بين الرائد وابن اللواء !!
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تتزاحم بذاكرتي ثالث صور ترفض المغادرة  ،بذلت جهدا كً أتناساهم بعد أن فشلت فً نسٌانهم  ،رفعت راٌتً البٌضاء معلنا هزٌمتً  ،لكن
األمر تحول فً الفترة األخٌرة إلً مطاردة بٌن ذاكرتً التً تعدو لهثا وبٌن تلن الصور الثالث التً تأبً االنزواء  ،ولو لهدنة مؤلتة !
 #الصورة األولي انتشرت عالميا  ،كانت فً تسعٌنات المرن الماضً وعلً أحد معابر لناة السوٌس  ،التمط الصورة فوج سٌاحً كان ٌزور
سٌناء  ،كانت الصورة لثالثة أشخاص  ،األول كان ضابطا والثانً كان جندٌا والثالث كان أحد السائحٌن ..
كان الضابط ٌضرب بمدمٌه الجندي المنبطح أرضا  ،بٌنما ٌحاول الجندي تغطٌة رأسه بٌدٌْه  ،أما السائح فكانت ٌده ممدودة ببعض األموال
للضابط  ،لمد ظن السائح أن األموال ربما تولف ضرب الجندي !
كنت أظن بعد إطالعً علً الصورة أن هذا هو الجزء المر فٌها  ،لكن التفاصٌل كانت أكثر مرارة  ،لمد كان الفوج السٌاحً من إسرائٌل  ،أي
أن السائح الذي كان ٌستجدي الضابط وٌمدم أمواال له كان إسرائٌلٌا !!
ظننت أنها دعاٌة مضادة صنعتها إسرائٌل  ،بعد أٌام لرأت ممالة ألنٌس منصور ٌنتمد فٌها الضٌوف الذٌن التمطوا تلن الصورة  ،أٌمنت أن
الوالعة كانت حمٌمٌة  ،من المبكٌات المضحكات أنه أسدي فً ممالته لإلسرائٌلًٌن نصحا بالتزام واجبات الضٌافة !!
غلطان ٌا أنٌس أفندي  ،بدال من توجٌه العتاب إلً السائحٌن كان علٌن أن تطالب بمحاكمة هذا الضابط الذي تعامل مع هذا الجندي الخادم لبلده
بهذا األسلوب الخالً من الرحمة والرجولة !!
 #الصورة الثانية كنت شاهدا عليها  ،كانت لبل األولً بعدة سنوات  ،كانت فً مركز تدرٌب الدفاع الجوي بمنطمة دهشور  ،فبعد أن لرر
العمٌد " ملوخٌة " حرماننا من أجازة نهاٌة األسبوع لرر إذاللنا ! رغم أنه هو من أخطأ ! وهو من فشل فً إدارة طابور الصباح بصورة
محترمة تتناسب مع رتبته كعمٌد ! ولما فلت األمر من ٌده طبك – للتغطٌة علً خٌبته – كالعادة نظرٌة العسكر المعروفة  :باب السجن ألرب
من باب المسجد !!
( مالحظة  :للمزٌد حول تفاصٌل ما فعله ذلن العمٌد مع الجنود ننوه إلً ممال بعنوان  :سٌادة العمٌد " ملوخٌة " ورفاله الخمسة  ،لكاتب هذا الممال علً مدونته
المذكور عنوانها أسفل هذا الممال .. ) ..

كانت لرارات اإلذالل للعمٌد " ملوخٌة " بعد أن حرمنا من األجازة هً ما ٌلً :
 -1مغادرة العنابر والنوم فً خٌام متهالكة بالصحراء !
 -2تنظٌف منطمة الخٌام من أي لطعة زلط ولو صغٌرة وبعمك  10سم !
 -3شرب المٌاه من خزانات لذرة تحت األرض بها فئران غارلة  ،نتج عن ذلن أن نزف أغلب الجنود دما من مؤخراتهم لتسممهم !
 -4الجري منذ الصباح وحتً الظهر  ،مع فترات راحة تكاد تكفً اللتماط األنفاس !
أمضٌنا الٌوم األول من العماب بصعوبة بالغة  ،كان معً فً الخٌمة شاب اسمه دمحم  ،كان أبوه لواء شرطة وٌحتل منصبا رفٌعا  ،كنت أالحظ
أن فانلة دمحم  -أثناء تغٌٌر مالبسه – ٌنتشر بها الثموب  ،لمد اتسع فً بعضها الخرق علً الرالع  ،أنبأت هذه الثموب عن طهارة والده من حرام
" عشعش " فً تلن الوزارة  ،أكدت أخالق دمحم الرفٌعة وابتسامته وتواضعه مع " طوب " األرض أن بٌتا محترما فمط هو من ٌخرج منه هكذا
شاب  ،لكن ما رأٌت لم ٌكن كافٌا لً  ،كان البد من حوار ٌحسم المولف :
 ألم ٌكن من األفضل لن ٌا دمحم أن تكون ضمن المجندٌن من منازلهم  ،كأبناء اللواءات؟! -أبوٌا ٌرفض  ،هو لال لً " زٌن زي أي مجند فمٌر " !

