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 يف ذكرى نصر أكتوبر، السادات الرئيس غتيالعملية ا اإلسالمبوليخالد  تنفيذ عقب

 هذا يف االتفاق متاجتمع جملس اجملاهدين )التكفرييني( مبحافظة أسيوط، و

 أهداف مخسة باستهداف ، وذلكلحكمل حلم وصوهلم/خطة مواصلة على االجتماع

 شرق أسيوط ثانأول غرب أسيوط وقسم  وقسم األمن مديرية ..أسيوط يف لألمن

 الزحف يتبع ذلك، ودوريات الشرطة املتفرقة داخل احملافظة التموين ومباحث

 عابدين قصرالقاهرة،  ة واحلامسة،النهائي طةاحمل وصوًلا إىل لباقي احملافظات

 الرئاسي.

 
نعود ألسيوط وحتديًدا لفجر اليوم األول من العيد األضحى، داخل قسم ثان أسيوط، 

 باب على ديدش طرق كان الوقت يقارب الساعة الرابعة فجًرا، وقتما ُسمع صوت

 يصرخ ثم أخذ الطارق الداخل من زنزانة القسم

 " .املأمور مقابلة أريد. مع جميء الشمس. ستحدث مصيبة"
 

 على صربض عليه منذ ساعات وظل يف صمت حتى جاء الفجر فأالصارخ، قد ُق كان

 عندما املسؤولية من هيعفي الذى القانون من ث، بهدف االستفادةسيحد ماع اإلبالغ

 إذ ما كان قد أبلغ عنها مسبًقا.. أو هكذا ظن. األحداث تقع

 
 آذانهم.لكن خطة النجاة فشلت ألن الضباط مل يفتحوا له باب الزنزانة أو 
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سيارتان أمام مبين مديرية أمن أسيوط، فرتجل منهما  وقفت مع جميء الصباح

 ملوبفعل املباغتة  احلراسة جنود على اآللية أسلحتهم نريان تحواوف مسلحني مثانية

 مواقع اذ املهامجنياختوعن املبنى، تبع ذلك  للجنود فرصة للدفاع عن أنفسهم تتح

 ثالثني على استولواخالل هذا و املديرية لتأمني سيطرتهم عليهامبنى  سطح فوق

 .ومدفعني بندقية

 

 مباحث مقر إىل بالتوجه بالتوازي مع ما حيدث يف املديرية، قامت جمموعة أخرى

 واستولوا أسيوط أول قسم إىل توجهوا ثم املبنى يف من على النريان وأطلقوا التموين

 ..ذخائر من به ما على

 .والذخرية والسالح بالرجال اجملموعات اقيب مدادإل امركًز اجملموعة فكانت هذه
 

 شرطة مركز مبنى إىل املسلحني من ثالثة جمموعة اجتهتبالتوازي مع هذا أيًضا، 

 وسبعون وأربعة مئة يف مواجهتهم، كانهناك و احملافظة شرق يف أسيوط ثاٍن قسم

 .اضابًط وثالثون اجندًي

 

 جمموعات حتمل املدينة شوارع جتوب سيارات هناك كانتبالتوازي مع ذلك أيًضا، 

 نقاط متركز رجال الشرطة يف أرجاء احملافظة. على النار تطلق مسلحة، أصغر عدًدا،
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 األمن رجال، فتمكن غروبال هذا كله حدث بالتوازي مع بعضه البعض حتى جاء

تبقوا من املهامجني خالل حماوالت فرارهم ، وقبضوا على من املوقف على السيطرة

 ثم مت تقدميهم للمحاكمة.

 .وعشرين ستةالو عشر ثمانيةال بني ما هامجنيامل أعمار تكان
 .، من مدنيني وجنود وضباطومثانني وواحد مئة وكان ناتج املعركة، استشهاد

 

 

 

 

 ،1981ا حدث يف شهر أكتوبر عام مل بسيط وغري شامل هذا ملخص

 قراءة خالل حبثي استفدت معرفًيا من

 دار مسا للنشر والتوزيع. الدم لألستاذ خالد عكاشة. كتاب أمراء

 وكتاب كتاب قبل الطوفان لألستاذ ياسر ثابت. دار كنوز للنشر والتوزيع.

 

 

 

 

 

 

 ومن هنا، تبدأ السرية.
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 تعيش أسرة يوسف عبدالوارث، ،القاهرةداخل أحد حواري حي عابدين بوسط 

 مكونة من أم أرملة جليسة الفراش حبكم مرضها بالفشل الكلوي متدينةأسرة 
هلا هذه الصغرية املدارس الثانوية للتعليم الصناعي و ىبإحدطالبة  وفتاة والسكري،

نتاج بشركة مشروبات إعامل شاب يف الثامن والعشرين من عمره، ، ن، األولاأخ

، بفتاة قاصر متسربة من التعليم تعرف عليها كونها صديقة أخته حديًثا تزوج غازية،

العمارة اليت ومل يرحل بعيًدا بل انتقل فقط حبياته لطابق أعلى ضمن نفس  تزوج

ا، حاصل على ن عاًمووعشراثنتا عمره  (يوسف)األخ الثاني ، أما تسكن فيها عائلته

لصنع املالبس  يف ورشة خياطك يعمل، متهرب من التجنيد.. دبلوم صناعي

 .العمائربإحدى لكونها عبارة عن دور أرضي من منزله  ةقريب، الورشة اإلسالمية

 

قف أمامه يف حالة تد أخته جييف منتصف يوم صيفي وأثناء وجود يوسف بالورشة، 

من الذعر فقد مرضت أمه بشدة وفقدت وعيها فقررت أخته أن تسرع إليه لتستنجد 

املنزل ومبساعدة من أحد زمالئه يف العمل والذي يعمل كسائق سيارة  به، فذهب إىل

الت، قاموا بنقل األم إىل مستشفى حكومي وبعد على احملمنتجات الورشة  توزع

جمموعة ، وقت قصري طلب أحد األطباء من يوسف أن جيلب من خارج املستشفى

قريبة  ةه إىل صيدليحينها أسرع يوسف وزميلاملستشفى..  ةغري متوفرة بصيدليأدوية 

 وزوجة األخ املتغيب عن املشهد بسبب عمله االبنةاألم بصحبة  تاركنيمن املستشفى 

 الذي يستهلك يومه منذ الفجر وحتى مغيب الشمس.
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ن تكلفة األدوية املطلوب شرائها تزيد عما أجدا في يوسف وزميله للصيدلية صلي

ا طالًببلًغا أخيه مبرض أمه والصيدلية، ُم يوسف هاتف فيستخدمه من أموال حيمال

.. انتهت املكاملة العالج كمل ما حيمله من مال ليتمكن من شراءر أموال ُتاحضإ نهم

ا الوقوف أمام أمه وهو رافًض ..، مل يستطع يوسف العودة إىل املستشفىاالنتظار أوبد

ذنه عما حوله لكن هذا مل أ.. عمت الضوضاء عقل وقلب يوسف فانعزلت عاجز

، فكان صوته هو زميله املتحدث الثرثار أذنه أطبقت طبلتها على ألن ايشكل فارق

صوت مياثل يف قبحه صوت امتالء احلنجرة باملاء  ..الصوت الوحيد يف هذا العامل

 مرسلًة صاحبها للموت.

 

لكن دون جمداف  قارباليطفو كما  ن قلبه كانيوسف أل ارتفع صوت دقات قلب

.. حبر ال تيار ، بطيء وغري مستقروسط حبر من البرتول اللزج أو شراع، قارب يهيم

 .ري يف هذا الكابوس املخملي.يعلن قرب حدوث تغتشرق عليه وال أفق ُت ةفيه وال سكين

حتى  كذاظل ه ا وسط فوضى كئيبة مصدرها العجز عن إنقاذ أغلى ما لديه،هائًم

.. مت شراء الدواء وإسعاف أمهم املريضةأخرًيا و، بعد ساعتني األكرب األخ إليهم جاء

 ساعتان كان هلما أثر عمر كامل من املهد إىل اللحد.

 

بني ذهاب وإياب وفرح وفزع..  على يوسف وأسرته وهم مجيًعا مرت األيام التالية

صبحت األم قادرة على اخلروج والعودة أحتى  ،كامل طوال أسبوع احلياةهكذا كانت 

 وإن مل تشف من مرضها املزمن. إىل املنزل
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 مطعامه يتناولون ،الغداء داخل الورشة اسرتاحةضمن  هؤجيلس يوسف هو وزمال

الزجاجة  يذ الصغرييكي األمحر عرب ذلك الصندوق البالستخبار ألل أثناء مشاهدتهم

جمدًدا وإىل األبد بعد  لصعيدل اهلدوء عودةا عن أخباًر يبث إليهمالذي  الرمادية

 .بعد اغتيال السادات يف الفيوم وأسيوط واملنيا تفكيك أكثر من خلية إرهابية هناك،

 

حد دروس أ اثناء حضورهمأما مسعاه يف احلديث ع يل لهيوسف وزم أحينها بد

 الدين مبسجد حبي الزاوية احلمراء عن معارك دامية بني قوات األمن واجملاهدين

كان الشيخ احلاكي هلذه األخبار، فرًحا اهلل للمجاهدين، فقد  تثبيتمدى وعن 

البذلة الرمسية الذي  يلدرجة جعلت من أخباره ُمصدقه أكثر من ذلك الرجل ذ

 قية يف صندوق بريدي.يلقي األخبار جبفاف كما لو كان يلقي رسالة ور

 

تقوى التمين بأن  همزات العمال تبادلفي ينتهي الغداء.. يعود العمل داخل الورشة..

شوكة اجملاهدين أكثر وأكثر.. ينظر هلم يوسف يف صمت ثم يبتسم ساخًرا بينما 

 يلتفت ملا خييطه بني يديه.
 

يوسف جمتمعة قبل كانت عائلة ف اإلجازة األسبوعية، وبعدها بيومني حلت عليهم

حول أطراف مفرش مزركش عليه جيلسون على األرض  بشقة العائلة، صالة اجلمعة

غري مريح..  وسط صمت يأكلون بينما هم غارقون واخلبز.. الفول واخلضرة أطباق
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الكامن بني أعينهم  الوقتليستهلكوا بها ناتج عن عدم وجود أحداث جديدة  صمت

 .ام.أسنانهم املاضغة للطعوالناعسة 

 حبماسة أخذ يسردف اجلهاد،بدأ يوسف بالكالم عن  مل مير الكثري من الوقت حتى

 ؤالء الصعايدة اجملاهدينمدى مجال وقوة ه عن -اليت مسعها- التفاصيل شديدة

ليشاركوا يف اجلهاد ضد الطغيان لعامل اإلسالمي دعوة لوبشرى ملسلمي العامل  موإنه

ا إنه هنالك ذاكًر، املشاركة يف اجلهاد ىثم جلس يتمن وعدم تطبيق شرع اهلل،

 وجتتمع أسفل راية واحدة. يف صعيد مصر ىبنُت ت كثرتنظيما

 

 يف احلديث يرتدي رداء األب اخلائف على صغريه فداخل أخيهاألخ األكرب  جعل هذا

تعنيف ع ذلك باتبورتكبها من دعاهم أخاه باجلهاديني ااجملازر اليت  وتطرق إىل

 حضانة شقة العائلة على توشكأحتد يوسف واف والسخرية منه ومن أفكاره، هيأخ

رقم ألف منذ وفاة األب وتولي األخ األكرب ملسؤوليته اليت مل يستوعبها بالكامل  كراعال

 ذان الصالةآاملوقف ب ىمعه.. انته بعد، رغم وفاة األب منذ سنني ووفاة تعاليمه

 للحظة لينقذها من البكاء على حال ولديها.فحمدت األم اهلل على تدخله يف هذه ا

 

يتحدث معها عما رأوه .. زوجتهبُصحبة يف مساء نفس اليوم كان األخ األكرب جيلس و

نهم أل ةهذا سوف يضره ويضر العائل أن من محاس يف كالم يوسف عن اجلهاد وكيف

جمهود  دون زوجته قاطعته ..فكارأ هكذا حيملونعلى علم مبا تقوم به الدولة ضد من 

يجعله يرتاجع بهدوء أكثر ودون حدة، لبد أن يتحدث مع يوسف  إنه ال وقالت له
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زيد اخلطر ُت ن أفكاره هذهأنه متهرب من التجنيد وإن يذكره بأمن محاسة و هعما لدي

ثم يتنقال  على حديث زوجته يوافق األخ األكربوجتعله مهدًدا بالدمار..  عليه

 شراء غسالة.بعض منه من أجل  دخارال وخطتهماالشهري  ادخلهم إىل احبديثهم

 

 غذائهاواليت كان  األخ األكرب ويوسفقاءات بني لومنذ ذلك الوقت تكررت ال

احلديث عن اجلهاد مرة باللني ومرة باحلدة حتى جاء يوم صعد فيه  هو األساسي

ىل حمافظة سوف يسافر بعد يومني إأنه ا ليخربه ه وجالسه منفرًدييوسف إىل شقة أخ

حلياة ابين سويف بصعيد مصر للعمل هناك وحتت ضغط أخيه ورفضه لرتك يوسف 

ذاهب مع جمموعة من أصدقائه لينضم إىل تنظيم أنه مع العائلة، أخربه يوسف 

 رفضالعلى الساحة منذ وقت قريب، وبعد ظهر جهادي يدعى جنود اهلل الذي 

، هدده عرب أنه سيبلغ عنه الشرطةف ليوس املفاجئ هدتهديوبعد ألخ األكرب ل املتوقع

حيدث ذا وما سرده لبعض القصص عمن سافروا ومل يعودوا مطلًقا حليواتهم السابقة

 على أحدهم. إذ قبض

 

هذه القصص كانت نسج خيالي ابتدعه األخ األكرب ليدعم رغبته البائسة يف احلفاظ 

ور األب هو ما على أخيه الصغري من اهلالك.. فهو ليس مبثقف وال قارئ لكن شع

 كان يقوده.

 أنهي يوسف احلديث قائاًل 
 فاعل أمري هذا مهما قلت يا أخي" أعلن أنك لن تفعل ما يؤذيين لكين“



12 

 

 استمعت كانت قد زوجته اليتمع جلس األخ األكرب ف ،من الشقة خرج يوسف

وأخربها أنه حمتار يف أمره وخائف على أسرته ككل فأخذت تطمئنه  ،احلديثهم

ن أميكنه ما قاله دون إدراك وهو يهدد أخأه.. هذا  هملع يف ذهنأن األخ األكرب  إال

الفكرة  وألسرته املغلوب على أمرها، هذه كون طوق النجاة الوحيد ألخيه الصغريي

 التدخل. عرب التبليغ عنه وطلب إجباره على التجنيد كانت

 

يف اخلدمة العسكرية  يوسف الفرتة اليت سوف يقضيها كان مربره هلذه الفكرة هو أن

. هكذا رأى األخ .طريق الصواب أنهسوف تصحح تفكريه وجتعله يبتعد عما يظن 

األكرب رمبا لتجربته يف حرب أكتوبر اليت حلق بالشرف يف خدمتها خالل فرتة 

تطيع إنسان ان يشعر به، شعر أنه قادر على جتنيده، فحينها شعر بأفضل شعور يس

تغيري العامل، وأنه قوي حًقا هلذه الدرجة، وأنه منتمي هلذا الوطن، رمبا ألنه بعد 

عودته أصبح بًطال وأصبح مالًكا لوجهة نظر، اليت هي أن احلياة ملن يقوى على أن 

 مركز للشرطة ذهب األخ األكرب إىلتسري روحه على صراط ال عواج فيه، هذا مبدأه.. ف

 أو أي شخص.العسكرية دون إخبار زوجته 

 

ماضيه يف خدمة احلرب  عن خربهأو ،املركز وقابل ضابط مياثله يف السن إىل دخل

 ،هناك كافةومع حسن املعاملة واإلشادة اليت القاها من الضباط  ،هيأخعن  ثم أخربه

قوة أمنية اآلن  رسلوننهم سوف يأفأبلغوه  أسرتسل يف السرد عما بيوسف من أفكار،
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، ثم يبدأ يوسف رحلته داخل القوات املصرية، وهي على يوسفلتقبض  صغرية،

 تصحح أفكاره تلك. كفيلة بأن
 

 ىالقبض علوألقت اءت محلة من الشرطة املدنية والعسكرية مرت ساعتان، وج

، فقط األخ من العائلة مكانه أو أين سوف يتم إيداعه مستقباًليوسف ومل يعلم أحد 

األكرب الذي كان يطمئن أمه وأخته بأخبار من خياله وهو يتأمل لذكر يوسف بينما 

هو سبب سجنه لكنه يصمت ليقينه بأن هذا هو الفعل الصواب وليقينه بأن البوح 

 مبا فعله لن يريح أحًدا.

