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 اخلري أهل مجاعة

 
 

 

 

 – ةالمنوفي في الجميلة قريتنا إلى عدت كلما الماضي العام في الحظت

  لمستقبل.با بيّنـًا وتفاؤالً  النفس في بالثقة واضًحا إحساًسا – نفرة كفر

 يف كذلك واضًحا ذلك كان  عيونهم. في الثقة لمعة وفي البلد أهل بها يتكلم التي الطريقة في واضًحا ذلك كان

 سيادة اجمته التي الحوارية البرامج عشرات في إليها يستمعون التي األخبار إلى البلد أهل بها ينظر التي الطريقة

 ألهالي فًاخال – كلهم البلد أهل رأي كان  ملحوق. غير – اآلن حتى -و مسبوق غير بعنف مرسي محمد الرئيس

 تمويله على يقوم مأجور إعالم هذا أن – أسوان إلى اإلسكندرية من كلها البلد ألهل وخالفًا بل المجاورة القرى

 ثمن, أي لدفع استعداد على أخرى أجنبية جهات إلى إضافة المنحل, الوطني الحزب بقايا أي أساًسا, الفلول

 لميةس بطريقة السلطة تبادل فكرة هي شريرة, كافرة, ية,شيطان فكرة على القضاء أجل من عمل, بأي والقيام

 الشمالية. وأمريكا الغربية أوربا في الكفار بالد في يحدث مثلما

 

  ت".المعلوما "مصدر اختالف هو - بعد فيما اكتشفت كما – األخرى القرى وأهالي نفرة كفر أهل بين الفرق كان  

 تهممعلوما يستمدون نفرة كفر أهل كان التلفزيون من معلوماتهم يستمدون المجاورة القرى أهالي كان حين على

   العكابري. حسن الشيخ من يستمدونها كانوا  مصر. في القرار صنع مصدر من للغاية قريبة مصادر من

   ري.العكاب ناحية في البلد في والدي منزل من دقائق مسافة على يسكن طيب رجل هذا العكابري حسن والشيخ

 فهو ناأقارب من يكن لم إن نفرة كفر في فالرجل أهلنا, من – نفرة كفر في يعيش من كل مثل ذلك في همثل – وهو

 انك ما أيام من – قرب عن – أعرفه فأنا وعليه,  سكينة. عمتى ابنة فأمه حسن الشيخ حالة وفي نسايبنا, من

  طفال.

 إال يوًما أره لم  والهدوء. واالجتهاد, والجد, الخلق, وحسن والطيبة, للذوق, مثاالً  طفولته منذ حسن الشيخ كان

 زلت ما  فضله. على فضالً  هللا يزيده بأن له تدعو وهي إال يوًما أمه أسمع ولم  وجهه. تعلو الرضا وابتسامة

 يف قابلناه حينما - جناته فسيح وأسكنه واسعة, رحمة هللا رحمه -  والده مع أسير كنت كيف اليوم إلى أذكر

 وقتها كان  العشاء. طعام تناول أجل من المنزل إلى للعودة استعداًدا كرته, ويحمل مالبسه, يرتب وهو الشارع

 طبعًا, واضًحا, كان – يفعل كان عما - هللا رحمه – السالم عبد الحاج والده سأله  العمر. من السابعة حوالي في

 نع السالم عبد الحاج سأله عندها  القدم. رةك يلعب كان بأنه حسن فأجاب – األوالد مع القدم كرة يلعب كان أنه

 وجهه على – طبعًا المصطنعة, – الدهشة عالمات فبدت  واحد. ستة كانت النتيجة أن حسن فأجاب "النتيجة"

 واتسن ست عن أكبرهم عمر يزيد ال فريق ضد تلعب كنت إنك حسن يا لي تقول أن تريد هل  واحد؟ ستة وقال:

 نهمأ "بهدوء" حسن رد  الحد. هذا إلى ضعيف فريقكم أن أعلم أكن لم  فريقك. ضد اهدفً  يسجلوا أن لهم وتسمح

 نم "ليس ألنه بدقائق المباراة انتهاء قبل نفسه ضد هدفًا سجل الذي هو حسن ولكن ضدهم هدفا يسجلوا لم

 ثالثين من أكثر منذ ذلك حدث    مكسور. وخاطرهم صفر ستة والنتيجة منازلهم إلى األطفال يعود أن األدب"

    عام. ثالثين بعد ولو أنساه ولن اآلن إلى أنسه ولم عام

 مأ شاهين, ناحية من أم العكابري, ناحية من كانوا سواء هللا, خلق لمساعدة والستعداده وأمانته, ولصدقه, لهذا,

 وظهًرا, فجًرا, المسجد في الصالة على ومداومته لتدينه,  نفرة. كفر من ال هالل كفر من حتى أو قرطام, ناحية

 الناس يمنحه أن يمكن وسام أعلى حسن الشيخ نفرة كفر أهل منح وأخالقه, ولذوقه, وعشاء, ومغربًا, وعصًرا,

 ألزهرا خريجي على إال بلدنا أهل يطلقه ال لقب وهو  حسن". "الشيخ اسم عليه أطلقوا  إنسان. ألي نفرة كفر في

 كان هذا العمر من السابعة في طفل على يطلقوه أن موضوع   القوم. كبار أو الصالحين, هللا أولياء أو الشريف,

   ملحوق. وال مسبوق غير أمًرا

 سنح الشيخ ورأيت سكينة عمتي منزل إلى ذهبت فإما نفرة, كفر إلى عدت كلما حسن الشيخ أرى كنت ما دائًما

 هللا توفى إذ المحال, من الحال وامد أن إال  معها. حسن الشيخ وجاء منزلنا إلى سكينة عمتي جاءت وإما هناك,

 نم االنتهاء قبل الدراسة ترك إلى حسن الشيخ واضطر للغاية, صغيرة سن في العكابري السالم عبد الحاج

 ماوإن علينا هللا نعمة نحسب" "ال قوم ننح

 نحن نعم,  علينا. نعمته على "نشكره"

 نعمته. على فقط هللا نشكر
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 يكفيهم أن يستحيل كان إذ هللا, رحمه والدهم لهم تركها التي األرض رعاية أجل من وذلك اإلعدادية, المرحلة

 كما   تأجيرها. في فكروا إذا ما حالة في ذلكو احتياجاتهم سداد في إيجارها

 في رزقه عن والبحث بالكامل البلد ترك إلى بعد فيما حسن الشيخ اضطر

 من العيش" "أكل مسألة أن الوضوح تمام واضًحا أصبح حينما آخر مكان

 إلى وليس محتالين إلى تحتاج خسرانه مسألة هي مصر في الزراعة

 إلى السفر قرر وعليه محتاال, مايو حسن الشيخ يكن لم  فالحين.

 اإلسكندرية.

 لألسف وهذه خلقه, حسن سوى لمخلوق يقدمه ما حسن الشيخ لدى يكن لم

 يمكنه عمل هناك يكن لم  مصر. في مطلوبة غير سلعة – األسف لشديد –

 لوتحمي السفن لتفريغ الميناء في كعتال العمل سوى أجر مقابل يؤديه أن

 لم  يوما. يشتك   لم حسن الشيخ أن إال للغاية امرهقً  العمل كان  السفن.

 بموفور عليه أنعم بل وحسب, الخلق بحسن حسن الشيخ على هللا ينعم

  آتاه. ما على هللا يحمد وهو الجديد عمله في حسن الشيخ استقر وهكذا  أيضا. الصحة

 وهو  حسن. الشيخ باسم - أخرى مرة – مناداته على استقر قد األمر كان حتى حال, أية على أشهر, تمض   لم

 هو اهذ بأن علم على اإلسكندرية أهل من أحد يكن لم  أنفسهم. تلقاء من والشاي الفول وباعة العتالون فعله أمر

 ركف أهل من طيبة, أقل وال ذكاء, أقل ليسوا أنهم الشكل, بهذا االسكندرية, أهل أثبت   نفرة. كفر أهل لدى اسمه

 أهل استطاع فقد العمر, من السابعة في طفل خلق حسن على التعرف استطاعوا قد رةنف كفر أهل كان إذا  نفرة.

 شيء هذا أن االعتراف من بد ال   العمر. من والعشرين السابعة في شاب خلق حسن على التعرف اإلسكندرية

 فعلوها. أنهم إال  اإلسكندرية. مدينة في الندرة غاية نادر

 الشاي وباعة العتالون, بدأ وعليه,  استفادة. بدون هكذا يمر األمر ليتركوا بالطبع, اإلسكندرية, أهل يكن لم

 يكن مل  خالفات. من بينهم يشجر فيما بينهم حكما ليكون حسن الشيخ إلى اللجوء في الميناء وعمال والفول,

 للجوءا يف بدأوا وعليه  به. الناس وثقة حسن الشيخ خلق حسن من أيضا هم استفادتهم لتتأخر "المخلّصون"

 للجوءا في بدأوا نفسه الجمرك موظفي إن بل الجمرك, موظفي وبين بينهم تطرأ التي المنازعات في ليحكم إليه

   .بالفلوس أي  والعموالت. باإلكراميات تتعلق منازعات "كلها" وهي  التجار. وبين بينهم المنازعات لحل إليه

 لو حتى  مشكلة. حل مقابل واحًدا مليًما يوًما حسن الشيخ يقبل لم  مشكلة. حل عن يوًما حسن الشيخ يعتذر لم

 التيو به أحاطت التي المشاكل هذه كل من بالضيق يوًما حسن الشيخ يشعر لم  بماليين. تتعلق المشكلة كانت

 أجل من يؤديه عمل العتالة أن حسن الشيخ شعور كان  عمله. ألداء المطلوب الوقت على التضييق في بدأت

 روإيجا طعامه, بثمن ربه رزقه وطالما  هللا. وجه أجل من يؤديه عمل فهو الناس مشاكل تخليص أما ش,العي لقمة

 هلل. فالحمد نفرة كفر في أمه إلى يرسلهم وقرشين فيها, ينام التي الغرفة

 قألوراا "لتخليص" حسن الشيخ إلى اللجوء في المخلصون بدأ ما فسرعان حال, أية على ليطول, الضيق يكن لم

 يأ أو "الشاي", أو "الحالوة", بمبدأ إطالقًا ليقبل يكن لم حسن الشيخ أن يعلم الكل كان  الجمرك. موظفي مع

 ذاإ  بذلك. لتسمح حسن, الشيخ أخالق وال حسن, الشيخ كرامة تكن لم  األوراق. تخليص مقابل أخرى تسمية

 في إليها التوجه المطلوب بالجهة تخبره أن عليك كان حسن الشيخ طريق عن أوراق أي "تخليص" أردت

 لوو لزيادتها استعداد أي لديك يوجد ال والتي بـ"الضبط" لدفعها استعداد على كنت التي و"العمولة" الجمرك,

 سبح التخليص من االنتهاء بعد الشيخ سيحددها أتعاب وهي شخصيا, حسن الشيخ "أتعاب" ثم واحًدا, جنيها

 إلى بالكامل ستصل يعرضونها التي العمولة أن يعلمون المخلصون كان  .إليه احتاجت الذي والمجهود الوقت

 عدهاب ليست التي العمولة هي حسن الشيخ يعرضها التي العمولة أن يعلمون الموظفون كان كما الموظفين, أيدي

 على بليق ال حسن الشيخ أن كذلك يعلم الكل كان   حسن. الشيخ نظام هو هذا  المطاف. نهاية هي هذه  عمولة.

    المكشوف. على كله  الحرام. من  واحًدا "سحتوتا" نفسه

 في المخلصين كبار من واحًدا أصبح قد حسن الشيخ كان حتى األمر, حقيقة وقت, طويل المسألة تأخذ لم

 كيفية يف هي حسن الشيخ قابلها التي الوحيدة المشكلة كانت األمر, حقيقة  مخلص. أكبر يكن لم إن االسكندرية,

 مرة كل يقوم أنه مرة بعد مرة يشرح أن إلى مضطًرا حسن الشيخ كان  التخليص. طلبات قبول عن العتذارا

 األمور, يرس حسن على قلبه" "يطمئن لكي وذلك بنفسه ومتابعتها بنفسه, وتسليمها بنفسه, األوراق باستالم

 تكرار نم يمل ال حسن الشيخ كان  .بتخليصها يقوموا لكي موظفين إلى يعطيها أن يستطيع ال السبب لهذا وأنه
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 كل تخليص يستطيع العالم هذا في أحد ال وأن "مخلًص" مجرد هو وإنما تخليص" مكتب "صاحب ليس أنه

  بنفسه. شيء

 حسن" شيخال "خبر يكن لم فيها آخر فرد كل يفعله ما فيها فرد كل يعرف حيث اإلسكندرية مثل صغيرة مدينة في

  لرحمن.ا عبد خيري المهندس سيادة علم إلى حسن" الشيخ "خبر وصل وهكذا  فيها. ومالق كبار عن طويال ليغيب

 ,الّديّن المنوفي الشاب هذا عن خيري المهندس سيادة االسكندرية جمرك في خيري المهندس سيادة رجال أخبر

 طاعتهاست عدم عن ذلكك باستمرار إليهم يعتذر والذي باستمرار, إليه يلجأون الذي "النظيف", المجتهد, الملتزم,

 ت,الوق طوال فرد أي طلبات يقبل أن يستطيع ال أنه بيان من حسن الشيخ يمل لم   "المعامالت". هذه كل قبول

 كل"" قبول يمكن ال  توازن. إلى تحتاج المسألة   الوقت. طوال فرد أي طلبات يرفض أن يستطيع ال مثلما تماما

 يرضاه ال عمل وهذا   اآلخرين. الناس معامالت "كل" رفض كونسي ذلك معنى ألن خيري المهندس معامالت

    هللا.

 عمل خير هذا بأن تامة ثقة على سيادته كان  تماما. مختلفًا األمر كان حال, أية على خيري, المهندس حالة في

 خيري, المهندس وشركات خيري, المهندس فتجارة   هللا. يرضاه الذي الوحيد العمل يكن لم إن هللا, يرضاه

 في يعمل أن هللا رضا أراد من وعلى هلل, ملك كلها هي خيري المهندس و"معامالت" خيري, المهندس وأموال

 هللا. خدمة في هللا, بإذن حسن, الشيخ يعمل وسوف  هللا. ملك

 الخير" أهل "جماعة أرسلت وعليه,  صعب. شيء يوجد ال خيري المهندس حالة في  صعبا. األمر يكن لم

 هامندوب األخرى هي الخير" "علوم جمعية فأرسلت  حسن. الشيخ يتأخر ولم حسن, الشيخ عون يطلب مندوبها

 مندوبها الخير" أهل "جماعة أرسلت ثم  حسن. الشيخ يتأخر ولم  حسن. الشيخ من اآلخر هو العون يطلب

 الفرصة طائهموإع بحضوره يشرفه أن يسعدها احتفال إقامة قررت الجماعة أن وإخباره حسن الشيخ لشكر

 هلمساعدت طلبًا مندوبها الخير" معارف "جمعية أرسلت حين على لهم, قدمه لما بالجميل عرفانهم عن للتعبير

    تعاب.أ وال فيها حقيقية عمولة ال حيث أحد بتخليصها يهتم ولم السعودية أرسلتها الكتب من شحنة إدخال على

 هكذاو  هللا. لوجه وقت تخصيص أو هللا, لوجه مال إعطاء أو ,هللا لوجه بعمل القيام ليرفض حسن الشيخ يكن لم

   هللا. لوجه العمل سوى لعمل "تقريبًأ" وقت لديه يعد لم حتى وقت يمض   لم

 أقامته حفل حضور إلى ودعاه الخاص هاتفه على العكابري حسن بالشيخ يوم   ذات خيري المهندس اتصل

 يادتهس بين  منهم. العون لطلب وأيًضا اإلسكندرية مدينة في الخير لأه لكبار الشكر لتقديم الخير" أهل "جماعة

 لىع اتفقا وهكذا  خير. نداء تلبية عن يتأخر لن الشيخ أن يعلم حسن, الشيخ أخبار من وصله ما وحسب أنه,

 حضور ثم سويا الظهر لصالة رشدي في الروماني المعسكر شارع في الخير" أهل "جماعة مبنى في اللقاء

 تفال.االح

 المعة, رخامية األرض  التواضع. هذا كل وال الفخامة, هذه بكل مبنى رأى أن حسن للشيخ سبق قد يكن لم

 الشيخ صوت سوى اإلطالق على هناك صوت وال الجدران, على محفورة القرآن وآيات ناصعة, بيضاء والجدران

 يثح عشر الحادي الطابق إلى صعد  م.الكري هللا كتاب من آيات خافت بصوت يتلو وهو المنشاوي صديق محمود

 هذا من نفسه في حسن الشيخ تعجب  ترحيب. خير به مرحبين استقبال, خير الشباب من مجموعة استقبله

 منها أحد على يخفى وال صغيرة, البلد فعالً    شيئا. عنهم هو يعرف وال يعرفونه الذين الناس هؤالء من االستقبال

 هؤالء  منهم. واحد كل حسن الشيخ يعرف برجال القاعة امتألت حتى دقائق تمض   لم   منها. واحد كل يعمله ما

 أن في أمله عن وأعرب عليه, وأثنى الفاضل, بشيخنا األفاضل رجالنا من واحد كل رحب  البلد. رجال كبار هم

 لكذ بعد ميعالج انتقل   المحتاجين. بين الخير نشر على العمل أجل من  الخير" أهل "جماعة في إليهم ينضم

 ات""الحلوي كمية أن سوى شيء في سكينة عمتي طعام عن يختلف ال طيبا طعاًما تناولوا حيث الطعام قاعة إلى

 ,العكابري موائد على رآه أن له يسبق لم شيء وهذا  "الكنافة", جانب إلى و"مهلبية" "قطايف" فهناك أكثر,

   قرطام. حتى وال شاهين, وال

 يف العاملين سوى يتبق ولم الحضور انصرف الصالة من االنتهاء وبمجرد العصر, صالة حتى الحفل استمر

 جاء ما أول رآهم الذين الشباب أولئك إلى إضافة الصالح, وجوههم على يبدو أناس وكلهم الخير" أهل "جماعة

 معربًا عفمرت بصوت حسن الشيخ خيري المهندس حيا  الجمعية. في بالضبط يفعلون ماذا يعرف يكن لم والذين

 نشكر" سوى يقول أن يستطع لم  حسن. الشيخ يرد لم  فضائله. عن اإلسكندرية تتحدث رجل بلقاء سعادته عن

 الشيخ مينض أن في يطمع إنه قائالً  حديثه في خيري المهندس سيادة استمر  هللا". فضل من كل  فضله. على هللا

 العمل في حسن الشيخ يفوق أحد ال أن جميعا اإلسكندرية هلأ يعلم حقًا,  وحده. هللا أجل من العمل في إليهم حسن
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 علمي أنه إال  تضحية. يتطلب قد  صعبا. األمر يكون قد  وحده. هللا لوجه العمل هو منه يطلبه ما أن إال هللا لوجه

   تضحية. كل وتقديم عمل بكل للقيام دائما استعداد على حسن الشيخ أن

 الخاصة التخليص ألعمال التفرغ هو حسن الشيخ من يطلبه ما أن الوضوح, كل خيري, المهندس أوضح

 عموالت, نم األعمال هذه تخليص تكلفة أن سيادته بين  اإلسكندرية. فقط وليس مصر كل في الخيرية بالجمعيات

 يأ  الخير. أعمال ميزانية من األمر, نهاية في تقتطع, مبالغ وهي  طائلة. مبالغ بلغت قد وإكراميات, وأتعاب,

 يخالش قبول أن سيادته بين  يحتاجونها. أطفال أفواه إلى تذهب أن من بدال يحتاجونها ال أناس أيدي إلى تذهب

 أن يقبل لن أنه أيضا سيادته أوضح  األطفال. لهذه األموال هذه يوفر سوف عليه يعرضها التي للوظيفة حسن

 حسن الشيخ يحدد أن هو يطلبه ما فكل ليهوع له, مالية خسارة أي إلى العرض لهذا حسن الشيخ قبول يؤدي

 يعلم   ن.اآل يحققه الذي الدخل عن واحًدا جنيًها يقل أال شريطة العرض هذا قبوله مقابل يطلبه الذي المبلغ بنفسه

 يضعه مبلغ أي إلى سينظر خيري المهندس فإن وعليه صادق, رجل حسن الشيخ أن جميعًا اإلسكندرية أهل

 المهندس مد    جنيها. ينقص ال دخله هو هذا أن هللا أمام حسن الشيخ "شهادة" أنه لىع العقد في حسن الشيخ

 واضح بصوت يقول وهو حسن الشيخ إلى سيادته قدمها ورقة فأعطاه بجواره الجالس الرجل إلى يده خيري

 حتى ابه أمسك أن وما بالورقة ليمسك يده حسن الشيخ مد  هللا". شاء إن خير فاتحة  الرحيم. الرحمن هللا "بسم

 هاختار فيما الخيرة  هلل. "الحمد كذلك واضح أنه إال خافت بصوت يقول وهو قلما بجواره الجالس الرجل ناوله

   مبروك". ألف  هللا. بركة على توكلنا  هللا.

 بارك لدى بالعمل حياته في يحلم ولم  عقد. لتوقيع هنا حسن الشيخ يأت   لم  مكانه. في حسن الشيخ "تجمد"

 قيسب لم األمر, حقيقة  عمل. عقد على يحبه رقم أي يضع أن التاريخ" "في أحد منه يطلب ولم  األعمال. رجال

 وأ السعودية في عمل بعقد عليهم هللا فتح من على يقتصر مصطلح هذا  حياته. في عمل عقد على وقع أن له

 كسبلي يوم كل يخرج "أرزقي" رجل فهو ويت,الك في وال السعودية في ال له أمل فال هو حالته في أما  الكويت.

 دخله يعرف كيف  الشهري". "دخله يعرف, ال األمر حقيقة يعرف, ال أنه ذلك إلى أضف  اليوم. لهذا رزقه

  ًدا.أب يحسبها لم وهو برزقه, يأتي يوم كل  متغير. متقلب, اليومي دخله   اليومي؟ دخله يعرف ال وهو الشهري

 علينا هللا نعمة نحسب" "ال قوم نحن  تحصى. وال تعد ال هللا نعم إن عليه؟ هللا نعمة "يحسب" أن إلنسان كيف

 نعمته. على فقط هللا نشكر نحن نعم,  علينا. نعمته على "نشكره" وإنما

  هللا. لىع اتكل من خاب فما هللا على توكل  حسن. "شيخ له قائال برفق كتفه على يمينه على الجالس الرجل ربت

 أي آخذ أن على أتعود لم أنا  أمي. أكلم "الزم وقال إليه حسن الشيخ نظر   خير." كل وتستحق طيب رجل أنت

 حسن لشيخا اتصل  نفرة. كفر في بوالدته حسن الشيخ يتصل لكي بالهواتف األيدي امتدت  مشورتها." قبل قرار

 لذهابا يستطيع مكتب هناك كان نإ متسائال الحضور إلى نظر ثم بخير أنه وأخبرها صحتها عن وسألها بوالدته

 الشيخ تحدث  أحد. به يوجد ال مجاور مكتب إلى البعض أشار  واضح. غير أمه وصوت سيء" "الخط ألن إليه

 يف الصالة سجادة مكان عن الفور على الحضور أخبره  صالة. سجادة ليطلب خرج ثم لدقائق والدته مع حسن

 هللا ارسمه التي  االبتسامة نفس وجهه وعلى وخرج استخارة عتيرك حسن الشيخ صلى  فيه. كان الذي المكتب

   هللا. قسم بما الرضا ابتسامة  ولد. يوم من وجهه على

 سنح الشيخ من وطلب العقد إلى خيري المهندس نظر  العقد. وقع فقط  العقد. ووقع بالقلم حسن الشيخ أمسك

 لمال اطلبً  العقد هذا على يوقع لم إنه وقال حسن الشيخ ابتسم  العقد. بمبلغ الخاص السطر في الفراغ يمأل أن

 يخالش نظر  الفراغ. وعبأ بالقلم خيري المهندس أمسك  مبلغ. أي مقابل العمل يقبل وإنه هللا, لرضا طلبًا وإنما

  ة.مونع هللا من فضل  األحالم. في وال العظيم وهللا  األحالم. في وال  الرضا. ابتسامة وابتسم الرقم إلى حسن

 تالجمعيا بكل الخاصة المعامالت "تخليص" عن مصر في األول المسؤول العكابري حسن الشيخ أصبح وهكذا

   الخير". أهل "جماعة لـ التابعة الخيرية
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 العكابري أفراح
 

 

 
 في ثورة الخير" أهل "جماعة في العمل حسن الشيخ دخول أحدث

 لتلك ضرورة هناك تعد لم   التخليص. قسم في العمل طريقة

 أحيانا, البسيطة أحيانا, والقصيرة أحيانا, الطويلة المفاوضات

 يتطلب ألمرا ديع لم  الميناء. في العاملين الموظفين وبين الجمعية في العاملين المخلّ صين بين أحيانًا, والمعقدة

 حسن الشيخ أن المسؤول الموظف وإخبار المطلوبة األوراق لتسليم الجمرك إلى المخلص يذهب أن من أكثر

 قبل عليه األمر كان وكما يوم, كل الظهر, صالة وبعد  األمر. ينتهي وبذا منها, االنتهاء عند عليه "يمر" سوف

 له من حساب لتسوية الجمرك موظفي جميع على ريم حسن الشيخ كان الجماعة, لدى حسن الشيخ يعمل أن

   حساب.

 كان  أخرى. نواح إلى امتد وإنما اليومية المفاوضات إلى الحاجة انتهاء حدود عند حال, أية على األمر, يقف لم

 يف العاملين كل ليضم المبنى من جزًءا خيري المهندس سيادة خصص – مكتبه في موظف حسن الشيخ لدى

 على هوف حسن, الشيخ عن كثيًرا أو قليالً  إن يختلف هذا سمير يكن لم   سمير. اسمه – واحد نمكا في التخليص

 تسامةاب ونفس بل الوقت, طوال للعمل االستعداد ونفس الهدوء, ونفس االلتزام, من الدرجة ونفس الطيبة, نفس

 ومعل في ماجستير على حاصل سمير أن من أكثر سمير وبين حسن الشيخ بين فارق هناك يكن لم   الرضا.

   االبتدائية. شهادة على حاصل حسن والشيخ اآللي الحاسب

 يادةس يستطيع بحيث جداول هيئة على بالجمعية الخاصة المعلومات كل فيه يضع الذي باليوم يحلم سمير كان

 كانت ءاسو بالضبط, يطلبها التي المعلومة على فيحصل زر على يضغط أن المثال, سبيل على خيري, المهندس

 تخليصال قسم قام التي باألموال أم العام, بالمتوسط مقارنة غيابه نسبة أو ما, موظف براتب تتعلق المعلومة تلك

 كني لم  سيادته. سيارة لحساب أمس أول شراؤها تم التي البنزين كمية حتى أو أمس, العموالت على بإنفاقها

 جدولة من أيضا مانع أي لديه يكن لم أنه إال هذا ات"البيان "جدولة موضوع عن فكرة أدنى حسن الشيخ لدى

 يف سمير انطلق وهكذا  يخفيه. ما حسن الشيخ لدى وليس المكشوف على األمر, نهاية في فكله,  بيانات. أي

 دوربمق أصبح الجمعية تاريخ في األولى للمرة  "معجزة". إلى األمر به وانتهى بجدولته يحلم كان ما كل جدولة

 هلهذ الطبيعية" "النتيجة كانت   زر. على الضغط بمجرد يريدها معلومة أية على يحصل أن مسؤولال المدير

 سويةلت يحتاجها التي بالمعلومات رأسه في يحتفظ أن إلى بحاجة يعد لم حسن الشيخ أن المعلوماتية الجدولة

 لككذ هناك تكن لم  زر. ضغطةب يريدها التي المعلومات كل على للحصول توب الب هو يحتاجه ما كل  .حساباته

 لىع الحصول في أيًضا مشكلة أدنى هناك تكن لم  الجمعية. تمأل فهي توب, الب على الحصول في مشكلة أدنى

 ألستاذا على حسن الشيخ أطلقه الذي اللقب هو هذا – موجود سمير فالدكتور توب الالب الستعمال الالزم التدريب

   حسن. للشيخ شيء أي لشرح استعداد على وهو - هللا بإذن الدكتوراه على بحصوله تيمنا سمير

 هي الجدولة حلم تحقيق أجل من حسن الشيخ له قدمها التي المساعدة أن عن ليغفل سمير الدكتور يكن لم

 على العرف جرى كما "المكاشفة", على ال "الستر" على القوم تعارف حيث مصر في مسبوقة غير مساعدة

 الشيخ ةحال في  العمل. على القائم الموظف إلى الفشل ونسبة العمل رئيس السيد إلى عمل أي في نجاح أي نسبة

 كان  أحد. صدقه لما ذلك ادعى قد كان لو أنه عن فضالً  الجدولة عن فكرة أي عنده أن يوًما الرجل يدع   لم حسن

   إليه. فيه الفضل يعود لن عمل على العمل في رئيسك فقكايو أن غريبًا

 حسن الشيخ وأن عادي غير عمل حسن الشيخ به قام ما بأن وعي على الشكل, بهذا سمير, كتورالد كان

 يفهم أن أجل من تقديمه يمكنه ما كل سمير الدكتور يقدم أن إذن, غريبًا, يكن لم  عادي. غير رجل "شخصيًا"

 جهده لك حسن الشيخ يبذل أن أيضا, غريبًا, يكن لم   البيانات. جدولة عملية تعمل كيف بالضبط, حسن, الشيخ

 إذا" بأنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول حديث طفال كان أن منذ يوما حسن الشيخ ينس   لم   يفهم. أن أجل من

 يم,البرس زراعة من بدًءا يتقنه, لم عمالً  حسن الشيخ أدَّى أن يحدث لم   فليتركه". أو فليتقنه عمالً, أحدكم أدى

 إلى اجتحت القسم إدارة كانت إذا  الخير. أهل جمعية في التخليص قسم بإدارة وانتهاءً  ,والتخليص بالعتالة مروًرا

 يأخذ الذي وهو المعطي, وهو العاطي, هو

 أخذ بما نرضى أن إال لنا وما يعطي, مثلما

 أعطى. وبما
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 حسن الشيخ أصبح وهكذا  كان. وقد  يتعلم. فسوف البيانات جدولة معرفة

   اآللي. الحاسب استخدام في وطبعًا, البيانات, جدولة في "أستاذًا"

 "قسم أصبح أن وماتيةالمعل الجدولة هذه لكل الطبيعية" "النتيجة كانت

 أهل "جماعة في  بالكامل. جدولته تتم قسم أول هو الجمعية في التخليص"

 تم وإنما الكرام, مرور هكذا لتمر المعلومة هذه مثل تكن لم الخير"

 ةالمعلوم هذه تكن لم اإلسكندرية مثل كذلك صغيرة مدينة في   "تسجيلها".

 تنتشر الفكرة بدأت  تسجيلها. تم أيًضا وإنما الكرام, مرور أيضا هكذا لتمر

 إدارة" "رجل أيضا هو وإنما وحسب, "ثقة" رجالً  ليس حسن الشيخ أن

  بالكامل. قسمه بجدولة قام اإلسكندرية في رجل أول  األول. الطراز من

 لم حسن الشيخ حياة فإن تغيرت قد حسن الشيخ حياة ظروف كانت إذا

 أحس  رشدي.ب عمله من قريبًا بولكلى في شقة إلى حسن الشيخ انتقل  .يتغير لم حسن الشيخ إن فلنقل أو تتغير,

 نفرة, فرك في الحياة عن تختلف ال اإلسكندرية في الحياة بأن اإلسكندرية في حياته في مرة ألول حسن الشيخ

 خالشي ديع لم  إليك. ينظر أحد ال بأن تشعر أن أروع ما  وراءه". "بابه ويغلق بيته يدخل أن يمكنه اآلن فهو

 لتنقالته سيارة له خصص فالشغل مشروع, إلى )مايكروباس( "مشروع" من القفز إلى بحاجة كذلك حسن

 وهو, األقدام على سيًرا ساعة ربع عن تزيد ال رشدي إلى بولكلى من المسافة أن عن فضالً  بالعمل, الخاصة

 األقدام. على يوميا يسيرها فعالً,

 الزمالء يوباق سمير الدكتور يرتديها التي المالبس كتلك مالبس يشتري نأ كذلك حسن الشيخ مقدور في أصبح

 الشيخ كان األمر, حقيقة  رشدي. من شراؤها ويلزم المنشية في لها مثيل يوجد ال مالبس وهي الجمعية, في

 مالجس وضخامة الطول أخذ إذ عريضا, طويالً  شابًا كان وأنه خاصة المالبس من النوع هذا في وسيما يبدو حسن

 أصول من كانوا لو كما البياض شديدة العكابري عائلة كانت  أبيه. عائلة من الفاتحة والبشرة أمه, عائلة من

 ونهيعرف ال الذين الناس أولئك من حتى احترام بنظرة يحظى حسن الشيخ كان أن إذن, غريبًا, يكن لم   تركية.

 الخير". أهل "جماعة في يعمل أنه يعرفون وال

 يخالش حافظ  حسن. الشيخ شخصية على بالمرة تؤثر لم التغيرات هذه كل أن هو فعال غريبًا كان ذيال الشيء

 ميو إلى مخلصا, كان أن يوم إلى عتاال, كان أن يوم من بهم تعرف الذين األصدقاء نفس  أصدقائه. على حسن

 ينزل كان وعندما   شيء. أي يف منهم أهم أنه أو شيء, في منهم أحسن أنه يوما يشعر لم  بالجماعة. عمل أن

 نأ أدرك أنه درجة إلى لديه الفلوس زادت حقًا,  إليها. يسعى كان التي البيوت نفس إلى يسعى كان البلد إلى

 بمثل والدته تحتفظ أن األمر, حقيقة الخطأ, من    سليم. غير عمل هو نفرة كفر إلى الراتب تحويل في االستمرار

 أن يف بالرغبة يوما يشعر لم أنه إال    مدخراته. إليداع البنك في حساب بفتح قام يهوعل الدار, في المبالغ هذه

 يقوم أن أو رؤيتها, على اعتاد التي األماكن غير أماكن يرى أن أو أكله, على اعتاد الذي األكل غير أكال يأكل

 نع شهر كل البنك في حسابه عيرتف أن كذلك, غريبًا, يكن لم  بها. القيام على اعتاد التي األعمال غير بعمل

 ليهع هللا يفتح بشاب مصر في لنا أين من   له. الناس حب يزداد أن أيضا, غريبًا, يكن لم   سبقه. الذي الشهر

 ما إلى يصل لم وأنه عادية, غير شخصية بأنه إفهامنا على يعمل ال ثم به, يحلم ما كل له ويحقق الخير, أبواب

 تماما. مختلفًا األمر كان حسن الشيخ حالة في  يستحقه. ألنه إال إليه وصل

 مثلما يأخذ الذي وهو المعطي, وهو العاطي, هو  هللا. أراد ما غير يستحق أنه يوما حسن الشيخ بخاطر يدر لم

 وإنما "يستحقه" ألنه هذا عمله إلى حسن الشيخ يصل لم   أعطى. وبما أخذ بما نرضى أن إال لنا وما يعطي,

 ماب الرضا إال علينا وما   شاء. هللا ألن وإنما يستحقه ال ألنه هذا عمله حسن الشيخ يترك ولن  شاء. هللا ألن

 اءش بما رضي شابًا كان وإنما طبعًا, الصالحين, هللا أولياء من وليًا حسن الشيخ يكن لم  شاء. بما والعمل شاء

 هللا؟ ضيير بما العمل إلى ويسعى هللا شاء بما يرضى شابًا تحب ال كيف    هللا. يرضي بما العمل إلى وسعى هللا

 وهو  فرة.ن كفر في عندنا الناس بتعبير دينه", نصف "يكمل أن سوى األمر, حقيقة حسن, الشيخ ينقص يكن لم

 حبإصال قام مقتدر رجل هلل والحمد فهو  هللا. رحمها سكينة عمتي ابنة كريمة الحاجة والدته فيه تقصر لم أمر

 لبط إلى االستجابة عن يوًما يعتذر لم بل البنات, أخواته مساعدة في يقصر ولم تقريبًا, بالكامل البلد بيت

 لهم وأن الشدائد رجل حسن أن كلهم العكابري عائلة رجال يعرف األمر, حقيقة  الصبيان. إخوته من المساعدة

 الشيخ طالب أن يحدث لم أنه الإ يأخذونه, ما يردون دائًما هم حقًا,  يريدون. وقتما يريدون, ما منه يطلبوا أن

 هأن يكفي ثم   اإلطالق. على شيئًا يستعجل وال طويل, باله رجل حسن الشيخ  أخذه. ما برد منهم واحًدا حسن
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 أن الإ يبق ولم سنه في شاب به يقوم أن يمكن ما بكل حسن الشيخ قام لقد  هللا. رسول وزيارة للحج أمه أرسل

 دينه. نصف يكمل أن إال يبق   لم  سنه. في ابش كل به يقوم أن يجب بما يقوم

 نظرت   واءس  بالعرائس. مليئًا بلًدا تلفتت أينما فوجدت حسن للشيخ عروس عن بحثًا حولها كريمة الحاجة تلفتت

 لخلق,ا لحسن مثال هلل والحمد وكلهن  عرائس. إال تجد فلن شاهين ناحية أم قرطام, ناحية أم العكابري, ناحية في

 تكن لم  شاهين. إبراهيم الحاج بنت لزينب خفق مثلما ألحد يخفق لم كريمة الحاجة قلب أن إال دب,األ وحسن

 انك الذي الشيء  األخرى. عن منهن واحدة تتخير ال هلل والحمد فالكل األخريات, البنات من أي عن تختلف زينب

 اجوالح قرطام لطيفة الحاجة وحفيدة شاهين, إبراهيم والحاج العكابري صفية الحاجة ابنة أنها هو زينب يميز

 ذمن عام أربعين من أكثر مضى  شاهين. الهادي عبد الحاج مهابة في رجالً  نفرة كفر ترً  لم  شاهين. الهادي عبد

 لهاديا عبد الحاج محل يحل حسن للشيخ بابن هللا بإذن زينب تأتي سوف  محله. يحل من يظهر ولم هللا توفاه أن

 هللا بإذن زينب تأتي وسوف قرطام, لطيفة الحاجة وكرم وخلق, طيبة, في امرأة كذلك نفرة كفر تر   لم  شاهين.

   لطيفة. الحاجة محل تحل حسن للشيخ بابنة

 لىإ يذهب أن عليه وأن شاهين إبراهيم الحاج ابنة زينب له اختارت قد بأنها حسن الشيخ كريمة الحاجة أخبرت

 رضا ابتسامة أحسن تلك كانت ربما  وابتسم. حسن الشيخ إليها نظر  دها.ي لطلب العكابري عائلة أكابر مع دارهم

 بنةا  البلد. في بنت أحلى  واحدة. مرة شاهين الهادي عبد الحاج ابنة زينب  حياته. في حسن الشيخ ابتسمها

 أعطى. ما على هلل والحمد  رضا. آخر  البلد. أكابر من رجل

 براهيمإ الحاج يتحدث لم  نسيبه؟ حسن الشيخ يكون بأن يرحب ال ومن   حسن. الشيخ بطلب إبراهيم الحاج رحب

 الزيارة ديةه من بدًءا الحالة, هذه في "الترتيبات" هي ما بالتفصيل يعلم نفرة كفر في فالكل "الترتيبات" في

 ,والشبكة طنطا, في المحطة شارع في الهدية منه تشتري الذي والمحل الهدية, ونوع الثانية, والزيارة األولى,

 وعون السبع, بركة في رياض المنعم عبد شارع في ياقوت محل من والحلوى العيد, وهدية بالضبط, جرام وكم

 تفاصيل ةنفر كفر نساء تعرف التي التفاصيل هذه وكل والستائر, وحجمها, الثالجة ونوع النوم, غرفة في الخشب

 راهيمإب الحاج وأن ذلك من شيء في يقصر لن حسن يخالش أن ذلك, من أكثر ويعلم, ذلك, يعلم الكل  تفاصيلها.

 ذلك. من أكثر يطلب لن

 قامت الذي األبيض فستانها في العروس تألقت  حقا. جميالً  وفرًحا حقا, جميال يوًما كان  الفرح. يوم جاء وأخيًرا,

 في نحس الشيخ ألقت كذلك كلها, المنوفية في يكن لم إن نفرة كفر في خياطة أقدر بسمة, الحاجة خياطته على

 حفر آخر عن واحًدا طبقًا يقل لم  يكون. ما أجمل من الطعام كان  للفرح. خصيًصا اشتراها التي السوداء البدلة

 حريصا شاهين إبراهيم الحاج كان  العكابري. عائلة في فرح آخر عن واحًدا طبقًا زاد وال العكابري, عائلة في

 يالعكابر أهل  أفراحهم. عن يزيد أال على كذلك حريًصا كان كما لعكابري,ا آل أفراح عن ابنته فرح يقل أال على

 كالهما انتقال حتى أيام إال هي وما منزلهم, إلى عروسه حسن وأخذ  مشاعرهم. على الحرص من بد ال كرام ناس

 اإلسكندرية. في حسن الشيخ شقة إلى
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 مسري الدكتور سيارة

 

 

 

 دريةاإلسكن حقًا  لزينب. بالنسبة صادمة اإلسكندرية إلى النقلة كانت

 باح,الص في وكذلك قصة. بالليل الكورنيش على السير حقًا  "قصة".

 كانت زينب أن إال   المالبس؟ هذه وكل المحالت, هذه كل  ما قصة. رشدي حقًا,  والمغرب. والعصر, والظهر,

 إلى نحس الشيخ خروج ساعة من فيه تعيش الذي اإلنفرادي السجن من وتضيق أمها, وتفتقد أصدقاءها, تفتقد

 لها اشترك  حسن. الشيخ فطنة عن ليغيب حال, أية على األمر, هذا يكن لم  العمل. من رجوعه لحظة إلى العمل

 كفر يف تريد بمن االتصال لها تتيح والتي المحمول الهاتف شركات تقدمها التي العروض أحد في حسن الشيخ

 اعاتس عشر من أكثر نفرة كفر مع تتحدث أن إلى زينب تحتاج أن يستحيل  اليوم. في ساعات عشر لمدة نفرة

 اليوم. في

  يم؟النع هذا كل ما  الحالوة؟ هذه كل ما  األخرى. هي صدمة حسن للشيخ بالنسبة الزوجية الحياة إلى النقلة كانت

 ما  زينب؟ من أحلى هي من هناك وهل  انتظاره. في هللا خلق أحلى ليجد عمله من اإلنسان يعود أن أروع ما

 لك  يوم؟ كل  الحلو؟ الطعام هذا كل ما  بحب. إليك ويستمع تحب, ما ويحب يحبك إنسانًا تجد أن أروع وما أحلى

 وإلى هللا, وبإذن اآلن, نحن  القديم. الفول أيها وداًعا,  الفول. أيام وداًعا  األحالم. في وال وهللا  حلو؟ طعام يوم

 رالفطي صحبة في   والبازالء. والرقاق, المفلفل, واألرز الملوخية, صحبة  طيبة. صحبة في هللا, يشاء أن

  ة.اإلسكندري إلى إلرسالها صفية اجةوالح كريمة الحاجة تفرغت التي المنوفية خيرات وكل والبط, المشلتت,

 وصيلت في يقصر ال والرجل يومي بشكل اسكندرية – نفرة كفر خط على اآلن تعمل شاهين محمود الحاج وسيارة

 ريمةك الحاجة تصر طبعًا,  بولكلي. في البيت إلى البلد في البيت من – كريمة الحاجة تسميها كما - "الزيارة"

   األمر. نهاية في بسيط مبلغ أنه إال الخدمة هذه مقابل بسيط مبلغ دفع على

 طيب, سوالملب طيب, فالمأكل  زينب. من زواجه بعد به شعر مما أكثر "بالنعيم" حياته في حسن الشيخ يشعر لم

 إلى وديع أن لحسن كيف  صعبا. أصبح قد فاالختبار   مشكلة. وهذه طيبة, والحياة طيب, والعمل طيب, والمسكن

 سنح الشيخ يشعر لم   بقضائك. راض   إني اللهم  بحكمك. راض إني اللهم  زينب؟ بدون الحياة كيف   سبق؟ ما

  ستحقه.ي فهو يتمناه ما ربه آتاه إذا  ربه. آتاه ما يستحق ال بأنه يوما يشعر لم كما  ربه. آتاه ما يستحق بأنه يوًما

  وطة.مبس دائما تركها بل هللا أعطاه ما على يوما هيد حسن الشيخ يقبض لم  يستحقه. فهو يتمناه ال ما آتاه وإذا

 أخذ. وما أعطى ما وهلل أخذ, وهللا أعطى, هللا

 يخير المهندس سيادة عن الحديث عند استعماله على الناس تعارف الذي اللقب هو هذا كان – خيري األخ اتصل

 أن سمير الدكتور باستطاعة كان إذا عما وسأله الشخصي هاتفه على حسن بالشيخ يوم ذات - الرحمن عبد

 لدكتورا أن من ثقة على أنه حسن الشيخ رد كان  التخليص. قسم بيانات جدول كما المحاسبة قسم بيانات يجدول

 الشيخ رأخب   سيسأله. أنه إال كلها, مصر بنوك يكن لم إن المصري األهلي البنك بيانات يجدول أن يستطيع سمير

 أجاب  المهمة. هذه أداء في يرغب كان إذا عما وسأله خيري المهندس دةسيا طلبه بما سمير الدكتور حسن

  ة.المحاسب قسم إلى انتقاله ذلك يعني أال يأمل أنه إال منه, يطلب عمل أي ألداء استعداد على أنه سمير الدكتور

 في لالعم أن حسن الشيخ رد كان  بيته. هو التخليص قسم أن يشعر ألنه وإنما المحاسبة, قسم يكره ألنه ليس

 لىع سيبقى سمير الدكتور وأن أعزاء إخوة إلى زيارة مجرد وإنما العنوان في تغييًرا يكون لن المحاسبة قسم

 التخليص. قسم في العاملين قائمة

 مباس خيري المهندس سيادة إلى يشير أن "أبًدا" حسن الشيخ يستطع لم – خيري المهندس سيادة طلب كان

 قام ام أن يعني كان إذ سمير سمعه خبر أجمل المحاسبة قسم بيانات بجدولة سمير تورالدك يقوم بأن - "األخ"

 حال, أية على وقت, طويل الموضوع يأخذ لم  الخير. أهل جمعية في مستوى أعلى على به االعتراف تم قد به

 ما أشبه ألمرا كان  التخليص. قسم في العمل مثل ليس المحاسبة قسم في العمل أن سمير الدكتور أدرك حتى

 ميرس الدكتور منع أجل من جهدهم كل بذل على المحاسبة قسم في العاملون فيها اتفق معلنة غير بحرب يكون

   إليها. انتدب التي المهمة أداء من

 لن بأنه وأخبره حسن الشيخ إلى ذهب وعليه,  مستحيلة. فعالً  المهمة أن وأدرك غبيا سمير الدكتور يكن لم

 لدكتورا يسأل لم وعليه بالتفاصيل, يهتمون ممن حياته في حسن الشيخ يكن لم   منه. طلوبالم أداء يستطيع

 ما على يوما يده حسن الشيخ يقبض لم

 هللا  مبسوطة. دائما تركها بل هللا أعطاه

 أخذ. وما أعطى ما وهلل أخذ, وهللا أعطى,
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 تطيعيس لن سمير الدكتور أن وأخبره خيري المهندس بسيادة اتصل أنه هو فعله ما كل  تفاصيل. أي عن سمير

 يمكن  ومهذبا. مختصًرا الرد جاء  التخليص. قسم في عمله إلى العودة يطلب وأنه طلبها التي بالمهمة القيام

 أبريل. شهر في ذلك كان  التخليص. قسم في عمله إلى يعود أن سمير للدكتور

 الشيخ بنقل قرار صدر حال, أية على الجديدة, المالية السنة بداية مع

 خبرته أن إذ حسن للشيخ مفاجئًا األمر كان  المحاسبة. قسم إلى حسن

 في خبرة هي – معه تعاقدال تم أجلها من التي الخبرة وهي – كلها

 جديد. شيء اآلن منه المطلوب أن أدرك ما سرعان أنه إال  التخليص.

 أدرك قد الرحمن عبد خيري المهندس سيادة الكبير اإلداري الخبير كان

 رئيس من ذلك يطلب أن هي الجمعية بيانات لجدولة طريقة خير أن

  أحد. منه ذلك يطلب أن بدون الجمعية في  الجدولة أدخل الذي القسم

 يتقاعس ممن حسن الشيخ يكن لم  حسن. الشيخ من ذلك يطلب أن أي

 تمام مدرًكا كان أنه ذلك إلى أضف  العمل. يتطلبه شيء أي عمل عن

 ال مهمته وأن العمل بذلك سيقوم الذي هو سمير الدكتور أن اإلدراك

 فهو الصعب, باألمر ليس وهذا  سمير. الدكتور مهمة تسهيل عن تزيد

 عمل.ال يتطلبه بما القيام في هللا بإذن الجميع وسينجح المحاسبة قسم في العاملين بكل طيبة عالقة على

 يقةطر عليه كانت بما نهائيًا له عالقة ال حسن الشيخ أن المحاسبة قسم موظفو أدرك حتى وقت طويل يمض   لم

 جلالر يأت   لم  الحاضر. في القسم في ملالع طريقة عليه بما عالقة كل له وإنما الماضي, في القسم في العمل

 هم,عمل أداء يحسنوا لم الذين الموظفين أسماء عن الكشف أو الماضي, في تمت التي للمخالفات محاكمات لعقد

 مع يتعاون أن الجمعية في البقاء يريد من وعلى بغيرهم, أو بهم بأدائها سيقوم وهو مهمة, ألداء أتى وإنما

  سمير. الدكتور

 شغلهي ما أكثر كان  يبذله. مما أكثر مجهوًدا يبذل أن يستطيع ال سمير الدكتور أن حسن للشيخ تماما ضًحاوا كان

  خيري. المهندس سيادة مكتب إلى اتجه وعليه وجدها, يوم وذات  عمله. أداء في سمير الدكتور يساعد كيف هو

 اآللي, حاسبه على ويداه مكتبه, إلى جالًسا خيري المهندس سيادة كان  ومختصًرا. وديًا كالعادة, اللقاء, كان

 لشيخا قال  المطلوب. عن "خفي" تساؤل مع وجهه, تعلو خفيفة وابتسامة نظارته, فوق من إليك تنظران وعيناه

 جمعيةال خصصتها التي السيارة عن التنازل ليطلب اليوم جاء إنه اآلخر, هو وجهه تعلو خفيفة وابتسامة حسن,

 قائقد عشرة من أكثر الجمعية عن يبعد ال فمنزله سيارة إلى يحتاج ال إنه حيث سمير ورللدكت وتخصيصها له

 يف األقل على ساعة منه يأخذ مشوار وهو العصافرة في يسكن سمير الدكتور أن حين على األقدام على سيًرا

 الواحدة في ميو كل الجمعية مبنى يغادر سمير الدكتور أن حسن الشيخ أضاف  المساء. في وساعة الصباح

 الهق فيما يفكر أنه واضًحا كان - لثوان نظارته فوق من حسن الشيخ إلى خيري المهندس سيادة نظر  صباحا.

 أقل. ربما   دقيقة. من أكثر المقابلة تأخذ لم  .الموافقة عالمة رأسه وهز – حسن الشيخ

 شكر  .السعيد بالخبر ليخبره سمير الدكتور مكتب إلى واتجه خيري المهندس سيادة مكتب من حسن الشيخ خرج

  حسن. الشيخ عن قليالً, حتى أو كثيًرا, يختلف سمير الدكتور يكن لم    كرمه. على حسن الشيخ سمير الدكتور

 استطاع فقد السعادة, قمة في وهو األقدام على سيًرا البيت إلى حسن الشيخ عاد  الكالم. قليليّ  كالهما كانا

  ساعة. ربع من أكثر المشوار يأخذ لم  المطلوب. هو وهذا  المطلوب. العمل أداء على سمير الدكتور مساعدة

   سيارة. إلى يحتاج أحد ال ساعة ربع المشوار يأخذ عندما

 الذهاب بين الفرق كل هو هذا كان  يوم. كل ميعاده عن ساعة ربع مبكًرا حسن الشيخ خرج التالي الصباح في

 هسيارت خيري المهندس سيادة أرسل  سيارة. في ذهب أنه إال  سيارة. في الذهابو األقدام, على سيًرا العمل إلى

 نأ أخبره قد خيري األخ أن حسن الشيخ مصطفى الحاج أخبر  حسن. الشيخ منزل إلى الخاص وسائقه الخاصة

  يا.غب حسن الشيخ يكن لم أخرى, مرة  مكان. أي إلى مكان أي من حسن الشيخ مالزمة فصاعدا اآلن من عليه

 وال عنده, للعاملين تقديًرا منه أقل ليس أنه حسن الشيخ إخبار في خيري المهندس سيادة طريقة هي هذه كانت

 مكان إلى مكان من االنتقال فكرة على يتأقلم أن فصاعًدا اآلن من عليه أن كذلك يعلم حسن الشيخ كان  كرًما. أقل

 من كرما أقل يكون أن خيري المهندس يقبل لن  لها. حل ال مشكلة أنها إال مشكلة, طبعًا  مرسيدس. سيارة في

 حسن. الشيخ

 اضحةو الرسالة كانت  الجمعية. أقسام كل وفي بل المحاسبة, قسم في السحر مفعول سمير الدكتور لسيارة كان

 حتجي لم  الشك. منه طار فقد ذلك في شك لديه كان ومن سمير, الدكتور به يقوم الذي العمل تقدر اإلدارة  تماما.
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 انتك  معه. بالتعاون الزمالء إقناع أجل من الحميدة" حسن الشيخ "مساعي إلى اللجوء إلى بعدها سمير الدكتور

   تم. قد واإلدراج انتهى قد المحاسبة قسم في العمل كان حتى شهور إال هي وما إقناع, خير هي "السيارة"

 وبدون وظيفته, واحد موظف يخسر أن بدون المهمة أدى قد حسن الشيخ أن األمر يهمه من لكل واضًحا كان

 ر,األم حقيقة   الهدوء. بمنتهى العملية تمت   مشكلة. أي عن خيري المهندس سيادة يعلم أن وبدون شكوى, أي

 العمل عن شيء أي يعرف أن أراد إذا أنه إدراك في الرحمن عبد خيري المهندس سيادة بدأ الوقت, مرور ومع

 أي يسأل أن فعليه "بعينه" موظف عن شيء أي يعرف أن أراد إذا أما  حسن. الشيخ سؤال سوى عليه فما

 يفعله ال شيء وهذا   ونميمة. غيبة الناس عن الكالم حسن الشيخ عرف في  حسن. الشيخ غير آخر شخص

   حسن. للشيخ
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 املرسيدس

 
  

 

 يرانهاج على تعرفت قد فزينب هانئة, تسير الحياة كانت البيت في

 نفرة كفر في بأصدقائها المستمر لالتصال وقت لديها يعد ولم

 أو السوق, إلى ذهاب من بولكلى سيدات به تهتم بما تهتم وبدأت عندها الفراغ أوقات مألوا الجدد فأصدقاؤها

 لشيخا كان جانبه من  بولكلى. سيدات تشغل التي األشياء تلك آخر إلى التريكو, دروس أو القرآن, دروس حضور

 فيو  عندها. أصدقاءها أن وإما أصدقائها عند هي فإما اإلنفرادي الحبس من تعاني تعد لم زينب بأن سعيًدا حسن

 ودمحم الحاج سيارة في مكانهما كان  البلد. إلى شاهين محمود الحاج سيارة في اإلثنان ينطلق سبوعاأل نهاية

 أن الإ ثالثاء, يوم كل الحجز تأكيد على حريًصا حسن الشيخ كان طبعًا  أربعاء. يوم كل مستمرة بصفة محجوزا

 حسن بالشيخ االتصال بعد إال بعاءاألر يوم السيارة "تعبئة" عدم على اآلخر هو حريًصا كان محمود الحاج

 أخرى. خطة لديها كانت زينب أن إال  ال. أم البلد إلى سيسافر كان إذا عما وسؤاله

 طيةللتغ منها محاولة في تضحك وهي قالتها  الشغل. بسيارة البلد إلى يذهبا أن حسن الشيخ من زينب طلبت

 المهندس سيادة إلرضاء وذلك مضطرا إال سيارةال هذه يركب ال حسن الشيخ أن تعلم فهي الطلب جرأة على

 يف يرتاح أن ممكن  السيارة. هذه في بالراحة يشعر ال حسن الشيخ أن أبدا زينب على خافيًا يكن لم  خيري.

