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يف ميدان التحرير  ،حاصرونا  ،وحاولوا منع املاا والغااا والادوا ،
وحنن صمدنا معتصمني !...
وقفنا كنبتة الصَّبَّار يف الصحرا  ،هاه النبتة األبيَّة اليت تعيش رغم
انعدام املا لسنوات وسنوات !
الصَّبَّار يواجه كل حيوان حيااو أن يأكلاه بالشاو  ،وقاد ذاق مان
هامجنا شوكنا !...
ولنبتة الصَّبَّار زهور ومثار  ،وها حنن حنااو أن منان أرضانا وشاعبنا
وأمتنا زهورنا ومثارنا !...
هاا هو إحساسي حني بدأ االعتصاام يف ميادان التحريار يف  82ينااير
. 8111
إنها ثورة الصَّبَّار !...
هاااه املاااكرات عبااارة عاان بع ا اخلااوا ر الاايت كتبتهااا أثنااا أيااام
االعتصام يف ميدان التحريار خال الثاورة املصارية العظيماة  ،وكنا قاد
باادأت التاادوين يف يااوم مجعااة الغض ا  82يناااير  ، 8111وظلل ا أدوِّن إىل
فجر  3فرباير  ،وهو يوم معركة اجلمل .
ولكن ما كتبته ضاع مين أثنا الكرِّ والفرِّ يف هاه الليلة اللايل ،
ٍّ يفااار
وأصاااب أماااامي حتاااد

علااايَّ أن أساااتعيد الكاااثر مااان التفاصااايل ،
11
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باإلضاااافة إىل اساااتعادة املشااااعر واألحاساااي الااايت صااااحب املااار خااال
األحداث  ،وقد قررت أن أخو هاا التحدي  ،وبدأت الكتابة مان جدياد ،
وأمتنى أن أكون قد وفق فيه .
وقد كاان املفاض أن تنشار جريادة « املصاري الياوم » هااه املااكرات
مت تقطيع املاكرات وتوزيعها علاى أكثار
على شكل حلقات يومية  ،ولكن َّ
من شهر بدالً مان النشار الياومي املتواصال الااي اتفا علياه  ،األمار الااي أدى
إىل صعوبة متابعة القارئ هلا  ،وهو ما أدى لتأخر صدور هاا الكتاب .
قد يرى بع القرا الكارام أناين مل أذكار الكاثر مان التفاصايل
اليت حدث بالفعل خل أحاداث الثاورة  ،وأناا هناا أحا أن أوضا الفارق
بني كتابة املاكرات  ،وكتابة التاريخ  .أنا لس مؤرخًا !...
أنا أكت ما رأيته بنفسي يف أغلا األحياان  ،أو ماا رآه اآلخارون يف
تفاصيل قليلة جدًّا .
إن وظيفاااة كاتاا املااااكرات أن ُيقااادِّم ماااا رآه  ،ال أن ُيقااادِّم صاااورة
كليَّة للحدث  ،وهاه املاكرات هي ( املادة اخلام ) للتأريخ  ،ومان خال
ُ
مجع ماكرات أشخاص كثرين يستطيع املؤرِّخ أن يصال للصاورة الكُليَّاة ،
باإلضافة إىل الوثائ والصحف  ...إخل.
وبالتالي  ،تصب العملية أشبه ما تكون بعمال املصاوِّر (الكاامرا ماان) ،
واملُخرج !...
أنااا (كااامرا مااان)  ،ومااا قاارأه القااارئ الكااريم  ،هااو مااا التقطتااه
كامرتي اخلاصة !
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املااؤرِّخ  ،جيمااع كاال مااا التقطتااه الكااامرات  ،ليصاانع منهااا فيلمً اا
متكامل األحداث  ،بعد أن يقوم بعملية املونتاج !...
وبالتالي  ،ال جما لِلَوْمي يف جتاهل أحداث حادث  ،ألناي مل أكان
شاهدًا عليها .
المين البع كالك على أنين قد ذكرت بع األشاخاص بكثارة
خاال احللقااات  ،والمااين الاابع علااى أنااين قما بعماال (دعايااة) انتخابيااة
للدكتور الربادعي يف ثنايا هاه املاكرات .
وأنا أقو  -بكل الصدق  -لقد كتب ما حدث  ،ومل أقصد سوى
أن أقو احلقيقة  ،فإن كان ذلك ذمًّا أو مدحًا يف أشخاص  ،فالك لاي
ذنيب  ،ألنين مل أذكر سوى ما حدث !...
المين البع

أيضًا على هلجيت القاسية ضاد الارئي

املخلاوع حساين

مبار  ،بل إن بع القرا الكرام أشاروا إىل أن ذلاك يعتارب شاكلً مان
أشااكا الشااجاعة املتااأخرة  ،أو ادعااا البطولااة بعااد أن سااق العجاال ،
وكثرت سكاكينه  ،وأنا هنا ال أملك سوى أن أحيل كل هاؤال القارا
إىل ماااوقعي علاااى الشااابكة العنكبوتياااة  ،وإىل دواوياااين  ،وإىل مقااااالتي
لكي يتأكدوا أنين وقف ضد الرئي املخلوع بالنثر والشعر  ،يف العاالَم
االفضاضي والعالَم احلقيقي  ،وذلك منا عام !... 8112
وبالتالي ال حي ألحد أن يلوم عليَّ قسوتي عليه بعد أن سق  ،املاا
قد اشتبك معه وهو يف قمة القوة والسلطة !...
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البين البع بأن أحتدث يف مواضيع كثرة  ،مثال  :كياف قاما
هاه الثورة من األساس ؟ ما دور احلركات االحتجاجية املختلفة يف قيامها ؟
وكيااف حاادث الضاكاام الاااي أدى هلاااا التحاار الشااعيب الرائااع ؟ مااا دور
الشخصيات الو نية يف جناح الثورة ؟ وإىل غر ذلك من األسئلة املهمة .
وأنااا باادوري أوض ا أنااين قااد أفصِّاال ذلااك يف كتاااب آخاار حياااو أن
يشرح ( كيف حدث التغاير يف مصار )  ،وهااا الكتااب  -إذا كتبتاه -
سأحاو أن أحكي فياه قصاة التغاير يف مصار  ،كماا شاارك فيهاا ،
وكما رأيتها خل العقد املاضي .
يف النهاية  ،أح أن أرد على ما اتهمين به البع بأنين قاد أخطاأت
يف بع تصرفاتي خل أحداث هااه الثاورة  ،باأنين أشاكر وأُقادِّر كال
الاين وجهوا لي هاا النقد  ،ولكاين ألاوم الااين شاككوا يف ناييت  ،أو
رمَوني بتهمة ح الظهور  ،أو الرغبة يف منص !
أنا إنسان ُ ،أخطئ وأُصي  ،ولكين أزعم أنين يف كل ما فعلته مل
أكن أريد إال اإلصلح  ،ومل يكن لي مطمع شخصي .
إن هاااه املاااكرات  ،وكاال مااا اجتهاادت يف تقدميااه  -أنااا وغااري -
خل هاه الثورة  ،ليس سوى جهد قليل جبوار ُأناس قادموا حيااتهم مثنًاا
حلرية هاه األمة .
يف النهاية  ...ال بادَّ أن أشاكر كال الااين سااعدوني يف كتاباة هااه
املاااكرات ماان خاال تاااكري باابع األحااداث  ،وماان خاال إماادادي
ببع الصحف والوثائ اليت احتجتها يف حلظات الكتابة  ،وأولئك الاين
04


تكرمااوا مبراجعااة مااا كتبتااه قباال أن ينشاار  ،وكلااهم أصاادقا أعااءا ،
وأساتاة أجل ...
لقااد كااان هلاااه املساااعدات قيمااة كاابرة بعااد أن فقاادت أغل ا مااا
كتبته كما سب أن ذكارت  ،ولاوال هااه املسااعدات الايت تكرماوا بهاا
لَما ظهرت هاه املاكرات للنور بهاا الشكل .
أكرر شكري لكل مَن ساهم يف هاه املاكرات  ،ولكل مَن قوَّم
فيها شيئًا  ،ولكل مَن قرأها وأعجبته  ،وأحضم كال مَان اختلاف معهاا ،
وأمتنى أن يكون لي رصيد عند املختلفني ...
واهلل يسدد اخلطا ...
عبد الر م
حن يوسف
بي القصيد بكفر حكيم
اجليءة
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َن ْص ْر ...
هُ ِزمْنَا ُدهُورًا و َلمْ نَتَأَ ْق َلمْ !...
َكمْ ...
الشعُوبِ َتح َّ
ألَنَّ هَزِميَتَنَا عَارُ َمنْ يف ُّ
تَمُرُّ أُلُوفُ السِّننيَ َعلَيْنَا ولَكِنَّنَا أُمَّةٌ لَيْسَ َتهْرَمْ ...
ُهوَ النَّصْرُ يَأْتيكَ َيحْبُو رُ َويْدًا رُ َويْدًا
وأَنْتَ إِىل حِضْنِهِ تَتَقَدَّمْ ...
الشعْبُ يَدْفَعُ َمهْرَ احلَيَاةِ َدمًا حنيَ يَأْ َلمْ ...
هُوَ َّ
الشعُوبِ بِدَايَتُهُ حنيَ َتجْرُؤُ أَنْ تَتَك ََّلمْ ...
طَرِيقُ انْتِصَارِ ُّ
هَزَائِمُنَا ِنعْمَةٌ
فَالطَّرِيقُ إىل النَّصْرِ نُدْ ِركُهُ
حِنيَ ُنهْزَمْ !...
شعر  :عبد الر م
حن يوسف
أسيوط

81
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* من أين نبدأ ؟
حيتار املرء من أين يبدأ الكتابة يف مثل هذا احلدث اجللل !...
ذلك أن كل التفاصييل مهمية  ،ولكين ال ميكين كتابتهيا كليها ،
لذلك ال بد من عملية اختيار ملا حيكى .
لييذلك سييدبدأ ميين حلظيية اليييد الك ي  ،أي بعييد أن شييعر غالبييية
الناشطني ورمبا غالبية املصيريني بدني ال أميل يف تغيي أو إصيح يف امليد
القريب  ،وكانت هذه اللحظة بعد االنتخابات ال ملانية يف نوفم . 1121
لقد أصبح مبارك يعامل الشعب على أني (خيد متعيود عَ اللطي ) كميا
يقول املثل  ،وكان يعامل األمة على أن (املانح املانع)  ،أو كما يقول املثل :
(حسنة  ...وأنا سيدك)  ،وكان أدقَّ تعب عن كون مبارك رئيسًا ملصير ،
هو قول املثل ( :زبَّال  ،ويف إيده وردة) !
كنت أعتقد أن أسوأ انتخابات يف تاريخ البشرية هي تلك االنتخابات
اليت أجراها نظام مبارك يف عام  ، 2115ومل أكن أختيل أن القدر خيبئ
لنا انتخابات أسوأ منها !
كنت قد كتبت قبل تلك الفرتة عدة مقاالت عين التفيالل  ،وكيي
أن التغي اقرتب  ،وكي أننا ينبغي أن نعدَّ أنفسنا ألحيداث كيب ة جيدا
ستقع يف وقت قريب جدا .
بعد االنتخابات كتبت مقالية بعنيوان  « :بيل قيد تضياع تفياللي » ،
وجاء فيها :
21
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[ « يسدلين صديق عزيز  « :أما زلتَ متفائحً ...؟ ».
احلقيقيية أن هييذا السييلال قييد سييدلني عشييرات الكبييار والصييغار ،
سييدلني مَ ين يعييرفين ومَ ين ال يعييرفين  ،والسييبب مييا شيياهده النييا خييحل
اليومني املاضيني فيما يسيمى « االنتخابيات ال ملانيية »  ،أعتقيد أن تفياللي
قد تضاع عدة مرات  ،ولذلك أسباب املنطقية أيضًا :
السبب األول  :أن ما حدث خحل الشهرين املاضييني يثبيت مبيا ال ييدع
جماالً للشك أن رليتنا للتغي كانت هي الرلية الدقيقة املعي ة عين الواقيع
املصري .
هناك مَن قيال إننيا ال بيد أن نشيارك  ،وأن املقاطعية سيلبية ممقوتية ،
وحنييين قلنيييا للجمييييع إن مشييياركتك لييين تضيييي شيييي ًا سيييو شيييرعية
االنتخابيييات للحيييزب احلييياك  ،حبيي ي تكتميييل الصيييورة الدميقراطيييية
الشكلية اليت حياول إثباتها لألنظمة الغربية .
السبببب الثببان  :أن مييا حييدث أثبييت أن ي ال جمييال للتغييي عيين طري يق
االنتخابات  ،وال ميكن التغي وفقًيا لآللييات املوجيودة الييت وضيعها نظيام
مبيارك  ،وأني ال حيل إال بتعيديل قواعييد اللعبية  ،وخحصية تليك التعييديحت
موجودة يف بيان التغي .
السبب الثالث  :أن ما حدث من املمكن أن يكون ذخ ة حيَّية للتغيي ،
وميكن  -إذا أحسنّا استغحل ذلك  -أن يكون سببًا لرتشيد مترد النيا
وجتميع يف تيار واحد .
02
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السبب الرابع  :أن ما حدث سوف يعيد تيارات معارضية هليا وزنهيا إىل
طريييق التغييي الصييحيح  ،بعييد أن أخييذت جتربتهييا  ،وأكلييت ( العلقيية ) ،
وأصبحت يف حرج سياسي كب أمام أعضائها وأنصارها !...
لألس  ...هناك ظواهر سلبية !...
فييبع
أنيييواع ...

الشيب يياب الييييييوم اختييييييذ عييييدة ردود فيعييييل  ،فدصييبحوا عييدة

النوع األول  :هو النوع الذي بدأ بإطحق الشتائ يف مجيع االجتاهات ،
وكدن التجرل على اآلخرين سوف حيل مشكلة مصر !
وهذا النوع مشكلت أخحقية بالدرجة األوىل  ،فهو ال يتورع عن شت
مَن هو أك من سنا  ،بدالً من حماولة الدخول يف حوار عقحني .
النوع الثبان  :اعتي هيذه املعركية نهايية املطياف  ،واعتي أن اليدنيا
انتهت  ،وأن القيامة قد قامت  ،وأن ال فائدة من أي سعي للتغي !...
ومل ينتبيي كييي أن ليي إخييوة يف العييراق وفلسييطني يقيياومون بكييل
شجاعة برغ كل ما حيبطه ويثبطه !
النببوع الثالببث  :هييو الييذي ييير األحييداث يف سييياقها الصييحيح  ،وهييو
النوع الذي يستوعب قضية التغي بشكل سلي  ،ويعل أن ما شاهدناه يف
مهزلة انتخابات ال ملان ليس أكثر من جولة  ،وأننيا مل خنسير هيذه اجلولية ،
بل من املمكن أن نكون قد رحبناها ...
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لقد أثبتنا للعامل كل أن التغي بدون تغي قواعد اللعبة مستحيل !...
الكييرة يف ملعبنييا اآلن  ...فلننطلييق جلمييع التوقيعييات  ،وخللييق توعييية
سياسية مبشروع التغي السياسي السلمي ...
لقييد ي ي س النييا ميين أي تغييي يييدتي علييى يييد النظييام احلييالي  ،ومل
ييدسوا من التغي مطلقًا  ،بإمكاننا أن نستخدم يدسه يف خلق تيار يعمل
بشكل إجيابي » .
ث ختمت مقاليت بعدة مجل ما زلت أذكرها :
« يا شباب التغيري ...اإلنسان اليائس ال ميلك شيئًا خيسره !...
اإلنسان اليائس مقاتل شرس !...
اقرؤوا ما كتبه ( صن تزو ) يف كتابه « فن احلرب » !...
يا شباب التغيري ...
ال تسألون عن تفاؤل ...
ألنين أعلنها أمامكم مجيعًا بكل صدق ...
لقد تضاعف تفاؤل  ،وأصبحت متأكدًا أننا على الطريق الصحيح !...

عاشت مصر للمصريني وباملصريني » ] .
كانييت ردود األفعييال علييى هييذه املقاليية سييي ة جييدا  ،فقييد سييخر مييين
الكييث ميين األصييدقاء  ،لدرجيية أنييين اضييطررت حلييذف بعي التعليقييات
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على هيذه املقالية يف صيفحيت عليى الفييس بيوك  ،نظيرًا ألن السيخرية فيهيا
جتاوزت حدود اللياقة يف بع األحيان .
حدث بعد ذلك بدسبوعني أن بدأت ثورة تونس العظيمة !
لقييد تييابع املصييريون مييا حييدث يف تييونس بشييكلٍ واعٍ  ،واعتي وا أنهي
يشاهدون تدريبًا أو ( بروفة ) على ما ميكن أن حييدث يف مصير إذا احتيد
املصريون .
وبالفعل  ،قرر املصريون أن يتخطوا حواجز اخلوف  ،وقرر املصريون
أن اللحظة املناسبة قد جاءت  ،وأن هذه اللحظة  ...اآلن .
كانييت أول مناسييبة لتظيياهرة سياسييية بعييد أن جنحييت ثييورة تييونس يف
طييرد ابيين علييي يف  24ينيياير  ، 1122أقييول كانييت أول مناسييبة هييي عيييد
الشرطة يف  15يناير .
مل تكيين هييذه هييي املييرة األوىل اليييت يييدعو فيهييا الناشييطون إىل وقفيية
اجتجاجييية أو تظيياهرة يف عيييد الشييرطة  ،بييل  -حسييبما أذكيير  -كانييت
هذه السنة الثالثة اليت يت فيها الدعوة ملثل هذه املناسبة .
بالنسبة لي  ،كنت أر ما حدث يف تونس وكدن حيدث يف القياهرة ،
وأصييبحت متدك يدًا متييام التدكييد أن النهاييية قييد حانييت  ،وأننييا يف األيييام
األخ ة من عمر نظام مبارك  ،لذلك كتبت قصيدة « الطريدة » يف نفيس
يييوم هييروب ابيين علييي  ،وألقيتهييا يف نقابيية الصييحفيني بالقيياهرة يف يييوم 11
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يناير على ما أذكر  ،وقلت يف هيذه القصييدة كيل ميا جير قبيل أن تبيدأ
األحداث .
جاء يف هذه القصيدة :
مَاذَا بِر َِّبكَ تَنْتَظِرْ ...؟
الرحْ َمنُ َأمْرًا بانْتِدَا ِبكَ فَوْقَنَا َر ْغمَ الثَّمَاننيَ اليت ب ُِّلغْ َتهَا ؟
أَنْ يُصْدِرَ َّ
هَلْ خَبَّأَ احلُرَّاسُ عَنْكَ سُقُوطَ بَعْضِ مَمَالِكٍ مِنْ حَوْلِنَا كم زُرْتَهَا ؟
َلمْ يَنْتَبِهْ جَال ُدهَا إلِشَارَةٍ كَبِشَارَةٍ
طلِقَتْ ِبحَرَارَةٍ َوجَسَارَةٍ َومَرَارَةٍ
قَدْ أُ ْ
ِمنْ َقلْبِ َمنْ مَلُّوا احلَيَاةَ ُمحَدِّقنيَ بِذَ ِلكَ ال َوجْهِ العَكِرْ !...
َلنْ يُصْدِرَ اجلَبَّارُ َأمْرًا باخلُلُودِ سِوَى ألَرْضٍ خُنْ َتهَا ...
ُدكِرْ ...؟!
َيهَا العُقَالءُ هَلْ ِمنْ م َّ
يَا أ ُّ
* * *
مَاذَا بِر َِّبكَ تَنْتَظِرْ ...؟
أَنْ يَكْسِرَ الثُّوَّارُ بَا َبكَ ؟
حي َنهَا هَ ْيهَاتَ تَقْدِرُ أَنْ تُمَثِّلَ فَوْقَ شَاشَاتِ القِوَادَةِ
دَوْرَ غَالبِ العِبَادِ املُنْتَصِرْ !...
لَ ببوْ حَاصَ ببرَ الثُّب ببوَّارُ قَصْ ببرَ َ يف الظَّب ببالمِ فَسَ ببوْفَ َتخْ ببذُ ُلكَ احلِرَاسَ ببةُ
واحلَرَسْ ...
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سَتَصِريُ قِطًّا عَلَّقَ الفِئْرَانُ فَوْقَ قَفَاهُ يف الليلِ اجلَرَسْ ...
الحِظْ فَإِنَّ هُنَا َ َبعْضَ مَمَا ِلكٍ
السلْطَانَ فيها كُلُّ أَسْوَارٍ وَأجْنَادٍ َفغَادَرَ وانْتَكَسْ ...
َلمْ يَنْفَعِ ُّ
هِ َ سُنَّةٌ هللِ تَصْدُقُ َداِئمًا
يَتَك ََّلمُ الثُّوَّارُ باحلَقِّ املُبِنيِ
تَرَى البَنَادِقَ قَدْ ُأصِيبَتْ باخلَرَسْ !...
* * *
ال ننسى أن املصريني كانوا قد وصيلوا إىل درجية مين درجيات الييد
املطبق  ،وفقدوا الثقة يف كل شيء مجييل  ،ويف أي غيد مشيرق  ،واألهي
من ذلك أنه فقدوا الثقة يف أنفسه  ،فدصبحوا ينظرون إىل أنفسه على
أنه ي جمموعيية ميين « السييكَّان »  ،مجعييته الظييروف يف مكييان واحييد ،
وليسوا شعبًا عريقًا عظيمًا  ،يركب منذ آالف السنني سفينة واحدة تبحر
يف حبر احلياة  ،وكل من خيرم فيها يهدد اجلميع بالغرق !
وبسييبب هييذا اليييد  ،تعامييل الييبع مييع الييدعوة اليييت خرجييت إىل
التظيياهر يف عيييد الشييرطة الييذي يوافييق  15ينيياير  1122بشييكل روتيييين ،
فقالوا إنها ستكون مناسبة مثل كل املناسبات  ،وإن املبالغة يف تصويرها
وكدنها ثورة حمددة املوعد يعت تسطيحًا ألمر شديد األهمية !
لذلك هاتفت بعي

الناشيطني لكيي يغييروا نظيرته هليذه املناسيبة ،
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وكانت حجيت يف ذلك أن ميا حيدث يف تيونس جعيل املحييني مين املصيريني
يصييدقون أن إرادة الشييعوب ال تقهيير  ،وأن هنيياك احتميياالً أن نيير مفاجييدة
كب ة يف هذا اليوم  ،وقد استجاب لي أغليب الناشيطني اليذين حيدثته ،
وقرروا إعادة النظر يف املشاركة يف هذا اليوم .
كانت أه جمموعة غيَّرَتْ رأيهيا يف هيذا األمير هيي احلملية الشيعبية
لدع ال ادعي ومطالب التغي  ،وكان منسقها العام الدكتور مصيطفى
النجار .
أذكيير أنييين هاتفت ي بعييد أن علمييت موقي احلملية املييرتدد  ،وهاتفييت
أيضًا الشاب الناب الناشط حممود عادل احلتة .

* حلظة االنطالق يف عيد الشرطة  52يناير
قييررت أن أشييرتك يف هييذا اليييوم مييع احلمليية الشييعبية لييدع ال ادعييي
ومطالب التغي  ،تلك احلركة الشبابية النقية اليت شرفت باملشاركة يف
تدسيسها  ،وشرفت بدن أكون منسقها العام لعام كامل انتهى يف ديسم
 ، 1121وقيد اختيار الشباب أن يقيموا وقفة احتجاجية أمييام نقابية األطبياء
« دار احلكميية »  ،وكييان الرتتيييب يقتضييي أن يكييون املكييان سِييريا ،
لذلك مل أعل مبكان التجمع إال قبيل الوقفية حبيوالي سياعة أو سياعتني ،
وقييد أخ ي ت عشييرات الناشييطني الييذين أرادوا أن ينضييموا هلييذه الوقفيية أن
يتصلوا بي صبا الثحثاء  15يناير لكي أخ ه مبكان الوقفة .
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التقينا قبل التظاهرة يف مقهى يف شارع القصر العيين  ،وكيان معيي
يف هذا اليوم الفنان « عبا أبو احلسن »  ،وهو ممثل وسيناريسيت متمييز
ومعروف .
وكييان معييي أيضً يا صييديق ميين أصييدقاء العميير  ،هييو األسييتاذ راجييي
مجال الدين سليمان  ،وهو حمامٍ ناب  ،ومصريٌّ أصيل .
لقييد حضيير راجييي اسييتقبال الييدكتور ال ادعييي يف مطييار القيياهرة يف
ف اييير  ، 1121ومييوَّل بع ي نشيياطات احلمليية الشييعبية يف الس ير  ،وكييان
موجودًا خحل هذه الثورة منذ يومها األول  ،وإىل يوم خلع الرئيس  ،وكان
يكره النظام احلاك كرهًا شديدًَا  ،كل ذلك برغ أن عم هو الليواء
عمر سليمان !...
حتركنييا عنييد املوعييد احملييدد ميين املقهييى إىل نقابيية األطبيياء  .الس يرية
اليت أحيط بها مكان التجمع نتج عنها أننا حني وصلنا إىل النقابة مل جند
أي شرطة  ،بل وجدنا املكان خاليًا لنا متامًا  ،وذلك أتيا لنيا فرصية التجميع ،
وتكوين نواة لتظياهرة كيب ة  ،وبالفعيل  ...تكونيت هيذه النيواة مين عيدة
م ييات  ،ث ي اسييتمرت يف التضييخ حتييى بلغييت مييا يقييرب ميين حييوالي ألفييي
متظاهر  ،غالبيته العظمى من الشباب  ،بنني وبنات .
بعد أن بدأنا باهلتاف حضرت الشرطة  ،وقاميت بعميل كيردون أميين
(حمرتم) من حولنا  ،بل إنه منعوا حركة س السيارات يف شارع القصير
العيين .
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بدأت اهلتافات  :عيش  ،حرية  ،كرامة إنسانية ...
وكنت أردد مع املرددين هتافًا قلت في :
يييا عسييكري يييا أبييو بندقييية  ،إنيتَ معايييا واال عليييَّ  ،إنيتَ بتحمييي يف
احلرامية !...
وهو هتاف مقتبس من أغنية كتبها الشاعر إبراهي عبد الفتا .
وكنييت أنظيير يف عيييون اجملنييدين والضييباط  ،خصوصًيا عنييد مجليية :
إن يتَ بتحمييي يف احلرامييية  ،فييدر يف عيييونه حزنً يا وخج يحً يصييل لدرجيية
اخلزي !...
كنييت قييد قلييت يف وقفييات سييابقة ومنييذ سيينوات إن رجييال الشييرطة
سيتظاهرون معنا قريبًا !
وقلت يف قصيدة الطريدة :
َيهَا اجلِنِرَالُ كُلُّ اجلُنْدِ يف فَقْرٍ
يَا أ ُّ
شكْ !...
وإِنَّ الفَقْرَ رَابِطَةٌ تُوَحِّدُ َأ ْه َلهَا يف َوجْهِ بَطْ ِ
وقد حتقق ما قلت بفضل اهلل !....
حضر الوقفة جمموعة من الرموز واملثقفني  ،من أهمه د .عبد املنع
أبو الفتو  ،والكاتب الساخر بحل فضل  ،والسيناريست حمميد ديياب ،
واملُخييييرج عميييييرو سييحمة  ،واملطييييرب املتميييييز محييييزة منيييييرة  ،والييدكتور
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عبد اجلليل مصطفى  ،والدكتور حممد أبو الغار  ،وغ ه .
كانت اهلتافات مركزية  ،يقودها الناشط حممود عيادل  ،ملسيس
جروب ال ادعي رئيسًا .
ث بدأنا بإلقياء الكلميات  ،بيدأت أنيا  ،وكانيت الكلمية يف أغلبهيا
موجهة إىل هلالء الزبانية األغبيياء اليواقفني أمامنيا  ،حيميون قياتلههم  ،مين
خملصِه !
ِّ
ث تواليت الكلميات  ،عبيد املينع أبيو الفتيو  ،وبيحل فضيل  ،اليذي
ألقى كلمة شديدة التدث  ،صفق هلا احلاضرون طويحً .
بعد مرور ما يقرب من ساعتني اتضح أننا أصبحنا يف فخ  ،فيح حنين
نستطيع احلركة  ،ألن احلصار األمين كب جدا  ،وال حنن نسيتطيع أن
نزيد حج التظاهرة  ،وذلك بسبب منع النيا

مين السي يف الشيارع سيواء

بسياراته  ،أو راجلني !
وبييدأت تصييلنا أخبييار ميين أميياكن شييتى  ،كلييها تش ي إىل أن آالف
املتظييياهرين يزحفيييون مييين أمييياكن خمتلفييية إىل مييييدان التحريييير  ،ليييذلك
اقرتحت أن نكسر الطيوق األميين ونتجي إىل املييدان  ،وكيان ذليك قيرارًا
صعبًا  ،ألننا نر أمامنا جنودًا مدججني بالسح والغباء  ،جاهزين للفتك
بنا إن حاولنا التحرك .
كييان هنيياك رأيييان يف تلييك اللحظيية  ،الييرأي األول  :أن نتفيياو
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الشرطة لكي يسمحوا لنا باملرور  ،وكانيت النتيجية  -حيني تفاوضينا ميع
الشرطة  -أن الشرطة تكرمت بالسما لنا بياملرور فيردًا فيردًا  ،أي بيدون
جتمعات !
لذلك انتصر الرأي الثاني  ،أي الرأي الذي ير أن ال بيد مين كسير
الكردون بالقوة .

* اخلروج من احلصار
بييدأت  -أنييا وغ ي ي  -مميين نَفه يدَ ص ي ه ميين هييذا الوضييع املتجمييد
بكسيير احلصييار  ،وكانييت النتيجيية أننييا اشييتبكنا مييع األميين  ،وحييدثت
بعيي اإلصيييابات  ،وحيييني انكسييير الطييوق جييير اجلمييييع باجتييياه مييييدان
التحرير .
وكييان ميين أه ي األشييخا الييذين أصيييبوا املخييرج السييينمائي عمييرو
سحمة  ،إذ أمسيك بي رجيال األمين  ،وأوسيعوه ضيربًا  ،وكانيت إصيابات
بالغيية السييوء  ،بييل أظن ي كيياد ميقتييل يف مييدخل إحييد العمييارات يف شييارع
القصر العيين .
حييني بييدأنا بيياجلري  ،وجييدنا أمامنييا تشييكيحت ضييخمة جييدا ميين
شييرطة مكافحيية الشييغب  ،وكييان ذلييك طبيعييا ومتوقعًيا  ،ألننييا نسي يف
اجتاه مبنى جملس الشعب  ،ليذلك مل جنيد خييارًا سيو أن ننحيرف يسيارًا
إىل ضاحية جاردن سييت  ،ونصل بعد أن نع ها إىل الكيورنيش  ،ثي إىل
ميدان التحرير .
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ولكن ميا حيدث  ،أن شيرطة مكافحية الشيغب حاصيرتنا يف حمطية
للوقود يف شارع القصر العيين  ،وجتمعنا عدة م ات  ،وأمامنيا جييو مين
الشرطة بهراواته السوداء يقفون مستعدين للفتك بنا .
مع بداية احلصار حاول بع ضباط أمن الدولة مبحبسه املدنيية أن
يضربوا املتظاهرين  ،وفوج يوا مبقاومتنيا الشيديدة  ،أنيا شخصييا ضيربت
أحده وهو يضرب أحد الشيباب بعصيا غليظية يف ييده  ،إذ أخيذت العصيا
من وضربت بها  ،فتسبَّب ذلك يف حالة من التجمد يف املوقي  ،فالشيرطة
مل تكن تصدق أن هناك مَن جيرل على مقاومتها بهذه البسالة  ،ونتج عن
ذلك أن متكن الشباب من الصعود إىل مبنيى موجيود يف احملطية  ،وظلليت
أنا وعدة أفراد واقفني أمام طابور الشرطة .
وفجدة  ،قفز رجيل مين العياملني يف احملطية حميذرًا اجلمييع مبينًيا لنيا
أننا نق على خيزان البنزين الرئيسيي يف احملطيية  ،وأننيا مجيعًيا يف خطيير
كب !
كان ذلك خمرجًا لنا  ،فجياء الفنيان املصيري « عبيا أبيو احلسين »
وتفييياو هيييو وراجيييي سيييليمان ميييع الضيييابط بشيييدن خروجنيييا  ،وجنحيييت
املفاوضات  ،وخرجنا من احملطة إىل ضاحية جاردن سييت .
وعنييد خروجنييا  ،حصييل بيييين وبييني ضييابط شيياب احتكيياك ال أدري
كي بدأ  ،ولكين أظن أن كتفي ملسي وأنيا أسي خارجًيا  ،فميا كيان
من إال أن دفعين بقوة  ،فوقفت  ،ونظرت إلي يف عيني  ،فسبين باألم !
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حينها قلت ل بكل أدب وغضب  :هل تعرف أمي ؟
فسبها مرة أخر  ،فقلت ل ما معناه إنك شخص تاف  ،وأنيا أقيرتب
من  ،ويف يده هراوة  ،ووقفت أمام قائحً  :لو كنت رجحً  ...فاضرب !
فوق متسمرًا وهو رافيع عصياه  ،وييده ترجتي دون أن ييتمكن مين
الضرب  ،وبعدها أتى عبا

أبو احلسن  ،وراجي  ،ومشينا .

