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بعد املذكرات هذه بكتابة قامت التي عقباوي حنان للسيدة الشكر جزيل
أن بعد نوًرا قلبي حولت التي فهي برصي؛ ضعف بسبب عليها إمالئها

عيناي. أظلمت





اإلهداء

ال��ل��ي��ال��ي ُج��ن��ِح ف��ي ي��ل��م��ع ب��ارًق��ا خ��ي��ال��ي أف��ق ع��ب��رت ذك��ري��اٌت
ال��خ��وال��ي أي��ام��ي ِس��تْ��َر ل��ي وج��ل��ت غ��ف��وت��ه م��ن ق��ل��ب��ي ن��بَّ��ه��ت
ج��ن��ب��ي ي��س��ك��ن ي��زل ل��م وق��ل��ب��ي أن��س��اه��ا ك��ي��ف

ح��ب��ي ق��ص��ة إن��ه��ا
م��ن��ي أق��رب أي��ه��ا أدري ل��س��ت وظ��نِّ��ي ف��ك��ري داع��ب��ت ذك��ري��اٌت
أغ��نِّ ل��ح��ٍن ف��ي ي��ن��س��اُب ن��غ��ٌم ال��م��دى ط��ول ع��ل��ى س��م��ع��ي ف��ي ه��ي
دم��ع��ي ي��ذُك��ر ي��َزْل ل��م وس��ْم��ع��ي أن��س��اه��ا ك��ي��ف وأن��ي��ْن وب��ك��اءٍ وح��ن��ي��ن ش��دٍو ب��ي��ن

ال��ح��زي��ن ال��ل��ح��ن م��ع أب��ك��ي وأن��ا
ذات��ي ِم��رآِة ع��ل��ى أي��ام��ي ص��ورة إن��ه��ا ح��ي��ات��ي أح��الُم وه��ي ذك��ري��ات��ي أن��س��ى ك��ي��ف
وخ��ي��اْل وه��ٌم وه��ي ظ��ن��ون��ي ف��ي ع��اش��ت ث��م ووص��ال ُق��رٌب وه��ي ب��ي��ق��ي��ن��ي ف��ي��ه��ا ع��ش��ُت
وآِت��ي ال��ع��م��ِر م��ن م��اٍض ل��ي وه��ي ال��س��ن��ي��ن م��رِّ ع��ل��ى ل��ي ت��ب��ق��ى ث��م

رامي أحمد شعر:
كلثوم أم غناء:

حنفي حسن





التعليقات كانت هل مقدمة:
نقًدا؟ األول عىلاجلزء

نفقتي عىل ُطبع ألنه توزيعه؛ قلة من وبالرغم «ذكريات»، األول الجزء صدر أن منذ
الفصل عىل وتركز كتابًة، وأقلها شفاهيًة، معظمها التعليقات؛ بعض جاءتني الخاصة
قسم، ورئيس وأستاذًا، مساعًدا، وأستاذًا مدرًسا، الفلسفة؛ قسم يف ذكرياتي وهي الرابع،

متفرًغا. وأستاذًا
الجامعة، املدرسة، الطفولة، ذكريات تشمل إذ بكثري؛ ذلك من أشمل و«ذكريات»
اليابان، إىل ثم املغرب، إىل ثم أمريكا، إىل والسفر الكلية، إىل والعودة فرنسا، إىل السفر
«الرتاث ثم املرصية»، الفلسفية «الجمعية وإنشاء فكرية، مدارس تكوين محاولة ثم

العربي. والربيع املرصية، والثورة والتجديد»،
أنا هل أو قليًال؟ ذُكر ملاذا أو يُذكر؟ لم ملاذا خالل من «ذكريات» رأى قارئ وكل

األسماء. أذكر لم ألنني تصفونه؟ من هو
وجاءت الخاصة. املصلحة أجل من العامة واملصلحة الجزء، أجل من الكل وتُرك
هل املدرسة؟ أثناء البلوغ مرحلة ذكر الرضوري من كان هل ُخلقية: أخرى تعليقاٌت
تصف أن اللياقة من كان هل املتعددة؟ النسائية عالقاتك تذكر أن الرضوري من كان
يف تدخل ال الخاصة فالحياة كبري»؟ حدٍّ إىل وساذجة القلب «طيبة بأنها الشقيقات إحدى

عامة. فائدٍة من فيها مما أكثر شخيص إحراٍج من فيها ملا العامة الذكريات
كتابة عند الغربي الكاتب يُمَدح حني يف ذكرياته، عىل العربي الكاتب فيُعاتَب
الذي هو الغرب وكأن ودينيٍّا، وسياسيٍّا واجتماعيٍّا أخالقيٍّا يذكر ال ما فيها وذكر ذكرياته،
يف سارتر بول جان مثل الكتاب كبار من يُصبح بل عليه، لوم وال التعبري، بحرية يتمتع



الثاني) (الجزء ذكريات

بتدخل أو الرقيب بمقص يعمل أن بد ال فإنه العربي الذكريات صاحب أما «الكلمات».
فهي سلطتها؛ تحت يعيش التي السياسية والنظم به، تحيط التي الشخصية اإلرادة
يعيش لفرٍد إنسانية تجربًة وليست التأريخ، إىل أقرب وتكون الصدق، تفتقد ذكريات

جماعة. يف أيًضا
والجزء األول الجزء بني الفرق ألن التاريخية؛ املراحل تتبع الثاني الجزء يعني وال
الذكريات كتابة إعادة الثاني الجزء ويعني مرحلة، إلتمام يكفي ال سنوات ثالث الثاني
والعالم، العلم واملوسيقى، الفلسفة مثل: اإلنسانية املوضوعات إىل التاريخية املراحل من

واملؤلفات. التأليف والسياسة، الدين
والسياسة، النفسواالجتماع، وعلم والفلسفة األدب بني مستقل أدبيٌّ نوٌع و«ذكريات»
والشعر، والرواية، القصة، األدبية: األنواع باقي مثل أدبي نصٌّ فهو والدين. واألخالق،
تصوراٍت عىل يدل فلسفي نصٌّ وهو ومناهجه، األدبي النقد معايري عليه يُطبق واملرسح.
نفيسٌّ تحليٌل وهو االجتماعية. البيئة ويف العالم، يف والوجود لإلنسان ورؤى عامة، فلسفيٍة
النسيان، يجرفها ولم ماضيه يف كانت الكاتب، وعي يف حية تجارب الذكريات ألن أيًضا؛
وأحزانه، العرصبأفراحه عن تكشف التي التاريخية الشخصية من جزءًا الذاكرة يف وظلت
ابن فاإلنسان املؤلف؛ فيها عاش التي االجتماعية البيئة عن يكشف اجتماعيٌّ نصٌّ وهو
بيئٍة إىل وانتقل البيئة تغريت ما إذا وتصاحبه بها، أحالمه تمر لها، صًدى وأفكاره بيئته،