 علً األلل كان ٌعفٌن من مركز التدرٌب ! الواسطة عند أبوٌا تعتبر جرٌمة  ،والرشوة خٌانة عظمً  ،حاولوا معه كثٌرا فً الوزارة وفشلوا ! طٌب أرجون ٌا دمحم خلً بالن  ،انت الٌوم كنت بطٌئا فً الجري  ،أنا خاٌف علٌن من عدوانٌة الضباط ! أعمل إٌه ! أنا وزنً زٌادة كما تري  ،جاموسة بمدمٌن ! حاولت التخسٌس وفشلت !فً الٌوم التالً جاءنا الرائد عبد المنعم  ،بدأنا الجري بأوامر منه  ،كان من الواضح أنه سٌكون ٌوما كحلً اللون من بداٌته  ،الرائد ٌبحث عن
ضحٌة بٌننا لٌكون عبرة !
كنت – كحكمدار للكتٌبة – أجري فً ممدمة الكتٌبة والزمالء بجواري ٌمٌنا  ،كان دمحم ٌتراجع  ،أصبح هنان فاصل بٌن الكتٌبة وبٌنه  ،ترن
الرائد مكانه وبدأ ٌمترب من خط الجري  ،شعرت أنه ٌرٌد أن ٌكون لرٌبا من دمحم عند مروره  ،رأٌت الغدر فً وجهه  ،أخذت فً التراجع
بحجة تشجٌع الزمالء كً أكون لرٌبا من دمحم عندما ٌمر من أمام الرائد  ،ثم أخرج ما عنده :
 لماذا ال تجري زي زماٌلن ٌا عسكري ؟ وهللا ٌافندم أنا أبذل كل طالتً لكن ظروفً ال تساعدنً ( كان دمحم ٌلتمط أنفاسه بصعوبة بالغة بعد كل كلمة )! إنت فاكر إن علً راس مٌتٌن أمن رٌشة !بدأ الرائد فً الضرب  ،كانت الٌد وٌلٌها شلوت  ،سمطت نظارة دمحم  ،ثم سمط دمحم ! مازالت الكتٌبة تجري  ،مازلت ألف بجوار دمحم  ،ومازال
الضرب والسباب علً أشدهما !
 اسمن إٌه ٌا عسكري ؟! دمحم ٌافندم ( أجبرت لسوة الضربات دمحما علً البكاء )! إنت فاكر أبون لواء ٌا ابن الـ  ،....أبون بٌشتغل إٌه ؟! لواء ٌافندم ..تولف الضرب علً الفور  ،أخذ الرائد ٌنظر لً  ،أصبح وجهه مصفرا وابتعد عن دمحم عدة أمتار  ،ثم نادانً:
 إنت تعرف دمحم كوٌس ؟! طبعا ٌافندم أعرفه  ،هو معً فً الخٌمة ! أبوه لواء فعال أم ٌكذب ؟ أبوه لواء ٌا فندم ! شرطة أم جٌش ؟ مش عارف ٌا فندم  ،أنا ممكن أسأله ! الال ! بالش ! طٌب أبوه اسمه إٌه ؟ مش عارف ٌا فندم  ،أنا ممكن أسأله ! مفٌش داعً !كنت أعرف وظٌفة والد دمحم واسمه  ،لكننً كنت أعرف أٌضا أن هدف الرائد هو معرفة هل الوالد لواء بالجٌش أم بالشرطة وأٌن ٌعمل ! كً
ٌحدد عٌار الشلوت المضاد الذي سٌتلماه :
 إنت دلولتً تأخذه وتخلٌه ٌسترٌح ! طٌب ٌا فندم خلً الكتٌبة تسترٌح أٌضا  ،عشان بس المنظر العام! معان حك  ،إعطً أوامر باالستراحة ! حاضر ٌافندم !طلب الرائد منً أن أصحبه إلً سٌارة الجٌب التً كانت بجانب طابور العماب  ،وطلب من دمحم أن ٌسترٌح داخل الكنتٌن مع تمدٌم طعام خاص
له  ،وبمٌت الكتٌبة تسترٌح فً مكان آخر  ،هكذا كانت خطته فً هذا الفصل الثالثً حتً ٌنتهً الحدٌث بٌننا:
 إنت باٌن علٌن حكمدار راجل وابن بلد وعشمً فٌن كبٌر ! العفو ٌافندم ! هل ٌمكن أن تلم الموضوع ؟! تحت أمرن ٌافندم ! -سٌبن من أفندم دي بمً ! إحنا دلولتً إخوة  ،سألتمً بن فً المساء  ،أنا ضابط عظٌم اللٌلة !

