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ﻟﺗﺣوﯾﻠك إﻟﻰ اﻟﺟروب أﺿﻐط ھﻧﺎ

ﻟﺗﺣوﯾﻠك إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ أﺿﻐط ھﻧﺎ

إهــــداء
أ ُهدددت تلددر الةوايددة إلى العقول التي تعدداونددي معي ي
تشددددكي عقلي األدبي ..أ ُهديها إلى األقالم التي رسددددمي
مدعي ُ طواتي من الهوايدددة إلى االحتةاف ..أعل ُم أن
ً
يجب توثيق
طويال ..ولكن كان
الطةيق أمدامي ما زال
ُ
تلر األعمال بعد معالجتها حتى تليق بقارئ اليوم ،وهذا
ُ
أردت أن أثقل دهُ وأغلف دهُ
ال يقل د ُ ممددا علوه معي ،لكني
بغالف ُ
يليق بمجهودهم معي ..
أتمنى أن تكونوا نقدادت الالذعين ي الفتةة القدادمدة أنا
ج إلي ُكم
أحتا ُ
أشك ُة ُكم إ واني وأصدقائي وأساتذتي
أحمــد حســن
إســالم موســى
محــي أحمـــد
محمـد محمـود
محمـد منصــور
أ وكم /محمد حياه
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المقدمة العامة
بعضدددددا ،على الةغم من
لق للاُ الكون يُكم ُ بعضددددده
ً
ا تالف صائصه ،وله ي ذلر حكمة ،ال يسودُ شيء
على شددديء ،وال يصددد ُ شددديء إلى الكمال ،تجدُ الجنة
والنار ..الشددددتاء والصدددديا ..ال ةيا والةبيع ..الةج
ُ
الكون بجزء واحد
والمةأة ..النهار واللي  ..ال يصددددلُ ُح
ددب أن يوجدددد الجز ُء اآل ة حتى يحدددد
قط ،بددد يجد ُ
ُ
ُ
دب أن
التوازن الكوني ،كددذلددر
الحزن والسددددددعددادة ..يجد ُ
ُ
الحزن حتى تشعة بالسعادة.
يوجد
أقةب مثددال
وذلددر الددذت بين يددد -عزيزت القددارئ-
ُ
لذلرُ ،كن من ال ُمستمتعين بةوايات البيانوال.
الةاوت :عازف البيانوال
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األسطورة ُ األولى

استشــارة ي البـــالاله
"األسطورة السا ةة"
رواية بالعامية المصةية

*الحل ُم هو الشي ُء الذت تتمنى تحقيقه ..والوه ُم هو
ُ
والكابوس هو
تؤمن بصعوبة تحقيقه..
الشي ُء الذت
ُ
يجب تصديقُه ..وما الدنيا إال حلم ووهم...
الواق ُع الذت
ُ
وشوية كوابيس وق بعض*
الشاعة البوهيمي
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لشدمس ت ُغازل بأشدعتها على جبين ك من سلم أمةه هلل
ا
ُ
وبدأ يومه للذهاب لعمله وأداء ةيضة التالحم والتزاحم
بعضدددا ،الك أصددديب بالعمى ال
بين لق للا بعضدددهم
ً
يةى إال سددددددبيلدده قط ،ورغم ذلددر تسددددددم ُع إبدددا عود
القصددددبجي لا السددددي أم الكلثوم يأتي من نا ذة رج
ُمسددن يسددتمت ُع بقةاءة الجةيدة المسددائية ليوم أمس على
داعب صالت شعةه البيضاء نسيم عابة
تلر األنغام ،ي
ُ
فيا ،لكنه نسيم رمادت اللون من أثة األتةبة المنبعثة
من نددا ددذة جددارتده ي الطددابق األعلى ،وهي تقو ُم بعمد
تهذيب وإصدال إلحدى سجاجيد شقتها بأشةس حاالت
السدداديةُ ،ممسددكةً بـددددددد"المنفضددة" ،تلر األداة ُ التي غف
األمية الد دراكوال عن اسدددت دامها ي تعذيب أسدددةى
جيش السلطان محمد الفاتح ،تمسكها تلر السيدة ُ
تعزف
ُ
ُ
األذن
بهدا عز ًدا إيقداعيًا منفةدًا تنسددددددج ُم له أ ُذناها ،تلر
التي ال تُتةج ُم اسددتغاثات جارها المسددن بعد أن أ س ددت
صاحبتُها حالتهُ المزاجية ي أثناء جلسته الصباحية.
يظهة صددددددوت ي لفيددة
ووسددددددط تلددر السدددددديمو نيدة
ُ
تعزف
األحدا  ،صددددددوت هادئ جمي أللة موسدددددديقية
ُ
نغمةً اسددتثنائية ،جذبي ك من سددمعها ليتلفي باحث ًا عن
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يظهة من بعيد رج يشارف على الستين
مصدرها ،ثم
ُ
يظهة
من عمةه بدالكاد يسددددددتطي ُع أن يقا على قدميه،
ُ
ً
بنطاال أزرقًا من الجينز
بملبسدددددده القديم الغةيب ،يلبس
ً
ططدا
قميصددددددا سددددددبعيني المنظة ذو يدداقددة كبيةةُ ،م
و
ً
ستةة ُ عاز ي األوركستةا ذات
ب طوط عةضية وعليه ُ
الذي الطوي .
ً
تمدايال على أنغدام ذلر
الةجد ُ يبتسدددددد ُم لكد من حولده م
الصددددندوق األسددددود الكبية الذت بجانبه ،ال ُمميز بنقوش
وجه طف مبتسددددددم وعيناه تلمعان من أثة دمو ي تل ُ
ط
يدية ذلر
يها الفة ُ بالحزن ،ثم ت طفُر يدُ الةج وهو ُ
ُ
يبعث مزيدًا من األنغام الةشددديقة
المقبض الدائةت الذت
المبهجة ،التا حولهُ
الناس منقسددمين بين مبتسددم س دعيد
ُ
ُ
يبحث بدا له عن ابتسدددددامة
بما يسدددددمع ،وبين شددددداحب
مزيفدة ال يجددُهدا ،ثم توقا الةج ُ عن إدارة المقبض
توقفي معه الموسيقى وعم الصمي بين الناس ،إذا به
ينظة ي أعينهم ثم يقول:
"يسعد صباحر يا اللي ابتديي يومر بالحمد  ..دا الحمد
حةوف بسيطة همر قدامها يتهد  ..صباحر ي كلمة ..
صباحر ي نعمة  ..صبا ية عملته ونسيته  ..وجات
يتةد  ..وعجبي ،قولوا الحمد هلل".
ردد الجميع وعلى وجوههم ابتسامة الةضا:
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 الحمدهللأكم حديثه قائالً:
 أنا اسدددددمي راوت هيثم رغات ،شدددددغلتي حكات علىباب للا ،واللي على باب للا يسددددعى ،وأنا مش جات
أبيع الهوا يددداللي مسددددددتغةب منظةت ،أندددا ححكي
حكايتي وأمشدددي وال عايز منر قةش وال منر لُقمة،
اسددة ب يالر معايا لي يالر هو صددندوق الدنيا،
أد جواه واتفةج على حكاياتي واني بتسمع أنغام
البيانوال ،حتفةق كتية صددقني ،ويارب منها تستفيد
وتفيد ،الص مستعدين ،قولوا أيوا.
رد عليه الجميع:
 أيوا تمددام وقب د مددا نبتدددت الكالم ممكن نعم د موبيالتندداسيلني.
نفدذ الجمي ُع طلبهُ بعد دهشددددددة واسددددددتغةاب ،بدأ الةج
تحةير مقبض البيانوال لتكون لفيةً موسيقيةً لحديثه ثم
بدأ ي قص حكايته ،قال:
 "بعد السالم والصالة على سيد األنبياء ،نبدأ ُ حكايتنامن نهدايتها ،نعم نهايتها ال تتعجبوا ،ونهايةُ الحكاية
كاني قب أذان الفجة بنصدددا سددداعة عندما اسدددتيق
___________________________________________________________________________________________________________
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عم تواب ال ُمفتةش الةصددديا منذ عقود ال يتذكة كم
مفزوعدا من نبدا الكالب حوله،
عدددهدا ،اسددددددتيق
ً
أنياب تةسدددددد ُم غضددددددبًا ونهاية محتومة يسددددددي ُ منها
داب ُمشددددددم ًزا ممددا رآه دا د هددذا الفددر ،وكددأن
اللعد ُ
الكالب تعني بنبدداحهددا أن تقول لدده" :ابعددد عن هددذا
ُ
دددددناديق القمامة
ددددديا وصد
المكان المقزز ،هذا الةصد ُ
المتهالكة أصددددبحي من اآلن مل ًكا لنا ،لملم عم تواب
المسدددددكين بقايا معطفه المحةوق ،والذت يسدددددت د ُمه
كغطدداء ي هددذا البةد القددارس ،ويمددد يدددهُ وعيندداهُ
تةتجفدان من جحوظهما الشددددددديد ،وبينما هو ائا
من لُها الكالب من حوله ،استطاعي يدهُ أن تمسر
ببقايا عشائه الباقي معه منذ أمس ،قطعتين من ال بز
المتعفن وحقيبة بالستيكية يجم ُع يها ما ال يعلمه وال
الكتب
يفهمه أحد غيةه ،وآ ُة شيء يمل ُكه هو بعض
ُ
التي يسدددت دمها كوسدددادة له ،لكنه يحتضدددن أحد هذه
ُ
يفدارق يدده ،ويبددو أن هذا الكتاب له
دائمدا ال
الكتدب ً
قمية اصة لديه عن باقي الكتب.
استجمع قواه المتهالكة وقام وهو منحن يُظه ُة عالمات
االحتةام وال وف لقطيع الكالب الذت أصبح يتزايد
ناظةا لهم ال يةيد
ويقتةب ك دقيقة ،ظ يتحة ُ لل لا
ً
أن يعطيهم ظهةهُ ،إذ ال أمان لشيء ي هذا العالم حتى
ألو ى حيوان ،هذا ما تعلمه عم تواب من التشةد
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المفةوض عليه منذ زمن ليس بالقلي  ،وعندما ابتعد عن
كبيةهم ،ثم اتضح
القطيع وجد كلبًا من الكالب ظن أنه
ُ
له بالفع من حةكاته وإشاراته لهم إنه قائدهم ،هو
يتقد ُم ُهم وحدهُ ي اتجاه صندوق القمامة دون أن يتبعُه
يةاقب ما يحد ُ
أت كلب من القطيع ،مما جع عم تواب
ُ
يقا وق كومة معينة،
بفضول ُمفةط ،حتى وجد الكلب ُ
سارا
ويغةس أنيابهُ بها يجذب شي ًا ويحةكه يمينًا وي ً
يحاول أن يقطع شي ًا من جذوره ،وظ الكلب القائد
نهش بعنا حتى ظهة من القمامة شيء بين أنيابه،
ي ُ
اقتةب منه عم تواب ب طوات يملؤها ال وف وشدة
ُ
ضةبات
عه وتسارعي
الفضول ،وكلما اقتةب زاد ز ُ
قلبه.
الكلدب بدأنيدابه بأنيابه يدًا بشددددددةيةً لجثة بين أكوام
التقط
ُ
ً
محاوال منع
القمامةُ ،هنا وضددددع عم تواب يدهُ على مه
الكلب "القائد" يجة الجثة التي
الصددددددةاخ دا له ،ظ
ُ
تظهة شدي ًا شدي ا ً ،وإذا بها جثة شاب ي الثالثين
بدأت
ُ
عمةه بجسددددددده العارت الذت تلون بكدمات وجةو
من ُ
الكلب يعوت
متفةقدة ومتنوعة العمق والمسدددددداحة ،أ ذ
ُ
للقطيع لينقضددددددوا معهُ على الفةيسددددددة ،ما أبشددددددعه من
تنهش ي حماس وسددد ونة ونهم ،وجسدددد
منظة ،أنياب
ُ
بارد مستسلم ي ضو ذلي  ،لكن عم تواب لم يستطع
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أن يمنع صددددة ته بدا له وذلر بعدما وجد باقي القطيع
ا ي نفس كومدددة القمدددامدددة عن جثتين أ ُ ةيين
يكشدددددد ُ
الكالب تعوت على ةيسددددددتها
لشددددددابين عاريين ،ظلي
ُ
عوا ًء لم يع ُ على صةاخ عم تواب ودموعه المنهمةة"
ولكي تعلموا سة هذا المصية البشع ،دعوني أرج ُع بكم
يومدا ،ولكن من منزل
إلى مددا قبد هددذا الحدداد بثالثين ً
ي حي ال ُمدرسين ،عند د ولر إلى هذا المنزل تعلم أن
عقاب
السدددكان" ،أ
ُ
من يسدددكنهُ ية ع شدددعار "القذارة ُ من ُ
السجائة الي لو منها مكان ي األرض ،المالبس تس ُ
كن
ُ
تتسددددددلق الجددار وكدأنها تنمو
األركدان ،أكوامهدا القدذرة
كزر بيث ،بقايا األك الذت أعلن انتهاء صدددددالحيته
منذ سنوات ،تأ ُ ذُ نفسر بصعوبة وكأنر دا مقبةة لم
تُفتح منذ عقود .أصددددددحاب هذا العم الحاصددددددلين على
جائزة "أونكس" للقذارة هم كةيم وهشام وعالم .مسة
تو ي ووالددداه وتةكدا لدده من
الجةيمددة هددذا يملكدده كةيمُ ،
الميةا ما يكفيه ليبني به مستقبله ،لكن شةاهته للطعام
تددأبى على الميةا أن يفعد  ،هو من أنصدددددددار حكمددة
الشددددداعة البوهيمي القائ " :وما ني المطالب بالتمني..
ولكن تكفي أن تطلب الشدددداورما" ،يعشد ُ
دددق السددددياسددددة،
قيداديدا ي أحد األحزاب
كدادرا
ولطدالمدا حلم بدأن يكون
ً
ً
بعد الثورة ،ولكن حال األحزاب حين ذ لم يتعد أن يكون
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ً
مةكزا من مةاكز الشددددددبدداب الةيفيددة والتي تسددددددتقب د
الالعبين تحي سن .٨٨
يعيش مع كةيم صددددددديقا طفولته هشددددددام وعالم ،يعم
األو ُل دكتور تحداليد ي أحدد معدام المسددددددتشددددددفيات
الحكومية ،ويعم الثاني محاسبًا بإدارة استاد القاهةة.
كان كةيم يسدددتمتع بنومه على أريكة الصدددالون ممسددد ًكا
ببقايا قطعة بيتزا ،وباقي جسددددده على وضددددعية "روز"
ي يلم تايتانر (مشددددهد رسددددم لوحتها) ،ال تعةف كيا
وصدددد جسددددد بهذا الحجم إلى تلر الوضددددعية ،وقع من
عا بعد صةا ة عالم وهو يقول:
على الكنبة مفزو ً
 لقيتها الص  ..القيتها.يةد عليه كةيم بعد أن انقض عليه وأمسر بةقبته قائالً:
 وأندا بةضدددددده القيتهدا ،الفة دة اللي حكلها النهاردة،عشان تبقي تفجعني تاني واني بتصحيني.
يد عليهم هشام وهو منزعج ويوب هم:
 دت مش طةيقة بنأدمين عايشين بجد ،حد يعم الليبتعملوه ده ،حةام عليكم.
 وللا أنددا زيي زيددر يددا هشددددددددام ،الغبي دا هو الليجعني ،بجد مش طةيقة هزار دت يا عالم.
___________________________________________________________________________________________________________
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يفلي عالم من قبضة كةيم م ً
حاوال أن يعبة لهم عن سبب
هذا االنفعال الزائد:
 يا جماعة انتوا لو تعة وا سبب هبلي دا حتعذروني،حاجة عمةكم ما حتصدقوها أبدا ً.
يد عالم متقد ًما كةيم وهشام ب طوات ناحية غة ته
ضا منفةدًا لباليه
التي ينام يها ،ولكن بعد أن قدم عة ً
"بحيةة البجع" حتى يستطيع عبور أكوام القمامة
ُ
تنبي من أرضية الغة ة ليص إلى
والمالبس التي
حاسبه المحمول ،وتبعه بنفس الطةيقة هشام ،بينما
است دم كةيم أسلوبًا آ ة ليعبة تلر األكوام وهي طةيقة
"هةس البطاطس" ،كاني قدمه تنغةس ي تلر األكوام
وكأنه يعبة بةكةً موحلةً عميقةً ي أرض زراعية.
جلس عالم على األريكة وحوله هشام وكةيم ،ينظةان
لشاشة حاسبه المحمول منتظةين أن يعة ا سبب ك
ما علهُ عال ُم بهم ،لكن صبة كةيم على االنتظار قد نفد،
وإذا به ية ع يده ثم ينزلها على رأس عالم وهو يقول:
 لقددد نفددذ رصدددددديددد صددددددبةت عليددر ،إيدده اللي القيتددهوصدعتنا بسببه؟
___________________________________________________________________________________________________________
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ر ع عالم رأسه من على حاسبه المحمول بعد أن ارتطم
أنفُهُ بلوحة المفاتيح وكأنه دجاجة تأك ُ من قمح األرض،
ناظةا إلى كةيم المبتسم وقال:
أمسر بأنفه
ً
 أنا مش عايز أمد إيدت.ةد له كةيم النظةة بغضب وجد عالم يُلحقه بالقول:
 أني حتصدق شوية هةمونات جةاءة تا هة سيطةتعليا لمدة متوثانية ،أني أكبة من كده.
اسدددتغةبه كةيم ،انفجة االثنان ضدددحكاً ،حتى قاطعهما
هشام وهو يقول:
 ممكن كفاية هزار ألن دمر تقي  ،وتقولنا إيه سدددددببالدوشة اللي عملتها دت على الصبح يا أستاذ عالم.
ثبي عالم على حاسوبه واعتدل ي جلسته وبدأ الحديث
ً
قائال:
 ي قبيلة بتسكن بالقةب من نهة األمازون يالبةازي  ،اسمها "األمونشاوا" ودول يعتبةوا بةة
ةيطة الزمن ،حتى ي لغتهم ما يش كلمات عن
الزمن سواء كان يوم أو شهة أو سنة ،بعد و اة
زعيمهم بيسيبوا جثته مكانها ،وأول ما يبدأ دود
األرض ياك يها ،اللي هي بالمعني الصحيح عندنا
___________________________________________________________________________________________________________
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بعد حوالي  ٠٤يوم ساعتها بيحةقوه ،ويوم و اته
بيعملوا طقوس بشك معين حوالين تمثال زعيمهم
اللي اتعمله أول ما مسر الحكم زمان ،الغةض من
الطقوس دت إنهم بيقدروا يةجعوا رو زعيمهم ي
التمثال دا عشان ي تار مين يمسر بعده حكم القبيلة،
إلن الحاكم مش بيعلن اسم ولي العهد عشان
ماتحصلش أت اغتياالت سواء للحاكم من ولي عهده
عشان يفوز بالسلطة بشك أسة أو من منا س لولي
العهد بسبب الغيةة والحقد ،إلنهم مقتنعين إنه لو تم
اإلعالن عن ولي العهد أو إنه يكون إلزام داي ًما االبن
الكبية زت ما موجود ي أماكن كتية دا بية ع نسبة
اغتيال الحاكم للفوز بالسلطة لصالح ولي العهد
المعلن.
أما بالطقوس دت لو تم عملية اغتيال الحاكم
بةجوعه حيعلن عن اسم اللي اغتاله ،وبالتالي عمةه
ما حينول الحكم ،وشايفين إن الموت أو "الغادر" زت
ما بيسموه بيجي ي وقي غية مناسب والزم الحاكم
اللي بتةجع روحه ي تمثاله ي تار اللي حي لُفُه ي
الحكم قب بداية تحل جثته وانتهاء مدة حياته الثانية،
ألن ظهور دود األرض ي جسده دا معناه بطالن
التعويذة ،ولما ي تاره وتنتهي المدة المحددة للتعويذة
___________________________________________________________________________________________________________
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يتم حةق جثته وتكسية تمثاله اللي عاد لطبيعته مةة
تانية بعد بطالن التعويذة ،لتبدأ بداية عهد جديد بحاكم
جديد وبتمثال جديد ينتظة استيقاظه يو ًما ما.
رد هشددددددام ومالمحه تعلن التعجب واالسددددددتغةاب مما
سمعه:
 أسطورة غةيبة بس عايز توص منها إليه؟ بصددددددوا يا جماعة ك واحد ينا عايز البلد دت تبقىطبعدا بداللي إحنا شددددددايفينه تعتبة كلها
أحسددددددن ،ودا ً
طموحدات وأمداني وآ ةهدا حتسددددددمعهدا ي شددددددوية
األغاني ،أنا عارف إنكم شايفيني تا ه.
رد كةيم ماز ًحا وهو يشية له بكلتا يديه:
 إحنا مش شايفينر تا ه  ..إحنا مش شايفينر أصالً. هد هدهدهدهدهددده  ..متشددددددكة يدددا أسددددددتددداذ كةيم علىالكومبوليموز بتدداعددر  ..وبةغم إن مدداحدددش يتوقع
مني الكالم دا إال إني لقيددي حدد إن البلددد دت تبقى
أحسن وأقوى دولة ي العالم.
ُ
رأسدددهُ ويفت ُح مه مقتةبًا منه
ينقض عليه كةيم
يمسدددر ً
ويقول:
 تعالى وريني شارب إيه على الصبح؟___________________________________________________________________________________________________________
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لكنه ابتعد نا ًةا من رائحة مه ثم يقول له وهو يسددددددع
بشدة:
 اندي دا ن إيده جوه؟ أصدددددد دت مش ريحة بؤ كائنبشةت.
يمسر عالم مه وهو ينظة لكةيم بنظةة تعالي وغةور
ً
قائال:
 ريحددة بوئي؟!  ..أنددي تعةف ت داك د اللي أنددا واكلددهً
أصال!!
 واك إيه؟  ..جيفة؟ ال واكد سددددددداندددوتش عجددة بددالبولوبيا والبتنجددان،الساندوتش دا حصةت عند سلطان الطلب ،الةغيا
الحةيا ،حكمددار الفول ،مطعم عبده كعبول ،وزت
ما قال شاعة البوهيمي " عشق الفول مالوش أ ة
 ..لكن لو عليه بتنجان كالم تاني".
يقوم هشام من جلسته غاضبًا وهو يقول:
 شكلكم ايقين وطالبة معاكوا هزاريمسر عالم يد هشام ويجذبه ليجلس مةة أ ةى.
 أقعد يا دكتور هشام  ..وللا الموضو جد___________________________________________________________________________________________________________
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وهنا أمسر عالم حاسبهُ المحمول وضغط على ملا ما
لتبددأ أغنيدة غةبية بصددددددوت حاد لسدددددديدة لهجتها غية
عزف حولهددا أالت قددديمددة ،وعندددمددا انتهددي
مفهومددة ،ت
ُ
األغنيةُ سار عالم بإكمال حديثه ً
قائال:
 اكةين يلم همي وهشدددام وشددديكو؟ الحةب العالميةالثالثة؟
رد عليه هشام ً
قائال:
 آه عار هم ،مالهم دول بكالمر واألسددددطورة الغةيبةدت وحدال البلدد؟ أندا حداسددددددس إننا دا لين على عر
واضح.
يبتسم عالم وهو يقول:
 ال عددر وال حدداجدة ،الفكةة اللي همددا اعتمدددوا عليهدداً
أصال منحوتة من يلم " ehg o hgi
واللي هي
 ،"mueiuMأنا كني بدور على أصددددد الفكةة دت
ي أساطية وقصص كتيةة ي كذا دولة سواء كاني
حقيقددة أو ةا ددة كنددي بدددور على أت يط أمشددددددي
وراه ،إزات يدبدقى ي تعويدددذة ت لي رو متو ي
تلبس شدددددديء صددددددامدي جامد زت التماثي ويتحول
___________________________________________________________________________________________________________
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لشيء شبه حي.
ً
يقا هشام وهو يقول
قا كةيم
منفعال كات ًما غضبهُ ثم ُ
ي ُ
له:
 أنددا كنددي حدداسددددددس إننددا دا لين على عددر ،ويدداريتددهوص للعر بس ،إيه الهب اللي أني بتقوله ده؟
ينظة لهما عالم وهو جالس مكانهُ ويقول:
 أنا ًعال لقيي أصددد األسدددطورة دت ومعايا التعويذة
عالً ،وهي تعويذة قبيلة "األمونشددداوا" اللي حكيتلكم
عليها ،حنطبقها على أكتة الشدد صدديات قيادة وذكاء
وحكمدة عة هم التاري قدرت تح أزمات زت اللي
احنا يها ،حنعم تماثي ليهم ونقةى عليهم التعويذة
ونعم بيهم مجلس إستشارت يفيد حكومتنا ،ويحطوا
ال طوط العةيضددددة لتحسددددين حال البلد ،وبكده نبقى
جةبنددا تجةبددة محليددة نجحددي ً
عال ي التنفيددذ مش
نظةيًا بس.
نظة لده هشددددددام وعلى وجهه مالم ُح عدم تصددددددديق ما
يقولُه:
 إني ازات تصدق ي ال ةا ات دت وتقتنع إنها صحأصالً؟
___________________________________________________________________________________________________________
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 إني بتقول ةا ة وكالم ارغ صددح! حت سددة حاجةلو جةبنا؟
نظة له هشام صامت ًا حتى جاوبهُ عالم ً
قائال:
 أكيددد أل ،لو التجةبددة نجحددي أدينددا قدددرنددا نو ة أكبةمجلس اسدددتشدددارت صددداحب بةة ونجاحات عة ته
مصددددددة على مة التاري الحديث ،ولو شددددددلنا يبقى
الحال على ماهو عليه وعلى المتضددددةر اللجوء إلى
السدماء ،وندعي بقى كلنا ربنا يصلح حال البلد ،زت
ما احنا بقالنا سنين بندعي.
نظة هشدددددددام إلى كةيم الددذت كددان يفكة يمددا قددالدده عالم
وسددار عدة طوات ذهابًا وإيابًا ي الغة ة و ينظة بين
الحين واآل ة إلى عالم الددذت يتددابعدده ويتددابع كةيم قلقًدا
منتظةا ردهم ،حتى قطع كةيم هذا الصمي قائالً:
ً
 أنا موا ق على الفكةة المجنونة اللي ارجة من هذاالشيء.
قفز عليه عالم صار ً ا يقول:
 حبيبي يا كيمو ،أيوة كده ،وأني يا هشدددددام أكيد معانابقى؟
 موا ق ،بس عندت كام سؤال الزم أعةف إجاباتهم___________________________________________________________________________________________________________
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وقا عالم على األريكة وهو ُ
يقفز ة ًحا بموا قة هشدددام
يةا وقال:
أ ً
 أنا تحي أمة ي أت سؤال. أ ًوال ال ةا دة اللي أني قولتها مةبوطة بعم تعويذة
لتمثال شدد ص لسدده متو ي عشددان تةجع روحه ي
كيان ثابي اللي هو تمثال وتعيش لحد ما الجسددددددد ما
يبدأ ي التحل بعد  ٠٤يوم ..صح؟
 صحأكم هشام سؤاله والشر يمأل عينيه:
 يبقى إزات حنسددددتفاد منها أصد ًدددال واألشدددد اص اللي
احنا ممكن نحتاجهم ماتوا واتحللوا من سنين؟
نظة كةيم لهشام ومال بةأسه موا قًا على هذا السؤال،
ولكن كاني ابتسامة عالم هي البداية إلجابته وكأنه كان
يتوقع السؤال:
بدعدددا الدنقطدددة دت معددددتنيش ،ولمدددا بحثددددي ي
 طد ًالموضددددو دا عة ي إن التعويذة حتتم بنفس تةتيب
طواتهدا عدادت ي اسددددددتدعاء رو ماتي من تةة
طويلة ،لكن بتق تةة صدددددالحية التعويذة ي الحالة
دت للنص يعني حتعيش الةو حوالي  ٠٤يوم بس.
___________________________________________________________________________________________________________
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نظة كةيم لهشام مستغةبًا ما قاله عالم ثم رد كةيم
ُمستفه ًما:
 هي ين التعويذة دت أص دالً ،يا أسددتاذ سدداهسدداهوميابن كعكع ملر الجان؟ يا طة اني!!
أكد هشام سؤال كةيم بقوله:
 صح يا كةيم دا كان سؤالي التاني.نزل عالم من على األريكة ثم جلس مةة ً أ ةى وأمسر
حاسوبهُ ثم نظة ل ُهما مستغةبًا وهو يقول:
 مانتوا سمعتوه؟نظة له كةيم وهشام مندهشين ي حالة صمي ،ثم قالوا
ي صوت واحد:
 األغنية؟!قال عالم مبتس ًما والبالهة عنوان وجهه
 آه ،هدي الدتدعويدددذة ،بس مش بنفس الطةيقدددة الليسمعتوها من شوية.
أمسر هشام بكتا كةيم ليتة عالم ومال بةأسه طالبًا
منه أن يتةكهُ من أجله ،ثم سأله هشام وهو يحاول أن
___________________________________________________________________________________________________________
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يتمالر أعصابه:
 يعني إيه؟ إ لص. المطةبة اللي سددددددمعتوا صددددددوتها دت من نفس قبيلة"األمونشدددددداوا" ووظيفتهدا إنهدا تحا على التعويذة
وسددةها ،ومكانش قدامها غية إنها كةت ي طةيقة
جديدة عكسددددددي كلمات التعويذة عشددددددان تبقى أغنية
وبتغنيهدا بشددددددك عكسددددددي ،نفس الفكةة اللي أ دها
مصدددطفى قمة ي تصدددوية أغنية منايا ،بالشدددك دا
هي حا ظي على سدةيتها ،وهد ها اتحقق باألسددلوب
دا عشددان التعويذة تفض د موجودة وتعيش أكتة لكن
اللي يعةف سددددددةهدا مش كتية ،وأنا بمجهود وبحث
عة ي أوصدددد للسددددة ده ،وأنا عندت البةنامج اللي
يقدر يةجعها تاني ألصددلها ،وزت ماقولتلكم ون ليها
شدددعارنا ي الفكةة دت "إحنا مش حن سدددة حاجة"،
ها ..اقتنعتوا؟
نظة له كةيم وهشددددام وماال بةأسددددهما بالموا قة أكم
عالم حديثه:
 دلوقتي الزم نحدددد الشدددددد صدددددديددات التدداري يددة الليحنعملها تماثي وحاتكون أقوى مجلس استشارت ي
تاري البلد دت.
___________________________________________________________________________________________________________
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ُهنا قاطعهُ هشام بحدة:
 قب ما نحدد الش صيات الزم نحدد الملفات اللي يأولوية احتياج البلد لمجلس اسددددددتشددددددارت يحلها ألن
الملفات كتية والزم ن تارها باألولوية.
معبةا له عن استحسان ما يقول:
أمسر كةيم بكتا هشام
ً
 اني صح يا هشام ،أنا شايا إن الملا السياسي منأقدوى الدملفدددات اللي محتددداجدددة لحددد هو والملا
االقتصادت.
نظة له هشام وقال متابعًا:
 معا جدًا بس ملا التعليم وملا الصدددحة مايقلوشعنه أهمية على كةة.
كددان عالم يتددأم د ُ حددديث ُهم واقتن داع ُهم بفكةت ده وأراد أن
يضيا لهم:
 وماتنسددددددوش الملا األمني والملا الةياضددددددي ،أناشدغال ي حسدابات استاد القاهةة وأكتة واحد المس
الموضو دا كويس.
جلس هشددددددام على األريكة وأ ةج قلمه ود تةهُ الطبي
ال اص ،وبدأ ي تدوين ما اتفقوا عليه وهو يقول:
___________________________________________________________________________________________________________
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 معنى كده إننا عندنا  ٦ملفات هما الملا السددددياسدددديواالقتصددددددادت والصددددددحي والتعليمي والةياضددددددي
واألمني  ..تمام؟
ةد عليه كةيم وعالم
 تمام.أكم هشام حديثه وهو ينظة لالثنان ي حدة وقال:
 سدددي ملفات ،يعني عايزين سدددي شددد صددديات قدروايحلوا الملفدات دت ي زمنهم وزت ما نجحي معاهم
ممكن تنجح معداندا ،دا لو اقتنعنا بفةضددددددية أسددددددتاذ
عالم ،كةوا كويس ي الش صيات اللي حنحضةها
هنا لمدة  ٠٤يوم ،بس الزم يكونوا قادرين على ح
الملفات دت أو على األق يةسدموا ال ط الصح لح
المشداك دت ،ك واحد يفكة إيه الش صية المناسبة
للملفات اللي اقتةحها.
ظ د الثالثددة صدددددددامتين عدددة دقددائق حتى كسددددددة كةيم
الصمي بقوله:
 أنا ا تةت للملا االقتصددددادت "محمد على باشددددا"،و الص عة ي مين اللي حيمسر الملا السياسي.
جذبي جملةُ كةيم انتباه ك من هشددددام وعالم وصددددمتا
___________________________________________________________________________________________________________
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ليعة ا ما هو ا تياره ،حتى قال:
 "الزعيم محمد أنور السادات".نظة هشام له موا قًا على ا تياره ثم قال مؤيدا ً:
 ا تيار ممكن يكون ًعال الح للملا السدددياسدددي ،أنا
بةضدده وصددلي للش د صدديتين اللي حيقدروا يمسددكوا
الملفين اللي معايا.
التفي له كةيم سائالً:
 مين يا هشام؟ ا تةت لملا التعليم "الدكتور مصددددطفى مشددددة ة"وللملا الصحي "الدكتور مصطفى محمود".
تيار هشددام للش د صدديات إعجاب كةيم ،ثم التفي
أثار ا
ُ
همدا االثندان لعالم مسددددددتغةبين صددددددمتدهُ غية المعتاد،
حاول كةيم أن ي ةجهُ عن صدددمته بضدددةبة على كتفه
وهو يقول:
 هو أني حمسدددتنا على الموضدددو و ي األ ة حتناماني.
نظة لهُ عالم ثم بعُد عنهما طوتين وقال:
 الشدددد صدددديات اللي كةت يها غةيبة شددددويتين عن___________________________________________________________________________________________________________
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الشددد صددديات اللي كةتوا يهم انتوا ،بس أنا شدددايا
أنهم ً
عال ح بةة الصندوق ودا ميزته.
ابتسم هشام له وهو يقول:
 قول يا عم وربنا يستة من دماغر.سا عميقًا ثم قال:
نظة لهما عالم آ ذًا نف ً
 أنا شايا إن اللي يقدر يح الملا الةياضي هو...صمي ً
قليال ورجع لل لا طوة ً و ًا من رد ع
كةيم ،ثم أكم حديثه متةددًا
 هو " ...صالح سليم "ثم نظة إلى هشام الذت اجأهُ بموا قته على ا تياره
تشية إلى رأسه وهو يقول:
و ز عندما وجد يد كةيم
ُ
 طب ما الصفيحة دت يها جةاثيم أ كار حلوة أهيه،ال بجددد دداج تني ،هدداه مين بقى اللي ا تةتدده للملا
األمني؟
بعددد أن أبدددى عالم ارتيدداح دهُ لةد ع د كةيم ومن قبل ده
هشدددددام ،عاودتهُ م او ه من سدددددؤال كةيم عن ا تياره
الثاني ،ولكنه شدددعة بأنهُ يقل ُ من نفسددده ويجب عليه إن
___________________________________________________________________________________________________________
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يةس د ُم على وجهه مالمح
يجيب بك شددجاعة وثقة ،أ ذ
ُ
الحزم وهو يقول:
 أنا شايا إن الش صية اللي تمسر الملا األمني هو"رياض القصبجي".
وقا هشام من جلسته وتحة ناحية عالم وأشار لكةيم
بأن يصمي ،وعندما اقتةب من عالم مال بةأسه ناحيته
وهو يسأله بصوت ا ض متزن:
 اني قولي ا تيار للشددد صدددية اللي حتمسدددر ملامصة األمني ،رياض القصبجي؟ أنا سمعي صح؟
نظة له عالم الذت اسدددددتغةب رد ع هشدددددام بشدددددك
اص ،ورد عليه بصوت مةتعش:
 أه  ..رياض القصبجي.التفي هشام لكةيم وهو يقول له سا ًةا:
 األسدددددتاذ شدددددايا إن ح مشدددددكلة األمن ي مصدددددة"الشداويش عطية" ،كةيم قدامر  ٥دقائق وت لصني
من غباؤه.
انقض كةيم على عالم ممس ًكا رقبته وهو يقول:
 ليه  ٣دقائق؟! كتية عليه ،هما  ٠٤ثانية كفاية.___________________________________________________________________________________________________________