أخرى.
الهواء يف رصخات فالذكريات للسياسة؛ حامٌل املجتمع ألن سيايس؛ نصٌّ وهو
وفساًدا، إصالًحا وحريًة، استبداًدا ومظلوًما، ظامًلا وفقًرا، ِغنًى وعدًال، ظلًما السيايس،
سيايس هو نص فكل ضحيًة؛ أو جالًدا معارضًة، أو سلطًة وجبنًا، شجاعًة وكذبًا، صدًقا
ال الهواء؛ يف املعلقة املرصية األفالم بعض باستثناء مبارش، غري أو مبارش بالرضورة،
دون والرش، والخري والغدر، والوفاء والكراهية، املحبة إال أبطالها شخصيات بني يربط

الهدف. ملعرفة سياسية أو األسباب، ملعرفة اجتماعية بيئٍة
والسفور، الحجاب يف األخالق مقاييس عليه تُطبق خلقية موعظًة ليس والنص
ويكشف الثنائيات هذه ينقد ما كثريًا النص إن بل واألنثى. والذكر والعري، واللباس
ويتمناها املرأة يعشق فالكل عكسه؛ إال يظهرون وال الناس، يُخبئه الذي املستور عن
ما كثريًا وهم القادم، الرش من فضيلته عىل خوًفا عنها؛ البعد عىل بالقدرة ويتظاهر

الصالة. من االنتهاء لحني االنتظار الرايش من ويُطلب الرشاوى، يقبلون
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نقًدا؟ األول الجزء عىل التعليقات كانت هل مقدمة:

ا عامٍّ اإلصالح كان وإذا الرذيلة؟ تأتي أين فمن سلوك كل يف الفضيلة كانت وإذا
تأتي أين فمن مالئكة أو آلهة البرش كل كان وإذا الفساد؟ يأتي أين فمن هيئة كل يف

الشياطني؟
ها، ذمَّ أو مدحها عليها، الهجوم أو عنها الدفاع يعني ال للنصوص األدبي والنقد
الناقد ملواقف طبًقا كاتبه، وعىل النص عىل مسبقة أحكاٌم فتلك استبعادها؛ أو إبقاءها
يتناول أن قبل للناقد متغرية مواقُف وكلها الشخصية، السياسية أو الدينية أو األخالقية
أو الناقد آراء عن النظر برصف محايدة قراءٍة إىل النص يحتاج النص. وهو النقد موضوع
مدى ويف اللغوية، بنيته يف النص يُحلل خالص، حريفٌّ عمٌل فالنقد الشخصية؛ املؤلف آراء
بذاته، مستقل عالٌم فالنص مستقبيل؛ لنداءٍ حمله مدى ويف االجتماعية، للبيئة تصويره
يأتي اللون أو فالقالب له؛ ليس لونًا وإعطاؤه آخر، قالٍب يف وضعه يمكن ال خاصة؛ وحياٌة
والنقد الظروف. أسوأ يف وتأويًال الظروف، أحسن عىل قراءة النقد فيُصبح الناقد؛ من
فيه، الدخول من بد ال بل الخارج، من املنزل طالء يكفي ال إذ العلمية؛ األمانة ضد املتغري
هو بل النص، عىل الناقد من إسقاًطا ليس فالنقد وحوائطه؛ وحجراته أدواره ومعرفة
اإلنسانية. والفطرة الفعلية البداهة عىل واعتماًدا مسبقة، أحكاٍم دون النص عىل دخول

عىل تعرفه أول يف كاملحب معه، املبدئي وتعاطفه للنص الناقد بمحبة النقد ويبدأ
حتى النص، تجاه الناقد من التعاطف يظهر معها؛ جلسات عدة إىل يحتاج الحبيبة
النص، إىل الناقد من متبادلة، عالقٌة والنص الناقد بني دالالته. ويظهر جوانبه، تتكشف
بعضهما يُخاطب األحضان. يف االرتماء وهو الناقد، إىل النص ومن الساعدين. فتح وهو

بعًضا.1
العامة، الحياة مع الشخصية الحياة ذكريات اسرتسال هو للذكريات الكبري والتحدي
ونفسه الذكريات لصاحب الشخصية الحياة ذكريات استبعاد يمكن فال ذكريات، فكالهما
الوظيفية؛ خاصًة العامة؛ الحياة إال تَبقى وال الكبرية، أرسته أو الصغرية أرسته أو
الخاص دون والعام العالم. مركز هي الذات وكأن الذات عىل تمركٌز العام دون فالخاص
الوثيقة أو الصحفي بالتقرير أشبه محايدة، ووقائع لحوادث ووصف رصف، تاريٌخ
العرب الكتاب وقع الخطأين. هذين يف الذكريات أصحاب من كثري وقع وقد التاريخية،

مراد). ليىل (غناء: تقول ما غري من عرفت يطول، رشح له والحب رسول، للقلب القلب من 1
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الثاني) (الجزء ذكريات

الخطأ يف الغربيني الكتاب بعض ووقع (بدوي). كتاريٍخ الذكريات أي األول، الخطأ يف
سارتر). بول (جان الثاني

التحدي ويظل محمود). نجيب زكي أمني، (عثمان االثنني بني الجمع القلة وحاولت
الذات. خالل من املوضوع رؤية أو املوضوع خالل من الذات رؤية قائًما.
واملوضوع. الذات بني متبادلة كعالقٍة النص قراءة الذكريات وهذه
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األول الفصل

السعيد الفقر

للفقر كنت ولكني غنيٍّا، وال فقريًا ال فعشت الفقرية؛ وفوق املتوسطة تحت أرسة يف نشأُت
أقرب.

