أخبرها  �لذي  للعنو�ن 
�ل�شيارة و�شعد� �إلى مكتب ها�شم ب�شرعة.. كان منتظر� �إياهما.. �شلمه 

ثائر �لأور�َق و�لكتاب �لذي �ألقى نظرًة �شريعة عليه قبل �أن يقول:

- ده ورق مهم جد� يا ثائر... �نت عاوز تن�شره كله �شح؟
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رد ثائر في حزم:

- عاوز �ن�شر كل كلمة مكتوبة هنا

- طيب يال بينا على مقر �لجريدة

قالها ثم �شلمه �لكتاَب و�لأور�ق وهو يقول:

- خليهم معاك يا ثائر.. دول م�شوؤولية

�أن يهم ثالثتهم بالخروج.. فتح ها�شم  �أخذ ثائر وكارمن �لأور�ق قبل 
باَب �لمكتب ولحق به ثائر وكارمن في �شرعة و. . 

- ر�يحين فين.. ؟ ما ل�ّشه بدرى

��شطدم نظرهم بخم�شة رجال ملثمين يقفون �أمام �لمكتب معتر�شين 
�أي طريق للخروج.. �شاح بهم ها�شم �ل�شرقاوي:

- �هرب يا ثائر.. �هربو�... 

�أدى  مما  بقوة  يلكمه  �لملثمين  �أحد  عليه  �نق�س  فقِد  جملَته  يكمل  لم 
�إلى �شقوطه �أر�شا.. فانحنى يغر�س حقنًة في رقبِته.. وفى نف�س �لوقت 
من  بثائر  �أحدهم  �أم�شك  وكارمن..  ثائر  على  �لآخرون  �لأربعة  �نق�س 
وبالمثل  رقبته..  في  �لحقنة  �شن  يغر�س  �لثاني  ينق�س  �أن  قبل  �لخلف 

حدث مع كارمن.. قبل �أن ي�شقط ثالثتهم فاقدي �لوعي.. 