 

بهذا متكنت طمأنهم عليه، ووبعد مخسة أشهر،  بهم يوسف اتصل ظلوا هكذا حتى

انتهت و مع يوسف التحقيقات تهتانحيث  ما حدث له،من معرفة  كلها العائلة

مراكز تدريب قوات  حدأمت حتويله إىل ثم تهربه من التجنيد  لىا عفرتة سجنه عقاًب

من إنه ليس على عالقة فعلية بأعضاء  عرب التحريات األمن املركزي بعد ما حتققوا

نه السبب فيما حدث أاألخ األكرب أي شخص  خربالفرتة مل ُي هذهالتنظيم، طوال 

ء خبصوص أخيه، شينه فعل أي أمل خيربها  )كامتة أسراره( ألخيه حتى زوجته

.. أخيه الصغريعلى  القبض يف، فقد كان سببا اسوف يالقيه يتفعل الال ةا من ردخوًف

 .سعدجميء األخبار كان هو األنه مع أ إال
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 ءشيا أي واقعه اجلديد، متناسًي يوسف متعايًشا معفرتة التدريب أصبح  انتهاءبعد 

 ُينهي خدمته العسكريةما مير به زائل وعليه أن  كل إن خارج حدود وحدته، مفكًرا

 ليعيش خلدمة أمه ورعاية أخته.. دون مشاكل

 ثالث سنوات دون مشاكل يا يوسف، هل تستطيع حتقيق ذلك اهلدف الصعب؟

 

كحارس على مبيت الضباط ومنذ ذلك  خدمتهوصل إىل السجن مت تسليمه حني 

 ويتسامر مع زمالئه اجلنود. وينام ويأكلالوقت وهو يقوم خبدمته 
 

 اخلطورة، مقسم إىل جمموعة كبرية من الزنازين للمساجني شديديخمصص السجن 

ميرض أو ميوت، كل زنزانة بها تعاد حماكمته أو اليت ال خيرج منها أحد إال حني 

وأسفل كل نافذة من اخلارج جمرى للصرف ، لقى منها الطعام إىل الداخلنافذة ُي

سجن الصحي يقذف فيه املساجني فضالتهم عرب النافذة وبهذا ال يكاد يكون بال

 والضباط.  نودحركة اجل ىحركة سو
 

كان  يومها ،حتت قذف السماء لقطع الربد البيضاء كان فيه السجن جاء يوم على

مليئة باألبواب مكسوة بهدوء ممرات رمادية  .. عابًراةيوسف يسري خبطوات ثابت

 اهلزيل ديداجلسجني التدفع موكب  يسري خبطوات ثابتةقامت كهدوء املقابر، 

 للتحرك صوب مرقده األخري.
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شاب مطأطئ الرأس مبالمح وجه متجمدة، امسه يونس يرتدي مالبس السجني، 

وجبواره ضابط ضخم اجلثة يسري وهو ممسك ومقيد بقيود جتمع يديه بقدميه  زرقاء

ينظر لألمام بتأفف وكأنه جير يونس وكأن أقدام يونس ال بينما  ةبذراع يونس بقو

، يوسف وكبامل ايصاحب الضابط يف هذ  ا إىل األمام يف خضوع،تهيم من تلقاء ذاته

بعد أن ناداه الضابط ليأمره بأن يأتي معه يف عملية إيداع يونس بالزنزانة ألنه أول 

له مباذا سوف يفعل هذا الكافر  درايةال هلذا فو منذ مدة، يدخل إىل السجن شيوعي

 ؟حني يرى زنزانته

خلف  موقعهعلى  اافًظسري يوسف حمالتحرك.. ي وكب يفبدأ املييوسف و إليه ىفأت

 .سيون ظهر رتك أثًرا هلا يفت فوهة السالح تكاد حيثيونس 

  
هذا الفعل من باب العادة فلقد اعتاد أن جيد مقاومة عبثية أو تلكؤ يف  يوسف يفعل

داخل مثواهم املسمى بالزنزانة رمبا تكفي آثار الدماء اجلافة على  ِدعونالسري ممن ُيو

 حيدث.األرضية لتشري إىل مدى العنف الذي قد 
 

فع مرت بصوتيصلي  حدحني اقرتبوا من باب الزنزانة مسعوا من الداخل صوت أ

صوت الصالة أعلى وكأن من يف الداخل  يصبحخطوة كل  صوت ومع ،الضابطبتسم فا

قيود  الضابطبأنه ما زال قويا، يفك  الضابطيقاوم قدره مبا يفعل ويُوصل رسالة إىل 

إىل داخلها  بسالحهيونس  يوسف  فيدفعيونس ويأخذها منه ثم يفتح باب الزنزانة 

 .غلق البابثم ُيفيسقط يونس على وجهه 
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ال يعلم أو ال يشعر  لثواني أو لدقائق أو لساعات ، تلكيظل يونس على وضعيته 

عنه قدرته على الشعور بقواعد الوجود بفعل كثرة التحقيقات، تائه بني  ُنزعتفلقد 

داخله اآلن يتنفس  أطالل حياته املاضية وبني املالمح املبهمة لقربه العفن الذي هو

 نتكا، هي ذاتها حدة صوت رجل من املصلنيبأثر إدراكه  ُجذبدون إرادة، حتى 

 . أثناء السري يف املمرات ٍعدون دا الذي كان جيذبه الضابطحدة 

 

  امن نفس عمره ذ ًبافيجد شا مييًنايرفع يونس جسده بيديه من على األرض وينظر 

وخلفه كاحلة ومتسخة،   زرقاءيرتدي مالبس ، عينيه ، يقف مغمًضاشعثاء حلية

ن كل صف به أربع أشخاص هلم نفس صفات إمامهم وتكاد أجسادهم تلتصق اصف

قد  الضابطببعضها البعض من ضيق املساحة فينظر يونس لباب الزنزانة ويدرك أن 

 . ملفرتسها ُتقّدم  ، مثله مثل الفريسة حنيألقاه أمام اإلمام الذي يصلي برفقاء الزنزانة

 

ثم يضم قدميه إىل صدره  امُلغلق باب الزنزانة صوبفيتحرك يونس بيديه وقدميه ببطء 

إليه إمام  يتقدم، حتى يظل دون أي حركة أخرى رأسه وهكذا اوخيفض عليهم

لإلمام  ينظريونس رأسه و فريفع  ،يده على كتف يونس فيضع  ، بعد الصالة،املصلني

 مبتسًماله  فيجده ناظًرا
 ..“ال ختف

 " ما امسك؟ 
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ن كما ينظره إىل باقي رفقاء الزنزانة فيجدهم جالس الذي يدير  يونس فال جييبه

جيول بنظره داخل الزنزانة ببطء فيف ترقب وصمت  مجيًعاجيلس وينظرون إليه 

 يات عن الظلمآليجد أن جدرانها رمادية قامتة عليها بقع دماء جافة و
دلو يطوف حوله حيث صغري  ءإال جزعن النصر حمفورة على اجلدران كافة آيات و

جتلب هلم النور  ، نافذةموانع حديديةأي الذباب وفوقه نافذة وحيدة دون سلك أو 

سقف مرتفع مرسوم عليه لوحة سريالية من  املكان كلهوكذلك الذباب، وجيمع هذا 

نتهت اسكنت عني يونس حتى  كخيوط العنكبوت البيضاء وكتل العفن السوداء وهنا

بينما ُيعيد عليه السؤال ولكن   جذب اإلمام من يديه ليتفقد معصميهوقتما اجلولة 

 البداية ثم ُيعيدكما كانت من بصوت حاد فينظر له يونس مبالمح وجهه املتجمدة 

 اإلمام عليه السؤال وقد استبدل
 ؟ "ملا ُسجنتمبا  مسكا"ما  
 

فال جيد إجابة يسمعها فيرتك يديه ويبدأ تفتيشه بعنف بينما ال تظهر على يونس 

يتسند  على كتفه ثم بيده  ويربتينظر إىل وجه يونس ف ينتهي فعل حتىأي ردة 

يقول تابعني له ولفعله فاململن بالزنزانة  عليه لكي يتمكن من الوقوف، فيقف ناظًرا

 لدلوهلم بينما يذهب صوب ا
 ، أنه منهم “ يبدو أنه أصم و ال يبدو لي

 . اطمئنوا يا إخوة "
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يقذف مبا فيه عرب  يراه وهو يستمر يونس مبتابعة اإلمام وهو يتبول ممسكًا الدلو ثم

 .. ما هذا الذي حيدث أمامي!!ُيعيد الدلو إىل مكانه وهو النافذة ثم

تصب نظراتها عليه فيذهب يونس بعينه إىل  اليت ينتبه يونس إىل أن أعني الباقية

 ومنها خيفض رأسه ويغلق عينيه. سقف الزنزانة
 

سه على ركبتيه، وقف أحد رفقاء أور ابينما يونس جالسومع غروب الشمس، 

 الزنزانة وتوجه حنو النافذة ورفع صوته باألذان فلقد حان وقت صالة املغرب فوقف

مجيع من يف الزنزانة وأحاطوا به وهم ينظرون مجيعا للنافذة يف صمت تام، ما جعل 

صوت املؤذن مرتفعا للغاية وكأنه يؤذن مبكرب صوت وقبل أن ينتهي املؤذن من األذان 

مسع يونس صوت يشبه صوت الكرباج يف احلدة فرفع يونس رأسه بفزع فوجد طرف 

حتى  طويل مر وقتي  مللتقطه املؤذن واف،  خرطوم غليظ ألقي إليهم عرب النافذة

بقوة شديدة فأخذه املؤذن ووضعه قرب فمه فشرب بنهم  هبدأ اخلرطوم يف ضخ امليا

 منهم نظر ليونسشديد ثم مرره ملن حوله حتى شربوا مجيعا وبعد أن شرب آخر فرد 

 ..يف التالشي أباخلرطوم بينما ضغط املاء بد هأشار لو
 "تعاىل فشرب"

 
خفض رأسه جمددا ليعود إىل عامل خياله السرمدي كما كان  الذيال جييبه يونس 

أحدهم اخلرطوم ويشرب حتى تنقطع املياه فيختطف هذا الكرباج،  قبل صوت

 بنظرهم مجيعًا للنافذة فيعودوااخلرطوم خارجًا من النافذة كما دخل  فُيسحب
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 فينتزعها منهم )اإلمام(..عًا وإذ حبقيبة بالستيكية تلقى إليهم فينقضوا عليها مجي

 " سنأكل مجيعًا، الطعام يكفي اجلميع"
 

 ىتبقتبدأ توزيع ما بها من أرغفة خبز وقطع جنب حتى ييفتح اإلمام احلقيبة و

 فينظر إىل يونسجنب، هذه حصة اإلمام،  بها رغيف وقطعة
 "بد من أنهم قد نسوا حصتك يف متوين اليوم، طعامك يأتي غدًا بإذن اهلل "ال 

 
جيلس اإلمام ويبدأ األكل  بقوة أثر اجلوع، طعامه يغرق كل سجني يف حبر مفاتن

القادمة ميتزج صوت تناوهلم للطعام بصوت الرياح ، االفرتاس.. فبنفس األسلوب

التالشي من أذن يونس فلقد جعله هذا املشهد  ، وبالتدريج يبدأ كل هذا يفاخلارج من

 . يتعمق أكثر يف أفكاره

 ،يءال لش" مل أقل 
 ، يءمل أقل نعم لش

 كوني ما كنت عليه هو ما أرادوه مين،
 كوني أهيم يف الطرقات ليس جرمًا،

 كوني أعيش كالبهائم يومًا بيوم ليس جرمًا،
 أليست هذه الفضيلة املرجوة يف هذا الوطن،

 خنت رفاقي منذ زمن،
 تركت أحالمي ترحل منذ زمن،
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 مين،كوني ما كنت عليه هو ما أرادوه 
 أمل أستحق خبضوعي هذا أن أكون جزًء من املنظومة،

 أهذا هو جزاء طاعيت؟"
  

مشس اليوم اجلديد إىل الزنزانة عرب النافذة فـ  محرةيرفع يونس رأسه مع دخول 

الزنزانة متكدسني جبواره يف شكل دائرة مركزها اإلمام، كل منهم  نزالءيرى مجيع 

ملن هو أمامه و من هو جبواره، رمبا يفعلوا  جيلس ضامًا ركبتيه إىل صدره، مالصق

الزنزانة الفارغة  هداخل هذ ميتةهذا لتدفئة بعضهم البعض من برودة طقس ديسمرب امل

 .ءخيلق الدفميكن أن  يءمن كل ش

الطيور وهي تسري يف سرب بعيد جدًا، يقف يونس  فريىللنافذة  عينيهيونس  فريفع

يقف أمامها ويغلق عينه ه يتمكن من أن لكنويذهب صوب النافذة خبطوات ثقيلة 

اليت  ، تلك الظلمةعينه املغلقة ةمستمتعًا بالضوء األمحر الذي تضيفه الشمس لظلم

السنوات الالنهائية اليت مرت على بقائه يف الزنزانة، السنوات اليت يسكن فيها منذ 

غري ولن مرت على وجدانه مل تكن غري يوم أو يوم ونصف يف الزمن الواقعي. زمنه ت

 يعود كما كان.