أذكر هذه احلادثية اآلن وكدنهيا إرهاصيات اهلزميية النفسيية جلهياز
الشييرطة  ،ذلييك اجلهيياز الييذي كييان يعتمييد علييى خييوف النييا
تراجعه أمام  ،وحني جترأ النا

 ،وعلييى

انهيارت كيل أجهيزة الشيرطة يف وقيت

قياسي .
هذا الضابط الواق أمامي ليس إال أمنوذجًا على نوعيية الضيباط يف
شييرطة مكافحيية الشييغب يف تلييك اللحظيية ميين تيياريخ مصيير  ،إن ي ضييابط
مسلح  ،ميسك بعصا  ،وخلف آالف اجلنود  ،ولكن أجنب من أن يضرب
شخصًيا أعييزل ال ميلييك شييي ًا ميين السييح سييو صييفاقة تطييل ميين عيني ي ،
وثبات يتدفق من لسان .
كانييت مفارقيية مضييحكة  ،إذ ال ميكيين املقارنيية بييني الطييرفني ،
ولكن اخلائ كان الشرطي  ،ال املتظاهر !...
استغرقت رحلتنا إىل ميدان التحرير حوالي ساعة  ،وكانت حمفوفة
باملخاطر  ،ألننا كنا تيائهني يف ضياحية جياردن سيييت  ،وكنيا حنياول أن
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نتجنب العديد من املصائب يف رحلتنا  ،أهمها مبنى السفارة األمريكيية ،
وكذلك السفارة الكندية  ،وال يطانية !...
كيييان هنييياك أيضًييا حراسيييات خمصصييية ليييبع

الكنيييائس  ،ومييين

املمكن أن نشتبك معها ألي محاقة مقصودة أو غ مقصودة .
كنييا خييائفني أن حنتييك بييدي شييكل ميين األشييكال مييع احلراسييات
املخصصة هلذه األماكن احلساسة .
وبفضييل اهلل  ،وجييدت ضييمن املتظيياهرين الييدكتورة مدحييية دو

،

وهي من سكان جاردن سييت فتمكنت من إرشيادنا إىل كيفيية الوصيول
إىل الكورنيش ع متاهات جاردن سييت  ،وسرنا حتى وصيلنا إىل مييدان
الشهداء « التحرير سابقًا »  ،من أسفل كوبري قصر النيل .

* حلظة دخول امليدان
بالنسبة لي ...كانت هذه اللحظة من أعمق حلظات عمري!...
لقد كان منظر املييدان وهيو ممتليئ بعشيرات اآلالف مين املتظياهرين
يبشير بيالفجر اليذي طيال انتظياره  ،وحيني دخليت املييدان ووجيدت الشيباب
يهتفون فرحًا بقدوم فوج جديد إليه  ،ويستقبلونين بالبشر والسرور ...
حينها بكيت !
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وبدأت أصرخ بشكل هست ي  ،مصر عظيمة  ،حنن شعب عظي ،
أي كلب يظن أننا ال نثور فسنضرب باحلذاء  ،ما أمجل مصر ...
كل ذلك وأنيا أبكيي  ،وحيولي جمموعية صيغ ة مين الشيباب اليذين
اشرتكوا معي يف هذه اللحظة املمتدة .
أذكر يف هذه اللحظة املهند

ياسير اهليواري وهيو حيتضينين وعينياه

تدمع من شدة التدثر أيضًا .
امليييدان يف تلييك اللحظيية كييان ملكً يا لنييا  ،ال سيييارات  ،وال شييرطة
مكافحية شييغب يف داخلي  ،الشييرطة تقي علييى ميداخل امليييدان  ،دون أن
تهامجنييا  ،أو بعييد أن هامجتنييا وصييددنا هجومهييا  ،وقييد مت توثيييق هييروب
الشييرطة أم ييام املتظيياهرين ع ي كييام ات احملميييييول  ،ونشيير ذلييك علييى
الفيييس بييوك  ،فكييان ل ي أبل ي األثيير يف تظ يياهرات مجع يية الغضييب بع ييدها
بدييام .
من أغرب ما حدث يف هذا اليوم  ،أننا حني وصلنا إىل املييدان  ،قهي َّررَ
العقييل اجلمعييي للشييعب املصييري العبقييري أن حيييول اهلتيياف ميين « عيييش ،
حرييية  ،كراميية إنسييانية »  ،إىل هتافييات سياسييية حبتيية تطالييب برحيييل
الييرئيس  ،وسييقوط النظييام  ،أو لِنَقُيلْ تييوارت اهلتافييات األخيير  ،ومل يعييد
هناك من هتافات سو املطالبة برحيل الرئيس وسقوط النظام !...
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كانت هنياك متعية اكتشياف املكيان  ،مبعنيى أن هيذا املكيان مين
النادر أن ميشي في املرء على رجلي بهذه احلرية  ،وبهذا االنطيحق  ،ألني
مكان مزدح ليل نهار بالسيارات واملارة .
أنييا شخصيييا كانييت عنييدي عقييدة ميين ميييدان التحرييير  ،ألن مجيييع
التظاهرات اليت دعونيا هليا يف مييدان التحريير خيحل السينوات املاضيية قيد
فشلت .
وكان من أه أسيباب فشيلها شيكل املييدان  ،حتيى إنيين أعتقيد أن
الذي صمّ هذا امليدان خم  ،ال مهند

!

إن شييكل امليييدان  ،وتوزيييع احلييدائق واألرصييفة في ي مصييم حبي ي
ميسَهلم مهمة الكردونات األمنية يف تطويق املتظاهرين .
حضَ يرْتم يف هييذا امليييدان تظيياهرتني مييا زلييت أذكرهمييا  ،التظيياهرة
َ
األوىل  :كانت يف مار

 ، 1112وكان ذلك فور أن بدأ ضيرب أمريكيا

حضَرْتم هذه التظاهرة بالصدفة البحتة  ،وجلست يف امليدان
للعراق  ،وقد َ
أقييل ميين سيياعة ثي انصييرفت  ،وكانييت هييذه أول تظيياهرة أشييرتك فيهييا يف
حياتي .
التظيياهرة الثانيببة كانييت يف  2سييبتم  ، 1115فقييد كانييت قييوات
األمييين املركيييزي مشيييغولة بتزويييير االنتخابيييات  ،وتيييدمني اللجيييان  ،ليييذلك
جتمعنا حنن  -ناشطي حركة كفاية  -وتظاهرنا يف ميدان التحرير لعدة
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ساعات  ،بدون أن نوق حركة الس  ،وانض لنيا املواطنيون حتيى بلغنيا
عدة آالف .
كل هذا كان يف ذاكرتي وأنا أدخل امليدان  ،ولكن طعي املييدان
هذه املرة كان خمتلفًا متامًا .
بعد أن جتمعنا يف امليدان بدأت املشاكل ...
املشكلة األوىل  :االتصاالت  ،فقد أصيبح اسيتخدام التليفيون احملميول
صعبًا جدا  ،وذلك بسبب تشويش مين عربيات خمصصية ليذلك يسيتخدمها
جهييياز أمييين الدولييية  ،األمييير اليييذي صيييعَّب مييين تواصيييلنا بعضييينا ميييع بعيي
كناشطني يف مناطق خمتلفية  ،ولكين اخلي كيان قيد انتشير  ،وأصيبح
ميدان التحرير قبلة مجيع املتظاهرين يف ذلك اليوم  ،فجاء املتظاهرون من
املهندسييني  ،وميين ش ي ا  ،وميين ناهيييا ومنيياطق اجليييزة املختلفيية  ،وبمعيييد
العشاء اكتمل العدد  ،وقد وصل إىل ما أقدره حبوالي أربعني إىل مخسني
ألفًا .
املشببكلة الثانيببة  :كانييت يف كيفييية التعامييل مييع كييل هييذه احلشييود
اليت ال يربط بينها رابط  ،فدغلب احلاضرين كيانوا مين غي املسيَّسيني ،
وكان اجلميع ال يعرف ما الذي ينبغي عمل بعد ذلك !
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* إذاعة التغيري مبيدان التحرير
لييذلك  ،طلبييت ميين الشييباب شييراء مساعييات وميكروفونييات فييورًا ،
وأخرجت من جييب اخلا

مبلغًا من املال  ،وبالفعل ذهب « حمميود عيادل »

الناشط املعروف إىل باب الليوق واشيرت مساعيات  ،وميكروفونيات  ،ميع
عدة كهرباء .
كان اهلدف بالطبع هو عمل إذاعة لنتمكن من توجيي هيذا اجلمهيور ،
بدالً من أن يظل بح هدف .
وقررنا أن ندخذ كهرباء مين عيامود النيور جبيوار إشيارة امليرور املطلية
على امليدان باجتاه مطع « هارديز »  ،حي وجيدنا أني أفضيل مكيان يف
امليدان لإلذاعة .
كنييا يف هييذه اللحظيية حنتيياج إىل كهربييائي  ،فوقفييت وقلييت بصييوت
عال  « :يا مجاعة  ...عايزين كهربائي » .
فوجدت ما يقيرب مين عشيرة أشيخا

أميامي  ،اثنيان مينه مهندسيا

كهرباء  ،والبقية فنيون (صنايعية) .
كنت يف قمة السعادة  ،فهذا التجمع يض طبقات متعددة  ،طلبة يف
اجلامعيية األمريكييية  ،ويف اجلامعييات املصييرية  ،ومهنيييني  ،وفححييني ،
فقييراء وأغنييياء  ،بيينني وبنييات  ،وهييذه ظيياهرة جديييدة يف احلييياة السياسييية
املصرية  ،فاملتظاهرون من طبقات شتى  ،وال يعرف بعضه بعضًا .
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لقد مللنا من التظاهرات اليت نلتقي فيها بكل الوجوه اليت نعرفهيا ،
تبدأ التظاهرة وعددنا أل شخص  ،وتنتهي دون أن نصبح ألفًا وواحدًا !...
كان من الحفت للنظر وجود ف ات مل يكين يتخييل أحيد أن تشيرتك
يف تظاهرة سياسية  ،فقد كان من الواضح وجود رابطية مشيجعي األهليي
والزمالييك  ،وعرفنييا ذلييك ميين خييحل طييريقته يف اهلتيياف  ،وطييريقته يف
إعداد األلعاب النارية .
امله  ...جاءت املعدات  ،وفشلنا يف أن جنهزها للعمل !
ولكين صممت على تنفيذ الفكرة  ،فقلت ملصيطفى النجيار املنسيق
العييام للحمليية الشييعبية لييدع ال ادعييي ومطالييب التغييي ينبغييي أن حنضيير
أجهزة إذاعية أخر  ،ذلك أن ما يف جييب قد نفيد  ،وقيد كيان  ،فيدخرج
من جيب مبلغًا آخر  ،ومت شراء عدة أخر  ،وجنح الفنيون يف تركيبها .
بييني احمليياولتني اجتمعنييا مييع الييدكتور عبييد اجلليييل مصييطفى لكييي
حناول أن نتخذ قرارًا يف هذه التظاهرة  ،وكيان اليرأي الغاليب أننيا ينبغيي
لنا أن نبدأ اعتصامًا مفتوحًا .
اتفقنا على أن نوزع الشباب عليى املييدان  ،وأن يبيدلوا بسيلال النيا
عن مد حتمسه لحعتصام واملبيت  ،على أن نلتقي يف نفس املكان بعد
سييياعة  ،وبعيييد سييياعة جتمعنيييا وكيييان مييين الواضيييح أن هيييو املييييدان ميييع
االعتصام .
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بعد ذلك أصبحت اإلذاعة جاهزة للعميل  ،أمسيكت بيامليكروفون ،
وقلت :
بس اهلل الرمحن الرحي
يا شباب مصر ...
أعلن عن بدء إذاعة التغي ومقرها ميدان التحرير بالقاهرة !...
فانفجر مجهور احلاضرين بالتصفيق واهلتاف !...
ث أكملت كحمي :
يمعِييدُّ بَرَامِجَهَييا  ،ويمحَررمهييا  ،ويمقهييدممها  ،شييبابم مصيير الثييائر املعتصي
مبيدان التحرير !...
بييييدأت بتحميييييس الشييييباب  ،وبتييييوجيهه إىل ضييييرورة الصييييمود يف
أمييياكنه مهميييا كيييان اليييثمن  ،وبدننيييا إذا صيييمدنا حتيييى صيييبا الغيييد
واسييتيقظت القيياهرة ووجييدتنا يف امليييدان فمعنييى ذلييك أننييا سيينبدأ صييفحة
جديدة يف احلياة السياسية يف مصر .
وبالفعل  ،امتأل اجلميع محاسة وتصميمًا على البقاء يف امليدان حتيى
الصبا .
أعلنَّييا كييذلك عيين فييتح البيياب للحييدي يف اإلذاعيية مليين يريييد أن يلقييي
قصيدة أو أغنية أو كلمة  ،وبدأنا بتلقي الطلبيات مين اجلمهيور  ،ووعيدنا
اجلميع بدن تكون اإلذاعة ملكًا للجميع  ،وقد كانيت كيذلك بالفعيل ،
ملدة ساعتني !...
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وكيان ميين ضيمن مييا أشيعل احلمييا

أنيين أعلنييت أن هيذه الثييورة قييد

بدأت بدفع مثن احلرية وذلك بشهيدين يف السويس !...
هييذه اللحظييات صييوَّرتها قنيياة اجلزيييرة  ،وأذاعتهييا يف النشييرات  ،ويف
قنيياة اجلزيييرة مباشيير  ،وقييد جيياءني العديييد ميين املكاملييات ميين الييداخل
واخلارج تستفسر عما حدث يف امليدان يف هذه الليلة .
يف هذه اللحظة كان امليدان قد حدد مطالبي  ،فكانيت هنياك عيدة
منشورات توزع يف وقت واحد  ،مطالبها تقريبًا واحدة  ،وهيي تتحيدث عين
ضييرورة رحيييل مبييارك  ،وحييل جملسييي الشييعب والشييور  ،وإلغيياء قييانون
الطوارئ  ،وتغي بع

مواد الدستور ...

كان الشارع سابقًا للنخبة .
لو أنين سدلت رجياالت السياسية يف تليك اللحظية مياذا ترييدون  ،وميا
هي مطالبك ؟
لقالوا  :إقالة وزير الداخلية مثحً  ،أو تنفيذ أحكام القضياء بيبطحن
االنتخابات يف بع

دوائر جملس الشعب !...

لذلك  ،مل يكن ممكنا جتاهيل مطاليب اجلمياه  ،فدخيذت ورقية
من هذه املنشورات وتلوتم ما فيها كمطاليب للجمييع  ،وكيان ذليك وسيط
تصييفيق حيياد جييارف  ،وكييان ذلييك دليييحً علييى أن اإلذاعيية ملتزميية بييرأي
امليدان ال برلية من يديرها  ،وهذا خطد وقع في الكث مين اإلذاعيات يف
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املييدان بعد ذليك  ،حيي إنهيا مل متثيييل اجلمياه بقيدر ميا مثليت أصيحابها ،
وال يفوتنييا هنييا أن ننييوه إىل أن املطلييب األول يف امليييدان كييان رحيييل مبييارك
فيورًا !
إن مطلييب رحيييل مبييارك كييان أساسً يا لقيييام هييذه الثييورة  ،وقبييل أن
يسقط الشييييهداء  ،لقيد استنفد مبارك مجيع فرصي  ،وكميا قيال املثيييييل
« اخل خييَّر  ،والشر يغيَّّير »  ،وهيو قيد قابيل هيذا الشيعب بكيل الشيرور
حتى تغيَّر علي  ،وأصبح ال يريد إال خلع .
كنا يف امليدان غ مطم ينني  ،وكانيت التجربية املطبوعية يف ذهيين
ململة جدا !...
وأعيييين بهيييا التجربييية الييييت حيييدثت يف ميييار

 ، 1112بعيييد أن بيييدأت

أمريكييا بضييرب العييراق  ،فقييد بييدأ اعتصييام يف امليييدان بيينفس الطريقيية ،
وعند الفجر  ،هج األمن املركزي وطرد من طرد  ،واعتقل من اعتقل .
كييان املنظيير خمتلفًيا  ،فالعييدد هييذه املييرة أضييعاف العييدد املوجييود يف
 ، 1112وأه من ذلك أن اهلم واملعنويات خمتلفة متامًا .
بدأنا بفعالييات اإلذاعية  ،وبيدأ املتحيدثون باحليدي  ،أذكير أن أول
املتحدثني كان الدكتور عحء األسيواني  ،وحتيدثت أيضًيا السييدة مجيلية
إمساعيييل  ،والييدكتور عبييد اجلليييل مصييطفى  ،والنائييب اإلخييواني حممييد
البلتاجي  ،وغ ه .
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وكنيييت الوحييييد اليييذي مل يتحيييدث  ،فقيييد شيييعرت حبيييرج أن ُألقيييي
أشييعاري علييى احلضييور وأنييا املس يلول عيين اإلذاعيية  ،بييرغ أن امل ييات ميين
احلضور أمامي كانوا يطالبونين بذلك  ،ولكين حترجت  ،وانتهى الييوم
دون أن ألقي قصيدة واحدة  ،بل قدمت اآلخرين فقط .

* بداية اهلجوم
قبل انتصاف ليل يوم الثحثاء اخلامس والعشيرين مين ينياير  ،كانيت
حتركات الشيرطة قيد أصيبحت مريبية  ،ليذلك طالبيت مجيوع احلاضيرين
بالتفرق عليى ميداخل املييدان املختلفية لتدمينهيا مجيعًيا  ،وكيان ليذلك أثير
طيب قلل اخلسائر عند اقتحام الشرطة للميدان .
هييذه التوجيهييات مل تكيين اجتهييادًا مييين بقييدر مييا كانييت اسييتجابة
للشباب الناب من حولي .
عند انتصاف الليل كان صوتي قد بل ب اإلرهياق حيدا رهيبًيا  ،فلي
أمتكن مين مواصيلة إدارة اإلذاعية  ،فرتكتهيا للشيباب  ،وبيدأت بيالتجول
على مداخل امليدان املختلفة ألتدكد من أن مجيعها قد مت تدمين .
وفجييدة  ،وبييدون أي سييابق إنييذار  ،بييدأ اهلجييوم الوحشييي القييذر ميين
األمن املركزي !...
سقطت القنبلة األوىل على اإلذاعة مباشرة !!!...
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املدرعات تتقدم  ،وأصيوات القنابيل تيدوي  ،والقنابيل املسييلة لليدموع
تنطلق عاليًا وتسقط يف وسط امليدان حي احلديقة .
كان مين الصيعب أن نصيمد هيذا الييوم  ،ليذلك قيرر العقيل اجلمعيي
للشعب املصري أن يغادر امليدان .
لذلك عملنا بقول الشاعر :
و َعلِمْتُ أَنِّ إِنْ أُقَ باتِلْ وَاحِب ب ب ب بدًا
شهَدِي
ُويَ مَ ْ
أُقْتَلْ وال يَضْرُرْ عَد ِّ
فَصَدَدْتُ عَ ْن ُهمْ  ،واألَحِبَّةُ في ُهمُ
طَ َمعًا َل ُهمْ ِبعِقَب بابِ يَوْمٍ مُ ْرصِدِ
لقد قررنا االنسحاب  ،لكي نعود يف يوم آخر مرصود لننتصر .
أثناء االنسحاب كان مصطفى النجار أمامي  ،وخطر يف بيالي خياطر ،
هل أمشي مع  ،أم أنصرف لوحدي ؟
وأخذت القرار  ،وانصرفت وحيدًا  ،واختفيت بيني اجلميوع  ،وكيان
ذلك قرارًا حكيمًا  ،ذلك أن قد قب
لقب علينا معًا !

علي  ،ولو كنيت قيد مشييت معي

كنا حذرين جدا يف حتركاتنا  ،ولكن وكما قال الشاعر :
لَوْ كَانَ يُ ْنجِ ِمنَ الرَّدَى حَذَرُ
نَجَّا َ مِمَّا َأصَا َبكَ احلَ ب ب ب بذَرُ !
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ميين ضييمن مييا حييدث أثنيياء اهلييروب أن سييقطت جبييواري قنبليية مسيييلة
للييدموع  ،فحاولييت التقاطهييا بشييكل شييديد السييذاجة  ،فكييدت أختنييق
بالدخان  ،ولوال أن بع الشيباب عرفيوني وسياعدوني يف اهليروب لكنيت
قد سقطت من شدة اإلعياء .
كانييت خطيية الشييرطة أن جي ونييا علييى اخلييروج ميين امليييدان  ،لييذلك
تركييوا لنييا بع ي الطييرق للخييروج  ،أنييا خرجييت يف مجييع غف ي ميين شييارع
(شامبليون)  ،وكان الشباب يهتفون مبنتهى احلما :
يسقط يسقط حسين مبارك ...
الشعب يريد إسقاط النظام ...
وحيييني اقيييرتب ميييين بعيي

الشيييباب سيييائلني  :هيييل خسيييرنا املعركييية

بانصرافنا ؟
جاوبته بكل ثقة  :هذا اجلمع ما فرَّ إال ليكِرَّ !...
وقلتها بالعامية  :إحنا مش هربانني  ،إحنا ماشيني علشان نرجع بعدد
أك !...
وهو ما حدث بعدها بديام .
مشيييت مييع التظيياهرة مسييافة كييب ة  ،فمشييينا ع ي شييارع اجلييحء ،
ومن إىل بوالق  ،ث ركبت سيارة أجرة إىل منزلي  ،لكي أتيابع ميا اليذي
ح ييدث  ،ألنييين كنييت منفص يحً متامً يا عيين العيييياله بسييبب فييييراغ بطييييييارية
هاتفي .
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وصلت منزلي يف متام الثالثة والنص صباحًا  ،وبيدأت االتصياالت ،
وأدركييت أننييا أمييام هجييوم وحشييي تييدذ فيي الكييث ون  ،وال بييد أن يعلي
اجلميع أن هذا اليوم من املرجَّح أن قيد سيقط فيي بعي القتليى  ،ولكينَّ
أحييدًا مل يشييعر بهيي  ،وعنييد الصييبا بييدأت األخبييار تتييواىل عيين اعتقييال
الكث ين ومنه مصطفى النجار .
كييان ميين ضييمن املعييتقلني شييباب خيرجييون للمييرة األوىل يف حييياته
للتظيياهر  ،ميين ضييمنه شيياعر شيياب امسي حممييد عبييد الناصيير  ،وكنييت
قلقًيا عليي جيدا  ،ألني كييان يف الطرييق إليييَّ لكييي ينضي للتظيياهرة أمييام
نقابة األطباء  ،ث أمسكت ب الشيرطة  ،وهياتفين ليخ نيي أني اعتقيل ،
وكنت يف غاية األمل ألنين ال أستطيع أن أفعل ل شي ًا !
تبيينَ أننيا حيني كنيا
َّ
بعد خروج مصطفى من السجن بعد يوم ونصي
نس معًا يف امليدان حلظة اهلجيوم كنيا ميراقبني مين أشيخا ال نيراه ،
وأنهيي سيياروا خلفيي  ،واسييتغلوا أنيي تعييب ميين الغييازات املسيييلة للييدموع ،
وتظاهروا مبساعدت  ،ث قياموا خبطفي يف سييارة جمهولية إىل مبنيى أمين
الدولة يف الظوغلي .
كيييان القيييب علييي لسيييببني  ،األول  :أنيي املسييلول عييين أول دعيييوة
للتظاهرة  ،فقد أصدرت احلملة الشعبية لدع ال ادعي بيانًا قالت في :
تدعو احلملة الشعبية لدع ال ادعيي ومطاليب التغيي مجيوع الشيعب
املصييري إىل اخلييروج يف تظيياهرات سييلمية يييوم ك يذا بشييكل كييذا ،ويف
أماكن كذا وكذا  ...إخل .
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وذلك بعكس الدعوات األخر اليت كانت تدعو إىل التظاهر بيدون
أن يوضع على الدعوة اس اجلهة الداعية للتظاهر  ،وهيو خطيد وقعيت فيي
احلملة .
والسبب الثان  :اإلذاعة اليت كانت يف امليدان !...
لقد اعت جهاز أمين الدولية أنيين ومصيطفى مسيلوالن عميا حيدث يف
امليدان  ،وكان ذلك قمية السيخافة والسيذاجة  ،ولكني دأبهي  ،يبحثيون
عن (مشاعة) .
ليذلك عياملوه بقسيوة شيديدة يف سيجن  ،وضميرب ضيربًا شيديدًا  ،ومل
ميفرج عن إال ألن كاد ميوت يف احلجز  ،وذلك ألن مصاب مبر يف رئتي
يتسبب يف حاالت ضييق تينفس واختنياق  ،ونظيرًا ألني كيان مكممًيا طيوال
فرتة حجزه  ،فقد تسبب ذلك يف إصابت بنوبة اختناق كادت تودي حبيات .
جاء طبيب السجن  ،وكش علي  ،وقال للضابط  « :سيب قبل ميا
ميوت عندك »  ،فرموه يف الشارع لكي ال ميوت عنده !
من أه ما حكاه لنا أيضًا مما جر يف السجن أن جهاز أمن الدولية
مل يكن يتخيل أن يتحرك الشعب املصري !
وقد حاولوا إجبار مصطفى على التوقيع على اعرتافات معينية مبنطيق
الشاعر حني قال :
ونُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا على النَّاسِ قَوْ َلهُمْ
وال يُنْكِرُونَ القَوْلَ حنيَ نَقُب ب ب ب بولُ !
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حني أخ ه أن احلاضرين يف املييدان ال انتمياء هلي  ،ضيربوه بعني ،
وحاولوا أن جي وه على التوقيع على اعرتافات ملخصها أن ما حيدث كيان
خطة متفقًا عليها بني د .ال ادعي  ،وبني اإلخوان املسلمني !...
وكانوا رافضني متامًا ألي حدي عن حركة عفوية للنا
مييين أسيييباب ضيييرب يف سيييجن أنيي رفيي

 ،وكان

التوقييييع عليييى هيييذه االعرتافيييات

املف كة رفضًا تاما  ،خصوصًا أنها كانيت مدعمية بالصيور  ،وبالصيوت
والصورة  ،إذ مت تصويرنا وحنن نتحدث يف اإلذاعة اليت أقمناها يف امليدان .
حني حكى لي ما حدث  ،شعرت بيدن النهايية اقرتبيت  ،ألن أعيرا
غييرور أميين الدوليية أصييبحت أك ي ميين أن يعيييش معهييا هييذا اجلهيياز  ،إن
غروره كان من أه أسباب القضاء على هذا اجلهاز اخلسيس .
خرج مصيطفى مصيابًا  ،فهيو يعيرج بسيبب ضيرب مي

يف ركبتي ،

وكذلك كان مصيابًا بشيرخ يف أحيد أضيحع صيدره  ،باإلضيافة لإلرهياق
الذي تسبب في تكميمي طيوال فيرتة اعتقالي  ،وذليك أد إىل نوبية ضييق
التنفس اليت أصابت .
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يَ ااَ َْا ا ْر ِيهْتا ا َ َا ا
ْ ا ا ْر عقْ ا ا َئ ا اهْ

ت شَا ا ا ا ا ا ْه َ
فئقئا ا ا ا ا ادْ َ

ئ اا

ئِيَنْ هَ ا ا ا ا ا ااَ ئليَ َا ا ا ا ا اا

أْوَاُِنَا ا ا ااَ ِئ ا ا ا ا ئ ا ا ا ا

فئا ا ااَْْا قهَا ا ااَ دَيْبَ َ ا ا ا

ِ اسهَادَا اا َ ْْا ا اَ
خَلا اا َ

ْسْ َيْهتا ا ا ا ااَ َُوتَ ا ا ا ا ا

تبْ ا ا ا ادي َْظئا ا ا ااَ هَ ا ا ا از
ٍّ

تخْفا ا ا ا قهَ ا ا ااَ ِ َا ا ا ا

د ا ا ا ااِك دَ ْعا ا ا ا ا ئ ْع
َْ ا ا ا ا َ اِيَا ا ا ااد

َتحْما ا ا ق ا ااَ

ئل ا ا ا ا

ِئكا ا اا ْر قعَا ا اايْ فئ َا ا ا ا

دَا ا ا ا اوَا َئلبا ا ا ا ا ئ قَ ا ا ا ااَ
( من قصيدة « اهلَت

ْا ا ابَ َ

فئَصْا اابِ قا ااَ شَ ا ا ْبَ َ

قأْه اهلل » للشاعر  ،كُتبت يف ) 2002/2/11
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* اِ ظَ هات ْس مهة  ،اِربا

يف اِقَ هة

استتتتر التظتتا را حت ت ي ت اجلتع ت  22ينتتاير  ،و ت ي ت مجع ت
الغضب الذي دع نتا إليت أول متا دع نتا متن ختلل اإلذاعت الت كانتت يف
ميدان التحرير !
بعتتد أن مت ف ت االعتصتتا تتان ي أصتتدقا مل أمس ت أص ت ان منتتذ
سن ا وسن ا ليعرف ا كي ي االنضتا هلذه احلرك .
كتتتان الشتتتع الغالتتتب عنتتتد متتن يتصتت بتت  ،أنتت قتتتد فانتت شتتتر
االشرتاك يف التظا رة الكربى يف ميتدان التحريتر  ،وأنت يريتد أن يعت ض
ما فان .
وخلل الي مني التاليني ( األ بعا  ،واخلتيس ) استتتر التظتا را
يف عشتتتترا األمتتتتاكن يف القتتتتا رة الكتتتتربى  ،ويف اإلستتتتكند ي  ،ويف
الس يس  ،ويف العديد من احملافظا .
كانتتت نظتتا را صتتغ ة  ،أو مت س ت  ،ولكن تتا استتتدعت حشتتد
ق ا األمن املركزي  ،مما نسبب يف إ اق شديد هلذه الق ا  ،وبالتال
كانت امل تت ست ل يت اجلتعت  ،فقتد كنتا حنتا جيشتا من كتا متتا
اإلن اك .
ق

ليلت اجلتعت وصت التتدكت حمتتتد الربادعت إىل القتتا رة  ،بعتتد أن
س ره خص صا لينض إىل التظا را .
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كتتان آختتر لقتتا لت بالتتدكت حمتتتد الربادعت يف األيتتا األوىل متتن
يناير  ، 2011فقتد التقيتت يف جلست وديت يف منزلت مبناستب انت تا عتلت
كتنسق للحتل الشتعبي لتدع الربادعت وم التب التغتي  ،وان قنتا علت
عدة أشيا  ،من أ ت ا أن يسج الدكت الربادع فيدي حيت الشتبا
في ت عل ت النتتزول إىل الشتتا ي ت  22ينتتاير  ،وكتتان ذل ت قب ت أن نت ت
األم يف ن نس  ،وقب أن يتخيت أحتد أن تذا اليت ستيك ن بدايت ثت ة
عا م .
وكنت قد طلبت منت أن يكت ن م جت دا يف القتا رة يت  22ينتاير ،
ولكن جدول مل يستح  ،وأنا  -كعادن  -مل أحل علي !
كان من أس أ األم ال حدثت يف نل ال رتة أن كث ا متن النتا
استتتقبل ا ع ت دة الربادع ت للقتتا رة وكأن تتا حماول ت للق تتز عل ت ث ت ة عل ت
وش أن نبدأ أو بدأ بال ع يف مصر !
حني وصت التدكت الربادعت يت اخلتتيس لتيل  ،عقتدنا اجتتاعتا
مع يف منزل ف وص ل  ،وكان من ضتن احلاضترين التدكت عبتد اجلليت
مص

 ،والدكت حمتد أب الغا  ،الدكت عصا العريتان  ،والتدكت

الكتاني  ،والدكت مص
من أ

النجا  ،والناشط عبد املنع إما .

