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اسمع الحرية على اإلنترنت

هذا الكتاب بدعم من:

اآلراء الواردة بهذا الكتاب ال تعبر بالضرورة عن آراء مركز
«أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف» وراديو حريتنا وأي من شركائهما
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فريق عمل الكتاب
مشرف عام
أحمد سميح
رئيس التحرير
مصطفى فتحي
اإلخراج الداخلي وتصميم الغالف
عمرو زهير
التصحيح اللغوي
أحمد منتصر
شك اًر
مها ماهر
مصطفى المهدي
و
كل فريق راديو حريتنا
جميع الحقوق محفوظة لراديو حريتنا
www.horytna.net
للتواصل:

info@horytna.net

 24شارع حسين حجازي من شارع لقصر العيني القاهرة الدور الثالث
التليفون27950706 :
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كتاب راديو حريتنا
حكايات من ميدان التحرير
دائما هناك..
التحرير كان اسم ميدان ..أصبح للثوار عنوان ..وحريتنا كانت ً
بأفكار ثورية ..وبأحالم من أجل مجتمع أجمل وأفضل..
وفي العدد الثاني من كتاب راديو حريتنا المطبوع سنتحدث عن حكاياتنا مع
ميدان التحرير ..حيث كانت ثورة  25يناير السلمية المتحضرة..
بالكلمة ..والصورة ..ستعيش معنا في قلب الميدان ..في عدد نتمنى أن يصبح
توثيقا للثورة ..وشهادة من جيل صنعها..
لكل األجيال القادمة.
فريق راديو حريتنا
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مقدمة

من أعطى الضوء األخضر
لثورة «الغضب»..؟!
هذا جيل لم يفهمه أحد :األهل فى البيت ،اإلمام فى المسجد ،المعلم في
المدرسة ،الصحفي في وسائل اإلعالم ،الحاكم والمسئول وصانع القرار
في الحياة العامة ،وحتى أحزاب المعارضة أو الحركات الدينية!...
المسمى بـ»جيل الثورة» أو «جيل اإلنترنت» أو
وعليه فإن هذا الجيل
ّ
«جيل الشبكة» -أقصد «الشبكة االجتماعية» -عانى من اليتم على
األرض وخلف كل الجدران« :البيت ،المدرسة ،الشارع ،المؤسسة الدينية،
المؤسسة السياسية».
المسمى
لكنه وجد ضالته في قلب «بيت العنكبوت اإللكتروني»
ّ

بـ»اإلنترنت» أو «الوطن االفتراضي» ..الذي احتضنه فصار أهله
وصاحبه وأنيسه ..رفيقه وحبيبه..
..أشعل حواسك الست ونحن نستمع إلى ما ترجل به صاحب االسم
المستعار  MaZen Freedomليلة  24يناير  2011قائال« :بالرغم
تماما على فكرة النزول يوم  25ألني كنت شايف
من إني كنت معترض ً
إن الثورة وليدة اللحظة إو�ن الثورة برضه انفجار غضب ..مينفعش نقول

7

Who to Follow

Massages

Profile

Home

إحنا حنغضب كمان أسبوعين مثال ..وقلت برضه مينفعش نحرق نفسنا
أكتر من كده والزم المرة الجاية نرجع فعال بحقنا ..لكن مش حقدر أقعد
في بيتنا بالرغم من إني تاني يوم حيكون عندي امتحان ..عشان ربنا لما
يسألني ميبقاش في حاجة كان في إيدى أعملها ومعملتهاش».
هذا يدل على أن الثورة المصرية لم تكن «سلمية ..سلمية» فقط كما
هزنا شعارها «البريء» «النقي» «الحضاري» «التقدمي» لكنها في حقيقة
األمر كانت «علمية ..علمية»! فنحن نتحدث عن شريحتين شبابيتين
أشعلتا الثورة المصرية! ..
شريحة ( )1يطلق عليها جيل األلفية أو ( )GENERATION Yأو
جيل  Yوهي الشريحة التي «بادرت» بطرح فكرة الثورة «وقيادة» مسيرتها
أيضا.
في الفيسبوك وتويتر وفي الشارع ً
هم شباب من مواليد ما بعد عام ( ،)1975أي أن أكبرهم سنا بلغ
عاما وقت الثورة .هذا الجيل يتميز رغم اختالفات واقترابات مستوى
(ً )35
خاصا بأن هويته كوزموبوليتنية أي «عالمية»
تعليمه سواء كان
ً
حكوميا أو ً

وليست «محلية» ،أحالمه إو�مكاناته كبيرة إلى أقصى درجة لمستقبله

الشخصي واالجتماعي والمالي والسياسي والوطني ،كما أنه ال يقبل بأي
موروث اجتماعي أو سياسي قمعي أو قيودي !..فهو جيل يمتلك شبكة
عالقات محلية وعالمية متعددة وأرضية مشتركة مع كل عواصم العالم
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أما الشريحة ( )2من الثوار والتي يطلق عليها «جيل اإلنترنت» أو
( )GENERATION Cالشريحة  Cأو جيل  Cوالتي كان معظم
الشهداء والمصابين في الثورة منها هم من مواليد نهاية الثمانينيات وبداية
بيعا ،حيث يتميز شاب  /شابة
التسعينيات أي أنهم دون الواحد والعشرين ر ً
هذه الشريحة ببعض المواصفات والمهارات الثورية :فهو يعمل بكل جدية
فرديا كما اعتدنا في مصر ،قابل للتحدي والعمل
وبشكل جماعي وليس ً
تحت الضغوط الشديدة ،برجماتي أي عملي إلى أقصى مدى ويحاسب

يصر على
نفسه واآلخرين على أساس اإلنتاج والنتائج وليس األداء فقط،
ّ
االبتكار والتغيير والتجديد ،يلتزم بمسئوليته االجتماعية للمجتمع ،باإلضافة
للميزة األخطر واألهم أنه حالل مشاكل أو «»PROBLEM SOLVER
دون أية شكوى ،أي أنه يحل مشكلته في صمت «مبيشتكيش» وقد كان
العجلة التي ساهمت مساهمة كبيرة في حل أكبر مشكلة تواجه مصر
منذ انقالب ( )1952وهي «ظاهرة الرئاسة مدى الحياة واالستبداد مدى
الحياة» ..ليشهد التاريخ أنه لوال (عيال اإلنترنت) و(شباب الفيس بوك)
و(ثورة  25يناير) فإن خطة ومخطط سيناريو التوريث الرئاسي فى مصر
كان «ماشي زي السمن على العسل».
وفي هذا الكتاب (حكايات من ميدان التحرير) قصص كتبت بدم قلب
هؤالء (شباب وشابات) من داخل «ثورة الغضب» أو «ثورة البريستو»
(التي تشبه حلة ضغط البريستو الشهيرة) أو «ثورة الفيس بوكرز» أو
«ثورة الجمال» بفتح الجيم أو «ثورة الجمال» بكسر الجيم نسبة إلى
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الجمال والبغال والخيول التي تم استخدامها في قتل المتظاهرين والتي
تجاوب مباشرة على مجموعة أسئلة مثل :هل ظهرت ثورة  25يناير
فجأة..؟! كيف انطلقت ش اررة الثورة؟! ..من هم األعضاء األساسيون
أو المفجرون لهذه الثورة..؟! لماذا لم توجد قيادة معروفة للثورة؟! ما
هي مراحل األمل ..ولماذا لم يكن هناك نكوص؟! ..متى شعر الثوار
بالنصر؟! ..ما هي «اللحظات» و»اللمحات اإلنسانية» الستشهاد
الشهداء ..إو�صابة المصابين؟!
واقع األمر أن ثورة  25يناير لم تظهر فجأة ،فمع مجتمع (بديل) مهمل

لم تستوعبه أي مؤسسة على األرض من جهة ،ويعيش مرحلة من التعبير
الال محدود والحراك السياسي من جهة أخرى عبر المدونات ثم الشبكات
االجتماعية ،كانت كرة الثلج عبر حركة  6أبريل عام  2008في البداية

عبر الفيسبوك لمساندة إضراب عمال المصانع بمدينة المحلة الكبرى ثم

انطلقت ش اررتها في الشارع على هيئة «عصيان مدني» وقد كان تعامل

متخذي القرار وقتها (الحكومة والدولة) في غاية السذاجة والجهل بداية من

الضحك واالستهتار على هذه الدعوات االفتراضية التي تنطلق في موقع
يلعب به «عيال اإلنترنت» اسمه (الفيسبوك).

وثانيا عندما تحولت المبادرات االفتراضية إلى عمل قوي وملموس
ً

على أرض الشارع حيث تمت معالجة الموضوع كباقي الملفات المصرية
الشائكة بطريقة «أمنية» وليست «معلوماتية» حداثية .فلم تدرس حالة
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ال يملكون إال أصابعهم التي يمكن بترها دون أي فكر أو خيال شعبي أو
قدرة على التأثير في الشارع!..
أيتها الشعوب العربية أيها الحكام العرب إننا نتحدث عن «مرحلة ثورية»
عن «شعب جديد» عن «شعب مبادر» أغلبه ال يعتمد في تواصله
واتصاله على الشبكات االجتماعية والموبايل وما يسمى بـ»ديمقراطية
اإلنترنت» فقط وال يوجد لديه قائد أو قادة يحركونه ولكن يوجد ما
يسمى بـ»القيادة البلورية» أي أن القيادة هي قيادة مبادرات تنطلق على
يستطع جمع شبكة من
يبادر
«اإلنترنت» وتفعل في «الشارع» ،فمن
ْ
ْ
المحبين تحت مسمى ( .)likeفمن الممكن أن يكون لك محبون اليوم
وغ ًدا تصير أنت من المحبين لمبادرة يطلقها مبادر آخر وهكذا يتم تبادل

الكراسي وهو ما يفضله الجيل حيث ال يحب أن يحكمه أو يقيده أحد وهذا
ينطبق على ثورة  25يناير.

Follow

أحمد يوسف
إعالمي شاب ومقدم برنامج اي تي شو
على قناة النيل الثقافية
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هي الثورة الساعة كام؟
شهادة شخصية من مواطن اكتشف نفسه وسط غمار الغازات المسيلة
للدموع والرصاص المطاطي والحي إلى زميله المواطن الذي شاهد الثورة
على الجزيرة مباشر
«هي الثورة الساعة كام؟؟» ،هكذا بدأت الثورة ،كأول ثورة إلكترونية
في العالم ،تحركت من الفيس بوك وتويتر بطبيعة مصرية خالصة،
بدأت بالنكتة واإلفيه ،واستمرت وانتهت بهما ،حتى هتف الجميع بعد
سقوط مبارك« :حلوة الثورة حلوة ..وحسني مخدش غلوة»« ،مش هنلك
مش هنلك ..اللزق بتاعه طلع بيفك».
يوما ،هي األجمل في تاريخ مصر الحديث ،في البداية كان
ً 18
«الشعب يريد إسقاط النظام» وفي النهاية «الشعب خالص أسقط
النظام» ،و»دلعو يا دلعو ..مبارك شعبه خلعو» ،وما بين هتافات
البداية وهتافات النهاية حياة كاملة بدأت بموت مئات الشهداء ،وبإطالق
آالف القنابل المسيلة للدموع وآالف الطلقات الحية والمطاطية ،حياة
قوامها العيش والحالوة والالنشون والجبنة النستو والشاي في األكواب
البالستيك ،والخيام البالستيكية والبطاطين أم  40جنيه ،حياة كاملة
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بعنوان واحد عريض هو الحب ،فألول مرة يكتشف المصريون أنهم
يحبون بعضهم البعض بهذه الشكل ،وأنهم يحبون بلدهم كل هذا الحب،
كثير من الرجال تغرورق أعينهم بالدموع لمجرد
لدرجة أنني كنت أرى ًا
صغير
ًا
سماع أغنية أو هتاف أو حتى لرؤية طفل صغير يحمل علما

ويهتف بحروف متعثرة :تحيا مصر ،تحيا مصر.

الثورة ليست صعبة كما كنا نظن ،وأول سؤال منطقي بعد تنحي
الرئيس المخلوع غير المأسوف عليه :طالما أنه يمكن خلعه في
عاما؟
أسبوعين لماذا تحملنا فساده ومصائبه طوال ثالثين ً
شكر
شكر للشهداءً ،ا
شكر للفيس بوكً ،ا
شكر لتونسً ،ا
شكر لمصرً ،ا
ًا
شكر
شكر لألجنداتً ،ا
شكر للمندسينً ،ا
شكر لكنتاكيً ،ا
لشهر ينايرً ،ا

شكر ليوم
شكر لمترو األنفاقً ،ا
شكر لميدان التحريرً ،ا
للبون بونً ،ا
شكر للقنوات األجنبية «العميلة»،
شكر للدباباتً ،ا
شكر للجيشً ،ا
الجمعةً ،ا

شكر
شكر لمضادات القنابل المسيلة للدموع ،الخل والبصل والكوالً ،ا
ًا
شكر
لألطفال وللحوامل وللبنات والعجائز الذين باتوا في الميدانً ،ا

شكر للشرطة الخائنة
شكر للبلطجية الذين أثبتوا أننا ال نخافً ،ا
للميدانً ،ا
شكر
شكر للثورةً ،ا
شكر للجان الشعبيةً ،ا
التي أثبتت لنا أننا رجالً ،ا

شكر لمصر.
شكر لمصرً ،ا
لمصرً ،ا

ظهرا /الهرم
الثالثاء 25 :ينايرً 12:00/

14

على الفيس بوك مع المخرجة شيرين غيث.

Search

Horytna book

شيرين :هاي.
محمد :هاي.
شيرين :إحنا مجموعة كبيرة هنتقابل في سيلنترو على واحدة ونص
ونتحرك.
محمد :ههههههههههههههههه.
شيرين :إيه الكالم بيضحك قوي؟
طبعا.
محمد :أصل مفروض إن دي ثورة جياع ،سيلنترو ده بيضحك ً
ظهرا /الطريق إلى المهندسين
ً 12:45
سيولة مرورية غريبة من الهرم للمهندسين ،قلت في سري :لو كده نعمل
ثورة كل يوم.
 0 1:00بعد الظهر /مقر جريدة اليوم السابع
الجريدة بجوار مسجد مصطفى محمود نقطة انطالق المتظاهرين،
صعدت إليها لشحن الموبايل ألنه كان «فاصل شحن» ،معظم
ٍ
مستخف بالثورة غير مقتنع بنتيجتها،
الموجودين بالجريدة كانوا بين
ومؤيد لها لكنه محبط لعدم وجود أخبار عن أي شيء .وكل قليل
يأتيني واحد :منزلتش ليه يا مناضل ،وال هو النضال على الفيس
بوك بس؟
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 1:300مساء /مقر اليوم السابع
شيرين غيث في التليفون :إحنا في سيلنترو اللي قدام مصطفى محمود
وهنتحرك كمان ربع ساعة.
أخبار عن تفريق األمن للمتظاهرين أمام جامع مصطفى محمود.
الموبايل شحن شرطة واحدة.
 01:45مساء /المهندسين
أخبار بالقبض على مرتادي سيلنترو.
تليفون مع شيرين غيث :إحنا خرجنا قبل القبض.
 02:00مساء /المهندسين – الدقي  -التحرير
رغم أن الجريدة تقع في الطابق الثامن عشر إال أن أصوات
المتظاهرين بأسفل كانت ترج المكان ،تركت كل ما بيدي وجريت إلى
المصعد للنزول مع أفواج المتظاهرين ،تأخر المصعد طويال ،ثم جاء،
فنزلنا فيه أكثر من  ،10رغم الورقة المكتوبة خارجه :برجاء عدم
ركوب أكثر من  6أشخاص ،وحين وصلنا إلى الدور األرضي ،وجدت
الزميلة الكاتبة الصحفية عال الشافعي نزلت كل هذه األدوار على
السلم وتهرول ،فجريت بجوارها ،فقالت إنها تركت تليفونها ومحفظتها
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التحمنا بالجماهير من أول شارع البطل أحمد عبد العزيز وسط ذهول
وارتباك ضباط ولواءات الداخلية الذين أرعبهم منظر اآلالف دون أن
يعرفوا كيف يتصرفوا معهم.
كنا نسير وسط الجمع ونهتف :يسقط يسقط حسني مبارك ،الشعب
يريد إسقاط النظام ،يا جمال قول ألبوك كل الشعب بيكرهوك ،مصر
يا أم ..والدك أهم ..دول علشانك شالوا الهم ،باطل ..باطل ،باشا
باشا باشا يا كبير إنت ناجح بالتزوير ،يا سوزان صحي البيه كيلو
العدس بعشرة جنيه ،يا للي حاكمنا من عابدين حكمك زفت وزي
الطين ،يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس ،قول يا
مصري اهلل يعينك ،روح يا مبارك مش عايزينك.
سارت الجموع من أول البطل أحمد عبد العزيز ،حتى المصل
واللقاح في نهايته ،ثم أسفل كوبري الدقي حتى الميدان ،وأمام سينما
التحرير بشارع التحرير وقفت صفوف األمن المركزي أمام المتظاهرين
لمنعهم من مواصلة السير لمدة دقائق ،والمتظاهرون يهتفون :سلمية..
سلمية ،ويا عسكري قول الحق إنت مصري وال أل.
وأمام كل بيت يهتف المتظاهرون.
فتحوا الطريق أمام حشود المتظاهرين حتى حصروا مجموعة منهم فوق
كوبري الجالء لبعض الوقت ،لكنهم في النهاية أدركوا صعوبة الوقوف
أمامهم ،فتركوهم يسيرون حتى ميدان التحرير كخطة أمنية لحصرهم هناك.
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يمكنك أن تبكي براحتك من الفرح في هذا الموقف ،مصر تتحرك
بعد شلل طويل.
 04:00مساء /ميدان التحرير
كل الموبايالت ال تعمل ،مما يعني فقد المجموعة التي اتفقت معها على
نهائيا.
أن نلتقي في المهندسين ً
بمجرد أن دخلنا استقبلنا األمن استقبال األبطال ،حفلة كاملة من قنابل
الغازات المسيلة للدموع ،ورشاشات المياه الكبريتية الحارقة من إحدى
العربات المصفحة ،لكن أحد الشباب تسلق السيارة وأمسك الجندي الذي
يطلق القنابل والمياه ورمى به من فوق السيارة التي اخترقت الجموع
مسرعة لتصدم بعض المتظاهرين.
اختبأنا في مدخل إحدى العمارات بالميدان لالحتماء من القنابل ،وحين
خرجنا بعد ساعة تقر ًيبا كانت األمور أهدأ.
 08:00مساء /ميدان التحرير
المتظاهرون متحلقون في حلقات هتاف وغناء في منتهى السلمية،
طعاما بكميات كبيرة ويوزعه على الجالسين ،والبعض
وبعضهم يشتري
ً
اشترى بطاطين لتشجيع الجالسين على المبيت ،ونصبوا خيمة
إسعافات أولية في وسط الميدان ،واشتروا ميكروفون وعلقوه على

18

عمود إشارة المرور.

Search

Horytna book

 09:00مساء /ماكدونالدز التحرير
قابلت مجموعة جامع مصطفى محمود صدفة ،لم يتبق منها سوى

إياد عبد المجيد الصحفي بالشروق ،والمخرجة شيرين غيث ،وأردنا
أن ندخل الحمام فرجعنا قليال إلى محل ماكدونالدز أمام الجامعة

األمريكية ،فوجدنا قيادات األمن مجتمعين بالداخل ،وأحد اللواءات

يطمئن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة أن المتظاهرين يتناقصون

بشكل كبير.

خرجنا وظللنا نهتف مع الهاتفين ،ونحن نشعر أننا على وشك أن نغير،
وقلنا :لو قدرنا نبات هنا لحد الصبح ،الرئيس هياخد طيارته ويرحل.
 12:00منتصف الليل /ماكدونالدز التحرير
الحمام مرة أخرى.
ّ
إسماعيل الشاعر يلملم أشياءه ،ويقول لمن حوله :خالص تمام.
صباحا /التحرير – باب اللوق – نفق شب ار
 01:00و 02:00و03:00
ً
المتظاهرون بهتافات هادئة ،وأغان وطنية ،وكثير من الشباب ينحني
ليجمع األوراق من األرض في أكياس بالستيك في مشهد حضاري جميل.
فجأة نفهم معنى« :خالص ..تمام» التي قالها مدير األمن ،هجوم مروع

من قوات األمن على المتظاهرين ،بالقنابل المسيلة للدموع ،وه اروات األمن
المركزي.