متجاهاًل  مغلًقا عينيه، كمن استسلم لظلمة القرب لكنه حن لضوء الشمس، يقف

 . أحناء جسده يف دغقرصات احلشرات اليت تل
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خلف سحابة رمادية ضخمة ففتح عينيه  حتى اختفت  استمتع بأثر الشمس عليه

اإلنسحاب من هذه املواجهة احملسومة  حتى قرروحاول بيديه إبعاد احلشرات 

 نام.غلق عينيه وأخفض رأسه جمددًا و.. كما كان يف البداية فعاد، بفارق كبري

  
 ،خارجهاملن يف الزنزانة ورمبا ملن  الذي أخذ يف الصراخ بكلماتعلى صوت اإلمام 

كان مرتفعا للغاية، فيفتح عينيه ويبقى رأسه خمفضة كما  الصوت ظ يونس ألنيستيق

جنة اجملاهدين  حديثه عنيتحدث عن جزاء الصرب واسرتسل يف  اإلمامهي، 

الفتيات اجلميالت العذارى الالتي ينتظرن اخلضراء اجلميلة وعن العدد الكبري من 

تباعه خلف باب أينتظره هو و كما لو كان هذا كله اإلمام يف الوصف هناك، اسرتسل

 من وجود األمل داخل هذا القرب. متعجًباالزنزانة مما جعل يونس يبتسم 
  

بدأ املطر يف اهلطول ومع مر اليوم دون جديد ُيذكر حتى جاء وقت مغيب الشمس، 

ابتلت أرضية الزنزانة من الرزاز املنثور ف  ، تزحزحت قطرات املطرقوة الرياح الباردة

يف منتصف الزنزانة مرتعشني من الربد  نمما جعل اجلميع إال يونس يقفو من النافذة

األذان فاملاء فالطعام وتكرر عدم  األمس، صوت وبعد وقت قصري، تكرر نفس مشهد

ليونس، مل ينظر له من  يئاوجود حصة ليونس إال إن اإلمام هذه املرة مل يقل ش

 األساس.
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  يءيتبق إلدراك يونس من الوجود أي ش وحني أظلمت الزنزانة مع قدوم الليل مل

يتوقف  ملصوت املطر الذي  اإلضاءة اخلارجية البعيدة الضعيفة ممزوجة مع غري

وصوت الرياح العاتية وصوت أنفاس رفقاء الزنزانة وهي ُتقاوم التوقف من شدة 

 .. هكذا كان العرض السينمائي الذي كان يشاهده يونس بتمعن وملل.الربد

ة.. ناظًرا حبدة للنافذة، على األرض املبتلة غري متأمل من الربود ًايونس كان جالس

 . ا يعيشه وُيأثر على جسدهدون حركة ودون نقطة تركيز واحدة فيم
  

بني أطالل عامله املدمر بالكامل، منغمس يف أسئلة ليس هلا إجابة، ُمقيد بانفاسه  هائم

مصدر  نفسه فيه هو النورعفن مصدر  ٍر، مدفون يف قباألحياءعلى هامش دفرت 

العزلة وما تسببه والربد أن يفوقا  للجوعالعفن، هذا هو حال يونس اآلن، هل ميكن 

 اآلالم؟ من
 هل ميكن؟.

  
، أتي ضوء ثلجي بسيط غري قابلة للمقاومة  قد نظن أنها الزنزانة اليت قتامة وسط

لسحب الكثيفة احماربا ، الذي قرر أن يكون املخرتق هلذه العتمة ،مصدره القمر

وإذ بأحد يقف ويقرتب من يونس خبطوات بطيئة للغاية فيجلس .. احمليطة به

بسبب صوت الرياح العاتية اليت  ُيسمعم بصوت ال يكاد جبواره ثم يبدأ يف الكال

بعنفوان وقح، يتكلم الرجل ويونس ال يظهر أي ردة فعل له، قاتاًل و  حبريةتتحرك 

 .مستسلمًا للعتمة املنتشرة بعقله.. فضوله مبعرفة من حيادثه
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 " ال أعلم إن كنت تستطيع مساعي أم ال،
 إليها،إال إنين أحتاج ألذن جديدة أحتدث 

 فأنا مل أحتدث من مدة طويلة،
 سكونك وصمتك هذا يذكرني بنفسي حني دفنت هنا،

أنا كنت أول احلاضرين .. لك أن تتخيل هذا القرب لك وحدك لشهور أو لسنني..مل 

أعد أذكر.. ميكنين أن أقول لك إني قد ولدت هنا .. أحيا مع الشمس وأموت مع 

 نافذة عند جميء القمر..بد لك ذات يوم أن تنظر لل ال موتها،
ولكنه  اجلميل من وقت آلخر.. أنا أنتظره كل ليلة، ئههذا القمر حينو علي بضو

 يأتي بني وقت وآخر.. كلما استطاع.. 
 أتدري،

لسنا مجيعا هنا لكوننا قتلنا أحدا ..  أو هكذا أظن.. أنا مل أعد أتذكر مباذا اتهمت.. 

 ؟،مضحكاأليس هذا 
 اؤكد لك بأنين لست جماهدوبها فأنا أمن رتوش ذاكرتي.. إال إنين حمتفظ ببعض 

 جماهدين أو مبصطلح أدق لسنا إرهابيني،ليسوا وأغلب من هنا 
من  هذا كان ليرباليا وهذا كان اشرتاكيا وهذا وهذا وهذا مل تكن هلم توجهات فكرية

سار منذ سنني يف امتداد رمسيس بشكل  غري رب أسرة يئاوأنا مل أكن ش األساس

 .. جباري ومر جوار تظاهرة من باب احلماقةإ

 ،ال أملك إال أن ألوم نفسي، واآلن
 لي، ماضيهيتبقى هذا.. نعم هذا.. هذا مل يرد سرد 
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.. حني جاء هنا مل جيزع مثلنا بل كان كما يفعل هنا  إمامًا  نه كانألي يبدو لكن 

قائًدا، جماهدا/متطرفا.. لكنه نه كان أيلوم علينا عدم الصالة وعدم الصوم.. يبدو لي 

 .. إذا كان هكذا فهذا يعين.. نعم هذا هو الوحيد الذي ميكن أن يكون

 أفعاله جتاهل  نستطعمل  لكن بغض النظر عن ماضيه إال أننا مع مرور األيام والشهور

 فاستسلمنا مجيًعا حتت رايته..  ،وشخصيته
 داخل هذا اخلواء الذي يسكننا..و الوقتومع مرور 

 خر..آأطعناه مجيعًا وحدًا تلو ال

 هو يكره كل شيء يف العامل لكنه ملتزم دينًيا ويرغب يف أن منوت على ديننا فلَم ال.. 

 أظن أن السجن مل يأثر على قوة عقله، مثلنا..
 ونستمع ملا يسرده إلينا كل يوم..معه نصلي ونصوم 

 ألنه يرسم لنا بإميانه أماًل خارج هذه الزنزانة..رمبا 
 ،وأحلم معه حبور العني وبالعدل الذي سوف ينتصر أتبنى رؤيتهأحيانًا 

 ، حيررنالويكسر باب الزنزانة 

 الباقية، قلوب ويف وجداني عن االنتشار يف الكالم واحللموأحيانا جيزع 
صكوك اإلميان علينا وصكوك الكفر على  بتوزيعهو بينما يقوم أحيانًا ينشط فكري 

 العامل..
 إلينا..  مُللقىكما يوزع الطعام ا

 إال إنين هنا ضمن أحضان هذه اجملموعة البائسة
 دام هو جامع هذه األحضان فسوف أتبعه .. الوحدة تزيد آالم التيه،ما و
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 هذا اجلو يزداد برودة..
 د إىل مكاني بني اجملموعة..سوف أعو

فسوف يضيفوا لك املقبلة إن مل متت خالل األربع مشوس والليالي  ولكي تعلم،

 ..رغباتنا اإلنسانيةحصة يف الطعام .. هذه طريقتهم يف تهذيب ما تبقى من 
 وبقي حيًا، أساًسا، إذ صمد ،مشوس األربععن الطعام بعد  أحد فال يضرب

   ".. حان وقت الراحة.قد أعرتها حلديثيأشكرك على أذنك إن كنت 
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، فريفع يونس رأسه وهو الشمس ُحْمرةمع انتشار  ُيسمع صوت طلقات نارية مدوية

فـ يرى جثة متدلية من النافذة ومجيع  يف حالة من الفزع من هذا الصوت املرعب

أحدهم من يف الزنزانة جالسني ينظرن إليها مصدومني، فهذه اجلثة هي جثة 

قرر أن خيرج من هذا القرب، فيبتسم وجه يونس برغم من  قدأحدهم  .. بالتأكيد

يبتسم بينما من حوله   انعدام قدرته اجلسمانية والنفسية على إظهار أي تعبري مرئي،

يف إنصات  يستمعوااخلارج ثم  إىل  ُتسحبيبكون وهم ينظرون للجثة املتدلية وهي 

ألنه رأى  لسعادته، بعيدًا، يبتسم يونس ُتجرثم تام لصوتها وهي تسقط على األرض 

ختفى اللمقتول ألنه قد حقق ما أراده )اخلروج(، وما إن  ًايف جرمية القتل هذه نصر

لينظر صوبهم صوت اجلثة املسحولة وقف من يف الزنزانة مجيعًا فأدار يونس وجهه 

ها دون نويكرروسوف يفعلونه وإذ بهم يبدأون يف إنشاد تكبريات العيد مرتقبًا ما 

انقطاع حتى غروب الشمس بأصوات باكية وعالية جدًا، لعلهم فرحني بتحرر 

 ألنفسهم.. لعلهم ولعلهم..والرمحة  العونرفيقهم، لعلهم يطلبون 

هنا أرض األسئلة والشك واحللم والكابوس.. هنا ال توجد إجابات، هنا تتمنى 

 وتتنفس حتى تنقطع أنفاسك وتالقي مصريك.
 
 ونيستطع يونس إزاحة نظره عنهم وابتسامته ال تفارق وجهه، رمبا ألنهم ينشدمل 

 . نشيدًا يذكره بأيام العيد اليت كانت تبهجه حني كان صغريًا
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املياه لكن اليوم خمتلف إذ خرطوم  إلقاء  جاء الغروب وبدأت الفقرة اليت يتم فيها

رض تمل يعد الصمت.. .. ساخارج النافذة دون تردد قام أحدهم برد اخلرطوم إىل

 بصوت أعلى وإن كانت حناجرهم املرهقة جعلت نعلى فعله أحد بل أصبحوا ينشدو

 من األنشودة ما يشبه الصراخ بينما ُتسمع أصوات ضحكات اجلنود خلف السور..

يتلقف أحد كيس الطعام فسقط على   املعتادة لكن اليوم، مل الطعام تأتي فقرة إلقاءثم 

اإلمام قائال حان وقت  قاطعهمحتى  إليه، استمروا يف اإلنشاد أحد ينظر األرض ومل

يف أرجاء الزنزانة يتيمموا  يتحرك الباقيةبينما  اإلمام يؤذنلالصالة فصمتوا مجيعا 

 اإلمام هووحني انتهى من األذان تيمم  ،الرياح كل يوم إليهم بالرتاب الذي ترسله

عنه وبدأ  بنظره  أشاحىل يونس ثم اإلمام إ فنظرهم خلفه  فاصطفوا  ،خر ثم وقفآال

 . يف الصالة

 

ظل ينظر إىل هذا املكان .. فجود مكان فارغ يف الصف الثانيلويونس  انتبهحينها 

عتاد، فإذ باإلمام االفارغ حتى انتهوا من الصالة فخفض يونس رأسه إىل ركبتيه كما 

يونس  أمام  ُيلقي  حتىبدأ يف التوزيع يخذ حقيبة الطعام وليأيذهب خمرتقا الصفوف 

 .. من يف اخلارج نسوا أن ينقصوا حصة املسجون املقتول أنحصة من الطعام يبدو 

  لكن مل مير ثم خيفض رأسه جمددًا لقطعة اخلبز الصلبة اليت أمامه فينظر يونس

خرتقت شهوة الطعام يونس فقرر أن ميد يده ليحصل على ما مت ا  ُيذكر، حتى وقت

ألن يديه أصبحتا  ًامنه جمهودًا عظيم احتاجإال أن فعال كهذا قد  ،إليه هؤإلقا

متيبستني من عدم حتريكهما أليام فقد كان فقط حيرك رأسه وهو يف مكانه جامع 
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ستطاع حتريكهما ا  وإال أنه خالل دقيقة أو اثنتنيركبتيه إىل صدره وحميطهما بيديه، 

  يونس أصبح الضوء والزحام احمليط،خفوت بالرغم من اإلرهاق والربودة، وبسبب 

  يبكي،على وضعيته تلك ثم  فيثبتجيده،  فال باحثًا عن الطعام األرض يتحسس

زال حيًا وما زال عقله قادرًا  نه ماأكتشف االطعام بل ألنه  ليس ألن أحدهم قد أخذ

 على أن  ينسج له نسيجًا من األمل
 ازلت أمحقًا حتى وأنا هنا" "أم
 

، حتى بدأت مشس اليوم اجلديد تظهر وقد أصبحت ةإىل وضعيته املكررأعاد جسده 

صوب  يتقدمو فيقفاألمس تسيطر عليه بالكامل  شهيدفكرة أن يقوم مبا قام به 

. تكرار فعلتهم علىكي ال يتأخر من يف اخلارج لنور، ا ميالد ينظر إىل، النافذة

ستيقظ اإلمام وبدأ يف اك إال أنه خالل وقفته تل.. بقتلهم إياهسجنه خيرجوه من ل

إيقاظ من بالزنزانة لكي يصلوا، مل يتحرك يونس فهو ال يعري همًا هلم وال يظن أنهم 

كل حينها   ،الشمس وحان وقت اخلروجأشرقت قد يعيقوا طريقه وظل واقفًا حتى 

، فنظر إليهم يونس ثم نظر قد استيقظ وجلس يراقب يونسكان من بالزنزانة من 

إليها إال أن ضعف جسده منعه  نفسه  يرفعلكي  ،ه إىل حافة النافذةللخارج ومد يدا

رغم من مرور يوم كامل النغمست يف الدماء اليت باباإلضافة إىل أن يديه  ،عن هذا

  بينما  هلماوينظر  ُقربهعليها يف هذا الطقس العنيف، مل جتف، فيعيد يونس يديه 

 وتبدأ الدماء يف يديه ويثبت هكذايرفع عينيه إىل صفوف املصلني ثم يعيد النظر إىل 

 مسي يونس". الليديه "ناظر وهو  اجلميعالصالة فيقول يونس خماطبًا وتنتهي 
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 ءببط( يف شارع رمسيس املتواجد بالقاهرة، تسري ترامكوتسري مركبة نقل عام صغرية )

ألن السائق يغالبه  ، تسري هكذان الشارع شبه خال من الناس واملركباتأبالرغم من 

بصوت  إلبقاء يقظته قيد التشغيل.. فقام بتشغيل إذاعة األغاني النعاس مهما فعل

 فيشعل بينما يدخن كأمنا رئتيه تتنافسان معه يف مارثون إلنهاء علبة السجائرعالي 

ن مستغاًل قلة عدد الركاب وإرهاقهم فالساعة اآليفعل هذا  ،األخرىتلو سيجارة 

 .السادسة صباحًا

 
يعمل فهو  ،العملمن  انتهائهاملركبة جيلس يونس ذاهبًا إىل بيته بعد  هداخل هذ

واضعا على ركبتيه حقيبة  جيلس يونس فندق أجنيب كـ عامل تشغيل مصاعد.. ب

جبوار نافذة زجاجية وعيناه على الطريق وخلفه  كّتانية حتوي مالبس العمل، جالًسا

 أنهمجيلس مخس جنود نائمني، يبدون أصغر منه ويبدو من احلقائب اليت معهم 

 .إىل وحدتهم العسكرية أو عائدين منهاللتوجه ذاهبون إىل حمطة القطار 

 

 يونس والسائق.. انتباهيستمر احلال هكذا حتى متر املركبة مبشهد جيذب 

عشر من عمره،  الثةبالكاد بلغ الث ىن بعنف شديد فتاجوزين يضربن عاحيث ير

 .ة الطقس الشديدة يف أواخر أيام شهر ديسمربديرتدي مالبس صيفية بالرغم من برو

أخذ السائق يشجع العجائز وميدح فيهم رمبا ألن هناك على األرض جبوار هذا 

 هذا املشهد ةعلى اجلدار املكون خلفيو )الدوكو( رش الدهان األسودل علبةاملشهد 

  "الشارع لنا." ُكتبت مجلة
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على احلائط  هذه اجلملة ن أمسكا بهذا الفتى وهو يكتبيالعجوز أن جعلنا نفهممما 

 املشهد وما بني هذادير عيين ما ت أه فورًا على فعلته هذه، فأخذااكموقررا أن حي

على هذا  انتباههعن الطريق وركز  نظره لسائق الغاضب الذي أدارمتابعيت ل بني

 وهذا املشهد يبتعد تدرجييًا، مستمرة يف السري لألماماملشهد بالرغم من أن املركبة 

السائق تأمل بسبب انتهاء السيجارة ظل هكذا وظللت أتابع يف صمت حتى رأيت أن 

اليت يف يده دون دراية منه فتمكنت من لسعه على حني غرة.. فتأمل وقرر إعدامها 

وألقاها من النافذة اجملاورة له بينما يعيد نظره أخرًيا للطريق ويسحب سيجارة 

 أخرى.