العسكرية الفرقة أي البيادة» «فرقة يف املرصي الجيش يف شاويًشا والدي كان
طويلة، نفخ آلة وهي «الرتمبون» يلعب وكان الجيش، صفوف تتقدم التي املوسيقية

عنه. إبعاده أو الفم نحو املنفاخ بضم نغماتها تتغري
األب أفراد: تسعة من مكونة أرسٌة ونحن شهريٍّا، جنيهات عرشة من أقل مرتبه كان
فرٍق يف الظهر بعد يعزف أن منه تطلب والدتي وكانت بنات. وخمس وولدان، واألم،
ذلك ألن يرفض؛ وكان دخلنا، يزداد كي بزمالئه؛ أسوًة الليلية واملالهي األفراح يف خاصة
إىل املعسكر من املوسيقية العدة يأخذ أن يستطيع وال الجيش، بموسيقي يليق ال عيب
دخلهم، ليزداد الجيش بآالت ليًال العزف من زمالؤه واغتنى الصباح، يف يعيدها ثم املنزل
ومساءً. صباًحا أرسته يرتك أن عىل بمرتبه مكتفيًا فقريًا يكون أن ل فضَّ الذي والدي إال
محلٌّ وله دقيق، تاجر الوالد والد جدي وكان سويف، بني يف ووالدتي والدي ُولد
النشطة الثانية زوجته العمل يف ساعدتْه اآلن، حتى موجوًدا زال ما القطار، محطة بجوار
سكان كباقي أسمَر وليس الوجه، أحمر جدي حسنني الحاج وكان األوىل، زوجته وفاة بعد
منها، العرب خروج بعد األندلس من نازح ألنه قال السبب عن سألته فلما املحافظة،
املغاربة حي وسكن الحج، إىل طريقه يف مرصوهو إىل نزح ثم العربي، املغرب يف فاستقر

سويف. بني يف واستقر وعاد الحج إىل ذهب اإلسكندرية، يف الشيخ جامع بجوار
أربعة يامنة) (الحاجة أمي أم لجدتي وكان سويف، بني يف الكربى شقيقتي ُولدت
لها كان كما دخلهما، من تعيش دوَرين، من منزل كل العاصمة، وسط يف ريفيٍة منازَل
عليه. منزل انهيار أم غرًقا كيف، أذكر ال حادثة يف تويف ثالث وابن وخالتي، والدتي بنتان؛



الثاني) (الجزء ذكريات

القاهرة؛ إىل ينزح أن قبل والده يزوجه أن أراد الجندية سن إىل ووصل والدي كرب وملا
فكشفت نائمة، الطفلة وكانت البنه. نبيهة ابنتها منها وطلب يامنة الحاجة إىل فذهب
أمي فاستيقظت نعم. قال: تعجبك؟ هل فسألوه: إليها؛ ونظر وجهها، عن الغطاء جدتي

للزواج. وتستعد خطبت قد وكانت
والدي والد جدي وكان زعزوع، مدرسة بجوار املركز خلف جدتي منازل وكانت

زواجهم. قبل وذلك القطار، محطة من بالقرب الجبايل شارع آخر يف يقيم
قد «يامنة» جدتي وكانت عقيًما، كانت ولكنها مرات عدة تزوجت فقد خالتي أما
تشرتي خالتي وكانت هللا، عبد أم وخالتي أمي، نبيهة ابنتيها؛ عىل األربعة منازلها قسمت
أنها يعلمون وهم األزواج فيها طمع ولذلك الوقت؛ طوال ترتديها ذهبية أساور بنصيبها

مصاغها. يف طمًعا ويتزوجونها عقيم
واحتياجات الرصف، عىل والدي به تعني القاهرة، إىل بنصيبها تأتي فكانت والدتي أما

األرسة.
كما رأسه عىل مائًال طربوًشا يضع العني، أحول القامة، طويل رجٌل هناك وكان
القاهرة إىل أتى قنا، بمحافظة دشنا يف الكربى لشقيقتي زميًال كان الكبار، األفندية يفعل
الهدايا، لنا يحرض كريًما وكان للزواج، يدها يطلب أن قبل أرستنا عىل ليتعرف الصيف؛ يف
تعيش البكر ابنتها يجعل الذي الزواج هذا عىل والدتي واعرتضت للصغار، الحلوى خاصة

فرفضت. الصعيد؛ أقىص يف عنها بعيًدا
جارتنا، فأخذته القاهرة؛ يف مقابر لنا وليست والدته، بعد تويف صغريٌ أٌخ يل وكان
حاًرضا الكربى شقيقتي زميل وكان مصطنًعا. بكاءً عليه وبكت أرستها، مقابر يف ودفنته

«عيل». الطفل اسم وكان حدث، بما متأثًرا اآلخر هو ويبدو الدفن، مراسم يف
األيمن، الباب مدخل عىل تقع غرفٍة يف األريض، الطابق يف تسكن الجارة هذه كانت
كانت أنها يبدو النور، إىل منها الظالم إىل أقرب الغرفة كانت رجال، وبال أرستها مع
مكان أخذوا األرسة أفراد تعددت وملا بواب. هناك يكن لم ولكن البواب، لسكن غرفة
تحت يسكن ممن أخاف كنت مياه، دورة به وكان ثانية. غرفًة وجعلوه السلم بري تحت
من عىل للقبض منه يخرجون العفاريت إن يومئٍذ تقول األساطري كانت فقد السلم، بري

بالعفاريت! املسكون املكان هذا يف وينامون هؤالء يعيش كيف فعجبت يصعد.
بالطتنَي أو الغرفة أرض من بالطة حركت قد األخرى جارتنا أن والدتي علمت وملا
تجارة صاحب عرف أن وبعد شقتها، أسفل املخزن من السمن صفائح تصطاد كي
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وملا فوقها، التي الشقة من ُخلع قد البالط أن فوجدوا للتحقيق، الرشطة وأحرض الجملة
العادة هي كما الشقة، صاحبة مع مشاجراتها يف استخدمتها الواقعة بهذه والدتي علمت
يف مهارتها واحدة كل تُبني لكي األسباب ألتفه النساء يتشاجر عندما الشعبية األحياء يف

بالعصا. الرضب يف مهاراتهم الرجال يُبني كما السباب
نفسه الوقت ويف ما، شيئًا يشرتي كي الشارع إىل والدي خرج يوم صبيحة ويف
يصطدم أن والدتي خافت املخزن، من السمن صفائح سارقة الجارة زوج فيه خرج الذي
الجثة ضخم والدي كان وبالفعل والدي، عودة الشباك من وتنظر تنتظر وقفت الرجالن،
والدي رأى وملا املشاجرة؟ عن يبتعد ومتى يتشاجر؟ متى يعرف ال القلب، طيب لكنه
بمعسكر يعمل قويٍّا الزوج وكان املشاجرة هذه عىل ليعاتبه إليه يتقدم السارقة املرأة زوج
القول. هذا مثل ينتظر يكن ولم فاضطرب عنزة» مجرد «أنَت لوالدي: قال اإلنجليز
الشاويش وهو باإلهانة شعر إنه إذ تماًما؛ سامًلا بعودته والدتي وفرحت املنزل، إىل وعاد
إسماعيل». «عيل ومنهم «الرتمبون» عىل العزف علَّمهم كثريون وطلبة زمالء له بالجيش،
من بالرغم السارقة الجارة وأكره والدي، أحرتم كنت ألنني باإلهانة أيًضا أنا فشعرت