 مطلوبة السيارة إن زينب قالت   إليه. يرتاح ال بذخ هذا  أخرى. قصة فهذه مرسيدس أما 831 حتى أو 821 فيات

 تخبر بأن دينا وعدت إنها زينب قالت  نفسها. دينا هي منها ذلك طلبت التي وأن خالها ابنة دينا فرح أجل من

 يزداد زينب وجه كان  قراره. والقرار أمره األمر, نهاية في األمر, وأن ذلك من أكثر وال هذا بطلبها حسن الشيخ

 وأن الطلب لهذا زينب به تشعر لذيا اإلحراج مدى حسن للشيخ تماما واضًحا كان تقولها. كلمة كل مع احمراًرا

 حاضر. يقول وهو رأسه وهز يبتسم وهو إليها نظر وعليه,   وبسرعة. عنها يخفف أن عليه

 فكرة لىإ مرتاحا حسن الشيخ يكن لم  حسن. والشيخ زينب تحمل وهي البلد إلى طريقها في المرسيدس انطلقت 

 أبوك حتى  تويوتا. حتى وال بل   مرسيدس. سيارة يمتلك لدالب في أحد ال  مرسيدس. بسيارة نفرة كفر إلى السفر

 بينه حسن الشيخ صمم  البلد. ألكابر إحراج فيها المسألة  .821 فيات يركب البلد عمدة شاهين مصطفي الحاج

 هي ومتق حتى األمر هذا على زينب مع االتفاق هو األمر يتطلبه ما كل  أبدا. ثانية ذلك يحدث أال على نفسه وبين

 في كريف مازال أنه تشعر يجعلها أال فعليه اليوم إلى بالنسبة أما  البداية. من ذلك على الطريق بقطع بنفسها

   أخطأت. أنها تشعر يجعلها أن يجب وال حالل ابنة زينب  األمر.

 حبلتر كريمة الحاجة خرجت  حسن. والشيخ زينب منها لتنزل المنزل أمام ووقفت البلد إلى المرسيدس وصلت

 حاجال فقادها ضيقًا الشارع كان  حسن. الشيخ سيارة لترى "تقريبًا" كلها العكابري ناحية خرجت ثم   بهما.

 إلى حسن الشيخ نظر  الناحية. أهل أمامها وليقف الناحية, مسجد أمام الساحة في لتقف قصيرة مسافة مصطفى

 اضطراًرا بها جاء قد كان إذا  اإلسكندرية. إلى ابه العودة عدم وقرر الناحية أهل حولها اجتمع وقد السيارة منظر

 سكندريةاإل إلى بالعودة مصطفى الحاج أخبر وعليه  اإلسكندرية. إلى بها العودة إلى يضطره ما يوجد فال البلد, إلى

 تسامةاالب وعلت بالراحة حسن الشيخ شعر  محمود. الحاج سيارة في وزينب هو سيعود حيث الزفة انتهاء بمجرد

 الدار. إلى ودخل ,وجهه

 ككذل عالم, الحاج ابن ومصطفى السالم, عبد عم ابن حمدي حضر  بالزوار. الدار امتألت حتى وقت طويل يمر لم

 يزد مل كذلك وكالعادة اسكندرية, أخبار عن واالستفسار السالم, موال بدأ وكالعادة سليم, الحاج ابن حسين حضر

 امجوالبر البلد, أحوال عن يتحدث اآلن فالكل البلد, أحوال عن كذلك ديثالح دار  هلل". "الحمد عن حسن الشيخ رد

 في خبراء البلد, كل البلد, أهل وأصبح الناس, عقول على وبالتالي التلفزيون شاشات على استولت الحوارية

 سنح الشيخ الق أن يوًما يحدث لم حقًا,  بالسياسة. له اهتمام ال حسن الشيخ أن يعلم كان الكل أن إال  السياسة.

 ه,ب مهتمون هم بما مهتم غير بأنه الناس يخبر أن يمكن وال ذوق رجل حسن فالشيخ بالسياسة, مهتم غير إنه

 فإن بالسياسة اهتماما يبدي كان عندما حتى أنه المشكلة  بالسياسة. مهتم غير أنه الواضح من كان أنه إال

   هللا". اءش إن "خير أو هلل" "الحمد عن تزيد تكن لم تعليقاته

 كانت الذي للوضع نظًرا الصعب, من انك

 ةعبار من حسن الشيخ يكثر أن فيه, البلد

 عبارة إما ستبدو كانت حيث هلل" "الحمد

   التشاؤم. قمة أو كميةته
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 "هلل "الحمد عبارة من حسن الشيخ يكثر أن فيه البلد كانت الذي للوضع نظًرا حال, أية على الصعب, من كان

 هللا" الإ غالب "ال عبارة ترديد في حسن الشيخ بدأ وعليه,  التشاؤم. قمة أو تهكمية عبارة إما ستبدو كانت حيث

 مقصد أن السامع منها يفهم أن السهل من أن إال الناس لدى ةمألوف غير عبارة وهي غالب", "هللا واختصارها

   هللا. إلى أمرنا نفوض أن إال لنا ليس وأن هللا مشيئة إلى يرجع النهاية في األمر أن هو القائل

 البلد" "أحوال عن الحديث هذا كل وسط حسن الشيخ فيه يفكر الذي الشيء كان

 أن يستطيع ال البلد, إلى بالحضور افيه قام مرة أي من العكس وعلى اليوم, أنه

 إلى الذهاب عليه يتوجب إذ وأحبابه, وأصدقاءه, أهله, ليستقبل الدار في يبقى

 واءس كبير الكبير أن أي  يتغير. لم الوضع أن وإثبات عليهم للسالم البلد أكابر

 موضوع  محمود. الحاج سيارة في أم مرسيدس سيارة في البلد إلى حسن جاء

 هم  أصالً. طلبها هو وال سيارته, هي فال له, أهمية ال هذا لمرسيدسا السيارة

 الحاج أبوك على حسن الشيخ مر وهكذا  هو. وليس سياراتهم, يمتلكون الذين

 وأبوك البلد, شيخ الشين السالم عبد الحاج وأبوك البلد, عمدة شاهين مصطفى

 حضر وطبعًا البلد, أكابر وكل لبدة, أبو محمد الحاج وأبوك قرطام, محمد الحاج

 أنه على هللا يشكر وهو الدار إلى عاد الليلة نهاية وفي  بالواجب. وقام الزفة

 أكتافهم, على البلد تقوم أكابر رجال هؤالء  البلد. أهل كل إرضاء استطاع

   كلهم. نفرة كفر ألهالي إرضاء هو وإرضاؤهم

 فإن بير,ك الكبير وأن شيئًا تغير لم المرسيدس أن أثبتت قد البلد أكابر على جولته أن ظن قد حسن الشيخ كان إذا

 واحًدا ليهمع مر قد حسن الشيخ أن يكفي  كبير. الكبير وأن يتغير لم األمر أن البلد ألكابر فعالً  أثبتت قد الجولة

 نأ حسن الشيخ ألصدقاء أثبتت قد البلد أكابر على الجولة أن إال  عنهم. والسؤال عليهم, السالم أجل من واحدا

   حسن. الشيخ جديد: اسم البلد أكابر قائمة إلى انضاف إذ فعال تغير قد األمر
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 اإلسكندرية إىل الطريق

 
 

 

 

 ذيال الميعاد نفس في التالي اليوم في حسن الشيخ استيقظ

 رصيح   الناحية. جامع إلى خرج ثم وتوضأ يوم كل فيه يستيقظ

 زينب السيدة زيارة على القاهرة إلى ذهب كلما حسن الشيخ

 ندع المطلق واالطمئنان لمطلقةا بالراحة ويشعر الحسين, وسيدنا

 مسجد في الصالة أن إال   الطاهرة. المساجد هذه في الصالة

 الشيخ عمه خلف حسن الشيخ يصلي ال هنا  آخر. شيء الناحية

 العكابري عطية الحاج عمه بجوار أو وحسب, العكابري أحمد

 فسيح وأسكنه واسعة رحمة هللا حمهر والده بجوار أيًضا وإنما وحسب, العكابري طلعت الحاج أبوك أو وحسب,

 مهرح والده بجانب يصلي وهو به يشعر كان الذي المطلق باألمان ويشعر طفالً  حسن الشيخ يعود هنا  جناته.

    هللا.

 الشيخ دخل  طوبة. شهر برودة – الجو في برودة هناك كانت  الدار. إلى واتجه المسجد من حسن الشيخ خرج

 يناد فرح عن الحديث وبدأ أمه دخلت  انتظاره. في وجلست الشاي صينية أعدت قد بزين ليجد المنزل إلى حسن

  بسمة. الحاجة خاطته الذي الفستان في كالقمر كانت دينا أن وكيف زينب, فعلته ما وأيضا أمه, فعلته وما باألمس

 ادتهكع المصحف, وتناول يده حسن الشيخ ومد لتساعدها, زينب وقامت كعادتها, البيت, أعمال لبدء والدته قامت

 أخرى. مرة النوم إلى يعود أن قبل القراءة في وبدأ أيضا,

 ككذل أمه وجد  انتظاره. في أمامها وجلست اإلفطار صينية حضَّرت وقد زينب ليجد عينيه حسن الشيخ فتح

 قد نحس خالشي أن رأت عندما زينب نهضت  التلفزيون. عن يصدر كان خافتا صوتا أن إال زينب بجوار جالسه

  الغرفة. من خارجة تسير وهي التلفزيون عن عينيها ترفع لم أنها إال البيض طبق لتحضير وذهبت عينيه فتح

   حسن". شيخ يا مولعة "مصر له: وقالت حسن إلى كريمة الحاجة نظرت

 لم  ون.تلفزيال أمام لتجلس عادت ثم الجمعة لصالة الناحية خرجت  التلفزيون. أمام اليوم بقية نفرة كفر قضت

 – الجزيرة قناة نفرة أهل كل فيها يشاهد مرة أول كانت وإنما الجزيرة قناة الناس فيها يشاهد مرة أول هذه تكن

 ناب حسين حضر كذلك عالم, الحاج ابن ومصطفى السالم, عبد عم ابن حمدي حضر  حسن. الشيخ ذلك في بما

 ميدان حول وإنما اسكندرية" "أخبار أو "الشغل" أخبار لحو يُدر لم المرة هذه في الحديث أن إال سليم الحاج

 وال حمدي, يكف لم   األماكن. هذه في الدائرة القتل عمليات وعن األربعين, وحي إبراهيم, والقائد التحرير,

 أن إال التليفزيون, يعرضها التي األحداث على التعليقات من متواصل شريط إعطاء عن حسين وال مصطفى,

 أخرى. دنيا في انك حسن الشيخ

 شرطةال تسمح كيف  الشباب؟ هؤالء بقتل يقوم الذي من التالي: هو حسن الشيخ ذهن في يدور الذي السؤال كان

 ثم  جاؤوا؟ أين من  المندسة؟ العناصر هؤالء هم من ثم  الشباب؟ هؤالء كل بقتل المندسة للعناصر المصرية

 لجيشا يسمح كيف  الجيش؟ فأين المندسة العناصر هذه لىع القبض إلقاء عن المصرية الشرطة عجزت لو حتى

 لمصريةا الشرطة أن موضوع  الناس. قتل في تستخدمها ثم الشرطة سيارات على المندسة العناصر تستولي بأن

 حمدأ اللواء تعرف ال الجزيرة قناة  خيالي. موضوع هو األمر الجزيرة قناة تصور كما الناس بقتل تقوم التي هي

 اتاللواء هؤالء من واحد لواء يسمح أن يستحيل  العكابري. مصطفى اللواء وال شاهين, حسن اللواء الو رشدي,

 اءاألطب أن لو كما الشكل بهذا المسألة  الناس. قتل ال الناس حماية شغلتها ناس هذه  الشكل. بهذا الناس بقتل

 تقتل شرطة وال بالسم الناس يقتل طبيب جديو ال  عالجهم. من بدال المرضى قتل في بدأوا نفرة كفر مستشفى في

  بالرصاص. الناس

 وعاد الةالص حسن الشيخ أدى  العصر. لصالة المنادي نادى عندما إال التلفزيون عن عينيه حسن الشيخ يرفع لم

 ملتع  الحقيقة. في زينب حتى وال  التلفزيون. عن تبتعد أن تستطع لم كريمة الحاجة حتى  األخبار. لمتابعة

 مل أخرى ومرة  البلد. في األحداث متابعة أجل من يكون ما كأسرع "الزيارة" تحضير من االنتهاء على ثنتاناال

 التي هي المصرية الشرطة أن موضوع

 ةالجزير قناة تصور اكم الناس, بقتل تقوم

 ال الجزيرة قناة  خيالي. موضوع هو األمر,

 حسن اللواء وال رشدي, أحمد اللواء تعرف

  العكابري. مصطفى اللواء وال شاهين,

 هؤالء من واحد لواء يسمح أن يستحيل

 هذه  الشكل. بهذا الناس بقتل اللواءات

  الناس. قتل ال الناس حماية شغلتها ناس

 في األطباء أن لو كما الشكل, بهذا المسألة,

 ىالمرض قتل في بدأوا نفرة كفر مستشفى

 يقتل طبيب يوجد ال  عالجهم. من بدال

 الناس تقتل شرطة وال بالسم الناس

 بالرصاص.
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 لصالة المنادي نادى عندما إال التلفزيون عن عينيه حسن الشيخ يرفع

 الحاج سيارة أن إال المسجد من وخرج الصالة حسن الشيخ أدى  المغرب.

 إبراهيم الحاج أبوك دار أمام ساحةال في تقف كالعادة, كانت, محمود

 الحاج سيارة رأى عندما حسن ذهن في دار الذي السؤال كان  العكابري.

 هذه في اإلسكندرية إلى زينب تسافر أن الحكمة من كان إذا ما هو محمود

 قضاء عن السؤال "الحكمة" من كان إذا ما أيضا السؤال كان  ال. أم األجواء

   فعل. اءش وما هللا قدَّر  هللا.

 حسن الشيخ يتناول أن على مرة, كل في تصر كما كريمة, الحاجة أصرت

 الشيخ جلس  االسكندرية. إلى عائًدا السيارة يركب أن قبل صغيرة" "لقمة

 كان إذا عما خفيض بصوت زينب سأل  كريمة. الحاجة طلبته ما وفعل حسن

 إليه نظرت  ع.األوضا تستقر حتى البلد في المرة هذه تبقى أن األفضل من

 تناول  نهائيا. الموضوع هذا باب إلغالق تماما كافية كانت عتاب نظرة زينب

 بجواره مكانا وأفسح السيارة, ودخل أمه, يد وقبل طعامه, حسن الشيخ

 الشيخ يستطيع كيف  البكاء. في كريمة الحاجة وانطلقت اإلسكندرية, إلى طريقها في السيارة وانطلقت لزينب,

 الطرق قطاعو فتحت قد السجون وأبواب السفر يستطيع كيف  تحترق؟ واإلسكندرية اإلسكندرية إلى السفر حسن

 ابنتها أن تعلم عندما صفية الحاجة أمها تقول وماذا  الظروف؟ هذه في معه زينب تخرج وكيف  الطرق؟ يمألون

  سن.ح الشيخ إلى توجهها أن تستطع لم التي األخرى األسئلة وعشرات البلطجية؟ يحرقها مدينة إلى سافرت قد

 فعل. شاء وما هللا قدَّر  لسانه. بها ينطق أن إلى الحاجة بدون بإجاباته ينطق حسن الشيخ وجه كان

 حمودم الحاج سيارة كانت  اإلسكندرية. إلى حسن الشيخ يعرفه الذي الطريق غير اإلسكندرية إلى الطريق كان

 سيارات ال  مهجور. طريق وكأنه الطريق بدا األمر, حقيقة  ق.الطري على الوحيدة السيارة هي الوقت أغلب

 أدار  مهجور. طريق مجرد  شيء. ال  الطريق. تعبر بشر حتى وال مالكي, سيارات وال ركاب, سيارات وال شحن,

 وبدأ السيارة اشترى أن يوم من يغادرها لم التي الكريم القرآن محطة عن بعيًدا الراديو مؤشر محمود الحاج

 أخبار هناك كانت كما التحرير ميدان في مستمًرا زال ما القتل كان  يجري. ما لمعرفة أخرى محطات عن بحثال

 الصمت وخيم  والقتلة. المجرمين أمام السجون أبواب وفتح الشارع, إلى الجيش ونزول الشرطة, سقوط عن

 يقطعه كان وإن الراديو صوت هو ةالسيار في الوحيد الصوت كان  بكلمه. فمه محمود الحاج يفتح لم  تماما.

    راهيم.إب القائد ميدان من أو التحرير ميدان من خبر على تعليقًا غالب" "هللا يردد وهو حسن الشيخ صوت أحيانا

 طلب الذي خيري المهندس سيادة المتحدث كان  الرنين. في حسن الشيخ هاتف انطلق الهدوء هذا وسط وفي

 الشيخب خيري المهندس اتصل أن يحدث لم  هناك. انتظاره في سيكون حيث معيةالج إلى التوجه حسن الشيخ من

  أبدا. الجمعية خارج حسن

 مساء تركها التي اإلسكندرية غير يناير 21 الجمعة مساء حسن الشيخ إليها وصل التي اإلسكندرية كانت 

 شرطي هناك يكن لم   سكندرية.اإل شوارع من واحد شارع في واحدة سيارة هناك تكن لم  يناير. 22 األربعاء

  طفال.وأ وشباب, رجال, عليها يقف التفتيش من النقاط عشرات هناك كانت وإنما واحدة, تفتيش نقطة وال  واحد.

 والبطاقات بالرخص لتمسك واألطفال والشباب, الرجال, أيدي وامتدت  السيارات, مرور تمنع الحواجز امتدت

 ريق,ح رائحة الجو في أيًضا هناك كانت  بلطجية. وال لصوًصا ليسوا ركابوال السائق أن من للتأكد الشخصية

 ركتت السيارة تكن لم  المدينة. مباني في مشتعلة النيران – بعيد من ولو – ترى أن يمكنك كان آلخر آن ومن

 تماما سنح الشيخ وتوقف  اإلسكندرية. شوارع بامتداد الوقت وامتد أخرى, تفتيش نقطة لتدخل إال تفتيش نقطة

   السيارة. ساعة إلى النظر عن

 الشقة إلى زينب مع صعد ثم ينتظره, أن محمود الحاج من وطلب بولكلى في منزله إلى حسن الشيخ وصل

 وسيعود مطلوب هو ما لمعرفة سيذهب وأنه الجمعية إلى الذهاب منه طلب قد خيري المهندس سيادة أن وأخبرها

 لك يمألون – المئات يكن لم إن – والرجال الشباب بعشرات ليفاجأ لجمعيةا إلى حسن الشيخ دخل  الفور. على

 لذينا  قبل. من الجمعية في يرهم لم الذين الرجال مئات  قامت. قد القيامة وكأن يبدو األمر كان  المدخل. في شبر

  منظر.ال فسن ليتكرر خيري المهندس مكتب إلى حسن الشيخ صعد  قبل. من حياته في الحقيقة, في يرهم, لم

 تماما. واضًحا كان التوتر أن إال للغاية خفيض بصوت يتحدث والكل والشباب, الرجال عشرات

 الباب وأغلق داخليه, غرفة إلى بهدوء معه وسار حسن الشيخ على وسلم مكتبه على من خيري المهندس قام

 أن يريد رسالة لديه أن خبرهوأ وجهه تعلو هادئة وابتسامة حسن الشيخ إلى خيري المهندس نظر  وراءهما.
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 هب يثق أن يمكنه أحًدا يعرف ال كما اإلنترنت أو الهاتف عبر بإرسالها يغامر أن يريد وال القاهرة إلى يرسلها

 الإليص "اآلن" القاهرة إلى الذهاب يمكنه كان إن يسأله فهو وعليه حسن, الشيخ سوى القاهرة إلى لتوصيلها

 في اإلدراج أحد خيري المهندس سحب   هللا". شاء "إن االختصار: غاية ختصًرام الشيخ رد جاء  الرسالة. هذه

 أن حسن الشيخ من خيري المهندس طلب  حسن. للشيخ ناوله ظرفا منه وأخرج بجواره يقف الذي المكتب

 ماو هللا "قدَّر بأنه الرد جاء   العنوان. على ليدلهم شابًا معهم سيرسل أنه وبين محمود الحاج سيارة يستخدم

 فعل". شاء

 دخل  البيت. إلى العودة منه وطلب محمود الحاج سيارة وركب خيري المهندس مكتب من حسن الشيخ خرج

 إلى رالسف إلى مضطر بأنه أخبرها  نفرة. كفر من به جاءت الذي اللبس بنفس زالت ما زينب ليجد البيت حسن

 اهرة,الق إلى معه يأخذها أن يستطيع ال إنه حيث أوالً  البلد إلى سيذهبون أنهم إال بالعمل يتعلق ألمر اآلن القاهرة

 ةالثالج من الزيارة إلخراج دقائق بعض زينب طلبت   االسكندرية. في لوحدها يتركها أن يستطيع ال أنه كما

 زينب حملت  المهمة. هذه من حسن الشيخ سيعود متى يدري أحد ال  فيها. جاءت التي األقفاص إلى وإعادتها

  - القاهرة إلى الطريق في محمود الحاج سيارة إلى واتجها الزيارة, أقفاص حسن الشيخ وحمل مالبسها, حقيبة

 نفرة. بكفر مروًرا
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 القاهرة إىل الطريق

 
 

 

 

 األهالي أقام حيث الداخلية الشوارع عن االبتعاد هي اإلسكندرية من للخروج طريقة خير أن محمود الحاج قرر

 االنتقال يف الليل سيقضون كانوا أنهم يعني بما أمتار عدة من أكثر األخرى عن منها الواحدة تبتعد ال تفتيش نقاط

 رطةش وقسم اسكندرية, أمن مديرية عن االبتعاد كذلك الضروري من كان  تفتيش. نقطة إلى تفتيش طةنق من

 انك  الحرق. ثم للهجوم تتعرض االسكندرية في الشرطة أقسام كل كانت حيث شرق شرطة وقسم جابر, سيدي

 المطار طريق ثم بك محرم إلى هناك ومن الكورنيش طريق هو أخذه يمكن الذي الوحيد الطريق أن يعني ذلك

 اتحةالف الجميع يقرأ أن وزينب حسن الشيخ من محمود الحاج طلب  السبع. بركة إلى الزراعي الطريق وبالتالي

 يف هللا بركة على وساروا السيارة, محمود الحاج وأدار الفاتحة, الجميع قرأ  طريقهم. لهم هللا يفتح أن عسى

 نفرة. كفر إلى الطريق

 النيران الجميع لمح  الجو. تمأل الحريق ورائحة مهجوًرا الشارع كان  قير. أبو ارعش في السيارة مضت

 فوجيء أنه إال الكورنيش إلى ومنه سوريا شارع محمود الحاج دخل  جابر. سيدي شرطة قسم من المتصاعدة

 البلد وسط إلى هاالتجا فكرة أن محمود الحاج أدرك  الكورنيش. إلى جميعهم الخروج قرروا قد اسكندرية أهل أن

 يديس نحو شرقًا االتجاه هو المتاح الوحيد الطريق كان  آخر. بطريق االسكندرية من الخروج عليه وأن مستحيلة

 بشر سيدي طريق عن الزراعي الطريق إلى الوصول كان إذا  الزراعي. الطريق إلى هناك من واالنطالق بشر

 آلنا فيها نحن التي اللحظة في بك محرم طريق عن الزراعي الطريق إلى الوصول فإن صعبًا العادية األيام في

 أسوأ. كان آخر بديل أي أن هي المشكلة  مستحيل. شبه هو

 لطوا أحد يتحدث لم  الزراعي. الطريق إلى السيارة وصلت حتى طويال وقتا اإلسكندرية من الخروج استغرق

 الطريق إلى السيارة وصلت أن ما  محمود. الحاج حتى وال مصطفى, وال زينب, وال حسن, الشيخ ال  الوقت. هذا

 الحاج أكد  الراديو. عن الصادرة األنباء على التعليق في محمود الحاج انطلق حتى حال, أية على الزراعي,

 على الهجوم هو ذلك على والدليل إسرائيل هو لها الرئيسي المحرك وأن فاشلة ثورة الثورة هذه أن محمود

 إنسان ألي يمكن ال  الحكومة. وممتلكات المحافظة, ومبنى األمن, ومديرية الشرطة, قسامأ وحرق الشرطة أقسام

 باستثناء بشيء أحد يعلق لم أخرى, مرة  مصر. أموال هي الحكومة أموال ألن الحكومة أموال يحرق أن مصري

   غالب. هللا إن بقوله محمود الحاج كالم على يعلق ما كثيًرا كان الذي حسن الشيخ

   تين.ساع من أكثر يأخذ لم السبع بركة إلى الوصول فإن ساعتين من أكثر أخذ قد اإلسكندرية من الخروج كان اإذ

 بركة من الطريق يختلف لم  نفرة. كفر ثم هورين إلى ومنها عليم كفر إلى الطريق في يساًرا محمود الحاج اتجه

 فتيشلت حولها متجمعون واألهالي مقامة الحواجزف بشر, سيدي إلى بولكلى من الطريق عن نفرة كفر إلى السبع

 نم يطلب كان أحد ال أن هنا الوحيد الفرق كان  نفرة. كفر حتى أو هورين, أو عليم, كفر إلى الداخلة السيارات

 لم إن آباءهم, ويعرف يعرفهم, محمود والحاج محمود, الحاج يعرف هنا الكل   أوراق. أية إبراز محمود الحاج

 الثانية حوالي الساعة كانت  حسن. الشيخ دار أمام السيارة وقفت حتى دقائق إال هي وما  أيضا. جدودهم يكن

 تقريبا. عشرة

 حسن الشيخ منظر  الدنيا. في منظر بأحلى لتفاجأ األمر ما لترى السيارة أصوات على كريمة الحاجة خرجت

 صفية الحاجة ابنة وزينب حسن الشيخ بعودة فرحة تزغرد أن تتمنى كانت  الدار. نحو متجهان وهما وزينب

 بلتها,وق زينب كريمة الحاجة احتضنت  يسعده. لن ذلك أن وتعرف ابنها تعرف كانت أنها إال البلد, إلى بالسالمة

 الحاج مع حسن الشيخ اتفق  هلل. الحمد أن متواصل بشكل تردد كانت  كذلك. وقبلته حسن الشيخ احتضنت ثم

 فةغر إلى مصطفى األستاذ يأخذ أن حسين من طلب كما مباشرة, الفجر صالة بعد هرةالقا إلى يتحركا أن محمود

 مالبسه. لتغيير غرفته إلى إلى اتجه ثم المسافرين

 رىأخ مرة  كثيًرا. أحد يتحدث لم  المسافرين. غرفة في مصطفى األستاذ مع العشاء طعام حسن الشيخ تناول

 ناستأذ حتى الطعام انتهى أن وما  مصر. ميادين في يحدث ما لرؤية الجزيرة قناة تتابع واآلذان العيون كانت

 سينوح مصطفى واألستاذ هو خرج ثم وتوضأ قام الصباح وفي  ساعة. ولو لينام غرفته إلى وذهب حسن الشيخ

 صاحب ال ثورة عن قبل من أحد سمع هل

 قبلها ثورة ككل صاحب لها ثورة هذه  لها؟

 صاحبها أن الفرق كل  بعدها. ثورة وكل

   نعرفه. ال أننا في السبب هو وهذا يهودي
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 ااتجهو ثم الصالة الجميع أدى  المسجد. أمام تقف شاهين محمود الحاج سيارة كانت  الفجر. لصالة المسجد إلى

 يخالش رد  بخير. "األهل" كان إذا عما وتساءل حسن الشيخ على العكابري المنعم عبد الحاج سلم  السيارة. لىإ

   أقل. وال أكثر ال العمل بسبب هو القاهرة إلى سفره وأن هلل والحمد بخير الجميع أن حسن

 بوزين أمه استقبلته  دار.ال إلى واتجه السفر, قبل أمه على يسلم لكي محمود الحاج من حسن الشيخ استأذن

 سافري أن حسن الشيخ من يطلب أن إلى خيري المهندس يدفع أن يمكن الذي ما تعرفان تكونا لم  حيرة. في وهما

 وقطاع بالقتلة الطرق وامتألت سقطت, والشرطة تحترقان, والقاهرة االسكندرية بينما القاهرة إلى االسكندرية من

 توصيل مسألة المسألة كانت إذا  موجود؟ مصطفى األستاذ أن طالما حسن لشيخا إلرسال الداعي ما ثم  الطرق.

 يا" وابتسم وعروسه أمه وجه إلى حسن الشيخ نظر  شاهين؟ محمود والحاج مصطفى األستاذ يكفي أال رسالة

 دريص مل  كريمة. الحاجه وجه على ثم زينب وجه على الدموع انهالت  زينب". وصيتك  هللا. بإذن خير كله أمي.

 إلى الطريق في الدار من خارجا حسن الشيخ استدار عندما تفجرت الدموع أن إال منهما أي عن واحد صوت

 القاهرة.

 إلى محطة من الراديو مؤشر تغيير عن محمود الحاج يكف لم

 أحداث عن الواردة األنباء على التعليق عن يكف لم كما محطة,

 عبارة ترديد عن آلخرا هو حسن الشيخ يكف لم  التحرير. ميدان

 أفضل الوضع عن تعبر عبارة حسن الشيخ يجد لم  غالب". "هللا

 على  التحرير. ميدان في يحدث ماذا يعرف أحد ال  العبارة. هذه من

 ما كل  التحرير. ميدان في يحدث ماذا يعرف ال حسن الشيخ األقل,

   القاهرة. في ألصحابها تسليمها عليه رسالة لديه أن هو يعرفه

 كان  القاهرة. إلى نفرة كفر من الطريق طوال مصطفى األستاذ نام

 أمضى وإنما نفرة كفر في واحدة دقيقة ينم لم أنه تماًما واضًحا

 الخيمة شبرا من السيارة اقتربت أن ما أنه إال  التلفزيون. أمام الليل

 يعرف مصطفى األستاذ أن تماما واضًحا كان  شارع. إلى شارع من السيارة توجيه في وبدأ النوم من قام حتى

 يشالتفت نقاط على الواقفين األهالي من أحد يطلب لم  القاهرة. سكان من واحد كل يكن لم إن القاهرة من شبر كل

 إلى الخيمة شبرا من الطريق امتداد على محمود الحاج من أوراق أي المقطم إلى الخيمة شبرا من الممتدة

   الطريق. لفتح تكفي مصطفى ألخا من واحدة تحية كانت  المقطم.

 نع بعيًدا آخر مكان في التوقف محمود الحاج أراد  الشباب. آالف أمامه يقف كبير مبنى أمام السيارة توقفت

 السيارة من الجميع نزل  أمان. في ستكون هنا السيارة أن وثقة هادئ بصوت أخبره مصطفى األخ أن إال الزحام

 ليهع يجلس مكتب بها صغيرة غرفة دخل أن إلى سيره في مصطفى األستاذ ستمرا  المبنى. داخل إلى واتجهوا

 خرج مث لدقائق بالجلوس يتفضلوا أن منهم وطلب حقيقي باهتمام بهم الرجل رحب  العمر. من الخمسين في رجل

 أن نحس الشيخ من بأدب وطلب عاد حتى حال, أية على دقائق, إال تمض   لم   خلفه. الباب وأغلق المكتب من

   دقائق. من أكثر يستغرق لن األمر إن له وقال محمود الحاج إلى الرجل نظر   محمد. الدكتور مكتب إلى معه يذهب

 هب الرجل رحب  تقريبا. العمر من األربعين في رجالً  انتظاره في ليجد محمد الدكتور مكتب حسن الشيخ دخل

 وجد  محمد. الدكتور مقابلة حسن الشيخ من ليطلب منها وعاد جانبية غرفة دخل ثم الجلوس منه وطلب بهدوء

 تسامةواب حسن الشيخ إلى الرجل نظر  مكتبه. إلى جالسا الشيب إلى شعره يميل الحجم قليل رجال حسن الشيخ

 أرسل خيري األخ أن يفهم إنه وقال به قام الذي المجهود على شكره  الجلوس. منه وطلب وجهه تعلو مرهقة

 ضرورة عن وأخبره أخرى مرة محمد الدكتور شكره  الرسالة. وأعطاه جيبه في يده حسن يخالش مد  رسالة. معه

 محمد الدكتور دعوة على بالشكر حسن الشيخ رد جاء  اإلسكندرية. إلى العودة قبل اإلفطار طعام يتناول أن

 الغرفة. من وخرج الكريمة

 المطعم إلى ذلك بعد توجها ثم الصبح ةلصال محمود والحاج هو وتوجه المسجد, مكان عن حسن الشيخ سأل

 فرك إلى العودة يستطيع لن إنه حيث لساعة ولو النوم في رغبته عن محمود الحاج أعلن  اإلفطار. طعام لتناول

 وإنما أمس ليلة اآلخر هو ينم لم محمود الحاج أن ساعتها حسن الشيخ أدرك   ساعة. ولو ينام أن قبل نفرة

 مطعا حسن والشيخ محمود الحاج تناول  نقاش. إلى يحتاج حال, أية على األمر, يكن مل   التلفزيون. أمام سهر

 األستاذ بهما لحق المسجد إلى الطريق في  ساعة. ولو ليناما المرة هذه  أخرى. مرة المسجد إلى واتجها اإلفطار

   الظهر. صالة بعد لدقائق يقابله أن يريد محمد الدكتور أن حسن الشيخ وأبلغ مصطفى
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 تقوم تىح هللا كتاب في يقرأ جلس ثم ركعتين وصلى وتوضأ بقليل, الظهر صالة قبل النوم من حسن الشيخ قام

 غلقأ  مكتبه. إلى االثنان واتجه عليه وسلم حسن الشيخ نحو اتجه ثم المصلين وأم محمد الدكتور دخل  الصالة.

 خاأل إلى إعطاؤه منه وطلب حسن للشيخ ناوله امغلقً  ظرفا وتناول مكتبه إلى واتجه خلفه الباب محمد الدكتور

 مالمطع في الغداء طعام تناول ضرورة منه وطلب حسن الشيخ إلى محمد الدكتور نظر    االسكندرية. في خيري

 مكتبه. نحو واتجه وصافحه السفر, قبل

  ا.تمام مهجوًرا زراعيال الطريق كان  اإلسكندرية. من القدوم طريق عن اإلسكندرية إلى العودة طريق يختلف لم

 عن يتوقف لم كما األخبار, آخر عن بحثًا محطة إلى محطة من الراديو مؤشر نقل عن محمود الحاج يتوقف لم

 ذلك على والدليل اليهود هم الثورة بهذه قام الذي أن التأكد تمام متأكًدا كان  يسمعها. التي األخبار على التعليق

 صاحب ال ثورة عن قبل من أحد سمع هل  ولعرفناهم. عنهم لسمعنا المصريين هم بها قام الذي كان لو أنه هو

 في السبب هو وهذا يهودي صاحبها أن الفرق كل  بعدها. ثورة وكل قبلها ثورة ككل صاحب لها ثورة هذه  لها؟

 علهيف الذي ما   حسن. الشيخ يفعله كان ما فهو حقيقة محمود الحاج بال يشغل كان الذي أن إال  نعرفه. ال أننا

 ناكه كان إذا  حسن؟ الشيخ ولماذا  والقاهرة؟ اإلسكندرية بين المتبادلة الرسائل موضوع هو وما  حسن؟ الشيخ

 جلر إرسال يتم لماذا بل  األمر؟ وانتهى مصطفى األستاذ إرسال يتم ال فلماذا مصطفى األستاذ مثل "مهم" رجل

 من أمامه ثبت كما - مصطفى واألستاذ  حسن؟ الشيخ امأم الطريق" "فتح لمجرد مصطفى األستاذ مثل مهم

 تماما واضحة كانت نقطة وهذه هنا, المهم   مهم. رجل - المقطم إلى الخيمة شبرا من الشعبية اللجان كل موقف

 أن هنا المسألة تكن لم  حسن. الشيخ إلى األسئلة هذه من واحد سؤال توجيه المستحيل من أن محمود, للحاج

 النقطة  أصله. من ممنوعة أسئلة هذه  أصالً. بالسؤال يسمح لن أنه وإنما السؤال على يجيب لن حسن الشيخ

 أجرة سيارة فيه تتحرك ال الذي القائم الوضع ظل في  رزق. هذا أن هي كذلك الوضوح تمام الواضحة الثانية

 مصر ومن مصر إلى ةاإلسكندري من الطريق تقطع محمود الحاج سيارة كانت مصر في طريق أي على واحدة

 األخبار شريط تقديم في محمود الحاج واستمر  الزوال. من وامنعها نعمة أدمها اللهم  رزق. هذا  اإلسكندرية. إلى

 اإلسكندرية. إلى الطريق في السيارة وانطلقت   يسمعها. التي األخبار نشرات على تعليقًا يقدمه الذي
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   يةاملصر للثورة احلقيقية القصة

 
 

 

 

 أربع من أقل أخذ قد اإلسكندرية إلى مصر من الطريق كان إذا

 مبنى إلى حسن الشيخ وصل  ساعتين. من أكثر أخذ رشدي إلى اإلسكندرية مدخل من الطريق فإن ساعات

 نع خيري المهندس سأله  خيري. المهندس سيادة مكتب إلى مباشرة واتجه بقليل العشاء صالة قبل الجماعة

 الشيخ إجابة كانت  مصر. في اإلخوة حال عن كذلك سأله  مشاكل. أي قابلته قد كانت إذا وعما الطريق حالة

 ابتسم  هلل. الحمد أن كذلك, باختصار الثاني, السؤال وعن هلل الحمد أن باختصار, األول, السؤال عن حسن

 ادةسي يكن لم المشاكل, عشرات باله تشغل إداري كأي  حسن. الشيخ "اختصارات" من خيري المهندس

   موضوع. أي في اإلطالة يطيق خيري المهندس

 نم إنه حسن الشيخ قال  خيري. المهندس سيادة إلى ناوله مظروفًا وأخرج معطفه جيب في يده حسن الشيخ مد

 يعلم أن يود إنه قال  جميله. على حسن الشيخ شاكًرا المظروف خيري المهندس تناول  محمد. الدكتور سيادة

 لوجه خدمة هي وإنما بعيد وال قريب من الجمعية في بعمله لها عالقة ال قدمها التي لخدمةا هذه أن حسن الشيخ

 ريسع حسن الشيخ أن يعلم إنه كذلك قال  الجمعية. عند وليس وحسب هللا عند مأجورة خدمة أنها أي  تعالى. هللا

 بما اكتفى حسن الشيخ أن لو اتمام يتفهم فسوف وعليه أوال, يأتي الحق هذا وأن فيه حق لها عروسه وأن جديد

نا رأسه هز أن عن حسن الشيخ يزد لم  خدمات. من قدمه    يعلم. أنه أي  خيري. المهندس سيادة قاله ما على مؤّم 

 اهأعط ثم المقطم, في محمد بالدكتور خاص إنه قائالً  حسن للشيخ أعطاه مظروفًا وتناول يده خيري المهندس مد

 بهميصح دليل توفير باإلمكان إن أيضا خيري المهندس سيادة قال  شاهين. محمود حاجلل إنه قائالً  آخر مظروفًا

 المقطم. إلى

 وسأله خيري, المهندس سيادة إليه أرسله الذي المظروف محمود الحاج وناول السيارة, في حسن الشيخ دخل

 هأغلق ثم "المحتويات" رىلي المظروف محمود الحاج فتح  المقطم. إلى ليصحبهم دليل إلى يحتاج كان إذا عما

 محمود الحاج قلب اطمأن  محمود. الحاج عيون خالف عيون أي تراها أن يجب ال محتويات هذه  الفور. على

 محتويات هذه  أسبوع. حتى أو يومين, أو يوم, محتويات ليست هذه  سيطول. حسن الشيخ مع العمل أن إلى

 شاء إن العزم أين إلى  حسن؟ شيخ يا دليل أي  دليل؟" له وقال حسن الشيخ إلى محمود الحاج نظر  شهر.

 نفرة. كفر إلى الطريق في السيارة وانطلقت  هللا". شاء إن نفرة كفر "إلى  هللا؟".

 فالساعة  الرسالة. أهمية كانت مهما مطلوب, غير أمر هو اآلن القاهرة إلى السفر أن حسن للشيخ واضًحا كان

 أن سألةم  صباًحا. الثانية يكن لم إن صباًحا الواحدة قبل القاهرة إلى يصلوا لنف وعليه مساءً  الثامنة من تقترب

 فرك إلى الذهاب حسن الشيخ قرر وعليه  مستبعدة. مسألة صباًحا الثانية في مكتبه على محمد الدكتور يكون

 يعني ما وهو الفجر, صالة مع القاهرة إلى االنطالق ثم بخير, األمور أن على وزينب كريمة الحاجة وطمأنة نفرة

 قبل محمد الدكتور يحضر لن  الثامنة. يكن لم إن التاسعة الساعة حدود في هللا بإذن القاهرة في سيكونون أنهم

 عيةالجم مطعم من بدال نفرة كفر في العشاء طعام لتناول الفرصة سيعطيه الحل هذا أن ذلك إلى أضف  الثامنة.

 سيعطيه الحل هذا أن أيًضا ذلك إلى أضف  كريمة؟ الحاجة أكل من مطاعمال أكل أين  المقطم. مطعم أو رشدي في

 زينب. على لالطمئنان كذلك الفرصة

 و"ابن "عجوًزا" رجال محمود الحاج كان  حسن. الشيخ جميل يرد كيف هو محمود الحاج بال يشغل الذي كان

 سطو في  األمر. ينتهي وبهذا يبهج في "المظروف" يضع أن حسن الشيخ بإمكان كان أنه يعلم كان أي  سوق".

 الذي حسن الشيخ هو األمر يعرف الذي الوحيد  بماذا؟ ويهتم بل سيهتم؟ كان ومن سيسأل كان من الهيجان هذا

 علتف كبيرة أسماء بحياته مرت   وبركاته. هللا ورحمة عليكم والسالم إلرضائه مبلغ أي يعطيه أن بإمكانه كان

 أصالً. المظروف يفتح لم حسن الشيخ  هذا. من أقل مبالغ حالة في هذا من أكثر

 الذي العمل بأهمية طاغيًا شعوًرا كذلك أعطاه وإنما وحسب, "بالرضا" شعوًرا محمود الحاج المظروف يعط   لم

 الذي العمل أن ساعتها محمود الحاج أدرك  األهمية. بالغة أعمال مقابل إال إعطاؤها يتم ال مبالغ هذه  به. يقوم

 حسن الشيخ من واحدة كلمة تصدر لم حقًا,

 له أن بعيد, من ولو منها, يفهم أن يمكن

 محمد الرئيس سيادة بترك عالقة أدنى

 طبيعي أمر هذا أن إال للحكم مبارك حسني

 اإلعدام سيعني كان ذلك عن الحديث أن إذ

 ادةسي خلع في حسن الشيخ فشل حالة في

 مبارك حسني محمد الرئيس
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 ليست المسألة  السطح. على يظهر ما هو ليس حسن الشيخ هب يقوم

 المسألة  وبركاته. هللا ورحمة عليكم والسالم رسائل توصيل مسألة

 عنها يتحدث ال حسن الشيخ أن هو ذلك على دليل وأكبر  بكثير. أكبر

  اإلطالق. على

 الساحة في أحد هناك يكن لم  حسن. الشيخ دار أمام السيارة توقفت

 من تقترب الساعة كانت  المتفرعة. الشوارع في وال لمسجدا أمام

 التغطية يتابعون البلد أهل كل كان   الليل. منتصف بعد عشر الثانية

 ليرى وخرج الباب حسين فتح  الجزيرة. قناة تقدمها التي المباشرة

 الحاجة جاءت  حسن. الشيخ رأى عندما أمه ينادي وصاح  األمر.

 على محمود الحاج حسن الشيخ شكر  نب.زي ووراءها جريا كريمة

   مباشرة. الفجر صالة بعد القاهرة إلى االنطالق على االتفاق وكرر جميله

 لبفض إحساس هناك كان  بها. يقوم حركة كل تتبعان وزينب كريمة الحاجة وعيون الدار إلى حسن الشيخ دخل

 إلى كريمة الحاجة سارعت وكالعادة  اإلسكندرية. ومن القاهرة من سالًما حسن الشيخ أعاد الذي هللا وكرم هللا

 لسفرا من طويل يوم بعد   العشاء. تناول قبل حمام أخذ في رغبته عن أعلن حسن الشيخ أن إال العشاء, تحضير

 أعطى  حمام. أخذ إلى المرء يحتاج نفرة, كفر إلى اإلسكندرية ومن اإلسكندرية, إلى القاهرة ومن القاهرة, إلى

   حسن. الشيخ لعشاء إعداده تريد ما كل إلعداد الفرصة كريمة الحاجة الطلب هذا

 ,وبيضها وجبنها, وقشدتها, بفطيرها, كريمة, الحاجة طبلية  حياته. في طبلية أحب إلى حسن الشيخ جلس

 طعمم كمن أين  واإلسكندرية. القاهرة موائد موائدك من أين  نفرة. كفر يا أكبر هللا  وبنينها. ورائبها, وعسلها,

 ماب مصر بر عموم إلى الخير هذا يصل أن هللا ندعو  خير. وكله نعمة, كله طبعًا,  المقطم. مطعم حتى أو الجمعية

 يرفط مثل كلها مصر في مشلتت فطير يوجد ال أنه إال  نفرة. كفر فقط وليس واإلسكندرية القاهرة ذلك في

 المنوفية.

 حياته يف يتألم لم إنه حسن الشيخ قال  واإلسكندرية. القاهرة في األوضاع حول حسن الشيخ على األسئلة توالت

 وأن بعباده لطيف هللا أن أكد أنه إال تحترق, وهي القاهرة ليدخل تحترق وهي اإلسكندرية من خرج يوم تألم مثلما

 واحد عبد فيها كان طالما بخير كلها البلد أن حسن الشيخ موقف كان  مؤقتة. أزمة فهي طالت مهما األزمة

 مةكري الحاجة قالت  بالموافقة. رؤوسهم الجميع هز  الصالحين. العباد من تخلو ال هلل, والحمد والبلد,   صالح.

 هوتركت الكبير ابنها كريمة الحاجة قبلت  الدين. يوم إلى هللا بإذن محروسة وإنها القرآن في مذكورة مصر إن

   جر.الف مع القاهرة إلى يتحرك أن قبل ساعة ولو لينام

 قبل مالمقط إلى السيارة وصلت  القاهرة. إلى وانطلق السيارة وركب المسجد في الفجر صالة حسن الشيخ صلى

 نتظارواال اإلفطار تناول منه وطلب به يقوم ما على شكره الذي محمد الدكتور حسن الشيخ قابل  بقليل. التاسعة

 طعام محمود والحاج حسن الشيخ تناول  كندرية.اإلس في خيري المهندس إلى رسالة ليحمل الظهر صالة إلى

 ظهرال أذن  الظهر. آذان بانتظار وجلسا سنة ركعتي وصليا توضآ ثم الظهر قبيل إلى المسجد في وناما اإلفطار

 لهليوص مظروفًا أعطاه حيث مكتبه إلى معه وذهب حسن الشيخ على وسلم المصلين أم الذي محمد الدكتور وجاء

 الحاجو حسن الشيخ تناول  اإلسكندرية. إلى السفر قبل الغداء طعام يتناول أن منه طلب كما خيري المهندس إلى

 يالذ الظرف حسن الشيخ سلم  المغرب. صالة بعد وصالها التي اإلسكندرية إلى انطلقا ثم الغداء طعام محمود

 كفر إلى محمود والحاج هو وانطلق محمد, الدكتور إلى لتوصيله آخر ظرفًا منه وأخذ خيري المهندس إلى معه

   نفرة.

 عن ومي كل تسألني هللا رحمها نبوية عمتي كانت – آخر إنسان كل يفعله ما إنسان كل يعرف حيث نفرة كفر في

 األمر انك األمر, حقيقة  حسن. الشيخ يفعله عما الناس يتساءل أن عجيبًا يكن لم – اليوم ذاك أكلناه الذي الطبيخ

 لىإ اإلسكندرية ومن اإلسكندرية, إلى القاهرة ومن القاهرة, إلى يوميا إنسان يسافر كيف  الغرابة. شديد يبدو

 زالت ما التي الشركة هي وأين  المصاريف؟ بهذه شركة ألي أين من  القاهرة؟ إلى نفرة كفر ومن نفرة, كفر

 فرك أهل أن إال  يبيع. أحد وال يشتري أحد ال  أبوابها. أقفلت البلد في الشركات كل  اآلن؟ إلى مفتوحة أبوابها

 السؤ على يجرؤ أحد ال  المستحيالت. رابع من هو األمر هذا عن حسن الشيخ سؤال أن كذلك يعلمون كانوا نفرة

 محمود. الحاج سوى أمامهم يكن لم وعليه,  حسن. الشيخ يفعله عما حسن الشيخ

 اهينش ناحية في المسجد أمام سيارته يركن أن ماف االهتمام, هذا بكل االستمتاع تمام مستمتعًا محمود الحاج كان

 اجالح أبوك ثم شاهين, العاطي عبد الحاج أبوك يليه  شاهين, إبراهيم الحاج أبوك يأتي حتى الدار إلى ويتجه
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 على يشاهدونه ما صحة ومدى واإلسكندرية, القاهرة أخبار عن محمود الحاج سؤال ويبدأ شاهين, أحمد

 لرحلةا خالل اليوم ذلك في الراديو من سمعها التي األخبار جميع سرد في محمود الحاج بدأي وعليه,  التليفزيون.

 رةعش خمسة خالل أي  نفرة. كفر إلى اإلسكندرية ومن اإلسكندرية, إلى القاهرة ومن القاهرة, إلى نفرة كفر من

 نسانلإل ليس أنه إال صعبًا اأمرً  فقط ساعتين أو ساعة في ساعة عشرة خمسة تلخيص كان حقًا,  تقريبًا. ساعة

   سعى. ما إال

 شاهين ناحية أهل كان فقد بكالمه, الناحية أهل أبداه الذي االهتمام هذا بكل استمتع قد محمود الحاج كان إذا

 إن – المنوفية في القرى كل عكس على  األصليه. مصادرها من األخبار إلى يستمعون بأنهم أيًضا هم مستمتعين

 لوماتهممع يستمدون ال الذين الوحيدين هم - بالذات شاهين وناحية – نفرة كفر أهالي كان – كلها مصر في يكن لم

   أنفسهم. األحداث صانعي من أيًضا وإنما فقط الراديو أو التلفزيون من الحالي الوضع عن

 إثارة درجة بحس محطة إلى محطة من ينتقل كمن كان فالرجل  متعة. للحق, محمود, الحاج إلى االستماع كان

 أو رة,القاه في رآه ما أو اإلسكندرية, في فعله عما حية بقصص يقصه الذي األخبار شريط يطعم كان كما الخبر,

 أو القاهرة", في الجزيرة "مراسل عن صادرة أخباًرا هنا األخبار تكن لم  الزراعي. الطريق على حدث ما

  يا.شخص بعينيه رآه ما تحكي   شخصيا. محمود الحاج عن صادرة وإنما اإلسكندرية" في سي بي البي "مراسل

 اإلشارة تجنب على األخبار هذه كل سرد في قضاها التي الساعات هذه كل طوال حريًصا كان محمود الحاج أن إال

   حسن. الشيخ يفعله كان ما إلى نهائيًا

 أال رزقه على الحفاظ أراد إذا لذاتبا هو عليه وأن رزقه, على يحافظ أن اإلنسان على أن يعلم محمود الحاج كان

 يخالش يفعله ما يدري ال األمر, حقيقة كان, أنه ذلك إلى أضف  حسن. الشيخ يفعله ما إلى واحدة بكلمة يشير

 يركن حيث اإلسكندرية إلى يذهبون ثم الغداء, ثم اإلفطار طعام لتناول المقطم إلى يذهبون أنهم سوى حسن

 وصلت اوهكذ  نفرة. كفر إلى ومنها حسن, الشيخ يعود  أن إلى الروماني لمعسكرا شارع في دقائق لبضع سيارته

 في عالجمي يعلم  عنه. الكالم تجنب يلزم األهمية بالغ أمر حسن الشيخ يفعله ما أن نفرة كفر أهالي إلى الرسالة

 لىع كان, وقد  عنها. بالكالم القومي" "األمن يسمح ال أشياء هناك أن مصر, بر عموم في يكن لم إن نفرة, كفر

 فبراير. 88 يوم إلى األقل

 يترك أن فكرة  نفرة. كفر ضرب زلزاالً  الجمهورية رئاسة عن مبارك حسني محمد الرئيس سيادة تنحي كان

 أن رةفك عن قلياًل, أو كثيًرا, تختلف ال خيالية فكرة كانت الجماهير" "طلب على بناءً  الحكم الجمهورية رئيس

 ادريغ أن منه محمود الحاج أوالد يطلب أن فكرة أو المستمعين", "طلب على بناءً  الحكم وريةالجمه رئيس يترك

 الشيخ يقل ألم   الحكم؟ ترك إذا الرئيس سيادة يذهب وأين الدار, ترك إذا محمود الحاج يذهب أين  الدار.