 

اد بعينيه وعال إرادًيا رمبا بفعل التعود على السخرية يف صمت.. ابتسم بتسم يونس ا

إىل النافذة اجملاورة له ثم تبدلت تعبريات وجهه إىل اجلمود حني مسع من اخللف 

 صوت اجلنود يضحكون على هذا املوقف كله، فقد أيقظهم السائق بصوته العالي

، ثم جاء أحدهم من اخللف وجلس جبوار السائق وتبادل خالل ما حدث منذ قليل

 .باألطفال الِصيععوهم احلديث ثم الضحك والسخرية ممن د همع
 

ممر ضيق، متفرع  مسكن يونس هو عبارة عن شقة صغرية ضمن مبين قديم ُمطل على

فارغ متامًا من  املسكن بوسط البلد، التحرير تقاطع شارع حممد فريد مع شارع من

أي أثاث أو أجهزة فقط غرفة النوم حتتوي على سرير كبري حتتل الكتب واملالبس 
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شبة  مخر ليس عليها ُملصق.. زجاجةعليها زجاجة  منضدةنصف مساحته وجبواره 

 املقتولة، املئات من أعقاب السجائر وجبوارها طبقًا كبري من الفخار حيوي، فارغة

 هذا كله توجد على اجلدار فوق، وباجلدارل الراديو كهرباء يصسلك هم مير فوق

صور فوتوغرافية يف حجم الكف، ملصقة ومرتبة لتشكل تاًجا هلذا السرير، الصور 

 لفتيات عرايا لكن ضمن تكوينات مجالية جتعل من صدمة الرؤية املتوقعة، أقل حدة

لفتيات وبغض النظر عن العري وعن اجلمال فالصور جتمعها صفة أخرى مهمة، فا

كلهن هلن نفس األعني ومجيعهن حتت نفس الراية داخل قلب يونس، راية حب 

عمره الذي استحال الوصول إليها فـ هام على وجهة باحًثا عنها يف أحضان غريها، 

على  مرآة مستطيلة متتد من األرض إلي السقف توجد الصور، جدار ويف مواجهة

 اجلدار املقابل.

 
على السرير، ساحمًا للضوء بالدخول  املطلةوفتح النافذة  هدخل يونس إىل غرفة نوم

أخذ بينما  وأدار الراديوثم جلس على السرير على كومة مالبسه  وألقاه فخلع قميصه

 ،ضعها على األرض جبوار السريروثم  فيهاما تبقى  منها وشرب مرزجاجة اخل

 كما احلجر حني يسقط على سطح مائي. ىستلقوا

أغلب األوقات يف أو يوهمه بذلك  راحةجيعله يشعر بال هذه املرحلة،، عند النوم هكذا

ثار جروح قدمية منتشرة من رقبته وحتى آب يءاملل صدره فحني يالمس اهلواء الطلق

 ئهذا جيعله يسرتخي وينام بسرعة شديدة، غري عاب راحةال شعور منتصف جسده..

اليت حبث عنها  راحة، البربودة الطقس أو حرارته أو حتى برؤية أحد اجلريان له
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بهذا  عله يتحمل تكلفة اإلجيارما جيء غري أن يسكن وحيدا وهذا شيومل جيدها يف 

ا يونس مل خيرب أحًد احلي، حًبا يف هذا الشعور بالسكينة، وال أبالغ حني أقول أن

مبسكنه بوسط البلد حتى ال يزوره أحد، هذه الشقة هي  أو أقربائه من أصدقائه

يونس  ىاليت أصبحت لد ة"حري"راحة/اليت يشعر فيها بهذه ال  ةاخلاصمملكته 

. جمرد شعور ذاتي يدمنه وحيافظ عليه كما لو كان حيمي ضوء مشعة يف مهب الريح.

ساحًما فقط لزائرات اهلوى أن تزوره من حني آلخر، حيث احلب عبارة عن رياضة 

لغناه أو لوسامته لكن واحتياج كالطعام فال مال وال احتقار وال قيد، زائرات ليس 

ألنه مع كل فتاة يشرتي منها احلب وأفعاله، كان يعاملها كشخص وليس كدمية 

 وهذا ما أكسبه العديد من الزائرات لكنه حافظ على قاعدة واحدة.

 "ال حديث عن العامل هنا."

 

 

 

 
غري توهمه  دون تدخل أي منبه، يف امليعاد املعتاد للذهاب للعملستيقظ يونس يليًلا، 

الضوضاء القادمة من شقة جارته اليت تسكن بالطابق األعلى،  ، صوتصوتب

لنمط  استسلموأصبحت تبهجه بعد أن  وحفظ ميقاتها عتدهااالضوضاء اليت كان 

 انقطعتن الضوضاء أهو  اآلنجعله يبتسم ما و ،بشكل مفرط ةحياة جارته احليوي

 فأهًلا أيتها املزعجة. نها قد عادت،أ إالعلى اهلدوء  العتيادايف  أمنذ أسبوع وقد بد
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جبواره وخيرج  ىالنهوض من السرير فيجلس وميد يده إىل بنطاله امللقبيهم يونس 

فُيعد سيجارة ويشعلها ثم يقف ويرتدي مالبسه ويتحضر  ةمنه كيس التبغ وقداح

 للذهاب للعمل.
 ،لوا هادئنيالُعطل مفاجئ يا سادة وهلذا أرجو أن تظ“ 

 " املشكلة ستحل قريًبا إال إن ءالبطعلى هذا  لك باسم الفندق سفآو

 
داخل املصعد بعد تعطل املصعد دون خطأ من غاضب  راكبهكذا رد يونس على  

قرتب الراكب حتى من اهلدوء وقد استفزه هدوء يونس، وإذ بالراكب ي يونس.. ال

فعل غري  ةفال يبدي يونس أي رد فندقمن السباب ليونس ولل سلةيف إطالق سليبدأ 

 بالفندق..، كما تنص قواعد العمل النزيلوجه ل النظر يف مجود مبتسما

 معرفة ماهية احلل.يتحرك املصعد وينتهي املوقف دون معرفة سبب العطل ودون 

 

يقف يونس ينتظر ركوب جمموعة من السياح للمصعد، فإذ بزميل له خيربه أن 

كاميليا دعتهم حلفل رأس سنة ببيتها هي وصديقها مهندس الصوت الذي يعمل 

ثم  كما لو كان اآلخر يتحدث لغة غري مفهومة مطواًل لزميلهنظر يونس يفبالسينما، 

 ب املصعد.يعود يونس لعمله.. ُيغَلق با
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 االسرتاحةتجهًا إىل غرفة متحرك يينتهي يونس من العمل مع بزوغ الشمس ف

ثنني من اصراع يف احلكي بني  انتباههجذب فيرضي بالفندق، املوجودة بالطابق األ

خر عن حادث تعرض له على يد سيدة يريد أن خيرب اآل ازمالئه يف العمل كل منهم

 ةخر حبكي تفصيلإال وباغته اآل ةتفصيلمن حكي  اأحدهمتقود سيارة وما إن ينتهي 

القدرة على  األذانهم وعقلهميعطيا أن فمهما يرفضان  كما لو كان ،ختص حادثته هو

بأن  هم وال تسمح هلمكفيتال  ت سرعة الزمن املعروفة علمًيااإلنصات، كما لو كان

 .بداًل من أن يتبارزا به ا يف إيقاع منطقيحديثهميتبادال 

 

فيبتسم لتذكره جلسة نقاش كانت بينه وبني خمتار )صاحب كاميليا(، تلك اجللسة 

اليت حتولت يف حلظات ملبارزة حادة باآلراء اليت خلقت توتًرا غري مسموع لكنه ميأل 

 األجواء.
 

 

 
نها على عالقة بشاب أإال  أربعة أعوامحيبها يونس منذ  املرأة اليتكاميليا هي 

 ..أغلب األوقاتيف اضرة احل واحليوية السعادةب ممتزجمنط حياتهما  يدعى خمتار،

، لكن هذه ن من حيبها سعيدةأل بالطمأنينةبل يشعره ، يونس يقتل حب هذا ال

الطمأنينة تنبض يومًيا بأمل الفقد املخملي املعتاد، هذا النبض هو ما جيعل يونس 
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 على يونس فقد ُأجربوهلذا  ا،غري قابل لالبتعاد عنها وغري قادر على االقرتاب منه

 ته يف عاملها، فقبلها، حتت تهديد فقدها لألبد.مكان

 

ب هذه خّرمل يشر إليها ذات يوم بأي تصرف كي ال ُيأحبها يونس نعم لكنه 

 هي كاتبة وهو عامل مصعد. هي حتب وُتحب وهو حبه عقيم رغم عنفوانه. الصداقة،

تيه يف شكل غارات تقذف سكونه دون أت املتوقعة وغري املنطقية الغرية فأصبحت

 دافع حقيقي.. أغار عليها ممن حتبه هي!! عبث ومحق يا صديقي.

 

صمت يونس جعله بفعل الوقت واخلياالت والكوابيس، ميوت من الداخل حتى 

فهو  ُيبعث مع كل عالقة عابرة ثم ميوت جمدًدا ثم ُيبعث ثم ميوت، أما عالقته بها

 اضعيفجعله  لكنه ال يشبع من النظر إليها، مما هابيطيق ثقل رؤيتها مع حبيال 

جديد  اختبارودعوتها له حلضور حفل رأس السنة، هي  ،أمام أي دعوة للقائها

 .لقدرته على خنق مشاعره

 

 احلب. .لآلخر أنقى شعور يستطيع أن يقدمهأمل سببه أصبح يعاني من  التعيس
 بالفندقحيث املكان الوحيد  ،احلماماتجبوار أبواب سيجارة  يقف يونس يدخن

الرأس خمتنقًا بالدعوة اليت  مطأطئسمح ألي موظف بالتدخني فيه، يقف الذي ُي

 تسحب، وإذ بنادية زميلته يف العمل وإحدى زائراته يف اهلوى، أرسلت إليه

وتضعها بني شفتيها الرقيقتني الناضرتني بأمحر شفاه المع، أما من فمه  السيجارة
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أضعاف  ةيفوق راتبه مخس هاراتب ادية فيصغر عن يونس بسنتني أو أكثر لكنباقي ن

واإلجنليزية والفرنسية بفعل عملها كمقدمة  اإلسبانيةألنها تتحدث الربتغالية و

مشروبات يف بار الفندق، وال جيب إغفال حصوهلا على املاجيسرت يف تاريخ الفن، 

عمارة فة بسكن مشرتك يف شقة بال؟ فهو غرنادية العام املاضي، أما خبصوص مسكن

خدمة الفندق طوال اليوم، جيعلها الفتاة الوحيدة اليت تعمل يف  هذا للفندق..قابلة امل

 طوال األسبوع، طوال احلياة.

 

امللطخة  لم وتعطيه سيجارتهسويبتسم ويظل يالعبها حتى تست لنادية ينظر يونس

 مبته فلآخبفتها الدائمة عن سبب ك نادية لتهأسبأمحر الشفاه بطعم الفراولة.. 

ويعود يونس إىل تدخني السيجارة بهدوء حتى تعود إليه بعد  ،جييبها، فتذهب

دقائق وهي حاملة يف يدها كوب قهوة وخترج من جيبها علبة سجائر وتسحب 

 ،تطلب منه قداحةبينما في لبنطاهلا سيجارة بفمها وتعيد العلبة إىل اجليب اخلل

 .فيشعل هلا سيجارتها

 

نادية يف سرد كيف كان يومها وتذكر مواقف أضحكتها خالل العمل وحني جتد  أتبد

، ألقت اال حتوي أحداً قريب منهم املمرات فارغة..يونس ال يتفاعل معها وأصبحت 

بته صوب محام وجذ ونسسيجارتها يف كوب القهوة ووضعته جانبًا، ثم أمسكت ي

 وانساق. فضحك ،السيدات
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 ىقالت له بينما تغلق الباب وتدير جهاز الشفاط الذي خيرج اهلواء إىل خارج املبن
 اليت تدخل العمومي يف هذا الوقت ويف هذا الوحيدة الفرعونةأنا  أنين“ أنت تعلم 

د ما دمت فال تقلق لن يدخل علينا أح ، ال يوجد باب ُيغلق أمامي،الذكورية اململكة

 جك..معي عالا.. ال تصدر صوًت

 ".سيجارة حشيش ميكننا تدخينها هنا ولن يالحظ رائحتها أحد

 
خرج نادية سيجارة احلشيش من علبة سجائرها، ينظر إليها يونس نظرة وبينما ُت

وتشري ليونس  املياهيف فمها ثم جتلس على حوض  قطعة فتضع استيعابدهشة وعدم 

تشعل السيجارة .. ُتعد سيجارة احلشيش وبأنها تريد القداحة فيخرجها ويعطيها هلا

 ضع قداحة يونس يف محالة صدرها، يبتسم يونس وال ُيعلق على فعلتها هذه.تثم 

 

يف حالة من  نادية قفًا أمامايونس وا.. تدخني السيجارة بتبادهلا فيما بينهمآن يبد

 خترجه منها، ال ،بة أكثرآسكرة احلشيش تشده إىل الك تالسكون كما لو كان

 يونس رأس وإذ بنادية تأخذ نفسًا من السيجارة وجتذب

 ،ن أحدًا ملسه روحه وراقصهاأوتقبله مبا يف فمها من دخان، حينها شعر يونس ب

فق من تدن تتحول إىل نهر مأفما كان منه إال أن نسى كل العامل ومسح لتلك القبلة ب

 .منصة اإلعدام املتدلية منكل مشاعره  مله بعيًدا عنحي نهر، الُقبل
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 ساعدها ، فما كان منه حني أفاق إال أنارتوياالقبل والتالمس حتى  يتبادالنخذا أ

مالبسها وحثها على اخلروج قبل أن يالحظ أحد غيابها وحني  ةيف هندم برفق

حتى عادت إليه وفتحت الباب قلياًل وقالت كلمات  ةخرجت مل متر ثوان قليل

بصوت رقيق خماطبة قلب يونس ها من قصيدة مجيلة قالت اتتقرب من أن تكون جزء

 وهلذا مل يفهم يونس شيًئا. ال عقله

 

وال من ات نادية ألنه كان خممورًا ال من احلشيش كلم استيعابمن مكن يونس تمل ي

ومل جيد رًدا مناسًبا غري أن أظهر قداحته وهي يف يده بل من نادية ذاتها، اجلنس 

 ما جعل نادية تنظر له وتضحك بينما ترتك الباب وتتجه لعملها.