برشتها. وبياض جمالها
الكثرية الذرة حبات تلتقط دجاجات عدة رأيت املنزل حوش يف املرات من مرة ويف
نطبخها كي الذرة حبات من تبقى ما وأخذت جلبابي فرشت األرض؛ عىل واملفروشة
ابن يا «عيب يل: وقالت األرضية بالغرفة تسكن التي الدجاجات صاحبة رأتني ونأكلها.
حيث أعىل إىل وصعدت جلبابي، يف كانت التي الذرة بحبات فألقيت شاويش» الباش
حبات يف الدجاجات أنافس فهل فعلت. ملا بالحزن أشعر وأنا األول الطابق يف نسكن

لنفيس؟ الطعام جلب عىل قدرة منها أكثر وأنا ذرتها
فيطلب بمفردهن، السينما دور إىل يذهبن الصغريات شقيقاتي يرتك ال والدي وكان
لرؤية ويفرحن ويتزينَّ عندهن، ما أجمل ويلبسن البنات، فتفرح أصاحبهن؛ أن مني
بالحزام ويربطنها التنورات يرفعن املنزل باب من خروجنا بمجرد كنا والخروج. الشارع
السينما.» «هانروح يهتفن وفرًحا طربًا السلم عىل ويرقصن طولها، من يقرصن حتى
النساء شباك من أكثر الرجال شباك أمام الزحام كان العباسية بشارع مرص سينما ويف
من عليهن حرًصا الدخول بعد التذاكر ويقطعن السينما، باب من يدخلن كن الالتي
قلت صبي. مجرد وأنا رجًال ورأى املسئول يل وفتح الباب عىل نقرت وملا الرجال. زحمة
الدخول بطاقات واشرتينا النساء، باب من فأدخلنا شقيقاتي، إىل وأرشت نساء» «معي له

صباحيٍّا. عرًضا وكان بالفيلم، وسعدنا للسينما،
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وكأن املنزل وندخل جديد، من التنورات فتطول األحزمة شقيقاتي يفك العودة وأثناء
بسالم. عدنا ألننا والدي؛ وجه وينرشح دخولنا، قبل يشء يحدث لم

وذات منَّا، العكس عىل باستمرار ويرسب دراسته يف ق موفَّ غري الفران ابن وكان
األرسة فأرسعت النار؛ وأشعل نفسه عىل الجاز وسكب باإلهانة، فأحس والده رضبه مرة
صيدلية إىل أخذوه ووجهه، ساعداه فاحرتق منه تمكنت قد كانت ولكنها النريان، بإطفاء
ساعديه، يربطون وهم للمياه، نفسه يُعرِّض بأال ونصحوه بالزيت، عالجوه الحارة،
له وكانت جديد، من للمنزل يعود أال االبن أقسم وجهه، عىل والشاش القطن ويضعون
أكد هناك، بزيارته فقمنا الحارة، مدخل عىل البنهاوي شارع يف يسكنَّ خاالت أو عمات
كان دفعه الذي الثمن أن أجبناه والده، من اها تلقَّ التي اإلهانة بسبب عودته عدم عىل لنا

غاليًا.
أن أود كنت الجدية، عليها تبدو بارز، صدر ذات سمراء جميلة شقيقٌة له كانت

كيف. أعرف ولم أستطع لم ولكني أقبَّلها
الدروس له أرشح لكي يأتيني؛ وكان العلم، يف شيئًا يعرف ال عزيز، صديق يل كان
بإرسال إلينا ه تردُّ فكانت بالجميل أمه وشعرت ذلك، أفعل فكنت الجامعة، يف نأخذها التي
وملا أمه، مثل سمينًا الصديق وكان زوجها، عكس عىل سمينة امرأًة كانت املأكوالت، بعض
تدري وال فرنسا إىل السفر نويت ألنني لنا زياراتها إحدى يف حزينة والدتي أن األم رأت
التي السفر حقيبة وأخذْت أمي، عن تخفف أن صديقي أم أرادت هناك؛ سأعيش كيف
السفر، من ملنعي منها محاولة يف منزلها إىل بها وذهبت املنزل، من بها وخرجت أعددتها
فلست مرص؛ يف هنا يل مستقبل ال ألنه فرنسا؛ إىل الذهاب رضورة لها شارًحا إليها ذهبت
لتدريس ثانويٍّ مدرس أكون أن أرغب وال يل، األساتذة اضطهاد بعد الجامعة يف معيًدا
بنها مدارس بإحدى تعيني خطاب بالفعل وصلني أن بعد املدارس، يف للطلبة الفلسفة

الثانوية.
وأنني الشهادات، أعىل عىل والحصول هناك، تعليمي مواصلة أريد أنني لها ورشحت
اكتسابه عىل قادر فأنا الالزم؛ املال وجود عدم من خوف ال وأنه حظي، أجرب أن أريد
أم خجلت إياها. إلجادتي والفرنسية واإلنجليزية العربية اللغات تدريس طريق عن هناك
وأنه دراسته يف ق موفَّ غري ابنها أن ترى ألنها بطموحي؛ وأعجبت نفسها، من صديقي

الجامعة. من يتخرج أن استطاع ملا املذاكرة يف له مساعدتي لوال
خطبتها بعد قنا محافظة يف دشنا من ألمي البكر االبنة الكربى شقيقتي انتقلت وملا
تنتظر والدتي وكانت الجديد. سكنها بجوار شربا مدرسة إىل انتقلْت أقاربنا، أحد من
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شقيقتي ولكن يكفي، ال كان والدي مرتب ألن مرتبها؛ من بجزء األرسة تساعد أن
تقول وكما الخروج، حني وانتظرتها املدرسة، باب إىل والدتي فذهبت تفعل، لم الكربى
األوىل، ألرستها الشقيقة/االبنة وفاء عدم يبني شيئًا لها وقالت صدرها من دفعتها الرواية