 أن نال كيف  تتحمل". ما على هللا فليعينك قدرك كنا وإذا هللا, فليوفقك قدرنا كنت "إذا لسيادته الشعراوي

 ةالحيا كيف   يرحل؟ أن إلى هو ندعوه ثم تحملنا على يعينه أن هللا ندعو أن لنا كيف  قدرنا؟ من "نتخلص"

 دالبل يحرسون الذين الشرطة لواءات وكل  قرطام؟ بك وأحمد الشين, بك الرحمن وعبد شاهين, بك حسن بدون

 بناتنا سيحمي الذي من  المخدرات؟ تجار من الشباب سيحمي الذي من  الطرق؟ وقطاع والقتلة, اللصوص, من

 ,األهم السؤال أن إال  أباهم؟ األوالد يقتل كيف  الجمهورية؟ رئيس من شعب يتخلص كيف  البلد؟ شوارع في

   واإلسكندرية؟ القاهرة لمشاوير بالنسبة اآلن سيحدث ماذا هو بكثير, واألهم

 يحدث بما عالقة له ورشدي المقطم في الهيجان هذا كل أن يرى ال بحيث أعمى وال غبيًا محمود الحاج يكن لم

 تنسيقل المركزين هذين بين يتحرك حسن الشيخ أن تماما واضًحا كان  إبراهيم. القائد وميدان التحرير ميدان في

 بترك عالقة أدنى له أن بعيد, من ولو منها, يفهم أن يمكن حسن الشيخ من واحدة كلمة تصدر لم حقًا,  العمل.

 طبيعي, أمر هذا أن إال – األخبار محطات تسميها كما الحكم ُسّدة أو – للحكم مبارك حسني محمد الرئيس سيادة

 بارك.م حسني محمد الرئيس سيادة خلع في حسن الشيخ فشل حالة في اإلعدام سيعني كان ذلك عن الحديث أن إذ

 ورجاله, دولته للسادات كان  ورجال". دولة زمن "لكل أن يدرك ال بحيث غبيًا محمود الحاج يكن لم أيًضا,  

 تام بوضوح يبيّ ن أن محمود الحاج وعلى حسن, الشيخ زمن جاء واآلن كذلك, ورجاله دولته مبارك ولحسني

 رجل كل فيه يقف الذي المكان عن وضوح, بكل واإلعالن, المصارحة وقت حان  حسن. الشيخ دولة من موقفه

 الجديدة. الدولة تجاه نفرة كفر في

 الجميع وجلس محمود, الحاج دار في الفوقانية المندرة في الناحية رجال اجتمع  ليلتها. محمود الحاج ينم لم

 الثورة نجاح أجل من كفيه على رأسه حسن الشيخ وضع كيف   يناير. 22 لثورة الحقيقية القصة إلى يستمعون

 هلالس من ليس  واإلسكندرية. القاهرة بين التنسيق أجل من ممكن جهد كل حسن الشيخ بذل كيف  المصرية.
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 يينالمال هذه حسن الشيخ أقنع كيف  منهم. بأي التقى أن منهم ألي يسبق لم ماليين فيها شارك ثورة تقود أن

   السابق. الرئيس خلع في األمر, نهاية في نجح, وكيف واحد, رجل قلب على العمل أجل من

 بطبعه, كتوم فالرجل الموضوع, هذا في واحدة بكلمة فمه حسن الشيخ يفتح لم ع,الجمي يعرف وكما حقًا,

 رةثو رأس على كان حسن الشيخ أن قُرب, أم اليوم ذلك بعُد   يوما, يذكر سوف التاريخ أن إال بطبعه, ومتواضع

 ثورتهم, هي لثورةا هذه أن نفرة كفر أهالي يعلم أن المهم  هذا. على شاهد محمود والحاج  التاريخ. وجه غيرت

 كل والمساعدة, العون, كل العون, تقديم نفرة كفر في فرد كل واجب من وأن منهم, هم عليها القائمين وأن

   حسن. الشيخ رأسهم وعلى الثورة هذه على القائمين إلى التأييد, كل والتأييد, المساعدة,

 لن الخير أن أكد كما الجميع, خير أجل من قامت أنها من الرغم على أعداء لها الثورة أن محمود الحاج أكد

 حقًا,  .مصر أجل من قامت بل نفرة كفر أجل من تقم لم ثورة هذه  جميعها. البالد سيعم بل نفرة كفر على يقتصر

 ىعل وأبدا دائًما كانوا نفرة كفر رموز أن لوال ليحدث يكن لم هذا أن إال نفرة كفر رموز رأسها على قام ثورة هي

 نبض من قريبة وكانت البلد هذا قيادة عبء تحملت قد المنوفية أن الجميع يعلم  الجماهير. بنبض وثيقة صلة

 ةمصيلح كفر فعلته ما وهذا السادات, أيام الكوم أبو ميت فعلته ما هذا الماضية. سنة األربعين خالل الجماهير

    حسن. الشيخ أيام في هللا شاء إن نفرة كفر ستفعله ما وهذا مبارك, حسني أيام

 ونالعي تتوقف ولم  الدوران. عن المنوفي الشاي أكواب تتوقف ولم  الكالم. عن ثانية محمود الحاج يتوقف لم

 الحاج على كان  الفجر. آذان انطلق عندما إال صوته سماع عن اآلذان وال محمود الحاج وجه إلى النظر عن

 الثورة نجاح على العمل  فيه. العمل بدأوا ما تكمالاس أجل من القاهرة إلى الذهاب الجميع, يعلم كما محمود,

   األمان. بر إلى بمصر والوصول

 تمخ  الثانية. الركعة في بالمصلين لحق حيث العكابري ناحية إلى وانطلق السيارة وركب محمود الحاج توضأ

 قىأل  حسين. ألستاذا مع يتحدث السيارة أمام واقفًا حسن الشيخ كان  الساحة. إلى وخرج صالته محمود الحاج

 ارةالسي حسن الشيخ دخل  المحرك. وأدار السيارة ودخل حسين واألستاذ حسن الشيخ على السالم محمود الحاج

 القاهرة. إلى الطريق في السيارة وانطلقت الباب إغالق من وتأكد
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 املنوفية محام حكاية

 

 
 

 الرئيس سيادة تنحي ليلة محمود الحاج تحدثه الذي الحديث كان إذا

 يكن لم فإنه للثورة األول البيان هو الحكم عن مبارك حسني محمد

 التي األهداف أوضح قد للثورة األول البيان كان وإذا  األخير. البيان

 الثورة هذهل التاريخية الخلفية على الضوء إلقاء على عملت قد التالية البيانات فإن تحقيقها, أجل من الثورة قامت

 المصرية بالثورة أحاط الذي الغموض ستار محمود الحاج أزاح هكذا  بقادتها. أحاطت التي اإللهية نايةوالع

 لىع التعرف نفرة كفر أهل استطاع أخيًرا, وهكذا,  الثورة. لهذه الحقيقية القيادات على ساطعًا الضوء وألقى

 قيامها. إلى تأد التي التاريخية الخلفية وعلى المصرية, للثورة الحقيقية القصة

 ام وهو حسن الشيخ قرر عندما نفرة كفر في اتخاذها تم قد الثورة لهذه األولى الخطوات أن محمود الحاج بيَّن

 – ابقالس الرئيس انتهجه الذي الطريق في االستمرار استحالة العمر من عشرة الرابعة في صغيًرا شابًا بعد زال

 نيك لم السابق والرئيس حسن الشيخ بين الخالف أن محمود جالحا أكد  مبارك. حسني محمد الرئيس سيادة

 في همثل أصيل منوفي هو األمر, نهاية في السابق, فالرئيس  الوسائل. حول خالفًا كان وإنما األهداف حول خالفًا

 أن إال تماًما, حسن الشيخ مثل ذلك في مثله مصر, مصلحة سوى يبغي ال وهو تماما, حسن الشيخ مثل ذلك

 أكثر باريس إلى ذهب أنه إلى اإلشارة السياق, هذا في يكفي,  الشارع. نبض عن ابتعد أنه هي الحقيقية لةالمشك

 الو مصيلحة كفر إلى يذهب لم حين على سنة ثالثين من ألكثر امتدت التي حكمه فترة خالل مرة خمسين من

   مرة.

 قرر عندما حسن الشيخ بها قام قد لثورةا لهذه للتحضير األولى الخطوات أن عن النقاب محمود الحاج كشف

 سكندريةاإل ميناء الختيار الدافع أن محمود الحاج بين  اإلسكندرية. ميناء في الشعبية القاعدة تنظيم في البدء

 عن ببعدها القاهرة عن تمتاز أنها إال القاهرة في سوى مثيل لها يوجد ال ضخمة جماهيرية قاعدة توافر هو

 االلتحاق أن كذلك محمود الحاج بين    القاهرة. من شبر كل في يحدث ما كل تراقب كانت تيال الدولة أمن عيون

 ومعم عبر التنظيم نشر في العمل وبدء اإلسكندرية قاعدة تأسيس من االنتهاء بعد إال يحدث لم "بالجماعة"

 المقطم. جماعة مع بالتعاون حسن الشيخ فيه نجح ما وهو مصر

 لثورةل الحقيقية للقصة محمود الحاج سرد أثناء اجتاحتهم التي تلك مثل بمشاعر يوًما نفرة كفر أهل يشعر لم

 من ودعك  - الثورة لهذه التحضير في نفرة كفر به قامت الذي بالدور بالفخر طاغ   شعور هناك كان    المصرية.

 المنوفية, اعليه حصلت التي يةالتاريخ للمكتسبات  المحتملة التهديدات من بالقلق شعور كذلك هناك كان  قيادتها.

 وسيادة السادات أنور محمد الرئيس سيادة حكمي خالل التاريخية شرعيتها استقرت التي المكتسبات وهي

 في ثورة, هي مبارك حسني محمد الرئيس سيادة على الثورة أن يعلم الكل كان  مبارك. حسني محمد الرئيس

 الشكل, بهذا هناك, كان   المنوفية. أبناء من واحد على تمتها,ح التي الدوافع عن النظر وبغض األمر, نهاية

 تكن مل  المنايفة؟ على المنايفة يثور عندما العمل ما  فيه. أنفسهم المنايفة وجد الذي التاريخي بالمأزق إحساس

 يكن مل نإ الناحية, ألهل يبين أن قرر وعليه,  محمود. الحاج عيون عن لتخفى الثورة مستقبل على القلق نظرات

 خطاها خطوة بكل اإللهية العناية فيه أحاطت عمالً  كان حسن الشيخ به قام الذي العمل أن كلها, المنوفية ألهل

    حسن. الشيخ

 وكيف ليل,بق قويسنا قبل البيجو لسيارته كمينا الفلول نصب وكيف للثورة األولى األيام عن محمود الحاج تحدث

 دماعن ركبه قد الخوف بأن محمود الحاج اعترف  حسن. الشيخ لقنص داًدااستع مكان كل في القناصة انتشرت

 السيارةب االستدارة في فكر كيف محمود الحاج بين  بأعينهم. عيناه والتقت الشر على اجتمعوا الذين القناصة رأى

 هطريق من يغير أال واطمئنان بثقة منه يطلب جاءه حسن الشيخ صوت أن إال   نفرة كفر إلى والعودة بسرعة

    يعلمون. ال الناس أكثر ولكن أمره على غالب وهللا هللا, رعاية في فهم

 دريي ال حيث من هبطت حين مرة بعد مرة الشهادة ترديد في بدأ كيف البكاء يغالب بصوت محمود الحاج اعترف

 تليها ألوف, يهاتل ألوف, ثم أخرى, ثم أخرى, حمامة تلتها السيارة, مقدمة على الحليب بياض بيضاء حمامة

 غيمة كأنها القناصة عيون أمام السيارة مرت كيف يروي وهو محمود الحاج دموع تساقطت   الحمام. من ألوف

 سالرئي سيادة على الثورة أن يعلم الكل كان

 نهاية في ثورة, يه مبارك حسني محمد

 التي الدوافع عن النظر وبغض األمر,

 انك    المنوفية. أبناء من واحد على حتمتها,

 بالمأزق إحساس الشكل, بهذا ,هناك

 ما  ه.في أنفسهم المنايفة وجد الذي التاريخي

     المنايفة؟ على المنايفة يثور عندما العمل
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 مشارف إلى وصلوا أن إلى الغيمة سارت وكيف بيضاء

 عندها,  الخيمة. شبرا في األنفاق مترو محطة عند القاهرة

 بعد لمنوفيةا إلى عائًدا المنوفية حمام استدار فقط وعندها

 خيم   القاهرة. إلى حسن الشيخ وصول على اطمأن أن

 هللا  أكبر. هللا صيحات تعالت ثم لحظة المندرة على السكون

    الحق. انتصار على أكبر هللا  الحمد. وهلل أكبر

 المكتسبات وعلى البلد مستقبل على القلق  كان إذا

 أطارت قدف لحظة نفرة كفر أهل تملك قد للمنوفية التاريخية

 على أو البلد مستقبل على لديهم قلق كل الحمام قصة

 خالق يرعاها ثورة هذه  للمنوفية. التاريخية المكتسبات

 دق نفسه محمود الحاج مستقبل على القلق كان وإذا  يعلمون. ال الناس أكثر ولكن أمره على غالب وهللا الكون

 مامالح قصة أطارت فقد اسكندرية مصر مشاوير انتهاء بعد المستقبل له يخبئه عما لحظة محمود الحاج تملك

 الدور مدعائ وأرست المندرة في والقائمين الجالسين كل خيال على المنوفية حمام قصة استولت  تملكه. قلق كل

 يناير. من والعشرين الخامس ثورة مؤرخ دور شاهين: محمود للحاج التاريخي
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 اجلعلي و الشايقي حكاية

 

 

 
 

 إلزاحة تكفي مامالح قصة أن لحظة تصور قد محمود الحاج كان إذا

  مخطئًا. شك, أدنى بدون كان, فقد نفرة كفر أهالي صدور عن القلق

 يقيةالحق القصة عن للكشف الوقت حان قد أن مبينة األصوات ارتفعت

 فةالمعر في حقيقية رغبة هناك كانت  الناحية. أهل عن الحقائق حجب الجائز من يعد لم وأنه المصرية, للثورة

 في الشايقي به قام الذي الدور عن  يخبرهم أن محمود الحاج قرر وعليه  أصابعه. بين ابه يمسك المرء يكاد

   المصرية. الثورة حماية

 السنين عشرات منذ مصر استوطنت قد أسرته كانت وإن سودانية أصول إلى أصوله تعود جمل هذا والشايقي

 سما سوى منها يتبق   لم ذكرى من أكثر هذه السودانية األصول قصة تعد لم بحيث تماما مصرية أسرة وأصبحت

 مصر بين ما األربعين درب على بالتجارة بدًءا األعمال من عديد في الشايقي أسرة عملت  هناك. كلمة أو هنا

    السمان. نزلة منطقة في السياحة قطاع في بالعمل وانتهاءً  المنوفية, في بالفالحة مروًرا والسودان,

 حين الزراعي إلى المقطم من طريقهم في المريوطية محور على يوًما السيارة تعطلت كيف محمود الحاج ذكر

 شيخال الجمل سأل  منها. بأحسن التحية حسن الشيخ رد  السالم. عليه وألقى حسن الشيخ من الجمال أحد اقترب

 لديه يكن لم لو حتى أنه حسن الشيخ أخبره  به. إخباره يود ما لسماع الوقت لديه كان إذا عما أدب بكل حسن

 الشيخ مع الحديث أجل من عمله ليترك قوية أسباب لديه الجمل أن من ثقة على فهو وقتا, له لخصص وقت

 اسمه له صديقًا يخص وإنما شخصيًا هو يخصه ال عنه للحديث جاء الذي الموضوع إن الجمل قال  حسن.

 حدث ام باستثناء - عليه يندم بعمل يوًما يقم ولم حياته في أحد إلى يوًما يسيء لم طيب جمل وهو  "الشايقي".

 ميدان في الثوار على للهجوم السمان نزلة من والحمير والخيول, الجمال, انطلقت حين الجمل" "موقعة يوم

   التحرير.

 خاطره في دار ما كل وأن الفلول, بيته عما فكرة أدنى لديه تكن لم الشايقي أن - اسمه هو هذا – الجعلي بين

 من آخر أو وفد أجل من هناك, حفلة أو هنا, احتفال عن تخرج لن المسألة أن التحرير ميدان إلى نذاهبو وهم

 اركتش التي الحيوانات ألغلب كاملة كمفاجأة أتى قد الثوار على الهجوم أن الجعلي أكد  المعتادة. السياحية الوفود

 لىع الهجوم من ودعك نفسه عن الهجوم يرد كيف أصالً  يعرف ال مسالم جمل فالشايقي  الشايقي. وخاصة فيه

 ىتخش الجمال وأن الطعام في رغبة كل وفقد يومها من االكتئاب أصابه قد الشايقي أن الجعلي بين  اآلخرين.

   هذه. االكتئاب حالة من يخرج لم إن الهالك يصيبه أن عليه

 هيهدي حسن الشيخ بأن شايقيال يخبر أن الجعلي من حسن الشيخ طلب  مطمئنا. هادئًا حسن الشيخ رد جاء

 علموني الثورة قادة أن حسن الشيخ بين   خيرا. به يريد ال الذي الشيطان كالم إلى يستمع أال منه ويطلب السالم

 لشايقيا على أن حسن الشيخ أكد  الفلول. بيته بما تعلم تكن لم - فقط الشايقي وليس – كلها مصر حيوانات أن

 يخالش أكد  أخرى. مرة تخدع ال وأن الفلول به يقوم بما بينة على مصر حيوانات لك تكون أن على يعمل أن اآلن

 قاح وطنيا جمال الشايقي كان إذا أنه بين كما وعمل, تفاؤل وقت وإنما ومرض اكتئاب وقت ليس الوقت أن حسن

 الوعي نشر على ويعمل هذا واالكتئاب المرض تراب نفسه عن ينفض أن فعليه - أحد فيه يشك ال أمر وهو -

 على يعمل أن البلد هذا يحب حيوان كل وعلى حيوان كل إلى حاجة في اآلن مصر  مصر. حيوانات بين الثوري

 الجعلي شكر  للثورة. معاد   عمل هو بالذات الوقت هذا في االكتئاب أن يعي أن الشايقي على   الثورة. حماية

 على استولى قد العجب كان الذين الناحية أهل عيون في محمود الحاج نظر   عمله. إلى وعاد حسن الشيخ

 معاد   عمل أي في الجمل موقعة يوم من تشارك لم مصر حيوانات أن في السبب هو هذا أن لهم وبين عقولهم,

 من صرم حيوانات حماية إلى تهدف ثورية ائتالفات بتشكيل األخرى الحيوانات من والعديد الشايقي قام  للثورة.

   الفلول. خداع

 اتوالمكتسب الثورة بمستقبل يتعلق فيما الناحية أهل قلوب من القلق إزاحة في نجح قد محمود الحاج كان اإذ

 من لعشرينوا الخامس لثورة التاريخية بالخلفية الشباب اهتمام إثارة في كذلك نجح قد فإنه للمنوفية, التاريخية

 أن اإلطالق على حسن الشيخ يسعد لن

 الحقيقي المفجر أنه على الناس إليه ينظر

 يردد  يناير. من والعشرين الخامس لثورة

 ذهله الحقيقي المفجر أن دائما حسن الشيخ

 هو الثورة, لهذه الحقيقي والقائد الثورة,

   غيره. أحد وال وحده المصري الشعب
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 غيرص الشباب أن إال يسمعونها كانوا التي األخبار نم استغراب أو تعجب أي البلد أكابر يُظهر لم حقًا,  يناير.

 ادربالمص اتصال على دائًما كانوا الذين البلد أكابر من العكس على  شديد. باهتمام األخبار هذه تلقى قد السن

 مصادر تزد لم أحيانًا( نفسه المحافظ وسيادة بل المأمور, البك وسيادة العمدة, )حضرة للمعلومات األصلية

 رأكاب أن للشباب تماما واضًحا كان    الجزيرة. قناة عنها تحدثهم التي األخبار عن للشباب المتاحة ماتالمعلو

 يمكنهم ما العلم من لديهم كان وإما محمود الحاج اآلن عنها يحدثهم التي األسرار بهذه علم على كانوا إما البلد

 قةبطري الكشف في والبدء التكتم عن بالكف محمود الحاج مطالبة في بدأوا وعليه,  األخبار. هذه مثل توقع من

 يعلم. أن الشباب حق من  المصرية. للثورة الحقيقية القصة عن منهجية

 دوًما واتسعت كبيرة المندرة كانت  الحضور. إلى محمود الحاج نظر

 ضاقت يوًما محمود الحاج يذكر ال  الدار. دخلوا الذين الضيوف لكل

 هللا يوم إلى ولد أن يوم من الدار ضيوف استقبال عن المندرة فيه

 ممزق محمود الحاج كان  ضاقت. قد اليوم المندرة أن إال  هذا.

 للثورة الحقيقية القصة رواية في االستمرار متعة بين القلب

 انهيار ذكرى مازالت  المندرة. انهيار من الخوف وبين المصرية

  فاروق. الملك أيام ذلك حدث حقًا,  ذهنه. في عالقة المندرة هذه نفس

 والوالدة الوالد أن إال  حوله. يدور ما يدري ال طفالً  أيامها كان حقًا,

 بالدار كان من كل أن على هللا شكر عن يوما يكفا لم هللا رحمهما

   الجميع. غياب في المندرة انهارت  الدار. خارج يومها كان

 وفس إنه وقال به أحاطت التي العيون إلى محمود الحاج نظر

 الً فض التحقيق, قيد مازالت أشياء فهناك به, حدثهم عما أحًدا يحدثوا أال الناحية أهل من يطلب أنه إال  يتحدث.

 في نفرة كفر به قامت الذي الدور إلى األنظار لفت الحالي الوقت في القومي األمن مصلحة من ليس أنه عن

 أنه على الناس إليه ينظر أن اإلطالق على يسعده لن حسن الشيخ أن ذلك إلى أضف    المصرية. الثورة تفجير

 لثورةا لهذه الحقيقي المفجر أن دائما حسن الشيخ يردد  يناير. من والعشرين الخامس لثورة الحقيقي المفجر

 حسن الشيخ أن كذلك, ذلك, إلى أضف  غيره. أحد وال وحده المصري الشعب هو الثورة لهذه الحقيقي والقائد

 فسهن إلى حسن الشيخ نظر  الثورة. قائد أنه على إليه النظر في المصري الشعب بدأ إذا أبًدا بالراحة يشعر لن

 مجرد يكون أن  إليه. يرتاح ما وهذا يريده, ما وهذا أراده, ما هذا  الناس. من واحد مجرد أنه على حياته طوال

 الناس. من واحد

 ناكه أن يعلم إنه وقال وإكبار تقدير نظرة أمامه المقاعد على اصطفوا الذين الناحية أكابر إلى محمود الحاج نظر

 درةالمن في شبر كل مألوا الذين الشباب إلى نظر ثم  سيقولها. أو قالها, كلمة كل يعلمون نفرة كفر في رجال

 مامثل به سيخبرهم ما سرية على يحافظوا وأن الرجال, بهؤالء يقتدوا أن منهم يطلب وهو ورجاء تشجيع نظرة

 الحديث. في بدأ ثم بكمه جبهته محمود الحاج مسح  عليها. هؤالء حافظ

 أن جميعًا ذكرها إن يخشى وهو كثيرة, واألحداث طويلة فالقصة يبدأ, أين من يدري ال إنه محمود الحاج قال

  د.محمو حاج يا تقلق "ال محمود للحاج وقال شاهين العاطي عبد الحاج ضحك  الناحية. ألكابر الملل ذلك يسبب

 اآلخرون هم الناحية أكابر ضحك   أسابيع". منذ سمعه كالم من ودعك ساعة, منذ أكله ما يذكر يعد لم منا الواحد

  ب.الشبا في اآلن البركة  الذاكرة. ضعف من يعاني الذي الوحيد ليس العاطي عبد الحاج أن محمود الحاج وطمأنوا

 كايةح في وبدأ البرودة شديدة ليلة كانت فالليلة المنقد يف الخشب زيادة علي من محمود الحاج طلب   هلل. الحمد

 وزة. السحلية
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 وزة السحلية حكاية

 

 

 
 ومقابلة الجماعة, مبنى في مهمتهم انتهاء بعد إنه محمود الحاج قال

 إلى انطلقا ثم  الغداء طعام حسن والشيخ هو تناول محمد, الدكتور

 ليجد ارةالسي محمود الحاج دخل  اإلسكندرية. إلى للتوجه السيارة

 على محمود الحاج نقر  أمامه. التابلوه على استقرت قد سحلية

     مودمح الحاج فعله بما حقيقي اهتمام أي السحلية تبد   لم  الرحيل. وقت حان قد بأنه للسحلية إعالنا التابلوه

  هاديء. حواض وتبص السالم عليه وألقت حسن الشيخ ناحية التفتت ثم لثوان إليه نظرت أنها من أكثر تفعل ولم

 ةالسحلي ردت  يقضيه. أن منه تريد طلب لها كان إذا عما السحلية وسأل منها, بأفضل التحية حسن الشيخ رد

   مصر. بر في الناس عموم يهم ألمر أتت وإنما أوالدها, أو لنفسها لطلب تأت   لم بأنها

 يوم نم مغلقة شقة وهي  النيل. قصر عشار في مغلقة شقة في هدوء في حياتها تعيش كانت إنها السحلية قالت

 حركة زادت – تحديًدا يناير 22 منذ – األخيرة األسابيع في أنه إال  فيها. أمها ولدت أن يوم من بل فيها, ولدت أن

 نم وحسب أوالدها على تخاف تعد لم فهي   مستحيلة. معه الحياة أصبحت حد إلى البلد وسط منطقة في الناس

 هو هذا )وجدي قوي رياضي شاب وجدي أن من الرغم على وجدي على كذلك تخاف حتأصب بل الشارع عبور

ة قالت   بنفسه. االهتمام على يساعده من إلى يحتاج ال زوجها( اسم  بعد, فيما علموا كما االسم, هو )هذا وزَّ

 لىإ فيه اضطرت احدً  بلغ األمر إن بها( تسير التي "الدلع" الطريقة الحظت بعدما والدتها عليها أطلقته الذي

 األحياء إلى قدماها قادتها وهكذا   طبيعية. بصورة فيها الحياة يمكن أخرى شقة عن والبحث الشقة مغادرة

 الإ المقطم, في أم الخامس التجمع في تسكن أن بين محتارة كانت أنها وزة بينت   القاهرة. شرق في الجديدة

 هاأن إال الخامس التجمع مثل ذلك في مثلها هادئة منطقة المقطمف المقطم, في االستقرار النهاية في قررت أنها

 االنتقالب ظروفهم لهم تسمح لم الذين باألصدقاء اللقاء فرصة لوجدي سيتيح ما وهو البلد وسط منطقة من قريبة

 البلد. وسط منطقة من

 في الحال هو كما رةمهجو شقق توجد ال حيث سهال يكن لم المقطم في مناسب مكان على العثور أن وزة بينت

 النوع من وأنها خاصة ولدت أن يوم من عليها اعتادت التي الخصوصية تجد لن أنها يعني ما وهو البلد وسط

 عمارة إلى عمارة ومن شقة, إلى شقة من وزة انتقلت  وراءها. بابها وأغلقت شقتها دخلت إذا إال يرتاح ال الذي

 كان  واألطفال. ووجدي هي فيه استقرت العمارات إحدى اججر في مناسب مكان على أخيًرا عثرت أن إلى

 وعشرين أربع لمدة توافره عن فضال معقول, المطعم يقدمه الذي فالطعام تماما, مناسبا الحقيقة, في المكان,

 مل  األطفال. إلى أو إليها منهم أي التفات وعدم يعملونه بما المكان في العاملين انشغال إلى إضافة يوميًا, ساعة

 ال الحركة أن في السبب هو هذا كان  مستشفى. جراج في تعيش أنها وزة اكتشفت حتى وقت طويل األمر يأخذ

 كله. المبنى في األمر, حقيقة  المطبخ. في تهدأ

 ادةمعت غير بدرجة كبيًرا الجراج كان  الجراج. في يحدث غريبًا شيئًا وزة الحظت حال, أية على الوقت, مرور مع

 أطباء, من المستشفى, في العاملين جميع سيارات سهولة بكل يحتوي كان أنه درجة إلى مصر في نهائيًا

 هناك كانت أنه إال  والزوار. أنفسهم, المرضى سيارات إلي إضافة وإداريات, وإداريين, وممرضات, وصيادلة,

 ذينال األخرى السيارات ركاب من العكس على أخرى مرة ركابها يظهر وال فيها وتختفي السيارات تدخلها منطقة

 عدب تراهم وزة كانت حيث يريدون, حيث إلى تحملهم التي المصاعد إلى ويتجهون سياراتهم من يخرجون كانوا

   بالمستشفى. جوالتها أثناء ذلك

ة فضول األمر أثار  رةالمحظو المنطقة هذه إلى يوم ذات تسللت وعليه  الموضوع. تستقصي أن قررت وعليه وزَّ

 ونممرض مدخلها على ويقف فقط" للعاملين "الدخول أن تبين مضيئة حمراء يافطة مدخلها على عترتف التي

 يكفي كان إذ الحمراء لليافطة اإلطالق على داع   أي هناك يكن لم األمر, حقيقة   الركاب. هوية من للتأكد أشداء

 أي تحدث أن بدون وزة تسللت   آخر. مكان في يركنها أن سيارته يركن أن يريد من إلقناع الممرضين منظر

 تتخيله. تكن لم ما وجدت وهنا المحظورة, المنطقة ودخلت صوت

 في الدخول السحالي مصلحة من ليس

 بين اليوم مصر في القائمة المنازعات

 هم يومال فحكام المختلفة, السياسية التيارات

 حكام هم اليوم ومساجين غد,ال مساجين

 قامالنت نفسها السحالي عرضت وسوف الغد,

 عدب أولئك انتقام ثم أولئك خروج دبع هؤالء

 .هؤالء خروج
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 كاملة مدينة وجدت وإنما للسيارات جراجا تتوقع, كانت كما وزة, تجد لم

 جوانب على اصطفت ومبان السيارات, فيها تسير شوارع  األرض. تحت

 ومطاعم, حالت,وم الشوارع, هذه تتخلل جميلة وحدائق الشوارع, هذه

 لعلها مناسبة شقة عن تبحث وزة ذهبت  ومستشفيات. بل سينما, ودور

 في الغريب  مسكونة. الشقق كل وجدت أنها إال مسكونة غير شقة تجد

 كانت   الشقق. هذه من أي في تسكن واحدة أسرة هناك تكن لم أنه األمر

 تسجيل,وال التصوير, في منهمكون أطباء عليها يجلس مكاتب الشقق كل

 مصر, في شيء كل وتسجيل مصر, في شيء كل تصوير  والجدولة.

 ووجدي هي صورتها رأت عندما وزة ذهلت  مصر. في شيء كل وجدولة

 حديثة الصور كانت  األسرة. ملف يجدول األطباء أحد كان عندما واألطفال

 جراج في التسجيالت هذه أخذ تم أنه توضح الخلفية كانت إذ للغاية

 اعندم تتخيل كانت عندما وهما تعيش كانت أنها وزة أدركت  لوزة. صدمة االكتشاف هذا كان  مقطم.ال مستشفى

 تحتف بيوتهم أبواب الناس يغلق عندما مصر, في  وراءها. الباب تغلق أنها وراءها الباب وتغلق شقتها تدخل

 عيونها. بيوتهم داخل التصوير كاميرات

ا طعًما "مكشوفة" بأنها الشعور ترك يدور. ورأسها المعلومات إنتاج مدينة من بالخروج وزة أسرعت  في مرًّ

 مفاجأة هناك كانت أنه إال  حدث. ما وهو  باألمر. وتخبره وجدي على تعثر أن هو فيه تفكر ما كل كان  فمها.

 المعلومات مدينة داخل األخيرة أيام الثالثة قضى وأنه أيام عدة منذ األمر هذا اكتشف أنه وجدي أخبرها  أخرى.

 ماوإن وحسب, البشرية التجمعات مناطق في أو وحسب, المنازل داخل يتم ال والتصوير التسجيل أن من وتأكد

 هو الموقف هذا في الوحيد الحل أن ووجد طويالً  األمر في فكر أنه وجدي أخبرها  مصر. أرض من شبر كل في

 نيمك  المصرية. األراضي خارج الحياة يمكنها ال صريةالم فالسحالي أصالً, وارد غير أمر وهو البلد, من الهجرة

 خارج تعيش أن كذلك للقطط يمكن   مصر. خارج تموت أن طبعًا, لها, يمكن كما مصر خارج تعيش أن للخيول

 في إال تعيش ال هي إذ مختلف, األمر المصرية السحالي حالة في  مصر. خارج تموت أن لها يمكن كما مصر

 حدث  النيل. بمياه الصحراء رمال اختالط من مصر في المصرية السحالي نبتت   ر.مص خارج وتموت مصر,

 وهو بحزن وزة عيون في وجدي نظر  مصر. في إال لها حياة ال "الخلطة" هذه  سنة. مليون خمسين منذ ذلك

 بيضاء عاطفم يرتدون الذين الرجال هؤالء وأن الدولة" "أمن أفرع أحد هي المعلومات إنتاج مدينة أن يخبرها

 تحلم لم  إلهي. يا  الدولة؟ أمن  تدور. رأسها بأن وزة شعرت   الداخلية. رجال هم وإنما تظن كما أطباء ليسوا

 فكرة أيًضا,  الدولة. أمن مقرات من مقر في السكن من ودعك الدولة أمن رجال من برجل تلتقي بأن يوًما وزة

 على يدوسوا أن يمكنهم رجال هؤالء  مرعبة. فكرة الدولة ةالدول أمن رجال من مقربة على أطفالها ينشأ أن

  أطفال. على يدوسون أنهم إلى ينتبهوا أن حتى بدون أطفالها

 يستحيل  تماما. واضًحا كان وجدي موقف أن إال ذلك بعد مرة من أكثر الموضوع هذا عن وجدي مع وزة تحادثت

 يستحيل  مساعد. إلى الدخول أو رفح معبر من روجالخ بمجرد بالكامل األسرة تموت سوف  مصر. من الهجرة

 إغالقها يتم بحيث مصممة المعلومات مدينة أن وزة وجدي أخبر  الدولة. أمن مع صدام أي في النجاح كذلك

 من بأن وجدي إقناع وزة حاولت  هللا. شاء ما إلى األرض تحت تعمل وتبقى عليها هجوم أي حالة في تماما

 يمكن رجال مصر في أن وزة بينت  يحاولوا. أن األقل على واجبهم من وأن القائم لوضعا إلى االستسالم الخطأ

 إلى ينظر ال عمومه في المصري الشعب بأن مرة كل في يذكرها كان حمدي أن إال األمر, هذا في عليهم االعتماد

 يسل وأن غًدا عليهم ينقلبون فسوف اليوم ساندوهم إذا وأنهم يومية بصورة يضطهدهم بل ودية نظرة السحالي

 اليوم حكامف المختلفة, السياسية التيارات بين اليوم مصر في القائمة المنازعات في الدخول السحالي مصلحة من

 ئكأول خروج بعد هؤالء النتقام نفسها السحالي تعرض وسوف الغد, حكام هم اليوم ومساجين الغد, مساجين هم

 هؤالء. خروج بعد أولئك انتقام ثم

 لشكلا بهذا "مكشوفة" حياتها تعيش أن تقتنع أن وزة على الصعب من كان  وزة. موقف على ليؤثر ذلك يكن لم

 أن عجوز سحلية فيه اقترحت يوم جاء أن إلى عمله يمكن ما حول صديقاتها مع تتشاور مضت وعليه  المشين.

 نم حسن الشيخ تعرف نهاإ العجوز السحلية قالت  عليه. الموضوع وعرض حسن بالشيخ االتصال وزة تحاول

 ساءأ أن يحدث لم – نفرة كفر في األطفال أغلب من العكس على – أنه وتعرف نفرة, كفر في صبيا كان أن أيام

 لعجوزا السحلية قالت  تقابله. سحلية ألي الطريق يفسح أن على يحرص كان بل حياته في واحدة سحلية إلى

 الشيخ أن العجوز السحلية أضافت  محنتها. في يساعدها فوسو وزة إلى يستمع سوف أنه من ثقة على إنها
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 عن وزة توقفت  المعلومات. إنتاج مدينة به تقوم الذي المشين العمل أمام ساكتا يقف ولن صالح رجل حسن

 سيقول. ما لترى حسن الشيخ إلى ونظرت الكالم

 أمن أن في السبب هو هذا  إذن. الوضع هو هذا  بجبهته. لتمسك يده تحركت وإنما حسن الشيخ شفتا تتحرك لم

 يءش كل أن  الرقابة. تحت كان مصر في شيء كل أن يعلم حسن الشيخ كان  بخطوة. تسبقهم دائًما كانت الدولة

 نجحت لم  مكشوفة. زالت ما أنها ذلك من واألهم مكشوفة, أيًضا كانت بيوتهم أن يعلم يكن لم أنه إال  مكشوفا. كان

 الثورة نجاح أن إال  يعلم. كان أنه من الرغم على وإنما يعلم يكن لم الدولة أمن نأل إذن, المصرية, الثورة

 وقال زةو إلى حسن الشيخ نظر  تعمل. المعلومات إنتاج مدينة بقيت طالما يستمر أن المستحيل من كان المصرية

 أن يمكن هل  عنه. نيأخبرت   ما على الرد إعطائك أجل من ساعة وعشرين أربع إلى أحتاج  وزة. أخت يا " لها

 محمود الحاج أدار  السيارة. من وخرجت الموافقة عالمة رأسها وزة هزت  الميعاد؟" نفس في هنا غًدا نلتقي

 ديوالرا بمؤشر االنتقال في الطريق طوال محمود الحاج استمر  اإلسكندرية. إلى الطريق في وانطلقوا السيارة

 تعليقًا نحس الشيخ يعلق لم  أيضا. متواصل بشكل األنباء على تعليقال شريط في استمر كما محطة إلى محطة من

 وزة. به أخبرته فيما يفكر كان  محمود. الحاج عن الصادر التعليق شريط على واحدا

 ري,خي المهندس استقبل  مقابلته. وطلب خيري المهندس سيادة مكتب إلى حسن الشيخ دخل اإلسكندرية, في

 ىعل خيري المهندس سيادة الحظ  محمد. الدكتور أرسله الذي الظرف واستلم رحابت بكل حسن الشيخ كالعادة,

 وه وجلس يجلس أن حسن الشيخ من سيادته طلب    عنه. الكالم ويريد الشيخ بال يشغل شيء هناك أن الفور

 ام خيري المهندس سيادة إلى حسن الشيخ نقل كذلك كالعادة  حسن؟" شيخ يا عندك "ما وسأله: كرسيه على

 ال الذي الشيء وهو بهدوء المكتب سطح على الطرق في خيري المهندس أصابع بدأت   باختصار. وزة قالته

 سنح الشيخ به يخبره ما كان ما إذا أنه هو سيادته عقل في يدور الذي الشيء كان  جلال. األمر كان إذا إال يفعله

 حادثةالم هذه إنهاء فيجب وعليه  اآلن. تسجيله ميت الكالم هذا أن ذلك معنى فإن – شك بال صحيح وهو – صحيحا

 لرد.با يخبره حتى ساعة االنتظار منه وطلب به قام ما على وشكره حسن الشيخ إلى خيري المهندس نظر   اآلن.

 ذلكك باله عن ليغيب يكن لم  حسن. الشيخ به أخبره ما خطورة خيري المهندس سيادة بال عن ليغيب يكن لم

 من كان  أبوابها. وتغلق انكشف قد أمرها أن المعلومات إنتاج مدينة تدرك أن قبل عةبسر التحرك ضرورة

 ء,بهدو سيادته, طلب   األرض. تحت عملها في مستمرة المعلومات إنتاج ومدينة الثورة نجاح ضمان المستحيل

 يف مائدة إعداد الفندق من سيادته طلب  الكورنيش. على آزور فندق إلى حسن والشيخ مساعديه مع االنتقال

 ال بحيث يكون ما كأقرب األمواج صوت من االقتراب هو الهدف كان  البحر. إلى يكون ما كأقرب الطلق الهواء

 عاطفم الجميع وارتدى باردة ليلة الليلة كانت  الحديث. موضوع على التعرف المعلومات إنتاج مدينة تستطيع

 عمله. يمكن عما ساؤلالت وبدأ مستمر, بشكل الشاي أكواب ودارت ثقيلة,

 باقتحام تقضي الخطة كانت  العمل. خطة على استقر قد الرأي كان حتى ساعة نصف من أكثر الحوار يأخذ لم

 نأم رجال لمنع هناك األجهزة كل وتغطية األم" "الغرفة إلى مباشرة واالتجاه المعلومات إنتاج لمدينة السحالي

   الرئيسي. المدخل من إال السيارات خروج تمنع بأعداد المدينة درانج جميع تغطية مع األبواب إغالق من الدولة

 ثبحي المعلومات إنتاج مدينة من قريب مكان في الالزمة األسمنت خلط آالت جميع بحشد "الجماعة" رجال يقوم

 إنتاج نةمدي دفن هو الهدف كان  األم. الغرفة على السحالي فيها تسيطر التي اللحظة نفس في األسمنت صب يبدأ

 بإنتاجها المعلومات إنتاج مدينة قامت التي المعلومات على االطالع من مصر في مخلوق أي ومنع المعلومات

 بها. علم على يكون أن ألحد يحق ال معلومات هذه  شخصيا. المرشد كان لو حتى

 كلها مصر سحالي تعاون يتطلب كان النهاية, في نجاحها, أن إال   معقدة. وغير وسهلة, بسيطة, الخطة كانت

 الفني جزءال خيري المهندس يتولى بحيث العمل تقسيم تم  فقط. البحري الوجه سحالي وليس الجماعة مع تقريبا

 مت  السحالي. مع بالتنسيق الخاص الجزء حسن الشيخ يتولى أن على المعلومات إنتاج مدينة بدفن الخاص

 من الخروج حركة تسهيل على الحرص مع الدولة أمن الرج مع إطالقًا العنف استخدام عدم على كذلك االتفاق

 الهجوم أمام مقاومة أي يبدوا لن الدولة أمن رجال أن من واثقًا خيري المهندس سيادة كان  الوقت. طوال المدينة

 يشكلون ال الدولة أمن رجال أن سيادته أوضح    بجلدهم. الهروب هو همهم كل يكون وسوف للسحالي الخاطف

 ماليين مثل ذلك في مثلهم مصريون موظفون األمر, نهاية في هم, وإنما الدولة نظام خارج تعمل سرية خلية

 الذي العمل عن دفاًعا يموتوا أن مصر في الموظفين "ُخلُق" من ليس   الدولة. جهاز في العاملين الموظفين

 عشرات من عشرين وأ عشرة عن عددهم يزيد فلن الموت في يرغب من هناك وجد لو وحتى   به. يقومون

 كدأ  جماعية. مقبرة إلى المدينة بتحويل لهم السماح الخطأ ومن المعلومات, إنتاج مدينة في العاملين من اآلالف

 التي يه االسكندرية أن سيادته بين  الدفن. عملية تنفيذ عند سالح أي بحمل السماح عدم خيري المهندس سيادة
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 عن ديثالح أن "بوضوح" سيادته بين  القاهرة. مع للتشاور وقت يوجد ال حيث العملية هذه تنفيذ تتولى سوف

 ثحدي أن أي  تعمل. زالت ما المعلومات إنتاج فمدينة المائدة, عن القيام بمجرد تماما ينتهي سوف الدفن عملية

 شاريمست أحد أشار  للخطر. كلها البالد مستقبل يعرض مما المدينة في العاملين أحد نظر يلفت قد العملية عن

 عندما خاصة الدولة أمن رجال على األمر يخفى أن استحالة إلى بدقائق االجتماع انتهاء قبل خيري المهندس

 ومالي أي  السحالي". مبايعة "يوم أبريل من األول إعالن طلب وعليه المقطم إلى متجهة السحالي ماليين يرون

 نتاجإ مدينة اقتحام ويتيح الدفن لعملية غطاء ذلك ييعط  المقطم. لجماعة تأييدها مصر سحالي فيه تعلن الذي

    رين.الحاض كل من فوريا قبوال االقتراح هذا تلقى  الجماعة. مبنى خلف مباشرة تقع إنها حيث بسهولة المعلومات

 انتك  الصالة. إقامة حتى االنتظار وعدم الظهر آذان رفع من االنتهاء بمجرد العملية بدء على االتفاق تم وأخيًرا,

 االجتماع. وانتهى  العملية. بدء ميعاد إلى السحالي لتنبيه وسيلة خير هي هذه أن ذلك في الحكمة

 شارع إلى أوال يذهبا أن الممكن من كان إذا عما وسأله محمود الحاج بجوار وجلس السيارة حسن الشيخ دخل

 وأن زينب, بطلبات اهتمام أي يظهر لم وهو الثورة قامت أن يوم من أنه حسن الشيخ تذكر  سموحة. في آلبرت

, لم أنه لها ليثبت حان قد الوقت  مستر محل من وبالذات الجاتوه, تحب أنها مشاغله, كل من الرغم على ينس 

 في قاتهاصدي طريق عن – بيكر مستر على التعرف إلى زينب نظرت كيف تذكر عندما حسن الشيخ ابتسم  بيكر.

 وأخرى له تورتاية واشترى حسن الشيخ ونزل المحل أمام السيارة وقفت  اكتشاف. أنه على – طبعًا بولكلى

 نبلزي شيئًا يشتر   لم وهو "ماشية" فاألمور هلل الحمد أن إال ضخما مبلغًا دفعه الذي المبلغ كان  محمود. للحاج

 يف معه محمود الحاج خاله أن وينسى فقط لنفسه جاتوه يشتري أن االستحالة من أن عن فضالً  أسابيع, منذ

 نفرة. كفر إلى السيارة وانطلقت  السيارة.

 كالعادة  األخبار. على التعليق عن يكف لم كما األخبار, محطات بين التنقل عن محمود الحاج يكف لم كالعادة,

 ارةالسي كانت حتى ساعات ثالث إال هي وما  غالب". "هللا أو هلل" "الحمد من بأكثر حسن الشيخ يعلق لم كذلك

 لك العادة هي كما – االتفاق وتم "التوصيلة" على محمود الحاج حسن الشيخ شكر  حسن. الشيخ دار مأما تقف

 روشك الحب ونظرة الباب كريمة الحاجة فتحت  عمر. لنا وكان هللا شاء إن الفجر صالة بعد اللقاء على – يوم

 كل من الجميع ينتظر نفرة كفر في  حسن. الشيخ دخول تنتظر وهي زينب وراءها وقفت  عينيها. من تنطلق هللا

   العريس. غير أحد أمام االهتمام هذا تظهر أال كذلك ينتظر الجميع أن إال بعريسها, اهتمامها كل تظهر أن عروس

  عارف"."ال ابتسامة تبتسم وهي لزينب لتناولها واستدارت حسن الشيخ يد من الجاتوه علبة كريمة الحاجة أخذت

 ألم ليس الجاتوه هذا  السبع. بركة في "ياقوت" جاتوه غير بجاتوه تعترف ال أمه أن جيًدا حسن الشيخ يعلم

 هللا  الجاتوه. علبه الستالم يدها تمد وهي خجالً  زينب وجه اشتعل  صفية. الحاجة البنة الجاتوه هذا  حسن.

  يكر؟ب مستر عند نوم   اسكندرية؟ جاتوه تحب زينب أن المشاكل هذه كل وسط يتذكر من  حسن. شيخ يا يخليك

 حسن. شيخ يا يخليك هللا

 ناوللت الجميع وجلس حسن أم وحضرت حسين, وحضر العشاء, صينية زينب وحضرت حمامه, حسن الشيخ أخذ

 عن كذلك حسين تساءل  هلل. الحمد أن حسن الشيخ فأخبره القاهرة في الوضع عن حسين تساءل  العشاء.

 بلدال أخبار عن الحديث في حسن أم بدأت ثم  هللا. إال غالب ال أن نحس الشيخ فأخبره االسكندرية في الوضع

 خالشي أن أخبرته وكيف تحاليل, بعض لعمل طنطا في المعمل إلى ذهب قد العكابري العال عبد الحاج أن وكيف

  م.نوال في دخل قد العال عبد الحاج يكون أن بعد إال يعود وال الفجر في يوم كل يسافر أنه إال علم على حسن

 في وكأننا جنيها ستين منها طلب وكيف سليم الحاج من اللحم من كيلو اليوم اشترت أنها كيف أيًضا أخبرتهم

 لىإ عاد ثم يديه ليغسل حسن الشيخ وخرج كريمة, الحاجة وقامت حسين, وقام  نفرة. كفر في وليس القاهرة

 حكض  االسكندرية. جاتوه تذكر أحد ال أن حسن الشيخ وأخبرت بسرعة نهضت زينب أن إال الباب وأغلق غرفته

 وأغلق  حسين. وكذلك قطعة وأخذت يدها أمه مدت  الجاتوة. علبة أمه وناول وأخيه أمه على ونادى حسن الشيخ

 أتوض  الفجر. آذان مع إال ثانية يرفعها ولم المخدة على رأسه حسن الشيخ وضع  الغرفة. باب حسن الشيخ

 القاهرة. إلى وانطلق محمود الحاج سيارة ودخل الفجر, وصلى سجد,الم إلى وانطلق حسن الشيخ

   بانتظاره. محمود الحاج كان حيث المطعم إلى اتجه ثم الظرف وسلمه محمد الدكتور مكتب إلى حسن الشيخ ذهب

 ما,قا عندما بقليل الظهر صالة قبل ما إلى ناما حيث المصلى إلى ذلك بعد ذهبا ثم اإلفطار طعام اإلثنان تناول

 لمهس حيث حسن الشيخ مع مكتبه دخل ثم المصلين وأمَّ  محمد الدكتور حضر   سنة. ركعتي وصليا وتوضئا,

  بانتظاره. محمود الحاج كان حيث المطعم إلى واتجه محمد الدكتور مكتب من حسن الشيخ خرج   كالعادة. مظروفا

 هرتظ أن إلى طويال حسن الشيخ ينتظر لم  وزة. يءمج وانتظرا السيارة إلى ذهبا ثم الغداء طعام االثنان تناول
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 لسالما عليه وألقت حسن الشيخ إلى وجهها حولت ثم السالم, عليه وألقت محمود الحاج إلى وزة نظرت  وزة.

   به. سيخبرها ما تنتظر وهي ساكنة وقفت ثم أيًضا,

 للعمل هموتقدير االسكندرية جماعة حياتت إليها ونقل تحية, خير وزة وحيا الهادئة, ابتسامته حسن الشيخ ابتسم

 إنتاج مدينة دفن خطة شارًحا االسكندرية, في عليه االتفاق تم ما حسن الشيخ عرض  به. تقوم الذي الرائد

 من مصر سحالي تعاون على وآخًرا أوال يعتمد الخطة نجاح أن حسن الشيخ بين  بالتفصيل. المعلومات

 لذيا الميعاد حسب بالعملية القيام ضرورة على حسن الشيخ أكد  السلوم. إلى رفح ومن أسوان إلى اإلسكندرية

 يخالش فيه يتحدث كان الذي الوقت طوال بكلمة فمها وزة تفتح لم    غًدا. الظهر آذان رفع بمجرد أي  تحديده. تم

 به تقومس الذي العمل وتصور الدفن لخطة العامة الخطوط متابعة تحاول وهي تلمعان عيناها كانت  حسن.

 لبدء اآلن ستنصرف وأنها المطلوب فهمت بأنها حسن الشيخ وأخبرت رأسها وزة هزت  بالضبط. السحالي

  انتظارها. في قريب مكان في تقف كانت السحالي من مجموعة إلى واتجهت السيارة من وزة قفزت  العمل.

 المعلومات. إنتاج مدينة اتجاه في وساروا بسرعة الجميع انطلق ثم ثوان لبضع معهم تحدثت

 تتحدث أن منه وطلبت إليه وزة اتجهت  األصدقاء. بعض مع يتحدث أخيًرا وجدته أن إلى وجدي عن وزة بحثت

 ديهال ليس إنه وزة قالت  الجراج. في منعزل مكان نحو اإلثنان واتجه نحوها متثاقال وجدي قام  انفراد. على إليه

 عليه اقاالتف تم ما فقط ستعرض وإنما عليه االتفاق تم فيما معها بالتعاون وجدي إقناع محاولة في تضيعه وقت

 المصرية الثورة مساندة عدم أو النتائج, وتحمل المصرية الثورة مساندة إما  االختيار. حرية لوجدي وتترك

   النتائج. تحمل وأيًضا

 القرار اتخاذ في حر وأنه العمل لتبدأ اآلن تتركه سوف أنها وجدي وأخبرت للخطة العامة الخطوط وزة عرضت

  المكشوف". "على حياتها تعيش أن يمكن ال إنها حيث قرارها اتخذت قد فهي لها بالنسبة أما  يالئمه. الذي

 رأةام تقبل أن عيبًا ليس    تصورهما؟ المعلومات إنتاج مدينة كاميرات أن تعلم وهي وجدي تقبل أن لوزة كيف

 وجدي يتحدث لم   قراره. لتسمع وجدي إلى ونظرت الكالم عن وزة تتوقف  المكشوف. على ليس ولكن زوجها,

 دينةم كاميرات تصورها قبلة آخر "هذه وضحك قليالً  الخلف إلى وتراجع طويلة قبلة وقبلها وزة من اقترب وإنما

 المصرية". السحالي "ثورة إلعالن الجراج خارج اإلثنان وانطلق  المعلومات". إنتاج

 يبةقر خطة على الجميع واتفق عمله يجب ما حول أصدقائها مع التشاور في أمس يوم طيلة أنفقت قد وزة كانت

 عالموضو في عنصر أهم أن واضًحا كان  الدفن. عملية باستثناء الرحمن عبد خيري المهندس خطة من القرب كل

 سحالي بكل الاالتص يستدعي الذي األمر وهو مصر, في مكان كل من السحالي من كمية أكبر حشد ضرورة هو

 لىإ السودان سحالي دعوة قضية السحالي بعض أثارت  السلوم. إلى رفح ومن أسوان إلى اإلسكندرية من مصر

 الجنسية تحمل أنها في إال المصرية السحالي عن تختلف ال السودان سحالي إن حيث الثورة في المشاركة

 لثوارا التهام الفرصة الفلول إعطاء وعدم المصرية السحالي على االقتصار على استقر الرأي أن إال  السودانية.

