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كان أسبوع العماب الذي لرره العمٌد " ملوخٌة " لد أوصل أغلب العساكر فً مركز تدرٌب الدفاع الجوي فً منطمة دهشور إلً حالة من
اإلنهان الشدٌد  ،فمد تجمعت أمامنا كل الصعاب فً ولت واحد :
* شهر رمضان نمضٌه فً حر شمس أبرٌل فً للب الصحراء ..
* طعام تؤنفه النفس والعٌن..
* مٌاه غٌر صالحة للشرب الحٌوانً من أبٌار لذرة مدفونة تحت األرض ٌطفو علً سطحها فئران هالكة ..
* طوابٌر جري جماعٌة عمابٌة تبدأ من أول ضوء وتنتهً بعد الظهر ..
كنا ننزف دما من مإخراتنا بسبب المٌاه الملوثة طوال األسبوع األول للعماب ! إال أن العمٌد " ملوخٌة " لرر تمدٌد األسبوع العمابً إلً
أسبوع آخر ! تحول األمر فً األسبوع الثانً إلً وباء نزٌفً بٌن الزمالء بسبب تلن المٌاه  ،لكن " ملوخٌة " لم ٌعر أدنً اهتمام بالظروف
التً كنا نمر بها !!
ً كل
لام الزمالء المسٌحٌون من عساكر الكتٌبة بمجهود نشكرهم علٌه بتحمل مشاق الخدمة فً المطبخ بسبب ظروف رمضان  ،كان عل ّ
مساء أن أمر علً الخٌام لتجهٌز عساكر المطبخ لصباح الٌوم التالً ٌ ،سمونهم عساكر الطلبة ( بضم الطاء )  ،عسكري المطبخ هو بمثابة
عبد من العبٌد فً ٌد الطباخٌن  ،لم ٌنتظر اإلخوة المسٌحٌون كً أذهب إلً مكانهم  ،كانوا ٌؤتون إلً خٌمتً فً كل مساء ومعهم أسماء
خدمة المطبخ للٌوم التالً..
فً أحد اللٌالً  -فً الثالثة صباحا  -أٌمظنً أحد زمالئً العساكر وهو ٌصرخ :
 جورج بٌموت ! إٌه اللً حصل ! عنده آالم شدٌدة فً جانبه  ،ونخشً أن تكون انفجار مرارة !تركت خٌمتً وجرٌت مسافة نصف كٌلو حتً وصلت إلً بوابة األمن طالبا سٌارة لنمله للمستشفً ! تعاون معً أمن البوابة  ،أٌمظوا علً
الفور أحد السائمٌن وكانت السٌارة لرٌبة من بوابة األمن  ،إال أنهم طلبوا منً الحصول علً تصرٌح من ضابط عظٌم المركز لبل خروج
السٌارة من باب األمن  ،عرض العسكري السائك أن ٌؤخذنً إلً مكان ضابط عظٌم..
نسً السائك أن ٌؤخذ معه كلمة السر كً ٌسمحوا لنا بممابلة الضابط فً هذه الساعة المتؤخرة  ،لكن عساكر الحراسة فً ممر الضابط
تعاونوا معنا إلً حد بعٌد وسمحوا لً بلمائه دون كلمة السر  ،خشً السائك أن ٌدخل معً وبمً خارج الغرفة ..
كان الضابط برتبة ممدم  ،كان ٌستلمً علً سرٌره وٌضع لدما علً لدم  ،كان لد أنهً لتوه طعام السحور  ،بماٌا من زجاجة عصٌر
وعظام دجاجة وبعض الخضروات كانت علً المائدة  ،كان هنان مروحتان وثالجة فً غرفته  ،لم ٌتحرن من سرٌره عند دخولً وتكلم
معً ببرود شدٌد دون أن ٌنظر لً :
 عندي عسكري بٌموت ٌافندم ! لٌه ؟ ٌشتكً من ألم شدٌد فً جانبه وأخشً أن تكون مرارة .. روح البوابة وخذ سٌارة من هنان تنمله للمستشفً .. أنا فعلت ذلن ٌافندم  ،لكن السائك ٌطلب تصرٌحا من حضرتن بالخروج.. -لل له  " :إطلع ٌا ابن المراة المتـ  ، "....هو هٌفهم علطول !

من حسن الحظ أن السائك لم ٌدخل معً الغرفة  ،فمد ولف خارجها  ،لكنه كان ٌستمع للحوار الذي دار بٌنً وبٌن ضابط عظٌم  ،نملنا
جورج فورا إلً المستشفً  ،كانت رإٌتً لألسفلت مرة أخري لد أدخلت فً نفسً بعض الراحة النفسٌة  ،لكن جورج لم ٌعد معنا ولم نره
مرة أخري حتً نهاٌة فترة التدرٌب  ،هل مات جورج أم ال ؟! هللا أعلم !