الثانية. أرستها لصالح والتضحية
تسكن كانت التي حماتها عىل حدث ما وقصت منزلها إىل الكربى الشقيقة فعادت
ذلك فيكون مرتبك من اثنني أو جنيًها نريد كنا «إذا الحماة: قالت الجديد، منزلها يف معها
بل شحاذة، ليست فاألم لها؛ إهانة واعتربتها الكلمة هذه من أمي حزن فازداد بالرتايض.»
أن يكاد والدي مرتب أن وخاصًة األصغر إخوتها تربية يف الكربى االبنة تشارك أن تريد

الكربى. الشقيقة مرتب من أقل يكون
باالنتقال تهنئوني أن من بدًال «تلوموني قائلة: بالبكاء وقابلتني إليها فأرسلوني
لألرسة اإلخالص أن أدركت ولكني حق، عىل منا من أعرف ولم القاهرة!» إىل دشنا من
أنضم! جانب أي وإىل أفعل! ماذا أعرف فلم القديمة، لألرسة الوفاء من أقوى الجديدة
إلعالة بمفرده يكفي ال الكربى شقيقتي زوج مرتب كان فقد نفسه، فرض الواقع ولكن

القادمون. وأطفاله وزوجته والدته بها أرسة الكبرية؛ أرسته
بالذهاب مشكلتها حل تستطيع بينها أعيش التي أرستي القديمة، األرسة أن وأدركت
الوفاق وعاد خري، عىل األمر فانتهى خالتي، أو جدتي من العون وطلب سويف، بني إىل

القديمة. واألرسة الجديدة األرسة بني
العاملية الحرب وقت وكان صغار، ونحن الصيف يف سويف بني إىل نذهب كنا
يف اإلنجليز معسكرات ضد األملان بها يقوم كان التي الجوية الغارات من خوًفا الثانية،
الجوية بالغارات يقوم وال املرصيني، يحبون األملان أن كانت الشائعة الفكرة أن مع مرص،
عن تبحث السماء، ظلمة يف تربق الضوئية الكشافات وكانت املستعمرون. اإلنجليز إال
وسمعت وقتها. سوء بأي يُصب لم املرصي املدني املجتمع أن وصحيح األملانية، الطائرات
وكان روميل». يا األمام «إىل مرص غرب يف العلمني معركة أثناء يهتفون كانوا املرصيني أن
قائٌد وهو اإلنجليز، ضد األملان مع املتعاطف املوقف هذا مثل يف وصحبه املرصي عزيز

املرصي. الجيش يف عسكري
صنبور بمياه عزيزة أبو شارع الشارع؛ أطفال مع نلعب كنا سويف بني يف ونحن
زعزوع، مدرسة شبابيك بأقفال نلعب كنا كما الشارع، وسط املوجود الحريق مطفأة
من نحركها فكنا نخلعها، أن دون مكانها، يف وهي صغار رجال أنها نتخيل كنا حيث

لألطفال. لعبة وكأنها أسفل، إىل أعىل من أو أعىل إىل أسفل
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الذي الدقيق دكان يف جدي مع أجلس كي آخره إىل الجبايل شارع يف أسري وكنت
اإلرث، يستحقون ملن الدكان هذا تقسيم والدي رفض تويف، أن وبعد فيه. يتاجر كان
يل وكان العمل، يف األيمن ساعده كانت ألنها الجديدة؛ جدي زوجة إىل بكامله وأعطاه
ويف أطفال. وجود عدم بسبب كثريًا إليهن نذهب نكن لم للشارع، املقابلة الجهة يف عمات
فروع لها ألجلب الطني من املبني الفرن عىل أصعد كنت وخالتي «ستي» أي جدتي منزل
خالتي وكانت الذرة». «قوالح إىل باإلضافة الفرن بها تشعل لكي الخرضاء السكر قصب
وأتذكر داخله املشتعلة والنار الفرن إىل أنظر وأنا وتسويها. (األرغفة) الخبز تخبز التي

القيامة. يوم الحارقة النار عن الشيخ يقوله ما
وكذلك أريد ما ألشرتي قرَشني؛ أو قرًشا ا رسٍّ تعطيني واآلخر الحني بني جدتي كانت
من وقوعها بسبب عرجاء وكانت بعد، متزوجة غري خالتي وكانت ألخي، تُعطي كانت
الخالة وكانت قصرية، واألخرى طويلة ساٌق لها فكان عالجها، يحسن ولم السطح، عىل
لها وليس ذراَعيها، حول تلتف الذهبية واألساور املصوغات تشرتي جدتي من بأموالها
ومرة لذهبها، ولكن لشخصها ليس منها للزواج يطمحون الرجال كان عليها، تنفق عائلة
تحزن، فكانت عندها، ينام وال املنزل يأتي ال وهو الزواج بعد رأيتها رجٌل، تزوجها
باألحمر ملونة زجاجية كراٍت عليه تضع الشاش، مثل أبيض بقماٍش الرسير تغلف وكانت
زوجها وحسدت يل، مبهًجا مشهًدا فكان األبيض. القماش حول تضعه واألزرق واألخرض
يأتي وأحيانًا غريهم. أحد يراه ال والذي امللونة الكرات ذي األبيض الرسير بهذا لتمتعه
إليها لحاجته إحداها تعطيه أن يطلب ألساورها، فينظر أساريرها. وتنفرج لزيارتها،

مصاغها. تسليمه وبني الزوج طاعة بني حائرة وكانت عمله، يف تساعده
ضعيفة امرأًة كانت خالتي أن يبدو ولكن أمي، نبهتها كما ذلك، إىل جدتي نبهتها
يف واملصاغ وحيدة تعيش أن عىل مصاغها ويأخذ بجوارها يبقى أن لت فضَّ الرجل، أمام

ذراعيها.
املال». وال «الرجال عندنا الشعبي املثل ويف ذلك، يف أفكر أخذت

بأصابعها كفوف ُطبعت وحوائطه املنزل واجهة وعىل حاج به منزل أمامنا وكان
كانوا الحج، من بعودته احتفاًال تُذبح كانت والتي الذبيحة بدم طبعت الواضحة، الخمس
مغفور» وذنب مربور «حج ويكتبون الجدار، عىل بكفوفهم ويطبعون بالدم يدهم يغمرون
تقي الحمراء الكفوف هذه أن الشعبي االعتقاد وكان الحمراء، األصابع ذي الكف بجوار
إليه نلجأ فكنا منا، أعىل اجتماعية طبقٍة من الحاج هذا وكان رشوره، وتبعد الحسد من
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نظام مع نصفه جدتي بيت كان فمثًال الحي؛ رجال وبني بيننا العالقة ساءت ما إذا
أمام الكارو عربات مرور أمام عقبة فكان نصفه، يحتل بارًزا اآلخر والنصف الشارع،
الزجاجة، بعنق أشبه كانت والتي البارزة املنطقة تلك من أضيق أصبح الذي الشارع
هدم بعدم الحي رجال لدى التدخل منه نطلب الحاج إىل ذهبنا به، يمر من به يصطدم