متا دا يف االجتتتا أن اإلخت ان املستلتني قتد اختتذوا امل قت

الصحيح  ،وكان كل الدكت العريان والدكت الكتاني يدل عل
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أن اجلتاع ت قتتد قتتر

النتتزول للشتتا وأن نلتتتح م ت الشتتعب املصتتري يف

ث ن .
وحني سألي الدكت الربادع عن أي فيتتا حيتد  ،قلتت إننتا ال
بد أن ن

أننا ال نتعام م وزا ة الداخليت  ،وأن تذا ال ضت التذي حنتن

في يعترب أكرب ن ديد للنظا اجلت

ي منذ قيامت عتا  ، 1522وبالتتال

ذا األمر أكرب بكث من أن يديره وزير داخلي أيًّا كان  ،وأننتا نتعامت
حاليًّتا مت النت اة الصتتلب للنظتتا  ،وأن نتتاك غرفت عتليتتا يف مكتتان متتا
ندير املسأل  ،ونع

أوامر ا ل زا ة الداخلي لك نن ذ .

ودللت عل ذل بأن النظتا فعت ذلت عنتد أزمت القضتاة يف ، 2002
وشك غرف عتليا ندير األزم  ،ونع
َّ

األوامر ل زا ة الداخلي لتن ذ ا

فقط  ،وال دو ل زا ة الداخلي س ى التن يذ .
كنت خم ئا يف ك ما قلت  ،فقد أصبح النظا أغب ممتا يتصت ر
اجلتي ت  ،ونرك ت ا األمتتر كل ت ل ت زير الداخلي ت حبيتتب العتتادل  ،حمتتدود
الك ا ة والذكا !...
وكتتان متتن ضتتتن متتا قلتت إن أكتترب خ تتر ي تتددنا ت أن ي ت ل أمتتد
املعرك  ،وأننا ال بد أن نك ن حذ ين جدًّا يف إدا ة عتر املعرك  ،ألننا
ال نضتتتن إىل أي حتتد ستتي ل ن تتس اجلتتت معنتتا  ،وال ينبغتت أن نر تتق
اجلت ت يف معركتت ط يل ت األمتتد دون أن نتأكتتد متتن قتتد ة النتتا
25
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االستترا  ،وقد قد

الزمن الذي ينبغ أن حنس في املعركت حبت ال

أسب عني .
وقد نبني بعد ذل أن الشعب املصري أعظ وأقت ى ممتا نظتن  ،فقتد
طالتتتت املعركتت أكثتتتر متتتن ذلتت  ،ومل يقتت التتتزخ  ،ومل ن تتترت عزميت ت
املعتصتني .
كنا نت ق أن يك ن عدد املتظا رين من ملي ن إىل ملي ن متظتا ر
يف مصر كل ا  ،وكان خت فنا أن يك ن العدد أق من ملي ن متظا ر ،
وكنا نعترب أن نزول ملي ن متظا ر ك ي بأن ي ز النظا

تزة قتد نن يت

متاما .
كانتتت اخل ت أن نصتتل اجلتع ت م ت التتدكت حمتتتد الربادع ت يف
مسجد االستقام ال اق يف ميدان اجليزة  ،مت إعتلن ذلت علت ال تيس بت ك ،
وانصتت بتت عشتترا املتت اطنني والناشتت ني يتستتا ل ن عتتن مكتتان صتتلة
الدكت  ،وأخربن .
كانت األخبا نتت انر لتدينا بنيت احلك مت يف ق ت مجيت أشتكال
االنصتتال  ،متتن حمتتت ل  ،وإنرتنتتت  ،لتتذل ان تتق مجيتت الناشتت ني علتت
أماكن لقائ بدق ؛ ألن يعلت ن أن الت اص غدا قد يك ن مستحيل .
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* ِ ل مجي اِغض
يف ذه الليلت كانتت لت مداخلت نلي نيت علت قنتاة اجلزيترة مباشتر
وقلت في ا إننا سنرى احلكا العر يظ رون عل التل از واحدا بعد آختر
ليق ل ك متن « أنتا ف تتتك أنتا ف تتتك »  ،متامتا كتتا حتد مت
الرئيس الت نس املخل زين العابدين بن عل !
قلتتت ذل ت بص ت مبح ت بستتبب آثتتا نظتتا رة ي ت  22ينتتاير  ،وظ ت
ص ن مبح حتا إىل منتصت فربايتر نقريبتا  ،ولكتي كلتتا مسعتت تذه
املداخل ت أنتتأثر ب تتا جتتدًّا  ،فق تد كتتان احلتتتا يف ص ت املتحتتد متترثرا
بال ع !...
حني ذ بت للتنزل يف ن س الي  ،يف  22يناير  ،ليل مجع الغضتب ،
وجتتد شتتاعرا شتتابًّا امست « شتتا اجلت » ضتتي ا علت قنتتاة احملت  ،مت
املذي املكروه « سيد عل »  ،هلذا الشاعر مج ت  ،وكنتت أحستن فيت
الظن  ،وذ لت حني وجدن يذ شبا الث ة  ،ويت ت بإحراق الستيا ا ،
وإثا ة الشغب  ،وأنت ال بتد متن االلتتزا بتعليتتا األمتن  ،يف ن تس ال قتت
التتذي يظ تتر في ت عل ت الشاش ت بعت املشتتا د لستتيا ا حتتترتق  ،وأعتتتال
شغب .
كان حياول أن يغِّل حتريض عل شبا الث ة ونثبي هلت بتبع
احملسنا البلغي  ،مث إن من كان ا يف امليدان (شبا زي ال د) !...
نظر لكلي تا  -املتذي والشتاعر  -ونتذكر قت ل املثت ( :أ قت
للقرد يف دولت ) !...
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كان الشاعر يكذ قائل  :لقد انصرفت متن امليتدان يت  22ينتاير
بعد أول (كاونش) أحرق املتظا رون !...
و كذ مزدوج  ،فل كتان يف امليتدان  ،وال املتظتا رون أحرقت ا
أي شت كتتان يف امليتتدان  ،والشت ال حيتتد التتذي صتتد من ت دختتان تتذا
الي  ،القناب املسيضل للدم ال ألقت ا شرط مكافح الشغب !...
كتتان يستتتخر متتن اإلعتتتداد للتظتتتا را  ،ويستتتغر متتتن التعليتتتتا
املتعلق ببع ال سائ ال يت ب ا مقاوم القناب املسيضل للتدم  ،وأختذ
يسخر ويتستا ل  :ت حنتن مقبلت ن علت حتر ؟  ،واملتذي يتعتاون معت يف
إظ ا مدى ق الشرط  ،واحرتام ا  ،وعظت نعامل ا م املتظا رين !...
عرفت حين ا أن ناك كث ا من الشخصيا ستظ ر عل حقيقت تا ،
وأن حلظ احلقيق قد اقرتبت !
ولكن ذل مل مين غص يف حلق شعر ب تا  ،ألن ظ ت الشتعرا
ب تتذا الشتتك املختتزي يعتتزز ص ت ة الشتتاعر األج ت  ،واألديتتب املنتتافق ،
والكانب املأج  ،عند مج النا  ،و ذا أمر طاملا آملي .

* مجي اِغض  ،تَعيخ دديد مل ه
يف صتتبا ي ت اجلتع ت حتتد أمتتر غريتتب  ،وخلصتتت أن التتدكت
النجتتا اض ت ر أن يتحتترك متتن مستتكن يف مدين ت الستتاد متتن
مص ت
أكت بر إىل ميدان التحرير لك ي صت غرضتا معينتا  ،وكتان حتركت
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يف حدود التاسع صباحا  ،وقد انص ب و
شكل حينزل » !...

فز  ،وقتال لت  « :اجلتيش

فاستغربت  ،وسألت عن السبب  ،فأجا بأن ال يرى شترطيًّا واحتدا
يف أي شا من ش ا القا رة منذ ان لق من مدين الساد متن أكتت بر
وحت وص ل إىل وسط املدين !
أعتتد علي ت الستترال  ،فكتتر اإلجاب ت مركتتدا  ،وأخربن ت أن ت يف
ميتتدان التحريتتر  ،وال ي جتتد أي شتترط ملكافح ت الشتتغب  ،ب ت إن شتترط
املرو اخت ت من الش ا !...
انصلت ببع األصدقا أسأهل عن دالل ذل  ،وكتان متن ضتتن
الصديق العزيز األستاذ حسني عبد الغي اإلعلمت الشت  ،وأذكتر أنت
قال ل  « :دي مش م ج دة يف الكتا يا عبد الترنن ! »  ،ويقصتد أنت
أمر غريب مريب ال ن س ل .
نبتيرن بعتتد ذلت أن متتا حتد أمتتر متن اثتتنني  ،إمتا أن الشتترط كانتتت
خمتبئت ت يف الشت ت ا اجلانبيت ت وظ تتتر يف وقتتتت الصتتتلة  ،و ت ت احتتتتتال
أستبعده .
وإما أن شرط مكافح الشتغب قتد نعبتت بعتد ثلثت أيتا متن العتت
املت اص  ،فعاد إىل معسكران ا ليل اجلتع وذل يف حماول ملتنح تذه
الق ا قس ا من الراح  ،ث جلبت إىل م اقع ا م صلة اجلتع  ،و ذا
ما أ جح .
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وصتتلتنا أخبتتا صتتبا اجلتعتت أن األمتتن ستتيتن الصتتلة يف مستتجد
االستتتقام  ،وبالتتتال قلنتتا للجتيت أحضتتروا معكت ستتجاجيدك لكت
نصل يف الشا إذا اض ر نا .
قب العاشرة والنص بدأ شبكا احملت ل بالتتأثر  ،وختلل عتدة
دقائق نع لت الشبكا الثل  ،وانق ت النتا بعضت عتن بعت
وانق

متامتا ،

كذل االنصال بالشبك العنكب نيت  ،ممتا جعت مصتر جزيترة

منعزل عن العامل  ،وأصبح شك االنصال ال حيد املتا

االنصتال عتن

طريق اهلان األ ض .
كان االن تاق أن نلتقت أمتا منتزل التدكت أنتد شتكري  ،و ت
ابن أخت الدكت الربادع  ،ويسكن أما حديقت احليت ان بتالقر متن
ميدان اجليزة  ،ونقابلنا نتاك يف حتدود احلاديت عشترة صتباحا  ،وكتان
نتتاك مج ت متتن الرم ت ز عل ت

أس ت التتدكت عبتتد اجللي ت مص ت

،

والدكت أب الغا  ،التقيت ي م ا السيدة ب صاحل مراسل ال اينانشال
ناميز للترة األوىل  ،وذل بعد علق ( السلكي ) استتر عتدة شت
وكان من احلاضرين كذل د .أسام الغزال حر  ،والصح

،

األستاذ

إبرا ي عيس .
وص الدكت الربادع متأخرا قلتيل  ،وبعتد أن كنتا بتدأنا بتالقلق
علي  ،وحتركنا ف وص ل إىل مسجد االستقام يف مس ة بالسيا ا ،
ووق نا قب ال ص ل للتسجد يف مكان مت ق علي  ،حيت كتان ينتظرنتا
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عشرا الشبا لك يق م ا بالتحلُّق ح ل الدكت حلتايت من أي أذى .
حتلَّق الشبا ح ل الدكت  ،وبدأ املس ة الت مل نستتغرق ست ى
دقتتتائق وحنتتتن ن تتت حتيتتتا مصتتتر  ،حتتت وصتتتلنا إىل املستتتجد  ،وكانتتتت
اخل ب قد بدأ  ،وكان املسجد غاصًّا باملصلني .
حاولت الدخ ل إىل املسجد فل أمتكن  ،فصليت أما بتا املستجد
مباشرة .
أما التدكت الربادعت بستبب كثترة احملتي ني بت فلت يتتتكن متن
ومتن معت يف الشتا ،
ال ص ل إىل با املسجد من األسا  ،لذل صل
وقتتد جتتا متتدير أمتتن اجليتتزة يف تتذه اللحظ ت  ،ودعتتا الربادع ت وم تن مع ت
لدخ ل املسجد  ،ولكن الناش ني الذين يف صحب الدكت أوا أنت متن
املتكتتن أن يتتت حصتتا اجلتي ت داخ ت املستتجد  ،لتتذل قتتر وا الصتتلة يف
الشا  ،فتا كان من السيد مدير األمن إال أن سب سبًّا مقذعا !...
املكان حماصر بآال اجلن د من األمن املركتزي  ،واجلت فيت قلتق
ون نر يكاد يشت املر يف اهل ا .
حاولت الرتكيز يف خ ب اجلتع ألعر أي املرسست الدينيت فيتتا
حيتتد  ،ف جتتد اخل بت مت ازنت  ،وستتبب ذلت أن اخل يتتب لتتيس نابعتا
لألوقتتا  ،فاملستتجد التتذي اخرتنتتاه نتتاب للجتعيتت الشتترعي  ،وقتتد قتتال
اخل يب يف خ بت أن اجلتعي الشترعي أصتد بيانتا متن ثتل نقتا ،
النق األوىل ندع احلك م إىل د املظامل  ،والنق الثاني نركد في
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عل حق النا يف التعب عن أي  ،والنق الثالث ندع املتظا رين إىل
عد االعتدا عل أي ممتلكا عام أو خاص .

* ْيه

ْ دا اجل زة

بعتتد أن ستتلَّ اإلمتتا نستتليتت الثاني ت ان لقتتت اهلتافتتا متتن املصتتلني

بشك ع ي  « :حتيا مصر »  ،ومن ج أخرى تافا نق ل  « :التغتي
التغي »  ،ولكن حني ت شخ قائل  :يسقط يسقط حسي مبتا ك ،
ن حد ك احلناجر كأن ا سي جا  ،أو كأن ا عتد متن الستتا ،
وظ املصل ن يرددون ذا اهلتا ضد مبتا ك ويكر ونت دون أي كلت أو
مل .
يف تتتذه األثنتتتا غيرتتتر مت ت قع لكت ت أحتتتاول ال صت ت ل للتتتدكت
الربادع  ،فرأيت مش دا لن أنساه  ،لقد بدأ املد عا بتر امليتاه علت
املصلني برغ أن مل يتحرك ا بعد من أماكن  ،ونظترا ألن التدكت
الربادع مل يتتكن من دخ ل اجلام  ،فقتد كتان خرطت امليتاه م ج تا
حن ه مباشرة !
ت شخصتيًّا
حاول الشبا أن حيت ه  ،ولكي شا د املا خيب
يف أس وجسده  ،و مستكني صابر كعادن  ،ك ما فعل أن نت
نظا ن ت متتن الستتق بيدي ت  ،ث ت أختتذه الشتتبا إىل داخ ت املستتجد لك ت
يتتكن ا من نايت  ،وانضت لت يف املستجد كت الكبتا التذين كتان ا
مع .
55

كلمالشمعمبم...م
ُم
جعمة ُمغمضمبملم
ُم

كان أمام ثلث خيا ا  ،اخليتا األول  :الت جت مت جمت عت متن
املصلني إىل جامع القا رة كان ا قد بدؤوا بالتحرك إىل ناك فعل .
واخليتتتتا الثتتتتان  :أن أحتتتتتت باملستتتتجد متتتت التتتتدكت الربادعتتتت
والناش ني الذين مع .
واخليا الثال  :أن أخ
يف ميدان اجليزة .

املعرك مت املتظتا رين املتجت ترين نتا

وقتتد اختترت اخليتتا الثال ت  ،لك ت ال ي ت ني شتتر املشتتا ك يف
ذه املعرك العظيت  ،ولك أك ن بني النا  ،ف ذا ت امل قت التذي
جيب عل ر أن أك ن في .
معركت تتا األخ ت ة  ،وقتتد كتتان
كتتان واضتتحا أن الشتترط خت ت
الشعب املصري يق ل بلسان حال لق ا الشرط  ،ما قال الشاعر العربت
القدي ألبنا عت الذين يبغض :
َْهْا ا اًِ قَين َمنََ َْ ،هْا ا اًِ َْوَاِ نََ
ال تَنْبعا اوا قَ ْنَنََ ََْ ئَ َ َْدْفُونَ
ال تَطمَيوا أئ ْ ته نونََ  ،نك ِهَْ ُكمْ
أئ ْ نَكُِ األئ ى َنْا ا ا ُكمْ تؤْ نَ ا ا اَ
اهللُ َييْا ا ا ا ا ا الئم أئناَ ال نحبُّا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُكم
ال نَلوْا اكُم أئ ْ ال تح ُّب ا ا اونَ ا ا ا ا ا ا ا اَ
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ُ ِئَ ن ا ا ا ٌ يف قغْضِ صَاَ ب ا اَ
قنيْمَ اهلل نَقل ُكمْ تَق ا ا ا ا ُلونَا ا ا اَ !
وكانت الشرط ننظر للشعب بلسان حال الشاعر :
إن ال أئزَال ئأخَ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اَ ا ا ا اه ب
درِ ُنْت ْجَر دََ ِ!!!...
إ ا ئِمْ ئأ ْ
وقد كانتت الشترط جانيتا يف اعتتدائ ا علت املتظتا رين  ،وكانتت
جمن اجلان يف االن ل األمي !...
بدأ املعرك بتر امليتاه علت املتظتا رين  ،وقتد كنتت متن ضتتن
جمت ع حاولت أن حتتضس النا لك يتشجع ا ويدخل ا باجتاه اجلن د ،
وقد قتت باالشتباك م بع اجلن د  ،وخ ت عصا من يتد واحتد متن ،
وكنت ستعيدا ب تا جتدًّا  ،ولكن تا ضتاعت متي يف أحتدا املعركت بعتد
ذل !
حني اشتبكت م اجلن د أصتابي خرطت امليتاه اخلتا ج متن املد عت
إصاب مباشرة من قت أست إىل أمخت قتدم  ،فصتا منظتري كتأن
خرجت من البحر لت ضي !
كنت ألبس بن ل ن (جينز)  ،وكنزنني من الص  ،وذل حلتايت
ل متاما ،
جست من اهلراوا ال قد نسقط علي  ،وصا ك ذل مبت ًّ
كت متا ألبست متن ملبتس  ،حتت الداخليت صتا مبتلت متامتا  ،وظلتتت
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مبتلت لستتاعا  ،حتت إنتتي بعتتد أن صتليت العصتتر كنتتت متتا زلتتت أعصتتر
ملبس فتنز املا نزًّا !
بدأ املعرك باملا  ،ثت بعتد أن ابتعتد املتظتا رون  -بستبب املتا -
مساف معق ل بدأ القناب املسيضل للدم باالن لق .
لقد ُألق علينا مئا القناب !
كان عدد املتظا رين يزداد ك دقيقت  ،وكتان املتظتا رون يتأن ن
من مناطق اجليزة املختل حت يصل ا إىل ميدان اجليزة  ،فينضت ا إلينا .
كتتان املتظتتا رون قتتد ف ت ت ا اللعب ت  ،وعرف ت ا كي ي ت التعام ت م ت
القناب ت املس تيضل للتتدم  ،فتتالعلج ت اخل ت  ،منادي ت أو ك فيتتا مبتل ت
باخل  ،وكذل أن يش املصا بصل  ،أو أن يغست وج ت بالبيبست أو
متتا شتتاب ذلت متتن املشتتروبا  ،باإلضتتاف إىل نايت ال جت بقنتتا طتتي ،
وناي العي ن بنظا ة مائي أو ما شاب ذلت  ،وقتد نعلتنتا ذلت متن ختلل
الت اص م الشبا الت نس عل ال يس ب ك .
ذه األشتيا  ،وخضتت املعركت مت

كنت قد حصنت ن س ببع

شبا اجليزة الذين أظ روا شجاع مذ ل !
كان ا يق تزون إىل القنابت املستيضل ق تزا  ،ثت ميستك ن ا بيتدي ،
ويركضت ت ن بستتترع إىل جتتتال الشتتترط  ،ثت ت يلق ن تتتا نتتتاحيت  ،وقتتتد
ساعد

يف ذل أن اهلل شا أن يتغ اجتاه الريح فيصتبح باجتتاه الشترط
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ال باجتا نتتتتا  ،فتتتتان بق علتتت حالنتتتتا املثتتت القائتتت ( األ

نضتتتتر متتت

أصحاب ا) !
يف ذه املعرك  ...عرفت أن التغي أصبح واقعا !...
لقد انتصتر املصتري ن علت خت ف  ،وكتأن قتد عتلت ا بقت ل املثت
(الل ختا من  ،ما جييش أحسن من ) !
مل أ يف حيان كل ا املصريني حيب بعض بعضا ب ذا الشك !
البص واخل يتساقط علينا من الشرفا  ،كلتا نعب شخ وجد
عشترة حيتل نت ويستتاعدون  ،وجتتد متن املتظتتا رين متن اشتترتى ق تترا
العي ت ن وظتت يعتتاج ب تتا عي ت ن املصتتابني بالقناب ت  ،ووجتتد متتن يشتترتي
البيبستتت لكتتت يستتتاعد املصتتتابني  ،بعتتت أصتتتحا احملتتتال  ،وبعتتت
األكشاك ن زض صناديق البيبس جمانا !...
كتتان حتت ا ي التتداخل يقتت ل  « :تترال

تت املصتتري ن  ،املصتتري ن

الذين يقتل ن بعض بعضا من أج عشرة جني تا  ،ترال ت املصتري ن
التتتتذين يقرتفتتت ن كافتتت امل بقتتتتا  ،تتتترال تتت التتتتذين يتتتتدفع ن الرشتتتا
واإلكراميتتا  ،وال يتقن ت ن أعتتتاهل  ،ويعيش ت ن عال ت عل ت األم ت وعل ت
أن ست ت  ...تتتا يستتتتخرج ن أفضت ت متتتا يف أن ست ت بعتتتد أن قتتتر وا أن
يك ن ا قادة أن س » !
وكتتان متتن املشتتا د املتترثرة ال ت شتتا دن ا ج ت م ت امرأن ت احلام ت
خي ض ن املعرك م املتظا رين !
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شتتا د أط تتاال صتتغا ا ال نتجتتاوز أعتتتا العاشتترة يشتتا ك ن يف
املعرك  ،وشا د سيدا كب ا  ،وفتيا صغ ا .
شا د مسلتني ومسيحيني .
وقد كانت الغالبي العظت من الشبا الذين مل يتت ا الثلثني .
كنت أشعر أن البلد ي لد من جديد  ،كنت أشعر ب اق حب غريب !
بالرغ من اشتعال املعرك كان اجلتي ي اصل ن اهلتتا  ،يستقط
يستتتقط حستتتي مبتتتا ك  ،وكلتتتتا شتتتا دوا شتتتابًّا أو جتتل يف شتتترف متتتن
الشرفا يت رج عل التظا رة ي ت ن ل و يرشرون ل بتالنزول  « :انتزل
انزل خلي اج  ،حسي مبا ك اح اح ! » .
يف تتتذه األثنتتتا أذرن العصتتتر  ،وبتتتدأ النتتتا بتتتأدا الصتتتلة مجاعتتتا
مجاعا حتت اجلسر  ،وبرغ مترو كت تذا ال قتت إال أن ملبست متا
زالت نق ر ما بسبب املد ع اللعين ال أغرقتي مبائ تا  ،وبتدأ أشتعر
بإج اد شديد بستبب التربودة النستبي لتذل اليت  ،باإلضتاف إىل الغتازا
واجمل د الذي يبذل املر يف الكرض وال رض .
انضتتت إىل مجاع وصليت العصر  ،ث أكتلت اجلت معركت ا
م الشرط .
لقد كان الت ع التذي حيترك املتظتا رين يف غايت الروعت  ،لد جت
أني كنت أن يف يدي حجرا عل سبي االحتيا  ،ف جد من ينب ي
إىل ضرو ة التزا الشك السلت للتظا رة .
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لقتتد ك تان وع ت اجلتتتا
لألس الشديد  -ما زالت بع
بعد أن قا ب ذه الث ة العظيت !

ستتابقا وع ت النُّختتب بكتتث  ،ولكتتن -
النُّختب نتكترب علت تذا الشتعب  ،حتت

وبقتتد ال ت ع التتذي كتتان يف املتظتتا رين  ،بقتتد متتا كانتتت خسر ت ُ
جال الشرط  ،فقد أحرق ا ستيا ة مدنيت خاصت واق ت يف الشتا عتتدا
أما أعيننا  ،وحني حاول البع إط تا احلريتق أطلقت ا حنت القنابت ،
ث أطلق ا علي الرصاص امل اط .
كتتان صتتاحب الستتيا ة يقت يف شتترف أمتتا ستتيا ن متحستترا  ،و ت
يصرخ يف الشرط  ،ولكن ي ا أن يستجيب أحد !...
ويف منتص املعرك ن ق ت الشرط عن إطلق القنابت حتت ُأوحت
إلينا أن املعرك انت ت  ،وهلتذا بتدأ املتجت ترون بتاالقرتا متن الشترط ،
وبعد أن أصتبحنا يف مت اج ت ان التت علينتا القنابت متن املتد عا  ،ومتن
ف ق اجلسر  ،ونستبب ذلت يف إصتابا كتث ة  ،وأُصتبت حين تا باختنتاق
شتتديد  ،وفقتتد العصتتا ال ت غنتت تتا متتن اجلنتتدي  ،ولت ال مستتاعدة أحتتد
الناش ت ني التتذين يعرف ت ني ( امس ت كتتري اجل تتيي ) لكنتتت قتتد فقتتد
وعي .
بعد ا بدا واضحا أن التشكيل ال أمامنا متن مكافحت الشتغب
قد بانت يف وض حمرج  ،ف

نرتاج  ،ونقل مما نقذف علينا .

أنا شخصيًّا كان أي أن ناك أمرا ما قد جا هلذه التشكيل ،
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إما بالك عن الضتر  ،أو باالنستحا  ،والتبع
القناب قد فرغت !

أى أن ذخ ن ت متن

وأنا اآلن أظن أن األمر مزيج من االثنني .

* ان هَء امليه

 ،قوا ع أخِق امل دا

بعتتد أن أفستتح لنتتا األمتتن املركتتزي طريقنتتا أيتتت مش ت دا يف منت ت
الروع !
لقد بدأ املتظا رون بالسل عل عساكر وضبا الشترط  ،بت إن
التتبع بتتدأ بتقبيل ت واحلتتدي مع ت مبتتا يرف ت معن يتتان  ،ومبتتا يرف ت
احلرج عن  ،كتل متن ن عيت  :واهلل العظتي عتاذ ينك  ،عتا فني إنت
مالك ذنب  ،من هلل الل بيخليك ا نعتل ا فينا كده !
لقتتد ا نقت النتتا ملستتت ى اللحظت احلضتتا ي  ،ومل يشتتت ا يف تتذه
الق ا  ،وكان ا يد ك ن أن ج تاز الشترط أصتل متن أجلت  ،ولكنت
احنتتر  ،وكتتان ا يتتد ك ن أن ت حتتني يضتترب ن الشتترط إمنتتا يضتترب ن
أن س  ،ولكن مض رون  ،يف ذه اللحظ نذكر ق ل الشاعر :
فئإِ ْ أئكُ َئدْ شَفئ ْت ق ِهمْ غئل ل
ئف ئلمْ أئَطئ ا ا ْ قهمْ إال قَنَا ا ا ا اَن !
ويف تتذه اللحظ ت صتتعد بع ت املتظتتا رين أعل ت الك ت بري وبتتدؤوا
برشق الشرط باحلجا ة  ،فتا كان من مج املتظتا رين إال أن نكترلتت
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أما نشكيل األمن املركزي كتد بشتري  ،مت
يف الستا  « :سلتي  ،سلتي » !

تتا م حتد يتدوي

كان ناك بتائ (مستيط) يف التظتا رة  ،يبيت و ت يصترخ  ( :بتن
جني )  ،وحني انتصر اجلت عل األمن بدأ تذا البتائ يصترخ فرحتا :
« ببل

ببل

وبتتدأ النتتا
التعتب و

ببل

»!