سلسلة عازف البيانوال ١

"استشارة في البالاله"

محمد حياه 27

كان عالم ي وضددددع التنجيد تحي كةيم وكأنهُ ممسددددر
ج الكثية من الضةب إلنعاشها وبث
بوسدادة قطنية تحتا ُ
الحيداة يهدا مةة ً أ ةى ،وعالم يحاو ُل الفةار من كةيم
ولكن ده يُعتبة اآلن غددارقً دا ي بحة الةمددال األعظم ال
مفة ،وعندما شعة بأنه ي طةيق مسدود حاول إقناعهم
با تياره وهو يقو ُل صار ً ا:
 يا جماعة إدوني ةصدة أشة وأ همكوا ليه ا تةتههو بدالدذات ،هو ةد األمن الوحيد الذت اكتملي يه
ُ
المواصدددددفات المطلوبة ،شدددددةطي منضدددددبطُ ،محب
يعةف أن ددددمتددده
ددالا رؤسدددددددداءه،
ُ
لل ية ،ال ي د ُ
للمواطن هي ددمة للوطن ،ال يتهاو ُن مع أت لص،
أمين وليس مةتشيًا.
أ لت ده كةيم من يددديدده وجلس بجددانب ده ينصد ُ
ددددددي لدده وهو
يحاو ُل أن يتنفس ليكم حديثه:
 أجيب منين حد يه ك المواصددددفات دت ي التاريغيةه ،حد يقولي؟ واحد من بةة الصدددندوق من زمن
الشدددددةطة الجمي  ،أيام ما كاني الشدددددةطة ي دمة
الشعب بجد.
نظة هشام لكةيم ولعالم مستعجبًا ثم قال:
 رغم إن ا تيددار تحسددددددده إندده ألش مش أكتة لكن___________________________________________________________________________________________________________
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كالمر أقنعني بنسددددبة مش قليلة ،وإحنا كده كده مش
حن سة حاجة على رأت شعار .
قام كةيم بعد أن اسدددددتند على عالم الصدددددارخ من وزنه
المثق عليه وبعد أن وقا مد يده لعالم المسددددتلقي على
األرض ليساعدهُ على القيام وهو يقول:
 يدمدكدن يكون هو ًعال الحددد  ،واللي ت دددداف مندددده
مايجيش أحسن منه.
نظة عالم لكةيم ي ثناء وهو يقول:
 شدددكةاً ،عشدددان اقتنعي بكالمي وسدددبتني ي وسدددطكالمي عشان أكم وأشة بشك أحسن.
تعالي من كةيم عدة ضحكات ثم قال:
 اقتنعي؟  ..أنا؟  ..ال الص  ..أنا سدددددديبتر عشددددددانالكلمتين الفصددحى اللي د لوا ي وسددط كالمر مش
أكتة ،قدال إيده مةة واحدة بدون سددددددابق إنذار لقيتر
اتحولي وقُلي" :هو ةدُ األمن الوحيد الذت اكتملي
يه المواصد ُ
دددفات المطلوبة  " ....ال وهةيي بعد كده
كتية ،ماكنتش اهم إيه اللي دبلجر جأة ههههه.
رد عليه عالم ضاح ًكا
___________________________________________________________________________________________________________
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 أنددا مش عددارف هي قلبددي مني كددده ليدده مةة واحدددةبس القيتها ماشددية ما يش مشدداك  ،هي المسددلسددالت
التةكيدة اللي بوظتنا ،كني ايا أقولر ي األ ة "
اتةكني انو را أأوصر".
ضحر الجمي ُع وجلس هشام مةة ً أ ةى ليدون األسماء
التي تم ا تيارها أمام أسماء الملفات التي كان قد دونها
من قب  ،واتفقوا على أن يوزعوا على بعضهم المهام
المطلوبة لتلر المهمة ،ويكون هذا الموضو هو سة ُه ُم
األكبة حتى يحين موعدُ اإلعالن عنه.

******

___________________________________________________________________________________________________________

 30سلسلة عازف البيانوال ١

"استشارة في البالاله"

محمد حياه

أكثة من ثالثة أسددددددابيع على االتفاق الثالثي ،وعث ُة
مة ُ
بالفع هشددددددام على نحات متميز يُدعى "سددددددمية" كان
ر يقده ي المةحلدة الثدانويدة ،وكدان ندانًدا بحق ،لكنده لم
ينجح ي ا تبدددار القددددرات لدددد ول كليدددة الفنون على
الةغم من أنه هو بنفسده من أنهى تصدميم زميله بعد أن
انتهي من تصدددددميمه ال اص قب موعد زمن اال تبار،
لتظهة النتيجة بإعالن نجا زميله ورسدددوبه هو ،تأتي
الةيا ُ بما ال تشتهي السفن ،أو بمعنى أوقع "الكوسة"،
وكان تنسيقُه منصفًا كعادته دائ ًما رغم نسبة اإلعاقة ي
نظام هذا التنسدديق ،لقد قُب ي كلية آداب القاهةة بقسددم
المكتبات ،ورغم ذلر قد تحدى ظةو هُ وحظهُ السدددديء
ونظام "صفاية الكوسة المستبدة" ،وأصبح أشهة نحات
ي جيله يقو ُم بعم مشدددددداريع الت ةج لطلبة كلية نون
جميلددة من البدداطن ،لدده مةكزهُ التدددريبي ال دداص الددذت
يزوره هشام بين الحين واأل ة.
اتفق هشدددام معهُ على أن يقوم له بنحي التماثي السدددتة،
تنبض تحي طبقة
وبالفع أنها ُهم بمهارة كأنهم أجسدددداد
ُ
صلبة.
 ي ةب بيتر يا سددددددمية دول بشددددددة مش تماثي  ،ك___________________________________________________________________________________________________________
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التفداصدددددديد موجودة ً ،
عال أني جوهةة وإيد دت
تتلا ي حةية.
 ههههههده ربندا يكةمدر يا هشددددددام دا من ذوقر ،كماقال الشدددددداعة كةيم صدددددداحبر الشدددددداعة البوهيمي:
"المتميز ي البلدددد دت آ ةه يتميز ي الشددددددمدددال،
وعالقته بسلم المجد والنجا إنه تحي منه شغال".
ض دحر هشددام ضددحكةً بائس دةً على قول سددمية هذا هو
الهم ال ُمضددددحر ،وقد أتم سددددمية تلر المهمة ي ورشددددة
مهجورة لا أرض ال صددددددوص ،كددان قددد قددام عالم
باسددددددت جارها من زميله الذت يعم ي صدددددديانة مقاعد
االسددددددتداد ،وبدأموال كةيم كان ك شدددددديء يُ ُ
نجز بإتقان
وسدددةعة وكما قال الشددداعة البوهيمي" :معا لوس ..
على البنزين دوس".
واسدتطا كةيم االتصدال بصديقه "نبي " ،والذت يعم
ي شددةكة "تاتا تاتا" ل دمات الني ،ورغم عبقةيته ي
مجال الحاسددددددب األلي وتكنولوجيا المعلومات ،لم تكن
الوظيفةُ على هذا القدر من الموهبة ،لكن رؤية الشةكة
المحدودة لم تصددددد إلى هذا المسدددددتوى ،وإنما رأت أن
توظفدهُ كفني دعم بدإحدت ةوعها لتكون وظيفتهُ عبارة
عن ورقدة أمدامده بدأسدددددد لدة نموذجيدة إلجابات نموذجية
___________________________________________________________________________________________________________
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تنتهي بدددالحددد السددددددحةت غية المتوقع وهو االقتةا
األشددددددهة" :ممكن حضددددددةتدر تقف الةاوتة وتشددددددغلُه
تاني؟!" ،وتلر قاعدة سددددددحةية مصددددددةية عةيقة ت ُح
جميع المشددداك  ،اغلق الشددديء ثم أعد تحهُ مةة ً أ ةى
لتةى المعجزة اللولبية ي إصالحه ،وحتى إذا مةضي
ص ي" :نددام واد ى واندي
صددددددحيًدا ددالحد حين ددذ يتل ُ
حتصحى زت الف ".
وكددان اإلتفدداق بين كةيم وصدددددددديق ده مبنيً دا على عم د
قةصددددددنددة على إحدددى القنوات الكبيةة إلذاعددة يددديو
إعالني عن الفكةة مدددت ُ ده دقيقددة واحدددة ثم العم د على
تسددددددويق وانتشددددددار هذا الفيديو على مواقع التواصدددددد
االجتماعي بشك كبية وسةيع ،كان رد نبي على هذا
العةض أن قال:
 وللا الواحد م نوق يا كيمو وعايز يتسددددددلى شددددددويةويفضددددددي دمدداغدده من الةوتين اللي واك د عضددددددم
الواحد ،بس الموضو حيتكلا شويتين.
 مددايهمكش حدداجددة يددا نبيدد اللي أنددي عدداوزه مشحن تلا بس مددداقولتليش عددداوزه كددداش وال بالش،
وأحولهولر على بنر الهس بس ) (HSBC؟!
 ههههههههه ال ليها كاش. عنددد حق يددا بلب د  ،كمددا قددال الشددددددداعة البوهيمي:___________________________________________________________________________________________________________
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"الكاش انتعاش".
 ههههههههههدده مددالكش ح د أنددي يددا كيمو ،معددادندداامتى بإذن للا؟
 بكةة الساعة  ٨حنتجمع كلنا ،تمام؟ تمام.أنهى الثالثدةُ المهددام الموكلددة لكد ةد يهم ،جهز عال ُم
المكان لتنفيذ العملية ،وأحضة هشا ُم النحات الذت أنجز
مهمتددده بشددددددكددد كبية ،وأحضددددددة كةيم المقةصددددددن
اإللكتةوني ،واتفقوا على أن تبدأ أو ُل طوة من طتهم
غدًا ي تمام السدداعة التاسددعة بعد أن يسددجلوا أول يديو
عن تلددر الفكةة ،واجتمعوا على ذلددر ً
ليال داعين للا أن
يو قهم بعد أن تناولوا وجبة العشاء وذهب ك ةد منهم
ينتظة عام الديلفةت
إلى ةاشددده ،عدا كةيم الذت كان
ُ
ليحضدددة له وجبة العشدددداء الثالثة هو يدر أنه سددددوف
يدد ُ على مةحلة تحتاج للتةكيز والتفكية وهو ينفذ ما
يحتا ُجه جسددددددُه بال شدددددر ،مبدؤه ي مث تلر المواقا
مبدأ الشددددداعة البوهيمي القائ  " :التفكية  ..سدددددسدددددنا
كتية" ،وهو يةيد أن يحا على رشاقته البلونية.
ُ
الساعات سةيعًا ،ويأتي الغد لتنفيذ أول طوة ي
وتمة
يجلس هش دام وسددمية أمام التماثي
ال طة الموضددوعة،
ُ
___________________________________________________________________________________________________________
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السدتة التي طلب هشام أن ت ُغطى بغطاء كبية ،لقد أراد
أن يعطي سددددددمية حقده ي إبددداعدده عندددمددا يةى انبهددار
زمالئه من روعة نحته وتمكنه من موهبته ،ولقد أ بةه
بما ينون على عله كان رده:
 على رأت صداحبر عالم مش حن سة حاجة ،ماهيةبانة ب ةسددددانة ،أدينا بنحاول وبنعم اللي علينا،
أنا معاكوا وموا ق جدا ً.
ً
قليال ي طوته
يدد د كةيم ومعده نبيد وهو يسددددددة
ويقول:
 ماتقولش متأ ة والكالم دا أنا يدوب أكلي ي السكةوجبة كنتاكي فيفة.
ينظة له نبي منده ً
شا وهو يقول:
 فيفة؟!  ..أنا أول مةة أشدددددوف حد بيدور على أكلنفسدددددده ي الوجبدات العدائليدة ويداريتده بيطلدب منها
وجبدة ال ممكن اتنين وتالتدة  ،أندا أسددددددا يا جماعة
مسلمتش عليكم.
ً
محاوال االعتذار عن حديثه
قالها نبي لهشدددددام وسدددددمية
المفددداجو دون أن يتعةف عليهم ويةحدددب بهم ولكن
أسعفه هشام بالةد:
___________________________________________________________________________________________________________
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 ال وال يهمدر دا كةيم ،العادت بتاعه ي لير تطق منجنددابددر وتحس إن مش أبوه وأمدده للا يةحمهم همددا
اللي سددموه كةيم ،أنا شدداكر إن بطنه هي اللي سددمته
كةيم من ُكتة الكةم اللي بيعملدده معدداهددا ،صددددددداحددب
واجب يعني.
ينظة له كةيم مست فًا بمزاحه ثم يقول له:
 ي فيا تدداني حيقدب على الميدا وال دا آ ة واحددد،معلش يا نان بيحبوا يعيشوا عيشة العوامات وكدا..
ُ فاف أوت ،أ و كةيم.
قالها كةيم وهو ي ُمد يده ليصدددا ح سدددمية الذت كان يقا
صدامت ًا يةسدم ابتسامةً قط على ما يسمع ،وهو ما جع
هشام يتقدم ليعةف نفسه لنبي قائالً:
 وأنا الدكتور هشام صاحب كةيم منذ سمنة أظا ةه. وأنا الباشددددمهندس نبي صدددداحب كةيم من  ٥سددددنينوشغال ي الدعم الفني ي شةكة "تاتا تاتا".
ينظة كةيم لساعته وهو ي عجلة من أمةه ثم يقول:
 أنا متأ ةتش يا عم السددداعة سدددبعة و مسدددة بس أناجدات بددرت أصددددددال ،أومال ين أبو دماغ صددددددفيح
___________________________________________________________________________________________________________
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صاحب الليلة دت ،ين عالم؟
يجاوبه هشام مستغةبًا:
 مش عارف اتأ ة ليه. ماتقلقوش يا جماعة الغايب حجته معاه.قليال ،ولكن لم ي ُ
كدان هددذا رد نبيد عليهم ليطم نهم ً
طد
كثيةا ،وذلر بعد أن الحظوا صددددوت سدددديارة
االنتظار ً
تقا ارج الورشدددة ويُقف بابُها وصدددوت عالم يصددديح
ي السائق ً
قائال:
 ثواني حشو لر جوه.مسددددددةع دا تظهة على مالمح ده
وبددالفع د يددد د عالم
ً
عالمات الغضب يحم ُ حقيبة حاسوبه المحمول وحقيبةً
ُ
كبيةة بها سددماعات صددوت وسددماعات رأس ،يةمي ما
يحمله على األرض أمام كةيم ويقول له وهو ي عجلة
من أمةه:
 هات  ٥٤جنية بسةعة يا كةيم.يحاول أن يمازحه كةيم ً
قائال:
 ليه إن شاء للا  ..مةاتي؟!لم تنجح تلدر المزحة مع عالم ي هذا الوقي يةد عليه
___________________________________________________________________________________________________________

سلسلة عازف البيانوال ١

"استشارة في البالاله"

محمد حياه 37

غاضبا ً:
 مش وقته يا كةيم الس ا ة دت ،بتا أوبة واقا بةةومدامعداهوش كة وال عاوز يا د الفلوس اللي معايا
عشان يها  ٠٤جنية ملزوقة.
يضحر له كةيم مست فًا به وهو ي ةج له المال:
 د الـددد  ٥٤أ ُهم ،راكب أوبة يا عالم ،أوبة يا عالم،للا يةحمه لما اتهور وساق الحمار من غية نمة.
عا ليد ع للسددددائق باقي أجةته وسددددط
ي ةج عالم مسددددة ً
ضددددددحكدات الجميع على ما قاله كةيم ،ثم يعود لهم وما
سا حتى قال:
زال عاب ً
 أنددي عددارف للا يةحمدده كددان جددايددب الحمددار ليدده يدداكةيم؟
يةد كةيم متسائ ًال:
 ليه؟ مش عشددددان يةكبه ،عشدددددان الحمار عارف السدددددكةهههههه.
يغةق الجمي ُع ي الضددحر حتى يقا كةيم بجوار عالم
وهو يض ُع يده على كتفه ويقول:
___________________________________________________________________________________________________________
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 هو دا عالم ،هو دا صدددددداحدب الفكةة اللي مجمعانا،ول ُكم أن تت يلوا ،نبي صددددديقي وعبقةت الكمبيوتة،
والفنان سمية النحات المبد .
يتقدم عالم ليةحب بسمية ونبي الذين تولى كةيم مهمة
التعةيا بهم أمام عالم يبدأ عالم بقوله:
 الفنان سمية ،عايز أشوف إبداعر. دا شيء أكيد يشة ني.يتحة سددددددمية إلى لتمدداثي د المغطدداة ويجتمع أمددامهم
الباقي حتى يكشدددا عنهم واحدًا تلو األ ة ويسدددمع بعد
ك غطاء يكشددددددفه عن صدددددديحات االنبهار واإلعجاب
والتصددددددفيق بمددا أنجزه من إبدددا والجمي ُع يثنى عليدده،
حتى قاطعهم كةيم وقال:
 الفكةة شدددكلها بيحلو ي دماغي وكفاية المسدددتوى داكبداية الزم نبتدت ال طوة اللي جاية بسددددددةعة وهو
دور نبي  ،إحنا حنسدددج يديو دلوقتي واللي حيقول
البيدان هشددددددام ،وعلى نبي إنه يعم هاكة على بث
قنداة مباشددددددة ويذيع الفيديو ،هو كان أ د كةة مني
إمبار عن الموضو واشتغ عليه.
يقا نبي ويفت ُح حاسوبه المحمول قائالً:
ُ
___________________________________________________________________________________________________________
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 إمبار لما كةيم تح معايا الموضدددددو وا قي بدوننقداش وابتددديدي أشددددددتغد بددالفعد وكددان الزم ن تددار
بةنامج عليه نسددددبة مشدددداهدة قوية عشددددان أضددددمن
انتشددددار الفكةة بشددددك سددددةيع ،والحمدهلل تم ا تيار
القناة والبةنامج اللي حنقطع البث عنه ونذيع الفيديو
بتاعنا.
يقاطعُه هشام ويسألُه:
 بةنامج أيه؟يةد عليه نبي منتشيًا:
 بةنامج "كالم جد شوية" تقديم "أمجد الكيالني".كاني إجابة نبي كصدددددداعقة أصددددددابي الجميع حتى رد
عليه كةيم متسائالً:
 أنددي بتهزر أكيددد ،أمجددد الكيالني؟! ،أعلى نسددددددبددةمشاهدة إزات يعني؟!
 أكيد بيهزر يا كةيم!!كدان هددذا رد عالم نددا يًدا مددا سددددددمعده حتى أجددابهم نبيد
مبتسما ً:
 اسمعوني بس يا جماعة مش حن تلا إن لُه جمهورودا أكيددد حيشددددددوف الفيددديو ،واللي بيكةهوه ،ودول
___________________________________________________________________________________________________________
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كتية لمدا يعة وا إن القنداة اتقةصددددددنددي وبثهدا اتقطع
أكتة من سدددددداعدة ،الغد عندهم حي ليهم يتأكدوا من
ال بة ولمدا يتأكدوا يشدددددديةوا ،ولما يشدددددديةوا ال بة
ينتشة ،ودا اللي إحنا عاوزينه.
ينقض كةيم عليه ويقب ُ رأسه ً
قائال:
 يا جماعة الم النظيا نظيا ،تسددلم دماغر ،وعلىرأت الشاعة البوهيمي" :أنا أ كة  ..إذًا عندت م ".
 حاتوقا البث ساعة كاملة؟كان هذا سدددؤال هشدددام لنبي الذت جاوبه مبتسددد ًما بثبات
ً
قائال:
 حوقا البث سدددداعة والفيديو بتاعنا حيفضدددد يتكةرعشددددددان أضددددددمن أكبة عددد يقدر يحمله وأضددددددمن
انتشاره ،بس أنا لسه ناقصني الفيديو ،حيجهز أمتى؟
عا ويقول:
يتحة عالم وهو مسة ً
 ثواني نظبط هشام ي ماسر ولبس أسود عشان مشحابين نظهة ي الصدددددورة ي الوقي الحالي ،وإدينا
بددالظبط نص سددددددداعددة ويكون الفيددديو البيددان جدداهز
معا .
 تمام مستنير.___________________________________________________________________________________________________________
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******
يتحة سدددددةيعًا بين ممةات الغةف ال ينشدددددغ ُ بالتحية
العسدكةية التي تُلقى عليه أثناء سدديةه بين معظم األ ةاد
الذين يمة عليهم حتى يصدددد إلى باب كبية يظهة عليه
عالمات الف امة والةقي ُمعلق عليه ال تةً مكتوب عليها
"رئيس جهاز األمن العالي" ،يقا أمامه وينظم أنفاسددده
يطة ُق الباب وبعد لحظات
ال ُمسددةعة ويهند ُم مالبسدده ثم ُ
يُسمع صوت أجش عال يقول بثبات:
 إتفضويظهة هذا على
يفتح الباب ويتحة ب طوات متوتةة،
ُ
مالمح وجهه بوضو ويفاج ه صوت يص ُة ُ
خ يه:
 ي إيه يا سامح؟ ية ..مالر؟يحاول أن يستجمع قواهُ ويقول:
 ي بة وحش يا معالي طارق باشدددددا حصدددددلي منحوالي عشدددةين دقيقة ،عملية قةصدددنة على بةنامج
األسددددتاذ أمجد الكيالني والبث موقوف وبيتذا بداله
بيان غةيب مدته  ٣دقائق وبيتكةر ،الزم حضدددةتر
تشو ه.
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يقا هنا اللواء طارق غاضبًا ينظة له ثم يبحث عن
الةيموت حتى يمسكه ويفتح التليفزيون وي تار بواسطته
تفتقة إلى اإلضاءة
القناة المقصودة ليةى مشهدًا لغة ة
ُ
بشك كبية ،وستة تماثي مث تماثي متحا الشمع من
دقتهم ،يتوس ُ
ط ُهم ش ص يةتدت مالبس سوداء ذات
طابع تيان النينجا وألعاب الكارتيه ،وعلى وجهه قنا
لوجه "الجوكة" المهةج من أ الم الةج الوطواط
"باتمان" ممس ًكا بورقة ،وصوت تم وضع بعض
التحسينات والتعديالت عليه ليجعله غية نمطي يقول:
 "بيان من شباب يحبون مصة ،نحن نعلم أن آ ة هذاالبلد هو أن ُهنا إعتقاد عند البعض منا إنه يستطيع
أن يح أزمات بلدنا الكثيةة إذا أصددبح هو المس د ول
رغم جهله بأبعاد ك أزمة بشدددك كام وواضدددح أو
من ذوات ال بةة الكددا يددة حتى يقوم بحلهددا ،ددالجميع
يفتون ويةون أنهم األولى بددالحكمددة والمسدددددد وليددة ،
وعة انًا منا لهذا البلد وحبنا له ،قةرنا أن نأتي بأكثة
كثيةا ي
سدتة شد صيات عبقةيةً ي مجالها ،أثةت ً
زمانها ،لك ش ص منهم مسؤولية ملا ي الدولة،
سدددديبقوا معنا لمدة عشددددةين يو ًما يحاولون أن يحلوا
تلر الملفات الشددددددائكة ،أو على األق وضددددددع طة
وميثاق عام نسدددية عليه من بعدهم ،وهذا سدددوف يتم
من الل إلقاء تعويذة على تلر التماثي الستة لتعود
___________________________________________________________________________________________________________
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أروا ُحهم يهدا وتعيش معنا عشددددددةين يو ًما ثم تغادر
عالمنا مةة ً أ ةى بال عودة ،ك هذا سددديتم مباشدددةة
على الهواء أمدامكم ،أيها الشددددددعب العظيم ..غدًا ي
تمام السددداعة التاسدددعة مسدددا ًء ،ولكي تعلموا كم نحن
وطنين وهد نا مصددددددلحة هذا الوطن ،لقد تم ا تيار
الشدد صدديات بعناية ولك شدد صددية منهم حكمة ،تم
ا تيار "الزعيم أنور السددددادات" للملا السددددياسددددي،
و"الددكتور مصددددددطفى مشددددددة ة" للملا التعليمي،
و"الدددكتور مصددددددطفى محمود" للملا الصددددددحي،
و"محمد علي باشدددا" للملا االقتصدددادت ،و"الكابتن
صددالح سددليم"للملا الةياضددي ،و"الشدداويش رياض
القصدددددبجي" للملا األمني  ،ونحن نطلب منكم أيها
الشددعب العظيم أن تدعمونا بعد أن تشدداهدوا التجةبة
أمامكم وتؤمنوا أننا نهدف لمصدددلحة هذا الوطن قط
وصددددددددادقون يمدددا نقول أن تددددعموندددا حتى توا ق
الحكومة على قبول اسدددددتشدددددارة أكبة مجلس حكماء
عة ته مصة منذ جة التاري .
اللهم احف هذا البلد من ك شة د ين
شباب يحبون مصة"
عند إعادة البيان مةة أ ةى ضغط اللواء طارق على
الةيموت أغلق الصوت ثم سار ناحية شاشة التليفزيون
___________________________________________________________________________________________________________
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واستدار للةائد سامح وهو يشية إلى الشاشة ويقول:
 إيه الهب دا يا سدامح؟ ،إيه ُشغ العيال دا يا حضةة
الظابط؟
ً
محاوال أن يطم نه:
جاوبه سامح
 دت شدددوية عيال زت ما حضدددةتر قُلي ما يش منهموف.
يقتةب منه اللواء طارق طوتان وهو يفتح علبة
ً
طويال
سا
سجائةه ويشع واحدة منها ،ويأ ذ منها نف ً
وي ة ُجه وهو ينظة لسامح بنظةة ثابتة جامدة لي من
حياة ثم يقول:
 ما يش منهم وف إزات يعني؟ يدا طدارق باشددددددا البيان بيقول بعد ما يعملوا شددددددغالسددحة والشددعوذة دا لما ينجحوا يه عايزين الشددعب
يدعمهم ،حضةتر الموضو انتهى من قب ما يبدأ.
 إزات يا عبقةت زمانر؟ همدا معتمدددين على سددددددحة وكالم ةا ددات تدا ددة مدداأظنش حيبقى مندده وف ،هو حضددددددةتددر اللي ً
عال
الزم نشتغ عليه هو عدم تكةار الموضو دا تاني،
ما ينفعش ك شددددوية قناة يحصددددلها قةصددددنة ويتذا
يها بيان ألت حد ،ماحدش يضمن الموضو تبعياته
___________________________________________________________________________________________________________

سلسلة عازف البيانوال ١

"استشارة في البالاله"

محمد حياه 45

حتوص لفين بعد كده.
ُ
صفق له اللواء طارق وتتض ُح عليه مالم ُح الس ةية
ي
مما قاله:
 إيده الكالم الكبية دا يدا سددددددامح بيه ،أني ناوت تقولبيان أني كمان ،ماهي بقي ةابة أت حد يقدر يقول
اللي هو عدايزه وقدي ما هو عايز ،ليه البلد ما يهاش
أمن وال إيه؟
يق حماس الةائد سامح ويشع ُة بكم الغضب الصادر من
اللواء طارق وهو ما يجعله ساكنًا ينظة ي األرض
مت ً
اذال وهو يقول:
 أنا أسا يا ندم ،أنا تحي أمة معالير. الفكةة ي حدد ذاتها جميلة لما يبقى عندنا عقول زتالناس العظماء دول هما اللي بيحلوا المشدددددداك اللي
عندنا سددددداعتها عالً الموضدددددو حايتحسدددددن كتية،
العيال دت وطنية لكن است دام ُحسن النية مش دايما ً
بيشفع ي الغلط  ٫همي يا حضةة الظابط!؟
 -تمام يا ندم.

