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ا ذكره مصـدران أمنيان وزوجة ـصري بتهـمة نشر أخبـار كاذبة وذلك وفقـا  صرية القـبض مساء يوم األحـد على مؤلف كتـاب عن االقتصاد ا  ألقت الشرطـة ا
الكاتب. وألقي القبض على عبد اخلالق فاروق وهو خبير اقتصادي بعد أيام من تـقارير لوسائل إعالم محلية عن مصادرة مسودة كتاب من تأليفه بعنوان هل
ـتحـدث الـرسمي بـاسم وزارة الـداخـليـة. وقال مصـر بـلد فـقـير حـقا تضـمن انـتقـادا لـلسـيـاسات االقـتـصاديـة لـلحـكـومة. ولم يـتـسن احلـصول عـلى تـعلـيق من ا

صدران األمنيان إن الشرطة ألقت القبض على فاروق بناء على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.  ا
ـكـتب النـائب الـعام أو نـاشـر الكـاتب لـلتـعـليق عـلى ذلك في سـاعة مـتـأخرة من مـسـاء األحد. وقـالت جنالء سالمـة زوجة فـاروق لـرويتـرز إن رجال ولم يتـسن الـوصول 
الشرطة الثالثة الذين أخذوه من منزله فـي إحدى ضواحي القاهرة أبلغوه أنهم يـلقون القبض عليه بسبب هذا الـكتاب. وأضافت أنه سُمح لها فيما بـعد بتسليمه طعاما
عـارض يصـفها نـاشطون وأدوية ومالبس في قـسم الشرطـة احملتجـز به.وشهـدت مصر مـنذ وصـول الرئيس عـبد الـفتاح الـسيسـي للسـلطة في  2014 حملـة على ا
بأنهـا غيـر مسبـوقة في تـاريخ مصر احلـديث. وتقـول احلكومـة إن إجراءاتهـا تسـتهدف إرهـابي ومـخربـ يحاولـون تقـويض دعائم الدولـة. ويقـول أنصار الـسيسي إن
ا في ذلك هجمـات متشددين في شبه جـزيرة سيناء أدت إلى عـارضة ضرورية إلرساء االسـتقرار في مصر بـعد انتفاضة  2011 وما تالها من اضطرابـات  احلملة ضد ا

. ئات من قوات اجليش والشرطة ومدني مقتل ا
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الـفـسـتق بـبـطء وقـد وضـعت الـكـيس
ــلــوّن أمــامــهـا عــلى الــبـالسـتــيــكي ا
األرض وهي تـــــكـــــتـب خـــــاطـــــرةً عن
زيـارتـهـا إلى لـنـدن مـديـنـة الـضـباب.
كــانت شـاردةً مـســتـرسـلـةً فـي كـتـابـة
خــواطـرهــا حـيــنــمـا ســمـعت صــوتـاً
غريبـاً بالقرب منـها. نظرت إلى حيث
الـصـوت فـوجــدت سـنـجـابـاً صـغـيـراً
بــالــقــرب مــنــهـــا يــأكل الــفــســتق من
الكيـس أمامـها وهو يـتمـسّك به تارةً
ويــزحــزحـه من مــكـــانه تــارةً أخــرى.
تـعـجّـبت فـهي كـانت تـرى الـسـنـاجب
هــنــا وهــنـــاك وهي تــفــرُّ من الــنــاس
الــذين يــزورون احلـديــقــة ويـرغــبـون
بـتــصـويــر الـسـنــاجب. اال أن ذلك قـد
ً فالـسناجـب بشكلٍ يكـون مسـتحـيال 