الشارع. يف البارز املنزل نصف وُهدم يشء. فعل يستطع لم لكنه املنزل، هذا
يف أوًال سكن العسكري، التجنيد أي الجهادية بسبب القاهرة إىل والدي نزوح وبعد
يف وسكنَّا السبب، أعلم أن دون الشعرية باب حي إىل انتقل ذلك وبعد زينب، السيدة حي
بميدان ينتهي الذي الشارع وهو بالعباسية. الجيش شارع من املتفرع البنهاوي شارع
الرشفا درب حارة هناك كانت بقليل آخره وقبل الدين، صالح سور ناحية من الفتوح باب
املنزل وهو «٤» رقمه فيها اليسار عىل منزل وأول العيساوي. عطفة فيها تخرج التي
الجملة تاجر السحار مخازن يساره عىل وكان منه، األول الطابق ويف فيه ولدت الذي

الغذائية. للمواد
«العوامة»، مشهورة بلعبة فيه نلعب وكنا املخازن، سطح نفسه هو سطحنا وكان
القاعدة عىل اثنان الصغري؛ بيل الروملان عجل نشرتي أن بعد بأيدينا نصنعها كنا التي
فتتحرك بالقاعدة العمود تربط التي املفصلة تحت املقدمة، يف وواحًدا ويساًرا، يمينًا
عىل الضوء يدخل الذي «الجملون» من الخشب آخذ وكنت ويساًرا. يمينًا بفضله العوامة
وكان الوسطى، القائمة أنزع وكنت خشبية، قوائم ثالثة عليه وكانت السحار، مخازن
نلعب وكنا الطبيعي، بلونه الخشب يظهر حتى بالسكني الطالء أحك فكنت أسود لونها
كانت املقاهي ولكن فارغة، زالت ما والشوارع الفجر قبل الباكر الصباح يف «بالعوامة»
يف «العوامة» ب ألعب كنت باكر صباح ويف للشيشة. املدخنون عليها ويجلس مفتوحة،
عىل من شيخ قام اليسار، عىل البزازرة ودرب اليمني عىل البنهاوي جامع وأمام الشارع،
عىل دوشة «بالش يقول وهو محطمة لتنزل األرض عىل بها وهوى العوامة رفع مقعده
املكسورة عوامتي مللمت األطفال، لعب يقدر لم الذي الشيخ هذا وكرهت فحزنت، الصبح»؛

املتكرس. خشبها وأمللم إصالحها أستطيع حتى السطح إىل ثم البيت إىل
يلعبون غرينا وكان األطفال، باقي مع الحارة يف الرشاب بالكرة أيًضا نلعب وكنا
ويقفزون حجًرا ويضعون بالطباشري. مربعات األرض عىل يخططون بعدما «السيكا»

اللعبة. هذه يف تشارك البنات وكانت التايل، املربع إىل ويدفعونه عليه،
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حي يف إسماعيل الخديوي بمدرسة والطالب قريبنا إسماعيل» «جمال يأتينا وكان
أن «العوامة» تستطيع إذ ظهري؛ فوق يركب السطح، فوق معنا يلعب وكان الخلق. باب

شخَصني. تحمل
منطقة أول يف يقع الذي الدوبارة قرص بميدان األمريكي الثقايف املركز إىل نذهب وكنا
والصناعة، العمارة، مجاالت يف ألمريكا كدعاية تبدو التي املجالت نأخذ كنا سيتي، جاردن
ألمريكا دعاية منها الهدف وكان والمع، وُملون فخم ورٍق ذات املجالت وكانت والتجارة.
الكبدة لبائع لنعطيها مجانًا؛ توزع والتي املجالت هذه نأخذ فكنا نحن أما الشباب، عند
التي الجرائد ورق عىل يفضلها وكان يبيعها، التي املأكوالت لف يف يستخدمها والكرشة
ورق ثمن مقابل مأكوالت من نريد ما ويعطينا ثمنها، ليقدر يزنها الزيت، منها ينشع
وخاصًة املنزل خارج نأكل أن ترفض الوالدة ألن املنزل؛ إىل الصعود قبل نأكل املجالت،
ال وكنا بمأكوالتهم، والكالب القطط أحشاء يخلطون أنهم تظن كانت الذين الباعة هؤالء

املصدر. عن نسأل وال نهتم
من الرغم عىل الكبرية األرسة إلطعام تكفي الوالد ماهية وكانت جوعى، نكن ولم
نأخذ أي «ُشكك»؛ الحارة ناصية عىل البقال أي السحار؛ من الدقيق نشرتي كنا قلَّتها،
يعطيه ثم مرة، كل وحساب املرات عدد كراسة يف السحار ويكتب آجًال، وندفع الدقيق
كانت فقد تأخذها، لم مرة زيادة يوًما الوالدة الحظت ثم شهر. كل أول يف حسابه الوالد
بها الكراسة أن الشهر هذا ورأينا شهر، كل مرات أربع أي أسبوع كل مرة هي املرات نسبة
«علشان وقال: الرجل فاقتنع باألمر، علًما ليحيطه السحار إىل والدي فذهب مرات، ست

حنفي.» عم يا خاطرك
وترفعه العجني تأخذ املاجور، يف الباكر الصباح يف بالعجني تقوم الوالدة وكانت
داخل العجني وترتك الخمرية، فيه تضع أن بعد كاملطاط يصبح حتى مرات عدة وتخفضه
فتطلب اختمر؛ قد العجني أن حينها فتعرف كالقبة. ويصري وينتفخ يصعد حتى املاجور
ثم سطحها، عىل الدقيق بعض الوالدة فرتشُّ الخشبية، الطاوالت أي الفرن من «الطوايل»
عىل تضعه ثم رقيقة، القطع تكون لكي وتضغطه متساوية، قطٍع إىل العجني تُقرِّص
إىل رأسه عىل ليحملها فران صبي ويأتي بنظام، األرغفة عليها وترصُّ الطوايل، سطح
لتوصيله الجريد أقفاصمن عىل ه يرصُّ حيث ويخرجه، الفرن يدخله حيث لخبزها. الفرن
غري وهذا خبزة كل من رغيًفا يأخذ أن الفرن صاحب حق من وكان نتناوله، حيث إلينا،
أجد فكنت النهار، آخر يوم كل الفران عليها يحصل التي األرغفة بَعدِّ أقوم وكنت األجرة.