******
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أصاب ُع يده تتحة ُ بسةعة وتقفز بين حةوف لوحة
المفاتيح بحاسوبه المحمول ،تتنق نظةاتُه بين أماكن
كثيةة ،تةتس ُم على وجهه مالمح الفة والذهول ،يلت ُ
في
حوله يةى حماس هشام وكةيم حتى صا منتصةا ً:
 مش ممكن بجدد ،يدديو البيددان حقق مشدددددداهددات منامبدار لحد دلوقتي عم مسددددددة مليون مشدددددداهدة
واتةجم إنجليزت وبيتذا ي نشددةات أ بار عالمية،
وعام ضجة ةا ية على السوشيال ميديا:
سا:
يضع هشام يده على كتفه متحم ً
ً
عال يا نبي ماحدش كان يصددددق االنتشدددار بسدددةعة
كده ،النجا حلو بةضه.
 ولسدددددده لو تجةبدة عالم نجحي ًعال واتذا دا على
الهوا قدام العالم حيبقى حد عالمي.
قالها كةيم ة ًحا لنبي وهشام ثم وجه سؤاله لنبي قائالً:
 نبي هو إحنا حنسدددددتنى ميعاد بةنامج أمجد الكيالنيعشان نذيع يديو التجةبة؟
 وإحنا مالنا ببةنامج أمجد الكيالني؟___________________________________________________________________________________________________________
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ضا ثم
يتفاجأ كةيم
وينظة لهشام الذت كان مستغةبًا أي ً
ُ
ً
يعودُ
سائال نبي :
 مالنا إزات أني مش قةصددددددني على البةنامج بتاعهحوالي ساعة امبار واتقال ي البيان إننا حنذيع ي
نفس الميعاد الساعة  ،٩إيه اللي إتغية؟
نظة ل ُهما نبي مبتس ًما ومنتشيًا يقول:
ي ُ
 إحندا ًعال قةصددددددنا البةنامج بتاعه وذعنا يه البيان
إننا حنذيع التجةبة السددددداعة  ،٩بس ما قولناش على
نفس القناة وال حتى على نفس البةنامج.
 ليه التغيية دا أني أ دت وقي كبية امبار عشددددددانتقدر تقةصدددددن على القناة و الص عة ي إيه أولها
وإيه أ ةها؟
هكذا وجه هشام تساؤله لنبي الذت أجابهُ بك ثقة:
 الوقدي اللي أ ددته ي عم هاكة على القناة امباردا يعتبة وقي طبيعي جدًا ألت عملية قةصنة ويمكن
كمان أق من الطبيعي ودا ألن القناة اصددة ومحلية
مش حكوميددة ،نُ ُ
ظم الحمددايددة علي األنظمدة بتدداعتهددا
كان ضددعيا وقدرت أ تةقه ،أما عن سددبب التغيية
دا ألن همددا أكيددد أ دددوا احتيدداطدداتهم و دداكةين إننددا
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حنسددددددتسددددددهد ونعمد هداكة على نفس القناة تاني،
وساعتها يا إما حيصدوه بك الطةق ودا الستعدادهم
الكبية للموضددددددو أو حيسدددددديبونا نذيع أول دقيقتين
تالتدددة بدددالكتية يكونوا عة وا مصددددددددددر قوتندددا ي
اصدتيادنا لنقطة ضدعا جوه السديسدتم األمني عندهم
ويقدروا سددددداعتها يتتبعوا اإلشدددددارة ويعة وا المكان
هندا ،مداتنسددددددوش إن الحكومدة بك تُقلها دلوقتي ي
الملعب الزم نا د حذرنا.
بعض التوتة على هشام وقال:
ظهة
ُ
 أومددال إيدده طتددر أنددي ي إذاعددة البددث المبدداشددددددةللتجةبدة اللي الص مدا يش قددامندا وقي غية نص
ساعة بالكتية ونبتدت يها
 إحنددا الزم نسددددددبقهم ب طوة ونلعددب على مسددددددتوىالحد والنتيجة اللي وصلنالها.
والتوتة يتمل ُكه:
مستفسةا
قال كةيم
ُ
ً
 ياريي توضح قصد إيه يا نبي ؟ حاضدة يا كيمو ،هما دلوقتي مستنيينا ننزل نالعبهمي ملعدب بةندامج "كالم جدد شددددددويددة" بتددا "أمجددد
الكيالني" اللي على قنددداة "األمدددة" ،بس إحندددا بقى
عندنا مباراة تانية لألسددا على قناة "بيب إسددبورت
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الةياضية" لقطع بث مباراة الكيالسكو بين بةشلونة
ولاير مدريد.
ُ
عالمات الذهول والفة مما
تظهة على كةيم وهشام
سمعوهُ ثم قال كةيم ة ًحا:
 الكالسيكو يا نبي يا صايع ،أني عبقةت. عند حق يا كةيم ،أني كدا ضددددمني أكبة مشدددداهدةي الوطن العةبي ،كددده ً
عال الحددد حيبقى عددالمي
زت ما قولي يا نبي  ...يا دماغر.
أجابه نبي متحمسا ً:
 كد مدا قدددرنددا نكبة عدددد المشددددددداهدددين للفيددديو ،كدمداقددرندا نزود المؤيددين لفكةتندا ،ك ما قدرنا نجبة
الحكومة على تنفيذ الفكةة ،ودت ايدة الميديا دلوقتي
بقي أسددددددلوب ضددددددغط كبية على الحكومات ،المهم
إزات تست دمها.
 كالمر صح يا عبقةت على رأت الشاعة البوهيمي،" السيا سال المتغفلين".
 إنددي مش حتةحمنددا من الشددددددداعة بتدداعددر يددا كيموماتقوله حاجة يا دكتور هشام.
 أقول إيه! هو على طول مصددددددرلنا أحكام الشددددداعةبتاعه ده ،اللي مش عارف له ال أرض وال زمن وال
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مبدأ ،بوهيمي بوهيمي يعني.
عا ويقو ُل لهم:
يد ُ سمية عليهم مسة ً
 شباب ،عالم عايزكم ي ال ُحوش جوه.يتحة ُ الجمي ُع ليجددد عالم يقو ُم بوضددددددع سددددددمدداعددات
الصوت بين التماثي الستة الذين تم وضعُهم على شك
نصددددددا دائةة ،وأمدامهم ي المنتصددددددا حدام وعليه
كاميةا الفيديو وبجانبها كشددددا ان لإلضدددداءة ثم منضدددددة
ينظة ي شاشته ثم
يضد ُع عليها عالم حاسوبه المحمول
ُ
يعودُ ويحة ُ عدددسدددددددة الكدداميةا قليالً ،وعندددمددا تجمع
الجمي ُع لا هذا المشهد بادره كةيم بسؤاله:
 إيه األ بار يا جناب الكوماندا المهم عالم باشا؟ً
متجاهال ما قالهُ ويوجهُ سؤاله لـ نبي
نظة له عالم
ي ُ
قائالً:
 إيه األ بار يا باشمهندس نبي أني جاهز؟ جاهز جدًا وعندت مفاجأة لير.ا عن متابعته
ينج ُح نبي ُ ي لفي انتباه عالم ليجعله يتوق ُ
وينظة له متسائالً:
لشاشة حاسوبه المحمول
ُ
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 ية يا باشددمهندس ،قدرت تعم هاكة على قناة ليهاعدد مشاهدين أكبة من بتاعي امبار ؟
ُ
ضا إال سمية الذت
ي
صمي الجمي ُع وينظةون لبعضهم بع ً
منتظةا إجابة نبي على عالم ،حتى قطع هشا ُم
كان
ً
الصمي قائالً:
 أني عة ي منين إن نبي حيعم كده ًعال؟
يتحة ُ عالم لتعدي وضع سماعة صوت بجانب أحد
التماثي ويقول:
 يعني دا الطبيعي ،إحندا هدد ندا أكبة عدد مشدددددداهدينعشدددان الناس تنزل تتظاهة وتضدددعط على الحكومة
ي تنفيذ الفكةة.
يةد كةيم منده ً
شا:
 شكلي ححتةمر يا عالم ،هو مش أكيد بس ححاول.ُ
ظهة على وجهه الجدية يما
قا عال ُم
ويلتفي للجميع وت ُ
ي ُ
سيقول:
 مش وقتده الهزار دا يدا كةيم ،إحنا دا لين على الجدالص وكلهدا كام دقيقة وحنذيع التجةبة على العالم
كلدده ،ندددعي ربنددا إندده يو قنددا ي اللي حنعملدده ،إحنددا
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هد نا مصدددلحة البلد قب أت حاجة وما يش مصدددلحة
ش صية من الموضو دا لـأت حد ينا.
 عند حق يا عالم.كدان هذا رد كةيم وتابعهُ بالتةكيز يما يقولُهُ عالم عن
طوات تنفيدذ التجةبدة وأعطى ك ةد من ُهم سددددددماعةً
على رأسده حتى يفصددل ُهم عن سدما أصد التعويذة ال
يةيد أحدًا أن يسدتغلها ي أت شيء قد يسي ُء است دامها
ويبقى سددةها معهُ هو قط ،حتى أنه طلب من نبي عند
إذاعدة الفيديو غلق الصددددددوت ي البث المباشددددددة حتى
يحا على سةية التعويذة وضمان عدم انتشارها ،كان
هذا شددددددة ُ
طهُ ووا ق الجمي ُع عليه بما يه من مصددددددلحة
للجميع ،األهم هو تنفيذُ التجةبة بنجا وال تهم الوسيلة
المست دمة.
بالفع نفذ الجمي ُع ما قالهُ عالم وقفوا لا الكاميةا
واضعين سماعات الةأس وذهب نبي ُ إلى حاسوبه
وأشار لعالم ليستعد وهو يقول:
 .........١ .......٠ .......٣ ...٠ .. ٥ -أكشن

******
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تتطداية بسددددددبدب الدذبذات المنبعثة من
األتةبدةُ بدالغة دة
ُ
طةق السماعات بعضها ببعض ،هذا الط ُ
ةق النات ُج عن
صدددددوت طبول المسددددداعدة ي صدددددوت إلقاء التعويذة،
ضددددددةبددات قويددة واهتزازات مسدددددديطةة على طبيعددة
يةاقب ما يحد سددددددوا ًء من بالغة ة أو
التمداثيد  ،الك
ُ
من يشاهدُ البث المباشة ،الك ُمةتقب ما سيحد ولكن
إحسددددداسدددددهم أقوت بكثية ،يكتسدددددب
من بغة ة التماثي
ُ
الجميع قندا التوتة والقلق بجدارة ،القنا الذت لمع من
كثةة العةق عليده ،الكد يالح ُ كد ذرة ي ك تمثال،
ينتظة التغيية ،أت تغيية حتى انتهدددي التعويدددذة ُ
الكددد
ُ
ُ
دددددوت وأشددددددار عالم للجميع أن ي لعوا
وصددددددمي الصد
سدماعات رأسهم ،واحد تلو األ ة ي لعها وينظةوا إلى
بعض متسدددائلين عما حد ؟ ه نجحي التجةبةُ أم تلر
بددددايد ُ
ددات الفشددددددددد ؟ عيونُ ُهم تقو ُل ذلدددر مةاقبين عالم
والتماثي  ،حتى تفاجؤوا بصدددوت غةيب قادم من ناحية
التمداثيد تقددموا طوة لألمدام بداحثين عن مصدددددددره،
تفاجؤوا بكةيم وهو يصددة ُ
دية ناحية تمثال محمد
خ ويشد ُ
على باشا ً
قائال:
 القشةة ...الصوت دا سببه قشةة وقعي على األرضمن تمثال محمد علي.
ُ
عيون الجميع على ما قاله كةيم ولكن بدأ هذا
هةولي
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ُ
صوت طقطقة ثم شةوخ ثم
يتكةر ي باقي التماثي ،
ُ
قشور تتساق ُ
ط حتى قال سمية:
 الطبقة األولى ال ارجية من التماثي بتسقط.سددددددقطدي الطبقدةُ األولى بالفع من ك التماثي ليظهة
تحتها جسددد ثابي بشددةت ُهُ أصددبحي أكثة بشددةية ،طالي
ملبسدهم كان يشع بالحياة ،لكن أعين ُهم
تلر الطبيعةُ حتى
ُ
ال تزا ُل مغلقدةً و جددأة وبدددون سدددددددابق إنددذار تحددي كد
التماثي أعينها ي اتجاه عالم المتقدم ،ليشدددددهق الجمي ُع
ي ز  ،وبدأت ك تمثال ي تحةير كه ويديه يحاول
تصديق إنه عاد إلى الحياة منبه ًةا ومستغةبًا بما حد ،
بدأت جميع التماثي تتقد ُم طوة ً لألمام مت طين الكومة
الجدا ة من القشددددددةة الطينية التي حولهم ،ك هذا حد
يةاقب دون أن
وسددددددط ذهول وصددددددمدي الجميع ،الك
ُ
تسدددددمع حتى صدددددوت ًا ألنفاسدددددهم ،حتى كسدددددة عالم هذا
الصمي عندما تحة طوة ً إلى ألمام قائالً:
 أ ًهال بعباقةة وعظماء مصدددددة ،أنا حجاوب على ك
حدداجددة ج دات ي بددالكم أو ممكن تيجي بددالكم ،إحنددا
مين؟ إحنا أحفادكم من شعب مصة ،الزمن؟ ي سنة
 ،٠٤٠٤سبب اللي عملناه دا إيه؟ محتاجين لحكمتكم
اللي قدرت تح مشداك زيها ي عصدةكم ،وعشان
أنتم ددارقتونددا من زمددان ومددا يش زيكم ي زمددانن دا،
جي الفكةة إننا نسددددددتعيد روحكم معانا بعد ما عملنا
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لكم تماثي تقةب من شدددكلكم الطبيعي بنسدددبة كبيةة،
وقةينا عليكم تعويذة قديمة من السددحة األسددود ،اللي
بسددددددببهددا اتحولددي التمدداثيدد دت من حجة لبشددددددة
وحاتفضد معانا روحكم ي الجسددد شددبه البشددةت دا
لمدة عشددددةين يوم بس ،دا اللي قدرنا عليه لألسددددا
عشددان تقفوا جنب حكومة البلد دت ي ح األزمات
اللي احنا يها.
قوب ما قاله عالم باسددددددتنكار من الضدددددديوف العظماء
واجتداحدي مالم ُح الغضددددددب وجوهم ،وبددأ محمد على
حمةارا من ثورته قائالً:
باشا الحديث ووج ُههُ يشع ا
ً
 يعني أنا رو  ،أنا شبح ،أنا تمثال عجوة بلح؟ أني شدددديوعي يا ولد أني؟! إزات تتجةأ وتعم الليعملته دا؟! أني شكلر من المدعيين الناصةية!
ً
منفعال بعدما أ ةغ من مه د ان
قالها الزعيم السادات
غليونه البني ،حاول عالم مدا عًا بقوله:
 أنا عارف إنه مش من حقنا إننا نجبةكم على حاجة،بس إحتيداجندا ليكم هو اللي النا نعم كده ،حالمين
وبنددعي ربندا يبقى الحد ي إيدديكم ،أندا عدارف إنه
كالم غةيب لكن دا الواقع والحقيقة دلوقتي.
لم ينه عال ُم جملته حتى قاطعهُ د ُ
ان سجائة الكابتن
صالح سليم قائالً:
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 يعني أنتم شددددددايفين إننا حنقدر نح مشدددددداكلكم وأنتممداتعبتوش نفسددددددكم شددددددويدة حتى عشددددددان تجتهدوا
وتوصددددددلوا!! الح د بقى شددددددغ د عفدداريددي وأروا
وأعمال ،الحمد هلل إن الةياضة بعيدة عن الهب دا.
 الةياضدددة بقي كلها شدددغ عفاريي وأعمال دلوقتي،بس لألسددددددا بيشددددددتغد مع كلده وعند ي األهلي
 Stopمش جدايدب نتيجدة مع األهلي ،مدا أندي حامي
النادت بةوحر يا كابتن.
داوال ت فيا حدددة الموقا ً
قدالهددا كةيم محد ً
قليال ولكن لن
تنفع محداولت ُدهُ كثيةاً ،مازال التذمة على وجوه العظماء
إال الدكتور مصددددددطفى محمود الذت نظة لهم مبتسدددددد ًما
وقال وهو يتأم ما حوله:
  .. ٠٤٠٤شدددوف شدددوف شدددوف سدددبحان للا بعد كالعلم اللي الواحد شددا ه ي حياته ومحاوالتي لتثقيا
عقول النددداس ي بةندددامج العلم واإليمددددان وكتبي
ومولفاتي وت يلي للمستقب وك هذا المجهود ،إزات
الكددائن المصددددددةت بةضددددددده لسددددددده بيفكة ي ح د
بدالعفداريدي والتعداويدذ والسددددددحة وال ةا دات حداجة
تجنن بجد ،عال الكائن المصدددةت ،سدددبحان للا كائن
عجيب ،يؤثة وال يتأثة.
 أين دور التعليم ي ثقيا العقول ،العلم الددذت يةتقي___________________________________________________________________________________________________________
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بسددددددمو العق د من قددا الجه د واألميددة ،التعليم هو
أسدداس أت مجتمع ،إذا بُنى التعليم على أسدداس سددليم
لم ت ُة على األمد تصدددددعاته ،أنا تو يي وأنا أسددددابق
الزمن ي تطوية طةق اسددددتغالل الطاقة النووية أنا
والعالم األلماني ألبةت أنشدتاين ،إلى أين وصلتم ي
هذا المجال؟
كان هذا هو سدددؤال دكتور مصدددطفى مشدددة ة وقد لق
حالة من الصددمي بعده ،العظماء ينظةون إلى الشددباب
ينظة بعضددددهم
دددباب متا ذلون
منتظةين اإلجابة ،والشد ُ
ُ
ددب على هدددذا السددددددؤال
إلى بعض بددداحثين عمن يجيد ُ
ويصددددددد ُم ُهم ،وكان هشددددددام هو من يمتلر جةأة اإلجابة
وهو صاحب أول ضةبة هزلية حينما قال:
 يا دكتور مصدددطفى اإلضددداءة واألجهزة اللي شدددغالةقدام حضدددةتر دت شدددغالة بالمولد الكهةبائي ،وإحنا
نعتبة كددا مكلفين عشددددددان الكهةبدا ماتقطعش واحنا
بنبدث على الهواء ،الموضددددددو مابقاش مضددددددمون
لألسا ،أظن إجابة سؤالر وصلي.
 أمددا أنددا بقى معنددديش غية كلمددة واحدددة ،وهي إنكمجيد طةوبش ،يعني جيد لمدا يفكة بيزود البال بال،
أكيد دا نتيجة إنه جي التي مبصددبصدداتي مايعة ش
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حدداجددة عن الحزم والةبط ،مدداهو لو يكم حددد نور
وبيفهم كدان جدابني مع النداس البداشدددددداوات الفطاح
دول إزات ،إيش جداب لجداب يدا هبداب منر له له له
له له ،مين صدداحب الدماغ األلماظات اللي رشددحني
عشان أكون ح لملا ي دولة زت مصة؟
كان هذا تسدددداؤ ًال من الفنان رياض القصددددبجي أ ةج به
عن صددددددمتده ،وكداني اإلجابة ي أعين الشددددددباب التي
اتجهي ناحية عالم وهو يبتسددددددم ي بالهة مصددددددطنعة
معلنًا عن نفسه ،ثم تقدم طوة وقال:
 أنا حقول لحضددةتر سددبب ا تيارت لير وتةشدديحرللملا األمني.
 الملا األمني كمان!!!  ..كم يا تةعة المفهومية ..ا تةتني ليه؟
 ألن حضدددةتر الشددداويش عطية الفةد األمني الوحيداللي اكتملي يه المواصددددددفات المطلوبة ،شددددددةطي
منضدددبط ،محب لل ية ،مطيع لةؤسددداؤه ،عارف إن
دمته للمواطن هي دمة الوطن ،مش بيتساه مع
أت حةامي مهما كان إيه ،مش مةتشدددي وأمين حتى
لو دا ي نطدداق دور ي يلم ،لكندده أحسددددددن رج د
شةطة عة ه جيلنا.
___________________________________________________________________________________________________________
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ً
محاوال إقنا نفسه بما يقوله وهنا
نظة له الفنان رياض
تقدم الزعيم السادات وقال:
 يدا زعمداء المداضددددددي وعلماء الحاضددددددة وشددددددبابالمستقب  ،الكال ُم لن يفيد ،لقد وقعنا ي هذا الف وما
باليد حيلة ،دعونا نعم على ما أحضةونا من أجله،
ليدأ دذ كد مندا ملفده ال داص وليجتهدد وي لص يه
هلل ،هذا العم من أج مصة ،مصة ي أت زمان،
وللا المو ُق وال ُمستعان.
اسددددددتوعدب الزعما ُء كلمات الزعيم السددددددادات ،ومالي
بةأس دها موا قةً وأدركي أن بالفع ليس للحديث أهمية،
ددار ُهم لمهمة محددة لفتةة محددة عليهم
لقد تم اسدددتحضد ُ
أن ينهوها بأ ض د صددورة حفا ً
ظا على تاري هم ،وتبقى
طوة واحدة على مهمتهم ،والتي تكف هشددام بشددةحها
لهم.

******
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ُ
"البيان األو ُل لمجلس المصةيين العظماء"
الشدعب ،شعب مصة العظيم ،لقد ج نا لكم ُمجبةين
أيها
ُ
من شددباب مصددة ،شددباب من ُكم يحلُمون بغد أ ض د ل ُهم
إجبارا ولكنه أمة كلنا
ول ُكم ،ولكن بالنسددبة لنا هذا ليس
ً
نتمندداه ،أن ن دددم هددذا البلددد مددا حيينددا ،لقددد اجتمع اآلن
أ ضدددددد عظماء وعلماء عة تهم مصددددددة ي العصددددددة
الحديث ،يُشدددديدُ لهم التاري ُ بإنجازاتهم ي الملفات التي
كدانوا يدديةونهدا ،وهذا ما نأم ُ أن نحققه ي هذا الزمن
مةة ً أ ةى ،وأنا بصددددددفتي المتحد الةسددددددمي لمجلس
أطلدب من الحكومدة أن تتيح لندا أن نتولى تلدر
العظمداء
ُ
الملفات ونحاو ُل أن نجد الحلول المناسدددبة لها ،ال نةيد
دددددر الحكومة بتواجدنا ،اسدددددمحوا لنا إن
أن يضددددديق صد ُ
نكون ضيو ُكم لمدة عشةين يو ًما ال أكثة ،ونحن نعدُكم
بددأن نكون ضدددددديو ً دا فددا ً دا ،مهمت ُنددا تحلي د ُ األزمددات
واقتةا الحلول قط ،ول ُكم أنت ُم الحةيددة ي تنفيددذهدا إذا
ما نالي رضدا ُكم ،ةجا ًء منا أن تسدمعوا صوت الشعب
الزاحا بالماليين ي شوار المحةوسة ،وأن تعطونا
تلر الفةصددددددة أن نكون يد العون لكم ،أشدددددد ُكة ُكم ،وللاُ
المو ُق وال ُمستعان".
 شدايا يا حضةة الةائد سامح بيه وصلنا لفين بسبب___________________________________________________________________________________________________________
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شددددددوية العيال اللي مش عاجبينر ،البيان دا بقاله ٣
سدددددداعدات بيتذا من القنوات اللي اتقةصددددددني لك
نشدةات األ بار العالمية ،الناس صددقي اللي حص
والميدادين اتملدي بيهم وبيطدالبوا الحكومدة بدالموا قة
على إننا محتاجين شوية عفاريي لناس ميتين عشان
ينقددذونددا ،أنددا مددا أنكةش إني ُمنبهة بدداللي حصددددددد
ونفسددددددي عالً يكونوا لينا طوق النجاة ماحدش يكةه
ال ية يا سددامح للبلد دت ودا كمواطن مصددةت ،لكن
كةج زمن اللي حص ده مهزلة.
ب عةقاً ،يبح ُ
ث ي عقله عن إجابة
وقا سددددامح يتصددددب ُ
ً
محاوال ت فيا الموقا
تنقدذُهُ من هدذا الموقا ،جداوبه
ولكن بشيء من الثقة قائالً:
-

يا طارق باشا ،حكومتنا ال غبار عليها ،ودا
حيديها ثقة زيادة عن األول ،ألن مجلس المسوخ
األموات دا محكوم عليه بالفش من قب ما يبدأ،
الموضو يا باشا مش ي القيادات بس ،والح
ي تغيةهم و الص حتى لو كانوا زعماء ُكبار
وليهم تاري زت دول  ،الموضو ي تغيية
الهيك من تحي لفوق مش من وق لتحي لما
الشعب يتغية يا باشا لألحسن ساعتها حاتحس
بال ية وتشو ه ي البلد دت وهو يعني المس ولين
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الحالين منين حضةتر؟ ماهو من نفس الشعب
بةضه يا باشا مش من كوكب تاني عشان تغيةه
يغية ك شو.
نظة له اللواء طارق وعيناه تلم ُع من الغضب واالحباط
الواضدددح من نبةة سدددامح ولكن بدا له هو مقتنع نسدددبيا ً
بما قاله سددددددامح ،مد يده الحتسدددددداء القلي من عصددددددية
ً
محاوال أن يدارت
الليمون الذت أمامه وهو ينظة لسامح
ارتياحه لما سددددددمع ،حتى وقا من مقعده بمكتبه واتجه
ناحية األريكة بجانب مكتبته ال اصة وجلس وهو يقول
له:
 يعني أندي شددددددايا إن الحكومدة حتوا ق على الهبداللي حص ده؟
 وحتدعمه كمان يا باشا. تدعم؟! ليه هو ي مصلحتها للدرجة دت؟ طبعًا معالير ،ماتزعلش مني يا باشدددا شددد التجةبةدت حايثبي أقدام الحكومة ،وإن المشدددكلة مش أ ةاد
تكون مس ولة على قد ما يكون الشعب قد التغيية ده.
يقو ُل سامح تلر الجملة مبتس ًما ليجد اللواء طارق يبادلُهُ
االبتسامة مع التصديق على ما قاله ،ثم يقو ُل له:
 شدكلر ا بتديي تفهم قواعد اللعبة كويس يا سامح ودهمعناه إن عمة ي العالم بتاعنا طوي مش قصددددية
___________________________________________________________________________________________________________
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زت بدداقي زمددايلددر ،ابتددديددي أقتنع بكالمددر وأدينددا
مسدتنين األوامة ،آ ة أمة وصد سيبوهم وماحدش
يقةب منهم لحين إشعار آ ة.
جةس هداتا المكتب ليقوم اللواء طارق من
وهندا يةن
ُ
عا هذا هو ال ط المباش ُة
جلسدته متج ًها إلى مكتبه مسدة ً
ظهة
بالسدددددلطة العليا ،لية ع سدددددماعة الهاتا ويجيب ت ُ
ُ
ينظة للةائد سددامح
عالمات التعجب ثم االسددتحسددان ثم
ُ
وهو يُغلق الهاتا ويقول:
 طلع عنددد حق يددا سدددددددامح ،الحكومددة وا قددي علىمجلس األموات دا ومدديالهم ك الصددددددالحيات اللي
هما عايزنها لمدة  ٠٤يوم تبدأ من النهاردة وحيتذا
الدبديدددان بعدددد  ٥دقدددايق بدددالكالم دا ي التليفزيون
الةسمي.
 قولتلر يا باشا ،الحكومة ذكية ومش حات سة طوةزت دت.
 أندي اللي حتمسددددددر ملا المجلس دا لحدد مايتقف ياسامح.
 -حيتقف يا باشا قةيب أنا واثق.

******
بعد مةور سي ساعات على اجتما مجلس المصةيين
العظمداء مع الحكومدة وطة الحكومة المشدددددداك التي
___________________________________________________________________________________________________________
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المجلس
تواج ُهها بك شددددفا ية بالطبع مدروسددددة ،ةج
ُ
وهو يعل ُم من أين يبددددأ ،واتفق كةيم على أن يةا ق
الزعيم السددددددادات ومحمد على باشددددددا ،ويةا ق هشددددددام
الدكتور مصددطفى محمود والدكتور مصددطفى مشددة ة،
ويكون عالم مع الكابتن صدددددالح سدددددليم والفنان رياض
القصددددددبجي وأن يكونوا جميعًا اليد اليُمنى لهم ،وتنحى
سددددمية ونبي عن المشددددهد وأرادوا أن يتجنبوا الظهور
ورأوا أنهم قدداموا بدددورهم عى أكم د وجدده وأن البدداقي
من طوات ليس من ا تصدداص دهم ولن يكونوا إضددا ةً
ي تلر المةحلة.
دب
ك دان أول البددادئين من المجلس ي التحة هو الثعلد ُ
المتلون ،كددان يلون بدداإلنجددازات ،وقددي الحةب حةب،
وقي االتفاق معاهدات ،أما ال بةة ُ ي السدياسة قد لون
نفسدددددده بدالكيداسددددددة ،وبتعداملده مع األحزاب كما ما قال
الكتاب ،إنه الزعيم أنور السددددددادات لقد اتجه مباشددددددةة ً
بمةا قة كةيم إلى معتق العقةب السدددياسدددي بعد أن أ ذ
موا قة المسدددددد ولين بما سدددددديقو ُم بفعله ،وأمام كاميةات
التصدددددوية العالمية والمحلية ،أ ذ ببلطة المطا ي وأ ذ
يأمة حةاس البوابات لتفتح
دددددة سددددددور المعتق  ،ثم ُ
يكسد ُ
داب المعتقلون من دا د المعتق د
أبوابهدا لي ةج الشددددددبد ُ
ويدندظدةوا أمدددامدهدم غية مصددددددددددقين ،ثم ينتقددد ُ إلى
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اإلعالميين الحاضددددددةين من ك بقا العالم ماسددددددكين
بميكةو وناتهم يقول:
 بسددم للا  ...أبنائي ،يا ك صدددي مصدددةت ،إنه بيدتبعددد عزم للا أغلقد ُ
دي المعتقالت نهددائيً دا ،ولن يعتق د
إنسدددددان بعد اليوم ،دعونا نبدأ ي بناء الديمقةاطية،
ُ
نكون صددددوت ًا لك مظلوم ،نبدأ من جديد بناء أحزاب
سددياسددية ،ذات مةجعية مصددةية ،مصددةية قط ،وأنا
من مكاني هذا سدددأبدأ بإعالن تأسددديس الحزب البلدت
الديمقةاطي ،تحي رئاسددددددتي وتوجيهاتي ،هيا نبدأ،
ودعونا نعم ُ ي صمي.
جاء الةد ب ُهتاف عال وتصددددددفيق سددددددمعتهُ الثعابين ي
الجحور ،ثم طلب أن يجلس مع الشددددددباب قط ،مع ك
صدددددي على حدة ،وكاني البدايةُ مع شدددددباب الثورة أو
ماتبقى منها ،وكان كةيم ةدًا منهم بدأ السدددادات حديثه
قائالً:
يجب أن
 أبنائي  ..يا من قُمت ُم بأطهة عم شددددددعبي،ُ
نكون ً
أهال للمسددددددؤوليددة ،وأنتوا يعني ي الزعددامددة
االنت ابية سددددمعي كالم مش والبد ،مين يبقى زعيم
ومين يتكلم ومين يةد ،دت نقطدة ضددددددعفكم حاولوا
تكونوا جسدددددم بعق واحد ومليون درا  ،التنظيم هو
العالج وتحديد األولويات دا شدديء ما يهوش مزايدة،
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عايزكم حزب قوت ونشدددداطكم قدام العالم ُمعلن ،أنتم
أوالدت ،أنتم المستقب  ،إحنا معتمدين عليكم.
كاني تلر الكلم ُ
دباب الثورة
ات ُملهمةً وحماسدديةً لمسدها شد ُ
وأشدددعلي حماسددد ُهم بشدددك كبية ،ولكن عند د ول باقي
شددعور المسدديطة
شددباب الفصددائ كاني الصدددمة هي ال
ُ
ُ
حديث
على كةيم ،عنددمدا د شددددددباب األ وان كان
السادات كما يلي:
يجب أن
 أبنائي  ..يا من قمت ُم بأطهة عم شددددعبي ..ُ
نكون أ ً
هال للمسددددددؤوليددة ،وأنتم يعني ي الزعددامددة
االنت ابية سددمعي كالم مش والبد ،كنتم تابعين بدون
عق وال تفكية ،دت نقطة ضددددددعفكم حاولوا تكونوا
جسددددم بمليون عق يفكة ويبد لكن بيد واحدة قوية،
التنظيم هو العالج وتحدددديدددد األولويدددات دا شدددددديء
ما يهوش مزايدة ،عايزكم حزب قوت ونشدداطكم قدام
العددالم ُمعلن ،أنتم أوالدت  ..أنتم المسددددددتقب د  ،إحنددا
معتمدين عليكم.
ُ
الحديث مع تغيية بسيط ي المضمون وعندما
تكةر
ي ُ
انتهي من االجتما بك الفصائ  ،ذهب ليجلس بمكتبه
بجوار قاعة االجتماعات تبعه كةيم سائالً:
 يا ريس يا ريس ،ممكن أ هم إيه اللي حص النهاردة؟___________________________________________________________________________________________________________
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ُ
ينظة له وهو يد ن غليونه وعيناه تبتس ُم،
السدادات
وقا
ُ
ثم أسند يدهُ على كتا كةيم وسار به وهو يقول:
 عددارف قصدددددددة عم مةزوق اللي كددانددي بتيجي ياإلذاعة زمان.
 بتاعة السلطانية يا ريس؟ للا ينور علير يا كةيم. أهي السياسة زت أصحاب الجزيةة بالظبط ،الجزيةةاللي حتدير لوس ومجوهةات ونفوذ ،عشددددان تا د
الكنوز دت الزم تكدب وتوعد وتنا ق وتقدملها ك دا
ي السدددددلطانية ،لكن حتعم ذكي وشدددددةيا وتعاند
معداهدا حتدا دد أندي منهدا الكدب والوعود والنفاق..
يعني حتا د منها إيه؟
 السلطانية. السياسة أقذر لعبة ممكن تلعبها ي حياتر يا كةيم ،أناح ليهم يلعبوا سددددددياسددددددة وهحاول تكون بأنضددددددا
الطةق ،بس اللي يستحم ويقدر يكم .
ثم اتجه السادات ناحية المكتب وأمسر ببضع أوراق
وأعطاهم لكةيم قائالً:
 دت الوثقية التشدةيعية لألحزاب السدياسية عايز بعدما تقةاها تبعتها لك وسائ اإلعالم تذيعها وتنشةها،
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وأديني رميي بكةة ال يط للقطط ،حنشدددوف حيلعبوا
إزات بيها وال حيتعاركوا عليها ،إقةا يا كةيم.
مستشعةا
ينظة إلى السادات
أمسر كةيم بالورق وهو
ً
ُ
االستياء والتشاؤم من ال طوات القادمة تنهد حزينًا ثم بدأ
يقةأ:
" الوثيقةُ التشةيعيةُ لألحزاب السياسية"
ال ينمو وطن بدون قوانين وتشددددددةيعات تحك ُمهُ
ب وجود
وتقو ُمهُ ،ولوجود تلر التشددددةيعات يتوج ُ
مجلس تشةيعي مبني على تعدد األحزاب واألراء
ولذلر يجب علي أن أضددع بعض البنود والقوانين
التي يجب االلتزام بها كما يلي:
.