يأختتتتتذون بضتتاعت جمان تتا  ،ويقبتتتتتتل ن علي تتا متتن شتتدة

ا ٍ بذل  ،فجتتا شا ثلثيي مسح ال جتت  ،وقتال للبتائ :

« بتتكل جد ؟ » .
فأجا البائ بثق  « :أي ه  ...ان ض »  ،فتا كان متن الشتا إال أن
أخرج من جيب و ق نقدي مبئ جني  ،وأع ا ا للبائ يف يده  ،قائل لت :
« براف علي » !...
كان ذا امل ق ومتا شتاب إ اصت ملتا ست
أعي بذل ظ

حيتد يف امليتدان ،

أخلق جديدة  ،وستل ك خمتلت متن املصتريني  ،بستبب

اللحظ التا خيي ال يعيش ن ا .
وب تتتذا املشت ت د الرائتت انت تتتت معركتت ميتتتدان اجليتتتزة  ،وحتركتتتت
اجلت إىل ميدان التحرير .
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* ْعَ د َْ ْر اِقَ هة
كنتتت يف غايتت اإلج تتتاد  ،لتتذل مشتتتيت متت املاشتتني حتتت وصتتتلت
لستتيا ن عنتتد حديق ت احلي ت ان  ،وقتتر أن أذ تتب إىل منزل ت يف اجليتتزة
لتبدي ملبس .
استغرقت حل إىل املنزل ما يزيد عل ستاعتني  ،ذلت أن انستحا
الشرط من الش ا قد بدا واضحا  ،لذل كلتا سلكت طريقتا وجدنت
مغلقا إما بالتظا را وإما بالبل جي !
كان ال ريق الدائري (من ج ت املنيتب) مغلقتا بالبل جيت  ،وكتان ا
مينع ن السيا ا من املرو م التل يح بالعصت والستكاكني  ،وكتذل
كتت ال تترق التت متتتر مبن قتت وستتط البلتتد  ،لتتذل اضتت ر للعتت دة
والدخ ل من ح املني إىل من ق س جمرى العي ن ث عرب القلعت إىل أن
ا نقيتتت ك ت بري  1أكت ت بر متتن طريتتق صتتل ستتامل  ،ث ت مشتتيت إىل أن
وصتتلت إىل ك ت بري  12متتاي  ،وعنتتد ا وجتتد ق ت ا مكافح ت الشتتغب
نتصتدى جلتت قادمت متن ج ت شتربا  ،ومجت أخترى قادمت متن بت الق ،
ومج قادم من الزمال  ،وكل ا نريد ال ص ل إىل ميدان التحرير .
يف تتذه املن قت وق تتت متتا يقتتر متتن بت ستتاع  ،ثت جتتعتتت بعت
الستتيا ا ف تتتح األمتتن املركتتزي لنتتا ال ريتتق وعربنتتا بستترع متتن ختتلل
ك بري  12ماي من ف ق الزمال حت وصلت إىل امل ندسني  ،ويف ميدان
س نكس كانت ناك اشتباكا عني جدًّا بني املتظتا رين والشترط ،
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وكاد سيا ن ندمرر بسبب القناب واحلجا ة ال يلقي ا ال رفان .
من أ مميزا حل ال يلت إىل املنتزل أنتي أيتت التظتا را يف
أجتتزا كتتث ة متتن القتتا رة  ،خص صتتا حتتني ق عتتت املستتاف متتن شتترق
القتتا رة عتترب كتت بري  1أكتتت بر إىل امل ندستتني  ،ثتت إىل الستتاد متتن
أكت بر .
أيت مناطق مث العباستي  ،وغتترة  ،و مستيس  ،وشتا اجلتل ،
وب الق  ،وك نيش شربا  ،والزمال  ...ك تذه املنتاطق كانتت غاصت
بالبشر .
ما أيت بن س يف تذا اليت ال يقت عتن نصت مليت ن متظتا ر بتأي
حال من األح ال .
طت ال ال ريتتق كنتتت أستتتت إىل إحتتدى حم تتا اإلذاعت الرمسيت ،
وعلتت متتتدا ستتتاع ونصتت كانتتتت اإلذاعتت حتتتتاول أن ن ضتتتح أن األمتت
مستقرة  ،وأن االحتجاجا حمدودة جدًّا  ،وأن تا حمصت ة يف حمافظتا
قليل .
ذه الرسال اإلعلمي املزو ة جا عل لستان حمتافظ ال يت والغربيت
ترال احملتافظني بتال يف صت اقت
والس يس وقنا وأستي وغ ت  ،وبعت
حت زع أن الشرط حتت املتظا رين  ،ونرمن مس ن ال أكثر !
وعند اخلامس والنصت  ،كانتت نشترة األخبتا نعلتن نتزول القت ا
املستتلح بتتأمر متتن مبتتا ك بص ت ت احلتتاك العستتكري  ،ون تتر حظتتر
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التج ت ل  ،وغ ت ذل ت متتن اإلجتترا ا  ،وذل ت متتن أج ت ناي ت ممتلكتتا
الدول وامل اطنني من اعتدا ا الغ غا عل ال نادق والبن ك وغ ا .
حين ا قلت يف ن س  :يا لغبائ !
ن تتس الراديتت كتتان يعلتتن منتتذ دقتتائق أن األمتت مستتتقرة  ،وفجتتأة
اختذ ك ذه اإلجرا ا من أج ناي البلد من الغ غا !...
كانت ائح القناب يف ك مكان  ،كلتا فتحتت شتباك الستيا ة
يف أي مكان يف القا رة نقريبا ندخ ذه الرائح اخلانق .
واصلت طريق إىل منزل  ،ووصلت بعتد املغتر  ،فخلعتت ملبست
وأنتتا من ت متام تا  ،وجلس تت أمتتا حم تتا التل زي ت ن  ،وأعلتتن التل زي ت ن
املصري عن كلت سيلقي ا مبا ك بعد قلي .
مجيت الكتتام ا يف العتتامل نتج ت صت امليتتدان  ،وكانتتت أفض ت
ال قامت ب ا قناة اجلزيرة  ،وقد عرفت فيتا بعتد أن تا قتد
التغ يا
متكنت من نسليط عشرا الكام ا عل امليدان وما ومتن فيت  ،ليتت
نق احلد بالص ة امل ل ب .
بعد ا ُأعلن أن السيد فتح سرو قد صر بأن ناك قترا ا م تت
سيت اإلعلن عن ا !
كان ان باع أن ناك صراعا يف غرف القيادة عل كي يت إعتلن
خروج مبا ك من احلك !
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لقد وص املتظا رون إىل مبن التل زي ن !
واحلرائق ممتدة بد ا من أقسا الشرط  ،وص ال إىل املتح املصري ،
مرو ا مبقر احلز ال طي احلاك !
لقد سقط مبا ك  ،وحنن يف انتظا خ ا التنح !

* اخلطَب األ ل ملبَعك  ،ن َئجَ
ما عرفناه بعد ذلت أن ال حتدا الت جتا إىل من قت وستط البلتد
كانتتتت متتتن احلتتتر اجلت ت ت ي  ،وكتتتان اهلتتتد من تتتا أن نتتترمن مبنت ت
ماسب و  ،و ذا ما حد  ،ومت إقنتا املتظتا رين (و ت باملئتا ) بتاخلروج
متتن املبن ت  ،ومل يلت تتت أحتتد متتن تترال القتتادة إىل متتا حيتتد يف املتح ت
املصري  ،فأمرن ا التل زي ن واإلذاعت  ،ونركت ا املتحت ين تب  ،ونركت ه
أيضا معرضا للحرتاق بسبب احلريق التذي شتب يف مبنت احلتز الت طي
اجملاو ل !
جلست أناب القن ا ال ضائي وأنا يف انتظا خ ا التنح (حسبتا
كنت أظتن)  ،وبعتد منتصت الليت  ،خترج علينتا ب ج ت العكتر  ،لتيعلن
بقا ه  ،ويعلن نعيني نائب  ،وإقال احلك م !
لقتتد كتتان خ ابتا ين بتتق عليت قت ل املثتتتت املصتتري  « :أبتترد متتن ميضت

ط ب »!

مل يشتتر إىل جرح ت  ،مل يرتحر ت عل ت ش ت دا  ،مل يتحتتد عتتن أي
05

كلمالشمعمبم...م
ُم
جعمة ُمغمضمبملم
ُم

مظامل حدثت خلل ثلثني عاما من الدعا ة السياسي املعلن !...
شعر بص ع عل وج

!

ٍّ غي !
يا ل من عت
نذكر ما قلت يف قصيدة ال ريدة :
ََشا ا اا َ ٌ ت َ ا ا اايه خَ ا ا ااد ََ ِلن ا ا ااَ ِ ؟

َْا ا ااَ َا أئشَ ا ا ااَعَ َلئ ْ ا ا ا ئ َئ ا ا ااوا
أئ ْ تلق خطئَقَ آخَها ؟
تقول  :إِ اِذئْ َ تََبْ !...

ََْ َا يف د خطئَق ئ ا ئملحْه م ْرْ أئ َب اخلطئَبْ ...؟
ََْ َا دَ َفيَ ...؟
ألْْهَاضِ
جلهْ ِ ا ئ
املئكئَ ْحََصَه قجَم ِ َْ ْر َ هْتَهمْ قَِفئقهِ أئ ْ قَ ئ
أ َذعْتَهمْ دوءَ املئ ئآبْ !...
قلتتت يف ن س ت بعتتد أن مسعتتت اخل تتا  « :واهلل لتتن أبيتتت يف منزل ت
ذه الليل ! »  ،فقتت من ف ي  ،ولبست ملبس مترة أخترى  ،ون ج تت
ف ا إىل امليدان !

25
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وكَمَا َذكَرْنَا يف القَصِيدْ ...
ِمنْ نِصْفِ قَرْنٍ أو يَزيدْ ...
مَا فَلَّ يف عَضُدِ احلَديدِ سِوى احلَديدْ ...
الشعْرُ وَاجَهَ خُوذَةَ اجلُنْدِيِّ
و ِّ
وَاجَهَ كُلَّ دَبَّابَاتِ أعْدَائِي وإخْوَانِي وأبْنَاءَ العُمُومَةِ
للتخَابُرِ يَ ْرصُدُ األمَلَ ال َبعِيدْ ...
ألْفَ جَيْشٍ َّ
وأنَا املُطَارَدُ واملُطَارِدُ و الطَّريدْ ...
مَا زلْتُ ِمنْ ثَأري القَديمِ أسريُ للثَّأرِ اجلَديدْ ...
ثَأري القَديمُ مُوَجَّهٌ َنحْوَ العَدُوِّ
ولَ ِكنِ الثَّأرُ اجلَديدُ مُوَجَّهٌ للرَّابِضِنيَ عَلى العُرُوشِ
َلهِنيَ و ُهمْ عَبيدْ !...
مُؤ َّ
( من قصيدة « كلنا حتت احلصار » للشاعر  ،كُتبت يف ) 0009/1/10

67

ْ
ْ
بَ...
عكَةَالصَ َ
مَ َ

* الليلة األوىل يف ميدان التحرير
كانت الطريق سلسة  ،فال إشارة توقفين  ،وال مررور يررنرن ، ،وال مرارة
تزامحين  ،فوصلت بسرعة كبرية .
فوجئت حني وصلت بأن عدد الشباب املرابطني يف امليردان قلير جردا ،
أظنه ال يص خلمسة آالف شاب !
بدأت جبولرة يف امليردان  ،فوجردت عرددا كربريا مرن الشرباب حيرر
املتح ر املصررر  ،وقررد قبضرروا عل ر بع ر ضرربا وأفررراد الشررر ة وه ر
حياولون العبث بره  ،وكران ذلر اسرتاابة لنردا املخرر السرينمائ ،نالرد
يوس عرب شاشات التلفاز يف حمطات خمتلفة .
الدبابات متركرزت علر مردان امليردان كلراا  ،وال وجرود للشرر ة
ناائيرا  ،باسررتانا بعر سرريارات الشررر ة احملرتقررة  ،وبعر الغنررائ الرري
غنماا املتظاهرون  ،كاخلوذات والعُص! ّ،
ومن أغرب ما شاهدته مدرعة حمرتقة من مدرعات اجليش  ،فسألت
الشررباب عناررا  ،فررأنربون ،أناررا مدرعررة تابعررة للحررر اجلماررور  ،وأن
املتظاهرين أحرقوها ؛ ألناا كانت تنق الذنرية لقوات مكافحة الشرغ ،
ولست أدر حت اآلن مدى دقة هذا الكالم !
وكذل ضُبِطَتْ سريارة إسرعاف تنقر ذنررية هلر  ،وهلرذا مت منر أ
سيارات تعرب من امليدان إال بعد أن يت تفتيشاا .
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مل حيدث احتكاك بني اجليش والشع برغ أن هناك دبابرة داسرت
أحد املتظاهرين باخلطأ  ،وقد استشاد يف احلال  ،حسبما نق لر ،بعر
الواقفني يف امليدان حلظة دنول املدرعات .
مل أجرررد أ شرررخ معرررروف يف امليررردان  ،ومل أجرررد أ قيررراد مرررن
القيادات الشبابية أو التارخيية  ،وكنت قلقًا جردا  ،ألن العردد كران قلريالً ،
ولو أراد النظام تفريغ امليدان ممن فيه اآلن لتمكن من ذل !
كرران مررن فوائررد مبرريي يف امليرردان هررذ الليلررة أن الكرراري مررن أهلرر،
وأصدقائ ،شراهدون ،يف قنراة اجلزيررة مباشرر  ،فا مرأنوا علر ، ،بعرد أن
تعذرَ تواصلا مع ،بسب انقطاع االتصاالت  ،فقد ظارتُ  -حسربما قير
ل - ،يف لقطة بني املتامعني يف امليدان  ،ومل أعرف ذل إال بعدها بأيام .
حررني حاولررت أن ُأنش رئ إذاعررة أنرررى ما ر الرري أنشررأتاا يف اخلررام
والعشرين من يناير مل أمتكن  ،فامي املتاجر مغلقة .
حاولررت بعررد ذلر (يف صرربيحة اليرروم التررال )،أن أشرررت مساعررات مررن
بع منظم ،األفررا  ،ولكرنا برالغوا يف األسرعار  ،ومل يكرن معر ،مرا
يكفرر ،مررن املررال  ،وحررني وجرردت بعر الشررباب أقرراموا اإلذاعررة ارحتررت ،
وكررذل قررام شررباب اإلنرروان بعم ر إذاعررة صررغرية تررأت ،باررا سرريارة  ،ث ر
تطورت هذ اإلذاعة (إذاعة اإلنوان) وأصبح هلا الصوت األعل يف امليدان .
كررران ظرررين أن النرررا قرررد تعبرررت مرررن معركرررة البارحرررة  ،وأناررر
سريتاحون ويبدلون ثيابا ث يعودون  ،وهرذا مرا حردث  ،إذ بردأت اجلمروع
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تتدفق علر امليردان منرذ الصربا البراكر  ،فكران العردد يفرو اخلمسرني
ألفًا عند التاسعة صباحا  ،وكان يفو الرب مليون م أذان الظار .
إذن  ...فقد بدأت معركة الصرب !
بعررد إلقررا مبررارك خلطابرره األول يف السرراعة األوىل مررن يرروم  09ينرراير
 0011صرارت اجلمرروع يف غايرة احلمررا  ،ويف غايرة الغضر  ،لقرد كرران
نطاب مبارك ميا قمة الصل والغرور  ،مما جعر كر مروا ن مصرر
يشعر بإهانة موجاة له شخصيا .

* بداية االعتصام  ،واخلطوة التالية
يف صبا يوم السربت  09ينراير  ،حرمنرا (السريد الررئي ) مرن افتترا
معرض الكتاب !
أذكر أن بع

أصدقائ ،املرلفني قال لر : ،لرو مل يكرن هلرذ الارورة

سوى هذا اإلجناز لكفاها !
فسألت  :لِ َ ؟
فقالوا  :إنه حقد املرلفني عل الناشرين  ،دعا خيسروا قليالً !...
األيام التالية كانت جتم بني الفرحة بالتام الضرخ  ،واحلررية يف
اخلطوة التالية .
سُرئلت مئررات املرررات مررن أشررخا
79

ال أعرررفا عمررا ينبغرر ،أن نفعلرره ،

َي ْومياتَث ْورةَالصبارَ...

وكنت أجي بأمرين  :األول  :أننرا باعتصرامنا يف امليردان نشرك قروة ضرغ
كبرية جدا ال ميكن جتاهلاا  ،لذل ال بد من الصمود يف امليدان .
الثاني  :أن النا ه ،الي صنعت الاورة  ،وسوف حيافظون عليارا ،
أ أن القرار يف النااية سيكون هلذ اجلموع .
كنت قلقًا  ،ولكين كنت متفائالً جدا  ،كنت أرى مرا بشررْتُ بره
وال شاور وشاور يتحقق  ،يتحقق بشك أعظ وأمج مما ختيلته !
لقد كانت آرائ ،املبشرة باذ الاورة ماار سخرية حت بني النُّخبة !
أنرررا ال أذكرررر هرررذا الكرررالم اآلن لكررر ،أضررري سررربقًا لشخصررر،
الضررعي  ،بقرردر مررا أذكررر لكرر ،يررتعل النررا أنرره ال بررد مررن قلي ر مررن
التفاؤل  ،ولك ،يتعلموا أنه ال بد أن ننظر إىل بع اآلرا (غرري الواقعيرة)
بش ،من الرمحة  ،لك ،ال يادر اجملتم اقته الفكرية  ،وقدرته علر
التادد  ،وذل يكون بوأد الرأ املخال  ،فيصبح النا جمتمعني علر
رأ واحد حت لو كان نطأ .
استمر االعتصام  ،و ائرات اهليلوكوبرت تُحَِّلقُ فوقنا صربا مسرا ،
ُتصَوِّرُ وترصد وترس التقارير .
ويف يوم األحد  00يناير  ،حََّلقَ فو امليدان تشكي (إف  )11مكون
من ائرتني  ،وكان حتليقًا منخفضا  ،وقد تسب ذل يف حالة من القلق
بررني املتظرراهرين مررن شرردة املفاجررأة  ،فبرردأ املتظرراهرون باهلترراف يف شررك
تلقائ « : ،حسين اجتنن ! » .
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كانررت الطائرترران غررري حمملررتني بالررذنرية  ،وم را أعرفرره أن حسررين
مبارك شخصيا هو من ضغ عل سال الطريان لك ،يقوموا باذا العم
األرعن  ،وكان يظن أننا سنخاف !
أذكررر أنررين يف هررذ الليلررة وقفررت يف امليرردان يف إحرردى اإلذاعررات ،
وقلت  « :أول لعة جوية كانت عل إسرائي  ،وثران ،لعرة جويرة كانرت
عل ميدان التحرير  ،وثالث لعة جوية عل السعودية . » !...
كانررت األنبررار السرريئة املتعلقررة برراالنفالت األمررين تقلررق املتظرراهرين
بشك جنون ، ،وقد كان املخطر جانميرا  ،فقرد أراد الطغراة مقايضرة
األمن باحلرية  ،وكذل أن يشغلوا هرال املتظاهرين بالدفاع عن منازهل .
لكرن الررذ مل يكرن يف حسرربانا أن هررذا الشرباب املصررر العظرري
سريتِّ ُ نفسه حبيث حير البيوت يف اللي  ،ويراب يف امليدان صرباحا ،
وكذل أن يرت ترتير األمرور (بارجترال رائر ) حبيرث يظر امليردان ممتلئرا
دائما  ،فكأن الشع املصر قد قام بعم ورديات تضمن حراسة املنرازل
واملمتلكات  ،وتضمن كذل استمرار االعتصام .

* الصحافة املصرية والثورة
من أه ما حدث هذا اليوم ( األحرد  00ينراير ) أن الصرح املسرتقلة
برردأت برف ر سررقفاا  ،وبرردأت العنرراوين الرئيسررة تبرردو أكاررر حتررررا ممررا
عادت من قب .
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فاملصر اليوم صدرت صرفحتاا األوىل بصرورة ضرخمة ألحرد ضربا
اجليش الذين انضموا للارورة وهرو حممرول علر أعنرا الاروار  ،وفرو ذلر
عنوان  « :مرامرة من « األمن » لدع سيناريو الفوض » !...
وجرررا ت صرررحيفة الشررررو بعنررروان  « :الشرررع يتقررردم ومبرررارك يبررردأ
الرتاج » !
كانت العناوين زاعقة  ،وكان من الواضح أن الصح املصررية قرد
اتعظررت مبررا حرردث يف تررون  ،فرربع الصررح هنرراك صرردرت ُتمَاِّرد زيررن
العابرردين حتر آنررر حلظررة  ،ثر فاررأة أصرربحت العنرراوين  « :إرادة الشررع
تنتصر » !...
أما صحافة ممالي الدولرة  ،فكانرت عناوينارا تبعرث علر الضرح
أو الغايان  ،ويكف ،أن نعرف أن األهرام صدرت يف هذا اليوم تتحردث يف
صررفحتاا األوىل عررن تظرراهرات مكونررة مررن ع ردة مئررات يقودهررا مصررطف
بكر  ،وحممد عبد القدو !...
كمرررا مل خيرر اخلررررب مرررن تلميحرررات بالتررردن اخلرررارج ، ،واالتارررام
بأعمال السل والنا  ،من نرالل ذكرر مرا حصر يف (أركاديرا مرول) ،
وغري ذل من ر العرض الرنيصة الي تُرَلِّ ُ الرأ العام ضد الاورة .
ويف هذ الفرتة بدأ بعر النرا برالقفز مرن سرفينة مبرارك الغارقرة ،
وأبرز مرن بردأ برذل كران الردكتور مصرطف الفقر ، ،وقرد قفرز مبنطرق
املا الشعيب « إن نرب بيت أبوك ند ل منه قال ! »  ،ولكن موقفره مل
ينط ِ عل أحد !
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ال شرر يف أنررره لرررو كررران هلرررذ الارررورة جريررردة مصررررية تعررررب عنارررا ،
وتتحرردث بامساررا  ،فسرروف تكررون الشرررو  ،ولكررن وزارة إعررالم الاررورة
كانت بال مناف قناة اجلزيرة .
لقد التقطت كامريات اجلزيرة أغل املشاهد احلقيقية الي سرتُخلِّد
هذ الاورة  ،واستطاعت أن تنق أكرب قدر من األحداث حلظرة بلحظرة ،
واسررتطاعت أن حتل ر هررذ األحررداث  ،ب ر إناررا اسررتطاعت أن تشررارك يف
توجيرره احلرردث مررن نررالل بعرر الرررؤى الرري رحررت علرر الشاشررة مررن
مفكرين كبار .

* ميدان التحرير « املدينة الفاضلة » !
يف هرذ األيرام  ،أعرين األيرام األوىل مرن األسربوع األول مرن االعتصررام
بدأت تظار « أنال الاورة »  ،أو « أنال امليدان » !...
ويف هررذا املوضرروع مررن املمكررن أن نكت ر مئررات املواق ر  ،ومئررات
النوادر  ،وأن نذكر آالف الشرفا .
لقد أصبح اجلمي يشعر بانتما هلذا املكان !
وهو انتما من نوع نا

 ،أنا مل أعرف ما هذا االنتما من قب .

إنه أشبه ما يكون بانتما األ فال حلضاناتا !...
انتما بدائ ،غيور  ،وبرغ ذل حدثت نالل فرتة االعتصام فنت برني
املعتصمني ال ميكن ختيُّلاا !...
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لقد أحببنا امليدان  -برغ مشرقة االعتصرام  -حبرا ال يتخيلره أحرد ،
لقررد أصرربحت هنرراك حالررة عشررق جتع ر املعتصررمني غررري راغرربني يف إناررا
االعتصام  ،حالة عشق تذكرن ،بقول الشاعر :
فَيَبْكِي إِنْ نَأَوْا شَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوْقًا إِلَيْ ِهمْ
ويَبْكِي إِنْ دَنَوْا  ،خَوْفَ الفِرَاقِ !
خنُ عَيْنُ ُه عِنْدَ التَّنَ ـ ـ ـ ـ ـائِي
س ُ
فَتَ ْ
خنُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّـ ـ ـالقِي !
س ُ
وتَ ْ
فررربغ صررعوبة النرروم علر الرصرري فقررد كنررا نشررتا للميرردان حررني
خنر منه  ،وأنا أزع أن هنراك آالفررا مرن املعتصرمني كرانوا غررري راغربني
يف فرر االعتصرررام أصررالً  ،وذلرر مرررن شررررردة اسرررتمتاعا باجلررررررلو يف
امليرردان !...
كنررا رروال اليرروم نرررى شرربابا وشررابات يوزعررون مررا تيسرر مررن الطعررام
(وأك واحد يكف ،عشرة)  ،وآنرين جيمعون القمامة .
ال ميكن أن جتل رب سراعة يف أ مكران يف امليردان تقريبرا بردون
أن مير علي شخ يسأل عن أ قمامة تريرد الرتخل منارا  ،أو بردون
أن يدعوك أحد لقطعة (مسي )  ،أو بض مترات .
جلسررنا يف امليرردان حرروال ،أسرربوعني متصررلني برردون شرركوى حتررر
واحدة  ،مل نسم شخصا واحدا يسرتغيث بسرب سررقة هرات حممرول أو
أ غرض كان .
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كرران النررا يتعرراملون بعضررا مر بعر بكرررم ونُبر جديرردين علر
الشع املصر  ،أو هما عل األق جديدان عل هذا اجلي .
أحررد أصرردقائ( ،مررن غررري املقرريمني يف امليرردان) كرران ميشرر ،معرر ،يف
امليرردان  ،وعطررش  ،فررأراد شرررا زجاجررة ميررا معدنيررة مررن بررائ يق ر يف
الطريق  ،فأنذ الزجاجة  ،ث سأل البائ  :بك ؟
فأجابرره البررائ  :لررو معرررراك يبق ر  0جنيرره  ،لررو مررا معرراكش نرده ررا
وامشِ !
أحد األصدقا كان ميش ،يف امليدان وحياول أن جيد من يبير شريئا
ُيرك  ،وكلما سأل عن أ مكان يبي عاما وجد النا ُيصِر ُّرونَ علر
دعوته عل ما عنده من عام !
مل حترردث أ مشرراجرة تررذكر بررني النررا
الضغو الي يتعرض هلا املعتصمون .

 ،برررغ الزحررام  ،وبرررغ

مل حيرردث أ مشرراجرات إال بعرررد أن جنررح األمرررن يف زرع الفتنررة برررني
املعتصمني  ،وذل يف مرحلة من مراحرر االعتصام  ،حني جنرح يف إدنرال
بع أنصار احلررزب الو ين حملررراولة تابي العررزائ .
املكرران الوحيررد الررذ كرران خيضرر ألنررال مررا قب ر الاررورة  ،هررو
املنصات اإلعالمية واإلذاعات املوجودة يف امليدان !
كانت شاوة الظاور يف هذ األماكن تضخ اقة سلبية يف املكران ،
18
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حت أنين زهدت يف كاري من الفعاليات الي ُدعيتُ إليارا  ،واعترذرت عرن
املشاركة يف كاري من الندوات  ،وحني حاول بع الشباب أن يدفعوا ب،
لك ،أكون مسروالً عن إحدى هذ اإلذاعات تاربت منا .
أذكر أنين بعد إحلا وضغ استابت إلحدى اإلذاعرات يف امليردان ،
وذهبررت يف املوعررد احملرردد  ،فوجرردت فوض ر عارمررة  ،ووجرردت عشرررات
املتسلقني الذين يرغبرون يف الكرالم  ،ووجردت شراوة حر الظارور تكراد
تطف رئ مررا أشررعر برره مررن مشرراعر (املدينررة الفاضررلة)  ،األمررر الررذ دفعررين
الفتعال معركة لك ،أهرب من هذا اجلو !
وبالفعرر  ،أصررررت علرر النررزول مررن علرر املنصررة  ،واالنصررراف ،
والسررب أن مزاجرر ،قررد تعكررر برؤيررة هررذا التكالر علر امليكروفررون ،
فأصبحت غري مايأ نفسيا إلنشاد الشرعر  ،كران الشرخ الرذ يردعون،
إىل املنصة رج حمرتم امسه األستاذ حسني الزعويل ، ،وكنت أنا منه
( هو ورفاقه ) من شدة أدبه  ،ولكن االستفزاز الرذ كران موجرودا عنرد
املنصة فا قدرت ،عل الصرب .
بسب هذا اخلُلق السر ِّيئ الرذ كران عنرد املنصرات مل ُألرقِ شرعرا يف
امليرردان إال قلرريالً جرردا  ،برررغ دفر مررن حررول ،لرر ،لكرر ،ألقرر ، ،فكانررت
قصرررائد ُتلقر ر مسرررالة يف امليررردان  ،بررررغ وجرررود بشرررحم ،وحلمررر، ،
واعتذرت عن أغل الدعوات  ،وحني قبلتُ كنرت دائمرا أنتصرر  ،فرأُلق،
لعدة دقائق ث أنصرف !
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ومن نوادر هذ اإلذاعات أن غالبية املتكالبني علر امليكروفرون هر
مررن الشرريو وكبررار السررن الررذين مل يكررن هل ر دور يف هررذ الاررورة ،ومررن
الذين ال فائدة ُترج من كالما م اجلماور  ،ب إنرين أزعر أن كراريا
من املتحدثني صمته أفض من كالمه بكاري .
وهنرا ال برد مرن شراادة حررق  ،وهر ،أن اإلذاعرة الرئيسرة كانرت حتررت
إدارة اإلنوان املسلمني  ،وبرغ أنا مل يتمكنوا مرن تنظري هرذ اإلذاعرة
كما ينبغ ،إال أنين أشاد بأنا مل حيتكروا احلديث ألنفسا  ،أو حت
للتيررار اإلسررالم ،وح ردَ  ،ب ر كانررت اإلذاعررة ممالررة لك ر القرروى الرري يف
امليدان  ،ب لك من ميل صفاقة كافية لإلصرار عل احلديث .
وقد كان أدا اإلنوان وال فرتة االعتصام ممتازا  ،فقد أدوا واجبا
عظيمرر را يف (جلنررررة النظررررام)  ،برررردون أن يرفعرررروا شررررعاراتا  ،وبرررردون أن
حيتكررروا العم ر يف هررذ اللانررة  ،فكانررت جلنررة النظررام مفتوحررة لك ر
املتطوعني .
وال بد هنا من أن أن بالذكر د .حممد البلتاج ،القياد اإلنوان،
املعروف  ،فقد كان حيم ع إدارة هذ اإلذاعرة  ،وعر جلنرة النظرام
كلاا  ،م فريق عم كبري وك  ،وكان يعم وال اليروم برال كلر
وال مل  ،وكان لذل أثر كبري يف امليدان .

17
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* حصار امليدان  ،وشعور نبتة الصَّبَّار
يف نف هذ الفرتة بدأت بع الضرغو علر املعتصرمني  ،ومتارررلَتْ
يف من دنول املا والغذا والدوا إىل امليدان .
وبرردأت عشرررات القص ر تتررواىل عررن أنررا حرراولوا إدنررال املرررن إىل
امليدان فتمت مصادرتاا من اجليش وإلقاؤها يف الني .
كرران مررن الواضررح أن ألمررن الدولررة دنررالً يف هررذا األمررر  ،فحسرر
روايررات الشرراود كانررت القرروات الرري توقر الناشررطني قررواتٍ غررري نظاميررة
جماولررررة اهلويررررة  ،وهنرررراك بعرر ر الشرررراادات الرررري تركررررد أن الشررررر ة
العسكرية قد صادرت بع املرن  ،ولكن يبدو أن ذل قد مت بتوجياات
من أمن الدولة أيضا .
يف هرررذ اللحظرررة بررردأت أشرررعر بشرررعور نبترررة الصررربار الواقفرررة يف حرر ِّرر
الصحرا  ،تل النبتة الرائعة اجلميلة الي تق يف احلرِّ لسنوات وسنوات ،
صامدة حت إذا انعدم املا !...
إذن  ...حنن الصبار  ،وسنصمد هنا برغ ك املن والقم !...
كنرت شررديد التشرراؤم حيرال هررذا األمررر  ،وكنرت أنشر أن يقومرروا
بتاويعنا يف امليدان باذا الشك  ،وبردأ احلرديث عرن (شِرعْ ِ أبر ،الر )
يتكرر  ،ولكرن الظرن نراب بفضر اهلل أوالً  ،ثر بفضر حتاير الشرباب
عل ك ما قام به مَن حياصرنا ثانيا  ،فقد تفنن الشباب يف ُ ُر إدنرال
املرن إىل امليدان .
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يف هذا اليوم هاتفين زو أنري الردكتور هشرام املرسر ،وهرو بير
مقي يف قطرر  ،وأنربنر ،أنره هنرا ليشرارك يف مليونيرة يروم الاالثرا  ،وقرد
جا نصوصا ليشارك يف الاورة  ،وأنربن ،أنه يف امليدان .
قلت له نلتق ،غدا بإذن اهلل  ،ولكن مل حيدث ذل اللقا  ،ألسباب
سأسردها بعد قلي .