مجانًا. وأرسته هو الخبز يتناول أنه
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الفران صبي يأخذها حيث «صاجات» يف وتضعها قراقيش بعمل تقوم والدتي وكانت
إىل باإلضافة قرقوشة صاٍج كل من الفرن صاحب يأخذ الفرن من خروجه وبعد أيًضا،
أخذ الفرن صاحب أن وظنت صاج، كل يف القراقيش عدد يف الوالدة أخطأت ومرة أجره،
ورأيت عليه، يجلس الذي املكتب درج ففتح أبلغه، لكي إليه فأرسلتني يستحق؛ مما أكثر
يقول كي األرض، عىل به ودفع ثمنه، تساوي النقود من بدًال القراقيش من قليًال عدًدا فيه
لنا، جاًرا كان الفرن صاحب أن خاصة والدتي، وأُحرجت فأُحرجت، معه؛ عدُّوا لصبيه

ألخواتي. صديقات وبناته يل، صديًقا ابنه وكان األعىل، الطابق يف يسكن
نجد ال وعندما «صغار»، أفندية فنحن الزمان، هذا يف كالعادة الطربوش نلبس كنا
الخوص وينكرس فيهرتئ، قدم ككرة بأرجلنا نقذفه بالطربوش، نلعب كنا بها، نلعب كرة
طربوًشا يشرتيا أن يستطيعان ال الوالدان وكان خائفني، املنزل إىل ونعود بداخله، الذي
اإلمكان، قدر ليصححه الطرابيش «مكوى» دكان إىل القديم يأخذون فكانوا جديًدا.
أمواًال. يكلفهم كان الذي الطربوش بكيِّ يقومون مرة آخر هذه بأن الوالدان وينذرني

بذلك. هددوني كما طربوش بغري املدرسة أدخل ال حتى به اللعب عن أمتنع فكنت
والدتي كانت الجامعة يف أو املدرسة يف ونحن خاصة املصاريف علينا كثرت وملا
تفضل جدتي ألن خالتي وتحزن املال. ببعض جدتي تغمزها حيث سويف بني إىل تذهب
أنت ولكن عيال صاحبة «أختك لها: تقول جدتي كانت منها. أكثر وتعطيها عليها أمي
كل تذهب والدتي كانت الجامعة، يف ونحن خاصة سنوات، أربع مدى وعىل تحتاجني.» ال
باألموال وتأتي جنيه. أربعمائة بمبلغ منازلها من منزًال تبيع كي سويف، بني إىل عام
الداخل من منزلنا نطيل كنا كما الجديدة. املدرسية والحقيبة والحذاء البدلة نشرتي كي
الوالد بمرتب عليه الحصول نستطيع نكن لم والذي إليه نحتاج ما ونشرتي بالجري،

القليل.
تبيع أن هللا» عبد أم «خالتي من جدتي طلبت كلها، منازلها والدتي باعت أن وبعد
عبد «أم خالتي اسم أن من وبالرغم احتياًجا، أكثر ألنها لوالدتي ثمنها وتعطي منازلها
تنجب ولم تتزوج لم التي السيدة عىل اللقب يطلقون قديًما، الريف يف عادة كانت هللا»

الولود. األم تجاه بالدونية وتشعر تحزن ال حتى
وباعت جدتي توفيت وملا لوالدتي، ثمنه وتعطي عام كل منزًال تبيع خالتي وكانت
عليها خشينا يدها، يف واملصاغ بمفردها أوًال فيه عاشت جدتي منزل إال منازلها خالتي
— والدتي — أختها مع القاهرة، يف معنا تعيش أن منها وطلبنا والرسقة، االعتداء من
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إىل وأتت وافقت، ذلك بعد ولكنها البداية يف فرفضت ووسطنا. أختها، زوج حماية ويف
فإذا ونسلِّيها، بها ونعتني نخدمها، خاصة غرفٍة يف املنزل نفس يف معنا وعاشت القاهرة،
طبق ويخطف معها، يمزح والدي وكان بيوتي». بَيَّعتوني «ياليل قالت: يوًما منا غضبت

بعدها. منه يأكل أن أحد يستطيع ال حتى الطبق يف تبصق هي وكانت طعامها،
وكانت البساتني منطقة يف والدي اشرتاها كان التي العائلة مقربة يف ُدفنت توفيت وملا

دخلها. من أول خالتي
بعض ا، رسٍّ تُعطيني، وأنها أخي، عىل تُفضلني بأنها تُتَّهم ما دائًما خالتي وكانت
أختي بجوار ألكون للقاهرة «أتيت قالت: ووالدتي والدي عاتبها وملا هو. تعطيه وال املال
املنزل إىل دخلت أن وبمجرد سويف بني إىل عدت تأخرت وملا الوالدة، عىل أوشكت التي
القاهرة.» إىل وعدت جديد من القطار فركبت بتولد؛ أختك برسعة تعايل خربًا؛ وجدت
بأنني دائًما تشعر خالتي فكانت «حسن». سموني لذلك تلدني، وهي أمي بجوار وكانت

غريي. لها ولد ال وأن ولدها
إىل الذهاب إمكانية هناك وليس اليد ذات بضيق تشعر حني والدتي فكانت
متفرع شارع وهو «الصنادقية» يف جلود تاجر والدتها، خال لها وكان سويف، بني
ترسلني كانت طولون؛ ابن جامع من بالقرب الفاطمي، هللا لدين املعز شارع آخر من
جنيهات، الثالثة أو االثنني عن تزيد كانت أظنها ال الجنيهات بعض منه لنقرتض إليه
والصناعات األحذية تجار من الزبائن ينتظر جالس وهو محله يف إليه أذهب فكنت
أسأله وكنت االبتسام، إىل منه العبوس إىل أقرب جادة شخصيته وكانت األخرى. الجلدية
االقرتاض تكرر وملا أطلب، ما ويُعطيني جيبه يف يده يُدخل فكان الوالدة، به كلفتني ما
مرتبه؛ والدي يستلم عندما األكثر عىل شهر ظرف يف اقرتضناه ما نُرجع كنا أننا مع منه
حيث به يتاجر الذي املال رأس أي ناس» فلوس «دي نفسه يف أو يل ويقول يعطيني كان
يكفيه ضئيًال كان والرشاء البيع بني والفرق جديدة، أخرى يشرتي وبثمنها الجلود يبيع