أ ً
وال :ت ُح جمي ُع األحزاب الحالية على أن تبدأ
األحزاب بدايةً جديدة ً وم تلفةً ي تأسيس نفسها
على أن تكون أحزابًا ال دينية وال طائفية وال
عنصةية.
.

ثانيًا :يُسم ُح بتأسيس مس أحزاب قط م تلفة
ُ
تكون بةئاسة الشباب وبأعضاء
األيدولوجيات
شباب قط من سن  ١٨حتى  ٠٤عا ًما على أن
يؤسس مجلس استشارت دا لي لك حزب ،يتكو ُن
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من  ١٠ةدًا لمن يزيد سن ُهم عن  ٠٤عا ًما
لالستفادة من بةاتهم.
عا
ثالث ًا :يقدم ك حزب ي أوراق تأسيسه مشةو ً
دميًا للوطن على مةحلتين ي التنفيذ ،ك مةحلة
مدت ُها عامان ،ويُح أت حزب لم ينته من مشةوعه
بشك كام حسب ك مةحلة محددة مسبقا ً.
ُ
ابات البةلمانيةُ بعد  ٠سنوات من
رابعًا :تبدأ االنت
اآلن بعد االنتهاء من المشةوعات ال دمية ي
تأسيس األحزاب حتى يكون للمواطن الحق ي
ا تيار حزب عم من أجله  ٠سنوات متواصلة
وليس وعودًا وهميةً قب صناديق االنت اب قط.
سا :الحق االنت ابي مكفول لك مواطن متعلم
ام ً
بحد أدنى تعليم متوسط.
سا :يحق قط ألت مواطن مصةت حاص
ساد ً
على شهادة جامعية الل العشةين عا ًما السابقة
أن يتةشح كعضو نيابي عن دائةته من الل
حزبه قط.
عضوا من الكفاءات
سابعًا :يحق للدولة تعيين ٠٤
ً
وال بةات التي تعم ُ على وزن وتصحيح آراء
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الشباب األعضاء إلى األ ض .
س
ثامنًا :بعد االنتهاء من العملية االنت ابية ،تؤس ُ
حكومة ائتال ية من جميع األحزاب المشاركة
بنسبة أعضائهم الناجحين بالمجلس النيابي على
أن تنتهي مدة تلر الحكومة بعد أربع سنوات مع
بداية المةحلة االنت ابية النيابية الثانية.
غية قابلة للتعدي بالحذف أو
تاسعًا :هذه الوثيقةُ ُ
باإلضا ة ويتم قبولها كما هي أو ر ضها بشك
كام .
اشةا :تتجهُ
أهداف جميع األحزاب أن تكون
ع ً
ُ
هاد ةً إلى دمة الوطن وليس إلى دمة ةد،
ودعائي لهذا الوطن بحياة سياسية هادئة ملي ة
بالديمقةاطية الناجحة.
المس ول عن الملا السياسي بمجلس المصةيين
العظماء
الةئيس السابق محمد أنور السادات"

******
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ةج كةيم من الغة ة ُممس ًكا بوثيقة الزعيم السادات ال
ةف هد يتفداءل أم يتشدددددداءم؟ ه بالفع سددددددتتم تلر
يع ُ
اإلصدددالحات بشدددك كام دون أت عقبات؟ انتابي تلر
اوف كةيم حتى قال لنفسه:
الم
ُ
 د لنا ي الجد وربنا يسددددتة ،أنا عارف إحنا شددددعبمالوش كتالوج ،وعلى رأت الشدددداعة البوهيمي "من
أجمد سددددددمدات بلدددت  ..ال تعةف من أين ال ددازوج
يأتي  ..ولكنر سددددتعيش م زو ًجا م زو ًجا م زو ًجا
يا ولدت".
وأثناء سيةه ي الطةقات توقا جأة ً لسماعه صوت ًا
يشبهُ كسة زجاج أتي من غة ة محمد علي باشا توجه
عا ناحيتهُ و تح بابًا ليجد محمد علي باشا ينهج بشدة
مسة ً
وعيناه محمةتان وعلى األرض بقايا كأس مكسور،
وعندما شعة بوجوده رمقه بنظةة غضب ثم قال:
 أني الد إزات تد حضدددددةاتونا بدون اسدددددت ذاناتما يش أدب ما يش سلوكيات؟!
 أنا آسددددا معالير أنا سددددمعي صددددوت الكسددددة قلقيوحبيي آجي أطمن بس مش أكتة.
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 أنا قلي أتكلم حيوان؟! يعني اللي ي جناب رأسر دتأ ُذن تسددددددمع بيهدا وال زايدة جلدية تم ا تتا حفةهم
بصوباعر حيوان؟!
 أنا أسا معالـــ تاني حيوان ،يعني ما ي أ ُذن وما ي م كمان ،أناأتكلم ،أنددا آمة ،أنددا أمنح ،أنددا أمنع ،أنددا أقولددر تتكلم
بطات وت لي
تتكلم دالد ،أ ةج بةه و بط ثال
الحفةتين اللي ي دماغر تسددددددمعني لما أقول أد
تد ساعتها حيوان ،يال يال.
ً
محاوال
مدانعدا غضددددددبدهُ أن يظهة
بدالفعد يتةاج ُع كةيم
ً
تقديم االحتةام الالزم له حتى وصدددد إلى الباب و ةج
وأغلقدده مةة ً ثدداني دةً وانتظة ثال ثوان ،ثم بدددأ نف دذ مددا
ُ
طلب منه ،دق ثال دقات على الباب وانتظة عدة ثوان
حتى سمع صوته من الدا يقو ُل له:
 أد حيوان.وبالفع د كةيم راسد ًما ابتسدامةً زائفةً منحني بةأسه
ً
قليال حتى وص له ثم قال:
 معالير تؤمةني بحاجة.أمسدددر السدددلطان محمد علي طةف شددداربه بيده اليمنى
وهو يطال ُع كةيم ثم نظة له باستحسان قائالً:
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 عفارم علير الد ،الزم يبقى ي شددددوية أدب شددددويةذوق ،مش حيوان دا حظيةات.
 أنددا بعتددذر لمعدداليددر وأوعددد مش حتتكةر تدداني،تؤمةني جنابر بحاجة قب ما أمشي.
 أنا أديتر أذونات حيوان تمشدددي أو أل ،رو هات قلموورقيدات عدايز تكتب ةمانات من حضددددددةاتونا
للحكومة والشعب.
يددور كةيم لل لا مدأ ًفدا حتى يصدددددد لطةف المكتب
ويحضددددة من عليه القلم وبضددددع أوراق ثم يشدددددية بيده
يستأذنه ي الحديث يمي السلطان رأسهُ بالموا قة:
 ممكن تسددددددمحلي جنددابددر أقعددد عشدددددددان أكتددب الليحضةتر تؤمةني بيه؟
 بالطبع تفض .ينظة إلى محمد علي باشا الذت مازال
جلس كةيم وهو
ُ
ي ُ
يبة ُم ي طةف شدددددداربده حتى بددأ الحديث ً
قائال بعد أن
ُ
تنحنح قليالً:
" ةمان سلطان عالي للمعالي"
عم د ُ الدددولددة ي المةحلددة القددادمددة هو أن تكون
شددددددةي ًكا ي ك عملية صددددددناعية أو زراعية أو
تجدداريددة تتم على أرضددددددهددا ولكن دون أن تجني
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على أحد على حسدددددداب أحد الك سددددددواسددددددية،
الحكومة ،وأصحاب األعمال ،والشعب.
ستثمار ي الدولة ولمدة  ٨سنوات
البندُ األول :اال
ُ
من تاري ه مقتصدة على "اسددتصددال األراضددي
الصددددددحةاويدددة ،ومزار الثةوة الحيوانيددددة أو
الدواجن أو الثةوة السدددددمكية ،ومصدددددانع تطوية
المواد ال دام المنتجة والمسددددددت ةجة من الدولة،
وال يمنح تة يص لغية ذلر إال إذا كاني منشأت
دمية لتلر االستثمارات قط.
البندُ الثاني :تبدأ الزراعة بعدة مةاح :
*المةحلدةُ األولى :ومدتها عامان يتم من اللها
إعالن االكتفدداء الددذاتي بزراعددة المحدداصدددددديدد
الزراعية األسددداسدددية الضدددةورية للمعيشدددة ،ويتم
إلغاء زراعة أو استيةاد أت محاصي غيةها.
*المةحلدة الثدانيدة :ومددتهدا عدامان يظ االكتفاء
ددتمةا ولكن باسدددتصدددال أراض جديدة
الذاتي مسد ً
تما ًما وسدددددوف يُسدددددم ُح ي تلر المةحلة بزراعة
المحاصي ذات الطلب العالمي للتصدية وسوف
يتم ا تيار المسددداحات المطلوبة للزراعة حسدددب
جودة التةبددة وكفدداءة العدداملين بهددا وتقييم جودة
المحاصي الل المةحلة األولى.
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*المةحلةُ الثالثة :ومدتها  ٠سددددددنوات يتم ا تيار
عدددد من المحدداصددددددي د الجددديدددة تضددددددداف إلى
لمحاصدي األساسية لزيادة التنو ي السوق مع
الثبدات على تصدددددددية المحاصددددددي ذات الطلب
العالمي وتسددددتطيع أراضددددينا أن تنتج محصد ً
دددوال
ذات تنا س قوت.
البندُ الثالث :األراضدددددي المملوكةُ للدولة ليسدددددي
ً
محال للبيع ،ولكن يتو ة حق انتفا ألت مسددتثمة
ال يزيد عن  ١٤سدددنوات وال تُسدددتغ األرض إال
للزراعة قط وإذا تم اسدددددتغاللها ي شددددديء أ ة
غية ذلددر يتم الحجز على األرض ود ع غةامددة
تصد لثمن األرض بالكام وال تق عن نصفها
(يتم احتسدداب ثمن األرض حسددب سددعة السددوق
ي وقي اكتشاف الم الفة).
البندُ الةابع :يتم إعفاء ك مسدتثمة ي األراضي
الزراعية من الضددددددةائب الل المةحلة األولى
ويسدتمة اإلعفاء إلى المةحلة الثانية حسب جودة
محاصيله ي المةحلة األولى.
البندُ ال امس :إعادة تأميم ك المصددددددانع التي تم
صها الل الثالثين عا ًما السابقة ،وسوف
ت صدي ُ
___________________________________________________________________________________________________________

سلسلة عازف البيانوال ١

"استشارة في البالاله"

محمد حياه 77

يتم سدددددددددادُ المبدددال التي دُ عدددي من أجلهدددا إلى
ُمستحقيها كمساحات أراض بحق انتفا لمدة ١٤
سدنوات لالستثمار الصناعي قط ،على أن يكون
نشددا ُ
ط تلر المصددانع الجديدة هو اسددتغالل المواد
ال ام المسددددت ةجة من الدولة سددددواء كاني مواد
دام بتةوليدة أو زراعية او حيوانية او سددددددمكية
ً
بدال من تصديةها كمواد ام أولية قط.
البنددُ السدددددددادس :يُمن ُح اإلعفدداء الضددددددةيبي لكد
مسددتثمة صددناعي لمدة  ٣سددنوات ولكن يُشددتةط
لمنح هددذا اإلعفدداء بنددا ُء معهددد ني تدددريبي يكفي
بحددد أدنى لمددائددة طددالددب يكملوا تدددريبهم العملي
بدالمصددددددنع ويُمن ُح سددددددندةً إضددددددا يةً من اإلعفاء
الضةيبي بعد تعيين  ٥٤طالبًا مت ة ًجا من معهد
المستثمة أحد تلر
مصنعه بحد أدنى ،وإذا الا
ُ
الشدةوط يُ ُ
حجز على المصدنع لمدة عام يستل ُم ي
نهايته نصدددا ماتم بيعُهُ من إنتاج مصدددنعه ،وإذا
تكةر هددذا ال طددأ يُ ُ
حجز على المصددددددنع لثالث دة
أعوام ويُمن ُح ي نهدايدة كد عدام ربع مدا تم بيعُهُ
من إنتاج مصنعه.
البندددد السددددددددابع :يُعددداد ت ُح المعددداهدددد الزراعيدددة
والصددددددنداعية مةة ً أ ةى وت ُفتح صددددددبا ًحا لطلبة
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المةحلة الثانوية ومسددددا ًء للحاصدددددلين على تعليم
متوسددددددط أو عدددال (طلبدددة التعليم المفتو كمدددا
تسددددمونهم) العاطلين منهم قط وتكون شددددهادتها
ويدقدبددد ُ
الدتوظيا بهددددا ي الهي ددددات
مدعدتدمددددة ُ
ُ
الحكومية.
البندُ الثامن :يت ُم اال ُ
تفاق مع وزارة المعارف على
غلق كليدددة التجدددارة والحقوق والتةبيدددة واألداب
لمدة  ٦سددددددنوات لكفاية ال ةيجين العاطلين منها
حتى اآلن إلشدددغال الوظائا المطلوبة الل تلر
الفتةة إذا ُوجدددت ،وتجهز مبدداني تلددر الكليددات
السدددددتقبال طلبة التدريب الصددددددناعي والزراعي
لدراسة النظةت والعملي إذا أمكن.
البنددُ التاسددددددع :ت ُعطى مهلة مدت ُها شددددددهة للتجار
لتصددددددفيدددة الم زون من البضدددددددددائع الموجودة
ُ
عالن بعددد ذلددر على
بم ددازنهم وسددددددوف يتم اإل
قدائمدة السددددددلع والبضدددددداعدة المتاحة لإلتجار بها
وسددوف يحددُ لها سددعة ثابي للمسددتهلر يُ ُ
علن ي
نشددةة يومية وال يُسددم ُح باإلتجار ي سددلع أ ةى
أو التالعب ي األسدددعار ال ُمعلنة ،وأذا حد ذلر
يتم الحجز على م دددازن التددداجة ومندددا دددذ البيع
التدابعدة لده ويحةم من متدابعة النشدددددداط لمدة عام
على أن يتسدددلم ك شددددهة نصددددا ما تم بيعُهُ من
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حجز عليه مةة ً
بضددددددائعده قط ،وإذا تكةر ذلر يُ ُ
أ ةى ويُحة ُم من التجدارة لمدة ثال سددددددنوات،
ويستل ُم ربع ما تم بيعُهُ قط.
البندُ العاشدددددة :ت ُ
واألجور بمبدأ
الةواتب
حسدددددب
ُ
ُ
ُ
الةاتدب مقدابد اإلنتداج ،لكد عدام حد أدنى من
اإلنتاج يؤ ذُ عليه الةاتب وأق منه ي صدددددم من
راتبه ،وبحد أقصددددددى من اإلنتاج يسددددددتحق عنه
مكا أة ً تشجيعية.
البنددددُ الحدددادت عشددددددة :ت ُلغى جمي ُع األجدددازات
دددتعوض عنها بمكا أة
الموسددددمية والةسددددمية ويسد
ُ
مداديدة مقددارها راتب شددددددهة ي نهاية ك عام،
ويسددددتثنى من ذلر العطلة األسددددبوعية يوم واحد
باإلضدا ة إلى سبع أيام أجازة سنوية تؤ ذ بشك
منفةد وليسددددددي مجمعدة بحد أقصددددددى ثال أيام
متتالية.
البندُ الثاني عشددددددة :يتم إنشدددددداء "شددددددةطة أمن
االقدتصددددددددداد" وهي المسددددددؤولدددة عن مةاقبددددة
الدمسددددددتدثدمدةيدن والمزارعين والتجددددار ومدددددى
التزامهم بددالقوانين أعاله وكتددابددة تقددارية بددذلددر،
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ويمتلر قوة ضددددبطية بمسدددداعدة رجال الشددددةطة
وسددددددوف يتكون من ال ةيجين المتفوقين الل
العشةين عا ًما السابقة والذين ال يق تقديةهم عن
"جيددد" ،ولكن عدداطلين عن العمد وسددددددوف يتم
تدريبُ ُهم سددددتة أشددددهة ي أكاديمية الشدددددةطة ،ثم
شدددددهةين ي ك من وزارة التجارة والصدددددناعة
ُ
تعيين األكفأ منهم.
والزراعة ،وبعد ذلر يتم
لم يشددددددم د هددذا الفةمددان جميع اإلصددددددالحددات
المطلوبة ولكن به النسبة األكبة من اإلصالحات
الضددةورية ،أدعوا للا بالتو يق لنا ولكم والعيش
كثيةا اآلن لنتحمد
بحيدداة كةيمددة ،دعونددا نتحمد
ً
األق بعد ذلر ،بإذن للا.
المس ول عن الملا االقتصادت
محمد علي باشا
أنهى كةيم كتدابدة الفةمدان بعدد تعدديد صدددددديغته ليكون
مالئ ًما للكنة واللهجة الحالية حتى يسدده على مسددتمعيه
الفهم ،ثم نظة إلى السدددلطان محمد علي مبتسددد ًما وعيناه
يملؤها التفاؤل قائالً:
 أندا بقيدي متفدائد جدًا معالير بالفةمان دا واللي يه،ربنا يقدرنا ونقدر نطبقه ي الواقع.
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ناظةا لكةيم مسدددتغةبًا من
تتسددد ُع حدقةُ عين محمد علي
ً
ينصددددددةف بعد أن سددددددمح لهُ
أ ة كلمداته ويةاقبُه وهو
ُ
باالنصةاف.

******
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ةب
ي الغة ة المجاورة كان الدكتور مشة ة
يجلس يش ُ
ُ
ُ
يمكن
قهوتهُ ي بُطء وهدوء مسددتمع لحديث هشددام عما
يجلس
تنفيددذُهُ ي حدد أزمددة التعليم الحدداليددة وأمددامهم
ُ
الدكتور مصددددددطفى محمود مد نًا السدددددديجارة منصددددددت ًا
بتةكيز لهدذا الحديث حتى بدأ الدكتور مشددددددة ة بحديثه
بعد أن أنهى قهوتهُ ووضعها على المنضدة أمامه قائالً:
 اسدددمحولي يا زمالئي األجالء أن أعلن أن ح أزمةص ي ثالثة محاور ،محور المدرسددددددة،
التعليم تتل ُ
محور المنهج ،محور المعلم ،لو استطعنا أن نتكاتا
ونوجدد حلول للمحداور دت ،حنقددر نبني جي متعلم
متطور ذاتيًا ألن هذا الجي سدددددديكون هو صدددددداحب
الدقدةارات الدتدي سددددددوف تدندهدي على تكةار تلدددر
األزمددات ،بدددون علم ال يوجددد مسددددددتقب د  ،وبدددون
مسددتقب ال يوجد أمان ،وبدون األمان تصددبح الدولة
مث الغابة تنقسم يها الكائنات إلى صائد و ةيسة أو
أصحاب سلطة وأصحاب ال شيء.
أشددددددداد بحددديثده دكتور مصددددددطفى محمود وأراد تددأكيددد
وتوضيح رأيه قائالً:
ً
عال أنا مع حضدددةتر جدًا ي الةأت دا ،الطف الزم
ي ةج من دائةة األزمدة ،ألنده نتيجة وليس سددددددبب،
حضدةتر بتفكةني بفيلم تسجيلي ألماني عةضته ي
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حلقة سنة  ٩٠متصور بكاميةة دقيقة جدًا أيامها بك
تدأكيدد عن حيداة النبتدة ،وكدأن الطفد هو البدذرة اللي
الزم تتزر ي تةبة صددددددالحة اللي هي المدرسددددددة
والزم ال يةعهددا ودا طبعددا المعلم ،والمددايددة اللي
بيسددددديقها الفال هو المنهج ،لو حصددددد آت ل ي
الثالثة ،بتتأثة بك تأكيد النبتة وت ةج مشوهة.
 ممكن أضددددديا حاجة على كالم حضدددددةتكم ،أنا معحضددددددةتددر يددا دكتور مشددددددة ددة ي نقطددة المحدداور
المؤثةة على األزمة ،وأتفق بةضدددده معا يا دكتور
مصدددطفى ي تشدددبيهر القوت للطف والنبتة ،بس لو
كاني البذرة جاية من ثمةة اسددددددة عمة ما النبتة ما
حتطلع سليمة ،األب واألم ليهم دور كبية ي العملية
التعليمددة وأوقددات كتية بيكونوا همددا األزمددة الحقيقددة
للطفددد  ،الزم نضدددددديا محور رابع وهو أوليدددداء
األمور.
ُ
كداندي
كلمات هشددددددام ذا طابع مةيح على آذان ك من
دكتور مصدددطفى ودكتور مشدددة ة وأيدوا إضدددا ته حتى
بدأ دكتور مشة ة حديثه قائالً:
 يبقى الزم نبدأ بوضددددددع عدة قةارات مبدئية وأولهار ع نسددددددبددة اإلنفدداق العددام على التعليم ي الموازنددة
العامة للدولة إلى  ٪١٤وتسددددددتمة ي زياة سددددددنوية
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بمقدار  ٪١لتص بعد  ١٤سنوات إلى  ،٪٠٤وثاني
قةار هو إلغدداء النظددام المعوق المسددددددمى بددالثددانويددة
العامة نهائيا ً.
ً
مهلال سعيدًا ثم طاف حول الغة ة را عًا يديه
قفز هشدام
مث العبي كةة القدم حتى وصدددد لباب الغة ة وسددددجد
سجدة شكة ثم قام بتقبي رأس الدكتور مشة ة ،ك هذا
واالثنان اآل ةان ينظةان له بتعجب واسدددتغةاب شدددديد
وظهة عليهما الشددر ي قواه العقلية والح هشدددام ذلر
ضددددددحدر وحدداول تهدددئ دة مالمح الةيبددة الظدداهةة على
وجوهم قائالً:
 أنا أسددددددا وبعتذر لحضددددددةتر ،أصددددددلر ماتعة شحضددةتر قةار زت دا كنا مسددتنينه بقالنا قد إيه؟ ي
أجيال طلبة إتفةمي وضددا مسددتقبلها بسددبب النظام
ده ،وأجيال أولياء أمور حالتهم إتبهدلي وبقي كةب
وضدددا حلمهم ي والدهم بسدددبب ضدددغط النظام ده،
ونتيجدة الطداحوندة الفداشددددددلدة دت العر اللي إحنا يه
دلوقتي ،أنا كهشام متفائ .
 أندا ممنون ليدر على إشددددددادتدر بكالمي وسددددددعدادترالمفةطدة ولكن تلدر البدداية ولم أكم بعد ،بالنسددددددبة
لمحور المددرسددددددة حيتم تحويد  ٪٠٥من المدددارس
التعليم األسدددددداسددددددي لنظدام المدارس الدا لية ملحق
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معاها مبيي للطلبة التي تقع المدرسددددة الدا لية على
مسددددددا ة تزيد عن  ١٤كيلو متة من منزلهم ومن ي
محيط أق من ذلر يكون الموضو إ تياريًا ألولياء
األمور ي بداية ك عام وسددددديكون نظام المدرسدددددة
كتالي:
أ ً
وال الدراسدددددة مس أيام ي األسدددددبو وعطلة الجمعة
والسبي يقضوها مع ذويهم.
ثانيًا يبدأ اليوم الدراسدددي من السددداعة السدددابعة صدددبا ًحا
عصةا.
وحتى الساعة الةابعة
ً
ثالث ًا يتكون اليوم الدارسدددددي من  ٨حصدددددص دراسدددددية
مقسددددمة إلى (  ٦حصددددص علمية  ١ +حصددددة تةبوية
وسددلوكية  ١ +نشدداط ) مدة الحصددة سدداعة كاملة وبعد
ك ثال حصص تؤ ذ راحة مدتها نصا ساعة.
رابعًا تنقسدم الحصة قسمين ،قسم لشة المعلومة وقسم
التطبيق والواجبات ،ويسدداعده المعلم يه ،يمنع بتات ًا أن
يطلدب من الطدالدب آت واجبدات إضددددددا ية يقوم بها بعد
انتهاء يومه الدراسي.
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امسددددا يتم اسددددتقبال ي المدارس الدا لية ك األطفال
ً
الذين وص أعمارهم إلى  ٠سنوات ويسمى بـ " الجي
األول " سدددددديكون هذا الجي هو أول ثمار التطوية بعد
 ١٤سنوات من اآلن.
حاول دكتور مصطفى محمود مقاطعته قائالً:
 آسدددا لو قاطعي حضدددةتر لكن بالنسدددبة لموضدددومجانية التعليم حضدةتر شدايفه إزات؟ إلنه موضو
شائر من تةة طويلة تزيد عن نصا قةن.
صدمي ً
ظة
قليال دكتور مشدة ة ثم نظة لهشام وكأنهُ ينت ُ
ً
منتظةا منه
ينظة إليه متلهفًا
سدؤاال لكن وجد هشام
منه
ً
ُ
سا عميقًا وقال:
إجابة سؤال دكتور مصطفى أ ذ نف ً
 المجانية من وجهة نظةت حتبقى للمةحلة األسدداسدديةقط مةحلدة "البنيان" كما أ ضدددددد تسددددددميتها واللي
مدتها  ٥سنوات دراسية ،بعد ذلر ي مةحلة التأهي
(المةحلدة اإلعدداديدة) ومدتها  ٣سددددددنوات ،ومةحلة
القيادة (المةحلة الثانوية) وهي مدتها سدددنتين سدددوف
يطبق بهما نظام المنح الم صددصددة للطلبة المتفوقين
دراسيًا وأ القيًا والموهوبين قط.
 آسدددا لو قاطعتر يا دكتور طب وبالنسدددبة للمدارسال اصة االستثمارية حيبقى وجهة نظة إيه؟
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 يدا دكتور هشددددددام يدا عزيزت ما يش حاجة اسددددددمهاا سددددددتدثدمدددار دي الدتعليم والةبح يددده يبقى لوس،
االستثمار ي التعليم والةبح يه يأتي من ا تةاعات
متطورة للمسددددددتقبد  ،اللي عددايز يسددددددتثمة ي العلم
يسددددددتثمةهدا ي البحدث العلمي أو ي مددارس بتدت
حدداجددة مدداتقلش أهميتهددا عن الميدا والهواء والتغددذيددة
ألى طفد ودول الزم يبقوا بددالمجدان أو بتكلفددة قليلددة
لكن اللي سددددددمعتدده منددر دا بقى نددادت أو ملهى ليلي
بإشتةا يالي بيد عه ولي األمة عشان إبنه ينشغ
عنده  ٩شددددددهور ي السددددددنددة ونص يومده مش معدداه
وتتةجم بعثة إبنه ي األ ة بشهادة بإمضاء صاحب
الملهي عشان يتفا ة بيها الوالد.
 الح إيه طيب يا دكتور مشة ة نقفلها أحسن يعني؟ابتسم دكتور مشة ة وقال للدكتور مصطفي مازحا ً:
 يحظر يا دكتور مصددددطفى ،مش لدرجة غلقها يعنيأندددا محتددداج األرض والبندددايدددة بتجهيزاتهدددا وطددداقم
التدريس بتاعها أما غية كده مش عايز وعشدددان كدا
حأصدر قةار بالحجز علـي جميع المدارس ال اصة
والتجةيبية واالسدددتثمارية لمدة  ١٤سدددنوات وسددديتم
التعويض لهم بنصدا قيمة األرض والبنايات حسب
سعة الدولة ويتم الد ع على أقساط سنوية بعد سنتين
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من اآلن وسوف يُمن ُع إعطا ُء تصاريح ببناء مدارس
اصدددة نهائيًا إال بعد ت ةج الجي األول وبشدددةوط
معينة ُ
تتفق مع المحاور األساسية وتطويةها.
وقا هشام وانحنى احتةا ًما لتحية الدكتور مشة ة على
قةاراته ثم أشار بيديه االثنين راس ًما كةة كبيةة وقال:
 وبالنسدددبة للقنبلة الكبيةة ..المناهج اللي من حضدددارة 0٤٤٤سنة دت ،الزم نفجةها بأت شك .
 بص يا دكتور هشام الزم كلمة تطوية المناهج يكونتطوية ي أسددددددلوب شددددددة المعلومددة مش بس ي
تغييةهددا ،وأنددا شدددددددايا أن يتم إلغدداء الةسددددددوب ي
مةحلددة البنيددان نهددائي داً ،حيددث إنهددا مةحلددة يجددب أن
نحبددب الطفد ي أن يطلددب العلم كمددا يطلددب الطعددام
والشدددةاب ،تكون رغبته ي تحصدددي المعلومة ألنه
يلمسها ي الواقع وليس قط كحةوف على صفحات
الكتب ،سددددددوف تتواجد بالتأكيد ا تبارات ،ليسددددددي
لنجاحه أو رسددوبه وإنما لمعة ة نسددبة تحصدديله من
المعلومات وه سدددبب المشدددكلة المعلم أم هو؟ وما
ميوله؟ دورنا أن نكتشا مميزات ك طف وننميها؟
ونعةف ما ينقصددده ونحاول نكمله أو نجعله يسدددتغله
بشك صحيح.
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علميًا لك مةحلة عمةية هنا قدرات شدددددد صددددددية
وسددددددلوكيددة وعلميددة يجددب أن تتوا ة ي ك د طف د
طبيعي ،ولكد مسددددددتوى ذكدداء حجم من المعلومددات
يكفيده ،نعةف مدا يميز هدذا الطف ما هواياته؟ وهذا
ما جعلني أن أقسددددددم المنهج التعليمي لثال أقسددددددام
وذلددر بمسددددددداعدددة ال بةاء اليددابددانين وسدددددديتم تحددي
إشدددةا هم بك تأكيد ،أوال ً منهج علمي حسدددب عمة
ك طف وقدرة اسدددتيعاب عقله من المعلومات ،ثانيًا
منهج تةبوت وسددددددلوكي ال يجددب أن ندددرس الدددين
حتى نتحددد عن األ الق والتةبيددة ،ألنندا إذا ذكةنددا
األ الق والصفات الحميدة كمد للمعلومة سيكون
الدددين هو مصددددددددرهددا من الل قصددددددص األنبيدداء
والةسدددددد ي م تلا األديان يجب أن أربط الطف
بسددددددلوكيدات وأ الق دينده حتى يددر أنده يجب أال
يسددددةق حتى يكون مث النبي محمد صددددلى للا عليه
وسدلم موصوف بالصادق واألمين وليس ألنه ي اف
أن تقطع يده ،إنه يجب أن يُكةم الضددددددعفاء وال ينفة
منهم كما كان يفع النبي عيسددى عليه السددالم ،يتعلم
أن يةغدب ي الجندة وليس قط أن ي داف من النار،
اسددددت دام أسددددلوب التةغيب وليس التةهيب ،جميع
السددددددلوكيدات واأل القيات مهما زاد التطور العلمي
ستبقى أساسها الدين.
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أما ثالث ًا هي األنشددددددطة يجب أن يمارس الطف أت
نو نشدددددداط يفةغ يده طداقته ويكتشددددددا من الله
مدايميزه ومددا النعمددة التي وهبهددا للا لده ،أت نشددددددداط
رياضي ثقا ي ني علمي قيادت ،يجب أن يكون لنا
دور ي اكتشاف وتنمية موهبته.
ش دعة هشددام هنا بإحسدداسددين متناقضددين ،انبهاره بفكةة
المنهج المقسدددددم و و ه من صدددددعوبة تطبيقه حاول أن
يستوضح أكثة منه حتى ال يفقد األم قال:
 بددالنسددددددبددة للفكةة ي تطبيق المندداهج دت ودرجدددةارتباطها بالنجا والسدددقوط حيكون إزات عشدددان دا
حيفةق كتية ي نجاحها وآسدددا لو بحبط حضدددةتر
لكن الواقع ظيع.
رسم الدكتور مشة ة ابتسامةً بسيطةً ثم أجاب:
 زت ما قُلي سابقًا إن ي المةحلة البنيان أو االبتدائيةسدددددديتم إلغداء الةسددددددوب يها ولكن سدددددديكون هنا
ا تبارات لقياس نسددددددبة تحصددددددي الطف من المعلم
ودراسدددة أسدددباب ان فاض نسدددبة تحصددديله ،ويعتبة
الندداجح ي هددذا النظددام الجددديددد من يكون تقددديةه ي
الدمدندهدج الدعدلدمدي ال يقددد عن مقبول و ي المنهج
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التةبوت جيدد واألنشددددددطة جيد ،ويمنح منحة مجانية
للتعليم لمددة عام ي المةحلة اإلعدادية والثانوية من
يحصدددددد على تقدية ال يق عن جيد جدًا ي الثال
مناهج  ..بذلر سددي ةج جي متميز علميًا وسددلوكيًا
وموهوبدا مهمدا كداندي موهبته سددددددوف يجدنا لدعمه
ً
وتميزه يها.
بدددالدنسددددددبدددة للغدددة اإلنجليزيدددة ،يتم تقسدددددديم منهج
إيلتس" "IELTSعلى  ١٤أعوام لدراسدددددته بشدددددك
كددام د بد ً
دديال عن المنهج المتعددارف عليدده حدداليً دا ي
المددارس حتى يقوم الطددالدب بدالحصددددددول على تلددر
الشددددددهدادة قبد د ولده الكليدة وهذا لن يتحقق إال من
الل هذا النظام.
ويتم عم بةلمان صددددددغية لك مدرسددددددة مكون من
أمناء الفصددول المةشددحين باالنت اب ويقوموا بعم
اجتمددا شددددددهةت لبحددث المشددددددداك د والمقتةحددات
بحضور مشةف من المدرسة ومشةف من الوزارة،
ويتكون بةلمدان أكبة لك محا ظة يكون أعضدددددداؤه
من رؤساء البةلمانات الصغيةة يعقد اجتماعه ك ٣
شدهور بحضدور مشةف من الوزارة لبحث المشاك
واالقتةاحات وذلر لبث الثقا ة السددياسددية الصددحيحة
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بين األطفال منذ الصغة.
حاول الدكتور مصدددطفى محمود سددددؤاله ،ولكنه تةاجع
الح الدكتور مشة ة ذلر قال له:
 شدك حضددةتر يا دكتور عايز تقول حاجة ،اتفض ددا شيء يشة ني وأكون ممنونلر بك تأكيد ،اتفض
يا دكتور.
 متشدددددكة لذوق حضدددددةتر يا دكتور ،حضدددددةتر كالكالم اص بجي عنده  ٠سنوات قدامه عشة سنين
ي تطبيق نظةية حضددةتر اللي ما يش جدال عليها
إنهدا من أرو النظةيدات العلمية الحديثة ي تطوية
التعليم ،لكن بالنسددبة للجي الحالي اللي ي المدارس
حاليًا حيكون مصيةه إيه؟
 سدددديتم اإلعالن عن توقا الدراسددددة لمدة عام إلعادةتأهي المدارس والمعلمين والطلبة وسددددوف تسددددمى
بدعدددام التطوية ،على الطلبدددة والنظدددام القددددديم ي
مةحلتي اإلعدددداديدددة والثدددانويدددة أن يقيموا ويحددددد
مسددددددتواهم ي اللغددة اإلنجليزيددة من الل اال تبددار
األون الين على موقع جدامعة كامبةيدج البةيطانية،
و الل هذا العام يجب أن ينهي ا تبار  ٠مسدددتويات
إضددددددا ية والدراسددددددة سددددددوف تكون أون الين قط
ويشتةط أال ينتق إلى العام الدراسي القادم إال بتقديم
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شددددددهددادة اجتيددازه ألربع دة مسددددددتويددات من جددامعددة
كامبةيدج.
أما عن الطلبة الباقين ي المةحلة االبتدائية سددددددوف
يطلدددب منهم بحدددث من الل زيدددارة  ١٤أمددداكن
تاري ية يقدم البحث ومة ق معه عدد من الصور له
ي تلددر األمدداكن التدداري يددة ال يق د عددددهددا عن ٠٤
صدددورة م تلفة ي تلر األماكن التاري ية ويقوم ك
طف بعم يديو يشددة يه زيارته ثم يقوم بمناقشددة
البحث وشدددةحه أمام أحد مشدددة ي الوزارة ي نهاية
العام.
 كالم رائع دكتور مشددددددة ة نيجي للفال اللي ممكني ةب ك دا حضةتر حتعم إيه معاه؟
 بص يددا دكتور هشدددددددام زت مددا ضددددددةب الدددكتورمصددددددطفى مثدال إن الطفد نابتة ولم يتأثة بالعوام
السددددددلبيدددة التي حولددده ةيجين كليدددة تةبيدددة الل
العشدةين سنة اللي اتوا ولم يو قوا ي عم تةبوت
حيكونوا همددا النبتددة اللي حشددددددتغ د عليهددا ،زراعددة
معلمين يليقوا بددالنظددام الجددديددد ،سددددددوف يتم عمدد
دورات تدددأهيليدددة للنظدددام الجدددديدددد لهم الل عدددام
التطوية ،وا تيار األ ضددد منهم علميًا ونفسددديًا لتلر
المهمة ،وإذا كاني الضةورة تستدعي االحتياج لعدد
إضا ي من المعلمين للمدارس الدا لية التابعة للنظام
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الجدديدد يمكننا تح الباب للمعلمين الذين يمارسددددددون
التعليم بددالمدددارس ولكن عليدده أن يتفةغ لمدددة عددام
كام وينجح ي اال تبارات النهائية.
أما بالنسدددبة للمعلمين الباقيين ،سددديتم الل هذا العام
عم دورات علمية ونفسدددددية وسدددددوف يتم ا تبارهم
ا تبارين بشددددك دورت يتكةر ك عام بعد ذلر قب
الدراسددددة ،األول علمي ي المادة المت صددددص يها
والثداني نفسددددددي ،ويجدب أن يجتاز االثنين بتقدية ال
يق عن جيد جدًا ي العلمي وجيد ي النفسدددددي حتى
يعود للتدريس مةة أ ةى ،وإذا رسددب يتم اسددتبعاده
من الوظيفة حتى ا تبار العام القادم.
وبعددد االنتهدداء من عددام التطوية ومع بدددايددة العددام
الدراسددددي القادم ت ُحذف من المنهج جميع المعلومات
التي ليسددددددي ذات ائدة حقيقية وال يُسددددددتفادُ منها ي
العصدة الحالي ،ويجب على ك طالب تسددليم شهادة
اجتيددازه مسددددددتوت إضددددددددا ي ي اللغددة اإلنجليزيددة
مسددددددت ةجدة من جدامعدة كدامبةيددج البةيطدانية قب
بداية العام الدراسدددددي ك عام ،وبالنسدددددبة لل ةيجين
من كليدة التةبيدة الدذين لم يتم ا تيارهم ي المدارس
الددا ليدة حسددددددب النظدام الجدديد ،يتم تشددددددكي لجنة
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تضددددددمهم تدابعة لإلشددددددةاف الياباني وليس للوزارة
وتسمى بـ د "لجنة مةاقبة االنضباط" ،ووظيفتها ً
أوال
تفتيش المدددارس وعمد تقددارية عن كد زيددارة ويتم
توزيعهم بشددددددكد متغية كد تةة وال يؤ ددذ بتقةية
ضدد مدرسة إال إذا أجمعي ثال تقارية م تلفة من
أ ةاد م تلفين من اللجنة على تلر النقاط ،ثانيًا عم
ا تبددار مفدداجو الل التةم األول لطلبددة المدددرسدددددددة
يكونوا هم المةاقبين يددده لتقييم المعلمين ودرجدددة
تحصدددي الطالب منهم وذلر يعكس مسدددتوى اإلدارة
المدرسددددية ي متابعة المعلمين وإذا لم تتعدى نسددددبة
النجددا  ٪٦٤يُعدداد اال تبددار ي التةم الثدداني وإذا
تكةر التقييم ت ُستبعد اإلدارة المدرسية لمدة عام حتى
يتم تأهيلها لتلر الوظيفة.
يحاول الدكتور مصددددطفى أن يكم ما يسددددةده الدكتور
يفكة يه قائالً:
مشة ة وكأنهُ يستنت ُج ما
ُ
 اللي همته من كالم حضدددددةتر وباألسدددددلوب دا إنرحتطبقدده على أوليدداء األمور عشدددددددان الك د يتحة
ب طوات منتظمة نسدددددبيًا كمحاولة لتةميم الشدددددةوخ
المنتشدددةة اللي تفشدددى بشدددك كبية ي النظام العاجز
دا.
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أمدال الددكتور مشددددددة دة رأسدددددده موا ًقدا بنظةة إعجاب
بالدكتور مصطفى وهو يؤكد حديثه قائالً:
 بك تأكيد سيتم عم دورات تثقيا سلوكي وتةبوتقبد بددايدة كد عدام ألوليداء األمور لتدأهيلهم للتعام
مع الطدالدب والحفداظ على مدا اكتسددددددبه بالمدرسددددددة
والتحفيز عليددده ،ويشددددددتةط أن يجتدددازوا اال تبدددار
النهددائي بتقددية ال يقد عن جيددد حتى يتم قبول ابنهم
ي المدرسة لد ول العام الدراسي الجديد.
 شابوه دكتورت العزيز. وبكددا يبقى يدا عباقةة قدرنا ن طط لتطوية المحاوراألربعة بشك كويس جدًا  ..بشك ةا ي.
قالها هشام متفا ًةا بما انتهوا إليه وذهب إلعداد كاميةا
الفيديو لتسددجي قةاءة الدكتور مصددطفى مشددة ة ل طة
التعليم المتطورة التي أنهوا جميع النقاط بشددددددأنها حتى
يةس هذا التسجي لجميع القنوات إلذاعته.