 

باب احلمام القابل  مالبسه حتت تهديد ةهندم وعمل بسرعة علىرتكيزه ل عاد يونس

فتح يف أي حلظة ليقضي على مستقبل عمله يف هذا املصعد.. أقصد يف هذا الفندق. لل

 مل ُترسم من قبل. ابتسامةعلى وجهه و باب الفندقمتوجهًا إىل  يونس خرج
 

على سريره  يرقد يونس. واألسبوعية من العمل اإلجازةجاء الغروب التالي وجاءت 

ضوء الشمس على سقف الغرفة، مستغرقًا  انعكاسظرًا إىل اللنوم، ن االستسالمرافضًا 

، غري قادر على فهم بباألمل باحل باالرتباكيف شعور ليس له وصف ميزج السعادة 

العمل، فقط يشعر، يشعر بأن قلبه مرتاح ألن ما حدث ليس  اسرتاحةما حدث أثناء 

 ،ةمزيج غري مفهوم لكنه مجيل للغايبالنسبة له بل هو  افعاًل جنسي
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 ها أنت ذا يا يونس، تعطيك احلياة أمًلا آخر..

 

ن أكاميليا إال ل يشعور يقاربمياثل أو  ناديةلك شعورًا لأمحب كاميليا وال نعم أ

رمبا ما أشعر به  ،املعتقلة داخل قليب يقررت حترير مشاعر حني نادية أنقذتين

عامل وأنين قوي، هو ما ينتابين بعد مالمسيت ألي امرأة، ذلك الشعور بأنين ملك لل

 ذلك الشعور الذي يتالشى كما تتالشى النشوة.. ال ليس هذا، هذه املرة خمتلفة.

 

ي أثناء العمل واجملازفة بالرفت.. كان ميكنها لتقبيل ناديةفع اما د فهم نينميكمل 

االنتظار حني نفرغ من العمل وأعود بها لبييت أو لبيتها ونفجر هذه الشحنة املكبوتة 

أدركت ما حيتاج إليه، و ملست قليبالوحيدة اليت  هي أنهايف كالنا.. مل أفهم غري 

 ممن حوله. مثلها مثل اجلميع، يونستعلم قشور بسيطة عن قصة  ناديةمع إن 

 

 

 وب الشوارع الرئيسية احمليطة جي شرطة،ال ت املعروف لبوق سيارةصوال

تذكر مشهد الضرب يو ،أيام ةدعوة التظاهر اليت قد علم بها منذ بضع يونس تذكريف

خيرج للتسوق قبل  قرر أنيف وقتما كان يف عربة )الرتامكو(.. ه صباح أمسآالذي ر

إذ ما كان هنالك  ىريأن مير على ميدان التحرير لغلق احملال التجارية وال ضرر من 

 ء حيدث.شي
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أو حتى يقرتب من  هو بهذا القرار قد خالف وعدًا قطعه على نفسه بأن ال يشارك

 هكان يكفي.. فسياسية حتى ال يعرض حياته جمددًا للخطر ةو فاعليأأي تظاهرة 

نه وقف أثار اجلروح املبعثرة على جسده حيت يعدل عن قراره إال آفقط أن ينظر إىل 

 .مالبسه ثم نزل إىل الشارع متجهًا للتحرير وارتدى
 

ن احلياة كما أ انتباههفقد لفت  ،يسري يونس يف الشارع بينما ينظر ميينًا ويسارًا

يف ء شيأي  جتاهالتحُفز  ابدو عليهياملارة ال مجوع مفتوحة وكافة احملالت  ،هي

 اندفاع استمرارن بالرغم من ومتظاهراملطلق، واألهم من هذا كله.. أنه ال يوجد 

فيقف يونس على حدود ميدان التحرير مع شارع طلعت  !امليدان جتاهاألمن  سيارات

ء حملها مشوس كهربائية صغرية معلقة يف األرجا تحرب وقد رحلت الشمس وحل

 ، تضيء امليدان بقوة ووضوح.كافة

 

من وجمموعة األ عرباتجمموعة كبرية من  ىسو ًئاشي ىفال ير حوله يونسينظر 

وال أثر ألي  ،ونالعدد من العساكر واملخربين يقفون كأنهم هم من يتظاهر مهولة

حتى خيرتق تأمله هلذا املشهد صوت  يبامليدان، فيقف يونس لثوان ىجمموعة أخر

 له ةمرأة عجوز متر جبواره قائلا

 جئت ألجله ليس بكائن" من هنا، ما ارحل“ 
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.. أقصد شوارع وسط البلد.. وسط البلد متاهاتيعود إىل لفينظر هلا يونس ثم يستدير 

 البائسة املنحوتة على وجهه منذ زمن بعيد ابتسامته يظهرهو يسري وو

 ؟!“أي أمل أمحق جعلين أسري جمددًا إىل هنا
 ..بشكل قاطع ليإال إنه يبدو  
 ".منها ميؤوساأصبحت حالة  نينأب 
 

قريب  يستمر يونس يف السري حتى تأخذه أقدامه إىل قرب حمل شعيب لبيع اخلمور

ذات ملصق أجنيب غري  براندي فيدخل ويشرتي زجاجة من شارع شامبليون،

يتحرك عائدًا البيت وهو حيمل يف يد حقيبة بالستيكية سوداء بها مفهوم، ثم 

 هايجارة قد أعطاها وأشعلها له صاحب احملل حني طلباليد األخرى س الزجاجة ويف

وذلك حبكم الود الذي بينه وبني صاحب احملل ألن يونس زبون دائم  ،يونس منه

 صاحب احملل منذ زمن طويل. ويعاملهله 
 

من العمارة اليت بها شقته فيسمع من أعلى صوت الضوضاء املعتادة  يونس يقرتب

، فريفع رثالكها ءجيمع أصدقا انادي ةها كل ليلمن شقة جارتها اليت جتعل من بيت

ا ومتسائال عن سبب بدء احلفل مبكًرا بتسًمميونس رأسه لألعلى وينظر لشرفة شقتها 

 هذا اليوم.. رمبا هي مثله تريد قتل آماهلا اخلزعبلية باخلمور واملوسيقى واجلنس.
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مسببًة صوت عال  بشكل مفاجئ أمام بيت يونس وقفتت نقل مجاعيفإذ بسيارة 

ُيفتح، فريى يونس  فيلتفت صوبها يونس وإذ ببابها الحتكاك اإلطارات باألرض،

مل يونس عن األرض حيأربعة رجال ضخام اجلثة ينظرون ليونس فيخرج أحدهم و

 تنطلقبينما شدة بثم ُيغلق الباب  بيد واحدة ثم يلقيه يف الكنبة األخرية بهذه املركبة

 .بتعدةمالسيارة 
 

 

 

 

 

 

 

 
املوافق أول أيام العام امليالدي اجلديد، كانت وسط البلد يف  اخلميسيف ظهرية يوم و

 ..األمسخالل اليت مرت بها  الفوضوية االحتفالبعد ليلة  اهلادئة حالتها املعتادة

 السياحية تقف قوات األمن كما هي يف مراكزها بالشوارع وتسري املراكب الشرعية

األهالي واملوظفني املتجولني يف  بسالسة.. حاهلا كحال ، تسريالنيل مياهعلى سطح 

ن وسائل املوصالت يمنتظرمبحطات األتوبيس..  فنيواقبعض الومنهم أيضًا  الشوارع

يعكر  شيءال  ..عادي شيء، كل أو إىل بيوتهم إىل أعماهلم اليت حتملهم العامة
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الفتح )الكائن باجلزء  مسجدوش إىل دخلت أربعة نعسكون هذا املشهد املتكرر، حتى 

املقام على مسافة  رمضان الشيخالشرقي لقصر عابدين واملفتوح للعوام( ومثله مسجد 

قريبة من القصر.. بعد أذان صالة الظهر مت اإلعالن عن صالة للجنازة، فزاد عدد 

نظم صالة املصلني عن املعتاد يف كال املسجدين وفور امتالئهما باملصليني خرج اإلمام لي

 قصرية عن تدبر املوت،يف إلقاء خطبة  أوبداجلنازة 

وقبل  ينمن قوتها هزت أرجاء املسجد انهأإال  ةمتتالية وبعيد انفجاراتت افإذ بأصو

بسرعة  شخص قفو حدث يف كال املسجدين، أن أن يلتفت أحد ملصدر الصوت،

ا حدث، ملالناس يدرك وقبل أن خالل حلظة مسدسه فقتل اإلمام و ، وأشهرخاطفة

 ائهمارتدا ُيظهران اموكاله، حيمل مسدسًا امنهم ٌل، كن باب املسجداأغلق شخص

مجيع املصلني يف حالة  وقف، حينها اجللبابنها أسفل اأحزمة ناسفة كانا خيفي

)يف مسجد  وأمسك بامليكروفون صدمة ناظرين لباب املسجد، فصعد قاتل اإلمام املنرب

صوته بصوت  ممزوجاللناس  قصريا وألقى بيانًا شيخ رمضان(القصر ويف مسجد ال

 .الطلقات واالنفجارات املدوية القادمة من خارج املسجد

ن إليكم بشرع اهلل فمن أبى فهو هالك، ما حدث و“يا أيها الناس، إنا اليوم حاضر

 "اهلكواأو  ناطيعواهنا حيدث يف كافة مساجد وكنائس هذا احلي، 
 

ظهر من بني الناس عدد  بعدماقاتل اإلمام امليكروفون على األرض  اءلقيتبع ذلك إ

فيكشفوا عن فحوى النعوش،  حييطون املصلني من كل جانب،، املسلحنيه معاوني

 النعوش عليها جثث حًقا لكن أسفلها فرشة ممتلئة باألسلحة والذخرية.
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يق ملا حيدث، جالسني على األرض يف حالة من الصدمة وعدم التصد امُلصلون أصبحوا

يف صمت  مجيًعا لدقائق ظلوا استمرالذي  واالنفجاراتصوت الطلقات  اختفاءوبعد 

 يقول حبماسة شديدة صوتاحتى مسعوا من جهاز الالسلكي كان حيمله قاتل اإلمام 
 ن"“اخرجوهم اآل

 

 ..نعود لبداية االحتالل
 
لكل اإلرهابيني بإنه حان وقت القتال وفق  االنطالقهو إشارة  انفجاركان أول  

 اوزارة اخلارجية فقد توقفت أمامهم التلفزيونهو ملبنيي  انفجاركان أول  خطتهم،

، حني فقط أشخاص ةكل مركب أربعحيمل  نيلية متوسطة احلجم، ثالثة مراكب

 قرب ضفة التلفزيون. املراكب رست

كبري  صندوق افًعادب، ثم عودته للسطح كل مرك ىمن عل شخص غطستبع ذلك 

، باقي الراكب ساعدوا الغطاسني بسرعة شديدة وأخرجوا من األسفل قيد باملركبم

، جمموعة من األسلحة املغلفة داخل كل صندوق - الصندوق وفتحوه بسرعه شديدة

نصف سلحة النارية أ أربعةأر بي جي ومخس قذائف و امدفع حبقائب بالستيكية..

 ..أنبوبة أكسجني صغريةكل سالح جند  آلية ومع
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قصف مبنيي ماسبريو ووزارة اخلارجية فور خروج صناديق  بدأ وبتزامن دقيق

القصف ومت إسقاط األهداف ثم  انتهىاألسلحة من أسفل املراكب وبسرعة خاطفة 

 املاء.فثم قذف بنفسه  سالحه النصف آلي وأنبوبة أكسجنيأخذ كل شخص منهم 
 

، حتركت قوات األمن من مقر وزارة الداخلية ومن ف ماسبريوومع أول صوت لقص

جمموعات من املارة  عليهم هجمتمقر مديرية أمن القاهرة صوب موقع احلادث ف

وسط القوات، مع أنفسهن فجرن و مكونة من فتيات وسيدات غري حمجبات،

هن مل يكنوا  ،انتحاريات مخس ما بني واحدة إىل يف كل هجمة، أعدادهن اختالف

 األخرىبل كان يهجمن الواحدة تلو  نيسرين مع بعضه نوامل يكيعرفن بعضهن، 

متامًا، ويف  حركةعلى القوات املت نيحتى قض دون نظام وقيت حمدد.. مل متر دقائق

على مديرية أمن القاهرة وسيارتان على  نانقل مفخخت ااألثناء هجمت سيارت ههذ

 م آخر بالقنابل اليدوية واألسلحة النارية اآللية علىمبين الوزارة، تبع ذلك اهلجو

 شرطة عابدين ووحدة الشرطة العسكرية. قسم
األمن  كزاتتمر استهدفتاملبعثرة اليت  االنتحارية االنفجاراتأصوات  انتهاءومع 

مل متر عليه عشرة دقائق حتى بالظهور تدرجييًا عدد  أ، بدحي عابدينيف أرجاء 

عرب الشوارع الفرعية وعرب أتوبيسات للنقل العام  جتمعواح، شخص مسل مئيت فاق

هو ها اهلدف من، أخرى انفجاراتموجة  تأبد شارع حممد فريد،وفور جتمعهم ب

وكان  تكون حدودًا حلصن، ةإسقاط جمموعة من املباني ليصنع ركامها أسوارًا عالي
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، ويةاملوجة هو السيارات اخلاصة املفخخة والقنابل اليد هالسالح الرئيسي يف هذ

 ة صغار.أغلبهم فتي انتحاريونالسيارات كان يقودها 

صنع ركامها  ،ةمبان ضخم ةمسقطن سيارة يأكثر من عشر انفجرت، بتتابع مميتو

فصنعوا حصنا مرتامي  .أسوارًا عزلت مساحة كبرية من احلي عن العامل اخلارجي

 شارع وامتداد الفقار ذو علي شارع بامتداد مروًرا فريد حممد نميدا مناألطراف 

 الضفة ذات على ثم بورسعيد شارعمع  عابدين حي ناصية إىل وصوال البارودي سامي

 شارع وبطول، بورسعيد مع رحيان الشيخ شارع تقاطع حتى بورسعيد شارع من

 عائدين فريد حممد شارع وبطول فريد حممد شارع مع تقاطعه حتى رحيان الشيخ

 .امليدان، البداية نقطة إىل
 

أشخاص  أربعةكل جمموعة عبارة عن ة، جمموع مخسني تقسم حشد املسلحني إىل

، شخص واحد من كل جمموعة يتوىل النظر وقنابل يدوية رشاشةحيملون أسلحة 

 نأخذوا يستهدفووبهذا التنظيم  إىل خريطة صغرية ويقود اجملموعة اليت معه..

 ليحكموا احلصن، أساسات بعض املباني املطلة على شوارع خارج املخطط املرسوم

املتواجدة باملنطقة وأعاقوا تقدم  االتصالوأيضًا فجروا وحدة الكهرباء ووحدة شبكة 

املكون من  سوار احلصنأحكام إقوات األمن اليت كانت القريبة من املكان حتى مت 

 اركنمنهم لتحرس كل جمموعة  امسوا أعمال التأمني،تقحطام العمائر املنهارة ثم 

.. حنن اآلن مررنا خالل حلظات أصبح هناك حصن يف الضخم ا املوقعمن أركان هذ

 ة.أضالعه ضخمحصن بين بالركام والدم محصن  وسط القاهرة،
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 مرحلة جديدة. تأبد ..نفجاراتاال اءختفا ومع

وتوجيههم  الرهائنبإخراج  مسجد الشيخ رمضاناليت سيطرت على  اجملموعة تقام

مسجد الفتح املوجود بقصر عابدين وخالل الطريق أجربوا أهالي الرهائن على  صوب

االنسياق هلم، مهددين بالقتل دون رمحة.. حتى زاد احلشد واقرتبوا من قسم 

وقتلوا املقاومني فيه ثم مضوا عابدين وحتت حجة الرهائن استولوا على قسم الشرطة 
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إىل مسجد القصر وتوقفوا أمامه وهنا أخرجت جمموعة مسجد القصر الرهائن كافة 

لديها فأصبح الشارع )شارع اجلامع( ممتلئا بالرهائن احملاصرين بالسالح من كل 

جهة، وفجأة حلقت طائرة مروحية من قصر عابدين وطارت بعيًدا ناحية ثالثة 

افها، فغضب املهامجون وطالبوا احلرس اجلمهوري بالتخلي عن قذائف ومت استهد

القصر لتجنب مذحبة.. ساد الصمت حتى استسلموا حتت وطئة قتل رهائن مع كل 

 دقيقة انتظار، تبع استسالمهم فتح احملتلني للنار على القوات كافة ليعدموهم فوًرا.