19

Who to Follow

Massages

Profile

Home

قبلها بدقائق كان كمال أبو عيطة قيادي إضراب الضرائب العقارية
 2008يمسك بالميكرفون ويلقي بتعليمات على المتظاهرين :كله يقعد
على األرض ،ومحدش يتحرك مهما حصل ،بالطريقة دي عمرهم ما
هيعرفوا يُفضونا.
بمجرد هجوم األمن المركزي من كل اتجاه ،كان الجميع يجري في
كل اتجاه ،لحظات شديدة الصعوبة ،فأنت تجري مغمض العينين تسيل
دموعك ومخاطك وتتنفس بصعوبة شديدة ج ًدا ،تشعر بحرقان شديد

في وجهك وعينيك وصدرك ،وأمامك آالف وخلفك آالف ولو سقطت
حتما ،تفتح عينيك لحظة لترى الخطوة القادمة
على األرض فستموت ً
ثم تغلقها ،وتتسمع األصوات حتى ال تصطدم بأحد ،حاولنا أن ندخل
باب عمارة موارب فهتف فينا الصديق الصحفي هاني األعصر قائال:
عمارات أل ،عمارات أل .وبعدها عرفنا أن أفراد األمن كانوا يختبئون
داخل العمارات الصطياد بعض المتظاهرين وضربهم واعتقالهم.
تفرق شمل المتظاهرين حتى تجمع عدد كبير منهم مرة أخرى في شارع
هدى شعراوي ،وساروا آالفا في اتجاه باب اللوق ،في هذه اللحظة كانت
محصور في ميدان
ًا
تماما أمام المتظاهرين ،واألمن مازال
مصر مفتوحة ً
التحرير ،لكن بلطجية األمن المدسوسون وسط المتظاهرين بمالبس
مدنية قادوا المظاهرة إلى شارع عماد الدين ثم ميدان رمسيس ،ثم إلى

20

تماما في نفق شبرا ،حيث أغلق جنود األمن المركزي النفق
كمين محكم ً

Search

Horytna book

تماما من أوله وآخره على المتظاهرين وعينك ما تشوف عصيان وبيادات
ً
عساكر األمن المركزي وهي تنهال عليك بسبب الدخان الكثيف للقنابل.
صباحا /نفق شب ار
03:00
ً
خبير
من التعليمات األساسية في المظاهرات :إذا لم تكن ناشطا أو ًا
بالتظاهرات فال تكن في الصفوف األولى أب ًدا ،حافظ على مكانك في

منتصف الجماهير.

متأخرا ،كنا ثالثتنا
لم ننفذ هذه القاعدة ولم نعلم مدى أهميتها إال
ً
في الصف األول للمظاهرة :إياد عبد المجيد وشيرين غيث ومحمد
صالح العزب ،وهجم علينا جنود األمن فاستدار الجمع هاربين ،فكنا
في الصف األخير أمام العساكر مباشرة ،كانوا أسرع منا ،سبقنا إياد،
فحصرنا  8جنود ،شكلوا نصف دائرة حولنا يغلقها حائط النفق ،وفي
الوسط :شيرين ومواطن زميل ال نعرفه وأنا ،حاولنا أنا والمواطن
حماية المخرجة الشابة بأجسادنا كنوع من الشهامة التي كانت نتيجتها
كدمات متفرقة بجسدي وجروح متفرقة في وجه ورأس زميلنا المواطن
وبعض الضربات في جسد زميلتنا ،ولم ينقذنا من وحشية العساكر
سوى جري ضابطهم تجاهنا وصراخه عليهم :بس ،كفاية ضرب،
وقف ،كفاية.
لصنا الضابط الشاب من أيديهم ،وأمرنا بالتقدم بعي ًد ا عن اتجاه

سير المظاهرة.
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فقدنا إياد عبد المجيد الذي رجع إلينا بعد ساعة تقر ًيبا مثخنا بالجراح

تماما.
مثلنا ً

صباحا /نفق شب ار – كوبري أكتوبر – المهندسين
 04:00و05:00
ً

– شارع المبتديان  -الهرم

وقفنا بأجسادنا أمام سيارة مالكي على أول نفق شبرا ،وقلنا لسائقها:
«ودينا أي حتة بعيد عن هنا» ،طمأننا الرجل وأخذنا في طريقه ،وسألنا
ببراءة شديدة :هو في إيه؟
أنزلنا الرجل على كوبري أكتوبر ،فركبنا تاكسي إلى المهندسين
شارع البطل أحمد عبد العزيز أسفل جريدة الشروق حيث كانت
سيارة إياد ،ركبناها ثم ذهبنا إلى المالكي بشارع جامعة الدول
العربية ،طلبنا  3بليلة ،واحد سادة واتنين بالمكسرات ،أكلناها ونحن
نضحك ،ثم أوصلنا شيرين للمبتديان ،وأوصلني إياد إلى الهرم
صباحا
ليواصل طريقه إلى المعادي ،واتفقنا على أن نتقابل غ ًد ا
ً

لمواصلة الثورة.

ظهرا /مقر جريدة اليوم السابع
ألربعاء 26 :ينايرً 12:00/
كل األخبار تتحدث عن استنفار أمني شديد في كل الميادين ،واعتقاالت
عشوائية في المترو والتحرير واإلسعاف ورمسيس ،وكل قليل يأتيني
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صور حية لمظاهرات ضخمة في شارع  26يوليو
ًا
ثم نقلت الفضائيات
فاتفقنا على النزول.
 06:00مساء /شارع جامعة الدول العربية
تقابلنا ،إياد عبد المجيد والكاتب والصحفي وجدي الكومي وأنا،

عند التابعي الدمياطي ،أكلنا ساندوتشات فول وطعمية بنية االستقواء
من أجل الثورة ،وقررنا النزول إلى وسط البلد ،ركبنا ميكروباص أبو

العال /إسعاف ،وسألنا السائق :إيه األخبار هناك؟ فقال :خربانة.
 07:00مساء /بوالق أبو العال

بمجرد أن نزل الميكروباص من كوبري  15مايو قابلتنا مظاهرة
كبيرة من شباب بوالق أبو العال ووكالة البلح ،ظلوا يطاردون األمن
المركزي حتى حبسوهم داخل و ازرة الخارجية ،ووقف شاب يمسك
ماسورة حديدة يصرخ« :أنا عاوز أضرب وزير الخارجية» ،فحاولنا
تهدئته فرفض وقال« :الزم أضرب دين أمه».
طاردتنا مصفحات الداخلية حتى وصلنا إلى الرصيف المواجه للحزب

الوطني ،فتحلق حولنا عشرة رجال مباحث بمالبس مدنية ودفعونا بقسوة

إلى الجانب اآلخر من الطريق ،فأخبرناهم بأننا صحفيون نمارس عملنا،

فصرخ فينا أحد الضابط يبدو مجنونا« :مفيش حاجة اسمها صحفيين،
إحنا دلوقتي منعرفش أي حد ،وممكن نهين كرامة أي حد» ،ثم اقتادنا

لالعتقال ،ثم أجرى اتصاال مع شخص ما ،وقال له :اتنين من اليوم
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السابع وواحد من الشروق.
ثم تركنا فجأة.
 08:00مساء /ميدان التحرير
أوقفنا بعض ضباط أمن الدولة ،وحاولوا إقناعنا بأن مبارك هو األفضل

لهذا الشعب ،وأن المصريين مش القيين ياكلوا لكنهم ينفقون كل مرتباتهم

على المحمول.

الخميس 27 :يناير /كوستا كافيه جامعة الدول
اجتمعنا ،مجموعة من الصحفيين والسينمائيين ،لالتفاق على الجامع
الذي سنصلي فيه جمعة الغد لالنطالق بعدها للثورة.
سمعنا بوجود مظاهرات أمام مسجد خاتم المرسلين في العمرانية،

فأسرعنا إلى هناك لكننا لم نجد شيئا ،فافترقنا على أن نلتقي في الغد أمام

عصير فرغلي بالدقي خوفا من منع األمن لنا من الدخول فال يمكننا اللقاء
مع قطع خطوط المحمول.

ظهرا /ميدان الدقي – مطعم رضوان
الجمعة 28 :ينايرً 12:00/
تقابلنا في المطعم ،وخرجنا من أمام مسجد أسد بن الفرات ،سرنا حتى

سليمان جوهر ،ثم دخلنا فيه لحث الناس في البيوت على النزول نهتف:
يا أهالينا انضموا لينا ،وواحد اتنين الشعب المصري فين ،ممسكين في
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و ازرة الزراعة لننضم إلى آالف المتظاهرين القادمين من مسجد مصطفى

محمود ،ثم عدنا إلى شارع التحرير مرة أخرى وسرنا فيه بأمان وسلمية
حتى قرب ميدان الجالء ،لنفاجأ بحرب حقيقية من جانب األمن ضد

المتظاهرين ،مئات القنابل المسيلة للدموع تنطلق بهيستيرية في كل اتجاه،
مما أثار الذعر في وسط اآلالف الذين لم تكن تستطيع أن ترى آخرهم.
 01:00مساء /ميدان الجالء
قنابل األمن العشوائية دخلت في أكثر من عمارة وحرقت أكثر من
شقة ،حتى اشتبك المتظاهرون مع الشرطة بسب ب العنف الزائد
ضدهم ،وفجأة احترقت سيارة أمن مركزي ،وفجأة أيضا ركب قيادات
األمن إحدى المصفحات وهربوا بها في اتجاه مديرية أمن الجيزة في

شارع مراد ،تاركين  4سيارات أمن مركزي ،احتلها المتظاهرون،
وواصلنا المسيرة باتجاه ميدان التحرير.
 02:00مساء /ميدان مصطفى كامل – كوبري قصر النيل
الدماء تلون كل شيء ،اآلالف على كوبري قصر النيل الذي تقف
الداخلية في آخره ،وكل قليل يخرج من الجمع اثنان أو ثالثة يحملون
شخصا تغطيه الدماء ،وصل عدد الضحايا في ربع ساعة تقريبا أكثر من
خمسين ،كان المواطنون يلقونهم في سيارات اإلسعاف فوق بعضهم ،حتى
وصلت حمولة بعض العربات إلى أكثر من  10مصابين بإصابات خطيرة
مكومين في وضع خطير.
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في هذه اللحظة لم يكن معي أي شخص أعرفه ،الجميع تاهوا مني في

الزحام ،وأصابتني الدماء بحالة خوف حقيقية ،وقررت التراجع ،سرت

اجعا من ميدان مصطفى كامل حتى ميدان الجالء وسط العشرات بعد
ر ً
أن قطعته وسط عشرات اآلالف ،وأنا أشعر بأنني جبان ،ويتردد في ذهني
تعبير :الفرار يوم الزحف ،كنت في حالة نفسية سيئة ،حتى عدت إلى

ميدان الجالء فوجدت اآلالف هناك ،جلست في وسطهم منهكا ،وقابلت

بعض األصدقاء ،وأخبرتهم بأنني كنت على قصر النيل ورجعت ،وحين لم

يتهموني بشيء ،شعرت بأنني أفضل ،وظللت أهتف مع الهاتفين ،وبعدها

انخرطت معهم ،ورجعت إلى كوبري قصر النيل وسط اآلالف مرة أخرى،
وتسارعت األحداث ،وانتصرت إرادة الجماهير بهروب األمن المركزي

تماما ،ونزول عشرات اآلالف في ميدان التحرير.
ً
 09:00ميدان التحرير

تماما ،وشعرت
نزل الجيش ،وفرحت به الجماهير ،وكنت قد أنهكت ً

بدوار وتعب ،فوجدت مواطنا زميال يركب موتوسيكل ،فأوقفته ،وقلت له:
«خدني معاك أي حتة» ،فقال لي« :أنا رايح الشغل في عابدين ،إنت

رايح فين»؟ فقلت له« :الهرم» ،فقال« :طب ممكن اعديك كوبري أكتوبر،

وأنزلك في الدقي» ،فقلت له :يبقى ألف شكر ليك».
وانطلقنا.
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كبر مخك!!..
ّ
الموضوع تقر ًيبا كان عامل كده زي ما حد يقولك – ال قدر اهلل – والدتك
ماتت ،وفجأة موبايلك يرن وتالقيها بتتصل تطمن عليك!!..
يوم  24يناير بالليل قررت إني هنزل عند جامعة القاهرة ،وبالفعل يوم
 25الساعة  1الظهر بالدقيقة كنت موجود قدام باب الجامعة الرئيسي..
المكان فاضي ج ًدا ..عربات األمن المركزي مستعدة ومتأهبة ...وأنا قاعد

لوحدي ،كأن حد قالي إن والدتي ماتت!!..

تقريبا الساعة  2ونصف ،حصلت حاجة من بتاعة األفالم العربي ،لقيت
في تحت رجلي ورقة مكتوب عليها «تم نقل إو�لغاء المظاهرة أمام جامعة

القاهرة ..وستخرج المظاهرة من دار الحكمة في القصر العيني» ..بسرعة
الصاروخ كلمت حد من أصدقائي أتأكد منه ،وبنفس سرعة الصاروخ كنت
في ميدان التحرير ..وبعدها على طول موبايل والدتي رن!!...
بالظبط كأنك غمضت عنيك وفتحت لقيت نفسك في عالم تاني ،وال
المصريين مصريين وال الشرطة الشرطة ...جرأة غير معهودة من المتظاهرين
وبشاعة غير معهودة برده من الشرطة ،خاصة لما واحد من المتظاهرين
أصيب وفقد وعيه ومحتاج يخرج بره الميدان بعي ًدا عن ريحة الغاز والقنابل،
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وعساكر األمن رفضوا يفتحوا الطريق ،كلمنا العميد اللي واقف جنبهم ،وبقوله

خليهم يوسعوا الرجل هيموت ...بكل برود رد وقالي خليه يموت!!..

مكنتش قادر أفهم هما ليه كانوا بيعملوا معانا كده ،ويا ترى إيه اللي

هيحصل معانا بعد اليوم ده ،وليه يحاصرونا جوه الميدان ويفضلوا يضربوا

بالقنابل بالطريقة الغبية دي...؟؟

كنت حاسس بحاجة من اتنين ،يا إما أنا مش مصري ومدفوع بأجندات

خارجية زي مـ قال عميد كليتنا المبجل – أ.د .سامي عبد العزيز  ،-يا
إما أنا مصري فعال بس متغرب ،مش عارف أرجع بلدي.

في مدخل الميدان من جهة قصر العيني ،مجموعة كبيرة من بتوع أمن الدولة

البسين مدني ،لهم أجساد البغال ورؤوس البشر ،يتقدمون نحو المتظاهرين

بقوة دفع تعجز عن قياسها وحدات القياس المعروفة عند البشر ...أشار من

جميعا بأوجه سوداء ال تدرك سوء ما تقدم عليه..
يتقدمهم ناحيتي ،ثم اندفعوا
ً
لألسف لم أكن أنا المقصود من إشارته ،إو�نما من كان خلفي ،ال

أستطيع وصف ما حدث له أمام عيني ،ولو كان بيدي أن أختار تحمل ما

القاه بدال عنه ..لما ترددت ..كان أكبر مني سنا ..وكنت أكثر منه صحة

وعافية ..ولكنه القدر.

أعضاء حزب الكنبة ،ومؤسسو جمعية اللحاف المصري ،دول أكتر

حاجة تفقع الم اررة ،وتخلي الضغط ينفجر مش يرتفع بس ،وطبعا فضال

حزمة االستف اززات اللي لسه شغالة لحد دلوقتي ،على سبيل المثال ،ناس
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شاركوا إو�نهم السبب في تشكيل اللجان الشعبية ،وشعارهم تجاه اآلخر
«أنت كافر ولكنى أحترمك».

وطبعا في ناس خصصت نفسها الفترة دية إنها تقطع في غيرها ،وفالن

ينفع وعالن مينفعش ،من غير ما تستند ألي سبب علمي أو منطقي مقنع
أو حتى يحترم ،والموضوع باختصار سواء في انتخابات مجلس الشعب

أو انتخابات الرئاسة أو محليات أو انتخابات في الدنيا ،موضوع برنامج،

وجهات تقدر تحاسب المسئول وتدافع عن حق الشعب.

أعتقد إني لحد ما أموت مش هقدر أنسى كلمة السيد الرئيس السابق

المخلوع ،اللي قالها قدام مجلس الشعب بكل تناحـ ..وبجاحـ – ..مش

كبر مخك..
هينفع أشتمه ف غيابه – لما حد سأله وهو قال :يا راجل ّ
هو أنا هفر كل ورقة في البلد..؟؟
فعال لما الكوارث تكون في كل مؤسسة في البلد ،ومفيش وال مؤسسة

كانت شغالة بما يرضي ربنا ،يبقا فعال كبر مخك!!..

قبل ما أنزل يوم  25كنت بفكر بشكل سلبي ،كنت بفكر علشان

أخاف ،كنت بفكر علشان أكبر مخي!!...

ولما قررت أنزل يوم  ،25عملت كده علشان أغير من نفسي ،وأفكر

بشكل إيجابي ،علشان أبطل خوف على نفسي ،وأبدأ أخاف على بلدي،

وبرده أكبر مخي )):

Follow
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الثوره كما لو شاهدتها من البلكونة
أنا بقه مش هتكلم عن الثوره من الميدان ألني منزلتش ،لكن هاحكى عن
الثورة من البيت ،هاحكى عن الخوف والقلق والحزن والفرح ومشاعر كتير
كانت بتيجى و ار بعضها وملهاش تفسير غير إن كل حاجة كانت بتحصل
بسرعة محدش يصدقها وال يتوقعها ،هاحكى عن التليفزيون المصرى اللى
عرضلنا أحلى مشاهد للنيل اللى كان واحشني ..والجزيرة اللى خدمنا
كرهها لينا ،هاحكى عن الشهداء اللى شوفتهم فى التليفزيون بس وال عمرى
قابلتهم أو عرفتهم ..ورغم كده حسيت إنهم كانوا معايا من سنين ..هاحكى
عن الناس اللى شوفتهم في الميدان ..قد إيه كان المشهد رهيب يخوف
ويخض ..يحسسك إن بلدك اللي عايش فيها بقالك  20سنه من يوم ما
اتولدت لسه معرفتهاش..
هاحكى عن دعوات الفيس بوك اللى كانت بتجيلي وكنت برفضها ألني
مكنتش مقتنعة إن فيه ثورة بميعاد ..عرفت وقتها إن في حاجة أكبر من
كده اسمها اإليمان بشيء واإلصرار على تنفيذه ..هاحكى عن اللجان
الشعبية اللى كانت موجودة وبرضه منزلتهاش ..وشفت إزاي شباب
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عشان يثبتوا حبهم للبلد ..ألن إثبات حبهم كان تحت كل شباك وبلكونة
في شارعنا ..إو�ن في وقت ما الشرطة هربت وسابتنا عرفت إن لينا ضهر
وضهر مش هين ..وكان لما حد غريب مجرد بس إنه يخطي في الشارع
كان الشارع كله بيقوم يشوف مين ده وبيعمل إيه؟؟..
هاحكي كمان عن خوف أبويا عليا إني أنزل ..ونظرته ليا إنه مش

عايزني أنزل عشان مش عارف هرجعله على رجليا وال مجرد جثة في

كيس ..هاحكى كمان عن مصاطب التوك شو اللي قعدت تشوه في

الثوره وعن الناس اللي سكتت ..والناس اللي قالت ارجعوا من الميدان..

هاحكى كمان عن الفيس بوك إو�نه لما انقطع قلقت على أصحابي وكل

معارفي ..إو�نه لما انقطع االتصال في جمعة الغضب كنت هموت من
الخوف والقلق عليهم ..هاحكي كمان عن الق اررات السريعة اللى و ار
بعض ومكنتش فاهمة منها حاجة ..الحكومة اتغيرت ..أحمد شفيق

رئيس الوزراء ..عمر سليمان نائب الرئيس ..حاجات كتير اتلخبطت
فيها ..كمان خطابات الرئيس لما كان بيطلع ينيمنا بكلمتين ..كنت

بصدقه أيوه فعال كنت بصدقه ..لكن اللي في التحرير وفي كل مكان

في مصر كانوا بيفوقوني...

هاحكي كمان عن موقعة الجمل لما صحيت من النوم وبصيت ع
التليفزيون ولقيت الناس بتنضرب وتتقتل ..وقتها لعنت السلطة والفلوس
وكل حاجة تخلي البني آدم رخيص للدرجة دي وقتله هين ..هاحكي عن
خطاب التنحي إو�زاي فرحت بيه ج ًدا وقت ما كان كل اللي يفرحنا إننا
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نكسب ماتش كورة للمنتخب ..هاحكي عن الجمعات اللي بقت ثابتة واللي
حاولت أنزل فيها وبرضه معرفتش ..هاحكي عن الجرايد القومية اللي
ياما صقفت وهللت للرئيس واللي كانت بتكتبه عن أنبل ناس في الوجود
اللي هما الثوار ..هاحكي عن جورنال المصري اليوم إو�زاى كنت بشوف

فيه الحقيقة ..وهاحكي كمان عن مقاالت بالل فضل اللي كنت بحس

إنها بتنورني فعال( ..دي أكتر كلمة مناسبة أوصف بيها اإلحساس ده)..
هاحكي وهاحكي وهاحكي حاجات كتيرة أوي..
بس خايفه تزهقوا مني ..ها ..أبدأ أحكي وال أمشى؟؟
اللى قال إن مصر مش ميدان التحرير وبس صدق ..ألن كل بيت فى
مصر كان ميدان التحرير.
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تجربتي مع ثورة يناير..
منذ ما يقرب من سبعة أشهر كتبت مقاال لحريتنا بعنوان «عندما غادر

الملك عرش مصر» وعندما كتبت هذا المقال كنت أتمنى أن يقوم الرئيس

حرصا
المخلوع «حلوة أوي المخلوع دي» بترك مقعد الرئاسة ً
خاويا وذلك ً

منه على تداول السلطة ونشر الديمقراطية الحقيقية في وطننا العزيز وسألت

في نهاية المقال الذي نشر بتاريخ  5أكتوبر  2010سؤاال وجدت إجابته

أثناء ثورتنا البيضاء الطاهرة.