******
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بعد أن أنهي هشددام تسددجي البيان الةسددمي من الدكتور
مصددددددطفى مشددددددة ة ال اص بتطوية التعليم ،ةج من
الغة ة واسددددددتأذن الدكتور مصددددددطفى محمود الدكتور
مشددددة ة ألنه يةيد أن يسددددية مع هشددددام قليالً ،وبالفع
ةج االثنان من مبنى الضيا ة الملكية ثم أسند الدكتور
مصطفى يده على كتا هشام قائالً:
 هو مبنى اإلذاعة بعيد عن هنا كتية. ال هو يدوب تلي ساعة بالعةبية. طب ممكن نمشددددديها مع بعض ،عايز أ تكة تاني لماكني بمشدي ي شوار البلد دت ،يمكن دا يساعدني
علي التفكية ،وأدينا بنتكلم مع بعض.
 دا شةف ليا حضةتر ،اتفض .وبالفع تحة األثنان ب طوات راكزة وأ ةج الدكتور
متوتةا
مصددطفى سدديجارة ً من جيبه وأشددعلها بدا هشددام
ً
بسؤاله عندما قال:
 لو تسددمحلي حضددةتر يا دكتور أنا شددايا حضددةترمن سددددددداعددة مدداقبلددي مجلس الوزارة وبدداأل ص مع
وزية الصددحة وحضددةتر سدداكي حتى لما قعدنا مع
الدكتور مشدددة ة كان كالم حضدددةتر محدود ،أسدددا
على تطفلي.
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ينظة أمامه بهدوء ثم مال
أ ةج د ان سددددديجارته وهو
ُ
بةأسددده ناحية هشدددام راسددد ًما ابتسدددامةً فيفةً تحاول أن
ت فا ما ظهة والحظه هشام ثم قال:
 ما أكثة ما تعلمته على سدددددةية المسدددددتشدددددفىً ..عال
لألسدددددا ،األزمة كبيةة وحلها بيلا ي دماغي بس
مين حيقب الحلول دت ،ح األزمة يا هشام له أبعاد
كتية ،وك بعد له تفاصي أكتة ،وك تفصيلة عايزة
زمن لفكها ،عندنا مسددددددتشددددددفيات حكومية الصددددددة
ومسددتشددفيات اص دة ماص دة ،دكتور ممتاز ودكتور
امتياز ،تمةيض قسدم شحاتة وتمةيض قسم تشةيح،
تجددارة أمةاض وتجددارة أعضددددددداء ،أمةاض مزمنددة
وأمةاض ميةاثيدددة ،أدويدددة بتعدددالج وأدويدددة عدددايزة
تتعالج ،الكمال هلل وحده والمةض للجميع.
لم تسددددددتطع مالمح هشدددددددام أن ت ُكددذب كلمددات الدددكتور
مصطفى ب كاني مؤيدة ً له بكثية من اليأس حتى قال:
 حضددددددةتدر قُلدي كد حاجة أنا لألسددددددا دكتور يمستشفى حكومي والوضع مأساة بس أكيد ي حلول
تقدر ت فا األزمة دت.
 أني مت ي يا هشدددام أن وزية الصدددحة معندوش ثقةي أت حدداجددة ي بلددده من أول الميدداه لحددد األكدد
والهوا وهو جدددايبهم اسددددددتيةاد وتعقيم و لتة ،ألنددده
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عارف و اهم مقدار الوباء الصحي اللي ي البلد.
 يعني ما يش أم يا دكتور ،أنا كني رامي أم علىحضدددددةتر ي حلول لألزمة دت وأنا ك المشددددداك
اللي حضددددددةتدددر قُلتهدددا ،بس قُلدددي يمكن يكون مع
حضةتر كة جديد.
توقا الدكتور مصدطفى ورمى سدديجارته على األرض
وأطفأها بقدمه ثم أمسر بكتا هشام قائالً:
 بص يا هشام أنا كتبي قب كده ي كتاب لغز الموت"القشدددددددة ي البحة يحةكهددا التيددار والغصددددددن على
الشددددددجةة تحةكده الةيح واإلنسددددددان وحده هو الذت
تحةكدده اإلرادة" ،الحلول موجودة وأنددا دورت إني
أقول الحلول دت ،أنتم جددايبيني عشدددددددان كددده ،وأنددا
حكون على قدر المسددددؤولية يا هشددددام ماتقلقش ،بس
حبيدي أتناقش معا  ،لكن أني صددددددح أنا الزم أقوم
بدورت وهو إني أحط ط تمشددوا عليه ودا سدداعتها
دوركم أنتم ربنا يعينكم.
 متشددددكة يا دكتور وأنا أوعد إننا حنعم اللي عليناعشان ننفذ طة حضةتر.
 الموضدددددو مش طة وال حاجة الموضدددددو حلولثنائية لك مشددددددكلة ،يعني مشددددددكلة المسددددددتشددددددفيات
الحكومية منتهية الصددددددالحية ،نعم لها انتداب لو د
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طبي من ألمدانيدا يشددددددك لجنة تكون مسددددددؤولة عن
المسدددتشدددفيات الحكومية وتحدد تكاليا إعادة إنشددداء
وتجهيز المسددتشددفيات دت حتى تكون صددالحة لتقديم
عالج آدمي ،وهنقوم بتمويددد التجدددديددددات دت من
الل أ ذ ضعا الضةيبة من المستشفيات ال اصة
الل الـ  ١٤سنين القادمة ،أو أن ت تار المستشفيات
ال اصددددددة أن تسدددددداهم ي تجديدات اللجنة األلمانية
المشدة ة على تطوية المستشفيات الحكومية بمنح ال
تةد وال تقددد عن تجهيز  ١٤٤سددددددةية وغة تين
عمليات م تلفة وصدديدلية كاملة حسددب المواصددفات
المحددة من اللجنة قط وعلى أسدددددداسددددددها تعفى من
الضةيبة الجديدة لمدة  ٣سنوات.
 وبكده حضدددددةتر الل سدددددنتين أو  ٣سدددددنين حيقبىعندنا ً
عال مسددددتشددددفيات ينفع تعالج مةيض وتحتةم
الدددكتور اللي طلع عيندده وعين أهلدده عشدددددددان يبقى
دكتور.
ابتسم الدكتور مصطفى من تفاؤل هشام قائالً:
 اللي اتجدددد الحجة بس أمددا البشددددددة اللي حيبقى معالحجة دا تعديله أصعب من اللي ات.
انحنى هشدددددام بةأسددددده من اليأس وبعد أن اسدددددتيق من
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غفوته قائالً:
 عنددد حق وللا يددا دكتور حضددددددةتددر بتقول يهددا!،ممكن تالقي دكتور شدددداطة ً
عال بس مد ون وسددددط
طقم دكاتةة نفسديتهم وحقدهم واستغاللهم مهما كانوا
كبار مايسددددداووش طالب امتياز ،الدكتور دا يا بيبقى
زيهم عشدددان يقدر يعيش وسدددطهم ،يا إما يدور على
سفة وغيةنا يستفاد بيه.
 أنا معا جدًا إن الدكاتةة المصددددددةيين من أشددددددطةالددددكددداتدةة دي الدعدددالدم الدعدةبدي ودا اللي بي ليهم
مطلوبين ،لكن ليددده الطبيدددب الهنددددت اتميز عندددر،
عشدددان هما عار ين إن وظيفة الدكتور شددديء مقدس
ل دددمددة البشددددددةيددة بيكون مةكز احتةام وتقدددية من
الجميع ،الددددكتور الهنددددت عدددايز يبقى طبيدددب من
صددددددغةه ،هنددا الدددكتور نقطددة تفددا ة للوالدددين قط،
عملدي طبقيدة ي المجتمع ،بقدي كلية القمة عشددددددان
أتفا ة بيها ،مسددددددمى كليات القمة مش موجود غية
ي مصددددددة لألسددددددا ،هي بقي قمة عشددددددان درجة
التفا ة اللي بيكسبه صاحبها هو أهله ،مش لصعوبة
دراسددددددتهددا مثالً ،ألن ي أمةيكددا كليددة الحقوق من
أصددددددعدب الكليات دراسددددددة وتعتبة ً
عال من كليات
القمدة ،ح أزمة الدكتور إنه يكون طبيب نجاحه ي
 ٣سددددددنين التكليا مةتبط بتقةيةه عن ك د مةيض
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وتقةيةه الشددهةت عن دمة التمةيض معه وتقةيةه
عن إدارة المسددتشددفى ودرجة السددالمة بالمسددتشددفى
وتقةية عن الددكتور المشددددددةف ،أمدا عن األسددددددتاذ
الدكتور القديم حيشددددددةف على تدريب دكتور امتياز
المكلا.
 معا حضددددةتر جدًا بس الزم بةضدددده عدد الكلياتيزيد ،العدد المت ةج غية كا ي.
 الزم طبعا يا هشام لكن مش دلوقتي. طب ومأساة قسم التمةيض اللي ممكن تضيع أروادت حلها إيه؟
توقا الدكتور مصددددددطفى وأشددددددار لهشددددددام أن يقتةب
ليسدددددداعدهُ على الجلوس وق كةسددددددي متهالر بمحطة
أتوبيس مهجورة وبعد تنهيدة طويلة قال:
 دت ًعال مددأسدددددددداة ،وظيفددة مددالهدداش عالقددة بدداللي
بيحصدددددد  ،بقي أسددددددلوب شددددددحاتة ر يص وممكن
يوصددددددد لالبتزاز وطلددب إتدداوة وكددأننددا ي روايددة
الحةا يش لألديدددب نجيدددب محفوظ ،ابتزاز ر يص
قدددام دددمددة ممكن تسددددددعا أو تنقددذ رو بني آدم
والجزء األحقة منهم اللي بقى شدددغال صدددبي جزار،
اللي بينظا ويقسدددم الدبيحة حسدددب ما اللي شددداريها
عددايز ،مددا يددا وعصددددددابددة على كبية ،ودت حلهددا من
___________________________________________________________________________________________________________
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وجهددة نظةت هو حلهددا من جددذورهددا ،إعددادة تددأهيد
جميع قسدددددم التمةيض مع ا تبارات علمية ونفسدددددية
وأ ددذ نسددددددبددة منهم ال تتعدددى  ٪١٤من المتميزين
والمقبولين ي ا تبددارات إعددادة التددأهي د وتسددددددمى
"إشددددةاف تمةيض" ويتم عم عقد عم لمدة سددددنة
قط وتعاد اال تبارات بشدك سنوت ،ويد الجميع
كةا على
تلدر اال تبدارات ،تلدر الوظيفة ليسددددددي ح ً
أحدد وال ً
ملكدا ألحد ،المعايية اللي تناسددددددب الوظيفة
دت هي المعايية اللي حتحطها اللجنة األلمانية.
 طب وباقي العدد حضةتر حتقدر تغطيه إزات؟ مدا يش حنمشددددددي ي اتجاهين االتجاه األول حنزودي كليات طب قسدددددم للتمةيض وحنسدددددميه تمةيض
"ب" و دا حيقب د ك د واحددد حددام د لشددددددهددادة عليددا
وحصدد على دورة إسدددعا ات الل أ ة  ١٤سدددنين
وبيددرس سددددددندة تمةيض ي الكلية والسددددددنة الثانية
يطبقهدا من الل العملي ي المسددددددتشددددددفيدات تحي
إشددددةاف تمةيض "أ" ،أما تمةيض "أ" ودول طلبة
مدعدهدددد وكدلديدددات تدمدةيدض حديدبددددأ الدتوزيع على
المسدتشفيات وتكملة دراستهم من الل العم مقاب
مصددداريا الدراسدددة وحيكون تحي مسددد ولية قسدددم
"إشددددددةاف تمةيض" وطبعً دا طقم التمةيض دا كلدده
بيتنق تعيينه بشدددك دورت مةتين ي السدددنة وتكون
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مسؤولية توزيعهم على اللجنة األلمانية قط.
ً
عال عند حضددةتر حق الزم الةقابة تبقى مش مننا،
لألسددددددا مابقاش ي ضددددددمية ،ولو موجود مابقاش
مضمون صالحيته.
 ودا اللي الني أقول ي األول انتددداب و ددد ألمددانيلمدة  ١٤سددنين يكون مس دؤول عن المسددتشددفيات من
وطبعدا الزم ك ركن ي
تجهيزات وتوظيا وتقييم
ً
المسددددددتشددددددفيدات دت يكون تحدي مةاقبة الكاميةات
ويكون ي ك مسدتشدفى أعضاء من اللجنة مشة ين
على إدارة المسدددتشدددفى كك عشدددان ،وإحنا لألسدددا
بقينا بن اف من البني أدمين أكتة ما بن اف من اللي
لقهم و لقندا ،وزت مدا كتبي ي كتاب من الشددددددر
إلى اليقين "الفضددديلةُ صدددفة إنسدددانية وليسدددي حك ًةا
علي دين بعينه وال على مجتمع بعينه وال شدددددد ص
بعينده ،ولم تكن ي يوم من األيدام داصددددددةً بنا نحن
المسدددددلمين دون سدددددوانا ،لدينا نحن المسدددددلمين من
يحاربون الفضيلة أكثة من بعض دعاتها ي الغةب
لكننا األولى بك تأكيد"

******
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ُ
طوات أقدام
أنفاس سددددددةيعة تتصددددددار ُ دون توقا و
لثالثددة أشدددددد دداص تكدداد تالمس درجددات الدددرج حتى
وصدددددلوا لباب حديد ،أ ةج أحدُهم سدددددلسدددددلة مفاتيحه
يحداول أن يعثة من بين أشددددددعة الشددددددمس الهاربة من
تحات السددقا الصددغيةة على المفتا المقصددود وس دط
أصدوات األنفاس الهائجة الناتجة عن صعود هذا الدرج
بتلر السددةعة يقطعُها بين الحين واأل ة صد ُ
دوت سددعال
يةا ود ثالثت ُ ُهم
شددددددن متقطع ،عث ُة على المفتا أ ً
بعضدددا ،وجدوا أنفسددد ُهم بدا
متعكزين على بعضدددهم
ً
غة ة ال تتعدى مسددداحت ُها سدددتة أمتار ،بها أربعة مقاعد
شددبية واحد منهم قط صددالح لالسددتعمال شددبه اآلدامي
وبجوارهم مقبةة جمداعية لكومة من أعقاب السددددددجائة
تةحب بأشعة الشمس التي
وأعال ُهم ثال ُ نوا ذ مفتوحة
ُ
احتلي النسدددددبة األكبة من أرضددددديات وحوائط الغة ة،
ددذهددب أح ددُ ُهم دون اكتةا بددالبدداقي ليجلس على هددذا
المقعد واكتفيا اآل ةان بأن وض دعا ظهةهما على أقةب
حائط لهما ،وبعد أن مةت عشددةات الثواني اسددتطاعوا
يها تهدئة نبضدددات قلبيهما السدددةيعة ،حتى كسدددة عالم
هذا الصمي ً
قائال لمن يجلس على المقعد:
 الحمدهلل يا صددددددالح باشددددددا عة نا نفلي من األلتةاساللي واقفين على بداب اإلسددددددتاد بأعجوبة ولوال إني
عدارف طةيق غة ة المةاقبة بتاعي األمن دت اللي
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ي أ ة اإلسدتاد كانوا القونا والحمدهلل أني واألستاذ
رياض ب ية.
ألتفي كابتن صددددالح سدددددليم الجالس على المقعد م ً
نفعال
قائالً:
 ب ية؟  ..أني مش شايا البهدلة اللي اتبهدلتها؟! إيهاللي حصددد لشدددباب مصدددة ليه بقيتوا بالهمجية دت،
اإلسدددددتاد اللي قدامر دا طول عمةه شددددداي شدددددباب
وأطفال وناس كبيةة كانوا بيجوا عشان يفةغوا كبي
أو يعبةوا عن حبهم للندادت أو للمنت ب ،طول عمة
الدورت يه منا سدددددة لكن ماحدش مات بسدددددبب حبه
لكورة هوا ،اللي سددددددمعته منر يا عالم بجد دمةني،
رابطة مشدددددجين تموت ودمهم يتحفة على كةاسدددددي
اإلسددددددتدداد أو وهمددا دا لين اإلسددددددتدداد ،وليدده عكةوا
الةياضددة لما د لوا السددياسددة ،السددياسددة لعبة بتنجس
أت حد منها أومال اللي مش منها حيبقى إيه.
حاول عالم أن يهدئ من رو الكابتن صالح بقوله:
 ودا سدبب ا تيارت لحضةتر ألني واثق إنر حتقدرتح األزمة دت بحلول صددددددارمة وموزونة وعادلة
ي نفس الوقي.
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اتجهدي حدقة عين كابتن صددددددالح ناحية عالم ونظة له
ي حدة وقال:
ً
عال الزم تبقى قةارات قويدددة وأولهدددا حددد جميع
االتحدادات الةيداضدددددديدة ،وتدأسدددددديس اتحدادين واحد
لأللعداب الجمداعيددة والتدداني لأللعدداب الفةديددة وعمد
مجلس لك لعبة تابعة لالتحاد بتاعها ويكون أعضاء
المجلس من أ ضددد  ٥العبين تم تقييمهم من االتحاد
الدولي للعبة الل أ ة  ٠٤سنة.
 وبكده ًعال نبقى لصدددنا من امبةاطورية االتحادات
اإلدارية اللي قةاراتها بعيدة تما ًما عن أت مصدددددلحة
للةيداضددددددة أو لالعبين ،طب حضددددددةتر بالنسددددددبة
لموضددو األلتةاس حتلغيه وال حتسدديبه وال حيكون
رأت حضةتر إيه؟
نهض كابتن صالح من مقعده وتقدم عدة طوات ناحية
النا ذة المطلة على منتصدددددا اإلسدددددتاد وتنفس ببطء ثم
تنهد وقال:
 زمان كان صددلة المشددجع باإلسددتاد ممكن تكون ُحبهللكورة ،بيحددب ً
عال النددادت اللي بيشددددددجعدده ،متعلق
بلعيب معين ،بيفةغ كبي جواه ،كان ممكن سددداعتها
تمنعددده بدددأت حجدددة أو قةار غبي حيتدددا دددد وقتهدددا
و دالص لكن دلوقتي اللي بيةبطدددده بيدددده دم ،ودا
صعب إنر تقطعه مهما كان.
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 يعني أ هم من حضددددددةتر إنر حتسدددددديبه موجود يالساحة؟
 دا ما يهوش كالم ،بس حنقيده بشدددوية نظام ،ابنر لوغلط عمة ما حتقتله لكن حتعاقبه أو حتفةض عليه
قيود عشددددان مايغلطش تاني ،ودول شددددباب صددددغية
والزم ت داطدب عقلهم ،إحنا حنديهم الشددددددةعية إنهم
يأسدددددسدددددوا اتحاد مشدددددجعين لناديهم بشدددددك قانوني
ويكونوا هما ً
عال أعضاء رسمين مسجلين باتحادهم
وسدددددداعتهدا حقددر أ داطب كيان قدامي وقصدددددداد دا
حدديهم مميزات ،يعني ً
مثال مجلس كةة القدددم حيبقى
ليددده موقع إلكتةوني رسددددددمي ومن اللددده حتتعلن
مواعيد المباريات و اسدددددم اإلسدددددتاد ومن الله بس
بيتم حجز التذاكة عشددددان نضددددمن إننا لغينا السددددوق
السدودا الص ونضمن سالمتهم بةضه وح صص
التحاد المشجعين  ٪٦٤من عدد التذاكة الم صصة
لنددداديهم و ٪٠٤ألعضدددددددداء الندددادت و ٪٠٤ل ُمحبي
النادت.
بدت على عالم مالمح السددعادة إال أنه تذكة شددي ًا ُمه ًما
انقلبي سدددددعادت ُهُ لنظةة يأس واضدددددطة لمقاطعة كابتن
صالح قائالً:
 بس لو حصد أت شدغب أو صدام أو تلفيات حيكون___________________________________________________________________________________________________________
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الموقا هندا إيده؟  ..أندا أسددددددا لكن أنا شددددددغال هنا
وعارف إيه اللي بيحص وقد إيه الموضو كارثي.
قاطع ُهما الفنان رياض ماز ًحا:
 ما صالح أ ندت قالر يا تةعة المفهومية ،حيبقى ليهمكيان ،يعني هما المسدؤولين عن أت أضدةار تحص
بسببهم.
أشددددددار كدابتن صددددددالح بيده مؤيدًا إلجابة الفنان رياض
وأكم قائالً:
 بالظبط حضددددددةتر والعقوبة حتبدأ من تقلي نسددددددبةالتذاكة المحددة لهم مسدددددبقًا إلى  ٪٠٤لمدة مبارتين
متتدداليتين ود ع تكلفددة التلفيددات ،وإذا تكةر ط دأهم
تكون العقوبددة حةم دانهم من حضددددددور  ٠مبدداريددات
متتدداليددة بدداإلضدددددددا ددة لتعويض قيمددة التلفيددات ،حتى
حةمدانهم  ١٤مبداريدات متتداليدة ود ع تكلفدة التلفيات
وغةامدة ال تق عن ضددددددعا تكلفة التلفيات حتى ٠
أضدددعاف تكلفة التلفيات المحددة حسدددب حجم ال طأ
واألضةار الناتجة عنه.
أومأ عالم بةأسه مبتس ًما قائالً:
ً
عال قةار صارم وعادل ،أنا كان ا تيارت صح.
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 كده يبقى اض أزمتين وحلهم أسه من اللي ات. اللي همددا إيدده حضددددددةتددر؟ أكيددد الدددورت العددام منضمنهم؟
 عنددد حق يددا عالم دا أول األزمددات وحلدده ي حلددهبمعنى أصدددددح يتوقا لمدة سدددددنة ولما يةجع حيكون
مدكون من  ٣٠ةقدددة لكددد ندددادت ةقتين ،ةقددددة
المحتة ين األسدداسددية و ةقة الشددباب تحي سددن ٠١
سددددددندة وتحدديدد تةتيدب كد نادت من نتيجة الفةقتين
مجمعة ،ويتم ا تيار أ ضدددد  ٠٤العب من الدورت
ديةا للمنت ب ،وطبعًا ممنو شددةاء
بشددك عام تحضد ً
أت العددب أجنبي ،ويتم ت صدددددديص  ٪١٤من عقددد
شددددددةاء أت العب محلي لبناء  ٦مالعب كةة كبيةة
بالصعيد ،و ي نفس الوقي يتم عم دورت للمدارس
والمةاكز الةياضدددددية ويتم ا تيار  ١٤٤العب منهم
تحي سدن  ١٦سنة ،ويتم تدريبهم بشك اص على
أن يتم إعفددداء أقددد  ٠٤العدددب ي التقييم من هدددذا
التدريب ك عام ولمدة  ٣سددددددنوات حتى يتم ضددددددم
المتبقين وهم  ٠٤العب أل ض  ٠٤العب بالدورت
العام ويتم تحضية المنت ب القومي منهم.
آ ة قةار حي ص الدورت العام هو اسدددتغالل سدددنة
التوقا ي عم دورة تدريبية أكاديمية لـدددددددددددد ١٤٤
مدرب مصدددةت لتحسدددين كفاءات المدربين على أن
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تتكةر ك عامين من بداية الدورت مةة أ ةى.
ظهةت على عالم مالمح االنبهار بتلر الفكةة أسددة
بسؤاله:
 وإيه تاني أزمة من وجهة نظة حضةتر؟ االهتمددام بدداأللعدداب الفةديددة وت صدددددديص  ٪٠٤منموازندددة الوزارة التحددداد األلعددداب الفةديدددة لمددددة ٠
سددنوات تشددم معس دكةات تدريبية دا لية و ارجية
ودعم ك من يحقق بطولة دولية بمنحه منحة تغطي
مصةو ات تدريبه لمدة عام.
تددأثية سددددددمددا تلددر الفكةة على الفنددان ريدداض
كددان
ُ
القصدددددبجي إيجابيًا بشدددددك كبية ،مما جعله يصد ُ
ددددفق له
ويتقد ُم مصا ًحا قائالً:
 جنابر حد محتةم وللا. متشددددددكة لذوقر يا أسددددددتاذ رياض ،ممكن بعد إذنكمتسديبوني لوحدت شوية عايز أقعد أسة ي المنظة
دا بعد اللي سدددمعته ي اجتماعنا مع مجلس الحكومة
واللي زوده بدالتفصدددددديد عالم بقيي محتاج أقعد مع
نفسي شوية هنا.
قال هذه الكلمات ثم أ ةغ ما بصددره من د ان سجائةه
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بهدوء ثم أدار ظهةه لهما وأشار عالم للفنان رياض أن
يتبعه وهو يوجهُ كالمه لكابتن صالح قائالً:
 بةاحة حضددددددةتر أنا والفنان رياض حنلا شددددددويةحوالين اإلستاد و نةجعلر تاني.
وبالفع تحة عالم والفنان رياض قبلهُ ب طوات قليلة
ثم ةج االثنان من تلر الغة ة وعالم ممسددددر بمقبض
ويةاقب نظةة كابتن صدددالح سدددليم
الباب ويجذبُهُ ناحيته
ُ
الصددددارمة الباحثة عن شدددديء يفقده بشدددددة  ..شدددديء لم
يشاهده حتى اآلن.