ني االصعود إىل املبيف  بالتوازي مع هذا بدأت بعض من اجملموعات املتحركة الصغرية

تقطع رأسه ُيقتل وإذا كان وقًحا فسكان ومن كان يقاوم البها من  نالسكنية وإخراج م

مت مجع املئات من  ىإىل مبن ىالتحرك من مبنعرب و ،الشارعيف ها ؤويتم إلقا

طالق للنار يف اهلواء إإىل ميدان حممد فريد حتت  توجيههممت م ث الرهائن،/السكان

، ثم استسلمت قوات وحدة الشرطة رهم على الطاعةاجبإعشوائي إلخافتهم وبشكل 

 العسكرية ومت اقتيادهم إىل قصر عابدين ودخلوه من بوابته الرئيسية.
 

سيطرتهم بشكل تام على  وقد فرض هؤالء اجملهولون ظهًرا الواحدةالساعة  بلغت

حتت  الرئاسي صراألهالي إىل قاعات الق إدخالومت لورقي الذي بنوه، احلصن ا

 .. فأصبح القصر سجًنا هلم.فوهات األسلحة اليت متركزت يف أماكن كثرية

 

أصبحوا  مجيعًا رمبا ألنهم ، احملتلون واألهالي،داخل القصر صامتني حتركوا مجيًعا

مواطنون عاديون  مجيًعا داخل قصر رئاسي فخم كان يستحيل دخول أحدهم إليه وهم
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عن الرجال  واألطفال عزل النساء مت رهائن، وبعد أنمجرمون وكهم داخله ك نواآل

 صوت أحد يقول عرب مكرب صوت اجلميع مسع ،والفتية

 عاصمة يف أيدي اجملاهدين"السقط قلب  واحدة، ة“ خالل ساع

 
رغم قلتهم  نيأصوات احملتل ،صيحات التكبري داخل أرجاء القصر وخارجه فارتفعت

 يف فرحة هيسرتية رمبا ألن ما فعلوه مل يكنوا هم على ثقة بنجاحه،إال أنهم كانوا 

 املتحدث عرب مكرب الصوت كالمه فصمتت صحيات اجلميع فوًراتابع 

واهلل لن تغيب مشس .. يقومون مبثل ما فعلنا يف الصعيد نن اآلوخواننا اجملاهدإ“ 

 الغد إال وحنن حاكمون،
 ا وخالل أيام ستعودون إىل منازلكم،يا أهل هذا احلي احملرر، أنتم اليوم هن

إىل صفوف اجلهاد فستكون له الفرصة بنيل هذا الشرف  االنضماممن يريد منكم ف

 "مما ميلك ..الكبري ومن مل يرد فعليه اجلزية
 

جبوار خمتار داخل غرفة استوديو  كاميلياداخل أحد شقق هذه املنطقة احملتلة، تنام 

لنوم على ل استسلماكانا قد  ،خمتار املطل على شارع سامي البارودي بيتالصوت ب

ي كانا يستضيفها باألمس، ذحفل رأس السنة ال انتهتستوديو بعد أن أرضية اال

على الشاشة الكبرية  افيلم ايشاهدقررا بعد رحيل الضيوف أن  اناما هكذا ألنهم

 فوًرا. ونامافمارسا احلب الفيلم  أا الباب وبداوأغلق إليهدخال فستوديو املوجودة باال

 



50 

 

 األنهم، رمبا عازلة للصوت وأرضيته داخل استوديو مصمم لتكن جدرانه ألنهما رمبا

ا أصوات وقظهمتدون أن  شديد بعمق نيظال نائم.. املهم أنهما كانا مرهقني بشدة

ت أصوات طلقا االنفجارات أو اهلزات األرضية العنيفة الناجتة عنها وما صاحبها من

 نحني كانوا خيرجو الذي نفذه احملتلون بوابو حتى الطرق العنيف على األأ

بفعل الفتة معنونة أن هذا املكان  ن الشقة مهجورةأر حتى ظنوا ئاالهالي من العما

 هو شركة )ميتا لإلنتاج الفين(.. شركة، وحنن يوم اخلميس فرمبا اليوم إجازة..

 وا شقة أخرى.تركوا الشقة وذهبوا ليلتهم 

 فسالح اليوم األمثل هو أقدم األسلحة وأغالها، األهالي.
 

 

 

 

استيقظت كاميليا فوجدت  ، حنياخلامسة تقارب الشمس وكانت الساعة بتغر

رفعت ي منقطع فائن التيار الكهربأفعلمت  لألستوديو مضاءة االحتياطية ةاإلضاء

ضى تعم املكان.. فابتسمت ظًنا لرتى مجيع املقتنيات ُملقاة على األرض والفو رأسها

 منها أنها هي وخمتار كانا السبب يف هذا الدمار بسبب الُسكر.

 

خرجت من االستوديو وذهبت ناحية الشرفة لتفتحها وتسمح لضوء الشمس 

املبين األثري الضخم اجملاور ا، رأت مشهدًا كابوسيففتحت الشرفة، .. بالدخول
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متامًا من أي  ٍوالشارع والشارع خا نهار والركام ميألاعلى بعد ثالثة مباني قد  اهل

وعادت  ي، فتسمرت يف مكانها لثوانحياة فقط مخسة أشخاص حيملون السالح

هلا خمتار عن سبب احلالة أفس ةتبكي وترتعش بشد ماإىل خمتار فأيقظته بين ةراكض

 الخمتار ثم أمسك يديها وق اليت هي فيها فأشارت بيدها إىل اخلارج فوقف

 ".. أنا معك ومهما حدث ميكن أن أصلحه ألجلك.“ تعالي معي وأريين
 

خمتار ما رأته  ىرأفوصال إىل الشرفة ، وطاعتهأفرفضت عن خوف يف البداية ثم 

جمموعة من املسلحني  ىبعيد لطلقات نارية، ثم تلفت فرأ اكاميليا ومسع صوًت

أغلق الشرفة ووقف ودخال ثم  خمتار كاميليا فأخذ، منزله على مقربة من ريونيس

جبوار الشرفة من الداخل وهو يف حالة صدمة ثم أمسك يد كاميليا وأجلسها على 

، يدير التلفاز، فال كاميليا خلفهفذهبت  لغرفة النومكرسي جبوار الشرفة وذهب 

.. تام مجوديف جبوار السرير  يعمل، يرفع مساعة اهلاتف فال توجد حرارة، فيقف

 يبكي على صوت التلفاز املشوش، مرت هذه اللحظات كأنها الدهر كله.
كاميليا على جتلس بينما  ،ما حيدثمل يستطع تصديق  ألنهيقف خمتار هكذا 

 ا بصوت ضعيفهل فيجلس خمتار جبانبها ويقول السرير ومتسك بيد خمتار

 ،حاًلا اجليش سوف يتدخلبالتأكيد  هناك هجوما، رمبا إسرائيل، بد أن “ال

 كاميليا حنن لن نعيش كابوس آبائنا، لن نعيش النكسة..
 علينا البقاء هنا دون إصدار أي صوت"
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 السلم  درجات فتنظر له كاميليا ثم تندفع خارجة من غرفة النوم ومن الشقة إىل

 "سأذهب إىل بييت، اآلن وحاًلا"

 

 مسدودة بالركام فريانها العمارة ةبواب يصال حتى ، حماوًلا تهدئتهايتبعها خمتار

 كاميليا مسك خمتار يديف واألجساد املبتورة املتناثرة ملن رفضوا اخلروج من العمارة،

عيناه ساكنة كما لو  كالهماعه دون التفوه بكلمة يطتها على الصعود إىل الشقة فحيثو

 نغلقايستوديو والا بصمت يدخالن الشقة ثمعلى اإلدراك، و افقدا قدرتهم ماإنه

 غارق يف حبر مظلم. امنهم يف صمت تام كٌل وجيلسانالباب 
 

 

 
ومادية  اجتماعيةعائلة ذات مكانة  من ةسكندري، ما هي إال شابة كاميلياهذه ال

ألبيها رجل  الصغرية االبنة، هي تضمن هلم احلياة ورؤوسهم فوق سطح املاء جيدة

بعد وفاة زوجته يف حادث  هي وأخيها الكبري األعمال املتدين الذي تفرغ لرتبيتها

 وكان أخوها يف اخلامسة عشر. كانت كاميليا يف الثالثة من العمر وقتماقطار 

 واألخ األكرب، األب ةحياة كاميليا عبارة عن مواجهات مستمرة مع سلط فكانت

األب مل يكن يسمح أن يرى فتاته خارج فان أخرى، أحيانًا وبالتملص أحي باخلضوع

 باألعراف واألصول من قبل ميالده وميالدها. اإلطار املرسوم هلا
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عنفه كان حيفز فيها الرغبة للحرية واحلياة خارج إطار  نألمل يفهم ابنته، األب 

باهلدايا واملدح إال أن هذا كان مثل  حبها جذب أحياًنا سلطته، فكان حياول

واألخ األكرب سار كما سار أبيه  ،طويال إجباريا الفواصل اإلعالنية اليت تتخلل عرضًا

مرحلة  ختطيهامع أصبحت كاميليا ف لكن كاميليا مل تتبدل لكن ذكاؤها ازداد،

 االندفاعف من افكانت ال خت األب وهذا األخ، تعايش مع هذاال قادرة على املراهقة

أن مرت بسالم أم  كانت متناسبة مع تعليمات األب أم ال وسواء حنو البهجة سواء

 . يف علم اللغة العربية. دراستها اجلامعية كاميليا مل متر، حتى أنهت
بإحدى اجلمعيات العاملة يف عن طريق عملها  على شاب تعرفت كاميلياحينها 

يعمل يف  إال أنهيسكن أهله جبوار بيتها  ..دعى خمتارُي شابجمال حمو األمية، ال

اجنذبا لبعضهما البعض رمبا بفعل تشابه املشاكل اليومية ورمبا  ،القاهرة العاصمة

 إعجابه بهاأخذ حيدثها عن  حتى وقت قصري بفعل تشابه األحالم.. فلم مير

ن لديه رغبته يف الرحيل عن املدينة وعن الدافع الذي كّو اوعن مدى التقارب بينهم

الدافع واملتمثل يف الرغبة يف  هذاوهذه النقطة حتديًدا كانت هي طلقة البداية ألن 

التحرر من قيود األهل والتوقعات املسبقة هو دافع كاميليا للحياة منذ إدراكها لعاملها 

ووجدت فيه نداء احلرية  نها أحبتهإلفوري  اقبوًلات خمتار ومشاعره، فكان لكلم

 مع األب ها املتكررةواجهاتألنها سئمت مرغبت يف احلياة معه الذي تبحث عنه، ف

بالفعل و ،أن يساعدها يف الرحيل عن هذه املدينة كاميليا من خمتار، فطلبت واألخ

 اجملالت ىحدإل ككاتبة يف عملي هلا يف القاهرة )لتعم ريف إجياد إطا تجنح

واألخ، انتهت بضربها وسجنها يف  الثقافية( وبعد معركة نقاشية طويل مع األب
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وبفضل رغبة األب يف  جنحت بفضل محاستها للفكرة وظلت هكذا حتى ،البيت

احلصول على زوجة، تنسيه ما تكبده من عناء دون فائدة مع تلك الفتاة العاصية 

 ت مصدًرا دائًما لقلقه، فقرر التخلي عنها.اليت رعاها يف بيته وكان

تكونت داخل قلبها فرحة مل تكن تراها إال هنا انتصرت كاميليا انتصار عمرها، وو

 ة.. كاميليا ذاهبة للقاهرة.يف أحالم اليقظ
 

، دخلت وقلبها ينبض بشدة من السعادة استوديو خمتارحني وصلت كاميليا إىل 

وهو  املكانفالواقع أصبح كما األحالم، أدخلها حبيبها وأغلق الباب وطاف بها 

فترتكه وتنظر من الشرفة حتى جيذبها  قبلهافي وهي تتحرك لتستكشف حيتضنها

لسريره ويتم عليها فعل االفرتاس، وسط ضحكاتها وتأوهاتها اليت كانت تعلن بداية 

 جديدة بالكامل يف حياة هذه املرأة امُلفرج عنها مؤخرا من بيت الفتيات.مرحلة 

لتشرتي مالبس جديدة بداًل من تلك  كاميليا بُصحبة خمتاريف اليوم التالي ذهبت 

مباضيها واإلسكندرية، الفضفاض ضاق فنظرت كاميليا للمرآة اليت تذكرها  املالبس

ظرته نو ابتسامتهكانت ف ر لسعادتهاسِعد خمتا هاوحين لرتى نفسها امرأة ناضجة،

 وسط هذا العامل اجملهول بالنسبة هلا. طمأنينةإليها مصدر 
 

 وذلك مبناسبة قدومها للعاصمة ترتب هي وحبيبها حلفلكاميليا أخذت  وبعد قليل

ومع بدء احلفل بدأت تدرك كاميليا ا والذي هو االستوديو والشركة، داخل بيتهم

توفرة داخل هذا اجملتمع، كل هذا القدر من حرية الفعل بشكل مثري مدى احلرية امل
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يف ت كاميليا أكان يرضي شغفها للحياة ورغبتها فيها ومن اليوم التالي للحفل بد

 ،إىل هذا العامل الشبه بوهيمي فعال وحيوي وُمحبالدخول بشكل 

 .قر وتوافق على عادته بإعجاب تامكانت ُتف
 
تفهم احلياة داخل  كاميليا على الوصول للعاصمة أصبحت تقريًبا بعد مرور شهرو

تسعى بشغفها لتوسيع دائرة املعارف وكسب ، حني تذهب للعملفكانت جمتمعها، 

كأنها  الود بشكل مستمر، مما جعلها تشعر حني كانت تسري يف الشارع بعد العمل

 ا وسهًلا.يء أصبح مجيًلتستطيع الطريان، فأخريًا كل ش كأنها حتكم هذا العامل،
 

 

 
بيت صديق هلما، بيف حفلة  خمتار مع كاميلياكانت  أن ذات يومحتى حدث 

عنها حبيبها وجلس حيادث إحدى صديقاته بشكل مطول  انشغلوخالل احلفل 

واليت بها بعض أصدقائها  اجملموعة هعن هذ ةكاميليا ألنها شعرت بإنها غريب استفز

ساعة إال وطلبت منه المل متر  لكنها غري متفاعلة معهم بسبب ضيقها من خمتار،

هو سوف أنه بإنها إذا كانت تود الرحيل فلتقم بذلك و خمتار أن يرحال فرد عليها

وخرجت من املبين وقبل أن تستوقف  كاميليا ، فقامتوقتما يريديعود إىل البيت 

 .يفهذا ال يك قرًشا، مخسني ىجت حمفظتها فلم جتد سوسيارة أجرة أخر
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 ابالعجز فهي ال تريد العودة إىل احلفلة وال تريد أن تطلب منه نقود ةفوقفت شاعر