* * *
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��شتيقظْت �شارة في ذلك �ليوم على خبٍر، خبر هو �لأ�شعد في حياتها، 
�أل وهو �لإفر�ج عن يو�شف هارون �ليوم.. كان َن�سُّ �لخبِر يقول " بعد 
�لتحقيق مع �لمدعو يو�شف هارون، �شيتم �لإفر�ج عنه �ليوم من خالل 
لم  �لعقلية"...  قو�ه  �شالمة  عدم  لت�شاح  وذلك  �لإ�شكندرية  مديرية 
تفهم �شارة �لخبَر باأكمِله، ولم يكن يهمها.. �لأهم عندها �أنه �شيخرج 
�ليوم.. ولكن ذلك لم يمنع نف�َشها من �لت�شاوؤل ماذ� تعنى جملة "عدم 
�شالمة قو�ه �لعقلية"... ؟ هل مثََّل يو�شف عليهم �لجنوَن بالد�خل؟ �أم �أن 
ذلك �شبٌب و�ٍه حتى ل يعترفو� �أنه تم �لإفر�ج عنه ب�شغٍط من �ل�شعب.. ؟ 
�رتاحت لال�شتنتاج �لثاني �أكثر؛ لأنها لم تكن تظن �أن يو�شف بمثل هذه 
�رتدت  ر�أ�شها،  �لأفكار من  �لبر�عة كي يخدَع كل ه��وؤلء... طردت كل 
�أف�شل ما لديها، �ت�شلت بثائر لتخبره وليكوَن معها في �نتظاره �ليوم، 
�شِعَد جد� ب�شماع هذ� �لخبر ولكنه �أخبرها �أنه في طريقه �إلى �لقاهرة 
لأمر مهم جد�.. و�أو�شاها �أن تبلغ يو�شف تحياِته... ح�شدْت عدد� ل باأ�س 
به من موؤيدي �لق�شية، كتبو� �للوحاِت وطبعو� �شوَره حتى يكون هناك 
هناك  كانو�  �لمحدد  �لموعد  وفي  خروجه.  عند  ببطٍل  يليق  ��شتقباٌل 
تتقدمهم �شارة، تنظر ب�شغٍف و�شوق �إلى مدخل �لمديرية، وكاأن �لعاَلَم 
كله توقف عند ذلك �لمكان.. ُتَرى ماذ� تفعل حينما تر�ه؟ هل �شتجري 
ر له عن ��شتياقها له؟؟ خجُلها وطبعها يمنعانها  لترتمي في ح�شنه وتعبِّ
ر�شمت  �أخ��رى؟؟  ير�ها مرة  �شيفعل هو حين  م��اذ�  ُت��َرى  ذل��ك...  من 
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�أحالًما وتوقعاٍت بخيالها، م�شاعُر كثيرٌة �نتابتها في تلك �للحظة، �شعوٌر 
بالن�شر، باأنها كانت �شبًبا في تحريك �لر�أي �لعام و�ل�شغِط على �أجهزة 
ما  كل  تترك  �أن  تريد  �أنها  حتى  منتهى...  �لال  بالحب  و�شعوٌر  �لدولة، 
فور  ترتمي في ح�شنه  وتجري  وطباِعها  تتخلى عن خجِلها  �أن  حولها، 
روؤيته. �أخَرَجها ِمن �أحالمها وخيالها ذلك �ل�شخ�ُس �لذي يقترب من 
�لمدخل في بطء، �شخ�ٌس ي�شِبه يو�شَف كثير�.. ولكنه لي�س هو، �َشعُره 
يو�شف...  �إنه  عة... مهال...  �ِشبه مقطَّ �أ�شعث، وذقنه طويلة، ومالب�شه 
َدمها ذلك �لمنظر للحظات... خَرج ذلك  كيف �أخطاأُته في �لبد�ية؟؟ �شَ
�ل�شخ�ُس و�نحنى ي�شار� مكِمال طريَقه وكاأنه لم يَر �لع�شر�ِت �لو�قفين 
�لجموُع  نادت  �لمرفوعَة..  �شوَره  يَر  لم  با�شِمه..  مناديَن  �نتظاره  في 
عليه... يو�شف... يو�شف... لم يلتفْت ذلك �لرُجُل وتاَبَع �شيَره... جرت 
�شارة وحوَلها �لكثير من �ل�شباب نحَوه... لتِقَف �أماَمه مبا�شرة، �شَدَمها 
منظُره �أكثر، �شدمتها نظر�ُته �ل�شاردة �لناظرة للفر�غ، �أم�شكت بكتفيه 

تهما كمحاولٍة يائ�شٍة منها لإيقاِظه قائلة: وهزَّ

- يو�شف !! يو�شف!! عملو� فيك �إيه؟؟!!

تابَع يو�شُف �لنظَر لها ب�شروٍد وده�شة كَمْن يريد �أن يفهم ماذ� تريد منه 
تلك �لفتاة، �نهارت �شارة من روؤيِتها ذلك �لمنظر.. ودخلت في و�شلٍة 

حادة من �لبكاء وهي ما تز�ل تقف �أمامه قائلة:

- عملو� فيك �يه يا حبيبى... ؟ �هىء �هىء... ب�س لى يا يو�شف... م�س 
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فاكرنى؟؟.. �أنا �شارة

نظر يو�شف لأعلى.. مد يَده مم�شكا بر�أ�شه كمْن يحاول �أن يتذكر.. قبل 
�أن يرجع مرة �أخرى للنظر للفر�غ ويتابع �شيَره... جرت ور�ءه �شارة وهي 

تبكي.. وت�شرخ به:

- �فتكر يا يو�شف.. متخلهم�س ينت�شرو� عليك.. �أنا �شارة.. ُب�س لى.. 
م�س فاكر �لُكلية؟؟.. م�س فاكر �لحفلة؟؟.. ُب�س لى يا يو�شف و�فتكر