غما عنه
وكان السؤال كالتالي :متى يترك الملك عرش مصر بإرادته وليس ر ً

ومتى نستطيع أن نودع ملكا ونحن سعداء بما صنع متمنين له دوام التوفيق؟
ولكن لألسف لم يترك الرئيس أو الحاكم منصبه سوى وهو ملطخ بدماء

جالبا العار لنفسه ولتاريخه الشخصي ففي يوم  25يناير 2011
الشهداء ً

قام شباب مصر الجميل بالثورة على الحاكم الظالم وعلى صوت الصراخ
في أركان مصر وخاصة بعد استشهاد خالد سعيد وسيد بالل على أيدي

مجرمي الداخلية آنذاك وغيرهم كثر من شباب مصر الطاهر.

ففى ذلك اليوم الذي حفر بحروف من نور فى سماء التاريخ انتشر

العسكر في أرجاء المعمورة آملين في قمع التظاهرات السلمية التي تفجرت
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عاما.
نتاج كبت دام ألكثر من ثالثين ً
أتذكر جي ًدا صبيحة هذا اليوم فقد قررت أن أقطع رحلتي اليومية المعتادة

من منزلنا الكائن في مدينة السادس من أكتوبر إلى شارع القصر العيني

وصوال إلى مقر راديو حريتنا وذلك بعد تحذير من زوجي وأسرتي وعدد من

األصدقاء بعدم النزول خوفا من قيام البلطجية وأفراد االمن بهتك أعراض
الفتيات كما هو معتاد فى نظام العهد البائد ولكني لم أكن أتوقع استجابة

الشباب للدعوات التي انتشرت على الفيس بوك للقيام بالثورة والتي وصلت

لكل مستخدمي مصر .فقد كان المشهد المسيطر على الشوارع هو جنود

األمن المركزي بزيهم األسود مصطفين على جوانب الطريق وذلك في كل

شوارع وسط القاهرة كما قامت الحكومة بإعطاء كل المصالح الحكومية

والمدارس والجامعات إجازة وذلك احتفاال بعيد الشرطة حتى تضمن عدم

التجمهر ولكن هذا القرار كان من أغبى الق اررات التي أخذت في عهد

مبارك غير المبارك فهذه العطلة أعطت فرصة للشباب للتجمع والتوجه إلى

أماكن االعتصام «المعلنة والسرية».

وفي منتصف اليوم تجمع اآلالف من زهور مصر في أرجائها وقاموا

بتظاهرات سلمية كان الرد عليها هو االعتقال والقمع الذى لم يفرق بين

شابا معاقا في شارع
فتاة وشاب وبين معافى ومعاق ،فقد شاهدت بأم عيني ً
معبر عن رأيه بكل
القصر العيني يسير بكرسيه المتحرك وسط التظاهرة ًا

شجاعة دون الخوف من نيران األمن التي طالت الكثير وال عربة رش الماء
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أو رصاصة تقصده من فوهة إحدى البنادق الصماء وهو المشهد الذي

التقطته عدسة كامي ار الصديق والزميل العزيز مصطفى فتحي والذي صار

المشهد األكثر مشاهدة على موقع اليوتيوب وقد قامت الكثير والكثير من
القنوات برصد هذا المشهد المعبر عن شجاعة شباب مصر الذي لم يقم

بثورة الجياع كما توقع الكثيرون ولكنه قام بثورة نزيهة متحضرة.

ربما لم أذهب إلى الميدان مرة أخرى ولكن هذا ال يعني عدم مشاركتي،

فقد شاركت على القدر الذي أتيح فقد حولت صفحتي الشخصية على

الفيس بوك إلى نشرة دورية تنقل ما يحدث ألصدقائي في الميدان فقد ساهم
نقل الخبر والتحذير من هجمات األمن إلى إنقاذ الكثيرين منهم فقد شارك

الجميع ومن لم يشارك في الميدان ربما يكون قد شارك بصورة أخرى حتى

وحرصا منا على نزاهة ثورتنا ونجاحها
لو كان بالدعاء لمن قاموا بنصرتنا،
ً
نحتاج الستمرارها فلم تكن الثورة ثورة على الحاكم فقط إنما هي ثورة على
دائما األفضل لبلدي
الفساد والمحسوبية وثورة على أنفسنا لألفضل أتمنى ً

ومن فيها ومن يتولى قيادة مصر وتمثيلها أمام دول العالم أجمع.

أخير تنحى الملك عن عرش مصر ولكنه تنحى وهو مجبر غير مخير
و ًا

رحل ومعه فساده أمام العالم أجمع الذي تعلم من شعبنا كيف يثور الشعب
على الحاكم ثورة نظيفة أظهرت للعالم حضارة  7آالف عام قام بدفنها هذا

عاما وأظهرها الشباب الحر من يوم  25يناير إلى 11
المخلوع طوال ً 30
فبراير .2011
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اللهم إني شفت من قلب األحداث  28 /يناير
يوم الخميس ،أجازة من الشغل ،صحيت من بدري وعرفت إن
السويس اتدمرت ،وكنت بتطمن علي الناس اللي أعرفهم في
المظاهرات من وقت للتاني.
طبعا لما رجعت البيت ،لقيت أخويا -الظابط في القوات المسلحة-

عامل حفلة ..وعمال يزعق ويقولي إنتي إيه اللي نزلك ،واألمن

المركزي مش هيفرق بين صحفية وبين واحدة عادية ..سبته ودخلت

أوضتي.

كملت نقل األخبار وكنت بكلم صديقي وبقوله «بصراحة بصراحة ..أنا
خايفة أنزل ..بس حاسة إنه الزم أنزل..
 يا بنتي إنتي بنت ..مينفعش تنزلي! وافرض الثورة حصلت فعال ،والبلد خلصت من القرف اللي إحنا فيه..مش هحس بحاجة ..مش هحس بحرية ..مش هحس إني أستاهلها..
متعبتش فيها.
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 ليه؟ ..أنا مش معوقة وال جاهلة .بالعكس لو مش هنزل عشان أناكاتبة والزم أبقى في وسط الناس ،هنزل عشان مخسرش احترامي لنفسي..
ومحسش إني جبانة «.
خلص الكالم علي كده والنت فصل بالليل ،قولت هرتاح الخميس وأنزل
الجمعة ،صحيت الجمعة الصبح الموبايل مفيهوش شبكة ،قولت يمكن
أوضتي بس اللي مفيهاش شبكة ..هطلع بره أشوف ..طلعت السطح..
ونزلت على باب البيت ..مفيش شبكة ،جربت كل موبيالت البيت ،برضو
مفيش شبكة ،قولت أهال ..كده بانت ..مفيش نت وال موبايالت ..فكروني
بالبلطجية اللي عايزين يهجموا على ناس ،يروحوا قاطعين عليهم النور
والمية عشان يستسلموا بسهولة.
خصوصا كمان
في وضع زي ده ..المفروض إني أقعد في البيت،
ً
إني لو اتقبض عليا مش هعرف أكلم أهلي أقولهم ..عمالة أقول لنفسي
اقعدي ..وببص لقيتني لبست هدومي ونازلة قبل ما أخويا يصحى .كان
الضهر بيأذن -صالة الجمعة ،صليت وخرجت على طول ،وقولت لماما
أنا نازلة عندي شغل وهغطي واحتمال أتأخر ..قالتلي طيب انزلي بس
متروحيش حتة فيها مظاهرات !
***
من أول الست اللي ركبت جنبي في الميكروباص وأنا حاسة إن في
رسايل من ربنا بتشحني غضب .قعدت تقولي «لو نازلة أي حتة خلي
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بالك عشان التحرير فيها مظاهرات» ضحكت وقولتلها «أل أنا مش نازلة
أي حتة ..أنا نازلة التحرير نفسها!» ،قعدت تقولي:
 يعني هم هيعملوا إيه؟ ..هيغيروا اللي محدش غيره! ،الحاجات ديبتتحل من عند ربنا!
 وربنا قالنا نسكت يعني؟ أل بس خسارة شبابنا اللي زي الورد اللي بيروح ،ده الواد جايبينهالصبح مضروب بالنار في سينا وال كأننا في إسرائيل ..ده لو يهود مش
هيعملوا كده!
 مهو عشان كده بيعملوا ثورات ..عشان نتعامل معاملة آدمية عاألقل.
****
ركبت المترو ،من المرج ..ولحد غمرة تقر ًيبا هدوء وسكون فظيع والحركة
في الشوارع طبيعية ج ًدا .من أول غمرة شوفت أول مظاهرة باألعالم

وبجملة واحدة «الشعب ..يريد ..إسقاط النظام» شكلهم يفرح ..يقشعر..
كنت عايزة أنط من المترو وأروحلهم.
حاجة لفتت نظري ،ست منقبة قاعدة هي ووالدها ،قامت قالت
«مينفعش اللي بيحصل بره ده ،دول رجالتنا إو�حنا كمان الزم نشارك..
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ومن أول كوبري القبة بدأوا يقولوا في المترو إنه مش هيقف في
محطتين جمال عبد الناصر والسادات لعطل فني! ،وعدى المترو على
المحطتين بسرعة رهيبة ،ببص على المحطات المقفولة لقيت ظابط قاعد
وفي إيده خمسة جنية بيبصلها ومتنح! ،أول حاجة جت في بالي إنهم
واخدين فلوس عشان يعملوا كده.
كملت ،نزلت سعد زغلول ،كنت رايحة راديو حريتنا في ش حسين
حجازي ،قولت أشوف الوضع من قريب .شارع حريتنا كان مقفول،
ومن بعيد لقيت ظابط بيشاورلي إني أرجع أنا وواحد تاني كان ماشي
جنبي ،فالراجل راح كلمه قاله إنه شغال في السفارة األمريكية وعنده
شيفت ..الظابط قاله ممنوع ،رجع ورحت أنا ..بقوله صحافة..
ممنوع ..ممنوع يا آنسة ،كان بيزعق وعينيه حم ار ج ًدا ..كان ظاهر

إن في آخر الشارع في مظاهرات والطريق ليها مفتوح ..رحت ولقيت

الراجل بتاع السفارة األمريكية ماشي جنبي:
 هتصوري؟ أل أومال جاية ليه؟ عشان أنا مصرية !وصلنا طرف المظاهرة ..أول ما وصلت حسيت بخنقة رهيبة ،راح
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الراجل طلع كمامة من معاه وقالي اتفضلي ..بس تبقي ترجعهالي تاني!،
شكرا ..لقيت معظم البنات مغطيين وشهم بالطرحة ،عملت زيهم.
قولتله ً
وطلعت دي بقى القنابل المسيلة للدموع ،الحقيقة إنها مش مسيلة للدموع،
دي بتخنق ،بتوقف التنفس خالص ،مجرد ما فكيت الطرحة وجيت أهتف
معاهم لقيت صوتي مش طالع ،شوية وبدأت أتعود عليها وبدأنا نهتف..
وسابونا شوية:
« الشعب ..يريد ..إسقاط النظام»
« مش عايزينه ..مش عايزينه»
«عيش ..حرية ..كرامة إنسانية»
« ارحل ..ارحل ..ارحل»
لفت نظري الستات والبنات اللي واقفين جنبي ،كانوا بعبايات وباين إنهم
في مستوى اجتماعي ملوش عالقة يالتعليم وال بأي حاجة..
رجل واقف «إحنا مستحميلنه تالتين سنة ..معلش نستحمل  30يوم ..لو
ممشيش النهارده هيمشي بكرة»
طبعا.
وشاب وراه بيهتف «ثابت ..ثابت» إو�حنا وراه ً
ست واقفة جنبي «ده  9مليون في تونس طردوا الريس ..إو�حنا هنا 80
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الشاب بيهتف «مش عايزينه ..مش عايزينه».
العدد كان كبير ج ًدا ،مش زي ما اإلعالم القذر بتاعنا بيقول ،الناس في

كل حتة ،رجالة وشباب وعواجيز وبنات وستات ..ومعوقين كمان ..كان
في واحد إيديه االتنين معوقة ..دخل تف ع األمن المركزي وخرج.
وراجل دخل مكانه بسرعة ..اعتذر للعساكر.

عربيات المطافي قربت ،والمية بدأت تطلع ..البنات رجعوا لورا..
والشباب واقفين قدام العربية ،فاتحين دراعاتهم للمية ومبيتحركوش
من مكانهم ..المية تروح وتيجي ..الناس اتغرقت تماما ..وال
بيتحركوا.
الناس بتهتف «ثابت ..ثابت» والرجالة «المية هتخلص كمان شوية..
خليكوا..ارجع..ارجع «.
أكتر لحظة خفت فيها ،لما الستات بدأت تصوت ..عرفت إن
في قنابل بدأت تتضرب .وناس بتخرج من وسط المظاهرة دماغها
مفتوحة والدم شكله مرعب ،بس رجالة أغلبهم «رجالة بمعني الكلمة»
واخد القنبلة في دماغه وماشي وال كأن في أي حاجة !.
دخلنا الشارع الجانبي لحد ما القنابل تخلص ..الريحة كانت قوية،
الغريب إن الناس كلها عينيها دمعت إال أنا! ،بس حرقان فظيع في
وشي ،وكنا بنهتف «سلمية ..سلمية» وفي شباب حاولوا يجيبوا حجارة من
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األرض ويضربوا العساكر ،الناس مسكوهم «أل إحنا مش هنعمل زيهم..
إحنا مظاهرتنا سلمية» الكلمة خلصت ولقيت قنبلة تاني فبعدنا ،دقيقة
ولقيت قنبلة كمان على بعد حوالي  5متر مني ..وشباب أغمى عليهم
زي الدبان لما ترش عليه ريد ..وأنا جريت مع الناس اللي بتبعد ..دخلنا
جراج جانبي ..راحوا ضاربين قنبلة على باب الجراج ..كنا هنموت جوه
من الخنقة والريحة ،للحظة حسيت إني مت فعال ..الدنيا اسودت ومفيش
نفس خالص ..قولت أنا يا مت ..يا اتعميت .جه في بالي إيه يعني لما
أموت ..ما في ناس كتير ماتت وبتموت وهتموت ،ع األقل أموت شهيدة!
معرفش إيه اللي حصل ،فوقت على منديل على وشي فيه خل ،ولقيت
راجل بيديهولي قالي إنتي كويسة؟ قولتله آه ..كملوا إنتو ،كان في كام
بنت مرميين زي حاالتي على جنب ،منهم بنت أجنبية ،كنت بدأت أفوق،
سألت اللي معاها ..هي صحفية؟ قالتلي أل .دي عايشة هنا .لقيت البنت
األجنبية بتصورنا ،وبدأت تنادي:
back، go closer، lets go
يعني دي أجنبية وأشجع مني مثال؟ رحت قمت تاني وبدأت أساعد
الناس المغمى عليها ،وكان في ناس بتوزع كمامات ،خرجت بره ..كان
الجو قاتل ،وعينيا مش قادرة أفتحها وال قادرة آخد نفسي ،رحنا آخر الشارع
تاني بنحاول ندخل التحرير ..األمن المركزي واقف ،معرفش إيه اللي
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من العساكر وعمال يقولهم «أنا معايا كامي ار وموبايل وعربية وفلوس..
إحنا بنعمل كده عشانكو إنتو» .لقيت في ناس معايا بيكلموا العساكر
بيقولولهم أهاليكم بياكلوا إيه ..موقفينكم الوقفة دي بكام؟ دنتو اللي بيموت
دية» .لقيت عسكري زينا عينيه مدمعة من القنابل ..قولتله
فيكو ملوش ّ
«إنت عارف إن مرتبك ميجيش تمن جزمة؟ عارف إنك بتحمي نظام
فاسد ،عارف إن الناس دي نازلة عشان مش القية تاكل ،عارف إن في
زمايلك رجالة سابوا أماكنهم ونزلوا وسط الناس ..عشان ده الوقت اللي
الرجالة بيبانوا فيه»
طبعا بيسمع ومبيردش ،جت ست وقفت جنبي قالتله «حسبي اهلل ونعم
قرب ،ضربها ،وفي رجالة اتدخلوا عشان يحموها.
الوكيل» كان الظابط ّ
ولقيت العسكري بيقولي «اجري إنتي وخدي البنات دول معاكي» .بعدنا
بسرعة.
والرجالة بيهتفوا «يا عسكري يا بن اإليه ..إنت مصري وال إيه»
«يا بو دبورة ونسر وكاب ،إحنا إخواتك مش إرهاب».
رجعنا علي آخر الشارع عند محطة سعد زغلول ..كانت كل الطرق اللي
بتودي لوسط البلد مقفوله باألمن المركزي ،لقيت شاب مرمي ع األرض
وسط الناس ،سألت قالولي ده مضروب برصاص مطاطي .طبعا عربيات
اإلسعاف ممنوعة من الدخول ،واألهالي في الشبابيك بيحدفوا مناديل
وقزايز خل ،إو�حنا بنشاورلهم «انزلوا ..انزلوا» .شاب تاني ملموم عليه ناس
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بيصوروه ..قربت لقيته ماسك بقايا قنبلة ،زي الصور الكتير اللي نزلت..
شوفتها من قريب المرة دي ..شوفتها وهي مكتوب عليها:
.made in USA
وكان في واحد أجنبي في وسطهم ..واحدة ست مسكته « ..إنتو
بتكرهونا ،أمريكا بتكرهنا ..وهو بيرد
,

I m Canadian
قولتلها يا حاجة ده من كندا ..قالتلي كلهم صنف واحد ..صنف عرة..
دول والد « « ...الرجالة قالولها أل بالش شتيمة واعتذروله.
وقفت شوية ،كنت دايخة ج ًدا من كمية القنابل اللي شميتها «كنت

عاملة دماغ قنابل بمعنى أصح»! ،لقيت ست وبنتها واقفين ..األم بتقول
«روحي إنتي ..أنا مش هروح غير لما ابن الـ ..يمشي ،ده لزقة
لبنتها ّ
بغراء ،مش كانت تتبط عليه قبل ما تولده ،روحي إنتي أنا مش راجعة»..
والبنت بترفض.
ناس جايين من بعيد شايلين واحد مخبوط على راسه ،وهو عمال يقولهم
سيبوني أنا كويس ..روحوا كملوا إنتو.
راجل واقف -النموذج المصري ج ًدا -اللي بيفتي وهو ملوش في

أي حاجة األول عمال يبصلي جامد أوي ويعلي صوته ويقول «واهلل
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وطنية ،وبعدين بدأ يقول للستات إن المترو هيتقفل الساعة  ..5واللي
مش هتروح هتبات هنا ،ودي حقيقة ألن األمن محاصر المكان من
كل الجوانب ومش فاضل غير مترو سعد زغلول ،عمال يتكلم ويعلي
في صوته ..ويشكر في الناس والرجالة اللي بجد ..ومرة واحدة بصلي
وقالي ..ما تتفضلي تقعدي يا آنسة! ،المهم إني بصيت على المكان
اللي بيشاورله لقيته الرصيف ..كنت هموت م الضحك لوال إن الموقف
ميسمحش ..بتعزمني ع الصالون يا خي !
شكرا ..أنا مرتاحة كدا عشان بعمل شغل (وال شغل وال حاجة
قولتله أل ً
كنت عايزاه يحل عني) ،قالي حضرتك بتشتغلي إيه؟ قولتله صحفية
وكاتبة ..قالي طب أمانة عليكي تنقلي اللي حصل ده وتكتبيه ..ضميرك
هيحاسبك وربنا كمان ..أمانة عليكي ..قولتله من غير ما تقول !.
سابني فجأة وجري ناحية ظابط ظهر فجأة في المكان ،كل الرجالة
اتلموا عليه ..عرفنا إنهم باعتين دسيسة عشان يعرفوا إحنا هنتحرك فين
بعد كده ..الناس خدوا الظابط بمنتهى الهدوء وقعدوه على جنب وقعدوا
يتكلموا معاه ،وأنا كنت خالص حاسة إني مش في وعيي ..نزلت ركبت
طبعا الستات مبطلوش كالم بصوت عالي،
المترو وروحت ،وفي المترو ً
العربية كلها بتتكلم مع بعضها ،واحدة منقبة تانية قامت قعدت تقول

«حسبي اهلل ونعم الوكيل فيهم ،بوظوا البلد ،هيستفيدوا إيه يعني ..اللي
بيعملوه ده حرااااااااام» محدش سمعلها.
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كل اللي فاكراه إني في محطة كوبري القبة ،كالعادة ببص من شبابيك
المترو ،بصيت لقيت علم مصر ظاهر من وسط شجر طويل بتاع قصر
الرئاسة ،العلم كان ظاهر من وسط الشجر ،زي الشمس اللي بتشرق من
بين الغيوم ،منظر وهمي ،كنت هموت وأصوره ،لوال إن المترو مشي
لحد ما روحت ..وطبعا تقدروا تتخيلوا التهزيء اللي خدته لما رجعت من
أخويا ،قولتله كلمة واحدة« ،الرجالة دلوقتي في الشارع ..إنت هنا بتعمل
إيه؟»
سابني ونزل.
ملحوظات سريعة :
الشباب  -المتظاهرين ..محترمين ج ًدا ج ًدا ج ًدا.
أول مرة أشوف حاجة بالرقي ده في مصر.
مينفعش نتكلم على المتظاهرين ..اللي كنا فرحانين بيهم من كام يوم..
مينفعش دلوقتي نتخلى عنهم.
ولكل الناس اللي هترد تقولي اديله فرصة والكالم اللطيف ده ..يا ريت
تحتفظوا بيه ألنفسكم!
أنا عن نفسي زي كل الناس -معنديش الصورة واضحة ..ومحدش
عنده الصورة واضحة ألن محدش فاهم حاجة..كل اللي فاهماه إن في
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بعد خطاب الرئيس كانت ناس كتير ممكن ترجع ..لكن بعد المجزرة
بتاعة إمبارح وشغل الهكسوس اللي بالجمال والحصنة ..معتقدش إن حد
ممكن يرجع.
احترموا الشهداء اللي ماتوا عشانكو ..لو صوتك بيرتجف وخايف ومش
عارف تهتف زيهم ..اتكتم!