******

___________________________________________________________________________________________________________
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ً
ممسددددددكدا بالجةيدة
يقا بثبدات وهو متكو على الحدائط
ُ
ينظة من أسددددف نظارته
يقلبُها دون أن يقةأ منها شددددي ًا
ُ
السدددوداء على المارة ولكنه يةاقب بوابة قسدددم الشدددةطة
المالصددددددق لإلسددددددتاد ،وعالم يحاول أن يفهم ما يحد
ولكنه اكتفى بمشدددددداهدة ذلر حتى قد األم ي أن يفهم
أو يستوعب هذا قال له متسائالً:
 ياريي حضةتر تفهميني طلبي مني أشتةيلر نظارةشمس سودا وجةنال وواقا بقالر  ١٤دقائق بتبص
على القسددددم و اضددددلنا دقيقتين واتنين عسدددداكة والد
حالل يسحبونا على الحجز ويلعبوا على قفانا دمينو.
نظة لده الفندان رياض بغضددددددب ويةتسددددددم على وجهه
االشم زاز وهو يقول:
 هو بعينده وبغبداوتده ووشدددددده العكة ،هو أندا يدا تلميذالتور يددا جهبز عصددددددة مسددددددكددي ملا إيدده بعددد
ا تيار النور ليا.
رد عالم عليه غاضبا ً:
 الملا األمني. يبقى يددا تةعددة المفهوميددة مش محتدداجددة نبدداهددة ،أنددادلوقتي عام يها بوليس سددةت يسددتعصددى على أت
بني آدم إنه يا د باله مني أو يكشددددددفني وبعد ما اللي
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سددددددمعته ي اجتما مجلس الوزارة وسددددددمعته منر
كني الزم أشوف وأحقق بنفسي.
ر ع عالم حاجبه األيمن وتتجهُ شدددددفتاه ي نفس االتجاه
وهو يقول سا ةا ً:
 وحضددددددةتددر دداكة إن النضددددددددارة دت مع قةايتددرللجورنال ما لتش حد يشدددر ينا ،هو ي حد أصد ً
ددال
دلوقتي بيقةا جورنال ولو حيقةاه حيبقى ي شددددار
وبعدين حضدددةتر الحةكات دت انتوا هةسدددتوها ي
 ١٥٤يلم عةبي قددديم ي ال مسددددددينددات بس وكنتوا
ً
أصال بتألشوا عليها.
نظة له الفنان رياض نظةة اسددددت فاف و اشددددم زاز بما
قاله عالم ثم يقول له:
 بتألشددددوا ،اسددددمها بتألشددددوا ،كمان ألدغ ،هي سددددنانرراحي وال عجزت ،اسدددمها ًًكنتوا بتألسدددوا ،قفلي
معا أوت دت شوف غيةها قول بتس ةوا ،ال ال ال
بالش دت إحنا ناس محتةمة ،قول بنظهة الش صية
بك كوميديا.
نظة له عالم مصدددو ًما مما قاله وأدر إنه ي صددةا
___________________________________________________________________________________________________________
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للحضارات سينهي على ما تبقى من ذكائه وأنه سيكون
نكتة أصدقائه وباأل ص كةيم ألنه كان ا تياره وأصة
عليدده وأقنعهم بدده يجددب أن يعةف ه د سدددددديكون ً
حال
ألزمة األمن بالفع أم أنهم سددددددةوا ةصددددددة لن تعود
قةارا بأن ال
بسدددددبب ا تياره لتلر الشددددد صدددددية ،ات ذ
ً
يجادل وال يناقش ويسية معه كما يةيد حاول أن يةسم
متظاهةا بغبائه قائالً:
االبتسامة
ً
 عنددد حق إزات مددا أ دددتش بددالي ،إيدده رأيددر نقعدددعلى القهوة اللي هندا دت ،منها نقدر نتكلم ونةاقب
بشددددك أ ضدددد  ،ويبقى غيةنا مكان مةاقبتنا عشددددان
التمويه بةضه.
نظة له الفنان رياض مبتس ًما ونزل بكا يده على كتا
عالم مصا ًحا قائالً:
 عفدارم عليدر يدا بالص الفكة أهو أندي كدده عجبتنييال بينا على القهوة.
عبةا الطةيق ب دأعجوبددة حتى وصددددددال للمقهى ووجدددا
طاولة بكةسدددددديين ارغين ي أ ة الةصدددددديا ،لكنها
تدعدتدبدة دي منتصددددددا الطةيق من كثةة الطدددداوالت
يةا ويطلب عالم من
المزدحمة لزبائن المقهي ،جلسا أ ً
عام القهوة كوبين من الشددددات السددددا ن ،ولم يعتةض
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الفنان رياض على طلبه وبدأ حديثه:
 بس يا عالم رغم إني ماعنديش بةة بمجال اإلدارةوكمان مت صصة ي وزارة بحجم وزارة الدا لية،
وحاسدددس إن واحد غبي دلقني ي البحة عشدددان أنقذ
تؤامدده الغبي وأنددا مددابعة ش أعوم أصددددددالً ،الزم
أطبش وأنقذ نفسي وأنقذ الغبي مش عشان أ وه اللي
رماني ال دا يولع بجاز ،بس عشان كدا كدا بقيي ي
الددبددحددة والزم أتصدددددددةف ،ددداهددمددنددي يدددا تددةعدددة
المفهومية؟!!
يةد عليه عالم ضاح ًكا:
 تصدق بقى عاجبني الوصا ده ،اهم حضةتر أكيدوعايز أ هم من حضةتر شايا الح يبتدت منين؟
يداعب الفنان رياض شاربه بيديه ُم ً
تأمال ثم يقول:
ُ
 أت قةار حقوله حيعتبة مجنون إلني بتكلم ي تغييةشدددددام لشدددددك البوليس أو الدا لية بقولر إيه أكتب
ورايا عشان الكالم مايا دنيش وأنساه.
قلم دا
طلددب عالم من عددام د القهوة عدددة أوراق وأ ةج ً
واسددددددتعد للكتابة ما يقوله الفنان رياض الذت بدأ حديثه
قائالً:
 يجددب أن تكون اإلصددددددالحددات من البدددايددة من أول___________________________________________________________________________________________________________
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أكاديمية الشددددددةطة ومسددددددتوى الطالب بها يجب أن
يكون القبول للطلبددة الحدداصددددددلين ي الثددانويددة على
مجمو  ٪0٤على األق  ،ويتم إضدا ة ا تبار نفسي
وا تبار مسددددددتوى الذكاء ضددددددمن ا تبارات القبول
ويكون التقييم النهدددائي مبني على التقييم التةاكمي
لجميع اال تبددارات وليس بنظددام المسددددددتويددات الددذت
يكون يدده ا تبددار الهي ددة هو المتحكم ي القبول أو
الة ض والذت تحكمه الوسددددداطة بشدددددك كبية ،هذا
ويجب أن تضدداف مواد نفسددية دارسددية باألكاديمية،
ويتم عم أقسددام ت صددصددية من السددنة الثالثة وهي:
أمن وحةاسددددددات داصددددددة ،مبداحث ،مةور ،قوات
مكا حة .وهذا الت صص يضمن التةكيز للطالب ي
قسم واحد يستطيع أن يطور نفسه ويتم توزيعه أثناء
إجةاءات التعيين على هذا األساس.
قاطعه عالم مضيفا ً:
وطدبدعدددا دكدةة الدتد صددددددص دت حدتد دلدي الدمواد
ً
الت صدددصدددية متطورة أكتة ألن دت الت صدددصدددات
اللي حتفيد المجتمع بشك عام.
أشار الفنان رياض بةأسه موا قًا وأكم قائالً:
 بالظبط ..وأوائ الد عة سدددددديتم ت ييةهم ما بين إنهميكملوا ي القسددم المت صددصدين يه أو إنهم ينضدموا
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إلدارة "الةقدابة والتقييم" وهي إدارة منفصددددددلة عن
وزارة الدا لية ،ومتصددلة مباشددةة بالمجلس الةقابي
المكون من وزية الددددا ليدددة ووزية العددددل ورئيس
مجلس الشعب ووظفيتها الةقابة على رجال الشةطة
بشددددك اص وسددددية العم ي األقسددددام ومنظومة
األمن بشدددك عام وتقديم تقارية بذلر بشدددك دورت
مستمة".
ً
عال الزم اللي يةاقدددب ويحددداسددددددددب يكون من بةة
المنظومة وبةضه الزم يكون ُكاء لدا.
نظة الفنددان ريدداض حولدده وظهة على وجهدده مالمح
الحزن ثم تنهد وقال:
 الشددباب اللي عاط حوالينا الزم نسددتغله صددح ،تحباب للشددددددباب ال ةيجين حديث ًا ي أ ة  ٥سددددددنوات
لالنضددمام ألكاديمية الشددةطة (ب) وبعد ما يجتازوا
ا تبارات القبول ويقوموا بالدارسددة دا األكاديمية
لمدددة سددددددنتين ويت صددددددصددددددوا بدداألعمددال اإلداريددة
والتنظيميدة ونظم المعلومدات ال داصددددددة بدالددا لية،
وممكن للي مدايتو قش ي ا تبدارات األكداديميدة إنه
يقدددم ي معهددد رجددال الشددددددةطددة بدددل معهددد أمندداء
الشددةطة ،ويكون للحاصددلين على تقدية ال يق عن
 ٪0٤ي مةحلددة الثددانويددة ويمةوا ب دا تبددارات زت
___________________________________________________________________________________________________________
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أكدداديميددة الشددددددةطددة للقبول بددالكددام د وتكون مدددة
دراسددتهم أربع سددنوات وتكون الدراسددة مقسددمة لعدة
أقسام قوات مكا حة ،مةور ،أمن وحةاسة.
وضح على عالم مالمح عدم هم تلر النقطة بشك كبية
بادر بسؤاله قائالً:
 حضددددددةتددر تقصدددددددد هنددا حتلغي معهددد األمندداء والحتضدددددديا ة تانية غية ضددددددباط األكاديمية وأمناء
المعهد والعساكة ب ةيجين معهد رجال الشةطة؟
 حلغي يا عالم أسدداسدديات المعهد القديم وحغية اسددمهويدبقى لددده منهج دارسددددددي م تلا ويت ةج مندددده
مسدددداعدين للضددددباط على مسددددتوى تعليمي أ ضدددد
ودارس الموضددو بشددك أكبة ،بمعنى أصددح كفاية
سددددمعة" ودول اللي حيبقوا
إن العسدددداكة كلها تبقى " ُ
مسدددؤولين عن وظيفة عسدددكةت الدر أو عسدددكةت
الددوريدة اللي حيةجع تداني بإذن للا بشددددددباب متعلم
وعايز يشتغ .
انقلبي تعبيةات عالم إلى االنبهار بالفكةة ورحب بها
قائالً:
 تمام جداً ،حضدددةتر كده بتحضدددة بذرة كويسدددة منجي د أمني متطور ومتعلم ومحدددد مهددامدده ووظيفتدده
وبكدا يبقى اضددد المشدددكلة الكبيةة ،قسدددم الشدددةطة
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بك اللي يه وبيحص جواه.
نظة له الفنان رياض وقال:
 إحنا شدددعب ن اف مان تشددديش ،ح القسدددم دا والليزيده ،زت مدا هو مدأمن نفسدددددده من بةة الزم نتأمن
إحنددا مندده من جوه ،اكتددب ورايددا النقطددة دت "يجددب
ً
كامال للمةاقبة بالكاميةات  ٠٠سددداعة
إضددا ة نظا ًما
لجميع أقسددام الشددةطة ونقاط الشددةطة والمديةيات،
وسددددديكون هذا تحي إشدددددةاف ومتابعة إدارة الةقابة
والتقييم قط".
 حتى ي الحجز؟قاطعه عالم متسا ً
ئال حتى أجابه الفنان رياض مؤكدًا:
 حتى ي الحجز ،الزم كد حتة تتةاقب بالكاميةات،أمددان لينددا كمواطنين وأمددان للددددا ليددة دا غية إني
عة دي من وزية العددل عدد ال ةيجين الةهيب من
كليددة الحقوق ورغم تقددديةاتهم العدداليددة مش القيين
شغ ي النيابة ،بسبب دا حيكون اقتةاحي دا ،اكتب
"يتم ت صدددددديص مكتب للنيابة العامة ي ك قسددددددم
بوكيلين للنيابة ليتناوبا صبا ًحا ومسا ًءا لتقلي الضغط
على مقة النيددابددة العددامددة وتو ية للوقددي وتسددددددةيع
يض دا
اإلجةاءات ويعتبة جهة رقابية منفصددلة تابعة أ ً
إلدارة الةقدابة والتقييم وباإلضددددددا ة لالسددددددتفادة من
___________________________________________________________________________________________________________
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تعيين عدددد كبية من ال ةيجين المتفوقين المؤهلين
لتلر الوظيفة ولكن التعيين النيابي أهملهم.
نظة له عالم وصفق له بيديه وهو يقول:
ً
عال "ح مالوش ح " كما قال الشاعة البوهيمي.
 متشدددددكة يا بالص الفكة ،وبكدا حيبقى اضددددد آ ةحاجة وأصعبها.
انقلب وجهُ عالم لكثية من االستغةاب ً
قائال:
 إيه؟  ..إيه اللي اض ؟ي تلر اللحظة وصددد عام القهوة ووضدددع كوبين من
الشددددات وانصددددةف بعد أن شددددكةه عالم وأشددددار للفنان
ريداض أن يدأ دذ كوبده ومد يده بالفع وأ ذ كوبه وأ ذ
منه رشدددددفة واحدة ثم بصدددددقها كلها مةة واحدة لتسدددددتقة
ً
محاوال تجنب
علـدددي حذاء عالم الذت انتفض من مكانه
مددا حددد ولكنده شددددددد ي ذلددر ،ونظة الفنددان ريدداض
غاضدددبًا مشدددم ًزا لعالم ثم للشدددات المحاصدددة ي كوبه
قائالً:
 دا منقو بةاطيش مش شددات أكيد ،والسدددواد دا لونالجذم اللي منقوعة ،للا يقة ر أني واللي واقا على
النصبة ،مش عايز أشةب حاجة وال أقولر!! اشةب
االتنين وسيبني أكم بةاحتي واكتب ورايا.
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لم يجادلهُ عالم وعاد مةة ً أ ةى لمقعد دون أن ينطق
بكلمة حتى أكم الفنان رياض حديثه قائالً:
 اكتب وأني ساكي " ..األزمةُ الحقيقيةُ هي تطهيةالدا لية من الفاسدين ،وهذا سوف يتم من الل ات اذ
قةار بأن أت ضابط أو ةد أمن تم اتهامه بتهمة
تسيء ألدائه الوظيفي أو السلوكي أو النفسي يعود
ُ
التحقيق يها مةة ً أ ةى مع إدارة الةقابة والتقييم
ويتم إيقا ُه عن العم لحين االنتهاء من التحقيق
والبي ي أمةه ،ويتم إيقاف التةقيات لمدة عام،
و الل هذا العام تبدأ مةحلةُ تأهي الضباط وأ ةاد
ً
تأهيال مهنيًا ونفسيًا وسلوكيًا وبدنيًا،
األمن الباقيين
مقياس لتقييم من يصلح
وتكون تةة التأهي تلر هي ال
ُ
لالستمةار ،ومن سيُنق للوظائا اإلدارية أو يُستغنى
ً
جزيال
شكةا
عنه بشك نهائي ،أما عن اللواءات
ً
ل دامتهم ويتم االكتفاء بأ ض  ٪١٤منهم لالستفادة
من بةاتهم وستكون وظيفة تحديد الباقيين من
اللواءات هي من ا تصاص إدارة الةقابة والتقييم"،
دا مفهوم التطهية اللي أعة ه غية كدا ماعة ش يا
عالم ،وا تمها بقى وأكتب " لكي يا مصة األمان".

******
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مة أكثة من أسددددددبو ولم يتبقى على انتهاء صددددددالحية
التعويذة إال يومان وكةيم وهشدددددام وعالم ُم تفين تما ًما
مندددذُ أن تةكوا الحكمددداء ليُعلنوا عن مقتةحددداتهم وبددددأ
ب اإلعالمي الدولي والمحلي والتساؤل عن سبب
الص ُ
بعض ي حقيقدة هددذه
هدذا اال تفداء المةيددب وشددددددكدر ال
ُ
ع ُهم بشددددددك متقن،
التجةبدة من األسدددددداس وأنده تم دا ُ
مجلس الحكماء أن يتحة بنفس ده ويتفقد
ولذلر اضددطة
ُ
سمح ل ُهم بال ةوج واإل ةاج عنهم من
ما يحد ُ بعد أن ُ
اإلقامة الجبةية والمنع اإلعالمي اللذان تعةضدددددوا لهما
منذُ ا تفاء الثالثي ،وبالفع توجه محمد علي باشدددا بعد
عا ما إلى مجمع
أن بدل مالبسدددددهُ بمالبس عصدددددةية نو ً
صدددددددم من انطبدداعدات ووجوه المواطنين
التحةية وقدد ُ
ال ارجين من المجمع قال ي نفسه:
 هدددذا مدو مدجدمع تحةية ،هدددذا مجمع تكفية ،كددددال دددارجين منددده يُطلقون اللعندددات والددددعوات على
الموظفين والموظفددات ،الك د كفةان من الزح دامددات
واإل تناقات.
لم يكم تلر الجملة حتى شدددعة بكتا شددد ص يمة من
لف ده ،كددان ه دذا الكتا سددددددببًدا ي قددذ ده إلى دائةة من
طوابية المواطنين التي سددددددببهدددا التزاح ُم وقوة ُ الدددد ع
واالحتكدا  ،وتسددددددية تلدر الدائةة و قًا لقوانين الفيزياء
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وبدداأل ص قددانون اإلزاحددة ،ظ د يدددور معهم دون أن
يحة شدي ًا ي جسدددهُ ،هم جميعًا أصددبحوا كيانًا واحدًا
يددور ي دوامدة مثد الةحددايددة ،قةر أن ي ةج من تلددر
الدوامة بعد مةور أكثة من سدددداعة ونصددددا وهو على
نفس الحال ،لمح أحد المواطنين وقد اتضح من طةيقته
أندده من صددددددداحددب بةات كبيةة ي ال ةوج من هددذا
التال ُحم ،ظ يةاقبُهُ وهو يسددددددب ُح ي هذا التالحم بكتفيه
دددددارا حتى وصدددددد إلى باب غة ة معين على
يمينًا ويسد ً
أطةاف تلددر الدددائةة وقفز ليسددددددقط على عتبددة بددابهددا
ويتالشدددددي من أمامه ،وبذلر عةف طةيقة ال ةوج من
نفس دا عميقًا وبدأ ي السددباحة،
هذه النهاية القاسددية ،أ ذ ً
ولكن كاني موجة البشددددة شددددديدة عليه عا ة مةة ً ثانيةً
وثالثةً حتى وص لطةف تلر الدائةة.
ينتظة قددوم الشددددددط أو عتبدة البداب وبدالفع قفز
وظد
ُ
قددمده األرض تدحةج عدة
بدأعجوبدة وعنددمدا لمسددددددي ُ
مةات ،وذلر ألنه يفتقدُ لمهارة المواطن المصدددددةت ي
القفز من شددديء يسدددية بسدددةعة على أرض ثابتة أو أق
سددددددةعدةً مندهُ والتي تعلمهددا من صددددددعوده ونزولدده من
الحا الت أو القطارات ،حاول محمد على باشا أن يلملم
مداتبقى لده من قوة حتى يسددددددتطيع أن ينهض وبعد عدة
ينظة لمن عبةوا من وقه
محداوالت نجح ونهض وهو
ُ
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ومةوا من جدانبه ولم يعيةوه أت اهتمام أو يقتةبوا منه
ليسددددداعدوه أو يطم نوا عليه ،الك يةتدت قنا المتو ى
حديث ًا شدددداردين يشددددعون ببةودًا طاغيًا ،مما جعله يقو ُل
من صدمته:
 أنددا وقعددي ي جبدانددة وال إيدده؟ وجوه مددا يهددا حيدداة،أموات يزاحمون أموات.
يتفحص الوجوه حوله حتى اقتةب أحدُهم منه وهو
ظ
ُ
يبتسددد ُم ابتسدددامةً مصدددطنعةً وي ُحر ةوة رأسددده ويضددد ُع
سيجارة ً على أذُنه اليسةى وهو يتقد ُم نحوه قائالً:
 أؤمة يا باشا ،شوف أني عايز إيه وأنا أ لصهولر،محسدوبر "هيما تلة" األو يس بوت ومعايا الصة
الناس دت ،أني شددددددكلر بيه محتةم ومش قد البهدلة
كفاية اللي حصلر لحد دلوقتي ،أنا أقدر أ لصلر أت
حاجة أني عايزها ،بس أني بقى شو ني بأت حاجة.
ر ع محمدد على بداشددددددا حداجبدهُ
مسددددددتغةبدا كلمات هذا
ً
المتطف واسددددددتغةب من طلبه األ ية حاول إعادته له
مستفسةا ً:
 أشددو ر بأت حاجة؟ أنا ما عندت غية عينين اتنين يا___________________________________________________________________________________________________________
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هيما التات أني.
ضدددحر ً
قليال هيما تلة ثم انقلب وجهه إلى الجمود وهو
يقول:
 هههده حلوة بس ماتكتةش منها عشددددددان صددددددحتر،تشددو ني ،يعني تشددو ني بقةشددين ،إكةاميتي ،الشددات
بتاعي يا باشا.
 أني ما مفهوم كلمات ،بتقول ةا ات تعويذات ،أنيبتعم أسحار الد؟
ويدية ظهةه له
ينظة له هيما مسددددتغةبًا ثم يمي ُ رأسدددده
ُ
ُ
يشدية بيديه بجانب رأسده بشك دائةت
وينصدةف وهو
ُ
ُ
 ٬نظة له محمد على باشا وهو يقول ي نفسه:
 كفدددايدددة عليدددا تزاحمدددات وتالحمدددات وقفزات علىاألرض وإهانات ،أعطيه هذا الفالد دنانية ويسدددددوت
هو الورقيات.
تقدم ناحيته وهو يصي ُح باسمه:
 هيما التات ،أني الد تعالي.يلتفي له هيما را عًا حاجبه متسائالً:
___________________________________________________________________________________________________________
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 عايز إيه يا عم ،ربنا يشفير مش نقصا لسه الواحدما استفتحش.
اقتةب منهُ محمد علي وقال وهو ا ض صددوته ولكن
بشيء من الغةور:
 عددايز أ لص شددددددويددة ورقيددات من غية إهددانددات،سددددددةة من الددددندددانية الحة ،موا ق هيمدددا
وبعطيدددر ُ
التات؟
يظهة على هيما مالمح الفة وهو يقول:
 دنانية!!  ..الباشددا كويتي؟ يا هال بير يا شددي  ،وأناأقول ال أندا داهمدر وال أني اهمني ،معذور وللا يا
شدي  ،حقر عليا هال هال ،اتفض بعون للا ،حاجتر
مقضدددددية زت المعلقة ي مهلبية على رأت األسدددددتاذ
البوهيمي ،أنددي مقددامددر الةيسدددددددة "عنددايددات" هي
ت لصلر اللي أني عاوزه من غية مشاوية.
تقدددم هيمددا ب طوتين من محمددد علي بدداشدددددددا وأ ددذهُ ي
مدمدةات كدثديدةة يدتدزاح ُم بهدددا المواطنون على أبواب
ُ
ويطةق
يقا عليدده أحددد
مكدداتبهددا حتى يصددددددد لبدداب ال ُ
ويشددية لسدديدة ي
الباب بضددةبات ثابتة ليد مبتسدد ًما
ُ
ُ
تتعلق نظارت ُها بطةف
أوا ة ال مسددددينات من عمةها،
ُ
األوراق على مكتبها بأسدددددلوب الفوضدددددى
أنفها وتتناثة
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المنظمة ،ت ُمسددددد ُر هاتفها المحمول وتتحد ُ يه وعندما
اقتةب منها هيما وهمس لها بصددددددوت ا ي ي أذنيها
وهو يشدددددية ناحية محمد علي باشدددددا أصدددددبحي عيناها
تتفحصدددددده بكثية من الةيبددة ،وعندددمددا انتهى هيمددا من
ُ
همسه لها ،مالي بةأسها ناحية هاتفها لتقول لمن تحدثه:
 ُمنى أندددا حقفددد دلوقتي وأكلمدددر بعددددين ،اسددددددلقيالمكةونة عقبال ما أ لص وأقولر الصدلصة بتتعم
إزات قب ما أشةف دلوعة حماتر يجي ،أال صحيح
هي حتجيلكم إمتى؟  ..يددا رو مددامي ،عددايز تعكنن
عليكي وتشدددغلر و الص ،حاجة ر امة ،يال سدددالم
 ..بس ماتفتحيش المسدددلسددد لحد ما اجيلر ونشدددوف
اإلعدددادة مع بعض أندددا عدددار ددداكي تموتي ي حةق
األحدددا  ،طددالعددة ل ددالتددر كددانددي مش بتهنيني على
يلم ،كاني ت ش السدددددديما مع طارق جوزها قب ما
أد له أنا ،وتقعد تحةقهولي وهي عار ة إني دا اله،
مش عدايزة أقولدر قبد كدده كندي رايحدة أنا وأبوكي
يلم الدرجة التالتة بتا سدددددعاد حسدددددني وأحمد زكي
كان لسددده سددداعتها صدددغنن كده ومش معةوف أوت
يددوبر لسدددددده البسددددددين أنا وأبوكي ونازلين وأالقي
التر ي وشي ولسـددددـددددـدددد  ..بقولر إيه نكم كالمنا
كمان شددوية أص د عندت شددغ وإنتي عار ة ما يش
غيةت ي المصددلحة ،يسددتلموني من سدداعة ما أجي
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لحدد مدا أمشددددددي ،نحدالين وبةت بددرت بدرت ،إمتى
الواحد بقى يطلع معاش وأ د يا بي أنتي وجوز
مع إنه مايسددتاهلش بس عشددان اطة أنتي ونطلع
على السدددددداح نقضدددددديها هنا من غية حماتر اللي
تقعد بقى تتعوج علينا وتقول الشدددوكة مش مغسدددولة
كويس ،وأشددددددةف بيحب مش عارف إيه من إيدها،
وأشددددددةف بيحددب يدداكلهددا كددده بس ،ونقعددد بقى ي
أشددددددةف  ..أشددددددةف  ..لحددد مددا أشددددددةف من دمهددا
هههههههه ،يوه تالقي المكةونة اتسدددلقي كده هاتيها
وحطيها ي المصدفى وهاتي بةطمان الصلصة اللي
أنا جايباهولر مش بتا حماتر وحطي معلقــــ ...
انفجة السلطان محمد من صمته قائالً:
 هوووو ك د دا بتنهي مكددالمددات ،أومددال المكددالمدداتكاني إيه ،ساعات؟ يا مةضعة الباباجان.
تقا السيدة عنايات وتشيح بيديها له وتقول:
 أنا مةضعة البتنجان يا راج يا بتنجان!!!هنا يحاول هيما تهدئتها ً
قليال وهو يقول:
 يا سدددي الك شدددي طال عمةه مايقصددددش ،الشددديكويتي وجدات ي لص مصددددددلحدة هداه ،وا ددة بالر؟
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مصلحة؟
صدمتي عنايات ونظةت له ثم نظةت لمحمد علي باشا
ثم قالي:
 أنا أسدددفة يا شدددي معلش اللي مايعة ر يجهلر ،حقرعليا هات يا هيما للشددي نجان قهوة من البن بتاعي
والفنجدددان يكون نظيا وبيلمع كدددده وإزازة مدددايدددة
ساقعة من الثالجة بتاعتي ،يال بسةعة يا هيما.
 من عينيا حضةتر أنتي والشي وق راسي.ابتسددددددمدي عندايات وهي تلتفي لمحمد علي الذت جلس
على الكةسي أمامها مةحبةً به قائلةً:
 حضددددةتر منورنا ومنور بلد التانية مصددددة ،أؤمةحضددددددةتددر عددايز إيدده وأنددا تحددي أمة  ،بس لعلم
حضدةتر أنا مش بصدر نفسي ي حاجة مش جايبة
همها المهم المصدددلحة تعُم على الك والك يسدددتفاد،
وأظن أنا كده صةيحة معا .
يُمي ُ السلطان محمد رأسه موض ًحا استيعابه لما قالتهُ:
 تشكةات تشكةات. أؤمةني يا جناب الشي . أنا عايز أسدددتصدددلح أراضدددي الصدددحةاوات وأعم___________________________________________________________________________________________________________
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-

-

زراعات ،وحاقايض بثمن األرض دت أرض كبيةة
بقلعة وحديقات.
قصد حضة بضمان األرض بتاعتر ،لو حابب أنا
ممكن أشدددددو لر أرض مطة ة ماحدش بيبص عليها
ونطلع ورق بداسددددددم جدديد ،ونقول بةضدددددده زت ما
حضدةتر بتحاول تقنعني إنر حتسدتصلحها ،وماشي
يا سدددديدت حنسددددتصددددالحها ونبورها ونبيعها مباني،
العمليدة دت ربحها بيعدت ال مس أضددددددعاف ،المهم
المصددددددلحدة تعُم على الك والك يسددددددتفاد ،وأنا ي
الموضددو دا مش با د أق من  ٪١٤من اإلجمالي،
وأرضددر حنسددتغلها ونطلع على أسدداسددها كام قةض
حلوين ،تمام كده!! المهم المصددددددلحة تعُم على الك
والك يسددتفاد ،صددحيح ين األرض بتاعة حضددةتر
بقى؟
القلعة.
ين ي القلعة حضةتر أكيد بعد المدا ن بقى.
القلعة  ..قلعتي  ..قلعة محمد علي.
قلعة محمد علي؟!