�أز�حها يو�شف بيده جانًبا وتابع �شيره.. لم تحتمل �شارة ذلك �لمنظَر 
في حين  ب�شدة...  تبكي  وجل�شت  �لأر���س  على  �رتمت  ذلك..  من  �أكثر 
جرى بع�س �ل�شباب على يو�شَف و�أركبوه �شيارًة معهم لإي�شاله للمنزل.. 
ِرجليها..  بين  وجَهها  د�فنًة  كثير�..  تبكي  �لر�شيف  على  �شارة  جل�شت 
تبكي على كل ما ذهب.. تبكي على وطٍن ع�شقته فاألقاها باإهمال على 
جانَبي �لطرق.. تبكي ُحًبا �شادفته فلم يترك بها �شوى �لوجع و�لألم.. 
ع��ودَة  ل  �لمرَة  ه��ذه  ولكن  يو�شف..   . يعقوب.  بكى  كما  يو�شَف  تبكي 

ليو�شف، فقد ذهَب لالأبد.

 * * *   

�شاحٌة و��شعٌة تبدو وكاأنها مهجورٌة منذ زمن، تتو�شطها �أعمدٌة �شخمة 
َمن ير�ها �أوَل مرٍة يعتقد �أن هذ� �لمكاَن كان جر�َج �شيار�ٍت قديما وتم 
�شبِه  في  �لأ�شلحة  حاملي  �لملثمين  �لرجال  من  عدٌد  ��شطفَّ  هجُره، 
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�لمنت�شف ثالثة مقاعَد متحركٍة يجل�س  �لمكان، وكان في  د�ئرٍة حول 
عليها ثالثة �أ�شخا�ٍس مقيدين باأغالٍل معدنية من ذر�َعي �لُكر�شي، يبدو 
وكاأنهم فاقدو� �لوعي، وتلك �لكر��شي تم �إي�شاُلها بما ي�شِبه �لمحاليَل 
وفى  �أخ�شر،  لونه  محلول  كر�شي  كل  فوق  �لم�شت�شفيات،  في  �لطبيَة 
نهاية كل طرف ما ي�شبه �لكانيول �لطبية تم و�شُعها في يد �لأ�شخا�س 
وخلَفه  بظفٍر  ينظر  �لر�شمية  ببدلِته  �شابط  �أمامهم  وقف  �لجال�شين، 
�ل�شاب  �إلى ذلك  �أن ي�شير  �لع�شاكر، قبل  �ثناِن من �لرجال ل ي�شبهاِن 

فاقد �لوعي ويقول:

قوه - فوِّ

يقوم  �أن  قبل  ر�أ�شه  فوق  و�َشَكبه  مثّلج  ماٍء  دلِو  باإح�شار  �أحُدهم  �أ�شرع 
بلطِمه بقوٍة على وجهه مرتين. �نتف�َس ج�شُد �ل�شاِب بقوة و�شهق قبل �أن 

يقول له �ل�شابط ب�شماتة:

- حمد �هلل على �ل�شالمة يا ثائر

نظَر ثائر حوله ليجد نف�َشه مقيًد� �إلى كر�شي و�أمامه بعدة �أمتار تجل�س 
كارمن على كر�شي �آخَر فاقدَة �لوعي، وعلى جانبه �لأي�شر بعدة �أمتار 
يجل�س �أي�شا ها�شم �ل�شرقاوي على كر�شي متحرك فاقَد �لوعي، قبل �أن 

يرجع بنظره مرة �أخرى �إلى �ل�شابط وي�شاأله:

- �نت مين؟ و�يه �للى جبنا هنا؟؟
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�بت�شم ح�شام �بت�شامًة باهتة قبل �أن يقول:

و�للى  يو�شف..  عملية  على  م�شئول  كنت  �للى  ح�شام...  �لظابط  �نا   -
�ن�شوه.. بقى حد  �لفيديو.. وعلى فكرة �شاحبكو يو�شف ده  ظهرت في 

تاني خال�س.. بقى �أي حد تاني غير يو�شف

رد ثائر:

- عملتو� فيه �يه يا ولد �لكلب؟

�أ�شرع  كارمن،  باإيقاظ  خلَفه  �لرجلْين  ياأمر  وهو  ثائر  ح�شام  تجاَهل 
َب في �إ�شالِة  ها بقوة مما �شبَّ �أحُدهم ب�شكب �لدلو �لمثلج ولَطَمها على خدِّ

