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وقف القطار دون وجود حمطة فتساءلت صاحبىت عن السبب
 .ولكىن مل أدر آيف أجيبها

واذا بكتائب من اجليش تطوقه فتقتحمه شاهرة أسلحتها
وساقت اىل اخلارج آثريين من ضباط اجليش الذين آانوا بالقطار

وقبض على فيمن قبض عليهم فرتآت. وعددا حمدودا من املدنيني
أمرنا اجلنود. وجدنا أنفسنا ىف صحراء. صاحبىت منزعجة خائفة

املسلحون خبلع بدلنا والبقاء مبالبسنا الداخلية، ولكنهم
وضعوا العسكريني ىف ناحية واملدنيني ىف ناحية، واخذنا نتهامس

 .أننا ضعنا وانتهى األمر

وتساءل. واحد بامسه وجاء قائد اجلنود ونادى علينا آل
 صوت منا

 هل تقتلوننا بال حماآمة؟ -

 :فأجاب القائد بصراحة -

 االمر ال حيتاج اىل حماآمة -

 . وحترك القطار فتذآرت صاحبىت

 القراءة

هذا حلم آخر من األحالم الىت تفرض نفسها لنقرأها رمزا مل
يعد له ضرورة أن ينوب عن املوضوع األصلى، تفرض مثل هذه

ة املرموزة نفسها على الناقد، ورمبا تسحبت الكتابةالقراء
 فرضت نفسها فرضا: إىل الكاتب بنفس الطريقة، أى 

الذى عاش هذه الفرتة مثلى ومثله ال يرتدد ىف قراءة هذا
 .احللم قراءة مباشرة

آان القطار قد توقف بنا فعال، دون وجود أى أمل ىف قيام
 توقف فيها قطار جيدد بعد هذه الوقفة، إذن فهى ليست حمطة ي
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جديد، التوقف هنا عجز عن احلرآة، ال أآثر، آان احلال قد
يعرفون أن شيئا ماوصل إىل التوقف التام حىت راح آل الناس 

رآابه، وقد يتزود بوقود، أو يراجع خط سريه، مث يقوم منال 
الفرتة ما بني حريق القاهرة ىف يناير ،..بد أن حيدث وإال

وحرآة يوليو ىف يوليو آانت وقفة مل تنجح ىف استثمارها تغيري
، وال)إخل..حسني سرى باشا، جنيب اهلالىل باشا، (الوزارات 

إشاعات تغيرياحلاشية أو تطهريها، وال حماوالت ىف دهاليز
عد أنانتخابات نادى الضباط، وال أصوات املعارضة احلقيقية ب

استبعد حزب األغلبية آالعادة، وال هتافات وهتديدات وجتاوزات
اإلخوان، حني وقف القطار هكذا لنفاد الوقود، أو غباء
السائق أو سلبية الرآاب انتهزت الفرصة آتائب اجليش،
وحتوطته واقتحمته، مث فصلت من فصلت من اجليش، ليتبني أن ذلك

ا تأمينا للكتائب الىتمل يكن ليعود القطار إىل سريه، وإمن
اقتحمت، أما املدنيني القلة فقد تكون إشارة ألن املدنيني مل
يكن هلم دور مباشر ىف تسيري األمور، ومع ذلك فقد استبعدت
آتائب اجليش املقتحمة آال من القلة والكثرة املنسحبة عن

 املشارآة على حد سواء،

ىف حمطة برغم أن أغلب هذه الكثرة رمبا تصورت أا وقفة
لتجديد الرآاب ومراجعة املسار فرحبت بالوقفة من حيث
املبدأ، بل وباهلجمة والتطويق قبل أن تتبني، بعد فرتة ليست

 .طويلة، أنه مل تكن مثة حمطة أصال

برغم" (مصر"مضطر اضطرارا أنا أن أرى صاحبته تلك هى 
ال، مصر احلقيقية آانت منزعجة فع)حتفظى املتكرر على مثل ذلك

سِحبت. برغم احلماس املبدئى، وإرهاصات احتمال حتقيق احللم
األرض من حتت اجلميع، اارت احلياة املدنية آأصل ىف جتديد
الرآاب ومراجعة املسار، حلَّت األحزاب، واسُتبعد أصحاب
املصلحة من املشارآة ىف القرار، وضاعت املعامل فهى الصحراء

 "ضعنا وانتهى االمر"

- أو حىت احلرآات الىت تثورت -تلحق الثوراتعادة ما 
مرحلة دستورية قانونية تستوعب نتائجها، فالعدل هو احلل،

 .واحملاآمات قادرة على أن تفرز اخلونة من األبرياء

 ما هذا التخريف باهللا عليك؟

احللم ينتهى آما انتهى األمر الواقع، وآما ميكن أن
آر يلبسون حلالينتهى حالنا هنا واآلن، برغم أن العسا