كـان الـهـواء الــبـارد يـلـسع وجـهـهـا
اجلميل إلّا انها لم تمانع فقد كانت
تـسـيـر واثـقـةً مـطـمـئـنـةً. هـو الـيـوم
األخـيـر الـذي تـمـضـيه هـنـا فـي هذا
الــبـلـد اجلـمــيل. جـلـست أحالم إلى
جــانب بـــحــيــرة كـــبــيــرة جـــمــيــلــة
ـــاء الــعــذب تـــســتـــمــتع بـــصــوت ا
ـريح لألعـصاب. نـامت في الـليل وا
الـفــائت مــرهـقــةً بـعــد أيـامٍ طــويـلـة
ـؤتـمـرات في أمـضـتــهـا في قـاعــة ا
وسـط مــديـــنـــة لــنـــدن حــيـث كــانت
حتـضــر مــؤتـمــراً طـبــيــاً لالمـراض
الـبـاطـنـيـة. كـانت مـصـمّمـةً عـلى أن
طار تـسير قـليالً قـبل ذهابهـا إلى ا
حيث تـقلع طائرتـها إلى بيروت في
تـمــام الـسـاعــة الـثــامـنــة والـنـصف
مـساءً. لم تكن تـريد أن تـمضي هذه
الساعات القليلة في االوتيل تنتظر
كما فعل الكثير من رفاقها األطباء. 
ـتـهـا عـنـدما رأت أنّ ولم تـفـقـد عـز
الــطــقس قــد تــغـيــر وبــأنّ الــســمـاء
تــوشك أن تــمــطــر فـــالــطــقس كــمــا
ـاضـية إلى تـعـلّـمت من سـفـراتـهـا ا
لـــنـــدن مـــتـــقــلـب جـــداً في مـــديـــنــة
الضـباب. كـانت تـتخـيّل وهي طفـلة
ــلـؤهـا صـغـيــرة أنّ لـنـدن مــديـنـة 
الـــضــبــاب بــالـــكــامل كــمـــا يــغــطي
الـضبـاب قـريتـهـا اجلبـلـية الـوادعة
في اجلــبل الــلــبــنـانـي في مــواقـيت
مـحــدّدة في آخـر الــنـهــار فال يـعـود
يُــرى أيّ شيء من مـسـافــات قـريـبـة
حـــتى أنّــهـــا كــانت وهي صـــغــيــرة

تلعب لـعبـة " اإلخفـاء " وفيـها كانت
تعمـل على إخفاء يـدها في الضباب
ومن ثمّ الـعمـل على تـقـريبـهـا شيـئاً
كنها فشيـئاً محاولة ً معرفـة متى 
أن تـرى أصـابـعـهــا ثـانـيـةً من شـدّة
الـضـباب. كـان أهل الـقـرية يـسـمّون
الضبـاب بتعـبير " الغْـطَيطـة" ولعلّه
نـسـبــةً إلى الـتـغـطـيـة كـمـا كـان لـهم
تـعبيـرات أخرى محلـيّة جمـيلة جداً
لـكل شيء من حولـهم ما زالت تـذكر
بــعـضـهـا اآلن وإن كـانت قـد نـسـيت
الكـثير منـها. فوجئت في لـندن أنّها
مدينة جميلة جداً وأنّ الطقس فيها
يل إلى البرودة كما في كلّ جميل 
الـدول األوروبـيـة ومـا فـاجـأهـا حـقّاً
أنّ الـــشــمس تــشــرق فــيــهــا وأنّــهــا
لـيـست مديـنةً مـظـلمـةً ضبـابـيةً كـما
كانت تتخيّـلها دائماً وإن كان الغيمُ
صفـةً مالزمـةً للـمديـنة حـسبـما رأت
حــيث كـان الـغـيـم يـغـطي أجـزاء من
دينة في أكثر األوقات حتى سماء ا

في فصل الصيف.
بـالـرغم من الـطـقس الـبـارد خرجت
أحالم مـنذ الـصـبـاح الـبـاكـر تـقـصد
حديقة الهـايد بارك الشهيرة وكانت
قـد قـرأت الـكـثيـر عـن هـذه احلـديـقة
األشهر في العالم في نصوص مادة
اللغة اإلنكلـيزية وهي طفلة صغيرة
في الــــــصف الــــــثــــــالث أو الــــــرابع
االبـــــتــــدائـي . لم تــــمـشِ اال دقــــائق
مـعـدودات حــتى وصـلت إلى بـوابـة
احلديـقـة الكـبيـرة. فـقد كـان االوتيل

ـــديـــنــة في خـــاصـــتــهـــا في وسط ا
مـنـطـقـة مـاريـلـبـورن الـشـهـيـرة كـمـا
طــــلــــبت بــــنــــفـــســــهــــا من مــــوظف
احلـجـوزات في بـيـروت على أمل أن
تــزور هــذه احلـديــقــة اجلــمــيــلـة إن