قدامدي عندايدات من مكدانهدا وانقلدب وجهها  ١٨٤درجة
وظهةت عليهدددا مالمح اال تةاس والغضددددددددب قدددالدددي
صار ة:
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 قلعة محمد علي مين يا ابن .......وقا محمد علي باشددددا واحمة وج ُهه كالجمة من شدددددة
غضبه ً
قائال:
 غلط ي أمهدات؟! ،غلط ي أمهدات حضددددددةاتونا يامنبع القاذورات!!!
 أنا قلي إنه بتنجان ومنا وليا وجنان من األول. أنا محمد علي باشا يا مةضعة الباباجان. بال محمد علي بال أم علي  ..يا إبةاهيم!!عا و لفُهُ عدد من الموظفين وبعض من
د هيما مسة ً
المواطنين الشة اء.
 امسددددددكوا الةاج المان وليا دا لحد ما مسددددددتشددددددفىالمجانين تيجي وتا ده.
ينقض ر ُجلين من الموظفين التددابعين إلدارة السدددددديدددة
عندايدات على محمد علي باشددددددا ،ويحاو ُل هيما تهدئتها
قائالً:
 اهدت يا سددددي عنايات ماتعصددددبيش نفسددددر أكيد يحاجة غلط.
حاول محمد علي باشا اإل الت من القابضين عليه وقال
صار ً ا:
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 سدددددديددددة عندددايدددات؟ دت من السدددددديددددات؟ يو  ،منالحةيمددات؟ يو  ،دت من المحةمددات ،يددا سدددددديدددة
المةتشيات ،يا ساد ي ساد.

******
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مثلمدا عد محمد علي باشددددددا ع الدكتور مصددددددطفى
مشددة ة و ةج من مقة إقامته الجبةية بعد اإل ةاج عنه
إلى أقةب مدرسدددددة حكومية ،وكاني مدرسدددددةُ سدددددميةة
موسدددى اإلعدادية بنات هي سدددعيدة ُ الح بتلر الزيارة،
وما أن مشى عدة أمتار بجوار السور حتى تفاجأ بحقيبة
سددددددوداء تسددددددقُ ُ
ط عليه من أعلى ،أدت ال تالل توازنه
قليالً ،واسددددتطا أن يسددددتعيد تةكيزه مةة ً أ ةى لينظة
ألعلى فوجو بسددددقوط حقيبة أ ةى ،وكاني أثق قلي ًال
مما سدددبقتها أدت ال تةاشددده األرض ُمجب ًةا ،ظ وعيُهُ
دب تددارة ً ويعودُ تددارة ً أ ةى وهو يشددددددداهددُ حةكددات
يغيد ُ
ضدددبابية ألقدام شددد صدددين يعتليان السدددور وينزالن من
عليدده حتي وقف دا بجددانب ده ،حدداول أن ينهض ،وبعددد عدددة
محاوالت نجح بصعوبة واستطا أن يقا متعك ًزا على
حائط السددور بجانبه ،و هو يسددم ُع همسددات الش د ص دين
اللذين ما زاال واقفين بجانبه ،أمسددددددر نظارتهُ وأ ةج
يجب أن يُعاد عمليةُ
منديلهُ ال اص من جيب بدلته التي
ُ
تدويةها مةة ً أ ةى عند مغسددددددلة جيدة حتى تعود إلى
ريعان شبابها.
أعداد نظدارتده أمام عينيه مةة ً أ ةى بعد أن نظفها جيدًا
ليتفاجأ بأن الشد صدين اللذين قفزا أمامهُ من على سدور
المدرسدة هما تاتان تحمالن الحقيبتين اللتين قبال رأسهُ
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ُ
دب ك
منذُ قلي وكان ا
تةاش ده األرض بسددببهما ،تغتصد ُ
مها ال يُقب ُ أن يوص دا المشددهدُ بغية
تاة لبانة بدا
ذلر ،أ ةجي إحدى الفتاتين من حقيبتها مةآة ً صدددغيةة
وقل ًما وظلي تةسدددددد ُم به طا حول عينيها و ُمها مفتو
ُ
دتغيث اللبانةُ بدا له ال
على مصددارعيه وكأنهُ كها تسد
تجدُ من يجيب ،أما األ ةى أمس دكي بزجاجة صددغيةة
بةأس دوارة مةرتها على رقبتها ثم أسدددف أنفها وأعلى
نفس دا عميقًا لتسددتنشددق العطة الذت
شددفتها العليا وأ ذت ً
احتفظددي بددأكثة كميددة مندده أمددام أنفهددا لتكون أول من
يسددددتنشددددقهُ ،و ي تلر اللحظة الحظته صدددداحبةُ زجاجة
العطة لتشية بساعدها لزميلتها أن تنتبه لذلر الذت أ اق
أمامهما واقتةبي منه سا ةة ً تقول:
 مالر يا اسطى مش تفتح.لم يسددتوعب الدكتور مصددطفى ما قالتهُ الفتاة ،ه كان
ذلر بسدبب الصددا الشددديد الذت احت نصدا رأسده أم
ينظة إليها تن ُ
ظ ُة
غية متوقع ،ظ صدددامت ًا
ُ
أن السدددؤال ُ
لصددددددديقتها األ ةى التي ألقي بمةآتها ي حقيبتها مةة ً
أ ةى واقتةبي منه تقول:
 حاتمشي عدل وال حتنحيةد هذا االتهام والتهجم
لم يجد الدكتور مصطفى إال أن ُ
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الفج عليه بقوله:
 أني إزات تنعتيني بتلر األلفاظ البذي ة ،يا صددددعلوكةالتعليم ،يدا داشددددددلدة التقييم ،يا أنثى القةد أني وهي،
تتسلقان سور المدرسة وتهةبان.
مددا كددان من الفتدداتين إال أن د عت داه ندداحيددة السددددددور ،ثم
بحةكددة دداطفددة أ ةجددي إحدددا ُهمددا من حقيبتهددا مطواة
غةسدددتها ي جانبه األيسدددة وقالي ووجهها يسدددتشدددي ُ
ط
غضبًا:
 مابحبش الصوت العالي ،ودت يا يدوب قةصة بسنالمطواة مدابتعملش نزيا ،بس بتعلم عليدر عشددددددان
تعةف تتكلم بأدب بعد كدا ،أنا والقطة اللي ماسدددكا
حنمشددددددي يمين وأندي لل لا دُر وكمد طةيقدر ،ال
بصة ورا وال نفس.
كددانددي صددددددددمدةُ الحددد قددد بةزت على وجدده الدددكتور
مصددددطفى؛ لم يسددددتطع أن ينطق بكلمة وقد احتبسددددي
يةاقب حديث الفتاة
أنفاسدهُ بدا له ،واتسددعي عيناهُ وهو
ُ
ُ
تعبة عن ك د مشددددددداعة
لدده عندددمددا قددذ ت دهُ بنظةة قدداتلددة
ُ
الغضددب والشددة والتهديد الصددةيح بعد أن أنهي حديثها
وانصددددة ي من أمامه ،ظ الدكتور مصددددطفى لبضددددع
ثواني على هذه الحالة ،لم يسددتطع أن يسددتوعب أن هذا
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كلهُ قد حد له ،وأنه صدددر من أطفال لم يتعدى سدددنهم
ً
ضال عن كونهما تاتين ،عاد لوعيه
أربعة عشة عا ًما،
مةة ً أ ةى بمشددددددقة واعتدل ي وقفته وحاول أن يهندم
مالبسددددهُ التي تهلهلي بسددددبب ما حد  ،حاول أن يُ في
الثقب الذت تةكهُ سدددن المطواة بمالبسددده وأكم سددديةه
صددةاخ وصدديحات
بجوار سددور المدرسددة وهو يسددم ُع ُ
عدداليددة وكددأن بددالدددا د قطعددة من األندددلس يقددا ُم عليهددا
مجموعددة من محدداكم التفتيش وهي تنف دذُ أحكددامه دا على
المسلمين.
تتطاية من
غبارا وأتةبةً كثيفة
رأى -مع ذلر الصةاخ-
ُ
ً
ددر ريا ال ماسددين التي
وقه وكأن تلر البقعة هي مصد ُ
تحتف ُ مصددة بعيدها ك عام ي منتصددا الةبيع لتغية
كلمددات صددددددال جدداهين ي أغنيددة السددددددندددريال للةبيع
"الحيدداة بقى لونهددا بمبي" لتصددددددبح "الحيدداة بقى لونهددا
ً
منديال من جيبه ووضدددددعهُ على مه وأنفه
بُني" ،أ ةج
وأسة ي طواته ً
قليال وهو يسع ُ بشدة ،حتى وص
إلى نهدايدة السددددددور ليقا أمام بوابة كبيةة عليها ال تة
معلقة مكتوب عليها "مدرسددة سددميةة موسددى اإلعدادية
للبنددات" ،مددد يدددهُ وطةق البدداب لم يةد أحددد ،زاد من
قوة ضددددةبته ً
قليال وأعاد الطةق لم يجبه أحد ،زاد من
قوة ضددددةباته وأطال يها حتى سددددمع صددددوت ًا قاد ًما من
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بعيد يقول:
 طيب مابوراحة يا عم جات.بضددددددع لحظات حتى سددددددمع أصددددددوات تح عدة أقفال
واحتكا سددالس د حديدية كبيةة ،وبعد االنتهاء من تلر
األصدددددوات المزعجة ُتح الباب ً
قليال لي ةج من ورائه
وينظة له
رج ي ال مسددينات من عمةه يةتدت جلبابًا
ُ
متفحصددددددا مالبسددددددهُ ،ثم تغيةت مالمح الةج د وقددال
ً
متجه ًما:
 الص يعني يدا أسددددددتداذ مش قدادر تصددددددبة لحد ماالفُسدددددحة ت لص ،دول بنات عفاريي وأنا الزم أقا
على أك عيشي ،وعلى رأت عمنا الشاعة البوهيمي
"عشددددددان المم  ..الك يتلم" بس طبعًا مش زت بني
حضددددددةتدر ،ربندا يباركلر يها ،هي ي سددددددنة كام
عندنا؟
نظة له الدكتور مصدددددطفى مسدددددتغةبًا اسدددددتنتاجهُ ،لكنه
اسدتشدا ما يقصده ،قةر أن يسايةه حتى يُنهي ما جاء
من أجله ،ةد عليه مجيبًا:
 سدددنة تانية ،حد أنا أشدددوف ُمعلمها الفاضددد وهويباشة عمله ،أستسمحر أد بعد إذنر؟
لم يسددددددتطع عقد الةجد اسددددددتيعدداب مددا قددالدهُ الدددكتور
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مصطفى ،ظهةت عليه مالم ُح البالهة لعدة ثوان كاني
كا يةً لمةور الدكتور مصطفى من أمامه ود وله الممة
الذت ي ُمة على القسم اإلدارت بالمدرسة حتى وجد على
ُ
يتكون من وحدددة
يمين ده نددا ددذة ً مفتوح دةً لمكتددب إدارت
أدراج عتيقة مصددددددنوعة من حديد ينتمي بال شددددددر إلى
بقايا الصاروخ القاهة ي ستينات القةن الماضي عندما
بيع ك ةدة هالكة ،ومكتب شبي ينتمي لتلر الحقبة من
يجلس عليه رج مسدددديني يحاول أن يقلد هتلة
الزمن
ُ
النازت الذت لم يشدددبههُ إال ي شددداربه القصدددية ،يةتدت
ً
قليال من مكتبه ووحدة أدراجه ،يمسددددر بيده
بدلة أحد
كوب شددات وبيده أ ةى عود بقسددماط مطةز بالسددمسددم
ويغمسددددددهُ ي كوب الشدددددددات وهو ي حددالددة عدداليددة من
ُ
التةكيز وكددأن دهُ الفنددان نبي د الحلفدداوت ي يلم الطةيق
ةجدهُ من الكوب وهو منهدر مما علتهُ
إلى إيالت ،ثم ي ُ
ُ
موجات الشدات ،ثم يضع عود البقسماط ي مه كأنه
به
يعزف على المزمددار لتةقص أمددامددهُ
سدددددددداحة هندددت
ُ
األ عى ،تظهة عليه عالمات االسدددددتمتا والنشدددددوة مما
حصد عليه من البقسددماط العجيب ،ولم يقطع عليه هذه
الحالة إال اكتشددددددا ُه لنظةة الدكتور مصددددددطفى الواقا
ً
دام دا
لا النددا ددذة ،حيددث رأى ي نظةت ده
تطفال واقتحد ً
ل لوته الش صية مما دعاهُ إلى أن يصيح يه ً
قائال:
 إيه يا أسددتاذ باصددص للواحد ي صددوبا البقسددماط___________________________________________________________________________________________________________
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اللي بيشددددددق بيده ريقه ،الص بقينا كده زت ما قال
الشدددددداعة البوهيمي "ك واحد حاشددددددة منا يةه ي
حال غيةه  ..ورصيده ي حمد ربه بقى زيةو"
قالها وهو يتقد ُم ناحية النا ذة ليكم شددجارهُ مع الدكتور
مصددددطفي الذت حاول أن يُلملم شددددتات تةكيزه وي ةج
حدارس البوابة
من هدذا الموقا المحةج حتى قداطعهمدا
ُ
دددددية إلى
الذت جاء مسددددددة ً
عا التصددددددق بالنا ذة وهو يشد ُ
الةج د أن يقتةب مندده لي بةهُ بشدددددديء مهم وسددددددةت،
وبالفع اقتةب منه وسددددددلم له أذنيه ،كان واضدددددد ًحا من
إشددددارات يدت حارس المدرسددددة أنه سددددي بةه بأشددددياء
ت ص الدكتور مصدددطفى ،وكذلر من نظةات الدهشدددة
التي ارتسددددددمددي على وجدده الةج د وهو ينظة ندداحيددة
الددكتور مصددددددطفى الدذت اسددددددتغد مدا يحدد ليتحة
ب طوات شددبه سددةيعة ليبتعد عن هذا المأزق المجهولةُ
يقا متفدداج ًدا ليجددد
عواقبُ ده ،ولكن بعددد طوات قليلددة ُ
أمامه نفس الةج ار ًجا من باب مكتبه ليوقفه قائالً:
 مش كني حضددددددةتر تقولي إنر مالح من اإلدارةالتعليميدة ،أهال ً بسددددددعدادتر نورت المدرسددددددة ..مع
حضددةتر األسددتاذ عبدالعال ناظة المدرسددة ،اتفضد
حضةتر ي مكتبي اشةب قهوتر.
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وجد الدكتور مصطفى أن الموقا يتحسن بشك أ ض
مما سدبق وهذا الوضد ُع سدوف يساعده على مواصلة ما
جدداء من أجلده وهو أن يلمس المشددددددداكد من قةب وأن
يالح جواندب طورتهدا وأن يحداول عالجها بشددددددك
مباشدددة ،أد لهُ األسدددتاذ عبدالعال إلى المكتب وأجلسدددهُ
على مقعد أمام مكتبه وصا ي الحارس قائالً:
 رجدب!!!  ..تعال هنا شددددددوف األسددددددتاذ قهوته إيه؟واعملها على مهلر بدون اسدددتعجال ،عايزين معاليه
يستمتع بفنجان قهوة محصلش ،هاه اتأنى يا رجب.
كاني غمزة ُ األسددددددتاذ عبدالعال لةجب مفضددددددوحةً جدًا
للدكتور مصددطفى ،وتغيية نبةة صددوته ي عدة كلمات
محددة إل هام رجب رسددددددالةً لم تمة بسددددددالم على ذكاء
ال ددكتور مصددددددطفى ،ممددا جعلدده بعددد عدددة دقددائق من
التةحيب الزائد أن يقطعهُ بإشددددددارة من يده ليتوقا عن
الكالم قائالً:
 ممكن حضددددةتر تتنتظةني هنا  ١٤دقائق وأرجعلرتاني؟! أكون ممنونلر.
لم ينتظة الددددكتور مصددددددطفى رده و ةج من مكتبددده
يعةف ه يحاول
وعبددالعدال ي حدالة ثبات وجمود ال
ُ
مةة ً أ ةى تمددديددد حجزه معدده ي مكتبده حتى يتسددددددنى
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لةجدددب أن ي بة الجميع بدددأ دددذ احتيددداطددداتهم من تلدددر
الزيدارة المفداج دة ،أم يظد كما طلب منه نبةة الدكتور
مصطفى لم تدل على شيء يطم ن القلب ،أيقن إنه قادم
ُ
ويبحث عنه ،ما كان منهُ إال
بهددف واحدد يعة ُده جيددًا
منتظةا تحديد
أن اسددددددتجاب لطلب الدكتور مصددددددطفى
ً
مصيةه.
تحة الدكتور مصدطفى ليمة بين الفصول ويُصدم من
سددددددباب ُمعلم تارة ً أ ةى،
صددددددةاخ طالبة تارة ً ،ومن ُ
ُ
والعكس بالعكس إذ وجد صددددةا ً ا من معلمات وسددددبابًا
من طالبات ،ثم رأى أمامه سدددددديدة ً ي أوا ة الثالثينات
تنظة إليه باسددددددتعالء
من عمةها عليها مالم ُح الغةور
ُ
متسائلةً:
 إيه يا أستاذ مش عارف صلر وال إيه؟نظة إليها الدكتور مشة ة متفه ًما لما رمي إليه أجابها:
 آه أنا األسدتاذ مصدطفى مشدة ة أستاذ العلوم الجديد،آسددددددا على تطفلي على حضددددددةتدددر ،ين معمددد
المدرسة لو سمحي؟
اتضدح على مالمح تلر السديدة أنها لم تفهم سؤاله ،هي
ال تعةف هد كدان جدادا ي حديثه أم كان ذلر من باب
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الس ةية منها ،ةجعي بةأسها لل لا ً
قليال ثم تفحصتهُ
بنظةة من إصدددبع قدمه شدددعة رأسددده ثم مالي بةأسدددها
قائلةً:
 ماشدي يا أستاذ يا محتةم ،المعم آ ة الممة شمال،ً
أصال أو استحملي ريحته!!
دا لو القيته مفتو
 متشكة جدًا على ذوق معالير.مال الدكتور مصطفى بيديه يحييها ،وبعد طوتين عاد
ً
تسائال:
إليها م
 أنا األسددتاذ مصددطفى مشددة ة ،حضددةتر مش وا دةبالر من حاجة؟
نظةت إليه السدديدة ي المباالة إلجابة سددؤاله الذت أثار
غةورها المثار تلقائيًا قالي:
 سدددددمعي على كةة ،وأنا األسدددددتاذة رحاب ُمشدددددة ةالدور ..ي حاجة تانية؟!
حداول الدكتور مصددددددطفى االنصددددددةاف وهو ي حالة
صددددددمة مما سدددددمعهُ وحاول أن يمتص غضدددددبه مبتعدًا
عنها ،لكن ضوله أعادهُ إليها مةة ً أ ةى ليقول لها:
 اسددددمحيلي أسددددأل حضددددةتر سددددؤال أ ية ،هي مينسميةة موسى اللي المدرسة بتحم اسمها؟
نظةت إليه بس ةية مجيبةً سؤاله قائلة:
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 آدت آ ةة التعليم المجدداني ،هو دا اللي جددابنددا ورا،وأسدددددتاذ علوم قال ،جه بسدددددتات مصدددددة زعيمات
الثورة النسدائية ي مصدة" ،الكابتن سدميةة موسى"
حضدددةتر دت أول سدددي مصدددةية عدت المانش مع
الكددابتن مصددددددطفى أبو هيا ،ممكن تعتقني بقى أنددا
ورايا شغ  ،وتقفي جمعية مش اضية أثقا ير!!
ألوا من الثلج تسدددددددداقطددي بضددددددةاوة على الدددكتور
مصددددددطفى مشددددددة ة وهو ما أدى إلى ثباته دون حةكة
مصددو ًما مما سدمع عن زميلته الدكتورة العالمة سميةة
موسدددى إحدى رموز العلم الحديث على مسدددتوى العالم
ورائددة نظةيدات االنشددددددقدداق النووت ،أصددددددبحدي اآلن
"الكابتن" سميةة موسى!؟
لم تسدددددعفهُ قد ُمهُ ي االنصدددددةاف كاني طوات ُه بطي ة
حتى وصددد إلى باب غة ة مظلمة ك يبة وقا أمامها،
ً
يقا أمام منضددددة شدددبية عالية،
كان ي الغة ة
رجال ُ
يبدو من تحةكاته أنه يقو ُم بعم تجةبة لبعض الطالبات
الالتي لم يعيةوه أت انتباه ،ك واحدة منهن ي عالمها
ُ
تمسر بهاتفها النقال
ال اص تضد ُع مساحيق التجمي أو
أو تشار غيةها النميمة النسائية القبيحة.
لم ينقذه من هذا المشهد سوى انفجار هائ قادم من أمام
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اإلنفجار نجاحها
األسددددددتاذ الذت يقوم بتجةبة أظهة هذا
ُ
بك تأكيد ،سدددقط الدكتور مشدددة ة على األرض مغمي
عليده ،وكدان آ ة مدا سددددددمعده صددددددوت قادم من إحدى
الطالبات تقول:
 -للا ينور يا أستاذ.

******
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لم ي ُكن الدكتور مصطفى محمود أسعد ح ً
ظا من الدكتور
مصدطفى مشدة ة أو محمد علي باشا  ،ب كان أول من
ةجوا من مقة إقامتهم الجبةية وانطلق إلى مسددتشددفى
القصدددة العيني بعد أن حاول أن يُ في شددد صددديتهُ ق ً
ليال
بارتداء جلباب وغطةة وعمامة صدعيدية األصد  ،وما
أن عبة بوابة المسدتشدفى حى احت صددرهُ سدعال شديد
ض من شددددددته حتى رقد على األرض قب أن
جعلهُ ينتف ُ
يةتطم بها مغشيًا عليه.
سدددددمع طوات من يمةون بجانبه وهمهمات بعضدددددهم
عليه ،ولكن لم يتقدم منهُ أحد للمسدداعدة إال بعد أكثة من
سدداعة ،شددعة بيد ت ُم ُ
سددر بذراعه وتحاول أن تة عه من
على األرض ،ثم شعة بذرا تحيط ب صةه وتشد عليه
ليقا ثم يسدددددمع من صددددداحب هذه اليد القوية صدددددةا ً ا
بصوت عال يصيح:
 أبويدا يا جماعة ،حةام علي ُكم ،حد يسدددددداعدني يد لُهمعايا االستقبال.
لم يتد أحد زاد ي صدددياحه واسدددتمة الحا ُل كما هو
والدكتور مصددطفى مندمج ي أداء دوره دور المةيض
المغشددددددي عليده -الدذت سدددددديمة على مةاحد عدة حتى
وصدددوله إلى ةاشددده ال ُمعد لعالجه أو هكذا كان يظن ،
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لكنه تعجب من هذا الش ص الذت تطو إلنقاذه بعد أن
أهملدهُ الكثيةون لمدددة سدددددداعدة على األقد وهو مفتةش
األرض تتغذى عليه أشدددددعةُ الشدددددمس والذباب وتعجب
وصددددددةا ده بدأنده ابنده يسددددددتنجدد بالناس
أكثة الدعداءه
ُ
للمساعدة.
ظن الددكتور مصددددددطفى أن هدذا الةجد يمتلو بدالطيبة
وتنية ش صيتهُ الشهامةُ والشجاعةُ وذلر بسبب ادعاءه
بنوته له حتى يد له المسدددتشدددفى ،بالتأكيد كان المشدددهد
ً
تظهة على مالبسددددده
رجال مسدددددنًا
صددددداد ًما عندما رأى
ُ
مالم ُح الفقة وهو يندام على األرض ،ويتجاهله ك من
يثية و هم يبتعددون عدة طوات عنه
يمة بجدانبده أو ُ
ثم يُكملون سددددية ُهم ،وهو ما أثة على هذا الةج النبي
حتى ع ما ع معه  ،وتفاجأ الدكتور مصددددطفى أكثة
بعد صديا هذا الشداب عند مكتب االستقبال بالمستشفى
ليو ة له مكانًا ي إحدى الغةف ،ولم يكتا بذلر ب بدأ
ي التشداجة مع موظفي االستقبال الذين ر ضوا د ول
والدده -أو الدكتور مصددددددطفى -معللين ذلر بعدم توا ة
أسددددةة ارغة ،حتى جاءت ممةضددددة أربعينية سددددمينة
تةتس د ُم عليها مالم ُح حموات القةن الماضددي ،صدداحي
ي موظا االستقبال قائلةً:
 الص يا بدوت اهدا ،ي سةية اضي للحاج ،وحدللا وقول يا صبح.
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ثم اقتةبي من الشددددداب همسدددددي له ً
قليال اتضدددددح من
سا ال يشوبه شيء ،ثم
طةيقة حديثهما أنه كان حديث ًا سدل ً
انتهى بدإعطداءها شددددددي ًا ي سددددددةعة و فة لتأ ذه منه
ُ
ية له أن
وتتفوق عليه ي السددددددةعة وال فة وهي تشدددددد ُ
يتبعها بوالده وهو يحمله ،ثم أشدارت لموظا االستقبال
وهي تنظة له نظةة مؤكدة لما ينتظةه قائلة:
 حوص الحالة وأرجعلر.شعة الدكتور مصطفى محمود بأن تةة حم الشاب له
قد طالي وكان ذلر بسبب الممةات واألبواب والطوابق
العدة التي مة بها مما جعله يقلق ً
قليال  ،أين هذا الفةاش
الفدارغ ي تلدر الددوامدة التي تشددددددبده متداهة البصددددددمة
األسددددددطورية  ،حتى سددددددمع أنين باب حديدت يُفت ُح ي
يكشدا عن غة ة بها ةا ً
شا
الةدهة السدفلية للمسدتشدفى
ُ
ملو بددمداء قدديمة الصددددددقة بملمسدددددده الجلد المتهالر
وكأنها عشددددددقيته ،وبجواره منضدددددددة عليها عدة أدوات
طبيدة لم تعةف طةيق النظدا دة ي حياتها ،و ي ال لا
بعض األجهزة الطبية التي يبدو من كم األتةبة والغبار
ُ
عليها أنها بمةحلة الشديب وال ةف والعجز  ،ومصبا
يتيم قد بةاءة ضدوءه منذ أمد بعيد ،لكنه يُضيء أجزا ًء
من الغة ة على ك حال.
ددددداب الدكتور مصددددددطفى على هذا الفةاش
وضددددددع الشد ُ
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الملو  ،وكداندي الممةضددددددة ت ُجةت مكدالمةً من هاتفها
تةاقب الموقا
النقدال وهي واقفة على باب تلر الغة ة
ُ
حتى ال يشددعة بهم أحد ،أنهي مكالمتها وذهبي إلى هذا
الشدددددداب كدأنده يقو ُم بدور مفتش الجمار الذت لم تكفه
تش ي مالبس الدكتور مصددددددطفى،
الةشددددددوة دأ دذ يف ُ
اقتةبي منه قالي هامسة:
 إيده يدا ُجمعدة القيدي معداه حاجة نعةف هو مين والإيه دنيته إيه؟
أجاب عليها بعد أن توقا من عبثه بالدكتور مصددددطفى
ً
قائال ي سعادة:
 أبيض يدا ورد يدا بطدة  ،مش معاه وال أت إثبات والورقة نتيجة حتى ،يعني جاهز للكشدددددا ،اسدددددتعجلي
أني الدكتور عاصم.
 حص  ..ونازل دلوقتي.ثم اقتةبددي " دداطمددة" أو كمددا لقبهددا هو "بطددة" ي دالل
أنثى وحيد القةن مست دمةً مفاتنها األنثوية هامسةً له:
تقةص عليه المةة دت شدددوية يزود نسدددبتي
 عايزاُ
باكوين تالتة كدا.
أجاب وهو مستمتع بلمسات يديها على وجهه قائالً:
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 نسدبتر لوحد بةضه يا أنانية أني!! صدق الشاعةالبوهيمي لما قال "عيش قةد وحداني  ..وال تعشددددق
قلب أناني" هي بقي كده الص!!
 يوه يا جمعة هو أنا وأني إيه؟ مش واحد؟كان الدكتور مصددددددطفى ي تلس النظة الل تلر الفتةة
ليةاقب ما سددديفعلوه به ،لكن هذا المشدددهد قد أثار غثيانه
أكثة من رائحدددة الموت المنتشددددددةة ي كددد ملي متة
ظهور شدددددد ص جأة على الباب
بدالمكدان ،لم ينقدذه إال
ُ
يتأم ُ هذا المشهد كأنه عالقة محةمة دوليًا ،قال:
 إيه يا سدددي اطمة اللي بتعمليه أني واألسدددتاذ جمعةدا  ،دا مكدان أكد عيش حضددددددةتر الحاجات دت يا
أسددددددداتددذة تتعم د تحددي السددددددلم هنددا أو ي م زن
المعدات زت ما بعم .
قال تلر الكلمات ثم انفجة ضاح ًكا وتبعاه جمعة و اطمة
بعددد أن أدركددا أندده يمددازحهم دا  ،كددان هددذا هو الدددكتور
ً
متسائال:
عاصم الذت اقتةب من الدكتور مصطفى
 إيه أصله دا وقعتوا عليه منين؟ عة توا عنه حاجة؟أجاب جمعة متفا ًةا بنفسه:
 الحتددة دت أبيض من كوبددايددة السددددددوبيددا يددا دكتور،___________________________________________________________________________________________________________
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ما يش أت ورقة وال أت إثبات ش د صددية ،شددكله كدا
حد منضددفه من زمن وتايه ي ملكوت للا بقاله تةة
 ،القيته وقع من السدددما قدامي  ،صدددبةت عليها لحد
مدا أتطمندي والغيدي بطدة بدالليلدة  ،وهوبا هيصددددددة
ظيطددة أبويددا يددا ندداس الحقوني ي دا بشددددددة والددد ول
الةسمي ويبقى حد يدور ورانا بقى.
يضدددع الدكتور عاصدددم يده على كتا جمعة مشدددجعًا له
قائالً:
 أحلى حاجة ير يا جمعة إنر حابب شغلتر وبتعملهابضددددمية وزت ما قال الشدددداعة البوهيمي "حبة ذمة
مع شددددغ بضددددمية مش حتشددددوف ية  ..لكن حبة
دناوة مع شغ ضمية تبقى األول مش األ ية".
زادت ابتسدددددددامددة جمعددة تفددا ًةا ثم نظة لفدداطمددة التي
أشددارت له بعينها ُملمحة لجمعة الذت هم ما تعنيه حر
بيده اليمنى ي منتصا رأسه وهو يقول:
 حبيبي يددا دكتور ،لكن أنددا حددابددب أطلددب منددر طلددبوإحنا دا لين على رزق أهو عشدددددان يبقى من أولها
وربنا يباركلنا يه.
وقا الدكتور عاصدددددم مسدددددتندًا على الفةاش الذت ينام
عليده الددكتور مصددددددطفى ويمي رأسدددددده ً
قليال مع ر ع
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حاجبه األيسة وقال:
 هات اللي عند يا جمعة وجيب من األ ة. بص يا دكتور أنا ماقصةتش معا ي العيانين الليشددغالين باليومية مع طلبة كلية طب اللي تبعر ،اللي
بتطلبه بيجيلر ومش م تلا معا ي السددددددعة ألن
األسعار مقننة من زمان.
ثم قاطعته اطمة متسةعةً قائلة:
 حتى العيددال اللي بيجوا من الوالدات الشددددددمددال الليبعملهددا أنددا وأنددي يددا دكتور ،عةقي مش بتكلم يدده
كتية ،واألدويددة وأكيدداس الدددم اللي بنهةبهددا بةة أنددا
وجمعة وتسدددتلمها مننا وتتصدددةف يها ،إحنا متفقين
يهم على تسعيةة واحدة.
قاطعها الدكتور عاصم غاضبًا:
 أني بتقدميلي الـدددددد CVبتاعر  ،أنا قلي لجمعة هاتاللي عند ياريي تنجزوا انتوا االتنين.
نظة جمعددة لفدداطمددة ،و ي جددديددة وج ده نظةهُ للدددكتور
عاصم ثم أردف ً
قائال:
 نصددديبنا ي العملية دت الزم يزيد ويةضدددينا قب مانبدأ شددغ يها ،معلش يا دكتور دا حقنا وأني راج
تعةف ربنا ومابتةضاش بالظلم.
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يحددق يهمدا الددكتور عاصددددددم معلنًا ر ضدددددده لطلبهما
المفدداجو ي هددذا التوقيددي ،ثم يز ُة بتنهيدددة ويتحة ُ
ذهدابدا وإيابًا أمامهما ،وجمعة و اطمة يةاقبانه من كثب
ً
حتى توقا واسددددددتددار ناحيت ُهما وهو يز ُة ز ةة ً عاليةً
ً
قائال:
 مع إني مددابحبش لوت الدددرا وال أعم د حدداجددة أنددامغصددددددوب عليهددا  ،إال إني حوا ق المةة دت ،بس
المةة دت وبعد كدا لينا كالم تاني.
 إحنددا معددا ي اللي تؤمةنددا بيدده ،المهم أنددا و دداطمددةنبقى راضيين وحضةتر طبعًا  ،مش يال بقى أحسن
أبويا الحاج يقلق ي نومته.
يةد عليه الدكتور عصام سا ًةا:
 ال متةبي يدددا جمعدددة ،دادت الحددداج عةف يةبيدددر،ادعولدده بددالةحمددة بقى وإن ربنددا يغفة لدده علي اللي
عمله ي حياته.
 أكتة ميزة يددر يددا دكتور إنددر عددارف ربنددا وبيتةيحضميةنا كدا وإحنا دا لين نشتغ .
 طبعددا يددا دداطمددة إحنددا بنةيح الةاج د الكبية دا منالبهددلدة والمةمطة اللي بيشددددددو ها ونعج بمعاد هو
مسددددتنيه من زمان  ،ربنا يجعله ي ميزان حسددددناتنا
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جميعا ً.
وحينمددا اقتةبوا من الفةاش الددذت يةق ددُ عليدده الدددكتور
دازعدا يحداول الهةب ،لكن جمعة
مصددددددطفى قدام منده
ً
و اطمة تكاتفا عليه وسدبقه الدكتور عاصم مغلقًا للباب،
ثم اقتةب مندده وهو يُ ةج من جيددب معطفدده األبيض
وينظة له مبتس ًما ثم أردف ً
حقنةً كبيةة ً
قائال:
ُ
 إيدده يددا جمعددة مش تقولي إن الح داج والددد ليدده ياألكشن!
أمسكه جمعة بقوة أشد و اطمةُ تعم ُ على ربط يديه ثم
اقتةب من وجه ده الددذت احت د الفز والةعددب مالمحدده
وهمس يه قائالً:
 -ليه كده أدادت؟