Follow

بسمة العوفي
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الصامتون  10فبراير
خرجت حشود الثوار من كل حدب وصوب ،امتألت بهم ساحات
البالد وشوارعها ،رغم إصرار بعض الصامتين على أنهم ليسوا إال «قلة
مندسة» .ضاحكين ضحكات صفراء وبأعينهم لمعة خبيثة لما سيحدث
لهؤالء على أيدي األمن المتواطىء مع األوامر الدنيئة.
افترض هؤالء الصامتون أنهم على حق ،وأنه من المستحيل أن يحدث
أي تغيير سوى زيادة في عدد المعتقلين ،وقهقهوا ،وثبطوا من عزيمة
البعض ،وأعلنوا رفضهم للثورة ،وأنها ليست سوى «جموع حمقاء» .حاولوا
نشر أفكارهم المتعلقة بفشل المظاهرات ،رافضين حتى إطالق كلمة ثورة
عليها ،مؤكدين أنها ليست إال أعماال فردية .حتى عندما بدأ الهواء في
نقل األفكار الصحيحة التي أعلنت ثورتها على عقولهم ورفضت تطويعها
لضمائرهم الزائفة.
از لألمن ،كي يكونوا صفا
هبطوا للشوارع ،في اتجاه مقابل للثوار ،مو ٍ
صور تكون دليال على إخالصهم
ًا
واح ًدا .ربما تلتقط لهم بعض العدسات
ووالئهم التام للنظام ،وما يتبعها من معاملة مميزة تضمن لهم مستقبال
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الذي أحياه الثوار .فتمكنت رئة كوكب األرض من التنفس وزفير ما بها
من غضب مكبوت منذ سنوات .دبدبات أقدامهم تزلزل بين ثنايا التربة
الهشة
فتعيد تشكيلها لتصبح أقوى ،هتافات حناجرهم ترتعش لها الكؤوس ّ

الفارغة في المكاتب الفخمة ،خطواتهم لألمام تزيح الكراسي من أماكنها
فتطير في الهواء حتى تسقط وتتهشم.

أعداد الرافضين في تزايد ،كل ثانية تشير إلى أن الحدث غير طبيعي
وغير معتاد وكذلك ردة الفعل المتوقعة منه .موجات أصوات الثوار تدب
الهلع في قلوب النظام ومعاونيه ،الذين ظنوا أنفسهم خالدين ُمخلدين بأمر
من رئيسهم ،ونسوا أن الخلود في اآلخرة فقط .وأن ملك الملوك قادر على
التغيير في طرفة عين أو أقل.
األصوات تزلزل من تبقى منهم ،فتدفعهم للهبوط واالحتماء بالحشود
واالندساس بينهم .لكن الحشود كجسد واحد ..متماسكة .كالطواحين..
مولدة للطاقة والحركة في كل مكان .كالمعادن التم تم استخراجها للتو ..ال
شبعة برائحة التراب .ككتل الطين التي تكونها بحيرات المياة
تزال نقيةُ .م ّ
الصغيرةّ ،لينة فيما بينها ،بينما تلتصق بها األجسام الغريبة ،كقطعة القطن
التي توضع على الصنبور لترشيح المياه لتعزل عنها القاذورات.

اجتمع كل األطراف في أكبر ساحات البالد .الثوار هم األغلبية،
واألمن والصامتون محاصرون في الوسط حتى ظن بعضهم أن الثوار
سيفرغون عليهم ذلك الغضب ويلتهمون لحومهم نيئة كما يفعل الهنود

49

Who to Follow

Massages

Profile

Home

الحمر .يتقدم الثوار ،فيتراجع الصامتون واألمن الذين تشابهوا في
ُ
المالمح ،وارتدوا الخزي والجبن .خطوة أخرى للحشد األول ،فيتراجع
تماما بمن
الفريق الثاني خطوة مثلها .حتى حوصر الفريق الثاني ً
أيقظوا بغضبهم األرض النائمة منذ قرون استيقظت قشرتها الصلبة،
فلم تعد تتحمل وجود مثل هؤالء على سطحها .فالثوار كاألرض،
كثير لكنها إذا غضبت ،تطهر نفسها.
تصمد ًا
فتحت األرض جزًءا من قشرتها خلف الصامتين .فتراجع الثوار على
الجوانب إلى أن أصبحوا في مأمن ،وأخذت انكسارة القشرة األرضية تتسع

لتحيط بالصامتين في شكل نصف دائري .ثم انزلقت لألسفل وأخذت

تتنحى روي ًدا روي ًدا .وهم ال يجدون مكانا للفرار .إن تقدموا النتهوا على
أيدي الثوار ،إو�ن تراجعوا بلعتهم األرض في جوفها .ظلوا في أماكنهم،

اصفرت وجوههم وانتابهم من الخوف والرعب النصيب األكبر .بينما
وقد
ّ
األرض كما هي ..تفسح بين ضفتي الشق األرضي ،وتهبط الضفة التي
تحمل الصامتين عن األخرى ببطء شديد حتى بدأوا ينزلقون بظهورهم،
وأصبحت رؤوسهم بمستوى أقدام المتظاهرين ،وحاول بعضهم التشبث

بأقدام المتظاهرين لكن أجسامهم تحولت لقطع خشبية صلبة كما اعتادت

على الصمت والسكون في الماضي لم تستطع الحركة والهروب ،تجمدت

تماما .ظلوا ساكنين جميعا كأنما على رؤوسهم الطير.
ً

القشرة األرضية تنخفض بهم حتي تختفي طبقات التراب وتظهر النيران
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الدسمة ،وسط ذهول وفرك أعين الثوار الذين يرون ما ال يراه الصامتون
بأعينهم .لم يصدقوا أن تكون عاقبة الصمت والمواالة للفساد وخيمة إلى
هذا الحد ،طبيعية إلى تلك الصورة ،عادلة ،ودون تدخل أي ٍد بشرية .حتى
إن النار استقبلت الصامتين واألمن دون صراخ منهم ،استقبلتهم من
ظهورهم والثوار فقط من استطاعوا رؤية مصيرهم .بينما يجهل اآلخرون
ما ينتظرهم ،التصقت شفاههم ببعضها وذابت أجسادهم في النار واح ًدا تلو
اآلخر .حتى ذهب آخرهم إلى الجحيم.

يجيا،
بدأت القشرة األرضية الهابطة في الصعود مرة أخرى ،تدر ً

حتى تق ّدم الثوار بخطوات بطيئة لمالقاة رفاقهم على الجانب اآلخر.
واألرض تشجعهم برفع قشرتها وعودتها لوضعها الطبيعي .وكلما

تق ّدموا ،ضاق الشق .حتى سلم قائد الطرف األيمن على قائد األيسر
تماما كأنه لم يكن .وسط ذهول وصيحات،
بيديه ،فاختفى الشق ً
حقيقيا أم محض خياالت إثر إرهاق أيام
وتساؤل عما رأوه إذا كان
ً
متتالية .التفتوا حولهم بحثا عن الصامتين ،عن قوات األمن التي

كثير وقتلت بعضهم وأطلقت عليهم القنابل والرصاص .لم
عذبتهم ًا
منضما للثورة.
يجدوا أح ًدا غير من كان
ً
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فيس بوك ..تعبير ..ثورة
تخرج في الجامعة وال يجيد كتابة جملة صحيحة ..قد
قد تجد ً
شابا ّ
تجد شابة ال تجيد اإلفصاح عما تريده فى فقرة! التعليم مشكلة عانينا
جميعا.
منها
ً
لم نجد القدر الكافي من التعليم رغم أن ما يقرب من نصف أعمارنا
نحن الشباب -أفنيناه بين المالزم والكتب والدروس والك ارريسواالمتحانات ،الدنيا تسير بظهرها أحيانا.
نتخرج في الدراسة ..وننسى ،نتعلثم في الحروف ،فال نعرف متى تنتهي
الكلمة بالتاء المفتوحة ومتى تكون مغلقة ،ونضرب لخمة بين موضع
حرف الذال والزين ،أيهما أصح في كلمة (هذا)؟!!
في ظل تعليم كان يمجد الرئيس مبارك (سابقا) ،والضربة الجوية،
دائما تأتي
أكثر من حرب أكتوبر نفسها ،كانت موضوعات التعبير ً

موضوعا تعبيرًيا فيما ال يزيد عن صفحة ونصف ،عن
عن« :اكتب
ً

إنجازات الرئيس مبارك في سيناء» ،وعندما كنا نترك الورقة فارغة،
ألننا ال نجد ما نعبر عنه ،كنا نسقط.
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وعرفنا التحايل للخروج من نفق الكذب ،بتضخيم حجم الكلمة ،والكتابة
فطوروا في تدريبنا على
على سطر ونفوت الذي يليه فى تبادلية مكشوفةّ ،
الكذب ،بتحديد عدد األسطر المطلوبة في موضوع التعبير.
وتخرج جيل كامل يكره العربية ،وال يجيد التعبير بها ..وجاء «فيس
بوك» بكل رحابته ،وعرفنا التعبير على أصوله ،اإلستاتس يناجيني
(اكتب ما يدور برأسك اآلن) ،فأسب وألعن ،وأتلقى تعليقات على ما
بناء  ،وقد تتطور إلى شجار ،وقد يتحول
يدور برأسي ،قد تنتج حو ًا
ار ً
األمر إلى موضوع يمكن تناوله في نوتس ..فتكتب وتظهر أخطاؤك
اللغوية واإلمالئية.
فضيحة.
عبر ،والحساب
ولكن الكتابة على «فيس بوك» ليس عليها حرجّ ،

مؤجل ،والعتاب مرفوع.

وتطور أسلوبنا في التعبير ،كنا نخلط العامية بالفصحى في البداية ،ثم
حدث الفصل ،إما أن يكون التعليق باللهجة العامية الخالصة أو بالفصحى
النقية.
وتبادر إلى تعابيرنا عالمات الترقيم ،فعرفت الدهشة والتعجب
واالستفهام ،وكثرت االستفهامات التي ال إجابات عليها وال مردود ،وزاد
الغضب ،وتلظى تعبيرنا بالغليان.
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وعرفنا (األباحة) فى التعبير ،وصرنا نقول الكالم الذي علمونا إياه في
المدارس أنه عيب وغير أخالقي ،وتركونا في ورطة ،ماذا نفعل إذا كان
العنصر األهم فى وصف َمن نتحدث عنهم هو المفرادات «األبيحة»؟!!.
وحررنا «فيس بوك» من هذه الورطة ،وأصبحنا نعبر بحرية ،ونسمي

األشياء بأسمائها ،ونضع األشخاص في توصيفها الصحيح ،فهذا (ابن

وسخة) ،وذاك (ابن كلب) ،وتلك (بنت قحبة) ،إو�ذا ما اعترض أحد قال
(أحا) ارحل عن األكونت الخاص بي يا (عرص) إو�ال دلتك.

أهذه قلة أدب؟؟! قد تكون! ولكن ما هو األدب فى مجتمع كان غارقا

في الفساد؟ رئيسه وحاشيته حرامية ،أساتذته مرتشون ،أرضه منهوبة ،خيره

مقسم ،وجهاز أمن دولته يعبث بمقدرات ما يدور في بنطلونك ،وجاثم فوق
كل كراسات اإلجابات يراقب حركة كل قلم (كوبيا).

آالء ،طالبة اإلعدادي ،فكرت أن تعبر ..راحت وراء الشمس!
تشملل مبارك وأعادها :هذا درس بسيط ألبنائي.
إياك أن تعبر ..إياك أن تتكلم ..هيطلع دينك ..إنت حر.
إنت حر!....
ما هي معايير الحرية في مجتمع ال مكان للتعبير فيه؟ ..كانت تلك
هي األزمة.
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حسابك  700صديق وقلت يسقط االستبداد ،سيسمعك ما يعادل نصف
شارع بحواريه.
آالء طالبة اإلعدادي لم تكن تعرف بموقع «فيس بوك» ،لو كانت تعرفه
لما عبرت في المكان الخطأ.
عبر! «فيس بوك» هو المكان الذي ال أحد يستطيع فيه حجب تعليقاتك
ّ
القبيحة والسياسية الالذعة ،اشتم َمن تشاء ،وكن على استعداد للمحاسبة
بتهمة السب أو القذف ،من حقك أن تعبر ،وأن تشتم ،ومن حق من

تشتمه أن يقاضيك ،ودع القضاء يقول كلمته.
جميعا ..فكانت الثورة ،التي انطلقت من
وعبرنا
عبرتّ ،
عبر ،وهي ّ
هو ّ
ً
مر على
مكان لم يكن أحد يتخيل أنه ستخرج منه ثورة تحاكم أطول نظام ّ

مصر الحديثة ،وأفسدها.

الثورة جاءت من «فيس بوك» ألنه المكان الذي وجدنا فيه بعضنا
البعض ،فعبرنا عن ما يدور في صدورناـ فوجدنا أن الغضب واحد،
واأللم واحد ،والهدف واحد ،فنقلنا تعبيرنا االفتراضي إلى تعدادي
زاحف في الشارع ،فكانت هتافاتنا إستاتيوس ،وحركاتنا مقاطع فيديو
ار ساخنا على وول الدولة ،وفي النهاية ،وبعد
خالدة ،ومواجهاتنا حو ًا
ضغط ،كان القرار بـ»ديليت» الرئيس من أكونت الشعب ..مبروك.
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على أسفلت التحرير
هتافات ..الفتات
وورود
وبارود
وجنود
وعيال
وشباب
وكبار
وحصار
ونهار بيعدي يهدي يمد سواد
ف بالد
مليانة فساد
..وحرير
مدلوق من صدر الشهداء غدير
على أسفلت التحرير
***
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ماشيين

ف صفوف ..بتطوف

بالطول والعرض وسمبوكسات
وكاسات

من شهد المر ..شربنا كاسات
هتافات

 ..من قلب الصمت خرجنا رفات
آالفات

حكايات

عمالة تصحصح فينا حاجات
قلبت موازين كل القيادات
صوالت
جوالت

ف ميدان مخنوق
بغازات وصفير

بيشرخ لوح الصمت
ّ
صفير
بيطير ويحط

 حمام بيغني زئير -على أسفلت التحرير
***
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كوابيس
فوانيس
 ..فوانيس حلمنا صبحت كوابيس
لبوليس
اترج وساح ف بالد الحق
قول الء
لشيطان الدولة اصرخ
قول الء
اتهز نظام الدولة ولق
والصخر بكل صالبته اتشق ..هدير
من دمنا سددنا الفواتير
على أسفلت التحرير
***
ورسمنا الحلم بدون حسابات
كتابات
مرسومة على األرض بطباشير
وتطير
وتصدع راس الدولة ..الجملة
ومحولة
تتهجى حروف الجملة بخوف
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وتشوف
معانيها تغير طيران
بكالم

«الشعب يريد إسقاط النظام»
أحالم مغزولة بسلك فوالذ مدهونة حرير
مفروشة غيطان
على أسفلت التحرير
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مشاهد من كتاب ثورة الحرية
مشهد (ا)  -فالش باك لسنة 2006
أستيقظ في صباح ذلك اليوم على خبر أن فالن أخذ وفالن اعتقل بعد

حملة واسعة شنتها أمن الدولة لمت فيها الجميع حتى من ليس لهم عالقة
بأي شيء ..رباه هل تحولت بالدنا لسجن كبير؟ ..أشعر أن الدنيا في

جديا في الرحيل أن أترك هذه
عيني أصبحت أضيق من ثقب إبرة ..أفكر ً
البلد وأذهب لمكان آخر أتنفس فيه الحرية ..أجد فعال فرصة السفر وأجري
اختبار العمل ولكن تحدث أشياء تمنع إتمام األمر ..أظل طويال منكمشا

داخل نفسي ..كرهت السياسة وكرهت الحديث فيها وكل رجالها يكفي أن
بسببها أصبحت وحي ًدا غر ًيبا داخل بلدي وبين أهلي.
مشهد ( – )2صيف 2007
أخير تم اإلفراج عن أصدقائي أذهب بلهفة ممزوجة بحنين جارف..
ًا
أرسم في خيالي سيناريوهات وردية للحظة اللقاء يشفعها مرور ذكرياتنا
القديمة على شاشة قلبي كشريط سنيمائي بهي ولكنه سرعان ما يتكسر
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مصبر
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على صخرة لقاء فاتر ..أقل من فاتر ..ألملم جراحاتي وأرحل
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لحم ودم ..أبتعد وأنا أوقن أن هذا وقت النهاية ..يزداد كرهي للسياسة
ولكل هذا النظام الفاسد المستبد.
مشهد ()3
أمشي في شوارع بالدي أنظر حولي اختفت الضحكة من الوجوه حل بدال
كئيبا ..مألت التجاعيد وشوش الشباب ..يسمرك سؤال في مكانك
منها
عبوسا ً
ً
هل هؤالء شباب حقا أم عواجيز في نهايات العمر؟! ..ال أحد يتحمل أحد..

وشجارا ..أق أر في الجرائد عن أخبار نهب وفساد وعن
سبابا
أقل شيء يُحدث ً
ً
شباب في عمر الزهور يرمون أنفسهم من الدور العاشر ألنهم ال يجدون ما
يكفي سد رمقهم فضال عن أشياء أخرى هي أبسط حقوقهم في الحياة..
غضبا هل هؤالء
أق أر تصريحات المسئولين وأسمع كالمهم ..أستشيط
ً

الناس حمقى أم أنهم يتحامقون أم ماذا؟.
مشهد ()4

حتما سينفجر ولكن
أوقن بأن شيئا ما سيحدث عما قريب ..هذا البركان ً
متى؟ ال أدري.
مشهد ()5
أخبار لتظاهرة يوم  25يناير أتساءل هل سيكون
ًا
أق أر على الفيس بوك

هذا وقت الخالص أم مجرد زوبعة ستنتهي فور بدايتها ال أعرف فالجو
يعتليه الغموض والضباب.
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مشهد ( 25 – )6يناير
عيش – حرية – عدالة اجتماعية
مطالب حملتها الجموع في كل ميادين مصر ..غضب وثورة يقابله تعتيم
إعالمي حكومي قميء..
فرحا بأننا مازلنا أحياء ..مازلنا قادرين على الثورة والغضب
قلبي يرقص ً
والرفض ..إلهي ماذا ستحمل لنا هذه األيام القادمة؟
مشهد ( - )7يوم 26
رغبة كبيرة تدفعني للذهاب للميدان أريد أن أعرف ماذا يحدث ..أجد
شبابا في عمر الزهور يجمعهم هتاف واحد (يسقط يسقط حسني مبارك)
ً
أرى أمام عيني أقذر وأغبى ما يمكن أن يراه المرء طول حياته ..يسقط
أحد الشباب على األرض وسط الطريق يلتف حوله جنود األمن المركزي
وتعذيبا بعد ذلك
ككالب ضالة وقعت على فريسة شاردة يثخنونه ضرًبا
ً
يأخذونه إلى جانب الرصيف ويكملون وصلة التعذيب لو كان هذا الشاب
عدوا لهم ما فعلوا فيه كل ذلك قد عكس إرادتهم لو لم يضربوا هم لسلطت
ً
عليهم سياط الظالمين.
مشهد ()8
دعوة على الفيس بوك لجمعة الغضب ..يا إلهي هل تحول الفيس بوك
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االتصاالت واإلنترنت ..مازالت الحكومة تواصل مسلسل الغباء والجهل
بنجاح ساحق ..غباء جعلهم يرمون قذائف النيران على أناس عزل أول
طبيعيا
ما قالوا قالوا سلمية سلمية ..تسلل عمى القلب إلى الروح فكان
ً

أال تسمع اآلذان واإلعالم الفاشل مازال يلعب لعبته القذرة في الكذب
والتضليل ولكن هذا الغباء لم يمنع الناس من النزول فاألمر أصبح