 مدنية، 

 ":اآلن"هل ميكن أن نقرأ اية احللم باعتبارها أحوالنا 

 وتساءل صوت منا

 هل تقتلوننا بال حماآمة؟ -

 :فأجاب القائد بصراحة -

 االمر ال حيتاج اىل حماآمة -

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1892



 24I04I2008א – אא

 لكن القطار حترك 

 حترك وترآهم ىف الصحراء ينتظرون القتل بال حماآمة

 أين صاحبته؟

 حترك هبا إىل اجملهول؟هل هى بداخل القطار، وقد 

أم أا تسللت من وراء هؤالء وأولئك تبحث عن وسيلة
 أخرى تنقلها إىل ما تستأهله؟

تذآر صاحبنا صاحبته بعد حرآة القطار، ُترى ماذا
 سيفعلون هبا؟ 

 إن آانت ما زالت بداخله

 فإىل أين؟

 !يا رب سرتك

فهى إن آانت قد جنحت ىف اهلرب لالستعداد أو إلنقاذ املمكن؟
 تنادينا لنقوم بدورنا اآلن وليس بعد،

 ..وإال

 فاألمر ال حيتاج إىل حماآمة
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 علينا   طرح   وهناك .  األزبكية   حديقة ىف    اجتماع إىل    دعينا
على   عام   مائة   مرور   مبناسبة   اجلليل   أستاذنا   بتكرمي   اقرتاح 
 واتفق .  اعرتاضه   منا   أحد   يبد   مل   ولكن ،  أحد   يتحمس   ومل   مولده، 
 زهرة   فيها قضى  الىت    اخلارجية   وزارة ىف    التكرمي   يتم   أن على  
  . مآثره   أآرب   وأجنز   عمره 

 من   واجتهت   املكان   ألتفقد   مبكرا   ذهبت   املوعود   اليوم وىف 
 ولكن   آعادته   مهيبا   أنيقا   انآ ،  املختار   البهو إىل  فورى  
على   عشقهن الالئى    احلسان   الفتيات   بوجود   املرة   هذه   ازدان 
  . العمر مدى  

 اآتسني   وقد   املطلوبة   باخلدمات   ليقمن   موحد زى  ىف    جئن
 احلسن   نداءات   بني   وحتريت   بشدة قلىب    خفق ،  الريان   الشباب   برونق 
الىت باملعاىن  صدرى    وجاش .  احلب   من   قدراته بأقصى  قلىب    وجاء 
  . التكرمي   خطاب ىف    سألقيها 

 القراءة

حضرىن أورليانو من مائة عام من العزلة الذى آان له ىف
خليلة، وأوالد منها يشبهونه بشكل أو) وموقعة(آل موقع 

 .بآخر

رج، الىت صاحبت آل هؤالءهذه احلياة احلافلة ىف اخلا
احلسان، الذين ظلوا حسانا وشابات برغم أن صاحبهم قد

–رمبا مثل أورليانو على ما أذآر  –بلغ املائة، العالقات 
آانت حلساب أرليانو أآثر مما آانت حلساب أحد آخر، رمبا
آانت االنتصارات آذلك، هل هذا هو سبب عدم احلماس إلقامة

مائة عام، ليست(العمر املديد حفل التكرمي بعد هذا 
، عزلة األستاذ اجلليل الرئيس عن)بالضروة من العزلة

الىت أجنزبرغم وفرة من عشقهن طوال رحالته    الناس واردة،
يقل لنا احللم ما هى أآرب مآثره،   ، ملخالهلا أآرب مآثره

وهل آان فتور احلماس ألن مأثره هذه قد اقتصرت على
اته وغزواته اخلاصة الىت تتمثل ىفمكاسبه الذاتية وملذ

هؤالء احلسان الالتى مل يستطع الزمن أن يلمس حماسنهن،
 فظللن يكتسني برونق الشباب الريان؟

آيف استطاع صاحبنا هكذا، وبكل بساطة أن جيعل قلبه
يأتى، أقصى قدراته من احلب، وآأنه يدير ماآينة عواطف

املنتظر ىف مثل هذا املوقف،التكرمي؟ آيف أزاح احلقد الطبيعى 
وهو الذى قد يفسر عدم احلماس لفكرة تكرميه رغم أنه
أستاذهم؟ وهل االجتماع ىف حديقة األزبكية، ىف حني أن احلفل
يقام ىف هبو وزارة اخلارجية يعلن اختالف االنتماء بني احملتفلني
واحملتفى به، فهم ينتمون إىل بلدهم، وهو ميارس حياته

لذيذة ىف اخلارجية مع من يتمتع هبن من صاحباتالزاخرة ال
 الشباب الدائم واحلسن املتجدد؟

 أن حتب غري أن تستحضر أقصى قدرات قلبك من احلب، 
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آما يبدو أن املعاىن الىت سيلقيها صاحبنا ىف خطاب التكرمي
 !!ليست تلقائية برغم أن صدره قد جاش هبا

لنفسه حىت ال خيطئ ويقول ما آان جيب" يسِّمعها"فبدا ىل أنه 
 أن يقال، 

 :وليس ما أعّده ليقال

 . ما دام األمر آذلك
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