    الخارج. من دعم بتلقي

 المطارات كل إلى هناك من طاروا حيث الحربي ألماظة ومطار القاهرة مطار سحالي العمل إلى السحالي أسبق كان

   وأسوان. واألقصر, والغردقة, مطروح, ومرسى الشيخ, وشرم والعريش, العرب, برج في والعسكرية المدنية

 لك في تسير التي السيارات وكل بل مصر, في مكان كل إلى المتجهة األجرة سيارات وأسطح القطارات, امتألت

 دق مصر سحالي كل كانت حتى ساعات إال تمض   لم  مصر. في مكان كل إلى المتجهة بالسحالي مصر في الطرق

 القاهرة. إلى الزحف أوبد  المصرية. السحالي ثورة  أبريل. أول ثورة بقيام علمت

  القاهرة. إلى المتجهة الطرق كل تشغل السحالي من ماليين وراء ماليين ثم آالف, ثم آالف,  مهيبًا. المنظر كان

 اآلالف عشرات ماتت  السحالي. أسطحها اعتلت وقد إال القاهرة إلى متجهة واحدة مواصالت وسيلة هناك تكن لم

 السحالي لدى إحساس هناك كان  لحظة. الزحف يوقف لم ذلك أن إال اختناقًا, أو إرهاقًا, أو دهًسا, السحالي من

 وير,التص في يستمر أن الدولة ألمن يمكن ال  العبيد. عيشة تعيش أن السحالي فيها تقبل مرة آخر هي هذه بأن

  يوان.الح فسن علم دراسة معامل أحد في بها يقومون حركة كل التصوير آالت تسجل حيوانات وكأنهم والتسجيل,

  ان.الحيو نفس علم لدراسة معمالً  ليست مصر أن كما كرامة, لها حيوانات أنها إال حيوانات مصر سحالي تكون قد

 مصر. حيوانات كل فيه تعيش الذي البيت هي مصر

 ,لمدينةا دفن في سيحتاجها التي األسمنت كميات وحدد حساباته, من انتهى قد الوقت ذلك في خيري المهندس كان

 نم مجموعة لكل يكون بحيث العمل بتقسيم كذلك قام  العمل. سيحتاجهم الذين العمال وعدد الخلط, آالت وعدد

 طوال امفتوحً  الخروج طريق وإبقاء اإلخالء عملية بتنظيم سيقوم الذي الشباب عن فضالً  يقودها, مهندًسا العمال

 بكامل مزودة طبي إسعاف مجموعات عن فضالً  سيارة, أي تعطل حالة في السحب سيارات إلى إضافة الوقت,
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 نذم واحدة ساعة سيادته ينم لم  االعتبار. في وأخذه إال احتمال أي خيري المهندس سيادة يترك لم  احتياجاتها.

 في هايعرف التي المقاوالت شركات بكل سيادته اتصل  المعلومات. إنتاج مدينة بموضوع حسن الشيخ أبلغه أن

  والعمال. , واآلالت الخام, المواد من احتياجاته تأمين أجل من – مصر في المقاوالت تشركا بكل أي – مصر

   العمل. بدء قبل عليهم والتعرف القاهرة في العمال للقاء شركاته في المهندسون توجه كما

 نبأ خاذهات تم قد القرار كان  طنطاوي. المشير محور على موضعه في شيء كل وكان إال أبريل أول يوم يأت   لم

 عدة على ويمتد المقطم, من جًدا قريبة منطقة في يقع حيث التجمع مكان هو طنطاوي المشير محور يكون

 محطة أمام المعدات كل تصطف أن على كذلك االتفاق تم  الصحراء. وسط معمورة غير منطقة في كيلومترات

 الساعة يف المقطم إلى الجميع يتحرك أن تفاقاال كان  بالسوالر. التعبئة انتظار في وكأنهم هناك "وطنية" بنزين

 الذي المشروع هو ما طبعًا, يعلم, أحد يكن لم   الظهر. آذان مع "المشروع" في العمل يبدأ بحيث العاشرة

   آزور. مجموعة باستثناء أجله من اجتمعوا

 لمهندسا قرار أثار  لومات.المع إنتاج مدينة القتحام التحضير بعملية مشغولين األثناء هذه في ووجدي وزة كانت

 إنتاج ومدينة هي أنفسها السحالي دفن إمكانية يعني ذلك كان إذ ووجدي وزة لدى شديًدا قلقًا المدينة بدفن خيري

 مامباالهت المعروفين السحالي من الشبابية القيادات بعض إلى إضافة أصدقائه مع وجدي تباحث  المعلومات.

 نالدف مشروع بقيادة القاهرة سحالي قيام على الرأي استقر حتى ساعة من كثرأ األمر يأخذ ولم العام بالشأن

 إدراك هناك كان  طويال. وقتا يأخذ قد ذلك إن حيث األخرى المحافظات من القيادات باقي وصول انتظار وعدم

 اصالخ العمل بقيادة مجموعة كل تقوم بحيث القاهرة سحالي على العمل وتوزيع الدفن خطة وضع بضرورة

   بها.

 طابقال في األم الغرفة إلى مباشرة تتجه خاصة فرقة بتشكيل القاهرة سحالي تقوم أن على االتفاق تم وهكذا

 نم العليا الطبقات مداخل بسد القاهرة سحالي قيام على أيًضا االتفاق تم  حركتها. وشل األرض تحت الخامس

 الرابع, ذلك يلي أوالً  الخامس الطابق على السيطرة تمت بحيث السفلية الطبقات إلى السحالي وتوجيه لحظة أول

 من حاباالنس يبدأ أن على أي  الترتيب. بنفس االنسحاب يتم أن على األول الطابق وأخيًرا الثاني, ثم الثالث, ثم

 عدم حسن الشيخ على تؤكد أن وزة من وجدي طلب  وهكذا. الثالث, ثم الرابع, ذلك يلي أوالً  الخامس الطابق

 شرح ىعل االتفاق تم وأخيًرا,  طابقا. طابقًا, شخصيا وجدي من األخضر الضوء تلقي بعد إال الدفن بدأ في ملالع

 منهم. مطلوب هو عما واضحة فكرة لديهم تكون بحيث القاهرة إلى السحالي وصول بمجرد الخطة

 المهندسين ومئات الخلط سيارات عشرات طنطاوي المشير محور امتداد على ارتصت أبريل من األول يوم صباح

 عودص في الجميع بدأ العاشرة تمام وفي السحالي, من الماليين عشرات المقطم بهضبة أحاطت حين على والعمال

 اليينم  ذاك. هللا يوم إلى الفاطمي هللا لدين المعز بناها أن يوم منذ له مثيالً  القاهرة تشهد لم منظًرا كان  الهضبة.

 اآلن مكان أال قررت وكأنها واحد صوت عنها يصدر أن بدون وقوة عزم بكل تسير السحالي من ماليين وراء

 كان  السحالي. لمبايعة التأييد يافطات ترفع التي والسيارات والشاحنات, األسمنت, خالطات من ومئات  للكالم.

 مصر حيوانات كل تماما: واضحة الرسالة كانت  حد. أقصى إلى مؤثًرا كان كما حد أقصى إلى غريبًا المشهد

 وارتفع  الجماعة. بمقر اإلحاطة في للحق, السحالي ماليين عشرات السحالي, ماليين وبدأت  الجماعة. تؤيد

 المعلومات. إنتاج مدينة على السحالي وانقضت القاهرة سماء في الظهر آذان

  األم. الغرفة على السيطرة ةساع إلى األذان انطالق ساعة من دقيقة من أكثر األمر يأخذ لم  خاطفًا. هجوًما كان

 لىع قدرتها في ويثق شخصية معرفة يعرفها التي البلد وسط سحالي من مجموعة رأس على الهجوم وجدي قاد

 إلى مباشرة واتجهت المعلومات إنتاج مدينة مبنى المجموعة هذه اقتحمت  أداؤها. بهم المنوط المهمة أداء

 األجهزة غطوا الذين السحالي مئات فوقه وسقط التحكم أجهزة ىعل سقط من أول وجدي كان    األم. الغرفة

 من ينخارج انطلقوا ثم لثوان التام بالشلل الدولة أمن رجال أصيب  مفاتيحها. إلى الوصول يستحيل بحيث تماما

 – ليهع متفق هو كما – القاهرة سحالي حرصت  المبني. الحتالل يتدفق السحالي من بفيضان ليفاجأوا الغرفة

 توقع كما تماما  حدث. ما وهو – منه ينسحبوا أن الدولة أمن لرجال يمكن الطريق وسط آمن ممر إبقاء لىع

 رقبته بإنقاذ منهم كل وانشغل المقاومة في رغبة, حتى أو محاولة, أي الدولة أمن رجال يبد   لم خيري المهندس

 ه.خلف ينظر أن حتى بدون المدينة من خارًجا اآلمن الممر في والجري

 الرابع الطابق إلى بالصعود األوامر صدرت حتى الخامس الطابق من الدولة أمن رجال إخالء من التأكد تم أن ما

 االنسحاب عملية تتم أن على القاهرة سحالي عملت أخرى, مرة  احتالله. في بدأت قد كانت التي السحالي لدعم

 والمهندسين العمال أمام الطريق فتح هو الهدف كان  مفتوحا. اآلمن الممر ترك مع فقط الطريق جانبي على
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 وجدي أعطى حتى الخامس للطابق سحلية آخر مغادرة من التأكد تم أن وما  الدفن. بعملية سيقومون الذين

   الدفن. عملية في للبدء حسن للشيخ األخضر الضوء

 عملية العليا الطوابق في ةالدول أمن رجال شاهد أن ما  ساعة. نصف من أكثر المدينة إخالء عملية تأخذ لم

 رجل فيتوق لم  هاربين. وانطلقوا بأيديهم ما تركوا حتى المدينة من للخروج الخامس الطابق في العاملين اندفاع

 لىع الجماعة, رجال وبين السحالي بين للتنسيق حسن الشيخ بجوار وزة وقفت    حدث. عما للسؤال منهم واحد

 ساعدهي االقتحام عملية أثناء أصيبت التي السحالي من والمصابين الجرحى من المدينة إلخالء وجدي انطلق حين

 لها. سحلية آخر مغادرة من تماما تأكد حتى المدينة وجدي يغادر لم  اإلسعاف. سحالي مجموعة ذلك في

 تسيطر التي هي فقط الفرح مشاعر تكن لم    وزة. وجنتي على الفرح دموع وانسابت المدينة من وجدي خرج

 أثبت الذي لوجدي والحب مصر, سحالي حققته بما الفخر   أيضا. واألمل والحب, الفخر, مشاعر وإنما وزة على

 الثورة قامت التي الحياة مصر سحالي كل تعيش أن في واألمل  نفسها. الحياة يحب مما أكثر يحبها أنه لها

 ثورة وبعد اآلن المصريون يدرك أن في األمل  االجتماعية. والعدالة والحرية الكرامة حياة  أجلها. من المصرية

 يوانيةح قيم هي وإنما وحسب, عليا إنسانية قيما ليست االجتماعية والعدالة والحرية, الكرامة, أن أبريل من األول

  عية.اجتما وعدالة وحرية, بكرامة, حياته فيه يعيش الذي باليوم يحلم ال مصر أرض في حيوان يوجد ال  أساًسا.

 اءور ماليين  ومهيبا. رائعا, الموقف كان  أسماعه. يمأل السحالي وصياح حسن والشيخ وزة بجوار ديوج وقف

 كلل  للجميع. العدالة  االجتماعية. والعدالة والحرية, والكرامة, المصرية, الثورة باسم تهتف السحالي من ماليين

 لمصريةا السحالي فيه تستطيع الذي أخيًرا ىأت قد اليوم يكون أن األمل  مصر. أرض على تعيش التي الحيوانات

   تنتهي. أن الظلم من عام مليون لخمسين حان  والكرامة. باألمن, تشعر وهي وطنها تراب على تسير أن

 على كان  العودة. وقت وحان انتهت المهمة  الرحيل. وقت حان  وزة. إلى وجدي ونظر وجدي, إلى وزة نظرت

 البحث الغد من يبدآ أن على زوبة صديقتها مع األطفال وزة تركت حيث البلد وسط إلى يعودا أن ووزة وجدي

 تبدأ أن وزة وعلى المعلومات إنتاج مدينة ذهاب مع المعلومات إنتاج مدينة جراج ذهب    فيه. يعيشان مكان عن

 الشعب بأن وزة وأخبر التحية حسن الشيخ رد  الوداع. تحية وحيته حسن الشيخ إلى وزة نظرت  جديد. من

 قةالعال في تحول نقطة ستمثل أبريل" من األول "ثورة أن من ثقة على وأنه به قامت لما لها مدين كله المصري

 قيما ليست االجتماعية والعدالة والحرية, الكرامة, أن الجميع إدراك وبداية مصر, في هللا مخلوقات كل بين

 انتك إذا أنه حسن الشيخ أضاف    حيوانية. قيم وأساًسا, أوالً, هي وإنما نتصور, كنا كما وحسب, عليا إنسانية

 أبريل من األول ثورة فإن وحسب, مصر في هللا خلق كل آمال عن عبرت قد يناير من والعشرين الخامس ثورة

 سيعمل شخصيا هو أنه لوزة حسن الشيخ أكد  وحسب. هللا خلق كل وليس هللا مخلوقات كل آمال عن عبرت قد

 رامة,الك دولة في يعيش بأنه فقط, السحالي وليس مصر, في حيوان كل يشعر أن على حياته في يوم آخر إلى

 حيوان كل فيها يحترم دولة  آخر. حيوان أي على حيوان أي فيها يمتاز ال دولة  االجتماعية. والعدالة والحرية,

 ال دولة  خلقه. في هللا سنة هو هللا مخلوقات بين "االختالف" أن فيها حيوان كل يدرك دولة  آخر. حيوان كل

  هللا. مخلوقات كل دولة  واليمام. الحمام أو والبشر, السحالي بين فيها فرق

 وسط صوب تتحرك أن وزة على أن يعلم كان  الهادئة. المعهودة ابتسامته وابتسم وزة إلى حسن الشيخ نظر

 األمر, ةحقيق  بالجميل. عرفانه وبيان الرسالة إليصال يكفي بما تكلم أنه أيًضا يعلم كان  أطفالها. أجل من البلد

 يف المرور أزمة أن كذلك يعلم حسن الشيخ كان    اليوم. تحدث ما قدر كلها حياته طيلة حسن الشيخ يتحدث لم

 من الرغم على ساعات يأخذ أصبح البلد وسط إلى المقطم من اآلن االنتقال أن درجة إلى حًدا أخذت قد القاهرة

 وأكدت بأمرها, واهتمامه لها, مساعدته على حسن الشيخ وزة شكرت  كيلومترات. عدة عن تزيد ال المسافة أن

  ية.حيوان قيم هي االجتماعية والعدالة والحرية, الكرامة, أن عن بها أخبره بما تعلم سوف كلها مصر سحالي أن له

 ا.بيوته إلى العودة في بدأت دق كانت التي السحالي ماليين وسط واختفيا السيارة خارج ووجدي وزة قفزت

 وال تتساءل, ال عيون  محدقة. وعيونا مطلقًا سكونا ليجد ووجدي وزة قصة رواية من محمود الحاج انتهى

 ألقيت وكأنما القوم كان  تتحرك. لم عينا أن إال المندرة في محمود الحاج عيون طافت  تنظر. وإنما تتعجب,

 وزة حكاية رواية عن يتوقف لم محمود الحاج أن الحضور أدرك وفجأة   أحجار. إلى أحالتهم تعويذة عليهم

 هللا كبر,أ هللا  الحمد. وهلل أكبر هللا   المندرة. في الهتاف وانفجر انتهت, الحكاية ألن وإنما أنفاسه ليلتقط ووجدي

 أن نفرة لكفر بقيس لم   محمود. الحاج به أخبرهم ما وجمال, وبالغة, روعة, من مأخوذين القوم كان   أكبر.

 االجتماعية,والكرامة والعدالة الحرية, عن كالم  كالم. مثله ليس كالم هذا  الكالم. هذا مثل أحد فيها سمع

 إنسان كل به يؤمن كالم هذا    نفسها. يناير من والعشرين الخامس ثورة مطالب يتخطى كالم هذا  الحيوانية.

 لدتو وهنا العكابري, حسن الشيخ المصرية الثورة مفجر ولد هنا  المعجزات. أرض هي المنوفية  نفرة. كفر في



Copyright2017 © الصفحة 39 من 08                                                            منشورات مركزتطوير الفقه اإلسالمي 

 سنيح على حسن الشيخ ثورة  نفسها. على المنوفية ثورة  نفسها. الثورة فكرة ولدت وهنا العجوز, السحلية

 أجل من وقت كثير هناك يعد ولم اقترب قد الكفاح استئناف أجل من القاهرة إلى الرحيل موعد كان  مبارك.

 معد على مصممين كانوا الشباب أن إال المصرية الثورة بميالد أحاطت التي التاريخية الظروف على التعرف

 المصرية. للثورة الحقيقية القصة من ممكن قدر أكبر على االطالع قبل المندرة مغادرة

 دوء,اله كان  وجه. إلى وجه من بهدوء متنقالً  أمامه, الحاضرين وجوه في أخرى مرة محمود الحاج نظر

 انك  واالبتسام. االهتمام وكذلك  الناحية. أكابر وجوه على الوضوح تمام واضحين بالنفس, والثقة واالطمئنان,

 هي يتهاخلف على الثورة دارت التي الوقائع معرفة في والرغبة المستقبل, في المطلقة والثقة واالعتزاز, الفخر,

 لديه يتوفر ال أنه وأدرك يده في الساعة إلى محمود الحاج نظر  الشباب. وجوه على سيطرت التي المشاعر

 موابتس أمامه الجالسين األكابر إلى اعتذار نظرة محمود الحاج نظر   القاهرة. إلى السفر قبل الوقت من الكثير

 وفلظرا معرفة في بالفعل الحق لهم الشباب أن إال بالملل, أصابهم وربما بل عليهم, اليوم أثقل أنه يعلم إنه قائال

 عبء اتحملو قد الناحية أكابر إن قائالً  حديثه تابع ثم الكالم عن للحظة محمود الحاج توقف   البلد. بها تمر التي

 متوفرةال للمعلومات المطلقة السرية على وحافظوا األولى اللحظات منذ المصرية للثورة الحقيقية القصة معرفة

 في دار الذي الكالم يخرج أال ضرورة على محمود الحاج دأك  الشباب. امتحان وقت اآلن حان قد وأنه لديهم

 يثق الذين وأحبابه أهله ألنهم إال الليلة به أخبرهم بما يخبرهم لم أنه محمود الحاج بين  المندرة. عن المندرة

 يخوالش محمود الحاج ويعرض ويعرضها المصرية الثورة أسرار سيكشف منهم أحد ال أن العلم تمام ويعلم فيهم

 عرفوا إذا فيها ومن فيها بما نفرة كفر تدمير في يترددوا لن الثورة فأعداء للخطر, شاهين ناحية وكل بل نحس

 ناحية في أحد ال أن محمود الحاج أوضح  هنا. تعيش للثورة المدبرة العقول وأن هنا من انطلقت قد الثورة أن

 ابريالعك آل بها سيشعر التي اإلساءة مدى محمود الحاج بين  محمود. الحاج به أخبرهم بما يعلم نفسها العكابري

 أال ضرورة على محمود الحاج أكد  بأهله. محمود الحاج يثق مثلما بأهله يثق ال حسن الشيخ أن اكتشفوا إذا

    المندرة. في كانوا ممن كان إذا إال المندرة في دار عما أحد يتحدث

 القاهرة سفرات النتهت به الناس يحدث كان ما أمر حسن يخالش وصل لو أنه العلم تمام يعلم محمود الحاج كان

 تبقي لم حيث إنه لهم قائالً  وابتسم الحضور إلى نظر ثم ثانية, مرة ساعته إلى محمود الحاج نظر  واإلسكندرية.

 نفسهمأ نفرة كفر أهل يعرف ال نفرة كفر ثوار من آخر ثائر عن بالحديث الليلة يكتفي فسوف الوقت من كثير

 النوحي. الغراب  يناير. من والعشرين الخامس ثورة أجل من بنفسه ضحى كيف
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 النوحي الغراب حكاية

 
 

 

 األولى باأليام أحاطت تيال التاريخية الظروف محمود الحاج كشف

 ميدان نسف خطة إفشال الثورية القوى استطاعت وكيف الثورة من

 ال كانوا وإن المصريين كل يعرفها التي الواقعة وهي التحرير,

 مةكري الحاجة والدته مع وتحادث العشاء طعام حسن الشيخ تناول أن بعد ليلة ذات حدث  ذلك. تم كيف يعرفون

 الحاج ابنة سلمى أن كيف وحدثتها اليوم صباح زارتها قد - محمود الحاج زوجة – هانم جةالحا أن أخبرته التي

 الحاجة قالت  المقبل. الخميس يوم فتحتها قراءة جلسة محمود الحاج ألغى أن بعد البكاء عن تكف ال محمود

 اءةوقر شاهين العاطي عبد الحاج الستقبال ساعة نصف لديه تتوفر ال والدها أن فكرة تفهم ال سلمى إن هانم

 لمىس من أكثر "مصدوم" نفسه بك حلمي المستشار سيادة حضرة أن تحكي وهي هانم الحاجة ضحكت  الفاتحة.

   الدخلة. ثم يكون ما بأسرع الكتاب كتب وراءها يتم أن في يأمل كان حيث هذا الفاتحة قراءة إلغاء موضوع من

 ,سلمى مع تعاطفه إلبداء رأسه وهز حسن الشيخ ابتسم  قال. مافي محمود الحاج مراجعة يستطيع أحد ال أن إال

 وقس إلى الغد في ستذهب أنها ذلك بعد كريمة الحاجة ذكرت   خير". هللا, شاء إن خير  أمي. يا غالب, "هللا وقال

 قامت  هلل. الحمد بأن حسن الشيخ رد  مخصوص. شيء في يرغب حسن الشيخ كان إذا عما وتساءلت الخميس

   خلفها. الباب وأغلقت خير", على "تصبحوا لهما وقالت زينب ثم حسن الشيخ واحتضنت كريمة جةالحا

 ظهيوق أن يريد من هناك كأن الباب على خفيفا "نقًرا" حسن الشيخ سمع حتى حال, أية على دقائق, تمض   لم

    إليه. ينظر رأسه رافعًا مالحج كبير أسود غرابًا ليجد الباب وفتح فراشه من حسن الشيخ نهض  استحياء. على

 حسن الشيخ إلى ونظر توقف ثم الدرجات من عدًدا وارتقى السطوح سلم ناحية ببطء واتجه رأسه الغراب هز

 أغلق  كريمة. الحاجة أو زينب إزعاج يريد وال معه يتحدث أن يريد الغراب أن حسن الشيخ فهم  أخرى. مرة

 الغراب. لدى ما ليرى لسطوحا سلم ناحية واتجه الغرفة باب حسن الشيخ

 المالس حسن الشيخ فرد الدار أهل إزعاج عدم على حرًصا منخفض بصوت حسن الشيخ على السالم الغراب ألقى

 يرةكب ابتسامة حسن الشيخ ابتسم  النوحي. الغراب هو أنه على نفسه الغراب قدم  اآلخر. هو منخفض بصوت

 صوته فيها تسمع مرة كل في تردد كريمة الحاجة أمه كانت إذ طفالً  كان أن منذ النوحي الغراب عن يسمع فهو

   السنين. هذه كل بعد النوحي الغراب يرى أن سعيًدا حسن الشيخ كان  النوحي. الغراب هو هذا أن

 ثلم ذلك في مثله أنه, إال الليل من المتأخر الوقت هذا في حسن الشيخ إزعاج عن يعتذر إنه النوحي الغراب قال

 بين  مساًء. العاشرة بعد إال يعود وال الفجر صالة بعد نفرة كفر يغادر حسن الشيخ أن يعلم نفرة, كفر أهل كل

 لىع حسن الشيخ مقابلة للغاية الصعب من إن حيث حسن الشيخ لمقابلة القاهرة  من حضر أنه النوحي الغراب

 لناسا بعشرات دائًما محاط حسن فالشيخ اإلسكندرية أو القاهرة في فسواء  اإلسكندرية. أو القاهرة في انفراد

 مث النوحي الغراب ضحك   بسماعه. غيره ألحد السماح يمكن ال به إخباره النوحي الغراب يريد ما أن حين على

 القاهرة من السفر رحلة تماما أنهكته وقد السن في كبير غراب اآلن فهو استطاع لما ذلك أراد لو حتى إنه قال

 أسهر حسن الشيخ هز   أصال. القاهرة غادر لما به يثق الذي الوحيد هو حسن الشيخ أن اللو وأنه نفرة كفر إلى

 وقت. أي في به مرحب ضيف بأنه النوحي الغراب أخبر كما الثقة, هذه شاكًرا

 ةمنطق في هناك واستقر الرزق عن بحثًا طويلة سنين منذ القاهرة إلى نفرة كفر غادر إنه النوحي الغراب قال

 مقابر في موتاهم لزيارة يوميا يأتونها الذين الزوار آالف عن فضالً  بالسكان عامرة منطقة وهي ن,البساتي

 مضى يماف الحال عليه كان عما كثيًرا اختلف قد نفرة كفر في الوضع أن النوحي الغراب بين  الممتدة. البساتين

 لغربانا عيشة تعد ولم واإلسكندرية, قاهرةال في بل وطنطا, السبع, بركة في واستقروا أهلها من كثير هجرها فقد

   الناس. حاجة عن تفيض كانت التي األكل وبقايا الدجاج عشش اختفت فقد اعتادوا كما رغًدا

 منهم ظرينت الذين الناس هم ومن الناس, بين يميز كيف علمته قد القاهرة في الحياة أن كيف النوحي الغراب بين

 البراهمية ثالثي على يتعرف أن الوقت مع استطاع أنه وكيف ورائهم, من رخي يرجى ال الذين هم ومن الخير,

 كونيت هذا البراهمية ثالثي أن حسن الشيخ النوحي الغراب أخبر  لهم. ويطمئن إليه, ويطمئنوا منهم, ويتقرب

 وشراء عيب عمليات على يشرفون حيث زينب, السيدة منطقة في العام بالشأن المهتمين من أشداء رجال ثالثة من

 الثورة أن الدوام على التاريخ يذكر سوف

 تقوم التاريخ في ثورة أول هي المصرية

 الكالب وتستكملها البشر أيدي على

 والغربان.
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 يقف نم لكل يضمنون إذ  زينب. السيدة في الناس يحتاجه ما وكل والخبز, البوتاجاز, وأنابيب التموينية, المواد

 انماغ سالما بيته إلى به الوصول يضمن أن بل حقه, على يحصل أن البوتاجاز أو الخبز, أو التموين, طابور في

 هؤالء من واحد لمزقه مالهم حر من الناس هؤالء اشتراه ما وخطف عقلية لوثة أصابته أحًدا لو أن درجة إلى

 مليًما الناس من يتقاضون ال البراهمية هؤالء أن ذلك إلى أضف    الشارع. عرض في ممزق شر البراهمية

 مفه وعليه أطفالهم, أفواه إطعام نحو سعيهم في لهم شركاء أنفسهم يعتبرون أنهم إذ الخدمة, هذه مقابل واحًدا

 يشونيع التي النعمة يقدرون زينب السيدة في الناس أن النوحي الغراب بين  عليه. حصلوا ما معهم نيقتسمو

 مصطلح مصر بر عموم في الناس عليها أطلق والتي الداخلية سقوط تلت التي األيام أظهرته ما وهو فيها

 لميع  اإلطالق. على شيء ريتغي ولم األمني" "لالنضباط نموذًجا زينب السيدة بقيت إذ األمني" "االنفالت

 اعتداء هو زينب, السيدة كالب من كلب حتى أو امرأة, أو رجل, أي على االعتداء أن جميعهم مصر بر لصوص

 مصر يف األمني االنفالت جاء األمر, حقيقة    حياتهم. بفقدان العادة في ينتهي عمل وهو شخصيًا البراهمية على

 كما ات,اإلتاو اختفاء نتيجة األسعار انخفاض إلى الداخلية رجال غياب أدى دفق وأهلها, زينب السيدة على بالخير

 زينب سيدةال به تتمتع بما تتمتع ال التي المجاورة األحياء في بحرية للعمل زينب السيدة للصوص الفرصة أتاح

 البراهمية. حماية من

 حسن الشيخ وجه على ترتسم االستفهام عالمات رأى عندما النوحي الغراب ضحك

 النوحي الغراب قال  يقصد. ما يوضح لم أنه وتذكر "البراهمية" كلمة ذكر كلما

 أو كفرة, أنهم باهلل, والعياذ تعني, ال هذه البراهمية كلمة ن الضحك يغالب وهو

 الو ورسوله باهلل يؤمنون مسلمون هم بل باهلل, والعياذ مثالً, األبقار يعبدون أنهم

 في أعمالهم على قائمون دائًما فهم هلل, والحمد شمها أم مسجد في ركعة تفوتهم

   زينب. السيدة شرطة قسم من خطوات بعد على هاشم أم لمسجد المالصقة القهوة

 عندما السيدة في الناس يستخدمه الذي المصطلح هو هذا أن النوحي الغراب بين 

 من فيتأل والذي السيدة في الناس مصالح على يشرف الذي الثالثي إلى يشيرون

 األسود, وإبراهيم الشركسي, إبراهيم فهناك  بإبراهيم. منهم كل يسمى رجال ثالثة

 عائالتهم أسماء هي كانت إذا ما أحد يدري ال أسماء وهي  الصعيدي. وإبراهيم

 حي في واإلعجاب واالحترام, الرعب, تثير أسماء أنها المؤكد أن إال عليهم, الناس أطلقها أسماء أنها أم فعالً 

 يعلم  اق.تط ال زينب السيدة في الحياة ألصبحت البراهمية وجود لوال أنه زينب السيدة في الناس يعلم   سيدة.ال

 إلى الداخلية رجال يلجأ ما كثيًرا إذ السيدة في األمن جناحي بين وثيقًا تعاونا هناك أن كذلك السيدة في الناس

 لخارجةا العناصر تأديب أو االنتخابات, أيام الناخبين رطوابي على النظام فرض في البراهمية برجال االستعانة

 رجال إلى يلجأون البراهمية أن كما بأيديهم, تأديبها على القيام في صعوبة يجدون والتي العام النظام على

 يف التسبب ثم ومن مثال مخدرات بيع أجل من زينب السيدة إلى التسلل غريب أي محاولة حالة في الداخلية

 من كال عليه يشرف عرف وهو زينب, السيدة في عرف هناك النوحي, الغراب قال األمر, حقيقة  ى.كبر مشاكل

 ذلكو زينب, السيدة منطقة في العامة األماكن في نهائيا الحشيش تدخين بعدم البراهمية, ورجال الداخلية رجال

 لىإ الطلق الهواء في التحشيش ريدي من يذهب أن على األمر استقر فقد وعليه,  المأمور. الباشا إلحراج منعًا

 براهميةال على ينطبق كما السيدة شحاذي على الكالم هذا ينطبق  اإلطالق. على أحد يضايقه لن حيث زينهم قرافة

 أنفسهم.

 كوني حين مساءً  العاشرة بعد إال رزقه عن بحثًا يخرج أال على سنين منذ حياته رتب أنه النوحي الغراب بين

 وأكل اللحوم, وشي المشروبات, شرب في وبدأوا الراكية, وأشعلوا القرافة, إلى وصلوا قد همورجال البراهمية

 إنماو وحسب, أكل مسألة تكن لم له بالنسبة المسألة إن النوحي الغراب قال  الصباح. إلى والتحشيش الفواكه,

 آخر فيو والنكات, الظريفة, توالحكايا والضحك, الغناء, في الليل يمضون فالقوم  أيًضا. طيبة" "صحبة مسألة

 في تهعش إلى النوحي الغراب وينطلق جميلة, ليلة أمضوا قد يكونوا أن بعد بيوتهم إلى الجميع ينصرف الليل

 مامات بعيدة أشياء عن الكالم فيها يدور أوقات هناك حقًا,  هللا. خيرات من بطنه مأل قد يكون أن بعد قدري شارع

 كني لم ذلك أن إال المديونيات, تسوية أو التبرعات, جمع أو االنتخابات, تنظيم مثل النوحي, الغراب اهتمام عن

 يخالش إلى ونظر الكالم, عن النوحي الغراب توقف  السمر. يبدأ أن قبل طويالً  يدوم يكن لم أنه كما الغالب األمر

 مث اآلن, سأقوله لما تمهيد دمجر هذا قلته ما كل كان له يقول وكأنه التوتر, وبعض الجدية عليه بدت وقد حسن

 ألجله. جاء عما الحديث في بدأ
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 يدور, بدأ الحديث وأن اختفى, قد هذا والسمر السهر جو أن األخيرة األيام في الحظ إنه النوحي الغراب قال

 ادً أب يكن لم أنه إال النوحي الغراب لدى ومألوف معروف ميدان وهو  التحرير. ميدان عن أبًدا ينتهي وال ويدور,

 الناس يقضي أن يعني ال ذلك أن إال القاهرة في ميدان أكبر هو حقًا  قبل. من القاهرة أهل من أحد اهتمام موضع

 الغربان من أصدقائه سؤال في النوحي الغراب بدأ حال, أية على الوقت, مرور مع  عنه. الحديث في ليلهم

 الكلف بالتعجب هذا سؤاله النوحي الغراب أصدقاء لقاب  هذا. التحرير ميدان موضوع عن العام بالشأن المهتمين

 القاإلط على له عالقة وال وأطفاله هو عيشه بلقمة سوى الحياة هذه في بشيء يهتم ال النوحي الغراب أن يعرف

 هناك أن له شرحوا أنهم إال  شره. خيره كاف   يقولون, كما أنه, أي  البشر. من ودعك األخرى, الغربان تفعله بما

 رأسه النوحي الغراب هز  آخر. نظاما وتريد القائم النظام من غاضبة الناس أن أي  ثورة. التحرير دانمي في

 إذا ما هو يعرفه أن النوحي الغراب يريد كان ما كل  شيئًا. يفهم لم األمر, حقيقة في كان, وإن فهم بأنه وتظاهر

 أحد, يفهمه لم أو أحد, به يهتم لم سؤال هذاو ال, أم عيشه لقمة على سيؤثر التحرير ميدان في يجري ما كان

   أصله. من النوحي الغراب يخص ال فاألمر وبالتالي

 من به هللا ابتاله ما على صابر النوحي والغراب النكد, من عليه هي ما على زينهم قرافة وسهرات األيام مرت

 وماي النوحي الغراب عاد أن يحدث ولم ينقص لم والشرب األكل أن إال البلد, في ميدان بأكبر مفهوم غير اهتمام

 الغراب فيه سمع يوم جاء أن إلى ذلك استمر  تحرير. ميدان غير أو تحرير ميدان  عشاء. بدون عشته إلى

 فوكي فيه, بمن الميدان نسف البراهمية من طلب قد الباشا أن وكيف التحرير, ميدان عن غريبا كالًما النوحي

 وبةالمطل الديناميت أطنان عن كذلك الحديث دار  البراهمية. ورجال البراهمية, على العميم بالخير سيعود ذلك أن

   النقل. لعمليات الالزمين الرجال وعشرات الميدان, إلى ونقلها تسليمها وطرق المهمة إلنجاز

 من فاقاألن مترو استخدام حول يتحاورون كانوا البراهمية أن النوحي الغراب ليدرك وقت طويل األمر يأخذ لم

 لقضاءا يتم وبذا فيه ممن والتخلص نسفه ثم ومن التحرير ميدان أسفل الديناميت من األطنان عشرات نقل أجل

 لىالقت عدد أن يتحدثون البراهمية سمع عندما األرض على يسقط أن النوحي الغراب كاد  المصرية. الثورة على

 ةوالرغب بالغثيان النوحي الغراب شعر  ألف. ائةم إلى يصل وقد ألف خمسين عن األحوال من حال بأي يقل لن

 مصيبة. في بأنه شعر  بالرعب. شعر كما القيء في

 من ودعك العام, بالشأن يوًما المهتمين من اآلخرين, الغربان عموم مثل ذلك في مثله النوحي, الغراب يكن لم

 حملي وهو قدري شارع عشة في عياله لىإ الليل آخر يذهب أن هو به يهتم كان ما كل  بالقوة. الحكم نظام تغيير

 في واحدة أخبار نشرة إلى يستمع لم  ذلك. على هللا ويحمد البراهمية, طعام بقايا من عليه هللا به جاد ما لهم

 في أحد عنه يسأل ولم حياته, في أحد عن بالسؤال يهتم ولم حياته, في صحيفة في واحًدا سطًرا يقرأ ولم حياته,

 اطلع فقد مصيبة, في هو واآلن  الستر. غير الدنيا الحياة هذه من شيء في يطمع ال نوحي غراب هو  حياته.

 بهذا تحدثوا لما مساطيل كانوا البراهمية أن ولوال يسمعها, أن المفروض من كان وال تخصه, ال معلومات على

 خلق ال الغربان أن أدراهم من  بها؟ الثقة يمكن الغربان أن أدراهم من ولكن غراب, هو حقًا,  أمامه. الحديث

 يفك  يعنيه؟ ال األمر وكأن ساكنا ويقف البشر من اآلالف عشرات لمقتل يخطط إنسانًا يرى أن لغراب كيف  لها؟

 قيقةح  الخلق. فاقد ليس فهو العقل فاقد كان لو حتى  تماًما؟ مثلهم حيوان وهو يعنيه ال األمر إن يقال أن يمكن

 إلجراما عن السكوت  الجريمة. هذه في يشارك أن أبًدا لنفسه يرضى ولن الخلق, فاقد وال العقل, فاقد هو ال األمر,

 النوحي. الغراب وسكت  إجرام.

 يتخيل يكن لم  سمعه. ما هول من مذهوال كان  فمه. من كلمة تخرج ولم النوحي الغراب إلى حسن الشيخ نظر

 في مثله أنه, واألهم  الحكم. على الحفاظ أجل من المصريين من اآلالف عشرات قتل حد إلى الحكومة تصل أن

 نأ أدرك كذلك النوحي الغراب مثل مثله  المعلومات. هذه بمثل يصنع ماذا يعلم يكن لم النوحي, الغراب مثل ذلك

 يدالوح الشخص كان  شيء. فعل على القدرة لديهم من إلى المعلومات هذه توصيل هو به القيام يستطيع ما كل

 عبد خيري المهندس سيادة هو الموضوع هذا مثل في شيئًا يفعل أن يمكنه والذي حسن الشيخ يعرفه الذي

  عمله. يمكن ما ليرى الغد إلى االنتظار يمكنه كان إذا عما النوحي الغراب حسن الشيخ سأل وعليه,  الرحمن.

 يدخلوا ولم بعد التخطيط ةمرحل في زالوا ما البراهمية إن حيث الوقت من متسع أمامهم إن النوحي الغراب قال

 نهأ النوحي الغراب أضاف  أيام. أربعة أو ثالثة إلى ذلك يحتاج أن يتوقع أنه أي  والتنفيذ. اإلعداد مرحلة في

 ال بالتالي, وأنه, طاقته استنفدت قد نفرة كفر إلى القاهرة من الرحلة وأن اآلخر هو أمره من عجلة في ليس

 اآلن. من يومين قبل القاهرة إلى رالسف على قادًرا يكون أن يتوقع

 الشيخ توجه  نفرة. كفر في هنا بيته في اليومين هذين النوحي الغراب يمضي أن يشرفه إنه حسن الشيخ قال

  األمر. الستطالع الفور على كريمة الحاجة خرجت  خفيفا. طرقًا الباب وطرق كريمة الحاجة غرفة إلى حسن
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 نهام وطلب ضيافتهم في القادمين اليومين يقضي سوف أنه أمه وأخبر يالنوح الغراب إلى حسن الشيخ أشار

 إلى يصعد أال األفضل من أن أي  أحد. يزعجه أال على تحرص وأن طلباته ترى وأن السطوح غرفة له تفتح أن

 مع وصعدت بالماء مليئًا وطبقًا الطعام بعض وأحضرت المطبخ إلى كريمة الحاجة ذهبت  غيرها. أحد السطوح

 لرحلةا كانت  النوم. في وراح عينيه وأغلق الغرفة إلى النوحي الغراب دخل  السطوح. غرفة لتفتح حسن لشيخا

 رقمستغ وهو النوحي الغراب رؤية عند كريمة الحاجة ابتسمت  ومضنية. طويلة رحلة نفرة كفر إلى القاهرة من

  حته.بص محتفظا زال ما أنه على حال كل على هلل الحمد  شبابه. في عليه كان عما كثيًرا شكله تغير  النوم. في

 واربًام تركه أنه إال برفق, الباب حسن الشيخ أغلق  توقف. بدون نفرة كفر إلى القاهرة من اليوم طار أنه يكفي

 ذهب  .له لتفتح كريمة الحاجة صعود ينتظر أن بدون الصباح في الغرفة مغادرة النوحي الغراب يستطيع حتى

  المالئكة. عم باللبن الرز أكل في مستغرقة كانت التي زينب بجوار واستلقى الباب وأغلق غرفته إلى حسن الشيخ

   النوم. في وراح المخدة على رأسه وألقى جواره, إلى النائم المالك وجه رؤية عند حسن الشيخ ابتسم

 يقةحق األمر, في طيفالل  والفطور. الشاي إلعداد المنزل في تتحرك وهي أمه صوت على حسن الشيخ استيقظ

 وه القاهرة إلى السفر قبل اإلفطار طعام حسن الشيخ يتناول أن احتمال أن تعلم كانت كريمة الحاجة أن األمر,

 هيو المليون في الواحد هذا يأتي أن لتقبل تكن لم أنها إال المليون, في واحد إلى يصل ال قد جًدا ضعيف احتمال

 هحاج يا يخليك   هللا  وجهه. على تسطع واالبتسامة الشاي من رشفة ذوأخ حسن الشيخ توضأ  مستعدة. غير

 العكابري بآل عامًرا المسجد كان  وخرج. الدار باب وفتح زينب إلى ونظر والدته, يد حسن الشيخ قبل  كريمة.

 الةالص وأدى هللا, رحمه والده مع فيه يقف كان الذي المكان نفس  األول. الصف في مكانه حسن الشيخ وأخذ

 المحطات بين المؤشر وقلب السيارة, وأدار محمود الحاج جاء  محمود. الحاج سيارة تقف كانت حيث إلى وخرج

 القاهرة. إلى السيارة وانطلقت

 ثم بقليل, الظهر صالة قبل ما إلى المسجد في ونام محمد, الدكتور قابل حيث كالمعتاد, القاهرة في اليوم مضى

 لىإ وانطلقا محمود الحاج مع الغداء طعام تناول ذلك وبعد الظرف, استلم حيث مكتبه إلى محمد الدكتور مع اتجه

 إلى سنح الشيخ وصعد الجماعة, بناية من بالقرب العادة هي كما السيارة توقفت اإلسكندرية, وفي  اإلسكندرية.

 وسلمه لمظروفا منه واستلم كالعادة ترحاب بكل استقبله الذي الرحمن عبد خيري المهندس سيادة مكتب

 ائالً ق أمامه الكرسي إلى بيده فأشار عنه الحديث يريد ما حسن الشيخ لدى أن الحظ أيضا وكالعادة آخر, مظروفًا

 أمس. ليلة النوحي الغراب به أخبره ما حسن الشيخ له وحكى  حسن؟" شيخ يا عندك "ما

 انتهى   واحدة. مرة خيري مهندسال سيادة يقاطعه أن بدون النوحي الغراب به أخبره ما حسن الشيخ حكى

 دبع يديه بين رأسه وضع أن هو فعله ما كل  واحدة. بكلمة خيري المهندس ينطق ولم روايته من حسن الشيخ

 دثناتح أنت حسن شيخ يا "وهللا نفسه يكلم وكأنه وقال رأسه خيري المهندس هز  واحدة. يد على يضعها كان أن

 مرة خيري, المهندس قال   القاهرة". في وال هنا ال  لها. حل هناك أن دأعتق وال لها حال أرى ال مصيبة عن

  شرطة. مصر في لدينا توجد ال  الشرطة. إخبار نستطيع ال أننا األمر هذا في "المصيبة نفسه: يحدث وكأنه أخرى

 وال ةشرط ليس الجيش  أيضا. الجيش إخبار نستطيع ال أننا المصيبة  يناير. 21 يوم منذ اختفت  وقعت. الشرطة

 بعد إال يحدث ال ذلك أن إال المجرمين على للقبض جهده كل الجيش يبذل حقًا,  جريمة. لمنع يتدخل أن يستطيع

 جيشال يقوم ثم الجريمة تقع حتى االنتظار يمكننا ال نحن هذه نحن حالتنا في  بجريمتهم. قاموا قد يكونوا أن

   المجرمين. على القبض بإلقاء

  ر؟البش من اآلالف عشرات موت بعد التدخل من الفائدة ما  له. قيمة ال هذه حالتنا في الجريمة وعوق بعد التدخل

 هم بها أمروا الذين المجرمين ألن الجريمة هذه وقوع بعد تدخل هناك يكون لن أنه من واثق أنا األمر, حقيقة

 يعنستط ال أننا ذلك إلى أضف  ر.الثوا على والتخليص الثورة إجهاض بعد الحكومة رأس على سيكونون الذين

 يف صعوبة أي يجدوا لن الذين زينب السيدة بلطجية نواجه نحن  الجريمة. هذه إليقاف شبابنا وإرسال التدخل

 أن فكرة  مسلحة. جماعات وال شرطة, وال جيش, لدينا يوجد ال نحن  نرسلها. أعداد أي على بالكامل القضاء

 لك,ذ من أكثر  بالواقع. لها عالقة وال اإلعالمي اإلنتاج مدينة وتسويق إنتاج من فكرة هي مسلحة جماعات لدينا

 الجماعة قامت عمل أنه على األمر بتصوير اإلعالم يقوم فسوف الجريمة منع واستطعنا معجزة حدثت لو حتى

 مع لكالما عن خيري المهندس سيادة توقف   المصرية." الثورة عن دفاًعا ماتوا الذين هم البلطجية وأن به

 إن ًداغ بعض نرى وسوف حسن شيخ يا هللا على أنت "توكل وقال: حسن الشيخ إلى ونظر رأسه رفع ثم نفسه,

 المكتب من وخرج خيري المهندس سيادة حسن الشيخ حيا  موصودا". كان بابًا هللا يفتح أن وعسى هللا شاء

 نفرة. كفر إلى الطريق في وانطلق السيارة حمفتا محمود الحاج أدار  انتظاره. في محمود الحاج كان حيث إلى

 عن محمود الحاج يتوقف لم كما العادة, هي كما محطة, إلى محطة من االنتقال عن الراديو مؤشر يتوقف لم



Copyright2017 © الصفحة 44 من 08                                                            منشورات مركزتطوير الفقه اإلسالمي 

 أنب العادة, غير على واحدة, مرة ولو حسن الشيخ ينطق لم  كذلك. كالعادة األنباء, على التعليق شريط إعطاء

 مل وأنه خسرانه القضية بأن يوحي خيري المهندس سيادة مع الحديث شكل كان  هللا. إال غالب ال أو هلل الحمد

 فيه. من رؤوس على التحرير ميدان تدمير قبل قالئل أيام سوى تبق  

 قفزت والسعادة خلفها تقف وزينب تبتسم وهي كريمة الحاجة منها وخرجت حسن الشيخ دار أمام السيارة توقفت

 بهًجام استقباالً  كان  الكبير. أخيه بمقدم ليرحب الدار خارج إلى حسين قفز  لديها. إنسان بأح لرؤية عينيها من

 وهو ةالفرح يبدي أن إلنسان يمكن كيف  مماثلة. بفرحة الفرحة مبادلة في صعوبة يجد كان حسن الشيخ أن إال

 أيام؟ خالل حياتهم يفقدون سوف البشر من اآلالف عشرات أن يعلم

 عن عبده أم تأخرت كيف  كالعادة. البلد أخبار عن كريمة الحاجة تحدثت  العشاء. طعام حسن الشيخ تناول

شط فعله ما بعد وجهها الناس يرى أن من خجالً  اليوم الحضور شط – باألمس الم   عبده ألم الوحيد االبن هو الم 

 أنه على الموضوع وأنهى – هللا أكرمه – بدر الحاج تدخل وكيف السوق, من حمام زوج سرقة حاول عندما –

 كانوا البلد أهل أن إال يفعل بما تماما وعي على كان المشط أن فاهمة الناس كل كانت طبعًا  تفاهم. سوء مجرد

 لىإ السفر في العكابري أحمد الحاج نية عن تحدثت كما  غيره. سند لها ليس التي المسكينة أمه في يفكرون

 أن الإ واإلسكندرية, القاهرة في الوضع أخبار عن اآلخر هو حسين ساءلت  التحليالت. ببعض للقيام غًدا طنطا

  له.يشغ ما لديه حسن الشيخ أن تماما واضًحا كان  غالب. هللا بأن الرد في حتى صعوبة يجد كان حسن الشيخ

 بلقلت وقامت نفسها كريمة الحاجة وحملت الخارج, إلى الطبلية حسين وحمل المطبخ, إلى األطباق زينب حملت

 لغرابا كان إذا عما خفيض بصوت سألها ثم رأسها, هو وقبل حسن الشيخ قام  الغرفة. تغادر أن قبل حسن الشيخ

 هأن إال شيئا يحتاج كان إذا ما لترى مرة من أكثر السطوح إلى صعدت بأنها كريمة الحاجة ردت  بخير. النوحي

 زمان, أيام عليه كان عما كثيًرا قل قد عددهم كان وإن نفرة, كفر غربان من القدامى بأصدقائه محاطا دائًما كان

 حرصت أنها كريمة الحاجة أضافت  الشباب. ذكريات يسترجع وكأنه نفرة كفر فوق الطيران دائم كان أنه كما

   اليوم. طوال غيرها أحد السطوح إلى يصعد أال على

  باق.األط غسيل من زينب انتهاء نتظاربا وجلس بضيفه الهتمامها شكره عن تعبيًرا أمه رأس حسن الشيخ قبل

 - اآلخر هو يبتسم وهو حسن الشيخ إليها نظر  حسن. الشيخ لها خلص أخيًرا,  تبتسم. وهي زينب حضرت

 معه يتحدث أن إلى يحتاج الدار في عزيز ضيف الليلة لديه إن لها وقال – زينب إلى النظر يسعده حسن الشيخ

 من الحديث هذا سيأخذ كم يدري ال فهو تنام حتى عودته تنتظر أال حسن الشيخ منها طلب  يطول. قد حديثًا

  ألهمية.ا شديد ألمر إال ليتركها يكن لم حسن الشيخ أن تعلم كانت أنها إال حلقها في بغصة زينب شعرت  الوقت.

 تفيهك على ثقيلة عباءة ووضع حسن الشيخ قام  الفراش. إلى واتجهت برفق واحتضنته الكنبة على من قامت

 النوحي. الغراب مع للحديث السطوح إلى واتجه

 متما مظلمة الغرفة كانت  بالدخول. النوحي الغراب من استئذانا برفق السطوح غرفة باب حسن الشيخ طرق

 لشيخا تحسس  المكان. يضيئان كأنهما عيناه تلمع منها ركن في النوحي الغراب يقف البرودة تمام باردة الظالم

 الشيخ حيا  الغرفة. وأضاء فأضاءها الكوة في موجودة كانت التي الجاز اللمبة إلى وصل حتى طريقة حسن

 تجولال في اليوم قضى كيف عن النوحي الغراب حدثه  يومه. قضى وكيف الحال عن وسأله النوحي الغراب حسن

 أن حيالنو لغرابا ذكر  رأسه. مسقط في قضاها دقيقة بكل استمتع وكيف األصدقاء مع والحديث نفرة كفر في

  نفرت". "كفر الفرعوني األصل من الحديثة النسخة إال هو ما هذا نفرة كفر اسم أن له ذكرت ما كثيًرا والدته

 كان  غيرها. في عاش ثم فيها عاش من إال يعرفه ال شيء وهذا جميلة, فعالً  نفرة وكفر  الجميلة. القرية أي

 حيالنو الغراب من حسن الشيخ استأذن  البرودة. شديدة كانت غرفةال أن إال جميالً  للحق النوحي الغراب حديث

 هدأت أن وما السطوح غرفة أمام وأشعلها الجاز بعض عليها سكب بالخشب مليئة براكية دقائق بعد ليعود وخرج

 الحديث. في وبدأ جيدا حوله العباءة ولف الغرفة, أدخلها حتى قليال النار

 أن نيمك شيء أي أحد يد في ليس أن بوضوح بين أنه إال كالمه في للغاية امختصرً  كالعادة, حسن, الشيخ كان

 آلالفا عشرات موت فكرة لقبول اآلن من نستعد أن علينا أن أي  لها. التخطيط يتم التي الجريمة إليقاف يفعلوه

 نأ يستطع لم  مرة. من أكثر بعنف ويسارا يمينا رأسه النوحي الغراب هز  المصرية. الثورة ونهاية البشر من

 قدو الجميلة التحرير ميدان بنايات وال أمعاؤه, انفجرت وقد الميدان منظر وال القتلى, هؤالء كل منظر يتخيل

   كلها. سقطت قد تكن لم إن واجهاتها سقطت

 كرةف عملها في المصرية الشرطة تقصر أن فكرة  المصرية. الشرطة سقوط فكرة تقبل على كذلك قادًرا يكن لم

  ممكنة. فكرة أيًضا هي فاسدة المصرية الشرطة تكون أن فكرة  ممكنة. أنها إال سيئة فكرة هي حقًا  مقبولة.

 فرةن كفر بيوت في النوحي الغراب عاش  صالحين. عشرة يوجد فاسد شرطة ضابط كل وأمام  وحده. هلل الكمال
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 ومن الناس أنظف من أنهم ويعلم قرطام أحمد اللواء وسيادة شاهين حسن اللواء سيادة على قرب عن تعرفو

 حمدأ اللواء سيادة قرب عن يعرفون الذين السبع بركة غربان من العديد النوحي الغراب يعرف  الناس. أخلص

 أشرف من كواحد منها وخرج مصر رجال أشرف من كواحد الوزارة دخل الذي السابق الداخلية وزير رشدي

 فكرة تبدو كانت الناس بقتل البلطجية يقوم بينما المتفرج موقف الرجال هؤالء مثل يقف أن فكرة  مصر. رجال

  ي.النوح الغراب وال  بكلمة. حسن الشيخ ينطق ولم ببطء الوقت مر   خطأ. شيء األمر في أن بد ال   مستحيلة.

 طوحالس غرفة من ركن في النوحي الغراب مع حسن الشيخ يجلس أن فكرة  التفكير. في مستغرقًا كالهما كان

 يفعال أن من بد ال  النوحي. والغراب حسن الشيخ من كل من مرفوضة فكرة كانت الجريمة وقوع انتظار في

 هرأس النوحي الغراب رفع فجأة  عمله. يمكن الذي الشيء هذا عن فكرة أي لديهما تكن لم أنهما المشكلة  شيئا.