تسنّى لها الوقت لذلك. 
دخـلت من الـبـاب الـواسع لـلـحـديـقة
الـكـبـيـرة حـيث كـان في اسـتـقـبـالـها
عـنـد دخولـهـا مجـمـوعـة ً من الكالب
تـــتـــعــارك و تـــركض هـــنـــا وهـــنــاك
والـــنـــاس واقـــفـــةً تـــتــفـــرّج . حـــثّت
اخلـطى لـكي تبـتـعـد عن الـكالب قدر
اإلمـكـان ولم تـنـتـظـر لـتـرى مـا الذي
يــحــصل وإن كــان بــاديــاً أنّ الــشـرر
ـكــان . تــوجـهّت إلى يــتـطــايــر في ا
داخل احلــديــقـة وهي حتـثُّ اخلـطى
لـتـلـحق بـبـعض الـزوار في خـطـاهـا
نـاظر اخلالبة من وهي تـستـمتع بـا
حــولــهــا حـتى وصــلت إلى بــحــيـرة
واســعــة جـمــيـلــة جـداً كــان عـدد من
الـزوّار قد اجـتمع حـولهـا. وقفت مع
ــشـهـد زوّار احلـديـقــة تـسـتــمـتع بـا
أمامـهـا زوّار من كل العـالم قـصدوا
حديقة الهايد بارك الشهيرة ولغات
ولهـجات مـختـلفـة تتـردّد في أذنيـها
كـلـمــا مـرّ أحـدهم من أمــامـهـا ; هـذا
يــلـتـقـط الـصـور وتــلك تـطــعم الـبطّ
الـعائم على سـطح البحـيرة الكـبيرة
وهي تضـحك بصـوتٍ عالٍ وتـتلـعثم
في كالمهـا ولهـجتـها الـغريـبة وهي
تتحدّث مع صديقتها وتبدو بحسب
شـكــلــهـا من دول آســيــا الـقــصـوى.
الــــتـــقــــطت أحـالم بـــعض الــــصـــور
للبحيرة اجلميلة وللبط العائم فيها
ـكـان تريـد اجلـلوس وابـتعـدت عن ا
في مــــكــــان مــــنــــفــــرد بـــعــــيــــداً عن
الــضـوضــاء. جــلـست عــلى الــعـشب
األخـضـر الـطـري إلى جـانب شـجـرة
حورٍ بـاسقة وهي تـستمـتع بالهدوء
قـــلـــيالً قـــبل الـــرجــوع إلـى االوتــيل
والــتــحــضـــيــر لــســفـــرهــا. شــعــرت
بــاجلــوع  تــذكّـرت أنّ مــعــهــا كـيس
مكـسّرات في حـقيـبة يدهـا. أخرجت
الـــكــــيس وبــــدأت تـــقــــضم حــــبـــات

خـاص هي حيـوانات لطـيفة إلّـا أنها
جـبـانـة تـهـرب من الـنـاس وتـخـتبىء
في األمـاكن الـعالـية من األشـجار وال
تـسـمح ألحـد بـتـصـويـرهـا كمـا الـبط
والـوز فـي تـلـك احلـديــقــة الـكــبــيـرة.
جـمـدت في مـكـانهـا وهي تـنـظـر إليه
ـــــــدّ يـــــــده فـي الـــــــكـــــــيس وهـــــــو 
البالستيكي فيما يده األخرى تمسك
بـالكيس جـيداً وهو يـتناول الـفستق
بــلـذّة وحـب. تـأمــلـته قــلـيـالً لم يـكن
خـائـفـًا وال مـرتعـبـاً بل لـعلّ الـشـعور
بــاخلــوف قــد غــلب عــلــيـه الــشــعـور
بــاجلــوع والـتــلــذّذ بـطــعم الــفــسـتق
ـعـروف أنّ الـسـنـاجب الــلـذيـذ ومن ا
حتـبّ اجلــوز وتــســتـــلــذ بــفـــتــحــهــا
وتناولها حيث تعيش على الشجرة.