فهي غاضبه عليه وتريد بشدة أن ترحل من هنا وبدأت تفكر كيف تذهب للبيت يف 

يد، ظلت كاميليا صباحًا والبيت بع ةهذا الوقت املتأخر فالساعة تكاد تكون الواحد

صديقاتها ممن كانوا يف  إحد أمامها إىل ما يقارب النصف ساعة حتى وجدت ةواقف

تريد الذهاب إىل البيت وليس  ألنهااحلفل فطلبت منها نقود على سبيل السلف 

ميكن أن جتد أحد يصرفه هلا يف فئات  وهذا مبلغ ال مبئة جنيهمعها إال ورقة نقود 

، فردت عليها صديقتها بإنها ذاهبة إىل الوقت املتأخر خصوًصا يف هذا نقود أقل

، فشكرتها باألجرةفإن الصديقة سوف تتكفل  كاميليا البيت ومبا إنها تسكن جبوار

 انهار صمت كاميليا وخالل الطريق تا،صديقتها سيارة أجرة وركب استوقفتوكاميليا 

 تهدئتها.حاولت صديقتها فما تشعر به وما رأته  صديقتهاحكت لف
 

.. عن هذا املكان ووحيدة نها غريبةأشعر بمرة تكاميليا إىل البيت وألول  دخلت

عالقتها بهذا بداية الفتاة منذ  هذه مرت بها ةالليلة هي أطول ليل هكانت هذف

على  رقدت كاميلياقد متت إهانته،  يئا خفياش أنالشاب، هي حتبه وتثق به إال 

 ها، فدخليأغلقت عينففتح ت صوت الباب ُيمسع حتى فيما حدث تفكروالسرير 

تنظر إليه  جبوارها ونام وظلت هي مستيقظة واستلقىعليها وغري مالبسه  خمتار

وكأنها تراه للمرة األوىل مثله مثل بيته وهي كما هي، الغريبة وسط كل هذا العامل 

 املفرتض ألفته.
 كثرية على هذه الواقعة. رومرت شه
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تامة بعاملها وأصبحت جتوب حدود حريتها شبة مطلقة  ةأصبحت كاميليا على درايف

جملة وتكتب قصصا وأفالما خصوصًا بعد أن أصبحت تعمل حلساب أكثر من 

حولت نفسها إىل عامل قصرية.. كاميليا مل ترتق عمليا فقط بل ونفسيا أيضا فقد 

أوجه خمتلفة، مستخدمة مكامن قوتها ومكامن ضعف جمتمعها الصغري، له خاص 

 فكانت هلا ميتص كل من يتقرب ويعيد توزيعه حسب إرادة ورغبة كاميليا.. عامل

وبداًل من أن تصبح حياتها  ،لبى هلا ما تشاءُي تضمن بهما أنوالقوة اليت  املكانة

بأقل قدر من مجيلة بالبساطة اليت كانت حتلم بها أصبحت احلياة قابلة للحياة 

 املشاعر وأكرب قدر من العمل ومن الضوضاء.

 

 

تخطته وأصبح خلف كل سر فحبيبها  قوة خمتار الذي كانأدركت كاميليا جوهر 

وأصبح جمرد رفيق للسكن وللجنس الذي يشبه احلصول  ُحكى له أسرارًا لن ُتقال،

 على وجبة خفيفة قبل النوم، فقط وجبة.

 

مل تكن كاميليا تتخيل وجودها ضمن هذا كله قبل عامني، عالقتها حببيبها فرتت 

 االستفادةستمر يف امعلومًا هلا وله إن ما هو قائم سوف يزول إال إن كالهما  وأصبح

 وكان على ُبعد يومني وقتما العام اجلديد، اقرتب حتىمن العالقة منتظرًا نهايتها 

ن أبد أن تأتي لتودعه فما كان منها إال  بلغها أحد أقاربها بوفاة والدها وبإنها ال

وباليد  بيد اتفاهلالسكون لدقائق ثم أمسكت  أغلقت اخلط وجلست يف حالة من
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 رأس السنة عندها.. حلضور حفل األخرى دفرت به أرقام اصدقائها كلهم فدعتهم

ولتكسر  لتعيد شحن طاقتها ولتكسر رغبتها يف احلنني إىل املاضيكان هذا قرارها 

 إدراكها ملوت جزء كبري منه.
 
 

 

 
 

 
حاماًل كل عتاده  ،يبيت فيه داخل السجنخيرج اجلندي يوسف من العنرب الذي 

اليت هي حراسة مبيت الضباط وحني يستلم اخلدمة و اليومية، اخلدمة ستالمالذاهبًا 

، وألحاديث الضباط للراديوالسمع  قااسرتمن اجلندي الذي قبله، يقف ويبدأ يف 

ون حي عابدين نيوسف بالبكاء يف مكانه ألن أهله يسك أبديومع مرور وقت قصري 

 طوارئإن هنالك حالة  غريء شيالذي حتدث فيه األحداث وهو مل يكن يعلم أي 

مقاومًا رغبته يف يوسف يسرتق السمع،  ظل ،بسبب تهديدات أمنيةيف املنطقة 

عقاب. الضباط ألنه إذ ترك حمل خدمته فسوف يتعرض لل داخل مبنىالذهاب إىل 

 د.وهو يتذكر جيًدا كيف كان عقابه على تهربه من التجني
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يرتدون  كبرية خمصصة لالجتماعات،الضباط يف قاعة  داخل مبنى املبيت، يقف

 .رفع حالة الطوارئ بالسجنو بالتأهب أوامر كامل عتادهم بعد أن جاءت إليهم

حينًا،  نأخبار ما حيدث يف وسط البلد، يسبون حينًا ويسخرو الراديويتابعون عرب 

وليستنبطوا ث احداأل اليتابعو جنبيةاملصرية واأل حملطاتبني ا طاتويبدلون احمل

تبث جمموعة من  جنبيةاأل طات، فاحملحقيقة املوقف من تباين التصرحيات

.. أما اللقاءات مع شهود عيان ومع بعض القادة العسكريني املتواجدين باملنطقة

ية احملطة املصرية فتبث بشكل مستمر وُمقلق أخبار عن قرب انفراج املوقف يف خلف

 يهتفون ضد اإلرهاب واجلماعات التكفريية.من الناس  أصوات جلموع

ثم حتكي مذيعة الراديو املصري عن مشهد غريب، غريب لقربه من اخلطر.. حتكي  

يقود مجوع الناس القريبة من موقع احلادث )يف باب اللوق(، يقودهم  إمام أزهريعن 

 ورفع البالء.بإزاحة الغمة  اإلمام يف الدعاء هلل

 

من خمتلف االجتاهات، واقفون خلف صفوف اجليش والشرطة  قفونالوا كل هؤالء

 اللذين شكال حواجز أمنية ليحكما القبضة على هذا املوقف.

 

كيفية إقناع قائد اإلرهابيني جلنوده باالستيالء على مساحة من  السجن يسخر ضباط

بالرغم مما لديهم بهذا احلجم ويف قلب القاهرة، ويسخرون من تفاجئ قوات األمن 

من استخبارات، يقول أحدهم أنه ال بد أن يكون هناك وليس هنا.. حيرس جمموعة 

 من املساجني يف هذه الصحراء.
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ن هذا احلدث سوف أبيدخل مأمور السجن للقاعة اليت بها الضباط وخيطب فيهم 

ولن وإن هذا الفعل لن يهزم الدولة  ، رمبا دقائق معدودة..ينتهي خالل وقت قصري

صوتي بيان  يعحني أذ ا.. يقاطعه صوت الراديو عرب أحد احملطات االجنبيةسقطهُي

 قائد احملتلني،ل مسجل

 من داخل قصر عابدين.

 

 

 “ اليوم أتتكم القيامة، فمن أطاع جنى ومن عصى هلك،
 اإلسالم، ةن خيوضون اليوم معارك عدة لنصرييا شعب مصر، إن إخوانكم اجملاهد

قلب عاصمة الكفر، وتدور  اخرتاقفناصروهم ينصركم اهلل، مت حبمد اهلل وفضله 

 "....إلينا يف إهالك الكفر انضموا، يف أكثر من إقليم مصري اآلناملعارك 

 

يغلق مأمور السجن الراديو ثم يلتفت للضباط من حوله ويأمرهم بأن خيرجوا إىل 

ندي يوسف اجل يرى ،خارجًا السجن مأموريتحرك  ساحة السجن مجيًعا، وبينما

، فيقرتب منه فيقدم له يوسف التحية املستمرة ميسح دموعه حياول أن وهو

 .العسكرية

 “ ماذا بك؟"
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 فريد يوسف وهو ناظر لألرض
 “أنا من منطقة عابدين وعائليت هناك"

 
 .يف صمت تام ثم يتحرك مبتعدًا عنه املأمورفينظر له 

 خر يستلم منك اخلدمة،آ“سوف أرسل لك جندي 
 خذ باقي اليوم راحة". 

 

 
 .يونس داخل زنزانةأما 

 فأخرًيا أصبحت له حصة من الطعام وأصبح يتبع اإلمام كما الباقية،

هم صمتحالًيا حاله مثلهم مجيًعا، جيلسون يأكلون بهدوء وتشتت عن الطعام يغطيه 

 الراديوينصتون لصوت فهم  ة بعيدة للغايةالذي ميأل الفراغ بينهم مبوجات صوتي

مع بدء بيان احملتلني، توقفوا مجيعًا عن األكل  ،صمت الضباط االبعيد حتى إذ

 الزنزانة قال إمامحتى خفض صوت الراديو ف

 أال إن نصر اهلل لقريب""
 

من  هو يريد أن يرد على ما مسعهيتوقف عن األكل.. فينظر له يونس بغضب بينما 

 مل يعتد احلديث يف هذا املكان، أنهإال  اإلمام ومن الراديو
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عينا ه تقف اإلمام فتابعو حتىكمل طعامه، أد واظل ساكنًا لبعض الوقت ثم عف

اإلمام  ، اإلمام يرى عرب النافذة جتمع الضباط واجلنود يف ساحة السجن فيقوليونس

 فرحته بصوت تظهر فيه

 "ارثة.. ابشروا يا أخوة."ال يتجمعون إال إذا ما حدثت ك
 

 

 

 

 

ستوديو مع خمتار جالسني على ضوء الشمعة مع وصول الليل كانت كاميليا داخل اال

لكن هذه املرة كان الضوء له تأثري  ،يتبادال رياضات النشوةحني  ت ُتضاءاليت كان

 خمتلف، تأثري ُمخيف تعكسه ظالهلما امللقاة على أحد جدران االستوديو..

والصمت سائد،  ،رغم ُقرب ظالهلما وتالمسها خرجيلس بعيدًا عن اآل اكل منهم

 كما الليل وكما االحتالل.

 

ه حفيف تشب امسعا صوت طائرة مروحية تقرتب ثم مسعا أصواتهكذا ظال حتى 

احلدث  هأوراق الشجر فذهب خمتار ليلقي نظرة عرب الشرفة لعلها بداية نهاية هذ

 رسالةجد أن الطائرة كانت تلقي لي وجيتازه الشرفة فيفتح بابالكابوسي، 

  نسخ كثرية هلذه الرسالة،ب ؤةلإلرهابيني وإن شرفته ممل
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أخرج خلفه بإحكام وباب الشرفة  غلقأثم  للشقة ورقة ودخل والتقطيده  خمتار فمد

العود  ىانتهحتى  أه وأخذ يقرئيف ضو أيقرعلبة ثقاب من جيبه وأشعل عود لكي 

وعاد إىل كاميليا،  ووضعها جبيب قميصهالورقة ، ثم ثنى ه هوأخر ثم أطفآفأشعل 

وراق الذي نها كانت طائرة تراقب وإن صوت حفيف األألته عما وجده فأخربها أفس

 كاميليا اهلواء فقط ألن الطائرة كانت منخفضة جدًا، فلم جتادلههو صوت مسعته 

منها  اقرتب ودون زمن ُيذكر،ظر هلا اوعادت إىل صمتها وعاد خمتار ليجلس وهو ن

 وقال 

 بعشاء رومانسي منذ فرتة طويلة، فما رأيك يف أن نفعل هذا؟" حنظ“مل 
 

ما حيمله هذا نظرت له كاميليا ووجهها كما هو كأنها مسعت صوته ومل تسمع 

احملفورة  البائسة التعابريمن  مةاستبالوجهه الذي حياول صنع  تظرن، الصوت

 أكمل خمتار كالمهف على وجهه

 على العشاء، هل توافقني؟" ، أدعوِكنواآل“اليوم، 
 

 بصوت مرهق من البكاء ةله وردت عليه قائل فابتسمت
 فعاًل، ولكن كيف لنا هذا؟".. “أود

 
 

 فرد عليها بينما ميد هلا يده
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ونذهب إىل غرفة النوم ونرتدي أمجل ما لدينا من مالبس ثم  الشمعة“نأخذ معنا 

وجبة ممتازة مما لدينا من  نأخذها جمددًا ونتجه حنو املطبخ وهنالك سوف أعد لِك

 طعام"
 

 وقد أصبح وجهها مثل وجهه خمتار اب ثم تعانقجياإلب فتهز كاميليا رأسها
 .(، مدعًيا احلياةالالمباالة امدعًيحيمل األمل بشكل كاذب، ) 

 

 

 
إىل  نلمطبخ، ينظرال اجملاورةالطاولة الصغرية  حولجتلس كاميليا أمام خمتار 

 ،من الطعام، وبعد وقت يءتناول أي شي اال أحد منهم، البعض يف صمت ابعضهم

 احلديث عن نفسه وعن القاهرة وعن اإلسكندرية وعن كاميليا ذاتها.يبدأ خمتار يف 

" حياتي بالكامل دائرة من الكذب واخليانة، خنت أهلي عندما تركت أمي وحيدة 

وجئت للقاهرة من أجل احلرية، وهذه أيضا كذبة، مل آتي من أجل احلرية بل 

ة وحلم أن أصبح موسيقارا لكن هذا مل يفلح وانتهى بي جئت من أجل حلم الشهر

احلال مهندس صوت، أعاجل ما بصوت اآلخرين من مشاكل وأساعدهم على إيصاله.. 

ففضلت الكذبة األوىل، أنا حر، فبدلت على سريري الكثري من الفتيات مثلك، 

نِك الراغبات يف احلرية، لكن مع دخولك هلذا املنزل مل أستطع إخراجك منه،أل
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أقوى مين.. خنتك ولكنِك خنتين أيًضا.. أعلم أنِك ذكية لتعلمي أنين أعلم حني 

 اقرتب منِك أنِك كنِت بني أحضان غريي.. لكين أحبك. ألنك تشبهينين..

 غري منتمية إال للحياة بشكلها احلامل غري املوجود إال يف الكتب..

 بعضنا البعض.. أنا وأنِت نرى الكذب يف أعني البشر وهلذا مل نكذب على

رمبا هلذا دخل يف أننا ما زلنا سوًيا.. كم متنيت لو أنين شخص عادي، عاش وتعلم 

وتزوج وأجنب ومات.. لكن التمين انتهى.. ال أعلم إذا ما كنا سنرى ضوء النهار 

جمدًدا فماذا حتبني أن تفعلي؟ حتى لو طلبيت قتلي لسمحت لِك.. اجليش سوف 

 بدو أن الطرف اآلخر يريد االستسالم..يهجم مع بدء النهار وال ي

 ؟"اآلنماذا حتبني أن تفعلي، 
ُيخرج خمتار من جيبه رسالة اجليش امللقاة من الطائرة وميررها لكاميليا واليت تنظر 

 هلا يف صمت طويل بينما عينا خمتار منصبة على كاميليا حتى رفعت رأسها..

لنشاهد النجوم، حتى إذا "لنأخذ بعض زجاجات اخلمر ونصعد إىل سطح املبنى 

 حدث اهلجوم، أشعلنا النار يف أي شيء لرينا اجليش ويأتي لنجدتنا."