 "وجدتها". وقال تبرقان وعيناه

 مصر في الشرطة كالب فإن مصر حراسة عن كفوا قد مصر في الشرطة رجال كان إذا إنه النوحي الغراب قال

 ةلثاني ولو تتأخر لن وأنها أماكنها في زالت ما الشرطة كالب أن النوحي الغراب بين  مصر. حراسة عن تكف لم

 نأ علم إذا المتفرج موقف يقف لن هول الكلب بأن كاملة ثقة على إنه النوحي الغراب قال   بواجبها. القيام عن

 حياة إنقاذ أجل من بحياته حياته طوال هول الكلب غامر  للخطر. معرضة المصريين من اآلالف عشرات حياة

 هإلي الذهاب هو األمر يحتاجه ما كل  للخطرة. معرضة اآلالف عشرات وحياة بها يضن ولن شخصين أو شخص

 وسيعرض الغد في هول الكلب إلى سيذهب إنه يقول وهو النوحي الغراب عينا التمعت  األمر. على وإطالعه

 سجدم أمام مباشرة الفجر صالة بعد الغد في يلتقيا أن على النوحي الغراب مع حسن الشيخ اتفق  عليه. األمر

 لرحلةا كانت حيث مستبعدة القاهرة إلى وحيالن الغراب يطير أن فكرة كانت  القاهرة. إلى سويا للسفر الناحية

 القاهرة إلى نفرة كفر من ثم نفرة كفر إلى القاهرة من السفر فكرة  تماما. استهلكته قد نفرة كفر إلى القاهرة من

 وحيالن الغراب كان إذا عما حسن الشيخ تساءل  ولت. األيام وهذه الشباب, أيام ممكنة فكرة كانت اليوم نفس في

 مع قىيب أن يفضل إنه النوحي الغراب قال  إطفاءها. يفضل أم الجاز اللمبة من المنبعث الضوء إبقاء في يرغب

 ازالج اللمبة حسن الشيخ أطفأ  مطفأة. واألضواء النوم على معتاد إنه حيث فقط الراكية من المنبعث الضوء

 غرفته. إلى واتجه قارصا البرد كان حيث جيًدا وراءه الباب وأغلق

 أن قبل النوحي الغراب إليقاظ الباب وطرق السطوح غرفة إلى صعد ثم وتوضأ حسن الشيخ قام صباح,ال في

 بعد لقاهرةا إلى ستنطلق السيارة أن وأخبره النوحي الغراب على الصباح بتحية حسن الشيخ ألقى  الغرفة. يدخل

 وخرج ,زينب من عينيه ومأل أمه, رأس حسن الشيخ قبل  للسيارة. الخلفي المقعد على مكانا له سيعد وأنه دقائق

 ادةكالع الحاج سيارة إلى واتجه الفجر صالة حسن الشيخ صلى  قلبه. إلى الناس أحب دعوات تصحبه الدار من

  لنوحي.ا الغراب عليها ينام لكي السيارة أرضية على قديمة بطانية ووضع الخلفي الباب فتح المرة هذه في أنه إال

 ارط حتى السيارة باب يفتح حسن الشيخ رأى أن وما الساحة, يرقب الدار سطح على قفاوا النوحي الغراب كان

 الحاج جانب إلى مكانه وأخذ السياة باب حسن الشيخ أغلق  بهدوء. السيارة ودخل حسن الشيخ جانب إلى

 اهرة.الق إلى رةالسيا وانطلقت األخبار محطات في التقليب وبدأ السيارة مفتاح وأدار محمود الحاج حضر  محمود.

 يقظاست  المقطم. في الجماعة مبنى أمام السيارة توقفت أن إلى ساعات ثالث من أكثر كالمعتاد, الطريق, يأخذ لم

 على ناناإلث اتفق  حسن. الشيخ يرى حتى الخلفي المقعد إلى وصعد السيارة بتوقف شعر عندما النوحي الغراب

 لىع معه واتفق هول الكلب على األمر عرض قد النوحي الغراب يكون أن بعد مباشرة الظهر صالة بعد يلتقيا أن

 زلن  الرحمن. عبد خيري المهندس سيادة مع للتنسيق االسكندرية إلى ذلك بعد الجميع يتجه أن على العمل خطة

 غرابال حسن الشيخ حيا  النوحي. الغراب يخرج حتى للسيارة الخلفي الباب وفتح السيارة من حسن الشيخ

 الغراب طار  محمود. الحاج يصحبه المبنى داخل إلى متجها واستدار مهمته في يوفقه أن هللا ودعا حيالنو

   الشرطة. كالب تعيش حيث إلى النوحي

 علل زينهم مقابر إلى توجه وعليه هول, الكلب فيه يعيش الذي المكان عن فكرة أية النوحي الغراب لدى تكن لم

 ابشب من شاب أخبره حتى حال, أية على كثيًرا, البحث يطل لم  بعنوانه. علم ىعل يكون هناك أصدقائه من أحًدا

 لذهابل استعداده عن الشاب الغراب أعرب  الخامس. بالتجمع الشرطة كلية في حاليا يقيم هول الكلب بأن الغربان

 إلى اإلثنان اروط شهامته على الشاب الغراب النوحي الغراب شكر  الطريق. إلى إلرشاده النوحي الغراب مع

   الخامس. التجمع

 ولم فرةن كفر ترك أن منذ زينب السيدة في قبع قد فهو الجديدة, القاهرة رأى أن النوحي للغراب سبق قد يكن لم

 أةمفاج الشكل, بهذا الجديدة, القاهرة منظر كان  العيش. لقمة عن بحثا زينهم قرافة إلى للذهاب إال أبًدا يغادرها

 الغراب شعر  جمالها. في لها مثيل ال أحياء وراء وأحياء العالم, بيوت أجمل من شوارع وراء شوارع  له.
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 في صورها يرى التي البالد هذه من أي أو أوستراليا, أو أمريكا, إلى وهاجر مصر ترك قد وكأنه النوحي

 متدي سور بها حيطي المباني من مجموعة إلى الشاب الغراب أشار وفجأة  زينب. السيدة مقاهي في التليفزيون

 ومواقف وأزهار, وحدائق, يكون, ما أجمل من وشوارع يكون, ما أحلى من مبان  اتجاه. كل في األمتار مئات

 الشرطة. كلية هي هذه كانت  سواء. والقديمة الجديدة القاهرة سكان تسع سيارات

 بهيصاح النوحي الغراب فمضى ة,ساطع والشمس دافئًا السنة, من الوقت هذا مثل في العادة غير على الجو, كان

 ثيًرا,ك بحثهما يطل لم  يريانه. بما استمتاعا وأيًضا هول الكلب عن بحثًا الكلية فوق الطيران في الشاب الغراب

 وهم الشرطة كالب من مجموعة به تحيط الشمس في متمدًدا هول الكلب الشاب الغراب لمح إذ حال, أية على

 بجواره وهبط ثوان إال هي وما الجمع هذا من قريب مكان إلى الشاب ابالغر هبط  خفيض. بصوت يتحدثون

   النوحي. الغراب

 له يسبق لم هو األمر, حقيقة  عليه. تعرف أن له يسبق لم هو إذ باستغراب, النوحي الغراب إلى هول الكلب نظر

 في يعمل ألنه ربما  عنه. االبتعاد على الغربان تحرص ما لسبب إذ اإلطالق, على غراب أي على تعرف أن

 الً قائ يقولها كلمة كل ومن تماما نفسه من الواثق كالم يكلمه وهو هول الكلب نحو النوحي الغراب سار  الشرطة.

 ميه بل يهمه أمر في جاءه قد أنه إال هول الكلب على التعرف له يسبق لم إذ يفعله ما بغرابة وعي على إنه له

   مصر. في كلب كل

 ىإل النوحي الغراب نظر  النوحي. الغراب يقوله ما إلى شديد باهتمام ونظر أذنيه وطرطق أسهر هول الكلب رفع

 يده ورفع النوحي الغراب مقصد هول الكلب فهم  شيئا. يقل ولم هول بالكلب المحيطة الشرطة كالب مجموعة

 أنو شرطة كالب هنا الجميع إن له وقال الكالم, في يستمر بأن النوحي الغراب إلى إشارة في يهزها وهو اليمنى

 كبيرةو صغيرة كل فيه ذكر مستفيضا مطوال حديثًا تحدث النوحي. الغراب وتحدث  لديه. ما كل أمامهم يقول أن له

 هول. الكلب مكان إلى الشاب الغراب أرشده كيف ذلك في بما فيه, بمن التحرير ميدان نسف مخطط من

 من اآلالف عشرات حياة  الكالب. وجوه على باديا الذهول كان حتى روايته من النوحي الغراب انتهى أن ما

 إلى رينظ أن الشرطة كالب من كلب يستطيع كيف  الشرطة؟ كلية في يتشمسون وهم للخطر معرضة المصريين

 كالب إليهم تنظر كيف  وزوجاتهم؟ أطفالهم من ودعك أنفسهم, يواجهون كيف  اليوم؟ بعد المرآة في وجهه

 في اطعامه عن تبحث التي الشوارع كالب أمام بها يتمتعون التي االمتيازات كل يبررون كيف  اليوم؟ بعد مصر

 إلى نظرف الكالب وجه تعتلي الغضب ببوادر هول الكلب شعر  الطعام؟ بأطايب يتمتعون هم بينما الزبالة صفائح

 الناس آالف يموت أن حتما كان وإذا المتفرج, موقف الشرطة كالب تقف لن  الالمع. الحديد نظرة منهم واحد كل

 ونظرات واحًدا يوما هول الكلب يعيش لن  الشرطة. كالب كل ومعه معهم هول الكلب فسيموت التحرير ميدان في

 في به الترحيب وأصوات االحتقار نظرات مع العيش يمكن كيف  االحتقار. نظرات تكن لم إن به, تحيط العتاب

 أذنيه؟ في رنت مازالت مصر في إليه ذهب مكان كل

 النوحي الغراب رد  العملية. لهذه الزمني اإلطار عن فكرة أي النوحي الغراب لدى كان إذا عما هول الكلب تساءل

 ة,العملي في المشتركين البلطجية عدد عن كذلك هول الكلب تساءل   ثالثة. أو يومين  أيام. مسألة المسألة أن

 فيه ستتم الذي والوقت القطارات, هذه اختطاف وأماكن ناميت,بالدي سيشحنونها التي المترو قطارات وعدد

 من هول الكلب قام    التساؤالت. هذه كل على النوحي الغراب أجاب  الدقيقة. التفاصيل من وغيرها العملية,

 تىح مكانه في النوحي الغراب وقف  النوحي. الغراب به أخبره فيما يفكر وهو الساحة في يسير ومضى مكانه

 النوحي الغراب إلى واتجه أذنيه وطرطق فجأة رأسه هول الكلب رفع  الموضوع. دراسة من هول الكلب ينتهي

 عمله. على استقر بما ليخبره

 هذا  العملية. في ستشترك الشرطة كالب كل أن هي تماما واضحة تكون أن يلزم نقطة أهم إن هول الكلب قال

 ةكلي في حاليا الموجود الشرطة كالب عدد أن هي كذلك واضحة تكون أن يجب التي الثانية النقطة  محسوم. أمر

 ليناع أن ذلك يعني   العملية. بهذه للقيام يكفي ال – فقط أساسه على العمل يمكننا الذي العدد وهو – الشرطة

 هول لبكال قال  الشرطة. كالب عدد من بكثير أكثر أعداد إلى ستحتاج العملية إن حيث كلها البلد بكالب االستعانة

 والتي بالحراسة العاملة البلدي الكالب من معقول عدد بها الشرطة فكلية بنفسه العملية هذه تنظيم سيتولى إنه

   نفسه. هول الكلب عن وال بل الشرطة, كالب عن كفاءة تقل ال أنها إلثبات الفرصة هذه ستنتهز

 لتتشك مجموعات ثالث على الشرطة بكال تتوزع بأن باختصار, تقضي, هول الكلب عرضها التي الخطة كانت

 يالئهماست بعد البلطجية على بالهجوم مجموعة كل تقوم  كلبا. عشر ثالثة أو كلبا عشر اثنى من منها مجموعة كل

 البلطجية, مع التعامل على مجموعة كل تعمل  القطارات. إلى الشاحنات من الديناميت نقل وبدء القطارات على

 بين   الهرب. من ومنعهم حركتهم شل ذلك بعد البلدية الكالب تتولى أن على رضاأ وإلقائهم سالحهم, ونزع
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 ال اصخ تدريب إلى يحتاج المسلحين المجرمين مع التعامل أن إلى يعود الشكل بهذا العمل تقسيم أن هول الكلب

 ألي ويمكن خاص تدريب إلى المسلحين غير المجرمين حركة شل يحتاج ال حين على الشرطة كالب لغير يتوفر

 أرجلو أيدي في الكالبشات بوضع األنفاق" مترو ثوار "ائتالف يقوم ذلك من االنتهاء بمجرد  به. يقوم أن كلب

 المحملة الشاحنات وجود إن هول الكلب قال  متلبسين. عليهم والقبض للحضور الجيش وإبالغ البلطجية

 كلها صرم بلطجية إلرسال تكفي جرائم بالديناميت اوتعبئته األنفاق مترو قطارات على واالستيالء بالديناميت,

  المشنقة. حبل إلى يكن لم إن المؤبد السجن إلى

 أن إلى والموافقة الفهم عالمة الوقت طوال رأسه يهز وهو هول الكلب حديث إلى باهتمام النوحي الغراب أصغى

 يفهم لم أنه إال هول الكلب قالها كلمة كل مع يتفق إنه النوحي الغراب قال هنا   حديثه. من هول الكلب انتهى

 ميةالتس هذه إن هول الكلب قال  االسم. بهذا سمع أن له يسبق ولم األنفاق" مترو ثوار بـ"ائتالف الخاص الجزء

 داخل مرة من أكثر بنفسه سمعها وقد الناس من مجموعة أي لتسمية الحالي الوقت في الشائعة التسمية هي

 لكلبا بين  بالجيش. واالتصال البلطجية لكلبشة الشباب من عدد وجود ضرورة هو دالمقصو كل  الشرطة. كلية

 هول الكلب وأخبر الفهم عالمة رأسه النوحي الغراب هز  به. القيام الشرطة كالب تستطيع ال عمل هذا أن هول

 لتشكيل مالالز ابالشب توفير في مشكلة أي وجود يتوقع ال وأنه عليه, االتفاق تم بما حسن الشيخ سيخبر بأنه

 تجاها في وطار الرفيع الخلقي حسه على وشكره هول الكلب النوحي الغراب حيا   األنفاق". مترو ثوار "ائتالف

  الشاب. الغراب بجواره وهبط الجماعة مبنى من بالقرب النوحي الغراب هبط  الشاب. الغراب يصحبه المقطم

   السفر. على وقت طويل يبق   لم أي  اإلسكندرية. إلى قواالنطال الظهر أذان موعد من يقترب الوقت كان

 لكلبا به أخبره فيما للتفكير كافيا وقتًا النوحي الغراب أعطى قد المقطم إلى الخامس التجمع من الطيران كان

 عما األمر, حقيقة أو,  عمله. هول الكلب يستطيع عما فقط تحدث قد هول الكلب أن إدراك في بدأ وعليه  هول.

 أدرك   عمله. مصر غربان تستطيع فيما يفكر لم أنه إال عمله – شرطة وغير شرطة - مصر كالب طيعتست

 عمله. الغربان تستطيع فيما التفكير عمله: عليه يتوجب ما هو هذا أن النوحي الغراب

 يه لغربانا أن هي المقطم إلى الخامس التجمع من طيرانه أثناء النوحي الغراب إليها توصل التي الفكرة كانت

  يهم.عل للهجوم المناسبة واللحظة تواجدهم أماكن وتحديد السيدة بلطجية على التعرف تستطيع التي الوحيدة

 أن أخبرهو عينيه في إليه ونظر الشاب الغراب نحو ثقيلة بخطوات النوحي الغراب سار  العملية. قيادة باختصار,

 رانةطي أثناء إليها توصل التي الخطة الشاب للغراب النوحي ابالغر شرح  ثقيلة. مهمة ألداء اختارته قد األقدار

 المقطم. إلى الخامس التجمع من

 بذهاب تقضي المقطم إلى الخامس التجمع من الطيران فترة خالل النوحي الغراب وضعها التي الخطة كانت

 المجموعة هذه تعمل  بهم. يوثق الذين الغربان من صغيرة مجموعة بصحبة زينهم قرافة إلى الشاب الغراب

 التي رةالمقب مكان بالضبط النوحي الغراب وصف  لهم. المرافقين والبلطجية البراهمية ثالثي على التعرف على

 سوى الشاب الغراب على فما مكانهم على التعرف صعوبة حالة في حتى أنه وأضاف البراهمية فيها يجتمع

 بدخان المختلط المشوي اللحم رائحة ويشم الطبيخ, اننير يرى أن إلى آلخر حين من المقابر فوق التحليق

 ستكون الليلة أن على وأكد حولهم الغربان تجمع على معتادون البراهمية أن النوحي الغراب بين  الحشيش.

 اآلداب التزموا طالما مشاكل أي تواجه لن الغربان أن أي  أيديهم. من اللحم يخطفوا ال أن شريطة للجميع ممتعة

 الصياح. في يبالغوا ولم المرعية

 دةوالعو تحركاتهم, ومتابعة وأعوانهم, البلطجية, على التعرف هو العملية هذه من الهدف أن النوحي الغراب بين

 الغربان أن أي  عمله. ينوون ما ومعرفة ذهبوا, أينما معهم والذهاب خروجهم, وانتظار منازلهم, إلى معهم

 ,الديناميت شاحنات سيقودون الذين البلطجية على التعرف إلى لعملا هذا يهدف  شرطة. غربان إلى ستتحول

 نم الديناميت بنقل سيقومون الذين وأولئك األنفاق, قطارات على باالستيالء سيقومون الذين والبلطجية

   القطارات. إلى الشاحنات

 إلى منها واحدة كل تذهب مجموعات ثالث إلى تنقسم أن ذلك بعد المجموعة هذه على أن النوحي الغراب أكد

 ديناميتبال شحنها ثم ومن فيها األنفاق قطارات على واالستيالء القتحامها البلطجية يخطط التي النقاط من نقطة

 ةمحط إلى والثانية المرج, محطة إلى منها واحدة تذهب أن أي  فيه. بمن ونسفه التحرير ميدان إلى بها والسير

 والبلطجية, الكالب وصول المجموعات هذه من مجموعة كل تنتظر  وان.حل محطة إلى والثالثة الخيمة, شبرا

 شحن في البلطجية بدء بمجرد الهجوم في البدء إشارة وإعطاء الجو, من البلطجية تحركات رصد على وتعمل

 ضلمنخفا والطيران الهاربين البلطجية وتتتبع الجو من العملية متابعة على ذلك بعد الغربان تعمل  الديناميت.

   معهم. بالتعامل وتقوم الكالب تتبعهم بحيث رؤوسهم فوق
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 ابتسم  له. رواه ما حكاية يعيد أن الشاب الغراب من طلب حتى خطته بيان من النوحي الغراب انتهى أن ما

 عدب النوحي الغراب سأله  بصدده. هم ما أهمية االعتبار في آخذًا له استجاب أنه إال الطلب لطرافة الشاب الغراب

 على تدل موجزة, واضحة, الشاب الغراب إجابات جاءت   الخطة. جوانب لبعض فهمه من للتأكد أسئلة عدة ذلك

 الشيخ ظهر حتى الشاب الغراب "استجواب" من النوحي الغراب انتهى أن ما  النوحي. الغراب لخطة فهمه حسن

 لىإ قفزتين وقفز الشاب الغراب النوحي الغراب حيا  السيارة. إلى طريقهما في محمود الحاج يصحبه حسن

   اإلسكندرية. إلى الطريق في السيارة وانطلقت   الخلفي. المقعد إلى بهدوء دخل ثم محمود الحاج سيارة

 لتفصيلبا النوحي, الغراب بين  السيارة. تحرك بمجرد الحديث في وبدأ الخلفي المقعد على النوحي الغراب وقف

 لخاصةا اإلضافات بين كما التحرير ميدان نسف مخطط إلفساد هول الكلب عهاوض التي الخطة تفاصيل كل الممل,

 دخول على النهائي, التحليل في يعتمد, الخطة نجاح أن النوحي الغراب أكد  بوضعها. هو قام والتي الغربان بعمل

 من أكدمت نهأ خفيض, بصوت النوحي, الغراب أضاف  األنفاق". مترو ثوار "ائتالف في ممثالً  البشري العنصر

 من حسن للشيخ يمكن  االئتالف. هذا لتشكيل الالزمين الثوار جمع في صعوبة أي يالقي لن حسن الشيخ أن

 لم    هناك. المجتمعين الثوار آالف مئات من ثائر ألف مائة – شاء إذا – يجمع أن التحرير لميدان واحدة زيارة

 لحاجا سيارة تاريخ في الوحيدة المرة هي هذه كانت  ليل.بق قويسنا قبل إال الكالم عن النوحي الغراب يتوقف

 النوحي. الغراب خالف أحد يتحدث لم  صوتا. الراديو فيها يصدر لم التي محمود

 سفن يعد لم  صدره. عن انزاح قد ثقيالً  حجًرا بأن حسن الشيخ شعر حتى كالمه من النوحي الغراب انتهى أن ما

 أن التاريخ في يحدث لم  هول. الكلب ويقودها هول الكلب وضعها خطة اآلن كهنا  مقدرا. أمًرا التحرير ميدان

 الغراب به يقوم الذي العمل مثل بعمل الغربان قام أن كذلك التاريخ في يحدث لم  هول. الكلب تواله عمل فشل

 شرالب أيدي على تقوم التاريخ في ثورة أول هي المصرية الثورة أن الدوام على التاريخ يذكر سوف   النوحي.

 نأ من ثقة على فهو األنفاق" مترو ثوار "ائتالف بموضوع يتعلق فيما أما  والغربان. الكالب وتستكملها

 ال ام يوميا الجماعة مبنى حول يتجمع  آالف. عشرة يكن لم إن الثوار من ألفًا يجند أن يستطيع خيري المهندس

   الثوار. من ألف عشرين عن يقل

 نوحيال الغراب وسأل الخلفي المقعد إلى ونظر حسن الشيخ استدار  السبع. بركة تدخل أتبد قد السيارة كانت

 ال بأنه النوحي الغراب رد  نفرة. كفر إلى الذهاب يفضل أم اإلسكندرية إلى معهم السفر في يرغب كان إذا عما

 لىإ الذهاب أن عن فضال  بعد". منها يشبع "لم فهو نفرة كفر إلى الذهاب ويفضل اإلسكندرية في أحًدا يعرف

 عما النوحي الغراب حسن الشيخ سأل  ممتدة. لساعات محمود الحاج سيارة في "الحبسة" معناه اإلسكندرية

 وحيالن الغراب رد  البلد. إلى يوصلونه أن إلى يحتاج أنه أم نفرة كفر إلى بالطيران له تسمح صحته كانت إذا

 بلق السيارة توقفت   عرضه. على حسن الشيخ وشكر طيران قائقد خمس من أكثر إلى يحتاج ال المشوار بأن

 وهز وحيالن الغراب نزل  للسيارة. الخلفي الباب ليفتح حسن الشيخ ونزل بقليل السنطة – السبع بركة طريق

  حمود.م الحاج بجوار مكانه وأخذ الخلفي الباب حسن الشيخ أغلق  نفرة. كفر إلى وطار حسن الشيخ شاكًرا رأسه

 اإلسكندرية. إلى السيارة وانطلقت الراديو مفتاح محمود الحاج ارأد

 كل رؤية عند خيري المهندس سيادة ابتسم   تبتسم. وجهه في عضلة وكل حسن الشيخ دخل اإلسكندرية, في

. االبتسام  حسن. الشيخ وجه على االبتسام هذا   سن.ح شيخ يا "خير, وقال أمامه الكرسي إلى سيادته أشار  معد 

 النوحي والغراب هول الكلب بخطة – باختصار – وأخبره خير, كله عنده ما بأن حسن الشيخ رد  عندك؟". ام

 سيطلب بأنه خيري المهندس سيادة رد  مئة. ثالث عن يزيد ال الثوار من عدد هو األمر يحتاجه ما كل أن مبينا

 الكلبو النوحي الغراب يخبر أن حسن يخللش يمكن وأنه المطلوب االئتالف تشكيل الجماعة شباب من الفور على

    اآلن. من ساعة ظرف في للعمل جاهًزا سيكون األنفاق" مترو ثوار "ائتالف أن هول

 عشرين منذ  حال. إلى حال من األحوال تتغير كيف هو الرحمن عبد خيري المهندس سيادة فيه يفكر ما كل كان

 التغلب مكانيةإ لحظة بباله يخطر لم  التحرير. لميدان نسفهم دبمجر الشياطين به سيقوم فيما يفكر كان فقط دقيقة

 الشيخ هللا حيا  بتنفيذها. سيقومون الذين والبلطجية التحرير ميدان نسف خطة وضعوا الذين الشياطين على

 بيرتع وأبلغ تحية خير هذه كانت  حسن. الشيخ يد على وشد يده الرحمن عبد خيري المهندس سيادة مد  حسن.

 روفمظ سيادته يسلم لم أنه حسن الشيخ تذكر  حسن. للشيخ سلمه مظروفا وأخرج يده مد ثم الشكر, عن ممكن

 ابب وفتح مكتبه عن خيري المهندس سيادة قام   لسيادته. وسلمه معطفه جيب في بسرعة يده فوضع المقطم

 يريخ المهندس سيادة قام أن قبل من يحدث لم  نفرة. كفر إلى طريقة في بالسالمة له ودعا حسن للشيخ الغرفة

 محمد. للدكتور حتى وال  ألحد. الغرفة باب ليفتح الرحمن عبد
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 توقفي لم كما أخبار, نشرة آخر عن بحثا المحطات تقليب عن محمود الحاج يتوقف لم نفرة كفر إلى الطريق في

 البغ ال أن أو هلل, الحمد بأن التعليق عن اآلخر هو حسن الشيخ يتوقف لم  أخبار. نشرة آخر على التعليق عن

 النوحي الغراب طيران مع طار قد باألمس حسن الشيخ صدر على رزح الذي الهم أن تماما واضًحا كان  هللا. إال

 شارع يف ياقوت حلواني إلى يتجه أن محمود الحاج من حسن الشيخ طلب بقليل السبع بركة قبل  نفرة. كفر إلى

  ت.ياقو حلواني وحلويات ياقوت حلواني تهوى كريمة الحاجة والدته أن حسن الشيخ يعلم  رياض. المنعم عبد

 ورتةت  - الحلويات من علبتين حسن الشيخ طلب   محمود. والحاج حسن الشيخ ونزل المحل أمام السيارة توقفت

 إال علبتين يطلب لم حسن الشيخ أن يعلم محمود الحاج كان  – الحساب يدفع أن محمود الحاج حاول  بالطبع.

 مرة انطلقت التي السيارة إلى االثنان عاد الدفع. على أصر حسن الشيخ أن إال – منهما واحدة خاله إلعطاء

 نفرة. كفر إلى الطريق في أخرى

 بيرالك أخيه عن ليحمل الخارج إلى حسين وقفز وزينب, حسن, أم وخرجت الدار باب أمام كالعادة, السيارة, وقفت

 إشارة أبلغ تلك كانت  ياقوت. حلويات علبة رأت عندما كريمة الحاجة وجه فوق بتسامةاال اتسعت  التورتة. علبة

 غرفته حسن الشيخ دخل  اليوم. عنه انزاح قد باألمس حسن الشيخ ركب الذي الهم وأن قضاها قد هللا أن إلى

 وأنها حال بخير أنه فأخبرته السطوح غرفة في ضيفهم حال عن أمه حسن الشيخ سأل  وزينب. أمه ووراءه

 يسمحا أن زينب ومن منها واستأذن تعبها على حسن الشيخ شكرها  المغرب. أذان ساعة من الراكية له أشعلت

 اإلسكندرية. في إليه التوصل تم ما على إطالعه أجل من النوحي الغراب مع لدقائق بالحديث له

   .هناك قديم كرسي على مكانه وأخذ ,الجاز اللمبة وأشعل النوحي, الغراب وحيا السطوح إلى حسن الشيخ صعد

 ومتر ثوار "ائتالف أن من الرحمن عبد خيري المهندس سيادة به أخبره بما النوحي الغراب حسن الشيخ أخبر

 إلى حسن الشيخ مع النوحي الغراب يسافر أن على االتفاق تم  اآلن. من لحظة أي في للعمل جاهز األنفاق"

 تتم نأ إلى بينهما للتنسيق وذلك الظهر صالة بعد المقطم في يومي بشكل به يلتقي أن على الغد, في القاهرة

 غلقأ  خير. على يصبح بأن النوحي للغراب دعا أن بعد الغرفة من حسن الشيخ خرج  هللا. بإذن بنجاح العملية

 غرفته. إلى ونزل وراءه الباب

 آخر عن كذلك, كالعادة أمه, حديث إلى استمعو أيضا, كالعادة طعامه, وتناول كالعادة, حمامه, حسن الشيخ أخذ

 دةعم – شاهين مصطفى الحاج أبوك كاد وكيف المشط فيها وقع مشكلة وآخر السوق في حدث وماذا البلد أخبار

 لأج من العمودية دار في كان من كل أيدي تقبل أن كادت التي أمه بكاء لوال المركز نقطة إلى يرسله أن – البلد

 أم يا مرة أي  المرة". "هذه تقول وهي كريمة الحاجة ضحكت  المرة. هذه مصطفى الحاج أبوك عنه يعفو أن

شط يضمن إنه وقال قرطام أحمد الحاج أبوك تدخل أن  لوال وهللا,   مرة. كل في الحال هو هذا  عبده؟  هذه الم 

 دق محمود الحاج ابنة سلمى نإ كذلك زينب قالت  عبده. أم عون في هللا كان  اآلن. النقطة في المشط لكان المرة

 حلمي األستاذ أن شاهين ناحية في كالما هناك أن وحدثتها الساعة على يزيد ما معها وقضت اليوم زارتها

 تضحك  البلد. في األوضاع تهدأ أن بمجرد لخطبتها يتقدم سوف شاهين, العاطي عبد الحاج أبوك ابن شاهين,

 تهدأ أن وتتوقع محمود الحاج أبيها مثل مثلها باهتمام األخبار نشرات اآلن تتابع سلمى إن تقول وهو زينب

 نبزي أن يعلم الجميع كان  زينب. ضحكة على الجميع ضحك    الجميع. يتوقع مما بأسرع البلد في األوضاع

 اعاألوض تتحسن أن على زينب "لهفة" على تضحك كانت أنها إال خير كل لها وتتمنى سلمى خالها ابنة تحب

 لىإ األطباق بحمل زينب قامت بينما ويتوضأ, يديه ليغسل حسن الشيخ قام  الخطوبة. لتتم يكون ام بأسرع

 أرزو رقاق, أكلة لعمل الوقت حان قد أنه في تفكر كانت بينما الخارج إلى الطبلية كريمة الحاجة حملت  المطبخ.

 هدية على ورًدا  الهم بزوال احتفاال - حسن الشيخ يهواه الذي األكل أي - الضاني باللحم بامية وطاجن معّمر,

 حسن. شيخ يا يخليك هللا  ياقوت. حلويات

 غادرو كريمة, الحاجة يد وقبل زينب, على وسلم الخروج, مالبس وارتدى وتوضأ, حسن الشيخ قام الصباح, في

   لخلفي.ا الباب حوفت السيارة, إلى واتجه المسجد, في الفجر صالة حسن الشيخ أدى  خلفة. الباب وأغلق المنزل,

 عدب وسار حسن الشيخ من أمتار بضعة بعد على هبط حيث السيارة نحو وانطلق جناحيه النوحي الغراب خفق

 بجوار األمامي الكرسي على موقعه وأخذ السيارة باب حسن الشيخ أغلق   السيارة. دخل أن إلى بهدوء ذلك

 الطريق في الجميع وانطلق المحطات, مؤشر قلبو السيارة محرك وأدار محمود الحاج حضر  محمود. الحاج

 المهمة في بالتوفيق له ودعا النوحي الغراب حسن الشيخ حيا  السيارة. من الجميع نزل المقطم في   القاهرة. إلى

 أشياء هناك   الخامس. التجمع إلى النوحي الغراب طار   الجماعة. مبنى اتجاه في واستدار لها نفسه نذر التي

 هول. الكلب مع حولها التفاهم إلى رءالم يحتاج
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 الجو كان أخرى مرة  الشرطة. كلية تقع حيث القطامية هضبة صوب المقطم هضبة من النوحي الغراب انطلق

 ىإل تحتاج التي البرودة كانت أنها إال الشيء, بعض الجو في برودة هناك كانت حقًا,  ساطعة. والشمس رائعًا,

  عا.رائ أيًضا القطامية في المنظر كان  الدافئة. الشمس أشعة ليتلقى ويتمدد مقفول مكان في المرء يقف أن

 أو طالئها, أو بنائها, على العمل يجري التي السباحة وحمامات والقصور, والفلل, المنازل, من األلوف عشرات

 شوارعال هذه مثل في  الجمال. هذا بمثل زينب السيدة فيه تكون يوم يأتي أن النوحي الغراب تمنى  حدائقها. زرع

   الخرابات. في إال تعيش ال البلطجية  بلطجية. لوجود مجال يوجد ال تحته يراها التي

 دورتين النوحي الغراب دار  الشرطة. كلية فوق يحلق النوحي الغراب وكان إال حال, أية على دقائق, إال هي ما

ه لم أنه إال هول الكلب عن بحثا الكلية فوق  وجد أنه إال باألمس فيه وجده الذي المكان نفس في النزول فقرر ير 

 لهع النوافذ من لينظر األرض من قريبا النوحي الغراب حلق  مغلقة. إليها تؤدي التي واألبواب خالية, الساحة

 الكلب ينتبه حتى النافذة زجاج على بمنقاره النوحي الغراب نقر  حدث. ما وهو المبني, داخل هول الكلب يجد

 هواتج رأسه, من بسيطة بهزة وحياه فابتسم النوحي الغراب ورأى النافذة إلى هول الكلب نظر  وجوده. إلى هول

  إليه. انتبه قد النوحي الغراب يكن لم – دخولها أو – فقط الكالب بخروج يسمح صغير باب نحو

 عيًداب الشمس دفء في فيها يجلس أن يستطيع الساحة في مشمسة زاوية إلى واتجه الغرفة من هول الكلب خرج

 وكذلك هول الكلب مع بالحديث له يسمح مكان في اآلخر هو ووقف النوحي الغراب تقدم  الهواء. تيارات عن

   الحديث. في وبدأ الهواء, تيارات عن بعيًدا الدافئة الشمس بأشعة االستمتاع

 مترو ثوار "ائتالف بجاهزية أخبره عندما عيناه ولمعت النوحي الغراب به أخبره ما إلى هول الكلب استمع

 لىع مقالته, من النوحي الغراب انتهى أن ما  المصرية. الثورة إنقاذ اآلن باإلمكان أن يعني ذلك كان إذ األنفاق"

 باألمس. اآلخر هو فعله بما النوحي الغراب إخبار في هول الكلب بدأ حتى حال, أية

 التحرير نميدا نسف بموضوع وأخبره الكلية في البلدي البالك كبير عتريس مع باألمس تقابل إنه هول الكلب قال

 هول الكلب بين  الموت. هو التدخل هذا ثمن كان ولو حتى الجريمة هذه إليقاف التدخل قررت الشرطة كالب وأن

 ليسو حراسة كلب هو إذ به, القيام الشرطة كالب انتوت فيما يساعده أن منه يطلب أن يستطيع ال أنه لعتريس

 عند الهوهوة هو منها المطلوب كل إن حيث قتالية بأعمال تقوم أن الحراسة كالب من يتوقع أحد وال طةشر كلب

 مصري كلب أنه إال شرطة كلب حقًا يكون ال قد إنه قال إذ ومختصًرا, واضًحا عتريس رد جاء  غرباء. اقتراب

 يسل يخططون والبلطجية ساكنا يقف أن مكني ال وأنه  يعنيها. ما ويعنيه البلد هذه يهم ما يهمه األمر نهاية في

 مصر في يوجد ال أنه عتريس أعلن األمر, حقيقة  التغيير. في أمل كل لنسف وإنما فقط التحرير ميدان لنسف

 القانون غياب من مصر سكنت أن يوم من شديدة معاناة الكالب عانت    البلطجة. عودة يقبل واحد كلب كلها

 كانت لو وحتى  إنجلترا. كالب من أقل ليست فهي األخرى, الكالب مثل ذلك في هامثل بكرامة العيش لها وحان

 نم أوغيرها أوستراليا, أو كندا, أو ألمانيا, أو هولندا, أو فرنسا, كالب من أقل ليست فهي انجلترا كالب من أقل

 البك إلخبار الكلية من اآلن سيخرج إنه عتريس قال  محترمة. حيوانية حياة الكالب فيها تعيش التي البالد

 وتالم يواجه هول الكلب الشوارع كالب تترك أن يستحيل  المصرية. الثورة له تتعرض الذي بالخطر الشوارع

 من اثنتان, أو دمعة, سالت  بكرامة. جميعا فلنع ش أو بكرامة, جميعا فلنمت الموت, من بد ال كان إذا  بمفرده.

   عتريس. الكلب عن هول الكلب حكيهي ما إلى يستمع وهو النوحي الغراب عيني

 يعيستط فيما اآلخر هو فكر إنه له وقال هول الكلب إلى نظر ثم عينيه من الدموع ليطرد رأسه النوحي الغراب هز

 طالع,واالست المراقبة, بعمليات الغربان بقيام الخاصة فكرته عن النوحي الغراب تحدث  به. يقوموا أن الغربان

 قوطرط بانتباه النوحي الغراب شرح إلى هول الكلب استمع  العملية. في المشاركة فاألطرا بين والتنسيق

   الشرطة. لكالب المخصصة الغرفة إلى معه يدخل أن النوحي الغراب من وطلب قدميه على قائما ووقف أذنيه,

 الغراب خلد  النوحي. الغراب وراءه يدخل حتى مفتوحا وأبقاه للكالب المخصص الباب من هول الكلب دخل

 كل أمامو الكالب فوقها لتجلس نظيفة وسائد الجدران امتداد على فيها امتدت نظيفة متسعة غرفة ليجد النوحي

 ببضع إليه وأسر بجواره يقف شاب كلب إلى هول الكلب مال  الطعام. بطيبات مليء وآخر ماء, به إناء وسادة

 الغرفة كانت إذا عما وسأله النوحي الغراب يقف حيث إلى هول الكلب توجه  الغرفة. من خارًجا فانطلق كلمات

 ابحث حوله النوحي الغراب نظر  يكون. ما كأحسن الحرارة درجة بأن النوحي الغراب رد  ال. أم له بالنسبة باردة

 بناءأ شقاوة فيها نظرة النوحي الغراب نظر  الغرفة. سقف في المركزي التكييف أجهزة ليجد الدفء مصدر عن

 الكالم هذا تقول أن "أرجو وقال هول الكلب ضحك  العمر". تطول عندكم "العيشة هول للكلب وقال دةالسي حي

 لذينا المتواجدين الكالب على النوحي الغراب بتعريف هول الكلب قام  أبدا". شكواهم تنتهي ال الذين هنا للشباب

 الإ هي ما  المصرية. الثورة من الغربان موقف عن األسئلة بعض وسألوه النوحي بالغراب كبيًرا اهتماما أبدوا
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 كالب كل معه وعادت عاد قد الخارج إلى هول الكلب أرسله الذي الشاب الكلب كان حتى حال, أية على دقائق,

 في متوسطا مكانا هول الكلب أخذ  به. الخاصة الوسادة على وهدوء نظام في منها واحد كل واستقر الشرطة

 مؤامرةب يتعلق فيما الشرطة كلية كالب به يخبر ما لديه النوحي الغراب إن  قائالً  الكالب وخاطب الغرفة, نصف

 العمل خطة فهم ضرورة هول الكلب أكد  البلطجية. مع التعامل خطة يشرح سوف وأنه التحرير, ميدان نسف

 الكلب طلب  لها.ك دالبل بمستقبل أيضا تتعلق وإنما الشرطة كالب موت أو بحياة فقط تتعلق ال فالمسألة بالتفصيل,

 راهي وحتى الجميع, يرى أن يمكنه حتى النافذة أمام الغرفة آخر في مائدة على يقف أن النوحي الغراب من هول

 مث كعادته متثاقلة بخطوات المائدة نحو وسار رأسه النوحي الغراب هز  للكالب. خطته يشرح وأن كذلك, الجميع

   الكالم. وبدأ المائدة إلى قفز

 هب ستقوم الذي الدور وعن هول الكلب مع باالشتراك وضعها التي الخطة عن بالتفصيل النوحي لغرابا تحدث

 ارةإش بإعطاء الغربان تقوم أن قبل تبدأ لن العملية أن إلى االنتباه ضرورة على النوحي الغراب أكد  الغربان.

 باالنقضاض ستقوم الغربان أن النوحي بالغرا بين  االنتهاء. إشارة تعطي أن قبل تنتهي لن أنها كما الهجوم,

 الغراب كدأ  العملية. بانتهاء إعالنا دائري بشكل وبالتحليق الهجوم ببدء إيذانا متواصل بشكل أسفل إلى أعلى من

 على همع التعامل ويلزم بلطجي أنه معناه إنسان أي رأس فوق الغربان تحليق أن إلى االنتباه أهمية كذلك النوحي

  للهروب. الفرصة عطائهإ وعدم الفور

 النوحي الغراب سؤال اآلن يمكنهم إنه قائال الكالب وخاطب الغرفة منتصف إلى واتجه مكانه من هول الكلب قام

 ال قد إذ كلب لكل تماما واضحة الخطة تكون أن ضرورة هول الكلب بين  عنها. االستفسار يودون نقطة أي عن

 الغراب على األسئلة توالت  غًدا. العملية تبدأ أن جًدا يمكن   وحي.الن الغراب للقاء أخرى مرة الفرصة تتاح

 هوربالظ – طبعًا – رغبتهم عن فضال بالعملية, الكالب شباب اهتمام تماًما واضًحا كان  متواصل. بشكل النوحي

   هول. الكلب أمام وطبعًا,   وأعمامهم. آبائهم أمام "الخبراء" بمظهر

 ,به قام ما كل على النوحي الغراب وشكر أخرى مرة الغرفة منتصف في هول الكلب وقف المحاضرة انتهاء عند

 كلب دور فهم على عالية قدرة أبدوا الذين منهم الشباب خاصة اهتمامهم, على الحاضرين الكالب شكر كما

 تعلقت  عليها. هالتنبي من بد ال أخيرة واحدة مالحظة سوى لديه توجد ال أنه وأعلن القتالية, العمليات في الشرطة

   العملية. تنفيذ أثناء الشرطة كالب على األضواء إلقاء عدم بضرورة المالحظة هذه

 نتهتوال منهم التخلص على لركزوا الشرطة كالب به تقوم الذي الدور إلى البلطجية انتبه لو أنه هول الكلب بين

 وشل المجرمين من السالح نزع طرق على مدربة ليست البلدي الكالب أن إلى ذلك يعود  بالفشل. العملية

 جبي كما الغربان, عن الشرطة كالب تبتعد وأن الشرطة كالب عن الغربان تبتعد أن ضرورة ذلك يعني  حركتهم.

  وسيوفهم. البلطجية لرصاص سهال هدفا أصبحوا وإال البلدي الكالب مع الوقت طوال الشرطة كالب تندمج أن

 الكلب واصل  وصلت". "الرسالة أن أي الفهم, عالمة رأسه هز الذي النوحي الغراب اتجاه في هول الكلب نظر

 عتمدي  اليوم. يراه عندما عليها سيركز وأنه معه حديثه أثناء لعتريس النقطة هذه يذكر لم إنه قائالً  حديثه هول

 ترخاءاس حالة في طةالشر كالب وأن البلدي الكالب بها قامت عملية هذه أن البلطجية يعتقد أن على العملية نجاح

 وطأطأ النوحي الغراب إلى نظر ثم الجميع إلى هول الكلب نظر  الخامس. التجمع في المكيفة غرفهم في أمني

  اللحظة. هذه من بدًءا للعمل الخامس التجمع في الشرطة كلية في الشرطة كالب جاهزية وأعلن له تحية رأسه

  بالهوهوة. الغرفة وانفجرت

 إلثبات الفرصة جاءتهم أخيًرا  للعمل. جاهزيتهم هول الكلب أعلن عندما الشرطة كالب رمشاع وصف يمكن ال

 نع أبا مصرية كالب هم  سخيفة. فكرة ألمانية كالب أنهم فكرة  وأحبهم. وأحبوه استوطنوه الذي للبلد والئهم

 فرصة هذه كانت أيًضا   ية"."مصر كالب أنهم إال األلماني بأصلهم يعتزون هم طبعًا,    أبا. عن جًدا عن جًدا,

 لىع دليل وأكبر تعمل, ومازالت تسقط, لم المصرية الشرطة  سقطت. قد المصرية الشرطة أن فكرة خطأ إلثبات

 وحسب, الشرطة ضباط هي ليست المصرية الشرطة  الكبيرة. الليلة في الشرطة كالب به ستقوم ما هو ذلك

 تسقط. أن يستحيل كاملة, مؤسسة المصرية الشرطة  الشرطة. بوكال الشرطة, وجنود الشرطة, أمناء هي وإنما

 ,مكانه في كل "الرتب" الكالب وقفت عندما األرض على وتتقافز صوتها بأعلى تهوهو الشابة الكالب كانت

 كانت إذ قبل, من الكالب شباب يشاهدها لم بطريقة الهوهوة في وبدأت أجسامها, وتصلبت رؤوسها, ورفعت

 متتابعتين ينمرت لتهوهو تتوقف ثم بسرعة, متتابعة مرات ثالث لتهوهو تتوقف ثم ببطء, تتابعتينم مرتين تهوهو

 هب تقوم ال والذي نظام" "بيان الكالب شباب فيها يشاهد مرة أول هي هذه كانت  متواصل. بشكل وهكذا ببطء,

 الذي بالخطر وعي على أنهم ىعل عالمة هذا كان  الخطر. يحيقها مهمة في الخروج حالة في إال الشرطة كالب

  نظامية. كالب الشرطة كالب بلطجية, ليست الشرطة كالب  "باحتراف". سيواجهونه أنهم وعلى يواجهونه



Copyright2017 © الصفحة 52 من 08                                                            منشورات مركزتطوير الفقه اإلسالمي 

 البالك إلى ينظر الغرفة منتصف في هول الكلب وقف  الموت. مواجهة عند حتى  - والنظام بالقانون التزام هناك

    العالم. في شرطة كلية أي بها تفخر كالب ههذ  واالعتزاز. الفخر بروح به المحيطة

 الغراب انتهز  استمر. الهيجان أن إال األمر, ما ليروا الشرطة وأطباء بل الشرطة, وضباط الشرطة, أمناء جاء

 الساحة في أصبح أن وما الغرفة, في وجوده الضباط من أحد يلحظ أن قبل خارجا وانسل الفرصة النوحي

 وهو النوحي الغراب شعر أخرى, مرة   المقطم. نحو وانطلق مرتين جناحيه وخفق ينخطوت خطا حتى الخارجية

 آذان صوت إليه تسلل عندما بالجمال شعوره ازداد  العالم. في مكان أجمل فوق يحلق أنه القطامية فوق يحلق

   الخامس. التجمع وجه ترصع التي الجميلة المساجد عشرات من الظهر

 بالقرب فوقف وجدها حتى محمود الحاج سيارة عن بحث حيث الجماعة مقر من رببالق النوحي الغراب هبط

 حيا  السيارة. إلى واتجها اإلثنان خرج حتى دقائق إال هي وما محمود, والحاج حسن الشيخ انتظار في منها

  مامي.األ المقعد في هو وجلس خلفه الباب أغلق ثم الخلفي السيارة باب له وفتح النوحي الغراب حسن الشيخ

 األحوال عن النوحي الغراب حسن الشيخ سأل  اآلخر. هو ودخل ناحيته من السيارة باب محمود الحاج فتح

 المحاضرة وعن هول بالكلب اجتماعه عن وأخبره هلل, والحمد يرام ما على شيء كل بأن النوحي الغراب فأخبره

 الذي حركيال االسم هو هذا – الكبيرة" "الليلة يةعمل تفاصيل كل بتغطية قام وكيف الشرطة, كلية في ألقاها التي

 بين  للعمل. الشرطة كالب جاهزية عن المحاضرة نهاية في هول الكلب أعلن بحيث – هول الكلب عليها أطلقه

 الكلب به سيقوم ما وهو الشوارع, وكالب الشرطة كالب بين التنسيق هو اآلن تبقى ما كل أن النوحي الغراب

 يالنوح الغراب أشار  شخصيا. النوحي الغراب به سيقوم ما وهو الشرطة, كالب بين وما ربانالغ بين وما هول,

 يرة"الكب "الليلة عملية في المشتركة األطراف جميع جاهزية عن رسمي بشكل اإلعالن الشكل, بهذا يتوقع, أنه

 يرغب كان إذا عما النوحي بالغرا سأل ثم هلل" "الحمد وقال رأسه حسن الشيخ هز  هللا. بإذن العشاء أذان مع

 أن إال نفرة كفر إلى معهم بالسفر شك بال سيسعد كان إنه النوحي الغراب قال  نفرة. كفر إلى معهم السفر في

 دعا  رة".الكبي "الليلة لعملية األخيرة اللمسات لوضع السيدة بغربان سيلتقي حيث القاهرة في ارتباطات وراءه

 حسن خالشي خرج  هللا. شاء إن الموعد نفس في غًدا اللقاء على واتفقا وفيق,بالت النوحي للغراب حسن الشيخ

 ذوقه ىعل حسن الشيخ وشكر السيارة من النوحي الغراب خرج  النوحي. للغراب الخلفي الباب وفتح السيارة من

 دارأ  اب.الب وأغلق السيارة, حسن الشيخ دخل  السيدة. اتجاه في وطار مرتين, جناحيه وخفق قفزتين, وقفز

   اإلسكندرية. إلى وانطلق المحطات, مؤشر وقلب السيارة, محرك محمود الحاج

   مرة. أول زينب السيدة على النوحي الغراب عينا وقعت أن منذ عليه كان كما الوضع كان زينب السيدة في

 دان,المي في شبر كل نيمألو الجائلون والباعة الوقت, طوال العواء عن تكف ال التي بالسيارات مليء فالميدان

 يع,الجم من المساعدة يطلبون والمايكروباصات, والسيارات, الجائلين, الباعة بين منتشرون السيدة وشحاذو

 عن فضالً    كذلك. المكان تعبق والسميط, والخبز, المشوية, اللحوم رائحة كانت  يتأخر. ال هلل, والحمد والجميع,

 وحيالن الغراب ضحك   واألعين. األنفس تشتهيه ما وكل والسوبيا, صب,الق وعصير والبرتقال, الموز, رائحة

 اي مدد  السيدة. في هنا الحياة  الخيرات؟ هذه كل من الخامس التجمع أين  خامس؟ تجمع أي  وابتسم. نفسه في

 ه.كنس يقع حيث قدري شارع إلى طار ثم منه عينيه ليمأل الميدان فوق مرتين النوحي الغراب حلق  هاشم. أم

 الغراب أدرك  النوم. يغالب األركان أحد في وقف عجوز غراب من إال تقريبا خاليا السطوح كان قدري شارع في

 لغرابا عن السؤال حتى يستطيع ال أنه أدرك كما  العشاء. صالة قبل به القيام يمكنه شيء أمامه ليس أن النوحي

 لىع واستلقى شقته إلى دخل وعليه,  إسمه. عن سؤاله ىإل ينتبه لم أنه إذ البراهمية بتتبع كلفه الذي الشاب

 للنوم. واستسلم فراشه

 نكا أنه إال كالعادة, جميالً, الصوت كان  للصالة. ينادي وهو المؤذن صوت على إال النوحي الغراب يستيقظ لم

 حمدي التي األولى مرةال هي هذه كانت  فراشه. في يتقلب وهو النوحي الغراب ابتسم  أيضا. كالعادة جًدا, مرتفعًا

 لىع وعشاءً  ومغربًا, وعصًرا, ظهًرا, االستيقاظ على دائما يرغمه كان والذي المرتفع األذان صوت على هللا فيها

 طيعيست ال كان كما الفجر, أذان مع إال زينهم قرافة في سهرته من يعود ال كان إذ للنوم الشديدة حاجته من الرغم

 لىإ الخلود من يتمكن ال بحيث واألصدقاء, الجيران, ثم وأبنائه, زوجته مع الحديث قبل النوم غرفة إلى الدخول

 وسار الغرفة, أرض على أقدامه ووضع عنه, الفراش غطاء النوحي الغراب أزاح   صباحا. العاشرة قبل الراحة

   زينهم. قرافة اتجاه في وطار قفزتين قفز ثم السطوح, إلى وخرج الباب, نحو

 هناك ضوء ال حيث تماما معتما الجو كان  فيه. السهر البراهمية اعتاد الذي المكان في لنوحيا الغراب هبط

 وحيالن الغراب سار  بالقرافة. المحيطة البعيدة الشوارع في النور أعمدة من ينبعث ضعيف ضوء باستثناء

 التي ةالمقبر من قريبة رةمقب بجوار مجتمعين الشبان الغربان من عددا رأى عندما وابتسم المكان يتفقد بحرص
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 أنه وذكر بنفسه, وعرفهم السالم, عليهم وألقى كالعادة, متثاقلة بخطوات إليهم اتجه   البراهمية. فيها يجتمع

 شبانال الغربان أحد تنحنح  القطامية. إلى الطريق إلى وأرشده المقطم في األمس به التقى شاب غراب عن يبحث

 نأ إال عليه يتعرف لعله الشاب الغراب إلى النوحي الغراب نظر   األمام. إلى ةخطو وتقدم إليه, االنتباه للفت

 ر,األم بهذا حال, أية على النوحي, الغراب يهتم لم  بوضوح. وجهه مالمح يميز أن يستطع فلم شديًدا كان الظالم

 المرتقبة. العملية حول الحديث في االثنان وبدأ كذلك, الشاب الغراب وال

 ",الكبيرة "الليلة باسم العملية إلى اإلشارة فصاعًدا اآلن من الضروري من أن إلى النوحي الغراب أشار بداية,

 يف إال الشرطة كالب عن تماما لالبتعاد المطلقة األهمية إلى أشار كما  للعملية. التامة السرية على حفاظا وذلك

 ينب  الكبيرة. الليلة عملية في الشرطة كالب لتدخل البلطجية انتباه إلثارة منعا وذلك القصوى الضرورة حالة

 من طفق ليس البلطجية على التعرف تستطيع الغربان من مجموعات ثالث تكوين ضرورة كذلك النوحي الغراب

 الق  الظالم. في حتى عليهم التعرف يمكنها بحيث مشيتهم, وطريقة أجسامهم, شكل من أيضا بل وجوههم مالمح

 غرابال اسم ما أوال يعرف أن يريد فهو اآلن أما بعد, فيما بالتفصيل النقاط هذه إلى سيعود إنه النوحي الغراب

 األمس. ظهر منذ فعله الذي ما وثانيا, الشاب,

 الً طف كان أن منذ الغربان عليه أطلقه اسم وهو "إسفين" باسم تعرفه السيدة غربان كل إن الشاب الغراب قال

 يف حفرة ترك قد يكون أن بعد إال منها يخرجه وال معه يتشاجرون نالذي األطفال في منقاره يغرس كان حيث

 على الواضحة السعادة من ضحك كما االسم غرابة من النوحي الغراب ضحك  فيها. إسفينا أدخل وكأنه جسمها

 رهموأخب السيدة غربان خيرة على باألمس مر بأنه موضحا الحديث في إسفين استمر  االسم. بهذا إسفين وجه

 عادوا قد وهاهم الصباح, حتى البراهمية مع أمس ليلة سهروا منهم شابا العشرين يقارب ما وجمع وضوعبالم

  كذلك. الصباح حتى للسهر اليوم

 ثالث في تتم سوف الكبيرة الليلة عملية أن بين أنه إال به, قام الذي المجهود على إسفين النوحي الغراب شكر

 غربان سبع إلرسال فقط يكفي الحالي العدد أن ذلك يعني  وحلوان. يمة,الخ وشبرا المرج, هي متباعدة أماكن

 الغربان من السن كبار بدعوة إما يقضي الحالة هذه في الحل أن إسفين قال  يكفي. ال عدد وهو – موقع لكل

 ماماإلو الحسين, وسيدنا زينب, السيدة من الغربان شباب تضم بحيث الدعوة توسيع أو العملية, في للمشاركة

 تكون وفس العملية إن حيث الثاني الحل يفضل أنه إسفين بيَّن   عائشة. والسيدة نفيسة, والسيدة الشافعي,

 عالمة رأسه النوحي الغراب هز  الطيبة. النوايا كل من الرغم على تفشل وقد بل الغربان, لكبار تماما مرهقة

 نم  اآلن. من العمل في والبدء الغد إلى الدعوة تأجيل عدم على كذلك اإلثنان اتفق  االقتراح. هذا على الموافقة

 اآلن. التحرك يجب  غدا؟ بالعملية القيام اليوم البراهمية يعلن فقد يدري,

 ولوص قبل إسفين مع تتحدث كانت والتي أمامها الحديث دار التي الغربان سمعته كالم وهو واضًحا, الكالم كان

 مسخ إلى نفسها الموجودة الغربان مجموعة تقسم أن من أكثر إلى يحتاج راألم يكن لم وعليه,   النوحي. الغراب

 عملية في المشاركة أجل من الدعوة لنشر ذكرها تم التي األحياء من حي إلى منها واحدة كل تتجه مجموعات

 لبط أخرى, مرة  البراهمية. مع الصباح حتى للسهر اآلن من ساعتين بعد الجميع يعود أن على الكبيرة الليلة

 في إال الشرطة كالب عن باالبتعاد الخاصتين النقطتين بمراجعة يذكروه أن الغربان شباب من النوحي الغراب

 الخيمة, شبرا ومجموعة المرج, مجموعة هي مجموعات ثالث إلى الغربان وتقسيم القصوى, الضرورة حالة

 موجة المتوالي باالنقضاض تقضي والتي العملية في البدء بإشارة الخاصة النقطة إلى إضافة حلوان, ومجموعة

 بين   دائري. شكل على المتواصل بالتحليق تقضي والتي االنتهاء وإشارة الكالب, رؤوس فوق موجة وراء

 أحد ال وأن الكبيرة" "الليلة عملية في المشاركين الغربان لكل تماما العمل خطة وضوح ضرورة النوحي الغراب

 العمليةب القيام البراهمية يقرر أن احتمال هناك  العمل. لخطة التام فهمه من التأكد بلق الليلة زينهم قرافة سيغادر

 مراجعةب تذكيره ضرورة الغربان شباب من النوحي الغراب طلب الثالثة وللمرة    مستعدين. نكون أن وعلينا غدا,

 ووعدوه الشبان الغربان ضحك  أحكام. للزمن قال, كما أو – كانت كما تعد لم ذاكرته إن حيث معهم العمل خطة

 الخاص "السينمائي" الجزء ذلك خاصة بالتفصيل, الخطة مراجعة قبل بيته إلى يعود سوف منهم أحد ال بأن

 رابالغ ضحك  العملية. بانتهاء إعالنا الدائري والتحليق العملية ببدء إعالنا الكالب رؤوس على باالنقضاض

     وصلت. الرسالة أن إلى قلبه واطمأن الغربان, كل معه وضحك النوحي,

 قيقةبد بعدها  الحسين. سيدنا اتجاه في منهم أربعة طار ثم لدقائق البعض بعضهم مع الشبان الغربان تحدث

 بعدها مث نفيسة, السيدة إلى أخرى أربعة طارت بدقيقة بعدها ثم الشافعي, اإلمام صوب أخرى غربان أربعة طارت

 إلخبار زينب السيدة إلى واألخيرة, الخامسة, المجموعة طارت  عائشة. السيدة إلى أخرى أربعة طارت بدقيقة
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 انتشار كلها الفاطمية القاهرة في الخبر انتشر  الكبيرة. الليلة بخبر بعد السيدة غربان من الخبر يصله لم من

 ليلتها. الغربان تنم لم  الهشيم. في النار

 قىيب أن يطق فلم العتمة شديد موحًشا المكان كان  الغربان. كل طارت أن بعد وحيًدا نفسه النوحي الغراب وجد

 هذاو  واآلخر. الحين بين يعود أن على السيدة ميدان إلى الطيران قرر وعليه البراهمية, وصول انتظار في فيه

 بدأواو قارًصا البرد كان حيث كبيرة راكية وأشعلوا وصلوا قد البراهمية كان حتى ساعة إال هي وما  فعله. ما

      وناسة. إلى القرافة وتحولت والغناء, والضحك, والتحشيش, والشي, والشرب, األكل, في

 مث خطوة, ثم الراكية, اتجاه في خطوتين النوحي الغراب فأخذ والونسة بالدفء يغري بعيد من النار منظر كان

 مشغولين الجميع كان إذ إليه رالحضو من أحد يلتفت لم  وصبيانهم. البراهمية وسط صار أن إلى أخرى, خطوة

 اهعين والتقت وسطهم, النوحي الغراب وجود الشركسي إبراهيم الحظ   والغناء. والتحشيش, والشرب, باألكل

 يده. في الذي بالطعام إليه ويلقي يبتسم مرة كل في كان أنه إال ثالث, أو مرتين بعينيه

 وذوق بأدب الجميع أحاط   الحضور. في بدأت قد ربانالغ أسراب كانت حتى حال, أية على وقت, طويل يمض   لم

 أشد كانوا أنهم إال مشيهم, وطريقة أجسامهم, وشكل وجوههم, مالمح على التعرف على وحرصوا بالبراهمية

 انالغرب عشرات إلى إطالقًا ينتبهوا ولم بلهوهم مشغولين البراهمية كان ناحيتهم من  إزعاجهم. عدم على حرًصا

   الفجر. صالة المؤذن أذن أن إلى حركاتهم, من حركة كل متتبعة عيونهم تلمع همب أحاطت التي

 نسونويك الطعام, بواقي ويجمعون لغسلها, األواني يجمعون صبيانهم وانتصب سياراتهم, وركبوا البراهمية قام

 الهجوم خطة وشرح النوحي الغراب قام  للغربان. المكان وخال اآلخرون, هم سياراتهم في انطلقوا ثم المكان,

 آخر ابعةلمت زينهم لقرافة ليلة كل الحضور أهمية لهم وبين لديهم, الفكرة وضوح من وتأكد للغربان, بالتفصيل

 فاًعاد للموت واستعدادها وطنيتها على الحاضرة الغربان النوحي الغراب شكر المحاضرة نهاية وفي   التطورات.