واآلن وقد رأت الـطبـيبـة بنـفسـها كم
حتب الـسـنـاجب الـفـسـتق تـمـنّـت لو
أنّـهـا أطـعـمت بـعـضـهـا الـفـسـتق من
قـبل فيـمـا كـانت حتاول جـاهـدةً لكي
تلتقط بعض الصور لها من دون أيّة
نـتـيـجـة. تـنـبّـهت إلى أنّ الـهـاتف مـا
زال في يـدها فـأخـذت بـعض الـصور
لـلـسـنـجـاب عن قـرب وهي مـا كـانت
. بقـيت جـالـسةً في لـتحـلم بـذلك أبـداً
صــــمت وهـي تـــســــتــــمــــتع بــــرؤيـــة
الــســنــجـــاب بــالــقــرب مـــنــهــا يــأكل
الـفـسـتق بـتـلـذّذٍ عـجيـب حـتّى أجـهز
على كـيس الفـستق الـكبـير بـالكامل.
وحـ انتـهى من تنـاول الفـستق بدأ
باالبـتعـاد بسـرعة كـما أتى بـسرعة 
وصــعـد بــسـرعــة قـصــوى الى أعـلى

الشجرة القريبة منها متوارياً عن
األنظار. 

جــلـست هــنــاك لـلــحـظــات تــتـأمّل
وتـــتــفـــكّـــر في مـــخـــلـــوقــات الـــله
وإعـجازه في خـلـقه فـيمـا الـصمت
ــكــان. مـرّ الــوقت بــســرعـة يــلفُّ ا
وهي مــا زالت فـي تــلك احلــديــقــة
ـتـرامـيـة األطـراف ; تـذكّرت عـلى ا
مــــضض أنّــــهـــا يـــجـب أن تـــذهب
وتـقـوم بـتـحـضـيـر شـنـطـة الـسـفـر
. انــســلــخت من لــســفــرهــا مــســاءً
مــكــانــهـا حــيث هي في احلــديــقـة
اجلميـلة انسالخاً وهـي تتمنّى لو
أنّ بـإمـكـانـهـا اجلـلـوس هـنـاك في
هـذه الـطبـيـعـة اخلضـراء اخلـلّـابة

إلى األبد

1- احباط
لقد عيل صبري

فاتيح قد صدئت فا
لم تعد القفالنا من مفاتيح تفتحها
والنوايا على رسلها صدئت

والقلوب
مرغ الفقه احالمها في اخلطوب

فانشري يا ذنوب
كل اخطائنا في الدروب

وابــشـري ان احالمـنــا لم تـعـد مـثل
ايامنا

ح كنا نعاجلها من ندوب..
لقد حان وقت الغروب

وقد حان وقت الغروب.
2- ذكرى

نتضور جوعا احيانا
وننام بال اغطية احيانا اخرى

وتضيف علينا اذ ال تتسع الدنيا

ونفر الى وجع من وجع ادهى وامر
ولكن بنا امال سيضيق ويتسع
ويخف علينا في الليل الوجع

ونهيئ انفسنا لنعود
وسنقتل ذاك النمرود

وصيصبح ذكرى!
3- مصير

قدورنا ان نصد الذباب لم يعد 
ائدة عن ا

لم يعد باستطاعتنا ان نزيح اجلراد
عن الزرع والضرع..

ال فائدة
وت فينا كلما اوغل ا

تباكت علينا
نازل سطوح ا
زارع عشب ا
قمصاننا

والـــدروب الــــتي اتـــســــعت بــــاخلـــطى
واحلياة

ضي اذن الى اين 
وما ظل في العمر غير السبات.
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خـــارطـــة الـــكـــون وجـــنــحـت تُـــغــازل
ـــألـــوفـــة ألكــتـــشـف بــأي مـــداراتكِ ا

جزيرة كنز وقعت!
كان الوقت ينشب سهامهُ في قمصان
ُـزررة واســتـقـالل احلـافــلـة ــكــان ا ا

كسيرٍ فوق جسرٍ مصدوع.
ــؤذن احلــزين كــنت اســمع صــوت ا

يُنادي "حيّ على خير العمل"
لم أدسّ في جــيـوبي يـديـن فـارغـتـ

ــاء يـــحـــلم بـــظـــلك ويـــصـــيــرُ كـــان ا
) الــشــمس صــوتُ ضـوءك (صــافــيــاً
وعـبثـاً أحـاول اسـتبـقـاؤك في مداري

اجلاف. 