 

يصعدان ومعهما زجاجتا نبيذ ممتلئتان، يلتفتان حوهلما فيشاهدان ظالل اخلراب 

 يف كل مكان، فيجلسان متجاورين، مالمسني بظهرهما جدار نصفه منهار..

األولي، يشربان بنهم كما لو كانت ماء. ومبجرد انتهاء يتبادالن الشرب من الزجاجة 

الزجاجة متسكها كاميليا كما لو كانت زجاجة من املولوتوف وتلقي بها بعيًدا ثم 

 ختلع قميصها فيقف خمتار ويسأهلا
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 "ماذا تفعلني؟"

 

 فتجيبه كاميليا

"هذا كله جمرد انعكاس.. كل هذا اخلراب جاء من الداخل كما حنن مدمران من 

الداخل.. ظهور هذا اخلراب لن يتعسين أكثر يا عزيزي.. حنن بالفعل أموات سواء 

عشنا أم متنا فسنكون أحياء باجلسد فقط.. منارس احلب كرياضة ونتنفس احلياة 

 لست خائفة.. ناولين الزجاجة األخرى" اآلنحبكم العادة ليس إال.. أتدري.. أنا 

 

 

 لكاميليايقف خمتار وميد يده بالزجاجة 

 "هيا افتتحي هذه اجلولة"

 

 تشرب كاميليا ثم تعطي الزجاجة ملختار الذي يرفعها ويظل يشرب منها..

 حتى تفرغ فيلقي بالزجاجة مثلما فعلت كاميليا مع الزجاجة األوىل

 " احلب، احلياة.. كذب وبالء.. احلب، احلياة.. كذب وفناء"

 

 تستمر معه يف اهلتافتنظر كاميليا ملختار وتضحك بصوت مسموع ثم 

 " احلب، احلياة.. كذب وبالء.. احلب، احلياة.. كذب وفناء"
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 يرهقان، فيصمتان، فيبتسما لبعضهما البعض، فال أحد يستمع إليهم..

 حتى اإلرهابيني..

 فتحتضن كاميليا خمتار ويتبادالن القبل على الضوء البسيط القادم،

 مع فجر اليوم اجلديد.

 

 

 

 

 
جبوار باب العنرب الذي يبيت فيه، وعلى  جيلس يوسف كان ،فجرال يءمع جم

قرر يوسف  ..بالعنربزمالء يوسف  استيقاظومع بدء  ةثار دموعه اجلافآوجهه 

مصري احلدث املستمر  لىالضباط ليستمع إىل أي أخبار تطمئنه عمبنى الذهاب إىل 

 .ونسمر بقرب الزنزانة اليت بها ي املبنىمنذ أمس، وهو يف الطريق إىل 

 

الزنزانة ثم يكمل  ةفينظر ناحي ،من بالزنزانة يصلون صالة الفجر وعرف أن فسمع

كما  الراديويرى أن مجيع الضباط بالداخل يتابعون  ،وعندما يصل املبنىطريقه إىل 

باألمس فيقف جبوار الباب من اخلارج ليسمح ألذنه بأن تستمع إىل ما يبث  اكانو

 بلهجة لبنانية.وأول ما مسعه هو صوت مذيعة تتكلم  الراديومن 
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وليته مساء أمس عن ؤبيان األخري لتنظيم جنود اهلل الذي أعلن مسالوحسب  اآلن“

 البيان، ورد يف هذا املفاجأة داخل القطر املصري العسكريةعمليات ال

للنصر وحسبما جاء بالبيان فالتنظيم قد متكن من إسقاط حمافظة الفيوم وبين  اإعالًن

وبهذا أصبح التنظيم عرب هجومه املباغت وخالل يوم واحد أصبح  ،اسويف بأكملهم

من  اآلنوردنا  ..ن بالكاملايتمركز داخل قلب القاهرة وحتت سيطرته حمافظت

فوق املنطقة  متر منذ قليل مساع صوت طائراتمراسلنا مبوقع األحداث بإنه مت 

 اآلنواهلائلة اليت هزت األرجاء  االنفجاراتاحملتلة وتابع هذا الصوت جمموعة من 

متشيط  ةتقوم قوات اجليش والشرطة بعبور احلواجز اليت أقامها احملتلون لبدء علمي

 املنطقة اليت حتولت بأكملها إىل ركام وأنقاض،

البيان املرتقب من  بانتظاروحنن  احملتلةوبهذا يتبقى معرفة مصري احملافظات 

 ".قوات اجليش لتوضيح األمر
 تكلم بلهجة مصرية ير أحد الضباط القناة فسمع صوت مذيع ثم غّي

مين احمليط باملنطقة األ جزاحلاواهللع تعم أرجاء حدود  وضى“هنالك حالة من الف

 اآلننه جار متشيط املنطقة بأكملها وحتى أاحملررة وقد أبلغنا أحد ضباط اجليش ب

 مل يتم إحصاء عدد الشهداء من الرهائن وقوات األمن..

 احتلهامنذ قليل املنطقة اليت  اقتحمتن قوات اجليش قد أونذكر املشاهدين ب

رهابيون بتفجري قصر عابدين وأغلب املباني اإلرهابيون ظهرية أمس بعد ما قام اإل

 ..به احمليطة السكنية
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ووفق مصادرنا فقد قام اإلرهابيون بهذا الفعل لكبح مترد الرهائن حني قامت جمموعة 

 بالتعدي بالضرب على األطفال الصغار حني حاولوا اهلرب.. اإلرهابينيمن 

عملية حترير مناطق الصعيد اليت ت أن قوات اجليش والشرطة بدنبأ أ اآلنوجاءنا 

 حتت أسر اإلرهابيني..

 إلينا " يصلوسوف نوافيكم بأي جديد 
 

  حتى مسع مجلة الراديوظل يوسف يستمع إىل 

 ةتقوم قوات اجليش والشرطة بعبور احلواجز اليت أقامها احملتلون لبدء علمي اآلنو" 

 متشيط املنطقة اليت حتولت بأكملها إىل ركام وأنقاض"

 

وصدمة مل خترج منه يف بكاء أو  انهيارينها حتول الفضول الذي كان يتملكه إىل ح

 ..ءشيإدراكه عن كل  انعزلصراخ فقط ظل ثابتًا وقد 

 .هائمًا بعقله داخل منزل عائلته حيث أمه العجوز وإخوته

، صوت تكبريات الراديومع صوت  امتزجإىل الواقع على صوت بعيد  يوسف عاد

صل إىل باب وصادرًا عن زنزانة يونس، فتحرك يوسف صوب مصدر الصوت والعيد 

ق النار على طالفبدأ بإ سالحه الرشاش شد أجزاءبينما ي يلثوانثبت مكانه فالزنزانة 

على كل  ةما بسالحه من ذخري بينما استمر يوسف بإفراغالباب  فتحفانالقفل 

ض ووقف كما لو كان ورقة ألقى بسالحه على األر وحني انتهت ذخريتهاملساجني 

 ..شجر على وشك السقوط
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كافة ضباط وعساكر السجن ينظرون له يف صمت، يقف يوسف ناظًرا صوب الزنزانة 

املمتلئة باجلثث بينما حياول التقاط أنفاسه اليت تسابق دقات قلبه حنو خط النهاية.. 

 فخرجت منه كلمة واحدة وظلت تتكرر على لسانه 

 "أمي.. أمي.. أمي"

 
احملضر الذي ُسجل فيه ما قام به اجلندي يوسف ثم يعطي  مأمور السجن يوقع

 اوحماصر امقيداه، ريف صوب يوسفينظر لثم يقف  ،مر للضابط الذي يقف امامهاأل

 مديرية األمن إىل نقلهاليت سوف ت عربة الرتحيالتيسري حنو بينما بني زمالئه 

 املزرية اليت تكاد تالمس اجلنون.قق معه والكشف على حالته حالت ما يتمحيث

يتم إبالغ مأمور السجن عرب اجلهاز الالسلكي، أن هناك سجينا هرب من ضرب 

النار عرب قفزه من نافذة الزنزانة.. فيسأله املأمور عن ماهية هذا السجني.. فُيجيب 

الضابط بأن هذا السجني هو الشيوعي الذي وضعوه مع هؤالء قبل أسبوعني، فيسخر 

ور من بقاء هذا الشخص على قيد احلياة كل هذه الفرتة ويأمر برتحيله مع املأم

 يوسف إىل مديرية األمن ليتم التحقيق معه فيما شهده من تلك الواقعة.

 

 ويف عربة الرتحيالت جيلس كل من يوسف ويونس متواجهني ومقيدين..

لسيارة جبوار كل منهما جيلس اثنان من احلرس امُلسلح.. يوسف ينظر ألرضية ا

بينما يبكي بشدة، ويونس ينظر للطريق عرب النافذة اجملاورة له. ينظر للسيارات 
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وللشوارع وللمحال ويبتسم للحظة دون إرادة يف االبتسام، ثم يسأل يونس احلارس 

 اجلالس جبواره

 "هل مات اجلميع؟"

 

 فال جيد رد غري نظرة حتمل االحتقار يف أخف وصف هلا..

 بنظره للطريق بينما يسمع صوت يوسفيعود يونس 

 "عائليت ماتت بسبب أمثالك؟"

 

فينظر يونس ليوسف ويبتسم ساخًرا ويشري بيديه إىل صدره ثم يضحك بشكل 

هيستريي، فيندفع يوسف ليضرب يونس، فيعلو ضحك يونس مع كل ضربة، 

 احلرس يفسحون ليوسف اجملال للضرب.

ركالته حتى ينزف يونس فيتدخل ما يشجع يوسف أكثر وجيعله يزيد من قوة 

احلراس أخرًيا، وتتم تهدئة املوقف، جيلس يونس يف مواجهة يوسف كما كانا يف 

البداية، كالهما حياول التقاط أنفاسه بصعوبة، إال أن يوسف يردد ذات الكلمة اليت 

 رددها وقتما أطلق نريان سالحه على املساجني.

 " أمي.. أمي.. أمي.."

 

 خيفض يونس رأسه
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"ماتت، داخل سيارة نصف نقل اسُتخدمت كسيارة إسعاف، كنا وقت الفجر وكنت 

أجلس أنا وهي جبوار السائق، يف حضين بينما األكرب جيلس يف اخللف يدخن 

 سيجارة كما لو كان صدره مشتعًلا..

كنا نبحث عن مستشفى قريب من بييت بعني مشس، لُنسعفها فهي مصابة بالفشل 

 ها بالسوائل.. كانت تغرق يف جسدها..الكلوي وقد امتأل جسد

 ختتنق أمامي وأنا عاجز عن فعل شيء..

 تنقلنا من مستشفى آلخر حتى وصلنا للمستشفى القبطي يف شارع رمسيس..

 ولفظت أنفاسها األخرية بينما كانت السيارة تتوقف أمام املستشفى."

 

ه والكثري من األهالي يقف يونس ليأخذ عزاء والدته.. أبوه العجوز وأخوه يقفان جبوار

جيلسون أمامهم على دكك خشبية صعيدية الطراز.. فيسأل األب عن سبب تأخر 

املقرئ فال ُيجيبه أحد، فيطلب األب من يونس أن يصنع له كوب قهوة عرب 

 )السربتاية( اخلاصة بأبيه.

فال ُيبدي يونس أي إشارة او سلوك يدل على مساعه ملا قاله أبوه، فيضرب األب 

على مؤخرة رأس يونس وخيربه بنفس الطلب لكن حبدة، فينظر يونس ألبيه  بيده

 .امُلعزينبغضب لكنه يتحرك داخًلا إىل البيت عرب مروره بني صفوف 

 

جيلس يونس أمام كنكة القهوة اليت يتكتل سطح سائلها بفعل الشعلة امُلقادة  -

ذهبية ثم يعود أسفله.. يقف يونس ثم يدخل غرفة نوم أبيه ويأخذ ُحلي أمه ال
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للشعلة ويلقي كنكة القهوة بعيًدا ثم يضع شعلة النار )السربتاية( على األرض لتالمس 

طرف ستارة غرفة األب ثم يغلق باب الغرفة وخلفه باب الشقة وخيرج ليسري مبتعًدا 

عن العزاء حتى يصل لناصية الشارع الذي يسكن فيه يلتفت خلفه لريى أن امُلعزين 

ة احلريق، هذا يف حالة من الفوضى لكن األخ األكرب ظل واقًفا وسط يف مالحظ ابدأو

 زحام امُلعزين، ينظر ليونس.

 

 ليًلا وأمام امُلحقق، يقف يونس واحلارسان واقفان عن ميينه ومشاله. -

 "ِلم قتلت؟"

 "َلم أقتل."

 "ِلم هربت؟"

 "َلم أهرب."

 "أتنكر وجودك من األساس؟"

 ؟""أتنكر وجودك بعد الذي قولته

.. ينقطع التيار الكهربي، فيقف احملقق ويفتح نافذة املكتب لُيدخل ضوء الشمس 

لكن حبر من الغمام، أبى أن ُينهي هذه املسألة.. انتهى التحقيق لليوم على أن 

 يستكمل غًدا.

 

"وها أنا يف هذا املستودع الرخامي املسمى بالعنرب، أتلقى عالًجا ملرض كلييت املزمن 

 أعود جمدًدا للسجن. وقررت أن أحكي لك يا ُمستجد السجن واملرض،قبل أن 
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 كما ُحكي إلّي يف املاضي..

 حتى إذا جاء خالصي، أكون.."

 

 "انتظر.. انتظر.. أنا ال افهم..

كيف حتدثين عن الثمانينات اليت انتهت منذ زمن؟ أنت تبدو اصغر من هذا بكثري. 

 راحل عنها.ثم أن هذه املصحة ليست للكلى وأنت لست ب

 ثم كيف لك أن حتكي قصة يوسف وقصة خمتار وأنت يونس؟

 واألبسط من هذا كله،

 كيف التقيت بكاميليا؟"

 "أي زمن؟ وأي يوسف؟ وأي كاميليا؟

 أتريد حًقا أن تتذكر هذا؟"

 

"أحتاج أن أتذكر، أحتاج ليوم لقائي كاميليا على هامش ذلك اجمللس الثقايف، وقتما 

لد حيب هلا، دون أن تعرف شيئا عين ودون أن أعرف شيًئا ولدت صداقتها لي وو

 عنها"

 

 "أما زلت تريد أن تتذكرها؟!

 أما زلت تريد أن جتدد أثرها يف قلبك؟

 أمل تتعلم شيًئا؟
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 أأذكرك بيوسف وبسري الشموس؟

 أأذكرك بسري الشموس؟

 أتدري من أنا؟

 أتدري من أنت؟

 لّي.خذ تلك املرآة وألقي بنظرك فيها، ثم أعدها إ

 أرأيتين بوضوح؟"

 

 "لو َصَدقت هذه املرآة،

 كيف أكون أنا مدرًكا لك؟ كيف أراك أمامي وحولي؟

 واألهم من هذا كله.. 

 هل أنا هنا بسببك؟

 هل لي سبب يف أن أكون هذا املكان؟

 هل لي سبب؟

 ك سبب؟"لهل هنا
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 ،ةمعاد ةمعرك خوض رافضًا عقله الفتى متِصُي
 منه هو نفسه.. ُمدرك غري زمن يفلكن و

 جسده فيحين ،العنرب هذا يف يبقى جيعلهشيء  أي تذكر على قدرته الفتى يفقد

 ،هش زجاجي لوح على يسقط الذي كاحلجر النيل جتاه ليسقط السور مفلتًا لألمام

 حدود خارج بشاربه َيقذف الذي اخلمر ككأس تيهئوره ءأمعا البارد املاء فيقتحم

 ، وال تغيب عنه احلياة.الوعي عن الفتى فيغيب.. امللموس العامل
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