خيٍط رفيع من �لدماء على طرف �شفتيها

ف�شرخ ثائر فيه:

- �شيبها يا جبان. . ملك�س دعوه بيها... ��شربنى �نا

�بت�شم �لظابط وهو يغم�س عينيه ويرفع يَده قائال:

بر�شو  �لمفرو�س  م�س  ق�شعرت...  ت�شدق  �لرومان�شية..  على  ي��ا��ه   -
نفّوق �لُمّزة ع�شان تعي�س معانا �للحظة �لحلوة دى؟

�أفاقت كارمن وهي تنظر حولها بذهول قبل �أن تقول لثائر في خوف:

- �يه ده يا ثائر �حنا فين.. ؟ ومربوطين ليه كد�؟

�ندفع ح�شام قائال:
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كلها  حريتى  بيتى..  ده  �لمكان  بعتبر  �أنا  )�لخندق(..  في  هنا  �نتى   -
بتبقى هنا

ثم نظر لهم ب�شر�مة قبل �أن يتابع:

- وحريتكم كلها بر�شو.. بت�شيع هنا

نظر ثائر له في �شرود وهو يقول:

- ب�س �إز�ي؟؟.. عرفت �إز�ي مكاننا.. مين �للى قالكو�؟

- �نا �للى قلتلهم يا ثائر

حين  ذه��ول...  في  حاجباهما  و�رتفع  جانبهما  �إلى  وكارمن  ثائر  نظَر 
منذ  معهما  مقيد�  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شرقاوى  ها�شم  ب�  نظرهما  ��شطدم 
من  ك��ارم��ن  �شهقت  ب��ه��دوء..  لهما  وينظر  منت�شبا  يقف  لحظات.. 

�لمفاجاأة في حين �ت�شعت عينا ثائر من �لذهول قبل �أن يتمتم:

- طيب �إز�ي؟!! وليه؟!!... �إز�ي ده ح�شل؟

�شار ها�شم �ل�شرقاوى بهدوء وبطء بينهما وهو يقول:

و�حد  �أغبى  و�نت  ثائر...  يا  �لغباء  َبكَره  �أنا  ع�شان  ده ح�شل؟..  -ليه 
كوي�س..  �للى معاك  �لورق  في  ب�شيت  لو كنت  �نت  �شفته في حياتى.. 
تثبت  دى  �لورقة  ورق��ة...  جيبه  من  �أخ��رج  ثم  دى.  �لورقة  لقيت  كنت 
�ل�شيا�شيين  �لمعتقلين  لتعذيب  �شرى  �شجن  �أن�����ش��اأت  �لحكومة  �ن 
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ظابط  ��شر�ف  وتحت  فكرة  ك��ان  وده  �لخندق  ��شمه  �لت�شعينات  في 
�لمخابر�ت ها�شم �ل�شرقاوى.. كنت ل�شه �شاب �شاعتها.. و��شغر و�حد 
في �لمخابر�ت وقدرت �قنعهم بان�شاء �لمكان ده و��شرفت عليه... �بوك 
ح�شل على ورق يثبت كد�.. و�نت لو كنت ب�شيت ب�س فيها كنت فهمت 
�لمكان ده بعد كد� �لحكومه هدته وباعت �لر�س، عارف  كل حاجه.. 
مين ��شترى �لر�س دى؟.. �أنا �للى ��شتريتها، وبنيت �لمكان من جديد 
يتعد  ده  �لمكان  بوجود  يعرف  �للى  كل حبايبنا، عدد  فيه  وبن�شت�شيف 
ده..  و�قف  �للى  �لظابط  �شايف  فكرة  وعلى  �لبلد،  في  �ل�شو�بع  على 

��شمه بالكامل ح�شام ها�شم �ل�شرقاوى.. �بني

�زد�د �لذهول على وجه ثائر وهو يقول:

- طيب �إز�ي... ؟ ومعار�شتك.. ومو�قفك.. وكل ده �يه؟!!!

