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هذا ميدان األوبرا وفيه أسري متجها حنو مقهى احلرية
فأدهشىن أن أجدها خالية من روادها اللهم إال شخص منكب على
قراءة أوراق مبسوطة بني يديه وسرعان ما تبني ىل أنه أستاذى
الشيخ مصطفى عبد الرازق فانشرح صدرى واندفعت حنوه مشتاقا

ا فهبط قلىب وأشارإىل لقاء محيم غري أنه التفت إىل متجهم
آسف إنه قرأ امسى بني شهود: األستاذ حنو األوراق وقاىل ىل

 .اإلثبات فلم أدر ماذا أقول وال آيف أعتذر

 :التقاسيم

آله إال الشيخ مصطفى عبد الرازق، هذه أوراق مدسوسة..
عليه، فأنا مل أآن قد ولدت بعد أيام أْن حدث احلادث، وىف

عه أو أخطِّئه، دخلت من البابنفس الوقت يستحيل أن أراج
اخللفى للمقهى ناولت النادل ما تيسر فأعارىن معطفه األصفر
ومسح ىل أن أمحل القهوة للشيخ، وحني اقرتبت من منضدته تعثرت
قصدا فانسكبت القهوة على األوراق، وعجبت أنه مل يغضب، بل
احنىن جيمعها ورقة ورقة وميزقها دون أن ينظر فيها ويضعها ىف
سلة املهمالت جبواره هبدوء دون أن ينظر ناحيىت، وال أعرف آيف
تأآد أنىن أنا، وحني انصرفت من باب مطبخ املقهى اخللفى
قابلت عباس العقاد وآأنه آان ينتظرىن، وبادرىن مبزيج من

مل أآن أعرف أن شيخنا حيبك هلذه: الفرحة واحلسد قائال
 .الدرجة

**** 
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آثريا ما اجتمعنا مبكان يقع بني احلقول من ناحية
والطريق العام من ناحية أخرى، حىت قال ىل صاحىب إن هذا
املوقع ال يضمن السالمة ىف آل األحوال ومن حلظتها سكن

صباح على ضجة وصياح   القلق ىف صدرى حىت استيقظت ذات
ري ملفقمت إىل النافذة فرأيت مجوعا ال حيصرها حصر ومجاه

 .أميز فيها سوى الغضب األمحر
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 :التقاسيم

دخلت بسرعة وهاتفته خائفا معاتبا، أنه مادام األمر
آذلك، وهو يعرف آل ذلك، فلماذا واصلنا االجتماع ىف نفس

.أنت تعرفه جيدا: أى غرض؟ قلت: املكان لنفس الغرض؟ قال ىل
هلا ال ختف؛ فالغضب األمحر ال خيصك أنت، وهذه اجلموع: قال ىل

نرى: قلت له. وجهة أخرى، فانتِظْر هادئا حىت تنصرف، مث نرى
 .نرى إن آان هناك داع لالجتماع أصال أم ال: ماذا؟ قال
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