******
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محتارا أمام زانة مالبسدده التي
وقا الزعيم السددادات
ً
ال تحتوت إال على بدلتين أحدُ ُهما تشددبهُ بدلتهُ العسددكةية
المزينة بالنياشددين الةسددمية والعسددكةية ،واأل ةى بدلة
مدنية رسددددمية رماديةُ اللون ،أ ذ ينظة لهما ي حيةة،
ُ
دددددتكون مناسددددددبةً ل ةوجه من إقامته الجبةية -
أيهما سد
والتي انتهدي يوم أمس -لحضددددددور الحفلة المقامة اليوم
بميدددان التحةية إلحيداء ذكةى ثورة  ٠٥يندداية وسددددددط
شباب األحزاب ،وبةغم إلغاء اإلقامة الجبةية إال أنه لم
ي ةج مثلما ةج محمد علي باشددا والدكتور مصددطفى
رقيب
مشددة ة والدكتور مصددطفى محمود باألمس .ظ
ُ
يفكة ي كددد حدددد من األحددددا التي بددددأت
غة تددده
ُ
باال تفاء المفاجو للثالثي كةيم وهشددددددام وعالم ومعهم
يضدا الكابتن صدالح سليم والفنان رياض القصبجي ،ثم
أ ً
ةض اإلقددامددة الجبةيددة واالنعزال عن العددالم بشددددددك د
كدامد  ،وبداألمس ةج بقيةُ الحكماء الثالثة ولم يعودوا
مةة أ ةى.
ب
ك هذا جع قةار ةوجه من غة ته
قةارا يصددددددعُ ُ
ً
ُ
طةق أحدهما باب
ات داذه ،لم يعكة صددددددفو تةكيزه إال
غة ته ،والتي سدمح السادات بد ولها ليجد أحد حةاسه
المقيمين بجوار بددابدده منددذ أن بدددأت إقد ُ
دامتددهُ الجبةيددة،
هؤالء الحةس الذين لهم صددلة قةابة الدم من أسددةة أبو
الهول ي الوقوف صددددددن ًما صددددددامت ًا بال مشدددددداعة وال
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صدددوت ،متأنق دائ ًما ببدلته السدددوداء ونظارته السدددوداء
لقدد كدان هو الل تلر الفتةة ونيسدددددده والةقيب عليه،
تقدم ناحيته عدة طوات ثابتة ثم وقا جانبه منتصددددددبًا
قائالً:
 العةبيددة اللي حتودت حضددددددةتددر االحتف دال منتظةةمعالير تحي يا ندم.
بائسدددددا وهو يُمي ُ رأسدددددهُ بالموا قة
نظة إليه السدددددادات
ً
الحدارس من غة دة الزعيم تدار ًكا إياه يةتدت ما
لي ةج
ُ
يليق بده لي ةج بعدده بعشددددددةة دقائق من غة ته مةتديًا
بدلتهُ الةسمية رمادية اللون و القميص األبيض ورابطة
دبوسدا على شدك
العنق السددوداء ومعلقًا على ياقة بدلته
ً
علم مصة صغية ،كان هذا ما اكتفى به من النيانشين،
ثم اكتملدي أناقته بارتداءه نظارته البنية ،تقدم ب طوات
ثابتة ي الطةقات والممةات حتى وصد لبوابة القصة
الذت يقيم يه ليجد سددديارة ً سدددوداء مةسددديدس يفتح بابها
السدددائق الذت ال ي تلا ي مواصدددفاته عن مواصدددفات
الحارس الةقيب الذت تةكه عند باب السيارة وهو يغلقه
عليه ،جلس وحيدًا بتلر السدددديارة هو وسددددائقه قط دون
حارسدددددده الةقيب الذت التفي الزعي ُم السددددددادات ناحيته
ينظة له ويشد ُ
دددددق مه
والسدددددديارة ُ تبدأ ُ ي التحة ليجده
ُ
بابتسددامة فيفة ،نعم ليسددي مكتملةً ،لكنها ابتسدامة على
متوتةا أكثة ،
أت حال وهذا ما جع الزعيم السددددددادات
ً
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مةت دقائق ليسددددددي بالقليلة حتى اقتةبي السدددددديارة ُ من
مكدان قةيدب من ميدان التحةية ،الشددددددوار والطةق
شددددبه ارغة بسددددبب العطلة الةسددددمية  ،عطلة رسددددمية
أيضدددا  ،بدأ يسدددمع ُهتا ات
لألبدان والعقول والضدددمائة
ً
وصددديحات مشدددوشدددة لم يفهم معناها بشدددك دقيق ولكن
كلما تحةكي السدددددديارة ُ قلي ًال ،ق تشددددددويشددددددها وازداد
الصددوت وضددو ًحا ،حتى توقا سددائق السدديارة بالقةب
من بوابة تابعة لتنظيم الميدان ،والذت يقع بجوار تمثال
عبدالمنعم رياض قائالً:
 دت أقةب حتة أقدر أنزل معالير يها.ج من
ينظة لده السددددددادات ويُمي ُ بةأسددددددهُ موا قًا وي ة ُ
ُ
ددددارا وهو يسدددددمع
السددددديارة وهو
يلتفي حولهُ يمينًا ويسد ً
ُهتدا دات الجمداهية التي ،تلدر الهتدا دات الوطنية القديمة
يةا  ،وإذ جأة قطع طةيقهُ إلى
وغيةها المسدددددتحدثة أ ً
البوابة شدددد ص ،كأنه قطار يعب ُة مزلقان شددددبةا لسددددكة
الحدديدد ،ليوقفه ،يةتدت الةج نظارة ً زرقاء ذات إطار
قط دون عدسات زجاجية يطي لحيته ً
قليال حالقًا شعةه
بمبددأ الشدددددداعة البوهيمي "كيا تكون على وضددددددعر
وبالعُمق تحيا  ..إهةت زيي بكالم موزون وأطلق سيكا
اللحية" ،صا ي الزعيم السادات قائالً:
 بط الحةب والسددددالم ..بط البيانات والكنيسددددات،___________________________________________________________________________________________________________
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زعيم الزعاميم الباشدددا أنور السدددادات  ،باشدددا بنفسددده
وص وص  ..الةيس وص يا لق.
ينظة له السددددادات مصدددددو ًما من هذا التةحيب الغةيب
المبدال ي كد كلمداتده ،ويُ ةج من جيبه غليونه وباليد
األ ةى يُ ةج علبة الثقاب وما أن بدأ ي إشدددعال عود
الثقاب وهو ينظة لهذا المبال يه حتى وجده ُ
يقفز أمامه
ويقول منتشيًا ي صيحة أ ةى مبالغة:
 "أنا والعتر أنا كبةيتر  ..أنا المصةت أنا حفيد ..أنددا اللي تقولي أولع بيددر  ..وأطفي سدددددديجددارتي ي
أيدددد "  ..للا للا عليدددا  ،هو أندددا أطول يدددا معدددالي
الزعيم ،مع حضدددددةتر شددددداعة الفلوكة والمصدددددنا
األربعتعشدددة محليًا ي تنويع القوا ي ،الشددداعة "أبو
نسمة العالي".
صددا ح السددادات يد أبو نسددمة الممتدة أمامه ي عجالة،
وحاول أن يعبة نقطة توقفه إال أن أبو نسمة أصة على
إشدعال غليون السدادات بنفسه ،مما جع السادات تحي
إلحاحه ينصا له ،وبعد أن أشعلهُ حاول السادات تجنبهُ
وتجاهلهُ دون أن يعطيه أت اهتمام زائد إال أن أبو نسمة
تقدمه ب طوات مسددددةعة منتشددددية تظهة عليه عالمات
االنبهار الزائد ،إلى أن قابلهما أربع أ ةاد تةتسددم عليهم
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ُ
يتةيث ي طواته
مالمح الجمود ،مدا جع السددددددادات
ً
قليال ،إذ أن الشددددددر المسدددددديطة عليه منذ األمس مازال
يتحك ُم بنسدددبة كبيةة من انفعاالته ،ولكن عندما وصدددلوا
إلى أبو نسدمة المتقدم عن السادات بعدة طوات توقفوا
معه وظلوا يهمسددددددون له ويهمس لهم وينظةون ناحيتهُ
ويحدقون به جميعًا ،اسددددتمة هذا المشددددهدُ بضددددع دقائق
وغليون السادات جمةة نار من قوة وسةعة تد ينه له،
تقددم أبو نسددددددمة من السددددددادات بعد أن أنهى حديثه مع
هؤالء الةجال ،نظة له بنظةات حائةة ً
قليال ثم قال:
 مش حينفع حضددددددةتر ت ش كدا عشددددددان الشددددددبابعدايزين يتكلموا بحةيدة وكد األطيداف تقول بياناتها
ومايكونوش ايفين من حضددةتر أو الناس تفتكةهم
موجهين من معالير.
ب غضبه قال:
تذمة السادات ولمع ي عينيه ص ُ
 لما هما ايفين ومتوجسددين مني بعتوا لي دعوة ليه؟همددا دداكةين إن الشددددددعددب حيصددددددددق إني متواطو
معاهم ،بل الشدددباب الحزبي احتجاجي الةسدددمي لما
طةأ منهم ،السالم عليكم.
مفكةا أين يذهب اآلن تار ًكا أبو نسددددمة
التفي السددددادات
ً
ً
واقفدا صددددددامتداً ،ظلي الحيةة ُ من عق السددددددادات حتى
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ةجي بعدة تساؤالت وهو ي طو طوات ثابتة بعيداً،
ه يعود مةة أ ةى بقدميه إلى محبسدددددده بعد أن ةج
منده وهو لم يتبق ي حيداته الثانية إال عدة أيام قليلة؟ لم
ت ُ
ط تلر اللحظات وذلر بسدددبب ظهور أبو نسدددمة مةة
أ ةى أمامه قاطعًا طةيقه قائالً:
 معددالي الزعيم أنددا بعتددذر لددر ب دالنيددابددة عن جموالشددباب الحزبي وبسددتأذنر إنر تحضددة وتسددمعهم،
شددوف وص د كة حضددةتر ليهم وال لسدده من غية
حتى ما تكون ظاهة ي الصددورة بشددك مباشددة ،أنا
عارف قد إيه حضدددةتر عايز تسدددمعهم وإن بةنامج
معالير اضي دلوقتي ألنر كني حاجزه للمؤتمة دا.
ينف السادات د ان غليونه ويقو ُل له ي حدة:
 ممكن توضح قصد إيه؟يبتسددددم أبو نسددددمة ابتسددددامة ماكةة ثم يهمس للسددددادات
ببعض الكلمات التي تنال الدهشدددة ثم القبول من الزعيم
السادات ،وبعد عشةين دقيقة تشتع ُ الحماسةُ ي ميدان
التحةية ،ويتهدداتا على المنصدددددددة شددددددبدداب األحزاب
الدمد دتدلدفدددة يدتدنددداوبون أدوارهم ي إلقددداء البيدددانددددات
ب صددددحوة الجماهية،
والشددددعارات الحماسددددية التي ت ُله ُ
ووسدددددط هذا الز م على المنصدددددة يقا أبو نسدددددمة بين
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العشدددةات من الشدددباب وبجواره السدددادات مت فيًا تحي
معطا أسدود كبية بغطاء رأس يغطي منتصا وجهه،
أصبح ي قلب الحد يسم ُع ال ُهتا ات والبيانات ويشاهدُ
انفعاالت الشعب عن قةب ويستنشق د ان غليونه الذت
استعاره منه أبو نسمة وانهمة ي التد ين به زاع ًما أن
ذلددر من أج د أال يلف دي االنتبدداه لدده ،وبعددد عدددة دقددائق
وتناوب ال طابات بين بعض الشدددددباب على المنصدددددة،
مال أبو نسمة ناحية السادات هامساً:
 دا دورت ..أندا حطلع أقول القصدددددديدة بتاعتي حاولماتتحةكش من هنا يا معالي الزعيم.
يةاقب أبو نسمة وهو
مال السدادات بةأسده موا قًا وظ
ُ
من ةط بين الجمو على المنصدددددددة حتى وصددددددد إلى
إحدى أركانها إللقاء قصددديدته ،أمسدددر بالميكةون وبدأ
حديثه يقول:
 را أقول قصدددددديدة من قلب قلبي الجواني  ..أ وكمالشاعة أبو نسمة العالي.
"حنــديكي يا مصة حقر..وعلى حقر حديكي تيبـس
وأني حقــر زت أرضر..وإحنا أرضـــر ولير ور
ور من أيــام الفــةاعنة..كاني أرضر تصـةخ
تحـس
وال ــاين عــةف يبيعـر..حتى اسـألوا ديــليــسـبس"
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ُ
عشدةات األسلحة
وما أن نطق بأ ة كلمة حتى ظهةت
النارية ي وسط الصفوف األولى من الجماهية لتمطةه
بواب من الةصددداص على المنصدددة التي كاني بدورها
ددباب على
أ ً
يضدددا مسدددتعدة ً لمث هذا الموقا ،تحول الشد ُ
المنصدددددددة إلى قتلددة مددأجةوين يةدون بواب د آ ة من
الةصددداص ،ووسدددط هذا المشدددهد كان الزعي ُم السدددادات
ً
مفتةشددددددا األرض يحتمي بددأحددد ألوا اإلعالنددات التي
كداني مثبتةً على المنصددددددة ،ثم اقتةب منه أبو نسددددددمة
ً
زاحفًا ناحيتهُ
متسائال ي لهفة:
 حضةتر ب ية؟ً
زاحفدا إليه وهو يفتح زرار قميصدددددده
يتقددم السددددددادات
ورابطدة عنقده من تحي معطفه األسددددددود ويشددددددية إلى
القميص الواقي من الةصدددددداص يةد عليه أبو نسددددددمة
ةحا ً.
 الحمدهلل إن حضةتر البسه. هو إيه ده؟ القميص يا معالي الةئيس. ربندا ي ليدر يدا جي جي ،يا ابني ال يلد ُُ
المؤمن من
غ
ُجحة مةتين ،مت ي بقى مةتين ،مةتين يا كفةة.

******
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دب قلم دهُ
جلس على مقعددده ال دداص بمكتب ده الفددا ة يُقلد ُ
الذهبي بين أصدددابعه ،ويده األ ةى تسدددتةيح على طبق
من التحا الزجدداجيددة األنيقددة ك د تةة من رحلتهددا إلى
مه حتى يسددددددتنشددددددق منها د ان تبغه ال اص ،وعيناه
الجاحظتان تنظةان ك بضدددع ثواني إلى سددداعة الحائط
الكبيةة ي منتصددددددا الغة دة أمدامه ليتأكد أنها تتحة ُ
وأن صدددوت ضدددةبات ماكينتها المنتظمة الةتيبة المملة
مداهو إال إثبدات أنه ما زالي على قيد الحياة ،دقات قلبه
تتسددابق مع قفزات قطةات عةق جبينه ،إعالن رسددمي
عن حالة توتة وصلي إلى ذروتها ،حتى سمع ضةبات
ثابتةً على باب مكتبه مما جعله ي طا آ ة ماتبقى من
د ان تبغه ال اص بشددك سددةيع وكأنه تةياق الحياة ثم
عدل من جلسدددددتهُ ً
نفسدددددا عميقًا لتتبعها ز ةة
قليال وأ ذ ً
كبيةة هادئة ،وأذن للطارق بصوته الة يم قائالً:
 أد .ظهة أمامهُ الةائد سددامح متأنقًا ببدلته العسددكةية وبة ُ
يق
يظهة من عينيه وشفتيه ،وبعد أن انتصب أمام
السدعادة
ُ
مكتب اللواء طارق وأعطاه التحية العسكةية حتى أشار
عا من أثة شغفه وتوتةه
لهُ بالحديث ،وزادت عيناه اتسا ً
اللذان لم يستطع إ فاءهما قائالً:
 إيه يا طارق؟ إيه األ بار؟___________________________________________________________________________________________________________
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رد سامح مبتسما ً:
 الملا الص يدا بداشددددددا اتقفد دالص وكأنه مااتولدش من األسددداس ،ومن غية ما نكون سددددبب
ي نقطة دم واحدة معالير.
نظة إليه متعجبًا ورد عليه متسائالً:
 إزات يا سددددددامح؟ أني عارف إن إمبار يعتبة علىكالم العيددال بتدداعددة التنظيم إيدداه هو تدداري نهددايددة
التعويذة ورجو العفاريي دت للتماثي تاني ،والدنيا
هس هس واإلعالم والبلد ما يش وال بة وال كلمة،
عايز أ هم اللي حص د من سدداعة ما اسددتلمي الملا
دا بشك ش صي لحد دلوقتي.
محذرا يقول:
نظة إليه
ً
 ك تفصيلة يا سامح سامعني ،ك تفصيلة.مال سددددددامح بةأسدددددده موا قًا ومةحبًا بطلبه وبدأ حديثهُ
قائالً:
 أنددا لمددا كلفتني حضددددددةتددر بددإني أنهي المهمددة دت،كةت إزات نقدر مش ننهيها ،بس كةت إزات نقدر
ً
أصدددال ،ودا
نلغيها من األسددداس وكأنها ماحصدددلتش
عدى بحوالي أربع مةاح لو تسدددددمحلي أوضدددددحهم
لحضةتر على اللوحة.
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أشددددددار لده اللواء طارق بالموا قة ،تقدم سددددددامح ناحية
اللوحة البيضددددداء ليقوم بشدددددة كيفية غلقه لهذا الملا،
وأمسددددددر بالقلم وكتب  ٠كلمات (الظ – الكماشددددددة –
ً
قائال:
البوستة – السينما) وبدأ ي الشة
 زت ما حضدةتر شدايا أنا حبيي أسدميهم باألساميدت دليد على نو المةحلددة ونوعيددة الشددددددغد اللي
قومنددا بيدده ،المةحلددة األولى كددانددي "الظدد " ودت
مةحلة المةاقبة أل ةاد التنظيم بشدددددك مكثا ودقيق
جدًا وبجميع التقنيات المتاحة ودا ابتدى لما كشددددددفوا
نفسددددددهم ي اجتمددا المسددددددوخ بتوعهم مع مجلس
الدوزراء ولدمدددا عدة دندددا إيددده الدلدي بي ططوا ليدددده
والقةارات اللي نداويين يعلنوهدا على الشددددددعب ،ودا
كان حيتسدددددبب ي بلبلة إحنا ي غنى عنها ،الني
أتجه للمةحلة الثانية" ..الكماشة".
ودت ابتدت بحجز أ ةاد التنظيم قب ما يبثوا البيانات
الةسددددمية من مجلس المسددددوخ بتاعهم والتحف على
البيددانددات دت و ةض اإلقددامددة الجبةيددة على مجلس
المسددددوخ وقطع عالقتهم باإلعالم بشددددك نهائي ،أما
رجدالتنا ي اإلعالم عة وا يلهوا الناس بعصددددددفورة
تانية الل الفتةة دت على شددددداكلة "تسدددددةيب يديو
اضددح لفنانة مشددهورة – ظهور القةش ي الفيوم –
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السددداحة اللي قت عياله – واحدة مسدددلمة هةبانة من
جوزها ي الكنيسددة – إل " واإلنسددان بطبعه نسددات
واإلنسدددان المصدددةت بقى إنسدددان أصدددي أوت ،ولما
قةيدي البيانات المتحف عليها من مجلس المسددددددوخ
وشددددددو ددي قددد إيدده يهددا طة كبية على كيددانددات
ومؤسددسددات كبيةة أ طة ما طةها علينا ،جه وقي
المةحلة التالتة "البوستة".
ودت كاني ظةف بنسددددد ة من البيانات دت للكيانات
الكبيةة اللي مصددددددالحها حتنداس ي أول يومين من
تنفيددذ القةارات أو مجةد اإلعالن عنهددا ،ودا كدددان
االتفددداق على إنهم ينهوا الموضددددددو دا بطةيقتهم
وبدون تد مننا قصددداد إن البيانات والقةارات دت
تنعدم ،وإديتهم مدة أسددددددبو يفكةوا و ي نهاية المدة
الةد كدان بالموا قة وباإلجما ودا الني وصددددددلي
للمةحلة الةابعة "السددددددينما" ،وهي إني كني بةاقب
وأتفةج من بعيد على كله بيتحة ي حدود الشدداشة
اللي أنا محددها وبس.
نظة إليه اللواء طارق مسددددتمتعًا بحديثه وأشددددار له بأن
يكم :
 ثقتي ي الكيددانددات دت وقددد إيدده هي حت دداف علىمصدددددلحتها إلناه اسدددددتثمارات بالمليارات واللي هي
بتصددددب ي مصددددلحة البلد ،هي كلها مةكب
بالتالي
ُ
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واحددة والكد ليه وظيفة عليها المهم إنها ماتغةقش،
كاني طتهم وق الممتازة الفكةة قامي إنهم يحطوا
ك مس د من المسددوخ ي قا سدداد ك قضددية كان
مت ي د إندده يقدددر يحلهددا ويلمس سددددددداد األ ةاد اللي
حواليه وإن الموضددو مش مسددتشددار وال زعيم هو
اللي حيحد وإندر حتى لو كندي العالم ي مجالر دا
بةضدددددده مش كفدايدة ،وك دا يتم من الل واحد أو
بإسدددمه الكودت "الثعلب" اللي حنزرعه قدامهم وهو
اللي حيحةكهم زت الماريوني ولك شدد صددية يهم
كدان ثعلدب م تلا ،الفكةة كلهدا إنده ي ليهم ي تاروا
بإيدهم نهاية اشددددددلة لهم وللتجةبة دت ،نهاية تتوثق
عشان ماتتكةرش تاني ،الفكةة كلها ي اليأس القات
واإلحباط الشديد.
نظة إليه اللواء طارق سا ًةا يقول:
 يأس وإحباط غةيبة دت ،هو حصلهم إيه بالظبط؟ حأقول لحضدددةتر يا ندم نبتدت بالمسددد محمد عليباشددا اللي القوه رجع صددنم بعد انتهاء تةة التعويذة
ي مطددار القدداهةة الدددولي وهو بيحدداول يهةب على
تةكيا بباسبور مزور بمساعدة الثعلب "هيما تلة"،
ومسد الدكتور مصددطفى مشددة ة رجع صددنم متعلق
ي مشنقة بعدما شنق نفسه ي معم مدرسة الكابتن
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 168سلسلة عازف البيانوال ١

"استشارة في البالاله"

محمد حياه

سميةة موسى اإلعدادية بمساعدة الثعلب "عم رجب
البواب" ،ومسددددد الدكتور مصدددددطفى محمود القوه
رجع صدددنم ي بدروم مشدددةحة القصدددة العيني بس
ندداقص من جسددددددمدده الكليتين والم والقلددب ودا تم
بمسدددددداعدة الثعلب "جمعة" ،أما عن مسدددددد الزعيم
السددادات القوه رجع صددنم ي حوش بيي جده القديم
ي قةيددة ميددي أبو الكةم بعددد مددا هةب من محدداولددة
اغتياله الفاشددددددلة على المنصددددددة ي ميدان التحةية
بمسددددداعدة الثعلب "أبو نسدددددمة" ،أما مسددددد الكابتن
صددددالح سددددليم لألسددددا دا مات قب مايتحول صددددنم
بفتةة ،كدددان بيحددداول يهةب من جمهور األلتةاس
اللي بيحبوه جوه ممةات إسدددتاد القاهةة ومات نتيجة
للتدا ع ماستحملش ،ومس رياض القصبجي لألسا
بةضددده مالحقش يةجع صدددنم وده إلنه ماسدددتحملش
قةة التةحيب اللي عملها  ٣أمناء قسددددم المةج عليه
ي غة ة االسددددتقبال لما القوه بيحوم حوالين القسددددم
ودا ألنهم بيشدددددو وا شدددددغلهم على أكم وجة يا ندم
وطبعًا الو اة نتيجة لسكتة قلبية طبيعية جدًا يا ندم.
ورا والسعادة تمأل جميع عضالت
وقا اللواء طارق
ً
وجهده وبددأ بدالتصددددددفيق للةائدد سددددددامح الدذت رد عليه
بالتحية العسكةية قائالً:
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 ك دا تم تحي توجيهات وإرشددددددادات حضددددددةتر ياندم.
 بجد يا سامح حاجة ت ُحتةم ،الدا لية كلها ورة بيريا حضدددةة المقدم سدددامح ودت حتسدددمعها عن قةيب
جدًا.
صا حه اللواء طارق وأشار له أن يجلس قال له:
 ماقولتليش ..بالنسبة أل ةاد التنظيم دا عملي يهمإيه؟!
وقا الةائد سامح من جلسته قائالً:
 تسمحلي حضةتر أ تح الباب.تقدم سامح ي اتجاه الباب ليفتحه ،وأشار الثنين ليد ال
الغة ة ،ووقا بينهما قائالً:
 دول معدداليددر آ ة الثعددالددب ي اللعبددة دت ،الفنددانشدددةيا والباشدددمهندس نبي اللي سددداعدونا كتية ي
الفتةة اللي داتدي دت غية إنهم سددددددلموندا كد حاجة
ت ص التعويذة من يديوهات وملفات صدددوتية عنها
وإزات تم اسددددددت دددامهددا ،اللي يحددب البلدد يددا بدداشدددددددا
مايب لش عليها بمعلومة.
مال اللواء بةأسدده مفت ًةا بما وص د إلى حوذته ،ولكن
ألح ي عقله سؤال وأراد اإلجابة عليه قائالً:
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 أومددال بدداقي التنظيم عملددي يدده إيدده يددا حضددددددةةالظابط؟!
 تم اإل ةاج عنهم بعدد احتجدازهم  ٠٨سدددددداعدة ياندم ،إحنا دورنا إنتهى هنا معالير.
ضددددددةب اللواء طدارق بيده على المكتب وانقلب وج ُهه
 ١٨٤درجة ،من شددة الفةحة والنشوة إلى قمة الغضب
والثورة قائالً:
 تم اإل ةاج عنهم إزات يدددا حضددددددةة الظدددابط ،دولأعضددداء تنظيم هدد األمن العام للدولة ،إزات يا رائد
سامح ..إزات؟
فسدددا عميقًا وهو ي قمة االسدددتة اء ،ورد
أ ذ سدددامح ن ً
مبتس ًما ي قمة الثبات وقال:
 ماتقلقش حضددددةتر ،الكيانات هي اللي إتعاملي،وبعد بحث دقيق تم العثور على أجزاء منهم.
صددددمي اللواء طارق ً
قليال يحاو ُل أن يسددددتوعب ما قالهُ
عا وعلي منه
الةائد سددامح ،ثم ازدادت حدقة عينه اتسددا ً
ضددددددحكدات عداليدة شدددددداركه يها الةائد سددددددامح ،بينما
الش صين اآل ةين تلمع عيونهما من الةعب المميي.

******
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نعود مةة ً أ ةى لعم تواب الدذت تتبداطأ سددددددةعةُ دقات
قلبه وهو يةى قطيع الكالب تلته ُم وجبتها المسدددائية من
نهش ثالثة جثث لثال شدددددباب عةاة ،ةجي منه أنة
لم يسددتطع أن يكتمها بدا له وكاني هي ذنبه الوحيد ي
تلر الليلة من المذبحة التي التفي على أثةها الكلب قائد
القطيع نداحيتده ،تعةف على شدددددداهده الوحيد على تلر
الجةيمدة البشددددددعدة ،كداندي طوات ُده الثدابتدةُ ي اتجداهه
ونظةة ُ عينيه المفعمة بالشدددة وشدددال ُل اللعاب المتسددداقط
من بين أنيابه ،كلُها إشددددارات واضددددحةً إلى أنه سددددوف
يجعله يشار ُ ي هذا العشاء كفةيسة رابعة.
حاول عم تواب أن يهةب ،لكن قواه أصدددبحي أضدددعا
وقلي سةعةُ دقات قلبه أكثة وأصبح وج ُهه يتساقط منه
العةق وأنفاسدددددده يعلو صددددددوتها دون حاجز ،يحاو ُل أن
يبتعد زاحفًا إلى ال لا بشددددددك عكسددددددي والكلب يتقدم
ناحيته وصدددوت زمجةته يتسدددابق مع أنفاسددده الكةيهة،
حدداول أن يقددذف عليدده مددا يملكدده ،تددارة طعددامدده وتددارة
غطاء رأسدددده حتي الكتب التي يسددددت د ُمها كوسددددادة له،
لكن ذلددر لم يجع د الكلددب يتنحى عن طةيق ده إليدده ،لم
يحتف إال بدالكتداب الدذت يحتضددددددنه طول الوقي ،حتى
أصددددبح الكلب على مسددددا ة ال تزيد عن متة واحد وعم
تواب راقددد على األرض ،وإذ جددأة ً وجددد الكلددب ُ
يقفز
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عليه لم يجد عم تواب إال أن يضددددددةبه بكتابه على كه
ضدددةبةً جعلتهُ يسدددقط بجانبه والكتاب يفلي من يده ليقع
بجداندب قددم الكلدب ،حداول أن يزحا إلى الكتداب حتى
يسددددددتعيده ،وما أن لمس أطةاف غال ه حتى وجد أنيابًا
تنغةس ي عنقده معلندةً وجود تحة ل ةوج الةو من
ُ
هذا الجسددد ويده تةتعش على غالف الكتاب الذت تلو
ظاهةا بشك كبية
بقطةات دماءه ،غية أن عنوانه ظ
ً
وهو
"ديوان شعة بالعامية"
للشاعة
تواب عبد للا
"الشاعة البوهيمي"
أنهى عددازف البيددانوال كلمددات ُده وأوقا دوران المقبض
ُ
يلتفدي حولده ليجدد
لتتوقا الموسدددددديقى عن ذبدذبداتهدا ،و
الشدار اويًا من البشة ،أبواب البنايات مغلقة ،النوا ذ
سددددبات بعدما أشددددةق ضددددو ُء القمة
مغلقة الك ي حالة ُ
يعزف معزو تهُ ويةوت
عليهم وتةكوا هذا الفنان وحيدًا
ُ
حكايتهُ وحيداً ،وعندما استوعب ما حد وهم ي جمع
أغةاضددده تفاجأ بصدددوت مةعب قادم من بعيد ،صدددوت
يعة ُهُ جيدًا إنه ...نبا ُ كلب كبية...
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تمي بحمد للا
انتظةوا العدد الثاني من سلسلة روايات "عازف البيانوال"
بعنوان
"الـــ ُـد ُوار" ( نبي هذا العصة)
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