بعد نهاٌة األسبوع الثانً من العماب كنا نستعد أخٌرا لمغادرة المركز إلً منازلنا فً ٌومٌن أجازة  ،لبل المغادرة جاءنا ضابط صف " :
كل عسكري فٌكم ٌحضر معه لالب طوب وهو راجع  ،تؤكدوا إنه جدٌد نوفً وبدون خدش " ..
لم تكن حالتنا – سواء نفسٌا أو طبٌا  -تسمح بؤي طلبات صبٌانٌة مثل هذا الطلب  ،خاصة أن عدم عودة جورج لد رجحت بٌن الزمالء أنه
مات فً المستشفً !
كان أهم شًء ٌتحتم علٌنا فعله عند العودة للمنزل هو ولف النزٌف الذي ٌفتن بمعدتنا  ،ربما كان النزٌف هو الذي رلك للب العمٌد "
ملوخٌة " فؤعطانا تلن الساعات ! ربما وصلته أخبار غٌر سارة ال نعلمها عن جورج فعفً عنا ! ربما أجبرته ظروفنا الصحٌة علً
التخلص منا فً صورة أجازة كً نتعالج علً حسابنا ! هللا أعلم !
كان معنا زمالء من أسوان  ،لم تكن  48ساعة تفٌدهم فً شًء  ،فاضطررت أن أمر علً الخٌام وأبحث لهم بٌن الزمالء عمن ٌستضٌفهم
تلن الساعات  ،لمد كانت حالة بعضهم الطبٌة حرجة أٌضا!
بمجرد عودتً للمنزل لمت بعملٌات " رصد ومتابعة " بالمنطمة للحصول علً المالب ! حددت مولعا " إستراتٌجٌا " لرٌبا من منزلً كان
أمامه بعض الطوب ! فً المساء الداكن  -اللً لون الزفت  -انمضت ٌداي دون هوادة علً لالب منهم ! سرت لٌلتها وهو تحت مالبسً ،
كنت أتلفت من خلفً  ،إمسن حرامً ! حاجة تكسف ! أٌام سودة !
كان أول شًء فعلناه عند عودتنا إلً مركز التدرٌب هو التجمع مع لوالب الطوب لرصها أمام أماكن اإللامة للسادة الضباط ! لم ٌتمكن
بعض الزمالء من الحصول علً هذا المالب اللعٌن  ،تم تجمٌعهم فً مكان منفصل وولفوا عدة ساعات فً شمس الصحراء  ،كنت معهم
لمسإلٌتً عنهم ..
جاء ضابط الصف بوجهه الكئٌب ٌصرخ فٌهم  " :لالب الطوب ده أهم عندنا من العسكري " !! وهللا الذي ال إله غٌره سمعته ٌمول ذلن ،
للت لنفسً  " :علٌن أن تحفظ تلن الكلمات وال تنساها عندما تغادر هذا البلد " ! كان هدفً إنهاء هذا الكابوس – الممتد لعام أغبر  -علً "
الجزمة المدٌمة " كً أعود إلً أمرٌكا التً لضٌت بها شطرا من حٌاتً الجامعٌة ..
أحد الزمالء الذٌن فشلوا فً إحضار لالب طوب وأمضً ساعتٌن – انتباه  -فً شمس الصحراء عمابا لال لً  " :لو الحرب لامت وفٌه
فرصة أنضم إلسرائٌل سؤفعل " !
أتذكر ٌوما كنت فً أتوبٌس فً مصر أثناء زٌارة لً منذ سنوات للٌلة  ،كان بجواري شابان  ،أخبر أحدهما اآلخر أنه لام بتكسٌر الكثٌر
من أجهزة الكمبٌوتر بوحدته فً آخر ٌوم من خدمته  ،من دفع هذا الشاب لهذا سوي هإالء المرضً الذٌن ٌصدرون أوامر وهم فً دورة
المٌاه ٌطلمون مدافعهم الخرارٌة ؟!
مازالت حادثة " لالب الطوب " هذه ترافمنً بآالمها النفسٌة حتً اآلن  ،رغم مرور خمسة وثالثٌن عاما علٌها  ،كلما رأٌت لوالب طوب
مرصوصة فً أي بلد أزوره أتذكر تلن األٌام الهباب ! أحٌانا ٌدفعنً عملً الباطن فؤتلفت خلفً وأنا ألف أمام صفوف الطوب  ،رغم أن
المكان ٌمع علً بعد آالف الكٌلومترات من مصر !
مصٌبة سوداء لو كان أجدادنا بنوا األهرامات بهذا األسلوب ! هل كان عندهم مرضً بٌن العسكر كهإالء الذٌن ال مكان لهم إال
المستشفٌات العملٌة ؟!
تصور معً أحد زمالئً العساكر منذ آالف السنٌن – الزمٌل " ماخناتوس " مثال – وهو نازل طحن بالصحراء  ،كعب داٌر بمصر العلٌا
من سبعة آالف سنة بحثا عن حجر ٌبنوا به هرم خوفو! مؤساة ! وهللا مؤساة !