   هم.بيوت إلى ينطلقوا أن قبل السيدة وغربان إسفين لقاء طلب ثم ية,االجتماع والعدالة والحرية, الكرامة, عن

 الغراب نظر  بيوتها. إلى عائدة األخرى الغربان وانطلقت النوحي الغراب مع للحديث السيدة وغربان إسفين تقدم

 للقاء طةالشر كلية إلى ثم حسن الشيخ للقاء الظهر أذان بعد ذاهب أنه وأخبرهم وزمالئه إسفين إلى النوحي

 ام وهو الكبيرة" "الليلة عملية أطراف بين االتصال تأمين ضرورة في باألمس فكر أنه أخبرهم  هول. الكلب

  النوحي. الغراب هو فقط واحد غراب على والغربان حسن, والشيخ الشرطة, كلية بين االتصال يقتصر أال يستدعي

 بيصح أن ضرورة ذلك يعني  هللا. بيد األمر, نهاية في واألعمار, لحظة, كل في للخطر معرض النوحي فالغراب

 األطراف بين االتصال ينقطع ال بحيث غراب من أكثر والمقطم الشرطة كلية إلى رحالته في النوحي الغراب

 قةالمواف عالمة رأسه إسفين هز  النوحي. للغراب – هللا قدر ال – شيء حدث إذا ما حالة في العملية في المشاركة

 يف اللقاء على الجميع اتفق  المهمة. بهذه بالقيام زمالئه من واثنين هو وتطوع النوحي الغراب ولهيق ما على

  القطامية. إلى ثم المقطم إلى هناك من واالنطالق مباشرة الظهر أذان بعد قدري شارع في النوحي الغراب منزل

 بيته. إلى كل وانطلق

 انتظارهم في السطوح في واقفًا كان الذي النوحي الغراب نزلم إلى وزمياله إسفين وصل الظهر أذان مع تماما

 وهبطوا المقطم إلى الجمع وصل  المقطم. إلى الطيران ثم ومن إليهم لالنضمام طار حتى يقتربون رآهم أن وما

 حضر حتى حال, أية على وقت, طويل يمض   لم    حسن. الشيخ وصول انتظار في محمود الحاج سيارة بجوار

 على استقروا حيث الغربان ودخل للسيارة الخلفي الباب حسن الشيخ فتح  محمود. والحاج حسن شيخال من كال

 بالغرا حسن الشيخ حيا  بابه. كل وأغلق السيارة محمود والحاج حسن الشيخ دخل  للسيارة. الخلفي المقعد

 يسير شيء كل بأن الجمع رد  معهم. األمور وسير أحوالهم, عن وسألهم معه, جاؤوا الذين والشباب النوحي

 عليه ليتعرفوا جاء قد الشباب أن وأخبره حسن الشيخ إلى النوحي الغراب نظر  هلل. والحمد حال خير على

 ونالمسؤول هم وأنهم تحركاته, كل في النوحي الغراب بمتابعة فصاعًدا اآلن من سيقومون حيث عليهم ويتعرف

 خير هي هذه أن النوحي الغراب أوضح  الكالب. ناحية من أم يةالبلطج ناحية من سواء يحدث ما بكل إبالغه عن

 فكرةال على الموافقة عالمة رأسه حسن الشيخ هز    الكبيرة. الليلة عملية أطراف بين االتصال لتأمين وسيلة

 لو يود كان بأنه النوحي الغراب رد    نفرة. كفر إلى معهم السفر في يرغب كان إذا عما النوحي الغراب وسأل

 موعد على اآلن هو إذ منها, التخلص يمكنه ال القاهرة في ارتباطات وراءه أن إال نفرة كفر إلى السفر استطاع

 الشيخ دعا   زينهم. قرافة في العشاء صالة بعد األمور متابعة عليه أن كما الشرطة, كلية في هول الكلب مع

 بتسمام واستدار الشارع إلى النوحي الغراب بطه  للغربان. الخلفي الباب وفتح ونزل بالتوفيق, للجميع حسن

 دخل  ياله.وزم إسفين يتبعه القطامية اتجاه في وطار مرتين, جناحيه وخفق قفزتين, وقفز حسن, الشيخ لتحية



Copyright2017 © الصفحة 55 من 08                                                            منشورات مركزتطوير الفقه اإلسالمي 

 وانطلق الراديو, مؤشر وقلب السيارة, محرك محمود الحاج وأدار وراءه, الباب وأغلق السيارة, حسن الشيخ

 ندرية.االسك إلى الطريق في

 النوحي الغراب ليمنع يكن لم هذا أن إال العام من الوقت هذا مثل في العادة هي كما بارًدا والهواء غائما الجو كان

 لغرابا لحظ  الجميلة. والمساجد األنيقة, والمنازل الواسعة الشوارع تمتد كانت حيث تحته بالمنظر االستمتاع من

 يكون ما أجمل من مئذنة منه جانب كل على تقف جماال يفيض امسجدً  الشرطة كلية من يقترب وهو النوحي

 هطراز في عنها يختلف المسجد هذا كان وإن والجمال الروعة بالغة الفاطمي هللا لدين المعز شارع بمساجد ذكره

 والمكتوب عليه المعلقة الالفتة وقرأ دورتين المسجد حول ودار النوحي الغراب هبط  المألوف. غير المعماري

 تعجب  الشرطة. كلية صوب أخرى مرة انطلق حتى اسمه عرف أن ما  الشربتلي. عباس حسن مسجد أنه ليهاع

 الهجم بلغ مهما مسجد جمال إلى به تحيط التي المشاكل كل وسط النوحي الغراب يلتفت أن من وزمياله إسفين

 انتظارهم. في هول الكلب كان حيث الشرطة كالب ساحة في الوفد وهبط  اسمه. بمعرفة يهتم وأن

 مليةع سيتولون وزمياله إسفين أن وأخبره معه جاء الذي الوفد أعضاء إليه وقدم هول الكلب النوحي الغراب حيا

 يف للعمل جاهزون وأنهم الغربان استعدادات باكتمال أخبره كما الكبيرة", "الليلة عملية أطراف بين التنسيق

 غرفة في للدخول الجميع دعا ثم النوحي الغراب به أخبره لما تمامباه هول الكلب استمع   اآلن. من لحظة أي

 فعالً. بارًدا الجو كان  الحديث. الستكمال الشرطة كالب

 ثتتحد واقفة والكالب الدفء غاية دافئا الجو كان  الشرطة. كالب غرفة له المرافق والوفد النوحي الغراب دخل

 الغراب رؤية عند الكالب أقبلت  باألمس. رآه الذي للهيجان أثر أي هناك يكن لم  بهدوء. البعض بعضها مع

 عوةد إشارة الغرفة في المتوافر الطعام إلى هول الكلب أشار  التطورات. آخر عن واالستفسار معه للكالم النوحي

 شكر مث وابتسم الكالب أواني في الوفير الطعام إلى النوحي الغراب نظر  معهم. الطعام لتناول الغربان وفد إلى

 قدم ما التهام في وبدأوا بالطبع الشباب يتأخر لم  لهم. طاب ما يأكلوا أن إلى الغربان شباب ودعا هول الكلب

 الليلةب يتعلق ما كل ونسوا الطعام تناول في انهمكوا الذين الغربان منظر من بأدب الشرطة كالب ابتسمت  إليهم.

 لمعت وعيونها بهما تحيط الشرطة وكالب النوحي الغراب ادثيح الغرفة منتصف في هول الكلب وقف    الكبيرة.

 اهتماما.

 بكالب باالتصال قام عتريس الكلب أن وأوضح عنده األمور تطورات آخر على النوحي الغراب هول الكلب أطلع

 ةالطريق عن عتريس بها أخبره التي القصة من هول الكلب ضحك   الكبيرة. الليلة بعملية وإبالغها الشوارع

 إلخبار الشرطة كلية من خارجا انطلق عتريس إن هول الكلب قال  الشوارع. بكالب لالتصال استخدمها التي

 عيًداب بالركض الكلب هذا سارع منها كلب من اقترب كلما بأنه فوجيء أنه إال الكبيرة الليلة بخبر الشوارع كالب

 لدخ أن منذ الشوارع كالب من كلبا صادقي لم أنه كيف عندئذ عتريس تذكر  عفريتا. رأى وكأنه عتريس عن

 كثرأ عتريس حاول   عنه. وتبتعد تهابه الشوارع كالب بأن السعادة كل سعيًدا وكان المصرية الشرطة خدمة في

 يمر الوقت بدأ  منهم. كلب مع الحديث في مرة كل في فشل أنه إال الشوارع كالب أحد من يقترب أن مرة من

 يف الشوارع كالب من كلبا نفسه هو كان أن أيام من له صديق اسم تذكر أخيًرا,  تتوتر. عتريس أعصاب وبدأت

 حثب الصفيح عزبة في  المسافة. بعد رغم الفور على الصفيح عزبة إلى التوجه قرر وعليه,  الصفيح. عزبة

 اماتم اواضحً  كان  يأكلها. عيش لقمة عن يبحث  الزبالة من جبل في يقف وجده أن إلى سريع أبو عن عتريس

 رةجزي في العنقاء عن البحث يعادل الصفيح عزبة في زبالة كوم في عيش لقمة عن البحث أن وجهه منظر من

   الة.الزب في خبًزا يرمي هذا هللا يوم إلى البسيطة ظهر على ظهرت أن ساعة من الصفيح عزبة في أحد ال  العرب.

   الطبيخ". رمي وال البطن "وجع هو الدوام على الصفيح عزبة شعار كان

 "حضرة ورحض في السبب عن - نفسه وبين بينه – متسائالً  عتريس إلى حقيقي اهتمام أي بدون سريع أبو تطلع

 للعمل الصفيح عزبة غادر أن يوم من عتريس العزيز صديقه سريع أبو يشاهد لم  الصفيح. عزبة إلى الضابط"

 مدتعت المسألة وأن مصر كالب يخص هام بأمر ليخبره ءجا بأنه وأخبره سريع أبو عتريس حيا   الداخلية. في

 شيء أو ا,يأكله خبز لقمة عن اليائس بحثه في واستمر عتريس إلى سريع أبو ينظر لم  شخصيا. سريع أبو على

  لكبيرة.ا والليلة المصرية, والثورة التحرير, ميدان نسف بموضوع القديم صديقه عتريس أخبر  لألكل. قابل آخر

 عتريس كان إذا عما شديد باهتمام وسأل عتريس صديقه عنه يحدثه بما اهتمامه الفور على سريع أبو أبدا

   ي.الكشر يتعدى لن األمر أن أم الموالد في العادة هي كما الكبيرة الليلة هذه في ولحم فتة سيقدمون وأصدقاؤه

 اإذ عما هو السؤال كان شيء عن حدثه فكلما سريع, أبو إلى الفكرة إيصال من باليأس يصاب أن عتريس كاد

 وعموض فإن عنه يحدثه بما الكلب هذا اهتمام كسب في ينجح لم إذا أنه لعتريس تماما واضًحا كان  أكل. هناك كان

 يستمع ولن الكلب هذا سوى أحًدا يعرف ال هو  بالفشل. عليه مقضي الشرطة كالب وراء البلدي الكالب حشد
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 أن سريع أبو عتريس أخبر  جهنمية". "فكرة بباله خطرت وفجأة  به. الكالب يخبر أن يحاول ما إلى غيره كلب

 سريع أبو توقف  لألكل. مدعو سريع أبو وأن النظام" بـ"بيان احتفاالً  صغيرة" "ليلة الليلة ستقيم الشرطة كالب

 الجليل. االحتفال هذا في للمشاركة الزبالة جبل عن ونزل الحركة عن تماما

 والكرامة االجتماعية, والعدالة الحرية, أجل من الحكم نظام تغيير عن جائع كلب مع لحديثا أن عتريس أدرك

 الخطة انتك  جائع. كلب مع المواضيع هذه عن الكالم يستحيل  التحشيش. عن قليال أو كثيًرا يختلف ال الحيوانية,

 ىإل معه الخروج ثم إليه مالطعا وتقديم الشرطة كلية إلى سريع أبو اصطحاب هي عتريس إليها توصل التي

 تريسع إلى الشوارع كالب تطمئن سوف  إليها. الخبر نقل يستطيع بحيث الشوارع كالب إلى لتقديمه الشوارع

   إليه. تستمع وسوف سريع أبو مع تراه عندما

 لكذ رأوا عندما الكلية بوابة على القائمون الحراس تململ  سريع. أبو يتبعه الشرطة كلية إلى عتريس دخل

 المةع رأسه وهز إليهم نظر عتريس أن إال إليهم النظر تتجنب زائغة بعيون الشرطة كلية يدخل الجربان الكلب

 وافق  إليها. توصل التي بالخطة هول الكلب وأخبر الشرطة كالب غرفة إلى عتريس توجه   "معه". أنه على

 الطعام إلى ونظر سريع أبو دخل  معهم. عامالط تناول إلى ودعاه سريع أبو إلى واتجه الفور على هول الكلب

 خشيت حتى توقف بال يأكل سريع أبو مضى  "ليلة". من لها يا  الطعام؟ هذا كل ما  بالذهول. وأصيب حوله

 فةالغر في زاوية إلى وذهب األكل عن توقف جًدا, أخيًرا وأخيًرا,  بالسكتة. يصاب أن أو بطنه تنفجر أن الكالب

   النوم. في وراح

 هطمأن   الماضية. "الليلة" من طعام بواقي هناك كان إذا عما وسأل مبكًرا سريع أبو استيقظ التالي اليوم يف

 ا""أنوفً  كلبًا ليس بأنه هول الكلب سريع أبو أخبر  دقائق. خالل سيحضر طازجا طعاًما هناك أن إلى هول الكلب

  الموضوع. في أصالً  لها أهمية ال هذه "طازج" لةمسأ أن أي  إليه. يقدم ما يأكل أن على صغره من تعود وأنه

 هو ما إحضار وطلب سريع أبو هول الكلب هدأ  اإلطالق. على لها أهمية ال

 في منهمًكا سريع أبو ليجد عتريس حضر  عتريس. طلب في أرسل كما موجود

 كل ما  األكل؟ هذا كل ما  وجهه. على مرسومة التصديق عدم وعالمات األكل

 الغرفة هذه من يخرج لن سريع أبو أن أخرى مرة عتريس أدرك  ؟النعيم هذا

 تقديم استمر طالما أبدا آخر كلب أي إلى يقدمه لن وأنه أكل, هناك كان طالما أبًدا

 له طرأت وهنا  المأزق. هذا من للخروج طريقة في التفكير من بد ال وأن األكل,

 أخرى. جهنمية" "فكرة

 هميمكن أنه إال النظام", بيان "حفل انتهى حيث اآلن الرحيل عليهم بأن رهوأخب سريع أبو من عتريس اقترب

  الخامس. التجمع في الشرطة كلية إنشاء على وقت مرور بمناسبة كبير آخر لحفل للتحضير الظهر أذان بعد العودة

 كالب من األقل على عشرة حضره إذا إال حال, أية على يقام, لن الحفل أن عابرة, بطريقة عتريس, أوضح

 عن وأعلن والدهشة العجب يمألها بعيون عتريس إلى سريع أبو نظر  عيدها. الشرطة كالب لمشاركة الشوارع

  .الخامس التجمع في الشرطة كلية إنشاء على الوقت بمرور احتفاال الشوارع كالب من المئات لجلب استعداده

 المطلوب. هو هذا  واسعة. ابتسامة عتريس الكلب ابتسم

 وله الكلب قرر وعليه,  بالكالب. امتألت قد الشرطة بكلية المحيطة الشوارع كانت حتى الظهر آذان ارتفع أن ما

 وعبموض بإخبارها ذلك بعد الشرطة كالب تبدأ ثم الطعام لتناول كلبا عشرون يدخل بحيث دفعات على دعوتهم

 علمت قد كلها الخامس التجمع كالب نتوكا إال اليوم يمض   لم  آخرون. عشرون يدخل ثم ومن الكبيرة, الليلة

   والجيزة. القاهرة كالب بين الخبر انتشر ثم ومن بالخبر

 الشرطة بكال بين االتصال مندوب هو يكون أن على وأصر الكبيرة الليلة خبر بنشر كبيًرا اهتماما سريع أبو أبدى

 دةلمسان أبداه الذي الهائل الحماس مأما سريع أبو لصالح هذا منصبه عن عتريس تنازل  البلدي. الكالب وبين

 والحفالت, الموالد باستمرار مشروط االهتمام هذا استمرار بأن طبعًا, وعي, على عتريس كان   التحرير. ثوار

 مدى كذلك تماما واضًحا كان  الشوارع. لكالب مدخل أفضل هو سريع أبو بأن كذلك تام وعي على كان أنه إال

 يكن مل   الكبيرة. الليلة عملية في للمشاركة الشوارع كالب بين الدعوة نشر في عسري أبو حققه الذي النجاح

 لن الشرطة كالب وأن الشوارع كالب وعقول قلوب إلى الوصول في نجحوا قد أنهم في شك أدنى عتريس لدى

 حكوض يسعتر له حكاها التي القصة نهاية إلى وصل عندما هول الكلب ضحك   بمفردها. السيدة بلطجية تواجه

   بهما. المحيطة الكالب وبقية النوحي الغراب معه

 يف للعمل الخطة أطراف كل وبجاهزية به بالقيام يحلمون كانوا ما تحقيق في نجحوا بأنهم عام شعور هناك كان

 يةعمل بدء هول الكلب سيعلن عندها  التحرير. ميدان نسف ميعاد عن البراهمية يعلن أن إال يبق   لم   لحظة. أي
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 بتر  النظرة. نفس النوحي الغراب بادله  النوحي. للغراب وتقدير اعتزاز نظرة هول الكلب نظر  الكبيرة. الليلة

 مه اآلن منذ أنهم وأخبرهم األكل, في منهمكين يزالون ال كانوا الذبن الغربان شباب كتف على النوحي الغراب

 لىإ وتقدم حوله الواقفة الشرطة كالب النوحي بالغرا حيا  العملية. أطراف كل بين التنسيق عن المسؤولون

 زينب. السيدة صوب الجميع طار  الشباب. يتبعه الخارج إلى وانسل الكالب باب

   العصر. صالة إلى الناس يدعو األذان صوت الخامس التجمع سماء في تصاعد زينب السيدة إلى الطريق في

 حسن مسجد على – أخرى مرة – عيناه ووقعت الجميل الصوت هذا مصدر عن بحثًا حوله النوحي الغراب نظر

 الجميل المسجد بمنظر وليستمتع األذان إلى ليستمع قليال طريقه عن النوحي الغراب انحرف  الشربتلي. عباس

 على النوحي الغراب هبط   السيدة. إلى الطريق في وانطلق أذانه من المؤذن انتهى أن إلى المسجد فوق وحلق

 قرافة إلى التحرك ضرورة ليدرك وقت طويل يأخذ لم  بالغربان. امتأل قد ليجده قدري رعشا في منزله سطح

   القرافة. نحو الجميع تحرك وعليه  السبب. كان مهما التجمهر هذا تتحمل لن فزوجته زينهم,

 كما به, نالمحيطي الشباب مع الممل بالتفصيل الكبيرة الليلة خطة مراجعة على النوحي الغراب عمل القرافة في

 تأمين على يعمل النوحي الغراب أن واضًحا كان  حركاته. كل في السيدة وشباب إسفين يالزمه أن على أصر

 انوسرع  النوحي. للغراب مكروه أي حدوث حالة في حتى الكبيرة الليلة عملية استمرار لضمان ثان   صف ظهور

 الظالم, وحل العشاء, صالة ثم المغرب, لصالة المصلين يدعو األذان بصوت القديمة القاهرة مساجد صدحت ما

 لفت عدم على الجميع حرص  البراهمية. وصول انتظار في الغربان وقفت   القرافة. أنحاء التام الهدوء وساد

 لم   مرتفع. بصوت الكالم تجنبوا كما بها يمرون التي الطرق في التواجد فتجنبوا وجودهم إلى البراهمية أنظار

 ق,تصف وأبواب القرافة, أسوار أمام تقف سيارات أصوات الغربان سمعت حتى حال, أية على ,وقت طويل يمض  

 تحضير في وبدأوا البراهمية صبيان حضر حتى دقائق إال هي وما أشخاص, أسماء تنادي ترتفع وأصوات

 حدث. ما وهو   "المعلّ مين". لحضور استعداًدا الطعام وتجهيز الراكية, وإشعال "القعدة",

  البراهمية. يقوله لما السمع غراب كل وأصاغ مطلق صمت وساد البراهمية حضور عند الغربان وسط هزة رتس

 ,األكل في الليلة البراهمية أمضى  يحدث. لم ذلك أن إال غًدا, بالعملية البدء إشارة تصدر أن يتوقع الكل كان

 شكر   بيوتهم. إلى ومضوا سياراتهم كبوار الفجر أذان انطالق ومع  والغناء. واللهو, والتحشيش, والشرب,

 هللا بإذن المكان نفس في غًدا اللقاء على معهم وتواعد به قاموا ما على به المحيطين الشباب النوحي الغراب

 سبيله. حال إلى كل وطار  مباشرة. العشاء صالة بعد

 في طوحالس في واقفين وزمياله إسفين ليجد بقليل الظهر أذان قبل النوحي الغراب استيقظ التالي, اليوم في

 التقى المقطم في  المقطم. إلى الجمع وانطلق الشباب, وحيا السطوح, إلى وخرج بسرعة, وجهه غسل  انتظاره.

 وارث "ائتالف شباب يأخذ أن على االثنان اتفق  لديه. بما اآلخر منهما كل وأخبر حسن بالشيخ النوحي الغراب

 بعد اليوم من ابتداء وحلوان والمرج, الخيمة, شبرا محطة أمام المنتشرة قاهيالم على أماكنهم األنفاق" مترو

 سنح الشيخ تساءل كالعادة,  غًدا. فستتم اليوم تتم لم إذا العملية بأن توقع هناك كان أخرى, مرة  العشاء. صالة

 اعتهاستط لعدم أسفه نوحيال الغراب أكد كذلك وكالعادة نفرة, كفر إلى معهم سيسافر النوحي الغراب كان إذا عما

 وحيالن الغراب وطار االسكندرية, إلى الطريق في محمود الحاج سيارة تحركت  القاهرة. في الرتباطاته نظًرا ذلك

 الخامس. التجمع صوب

 ًراكثي هول الكلب ارتاح  لديه. بما اآلخر منهما كل وأخبر هول بالكلب النوحي الغراب التقى الخامس التجمع في

 في عتريس خطة بأن النوحي الغراب وأخبر العمل في األنفاق" مترو ثوار "ائتالف ثوار بدء برخ لسماع

 القاهرة, من الكالب آالف وأن باهًرا نجاحا نجحت قد الشرطة لكالب غطاء لتقديم البلدي بالكالب االستعانة

 وبدت الً قلي هول الكلب سكت  دفة.المسته المترو محطات إلى للتوجه البدء إشارة انتظار في والقليوبية والجيزة,

 قواانطل قد المنوفية كالب أن أخبرني قد عتريس الكلب أن األمر في "الغريب قال ثم الحيرة عالمات وجهه على

 ىإل التوجه على كالبها كل صممت نفرة كفر اسمها صغيرة قرية كالب قيادة تحت القاهرة نحو أمس ليلة منذ

 أن الموضوع في "العجيب قال ثم لحظة هول الكلب سكت  الخيمة." شبرا طةمح على الهجوم وقيادة القاهرة

 لنظرا وتجنب رأسه النوحي الغراب طأطأ  عتريس". الكلب أخبر أن قبل حتى التحرك في بدأت نفرة كفر كالب

 فرك في هأصدقائ مع الكبيرة الليلة أمر في تحدث قد أنه يبدو إذ خطأه الخطأ أن يعلم كان  هول. الكلب وجه إلى

 تكن لم هأن عذره  نفرة. كفر كالب إلى وصل حتى الخبر انتشر وهكذا أيضا, أصدقائهم مع فيه تحدثوا الذين نفرة

 نهأ صدرت, قد التعليمات كانت لو حتى ذلك, إلى أضف  الموضوع. هذا في الحديث بعدم التعليمات صدرت قد

 وفيةالمن كالب أن يكفي  نفرة. كفر بكالب واالعتزاز بالفخر ذلك, من الرغم على النوحي, الغراب شعر  ينسى.

    ذلك. يكفي  الهجوم. تقود سوف التي هي
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 اناالثن ابتسم  النوحي. الغراب فعل وكذلك يجد, فلم يضيفه شيء لديه كان إذا ما يتذكر أن هول الكلب حاول

 مستعدين يكونوا فسوف الليلة همبهجوم البلطجيه قام لو حتى وأنه للعمل جاهزة األطراف كل أن أدركا عندما

 جهامت الباب نحو وسار التحية, النوحي الغراب بادله  النوحي. للغراب تحية رأسه هول الكلب هز  الستقبالهم.

 لنوحيا الغراب لمح  زينب. السيدة صوب وطار مرتين, جناحيه وخفق قفزتين, النوحي الغراب قفز  الساحة. إلى

 أن يريدو الليل, ينم لم متعبًا, كان  السيدة. نحو طريقه في استمر أنه إال بعيد من الشربتلي عباس حسن مسجد

 إلى طريقه ذوأخ العشاء صالة بعد القرافة في يلتقيا أن على معه واتفق إسفين من اقترب  الليلة. سهرة قبل ينام

 قدري. شارع

 في قلياًل  وتجول وجهه وغسل وحيالن الغراب وقام القديمة القاهرة في المآذن مئات في العشاء آذان صدح

 القاهرة سماء تضيء وهي المآذن مئات منظر من النوحي الغراب قلب خفق  وطار. جناحيه خفق ثم السطوح

 في عمره أغلب النوحي الغراب عاش  التحرير. ميدان أضواء بعيد من رأى عندما كذلك قلبه خفق  القديمة.

 لقرافة.ا إلى وطار  هللا. سبحان  هذا. التحرير ميدان بأمر فيه ينشغل ومي سيأتي أن أبًدا بباله يخطر ولم القاهرة

 هدوءب معهم تحدث  متوتر. والكل انتظاره في الشباب من الغربان عشرات ليجد القرافة في النوحي الغراب هبط

 حضر  لهم.مث متوتًرا اآلخر هو كان  أخرى. ثم أخرى, مرة ثم أخرى, مرة الكبيرة" "الليلة خطة معهم وراجع

 ورحض الكل وانتظر المكان, ورتبوا والشرب, األكل وأعدوا الراكية, وأشعلوا القعدة, وحضروا البراهمية, صبيان

 اهميةالبر حضر وأخيًرا,  الكبيرة. الليلة بدء بموعد توحي كلمة سماع تترقب صاغية آذانا الكل كان  البراهمية.

 ىإل ناولها ثم طواال نفسين وشفط الجوزة الشركسي إبراهيم سكأم  والشراب. والطعام والسرور, الفرح وبدأ

 ماع وسأله الشركسي إبراهيم للمعلم تحية رأسه يهز وهو الجوزة الصعيدي إبراهيم تناول  الصعيدي. إبراهيم

 ".هللا اءش إن بالتوفيق   هللا. بإذن بكرة "العملية الشركسي إبراهيم قال  بشيء. اليوم أخبره قد الباشا كان إذا

  صوت. أي إصدار عدم على حرص الكل أن إال البراهمية حول المتراصة الغربان أجساد في خفيفة رجفة سرت

  القرافة. في منعزل مكان إلى بهدوء وسارت استدارت ثم أخرى, خطوة ثم الخلف, إلى خطوة الغربان تراجعت

 رمص غربان إبالغ اآلن عليهم إن ائالً ق خفيض بصوت معهم وتحدث المجتمعة الغربان على النوحي الغراب مر

 تتجنب أن ضرورة النوحي الغراب أكد  عليها. المتفق المترو محطات أمام العشاء صالة بعد غًدا باالحتشاد

 ىإل اآلن منهم كل يتوجه أن الغربان من النوحي الغراب طلب  األشكال. من شكل بأي إليها األنظار لفت الغربان

 تدارواس التوفيق النوحي الغراب لهم تمنى  الوضع. تطورات لمتابعة فقط السيدة انغرب يبقى أن على مكانه

 وهي ية,البراهم بجوار ليلتهم السيدة غربان أمضى   السيدة. شباب يتبعه البراهمية من بالقرب موقفه إلى عائدا

 نصرفواا الصباح وفي وتحشيش, وشراب, وطعام, ومرح, غناء, من سبقتها ليلة كل عن شعرة قيد تختلف لم ليلة

 داره. إلى كل وانطلق  الظهر. أذان بعد منزله في إسفين مع اللقاء على النوحي الغراب تواعد  بيوتهم. إلى

 يخبالش التقى حيث المقطم إلى متجها السيدة سماء في يحلق النوحي الغراب كان حتى الظهر أذان ارتفع أن ما

 تهزها ال ثقة واثقًا كان  هللا". إال غالب ال  هلل. "الحمد وقال: حسن يخالش تبسم  الليلة. موعدنا أن وأبلغه حسن

 لثقة,ا هذه كل أمام النوحي الغراب قلب خفق  هللا. شاء ما إال يصير لن وأنه نافذ هللا أمر أن الزالزل وال األعاصير

 االسكندرية إلى طريقة في سنح الشيخ انطلق  هللا". إال غالب ال  هللا. إال غالب "ال وقال: اإليمان, هذا وكل

 الخامس. التجمع إلى النوحي الغراب وطار

 قررت كلها مصر غربان وأن موعدنا", "الليلة أن هول الكلب النوحي الغراب أخبر الخامس, التجمع في

 خدمات عن فضال العملية في المشتركة الكالب لكل جوي غطاء وتقديم الكبيرة الليلة عملية في المشاركة

 منتشرةال المقاهي على أماكنهم أخذوا قد األنفاق" مترو ثوار "ائتالف شباب بأن أخبره كما والتنسيق العاالستط

   الهجوم. لبدء استعداًدا موقعه في فرد كل أن أي وحلوان. والمرج, الخيمة, شبرا في األنفاق مترو محطات أمام

 في بالضبط دقائق خمس منذ بدأت قد ديدةالج ومصر الخامس, التجمع كالب إن هول الكلب قال ناحيته, من

 أن النوحي الغراب من هول الكلب طلب  العملية. احتياجات عن وتزيد تكفي بأعداد المرج محطة نحو التحرك

  الموقف. تطورات بآخر علم على العملية أطراف جميع تكون بحيث اآلن من واالستطالع المراقبة خدمة تبدأ

 يحتاج األمر يكن لم  وحلوان. الخيمة شبرا في الوضع معرفة إلى يحتاج أنه يالنوح الغراب هول الكلب أخبر

 أخبر  المهمة. بهذه االضطالع السيدة شباب من أربعة من وطلب استدار الذي إسفين إلى نظرة من أكثر إلى

 لقستنط والتي المرج إلى المتجهة الشرطة كالب مجموعة رأس على سيكون أنه النوحي الغراب هول الكلب

 تجهي سوف بأنه النوحي الغراب رد  النوحي. الغراب إليها سيتوجه التي المحطة عن وتساءل اآلن من دقائق بعد

 قد نهمأ الخبر بلغه حيث المنوفية كالب استقبال في ليكون الخيمة شبرا محطة إلى مباشرة المغرب صالة بعد

 ام:باهتم النوحي الغراب وسأل رأسه هول الكلب رفع  القاهرة. مشارف إلى المنوفية غربان بصحبة اآلن وصلوا
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 لهو الكلب استمر  وجهه. على ترتسم كبيرة وابتسامة باإليجاب رأسه النوحي الغراب هز  منوفي؟" انت "هو

 عسم عندما هول الكلب ضحك  نفرة". كفر "من النوحي: الغراب أجاب  المنوفية؟" في أين "من التساؤل: في

 دءب وأعلن بالتوفيق للجميع ودعا بحرارة النوحي الغراب هول الكلب حيا  فهمت". ن"اآل وقال نفرة كفر اسم

 القيامة. وقامت  الكبيرة". الليلة "عملية

 كلية شهدت أن ثانية, مرة يحدث أن أتخيل وال فؤاد, الملك أنشأها لحظة من الشرطة كلية تاريخ في يحدث لم

 وتص بأعلى تنبح وهي الخروج باب نحو واتجهت صفين شرطةال كالب اصطفت  اليوم. ذلك شهدته ما الشرطة

 الفباآل وتدفقت الشرطة كلية على سريع أبو قيادة تحت الشوارع كالب هجمت بينما نظام" "بيان نباح ممكن

 تترك لم الكالب كانت وإن 2 والباب 4 الباب من أساسا التدفق تم  الشرطة. كالب مبنى إلى متجهة الداخل إلى

 المستحيل من أن تماما واضًحا كان  الهجوم. لوقف محاولة أي الشرطة كلية حراس يبذل لم  منه. ودخلت إال بابا

   الكالب. هجوم إيقاف

 في وله الكلب خلف باصطفافهم ليفاجأوا الشرطة كالب غرفة إلى بالنزول الكالب مبنى في الشرطة أمناء أسرع

 وأ الشرطة, أمناء من أحد ير   لم  بالخروج. اإلذن طالبين ظام,ن وكل ثقة, وكل قوة, بكل ينبحون نظام بيان وضع

 كانوا الذي النظام بيان من إقناعا أكثر وال أروع وال أقوى نظام بيان الشرطة, لواءات حتى أو الشرطة, ضباط

  اب.بال أغلقوا أم الباب فتحوا سواء تخرج سوف الكالب وأن شيئا, األمر في أن لألعمى واضًحا كان  يشاهدونه.

   نظام. بيان وضع نفس في الشرطة كالب يتبعه هول الكلب ليخرج الباب وفتح المسؤول الضابط تقدم

 من حالة أصابتها حتى 9 باب إلى متجها الشرطة كالب مبنى من يخرج هول الكلب الشوارع كالب شاهدت أن ما

 البك عن المسؤولون الشرطة ضباط يكن لم   هول. الكلب وراء وانطلقت متواصل بشكل بالنباح وبدأت الخبال

 واوسار الشرطة أمناء معهم وركب سياراتهم إلى ركضوا وعليه بمفردها, الكلية تغادر الكالب ليتركوا الشرطة

 مجموعة  مجموعتين. إلى انقسمت حتى الدائري الشرطة كالب بلغت أن ما    الكالب. آالف وتلحقهم تسبقهم

 نمجموعتي إلى أنفسهم الضباط قسم  الجيزة. صوب اتجهت كبيرة جموعةوم العاشر إلى طريقها أخذت صغيرة

   طريقة. في كل الجميع وانطلق  متماثلتين.

 األكمة وراء وأن شيئا, األمر في أن الوضوح تمام واضًحا كان أنه إال الطريق طوال الضباط من أحد يتحدث لم

 بعد الرسمية بمالبسهم الشرطة رجال ظهور من – اطبعً  – التوتر بعض هناك كان  وراءها. ما – يقولون كما –

 زيونالتلف وبرامج خاصة ممكن حال أسوأ في والشرطة الشعب بين العالقة كانت  الداخلية. سقوط من قليلة أيام

 ماو  عجالتها. تحت وتدهسهم المتظاهرين تهاجم وهي المصرية الشرطة سيارات تظهر التي التسجيالت تذيع

 الرسمية بمالبسهم الشارع إلى خروجهم بأن وعي على الضباط كان  إذاعتها. تعيد حتى هاإذاعت من تنتهي أن

 أداء في واجبهم عن يتخلوا أن يمكن ال بأنهم أيضا وعي على كانوا أنهم إال جسيم, خطر على ينطوي عمل هو

 األمن يكون قد  سقط. دق وهو سقط, قد الدولة أمن يكون قد   لوحدها. تعمل الشرطة كالب ترك يمكن ال  عملهم.

 يسقط أن يستطيع ال العام األمن   يسقط. ولن يسقط, لم العام األمن أن إال  سقط. قد وهو سقط, قد المركزي

 ومضت  العام. األمن رجال حياة هو الثمن كان لو حتى   العام. األمن على الحفاظ على ساهًرا أبًدا يبقى وسوف

     هول. الكلب ايقوده المرج إلى طريقها في القافلة

 متناثرةال المقاهي على جالسين الشباب بمئات الضباط فوجيء حتى الخيمة شبرا محطة إلى القافلة وصلت أن ما

 لىع يتوقعون يكونوا لم الذين األنفاق" مترو ثوار "ائتالف شباب حالة في أشد المفاجأة كانت  المحطة. أمام

 هم الذي الموقف دقة مدى االئتالف قيادات لتدرك ثوان من أكثر األمر يأخذ لم  الشرطة. رجال ظهور اإلطالق

 لىإ ينضموا أن زمالئهم إلى وأشاروا بهم, ورحبوا الهدوء, بمنتهى الضباط وحيوا الفور على قاموا وعليه فيه

 فاهمتو ثقة نظرات الشرطة ورجال الثوار تبادل   بداخلها. من أحد يرى ال حتى الضباط بسيارات لإلحاطة القافلة

 لسيرا في واالستمرار إليهم األنظار يلفتوا ال حتى سياراتهم يغادروا أال ضرورة الضباط الثوار أخبر  متبادل.

   المحطة. عن بعيًدا

 كان  الثوار. مع للحديث الشرطة رجال خرج حتى والمحالت المقاهي من تخلو منطقة إلى القافلة وصلت أن ما

 على ظهوركم ينتظر أحد يكن لم  بكم؟ جاء الذي ما هو: الرد كان  يحدث؟ ذيال ما هو: الضباط سأله سؤال أول

 رجال ظهور يتوقع كان اإلطالق على أحد ال أن إال وزمالئه هول الكلب وصول ينتظر الجميع كان  اإلطالق.

 مهما  وحدها. تعمل الشرطة كالب الشرطة رجال يترك أن يستحيل  يكون. ما كأسرع سريعًا الرد جاء  الشرطة.

 أن وكيف التحرير ميدان نسف موضوع الثوار لهم شرح  يجرى. عما أخرى مرة الضباط تساءل  األمر. كان

 رورةض على الجميع اتفق  وحلوان. والمرج, الخيمة, شبرا في المترو محطات على باالستيالء تبدأ سوف العملية

 وكالب الضباط يذهب أن الثوار أحد عرض  .أولها من العملية فشلت وإال الشارع في الشرطة رجال ظهور عدم
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 شرطةال كالب تتبعهم الشرطة رجال تحرك  الجميع. يسع أن ويمكنه والده يمتلكه قريب خشب شادر إلى الشرطة

 جميع أن فوجئوا الثوار أن إال البلدي الكالب من المحطة إخالء كذلك الضروري من كان  الشادر. هذا إلى

 كانت  مكانها. عن تتزحزح أن رفضت التي المنوفية بكالب امتألت قد المحطة نميدا من المتفرعة الشوارع

 الخامس والتجمع الجديدة مصر لكالب يمكن  الهجوم. من األولى الموجة هي تشكل أن مصممة المنوفية كالب

 مصر كالب من يطلبوا أن سوى مفًرا الثوار يجد لم  محجوزة. فهي األولى الموجة أما الثانية الموجة تشكل أن

   فيه. يقفون مكانا يجدوا أن إلى السير في االستمرار الخامس والتجمع الجديدة

 الثوار تولى الخشب شادر في  خاليا. الميدان وبدا الحركة, وهدأت استقر, قد األمر وكان إال دقائق إال هي ما

 ةالداخلي رجال بوجود لقةالمط سعادتهم عن وأعربوا بالتفصيل الشرطة لضباط الكبيرة" "الليلة خطة شرح

 سكنت قدف الشارع في أما   المصرية. الثورة مصير سيتقرر اليوم  حقًا. الكبيرة" "الليلة هذه في معهم الشرفاء

 حين على البلطجية, لوصول ترقبا المتهدجة الكالب أنفاس صوت سوى هناك يعد ولم األصوات, وسكتت الكالب,

 انتك التي السيدة غربان مجموعة الجو في حلقت بينما المترو, وأسالك المنازل, أسطح فوق الغربان استقرت

   الديناميت. شاحنات عن بحثا المنطقة تمشط

 المنظر كان  الشاحنات. من رتل أول وصل وعندها  مساًء. التاسعة الساعة وصلت إلى متثاقال بطيئًا الوقت مر

 لصليبوا الهالل شعار يعلوها األبيض باللون ثقيلة أغطية تغطيها مقطورات تجر ضخمة شاحنات وقفت  غريبًا.

 عاراتالش نفس تحمل حافالت ذلك تال  حدود". بال "أطباء عبارة أيضا األحمر باللون عليها مكتوب األحمر باللون

 كل يحمل بيضاء, كمامات وجوههم على ويضعون الخضراء الجراحين مالبس يرتدون رجال منها ونزل توقفت

 بخطوة المحطة إلى دخلوا ثم "الجراحون" اصطف  المصري. العلم منها يمتد ظهره على حقيبة منهم واحد

 بحتأص وأنها الخيمة شبرا محطة "تحرير" الجراحون أعلن  اآللية. األسلحة يحملون وهم للغاية بطيئة عسكرية

 مستقلة. حرة محطة

 كانت, آلية أسلحة يحملون الذين حدود" بال "أطباء مقاومة فكرة  ثانية. في الخيمة شبرا محطة "سقطت"

 ظهر تىح ثوان تمض   لم  للثورة". "معادية فكرة أنها عن فضالً  خيالية, فكرة تبدو المحطة في للعاملين بالنسبة

 اراتقط في شحنها أجل من الشاحنات من األدوية صناديق إنزال في وبدأوا البيضاء بمعاطفهم العاديون األطباء

 مصرية.ال باألعالم األدوية صناديق لف على حريصين األطباء كان  التحرير. ميدان في ارالثو إلى ونقلها المترو

 على الغربان آالف تتبعه إسفين انقض حتى المترو قطارات في "أدوية" صندوق أول األطباء وضع أن ما

 آالف طلقتان عندها  األبدان. له تقشعر صراًخا تصرخ وهي الجانبية الشوارع في المتراصة الكالب رؤوس

 الذهول أصابهم وقد للحظة أماكنهم في "األطباء" تجمد  بالرؤوس. يطيح نباًحا تنبح وهي األخرى هي الكالب

 ثرهمأ وفي وراءهم انطلقت فقد وعليه يهربون لتتركهم الغربان تكن لم  هاربين. وانطلقوا بأيديهم ما ألقوا ثم

 ولأ وسقطت الكالب على اآللية مدافعهم وفتحوا الجراحون استدار  األرض. إلى وتشدهم بهم تتعلق وهي الكالب

 نزعت خاطف بهجوم الشرطة كالب لتقوم الطريق الكالب أفسحت فجأة ثم موجة ثالث ثم موجة, ثاني ثم موجة,

 على من النهوض من تمنعهم لكي البلدية للكالم تركتهم ثم حركتهم وشلت الجراحين من اآللية المدافع فيه

 بانالقض بين فقفز خسرانة المسألة أن الشركسي إبراهيم أدرك  البلطجية. باقي على الهجوم وتابعت األرض

 فوقه حليقالت في فبدأ الشركسي إبراهيم يفعله ما إلى النوحي الغراب انتبه  المترو. عربات بين االختفاء محاوال

 لنوحيا الغراب صوت إلى الشركسي إبراهيم انتبه  مكانه. إلى الشرطة كالب نظر الفتا صوته بأعلى يصرخ وهو

 وغمره هعلي وتعرف النوحي الغراب بعيني الشركسي إبراهيم عينا التقت  يحدث. ما ليرى أعلى إلى رأسه فرفع

 لياآل مدفعه إبراهيم رفع  نوحي؟ يا غراب يا لك ضيافتي حسن على جزائي هو هذا هل  العارم. بالغضب شعور

 النيران إطالق في الشركسي إبراهيم استمر  بدمه. مضرجا النوحي غرابال فسقط الرصاص من وابالً  وأطلق

 وهجم الشركسي مكان إلى وصل قد كان هول الكلب أن إال األرض على سقوطه بعد حتى النوحي الغراب على

 خمس من أكثر المعركة تأخذ لم  منه. يستلمه من حضور انتظار في فوقه وجلس السالح, من وجرده عليه

   دقائق.

 من أو الثوار من سواء والمصابين الجرحى تفقد في للثوار مصاحبين كانوا الذين الميداني اإلسعاف رجال مضى

 كانوا اءسو البلطجية لكلبشة مكان إلى مكان من ينتقلون الشرطة ضباط ومعهم الثوار مضى حين على البلطجية,

 فنس خطة في شاركوا الذين البلطجية كل لىع القبض من التأكد على الجميع عمل  جراحين. أم عاديين أطباءً 

 إعالنا يدائر بشكل التحليق في المنطقة في الغربان وكل إسفين بدأ أن بعد إال الميدان يهدأ لم  التحرير. ميدان

   الثورة. بانتصار أيًضا واحتفاال البلطجية, كل على والقبض المعركة بانتهاء
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 قيقةح  الخسائر. أكبر تحملت التي هي المنوفية كالب أن الوضوح تمام واضًحا كان  الخسائر. حساب بدأ وأخيًرا,

 تقدم  ة.الكبير الليلة في لالشتراك غادرتها التي الكالب عدد نصف من قليال أكثر إال نفرة كفر إلى يعد لم األمر,

 كسيالشر اهيمإبر منع على العمل أجل من بحياته النوحي الغراب ضحى كيف بعينيه شاهد أنه وأعلن هول الكلب

 الغراب وأن بجواره النوحي الغراب حياة من األخيرة اللحظات أمضى أنه كذلك هول الكلب أعلن  الهرب. من

 كالب لنتأع  األمر. ذلك سيتولى أنه إسفين أعلن  نفرة. كفر – رأسه مسقط في يدفن أن يريد بأنه أخبره النوحي

 باطض أن إال المصرية الثورة عن دفاًعا سقطوا الذين بالكال حالة في الشيء نفس تفعل سوف أنها المنوفية

 الضحايا جميع جثامين نقل هو حل أفضل وأن مطلوب هو مما أطول وقتا يأخذ قد ذلك أن وبينوا تدخلوا الشرطة

 امةوإق بهم الالئق الدفن ودفنهم الخامس التجمع في الشرطة كلية إلى المنوفية غير من أم المنوفية من سواء

 ؤالءه بتضحية اعترافا عمله يجب ما أقل هو هذا أن الضباط بين  الكبيرة. الليلة لموقعة تخليًدا كاريتذ نصب

   المحافظات. باقي كالب وكذلك الرأي, بهذا المنوفية كالب اقتنعت  الكالب.

 توشاحنا البلطجية في عمله يجب فيما التفكير سوى الشكل, بهذا يبقً  لم

 حين إلى الخشب شادر في البلطجية بوضع الضباط أشار  الديناميت.

 من الفور على الميدان إخالء ضرورة بينوا كما الستالمهم, الجيش حضور

 طريق أول إلى الشاحنات قيادة على الضباط أصر  الديناميت. شاحنات

  المأهولة. المناطق عن بعيًدا الصحراء في بها الوقوف أجل من السويس

 أضواء تشغيل مع وخلفهم أمامهم بالسير رالثوا يقوم أن على االتفاق تم

 من األخرى السيارات لتحذير مستمر بشكل األنوار وتقليب الطواريء

   االقتراب.

 بيضاء قماش قطعة على حصلوا قد وزمالؤه إسفين كان الوقت ذلك خالل

 الغربان اجتمعت  المصري. بالعلم وغطوه فيها النوحي الغراب ووضعوا

 كفر إلى بهدوء, وطاروا, القماش قطعة من طرفب منها واحد كل وأمسك

 احدو كل كان  له. تحية أيديهم ورفعوا بقوة اآلرض في أقدامهم وضربوا أعلى إلى والثوار الضباط نظر   نفرة.

  طالقها.ان من أسبوع أول في انتهت قد المصرية الثورة لكانت النوحي الغراب به قام ما لوال أنه يعلم الواقفين من

 في كوني قد  نفرة. كفر في يرقد أنه يعلم الكل أن إال بالضبط, النوحي الغراب يرقد أين اآلن حتى يعرف أحد ال

  رة.نف كفر في  بلده. في يرقد األمر, نهاية في أنه, إال قرطام أحمد الحاج غيط في أو شاهين كامل الحاج حديقة

 لها إشارة في به ولوح "األبيض" المنديل لىإ نظر  جبينه. عن العرق ومسح الكالم, عن محمود الحاج توقف

 الناحية أهل أخبر ما إنه محمود الحاج قال  يتبينه. المرء يكاد ال هاديء بصوت الحديث في استمر ثم  معناها.