�أطلق ها�شم �شحكًة كبيرة قبل �أن يقول:

فيه مقولة للعبقرى �شك�شبير بتقول " وما �لدنيا �إل م�شرٌح كبير ".. �لنا�س 
لحد دلوقتى م�س فاهمة �لجملة دى... �لدنيا م�شرح فعال.. و�ل�شعب هو 
�لجمهور... و�حنا �لبطال.. كل و�حد فينا قايم بدوره �شح... �نا دورى 

في �لم�شرح ده... �إني �كون �لمعار�س.. و�شكلى عرفت �وؤديه �شح

كانت �لكلمات تنزل على ر�أ�س ثائر كال�شخر.. ي�شعب ��شتيعاُبها فاأخذ 
يردد نف�س �لكلمات:
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- طب ليه؟؟.. و�إز�ي.. �إز�ي �لدولة هيخلى ليها معار�شة؟؟.. ومحاولت 
�غتيالك؟؟

تابع ها�شم كالَمه وهو ي�شير بنف�س �لهدوء بينهما قائال:

-لزم يبقى في معار�شه طبعا... لزم �ل�شعب يح�س باأن في حد بيقول 
�للى هو عاوز يقوله... لزم يبقى فيه مكان �ل�شعب يتنف�س منه ع�شان 
مينفجر�س... و�نا كنت �لمكان ده... لما تكون �نت �لخ�شم و�لحكم... 
توقفها  وتعرف  �متى  ت�شغلها  تعرف  �يدك..  �لمعار�شة تحت  تكون  لما 
تعبئة..  ميح�شلو�س  �ل�شارع  ع�شان  �شورية  معار�شة  تكون  لما  �متى.. 
وم�س  و��شياد،  ��شحاب  ليها  دى  �لبلد  كد� مفي�س حد هيوقفك،  يبقى 
�حنا  �شدقنى  مكانهم،  غير  مكان  ياخدو�  �نهم  رعاع  ل�شويه  هن�شمح 
مكانه،  في  و�حد  كل  بنحط  تت�شور،  ما  فوق  �لمجتمعى  �لعدل  بنطبق 
ممكن  �نها  بتوديها  �حالمها  مجانين  نا�س  في  �ن  ثائر  يا  �لم�شكله 
تاخد مكان م�س مكانها وبتب�س لفوق، مع �ن ربنا بيقولك �قتنع باللى 
ق�شمهولك، �حنا بقى بنحاول نطبق �لعدل ده ع�شان م�شلحتنا وع�شان 

م�شلحة كله، لزم كل و�حد يف�شل في مكانه، فهمت؟

فحين  ل�شانها..  �لمفاجاأة  عقدت  و�ن  بذهول  ذلك  كل  كارمن  تابعت 
تمتم ثائر في حنق:

-يا ولد �لكلب.. يا ولد �لكلب
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تابع ها�شم �لكالم:

قاعدين  �نتو�  �للى  �لكر��شى  �لموقف...  ��شرحلكو�  خلونى  -دلوقتى 
عليها دى متو�شلة بمحلول �شام.. و�لكانيول �للى في �يديكو دى معدلة 
بحيث �نها ت�شتغل بريموت.. �لمحلول ده بمجرد ميو�شل لدمك هتموت 

في خالل تالت ثو�نى

رد ثائر:

- مّوتنى م�شتنى �يه.. �أنا م�س خايف من �لموت.. على �لقل هموت و�نا 
ر�فع ر��شى زى و�لدي

رد ها�شم في �شرعة:

-يا ثائر يا حبيبى.. �أنا ��شهل حاجة عندى.. ر�شا�شة لكل و�حد فيكو� 
في دماغه.. م�س هتاخد في �يدى ثو�نى.. ب�س �نت م�س عارفنى... �نا 
عا�شق لالأدب و�لرو�يات... بع�شق �لنهايات �لدر�مية... مبحب�س قفالت 
تافهة...  �شطحية  نهاية  هتبقى  ك��د�  عملت  لو  دى..  �لعربى  �لف��الم 

مفيها�س �أي متعة.. ع�شان كد� �أنا مح�شرلكو� مفاجاأة

ثم �أ�شار �إلى �بِنه قائال:

ل �لمفاجاأة يا ح�شام - دخَّ

ذهب ح�شام �إلى �لخارج ورجع بكر�شي متحرك �آخر يجل�س عليه َرجٌل 
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كبير مقيد.. وما �إن ر�آه كلٌّ من كارمن وثائر حتى �ت�شعت �أعينهم ب�شدة 
قبل �أن ت�شهق كارمن وت�شرخ:

- بابا !!؟؟

�رتفعت �شحكة ها�شم وهو يقول:

- د. وحييييد... �نا َبَعت جبُته مخ�شو�س م�شتعجل ع�شان يح�شر معانا 
�للقاء �لجميل ده

تم �إي�شال كر�شي د. وحيد بنف�س �لمحلول �لأخ�شر.. وتم و�شع كانيول 
ك ها�شم �ل�شرقاوي ذر�عيه في �لهو�ء  في يده هو �لآخر.. قبل �أن يحرِّ

كعار�ٍس م�شرحي وهو يقول:

- تان.. تاتا.. طاطا... �يه ر�أيكو؟؟ �يه ر�أيك يا كارمن؟؟.. م�س �أنفع 
ُمخِرج؟؟

�شرخت كارمن في وجِهه:

- �نت تنفع تكون �أحقر و�أزبل �إن�شان في �لعالم.. هو ده �آخرك

وقال ثائر في حنق:

- �نتو� جبتو� د. وحيد ليه... ؟ �أنا �لمطلوب.. �قتلونى �أنا وملكو�س دعوه 
بيهم

�قترب ها�شم من وجِهه وقال في هدوٍء م�شتِفز:
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- لالأ�شف.. م�س �أنا �للى هحدد... �شاحبة �ل�شعاده هي �للى هتحدد

و�لآخر  �أحمر  �أحدهما  فقط..  زر�ِن  عليه  ريموت  جيبه  ِمن  �أَخ��َرج  ثم 
وناوَلها  �ليمنى  يِدها  قيوَد  فكَّ  كارمن..  كر�شي  �إلى  وذهب  �أخ�شر.. 

�لريموت قائال:

هيموت..  مين  هتحددى  �للى  �إنتي  كارمن..  يا  هتحددى  �للى  �نتى   -
باباكي ول حبيبك... �للون �لحمر ده كر�شى باباكى زى ما �إنتي �شايفاه 
مين  �ختارى  ثائر...  حبيبك  كر�شى  ده  �لخ�شر  و�للون  �ه��و..  هناك 
يموت ومين يعي�س... مين �هم بالن�شبة ليكي.. ؟ مين �للى عاوز�ه يف�شل 

معاكى.. و�وعدك �للى هتختاريه يعي�س... م�س هاجى جنبه

بعنف  �لريموت  تلقي  �أن  قبل  حاٍر  بكاٍء  في  و�نخرطت  كارمن  �شرخت 
بعيًد� قائلة:

- �نا ��شتحالة �عمل كد�... ��شتحالة.. �هىء �هىء �هىء

�لأر���س  على  �لملَقى  �لريموت  حتى  ب��طء  في  �ل�شرقاوي  ها�شم  �شار 
و�لتقطه ورجع به لكارمن:

�أنا هدو�س  �إنتي لو معملتي�س كد�..  - يظهر �نك م�س فاهمه... ما هو 
على �لزر�رين.. و�لمحلول هيم�شى في �لتنين.. وفى تالت ثو�نى م�س 
هتالقى ول باباكى ول حبيبك.. وهتف�شلى عاي�شة طول عمرك حا�شة 
�م�شكى  ك��د�..  ومعملتي�س  و�حد  تنقذى  �يدك  في  كان  باأنه  بالذنب.. 
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وفكرى كوي�س

تابعت كارمن �ل�شر�َخ و�لبكاَء وهي تقول:

- حر�م عليك.. حر�م عليك

�شرخ بها ها�شم بقوة:

�لتنين  هموتهم  و�ل  �م�شكى  ده..  �لبنات  لدلع  وقت  معندي�س  �نا   -
قد�مك.. �م�شكى