لم نـكن نسـمع خُـطـاه وهو يـقـترب
كُــنّـا نــسـيــرُ بـهــدوءٍ دون أن نـعـرف
ماذا تُكلفنا عقدة اخلوف مبهورين

بقدرتـنا على قهـر اليأس واجملازفة
هُـــنـــاك حـــول طـــاولــــة الـــطـــفـــولـــة
ُدن الـسـمـاويـة الـبـيـاض كـحـمـام ا

ـسافـات في طُرق السـعـيدة نُـرتق ا
آمـنــة لــتــســلك الـقــصــائــد مــشـابك
ــــعــــاني الــــشَّــــعــــر خــــارج ســـرب ا

السوداء..
ـحـاذاة النـهـر صوت كُنت اركض 
اء يـنـغز في عـطـشي حيث عـثرت ا

عليك بحافلة هروب. 
-الـكــون عـمـيـق في عـيـنــيك أ لـهـذا

وت من رحمة? ا
نمة أجاب عندما سرت بأعضائي 
غزيرة ودمـعتـان سقـطت على كـتفهُ

ن!  األ
-عينـاي مركبة فـضائية خرجت من

عـنــدمــا مــررت حتت الــنــافــذة كـنت
ـسـبحـتك طيف أصلي وأذكـر الله 

لقلب وابتسامة أبدية 
عقدت احلبل وصعدت صوب جدائل
ار ب عـينيّ وعينيك جياداً الزمن ا
غـيـر مــسـروجـة أســابق حملـة قـوس
قـزح فـي بـؤبـؤ عـيـنـيك وهي تـضـوع
بـضـوء نــفـيس كـان كل الـكـون انت
والكون هـو ما تصيّره يـداك وبينما
كـنت أُصلّي كُـنت تُـفكّـر كيـف تنـتشلُ
جنــمــةً جــديــدة من مــدارٍ آخــر عــار
ن نــهـوى لــنــجــمــة قـطبٍ صالتُــنــا 

تتنصل بحجة إنّها شهابٍ عابر.
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أنا وطن يسكنني األنقياء
صورة ابي توخزني بصمت 
حنان أمي ينقذني من نوم بليد
ني ح انكسار شموخ اخي يؤ

من ظن بأننا فقدنا الرحمة 
سأصفعه بعبارة (انت آثم).

سأنزع عن كاهلي كفاءة علمية
وفوضى حروف عشوائية 

تبحث في شعري عن بقايا سواد. 
ال أخوض في بحر االنكسار 

خالصا من زلة متفاقمة. 
ومن فرط يقيني بالالجدوى 

سأمضي مهروال ...
نوعة من خلف البـاحث عن وظـائف 

الصرف...! 
مهال.... مهال

سألتقط انفاسي....
وأخرج من متاهتي...

محتسيا رشفة أمل بسخرية....!
حــــامـال بــــفــــخــــر اجلــــنــــون بــــضــــعـــة

دنانير......!!!

ولقدْ ظنَنْتُكَ أوالً وأخيراً
َ الضلوعِ أميرا.. وحَلَلْتَ ما ب

ورسمتُ وجهَكَ هالةً مختارةً
دونَ الوجوهِ وقدْ كتمتَ حضورا..

وحفظتُ حرفَكَ والكالمَ وصُنتُ ما
َ السطورِ مقالةً وسطورا.. ب
وحفظتُ عهدَكَ والعهودُ أمانة

حتى غيابُكَ يستحيلُ حضورا..
أودعتُ فيكَ سريرتي وسرائري
والسّرّ في قفصي يظلّ أسيرا..

في أيّ نادٍ يذكرونَكَ تغتلي
فيّ العروقُ وأستشيطُ غيورا..
فأنافحُ العُذّالَ في أقوالهم

وتنامُ من بعدِ الظنونِ قريرا..
في كلّ يومٍ أفتديكَ محبةً

ويظلّ بوْحي شاهداً وسفيرا..
والنّفسُ أزجيها وألعنُ شكّها

في صمتِ ردّكَ أرجتيكَ ظهيرا..
لكنّ غدْرَكَ والزمانُ تقلّب

فتغيّرتْ تلكَ الرياضُ قبورا..
وتبدّلتْ صورُ الوفاءِ خيانةً

والغدرُ أمسى سُنّةً ومصيرا..
ما كنتُ أعلمُ أن تكونَ مصيبتي
َ الضلوعِ أميرا.. بلْ كنتَ ما ب
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