 يصرح أم الكتمان طي بها أخبرهم التي األسرار يبقي أن بين ممزقًا كان حيث طويل تفكير بعد إال به أخبرهم بما

 خوفهل شك أدنى بال ذلك يعود  العكابري. حسن الشيخ اتخذه الذي القرار هو السرية على اإلبقاء كان  إليهم. بها

 انك الكتمان في االستمرار أن إال  عليها. القضاء وبالتالي أسرارها على الفلول اطالع من المصرية الثورة على

 هللا, يدب األعمار أن يعلم كلنا  المصرية. للثورة الحقيقية القصة على القادمة األجيال تتعرف أال خطر أيًضا يحمل

 دعاه ما هو هذا  اآلن. من دقيقة بعد األبد إلى عنهم يغيب قد إليهم يتحدث اآلن بينهم الموجود محمود الحاج وأن

 ارإلخب المناسب الوقت يحين حتى ألنفسهم به أخبرهم بما سيحتفظون بأنهم يثق وهو خاصة - إخبارهم إلى

 يومال هذا أن محمود الحاج أكد    المصرية. للثورة الحقيقية بالقصة - وحسب نفرة كفر أهل وليس - لهك العالم

 لمصريينا كل يعيش وسوف حسن الشيخ بدأه ما الشباب يستكمل وسوف انتصرت, قد فالثورة طويالً, يغيب لن

 الجميع من وطلب يده حمودم الحاج رفع   اجتماعية. وعدالة وحرية, بكرامة, – وحسب المنايفة وليس –

 شاهين عادل الحاج صوت جاء   الفجر. لصالة الناحية مسجد إلى والخروج الصمت, في واالستمرار الصمت,

 الصالة. إلى المؤمنين يدعو كالبللور نقيًا صافيًا, رائقًا, المسجد مؤذن

 يصدر يكاد ال هناك عبارة أو هنا كلمة من إال الصمت عليهم خيم وقد محمود الحاج دار من الناحية أهل خرج

 صياحال إلى أقرب بصوت كعادته, الحديث, في استمر الذي شاهين الهادي عبد الحاج أبوك باستثناء صوت عنهم

 نوالعشري الخامس ثورة كادت كيف عن محمود الحاج به أخبرهم فيما يفكر الجميع كان  العادي. الحديث إلى منه

 ربانوغ األنفاق, مترو ثوار وائتالف هول, والكلب حسن, والشيخ النوحي, ابالغر تدخل لوال تسقط أن يناير من

 في ذلكك يفكر الجميع كان  الشرفاء. الشرطة وضباط البواسل, المنوفية وكالب والقليوبية, والجيزة, القاهرة,

 حياتهاب مخاطرة المكشوف" "على حياتها تعيش أن رفضت التي الطاهرة السحلية "وزة" لعبته الذي الدور

 يعالجم تذكر  المعلومات". إنتاج "مدينة بها تقوم التي المشينة اإلدراج لعمليات حد وضع أجل من زوجها وحياة
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 لنشر ةثوري ائتالفات بتشكيل اإلثنان قام وكيف "الجعلي" وزميله "الشايقي" به قام الذي الرائد الدور كذلك

 الحيوانات. بين الثوري الوعي

 الحاج به أخبرهم لما المطلقة األهمية هي األولى,    الجميع. أمام تام بوضوح تظهران اثنتان نقطتان بدأت

 الثقة صعوبة الجميع يعلم  منقوص. غير كامالً  القادمة لألجيال وصوله على حرًصا تدوينه وضرورة محمود

 الدور يه الثانية,   الغداء. في تناولوه ما العشاء في الناس ينسى حيث نفرة كفر في خاصة البشرية بالذاكرة

 ن,حس الشيخ منها جاء التي نفرة كفر    المصرية. الثورة ورعاية ميالد في نفرة كفر لعبته الذي المحوري

 كان   المصرية. الثورة أبطال وكل سريع وأبو وعتريس والجعلي, والشايقي ووجدي, ووزة النوحي, والغراب

 على يتوجب الذي ما التالي: هو الناحية جامع إلى صمت في سائرون وهم الجميع ذهن في يدور الذي السؤال

   به؟ للقيام القدر اختارها الذي التاريخي بالدور للوفاء عمله نفرة كفر أهل
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 السيم

 
 

 

 دار من خروجهم عند الجميع ذهن في دار الذي السؤال كان إذا

 عمله, نفرة كفر أهل على يتوجب الذي ما هو شاهين محمود الحاج

 عند شاهين حلمي األستاذ ذهن في يدور كان الذي السؤال فإن

 حلمي األستاذ على يتوجب الذي ما هو محمود الحاج دار من خروجه

 الوظيفة وهي نيابة, وكيل بوظيفة يعمل العمر من والعشرين الثامنة في شاب هو هذا حلمي واألستاذ   عمله.

 رجةد إلى القضائية" طات"السل لدى شاهين عائلة تعرفهم من وكل شاهين عائلة تدخل بعد عليها حصل التي

 ية"القضائ "السلطات الداخلية وزير أول مساعد السيد أخبر  األمر. في شخصيا الداخلية وزير أول مساعد تدخل

 حلمي اذفاألست لها, تقدم التي الوظيفة في شاهين حلمي األستاذ تعيين السلطات هذه لرفض مبرر أي يرى ال أنه

 أن ىإل إضافة الجنائي, القانون في ماجستير على تخرجه بعد حصوله عن فضالً  دفعته, على األول هو شاهين

 اداتقي كبار ضد موقف أنه على سيؤخذ الرفض هذا أن سيادته بين  الداخلية. خدمة في طويل تاريخ لها أسرته

 ينهشا حسن اللواء سيادة أخ وابن شاهين العاطي عبد الحاج ابن هو شاهين حلمي األستاذ   شخصيا. الداخلية

 أن يف تأمل األسرة كانت  القاهرة. جنوب البدرشين نيابة في حلمي األستاذ تعيين تم   الشيخ. كفر أمن مدير

 حقيقة  رة.األس إلرضاء ذاته حد في كافيًا كان النيابة في التعيين أن إال طنطا, أو السبع, بركة في التعيين يجيء

   المنوفية. في أسرة أي إلرضاء كاف   النيابة في التعيين األمر,

 الغ,ب عاقل, مخلوق أي بصواب يُطير ما الليلة سمع فقد يفكر ماذا يدري ال مسيطرة حيرة في حلمي األستاذ كان

 السحالي يهاف ترفض قصص  خرافية. قصة تتلوها خرافية, قصة تتبعها خرافية, قصة تليها خرافية, قصة  رشيد.

 قصص  بكرامة. العيش أجل من سعيها في الدولة" "أمن مواجهة من تخشى وال المكشوف" "على تعيش أن

 لمصريةا الثورة إلنقاذ خطط بوضع والكالب الغربان تقوم حين على ثورية ائتالفات بتشكيل الجمال فيها تقوم

 الحاج عمه أن وإما الكالم, هذا قال قد محمود الحاج عمه أن وتخيل بالجنون أصيب قد أنه إما   "النسف". من

 اشخصي شاهين مصطفى الحاج البلد بعمدة بدًءا أعضائها بكامل شاهين ناحية ومعه بالخبل أصيب قد محمود

   الناحية. في طفل بأصغر وانتهاءً 

 هول", و"الكلب النوحي", و"الغراب و"الجعلي", و"الشايقي", "وجدي", واألخ "وزة", السحلية

 ة,الناطق المفكرة, الثورية, الحيوانات من لةالطوي القائمة آخر إلى و"إسفين", سريع", "وأبو و"عتريس",

 اعة""الجم به قامت الذي الدور عن ناهيك  تنفيذها. على واإلشراف بمتابعتها وتقوم الخطط تضع التي العاقلة,

 ةاإلسكندري من كلها مصر لسحالي المقدس والزحف المعلومات", إنتاج "مدينة لدفن المهولة المالية والتكلفة

 يكاد رأسه بأن شاهين حلمي األستاذ شعر    مصر. بر عموم إلى السحالي لنقل حربية ائراتوط أسوان, إلى

 ويموت. دماغه ينفجر أن من حقيقي بخوف شعر األمر, حقيقة  ينفجر.

 هذه  األحوال. من حال بأي "عاديًا" يكن لم شاهين حلمي األستاذ سمعه ما بأن األمر, حقيقة االعتراف, من بد ال

 هانز قصص مستوى عن – لإلنصاف – مستواها يقل ال والجمال الروعة بالغة قصص هي حقًا,   .أطفال قصص

   .أطفال قصص النهاية, في أنها, إال العالمي األطفال أدب روائع من وغيرها كارول, ولويس آندرسن, كريسيتان

 وهؤالء  وشبابهم. وأكابرهم, بعمدتهم, شاهين, آل هم المستمعون  أطفاال. يكونوا لم المستمعين أن المصيبة

   بأطفال. ليسوا

 الحاج أن أي  "سيم". مجرد كان إليه استمع ما وأن فاته, شيئًا هناك أن المحتمل من أن حلمي األستاذ فكر

 ال من فهمي بينما شيئا هم فيفهمون شيئًا يقول بحيث الناحية أهل وبين بينه عليها متفقًا لغة يتكلم كان محمود

 بلدال في متواجد غير وأنه خاصة هذا "السيم" موضوع حلمي األستاذ يستبعد لم  آخر. شيئًا ""السيم يعلم

 لبدرشين,ا في عمله مقر في األسبوع أيام باقي يقيم حيث والجمعة الخميس يومي فقط يحضر وإنما دائمة بصفة

 استجابة جاء ثوري حماس هذا  ود.محم الحاج كالم الناحية أهل بها قابل التي والجدية الحماس وتذكر عاد أنه إال

 غير آخر شيئًا هم فهموا أنهم إلى عائًدا يكون ربما أنه أخرى مرة وفكر عاد أنه إال محمود, الحاج عمه لقصص

   "السيم". يعرف ال هو   هو. فهمه الذي

 ربط كيف إدراك في الجميع بدأ فشيئا وشيئًا

 ية,المصر الثورة وبين نفرة كفر بين القدر

 يسل األمر, حقيقة في يتحدثون, أنهم وكيف

 نع وإنما الناس يعرفها التي نفرة كفر عن

 نفرة كفر  هم. يعرفونها التي نفرة كفر

 المصرية". الثورة "عاصمة
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 اذاتخ أن وحالوض تمام واضًحا كان   الصباح. إلى الموضوع هذا في التفكير تأجيل شاهين حلمي األستاذ قرر

 فسهن في هذا قال  رباح. الصباح  "السيم". أمر نبحث غًدا لديه. تتوفر ال معلومات إلى يحتاج األمر هذا في قرار

 الناحية. مسجد إلى السير غذوا قد كانوا الذين وأعمامه بأبيه للحاق الخطى وأسرع

 ينم لم نهأ إذ كذلك كثيًرا نفسه يلُم لم أنه الإ كثيًرا, استيقاظه ميعاد عن متأخًرا التالي اليوم في حلمي استيقظ

 وخرجت يةالطبل على ووضعتها كالعادة, اإلفطار, بصينية عزة أخته دخلت  تقريبا. صباًحا السادسة بعد إال باألمس

 فوالده, الغداء طعام بإعداد مشغول البيت أن حلمي تذكر وعليه جمعة يوم اليوم كان  العادة. غير على مسرعة

     مباشرة. الجمعة صالة بعد دوما غداءه يتناول العاطي, عبد الحاج

 ةلقراء وجلس الجمعة صالة من االنتهاء قبل لزيارته يأتي لن أحًدا أن يعلم فهو مهل, على إفطاره حلمي تناول

 جانبًا األهرام حلمي وضع  الصالة. إلى الناحية أهل يدعو الظهر أذان وانطلق إال وقت طويل يمر لم    األهرام.

 المسجد كان  خطوات. عشر من أكثر المسجد يبعد ال العاطي عبد الحاج دار حالة في  المسجد. إلى واتجه

 استمع   شاهين. عائلة وأطفال بل شاهين, عائلة وشباب شاهين, عائلة بكبار جمعة, يوم كل كالعادة مزدحًما,

     ميمة.والن الغيبة وعقاب المعاملة حسن ثواب عن يحدثهم وهو شاهين الستار عبد الشيخ المسجد إمام إلى الجميع

   هدوء. بكل هم, كعادتهم إليه, واستمعوا كعادته, مستفيًضا, كعادته, جهوريًا, كان

 وحسين بعاطف حلمي التقى  داره. إلى كل واتجه الجمعة صالة الجميع أدى

 خرج   ر.العص صالة بعد الدار في اللقاء على معهما واتفق إبراهيم عمه أوالد

 كانت حيث المقعد إلى ودخال الدار نحو والده مع وسار المسجد من حلمي

 وصعوبة الكيماوي أسعار ارتفاع عن والده تحدث  ُمدَّت. قد الغداء طبلية

 انخفاض من كذلك اشتكى كما سعره ارتفاع مع حتى أصالً  عليه الحصول

  العام. من الوقت هذا مثل في المعتاد المستوى عن الترعة في المياة منسوب

 صبحية لتهنئة السبع بركة إلى الذهاب في رغبتها عن كذلك الوالدة تحدثت

 صبحية إلى تذهب لم إنها الوالدة قالت  الجديد. المولود على هانم الحاجة بنت

 ,الغداء طعام من األسرة انتهت    السبع. بركة إلى وانتقلت الماضي العام تزوجت أن ساعة من واحدة مرة سوى

  الطبلية. حمل سعد أم تولت بينما  الخارج إلى األطباق عزة وحملت

 اجالح قاله فيما رأيه عن العاطي عبد الحاج حلمي سأل  الشاي. انتظار في الكنبة على العاطي عبد الحاج جلس

 :وقال بالح مع الشقاوة فيها تختلط التي الجميلة النظرة تلك العاطي عبد الحاج إليه نظر  أمس. ليلة محمود

 أن حلمي حاول  بالسياسة." لي عالقة ال أنا  وعمك. أنت رأيك الرأي  النيابة؟ وكيل سيادة يا ماذا في "رأيي

 حقيقة يقوله ما يعني محمود الحاج كان وهل النوحي" و"الغراب و"وجدي" "وزة" عن للسؤال طريقة يجد

 كان هل "أقصد أخرى: مرة سأل  ذلك. عن لالسؤا في صعوبة يجد كان أنه إال عليه متفق سيما هناك أن أم

 هذا" وقال مرتفع بصوت العاطي عبد الحاج ضحك  آخر؟" شيئًا يقصد أم حصلت األشياء هذه أن فعال يقصد

 فلها اسةالسي أما والتوكسافين, الكيماوي أسعار في تسألني أنا  بالسياسة. المهتم هو عمك  لعمك. تسأله السؤال

 أن أحد من الحاجة تطلب لم  هانم. الحاجة بنت صبحية عن أخرى مرة الحديث وبدأت ةالوالد دخلت   أهلها".

 قولي وهو حلمي ضحك   طلب. إلى يحتاج ال الكالم تطلب. أن إلى تحتاج تكن لم أنها إال السبع بركة إلى يوصلها

 اجةالح أعلنت  العشاء. ةصال بعد يعودا أن على المغرب صالة بعد السبع بركة إلى الحاجة مع الذهاب يمكنه إنه

 خطفلي غرفته إلى حلمي وقام السبع, بركة إلى للذهاب لالستعداد الحاجة قامت  ذلك. من أكثر إلى تحتاج ال أنها

 نوم. ساعة

 إذا ماع سؤاله على رًدا السياسة" في يفهم "ال بأنه والده قول تذكر عندما حلمي ابتسم غرفته إلى الطريق في

 تاجتح ووجدي" "وزة قصة أن فكرة  آخر. شيئًا يقصد أم فعال وقع قد عنه حدثهم ما أن صديق محمود الحاج كان

 الحاج الدهو أن جيًدا حلمي يعلم   "جديدة". فكرة كانت ال أم واقعية قصة كانت إذا فيما ليفصل سياسي خبير إلى

 زة""و تشمل السياسة أن كذلك ايومً  يتخيل يكن لم أنه إال بالسياسة, مهتًما يوًما يكن لم شاهين العاطي عبد

  .محمود الحاج عمه عنها حدثهم التي الراشدة, البالغة, العاقلة, الحيوانات من الطويلة القائمة وباقي و"وجدي"

 وأكثر عقالً, وأكبر رأيا, أرجح هو من كلها البلد في يوجد ال أنه - آخرها إلى أولها من - كلها نفرة كفر تعلم

 وزة" موضوع في قرار اتخاذ أن يعتقد شاهين العاطي عبد الحاج أن فكرة  شاهين. العاطي دعب الحاج من اتزانا

 حد. أقصى إلى مزعجة فكرة كانت سياسيا خبيًرا المرء يكون أن إلى يحتاج ووجدي"

 مباشرة المسجد إلى وتوجه حلمي نهض  العصر. أذان السالم عبد الحاج يرفع أن قبل طويال حلمي ينم لم

 أن ما  المقعد. إلى الجميع توجه حيث وحسين عاطف يصحبه الدار إلى حلمي عاد  هناك. والصالة للوضوء
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 تحدث   باألمس. محمود الحاج به أخبرهم عما بحماس الحديث في حسين بدأ حتى مكانه في كل الجميع استقر

 مع حكاه ما أن حسين أكد   محمود. العم قدمها التي المصرية للثورة التاريخية الخلفية أهمية عن طويال حسين

 الجمعة يصلي وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول شاهدوا أنهم من الجميع ذكره ما على دليل أكبر هو محمود

 حمودم عم عنها كشف التي التاريخية األحداث كل أن حسين بين   التحرير. ميدان في الثوار مع جنب إلى جنبًا

 وأن واحد رجل قلب على القلوب اجتمعت طالما المعجزات صنع على قادر الشعب هذا أن على قطعية داللة تدل

 مثل تنجح أن يستحيل  الكبيرة". "الليلة وعملية المعلومات" إنتاج "مدينة دفن عملية نجاح في السر هو هذا

 حدةوا بكلمة حلمي ينطق لم   واحد. رجل قلب على واجتمعت القلوب وصفت النوايا, خلصت إذا إال العمليات هذه

 لفرصةا يعطي حتى واحدة دقيقة الحديث عن يتوقف لم حسين أن كما  حسين. فيه يتحدث كان الذي الوقت طوال

 الليلة محمود العم حديث بعد تماما عليه استولى قد الثوري الحماس كان  شيئا. يقوال أن عاطف أو لحلمي

 ألداء ييناد شاهين السالم عبد الحاج صوت ارتفع أن بعد إال الكالم عن حسين يتوقف لم األمر, حقيقة  الماضية.

 السبع. بركة إلى والدته ليأخذ حلمي عاد ثم الصالة, ألداء المسجد إلى الجمع توجه  المغرب. صالة

 ناب محمد زوجها وعن هانم الحاجة ابنة صبحية عن الحديث عن الوالدة تتوقف لم السبع بركة إلى الطريق في

 أن فكي ثم  جميل. بصبي هللا رزقهم وكيف الحمل في يوما تتأخر لم صبحية أن وكيف قرطام الوهاب عبد الحاج

 أن فهم على يساعده من إلى بحاجة حلمي يكن لم الجديد. بالمولود السعادة غاية في صبحية أم هانم الحاجة

 إن ثوحي  حلمي. مع ابنة وبالتالي محمود, الحاج ابنة هي وسلمى  بسلمى. يتعلق شيئا تقول أن تحاول الوالدة

 ميحل عالقة فإن فعليه الدار نفس في يقيمون إبراهيم والحاج محمد, والحاج العاطي, عبد والحاج محمود, الحاج

 بنات من بأي شاهين صبيان من أي عالقة عن تختلف ال عالقة وهي  سلمى. ولدت أن يوم إلى تعود بسلمى

 بين العالقة في الحال عليه كان ما وهذا أخته, أنها على منهم بنت كل إلى ينظر منهم ولد كل أن أي  شاهين.

 دا,ج كبيًرا كان بينهما السن في الفارق وأن خاصة الصغيرة أخته أنها على إليها ينظر كان التي وسلمى حلمي

 أولى في هي كانت جامعة أولى في كان وعندما ابتدائي, أولى في سلمى كانت إعدادي أولى حلمي دخل فعندما

 عمه منه فيها طلب التي السنة هي هذه كانت  ثانوي. ثانية في هي كانت الجامعة من تخرج وعندما ,إعدادي

 ما وهو دفعته على األول كان حلمي أن يعلم محمود الحاج كان  الفرنسية. اللغة في يساعدها أن محمود الحاج

 ولأ هي تلك كانت  المفروض. هو هذا ل,األق على أو,  الفرنسية. اللغة في كذلك الدفعة على األول كان أنه يعني

 انتك  الفرنسية. اللغة غرام في االثنان ويقع حلمي, من سلمى فيها وتقترب سلمي, من حلمي فيها يقترب مرة

 وحلمي لحلمي, سلمى أن على اتفاق وشبه وعي هناك وأصبح قوة األيام زادتها عالقة وهي البداية, هي هذه

 لسلمى.

 عم مع هو وتكلم الوالد, مع تكلمت لقد  أفعله؟ أن حاجة يا المطلوب وما لها وقال تهوالد نحو حلمي التفت 

 وطلب اضطربت واألمور قامت الثورة أن إال ميعادها وحدد بل الفاتحة قراءة على محمود العم ووافق محمود,

 قالت بأنها الحاجة ردت   ذلك؟ من أكثر أفعل أن يمكنني ماذا  األوضاع. تهدأ حتى الميعاد تأجيل محمود الحاج

 دمحمو للحاج األمر تركنا لو فإننا الطلب إعادة يتطلب األمر أن أبلغتها سلمى أم أن إال سلمى, ألم الكالم نفس

 أال تتوقع كانت سلمى أن أبلغتها سلمى أم إن الوالدة قالت  طويلة. حباله محمود فالحاج سيطول األمر فإن

 اسم سمع عندما قلبه في بوخزة حلمي شعر    السهولة. بهذه محمود جالحا لكالم حلمي" "األستاذ يستسلم

 قراءة لتأخير مبرر أي يوجد وال تطول, بدأت والمسألة حق, معها سلمى أم فعال   سلمى. اسم مجرد  سلمى.

 يزهاتجه أخذي ولن البدرشين في شقة اشترى قد فحلمي نفسه, الزواج لتأخير مبرر وال بل األمر, حقيقة  الفاتحة.

 هذا في الوالد مع الكالم سيعاود أنه أمه وأخبر رأسه حلمي هز  أسابيع. أربعة أو ثالثة من أكثر وفرشها

   سعاد. الحاجة ابتسمت   الموضوع.

 يعود ثم أشياء بضعة لشراء سيذهب أنه أمه وأخبر ومحمد صبحية بها تسكن التي العمارة أمام حلمي وقف

 عيالتاب مكتبة إلى اتجه وعليه وأقالم أوراق بعض من أكثر إلى يحتاج حلمي يكن لم  العشاء. أذان عند ليأخذها

 لحسابا ودفع يريد كان ما حلمي اشترى أن ما  صبحية. بيت إلى مكتبة أقرب هي كانت حيث الجزارين, شارع في

 نم أكثر األمر ذيأخ لم  البلد. إلى أمه ليصطحب صبحية منزل إلى عاد وعليه انطلق, قد العشاء أذان كان حتى

 نع الطريق طوال الوالدة تتوقف لم  نفرة. كفر إلى السيارة وانطلقت الوالدة, هبطت حتى المحمول على "رنة"

 بمقصدها. يخبره من إلى بحاجة حلمي يكن لم  الجديد. بالمولود إعجابها إبداء

 رةالمند إلى اتجه غرفته إلى يتجه أن نم بدال أنه إال الدار إلى واتجه الجامع أمام الساحة في السيارة حلمي ركن

 شباب ليرى ودخل المندرة باب حلمي فتح  ساخن. حوار هناك أن على تدل أصوات منها تصدر كانت حيث

 مل العادة, غير على عاطف, أن إال توقف, بدون المجري, كالقطار يتكلم كالعادة, حسين, كان  مجتمعين. الناحية
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 ال لكي يكفي بما قريب أنه إال ما حد إلى الشباب زحام عن بعيًدا مقعًدا حلمي أخذ   الكالم. عن اآلخر هو يتوقف

   عنهم. بعيًدا يبدو

 محمود الحاج عنها كشف التي الحقائق تجاه به القيام الشباب على يتوجب الذي الدور حول يدور الحوار كان

 المرحلة هذه في االلتفاف ضرورة لىإ يذهب والذي حسين يتزعمه الذي الطرف هناك كان   الماضية. الليلة

 ضعواوو به أحاطوا الذين والرجال العكابري حسن الشيخ المصرية الثورة مفجر حول البالد بها تمر التي الحرجة

 رةضرو إلى يذهب آخر اتجاه هناك كان  يناير. من والعشرين الخامس ثورة حماية سبيل في أكفهم على رؤوسهم

 عكابريال حسن الشيخ به قام الذي الدور إلى البالد بها تمر التي الحرجة المرحلة هذه يف اإلنظار لفت عن االبتعاد

 ون,يعمل مازالوا الدولة أمن فرجال القتل, إلى دعوة تكون سوف هذه أن عاطف بين   المصرية. الثورة تفجير في

 ضرورة عاطف أوضح  اتفية.ه مكالمة من أكثر يتطلب لن واألمر لهم, القديم والئهم على مازالوا والبلطجية

 أساًسا وديع استمراريتها على والحفاظ المصرية الثورة تفجير في العكابري حسن الشيخ نجاح أن إلى االنتباه

 مات"المعلو إنتاج "مدينة أيام أثناء حتى  -الدولة" "أمن أعين عن به يقوم الذي العمل إخفاء في التام نجاحه إلى

 بنا مصطفى أشار   السحالي. ذلك في بما مصر أرض على تتحرك التي الحية الكائنات كل تراقب كانت حين

 نهأ هو كله الموضوع في نقطة أهم أن إلى – المنوفية جامعة الصيدلة بكلية معيد – شاهين السالم عبد الحاج

 علوماتالم سرية على للحفاظ المطلقة األهمية على أكد الذي شاهين محمود للحاج الصريحة التعليمات يخالف

 ورحض حين إلى الموضوع هذا في الحديث بتأجيل الحاضرين مصطفى طالب  عليها. الشباب بإطالع قام التي

 الكالم في االستمرار ثم ومن نظرة وجهة عن يدافع أن حسين حاول  آخر. موضوع في والتحدث محمود الحاج

  محمود. الحاج حضور حين إلى أصله من الموضوع هذا في الحديث عدم قرروا قد كانوا الشباب بقية أن إال

 حق. على مصطفى

 لىع الضوء إلقاء عن بعيًدا المصرية الثورة لخدمة الشباب به يقوم أن يمكن ما إلى الشكل, بهذا الحديث, تحول

 غراألص اإلبن – الرحمن عبد قال  تفجيرها. في به المحيطين والرجال العكابري حسن الشيخ به قام الذي العمل

 نشاءإ في بالفعل بدأ قد بأنه – المنوفية بجامعة اآللي الحاسب علوم بكلية والطالب شاهين الجواد بدع للحاج

 فيها كرف التي اللحظة من بدًءا القصة كامل على األضواء يلقي المصرية" للثورة الحقيقية "القصة باسم ملف

 حاجال فيها قرر التي اللحظة إلى ظلمال على الثورة في عام العشرين على يزيد ما منذ العكابري حسن الشيخ

 يتوقف لن العمل أن الرحمن عبد بين  المصرية. للثورة الحقيقية القصة على المصري الشعب إطالع محمود

 أجل نم محمود الحاج على عرضها ثم ومن للثورة التاريخية الخلفية شكلت التي الحقائق كل تسجيل يتم حتى

 علي قال  التاريخية. والدقة السرية على الحرص أشد حريصون هذا عملهم في أنهم الرحمن عبد أكد  اعتمادها.

 مدخل في شاهين كامل الحاج أبوك بيت على جدارية لوحة رسم في يفكر إنه – الرحمن عبد أخو – الجواد عبد

 كورنيش على الجدارية اللوحات عن جماال تقل لن اللوحات هذه أن علي بين  الثورة. أحداث تصور البلد

 يارةبس يحيط وهو المنوفية حمام تصور لوحات روعة عن علي تحدث  التاريخية. قيمتها عن فضالً  اإلسكندرية

 هجوم ومنظر الكبيرة, الليلة خطة وضع أيام النوحي الغراب مع يتحدث وهو هول الكلب ومنظر محمود, الحاج

 فيرتو هي الموضوع تعيق أن يمكن لتيا الوحيدة المشكلة إن علي قال  السيدة. بلطجية على نفرة كفر كالب

 على أجًرا يطلب المشروع هذا في العاملين من أحد ال أن علي بيَّن  الخام. المواد لشراء الالزم المالي الدعم

 إعجابه – شاهين أحمد الحاج أبوك ابن – خيري أبدى  المصرية. الثورة لخدمة تطوًعا به يقوم وإنما هذا عمله

  برعونسيت الذين نفرة كفر أكابر أسماء كتابة الممكن من وأن الذاتي, التمويل اسمه شيئًا كهنا إن وقال بالفكرة

 يقوم لذيا أن إلى خيري بتنبيه الشباب قام  اإلسكندرية. في يفعلون مثلما تماما الوطني العمل هذا تنفيذ أجل من

 تنتج رةنف كفر في شركات توجد ال وأنه لمنتجاتها, الدعاية أجل من اإلسكندرية شركات هي اإلسكندرية في بذلك

   دعاية. إلى يحتاج شيئًا

 بوجهه شاهين العاطي عبد الحاج أبوك هو حضر من أول كان  الحضور. في شاهين ناحية أكابر بدأ وأخيًرا,

 هيمبراإ الحاج أبوك تاله   لهم. وتقبيله الناس على سالمه أثناء حتى ينقطع ال الذي وحديثه الدوام على الضاحك

 ألكابر القانوني" "النصاب اكتمل أن إلى محمود الحاج أبوك ثم شاهين, الستار عبد الحاج أبوك ثم شاهين,

 تكن لم  باردة. فالليلة الراكية حطب يزيد أن علي من محمود الحاج وطلب بالطبع, الشاي جاء  شاهين. ناحية

 والعناية بالحاضرين االهتمام إبداء في محمود اجالح رغبة ربما أو العادة حكم هو وإنما باردة للحق, الليلة,

   الكالم. بدأ قليالً, وقليالً,  براحتهم.

 ثورةل التاريخية الخلفية على الشباب إطالع من بدأه ما سيستكمل محمود الحاج أن لو كما البداية, في األمر, بدا

 لذيا ما  واحد. اتجاه في تشير كلها كانت إليه الشباب وجهها التي األسئلة أن إال يناير, من والعشرين الخامس
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 اريعالمش عشرات الشباب عرض  محمود؟ الحاج عليها أطلعهم التي الحقائق تجاه به القيام الشباب على يتوجب

 ذهبت ما مع اتفاقه محمود الحاج أكد   فيها. رأيهم منتظرين الناحية أكابر وصول قبل فيها بحثوا التي واألفكار

 ليس أن محمود الحاج بين عليها. أطلعهم التي المعلومات سرية على الحفاظ ضرورة من بابالش غالبية إليه

 حقيقيةال القصة بمعرفة انفردت قد شاهين ناحية أن العكابري ناحية إلى الخبر يصل أن اإلطالق على الالئق من

 الحاج حأوض  العكابري. يةناح في مخلوق ذلك يعرف أن قبل العكابري حسن الشيخ أطلقها التي المصرية للثورة

 يخالش يخبر أن إلى عليها حصلوا التي للمعلومات التامة السرية على شاهين ناحية تحافظ أن ضرورة محمود

 لتيا والمجاملة المودة عالقات على الحفاظ من بد ال  المصرية. للثورة الحقيقية بالقصة العكابري ناحية حسن

 العكابري. بناحية شاهين ناحية تربط

 ورةضر على إجماع هناك كان  المصرية. الثورة لخدمة الشباب بها تقدم التي المشروعات في النظر ذلك بعد بدأ

 على كذلك تام إجماع هناك كان  الرحمن. عبد به تقدم الذي المصرية الثورة تاريخ "تدوين" مشروع مساندة

 إثارةو األنظار لفت من خوفًا الجدارية اللوحات فكرة قبول في تردد هناك كان  المطلقة. بالسرية االلتزام ضرورة

 تصور اللوحات هذه أن على يتعرف سوف حسن الشيخ إن حيث محمود الحاج إلحراج منعًا وأيًضا التساؤالت,

 كانت وإن المشروع, هذا بمثل للقيام الضرورية المالية االعتبارات كذلك هناك أيًضا,  بها. قام التي الثورة تاريخ

   مية.أه ذات غير

 المشروع هذا يتعلق  شاهين. الجواد عبد الحاج أنظار لفت حال, أية على الشباب, به تقدم مشروع هناك كان

 دينةم دفن وقصة الثورة, وتاريخ يناير, من والعشرين الخامس ثورة شهداء ذكرى لتخليد تذكاري معهد بإنشاء

 يالشايق به قام الذي والدور الكبيرة, والليلة ملية,الع هذه في ووجدي وزة لعبته الذي والدور المعلومات إنتاج

 هذا مثل تسمية يجب كان إذا عما الحديث دار  المصرية. الثورة تاريخ مجمل عام, وبشكل الجمل, موقعة في

 "معهد أم الثورية", للدراسات نفرة كفر "معهد أم المصرية", الثورة لتاريخ يناير 22 "معهد باسم المعهد

 إنهف المالية التكلفة هي المشروع هذا في المشكلة كانت إذا إنه شاهين الجواد عبد الحاج قال  ة".المصري الثورة

 مستشفى أمام الموجودة األرض قطعة يقصد أنه الجواد عبد الحاج بين  للبناء. الالزمة األرض بقطعة يتبرع

 هىوانت فيه لتدخل الزمام مد من أكثر طلبيت لن األمر أن أي  البناء. زمام لحدود تماما مالصقة وأنها خاصة البلد

 اءإلنش البلد مدخل في يملكها التي األرض بقطعة للتبرع اآلخر هو استعداده شاهين صالح الحاج بين   األمر.

 قطعة مالئمة مدى بيان إلى حاجة في صالح الحاج يكن لم  الشباب. اقترحه الذي المصرية" الثورة "متحف

 مةإقا إلى وتتسع البلد مدخل في الترعة على مباشرة تقع هي إذ المتحف, مشروعل عنها يتحدث التي األرض

 زمام في إدخالها هو الجواد, عبد الحاج أرض قطعة مثل ذلك في مثلها األمر, يتطلبه ما كل  متحف. من أكثر

 البناء. أراضي

 فكرة إلى البعض عاد  شاهين. ناحية في والكبار الشباب بين الحوار استمر

 صورة وضع ذلك, على مثال  الشيء. بعض تعديلها واقترحوا الجدارية حاتاللو

 إنتاج مدينة دفن في به قامت الذي للعمل تخليًدا الشباب قمصان على "وزة"

 ةصور تضع التي الكوست شركة تفعله ما عين هو هذا أن الشباب بيَّن  المعلومات.

 لن والتي – وزة"" صورة وضع المطلوب وأن الكوست, تحتها مكتوب تمساح

 يمكن     تحتها. "وزة" كلمة وضع مع – الكوست تمساح صورة عن كثيًرا تختلف

 المنوفية, وحمام الطائرة, الغربان صورة وضع يمكن كما وجدي, إضافة كذلك

 اقترح  يناير. من والعشرين الخامس ثورة أبطال وباقي والجعلي, والشايقي

 اآلخر البعض اقترح الحرم. حمام حالة في حادث هو ما مثل للحمام نة"آم "بيئة نفرة كفر إعالن كذلك البعض

 ثورةل مساندة به قامت الذي الرائد بالدور اعترافًا والغربان, والسحالي, للكالب, آمنة بيئة كلها نفرة كفر إعالن

 اءاالنتم النإلع مصر ميادين في المنتجات هذه بيع يمكن أنه إلى البعض أشار  يناير. من والعشرين الخامس

 ستخدامها سيتم المنتجات هذه من سيعود الذي الدخل أن المتحدثون بين  الثوري. الوعي نشر وبالتالي الثورة إلى

 نم والعشرين الخامس ومكتبة الثورية, للعلوم نفرة كفر ومعهد الثورة, ومتحف الجدارية, اللوحات تمويل في

 الثورةب الخاصة المنشآت في التوسعات هذه أن النقاش أثناء اضًحاو بدا  الثورية. المشروعات من وغيرها يناير,

 المباني, زمام تعديل إلى إضافة الصحي, الصرف شبكة  عن فضالً  نفرة, كفر في الكهرباء شبكة دعم ستستدعي

 نوبي فرةن كفر بين القدر ربط كيف إدراك في الجميع بدأ فشيئا وشيئًا    السبع. بركة إلى مباشر طريق ورصف

 كفر نع وإنما الناس يعرفها التي نفرة كفر عن ليس األمر, حقيقة في يتحدثون, أنهم وكيف المصرية, الثورة

 المصرية". الثورة "عاصمة نفرة كفر  هم. يعرفونها التي نفرة
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 لم   .لثورتهم ورعايته عليهم عطفه على هللا حامدين للنداء تلبية نشطين فقاموا الفجر أذان فاجأهم أخرى, ومرة

   لحظة. استمرت لما لحظة أول منذ الثورة بهذه أحاطت التي المعجزات لوال أنه في شك أي منهم أي لدى يكن

    مصر؟ في حي كائن كل بها يقوم خطوة كل ترصد المعلومات إنتاج مدينة وعيون تستمر كيف

 في اآلخر هو شك أي شاهين, سعاد والحاجة شاهين العاطي عبد الحاج ابن شاهين, حلمي األستاذ لدى يكن لم

 ال إيمانا نفرة كفر أهل يؤمن  يحزنون. وال فيها سيم ال المسألة  خيالي. موضوع هو هذا "السيم" موضوع أن

 وله والكلب والجعلي, والشايقي ووجدي, وزة بها قامت التي بالمعجزات األعاصير فيه تؤثر وال الزالزل تهزه

 إلى اسكندرية من مصر سحالي وكل نفرة, كفر وكالب المنوفية ماموح وإسفين, النوحي والغراب وعتريس,

    سريع. وأبو عتريس طبعًا, ننًس, وال  السلوم. إلى رفح ومن أسوان,
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 احليوانات تتكلم عندما

 
 

 

 انتك   البدرشين. إلى واتجه سيارته حلمي أدار التالي اليوم صباح

 الخامس ثورة انطالق منذ الحال هي كما خفيفة الطرق على الحركة

 بنىم أمام توقف أن إلى بهدوء رةالسيا وانسابت يناير من والعشرين

 يتصل ما جميع في الجميع يناديه هكذا – بك حلمي دخل  المحكمة.

 أوبد بالشاي, فتحي عم ودخل مكتبه إلى - عمله وبغير بل بعمله,

 لتوصلا تم عما لالستفسار العام النائب مكتب واتصل المكتب, باب على الطرق بدأ كما بالرنين, األرضي الهاتف

 عواتجم الذين المواطنين من تتصاعد األصوات بدأت كما البدرشين, شرطة مركز في النار إشعال حادث يف إليه

 ليرى المحمول هاتفه فأخرج اإلرهاق من رأسه دارت عندما إال العمل عن بك حلمي يتوقف لم  المكتب. أمام

 قدر عرف امرًءا هللا رحم  المنزل. إلى الذهاب بك حلمي قرر  مساًء. السادسة من تقترب الساعة كانت   الوقت.

 نفسه.

 ال الذي نفرة كفر في الدار في المقعد وتذكر حلقه في بغصة حلمي أحس  مهجورة. معتمة, باردة, الشقة كانت

 مجرد  بالسعادة. وأحس محمود, عم ابنة وسلمى محمود, وعم والوالد, وأمه, والمندرة, أبدا, الضيوف من يخلو

 سلمى بأن الشعور من كذلك ودعك  سلمى. "صورة" من ودعك بالسعادة, ليشعر فيةكا كانت سلمى "فكرة"

   آخر. شيء نفرة كفر في الحياة  المجاورة. الدار في أمتار بعد على تسكن

 كان  الشاي. من كوب إلعداد المطبخ إلى وذهب التليفزيون, وشغَّل الدفاية, وأشعل الشقة, أنوار حلمي أضاء

  زيون.التليف لمشاهدة الصالة في مقعده إلى وعاد الشاي صنع من االنتهاء حتى قاوم أنه إال دةالبرو شديد المطبخ

 البرنامج كان  الجزيرة. محطة على هو توقف كذلك وكالعادة التحرير ميدان من تذيع المحطات كل كانت كالعادة,

 داءالشه أمهات بها تمر التي أساةوالم زينهم مشرحة في الثالجات في ترقد زالت ما التي الثوار بجثث يتعلق

 ألستاذا سيادة ذهن في يدور الذي السؤال كان  القتلى. من المئات وسط أبنائهن جثث على التعرف يحاولن الالتي

 إذا الثورة شهداء أمهات شعور سيكون ماذا التالي: هو البدرشين, نيابة وكيل شاهين, العاطي عبد بك حلمي

 و"الغراب و"الجعلي", و"الشايقي" و"وجدي", "وزة", عن محمود الحاج بوكأ يحكيها التي بالقصص علمن

 نوالعشري الخامس ثورة ساندت التي الثورية الحيوانات من الطويلة القائمة وباقي هول", و"الكلب النوحي"

 ماذا     تماما؟ التحرير ثوار مثل ذلك في مثلها أجلها, من بأرواحها وضحت عنها, دفاًعا وحاربت يناير, من

   األمهات؟ شعور سيكون

 مكنهي الذي النوع من يكن لم أنه إال حلمي على يستولي بدأ قد النوم في والرغبة واإلرهاق, بالجوع, الشعور كان

 نم وطبقًا البامية من طبقًا وطلب "المنوفي" بمطعم واتصل المحمول بهاتفه أمسك وعليه,  جائع. وهو ينام أن

 لم أنه إال الكئيب البرنامج مشاهدة إلى حلمي عاد  الطلب. انتظار في وجلس بالطبع, السلطات إلى إضافة األرز

 ماذا نفسه: على طرحه الذي السؤال على اإلجابة بمحاولة مشغوال باله كان  مشاهدته. على يركز أن يستطع

 عند يكن لم  هين؟شا ناحية في الناس يتداولها التي الخرافية بالقصص علمن إذا األمهات هؤالء شعور سيكون

 تليس هذه  يناير. من والعشرين الخامس ثورة إلى تسيء قصص هذه واحدة: إجابة سوى النيابة وكيل سيادة

 الذين الشباب لمئات إهانة هي القصص هذه أن شاهين ناحية في الناس يرى ال كيف  إهانات. هذه  معجزات.

 هللا رعاية على دليل هي المعجزات هذه أن فكرة أتت نأي من  يناير؟ من والعشرين الخامس ثورة أجل من ماتوا

 معو معها وينسق "وزة" السحلية مع حسن الشيخ "يتفاهم" أن معنى ما  يناير؟ من والعشرين الخامس لثورة

 على النوحي" "الغراب مع "يتفاهم" أن معنى ما ثم  المعلومات"؟ إنتاج "مدينة على الهجوم خطة "وجدي"

 النوحي", و"الغراب هول", "الكلب وإخراجها إعدادها في اشترك التي الكبيرة" لليلةا بـ"عملية القيام

 شنقهل محمود الحاج غير آدم بني أي الكالم هذا قال لو هللا بدين أقسم  سريع"؟ و"أبو و"عتريس" و"إسفين",

   المسخرة. هذه على له عقابًا التحرير ميدان في الناس

 بين ريالثو الوعي لنشر بتشكيلها "الشايقي" قام التي الثورية" ئتالفات"اال يتذكر وهو بحزن حلمي ضحك

 "على حياتها تعيش أن على الموت وفضلت الدولة أمن كاميرات أمام الحياة "وزة" رفضت وكيف الجمال,

 رفيع ال معزة, أو نعجة, تتحدث أن موضوع

 العربية باللغة قفاها من وجهها اإلنسان

 يختلف ال للغاية عادي موضوع الفصحى

  ال.كو الكوكا بدل البيبسي شرب عن كثيًرا

 حتى أو  البيبسي؟ شرب في المعجزة أين

 كوال؟ الكوكا
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 اجتماعية, وعدالة بحرية, العيش في حقها عن دفاًعا بالثورة المصرية السحالي قامت وكيف المكشوف",

 امجبر عدة أو – برنامًجا تكون ألن تماما تصلح هنا المسألة  إن لنفسه يقول وهو حلمي ضحك  حيوانية. وكرامة

 لمشكلة,ا  لها. مثيل ال بسخرية – هللا خلق كل – هللا خلق على فيه يتهكم الذي الرائع يوسف باسم برنامج من –

  يوسف. باسم حتى وال  يناير. 22 ثورة من السخرية هذه فيه يسخر برنامج تقديم على يجرؤ ال يوسف باسم أن

   مسخرة. هذه   سخرية. ليست وهذه تهكما, ليس هذا

 الشيخ بموقف يتعلق السؤال كان  الباب. على دق صوت سمع عندما حلمي ذهن في يدور آخر سؤال هناك كان

 من حلمي نهض  ليه.إ محمود الحاج ينسبها التي الخرافات من المهول الكم هذا علمه إلى يصل عندما حسن

 حمد "ألف البلد من العودة سالمة على بحرارة هنأه الذي عصام من الطعام حلمي تناول   الباب. وفتح مقعده

 ضعي وهو عصام قال  العمارة. تحت البقال عند من عائًدا كان لو حتى مرة كل كعادته باشا" يا السالمة, على هللا

     أيضا. العادة بحكم  باشا". يا علينا, "خليها جيبه: في اإلكرامية

 األكل في وبدأ صغيرة مائدة على أمامه الطعام ووضع مقعده إلى حلمي عاد

 أن يمكن كيف  نفسه. يطرح يزال ال كان السؤال أن إال   التلفزيون. ومشاهدة

 شعور سيكون ماذا   حسن؟ الشيخ إلى الخرافات هذه كل حلمي الحاج "ينسب"

 يتحدث حسن الشيخ أن الناس أخبر قد محمود الحاج أن يعلم عندما حسن الشيخ

 ما  المصرية؟ الثورة عن للدفاع الخطط ويضع والسحالي, والغربان, الجمال, مع

 عنه تقول الناس أن الخبر وصله لو مصر في رجل أي به يشعر أن يمكن الذي

 "الغراب اسمه عجوز وغراب "وزة" اسمها شابة سحلية مع يتحدث إنه

 في إال   نفسه. على الكالم هذا مثل حسن الشيخ يقبل أن يستحيل    النوحي"؟

 كلهم, نفرة كفر أهل يعلم   حاد. عقلي باضطراب مصابًا كان إذا واحدة: حالة

 وال نفرة, كفر في ال  حسن. الشيخ من أرزن وال أفضل, وال أعقل, هو من هناك ليس أن كبارهم, قبل صغارهم

 ريشع وهو سريره, ودخل مالبسه, وغير طعامه, حلمي تناول    كلها. مصر في تىح وال بل كلها, المنوفية في

   قلبه. دقات  في أشد واضطراب رأسه في شديد بصداع

   ين.البدرش نيابة وكيل شاهين بك حلمي األستاذ سيادة عن ليغيب حلمي فيه يفكر ما بخطورة الوعي يكن لم

 تأليف من خيالية أحداث هي محمود الحاج يرويها التي األحداث هذه أن هو باختصار, حلمي, األستاذ يقوله الذي

 اتهام فكرة  عقليا. مضطرب أو نصاب, أو كذاب, محمود الحاج أن أي  شاهين. محمود الحاج عمه وإخراج

 حلمي يجرؤ ال  خيالية. فكرة ذاتها حد في هي عقليًا مضطرب أو نصاب, أو كذاب, رجل بأنه محمود الحاج

 مضطرب أو نصاب, أو كذاب, بأنه شاهين محمود الحاج عمه اتهام على شاهين العاطي عبد الحاج ابن شاهين

    حاد. عقلي باضطراب أصيب قد شخصيًا حلمي كان إذا إال عقليًا

  يباق سيشمل وإنما وحسب محمود الحاج على يقتصر لن األمر أن كذلك حلمي األستاذ وعي عن ليغيب يكن لم

 الذين السذج بمنظر إما سيظهرون الذين نفسه, وهو وأخته, ووالدته, والده, ذلك في بما نشاهي عائلة أفراد

 عبقريا يكون أن إلى أحد يحتاج ال  هللا. خلق على للنصب يخططون الذين النصابين أو خيالية, قصصا يصدقون

 ةعائل تتواطأ أن يمكن ال  نفرة. كفر أطفال تسلية أجل من القصص هذه يخترع لم محمود الحاج أن يدرك لكي

 النهائي القضاء نفرة كفر أهل من الموقف هذا مثل يعني  أمرا. ينوون كانوا إذا إال األمر هذا في معه شاهين

 حلقه يف بغصة حلمي شعر   نفرة. كفر أهل بها يلعب مسخرة يصبحون بحيث البلد في شاهين عائلة مركز على

 س.يتنف لكي هواء إلى بحاجة كان أنه إال بارًدا الهواء كان  النافذة. ليفتح سريره من فنهض تنفس وبضيق

 ةحقيق  األمس. ليلة ينم لم كان لو كما النوم إلى بالحاجة يشعر وهو التالي اليوم في فراشه من حلمي نهض

 لتناو وعليه   فيها. ينظر أن بد ال وقضايا يؤديه, أن بد ال عمل هناك كان أنه إال األمس, ليلة ينم لم أنه األمر

 ذيال اليوم عن مختلفا التالي اليوم هذا يكن لم   البدرشين. محكمة إلى سيارته وقاد مالبسه, وارتدى إفطاره,

 إللحاح,ا نفس الضغط, نفس  سبقه. الذي اليوم عن البدرشين محكمة في يوم أي يختلف ال األمر, حقيقة  سبقه.

 حدث. ما وهو  تماما. استهلك قد اإلنسان كوني حتى الخامسة الساعة تأتي أن ما بحيث الزحام ونفس

 لم أنه إلى إضافة مرهقا اليوم كان  النوم. في وراح سريره على وتمدد طعامه وتناول المنزل إلى حلمي توجه

 نفسهل وأعد التلفزيون, وشغل نومه, من استيقظ حتى حال, أية على ساعتين, إال هي ما  أمس. ليلة كفايته ينم

 لميح سأل  التحرير. ميدان من كالعادة, اإلرسال, كان  اليوم. أحداث لمتابعة كرسيه في واستقر الشاي, من كوبا

 يوجد ال  طبعًا. مسخرة,  محمود. عمه يحكيها التي القصص هذه عن سمعوا إذا التحرير ثوار موقف عن نفسه

   ية.المصر بالثورة قاموا ينالذ ومن المصرية, الثورة من تسخر أنها على القصص هذه سيأخذون أنهم في شك أي
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 ما  القصص. هذه اختراع إلى محمود الحاج عمه يدفع أن يمكنه الذي السبب عن يتساءل وهو رأسه حلمي هز

 يدفع أن يمكنه الذي ما  النوحي؟ والغراب وزة السحلية وراء من محمود الحاج على تعود أن يمكن التي الفائدة

 عنه الناس يعرف ال رشيدا عاقاًل, متزنا, – طنطا في األزهري المعهد يجيخر من محمود الحاج – متعلًما رجالً 

 رةنف كفر أهل يكن لم إن شاهين, عائلة كل تعلم   أطفال؟ حديث والتحدث تاريخه بكل المغامرة إلى خير كل إال

 "تقريبًا" حمودم الحاج يسمح ال  واحدة. بكلمة ينطق أن محمود الحاج بها جلسة في مخلوق ألي أمل ال أن كلهم,

 الحاج يعمل األمر, حقيقة  الجلسة. في حاضًرا هو كان طالما موضوع أي في واحدة كلمة يقول أن غيره أحد ألي

 الحاج فتوق أثناء والكالم الفرصة" "النتهاز الفرصة أحًدا يعطي ال حتى واحدة لثانية التوقف تالفي على محمود

 األضواء يحتكر فالرجل األضواء" "احتكار أمر األمر كان إذا أنه عنىبم   يتوقف. ال الرجل  الكالم. عن محمود

 تاجيح ما منهم واحد لدى كان إذا بحيث عليه, أنفسهم ورتبوا األمر, هذا على شاهين ناحية أهل تعود وقد بالفعل,

 لميح األستاذ لدى كان   شاهين. محمود الحاج أبوك حضور قبل قوله على يحرص فإنه قوله إلى "فعالً"

 ال للغاية وجيهة ألسباب إال فعل ما يفعل لم محمود الحاج عمه وأن وراءها", ما األكمة "وراء بأن "شعور"

 وه الموضوع هذا في معه يتحدث من خير أن فكرة حلمي ذهن في لمعت  الحاضر. الوقت في عنها الكشف يريد

 النادي. محمد الدكتور

 العمل انتهاء بعد يراه أن الممكن من كان إذا عما وتساءل محمد بالدكتور واتصل المحمول هاتفه حلمي أخرج

 خارج حتى بك" "حلمي أخرى مرة  – بك حلمي من وطلب العرض بهذا محمد الدكتور رحب  العيادة. في

  بالكامل. الساندويتشات إحضار عملية هو يتولى وسوف شيء أي معه يحضر أال  - الرسمية العمل ساعات

 هناك كان   التاسعة. في تنتهي العيادة أن يعلم أنه من الرغم على والنصف الثامنة حوالي ادةالعي إلى حلمي ذهب

 لو يخشى كان أنه ذلك إلى أضف  أحيانا. يحدث ما وهو التاسعة قبل عمله من محمد الدكتور ينتهي أن احتمال

   النوم. يغلبه أن المنزل في التلفزيون أمام جالًسا بقي

 في جلدي بالتهاب أصيب حين البدرشين في استقراره من األوالي األيام إلى محمد بالدكتور حلمي عالقة تعود 

 طبيب البدرشين في هناك كان إذا عما السؤال إلى واضطر الصيدلية من عالج ألي يستجب لم قدمه أصابع

 هذه كانت  دي.النا محمد الدكتور إلى الجميع أصابع أشارت   إليه. يتوجه أن يمكنه "شاطر" جلدية أمراض

   العالقة. بداية

 كانت ول يتمنى كان أنه وأخبره البدرشين, نيابة وكيل أنه علم عندما بك بحلمي كبيًرا اهتماما محمد الدكتور أبدى

 كتابا دمحم الدكتور أخرج  البشرية. النفس بمراقبة للغاية مهتم إنه حيث الخط بهذا للعمل له أتيحت قد الفرصة

 انك  يتقدم. أن المصري للمجتمع يمكن وكيف األخالقية, والقيم البشري, والسلوك شرية,الب النفس حول له

   واضحة. كانت الطيبة  وطيب. فنان, مفكر, طبيب, مع يتعامل أنه حلمي لألستاذ تماما واضًحا

 لم  ينهما.ب الكبير السن فارق من الرغم على الشاب النيابة وكيل وبين المفكر الطبيب بين الصداقة عرى توثقت

  .والخمسين الثامنة من يقترب محمد الدكتور عمر كان حين على والعشرين الثامنة يتعدى بك حلمي عمر يكن

 لميح اكتشف الوقت مع  محمد. للدكتور الشابة والروح النيابة وكيل نضج هو بينهما المسافة يقرب الذي كان

 لخروجا درجة إلى به تصل قد مطلقة وصراحة المنطقي بالتفكير غرام  المفكر. الطبيب في عجيبة أخرى خاصية

 ,للخصوصية مطلق احترام ذلك إلى أضف   عينه". "في أعور إنه له يقول أن أجل من فقط أعور كلب عن للبحث

 طةالبسي ظهر على مخلوق ألي حلمي األستاذ عن يعلمه شيء عن محمد الدكتور يكشف أن يستحيل أنه بمعنى

 لمريضا بين العالقة سرية تقدس والتي كطبيب مهنته إلى يعود ذلك أن حلمي فكر ما ثيًراك  حلمي. األستاذ غير

 علوماتم أي عن يكشف أن نيابة وكيل على يستحيل  شخصيا. هو به يتعلق فيما الحال هو مثلما تماما والطبيب,

 كفر يف حدث ما أمر في يستشيره أن حلمي يستطيع من خير هو الشكل, بهذا محمد, الدكتور كان  بعمله. تتعلق

 يخبر نأ حلمي يستطيع  بئر. في السر أن أي طبيب, أنه كما النفس, علم في منشورة كتب له مفكر الرجل  نفرة.