�شديدين..  ونحيب  بكاٍء  و�شط  مرتع�شة  باأيٍد  �لريموت  كارمن  �أم�شكت 
فهتف بها ثائر:

�لبلد دى.. دو�شى  �للى زّي كد� كد� ميت في  �نا..  - كارمن.. مّوتينى 
على �لخ�شر

نظرت له كارمن باأعيٍن باكية.. قبل �أن يهتف بها د. وحيد:

فيه  بما  ع�شت  �أنا  �لحمر..  على  دو�شى  مت�شمعي�س كالمه..  كارمن   -
��شمعى  �لحياه قد�مه..  ل�شه  ده  ثائر..  تمّوتى  بنتى.. حر�م  يا  �لكفاية 

كالمى �أنا �للى بطلب منك

�أن  قبل  ومالب�شها  ووجَهها  عينيها  تغرق  و�لدموع  كارمن  لهما  نظرْت 
تقول ب�شوت متقطع:

- م�س قادره... م�س قادره
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�نفعَل ها�شم ب�شدٍة و�شاَح في غ�شب:

-بقولك �يه.. م�س هنقعد �ليوم كله هنا.. قد�مك دقيقة و�حدة لو ما 
�ختارتي�س حد.. هموت �أنا �لتنين

م�شتحيل،  �إنه  بل  �شعٌب،  �لختياُر  كارمن،  ر�أ���ِس  في  �لأفكاُر  ت�شارعت 
�شاَح بها ثائر يطاِلُبها باأْن تختاَر لوَنه، و�شاَح بها و�لُدها يطاِلُبها باأْن 
ر�أ�َشها  رفعْت  نحيِبها،  �شوُت  و�رتَفع  ب�شدٍة،  بكاوؤها  ز�َد  لوَنه...  تختاَر 

لالأعلى، �أغم�شْت عينيها بقوٍة و�شغطت. . �شغطْت على �لزر. .. 

  * * * 

�أيها �ل�شادة. . 

ل تحُلمو� بعاَلٍم �شعيد. . 

فخْلَف كلِّ قي�شٍر يموت: قي�شٌر جديد

وخْلف كلِّ ثائٍر يموت. . �أحز�ٌن ِبال جدوى. . 

ودمعٌة �ُشَدى!

ودمعٌة �ُشدَى!

ودمعٌة �ُشَدى!

تمت
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شكر خاص

�أود �أن �أ�شكر نا�س �شاعدتني كثير� و�شيكون من �لجفاء و�لجحود �إنكار 
هذ�

�شكر� �شديقي �لعزيز �إ�شالم فوزي لجهدك و�قتر�حاتك �لتي �شاهمت 
في خروج هذ� �لعمل بهذ� �ل�شكل، �أ�شاركك �ليوم نتاج جل�شاتنا �لطويلة 

على �لمقاهي.

�شكر� �شديقي �لعزيز محمد �شادق زكي على مجهودك �لم�شني معي 
�لذي لم تبخل �أبد� به علي، �شكر� لكل �شيء فعلته من �أجلي، حقا �أنت 

نعم �ل�شديق

�لتي  �لآر�ء  �أه��م  من  ك��ان  ر�أي��ك  �أحمد،  رو�ن  �لعزيزة  للكاتبة  �شكر� 
�نتظرتها، فر�أى كاتبة مثلك كان �شهادة �عتز بها، وفى �نتظار خروج 

�أول �أعمالك �إلى �لنور قريبا

�أرهقتها  �لتي  �لنا�س  �كثر  من  �حمد،  تغريد  و�شديقتي  لأختي  �شكر� 
ب�شوؤ�لها عن ر�أيها في �لرو�ية، �شكر� لمجهودك �لغالي

دفعا  يدفعانني  كانا  وكلماتك  ت�شجيعك  هويد�،  �لثانية  لأم��ي  �شكر� 
لالأمام، �شكر� لِك.
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�شكر� 

�لمو�قف  من  �لكثير  في  لى  لإلهامها  بالعربية  ز�يتجاي�شت  �شفحة 
بالرو�ية، 

محمد ح�شن، �حمد �إ�شماعيل، �حمد �ل�شيد.
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