* الدكتور الربادعي يف ميدان التحرير
يف هذا اليوم (  00يناير ) قرر الدكتور حممد الربادع ،زيارة ميردان
التحرير .
كنت قلقًا جدا من هرذ الزيرارة  ،ألن ترداف النرا مرن املمكرن أن
يكون نطرا عليه  ،وألن حترك الردكتور الربادعر ،نفسره أمرر نَطِرري يف
هذ الظروف  ،فمن املمكن ارتكاب أ عملية اغتيال اآلن أل شخصية
عامررة  ،ث ر يُرردعَ أناررا تَم رت عل ر يررد بع ر البلطايررة أو اخلررارجني عررن
القانون  ،وأناا كانت بادف السرقة !
احلقيقة أنين كنت مرعوبا من سيناريو االغتيال هذا أشرد الرعر ،
وهاتفررت األ األسررتاذ علرر ،الربادعرر ،وأنربترره أنرره جير علر الرردكتور أن
يغررادر منزلرره  ،وأن يكررون حم ر إقامترره غررري معررروف  ،وكرران ذل ر منررذ
مجعة الغض  ،وفور حدوث االنفرالت األمرين  ،ولكرن  -ولألسر  -مل
يتااوب مع ،يف هذا األمر .
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بسررب قلقرر ،مررن أ حررادث  ،حترردثنا مر الرردكتور حممررد البلترراج،
لكرر ،ترررمن جلنررة النظررام دنررول الربادعرر ،ونروجرره  ،وقررد جترراوب معنررا
البلترراج ، ،وبرررغ كارررة مشرراغله يف امليرردان أمررن لنررا مئررات مررن الشررباب
لكررر ،حييطررروا بالررردكتور الربادعررر ، ،ولكرررن بعرر األشرررخا قليلررر،
الكفا ة ختطوا ك هذ الرتتيبات  ،مبا كاد أن يرد إىل كارثة .
جا الدكتور الربادع ، ،وكانت اخلطة أن يتحدث يف وس امليردان ،
وكنررت يف انتظررار يف وس ر امليرردان  ،ولكررن حرردث تررزاح من ر وصرروله
لوس امليدان أصالً  ،فتحردث يف مردن امليردان مرن جارة كروبر قصرر
الني ر  ،جاررة جامعررة الرردول العربيررة  ،وبعررد ذل ر جررا تين اسررتغاثات مررن
الشباب حول الربادع ، ،وأن هناك حالة هر ومر قد ترد إىل كارثة .
ركضت بأقص سرعة فوجدت الرج يكاد ميوت من شدة الترداف ،
لدرجررة أنرره كرران يسررري شرربه حممررول علر أكترراف أحررد ناشررطينا وامسرره
مصررطف إبررراهي  ،وأوصررلنا بشررق األنف ر إىل سرريارته  ،وغررادر بعررد أن
كاد األمر يتطور إىل ما ال حتمد عقبا .
لألسرر  ...تررروىل تنظررري دنولررره جمموعرررة مرررن الشرررباب ال يررردركون
نطورة ما يفعلونه  ،لذل قرروا أن ُيدنلو بدون أ كردونات مرن حولره ،
بر قرررروا أن يرردن وأمامرره بعر األ فررال  ،وكأنرره يف رحلررة مدرسررية ،
ولألس ختطوا ك الرتتيبات الي كنا قد رتبناها !...
أسوأ ما يف مشاد دنول الربادع ،للميدان أن اهلتافات ضد الربادعر،
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كانت عدائية جدا  ،وأنا بدور كنت ُأالحظ تراج شرعبيته يف مصرر ،
ويف امليدان .
قلت ملرن حرول ،يف ذلر الوقرت  :إن الربادعر ،مرن أهر أسرباب انردالع
هذ الاورة  ،ولكين أنش أنْ حيرم من قط الامار !

* كيف حتايلنا على اجليش إلعالن موقفه ؟
متت الدعوة لتظاهرة مليونية يوم الاالثا األول من فربايرر  ،ويف هرذ
الليلة حدث ش ،مار  ،فقرد اجتمعرتُ يف مكرتيب الشخصر ،القرير مرن
ميدان التحرير (يف شارع  01يوليه) مر جمموعرة مرن الناشرطني يف احلملرة
الشعبية لدع الربادع ،ومطال التغيري  ،وكان فياا الردكتور مصرطف
الناار  ،واأل عبد املنع إمام  ،والدكتور أمحد نلي  ،والدكتور عال
عبد السمي  ،واملاند عمرو عال (من الشرقية)  ،والدكتور أمحد مرنري ،
واملاند حممد عيد عتمران  ،ومصرطف إبرراهي  ،واتفقنرا علر ضررورة
أن حناول أن ندف اجليش إلعالن موقفه  ،فكتبنا بيانا عل الكمبيروتر ،
و بعنا  ،ث مسحنا متاما من عل أجارزة املكتر  ،ووزعنرا يف امليردان
فارا .
كرران نالصررة مررا يف البيرران مطالبررة للارريش بررأن يعلررن موقفرره مررن
األحررداث  ،وأن يعلررن مرر أ شرررعية يقرر  ،مرر الرررئي الررذ سررقطت
شررعيته بنررزول اجلمراهري  ،أم مر الشرع العظرري الرذ نررزل إىل الشرروارع
مطالبا حبقه يف احلياة ؟!
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كمررا دعررا البيرران إىل مجعررة الرحي ر (الراب ر مررن فربايررر) وهرردد بررأن
اجلمررررراهري سرررررتتحرك إىل القصرررررر اجلمارررررور  ،والربملررررران  ،واإلذاعرررررة
والتلفزيون  ،وكانت هذ ه ،املرة األوىل الي ُيذكر فياا هذا األمر  ،أو
ُيلمح فياا باذا التصعيد .
وقررد مت توزي ر البيرران علرر العديررد مررن الصررحفيني يف امليرردان  ،ومت
توصيله لبع ضربا اجلريش املررابطني علر دبابراتا يف امليردان  ،وذلر
لك ،يص البيان إىل اجليش .
وفوجئنا بعدها بعدة ساعات ببيان يصدر من القوات املسلحة يعلرن أن
اجلرريش مرر الشررع  ،وأن القرروات املسررلحة مل ولررن تسررتخدم العنرر مرر
املتظاهرين أبدا !...
ومل يكن أحد منرا يتخير رد الفعر السرري واإلجيراب ،بارذ البسرا ة ،
أو علرر األقرر مل أكرررن أتوقرر أنرررا شخصررريا ذلرر  ،وأذكرررر أنرررين قلرررت
للماموعررة الرري اشرررتكت معرر ،يف صررياغة هررذا البيرران إن اجلرريش سرريلزم
الصمت  ،وإنه لن يتكل حت لو أصدرنا أل بيان !
اتضحت الصورة أمام اجلمي  ،واتضح أن اجليش لن يضررب النرا ،
وأننا اآلن نستطي أن نضغ عل مبارك وحنن مطمئنون أن هذ املدرعات
لن تفتح جحيماا علينا !
كررران هرررررذا اهلررراج
األلسررنة .

دانر رر القر ررلوب والعقرررررول  ،وإن مل تنطرررق بررره
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* املليونية األوىل  ،وخطاب مبارك الثاني
يف نفر هرذا اليروم الاالثررا األول مرن فربايرر  ، 0011جرا املصررريون
إىل ميرردان التحريررر برراملاليني  ،قُ ر ِّدرت األعررداد يوماررا مبليررونني  ،وقُ ردرت
األعداد يف مدينة اإلسكندرية بأكار من ثالثة ماليني من البشر !
إناا أكرب تظاهرات يف تاريخ هرذا البلرد العظري  ،ومل نكرن نتخير
أننا سنشاد تظاهرات أكرب من هذ بعدها بأيام .
بعد أن انتات التظاهرة  ،أعلن التلفزيون الرمس ،عن كلمة سيلقياا
مبارك لألمة  ،وجلسرنا ننتظرر وننتظرر  ،حتر فرر منرا الصررب  ،وظارر -
كعادته  -خبطاب قم ، ،نالٍ من البالغرة واللباقرة  ،وترذكَّرَ أنرريا أن
يف مصررر شررادا قررد قتلرروا برصررا أمنرره  ،وتررذكَّرَ أنررريا أن يف مصررر
مطال ومظامل ينبغ ،أن ينصت هلا !
وكانت الطامة الكربى  ،إذ أعلن يف نض هرذا الكرالم املرائ أنره
« بغ ـ ِّ النَّظَ ـرِ عــن الظَّ ـرْفِ الــراهن » فإنرره مل يكررن ينتررو الرتشُّ رح لفرررتة
رئاسرررية جديررردة  ،يف كرررذب واضرررح  ،واسرررتخفاف صرررفيق بقيمرررة وترررأثري
التظاهرات يف إمال الشرو عليه  ،كلمة « أَنتو » أصربحت مرن حينارا
مادة للتندُّر يف أوسا الفي بوك وترويرت  ،ومت اسرتخداماا كداللرة علر
إظاار املر نالف ما يبطن عل سبي التاك .
بعد ذلر بردأ باسرتعطاف اجلمراهري خبطراب عرا ف ،سرخي  ،وأنره
سيعيش وميوت ويدفن يف مصر !
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بعد أن انتا اخلطاب مباشرة قلت لك من حول ،ال بد مرن تصرعيد
فور  ،ولكن مل يصغ أحد .
نالل رب ساعة كانت ردود األفعال كالتال: ،
 رفرر تررام ممررن هرر دانرر امليرردان لكرر مررا قدمرره مبرررارك ،
وإصرار عل مواصلة االعتصام حت يرح .
 ارتيررا ٌ تررامٌّ لكر مررا قدمرره مبررارك مررن الكرراريين ممررن نرردعا
نطابه وه نار امليدان .
جا تين عشرات املكاملات الي تص األجوا (نار امليدان)  ،نسا
يطلقررن الزغاريررد يف الشرررفات ( ،شررربات) يرروزع جمانرا يف الطرقررات  ،بر
وص ل ،البع مشاهد (كسر قل ) يف بع األحيا .

* انقسام الشعب بعد اخلطاب الثاني
املا  ،أن الشع املصر انقس إىل وجاي نظر  ،أقلية ضد نطاب
مبارك متاما  ،وال ترى فيما قدمه أ شر ،يرضرياا لكر ،يفر االعتصرام ،
وأكارية معه متاما  ،وال ترى أ معن ملواصلة االعتصام  ،ب ترى أن مَن
يواص اعتصامه يرذ الو ن وخيربه  ،وينبغ ،أن يرنذ عل يد !
كنت من الذين تنباوا إىل نطورة الوض منذ الدقائق األوىل  ،وقلت
للعديد ممن ه حول ، ،لو حتركنرا اآلن إىل الربملران لرن يسرتطي أحرد أن
يوقفنا  ،وإذا انتظرنا إىل الغد ستكون الكفَّةُ يف غري صاحلنا  ،وحاولت
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بكر الطررر أن أدفر النرا يف هررذا االجتررا  ،وحرني تلكررأ مررن حررول، ،
أنررذت بعر األصرردقا وذهبنررا يف جولررة حررول جملر الشررع لكرر ،نرررى
حا التحصينات الي حوله  ،وكانت ضئيلة جدا .
قلررت للشررباب  :لررو حتركنررا اآلن  ،سنصر إىل الربملرران قبر أن تصر
األوامررر بكيفيررة التعام ر معنررا  ،وكرران عنررد مررا يطمئررنين بسررب بيرران
اجلريش يف الصرربا  ،ذلر البيران الررذ تعاررد فيره اجلرريش بعرردم اسررتخدام
العن م املتظاهرين .
حاولت إقناع الشباب بأن السكوت نطري  ،وبأننا ال بد أن ُنصَرعِّدَ ،
وال بد أن تصحو القاهرة غدا فتادنا قد كسبنا مسراحة جديردة بردالً مرن
االنتظار يف أماكننا حت جياز علينا هذا العُ ُت ّ !
وإذا كان هنال من قلق من أن يند بيننا من يتل مبن الربملران ،
فيكفينا أن نعتص يف حديقة جمل الشع دون أن نقتح املبن .
يف هذ اللحظة  ،عرفت قيمة اإلذاعة !...
أتطف َ عل أ إذاعة يف امليدان لك ،أدعرو
مل يكن من املمكن أن َّ
النا إىل التحرك إىل الربملان  ،لذل دفنت الفكرة يف مادها !
بعد أن انتا اخلطاب تعرض املعتصمون النتبار قا جدا  ،فبردأت
االتصاالت تناال عل ك مَن هو يف امليردان مرن أقربائره وأحبائره  ،اجلر
(ممن ه نار امليدان) يطال بف االعتصام .
هلذا السب أعترب هذ الاورة ثورة الشباب !
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لقد بدأ الشباب هذ الاورة ،وإن ،ألشاد أن الشباب ه مَن صمد يف
هذ اللحظة ضد مجي أشكال الضغ واالبتزاز النفس ، ،والري تعررض
هلا املعتصمون من أقرب النا هل .
لقد كان الشباب يف ميردان التحريرر (وهر أغلبيرة املعتصرمني) يررون
ما ال يرا اآلنرون  ،كانوا يلمسون احلُرل بأيديا  ،ويبصررون عرني املرا
الي حيسباا اآلنرون سرابا !
إن هذا اجلي مل يرض أن خيض ملن سبقه مرن األجيرال  ،وقرد متار
قول الشاعر :
إِنَّا وإِنْ َأحْسَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابُنَا كَ ـ ـ ـرُمَ ْ
ت
ألحْسَـ ـ ـ ـ ـابِ نَتَّكِلُ
لَسْ ـ ـ ـنَا على ا َ
نَبْنِي كَمَ ـ ـ ـا كَانَتْ أَوَا ِئلُنَ ـ ـ ـ ـ ـا
تَبْنِي  ،ونَ ْفعَ ـ ـ ـ ُل مِ ْثلَمَا فَعَ ـلُوا !
هاتفين أحد األصدقا يف تل الليلة (وهو يطرالبين بفر االعتصرام ،
وكررأن النررا حتررت أمررر !!!)  ،وبعررد أن قل رتُ لرره إنررين جمرررد فرررد مررن
ماليني  ،ولن يستم ل ،أحرد  ،وأنرين ال أرى مرربرا لفر االعتصرام  ،قرال
ل ،كالما شديد القسوة  ،ملخصه أننا حنررث يف البحرر  ،وأنرين شرخ
معقد نفسيا  ،دائما أح نروض املعرارك اخلاسررة  ،وأن اهلل سيحاسربين
(ومعر ،املوترورون الاورجيررة مرن أماررال )،علر املصرائ الرري سريدنلاا هررذا
البلد بسببنا !...
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أشررد مررا كرران يغرريظين يف تل ر الفرررتة هررذ املكاملررات الرري كانررت
تأتيين وتطالبين بف هذا االعتصرام  ،وكرأنين أمسر برميروت كرنرتول
حيرك النا !...
لقررد كرران هنرراك ماليررني البشررر يظنررون أن هنرراك أحرردا يف امليرردان
يستطي أن يتحك يف اجلماهري  ،وهذا نطأ !
إن تركيبة امليدان كانت كالتال: ،
حوال ،عشرة باملئة (ورمبا أكار قليالً) من اإلنوان املسلمني .
وحروال ،مخسرة باملئرة (ورمبرا أكارر قلريالً) مرن الناشرطني السياسرريني ،
واحلركات االحتااجية املختلفة  ،واألحزاب  ...إخل.
معن ذلر  ،أن حروال ،مثرانني باملئرة مرن املوجرودين يف امليردان عبرارة
عن  ...بشر !
نا

!...

شع !...
ُأنررا ٌ ال غرررض هل ر  ،وال قائررد هل ر  ،ولري

حتررركا سرروى غريررزة

املصر يف العزة والكرامة والبقا واخلبز واحلياة واحل !...
كنت دائما أوضح ملن يتص بر ،أن هرذا شرع عظري  ،وال يسرتطي
أن ميل ،أحرد عليره قررارا  ،لقرد حتررر النرا  ،وهر مَرن ُيقررر  ،وال أحرد
ُيقرر هل  ،وكانت الغالبية ال تفا هذا الكالم .
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كانت ليلة ليال  ،وكان مجي احلكما يردركون معنر أن تفقرد
الاورة الشع !
إنه فش ال حمالة للاورة !
الشررع هررو العمررق االسرررتاتيا ،هلررذ الاررورة  ،وهررو نررزان الطاقررة
احلقيق ،الذ يضمن استمرارها .
يف هذ األيام بدأت بع

االتصاالت تص للدكتور مصطف النارار

من ررفني  ،الطررف األول حكومرة شرفيق  ،فكرانوا حيراولون االتصرال
بنا  ،وحياولون أن جيلسوا معنا إلجرا حوار و ين  ،كان الشخ

الذ

أرسله الفريق شفيق هو الدكتور حيي مصرطف كمرال حلمر ، ،وكران
ردُّنا رف

احلوار .

الطرررف الثــاني الررذ اتص ر بنررا  ،بع ر
رغبت أن ننض إلياا لتكوين بع

اجملموعررات الشرربابية الرري

االئتالفات الي متا الاورة .

حررني استشررارن ،مصررطف يف هررذا األمررر  ،قلررت لرره إنررين ال أح ر أن
أكون رفًا يف ما هذا األمر  ،ألنرين ال أمار إال نفسر ، ،ولسرتُ ُمخَروالً
للحررديث باس ر النررا

بررأ شررك مررن األشرركال  ،وحرراول أن تنبرره هررذ

اجملموعرات إىل نطرورة مرا يفعلونره  ،وحررني أنربنر ،عرن بعر
املنتمني لبع

األشررخا

هذ االئتالفات عرفت أن يف األمر شيئا ،وأن ورا األكمرة

ما ورا ها  ،لذل ابتعدنا عنا متاما .
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أح هنرا أن ُأنبره إىل أنرين ال أحتردث عرن ائرتالف بعينره  ،ألن مجير
االئتالفات الري تكونرت اتصرلت بنرا  ،ومجيعارا (برال اسرتانا تقريبرا) قرد
لقررر ،نفرر الررررد  ،فاعترررذرنا للاميرر اعترررذارا مجررريالً هادئررا  ،بررردون أ
مزايدات أو مشاحنات  ،ولكن (ولألس الشرديد) محلرت لنرا بعر هرذ
االئتالفررات ضررغينة بسررب رفضررنا االنضررمام هلررا  ،ممررا تسررب يف بعرر
االشررتباكات فيمررا بعرررد  ،وحرردثت بعرر املزايررردات وحمرراوالت التشرررويه
لشخص ،من ُأنا تارخيا ال يشرف  ،وبيوتا من زجا .
إن أشار هذ االئتالفات هو أسروأها  ،ويبردو أن هردف االئرتالف هرو
الشارة يف حد ذاتاا  ،وكاري مرن قيرادات هرذ االئتالفرات عملروا معر ،يف
احلملة الشعبية لدع الربادع ،واضطررت إما لتاميده  ،أو لفصرلا يف
بع األحيان  ،وذل ألسباب خمتلفة  ،فالبع مرنا ارتكر خمالفرات
أنالقية  ،والبع ارتك خمالفات مالية  ،والبع مل يكن يفع شيئا
سوى نلق االنشقاقات يف ص احلملة !

99

العُنُفُلُنُيُفُـيدُُ...

ُيُومياتُثورةُالصبارُ...

عاَاا
اضْ ِربْ َ ...فلَسْنَا خنَااُ اسسواطْ َ لاس َط َ
َ دَوْا ااِل َازِعَا ااا عَ ِ َ ا ااا
اضْ ا ا ِربْ  ...ألَنو ا ا َ
اسضواارْب  ...قَشواا َق قَِْااَِّ اس يف ْاارِ

َلَ ااِ

فَاضْارِبْ  ..فَمَااا كَنْا َ ذا األمْارِ موْدَاِِ َا !
ب قَ ا ا اطوا ل َا ا ااا ِرَ
َّ اسضو ا ا ا ْر َ
كَ ا ا ا َّْ مَا ا ااالَ َ
ُ اسا ْا ا ا ِر قَا ا ا ِْ َلضَا ا ااَا
كِال مَ ا ااا سِِ ا اانط ِ
ألعْنَ ااا د ْر ِونَ ااا
ال اسضوا ارْب ْيْ ااِ  ..لال ا َ
ب قَ ا ا ِْ َفَنو ا ااا َاْ ا ا َِمَا قَ َماَ ا ااا !
كَ ا اَّْ ضَ ا ااا ِل ف
َْا ا ااا مَ ا اا ْر َ ا ااَِا َا ِل ِا ا ااا

ضَ ا اا ْربِ ْطَدِ ا اا ِ

سكِا ا ا ْر ِضَا ا ا ْربِ َ ا ااِل األلْ ِ مَ ا ااا َ َر َ ا ااا !
لَاقِ ا اُْ

َا ااا َ ...فَ ِدلْ ا اََ األَلْ
لاألَلْ

نَاقِمَا ااق

دَ ْا ا ارَو َ ْلمِ ا ااا عِا ا انْ َ مَ ا ااا ِل َ ا ااا

مَ ا ا ااا سْا ا اا َ دَضْا ا اارِب ِ ْطَان ا ا ااِا ِإ ْ ا ا ااطَ ِد َِّْ
حَدوا ا ا اات َنَنْ ا ا ا ا َ ا ا ا ا َ ْ فَروقْدَنَا ا ا ااا ِ ا ا ا ا َاَا
اا لعَ ا ااا َِ اََا ا ا قَا ا ا ِْ لَقَعَا ا ا ْ
اس َا ا اطْلَ كَ ا ا حل
َا ْا فَارو َق اسضوارْب َاالا اسشوامْ َا ملْ عَ َماَااا
َلحو ا اَُِْ كَ ا ا وا عنا ااط ِ اس ا اروفْ ِ

َلَا ااِ

فَا ْا ا اكَ ْر سِضَ ا ااال ِنَا لافْا ا ارَ ْو ِمَ ا ااا َا ا ا َناَا
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اس ُّلْ ا ا ااَّ نَ ا ا ااال َلَ ا ا اات اس ُّ ا ا ااال ِل َد ْ ا ا اارقِ َّْ
َم ْمَ ا ااا َا ا اَِا َرْ ا ا ا َّْ اعَنْا ا اِِ ممْدَ ِناَ ا ااا
فَاحْا ا الَلْ مِا ا ا َر اسنو ا ااالِ  ..و اسنو ا ااالَ م ْرِقَ ا ااق
لسْدَرْدَ ا ا َِِْ مَ ا ارو َ  ..سَ ا اطْ كَنْ ا ا َ مرْدَ ا ا ِِ َا !!
( من قصيدة « لساسق

فنط اسضرب » للشاعر  ،كُتبت يف ) 2004/33/2
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* مطقاق اعما

طسق اُ !

بعددد خطددا مبددا
الفجددر  ،وحددن اسددتيت
ال هددر اوجئددت بصددرا
اوجددد أنصددا احلدد
التحر ر !

 يف األول مددن ايا ددر  -مننددا  ،وكددا ذل د بعدددتُ كنددت يف اخليمد يف وسد امليدددا  ،ومد أذا
مددن النددا مددن حددول طلبددو النجدددة  ،اهرعددت ،
الددو ي حيملددو صددو مبددا يف وسدد ميدددا

لتددددد وصدد د املئددددا مددددنه إىل قلددد امليدددددا  ،يف منتصددددف  ،عنددددد
(الصيني ) !
تدددااعنا مجيع دا حنددو  ،وحاص درنا بك د مددا أوتينددا مددن قددوة ،
اسددتطعنا بعددد سدداعتن تتر ب دا مددن داعه د خددا الصدديني باجتددا املتح د
املصري  ،وميدا عبد املنع اض .
كانت الشمس سا ع ذلد اليدو  ،ممدا أ تندا بسدب احلدر وشددة
التداا  ،وأذكر أن قابلدت زو أخد (املهندد حسدا خلد )  ،وحينهدا
عرات أ زو أخ الصغرى (الدكتو شا املرس ) الديي داتفي مندي
ومن قد اختفى مساء االثنن يف ظروف غامض .
حن داعنا ي اجلموع إىل جه املتح بدؤوا بإلتداء احلجدا ة عليندا ،
وبعد العصر بدأ وصول اجلِمال واخلُيول .
لتدددد كاندددت محاقدد ال مثيدد هلدددا  ،مدددن سياسدددين ال فتهدددو معندددى
السياسدد د  ،وجمموعدد د مددددن جددددال األعمددددال احلمتددددى  ،تصددددو وا أنهدد د
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سدددتطيعو أ ه مدددوا مئدددا اآلالف مدددن البشدددر بدددبع
واجلِمال !

البِغدددال واحلَمدددر

مهمددا كتبددت يف وصدد محاقدد مددن مددول ونفددي دديا العمدد  ،الددن
أستطي أ أواي حت من احلماق !
وكما قال الشاعر :
سا ا ادَ َُحل ِ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
سِكَا َاءف َلَاء ْ ْ
ال اََمَاقَقَ َم ْ َ ْ َمرْ َِْالْ َا !
مدددن اجلدددد ر بالددديكر أ دد الء البلطجيد د كدددا مدددن بيدددنه بعد د
املددوا نن الددي ن تددرثروا خبطددا مبددا  ،وجدداؤوا حيملددو صددو الددرسيس
املخلوع  ،و طالبوننا بالرحي  ،وكا يا من أكثر املشا د ال آملدتي ،
أل وجدددود غدددر املدددرجو ن مدددن املمكدددن أ دددت اسدددتغ ل إلظهدددا مجيدد
املرجو ن مب هر حسن .
أذكددر يف ددي اللح ددا أنددي شددا د بعدد املصددو ن صددوِّ و
األحدددا مددن اددو إحدددى البنا ددا  ،والغر د أنه د كددانوا رتدددو ز ددا
عسكر ا ممو ا مث زي التوا املسلح  ،وحتى اآل ال أعرف ما تفسدر
ذل !...
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*

طسق ضا ط ع ش
يف ي املعرك  ،وقبي العصر حد حداد لدوال سد اهلل لكاندت

قد وقعت ميحب يف امليدا .
اف الوقت اليي كانت ك جهودنا منصب على صدِّ الغاز ن لك
ندددداعه باجتدددا املتحد د املصدددري  ،ددداج امليددددا مئدددا مدددن البلطجيد د
املسلحن باألسلح البيضاء من جه شا ع لعت حر .
ي اجله تت يف ظهرنا  -ملن ال عرف خر ط امليدا  -وبالتال مل
نشددعر بهدديا اهلجددو مددن األسددا

 ،وخطددو ة دديا اهلجددو أن د سدديدخ إىل

وس امليدا مباشرة  ،حيث جيلس النسوة واأل فال يف مرمن مدن اهلجدو
األكددي التدداد مددن جه د املتح د  ،ولكددن اهلل جن دد لنددا جنددودا مددن عنددد
اصد عنا يا اهلجو اليي لو مت ألوق خسداسر بشدر يف نسداء وأ فدال ال
ستطيعو الدااع عن أنفسه .
ما حد  ،أ اهلل شاء أ كو على يا الثغر ضاب جيش حمد

،

برتب نتي  ،وامس ماجد بولس  ،وقد استنجد ب الشبا الواقفدو عندد
الشدا ع لكد

غيددثه مددن د الء البلطجيد  ،اصددر ادديه  « :أعمد إ د

أنت مصر ّو  ،و

مصر ّو . » ! ...

ث أمس مبسدس  ،ووضع يف ام وكرن سيطلق النا على نفس !
اصددعد لد الشددبا علددى دبابت د يف موقد إنسددان
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وصف  ،وبدؤوا بتهدست  ،اما كا من إال أ أمس ببندقيت (املدري) ،
وبدأ بإ

النا يف اهلواء  ،افر املهامجو كاجلُرذا ! وكما قدال املثد :

(عساكر الكرا ماتضربش نا !).
ولوال ذل حلدثت ميحب ال عل مدا ا إال اهلل  ،ولوال النتيد ماجدد
وما اعل لسالت دماء أ فال ونساء  ،ولكن اهلل سل .

* اسدمرال املاركق حدت اسعير
استمر املعرك  ،ويف ي الليل حد ما ال ميكن تصوُّ ُ !
كا اهلجو أكي من أ رصد شخص واحد  ،ليل  ،سر وي ما
شا دت أنا  ،وما شا دت (ج ء من احلتيت )  ،وليس كلها بالطب .
لتد كا اجلو العا جو معرك بك ما تعني الكلمدا  ،وكدا
اجلميد خيوضدها بددرو الفدداء والشدهادة  ،كددا اجلميد خيوضدها واملددو
أقر من احلياة للخاسضن  ،تيكر قول الشاعر :
قَِْ َ ِلََّ املَسْدَ ْ ِرل َ

اس َط َاْ

ذا اسسحلا طُ رَْ ْ ِمرَ اخلَالَ ْا
ِ و اسعِ ارَالَ ال َْ ِْ
بهي الرو  ،خاض الشبا

ألعَ ا ا ا ْا
اَ

ي املعرك  ( ،ا و ما بعد

و )!

ال بد يف البدا أ أوضِّح أ اجلو العا أصبح خلي حن  ،اك من
يف امليدا جندي دي عم ً ما .
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املئا من الشبا
للدااع عن امليدا .

كسدرو كد شد ء صدل وحيولوند إىل أحجدا

و نا من تفدنن يف اسدتخرا ألدوا اخلشد واحلد دد لتكدو ن د وع
ستخدمها الشبا حلما أنفسه من احلجا ة .
اجلمي د أ ددي (األحجددا املتكسددرة) ال د كانددت يف املتددا األول
ُمعددةً للدددااع عدن الددنفس أو للدهجو علددى « األعدداء »  ،أبددى الشددع إال أ
حيولَها ايما بعد إىل أعمال اني م مجيل  ،منها لوح اهل ل والصدلي
ِّ
املتعددانتن علددى أ ض امليدددا  ،وقددد مسددت باحلجددا ة املتكسددرة ،ددي
الصو ة تبثها قناة اجل رة مباشر يف اواصلها الرسيسي بن اليامج .
و ندا أ ضدا مئددا مدن الشددبا تومدو بعمد موسديتى حتميسددي ،
وذل د مددن خ د ل الضددر علددى األسددوا احلد د د يف امليدددا بددري جس د
معددددن  ،ممد دا صدددن موسددديتى ضدددخم جددددا يف امليددددا  ،علدددى اإل تددداع
العسددكري (مددا )  ،ومح دس ك د الشددبا  ،وألتددى الرع د يف قلددو
املهامجن .
مئدددا مدددن األ بددداء قددداموا بعمددد مستشدددفى ميددددان صدددغر لعددد
اإلصابا الصغرة الناجت عن احلجا ة ال

لتيها املهامجو .