لمد وجد اآلثارٌون جثثا لبعض عمال األهرامات وهً ممٌدة من خالف  ،ربما فشل أحدهم فً تنفٌذ أمر ما شاذ أصدره أحد المرضً ،
كصاحب لالب الطوب !!
كان بالمركز مرٌض آخر ٌشبه هذا " المعتوه " الذي طالبنا بإحضار لالب الطوب ! كان ٌتلذذ بجمع العساكر من أصحاب النظارات كً

ٌنظفوا غرفته ! كنت كلما رأٌته ٌتجه نحو منطمة الخٌام أعطً إشارة ألصدلائً كً ٌخلعوا نظاراتهم ! كانت اإلشارة عبارة عن صفارة
من فمً تسمع كل الخٌام !
سمعت مرٌضا ثالثا منهم ٌمول لزمٌله  " :العساكر األطباء عندي فً الوحدة ٌتمنون غسل جواربً من أجل ٌوم أجازة " !
طبعا جوارب هإالء " الباشاوات " لٌست عادٌة ! كانت رائحة الفسٌخ تفوح منها علً بعد أمتار !! خمٌرة طبٌعٌة من عبك التارٌخ !
حامض مركز  -إف  500د ج ..
هكذا الوضع ! مرضً فوق مرضً ! كل ٌس ّخر من هو تحته لشفاء أمراضه المستعصٌة ! العسكري ٌحمل الجمٌع فوق رأسه ! هو رز
حلة العسكر المحروق ! محاصر بٌن النار والرماد ! ال خٌار عنده إال التنفٌذ صامتا أو الجحٌم ! والجحٌم ست درجات ! تتولف الدرجة
حسب نوعٌة المرٌض وضعف العسكري ووضعه االجتماعً ( سب األم واألب – سب الدٌن – العنف – الحرمان من األجازة – السجن
الحربً – تجدٌد المدة ) !!
كان ما ذكرته منذ  35سنة ! كان حٌنها هنان أمل ! أما الٌوم فمد ماتت أمل وشبعت موت  ،بعد أن ٌئست أمها بهٌة فً الحصول علً ثمن
العالج !
لتلوا أخوها فً المٌادٌن !
لتلوا حسٌن وبهاء ونٌفٌن !
حبسوا جٌرانهم فً الزنازٌن !
زغردتً ٌا عدالة علً الموانٌن !
هامت بهٌة حزنا ! ألعدها المرض ! خبت ضوء عٌنٌها الخضراوٌتن  ،كانتا فً لون حمولها الواسعة ! هً التً كانت تعطً وال تنتظر ردا
! ألرضت الناس عبر البحار ! كؤنها كانت ال تخشً الفمر!
كان الطعام ٌتسالط من سلة بهٌة من فٌضه فتتركه لمن ٌحتاجه ! لكنها اآلن تجلس فً ركن غطته وعطته خٌوط العنكبوت ! تنتظر حسنات
المارة ! تخرج ٌدها وتخفً وجهها ! أصبحت تعٌش ٌوما بٌوم ! لد ٌمر ٌوم أو ٌومان علٌها بال طعام ! تشمك جلدها لمسوة العطش !
تكاثرت علٌها دٌون الطعام ! تجاسرت علٌها دواب األرض تسلب ماءها ! فً أعاصٌر الجوع تخرج بهٌة فً الظالم ! تتستر بعتمة اللٌل
فً فاجعتها ! تخشً الفضٌحة لو استٌمظ الناس ! تتلفت حولها ! تستند الجدران ! تتلمس بؤصابع مرتعشة الممامة ! أمام بعضها تمف ! بهٌة
كانت من عٌلة باشاوات ! بهٌة كانت ست البنات !جمال ورشالة وخفة دم !
كل الجٌران ٌذكرون ابنها إبراهٌم ! مال وصحة وعضالت مفتولة  ،وفوق ذلن أخالق ! كان الجمٌع ٌتشرف لٌتحدث معه كلمة  ،حرف !
كان راجل صاحب عزوة وكرم ! عزوته دخلت كل بٌوت المنطمة ! عزوة علمت الجٌران المراءة والكتابة بالمجان ! عزوة كانت لوٌة
وسخٌة ! كؤنها تاج العالء فً مفرق الشرق !
أي طعام وشراب تتناوله بهٌة اآلن ؟! هل هذا كان طعامها وشرابها ؟! شرابها كان عسال صفٌا ! طعامها كان لحما طرٌا ! جسدها كان
رشٌما عفٌا !
مات الولد بعد الولد  ،وماتت أمل  ،وبمٌت بهٌة ! منحنٌة ٌ ،ضرب بؤحشائها الجوع والعطش والفمر والمرض !
أٌها الشاربون من دماء بهٌة ! ٌا من نهبتم أرضها ولتلتم ولدها ! ٌومئذ ٌوفٌكم هللا دٌنكم الحك ! ذلن ٌوم عسٌر !
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