كنت أعرف من خالل خبرتً بدمحم أن والده لد ال ٌتأثر كثٌرا بما حدث  ،فهو ٌرٌد البنه االعتماد علً نفسه  ،كلمات دمحم عن والده ما زالت فً
مخزون ذاكرتً تجدد األمل كلما فمدته فً لواءات مصر  ،لكن من ناحٌة أخري كان من الخطأ أن أخبر الرائد بذلن حتً ال ٌنفش " رٌشه "
مرة أخري  ،كانت األمور فً لحظات لد تم ترتٌبها فً عملً لمصلحة زمالئً  ،شرط أال ٌالحظ ذلن  ،وانتظرت لماء المساء معه :
 إٌه األخبار مع دمحم  ،سبع وال ضبع ؟ وهللا ٌافندم أنا عندي التراح أعرضه علً حضرتن حتً نعدي هذه األزمة علً خٌر ! تفضل ! بالش ٌنزل دمحم أجازة كما الترحت حضرتن ظهرا ٌ ،مكن ٌخر بكالم بالمنزل  ،سٌبمً معً بالخٌمة ونعفٌه من الطابور  ،أما طابور الزمالءفالبد من تخفٌضه ألدنً مستوي  ،اترن لً إدارة المولف حتً ال ٌشعر الزمالء بضعف بمولفنا  ،والبركة فً الصول هاشم معً!
 أنا موافك! لً رجاء عند حضرتن ! أفراد الكانتٌن تهٌن الزمالء  ،ده بٌع وشراء  ،كمان إٌه المانع ٌافندم إن نشاهد الماتشات فً التلفزٌون طالما ٌتحمكاالنضباط !
 من بكره ستكون هنان تعلٌمات بعماب أي واحد فً الكانتٌن ال ٌحترم العساكر  ،والتلفزٌون بالكانتٌن سٌكون مفتوحا ولت الماتشات !( مالحظة  :بحثت عن دمحم طوال ثالثٌن عاما مضت فً كل مرة أنزل فٌها لمصر  ،لو كان معً هنا فً أمرٌكا  ،لكان لها طعم آخر ! كم من مرة لمحت عٌنً اسم
عائلته بصفحات الفٌس فأرسلت لصاحب االسم مناشدا إن ٌوصلنً بدمحم  ،وال مجٌب !
هامت بن العٌن لم تلك سوان
من أخبر العٌن أن الملب ٌهوان ؟ ! ) ..

 #الصورة الثالثة كان صاحبها السيد الجديد للقصر  ،المشٌر السٌسً  ،لمد ألمً فً  3مارس  2014خطابا بالكلٌة الحربٌة فً حفل تخرٌج
دفعة جدٌدة  ،ردد ثالث مرات فً خطابه لهم الجملة التالٌة  " :أنتم أفضل شباب مصر " !
من حيث الشكل ٌ :مكن أن ألول أن تلن الجملة التً كررها ثالثا أعادت ذاكرتً لما حدث علً معبر المناة للعسكري البائس ! وما حدث لزمٌلً
دمحم فً دهشور ! وما حدث لست البنات فً مٌدان التحرٌر ! وما حدث لها بعد ذلن بدلائك علً ٌد ضابط المظالت الذي أخرج لها عضوه
الجنسً وهً فً لٌودها أمام مبنً مجلس الوزراء ! وما حدث فً مٌادٌن مصر ! وما حدث وٌحدث فً سجون وألسام مصر !
من حيث المضمون  :ال أعتمد أن شابا حصل بشك األنفس علً مجموع فمٌر فً ثانوٌة عامته هو أفضل شباب مصر ! أري ما ذكره السٌسً
تمسٌما وتفتٌتا لشباب مصر ! وأراه تمزٌما وتٌئٌسا لعبالرة شبابها ! وأراه إعال ًء لدولة " ٌحٌا الجهل وتحٌا البلطجة " !
هنٌئا لكم بأفضل شباب مصر ! وهنٌئا إلسرائٌل بعلمائها الشباب !
لمد التمط الضابط  ،أبو نجمة  ،الجملة وهو فً شبابه األخضر ! سٌعٌد فورا ترتٌب أوراله ! ومهما ٌفعل سٌكون حرا ! فمصر التً فً خاطره
عبارة عن جٌش له دولة  ،ولٌست دولة لها جٌش ! هكذا أصبح المصرٌون فً دولتكم العمٌمة  ،جثة تغسّلونها كما ترغبون ! ونعم هللا الحكم ..
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