و يا املستشدفى تد بعدد الصدفوف األوىل بتليد  ،و ندا مستشدفى
آخر أكي  ،وأكثر تن يما  ،كدا جبدوا مطعد ( دا د )  ،وقدد أنتدي
األ باء العاملو اي أ واحا كثرة .
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مئدددا مدددن الفتيدددا حيملدددن املددداء والتمدددر واحلجدددا ة للشدددبا الدددي ن
واجهو العدو يف الصفوف األوىل .
باختصا  ...كا عشرا اآلالف  -بدو أي مبالغ  -مش كن يف
ي املعرك الكبرة .
وقد اخ ع الشبا عشرا احلي حلما أنفسه من يا اهلجو .
حاولنددا أنددا ومددن مع د مددن الناشددطن املسددا م يف صددد دديا اهلجددو
اليبري  ،اي بنا او إحدى العما ا ُمحملن بالطو  ،محلنا يف عباءة
كانددت معد  ،وصددعدنا عشددرة أدوا كاملد  ،وكددا ذلد أمددرا مر تًدا
جددددا .
املفاجرة أ الشبا يف العما ة كانوا فرغو األحجدا يف كد دابق ،
وتتوىل جمموع توصي األحجا إىل الطابق اليي لي  ،حبيث ال سدتهل
شخص اقت يف صعود عشرة وابق !
ولكنندا صدممنا علدى الصددعود ألنندا كندا نرغد يف االستكشدداف ،
وألننا كنا حن أ نرى إمكاني أ نسا يف املعرك من خ ل وجودنا
او أسطح املبان  ،ذل أ بع األعداء قد ج من او أسطح املبان .
بعد أ أوصلنا احلجددا ة  ،اكتشفنا أ السطح مُد من تدداما  ،وأند
ال داعدد لبتاسنددا يف العمددا ة ،لدديل ذ بددت أل ى أي األمدداكن حيتددا إىل
العو  ،اوجد جمموع تنادي املتطوعن عند مدخ شا ع شامبليو .
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وقفت مد دي اجملموعد  ،وكاندت جمموعدا البلطجيد تتد علدى
بعد مئ م تتر با  ،وبيننا وبينه دباب وعدد من اجلنود .
ظ املهامجو ت بو منا  ،وحنن على أ ب االستعداد .
وبعد ما تر من ساعتن انسحبت الدباب من بيننا  ،وانفتح الطر ق
أمامه  ،ولكننا كنا نفدو عددد  ،كدا عدددنا ضدع عددد عددة
مرا .
ولكددنه تتدددموا حنونددا  ،وبدددؤوا باحلددد ث معنددا بشددك مسددتف ،
ابعضدده تحددد عددن بيع د أبد د ملبددا بسددب مددا حتت د ملصددر مددن أمددن
و خاء ،وبعضده تحدد عدن (وقد احلدال) بسدب االعتصدا  ،وبعضده
تحد عن خرا بيت بسب االنف األمي !...
كا مشهدا غر با جدا  ،وتكنيكًا أمنيا مل أ يف حيدات مدن قبد ،
اه حياولو إضعاف ع اسمنا بهيا األسلو .
قلت ألصدقاس يف يا الوقت  :إنها بركا وحركدا السديد عمدر
سليما !
امله أني وجدد بتداس يف ديا املكدا مضديع للوقدت  ،أل العددد
الددديي مندد كدددبر جددددا  ،وعددددد املهدددامجن قليدد  ،لددديل انصدددرات ،
اوجدد املعركد باجتددا ميددا عبددد املدنع
ت داد اشتعاالً .
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* اسعِا األ ري

ماركق اعما حت متثاَ اسش ِ

كانت الساع قد اق بت مدن الواحددة بعدد منتصد الليد  ،أي أنندا
صرنا يف الساع األوىل من و اخلميس الثالث من ايا ر .
تتدددمتُ  ،وكلمددا تتدددمتُ أ ى شددبابا هددرول حددام ً مصددابا مددا إىل
دي اإلصدابا كدا شدد دا
املستشفى امليدان  ،وأذكر جيدا أ بعد
جدا  ،ارحد احملمولن كانت تسي دماؤ على األ ض بشك غ ر .
أذكر أ ضا أ أحد احملمولن كا صر بشددة ألند كدا مصدابا
حبرو  ،وذل بسب قناب املولوتوف ال ألتا ا املهامجو .
حددددن وصددددلت للصدد د األول وجددددد الوضدد د يف غا دد د اخلطددددو ة ،
املهددامجو اددو كددوبري السدداد مددن أكتددوبر  ،وبعضدده علددى األ ض ،
لتدددو احلجدددا ة واملولوتدددوف  ،ومدددوقعه ادددو الكدددوبري عطددديه تفوقدددا
كبرا .
األمددر الراس د أ ع مي د شددبا الثددو ة كانددت ال مثي د هلددا  ،اكددانوا
لتو عليه احلجا ة بك قوة  ،برغ ُبعد املساا .
وكدانوا تتدددمو بالسددواتر احلد د د الد صددنعو ا خطددوة خطددوة ،
وم ا م ا  ،واستمر املعرك بهيا الشك مني العصر  ،وحتى الفجدر ،
كا الصراع على التحك يف امليدا ت شيا بشي !
يف ددي األثندداء كنددت أق د يف الصد األول  ،ومل كددن نددا مددن
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عم ل سوى حتميس الشبا  ،ألني ال أستطي أ أقيف احلجا ة لك
ددي املسدداا  ،ولكددن وجددودي وس د الشددبا كددا فددرحه  ،وكددا
فددرحي أنددا أ ضدا  ،إذ كنددت أشددعر بددرني أعدديش حل د صددع علد أ
أعيشددها مددرة أخددرى  ،وحددن ددرتيي دداجس أ تكددو اللح د األخددرة ،
كنت أحس أنها حل د تسدتحق أ تكدو نها د للحيداة  ،ولكدي كندت
أستكثر ي النها الع يم على نفس !
كددا املهددامجو لتددو املولوتددوف بك د دندداءة علددى شددبا الثددو ة ،
تسددب ذلدد يف حددر بعدد األشددجا  ،وتسددب كدديل يف حددر بعدد
املمتلكددا  ،وتددت مطددا دا علددى أسددطح املبددان  ،وحسددمت يف النها د
لصاحل شبا الثو ة  ،ومت ترمن مجي أسطح املبان .
ظلت املعرك مستمرة حتى اق بت الساع من الثالث  ،وحينها أ ت
مشهدا ار دا  ،اتد أصبح الشبا عند تثال الشهيد عبد املنع داض ،
وأصبحوا حيتمو بالتمثال  ،واملهامجو لتدو بتنابد املولوتدوف علديه ،
اتست على التمثال !
ا إهل  ،ا خالق الكو  ،ا

مصر !...

انصرنا على من تص تثال الشهيد !...
دديا الرج د قَص دفَت ُ إسددراسي  ،و ددا ددو ن ددا مبددا
أخدرى !...

تصددف مددرة

خ د ل ددي األحدددا كنددت ألتح د عبدداءة ثتيل د مددن شدددة الدديد ،
221

العُنُفُلُنُيُفُيدُ...

وكنددت َألُ د ُّ أس د بكواي د ثتيل د حلما تهددا مددن األحجددا ال مددن الدديد ،
وحد ما كنت أخشا  ،إذ ستطت على أس ( وب ) ولكن اهلل سل ،
وستطت عل من اخلل .
وعرات بعدد ذلد أ بعد اإلصدابا كاندت بسدب بعد اخلداسفن
مددن التتدددُّ الددي ن كددانوا رمددو باحلجددا ة مددن مسدداا بعيدددة  ،وبالتددال
تست على إخوانه يف الصفوف األوىل .

* اسر اص اَي حيسَّ املاركق سلثطوال
بعددد ذل د  ،وعنددد السدداع الثالث د والثلددث  ،وبعددد أ سدديطرنا علددى
امليدا سيطرة كامل  ،شا د بر عيي التناص على كوبري الساد
من أكتوبر  ،يف اجله املتابل للتمثال وللمتح املصري .
مل أكن أعرف أ النيال من املمكن أ تص هلي الد ج !
ال أعرف من  ،وال همي أ أعرف  ،وال أعرف ألي جه تبعدو ،
وال همي أ أعرف  ،ولكني أقسمت أ أ وي ما حد !
مسعت صو الرصاص !
حددن بدددؤوا بددإ
أخرى !

الرصدداص  ،اسددتعد ُ شددعو نبت د الصددبا مددرة

ك !
الصبا ال ُ َ
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الصبا نبت تواج ك حيوا لتهمها بشو يف حلت !
ال ركدد الصدددبا إال اجلمددد  ،ولكنندددا قدددد
الو ي !

مندددا مجددد احلد د

انحن الصبا اليي ال ركل أي حيوا  ،حتى الرسيس !
للمرة األوىل يف حيات أعرف معنى صو الرصاص !
صو الرصاص  ،ليس صو انط قها من البندقي  ،ب
استترا ا يف جسد اإلنسا !
مسعت صو الرصاص و

خت

دو صدو

بطن الشا الواق جوا ي !

ال أد ي من و  ،وال أعرف ما حدد لد بعدد ذلد  ،وال أعدرف عددد
الشهداء الي ن ستطوا يف ي الليل  ،ولكي أ ت التناص ادو اجلسدر
بعيي  ،صوِّبو حنو الشدبا عمددا مد سدبق اإلصدرا وال صدد  ،ندا ...
حتت أ ج تثال الشهيد عبد املنع اض  ،وليشهد التا خ !
تيكر آالف أبيا الشعر يف ثاء الشهداء  ،ويف مد ح الع ماء :
كَ َ ْ َسَّْ َْم ْ حَيٌّ سِطا َ ل َسَّْ دَ َقَّْ
لت َمحَ ا ا اِف ال َل ََ اسنوا ا ا ا اطازِح
سَ ِئرْ حَسنَ ْ ف ََ املَرَاثِي ل ِذكْر َا
فَقَِْ حَسنَ ْ ِمرْ قَوْا ف ََ املََِازِح
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وقول الشاعر :
ِذا مَا َ َطُْ اسِو ا ا ا اوْرَ َاْ ا اَِ َ لاسوكَا
َمعَابَ اسوكَا طَ ْط ِا ل َسَّْ ْيُِِ اسِو ا ا اوْر
فَإِ َْنْقَ ِعْ مِ ْنََ اس ورعَا ا ا ا ا ااء فَإِنوا ا ا ا
سَ َوْقَت ل ََ اََ ْ مَا َقِيَ اس وِ ْر
شددهداء يف عمددر ال ددو  ،ويف عنفددوا النخيد  ،ويف مجددال عصدداار
غيطا مصر ستطوا يف ي الليل اللي ء !...
كاندددت تلدد املشدددا د دد مدددا أهلمدددي أ أكتدد قصددديدة (شدددهيد)
بالعامي املصر  ،بعد جنا الثو ة  ،وقلت ايها :
لاس ُّلَّْ فا ْ ...
طط ق ْا ْ ...
اُ َ
ا لني ل نا اسوَ ْل َي وق ططاَ را ْ ...
لاكوني مجاَ َوَ ِ اسقَرا ْ ...
طط ق ْا ْ ...
اُ َ
ُ مِ ْناِ َّْ لْا ْ ...
نِ َ ْ

حَِو ْلين ْغر

ُ مِ ْناِ َّْ لْا ْ
دقطسِّي َ ْ
مش قل سَ ...
كا

ِْ
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ف
َلِّ ْ

ِْ

ف
َلِّ ْ

ِْ !...

ُ ْ اعِِْْ ...
طَ ْ
َ ْرِْْ !...
لو ْ
انطلتددت الرصاصددا مددن بندداد التناصد  ،وبعددد ا بثددوا  ،انطلتددت
جمموعا من الشبا  ،ك جمموع حتم مصابا أو شهيدا !...
احتمينا بالسواتر  ،وأنا مشيت بب ء باجتا سو املتح املصري .
وانتهت املعرك .
وانتصرنا .
لتد أصبح امليدا ملكنا  ،وبعد ومن سيصبح الرأي العا معنا مرة
أخرى !

* ا دوال اُ سإل الل املِر
يف نفدددس دددي اللح دددا الد د كندددا نتاتد د ايهدددا  ،كاندددت مجيد د
التلف ونا تند وتبك حسدي مبدا  ،ولألسد تدو يف ديا األمدر
العد د من اإلع مين الي ن مل كن نبغ هل أ تو وا اي !
كد سدداء الشددبا يف ميدددا التحر ددر أ تبكد إع ميد المعد مثد
منى الشاذل بالدموع أما الكامرا إشفاقًا على مبا اليي رغد يف
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أ ميددو وأ دددان يف تددرا مصددر  ،يف حددن أ الرصدداص احلد ضددر
الشبا يف الرأ والصد !
ك ترمل شبا الثو ة  ،و رو مجي املدي عن يف مجيد التندوا
تتر بددا و د ُدردِّدو نفددس الكد  ،بددنفس األلفدداظ  ،حتددى أصددي املددرء
حبال د مددن الددي ول  ،مددن شدددة ( تددوا د اخلددوا ر ) بددن مجي د اإلع مددين
واليامج يف مصر !
جابر الترمو
يف ي اللح
الثو ة املصر !...

وسيد عل وغر

!...

كانت مجي حمطا التلف ة العاملي تتد إىل جاند

ب إ مجي الساس يف العامل كانوا تفو م الثو ة املصر  ،بدءا
من أمر كا  ،مدرو ا باالحتداد األو وبد  ،وصدوالً إىل دولد مثد تركيدا ،
اجلمي كا طال حسي مبا باح ا إ ادة الشدع  ،ووقفدت غالبيد
الدول العربي موق الشيطا األخر كالعادة .
ومدن الواجد نددا اإلشدا ة إىل أ الدولد الوحيدددة الد كانددت تدددع
بتاء مبا يف السلط علَنا ...
إسراسي !...
نعود إىل امليدا ...
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* املسدشعت امل ِاني
كدددا

طسق

اس ا

ددديا مدددا جدددرى يف الصدددفوف األماميد د  ،وقدددد كاندددت ندددا

معرك أخرى يف الصدفوف اخللفيد  ،ومل تكدن البطدوال ايهدا أقد مدن
معرك الصفوف األمامي  ،إنها معرك املستشفى .
ت املستشفى يف ميدا التحر ر  ،جبوا مطع
األمر كي .

ا د عند اجلامع

بددددأ املستشدددفى باسدددتتبال اإلصدددابا مندددي ال هدددرة  ،أي مدددي بددددأ
املهامجو بإلتاء احلجا ة عليندا  ،ويف حددود الثالثد عصدرا بددأ األدوا
الطبي والضمادا تنفد  ،وبدأ الطاق الطد حيتدال علدى ديا األمدر بدر
خيي اجلرو برق قد ممكن من اخليو  ،امن كا حيتا ست غرز
خيي جرح بغرزة أو غرزتن .
أ سدد املسدد ولو عددن املستشددفى مددن شدد ي مسددتل ما جد ددددة ،
ولكنه اوجئوا حبصا مر  ،اكا البلطجيد ضدربو مدن حيمد أي
أدو أو مستل ما بي  ،ث رخيو املستل ما او خدرو مدن شد ها
من أي صيدلي  ،و رمونها يف الني أو يف التمام  ،وكرنه يف انت ا أ
صطادوا أي أحد مع مستل ما بي .
عند تا الرابع انتهت مجي األدو واملستل ما من املستشفى !
كا عدد األ باء يف املستشفى أق من عشدرة  ،ومل كدن املكدا
حيتا أكثر من ذل  ،ولكن م بدء املعرك تغر األمو .
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عندددي شددهادة ملتطوع د يف دديا املستشددفى  ،د الصددد ت الع د ة
األسدددتاذة يدددا ااضدد  ،و دد إع ميدد معروادد  ،وكاندددت متطوعدد يف
املستشفى كممرض خ ل ي الف ة .
ما حد أن يف تا اخلامس حضر الدكتو املس ول ووجد الوضد
علددى مددا ددو علي د  ،اعم د ددو ومجي د املوجددود ن يف املستشددفى مددن أج د
توصددي صددرخ اسددتغاث إىل العددامل  ،ومت التواص د م د وسدداس اإلع د ،
وأمددر الدددكتو بدددر ددت تصدددو ر اإلصددابا بالفيددد و وأ دددت ادد دددي
الفيد و ا على اليوتيو والفيس بو .
كانت النتيج املباشرة ا تفداع عددد األ بداء  ،ارصدبح عددد األ بداء
مئا  ،وبالتال مت توز عه على عدة أماكن  ،وعلى عدة مستشدفيا يف
الصفوف األوىل عند خطو املواجه .
وبعد ا جاء الفر من عند اهلل !
بدددو متدددما  ،وجددد العدداملو يف املستشددفى عربدد كددبرة مليئدد
بكد املسددتل ما ال د حيتاجونهددا وبكميددا ضددخم جدددا  ،عرب د ايهددا
ضمادا ومضادا حيو وخيو جراحي وبنج  ...إخل  ،وجددو ا أمدامه
عند املستشفى  ،ودخلت هل من شا ع حممدد حممدود  ،مدن جهد اجلامعد
األمر كي د  ،وبهدديا مت ح د املشددكلتن  ،مشددكل الطدداق الط د قلي د
العدد  ،ومشكل املستل ما الطبي ال انتهت .
عند منتص اللي بدأ وصول اإلصابا بالرصاص !
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وكانددت يف البدا د إصددابا يف األ دددي واأل ج د  ،ث د أصددبحت بعددد
ذل (بعد الثاني صباحا) إصابا قاتل يف التل والرأ

!

تدديكر األسددتاذة يددا ااضد مشددهدا يف قمد البطولد  ،مشددهد ذلد
طددو ،
الشددا البطد  ،الدديي حضددر بإصدداب يف أس د بسددب حجددر  ،اخي ُ
وانطلق للجبه مرة أخرى  ،ث عداد بإصداب أخدرى  ،اعداجلو  ،ثد انطلدق
وعاد بإصاب ثالث  ،ث ابع  ،ويف املرة اخلامس عاد برصاص يف كتف !
الغر د  ،أنه د بعددد أ اسددتخرجوا الرصاص د من د  ،كددا ر ددد أ
عود إىل الص األمام إلكمال املعرك  ،ولكن الطاق الط اضدطر
إىل حج وحبس يف املكا لك مينعو من اخلرو !
من أسوأ ما حد يف ي الليل التب
بع

على سيا ت إسعاف حتمد

البلطجي وكسر الرخا  ،كإمدادا للمهامجن !
يا ما اعل احل

إىل شيطا

الو ي بالبلد  ،أجي م سك الرمح أ تتحول

جي !

ومن أسدوأ مدا واجهندا يف دي الليلد  ،أنندا قبضدنا علدى الكدثر مدن
املهامجن  ،وكا الكثر منه مدن أادراد الشدر

 ،وبعضده ضدبا ،

اتد قبضنا على ضابطن برتب نتي ومتد (على ما أذكر)  ،وك

ما

قَ ِب على نفس أ دخ حام ً (سنج ) ضر بها الثوا !
لتددد انتهددت الليل د بانتصددا الثددو ة  ،ولك د أكددو منص دفًا ال بددد أ
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أذكددر أ الصددفوف األمامي د كانددت عددامرة بفض د الكددثر مددن سددكا
األحيدداء الشددعبي الددي ن تفننددوا يف صدددن املولوتددوف  ،وبفضدد املئددا مدددن
التدددادمن مدددن احملاا دددا  ،باإلضددداا إىل الشدددبا املتددديمن يف ميددددا
التحر ر .
ولكن الفضد األول واألكدي يف دي الليلد كدا جلماعد اإلخدوا
املسدلمن  ،ولدوال ملدا مدر دي الليلد علدى خدر  ،دي شدهادة أشددهد ا
أما اهلل والتا خ  ،وأعتتد أ نا الكثر ن شهدونها مع .
يف اليدددو التدددال  ،خرجددتُ مدددن امليددددا مدددن أجدد تصدددو ر يف إحددددى
الفضدداسيا  ،وحددن حاولددت دخددول امليدددا مددرة أخددرى وجددد املئددا مددن
املرجو ن من أنصا الدرسيس املخلدوع  ،حييطدو مبدداخ امليددا كلدها ،
وظللت عددة سداعا أتنتد مدن مددخ إىل مددخ  ،ويف كد مددخ أجدد
معركد تجمد ُ ايهددا د الء املددرجو و علددى أحددد الددي ن حيدداولو الدددخول
و ضربون ضربا عنيفًا  ،ويف مرة من املرا ضربوا أمام شابا ظ تسد
أن ليس متجها للميدا أص ً  ،وسال من الد بغ ا ة .
كنت قلتًا أل وجه معدروف بسدب ظهدو ي املتكدر يف اإلعد ،
ليل حرصت على أ أمش بهدوء وخبف  ،حماوالً إخفاء وجه بددو أ
أتلددث ك د ال أثددر الشددكو  ،وكنددت قلتً دا مددن أ عددراي أحددد د الء
ايتعرض ل بسوء .
تكنت من الدخول  ،وأصدبحت أشدعر بشدعو نبتد الصدبا داسمدا ،
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ولكن بدأ أشعر بر دي النبتد حتمد ال دو والثمدا  ،وأنهدا تر دد أ
تعط د دديا اخلددر ملددن سددتحت  ،أل ضددها وشددعبها  ،تام دا كمددا أعطددت
املهامجن شوكها !
بدأ ُ أحسُّ برننا سننتصر ال حمال  ،وبرننا ال بد أ نضد كد
الطاقا الراسع يف ر ق البناء .

دي

يف يا اليو (اخلمديس  1ايا در) بلغدت صدفاق جر ددة األ درا أنهدا
نشددر خدديا سيس دا يف الصددفح األوىل خ صددت أ امل ددن قددد خرجددت
ملبا ع مبا وتر يد !
كا املانشيت مكتوبا باللو األمحر  ،اتخيلتد وكرند قدد كتد
بدماء شهداء ليل البا ح !
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إذا كَاا مِ ْااْل َخللا ا م اَْتِاا ِْاا لْ ِ ا ا ل
ن لَا ا ا لْ يل ا ااَا الَُ ا اال ِ َُِْ مْا ا ا ل
َلعِ ل ا اال َ
ع ْعِ ل ا اتَ َ لم ِ ا الَِ ال َُ ا اتِ ِ ك ا ااً
ولَ ا ا ل ِ
ت لَا ا لعِ شَ ومْا ا ل
ِْا ا م العِ ل اات ِ شَ ااَ اليْا اعل ِ
ْ صل ا االِ ِ ا ا ااَو ا َ ا ااَلو واليْ ا ااعلت ِ ل ا ااٌَ
فَتِبلشَ ا ااَ لَا ا ا اُنْلا ا اتَِ و تلِْ ا ااَ خلِ ِا ا ا ا ل
سا ا ا ااَِابِ ِوِا ا ا اا ُ ا َا ا ا ااَلوِ ا ا ا اا ِ ِا ا ا اا و
و ِبحلا ا ا ااْ ِو ا ا ا الد ا َ ا ا ا اَلو ا ا ا ا ِ بَِاخل ا ا ا ا ل
مبمصلا ا الِ ِعا ا ا اليْاعل ا ات قاصْ ا ا ا اةَ ا اا َ
و ِ لو ا ا اَن ر قَصل ا ا ا مل اْ ِ بِا ا ااة ِ ك ا ا ا ل
فَ ِبلشَا ا ااَ ْ ِل ا ا اا م ال َْخللا ا ا ا مل ط ا ا اات فعِ لتِ ا ا ا
ا ِبلشَا ا ااَ ِِلِا ا ا ا ل
و ِ ك تِ ا ا ا ْ ْ ا ا ا ا ل م
و ِتلونا ا ا ااُ َْلا ا ا اال ال ا ا ا ا َْخلل مل ر كن ا ا ا ا نْْ ا ا ا اةَ
و ِبحلا ا ااْ ِْ ا ا ا ِا ال ا ا ا َْخلللم الوَش ا ا ا م بِْ ا ا ا ومْ ل
وإمبْ ا ا ا ا لَيِ ا ا ا اعلتٌ ِول ا ا ا ا م ال ا ا ا ا ِ ِ ا ا ا ابلل
طَا ا ا ا ا اا وم َ دَْ ا ا ا ا ا ااً ْا ا ا ا ا اا و عِا ظ ا ا ا ا ا اا ل
فَ ِصل ا ا ا اابل إممل كَا ا ا ا ا ِم التْاو ا ا ا ا ا ِْ ُِْْا ا ا ا اةً
و ِضل ا ا ا المُ إممل كَ ا ا ا ا ِم ال ِْْ ا ا ا ا م َِا ا ا ا ا ل
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ْ صل ا ا ا ِل ِ ا ا الَِ ِعلابا ا ااً ا ا ا َُِ ِ ك ا ا ااً
يِا ا ا ا اا َلن

تا ا ا ا ااً و

تا ا ا ا ااً يِ ا ا ا اا

ل

ب ِ ا ا ا ا ا َِّ َُّ ْ ا ا ا ااً  ،وبِشتا ا ا ا ا ِْعلضِ ا ا ا ااو ل
وكن ا ا ا ْا ا ااُا ال ا ا اَدبل ِ لَ ا ا ا ِْ ا ا ا

ا اا ل

ك ِ لا ا ا م العا ا ا إممل خلِا ا اتْ ِِ ْح ا ااً
ِلِابِا ا ا َ
ِع ااَ سِ ااشْ قَصلا الم ال ا ا م َِ ْا ا ل قََِا ا ا ل
بِْ ا ا ا ا ا ا ل ْ لصْ ا ا ا ا ا ا ل

ا ا ا ا ا ا ْ بِيا ا ا ا ا االد

إلعلا ا اَِا م فا ا ا ن َق ا ا ا ا ا ا ل
إىل سِا ا ا ِ ا ا اة ا م
س ِ ل ال َُ ا ا اات عتلا ا ا اَِ ا ا ا اُِا تِ
فَتِْلا ا ا اشن ن
و تل ا ا الِنن ْ ا ا اْل ِل ا ا ا م اليْ ا ا ا ِ ِة ِ َْ ا ا ا ل
( من قصيدة «

ء حم َ » للشاعر  ،كُتبت يف ) 2229/55/55
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* لش ء ب ْي ر ْت

الرباَعي

ظهرية يوم اخلميس  3فرباير  ،طلب البدكتو الربادعب ترتيب لقبا
مببب شببببا القبببو السياسببببي يف منزلببب بطريببب مصبببر  -اإلسببب ند ي
الصحراوي  ،مل أكن متحمسًا ملغاد ة امليبدا يف هباا التوقيبت خوفبا مبن
عدم التم ن من دخول امليدا مرة أخر  ،خاص بعد أنبا و دتنا عن أ
هناك منعًا وتعسريًا ألمر الدخول من قبل اجليش .
حاول بت االعتبباا عببن املوعببد ول ببن األسببتا عل ب الربادع ب شببقي
الدكتو أخربنا أ الدكتو الربادع يريد حضو ي م مصبطى النابا
عل وج اخلصوص  ،و لب لبحب التحبرك يف الىبةة القادمب  ،وللحبوا
حول قرا ة اللحظ الراهن .
و افقنبا يف هاه الزيا ة الناشببط عبد املبنع إمبام مسبؤول احملافظبا
حبمل الربادع  -سابقا  -وكال الناشط ياسر اهلوا ي  ،وحني وصبلنا
ملنزل الدكتو وجدنا عددًا من النشطا الشبا الباين شب لوا بعبد لب
ائتالفا من االئتالفا العديدة لشبا الثو ة  ،وه عدة أفبراد بعضبه مبن
حبز اجلبهب  ،وبعضببه نشبطا مبن حركببا احتااجيب  ،ومبنه بعب
النشطا السابقني حبمل دع الربادع  ،الباين تسبببوا يف مشباكل جب
باحلمل أد خلروجه وانشقاقه عن احلمل قبل الثو ة بعدَّة أسابي .
بببدأ هببؤال الشبببا يف احلببدي وحتليببل الوضبب الببراهن مببن وجهبب
نظره  ،حتبدَّث أحبده وهبو ناشبط يسبا ي ال أ كبر امسب  ،فصبدم
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سبببو تقبببديره للموقب ب وهبببو حيببباول اإلحيبببا للبببدكتو الربادعب ب ببببمنه
يسبببيطرو علب ب امليبببدا  ،وأنهبب القبببوة األساسبببي املوجبببودة يف امليبببدا ،
واستمر يف مبالغا تنايف الواق  ،جعلتنا نتبادل االبتساما أنا ومصبطى
وعببد املببنع إمبام إشببىاقا علب سببو الرؤيب  ،وعببدم قبرا ة الواقب بشب ل
صحيح هلاا احلد !
أعقب يف احلدي شبا آخبر ادعب أنب مبن قيبادا جاعب اإلخبوا
املسلمني  ،وحنن مل نسم امس يومًا  ،وال نعرف هل هو أصال من تنظبي
اإلخبببوا أم ال  ،وعرفنبببا بعبببد لب ب مبببن بعب ب قيبببادا اإلخبببوا أ هببباا
الشخص ليس من اإلخوا  ،وإمنا هو طال جامع حم لإلخوا  ،وأنب
ال يعبِّر إال عن نىس فقط !
وعل نىس وترية تضخي الاا  ،وختيل أشبيا ال عالقب هلبا ببالواق
أكمل هاا الشا حديث .
هاه اجملموع مل ي ن هلا يف امليدا سو إ اع  ،موَّهلا أحد كببا
املهندسني  ،وهو جل وط  ،حمةم  ،ول ن مل ي ن هلب دو يف سبو
األحداث يف امليدا سو هاه اإل اع  ،ومل ت ن إ اعته ه األه  ،بل
كانت إ اع اإلخوا املسلمني أمام ها ديز ه أكرب اإل اعا يف امليدا !
كالم الشبا غري الدقي جعل أطل ال لم ألعق  ،وت لمبت
بصراح موجهًا حبديث للبدكتو الربادعب ول بل احلاضبرين وقلبت  :إ
املبالغب يف احلبدي عبن الثبو ة وتصببويرها كمنهبا مبن إجنازاتنبا حنبن أمببر
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ليس دقيقا باملرة  ،ليس هناك قيبادة للميبدا  ،وال يسبتطي أحبد أ يبممر
املعتصمني بمي ش  ،ومَن يدَّعِ لب فهبو خمطب  ،أو ال يبر مبا حولب ،
إ ما حيدث يف التحرير أمر عظي  ،ول ننا ينبغ علينا جيعًا أ نتحل
بقد كبري من التواض وحنن نتحدث يف هاا األمر !
أكد ُ يف كلميت أ الثو ة اآل شعبي  ،وأ الشع هو مَن ُيقر ،
وأ مَبن يببزعُ غببري لب يقببدم صببو ة مغلوطب  ،وكببر أكثببر مببن مببرة
ضرو ة أ نتواض وحنن نتحدث يف هاا الشم !
برغ حرص عل اهلدو التبام أثنبا احلبدي  ،وببرغ انتقبائ ألد
وأ ال لما واأللىاظ  ،إال أ كلميت أثبا حىيظب هبؤال الشببا ،
فقد أ ادوا أ يقدموا أنىسه للدكتو الربادع كقيادا ميداني ثو يب ،
وأتت كلميت لتنس حماولته  ،وكا الدكتو الربادع من احلصباف
واحل م ب حبي ب اسببتطاع أ يىه ب ل ب  ،فقببد كببا يتعا ب جببدًّا ممببا
يقول هؤال الشبا ويدَّعون !
وأمَّن عل كالم بشدة يف مسمل التواض .
امله ب أ أحببده وهببو ناشببط شببيوع وكببا عض بوًا سببابقا حبمل ب
الربادع حني كنت منسقها العام  ،مل يسبتط متالب نىسب  ،فقباطعن
حبدة وسااج وقال  :إ عبد الرمحن يوس مل ي ن موجودًا بامل با ،
عل الوض وهو غائ عن ؟
وحنن ال نراه أصال بيننا ف ي حي
تاكر قول املثل (البطيخ القرعب لبَّهبا كبتري)  ،ثب أجبتب بهبدو
شديد  :يبدو أن ال تر يا أستا فال  ،وهاه مش لت !
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مل أكن أختيل أ املزايدة من هؤال من املم ن أ تصل هلباا احلبد
املضح من إن ا وجودي بامليدا !
العامل كل قد آن بد ًا من يوم  21يناير وأنا أحتدث من امليدا !
عشرا املداخال واللقا ا !
آالف البشر أون يف امليدا !
هل مي ن أ ين ر ل عاقل ...؟
كانت خيمتنا وسط امليدا أول خيم تنص يف امليدا أصال !
امله حني قلت هلاا الشخص إن ال ير  ،قاموا جيعًبا باالسبتذاا ،
وقبر وا االنصببراف اسببتن ا ًا ل المب  ،ومسبح هلب الببدكتو الربادعب
باالنصراف  ،وانىرد بنا حنن الثالث  ،أنا ومصطى الناا  ،وعبد املبنع
إمببام  ،وجلسببنا مع ب حببوال السبباع  ،وتمكببد لببدينا تطبباب وجهب نظرنببا
متامًا م وجه نظر الدكتو الربادع الاي قال لنبا  :إ الةفب بالشببا
واج ب  ،فخببربته قليل ب ومحاسببه كبببري  ،ولببال قببد ي ببو تقببديره
للواق غري سلي يف بع األحيا .
واتىقنا م الدكتو الربادع عل أ اسةاتياي الثبا ه احلل ،
ول ن ال مان من فتح قنوا حوا قد تبؤدي خللخلب األوضباع  ،واخلبرو
مببن النىب املظلب البباي يريببد النظببام إدخالنببا إلي ب  ،وتنبباول النقببا قببرا ة
الواق  ،وحب ف رة اإلعال الدستو ي املؤقت  ،وانصرفنا بعدها لنعود
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إىل ميببدا التحريببر  ،وفوجذنببا بهببؤال الشبببا يقىببو علب مببدخل مز عب
جرانبب (حيبب يسبب ن الربادعبب ) يف سببيا تني  ،وفهمنببا بعببد لبب أنهبب
كببانوا يريببدو الببدخول مببرة أخببر للببدكتو الربادع ب بعببد انص برافنا ،
وهبباا مل حيببدث  ،حي ب اكتى ب الببدكتو الربادع ب بببال اللقببا البباي
جع بنا .
وحني وصلنا للميدا جا نا اتصال هاتى من أحد البزمال أخربنبا أ
عببددًا مببن هببؤال الشبببا قببد مت القببب علي ب يف منطق ب اهلببرم  ،وختيَّ بلَ
البع أ هباا بسبب لقبا الربادعب  ،وهباا كبالم أظنب غبري صبحيح ،
ألننببا لببو كنببا مسببتهدفني لببت القببب علينببا جيعً با  ،وكببل مببا حببدث أ
حببوال سبببع أفببراد مببن هببؤال الشبببا هبببوا ألحببد املقبباه بعببد انتهببا
االجتماع  ،وجتاوزوا وقت احلظر  ،واشتبهت فيه الشبرط العسب ري ،
ولال قامت بالقب عليه دو أ تعرف مَن ه أصال !
وتناول اإلعالم خرب القب عليه ألنه قابلوا الربادع  ،وأنا أعتقبد
أ هاه املعلوم غري سليم  ،ويؤيد ل ما واه ل املهندس ياسر اهلبوا ي ،
وكا من ضمن املقبوض عليه .
إ معظبب هبباه االئتالفبببا  -لألسبب  -ظببباهرة صببوتي إعالميبب ،
وسوف تتآكل وتتالش  ،وستنقس علب نىسبها  ،فهب كمبا يقبول املثبل
(زي السم ياكل بعض )  ،واأليام بيننا !
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* حم ولة ل ُخل ُ إىل الب
يف هاه الليل  ،وبعد خروجب مبن منبزل البدكتو الربادعب  ،خطبر
يف بال أ أقض الليل يف منزلب  ،فهبو قريب مبن منبزل الربادعب نسببيًّا
(حوال عشرين دقيق )  ،ول ن جا ن خرب من املنزل أ هنباك أشخاصًبا
أغرابًا قد حاموا حول املنزل  ،وسملوا ع !
حينها شعر أ ميدا التحرير هو أكثر األماكن أمنًا بالنسب ل !
كانت ائحيت تىوح م عل ُبعد ميل  ،وكنت مل أستح منا عدة
أيام  ،ول ن قر أ أ ه للميدا  ،أل الاين سملوا ع من املم ن
أ ي ونوا تابعني ألمن الدول  ،ومن املم ن أ ي ونبوا فرقب اغتيباال ،
مببن املم ببن أ ي ونببوا أي ش ب يف هبباا اجلببو املضببطر البباي متببر ب ب
مصر !
عرفت بعبد لب أ هبؤال األشبخاص كبانوا غالبًبا مبن املخبابرا ،
وأنهب كببانوا يريببدو فببتح قنبباة اتصببال  ،و لب بببممر مببن عمببر سببليما ،
ول نه مل يناحوا يف العثو عل َّ .