 حلمي. قاله ما سيعلم غيرهما أحد ال أن إلى تماما مطمئن وهو خاطره في يدور ما بكل محمد الدكتور

 الماضي الجمعة يوم سمعه موضوع هو باله يشغل ما إن الساخن الشاورمة ساندويتش يقضم وهو حلمي قال

  رة.نف كفر هي فقط واحدة بلًدا يعني بك حلمي عند هذا "البلد" مصطلح أن يعلم محمد الدكتور كان  البلد. في

 ساندها وكيف المصرية السحالي ثورة انطالق شرارة بإشعال "وزة" قامت وكيف بالكامل القصة حلمي حكى

 الثورة عن دفاًعا بحياته ضحى الذي النوحي" "الغراب به قام الذي البطولي والدور هذا, عملها في "وجدي"

 رةنف كفر كالب إلى إضافة سريع", "أبو والكلب "عتريس", والكلب هول", "الكلب سانده وكيف المصرية,

 السيدة. بلطجية على الهجوم قيادة على أصرت التي
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 الدكتور وانفجر شاهين, محمود الحاج قدمها كما المصرية للثورة يةالتاريخ الخلفية حكاية من حلمي انتهى 

 عالرائ السرد بهذا االستماع تمام استمتع أنه الوضوح تمام واضًحا كان  العيادة. هزت مجلجلة ضحكة في محمد

 ىمنته في  جميلة. قصص "وهللا   شاهين. محمود الحاج أبوك صورها كما المصرية للثورة الحقيقية للقصة

 باستغراب محمد الدكتور إلى حلمي نظر   محمد. الدكتور قال القصص؟", هذه في بالك يشغل الذي وما  الجمال.

 لرجا إليها يستمع أطفال قصص هذه  تحدث. لم قصص هذه أن بالي يشغل الذي  بالي؟ يشغل الذي "ما قائالً 

 ليهاإ يستمع أن أما عادي, أمر فهذا ندبادوس الغولة, وأمنا حسن, الشاطر قصص إلى األطفال يستمع عندما كبار.

 كان أن بعد مكتبه كرسي على وجلس أخرى, مرة محمد الدكتور ضحكة جلجلت    عادي." غير أمر فهذا الكبار

 ك,"رحما واألخرى: الضحكة بين أو الضحك, يغالب وهو محمد الدكتور قال  الضحك. من يسقط أن من خوفا واقفًا

  أطفال؟ قصص هي والسندباد الغولة, وأمنا حسن, الشاطر قصص إن قال ومن  لنيابة.ا وكيل سيادة يا رحماك,

 رةم محمد الدكتور وانفجر  لألطفال؟" قصًصا يؤلف كان ألفها عندما القصص هذه مؤلف أن سيادتك تتخيل هل

 كانت نهأ دتكسيا تتصور هل  الكبار. ليقرأها الكبار كتبها كبار, قصص هذه  أطفال؟ "قصص  الضحك. في أخرى

 ضاحكا. انفجر أخرى, ومرة    الهجري؟" الرابع القرن في للكبار أخرى وقصص لألطفال قصص هناك

 إن محمد الدكتور قال    قليالً. محمد الدكتور "يهدأ" لكي الوقت بعض األمر أخذ

 ما كل  كبار". "قصص أنه على حياته بدأ إنما أطفال" "قصص أنه اآلن نظن ما

 تقدم القصص هذه أن إدراك في البشر بدأ البشرية المعرفة تقدم عم أنه هو حدث

 عن "الكبار" توقف هنا   نعيشه. الذي بالواقع له عالقة ال الواقع عن تصوًرا

 المجتمعات جميع في هذا يحدث لم  "لألطفال". وتركوها القصص هذه قراءة

 نسكا من المائة يف عشرة عن يزيد ال للغاية قليل عدد في وإنما طبعًا, البشرية,

 استطاع حيث أوروبا في هذا حدث  هذه؟ "المعمورة" حلوة  المعمورة.

 ناك كما ال "بالفعل" العالم بها يعمل التي الطريقة عن الكشف االكتشافات من سلسلة طريق عن األوربيون

 فيتحول باردة ئيةهوا بكتلة الماء بخار من كتلة تصطدم عندما تسقط األمطار أن ذلك, على مثال   "نتخيل".

 عمل نهأ على المطر سقوط إلى تنظر كانت التي القديمة الفكرة سقطت هكذا  يسقط. ثم ومن سائل إلى الماء بخار

 أرادت "طيبة" سحابة به قامت عمل أنه على أو األرض, به يُرش ضخم بخرطوم يمسك عمالق رجل به يقوم

 طاراألم مياه "نحر" نتيجة ظهرت قد األنهار أن كذلك يوناألورب اكتشف  "العطشانة". النباتات ظمأ تطفيء أن

 الرج قيام نتيجة ظهرت أنها على األنهار إلى تنظر كانت التي القديمة الفكرة سقطت هكذا  األنهار. هذه لمجرى

 القمر مدار يقع عندما يحدث الشمس كسوف أن كذلك األوربيون اكتشف    بحفرها. الزمان سحيق في عمالقة

 قطتس أيًضا هكذا  األرض. سطح على بعينه مكان في بعينه, وقت في رؤيتها فيحجب الشمس مدار خط نفس في

 على لهم عقابا ضوئها من البشر حرمان قررت أنها إلى يعود الشمس كسوف في السبب أن القديمة الفكرة

    قلبية. أزمة من تعاني أنها أو خنقها, يحاول مجنون عمالق هناك ألن أو بها, اهتمامهم وعدم لها, إهمالهم

 خللل وإنما فوقها, أشقياء أطفال مرور عند تسقط ال الجسور أن يكتشفوا أن الشكل, بهذا األوربيون, استطاع

 األرضية األلواح حركة نتيجة وإنما سلوكها, سوء على للناس عقابًا تحدث ال الزالزل وأن صنعها, طريقة في

 مخلوقات يهف توجد ال فيه نعيش الذي العالم أن الشكل, بهذا األوربيون, تشفاك  القارية. القشرة عليها تقوم التي

 مثلما اًماتم   له. نتألم لما وتتألم له, نسعد لما تسعد نراه, ما ترى نفكر, مثلما وتفكر نشعر, مثلما تشعر سوانا

 وميق   المنزل. هذا في جريه أثناء منزله في بحائط العمر من الرابعة أو الثالثة في طفل يصطدم عندما يحدث

ش" الحائط هذا من للشكوى األم إلى بالتوجه الطفل  تضربه أن منها طالبا عمد, عن به اصطدم الذي "الوح 

 إدراك في الطفل يبدأ حال, أية على السن, في تقدمه مع  عادة. األم تفعله ما وهو  سلوكه. سوء على له عقابا

 نأ تقصد ال أنها كما األطفال, تؤذي أن تقصد ال الحيطان وأن ة","شرير وحيطان "طيبة" حيطان توجد ال أنه

 عرون,يش مثلما تشعر أنها على الحيطان إلى النظر عن األطفال يكف مثلما تماما  حيطان. الحيطان  االطفال. تسعد

 نعيش ذيال العالم تمأل التي األشياء إلى النظر عن األوربيون كف يفكرون, مثلما وتفكر يقصدون, مثلما وتقصد

 فقط, ورباأ في هذا حدث  نفكر. مثلما وتفكر نقصد, مثلما وتقصد نشعر, مثلما تشعر مثلنا, "حية" أنها على فيه

   آخر. مكان في يحدث ولم

 قةحقي  هذه. االكتشاف عملية في اإلطالق على نشارك لم مصر في هنا نحن حالتنا في أننا بك حلمي يا الحظ

 كتبه "العلم" في واحد كتاب هذا هللا يوم إلى عليها ومن األرض هللا خلق أن يوم من مصر في يصدر لم األمر

 ةالكر من مكان أي في آدم بني قام مصر, في الناس يتكلمها التي اللغات من لغة بأي مصر, أرض على ولد رجل

 أو اه,الكانف أو يخ,الطب في حتى وال  كتاب. وال  يفيدهم. شيئًا فيه رأى حيث قومه لغة إلى بترجمته األرضية
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 وشعر, وروايات, قصص, هو ترجمته تمت ما كل  اإلطالق. على شيء ال  شيء. ال  الشراب. الكرة لعب قواعد

   "العلم". في واحد كتاب وال  خيال. في خيال أي  ومواويل.

 جمتهابتر فقمنا سالنا هؤالء اكتشفها التي األشياء هذه عن "سمعنا" أننا هو الشكل, بهذا مصر, في حدث ما كان

 محل"" الجديدة المنتجات هذه تحل لم  "األصلية". الثقافية منتجاتنا مع جنب" إلى "جنبًا وحفظها لغتنا إلى

 يأل تفسيرين لدينا أصبح هكذا  بجوارها. رقدت وإنما – أوربا في حدث ما وهو – "القديمة" العلمية منتجاتنا

 لشارعوا البيت في نتعلمه قديم وتفسير امتحاناتها, في تبهونك المدرسة في نتعلمه حديث تفسير ظاهرة,

  لمدرسة.ا امتحانات في نكتبه ما هذا – القارية األلواح حركة نتيجة الزالزل تحدث  اليومية. حياتنا في ونستخدمه

 يرقد أخرى, مرة  الزالزل. حدوث عند نقوله ما هذا – الفاجرين القوم على هللا غضب نتيجة الزالزل تحدث

 فيه. يستخدم الذي مجاله ولكل القديم, التفسير بجوار جنب إلى جنبا الجديد التفسير

 مضطرب إنسان عن إال يصدر ال حديثًا كان لو كما وزة السحلية مع حسن الشيخ حديث عن سيادتك تتحدث

 معاملته سوء احبهلصا وتشكو الفصحى العربية باللغة تتحدث التي الفصيحة البقرة حديث في إذن رأيك ما  عقليًا.

 اعيالر منع على الذئب فيه يحتج والذي الراعي مع الذئب حديث في رأيك ما  البخاري. في الحديث هذا ورد  لها؟

 عليه هللا صلى هللا رسول مع تتحدث البقرة تكن لم  البخاري. في الحديث ورد أخرى, مرة  الغنم. أكل من له

 ام إلى لنظرنا ذلك حدث لو  الكرام. الرسل من غيرهما مع وال يسى,ع سيدنا مع وال موسى, سيدنا مع وال وسلم

 فالحي من فالح مع تتحدث البقرة كانت    بها. الكرام رسله وتعالى سبحانه هللا اختص معجزة أنه على حدث

 عيرا مجرد  الراعي. مع الذئب حديث على الشيء نفس ينطبق   اسمه. عن حتى يسأل بأن أحد يهتم لم المدينة

 نظر  معجزة. أنه على – الثاني وال – األول الحديث إلى أحد ينظر لم  اآلخر. هو اسمه بمعرفة أحد يهتم لم غنم

 على القهوة شرب تفضل إنك أنت قلت لو كما عاديّ  أمر أنه على - مثله والثاني – األول الحديث إلى الجميع

   ة؟الجساس حديث في سيادتك رأي ما ثم   جًدا. ةعادي المسألة  البيبسي. على كوال الكوكا شرب أو الشاي شرب

 يكونوا لم جزيرة على سفينتهم بهم رست التجار من بمجموعة يتعلق حديث وهو مسلم, في الحديث جاء

 كاملبال الشعر يغطيها إذ قفاها مثل وجهها – معزة أو مثالً  نعجة – صغيرة دابة أي "دويبة" فجاءتهم يقصدونها

 نع وسألت ترحيب, خير بهم ورحبت الكرام, الجزيرة ضيوف الجساسة حيت  قفا. من هاوج لها تعرف ال بحيث

 ,النعجة تتحدث أن في غرابة أي أحد ير   لم  انتظارهم. في كان الذي الدجال المسيخ رؤية إلى دعتهم ثم أحوالهم,

 في خير بكل يعيش لحديثا زال وما  استقبالهم. وتحسن معهم وتتفاهم التجار مع كانت, ما أيا أو المعزة, أو

 ء"الشي "بعض عبارة ذكر عند محمد الدكتور ضحك  الشيء. بعض أطلت ألني وآسف أخيًرا, ثم  مسلم. صحيح

 سيادتك تخبرنا  السحلية؟ حديث في رأيك ما  كثيرا. أطال وإنما الشيء" "بعض محمد الدكتور يطل لم  هذه.

 رأيك فما محمود, الحاج أبوك حدثكم كما المصرية" السحالي "ثورة بتنظيم "وزة" السحلية قيام من تعجبك عن

 السحالي أن بك حلمي يعلم هل  إبراهيم؟ سيدنا حرق عملية في السحالي مشاركة عن البخاري به حدثنا فيما

 يامق على لها عقابا يرونها سحلية أي بقتل مطالبون المسلمين أن إذ اآلن حتى الجريمة هذه ثمن تدفع مازالت

 به قامت الذي اإلجرامي العمل ثمن تدفع العالم عبر السحالي مازالت النكراء؟ الجريمة بهذه الصالح غير سلفها

 رورم ذلك في لها يشفع لم    عام. آالف خمسة أو آالف أربعة منذ األوسط الشرق سحالي من سحليتان أو سحلية

 حاليبس تماما الصلة مقطوعة كانت وأمريكا أوستراليا سحالي أن لها يشفع لم كما العمل, هذا على السنين آالف

 عن شيئا يعلم من كل يعلم كما ذلك, إلى أضف  الموضوع. هذا في إطالقا أحد يستشرها ولم األوسط الشرق

 متتوس ودوعة سحال   هي جاالباجوس لوس جزيرة في تعيش التي اإلجوانا سحالي أن الجنوبية أمريكا سحالي

 على يالسحال هذه مثل توافق أن يستحيل  نفسها. عن تدافع كيف تعرف ال أنها جةدر إلى الحيوانات كل في خيًرا

 عيشي الحديث زال وما  عنه. هللا رضي إبراهيم سيدنا حرق بعملية بالك فما شيء, أي حرق عملية في المشاركة

 البخاري. صحيح في بخير

 طريقةال عن فكرتين لدينا أننا هي اإلطالة, مبعد وعده رغم الحديث في محمد الدكتور استمر الشكل, بهذا المسألة,

 من شاهين ناحية شباب كل يعلم  عملية. وفكرة علمية, فكرة  بها. الخاص مجالها منها لكل العالم بها يعمل التي

 ناحية ابشب كل يعلم األمر, حقيقة  تتكلم. ال والجمال, والكالب, والغربان, السحالي, أن البحتة "العلمية" الناحية

 ة,الزراع وكلية الطب, وكلية العلوم, كلية في طلبة منهم شاهين ناحية شباب  تتكلم. ال الحيوانات أن هينشا

 من اهين,ش ناحية شباب كل يعلم  تتكلم. ال الحيوانات أن اليقين علم هؤالء كل يعلم  البيطري. الطب كلية وقطعًا

 "الذئبو الفصيحة", "البقرة فعلته ما هذا  تتكلم. أن ""يمكنها الحيوانات أن - "العملية" الناحية - أخرى ناحية

 الحف مع الفصيحة البقرة تحدثت  أصال. "معجزة" إلى األمر يحتاج وال  الفصيحة". و"الجساسة الفصيح",

 اكم  فالح. واحد مجرد  اسمه. يعرف بأن أصال أحد يهتم ولم شيئا عنه أحد يعلم ال المنورة المدينة فالحي من
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 أو العمر من عشرة الرابعة في طفالً  يكون وقد اآلخر, هو الهوية مجهول غنم راعي مع الفصيح بالذئ تحدث

 هناك إبراهيم سيدنا حرق حالة في  يحزنون. وال هناك معجزة وال  األهمية. عديم طفل مجرد أي  عشر. الخامسة

 رالبش بين تنشأ التي الفاتالخ في التدخل عدم من المألوف سلوكها عن السحالي خروج وهي شك, بال معجزة

 ىأخر فمرة الجساسة حالة في أما  السلوك. هذا بغرابة االعتراف من بد ال  هللا. أنبياء من نبي بحرق وقيامها

 وجهها اإلنسان يعرف ال بحيث منها جزء كل شعرها يغطي نعجة, أو معزة, قامت  للغاية. عادي عمل أمام نحن

 لم راألم أن بمعنى  اثنين. يكن لم إن مسيحي واحد بينهم من العاديين لتجارا من مجموعة مع بالحديث قفاها من

 زة,مع أو نعجة, تتحدث أن موضوع   ممكنة. درجة أقصى إلى عادية بأشخاص وإنما رسل أو بأنبياء يتعلق يكن

 شرب نع كثيًرا يختلف ال للغاية عادي موضوع الفصحى العربية باللغة قفاها من وجهها اإلنسان يعرف ال

 كوال؟ الكوكا حتى أو  البيبسي؟ شرب في المعجزة أين  كوال. الكوكا بدل البيبسي

  ة.عملي وأخرى علمية, فكرة  العالم. بها يعمل التي الطريقة عن فكرتين لديه الشكل, بهذا نفرة, كفر شباب

 من  لعملية.ا حياتهم في ليةالعم الفكرة ويستخدمون العلمية, حياتهم في العلمية الفكرة نفرة كفر شباب يستخدم

 الناحية من  تتكلم. ال الحيوانات أن الحيوانات عن شيئا يعلم من كل يعلم  تتكلم. ال الحيوانات العلمية, الناحية

 الرجال, بعس سيدي فعله ما هذا  تتكلم. الحيوانات أن الحياة عن شيئًا يعلم من كل يعلم  تتكلم. الحيوانات العملية,

ضر, وسيدي   معجزة. األمر في وليس  العكابري. حسن الشيخ أيًضا فعله ما وهذا  الرفاعي. أحمد وسيدي الخ 

 عادية. المسألة  اإلطالق. على معجزة أي األمر في ليس األمر, حقيقة

 محمد, الدكتور يقصد هل  عنه. يتحدث بما المقصود ما ليعرف محاولة في محمد الدكتور وجه إلى حلمي نظر

 وزة, اسمها سحلية عن شاهين عائلة كامل ليحدث شاهين محمود الحاج يجلس أن للغاية الطبيعي من أن مثالً,

 وشباب شاهين, عائلة أكابر يجتمع أن يعقل هل  طبيعي؟ هذا هل  إسفين؟ اسمه وغراب عتريس, اسمه وكلب

 صحيح عالقة ما   أطفال؟ قصص إلى لالستماع شاهين, عائلة ومهندسي شاهين, عائلة وأطباء شاهين, عائلة

 تئابباالك تصاب الجمال إن البخاري قال أين  النوحي؟ بالغراب مسلم صحيح عالقة وما  وزة؟ بالسحلية البخاري

 محمد الدكتور ألقاها التي العريضة الطويلة المحاضرة هذه عالقة ما  الجمل؟ موقعة في به قامت ما على وتندم

   وزة؟ بالسحلية جوس الباجا لوس سحالي عالقة ما  شأنه؟ في نحن بما

 الدكتور يقصده ما فهم عن عجزه من يضحك كان إذا ما يدري يكن لم  الضحك. في وبدأ برأسه حلمي أمسك

 نأ يخبره أن أجل من – شيئا منها يفهم لم والتي – محمد الدكتور أخذها التي الطويلة اللفة من يضحك أم محمد,

 ودفعت القصص هذه لتأليف محمود الحاج دفعت للغاية قوية أسباب ناكوه عادي غير األمر قطعًا,  عادي. األمر

 الإ األسباب هذه الحاضر", الوقت "في حلمي يعرف ال حقًا,    إليه. يذهب فيما وراءه السير إلى شاهين عائلة

 إنو ق,التحقي باب فتح سيتم غد ومن عمله, هو وهذا شغلته هي األمر, نهاية في هذه,   الغد. في سيعرفها أنه

 قريب. لناظره غًدا

 هضيافت حسن على محمد الدكتور حلمي شكر  الرحيل. ميعاد وحان عشرة, الحادية من اقتربت قد الساعة كانت

 أنب إقناعه ومحاولته المستفيض حديثه على الضحك يغالب وهو شكره كما الشاورمة, ساندويتشات وبالذات

 وسوف  عادي. غير األمر  دكتور. يا تصورها كما ليست سألة"الم يبتسم: وهو له قال  للغاية. عادي األمر

 ميحل خرج   العيادة. باب وفتح العيادة, أنوار وأطفأ وقام المجلجلة ضحكته محمد الدكتور ضحك   لك". أثبتها

 السلم. االثنان ونزل خلفه الباب محمد الدكتور أغلق  محمد. الدكتور يتبعه
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  التحقيق باب فتح

 

 

 

 يقرأها لم أوراق  بالعمل. مزدحما اليوم كان آخر, يوم أي مثل مثله

 ها,من ينتهي أن إلى وتحتاج قرأها وأوراق يقرأها, أن إلى وتحتاج بعد

 فضلوا وآخرون عليه, الدخول في دورهم ينتظرون ومراجعون

 فتح لىع مصمما كان بك حلمي نأ إال متواصل, بشكل رنينه ينقطع ال وتليفون مباشرة, مكتبه باب أمام االنتظار

 هميةالو القصص هذه اختراع إلى دفعه الذي الحقيقي الدافع إلى والوصول محمود الحاج رواه فيما التحقيق باب

 دةلم المكتب إلى أحد بدخول يسمح ال أن سيد عم من بك حلمي طلب  المصرية. للثورة الحقيقية الخلفية عن

 همقعد على وجلس خلفه الباب وأغلق سيد عم خرج  المكتب. باب أمام انهمك يترك أال منه طلب كما ساعة نصف

 الباب. بجوار

 نع والسؤال التحية بعد  القاهرة. شرق نيابة وكيل رسالن بك بنبيل واتصل المحمول هاتفه بك حلمي أخرج

 إحدى في ة"رسمي غير "بصفة المساعدة منه يطلب أن الممكن من كان إذا عما بك نبيل بك حلمي سأل الصحة

 "بصفة الطلب هذا يطلب أنه أخرى, مرة بك, حلمي أكد  منها. جانب في باألحرى أو فيها, ينظر التي القضايا

 لحساسية نظًرا يطلبه ما مع التجاوب عن بك نبيل اعتذر إذا التفهم تمام متفهما يكون وسوف رسمية" غير

 تكان إذا االعتذار في يتردد لن أنه كما ممكنا, ذلك انك إذا المساعدة في يتردد لن إنه بك نبيل قال  الموضوع.

 ممكنة. غير أم ممكنة المساعدة كانت إذا ما على الشكل, بهذا الموضوع, يعتمد    ممكنة. غير المساعدة

 ر  ي لم نفسه هو أنه بك حلمي أوضح  المعلومات". إنتاج "مدينة اسمه بملف يتعلق الموضوع إن بك حلمي قال

 ذابه العام النائب مكتب لدى واحدة ورقة توجد ال أنه لدرجة الشديدة بالسرية يتميز الموضوع أنو الملف, هذا

 دق السابق الدولة أمن جهاز كان إذا بما يتعلق األمر أن إلى يعود ذلك في السبب أن بك حلمي بين  الخصوص.

 خارج يقع جهاز أنه أي  به. لقتتع معلومات الدولة في جهة أي لدى توجد ال معلومات جمع جهاز بإنشاء قام

 ااسمه مستشفى أسفل مباشرة "الجماعة" مبنى خلف يقع كان الجهاز هذا مقر أن بك حلمي ذكر  الدولة. سلطة

 قراتم على بالهجوم الثوار قام حين الثورة من األولى األيام في الثوار لهجوم يتعرض أن قبل واألمل" "الشفاء

 من ليس عنه السؤال أن إال الموضوع هذا عن سمع أن له يسبق لم إنه بك نبيل قال   السابق. الدولة أمن جهاز

    الموضوع. هذا في اسمه إلى اإلشارة بعدم رجاءه بك حلمي كرر  الصعب.

 ةالتحي بعد أخرى, ومرة   القليوبية. جنوب نيابة وكيل سالم بك باسماعيل واتصل المكالمة بك حلمي أنهى

 في الخيمة شبرا مترو محطة له تعرضت هجوم عن معلومات أي لديه كانت إذا عما سأله الصحة عن والسؤال

 قاموا البلطجية من مجموعة أن فيها ورد قضية في اآلن ينظر إنه بك حلمي قال  الثورة. من األولى األيام

 ميدان إلى القطارات هذه وقيادة بمتفجرات المترو قطارات شحن بهدف الخيمة شبرا محطة على باالستيالء

 دق الشرطة كالب تصحبهم الشرطة كلية ضباط من قوة أن بك حلمي ذكر  فيه. بمن الميدان ونسف التحرير

 حلمي ثحدي إلى بك اسماعيل استمع  الجيش. قوات إلى وتسليمهم البلطجية هؤالء على القبض إلقاء في شاركت

 أن يمكن ال إذ دقائق من أكثر يأخذ لن عنه السؤال أن إال قبل من الموضوع هذا عن يسمع لم بأنه وأجاب بك

 قود الخط, وأقفل بك اسماعيل بك حلمي شكر   النيابة. ملفات في تسجيل بدون األهمية هذه بمثل حدث يمر

 من أكثر المكالمات تأخذ لم  القهوة. من فنجانا يحضر أن سيد عم من بك حلمي طلب  سيد. عم ليدخل الجرس

 سيد عم من بك حلمي طلب  سيد. عم ليدخل أخرى مرة الجرس على وضغط هقهوت بك حلمي شرب   ساعة. ربع

 يف والهاتف الدخول, في المراجعون وبدا العمل, لبدء استعداًدا مقعده في واعتدل المراجعين إدخال في يبدأ أن

   والخروج. الدخول في الملفات وبدأت الرنين,

 ال إنه بك اسماعيل قال  سالم. بك اسماعيل هو المتحدث كان  المحمول. رن تقريبا الرابعة الساعة حوالي في

 اعيلاسم بين  الخيمة. شبرا مترو محطة على الهجوم لموضوع القليوبية جنوب نيابة سجالت في ذكر أي يوجد

 أنهو إطالقًا الموضوع هذا عن يسمع لم إنه قال الرجل أن إال  للتأكد الخيمة شبرا محطة بناظر االتصال تم أنه بك

 الخط. وأقفل اهتمامه على بك إسماعيل بك حلمي شكر  عنه. سمع لكان حدث قد كان لو

 هو شاهين بك حلمي النيابة وكيل سيادة

 ببا بإغالق نفسه تلقاء من أيًضا قام الذي

 التحقيق. باب وأغلق  التحقيق.
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 الق   رسالن. بك نبيل هو المرة هذه المتحدث كان  الرنين. في بدأ حتى جيبه في الهاتف يضع بك حلمي كاد ما

  الموضوع. ذاه عن شيئًا يعرف أحد ال وأن بك حلمي عنه تحدث الذي الموضوع عن بالسؤال قام إنه بك نبيل

 لىع المؤكد,  ذلك. في السبب هي تكون قد الموضوع حول المضروبة السرية أن احتمال هناك أن بك نبيل بين

 اء"الشف باسم مستشفى المقطم في يوجد ال أنه سيادته ذكر  المقطم. في تتم لم العملية هذه أن هو حال, أية

 فوق الدور في مستوصف هو هنالك ما كل  واحد. ستشفىم كلها المنطقة في يوجد ال األمر, حقيقة  واألمل".

   الخط. وأغلق اهتمامه على بك نبيل بك حلمي شكر   تسعة. شارع من قريبة عمارة في األرضي

 وأ صغيرة واقعة وجود يتوقع حلمي كان  يتصور. مما أسوأ كانت المسألة  الشيء. بعض بخياله حلمي سرح

 واتق فيها تدخلت والشر الخير بين معركة إلى وتحويلها بتضخيمها محمود مهع قام مثالً, خناقة,  تافهة. حتى

 إال "كونية", مسحة إلعطائها والسحالي, والغربان, الكالب مشاركة من مانع وال والثوار, والشرطة, الجيش,

 يتصور. كان مما أسوأ المسألة  آخرها. إلى أولها من خيالية المسألة تكون أن اإلطالق على يتوقع يكن لم أنه

 معه أرسلته الذي الطعام بعض وأخرج الثالجة باب فتح  منزله. إلى واتجه سيارته وركب عمله حلمي أنهى

 من مباشرة يذيع كالعادة, التلفزيون, كان  الطعام. لتناول وجلس التلفزيون بتشغيل قام ثم بتسخينه وقام والدته

 أن يمكن الذي ما  الكبيرة. الليلة عملية نجاح على هلل لحمدا  يُنسف. لم أنه تذكر عندما ضحك  التحرير. محطة

 ذاه في مجاراته إلى كلها شاهين ناحية يدفع أن يمكن الذي ما ثم  الخيالية؟ القصة هذه اختالق إلى عمه يدفع

 رةم ثم,  محمود. الحاج يحكيها التي القصص يصدق سوف البلد في أحد ال أن شاهين ناحية تعلم   الموضوع؟

 بك الفتاح عبد ودخل ليفتحه حلمي وقام الباب جرس دق   القصص؟ هذه وراء من الهدف ما  الفائدة؟ ما رى,أخ

  زة.بالجي القضاة نادي في العشاء إلى لدعوته حضروا إنهم بك الفتاح عبد قال  النيابة. في زمالؤه بك وأحمد

 يبعده شيء أي  أخرى. مرة العشاء تناولل وخرج المطبخ, إلى تناوله من فرغ الذي الطعام أطباق حلمي حمل

 محمود. الحاج قصص في التفكير عن

 أن يريد كان  المقطم. إلى واتجه مباشرة الظهر صالة بعد العمل وترك الشغل من حلمي استأذن التالي اليوم في

 وكأن مزدحما ,كالعادة القاهرة, إلى الطريق كان  كالم". "نقل مجرد المسألة تكون ال حتى بعينيه المكان يرى

 عدب إال الحركة تخف لم  ساعة. من أكثر المشوار تطلب البدرشين. من الجماعية الهجرة قرروا قد البدرشين أهل

 تاوق البحث يأخذ لم    "الجماعة". مقر إلى الطريق عن السؤال في بدأ حيث المقطم إلى الصاعد الطريق أخذ أن

 المقر. إلى وصل حتى طويال

 إال بيرتينك بنايتين بين يقع المقر كان حقًا,  البنايات. بعض فيها تتناثر مهجورة شبه منطقة يف يقع المقر كان

 الراية, ماركت سوبر ولمح المبنى حول حلمي دار فضاء. أرض قطعة وإنما بناية أي خلفه يوجد يكن لم أنه

 حدث لو إنه بحيث تماما كشوفم المكان أن بك حلمي فكر  األمر. في ما كل وهذا وطعمية, فول ومحل وصيدلية,

 "تختبيء" أن يمكن هنا مكان ال  المنطقة. هذه يسكنون من كل لرآها هنا بثورتها المصرية السحالي قامت أن

 عائًدا واستدار السيارة بك حلمي أدار  المعلومات. إنتاج مدينة على الهجوم لحظة إلى فيه المصرية السحالي

 نل المعلومات إنتاج مدينة عن هنا السؤال   المعلومات". إنتاج "مدينة عن الللسؤ هنا مجال ال  البدرشين. إلى

    السحالوي. الذئب فوانيس مصنع عن السؤال عن قليال وال كثيًرا يختلف

 مرة الهدف, كان  الخيمة. شبرا مترو محطة إلى وتوجه السيارة اتجاه حلمي غير البدرشين إلى الطريق في

 من لديه كان إذا عما وتساءل باحترام, وحياه المحطة, ناظر غرفة إلى بك حلمي دخل   بعينيه. يرى أن أخرى,

 أن وأدرك أمامه الواقف الشاب إلى المحطة ناظر نظر  فقط. دقائق خمس لمدة معه بالحديث له يسمح ما الوقت

 المحطة كانت إذا عما يسأل إنه بك حلمي قال  "رسمي". بأمر وإنما الركاب أحد من بشكوى تتعلق ال المسألة

 وحماس باهتمام وأجاب المحطة ناظر عينا لمعت  الثورة. من األولى األيام في البلطجية من لهجوم تعرضت قد

 قال  ي.بالنف الفور على وأجابهم القليوبية نيابة قبل من باألمس السؤال نفس سئل أنه منخفض بصوت ولكن

 هذا عن كلها" "الناس بسؤال األمس منذ قام فإنه لفورا على الموضوع نفى أنه من الرغم على إنه الناظر

 األمس منذ الفرصة له أتيحت إنه الناظر, قال األمر, حقيقة  اإلطالق. على عنه يسمع لم أحًدا أن إال الموضوع

 شبرا من المترو محطات على للبلطجية هجوم أي عن سمع منهم أحد ال وأن األخرى المحطات نظار مع للحديث

 سيارته. ترك حيث الميدان إلى وخرج المحطة ناظر بك حلمي شكر  التحرير. ىإل الخيمة

 وراق,أ تصوير إلى وطعمية, فول سندوتشات إلى قصب عصير محالت من بالمحالت, يمتليء كبيًرا الميدان كان

  جية.البلط لهجوم انتظاًرا الثوار من مئات لجلوس تتسع مقاه   به توجد تكن لم أنه إال وصحف, سجائر أكشاك إلى

 هذا بكل محمود الحاج أتى أين من  محمود. عمه حكاها التي الكبيرة الليلة حكاية يتذكر وهو بك حلمي ضحك

 أين من  محمود. عم ابنة سلمى وجه عينيه, أمام الدنيا في وجه أجمل ارتسم حين بالحزن حلمي أحس  الخيال؟
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 فوقه ارتفعت شخص خمسين من ألكثر يتسع ال متهالك ىمقه سوى هناك يكن لم  الخيال؟ هذا بكل سلمى أبو أتى

 كانت إذا  تيمنًا. قطعًا  االسم. قراءة عند حلمي ابتسم  السياحي". يناير 22 "مقهى باسم للغاية حديثة يافطة

 يارتهس بك حلمي ركب  الرصيف. على جالسين كانوا الثوار أن بد فال فعالً  هنا تمت قد الكبيرة" "الليلة موقعة

   المحكمة. إلى للعودة مجال هناك يعد ولم الخامسة تعدت قد الساعة كانت  مباشرة. منزله إلى جهوات

 نساندويتشي وطلب المنوفي بمطعم باالتصال قام أنه إال الشقة إلى وصل عندما بالجوع يشعر حلمي يكن لم

 الناس يتناول  الجوع. بحس وليس الساعة حسب يأكلون الذين الناس أولئك من واحًدا حلمي كان  شاورمة.

 مثالً  والنصف, السابعة أو السابعة, الساعة العشاء طعام حلمي يتناول عليه مثال, السابعة, الساعة العشاء طعام

 خذوأ الساندويتشات, وناوله عصام, ووصل دقائق إال هي ما  جائع. غير أو جائعًا كان إذا عما النظر بغض أيضا,

 على هللا يحمد أن ينس   ولم أخذها, يرفض وهو جيبه في اإلكرامية ووضع ا",علين "خليها يقول وهو الحساب

   الباشا. وصول سالمة

  التحرير. ميدان أخبار ومشاهدة طعامه تناول في وبدأ أمامه الساندويتشات ووضع التلفزيون أمام حلمي جلس

 ةوز والسحلية والجعلي, الشايقيو المنوفيه, حمام  محمود. عم بها أخبرهم التي األحداث شريط فكره في دار

 مإبراهي السيدة, وبلطجية الشرطة, كلية وضباط هول, والكلب النوحي, والغراب المعلومات, إنتاج مدينة ودفن

 بك حلمي جسم اجتاحت وهنا  الرحمن. عبد خيري والمهندس الصعيدي, وإبراهيم الشركسي, وإبراهيم األسود,

   ن.الرحم عبد خيري المهندس  قشعريرة.

  .الرحمن عبد خيري المهندس هو القصة هذه كامل من الوحيد المستفيد أن فكرة بك حلمي ذهن في سطعت فجأة

 اهذ تمويل على المادية المقدرة لديه تتوفر غيره أحد وال القصص, هذه لخلق دافع لديه يتوفر غيره أحد ال

 إلى اإلسكندرية ومن اإلسكندرية, إلى القاهرة ومن القاهرة, إلى نفرة كفر من المتواصلة الرحالت – المشروع

 المؤلفون,و المستشارون, لديها يتوفر الجماعة   الخيالية. القصص هذه تأليف يستطيع غيره أحد وال – نفرة كفر

 كرةف نشر هو الدافع  الشعوب. عقل في للعب يلزم ما وكل النفس, وعلم والدعاية, اإلعالم, وخبراء والمخرجون,

 مباركة ثورة الثورة هذه وأن نفرة, كفر في أطفاال كانوا منذ الثورة لهذه خططوا الذين هم جماعةال رجال أن

 الفخ الثورة ملكية ادعاء يستطيع كله, العالم في بل كلها, مصر في أحد ال  وتعالى. سبحانه هللا برعاية تمت

 وشراء محمود الحاج لشراء كافيال المال يمتلك الذي الوحيد هو الرحمن عبد خيري المهندس  "الجماعة".

 بعد منو كلها المنوفية ثم عليم كفر ثم هالل, كفر بعدها ومن نفرة, كفر أهل بين القصص هذه نشر على تعاونه

   مصر. ذلك

 الشايقي  المنوفية. حمام  المرة: هذه واحًدا واحًدا  أخرى. مرة ذهنه في واألسماء األحداث شريط حلمي أدار

  الرحمن. عبد خيري المهندس بمساعدة المعلومات إنتاج مدينة ودفن وجدي وزوجها وزة يةالسحل  والجعلي.

 اهيموإبر األسود, وإبراهيم سريع, وأبو وعتريس, الشرطة, كلية وضباط وإسفين, هول, والكلب النوحي, الغراب

 دةسيا هو أخرى, مرة المستفيد, الوحيد االسم   الرحمن. عبد خيري والمهندس الصعيدي, وإبراهيم الشركسي,

 بلطجية أسماء هي القصص هذه في وردت التي الوحيدة "البشرية" األسماء    الرحمن. عبد خيري المهندس

 ضباط حتى  لها. وجود ال خيالية حيوانات أسماء هي األسماء باقي  الرحمن. عبد خيري والمهندس السيدة,

 في اسمه يرد لم الجماعة مقر في محمد الدكتور حتى  .منهم واحد اسم يعرف أحد وال أسماؤهم ترد لم الشرطة

 عبد خيري المهندس يد في كله الموضوع  منها. واحدة في تدخل أي يتدخل ولم القصص هذه من قصة أي

د فلم نفرة كفر ألهالي بالنسبة أما  الرحمن.  ينبز اسم ورد  كريمة. والحاجة وزينب, حسن, الشيخ اسم سوى ير 

 ليه,إ انتبهت قد زينب تكون أن يمكن حديث وهو السطوح, غرفة في الضيف عن أمه مع سنح الشيخ حديث عند

 "يفهم" نأ يستطيع من  تفهمه. لم تكون قد كما فهمته تكون فقد إليه انتبهت قد كانت إذا وحتى  إليه. تنتبه لم أو

 إشارة وردت فقد كريمة جةالحا حالة في أما   النوحي"؟ "الغراب هو هنا الضيف أن الضيوف عن الحديث عند

 سئلت إذا كريمة الحاجة أن من ثقة على بك حلمي كان  النوحي. الغراب بموضوع علم على أنها تبين واضحة

 يجرؤ رةنف كفر في أحد ال أن من كذلك ثقة على بك حلمي كان  الموضوع. بهذا تتعلق كلمة كل "بتكذيب" ستقوم

 والحاجة عبيط السؤال  منزلها. في النوحي" "الغراب استضافت قد كانت إذا عما كريمة الحاجة سؤال على

 الشيخ الو كريمة, الحاجة وال زينب, ال أن يتبقى وأخيًرا,  بيتها. في غربانًا تستضيف حتى معتوهة ليست كريمة

 اثيرً ك سيستاء حسن الشيخ أن باستمرار محمود الحاج يؤكد األمر, حقيقة  الموضوع. هذا في بكلمة نطقوا حسن

 محمود. الحاج بقصص له علم ال حسن الشيخ  محمود. الحاج به يخبرهم بما علم إذا

 يشير نماإ ذهنه في يدور الذي الشكل بهذا األحداث خيط أن ليغفل البدرشين, نيابة وكيل شاهين, بك حلمي يكن لم

 القصص هذه لنشر محمود الحاج "بشراء" قام قد الرحمن عبد خيري المهندس سيادة أن إلى "وبوضوح"
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 لىإ حياته من سلمى لخرجت فيه يفكر بما واحد مخلوق عرف لو أنه عن كذلك ليغفل سيادته يكن لم  الوهمية.

 أبو على المنوفية, حمام أبو على النوحي, الغراب أبو ملعون    التقيؤ. إلى والحاجة بالدوخة حلمي شعر    األبد.

   سلمى. هو الثمن كان إذا كلهم أبوهم على هول, الكلب

 خيري المهندس اسم سوى يجد لم الثالثة وللمرة  الثالثة. للمرة ذهنه في واألسماء األحداث شريط حلمي أدار

 أي يوجد ال   أسماء. ذكر بدون الشرطة كلية ضباط إلى عامة وإشارة السيدة بلطجية وأسماء الرحمن, عبد

 من سلي أنه في شك أي يوجد ال األمر, حقيقة  الخيالية. محمود الحاج قصص نشر في السيدة لبلطجية مصلحة

 ه,ب قاموا ما وإلى إليهم األنظار ستلفت أنها إذ عنهم القصص هذه انتشار اإلطالق على السيدة بلطجية مصلحة

 يدةالس أهالي بمعرفة سعيًدا يكون لن الشركسي إبراهيم أن ذلك إلى أضف  الخيمة. شبرا في به, يقوموا لم أو

 قاإلطال على بلطجي أي يشرف مما ليس  التحرير. ميدان نسف خطة عليه وأفسد خدعه قد نوحيال الغراب بأن

 من دب ال وهنا الشرطة, ضباط سوى الشكل, بهذا يتبقى, ال  به. تغرر أن يمكنها الغربان أن عنه الناس يعرف أن

 سفن محاولة إلفساد شخصيا مه وتدخلهم هول الكلب لتدخل الرائعة القصة انتشار في مصلحة لهم بأن االعتراف

 ال نأ النقطة   البلد. مصلحة أجل من بحياتهم للتضحية واستعدادهم وطنيتهم سيبين ذلك أن إذ التحرير ميدان

 يف زائد مليم لديهم يوجد ال الشرطة وضباط محمود, الحاج لسان على جاءت كلها القصة  بكلمة. نطق منهم أحد

 اءشر يستطيع الذي الوحيد  وطنيتهم. وعن عنهم الجميلة القصص هذه شرلن محمود للحاج إلعطائه مرتباتهم

 في استمر لو أنه كذلك حلمي شعر  بالغثيان. أخرى, مرة حلمي, شعر    خيري. المهندس هو محمود الحاج

 بالدكتور واتصل جيبه من المحمول هاتفه حلمي أخرج  رأسه. النفجرت هكذا أفكاره يجتر الشقة في الجلوس

 عيادةال بعد الليلة رؤيته استطاع لو شاكًرا سيكون وأنه عنه الحديث إلى يحتاج ما لديه أن وأخبره النادي محمد

 وعدناي ربنا  منك. يسمع "هللا وقال المجلجلة المعتادة ضحكته محمد الدكتور ضحك  بميعاد. مرتبًطا يكن لم إذا –

 مالئهز أحد – النجار بك بإبراهيم واتصل الهاتف حلمي قأغل  الضحك. في واستمر  ببعيد." هللا على ما  بميعاد.

 كان  والنصف. الثامنة أو الثامنة إلى اآلن من الحقول بين نزهة في يصحبه أن عليه وعرض – المحكمة في

 لىإ المشي مسألة طبعًا,  الحوامدية. إلى البدرشين من الحقول بين التمشية يهوى بك إبراهيم أن يعلم حلمي

 في التفكير عن المشي ذلك أبعده طالما جهنم إلى للمشي مستعد أنه إال حلمي حالة في تماما مستبعدة الحوامدية

 يعودوا أن – فعال إليها وصلوا إذا ذلك – الحوامدية من العودة حالة في طبعًا, يمكن,  محمود. الحاج موضوع

 فعال. حدث ما وهو    مايكروباس. أي في

  له.حو ونظر حلمي دخل  مفتوحة. كالعادة, العيادة, كانت  العيادة. باب أمام واقفًا حلمي كان والنصف الثامنة في

 يحلم حيا  عام. بشكل العيادة عن "المسؤولة" سعاد الحاجة إلى إضافة المرضى من اثنين سوى هناك يكن لم

 إن وقالت ه"تحب مكان أي "في الجلوس إلى ودعته واسعة بابتسامة هي وحيته رأسه من بهزة سعاد الحاجة

 همدور أن على واألستاذ" "األستاذ طمأنة بها المقصود بطريقة قالتها  واألستاذ. األستاذ بعد سيراه الدكتور

 الباب, عن بعيًدا مقعًدا وأخذ ذوقها على حلمي شكرها  يطول. لن األمر أن على هو طمأنته وليس محفوظ

 انصرف ما وسرعان وقت, طويل االنتظار يأخذ لم   ما. حد إلى بارًدا الجو كان  الهواء. وتيارات والنافذة,

 الدكتور مكتب حلمي ودخل الشاي, من فنجانين صنع من لتوها انتهت قد كانت التي سعاد والحاجة المرضى

 محمد.

 كل تصحب ترحاب بكل بك حلمي واستقبل ضحوكا, كذلك, كعادته كان, كما نشًطا كعادته, محمد, الدكتور كان

 مام أكثر كالم ضحكاته يتخلل يضحك رجل مع تتحدث كنت لو كما يبدو األمر كان  مجلجلة. ضحكة يقولها كلمة

 رللدكتو المواجه الكرسي على وجلس بك حلمي ضحك  ضحكات. كلماته تتخلل يتكلم رجل مع تتحدث كنت لو

ع لم  حلمي.  في به قام عما حلمي حدثت   عندك". ما "هات له قائالً  بك حلمي إلى ونظر وقتًا محمد الدكتور يُض 

 هناك معلومات إنتاج مدينة ال وأن آخرها, إلى أولها من وهمية القصة أن إلى توصل وكيف الماضيين اليومين

 لىإ ذهابه ثم بنفسه الموقع لرؤية المقطم إلى ذهابه عن تحدث  يحزنون. وال هناك كبيرة ليلة وال يحزنون, وال

 األسود, إبراهيم عن والبحث  زينب السيدة إلى الذهاب سوى له يتبق لم أنه بيَّن  الخيمة. شبرا مترو محطة

 ذلك يف فكر إنه قال  الخامس. التجمع في الشرطة كلية إلى التوجه ثم الشركسي, وإبراهيم الصعيدي, وإبراهيم

 يفسر لن كذل فإن محمود الحاج قاله بما فعالً  قاموا بأنهم صرحوا لو حتى أنه أدرك أنه إال األمر حقيقة في

 أن من إليه توصل عما تحدث وأخيًرا,  حكاها. التي القصص يحكي أن إلى محمود الحاج دفع الذي "السبب"

 أن إلى توصل كيف عن "بالتفصيل" بك حلمي تحدث  "الجماعة". هو القصص هذه من الوحيد المستفيد

   شاهين. مودمح الحاج عمه ينشرها التي الوهمية القصص وراء تقف التي هي "الجماعة"
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 القةع "وما بهدوء وسأله عينيه من تقفز حقيقي واستغراب حقيقية دهشة ونظرة حلمي إلى محمد الدكتور نظر

 هذا يخطر لم  بلدغة. أصيب كمن حلمي على السؤال وقع جاء   آخره؟" إلى أوله من الموضوع بهذا بك حلمي

 من بأذنه سمعه موضوع هذا  الموضوع؟ بهذا قتهعال عن شخص يسأله أن معنى ما  أبًدا. حلمي ببال السؤال

 ابةإج محمد الدكتور ينتظر لم  كلها. شاهين عائلة يمس كما يمسه موضوع وهو نفرة كفر في مندرتهم في عمه

 اضرالح الوقت في برأي فيه القطع يستحيل موضوع عن تتحدث أنت  الحديث. في واستمر سؤاله على حلمي

 إثبات تستطيع هل  الدولة. إطار خارج المعلومات لجمع تنظيما أقام دولة أمن جهاز عن تتحدث أنت  أبدا. وربما

 ستساعدك هل  ذلك؟ إثبات تستطيع هل  الجهاز. هذا لدفن العنف باستخدام قامت جماعة عن تتحدث أنت  ذلك؟

 بيصع أشياء عن تتحدث أنت  قانونية؟ غير عنف أعمال في تورطها وبالتالي ذلك إثبات على "الجماعة" هذه

  منه؟ لناك نعاني الذي األمني واالنفالت الداخلية, انهيار أوقات في بالك فما األوقات أفضل في معها التعامل للغاية

 مكني ال قصة مع تتعامل أيًضا أنت  الموضوع؟ هذا مع تتعامل أن يمكنها التي مصر في المسؤولة الجهة هي أين

 يهاف وزة السحلية تقوم قصة سماع ستقبل التي الجهة تلك هي أين  .معها التعامل مصر في جهة أي تقبل أن

 والجعلي, والشايقي, وإسفين, هول, والكلب النوحي, والغراب المنوفية, حمام مع باالشتراك البطولة بدور

  ك؟ب حلمي يا القصص هذه إلى سيستمع الذي من  نفرة؟ كفر وغربان الشوارع, وكالب سريع, وأبو وعتريس,

   الخبل؟ هذا إلى سيستمع الذي المعتوه هذا من يخليك, هللا

 رغتتف مستوى أعلى على تحقيق وبدأ سيادتكم تقوله بما اهتمت الدولة أن نفترض دعنا  كله. هذا من دعنا ثم

 مودمح الحاج مع الجماعة تواطؤ التحقيق وأثبت الوهمية محمود الحاج قصص في للنظر عليا قضائية لجنة له

 ستل أنا  شيء. ال  وهمية؟ قصص نشر على المحكمة بها  ستحكم التي العقوبة هي ما  وهمية. قصص نشر في

 قضيةال في تنظر لن المحكمة أن الناحية هذه في بالقانون التام جهلي رغم لك أؤكد ولكن سيادتك مثل قانون رجل

 في كله العالم عبر دباءاأل كل لدخل الوهمية القصص نشر على عقوبة هناك كانت لو  قضية؟ أي  أصالً.

 لتتخي هل  سلمى. موضوع انس    تحبهم. من وحياة حياتك ستدمر سيادتك أن هو سيحدث الذي كل  المعتقالت.

 خًصاش أن تتخيل هل  فيها؟ سيادتك تسببت التي الفضيحة بعد ابنته من يزوجك أن سيقبل محمود الحاج أن

 كلةمش هي المشكلة أن تتخيل هل ثم    بهم؟ ألحقته الذي ارالع على بمكافأتك سيقبل شاهين عائلة في واحًدا

 اشترته قد الجماعة وأن محمود الحاج مع الجماعة تواطؤ وثبت صحيًحا كالمك كان إذا وحسب؟ محمود الحاج

 هذه كل هناك كانت لما وإال شاهين, عائلة وكل أعمامك, وكل أيًضا, والدك اشترت قد الجماعة أن ذلك يعني أال

  ؟شاهين عائلة كامل وبين سيادتك بين العالقة نهاية ذلك يعني أال   الوهمية؟ محمود الحاج لقصص ندةالمسا

 د,للبل فائدة هذا في كان وإذا  مصر؟ استفادته الذي ما وطنية, نتحدث كنا وإذا  أنت؟ استفدته الذي ما  ولماذا؟

 حق ىعل كنت إذا أنك تذكر  عائلتك. حد عند توقفت لن المسألة أن هنا تذكر  الثمن؟ لدفع استعداد على أنت فهل

 وزة, السحلية كانت إذا  يتركوك. لن الجماعة" و"أنصار "الجماعة" فإن متورطة "الجماعة" أن في فعالً 

 يحكيه ما إلى نظرك لفتت التي هي الناطقة الحيوانات من وغيرها والشايقي هول, والكلب النوحي, والغراب

 لفصيحةا البقرة حديث تنكر أنك يعني ذلك فإن البشر مع الحديث على الحيوانات قدرة تنكر كنت وإذا محمود الحاج

 أحد هل يعرف ال فالح مع وإنما أنبياء وال رسل مع تتحدث تكن لم الفصيحة البقرة أن تذكر  الفصيح. والذئب

 قةالمتعل المشاكل في وزة السحلية لمشاركة إنكارك أن تذكر  الفصيح. الذئب على كذلك, ذلك, ينطبق  اسًما.

 نأ تذكر وأخيًرا,  إبراهيم. سيدنا لحرق النيران تأجيج في أسالفها به قام لما إنكارك يعني الدولة أمن بجهاز

 صيق من إليك سترسل "الجماعة" إن هنا أقول ال  القتل. هي ومسلم البخاري أحاديث أنكر لمن المقررة العقوبة

 في بما – للكافة معروفا سيكون إنه أقول وإنما بالضرورة, الدين من معروف هو ما إنكارك على لك عقابا رقبتك

 لو أنك تذكر وأخيًرا,  الجنة. ودخل ثوابا ألخذ رقبتك أهبل أي قص لو وأنه للسنة منكر أنك – المخابيل ذلك

 اهين,ش عائلة لأطفا تسلية من أكثر تعدو ال المسألة وأن يحزنون وال هناك تواطؤ ال أن واتضح القضية خسرت

 يمين بك, حلمي يا باختصار,  وظيفتك. أيًضا وربما عائلتك, وكامل وأمك, وأباك, سلمى, تخسر سوف فإنك

   خسارة. فيه الكالم موضوع هذا    خسرانة. شمال خسرانة,

 ولن - ادً مستع يكن لم  الفهم. بطيء وال غبيًا يوما البدرشين, نيابة وكيل شاهين, العاطي عبد بك حلمي يكن لم

 إذا  ء.شي أي أجل من بحياته, وال وطبعًا بوظيفته, وال بعائلته, وال بسلمى, ال للتضحية – مستعًدا يوًما يكون

 النيابة كيلو سيادة فإن التحقيق, باب بفتح نفسه تلقاء من قام الذي هو شاهين بك حلمي النيابة وكيل سيادة كان

 التحقيق. باب وأغلق  التحقيق. باب بإغالق نفسه اءتلق من أيًضا قام الذي هو شاهين بك حلمي
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