حياة أو موت على الحقيقة ..تحدث المعجزة ليال تنسحب الشرطة تهرب
كجرذ جبان ..أصبح الميدان اآلن ملكا للناس ..حسني مبارك غائب
ار بحظر
أخير ولكنه يصدر قر ًا
ًا
تماما ..ها هو سيظهر
عن المشهد ً
كفر فيا ليتك ما نطقت!
دهر ونطقت ًا
التجول ..ما هذا الغباء؟ سكت ًا
أخيرا ..يتحدث عن تغيير الحكومة ..تتحول
يتحدث حسني مبارك ً
المظاهرة لثورة ..العند يورث الكفر ونحن كفرنا بك وبمن معك فارحل
واتركنا نتنسم نسيم الحرية الذي حرمتنا منه لثالثة عقود.
مشهد ( – )9األربعاء الدامي
ثمانية أيام مروا أصبح الميدان بيت الناس وكأنه سبيلهم الوحيد
للخالص ..للحرية التي دفعوا كل غال ونفيس بحثا عنها ..ال تعرف كيف
أصبح إسفلت الرصيف ألجسادهم غطاء ..كيف التحفوا به وأصبح على
أجسادهم أنعم من حرير الجنة ..كيف أصبح البرد والمطر على أجسادهم
وسالما وطوق نجاة ..إال أن النظام الغبي يأبى إال أن يزيد
العارية برًدا
ً
النار اشتعاال يقرر أن يخرج للدنيا في مشهد هزلي تعجز قريحة أكبر
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أشخاصا على
كتاب الواقعية السحرية عن تصوره يرسل في ظهر األربعاء
ً
جمال وأحصنة يضربون الثوار العزل بالسيوف والخناجر ..ظنوا أن ذلك
سيرهبهم أو يجهض حلمهم ويتركون الميدان ولكن من وقف بصدر عار
أمام الرصاص الحي ال يمكن أن يرهبه سيف أو خنجر.
مشهد ()10
يا مصر هانت وبانت كلها كام يوم
نهارنا نادي ونهار الندل مش باين
الدولة مفضلش فيها غير شوية شوم
لو مش مصدق تعالى على الميدان عاين
يا مصر أصبحنا أحيا وميتين مساجين
فاللي هيقعد في بيته مش مفهوم
واللي هينزل إلهي حارسه وصاين
تتسلل إلى أذني كلمات تميم البرغوثي كزالزل يهزني من داخلي أشعر
أني أنا المقصود بها ..تميم يناديني إن لم أشارك أنا في كتابة تاريخ بلدي
فمتى إذا؟ إو�ذا كنت طول الفترة الماضية أحاول فهم ما يحدث فاألمر
اضحا اآلن كشمس صبوح.
أصبح و ً
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 أريد أن يفخر بي أوالدي! لو ذهبت فلن يكون لك أوالد من األصل! سأكون شهي ًدا وسأكون دليلك للجنة! أنت بالفعل تقف في اللجان الشعبية. أقف ألحمي بيتي واآلن أريد أن أحمي بالدي. ليست هناك فائدة معك.أقبلها وأذهب كطفل ذاهب لشراء مالبس العيد ..كمراهق دق قلبه ألول
مرة ذاهب للقاء محبوبته ..أسير بقلبي ال قدمي.
مشهد ( - )11الميدان
أذهب إلى الميدان ..يتسلل إلى قلبي عبير االندهاش وأنا الذي ظننت

أنه شيء لم يعد له وجود في زماني ..فكل ما حولي يدهشني يفرحني

يصيرني طفال تسعده أبسط األشياء يرى في الكون من حوله ما اليمكن

أن يراه غيره ..تقتحمني الفرحة كشالل هادر كمطر من أمطار من أنهار

حولها خلقا
جنات عدن نزل إلى أرض جدباء فأنبت فيها الزرع والعمار ّ
وروحا أهتف بأعلى صوتي
آخر جدي ًدا ..أتوحد مع من حولي جس ًدا
ً
(يسقط يسقط حسني مبارك ..مش هنمشي هو يمشي ..ال يا مبارك مش
هنبوس) أشعر أني أتخلص من كل الخوف والقهر والكبت الذي كان

يتملكني طوال السنوات الماضية ..أشعر أنني قوي أقوى مما كنت أتصور
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وأقوى مما يتصور اآلخرون ..أكتشف بداخلي أشياء جديدة ال أعرفها

ولم أتخيل أنها موجودة بي ..أنا لست أنا ..أنا إنسان آخر أجمل وأحلى

وأروع وأبهى وأصدق وأنقى ..يأتي وقت الصالة ألتصق بمن حولي وأسجد
قادما من إسفلت الشارع ..فهل التحرير شارع
أشم مسكا من عطر الجنة ً
من شوارع الجنة .يأبى االندهاش إال أن يزيدني أجد أخي المسيحي يقف

يحميني في الصالة يمنع الناس من المرور أمامي ..أنا في اليوتوبيا ..في

اقعا يعاش.
المدينة الفاضلة فأين أفالطون؟ ليرى حلمه و ً
مشهد ()12

يصبح مشهد ذهابي اليومي للميدان مشه ًدا معتا ًدا ال يتأثر باألحاديث

مر يجب أن يأخده كامال
السلبية لمن حولي فالمريض مهما كان الدواء ًا
ليشفى والثورة ليست فقط شفاء لبالدي ولكنها شفاء لروحي ترياق حياة
لنفس كادت أن تيأس من كل شيء حولها ..يزداد يقيني كل يوم أن

النصر قاب قوسين أو أدنى ولكن رغم اشتياقي له أتمنى أن يتأخر حتى
أما
ال أخرج من مدينتي الفاضلة التى اضطر أن اغادرها ليال ألن لي ً

وأختا ليس لهم رجل غيري ويجب أال أتركهم يبيتان بمفردهما ..آه يا

إخواني لوال هاتان المرأتان لتوسدت معكم إسفلت الميدان وسادة ووشاح.
مشهد ( )13الخميس 2011-2-10
أتواجد في الميدان من بداية اليوم ..شعور عام يسري بيننا بأن ساعة
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صلى اهلل عليه وسلم معهم في الميدان وأن ثالثة آخرين أروا نفس الحلم..
تمأل الطمأنينة روحي فال يمكن لقوم معهم رسول اهلل أن يهزموا ..لقد أردنا
وأصررنا وضحينا ولذلك جاءتنا منح السماء المدهشة.
أذهب مع أصدقائي للمقهى لسماع خطاب حسني مبارك ..الخطاب
الساعة العاشرة ونحن ننتظر من التاسعة ..اآلن الحادية عشرة وهو لم
أخير يظهر..
دوما في بقائك وفي الرحيلً ..ا
يظهر بعد ..هكذا أنت متعب ً
يهذي بكلمات حمقاء عقيمة ..هي أقل ما ننتظره ..يفاجئنا بقرار تفويض
السلطة ..يترك الناس المقهى غاضبين ثائرين ..منطقة وسط البلد جميعها
مشتعلة ..البعض يريد أن يذهب للقصر الرئاسي واآلخر يقرر أن ال رحيل
قبل الرحيل.
مشهد ( )14جمعة الرحيل
أتواجد في الميدان من الصباح ..أذهب إلى ماسبيرو ..أصرخ وأهتف
كبير في ستينيات العمر يمسك طفله
مع المطالبين بالرحيل ..أجد رجال ًا
ويهتف معنا ..يتحدث معي بأن النصر وعما قريب ستنزاح الغمة..
يسألني سائح أجنبي لماذا هؤالء الناس هنا؟ ..أجيب :يرفضون وجود
مبارك ..أعود بعد العصر للميدان ..أقرر العودة إلي بيتي بعد أن كدت
أختنق من الزحام فليس هناك ثقب إبرة ألن تتنفس ال أن تضع قدمك..
متجها إلى  26يوليو ..أتلفت
المغرب يؤذن وأنا أمشي في طلعت حرب
ً
حولي ..شيء ما غريب بدأ يحدث ..أسمع أغنية (واهلل وعملوها الرجالة)
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تخرج من كل مكان ..انتصرنا انتصرنا أسمعها مدوية ..ماذا حدث؟
ال أعرف ..فجأة يدق جرس تليفوني صديقي الذي يعيش في السعودية
يأتيني صوته مليئا بالفرحة :مبروك يا بطل انتصرتوا حسني مبارك
تنحى ..خلعتوا الريس يا برنس ..ال أصدق ما يقول رغم تطابقه مع ما
فرحا نحو
أراه حولي ..أتصل بأختي تؤكد الخبر ..أجري في الشارع ً
الميدان ..أضم كل من حولي وأقبله ..أهتف مع الجميع (الشعب والجيش
إيد واحدة ..حرية حرية ..تحيا يا مصر تحيا يا مصر) أجد بجواري
صديق الصباح الستيني نذوب أنا وهو في عناق هستيري ..يصرخ في
وجهي :الحمد هلل الحمد هلل رفعتوا راسنا يا شباب مصر! ..أتوحد مع من
حولي في أفراح النصر ..أغني مع سلمى الصباحي صورة صورة ..أغني
يا حبيبتي يا مصر يا مصر ..أدور مع قطار الشباب هنتجوز هنتجوز..
ألول مرة أستشعر طعم نشيد بالدي بالدي ِ
لك حبي وفؤادي ..أكبر مع
الجموع تكبيرات العيد فاليوم يوم أعظم عيد ..عيد حرية بالدي..
اديا
فجرا ..أترك الميدان على عيني أذهب ال إر ً
الساعة أصبحت الثانية ً
لمحل الحلوى الوحيد الذي مازالت أبوابه مفتوحة ..أشتري تورتة كبيرة
وأذهب لبيتي ..تسألني أمي :لماذا هذه؟ ..أجيب :تورتة النصر ..أستشعر
طعما جميال في حلقي لم أذق قط مثله.
ً
مشهد ()15
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 25قادم عندما يعرض اإلعالم احتفاالت الثورة ..ساقول ألوالدي بأني
كنت أحد أبطالها سأرى في أعينهم ابتسامة فخر ورضا تكفيني عن كل
األشياء.
فشكر يا ثورتنا العظيمة.
ًا

Follow

مصطفى ريان
إعالمي وكاتب
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تجربتي مع الثورة:
خلصت آخر يوم من امتحاناتي الخميس الموافق  24يناير ،2011

واتفقت إني أخرج مع صحابى نحتفل تاني يوم بأجازتنا ،وبعد ما

روحت وفتحت الفيسبوك لقيت دعوة جيالي عشان نتجمع كلنا فى

ميدان التحرير ونطالب بحقوقنا ،افتكرت زي كل مرة هيبقى العدد قليل

وكده وكل كالمهم هيطلع على مفيش ويبقى الوضع على ما هو عليه،

فكلمت صديقة ليا وهي من شباب حركة  6إبريل عشان أعرف إيه

الحكاية ردت عليا «لو هتقدري تستحملي البهدلة ولو عندك االستعداد

تموتي في سبيل مصر انزلي وتعالي معانا» قلتلها «إيه الكالم الكبير

ده هو في إيه؟» ،وشفت باقى األصدقاء وتعليقاتهم على الفيس على
حدث بكرة وعرفت أماكن تجمع خروج المظاهرات بعد صالة الجمعة
أمام أي مسجد أو كنيسة ودول كتير طبعا عندنا!! ،إلى ذلك الوقت

أنا كنت حاسة إن هيبقى في تجمع بس ألف وال ألفين بالكتير وهياكلوا

علقة موت واعتقاالت وبهدلة وخالص اليوم.

وجاء تاني يوم الموافق الجمعة  25يناير فتحت الفيس لقيت اللي كاتب
الشهادة واللي لقيته كاتب وداعه ألهله وأصحابه ألنه رايح يفتح صدره
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فتحت التليفزيون وشفت مئات األلوف بل وصلوا إلى المليون مصدقتش
بصراحة ،وشفت اللي كان بيحصلهم فى بداية أيام الثورة من ضرب
القناصة بالرصاص الحي وضرب برصاص مطاطي وحدف بالملوتوف
على الشباب ورش بالمياه المستخدم فيها مبيدات كاوية ،حدثت لي صدمة
كبرى وأنا على علم أن كل صحابي بينصابوا ويموتوا أمام عيوني وأنا
فى بيتي مجرد مشاهدة بل حتى لم أشارك كصحفية تؤدي عملها وتنقل
الحقيقة وبدأت أسمع ده في تحرش بالبنات وبياخدوا فلوس دوالرات
ويورو وبياكلوا كنتاكي أصلهم تبع أجندات خارجية ،فمن هذه اللحظة
شغفي كصحفية وفضولي لمعرفة الحقيقة دفعني لمشاركة هؤالء والنزول
إلى ميدان التحرير برغم أن أمي كانت معارضة نزولى أصال من البيت
ولكن استطعت أن أقنعها ،ونزلت بدون معرفة والدي أخبرته بالحقيقة بعد
مشاهدتى في الميدان وظهر استياءه مني لكنه حسيت فى نفس الوقت
بيفخر بيا وبكل الشباب اللي عملوا اللي هما مقدروش يعملوه من سنين،
وعلى الرغم من معرفتى التامة من وسائل اإلعالم أن كل اإلعالميين
والصحفين مستهدفين من قبل المتظاهرين ويتم التعرض ليهم !!!
ونزلت ورحت ودخلت من مدخل كوبري قصر النيل بعد ما رفض

سائق الميكروباص توصيلي إلى محطة األوب ار نفسها ولكنه نزلني عند

الدقى فقررت المشي إلى هناك ،وأنا على أول الكوبري من الجهة األخرى
رأيت دبابات اللي كنا بنشوفها في التلفزيون أيام الحرب وشفت ناس كتير

متوجهين إلى داخل الميدان والمشي بطيء ج ًدا وانتظرت إلى أن يحين
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دوري للدخول ووصلت بالفعل ورأيت عسكري جيش يقول لي بطاقتك

الشخصية ،وتكرر المشهد مع كل مرة أدخل فيها ميدان التحرير من أي

مدخل مع مرور على مرحلتين تفتيش ذاتيا لي ولحقيبتى الصغيرة واعتذارهم

لي «معلش إحنا مضطرين عشان تفضل سلمية» ،ثم دخلت الميدان

وتمشيت بين آالف الشباب ولم يحدث لي أي حالة تحرش ولو بنظرة من

أحدهم وعندما صعدت أعلى اكتشفت أني وسط مئات األلوف بل وصل

العدد إلى الماليين وتقرر هذا المشهد عند نزولى كل يوم حتى سماع خبر

التنحي في الميدان ،ورأيت هما كانوا بياكلوا إيه وأنا كنت معاهم «بياكلوا بلح

وعيش أسمر وفول وطعمية والكشري إو�ذا كان مع أحد كيس بسكوت واحد

يتم فتحه وتوزيعه على كل من حوله» ،ورأيت عندما يكون أحدهم عطشان

ينزل المياه من فمه ويعطيها ألحد أكثر عطشا منه وهو مبتسم ويقول له
«أبدا الزم تبل ريقك األول قبل منى كمان»!.

وأصبح يومي عبارة عن سهر أمام قنوات األخبار وترقبي لسماع اللجان
الشعبية المتواجدة في الشارع أنهم مسكوا بلطجي وسلموه للشرطة العسكرية
وصوت الدبابات الذي أصبح عادي لي ويشعرني باألمان حتى أستطيع
أن أنام قليال ألواصل اليوم التالي.
ورأيت ألول مرة في حياتي طائرة حربية تطير فوق بيتنا وعندما اقتربت

شعرت وكأنه حدث لى صمم فجائي وشعرت بالخوف الشديد من صوتها

وشكل كل زجاج نوافذنا وكل نوافذ الجيران وهى تخبط فى بعض وتكاد

72

تكون هتنكسر من شدة الصوت وتعجبت هل نحن في حرب؟!

Search

Horytna book

خصوصا بعد فرض حظر التجول الذي كنت أسمع عنه فقط في أيام

الحروب في كتب التاريخ!.

وبرغم كل اللي مررت به فى  18يوما من خوف شديد على البلد وأهلي

ونفسي وكل أصحابي ،شعرت بأني ألول مرة مصرية بجد وعند نزولي
للميدان كنت على يقين أني لو لم أعد إلي منزلي مرة أخرى سأكون

بالتأكيد في غاية السعادة لو استشهدت وأنا مصرية بدافع عن الحق.
إو�لى كل من كان عنده استعداد إنه يستشهد عشان مصر ومازال لديه

هذا االستعداد الزم يشتغل بجد ويحقق إنجازات ويثقف نفسه و»يتعلم»

ألن بتعلمنا ومعرفتنا لحقوقنا وواجباتنا هنقدر نعبر بمصر بجد لبر

األمان وهنعرف نقف أمام أي حد عاوز يرجعنا تاني للخلف بكل قوتنا
وعلمنا ،ولم يجرؤ أحد في ذلك الوقت أن يفرق بين مسلم وال مسيحي

ألنه هيقول فالن الفالني المصري استطاع أن يحقق كذا في فترة زمنية
كذا ،يا شباب مصر محتاجة لعملنا الدءوب خلينا نكون عمليين أكتر

من كده وصدق أن مهما كان مكانك صغير فأنت بتمثل ترس صغير

من منظومة آالت لو توقف الترس اآللة هتتعطل يرضيكم مصر تضيع

بعد ما رجعناها لينا؟! ،ونحافظ عليها ونبنيها!.

Follow

لبنى صدقي
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تجربة شاب من شباب حريتنا في ثورة  25يناير
قبل يوم  25يناير كتبت مقال وشرحت كل األحداث اللي حصلت بسبب
عدم وجود معارضة قوية وكنت على الحياد لست مع نظام مبارك أو
ضده لكن مع انتقال سلمي للسلطة وقررت عدم االشتراك في المظاهرات
وأؤدي دور عملي فقط وهو تغطية األحداث ألنه واجبي ورسالتي داخل
المجتمع كصحفي وبالفعل يوم  25يناير قمت بتغطية المظاهرات سواء
من مكان عملي دخل راديو حريتنا أو من الشارع.
وفي اليوم التالي يوم  26يناير وأنا ذاهب إلى عملي كالمعتاد حيث
إنني معتاد على ركوب مترو األنفاق من محطة شب ار الخيمة إلى السادات
وفي ذلك اليوم وأنا أخرج من محطة السادات أمام مجمع التحرير كي
أذهب إلى عملي تقابلت بالصدفة مع صديقتي في العمل شاهدنا تواج ًدا

أمنيا غير طبيعي وأثار فضولها أن تعرف ماذا يحدث ودخلنا في مناقشة
ً

حادة أنا أعارض بشدة المظاهرات ألني لم أعلم أنها ثورة حقيقة وهي تؤيد

المظاهرات والثورة وكل واحد يحاول إقناع اآلخر لحد أن جاءت لحظة
فارقة في حياتي وهي.
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صحفيا وصديقتي
بإخراجها وسألنا سبب تواجدنا هنا وقلت له إني أعمل
ً

قالت إنها محاسبة وسبب تواجدنا هنا هو مكان عملنا قريبا من هنا وكان

الرد «خدوا الواد ده على العربية البوكس إو�نتي يا بت امشي من هنا».
مشهد ثان أمسكني اثنان بطريقة عنيفة جدا وكأنني رجل خطير من
الناحية األمنية وطبعا مع األلفاظ البذيئة واإلهانات وذهبت إلى السيارة
الكبيرة.
مشهد ثالث عند دخولي السيارة كان هناك ضابط يجلس وشرحت له ما
حدث وأنني صحفي وما كان منه إال أن سمعت منه وابال من اإلهانات
واأللفاظ البذيئة وقام بتفتيشي وأخذ موبايلي وأدخلني داخل السيارة وقام
بغلق الباب.
مشهد رابع جلست أسأل نفسي لماذا حدث معي ذلك ونظرت دخل
السياراة وجدت  6أشخاص علمت بعد ذلك أن أربعة منهم طالب في
معهد الال سلكي الكائن بجوار مجلس الشعب وتم القبض عليهم وهم في
طريقهم إلى المعهد ألداء االمتحان وشخص آخر تم القبض عليه أثناء
عبوره الشارع والزميل الصحفي أسامة البشبيشي أثناء تغطية األحداث
والذي جلس بجواري وتحدث معي كي أخرج من انفعالي وبعدها دخل
اثنان آخران إلى السيارة تم القبض عليهما بنفس الطريقة من الشارع
ذاهبا إلى السفارة يستخرج تأشيرة سفر إلى الخارج وكذلك
وشاب آخر كان ً
عاما يدعى رامي حيث قال لضابط إنه ال
صبي ال يتجاور عمره ً 16
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يحمل بطاقة بسبب أنه حديث السن وما كان رد فعل الضابط سوى أن
ألقى عليه كوب القهوة الساخن والذي كان في يده على الصبي رامي
وضربه وبعدها مجموعة من الشباب تم القبض عليهم من أكثر من مكان
في الشارع منهم المنتظر صديق ومنهم الذاهب إلى السينما لمشاهدة
األفالم الجديدة وبعدها رجل ملتح قام فرد أمن بدخول السيارة قبله يحذرنا
من الحديث معه ألنه خطير ج ًدا علمت بعد ذلك أنه طبيب بشرى يدعى
الدكتور عالء وتم القبض عليه أثناء توزيع منشورات تؤيد الثورة وبعدها
بقليل دخل شخص في العقد الخامس من العمر مسحول من الشارع
إلى السيارة وقاموا بإلقائه داخل السيارة حيث ارتعبنا من المشهد وكأن
مغشيا عليه حيث قام بعض الشباب بمساعدته
الراجل قد مات ولكن كان
ً
حتى استرد وعيه وعلمت أنه يدعى عم حسن مختار حسن ويشارك في