* مجعة الل

 ،وَو ِ الَ ْ

يف يببوم اجلمعب (جعب الرحيببل) تلب الببيت دعونببا هلببا يف البيببا البباي
حتدثتُ عن سبابقا  ،كبا املشبهد أكبرب مبن ال لمبا  ،كانبت أخببا
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معركب ب األمبببس قبببد وصبببلت جلبببز كببببري مبببن النببباس خبببا امليبببدا ،
وانع س ل عل عدد احلاضرين ألدا الصالة يف امليدا .
ضخام العدد جعلت أنصا احلز الوط الاين حياصروننا ينزوو
كاجلر ا  ،ودخل الناس إىل امليدا يف أما تام .
ال مي ن تقدير عدد احلاضرين  ،ول نب كبا أكبرب مبن الثالثبا
املاض  ،أي أ العدد كا يف حدود ثالث ماليني شخص أو أكثر .
كنببت أمتن ب أ ي ببو اإلمببام جببل ديببن مببن املؤسس ب الرمسي ب ،
كشيخ األزهر  ،أو املىيت ول ن لألس  ،كا موق املؤسس الدينيب
عبببببا ًا عليهبببببا  ،ويشبببببمل لببببب املؤسسبببببا اإلسبببببالمي  ،وال نيسببببب
األ ثو وكسي كال .
امليببدا كببا في ب الببدكتو حممببد سببلي العببوا  ،وكببال الشببيخ
صببىو حاببازي  ،وبع ب الشببيو األزهببريني الشبببا  ،وكببا منظببره
بعمام ب األزهببر يببدخل البها ب لقلببو النبباس بش ب ل ال يتصببو  ،ف ببا
املعتصمو يشعرو بش من الربك بسب وجوده بيننا ليال ونها ًا .
لقد صبمتَتْ جيب املؤسسبا الدينيب الرمسيب  ،ببل إ بعضبها نطب
بالزو  ،والتا يخ سي ت أ العالِ املسل الوحيد الاي نط باحل كا
الشبببيخ القرضببباوي  ،فبببمفت بوجبببو املشبببا ك يف هببباه الثبببو ة  ،وببببم
االشةاك يف إزاح هباا الطاغيب واجب علب كبل مسبل  ،ببل علب كبل
مصري  ،فازاه اهلل خريًا عما قدم لألم املصري من موقع .
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وأنا أعتقد أ مذا اآلالف قد نزلوا يف هاا اليوم يف حمافظا مصر
املختلى بسب كالم الشيخ يوس .
حي ب ل ب الصببدي العزيببز  ،وال ات ب املوهببو األسببتا محببببدي
عبد الرحي قائال  « :أم يا أستا عبد الرمحن حبني مسعبت الشبيخ يقبول
انزلوا  ،أمرت بالنزول » !
أين هاا من موق شيو التيا السلى الاين صوَّ وا الثبوَّا وكبمنه
خوا !...
بعببد أ انتهببت اخلطبب  ،وبعببد أ أدَّيْنببا صببالة العصببر جعًبا  ،وبعببد
صالة الغائ عل أ واح الشهدا  ،انطلقت اإل اع بالسالم اجلمهو ي ...
يا خال ال بو  ...إنَّبا ُنشْبهِدُك علب صبمودنا  ،حبب ماليبني البدموع
اليت انهالت من كل احلضو يف وقت واحد !..
يا خال ال و  ...إنَّا ُنشْهِدُك عل أننا لن نىرط يف دم الشهدا مهما
فعلوا بنا !...
كانت حلظ ال توص !...
ماليني الباكني الصامدين  ،يبرددو النشبيد البوط مب حشبرجا
ب ائه !...
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* اِت ع ْو ر ع َة الَكتَ عبَ اجل

ْصطوَ

يف نىس هاا اليوم وجدت مطلوبًا الجتمباع يف عيبادة البدكتو عببد
اجلليل مصطى املنس العام للامعي الوطني للتغيري جبوا امليدا يف با
اللو .
منا يوم اخلامس والعشرين من ينباير وأنبا ُأدْعَب الجتماعبا وأحباول
التهر من احلضو !
كنت أ يد أ أبقب يف امليبدا مب النباس  ،وال غبب لب يف أ أقبوم
بدو القائد .
مل أمت ن من اهلرو  ،وحضر االجتماع .
وخالص ما دا في أ البدكتو حممبد أببو الغبا عبرض علينبا أمبرًا
مهمًّا  ،فقد اتصلت ب الدكتو ة مشبرية خطبا وزيبرة األسبرة والسب ا
ونقلت طلبًا من ئيس الوز ا أمحبد شبىي برغبتب يف اللقبا اليبوم  ،فقبال
هلا إن ال يستطي قبول طلب إال بعد أخا موافقب ميبدا التحريبر  ،وطلب َ
إعطا ه بع الوقت .
اتصببل الببدكتو أبببو الغببا بالببدكتو عبببد اجلليببل مصببطى منس ب
اجلمعي ب الوطني ب للتغببيري وعقببدنا اجتماعً با يف عيادت ب  ،وحضببر االجتمبباع
معظ ممثل القو الوطني  ،وكال ممثلب الشببا  ،وعبرض موضبوع
مقابل الىري شىي  ،وطل الدكتو أبو الغا اإلجاب عن ثالث أسذل :
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أوال  :هل هناك تىوي

من اجلمي بالاها ؟

وثانيًا  :م مَن ياه ؟ ألن ال يريد أ ياه وحده .
وثالثًا  :ما ا يقول بالنياب عن اجلمعي ؟
ومتت املوافق بإجاع احلاضرين مببا فبيه د .حممبد البلتباج ممثبل
اإلخوا عل أ يت اللقا  ،واقةح د .أبو الغا أ أ ه أنا مع  ،وكنت
 مبنته األمانب  -غبري اغب يف الباها  ،ول ب ال أسبتطي أ أقبولهلاا الرجل بالاا (حممد أبو الغا ) كلم ال !...
وافقت عل الاها احةامًا ملقام هاا الرجل عندي  ،وكانت وجهب
نظره أن يريد وجهًا شابًّا بصحبت  ،وكا كالم منطقيًّا يف ضبرو ة أ
يصحب شا .
متبببت صبببياغ عبببدة طلببببا  ،الطلب ب األول عاجبببل وهبببو أ تضبببمن
ح ومت أمن امليبدا  ،أل بلطايب احلبز البوط كبانوا مسبتمرين يف
غا اته .
وكببال أ تعلببن احل ومبب أ حبب التظبباهر السببلم واالعتصببام
م ىوال للمصريني .
وهناك ت لي آخر  ،يتعلب بتوصبيل سبال صبرحي تتعلب بشبروط
اجلمعي الوطني للتغيري للالوس عل طاول التىاوض .
الشرط األو  :حيل حس مبا ك عن السلط  ،إما حيال ماديًّبا ،
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وإما حيال معنويًّا سياسيًّا من خالل تىعيل املبادة  539مبن الدسبتو  ،تلب
املادة املتعلق بتىوي الرئيس صالحيات ملن يشا من نواب .
وكا هاا االقةاح قبد اقةحب البدكتو ضبيا شبوا يف مقالب يف
جريدة الشرو  ،وقد استحسنت كثري من القو الوطنيب كمبدخل حلبل
األزم  ،وكمخر ملبا ك من السلط .
واألمببر الث ا بي  :االعببةاف بشببرعي الثببو ة  ،و لبب مببن خببالل عببدة
إجرا ا  ،من أهمهبا التعهبد بعبدم مالحقب أي شبخص شبا ك يف أحبداث
الثو ة (من املدنيني والعس ريني) .
التعهد مبحاسب مَن اعتبد أو حبرَّض علب االعتبدا علب الثبوَّا ببمي
ش ل من أش ال االعتدا  ،والتعهد بتحقي املطال السياسي للثو ة .
خببالل االجتمبباع اتىب اجلميب علب ضببرو ة توصببيل سببال إىل قطببي
النظبببام  ،الىريبب أمحبببد شبببىي  ،واللبببوا عمبببر سبببليما  ،وهبب شبببروط
اجلمعي لبد التىاوض .

* االِت ع ْا الول ق و ق
فوضَبنَا احلاضبرو بتوصببيل
هببت مب البدكتو أببو الغببا  ،بعبد أ َّ
هاه الرسال .
كنت حريصًا عل أ أ ه مبالبسب املتسبخ  ،ببال(كبا ) الباي
ألبس  ،بالبنطلو اجلينز الاي متز مبن النبوم علب الرصبي  ،ببدو أي
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مراعاة ألي ش ليا  ،هبت وكمن ألبس زي احلر !
وصببلنا جمللببس الببوز ا مبب الببوزيرة مشببرية خطببا  ،و لبب بعببد أ
كبنبببا معهبببا سبببيا تها نظب برًا لصبببعوب الوصبببول جمللبببس البببوز ا بسب بب
اإلجرا ا األمني  ،واستقبلنا الىريب  ،وجلسبنا معب مبا يقبر مبن سباع
ونص .
كا تىاعلب مب املطلب املتعلب بباالعةاف ببالثو ة إجيابيًّبا  ،وكبا
عل استعداد لعمل كل ما نطلب  ،أو لنقل بهاا حاول أ يوهمنا !...
وتعهَّدَ شىي بتطهري املنطق حول امليبدا مبن البلطايب  ،وإعبال أ
ح االعتصام السلم م ىول .
وبببدأ مناقش ب النقط ب اخلاص ب برحيببل مبببا ك  ،واسببتمر النقببا
حوال  02دقيق  ،وحنن مصرُّو عل حيبل مببا ك  ،وهبو يقبول إ فبةة
 ،وبعد أخْبا وجَباْ مل
أ بع أشهر ليست طويل بعد  32عامًا من احل
نصل إىل نتيا  ،وكلٌ ُمصِرٌّ عل أي  ،ويببدي حااب املختلىب  ،وقلنبا
إننا لسبنا مىوضبني بالتىباوض علب حيلب  ،وإمنبا حنبن حنمبل سبال ببم
حيل مطل ئيس ال تىباوض فيب  ،وقلنبا إننبا مسبتعدو أ يرحبل فبو ًا
عل أ ي و ل بطريق غري مهين  ،وأ ل لو مت  ،فمن املم ن أ
حناول أ نعبرض األمبر يف ميبدا التحريبر  ،وإ ا وافب املعتصبمو سبتحل
األزم .
كا الدكتو أببو الغبا حريصًبا علب توضبيح ف برة أ اجلالسَب ْينِ
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أمام ال ميل ا القبرا  ،وكنبت حريصًبا علب أ أفْهَب َ الرجبلَ اجلبالسَ
أمام .
كا احلوا مع متعبًا  ،وكا من الواضح أن ُم َّبلٌ متامًا !...
وصلْتُ مع لد ج أ أقول ل :
حضرت
الشا ع !...

جل دول  ،وتعرف معن أ ينزل عشرة ماليني مبواطن إىل

جمُ بمن يرد يف منطق أخر  ،فم اه يقول  :حسب مببا ك جبل
فمُفا َ
طي  ،وبطل أكتوبر  ،وال يستح منا هاه النهاي أبدًا !...
أقول ل  :هناك عدة ماليني يف امليدا ال مي ن أ يوافقوا عل هاا
األمر !...
فببريد قببائال  :يببا أخ ب  ...إ الضببباط األحببرا البباين أنهببوا احل ب
 ،ضربوا للمل تعظي سالم حني وضعوه عل ظهر اليخت !...
املل
فمضطر أ أ د علي قائال  :إ تىوي

سلطات لنائب ت ري كبري ،

و مبببا ال تسببمح الظببروف ل ب فيمببا بعببد بهبباا األمببر  ،وقببد يرتىبب سببق
املطال  ،فمسرعوا باالستااب ( ،وقد كنت حمقًّا  ،ولو اسبتاا لرمببا
أنقا ئيس ) .
فيببدأ ببال الم عبن بطبل احلبر والسبالم  ،أ مببا ك (مبش وحبش
أوي كده  ،والراجل عنده  03سن حيىضل قد إي يع ) !...
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تاكر قول املثل ( :أقول ل أغا  ،يقول ل  :والده كام ؟) !...
اضطر

يف نهاي األمر أ أقول ل :

« حس مببا ك الباي تتحبدث عنب ح ب البلبد ح مًبا مطلقبا ملبدة
أحد  ،ومل خي حربًبا  ،ومل
ثالثني عامًا متصل  ،مل ينازع يف احل
ينب شيذًا ُياكر  ،ومل يق سو باهلدم املبنظ جلميب مؤسسبا الدولب ،
ولقي اإلنسا املصري ...
يا سيادة الىري  ...لقد أمس نا بضباط شرط حياولو قتلنبا بسبن
ومطاوي  ،هاا ما فعل ئيس مبصر » !...
فس ت ومل ينط !...
كا الرجل مهابًا جدًّا معنبا  ،ول بن كبا مبن الواضبح أنب (عببد
املممو ) !...
انصرفنا  ،وبلغْنا اجلمعي مبا جر يف احلوا .
يف نىببس هبباه الليل ب هبباتى الببدكتو ضببيا شببوا  ،وقببال ل ب إ
هناك اجتماعًا سيعقد م اللوا عمر سليما  ،وأن يريدن أ أحضر .
فطلبت من بع الوقبت  ،وهاتىبت البدكتو عببد اجلليبل مصبطى
وأخربت ما أخربن ب الدكتو ضيا  ،وعرضت علي أ أ ه مع ألبلب
الرسال للوا عمر سليما .
فقال ل  :ا ه .
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ويف وقت متمخر من نىس الليلب  ،اتصبل بب البدكتو أمحبد دَ َّا ،
وقال ل إ الدكتو عبد اجلليل مصطى يطل مب عبدم الباها للقبا
اللبوا عمبر سبليما  ،فقلببت لب  :وأنبا حتبت أمببره  ،وطلببت منب أ يتصببل
يرف احلبر عب ،
بالدكتو ضيا وأ خيربه بمن لن أ ه  ،و ل ل
وتعهد هو بم يىعل  ،وأُغِْل َ املوضوع .
كا

ل يف الساعا األوىل من يوم السبت  1فرباير .

* لش ء ال َاء ع ل س

م

ويف صباح اليوم التال األحد  6فربايبر  ،هباتى البدكتو مصبطى
الناا  ،وأخربن أ هناك اجتماعًا م اللوا عمر سليما  ،وسناه أنا
وهببو واملهنببدس ياسببر اهلببوا ي  ،وحببني سببملت هببل يعببرف الببدكتو عبببد
اجلليل باألمر ؟ أجا باإلجيا .
استغربت من األمر  ،فقد طُلِ َ م عدم الاها باألمس  ،ث يطل
م اليوم الاها !
كا األمبر واضبحًا  ،املطلبو توصبيل نىبس الرسبال البيت وصبلناها
للىري شىي  ،الرسال املتعلق بشروط اجلمعي لبد أي تىاوض .
انطلقنا ثالثتنا  ،و هبت بنىس املالبس البيت ألبسبها  ،بنطلبو جينبز
ُددَ االجتماع .
مهةئ  ،ووصلنا إىل جملس الوز ا حي ح ِّ
حني وصلنا حدث موق سخي .
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فقد أوقىنا أمن ئاس الوز ا بطريق مل تعاب  ،وأمرونا بالوقوف
جانبًا  ،وأخاوا هوياتنا  ،وبعد دقيق الحظت أ األمبر سبيطول  ،فناديبت
أحد الضباط وقلت ل  :هل سيطول األمر ؟
فمجا بمسلو فيب شب ل مبن أشب ال األمبر والنهب  ،فمبا كبا
م إال أ صرخت في آمرًا  :أمام خيا ا  ،إما أ تمتينبا بهوياتنبا فبو ًا
ننصرف  ،وإما أ يلزم كبل شبخص يف امل با حبدوده  ،افبتح لنبا
ل
أفخ صالو عندك حاال  ،وسبنالس يف انتظبا انتهبا إجرا اتب معبززين
م ببرمني  ،أمببا أ ننتظببر (علب جنب ) فهبباا مببا لببن ي ببو ولببو انطبقببت
تريدو اجللبوس معنبا  ،فبمخرب مَبن
السما عل األ ض  ،حنن هنا ألن
فوق بال فو ًا .
اعترب يف تل اللحظ أ كراميت من كرامب اجلالسبني يف امليبدا ،
وأنب لسببت هنببا ألنب أ غب يف أي شب لنىسب  ،ولسببت قادمًبا ألتسببوَّل
منه أي ش !
وتعمَّدْ ُ أ أقول ل بلها آمرة شديدة العدواني !
حببني فعلببت ل ب خبباف اجلمي ب  ،وفتحببوا لنببا صببالونًا  ،واختصببروا
إجرا اته  ،وبعد دقيقتني كنا يف القاع الرئيسي يف جملس الوز ا .

545

ِي ْومياتِث ْورةِالصبارِ...

* اِت ع َْسْا مل بتَقع !
وحني دخلنا ُهلنا !...
إن اجتماع موسَّ !...
وفي أشخاص ال مي ن ختيُّل وجوده يف هاا امل ا !...
أحببزا
الناس !...

مسي ب  ،وشخصببيا عام ب  ،ووجببوه قميذ ب م روه ب مببن

همست يف أ

مصطى  :إن اجتماع موسَّ !...

فمجا  :ولي ن  ،سنوصل الرسال وننصرف .
حتببدث يف االجتمبباع مَببن حتببدث  ،والتزمببت غالبيبب الوجببوه (إياهببا)
الصببمت  ،وكانببت إدا ة اللببوا عمببر سببليما للقببا جيببدة  ،فقببد اسببتم
للامي .
كا مبن ضبمن احلاضبرين بعب

الوجبوه احملةمب  ،مثبل السياسب

ال بببري األسببتا منص بو حسببن  ،والببدكتو حيي ب اجلمببل  ،واملهنببدس
جنيب سبباويرس  ،ول ببن غالبيب احلاضببرين كانببت وجوهً با غببري مقبول ب
متامًا .
وكبببا مبببن ضبببمن احلاضبببرين أيضًببا البببدكتو سبببعد ال تبببات ،
والدكتو حممد مرس كممثلني عن جاع اإلخوا املسلمني .
طلبت ال لم  ،وكنت صرحيا فيها إىل أقص حد .
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ملخببص مببا قلت ب  :إ هبباا احلببوا لببن ت ببو ل ب نتيا ب تُ باكر ألن ب
يتااهل املطل الرئيس للاماهري  ،وهو حيل مبا ك !
وال تتوقعببوا يف ضببو جتبباهل

هلبباا األمببر سببو مزيببد مببن التعقيببد

والتصعيد  ،وال تتوقعوا أ يقبل أحبد بالتىباوض قببل حيبل مببا ك  ،هباا
الرئيس الاي سقطت شرعيت متامًا بعد نزول املاليني إىل الشوا ع .
وقلت إ مَن يريد أ حيل هاه األزم ال ببد أ يعبةف بشبرعي الثبو ة
كال  ،إ ا كا يرغ يف احلوا من األساس !...
كا صوت ما يزال مبحوحًا  ،بسب استمرا الىعاليا يف امليبدا ،
ول ببن سبببحا مببن أعطببان القببوة يف هبباه اللحظ ب  ،فص برخت يف وجببوه
اجلالسني بصو جهو ي .
قلببت ل ب وأنببا ال أعببرف كي ب سببي و

د الىعببل  ،وفوجذببت بببم

أحدًا مل ينط  ،حت اللوا عمر سليما نىس س ت !...
حني حتدث مصطى النابا  ،قبال كالمًبا أشبد قسبوة  ،كبا مبن
ضمن أ غالبي احلاضرين يف هاه القاع ليسوا طرفبا يف األزمب  ،ببل إ
أغلبه ال جيرؤ عل دخول ميدا التحرير أصال !...
وحني حتدث املهندس ياسر اهلوا ي  ،أثبت اعةاض عل عدم إتاحب
الىرص ب ل ب يف التحببدث  ،وقببال إ هبباا احلببوا عب ب ألن ب (يتحببدث عببن
نىس ) حت األمس كا معتقال من املخابرا العس ري  ،وكا قبلبها
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بميام معتقال يف أمن الدولب  ،و فب قميصب ليشبري إىل أثبر (ال البشبا )
عل يدي !
وأعببباد التمكيبببد علببب أ املوجبببودين يف القاعببب أغلببببه جبببز مبببن
املش ل  ،ومن املستحيل أ ي ونوا جز ًا من احلل !...

* اِت ع ض ق ْا ع ل س

م

بعد أ انته االجتماع سا ع إلينا بعب كببا مسباعدي اللبوا عمبر
سببليما  ،ونقلببوا لنببا غبتب يف أ جيتمب بنببا ( حنببن الشبببا ) يف اجتمبباع
ضي .
أنا شخصيًّا وافقت ل
يف االجتماع املصغر .

أوصل الرسال  ،وكا هاا أه ما حبدث

حضر االجتماع شخصا ال أعرفهما  ،جل أ بعي  ،وفتاة ثالثينيب
مل ألت بهمبا قببل هباا اليبوم  ،وال أعبرف حتب اآل مَبن همبا  ،ول نهمبا
حضرا كممثلني للشبا !...
وخالص هاا االجتماع كانت كالتال :
قلنا (مصطى وياسر وأنا) إن ال جمال للتنازل عن حيل مبا ك .
وكا د السيد سليما إ مبا ك بطل حبر أكتبوبر  ،وال جبدو
من هاا الطل .
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قلنا ل  :إ

 ...ال يوجد حل  ،وسنستمر يف التصعيد .

فرد  :إ ا أصر مت عل هاا الطلب  ،سبريحل الرجبل  ،وسبوف يسبل
البلببد إلدا ة عسبب ري  ،وسببنعود إىل نقطبب الببببد الببيت كانببت يف عببام
!... 5912
قلنا ل  :موافقو !...
فاهل  ،أو لنقل  ،استغر مبن أننبا مل خنب مبن طبرح هباا احلبل ،
ومن املم ن أ نقول إن كا متضايقا جدًّا من أننا مصبرو علب حيبل
مبا ك بمي ش ل  ،وبمي مثن !...
تطرقنببا لبببع

املوضببوعا الىرعي ب  ،مببن أهمهببا أن ب أك بدَ لنببا أ

االنىال األم عمل مصنوع  ،وأن قد بدأ يف جيب احملافظبا يف نىبس
اللحظ !...
وأ كر أن يف هاه اللحظ قلت ل إن ال بد من حل ما يسبمَّ ببممن
الدول  ،و د دًّا غري مىهوم .
حاولت حينها أ أوضح قصدي  ،فقلبت لب  :حضبرت كنبت ئيسًبا
جلهاز املخابرا طبقا لقبانو املخبابرا  ،ول بن ال يوجبد يف القبانو أي
نببص أو الئح ب توضببح مببا ه ب اختصاصببا أمببن الدول ب بببمي ش ب ل مببن
األش ال  ،هاا جهاز غري موجود يف القانو املصري أساسًا  ،فردَّ دَّ مَن
يريد تغيري املوضوع .
وكببا مببن ضببمن مببا أثببري مسببمل الرقابب الدوليب علب االنتخابببا ،
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وكا أي فيها صبادمًا  ،فقبد وافب علب الرقابب الدوليب علب انتخاببا
الرئاس  ،أما الرقاب عل انتخابا الربملا فقد اعتربها تدخال أجنبيًّا !...
وكبببا مبببن ضبببمن مبببا أثبببري يف االجتمببباع مسبببمل احلملبب اإلعالميب ب
الشرس عل مَن يف امليبدا  ،والتحبري البباي علينبا مبن قِبَبل تليىزيبو
أنس الىق  ،ووعدنا بم يتغري هاا األمر بد ًا من اليوم  ،وقبد وفب ببال
فعال  ،حت إ التليىزيو املصري هاتى للظهو يف نىس اليوم  ،ول بن
ل مل يتيسر .
كا أه إجنازين هلاا االجتماع أ اللبوا عمبر سبليما تعهبد بوقب
اهلاما عل امليبدا أيًّبا كبا املسبؤول عنهبا  ،وأنب تعهبد بوقب احلملب
اإلعالمي القا ة عل الثو ة املصري  ،وأعتقد أن قد وف مبا تعهد ب إىل
حد كبري .
حببني خرجببت مببن هبباا االجتمبباع وجببدت أقببا بببني الىري ب شببىي
واللبببوا عمبببر سبببليما  ،وهمبببا يف أيب ب جبببال مبببن جببباال مببببا ك ،
ول نهما خمتلىا متامًا .
كالهما جلبس معنبا  ،وطلب ودَّنبا  ،وبعبد أ خرجنبا مبن عنبده ببدأ
بالطعن فينا .
كالهما كشَّرَ عن أنياب حبني فضبنا التىباوض  ،شبىي مَب َّن علينبا
بالبومبون  ،وسليما هددنا بالتىاوض أو االنقال  ،ث قال إ ما حيدث
يف التحرير تق خلى جاعا إسالمي .
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هاا أمر مشةك بني الرجلني .
ول ن هاا ال مين أ عمر سليما

جبل دولب  ،وهبو جبل دولب مبن

النوع املاكر صع املراس  ،وجه يشب بوابب مصبىح مضبادة للرصباص
عازل للصو  ،فمنت ال تستطي أ تر ممبا هبو خلب وجهب إال مبا يريبد
ل أ تراه .
كا جالسًبا معنبا مبنتهب الثقب والثببا  ،وعلمنبا بعبد لب أنب قبد
تعببرض حملاول ب اغتيببال ُقتببل فيهببا بع ب حراس ب قبببل أ جيتم ب بنببا بعببدة
ساعا  ،وهاا يوضح أي نوع من الرجال هو .
أمببا الىريب شببىي فهببو جببل مهببا  ،ول ب أعتقببد أن ب مببن النببوع
الاي يُؤْمَرُ فيطي !...
شىي يشب حس مبا ك  ،أو لنقل هو من النوع الباي يىضبل مببا ك ،
فهو موظ وال عالق ل بعال السياس !
وقببد اتضببح ل ب فيمببا تبباله مببن أحببداث  ،فقببد ظهببر الىري ب شببىي
كرجل سا يف بع

املقابال  ،ومل يعمَّر كثريًا يف موقع .

وأنا هنا أح أ أنب إىل أ هاا الرجل مل ي بن ليسبتمر يف موقعب ،
ولو أ الثو ة تركت يف هاا املوق ل ا ل خطم كببريًا جبدًّا  ،ولبيس
لبب أل حسبب مبببا ك هببو البباي عيَّنبب  ،بببل ألنبب عيَّنبب بعببد اخلبببامس
والعشببرين مببن ينبباير  ،بببل بعببد الثببامن والعشببرين مببن ينبباير  ،وهبباا أمببر ال
مي ن لعاقل أ يقبل !
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إ شىي  -يف احلقيق  -عدو للثو ة  ،جا للوزا ة من أجبل التحايبل
عل حرك الشا ع البيت طالببت ببالتغيري  ،ومل يعيِّنب مببا ك إال مبن أجبل
ل .
ُبينَ نائبًبا
ينطب هاا ال الم أيضًا عل السيد عمر سبليما  ،فقبد ع ِّ
من أجل احتوا هاه الثو ة  ،ول ن هيها !...

* ْي َة ر ع َة الَكتَ عبَ اجل
خرجنبببا مبببن االجتمببباع  ،و هبنبببا إىل عيبببادة البببدكتو عببببد اجلليبببل
مصببطى  ،وحبببدثت ببببي وبببني أسبببتا ي البببدكتو عبببد اجلليبببل مشبببادة
كالمي اضطر عل إثرها أ أنصرف بطريق شديدة العصبي .
فوجذببت يف االجتمبباع مبببن يقببول إننببا مل ي ببن ينبغب أ حنضببر هبباا
االجتماع !
ف ا
هبت !...

دي املنطق إن لو أُمِرْ ُ بم ال أ ه إىل هباا االجتمباع ملبا

ف ا الرد ول ننا لو قلنا ال تاهبوا  ،كنت ستاهبو !...
فبباكرْ ُ احلاضببرين بببمن حببني ُأمببر بعببدم البباها مب الببدكتو
ضببيا شببوا امتثلببت  ،واستشببهد يف لب بببمخ الببدكتو أمحببد د ا
الاي أبلغ بقرا اجلمعي بم ال أ ه .
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حني انصبرفت  ،كنبت يف قمب العصببي  ،فقبد وجبد يف االجتمباع
مَن يزايد عل َّ بش ل سخي  ،وكا من الصع عل َّ أ أحتمل ل .
نزل خلى األستا وائل نوَّا ة (القيادي حببز الغبد)  ،واألسبتا عببد
املببنع إمببام  ،وحبباوال إقنبباع بببم أصببعد إلكمببال االجتمبباع  ،فرفضببت
ل ب
فضًبا تامًّبا  ،وقلببت هلمببا الربكب يف مصببطى الناببا  ،سببيح
كل ما دا يف االجتماع .
بعد ل وجد محل عنيى ضدي يقودها بع أصبحا األغبراض ،
وبع االئتالفا اليت فضنا االنضمام إليهبا  ،وكانبت حابته أ أحبدًا
مل يىوضنا يف احلدي باس اجلماهري !...
وكمننا ادعينا أننا منثل اجلماهري !...
لقد فضنا االنضمام ل ل االئتالفبا املوجبودة يف (سبو ) السياسب
ألننببا ال منثببل إال أنىسببنا  ،وحببني هبنببا هلبباا اللقببا كنببا م لىببني مسيًّبا
بتوصببيل سببال مببن اجلمعيب الوطنيب للتغببيري  ،ومل نببزع أننببا منثِّبل أحبدًا
سو اجلمعي !...
لقد فصَّلوا التهم  ،ث بدؤوا اهلاوم  ،ومل يلتىبت أحبد حلقيقب األمبر ،
أننا كنا سال ما عليها إال البالغ .
لقبببد كبببانوا جمموعب ب تبببت ل وكمنهبببا تبببت ل ألسببببا ودوافب ب
شخصي  ،وبدؤوا بهاوم ينطب علي قول الشاعر :
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إممل ِْل ِعَا م بِةً طَ وا ْو فَ ِل ا ا ااً
ْتي  ،وِْ سِ عَا ْْل ِ لحٍ َِفَتَا
إمذِا سِ عَا ِ ل ا ا ا الًا ذكللو ْ
ٍّ عتلَِخل ل َذبا ا ا ا ا ا اَا
وإممل ذكللو ْيِل
ِول ً ِع َ لتِ وِبلت ا ا ااً ِعْل عَِوخل
ِ
ْ َّتِ مم اجلَول واجلنبْ !
لَبئلِْ ا ن
واحلمبببد هلل الببباي جعبببل لببب
وكابوه !...

صبببيدًا عنبببد النببباس  ،فصبببدقون ،

لقببببد بببببدأ هبببباه االئتالفببببا بإظهببببا حقيقتهببببا  ،وبببببدأ تصببببىي
احلسابا  ،ول ن ل مل ميثل فا قا كبريًا بالنسب ل .
كتبببت حينهببا مقال ب يف جريببدة الشببرو  ،ويببت فيهببا مببا حببدث ،
وظهببر يف عببدة مببداخال يف عببدة فضببائيا خببالل اليببومني التبباليني ،
ووضحتُ ما حدث بالضبط  ،وبعدها ظهر يف اإل اع الرئيس يف امليدا
أض إصبع يف عني من تسبول لب ظنونب أو أوهامب أنب خابل مبن
ل
أي شب ب فعلتب ب  ،وحبمبببد اهلل اسبببتقبلت اجلمببباهري بهتافبببا مدويب ب ،
أقول ل ل
وتعمد أ أطيل فقرت يف الشعر هاه املرة خصوصًا  ،ل
!...
هؤال  :موتوا بغيظ
بعد ل

اجعت نىس فيما حدث  ،ووجد أنب كنبت خمطذًبا يف

قبول الاها من البداي للىري أمحد شىي !
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أ كر أن قبل أ أ ه الجتمباع الىريب شبىي قالبت لب البدكتو ة
با املهدي الناشبط السياسبي ال تباه  ،وحبا ت مبن الباها  ،وقبد
كبببا معهبببا كبببل احلب ب يف لب ب  ،كبببا ينبغب ب علب ب َّ أ ألبببزم مبببوقع
ك ات وشاعر بدو أ أو ط نىس يف هاا األمر .
إ ا كا الدكتو عبد اجلليل مصطى (وهو قدِّيس العمل البوط ،
الرجل احملبةم  ،الباي أُكِبنُّ لب كبل احلب والتقبدير واالحبةام  ،وأظنب
حيةمب وحيببب كببال )  ،إ ا كببا هبباا الرجببل قببد حببدث بببي وبينب
سو تىاه بهاا الش ل بسب السياس  ،فما الاي مي ن أ حيدث م
اآلخرين من الاين إ ا خاصموا فاروا ؟!
لال قر أ أبتعد قد اإلم ا عن أماكن القيبادة وعبن مهالب
السياس  ،وحني عُرِضَ علب َّ بعبد لب أ ُيرَشَّبحَ امسب ضبمن مَبن ميثلبو
الثو ة  ،فضت .
وحببني عُ برِضَ عل ب َّ  -يف مرحل ب الحق ب  -أ يُرْف ب َ امس ب كمرشببح
لبببع الببوزا ا قلببت ملببن هبباتى بببمن ال أ غب يف أ أكببو مببن ضببمن
املرشحني من األساس .
وحني عُرِضَ عل َّ الةشح للربملا يف بع
الناس  ،اعتا .

البدوائر البيت يعبرف فيهبا

وحبني عُبرِضَ علب َّ  -الحقبا  -االنضبمام لبببع األحبزا اجلديببدة ،
قلت إن سمدع جيب األحبزا اجلبادة  ،ول بن لبن أكبو عضبوًا يف
حز .
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أنا شاعر  ،وال أ يد ما يثقل !...
أ يد أ أبق قاد ًا عل التحلي والطريا !...
وأنببا حتببت أمببر الببوطن حببني حيتبباج  ،ولببو أ وجببودي يف موقب مببا
سيقدم خدم لبلدي ال يقد عليها سواي  ،فسمواف فو ًا  ،ول ب  -يف
هاه اللحظ  -أ أ األفضل ل أ أعود ملوق ال ات والشاعر .
لقببد عملببت بالسياس ب أل بلببدي حمتببل ببباحتالل سببافر امس ب حس ب
الىرد  ...مس مبا شبذت  ،املهب أ بلبدي
مبا ك  ،أو االستبداد  ،أو ح
حمتل !...
ول ن ال أ غ يف أي منص سياس !...
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عِنْدي ِمنَ األَسْبَابِ مَا يَكْفِي إلقْنَاعي بِزَقْزَقَةِ الطُّيُو ْر ...
عِنْدي ِمنَ األَسْبَابِ مَا يَكْفِي ألَبْنِيَ مَرَّةً ُأخْرَى
ح اجلُسُُو ْر ...
َف اللَّيْلِ ِمنْ صُ ْب ِ
الذي هَ َدمَتْهُ ك ُّ
ف النُّهُوضِ
َلنْ يَدْفَعَ املاضِي تَكَالي َ
ولَ ِكنِ األَيَّا ُم تَنْظُ ُر َنحْوَنَا
وكَأ ََّنهَا َمعَنَا ألَوَّلِ مَرَّ ٍة َر ْغ َم احلَقُودِ
و َر ْغمَ آيَاتٍ يُر َِّت ُلهَا الكَفُو ْر ...
الزمَانِ
الزمَا ُن على َّ
دَا َر َّ
ِرهَا
ظ س َّ
ودَوْرَةُ األَيَّامِ َنحْفَ ُ
س والرُّومَا ُن والتَّاتَارُ
مُذْ أَقْبَلَ اهلِكْسُو ُ
ألغْرَابُ
ألعْرَابُ وا َ
وا َ
الزمَانُ
ال فَرْقٌ إِذَا دَا َر َّ
الزمَا ِن إذا يَدُورْ
فإِنَّنَا مِثْ ُل َّ
فَإِنَّنَا دَوْمًا نَدُو ْر !...
سنِ الطَّالِعِ املَيْمُونِ
عِنْدي ِمنَ األَسْبَابِ مَا يَكْفِي إلِقْنَاعِي ِبحُ ْ
ُل ظَالمِنَا املاضِي أَرَى غَدَنَا يُ َقهْقِهُ
إِنِّي َر ْغ َم ك ِّ
صَا ِرخًا  :يف األُفْقِ نُو ْر !...
( من قصيدة « يف األُفق نور » للشاعر  ،كُتبت يف ) 1221/91/91
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* مثرات االجتماع مع عمر سليمان تظهر
يف األيام الالحقة اعتدل اخلطاب اإلعالمي الرمسي  ،وبدأت جريددة
األهرام تظهر احلقيقة ولو بشكل نسيب .
لقددد بدددأ كالمنددا م د عمددر سددليما يدديتي مثددا  ،ويبدددو أ الرجددل
حياول فعالً أ يستجيب ملا قلنا يف االجتماع من ضرو ة أ حيرتم اإلعدالم
الرمسي نفسه .
حاول مبا ك حينها أ يقيل بعض الشخصديات املكروهدة يف احلدبب
الوطين  ،وكأ الثو ة قامت من أجل إصالح احلبب !...
وخددالل األيددام املتبقيددة بدددأ الشددا ع ينقلددب مددن التأييددد ملبددا ك  ،إىل
التأييددد للثددو ة  ،وبدددأ النددا ُيق د ِّد و صددمو الددنين صددمدوا يف امليدددا ،
وبدأت حقيقة ما ظهر يف يوم األ بعاء الدامي تظهر لكل الشدعب املصدر ،
األمر الن أ ى إىل جناح ائ ألسبوع الصمو .

* امليدان يُبدِع
يف هن األيام بلغدت الكوميدديا يف امليددا أوجهدا  ،فتفدنن املصدريو
يف عمل الالفتات الساخرة من مبا ك و موز نظامه وقدا ة إعالمده  ،وأبددع
املصددريو يف تدددألي الشدددعا ات املضددةكة  ،فصدددا اجللدددو
(برغم مشقته) متعة ال تضاهيها متعة .
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فأينما ذهبت جتدد عمدالً فنيدا مدا  ،بدل لقدد تكوندت معدا للرسدم
والكا يكاتري  ،وندوات واحتفاالت غنائية ظهدرت فيهدا مواهدب شدابة يف
غاية الروعة واجلمال .
وهندداك مئددات الصددو والفيددديوهات التقطددت ألبندداء هددنا البلددد الددنين
أثبتوا أ خفة الدم ما زالت فيهم برغم ثالثني عاما من السماجة !
كددا هندداك العديددد مددن الشددباب اجلددد الددنين نددراهم ألول مددرة ،
يبدعو شعرا وغناء  ،ولكين ال أنسى هنا قصيدة أخي الكدريم الشداعر
الكبري متيم الربغوثي (يا مصر هانت)  ،وقدد غناهدا الفندا النابده املتميدب
مصطفى سعيد  ،وقد كنت من احملظوظني النين شاهدو وهو يغنيهدا يف
امليدا  ،وتأثرت بها أشد التأثر  ،وكانت هن القصيد من أ وع إبداعات
امليدا  ،ومن أمجل ما قيل يف هن الثو ة العظيمة .
وكا من مطربي امليدا مطرب متميب امسده ييدي صدالح  ،كدا
يشدو على عو بصوته املميب واجلمهو يتفاعل معه بشكل ائ .
ومما ساعد على هنا اجلو الفدين املتميدب وجدو الكدثري مدن الفندانني
امللتبمني النين كانوا مقيمني يف امليدا بشدكل ائدم أو شدبه ائدم  ،مدن
أهمهم عمرو واكد  ،وخالد الصاو  ،وبسدمة  ،ومحدبة مندرة  ،ويمدد
يددداب  ،وعمدددرو سدددالمة  ،وخالدددد يوسد د  ،وغريهدددم ممدددن ال حيضدددرني
أمسداههم  ،وكدا هدديالء عموعدة اسدتثنائية مددن غالبيدة الفندانني والعدديب
الكرة ومشاهري اجملتم النين مل نرَ منهم أحدا ؟
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وكا من ضمن ما حدث يف امليدا عدة ُق َّداسات بالشموع  ،أقامهدا
بعض اإلخوة األقباط  ،وقد حضرتُ بعضها حدني ُعيدت  ،وكدا ذلد يف
أيددي أمددرا طيبدا  ،يظهددر أ املسدديةيني ليسددوا خلد البابددا يف موقفدده ضددد
الثو ة .
لقد كا الشعب املصر كله موجو ا يف امليدا  ،إال السلفيني !
مل يكن هلم أ وجو منظم ظداهر  ،مل يكدن أل هيئدة تعبِّدر عدنهم
أ شكل مدن أشدكال الوجدو  ،مل يكدن هلدم مسدرية  ،أو تظداهرة  ،أو
حتى الفتة .
لقد وقفدوا ضدد الثدو ة قبدل انددالعها  ،وأثنداء اشدتعاهلا  ،وحتدى خلد
الدددرئي  ،بدددل قدددد أفتدددى أحدددد شددديوخهم بإهددددا م الربا عدددي والشدددي
القرضدداو ملددا تسددببا فيدده مددن فتنددة بسددبب عمهمددا ومبا كتهمددا للثددو ة
املصرية والثو ات العربية .
وبعد ذل  ...ظهر السلفيو يطالبو حبصة األسد يف الغنائم !...
امليدا اآل فيه أفضل وأشرف مَن يف مصر !...
لقد حترك شرفاء هنا البلد !...
بعددد موقعددة اجلمددل بدددأنا نشددعر بددأ هندداك الكددثريين (خصوصدا مددن
القددا مني مددن يافظددات بعيدددة عددن القدداهرة) ممددن نفدددت نقددو هم  ،وهددم
حيتاجو اإلعانة .
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كا الن شعر بنل هو املهند

حييدى حسدني عبدد اهلدا

 ،ذلد

الرجل العظيم  ،الن قال كلمة احلق يف عهد الطاغية  ،و فد مثدن هدن
الكلمة  ،فشهد شها ة احلق يف فضيةة بي (عمر أفند ) .
كا املهند حييى حسني يع ُّ يف امليدا  ،وكا ائدم احلركدة ،
وكانت لده نظراتده الثاقبدة  ،فاكتشد ذلد  ،وأفضدى بده إىل الددكتو
عبد اجلليل مصطفى .
فأعطددا الدددكتو عبددد اجلليددل مصددطفى مبلغ دا مددن املددال  ،بعضدده
(و مبا أغلبه) من مال الدكتو عبد اجلليل اخلاص  ،واتفقا على أ ينبل
حييى إىل امليدا ليالً لكي يعطي بعض املال لبعض مدن املغرتبدني

املهند

الن حيداولو اآل أ يبيعدوا موبدايالتهم  ،أو أ شديء  ،لكدي يتمكندوا
من الصمو يف أماكنهم .
نددبل املهنددد

حييددى  ،وهددو حيمددل يف جيددددوبه مددا يقددرب مددن  02أل د

جنيه  ،وحبث يوما كامالً عن أ شخص يقبل أ يأخن مليما واحددا فلدم
جيددد !...
لقد أبى اجلمي أ يأخنوا ماالً حتت أ مسمَّى !...
فكا احلل أ نشرت بعض األطعمة  ،وبعض األغطية (البطاطني) ،
وبالفعل مت شراهها  ،وتوزيعها .
وكا من ضمن الندوا يف ذلد الوقدت  ،أند تدرى بعدض الباعدة يف
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امليدددا يبيعددو (الصددميت)  ،وتددرى البددائ ينددا
الكنتاكي السخن !!!) .

بددأعلى صددوته ( :معانددا

سخرية مما قيل عن املعتصمني يف امليددا  ،وأنهدم يقبضدو بالددوال
واليو و  ،وأنهم يعيشو يف نعيم الوجبات الساخنة من كنتاكي !...
كانت األطعمة  ،واألغطيدة  ،واخليدام تتددفق علدى امليددا مدن كدل
مصر يرغب يف املساهمة يف عم هن الثو ة .
أيت بعض معا يف جيول يف امليدا ويدوزع متدرا  ،ومداء  ،وعصدائر ،
وحني سألته مَن كلَّف بنل ؟
قال  :ال أحد !...
وحكدددى لدددي أنددده  -هدددو وعموعدددة مدددن أصددددقائه  -يدددأتو يوميددا ،
ويوزعددو مثددل هددن األشددياء يف امليدددا  ،ثددم يعددو و إىل بيددوتهم ليقفددوا يف
اللجا الشعبية !...
وقددد هدداتفين عشددرات األشددخاص لكددي ُينسِّددقوا معددي إ سددال هددن
األشياء لدعم املعتصمني  ،منهم الفنانة والسيدة الفاضلة يامسني اخليام ،
وقد كانت ترسل بسخاء .
ومددنهم أيضدا عشدرات اجلنددو اجملهددولني الددنين ال يعددرفهم أحددد  ،وال
ينتظرو سوى األجر من اهلل  ،والعبة ملصر .
ويف اليوم الساب من فرباير أفرج عدن الناشد وائدل غنديم  ،وظهدر يف
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أحد أشهر الربامج احلوا ية (العاشرة مساء)  ،وكانت حلقة ميثرة جدا ،
سدداعدت يف تسددري عريددات األحددداث حنددو النهايددة احملتومددة  ،وهددي خل د
مبا ك .

* َت َو ُّترُ األيام األخرية
يف أواخر أيام االعتصام أصبةتُ قلقًا جدا  ،كانت امليشرات أمامي
توحي بأمر من اثنني  ،إما نصر مبني  ،وإما عب ة !
كا سبب قلقي أ األمو وصلت إىل ذ وتها  ،وبقاء الوض على مدا
هددو عليدده أصددب مسددتةيالً  ،وال بددد مددن حدددوث شدديء مددا  ،فقددد اسددتهل
مبا ك كل حيله  ،وألقى جبمي أو اق اللعب  ،وأحدرق مجيد مراكبده ،
ومل يبق أمامه سوى الرحيل  ،أو عن مضاع .
كاندت مجيد عالمددات النهايدة ماثلدة أمددام العيدو  ،وزا ة تبةدث عددن
وز اء وال جتدهم  ،بل إ بعض من عيَّنوهم استقال بعد أيام  ،أمن منفلدت ،
جددي يف وض د مضددغوط ويددرج  ،باختصددا  ...كددا الوض د كمددا قددال
الشاعر :
وما سابقٌ إال بس ـ ـ ـ ـ ـ ـاقٍ سليمةٍ
وال باطشٌ إن مل ُتعِنْهُ األناملُ
لقددد صددا نظددام مبددا ك بسدداق مشددلولة ال يسددتطي أ يسددابق بهددا ،
وبأنامل مقطوعة ال يستطي أ يبط

بها !
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الدددعوة ألسددبوع الصددمو القددت جناحددا ائعددا  ،واسددتجاب النددا ،
وصددا الدددرقم (مليدددو ) قمددا يتكددر كدددل يدددوم  ،ويف املسدددريات املليونيدددة
يتضاع العد ثالث مرات .
بعدددها حتددرك املتظدداهرو إىل الربملددا  ،وأصددب عل د الشددعب يف
حيازة الثو ة  ،بدو اقتةامه  ،ومت جتهيب الشا ع ملبيت املعتصمني .
يف هن األثناء تالحدم الشدعب كلده مدن أجدل إنهداء هدنا العبدث الدن
جير  ،وصا ت النا تقرتح وتنفن  ،وصا النا يتةدثو مبنتهى الثقدة
عن ضرو ة النهاب إىل القصر اجلمهو .
يف يددوم اخلمددي  1فربايددر أخربنددي مصددطفى النجددا أندده مدددعو للقدداء
الرئي مبا ك هو ووائل غنيم ويريدني أ أذهب معه !
فضت فضا قاطعا  ،فقدال لدي إ األمدر يدتم يف إطدا تنةدي مبدا ك
عن السلطة .
فرفضت أيضا فضا قاطعا  ،ونصةته بأ ال ينهب ملثل هنا اللقاء .
مددا حدددث بعددد ذلد ال أملد تفاصدديله  ،ولكددن مددا حدددث إمجدداالً أ
هندداك اقرتاحدا مددا مددن أحددد قيددا ات احلددبب الددوطين (حسددام بددد او ) بددأ
يتنازل مبا ك عن احلكم يف خطاب يكو فيه شباب امليددا حولده  ،أ
يف إطا أبو !
ولكددن األحددداث سددبقت ذلد  ،ومل يددتم اللقدداء مد الددرئي
وخل و حاجة لتو ي وجو شابة جبوا .
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* مجعة الشهداء  ،وخلع الرئيس
متت الدعوة جلمعة الشهداء  ،وهي اجلمعة اليت توافق  99فرباير .
ليلتها كنتُ ُمرهَقًا جددا  ،وعداو ني أمل مدبمن يف ظهدر  ،ولكدين
صددممت علددى املبيددت يف امليدددا  ،وكددا سددببَ ذل د هدداج ٌ خفدديٌّ يتعلددق
باخلوف من (ياولة عن أخرية) قبل أ يرحل الطاغية  ،لنل فضلت أ
أبيت يف امليدا  ،ليجر عليَّ ما جير على النا .
كاندددت مجعدددة مهيبدددة  ،وبكدددى الندددا بكددداء حدددا ا يف أثنددداء الددددعاء
للشهداء  ،وحترك النا حنو القصر اجلمهو على استةياء .
وبعد أ أُعِْلنَ عن كلمة ملبا ك  ،خرج عليندا للمدرة الثالثدة وأطدال يف
كالمه  ،ومل حيرك ساكنا !...
سلبت منه بالفعل ،
قدَّمَ تنازالت مضى وقتها  ،وتنازل عن صالحيات ُ
وحتدث كأنه ئي  ،ومل يكن يد ك أ الشعب قد عبله  ،وأنده أصدب
وحيدا  ،ال ميلد أ حدول وال قدوة  ،وال يسدتطي أ يدتةكم يف أ جهداز
من أجهبة الدولة .
الكل يقفب من السفينة  ،والكل حياول أ يندأى بنفسده عنده  ،ومل
يبددق حولدده مددن أحددد سددوى مَ دن احددرتق معدده بن دا احلكددم  ،ومَ دن تكلفددة
انسةابهم يف هنا الوقت أعلى بكثري من تكلفة البقاء .
حدددني ظهدددر يف التلفددداز  ،واتضدد للندددا
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خطاب التنةدي  ،فد عشدرات اآلالف أحدنيتهم وصدوبوها باجتدا الشاشدة
العمالقة يف امليدا .
تنكرت جبءا من قصديدة (الطريددة) الديت كتبتهدا قبدل قيدام الثدو ة
بأيام  ،قلت فيها :
ت تَطْمَ ُع تَدْخل التَأْرِيخَ ِم ْن َبهْوِ املديحِ
مَا زِلْ َ
هلجَا ْء !...
خلُهُ ول ِكنْ ِمنْ مَوَاسريِ ا ِ
شعْري قا َل تَ ْد ُ
وإن ِ
َّ
يف خَاطِري َي ْعلُو نِدَاءْ ...
َمنْ عَاشَ فَوقَ العَرْش بالتزوير يَ ْرحَلُ باحلِذاءْ !...
وحددني ظهددر نائبدده عمددر سددليما ليفصِّددل مددا أمجلدده مبددا ك ُ ،وجدده
باألحنية أيضا .
بالنسبة لي  ،هرولت حنو املنصة  ،وخطبت يف النا

يرضدا إيداهم

على البح حنو مبنى اإلذاعة والتلفبيو  ،وحتركت وحترك معي (قبلي
أو بعد ال يهم) مئات يتلوهم مئات  ،وبدأ االعتصام أمام ماسبريو .
لقد اعترب امليدا أ هنا اخلطاب شتيمة لألمة  ،ولكن ال ير عليها
إال عمليا  ،متثالً لقول الشاعر :
جهَـ ـ ُل َأيْدينَا  ،و َيحْ ـ ـ ُلمُ َر ْأيُنَـ ـا
و َت ْ
ونَشْ ـ ـ ُتمُ باألَفْعَ ـ ـالِ ال بالتَّكَـ ـ ـ ُّلمِ
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لددنل  ،ويف نف د هددن الليلددة بدددأت اجلمددوع بددالتةرك باجتددا قصددر
العروبة  ،ويف صباح اليوم التالي حتركت عشرات األلدوف باجتدا القصدر ،
عملي على شتيمة مبا ك يف خطابه !
كأ ذل
إىل أ جدداءت السدداعة السا سددة مسدداء  ،وخددرج اللددواء عمددر سددليما
ليلقي البيا املقتضب الن أعلن فيه ختلي مبا ك عن ئاسة اجلمهو يدة ،
وأنه قد أوكل األمر للمجل األعلى للقوات املسلةة .
وانفجرت الشوا ع بالبشر ...
احتفال مهيب  ،خمتل ...
لي

كاحتفاالت الكرة  ،ولي

كاملوالد  ،ولي

كاألعرا

النا يف الشوا ع وجدوههم خمتلفدة  ،ليسدوا مددعوين هلدنا العدر
بل كل واحد منهم (عري ) !...

...
،

الكدددل شدددري يف اإلجنددداز  ،والكدددل فخددو بنفسددده ومبدددن حولددده ...
ماليني البشر يبدهو صفةة جديدة يف نف اللةظة ...
يف هن اللةظات شعرت أ نبتة الصَّ َّبا جاهبة لكدي تعطدي البهدو
والثما !...
مل يكن أحد يتخيل أ ظل هنا الرجل (مبا ك) ثقيل إىل هنا احلد ،
ومل يكن أحد يتخيل أ يتجسد الظلم يف وجه إنسا إىل هن الد جة ...
يظن البعض أ حسين مبا ك قدد تنةدى عدن احلكدم  ،وأندا أقدول -
بكل جبم  -إنه قد خُلِ َ من على عرشه خلعا !
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لقدد حتددرك جدي
فوق كرسيه .

مصددر العظديم و اء الشددعب  ،ونبعدوا الطاغيددة مددن

لقد قاوم هنا اجلي كل الضغوط اليت تعرَّ هلدا مدن أجدل إطدالق
الرصدداص علددى الشددعب املصددر يف ميدددا التةددددددرير  ،ويف سدددددائر مددد
مصر .
وال حيسنب أحد أ حسين مبا ك جل عظيم  ،تنةى حقنا للددماء ،
بل هو سفاح جيم  ،حاول طوال أسبوعني تو ي اجلدي يف منحبدة قدن ة
لكددي يظددل جامث دا علددى عددر مصددر  ،لقددد ضددغ بكددل طددرق الرتغيددب
والرتهيب على قيا ات اجلي من أجل أ يدكُّوا امليدا كًّا !
لقددد صددمدت قيددا ة اجلددي  ،وصددمد ضددباطه  ،وصدد ضددباطه ،
وعساكر  ،يف وجه هنا العُتُلِّ الن كا مستعدا لقتدل اآلالف مدن أجدل
أ يطول حكمه .
لقد كا كل هدف هنا الرجل يف أيامه األخرية أ يرحل بكرامة ،
وشاء اهلل العلي القدير أ يرحل بإهانة ال يتخيلها أحد  .إ هدنا الرجدل ينطبدق
عليدده قددول املثددل ( ز عددت سددجرة « لددو كددا »  ،وسددقيتها مبيِّددة « يددا يددت » ،
طرحت « ما جيي منه » ! ) .
لقددد بقددي هددنا الرجددل يف احلكددم ثالثددني عام دا بددرغم عقلدده يدددو
النكاء  ،وبرغم انعدام كفاءته  ،وقد ال يكو هنداك مدن تفسدري لطدول
بقائه سوى قول املثل ( :ابن اهلبلة يعي أكرت) !...
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إ أكرب عقوبة ملبا ك مل تكن خلعده  ،ومل تكدن سدجنه  ،بدل هدي
 يف أيي  -أنه شاهد بعينيه حكم التا ي عليه !...غالبية احلكام حيكم عليهم التدا ي بعدد مدوتهم  ،أمدا هدنا الرجدل
فقد مدَّ اهلل يف عمر لكي يرى امسه يشطب من فوق كل الالفتات الديت
وضدددددعت زو ا علدددددى املددددددا واملكتبدددددات واجلسدددددو ويطدددددات املدددددرتو
واملستشدددفيات واملصدددددان واملسددداكن واجلدددوائب  ،وعلدددى سدددائر املشدددا ي
الوطنية !...
ما زال جلمال عبد الناصر مييدو  ،ومدازال للسدا ات يبدو  ،أمدا
مبدا ك فدال يكدا جيددد أحددا يقد إىل جدوا  ،وهددنا هدو حكدم التددا ي
عليه  ،آ بعينيه قبل أ يرحل  ،وهن أقسى عقوبة !...
إ هدددن الثدددو ة ثدددو ة شدددباب بامتيددداز  ،انضدددم هلدددا الشدددعب  ،ولكدددن
الشباب هم مَن بدأها  ،وهم مَن أصدرَّ علدى اسدتمرا ها يف حلظدات تراجد
مددن بقيددة النددا  ،وهددم مَ دن يدددعمها حتددى اآل  ،وهددم مَ دن يقددوِّم سددريها
باالجتا الصةي .
إ الثددو ة ليسددت هبَّددةً يقددوم بهددا الشددعب ملدددة شددهر  ،بددل هددي عمددل
متواصل يستمر سنوات وسنوات .
هددن الثددو ة هلددا أهددداف حتققددت يف أيددام  ،وهلددا أهددداف سددتتةقق يف
أشهر  ،وهلا أهداف ستتةقق يف سنوات وسنوات .
الشباب هو مَن سيسهر على تنفين هن املطالب !...
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لددنل أقددول إ فرصددة املشددا كة يف الثددو ة مددا زالددت قائمددة ملددن مل
يشرتك يف أحداث شهرها األول .
إ فعدل الثدو ة أكدرب مدن أ ُيختددبل يف تظداهرة أو اعتصدام  ،بدل هددو
فعل البناء العاقل احلكيم  ،وفعل احلب اجلا ف  ،وفعل التالحم الدوطين
الن حيوِّل النا إىل فريق عمل متوائم ...
إنده فعدل الثدو ة حيدوِّل مصددر مدن عموعدة (سدكا ) تقدابلوا يف زمددا
ومكا ما بالصددفة  ،إىل شدعب عظديم عريدق  ،يركدب سدفينة تبةدر يف
االجتا الصةي  ،ومجي مَن على هدن السدفينة يشدعر بوالئده هلدا  ،وعلدى
اسددتعدا أل يقطد يددد مَدن يفكددر أ خيددرم هددن السددفينة  ،ألنهددا سددتغرق
مجا ...
باجلمي  ،وألنه حيب هن السفينة حبا ًّ
هن هي الثو ة ...
إنها الشيء الن حيول مصر ملكًا ملن حيبها !...
إ هن النهاية الرائعة اليت انتهت بها حقبة مبا ك هلا حكمدة  ،إنهدا
الشعب على احنطاط فرتة حكمه .
بقددد خسددة هددنا النظددام  ،بقددد مددا كانددت عظمددة الددر  ،وبقددد مددا
كانت الظلمة  ،بقد ما كا النو ...
إ هن الثو ة « ثو ة الصَّبَّا » كانت أمرا الزما لكدي يثبدت الشدعب
لنفسدده وللعدداملني أندده مددا زال نف د الشددعب العظدديم الددن يسددتطي أ يغددري
نفسه وما حوله متى شاء وكي شاء .
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إ ما فعله الشعب املصر ينطبق عليه قول الشاعر :
إذا همَّ ألقى بني عَيْنَيْهِ عَ ْزمَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه
ونَكَّبَ َعنْ ِذكْرِ العَ ـ ـ ـوَاقِبِ جَانِبـ ـ ـ ـا
ومل يَسْتَشِرْ يف َر ْأيِـهِ غـ ـريَ نَفْسِـ ـ ـ ـ ـ ـهِ
ومل يَرْضَ إال قَايمَ السَّيْفِ صَاحِبا
كنت يف هن اللةظات أستةضر أ واح من حلوا وهم يقاومو هدنا
الددديكتاتو  ،الدددكتو أمحددد صدددقي الدددجاني  ،الفريددق سددعد الدددين
الشدداذلي الددن حددل بعددد أ أى الصددنم يرتن د  ،الدددكتو يمددد السدديد
سددعيد  ،األسددتاذ عددد مهنددا  ،واألسددتاذ عددا ل حسددني  ،الشدداعر يمددد
عفيفي مطر  ،وعشرات من الراحلني  ،ولكن الراحل الن كا يسيطر
على فكدر يف هدددن اللةظدة ومتنيدت أ يكدو بيننددددا  ،هددددو الددكتو
عبد الوهاب املسري محه اهلل !...
حنْيوسفْ
عبدْالر مْ
القاهرة
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