المظاهرات وهو في سن الثامنة عشرة وكانت أول مظاهرة شارك فيها
أحداث  18و 19يناير سنة  1977واستمر الوضع على هذا الحال لحين
شخصا وتحركت بنا السيارة بعد ذلك.
وصل عددنا داخل السيارة إلى 26
ً
مشهد خامس جلس كل منا يراقب اآلخر وبدأ الشك يتسلل بداخل
كل واحد منا أن الذي يجلس بجانبه رجل أمن متخف وبعد فترة
علنيا كل
قصيرة من الوقت بدأ الشك واضح أكثر حتى أصبح ً
منا يقول بوضوح إنه يشك في اآلخر وبدأ العراك بينا ال شك أن
األعصاب بدأت في االنهيار وكلنا ال نعرف ما المجهول الذي ينتظرنا
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«إحنا بتوع األتوبيس» سؤال وضعنا في حيرة وخوف شديد.
مشهد سادس بعد مرور ساعة أو أقل من ذلك وصلت السيارة إلى
مكان ما علمت بعد ذلك أنه معسكر أمن مركزي يدعي التشكيالت
في الجبل األحمر وقفت السيارة وقال لنا أحد الضباط من يسمع اسمه
فور وبعدها صعد إلى السيارة ضابط وقال لنا «أنتم هنا زي
ينزل ًا
أخواتنا وأوالدنا متخفوش» ولكن كنا خائفين وفي هذه األثناء نظرنا من
أحد الشبابيك الحديدية داخل السيارة وجدنا عساكر أمن مركزي على
وبعضا من القيادات اعتقدنا أنها ستكون حفلة استقبال لنا
الجانبين
ً

كما حدث في فيلم «الكرنك» من ضرب وسحل وانتظرنا وكلنا إحساس
بالخوف وكان الزميل الصحفي أسامة البشبيشي يقوم بالدعاء واالستغفار

علي ونزلت من السيارة
ونحن معه حتى يرحمنا ربنا وجاء الدور ّ
والخوف بداخلي ماذا سوف يكون مصيرى عند نزولي سألني أحد
سوءا
الضباط عن بياناتي وطلب مني رقم هاتف منزلي وما زاد الوضع ً

علي لم يسلم
ضياع بطاقتي الشخصية حيث كان الضابط الذى قبض ّ
بطاقتي وبعد ذلك قادني عسكري بكل هدوء إلى مكان ما اكتشفت بعد
ذلك أنها زنزانة انتظرت خارجها لتفتيشي وأخذ أي شيء معدني معي

جميعا إلى الزنزانة ونحن ال نعلم
حتى إذا كانت نقوًدا معدنية وأدخلونا
ً
ما هي جريمتنا وماذا ينتظرنا.
ده الجزء األول من تجربة اعتقالي.
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الزنزانة والتحقيق
دخلت إلى الزنزانة وأغلقت األبواب وجلس كل منا على سرير وكل واحد
يسأل نفسه لماذا هو هنا وبعدها قام بعض الشباب إلى الصالة وبعض
الشباب حاول إقناع نفسه بالنوم وال أخفي عليكم أن عم حسن مختار حين
دخل إلى الزنزانة اختار لنفسه آخر سرير في الحجز وذهب في نوم عميق
وكذلك الطبيب عالء أما نحن فلم نعرف طعم النوم كل منا يفكر في حال
الوالدين ماذا سيحدث لهما حين يشعران بغيابنا وحينها جلست أدعي ربي
أن يلهم أمي الصبر حتى تنتهي الغمة.
وال أخفي عليكم أنها كانت فرصة كي أختلي بنفسي وأقوم بالتفكير في
صياغة حياتي وبعض األمور فحين تكون منعزال عن العالم وجميع وسائل
االتصال تفكر جي ًدا وكان يمر الوقت ببطء شديد.
وبدأ بعض الشباب في التغلب على محنة الوقت بالضحك والقفشات
وكل منا يحكي كيف تم القبض عليه فكان منا الذي يتجه إلى السينما
لمشاهدة فيلم كريم عبد العزيز الجديد والمتجه إلى السفارة يستخرج تأشيرة
سفر والمتجه إلى االمتحان إو�لى عمله ومنا من كان على موعد غرامي
ولكن القدر شاء أن يكون موع ًدا آخر ومنا من كان يؤدي عمله ورسالته
اإلعالمية ومنا الطالب في الثانوية العامة وبعد ساعات تحول الحزن
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عصر دخل مجموعة من الضباط يسألون هل معنا
ًا
وفي الرابعة والنصف
موبايل أو شريحة موبايل وقاموا بتفتيش وقلب كل السراير وتفتيشنا بدقة
وفي هذه األثناء عاد أحد المعتقلين معنا وكان يحمل شريحة موبايل ولم

يعرف سبب التفتيش وقام ضابط بتفتيشه ووجد معه الشريحة صفعه على
وجهه بشدة وقال له «إنت حمار مبتسمعش مش قولت اللي معه موبايل

أو شريحة يقول» ورد الشاب :أنا ال أعلم! وعندما تأكد الضابط أنه لم

يكن موجوًدا اعتذر له على الصفعة وفي ذلك الوقت تأكدت أن شيئا ما

يحدث في الخارج من أجل اإلفراج عنا ال سيما من أصدقائي في العمل

في «راديو حريتنا» وكل منهم يحاول أن يفعل شيئا من أجل اإلفراج عني

سواء كان رئيس التحرير مصطفى فتحي أو المدير التنفيذي أحمد سميح.
عاما يقول إنه جائع
وبدأ رامي أصغر معتقل معنا حيث كان عمره ً 16
وبدأ كل منا يتذكر أنه فعال جائع وال أخفي عليكم أني في ذلك اليوم

أفطرت في الصباح عيش وحالوة في صدفة غريبة وتسألنا هل سيتقدم لنا
طعام أم ال وكان منا من ال تهمه مشكلة الطعام بقدر أن يدخن سيجارة
وحاولوا أن يحصلوا بأي شكل على سيجارة فقامت مجموعة بجمع األموال
من أجل شراء علبة سجاير.
ولكن فشلت هذه المحاولة لعدم القدرة على إقناع عسكري لشراء السجاير

وبعد قليل حصلوا على سيجارة من أحد المجندين ولكن المضحك في

األمر بعد الحصول على السيجارة لم يكن معهم كبريت أو والعة كي

يشعلوا السيجارة وبدأت محاوالت جنونية من أجل إشعال السيجارة ومنها
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رفع أحدهم ليقترب من اللمبة في محاولة لالستفادة من ح اررة اللمبة في
إشعال السيجارة ولكن فشلت وبعد قليل اكتشف أحدنا وجود مشط كبريت
خارج الزنزانة على مسافة متر تقر ًيبا وبدأت محاوالت الحصول عليه

وعمل صنارة من سفنج السرير حتى يحصلوا على وسيلة اإلشعال وبعد
معاناة طويلة حصلوا على الكبريت وتقاسموا أنفاس السيجارة وبعد قليل
دخل ضابط يدعى أشرف شديد االحترام ج ًدا فحين تم تفتشي قبل دخول

الزنزانة كان يتعامل معي بهدوء ويخبرني أن األمور ستكون أفضل وال
تقلق فدخل الضابط أشرف وكان يحمل معه أكثر من عشرين علبة

جميعا كلنا سواء كنت مدخنا أو
سجائر مختلفة األنواع وقام بتوزيعها علينا
ً
غير مدخن.
وبعدها جلسنا في مجموعات نتحدث وعند عودة شخص من التحقيق
نتجمع كلنا ونسأله ماذا حدث معك فيخبرنا أنه تم التعامل معه بلطف
وهدوء وسؤاله عن بياناته وسبب وجوده في ميدان التحرير وانتمائه
علي وخرجت
السياسي وهل يصلي ام ال وفي السادسة مساء جاء الدور ّ
من الزنزانة حيث كان ضابط من أمن الدولة ينتظرني في الخارج في
الهواء أمامه منضدة وعليها هاتفان موبايل تحدث معي بكل لطف واحترام
اضحا عليه اإلجهاد والتعب الشديد ج ًدا وسألني اآلتي.
وكان و ً
س -اسمك إيه؟
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س – ماذا تعمل؟
ج – محرر صحفي في موقع راديو حريتنا اإلخباري.
س – ما انتماؤك الحزبي أو السياسي؟
ج – ال يوجد.
س -هل يوجد حد من أخواتك البنات يرتدي النقاب أو الخمار؟
ج -ال يوجد.
س -هل تعاملت من قبل مع أمن الدولة؟
ج -نعم.
س – ما كان نوع تعاملك مع أمن الدولة؟
ج -كنت متورطا عام  2005مع مجموعة علمت بعد ذلك أنهم ينظمون

عمليات تفجير وقتل للسائحين وقمت بتسليم نفسي وكل المستندات التي

كانت بحوزتي إلى مقر أمن الدولة وخضعت لتحقيق حتى ثبت حسن

النوايا وأني لم أعلم بطبيعة ما كانوا يخططون له ومن بعدها ابتعدت عن
السياسة بالكامل ونفذت نصيحتكم بأن أنسى ما حدث.
س – إيه رأيك في اللي حصل يوم  25يناير؟
ج – ثورة شباب بيحلم بمستقبل أفضل وأخشى أن تتحول إلى ثورة
عصابات.
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س -سبب وجودك في ميدان التحرير؟
ج – أستكشف الوضع وأذهب إلى عملي ألنه بالقرب من ميدان التحرير

في شارع القصر العيني.

س – إنت بتستخدم الفيسبوك؟
ج – نعم.
س – إيميلك إيه على الفيسبوك؟
ج .....@yahoo -
س – شوفت تعامل األمن مع المتظاهرين؟
ج – نعم.
س -إيه رأيك مش كان محترم مع المتظاهرين؟
ج – نعم في البداية قبل أن تتحول إلى مواجهة بين الطرفين.
س – مين السبب األمن وال المتظاهرين اللي بدأ بالعنف؟
ج – المظاهرات كانت سلمية أثناء وجودي في الشارع قبل أن أنتقل
إلى مكان عملي الراديو وأكمل عملي وبعدها سمعت صفارات الطوارىء
وشاهدت قوات األمن تتعامل بعنف مع المتظاهرين وبدأ التراشق
بالحجارة.
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لمدة  5دقائق تقر ًيبا وبعدها قال لي :انتهى التحقيق.
العودة إلى الزنزانة
بعد التحقيق معي دخلت إلى الزنزانة وبعد وقت قليل دخل مجموعة من
وطبعا كان ما توقعنا عدس لكل واحد منا
المجندين يحملون الطعام لنا
ً
طبق عدس ورغيفان عيش لكن دخل الضابط أشرف وأمر بتوزيع أكثر من
طبق إضافي وعيش لنا وال أخفي عليكم أننا من شدة الجوع أكلنا العدس
وأنا أضحك في نفسي في الصباح كان عيش وحالوة وفي الليل عدس
وبعد ذلك قررت أني لن أفطر بعد ذلك عيش وحالوة! والمدهش أن طعم
تماما عن ما نأكله في الخارج.
العيش كان ر ً
ائعا ج ًدا ومختلفا ً
وبعد األكل قمنا بتجميع ما تبقى منا لالحتياط وتكوين لجنة معيشة
كما قال لنا عم حسن مختار حيث كل فرد منا مسئول عن شيء ما مثل
العيش والعدس وكل شيء داخل الزنزانة نسيت أن أقول لكم إن الزنزانة
كانت خمس نجوم بها حمامان ومياه ساخنة وساقعة باإلضافة إلى عدة
سرائر.
وبعد األكل استئنف التحقيق معنا مرة ثانية في الساعة التاسعة خرج
آخر واحد معنا للتحقيق ولكن كان سيء الحظ ج ًدا حيث عاد إلى الزنزانة
في صمت شديد وبعد قليل قام الضابط باستدعاء أخيه الذي كان محتج از

معه أيضا وبعد خروج أخيه بدأ في البكاء كان ضابط آخر يحقق معهم
ولكنه ضابط عنيف ج ًدا وجه إليه بعض اللكمات واإلهانات وحاول
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الوقيعة بين الشقيقين يقول له إن أخاك سوف يخرج ألنه قد اعتراف عليك
وحين عاد أخوه التزم هو اآلخر الصمت وعند دخول الساعة العاشرة
مساء اعتقدنا أنه لن نخرج اليوم حيث كنا على أمل اإلفراج عنا في نفس
اليوم وبدأ كل منا يجهز مكان النوم ولكن األسرة الموجودة لن تكفي فقررنا
أن نتحمل بعضنا ويتشارك مجموعة السرير مع بعضنا وكان من نصيبي
الصبي رامي أن نتشارك السرير.
وتقسمنا مجموعات في قعدة سمر نحكي النكات ومن حين آلخر يصعد
واحد منا إلى شباك الزنزانة يستطلع لنا ما يحدث في الخارج وقد بدأ الشك
في داخلي يتحول إلى يقين أن ما يحدث ما هي اإل ثورة حقيقة فعال ألننا
صباحا والسيارات ال تتوقف في جلب
منذ دخولنا الزنزانة في الساعة 11
ً
الشباب من المظاهرات وبأعداد كبيرة ج ًدا لدرجة أننا كنا نسمع أصوات

من الزنزانات المجاورة بأنهم في حالة اختناق بسبب العدد الكبير في داخل
كل زنزانة كما رأى أحد المعتقلين معنا من شباك الزنزانة مجموعة من
البنات محتجزات في أحد مكاتب الضابط أمام زنزانتنا.
كل هذا جعلني أقطع الشك باليقين أنها ثورة بمعنى الكلمة فحين كانت
تدخل سيارة من سيارات األمن المركزي إلى المعسكر كانت تحدث حالة
من التوتر واالرتباك داخل المعسكر ونشاهد من شباك الزنزانة حالة من
التخبط بين الضباط حتى وصل األمر إلى حالة من االشتباك بين بعض
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وفي الساعة الحادية عشرة وبعد أن بدأنا في النوم سمعنا صوت باب
الزنزانة ينفتح ونسيت أن أقول لكم إننا كنا نجلس طول الوقت نترقب الباب
حتى يفتح ودخل علينا قائد المعسكر ومعه مجموعة من الضباط وقال:
طالبا ألني
الطالب اللي هنا يقوموا يقفوا .قمت ووصل عددنا إلى ً 13
أدرس في جامعة القاهرة كلية إعالم تعليم مفتوح وبعدها قال لنا ارجعوا كل
واحد إلى سريره ورجعنا وكل منا يسأل :يا ترى إيه اللي هيحصل؟
وبعد ساعة في الساعة الثانية عشرة دخل قائد المعسكر وقال لنا أين
طالبا يقفوا طابور ويال و ار بعض! وخرجنا ونحن ال نعلم إلى أين
الـ ً 13

سوف نذهب ثم خرجنا إلى ساحة المعسكر حيث كانت تنتظرنا لجنة

علمت أنها لجنة من منظمات حقوق اإلنسان وتم عرضنا عليها وبعدها
أطلقوا سراحنا وقمنا باستالم متعلقاتنا وشاهدت األستاذ محمد عبد القدوس
وهو يخرج أيضا معنا علمت بعد ذلك أنه اعتقل في وقت سابق من أمام
مقر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
واستلمت متعلقاتي وأول ما حصلت علي موبايلي فتحتوا بسرعة كي
أتصل بأمي حتى أخبرها أنني بخير وتم اإلفراج عني ولن أنسى أب ًدا هذه
اللحظة كانت أمي تصلي وتدعي ربنا من أجل إزاحة الغمة وفي نفس

اللحظة اتصلت أنا لقد استجابت دعوتها لي باإلفراج عني شك ار يا أمي
علي سيل من المكالمات من كل أصدقائي من أجل
الغالية .وبعدها انهال ّ
شكر لكل أصدقائي رئيس التحرير مصطفى فتحي رئيسة
علي ًا
االطمئنان ّ
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األخبار هبة محسن رئيسة قسم التقارير والتحقيقات هند بشندي صديقي
األنتيم زكريا سعد زيكو ،أحمد سعيد ،فاطمة حسن ،أسماء عبد الحميد،
أمنية نادي ،محمد فاروق ،محمود ربيعي ،أحمد عيسى ،أحمد خالد،
محمد خلف ،لوزة .كما أشكر األستاذ أحمد سميح واألستاذ محمد زارع
واألستاذ مصطفى مهدي على محاوالتهم من أجل اإلفراج وأشكر رئيس
التحرير مصطفى فتحي على اعتصامه أمام نقابة الصحفيين من أجل
جميعا.
شكر لكم
اإلفراج عنيً ..ا
ً
شكر راديو حريتنا
ًا
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جعلوني متحوال
نـعم ..أنا من المتحولين أقولها بدون أي خوف أو تردد ..والسبب هو
راديو حريتنا بكامل فريق عمله ،فأنا لم أكن راضيا قط عن أي تظاهر
وهذا كان قبل ثورة  25يناير لقناعتي بعدم حدوث تغيير في هذا البلد
سوى أن يموت النظام السابق ..أيووون يموت ،فلم يكن عندي قناعة بعزل
هذا النظام.
وفي يوم  23يناير كنت أجلس على جهازي داخل قسم تحرير األخبار
براديو حريتنا أقوم بمتابعة التحضيرات لما سميت بثورة  25يناير،
ار بين مدير البرامج محمد فاروق ورئيس التحرير
وفي لحظة سمعت حو ًا
مصطفى فتحي وتضمن الحديث عن سعادتهم بهذه الثورة التي ستقوم بعد
يومين ،وهنا انفعلت وخرجت عن شعوري بكلمات «وهيفيد بإيه؟ ..كل
واحد يخليه في شغله بعدين نفكر نشيل الرئيس» واشتد الحديث بيني وبين
مصطفى وفاروق وأيقظتني جملة قالها مصطفى «واضح إن شيكو محتاج
غسيل أفكار» ،في هذه اللحظة توقعت أن يتم إجباري على حب الثورة
ولكني أعرف نفسي جي ًدا فأنا من الصعب أن أشارك في شيء عقلي
تاما.
رافضه ر ً
فضا ً
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واستكمل مصطفى حديثه معي وبالفعل كالمه عن الثورة وعن النظام لم
يستهوني وعدت إلى جهازي أباشر عملي مرة أخرى ،وفي يوم  24يناير
ليال كان جميع المصريين يقومون بتحضير أنفسهم ليوم عظيم ،أما أنا
وأصدقائي فقد كنا نقوم بتحضير حقائبنا للسفر إلى مدينة اإلسماعلية للتنزه
هناك.
خصوصا
وعندما وصلنا مدينة اإلسماعلية وجدت الكثير من التفتيش
ً

معي ألني كنت أحمل موبايلي فتوقع الجميع أني أقوم بالتصوير ولكني
كنت أسمع أغان ،إنسان عادي يا جماعة مش بحب السياسة وال الدوشة،
وبعد أن أخذنا قسطا من الراحة خرجنا مرة أخرى فوجدت المظاهرات
الغفيرة في إسماعيلية لحظتها لم أستطيع أن أمنع شبح اإلعالمي
الذي يحتلني واقتنصت موبايلي من جيبي وقمت بتصوير المظاهرات
والمتظاهرين وبيني وبينكم كنت مبسوطا أن الناس دية اتحركت ولكن بيني
وبين نفسي كنت شبه هاني رمزي في مسرحية «وجهة نظر» ب ـ ـ ـ ــرضه
مفيش فايدة.
معلومة عابرة :تأكدت أن الثورة ستكون الثورة الضاحكة بعد تفسير أحد
العاملين بمطعم للوجبات السريعة ،لهذه المظاهرات حيث قال «المظاهرات
دية أكيد معمولة عشان أحمد علي ميسبش اإلسماعيلي» هنا نظرت
إليه بضحك شديد وحسرة قلب وقلت ألصدقائي «عليا الطالق إحنا
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غانما بالكثير من الفيديوهات والصور
سالما ً
عدت من إسماعيلية ً

الصحفية الحصرية وجاء يوم  26ليتم القبض على زميلي محمد العربي
في حالة اعتقال عشوائي وطلب مني مصطفى فتحي أن أذهب إلى مقر
إذاعتنا إلقامة حلقة تدافع عن محمد العربي وشاركني فيها زميلي محمود
ربيعي وكانت مدة الحلقة  12ساعة على الهواء رغم أني أرفض كل هذه
المدة ولكنه كان ظرفا طارئا ،وبالفعل أغلقنا الحلقة بتليفون مع العربي
يطمئنا على خروجه من المعتقل ،كل هذا ومازلت ضد ثورة  25يناير.
وجاءت لحظة التحول يوم  28يناير جمعة الغضب ،كنت في ميدان

المطرية أشاهد المظاهرات بكل حيادية صحفية فأنا لست مع الشرطة

أو حتى الشعب وشاهدت القنابل المسيلة للدموع تقذف على المتظاهرين

حتى جاءت لحظة التحول ،عندما جاءت أول قنبلة مسيلة للدموع جنبي

بسنتيمترات ،هنا وجدت نفسي ألتقطها من على األرض وأعيدها لألمن

المركزي مع بعض الشتائم اللذيذة وسرت في مظاهرة حاشدة من المطرية
وكنا ذاهبين إلى التحرير ولكن كمية القنابل التي تنفستها كانت كافية
إلغمائي.

وبعد ذلك طلب منا راديو حريتنا أن نقوم بالبيات داخل مقر الراديو لمدة
طبعا أنا وزميلي أحمد عيسي بدون أي تردد ،ال أنكر
أربعة أيام ووافقنا ً
أنها أهم لحظات حياتي حينما كنا نبث نشرة كل ساعة ونبث حلقة خاصة
يوميا تأتينا فيها مكالمات من الدول كلها ليس من مصر فقط ،شعرت
ً
حينها أننا على الطريق الصحيح.
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وكنا ننتظر أنا وزميلي عيسى حينما تأتي الساعة السادسة حتى نأخذ
البريك ولكننا لم نكن نستريح ،راحتنا كانت في الذهاب إلى ميدان التحرير
في التجول والحديث مع المصريين هناك ،ثم نعود إلى عملنا الذي لم يكن
يقل قوة عما يفعله المتظاهرون هناك.
سياسيا وأصبحت أعشق متابعة أخبارها حتى
ومرت األيام ونضجت
ً
جاءت لحظة الحسم ،وهي خطاب السيد عمر سليمان الذي لم يعطه
مصطفى فتحي فرصته كي يكمل خطابه وذهب إلى شباك حريتنا يصرخ
بكلمة واحدة «تنحـ ـ ـ ــى ..تنحـ ـ ـ ـ ــى ..تنحـ ـ ـ ـ ـ ــى» ،وسجدت أنا سجدة شكر هلل
وانتشرت األفراح في مصر كلها ونزلنا ميدان التحرير نعيش هذه اللحظة
مع المصريين الثورجية ،ثم صعدت مرة أخرى إلى الراديو لبث نشرة
التنحي وكانت لحظة تاريخية لن أنساها ومن وقتها أصبحت أحد الثورجية
والسبب راديو حريتنا.
طب إزاي السبب راديو حريتنا..؟ أقولك أنا:
اسم الراديو واضح ج ًدا «حريتنا» تخيلوا في كل الحكاية أنا عملت حلقة

وأنا ضد الثورة ،غطيت مظاهرات وأنا ضد الثورة ،ولم يجبرني أحد على

اضحا حتى تتضح رؤيتي
قول أي شيء ال أريد أن أقوله وكان هذا ً
سببا و ً
عن معنى الحرية ومعنى العبودية التي كنا نعيشها.
شكر راديو حريتنا ):
ًا
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األغانى واللى بيغنوها
أثناء الثورة انفجرت ماسورة األغاني الوطنية كعادتنا في أي مناسبة،

وألن الجميع أشبع طرائف وغرائب الثورة كتابة ،وكما كان مطبق على

البالد كلها حظر تجول تم عمل حظر تجول عليا في البيت من نوع

خاص ال خروج ال مظاهرات ال ميدان التحرير وكان العقاب األقوى هو
سماعي لكمية األغاني الوطنية التي ظهرت وتظهر وستظهر ،ال أنكر

أنني أحب الكثير منها لكن ده بقه كتير أووى ..كفاية ..حرااااام ،والمشكلة

أن البعض منها استفزازي مثل أغنية ظل المطرب يردد طولها «يال

نرجع مصريين» ده على أساس أننا مثال كنا موزمبيقيين وال كوالمبوريين
أو جايز فلبينيين ،حتى اآلن ال أفهم مغزى الجملة ،األمر الذي ذكرني

بالشعار الذى وضعته أغلب القنوات الفضائية أثناء الثورة وهو «ال

للتخريب» أظن أن هدفه أن (يرتجع) البلطجي (الوحش) عن أفعاله الدنيئة
عندما يرى الشعار ويتأثر!

نعود لألغاني ألجد أغنية أخرى يكشف المطرب بها النقاب عن اكتشافه
المذهل أال وهو أن «البلد بلدنا» وظني هنا أنه اكتشف أن عقد تأجير
البلد إيجار جديد طلع مزور وفرح بهذا الخبر ،وأغنية أخرى يقول فيها
المطرب «مصر عايزة الشغل مش عايزة األغاني» ألسأله (أمال إنت
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بتعمل إيه؟؟؟) ،وأخرى يشبه المطرب على أحد ويذكره بطابور العيش ألرد
على الفور(أكيد مش هو ألني ال أظن أنك وقفت فى طابور العيش من
كثيرا ،يكفى ما نالتها
قبل) ،وأما أغنية «شهداء  25يناير» لن أقف عندها ً
من نقد وسخرية جعلت البعض يطلق أغان على غرارها أمثال «ملفات
أمن الدولة ..اللي القيناها في أمن الدولة» و»استفتاء  19مارس ..اللي
كان فى شهر مارس».
بعض المطربين أثناء اختيارهم لألغاني طغت عليهم رغباتهم الدفينه

فـ»عمرو دياب» بأغنيته «مصر قالت» تذكرك برغبته بأنه كان نفسه

يبقى صحفي ،ومحمد منير بـ»إزاي» كان نفسه يكون وكيل نيابة ،ومحمود
العسيلى بـ»أجزاخانة» كان نفسه يكون صيدلي.

هذا باإلضافة إلى األغاني التي أنتجت في السنوات الماضية التب

تتحدث عن النيل والهرم والشمس لدرجة تجعلك تعرف بقية األغنية من

قبل أن تبدأ ،أو التي تحدثك عن أنك أكيد في مصر ألنك تشاهد مشاهد

معينة (تم تمثيلها) ،ال أنكر أن هذه األخالق والتصرفات موجودة بمصر

ولكن ليس بها وحدها أو بالنيل والهرم سأعرف أنني بمصر ،فـمصر لن
تنتهي الكلمات بها من غيرهذه اإلكليشهات المحفوظة عن ظهر قلب.
وأصبحت األغنيه الوطنية لها مواسم فبعد أن كانت مواسمها كل

سنتين مع بطولة األمم األفريقية أصبح لها موسم آخر وهو الثورات..

وكل ثورة إو�نتو طيبين.
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مذكرات مغفلة
عندما بدأت أكتب عن حياتي أيام ثورة  25يناير لم أخجل إطالقا أن

أطلق عليها (مذكرات مغفلة) .ال خجل وال إحراج بأن أقول عن نفسي

كذلك ،وأرفض بتاتا من كان كذلك أثناء الثورة وبعد أن نجحت قال أنه:
وقالبا وكان مؤي ًدا لها ..فهذه ليست من أخالق الثورة.
قلبا ً
كان معها ً

كنت أيام الثورة مغفلة بالفعل ،ولكني كنت ضحية ..ضحية من مئات
أيضا.
الضحايا متابعين للقنوات المعتمة وضحية من ضحايا النظام القديم ً

النظام الذى عودنا على كتم الكالم والصريخ وكأنه كان يقول لنا :اصرخوا
كما تشاؤون فلن يتحقق شيء من صراخكم سوى ذهاب أصواتكم ..وربما
أشياء أثمن من األصوات بكثير.
تماما للتظاهر والتجمهر ،نظرت للمظاهرات
فمنذ أول يوم وأنا رافضة ً
على أنها مؤامرة ،أو غباء ،مجرد تقليد أعمى لشعب تونسي عاش ظروفا
نهائيا.
تختلف عنا ً
فهذا عيد شرطة بلدنا ،ومهما كان ال تجوز فيه هذه التصرفات ،أنجحت
البالد األخرى والقنوات المعارضة و ..و ..أن تضعف إنتماءنا لهذه
الدرجة؟
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ثم إنه منذ متى والكالم والتظاهر يحدث تغييرات فعلية؟
فالحل في العمل واالجتهاد ،أما هذا الصياح ،فهذا صياح الديوك والتي
مسيرها الذبح مهما طال صياحها ..لألسف هذا كان رأيي.
كنت في هذا الوقت مقتنعة أنها زوبعة في فنجان ،وتجربة شبابية غير
هادفة بالمرة ومسيرها االنتهاء فى ظرف يومين على األقل.
وكان آخر تعليق كتبته على الفيس بوك قبل قطع اإلنترنت عنا هو
(أنا ضد ما يحدث ،أنا مقتنعة حقا أن هناك سلبيات بمصر ولكن ليس
هذا هو الحل فنحن لسنا بأي بلد آخر لينجح هذا إو�ن الحل ليس فى
هذا العبث والخراب ،وأنا موجودة وأنتم موجودون فإذا وصلنا ألي نتيجة
إيجابية بعد كل هذا فسأعترف أنا بخطئي وأكون المخطئة وأنتم المحقون).
ولألسف الشديد لم أكن أعرف وقتها أنه سيأتي الوقت الذي أعترف فيه
أنني مخطئة بل ومغفلة أيضا.
حين كتبت هذا التعليق كان هذا هو رأيي وكان هناك تعتيم إعالمي
كبير ج ًدا في القنوات التي أتابعها ولألسف أثق فيها.
وبعد ذلك بساعات ،كان الحل المثالي واألساسي الذي اختاره المسئولون
نهائيا وشبكات المحمول ،ليقل عدد المتظاهرين وكان
هو قطع اإلنترنت ً
صباحا في القنوات التي أشاهدها.
مستمر
ًا
التعتيم مازال
ً
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وضرورة وقوف اللجان الشعبية أمام المنازل للحماية ،مع استمرار منع
شبكات اإلنترنت والمحمول.
فباهلل عليكم وأنا راضية بحكمكم ،ماذا تنتظرون من بنت من آالف

الموجودين في هذا الوقت بالمنزل متابعة لقنوات تترك كل الشباب

وتأتي لشاب طويل الشعر ممسكا بالفتة مكتوب عليها (ارحل يا
مبارك لكي أحلق!) ..وبعدها مباشرة صورة أخرى لمجموعة في
التحرير يتوسطهم شاب ماسكا بالكمان يغنون ويرقصون ونحن

بالمنزل خائفين من المسجونين والبلطجية والخطر الذي يهدد

منازلنا.

وحين أحول لقناة تلفزيونية أخرى ،أجد شاهد عيان يؤكد ويقسم أن من
فى التحرير يأكلون الوجبات الجاهزة ،ويحصلون على النقود ،وأنهم لهم يد
كبيرة في خروج المساجين ونظام البلطجة الذي يحدث اآلن.
شبابا يؤكدون أنهم
وأنا ال أبالغ بأني كلما أحول على قناة أخرى أجد ً
شباب  25يناير ونادمون ولسنا من في التحرير اآلن!
فأنا راضية ذمتكم كيف أكون مؤيدة للثورة في ظل هذا التشويش
واإلعالم واآلراء الفاسدة؟ ومنع أي وسيلة من وسائل االتصال
لالطمئنان ..كيف ذلك؟..
أيضا من كتب الخطاب للرئيس للمخلوع ،أتقن بأن يلعب بمشاعرنا،
ً

أتقن أن يثير مشاعر شعب طيب مليء بالمشاعر ،الكلمات المزيفة في
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هذا الخطاب ،نجحت في أن تنزل دموع أناس في غاية الطيبة قائلين:
آسفين يا ريس!
ولكن بما أني أتحدث عن مذكراتي أنا وقتها ،فأنا لست منهم ،لست
مغفلة لدرجة أني أقول آسفة للحكم ،ولكن أنا في هذا الوقت كنت مشوشة
ج ًدا ،لماذا ال يزالون واقفين وتم تعيين النائب والو ازرة الجديدة ،هل هم

مأجورون مثال ولكن المنطق يقول إنهم لو كذلك ما بقوا كل هذه المدة

أيضا ال يصمم عليه أغبياء أو ساذجون.
وكل هذا التصميم ً
ال تتصوروا ماذا كان يفعل بي هذا التشويش.
بعد أن عادت شبكة التليفونات قوية ،كان ال بد لي أن أتصل بمن
جميعا ألطمئن
أعرفهم
ً
وكان من أوائل المتصلين أخ لي كبير وعزيز ج ًدا ،رباني ورباه رجل

عظيم للغاية ،وقدوتي وقدوته هو نفس هذا الرجل رحمه اهلل راح ضحية
النظام القديم راح ضحية الحريق الهائل في قصر ثقافة بني سويف منذ
خمس سنوات والذي راح آثاره نخبة من األساتذة والموظفين لم يحصلوا
على حقوقهم حتى اآلن.
األهم من ذلك أني اتصلت به وقتها وكان في ميدان التحرير ،وصادف
أيضا.
أن اتصلت به في وسط موقعة الجمل ً
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وقلت له :هناك حكومة جديدة ونائب جديد ،وهناك من يقول إن ميدان

التحرير سوف يحترق فمن فضلك ارجع .قال لى :المنظر أمامي اآلن

شباب جرحى وشاب مضروب بحديدة قذرة من رجل على حصان وتنزف

منه الدماء ،كل هؤالء وأنا واقفون هنا من أجلك ِ
أنت لمصلحتك ولمصلحة

أوالدنا ،وكل ما يقال في اإلعالم ما هو إال كالم فارغ يضحكون به على
أمثالك ،نحن نرى الموت بأعيننا من أجلكم أنتم.

ثم أكمل كالمه بكالم أوجعني بالفعل :لو كان أبونا رحمة اهلل عليه مازال
موجوًدا ،كان سيكون معي اآلن ،أتطالبيني أن أترك حقه وأكون مغفال من
المغفلين وأرجع إلى المنزل اآلن؟
دعوت له وأغلقت الخط.
وصليت ودعوت اهلل عز وجل بدموعي وأنا أتذكر أيام تدريبي في
الكلية مع أطفال الشوارع ،ومرضى السرطان ،ومهضومي الحق من ذوي
أيضا أبي رحمة اهلل عليه د.حازم شحاتة
االحتياجات الخاصة ،تذكرت ً

والذي راح معه عدد كبير في حريق بني سويف ،وبعده شهداء العبارة
وحوادث القطارات.

تذكرت أصدقائي أصحاب الليسانس والبكالوريوس بتقديرات ،أصحاب
في المنازل بال عمل
أغلقت التلفزيون واإلعالم وسمعت لصوت ضميرى ،وحين تنحى مبارك،
لم أتعاطف معه ولم أرجع مرة أخرى مغفلة.
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بكيت بشدة من كل قلبي ،على الشهداء ،شهداء في عمر الزهور ضحوا
بأرواحهم من أجلنا نحن ،ومن أجل مصر ،تمنيت أن أكون معهم.
ندمت على كل لحظة تفكير خاطئة عشتها ،اتصلت بمعلميني إو�خواني

الذين كانوا في التحرير دون أن أدري ،والذي هداني هو إدراكي بأن الثورة
لن تنتهي بعد ،ومازالت أمامي الفرصة أن أشارك.
ويكفي أنني أعترف بأني كنت مغفلة وسط إنكار شديد من مغفالت
نهائيا بعد ذلك سأرفع
ومغفلين كثيرين ،وأصمم بأني لن أكون كذلك ً
صوتي عند كل فساد.
سامحنى اهلل وسامح من ضللني وساعدني أن أكون مغفلة.
ورحم اهلل كل الشهداء ،أدعو لهم في كل صالة.
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قصة شهيد
كنت زي أي حد مش مصدق إن ممكن تحصل ثورة ،جالي إيفينت زي
كل الناس إن يوم  25يناير هتحصل ثورة ،خدت الموضوع بتهريج زي
أي حد على أساس إن لو هيحصل ثورة في مصر أكيد مش هتبقى بميعاد
كمان ،عملت  I>m attendingوأنا ميت من الضحك على الجملة اللي
هتظهر عند الناس واللي ظهرت عندي بناس عمرهم ما حضروا عيد
ميالد حتى مش مظاهرة ،بس سبحان اهلل كان في حكمة محدش يعرفها..
جاء اليوم الموعود  25يناير  2011وأنا مفخد في البيت ومزاجي تمام
وقايم براحتي بقى ربنا يخليلنا عيد الشرطة وواخدين األجازة المتينة وقلت
أطل طلة عالفيس كده وأشوف الدنيا فيها إيه وأضحك ع العيال اللي
نفضتلهم في ثورتهم أم ميعاد دي ،لقيت قلة أدب حصلت إو�هانة وناس

اتسحلت ومشاهير اتضربت وشباب متعور والشرطة عملت مجزرة وناس
اتسجنت والموضوع كبر ومحدش مصدق وال فاهم أي حاجة ،كلمت
صحابي أشوف إيه الموضوع معاهم لقيتهم مش عارفين حاجة ومكبرين
دماغهم ،قلت خالص بقى أنا هتعب نفسي ليه مظاهرة وفضوها زي
كل مرة وأنا مالي ومال السياسة أصال مش ناقصة حرقة دم ،كنت بكره
السياسة بس في نفس الوقت مش عاجباني كل حاجة في البلد ونفسي
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نتغير ،والحمد هلل شغال وخاطب وعايش كويس ومش محروم من حاجة
بس مش مبسوط ونفسي لما أتجوز ويبقى عندي عيال أحاول أعيشهم
كويس ..كلمت خطيبتي وقعدنا نرغي عشان فرحنا في الصيف واأليام
بتجري بسرعة وورانا مليون حوار وخدنا الكالم ونسينا األحداث اللي
حصلت وفضلنا نتخيل يوم فرحنا لحد ما روحنا في النوم إحنا االتنين..
صحيت تاني يوم ورحت الشغل عادي والناس مش في دماغها حاجة
وعرفت إن الحوار كبر والمظاهرة لسة شغالة وفي اعتصام وليلة كبيرة
وروحت البيت ودخلت لقيت خطيبتي بتكلمني وبتقول جالي eventجمعة
الغضب شوف كده أكيد جالك ،قلتلها جمعة غضب إيه ده كله عشان
هنروح نجيب السفرة ميهمكيش يا حبيبتي من حاجة! ضحكت وقالتلي
برقتها مش بهزر واهلل في يوم الجمعة حاجة هتحصل ادخل عندك
وشوف ،دخلت لقيت الموضوع بجد وعملت  I>m attendingبرضه
بس المرة دي بعد الفيديوهات اللي شفتها حلفت إني هروح ،فضلت طول
اليوم بتابع األخبار وحاسس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل ولقيت
الناس بتنام في ميدان التحرير ومعتصمين وفي حاجة غريبة ،صحيت
يوم الخميس لقيت األوضاع زي ما هي وبتسوء وبدأ الحوار يبقى في
التليفزيونات والجرايد والناس كلها بتتكلم في الشغل وفي الشارع إن بكرة
في حاجة هتحصل والزم كلنا نخرج بعد الصالة ونعمل مظاهرة كبيرة
والموضوع مبقاش مقتصر ع الفيس بوك بس ،وبدأت أتكلم مع أهلي
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ولقيت أبويا باصصلي نظرة كلها فرحة وخوف في نفس الوقت وقالي
ومالوا يا بني انزل ودافع عن كرامتك وحريتك يمكن تعرف تعمل اللي إحنا
معملنهوش بس ابقى خلي بالك من نفسك ومتتهورش ،الكالم معجبش أمي
وقالتله إنت بتشجعه دة بدل ما تخاف عليه هو إنت عندك غيره؟ مفيش
نزول والكالم ده إحنا مالنا ومال المظاهرات دي إنت مشوفتش الناس اللي
اتعورت واللي اتسجنت؟ هو إحنا ضامنين قلة األدب بتاعة الشرطة ال
انسى الموضوع ده أنا هكلم خطيبتك أقولها..
لقيت الموضوع هيقلب بخناقة قلت أفكني دلوقتي وبكرة يبقى يحلها
الحالل ،روحت عند خطيبتي واتكلمت مع أهلها إني نازل بكرة لقيت
برضه نفس الرد من أبوها ونفس الخوف من أمها ،وبعدين اتكلمت معاها
وقلتلها ما تيجي معايا ده بكرة كله هينزل بنات وصبيان وكبار وصغيرين
قالتلي لو عرفت تقنعهم أنا معاك أنا كده كده هموت وأنزل بس إنت
عارف ماما مستحيل تنزلني ..قلتلها أمي برضه معاندة بس أنا هنزل أنا
مش مصدق أصال اللي هيحصل بكرة ده ..لقيتها دمعت ومسكت إيدي
طبعا ..قالتلي وهي بترتعش أنا
وقالتلي إنت بجد هتنزل بكرة ..قلتلها ً

خايفة عليك أوي ما تجيلي بكرة ونتفرج ع التليفزيون مع بعض وخالص..
ضحكت وقلتلها تليفزيون إيه مش هينفع اتفرجي إنتي وادعيلي يمكن أطلع

في لقطة وال حاجة..
في اللحظة دي شفت في عينيها خوف مع شوق في نفس الوقت خلتني
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أحس بالقلق ..روحت البيت واتفقت مع أصحابي على بكرة بعد الصالة
ونمت ..صحيت يوم الجمعة  28على الساعة  10وفطرت وظبطت
نفسي واتفقت مع أصحابي بتوع المنطقة (الزمالك) إننا هنصلي الجمعة
في مصطفى محمود ونطلع ع التحرير زي ناس كتير ،كنت عايز أنزل
في هدوء على أساس إن مفيش حاجة عشان أمي متحسش بحاجة لحد
ما لقيتها بتقولي صلي مع أبوك وترجع معاه على طول ..قلتلها إيه
يا ماما في إيه؟ متخافيش عليا قوي كده ما الناس كلها نازلة ..راحت
معيطة وقالتلي يبقي إنت ناوي تروح معاهم حرام عليك يا بني ده أنا
مليش غيرك عايز تجرالك حاجة وأفرح أنا بالمظاهرة اللي إنت نازلها
وتحضن فيا وتصرخ هتطلع على طول صح هتصلي مع أبوك وتيجي
صح وحياتي عندك طمني وريحني ..بست إيديها وطمنتها وقلتلها هرجع
يا ماما حاضر ..قالتلي يا رب يخليك أهو ربنا هيكرمكوا إن شاء اهلل
النهاردة وحضنتني وقالت ألبويا اللي صعبت عليه ،خلي بالك منه يا
حاج ..نزلت مع أبويا من البيت وقلتله متزعلش مني يا بابا أنا هروح
أصلي في مصطفي محمود عشان اتأخرت وابقي قول لماما أي حاجة..
قالي إنت اتجننت أمال وعدتها ليه إنك مش رايح إنت عايزها تعملي
فضيحة ..قولتله يا بابا إنت كنت مقتنع وعارف إني مينفعش مروحش
إو�نت كنت مبسوط بده ومشجعني أقولها إني واقف مع أصحابي تحت

وكده كده مفيش شبكة مش هتعرف تكلمني وأنا هروح شوية ومش هتأخر
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أنا هسيبك بس اوعدني إنك متتهورش وتخلي بالك من نفسك وبعدين
هطمن عليك إزاي ومفيش شبكة؟ ..قلتله خليها على اهلل يا بابا وأنا
هحاول آجي قبل المغرب إن شاء اهلل وودعته وعينيا فيها دمعة فرح..
حاولت أكلم خطيبتي بس الشبكة كانت ضعيفة فقلت أبعتلها مسج وتوصل
وقت ما توصل وكتبتلها ..بحبك ..ادعيلي ..لو طلعت في التليفزيون
حاولي تسجليها عشان نعرضها في الفرح ..ورحنا الجامع وصلينا ولسه
مخلصناش السالم عليكم ورحمة اهلل التانية لقينا الجامع كله في نفس
واحد ..الشعب يريد إسقاط النظام ..وناس وستات مستنية بره الجامع
والجوامع اللي خلصت بدري وكله بيهتف في نفس واحد ،والعدد عمال
يكتر والمنظر يرعب ،بشر كتير من كل لون شباب شكله جامعة أمريكية
وشباب شكله معهد ال سلكي ،غني وفقير ،مزز وستات كبار ،واحد
قد أبويا وطفل خمس سنين ،ممثل ماسك في إيد غفير ،حاجة أول مرة
نشوفها ،مشهد غير بتاع كاس األمم خالص ،كله ماسك في إيد بعض
وبيهتف بصوت عالي والناس اللي في البالكونات نزلت والشوارع انضمت
على بعض ،ومش القي حد من صحابي خالص بس حاسس إن الناس
دي كلها أهلي ،روح متتوصفش وهتاف بكل إحساس سلمية سلمية..
وفجأة القيامة قامت واللي بيتحكي عليه في التلفزيون ميجيش حاجة
جنب الحقيقة ،قنابل مسيلة للدموع وخراطيم مية صوت ضرب نار وناس
بتجري وناس بتصرخ وناس بيغمى عليها وناس بتجيب دم من كل حتة،
الدنيا اتقلبت والشرطة بتتعامل بكل وحشية وغباء وضرب النار بيكتر
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ومش مصدقين بيضربوا نار علينا بجد؟ دي نار بجد! وبدأت الناس تقع
جنبي وأنا بجري في حالة ذهول ومش عارف أعمل إيه وكل ما أفكر في
حاجة أشوف حاجة تخليني أقف في مكاني ،شفت واحد بدل ما يجري
قطع هدومه وربط جرح واحد تاني ..شفت واحد مغمى عليه ومحاوط على
ستات كبار ..شفت ست كبيرة أكبر من أمي بتفوق شاب بخل وتقوله ربنا
هينصرنا ..شفت ناس بتقاوم ومش خايفة من الموت ،ساعتها الخوف
اللي جوايا انكسر وحسيت بجد يعني إيه مصر ويعني إيه شعب مصر..
فضلنا نقاوم ضرب الشرطة ونرمي القنابل عليهم تاني ونعالج الناس وده
يشيل ده ،وده يفدي دي ،وشفت واحد صاحبي بالصدفة مغمى عليه رحت
عشان أفوقه ..بس ..خالص ..في حاجة وقفتني مكاني ..حاسس إني
بحلم والدنيا بتلف بيا ..مش سامع أي حاجة وحاسس إني اللي حواليا
كله لونه أبيض وأنا بلف حوالين نفسي وزي ما يكون حد كتم الصوت..
وحسيت بألم في ضهري ..دي رصاصة دي وال إيه؟ ..شكلها رصاصة
بجد! ..يعني هموت خالص ..بجد هموت؟ ..طيب وأمي هتعمل إيه لما
تعرف دي هتموت كده ..وأبويا هيقولها إيه لما تعرف إنه ضحك عليها
وهيزعل مني عشان مش هاجي المغرب زي ما قلتله ..وخطيبتي؟ ..يا
نهار أبيض دي هتوحشني أوي ..ده إحنا كنا بنموت في بعض وفرحنا
كان قرب ..يعني يوم ما أقولها هطلع في التلفزيون تشوفني في جنازة؟..
كان نفسي أتجوزها ولو يوم واحد ..وشغلي خالص ..وشبابي كده راح
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ده كله مش مهم ..أنا عايز أكمل اللي بعمله ده ..عايز أشوف إيه اللي
هيحصل ..البلد شكلها هتتغير فعال ..نفسي أكمل ..عايز أكمل ..هو أنا
كده شهيد؟ ..آه شهيد ..يعني هدخل الجنة ..ربنا هيكافئني وأدخل الجنة..
الحمد هلل يا رب ..وديني بسرعة يا رب عشان أعرف إيه اللي هيحصل..
عايز أعرف ..عايز أكمل..
أنا ممتش على فكرة ..ده شهيد من ضمن الشهداء العظام هو اللي
مات ..أنا اللي كملت ..هو اللي مات وأنا اللي كملت ..اهلل أعلم كان
ممكن مين يكون مكان مين ..بس الحقيقة هو نزل وضحى ومات وأنا
منزلتش وكملت ..شفت اللي كان نفسه يشوفه ..حسيت اللي كان نفسه
يحسه ..بس أنا بقولهالك ..لو إنت مت عشاني أنا مكمل عشانك..
وحياة دمك اللي عمره ما هيروح هدر هجيبلك حقك ..وحياة قهرة قلب
أمك هتشوف بلدنا زي ما كنت عايز ..وحياة دمعة فرح أبوك هنقضي
على أي فاسد ..وحياة وحدة خطيبتك من بعدك هنتغير كلنا علشانك.
يا ريت كلنا نفكر ولو لثانية إننا كان ممكن نبقى مكانه ..ونفارق أقرب
الناس لينا ونسيب الدنيا ونروح للدنيا األهم عند اللي خلقنا ..دلوقتي بدأنا
ننسى ..بعد ما كان أي حد سهل عليه كلمة الشهداء في أي موضوع
بدأنا نبعد عن بعض تاني وكل واحد عايز يستغل الثورة لحسابه ويطلع
منها بمكاسب على قد ما يقدر ،رجعنا تاني مسلم ومسيحي بعد ما كنا إيد
واحدة ..بنعمل حفالت ألهالي الشهداء للشهرة مش للشهداء ..يا ريت زي
ما اتريقنا على حمادة هالل في (ماتوا وفارقوا الحياة) نستغل إنه بيكررها
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عشان نحس فعال إنهم فارقوا الحياة خالص وكان ليهم أحالم وطلبات
زينا بالظبط يا ريت نقدر نعملهم حاجة ونخلي بلدنا زي ما كانوا بيحلموا
يشوفوها ..ونقول لكل شهيد:
 ..هنقرالك الفاتحة إو�نت ادعيلنا في الجنة.
حبيت أحكي قصة شهيد ..بكيت وضحكت طبعا أكيد
من سيرته اللي عملت أحلى نشيد ..وصورته اللي فيها طيبة عنيد
شاب في سني ..نازل يغني ..يا بلدي حني ..مالك في إيه؟
مدريش بنفسه ..مع إنه نفسه ..حد يحسه ..مش يترحم عليه
كان كل همه ..يفدي بلده بدمه ..اتحدى دمعة أمه ..ودمعة فرح أبوه
راح بكل هيبته ..ودع حبيبته ..على فراقها وغيبته ..وصى صاحبه
وأخوه
نزل وكله تحدي ..يهتف لبلده تعدي
الظلم ضده وضدي ..بس هو مسكتلهوش
حالف ليرفع علمه ..مش بس ماسك قلمه
دلوقتي هنشوف حلمه ..وهو اللي مشافهوش
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اتخان ومستسلمشي ..مفيش قدامه بديل
رصاصة جاتله في ضهره ..حس إنه غلب قهره
ضحى ودفع مهره ..عشان مستقبل جيل
مات في أحسن حالته ..فرحان وقضى رسالته
حفر بإيده مملكته ..مستني يتهنى
هنعيش كلنا ندعيلوا ..وتاريخنا حفظله جميله
ونقول يا رب ابنيله ..قصر في الجنة
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إنها ثورة التحرير!
أيادي مصرية سم ار ليها في التمييز ..ممدودة وسط الزئير بتكسر
البراويز ..سطوع لصوت الجموع «شوف مصر تحت الشمس» ..آن
اآلوان ترحلي يا دولة العواجيز ..هكذا وصف الخال عبد الرحمن األبنودي
ولبوا نداءها..
هؤالء الشباب ..شباب  25يناير ..الذين أنقذوا مصر ّ

ونفذوا ما قاله جيفا ار بعدما ص ّدقوه (الثورة كالدراجة ..إذا توقفت سقطت).
هذه الثورة المتفردة في كل جانب من جوانبها ،والتي لم نشاهد ولم نق أر
ولم نسمع عن أي ثورة تماثلها.
ثورة  25يناير التي قامت دون قائد! فقائدها هو شباب مصر الحر أجمعين.
درسا في التحضر ،فلم نر تحرشا
ثورة  25يناير التي أعطت العالم ً
وسط الميدان األشهر في مصر ،الميدان الذي قام شباب  25يناير أنفسهم
بتنظيفه وترميمه قبل مرور ثالثة أسابيع على ثورتهم.
ثورة  25يناير التي أطلق عليها ثورة الفيس بوك! فلم يكن يتوقع مارك
جوكربيرج أن الموقع الذي قام بإنشائه سيساهم وبفاعلية في إطالق أحد
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ثورة  25يناير ،هذه الثورة المدهشة والمتفردة والتي وألول مرة في التاريخ
يحدد ميعادها ومكانها من قبلها علنا من خالل إيفنت على إحدى مواقع
الشبكة العنكبوتية.
معا
ثورة  25يناير التى أثبتت يقينا حكمة القول «كل األشياء تعمل ً

للخير للذين يحبون اهلل» فما كان من مقتل خالد سعيد وسيد بالل أو

حادث القديسين أو ثورة تونس أو قانون الطوارىء أو تزوير االنتخابات!
إال ش اررة انطالق هذه الثورة ..ثورة الحرية.
ثورة  25يناير التي أثبتت وبكل الدالئل أنه عندما يريد الشعب الحياة
يوما فقط!
فالبد أن يستجيب القدر وفي غضون ً 18
قال لويس كايس (قد يشك الناس فيما تقول ،ولكنهم سوف يؤمنون بما
تفعل) ..وهم فعلوا ..شباب  25يناير ،قاموا بمخاطرة ،ولكنها لم تكن
بالكبيرة! ألن المخاطرة الكبيرة هي الحياة بال مخاطر ،والخوف األكبر
هو العيش بال خوف ،والفشل الحقيقي في الوقوف خوفا من فشل ،ولكنهم
أرادوا الحرية فأرادتهم الحرية.
لن ينسى العالم ما فعله شباب مصر ،وسيكتب التاريخ أسماء شهداء
ثورة  25يناير بحروف من ذهب ،وسيشهد ميدان التحرير على ما فعله
أبناء هذا الوطن حين أرادوا حريتهم ،وسيترك التاريخ لمتصفحي ويكيبيديا
واليوتيوب والفيس بوك والتويتر «شهادة حق» عن ابن مصر ،الذي صرخ
ِ
يخبروك بأنني أصبحت
في من ولدته كما صرخ هشام الجخ (ال تتركيهم

109

Who to Follow

Massages

Profile

Home

وموجها ،فأنا ابن بطنك وابن بطنك من أراد ومن أقال ومن أقر
تافها
ً
شيئا ً
ومن نهى).
فخور بكوني مصرًيا ،وفخور بكوني أحد الشباب الذى شارك مصر
ثورتها..
ثورة الحرية..
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فى الطريق إلى حريتنا
زحاما ..فوضى..
اها..
ً
في الطريق إلى حريتنا تجد عقوال وأفو ً
وجوهاً ..
طرقا عدة تؤدي لذات المكان رغم اختالفها!
كعادتي كل صباح أستقل الميكروباص في طريقي إلى مقر عملي براديو
حريتنا ،هذا الكائن الفوضوي الضخم ..أسمع صوت المنادي (عباسية..
رمسيس ..رمسيس) ،فأشير له بالتوقف ..والجدير بالذكر أن من مميزات
الميكروباص التي ال تحصى أنه يمكنه التوقف في أي مكان يريده..
حتى لو كان في منتصف الطريق ..فهو ال يهتم بالسيارات خلفه وال
آداب الطريق...ال يهتم البتة بقواعد المرور ...يهتم فقط بفكرة الزبون أوال
أخيرا!!!!!
و ً
أستقل الميكروباص ..أضع السماعات ..أسمع الموسيقى ..ولكن كيف
لي أن أسمعها وسط الضوضاء؟ ..فالمنادي مازال ينادي ..والسائق يشغل
غالبا ما تتحدث عن الزمن القاسي أو
إحدى األغاني الشعبية الكئيبة التي ً
الحبيبة الخائنة ..وقد يكون السائق في مزاج جيد فيشغل إحدى األغاني
التي قد تصيبك بالرعاش من شدة إبداعها (سمكة ..على بلطية) ..وفيما
أحاول التغاضي عن تلك الضوضاء السمعية ..تجد ركاب الميكروباص
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يتناقشون ..أصبحت العادة اآلن أن تجد الناس في كل مكان يتحدثون
ويتناقشون عن الثورة ..وتجد العديد من اآلراء ..فهناك األم التي تشعر
أن جميع الفتيات يتم اختطافهم أو اغتصابهم والجملة الخالدة (مبقاش
في أمان) ..والرجل الذي يهاجم الثوار (شوية العيال الصيع) الذين
خربوا -البلد والذين ال يتحملون أي مسئوليات سوى مطالبتهم المستمرةبمصروفهم ..وهناك الرجل الذي يرى أن الجميع ال يفهم شيئا ..سواه
سياسيا حا ًدا
أيضا نقاشا
بالطبع ..وأن البلد في طريقها إلى الهاوية ..وتجد ً
ً
حول الرئيس القادم والسابق..
فهناك من يرى اختيار مرشح بعينه لماذا ..ألنه رجل بليغ أو فصيح
اللسان ..وهناك من يرفض أحد المرشحين ألنه عميل أمريكى (وبيتته
زي ما بيقولوا) ..وهناك من يردد (رغم أن البلد كانت مسروقة بس كنا
عايشين في أمان) ..وهناك الصامتون ..الذين قد ال يهتمون أصال بما
يدور ..أو ربما يصمتون بمبدأ الكاظمين الغيظ ..العديد من األصوات
تتداخل ..في ذهني قبل أذني ..وما إن تحاول أن تساعد نفسك على
كل هذا حتى يظهر لك الراكب بجانبك ..ليسألك في خفة (هو حضرتك
ثورجية؟ ..شكلك من بتوع التحرير) وتتساءل بدهشة :لماذا؟؟ (أصلي
شايفك ماسكة ورق عن البرادعي) ..حتى األوراق قد يقرأها من هو
شخصيا -نظام الجرايد ده -وأحاول أن أشرح للسائل
بجانبك قبلك أنت
ً
أنه ليس معنى وجود أوراق معي تتحدث عن البرادعى أنني من
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أجل فتح الحوار ومحاولة (معاكستي معاكسة شيك زي ما بيقولوا).
يبدو أنه ال هدوء في هذا الميكروباص!
وما إن تركته حتى أستقل المترو الحبيب ..بعد عدد ال نهائي من
الساللم ..تصل إلى البوابات اإللكترونية للدخول والخروج والتي أغلبها
ال يعمل ..أنتظر المترو القادم ..وسط ازدحام حتى ال أكاد أرى ما تحت
قدمي!
ّ
وألنني في الغالب أختار عربة السيدات ألستقلها ..أو كما أسميها العالم
الحقيقي للمرأة ..فأغلب السيدات اعتادوا دهس اآلخرين دون الشعور
باألسف أو إبداء أية أعذار ..هنا عزيزي القارىء ..تجد البنات في
أيضا ترى
طريقهن إلى المدارس بأصواتهن وضحكاتهن المزعجة ..وهنا ً

غالبا ما تكون
فتاة الجامعة ..و ً
أيضا الفتاة التي ترمقك بنظرات ثاقبة والتي ً
فتاة فاتها قطار الزواج وتحاول معرفة ما هو الجديد كي تستطيع تقليده..

وهناك السيدة التي تحمل أبناءها وتدعهم يلهون (ويطنطون) بل إن أحد
األطفال استخدم األيدي داخل عربة المترو كلعبة العقلة باعتبار أن المترو
(مش بتاعنا ده بتاع الحكومة) ..وهناك الباعة الجائلون ..والشحاذون
وغالبا ما يكونون نساء (ست عندها كم هائل من األطفال والزم يبقوا
ً
يتامى ومرضى) ..كل هذا ال يجعلنا ننسى قيمة المصرى وقت الضيق..
بالفعل ..فالمكان ضيق هناك..
وما إن أصل إلى المحطة المنشودة (محطة الشهداء) أكمل باقي الطريق
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سير على األقدام نحو مقر الراديو ..فالبد لي من المرور بمحطات
ًا
فغالبا ستجد االعتصامات والمظاهرات طول الطريق بشارع
أخرىً ..

القصر العيني بل أصبحت هواية لي أن أسأل كل يوم (هما دول مين؟؟؟)

كل يوم اعتصام أو مظاهرة جديدة ..شارع القصر العيني كالمترو ..مليء
أخير أصل إلى الراديو ..المكان المحبب
أخيراً ..ا
بمحطات المظاهرات ..و ً
إلى نفسي.
وأتساءل ..هل الثورة تكفي لإلصالح ..أم أننا نحتاج إلى إصالح أنفسنا
في البدء؟ ..إصالح األمور البسيطة ..وعلى رأسها احترام القانون..
والمال العام ..والنظافة ..وأتساءل بدهشة متى سيصبح المواطن المصري
سياسيا؟ ..يستطيع اتخاذ ق ارراته بشكل موضوعي مبني
ناضجا
العادي
ً
ً
على أسباب منطقية؟
وفي النهاية..
الطريق إلى حريتنا..
مازال طويال..
محببا لنا..
ولكن سيظل
ً
إلى األبد.
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يعنى إيه شهيد؟
في شوارع مصر وقهاويها ..كالم وحكاوي كتيرة ..وأول ما يبقى
في تجمع للمصريين تالقيهم على طول بيتكلموا عن الثورة ..وعن
الشهداء ..والسؤال هنا ..يعني إيه شهيد؟
وعلى طريقة المصريين في إعطاء الفتاوى ..حبيت أسالهم السؤال ده
وكانت إجابتهم:
الشهيد ده هو اللي بيموت في الحرب..
الشهيد ده اللي بيموت في أرض المعركة ..لو اتنقل لمكان تاني
ميبقاش شهيد!
واحد تاني تالقيه منفعل ج ًدا وهو بيقول ..يعني ال مؤاخذة

حضرتك ..واحدة ماتت من البلكونة تبقى شهيدة إزاي؟

وفي اللي بيستغرب ج ًدا وهو بيقول يعني حضرتك ..واحد مات وهو

بيتخانق مع بلطجي يبقى شهيد؟

وأكيد هتالقي الشخص اللي بيقول الشرطة كانت بتدافع عن نفسها..
هما اللي استفزوهم!
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كل اللي أقدر أقوله إن الشهيد هو:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :من مات دون أرضه فهو
شهيد ،ومن مات دون ِعرضه فهو شهيد ،ومن مات دون ماله فهو
شهيد».
والحدق يفهم!
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حلو ..موت
حلو ..موت
الكالم الحلو
«موت»
والسكوت
مفهوش سكوت
قطر طايح ع القضيب
والقضيب سطرين حرير
ممدودين من قلب ثاير
منتهين جوه «التحرير»
***
الكالم الحلو
«موت»
والسكوت مليان ثبوت
والثبوت هو المحرك
حرت
كل دفقة دم ّ
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بالكالم الحلو موت
***
الهتاف ..هو اللحاف
والرجول متمددين
الميادين
حلوة نومة َ

من سنين والحلق جاف
والقلم الحبر ..جاف
واللي بيخط الحياة ..للعباد
فر خاف
من هتافنا ّ
إو�حنا نايمين مفرودين
حلوة نومة الميادين
***
التآمر ..حكمه أمر
إو�حنا شعب ..متآمر
اتآمرنا ماليين
واإليدين متكتفين
وأما فكينا الوثاق
المطاطى الحر ..فاق
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فاق بفعلة الخياليين
حلوة نومة الميادين
***
العمل!
إيه العمل؟
العمل ..هو العمل!
العمل من غير كلل
واللي حب النوم يدوم
بكرة هيبيع الهدوم
مش هيبقى غير لحاف
والرجول الممدودين
عريانين
واللي فرغته فثورني
إنت جمعته ف سنين

واإليدين الممدودين بالريات
لو هتفضل مرفوعين
بكرة تتمد السعاد( ،هلل) و(هات)
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Reply to @ horytna.net
ألبوم ميدان التحرير
في الصفحات القادمة نعرض لكم بعض الصور التي التقطتها
كامي ار راديو حريتنا ..حتى ال ننسى أبداً ما حدث
التصوير :أحمد سميح ومصطفى فتحي
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