جواز». «ِوش عىل جميلتان بنتان له وكانت وأرسته، هو بالكاد
أنهم مع وكرامتنا. كرامتها عىل حفاًظا الجريان؛ من أبًدا تقرتض ال والدتي وكانت
للجامعة األتوبيس أجرة وهو يومي مرصوٌف لدينا كان ذلك ومع الحال. ميسوري كانوا
اإلنجليزية، اللغة وقسم اآلن التاريخ قسم به الذي للكلية الثاني املبنى وكان وإيابًا، ذهابًا
ونصف، قروش بسبعة الوجبة فيه، زهيًدا الوجبات ثمن كان والذي للطالب، بوفيه كان
قاعات إىل املبنى هذا تحول وبعد واحد، بقرٍش كان واملرشوب العميد». «وجبة وتسمى
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واملرشوبات للمأكوالت عرباٍت إىل البوفيه تحول والتاريخ، اإلنجليزية اللغة لقسمي للدرس
وطرقاتها. الكلية مباني حول

شقيقاتي وكانت وخالتي، جدتي تزور كي سويف بني إىل تذهب الوالدة كانت وملا
يف بدوره يقوم الكبري أخي كان الجيش، يف يعمل والدي وكان املعلمات، بمدارس يدرسن

أمي. سفر وأثناء رعايتنا
وابور عىل بوضعها وقام آخرها، إىل املاء صفيحة أخي مأل األيام من يوم وىف
النار، عىل من رفعها الغليان، يف بالصفيحة املياه بدأت وملا الغسيل، يف الستعمالها الجاز
أرسعنا ساعده، عىل املغيل املاء فانسكب املياه؛ وسخونة حوافها لرقة الصفيحة فانبعجت
أو الكبري األخ مسئولية وأدركت له، وربطوها بالزيت، عالًجا فأعطوه الصيدلية، إىل به
سبيل يف بالنفس التضحية لدرجة تصل وشاقة صعبة مسئوليٌة وهي الكبرية، األخت

األشقاء. رعاية
ملساعدتي الديدي الفتاح عبد أقابل أن األهواني فؤاد أحمد أستاذي مني طلب يوم وىف
الدكتوراه، شهادة عىل يحصل أن دون سنوات عرش بعد فرنسا من عاد والذي السفر، يف
حقي. يحيى الكبري األديب يرأسها كان التي «املجلة» مجلة لتحرير مديًرا اآلن يعمل وهو
به أقدم خطابًا يل فكتب اللوق، باب ناحية من عابدين قرص لسور مالصًقا مقرها وكان
وصلت وملا راتمباك». «مدام باريس يف املرصية السفارة يف الطالبي املكتب مديرة إىل نفيس
إىل رأسها طأطأت مساعدتي، وهو املطلوب وعرفت وفتحته لها الخطاب قدمت باريس
وفرنسا مرص بني العالقات ُقطعت فقد مساعدتي؛ تستطيع لن أنها وفهمت األرض،
من بأقلَّ باريس إىل وصويل بعد أي ١٩٥٦م، أكتوبر مرص عىل للعدوان االستعداد وبداية

شهرين.
من بشدة، يظهر الفقر بدأ التخرج عام وهو ١٩٥٦م عام فرنسا إىل غادرت وحني
منحٍة بدون هناك سأعيش وكيف الدراسة؟ الستكمال فرنسا إىل الباخرة بتذكرة يل أين
عرشة البطاقة ثمن وكان الباخرة أخذت ذلك ومع فرنسا؟ من وال مرص من ال دراسية
بعد الطعام غرفة يف أنام أن توصية يل وكانت نوم، غرفة ودون السطح فوق جنيهات
وعلبة الجافة األرغفة من عدٌد بها حقيبة معي وأخذت أرائكها. إحدى عىل مالءة فرش
اإلسكندرية ميناء من الرحلة وكانت األمريكية. املعونة من مجانًا توزع كانت أصفر جبن
بجوار برييه ميناء يف واحدة ليلًة تتوقف الباخرة وكانت أيام. ستة تستغرق مارسيليا إىل

باريس؟ إىل مارسيليا من الذهاب كيفية يف العمل وما السؤال: وكان أثينا،
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باديًة الوجه طيبة رأت وملا فرنسية، سيدٍة عىل يوًما تعرفُت الباخرة ظهر وعىل
فرنك مائة وأقرضتني معي تعاطفْت بمشكلتي؛ وإخبارها القلب، وسالمة مالمحي، عىل
وأعطتني الوصول، بعد إليها أردَّها أن عىل باريس إىل مارسيليا من القطار تذكرة ألشرتي
واقًفا الهندام حسن القامة طويل رجًال وجدت باريس إىل وصلت وملا باريس، يف عنوانها
بشقتي، غرفة عندي أنا فقال نعم. له: قلت أستاذ؟» يا غرفة «أتريد يل: وقال املحطة عىل
ذلك، من أكثر أطلب ال وكنت ورسير مكتب بها صغرية غرفًة كانت إليها. وصحبني
التي األوراق أستخرج بمالبيس وظللت فوافقت. فرنكات، عرشة الليلة يف إيجارها يل وقال
الدكتوراه درجة لنيل عليه للموافقة لألساتذة سأقدمه الذي البحث خطة فيها سأكتب
يل؛ يقدمها الساخنة الخضار شوربة من طبًقا وبيده الرجل ويأتي ينفتح الباب ووجدت
غري فيها أقِض لم أنني إال والقطار. الباخرة مغادرتي بعد يل جزاء خري وكانت فشكرته
إىل ذهبت املرصية، السفارة إىل التايل الصباح يف فذهبت املال أملك ال ألنني واحدة؛ ليلٍة
مبنًى السفارة ألن يجوز؛ ال هذا بأن أخربني الذي البواب مع ألسكن املرصية السفارة
املجاور السفري ملنزل أذهب أن وطلب موظفوه، إال فيه يسكن أن ألحد يجوز ال دبلومايس؛
قناة تأميم بسبب ذلك كان حيث فيه. أحد ال بالكامل مغلًقا وجدته ولكني إليه ذهبت حيث
فذهبت فرنسا، مع العالقات وقطع املرصي السفري وسحب ١٩٥٦م يوليو يف السويس
اعرتض املسجد إمام ولكن القديمة، للعادات طبًقا ليلتي به أقيض لكي باريس مسجد إىل
اإلمام وسلَّمني موظفيه. بأسماء خاص ترصيٌح له املسجد ألن يجوز؛ ال هذا بأن وأخربني
الشباب، بحب مملوءًا وجهه وكان الجزائري أخذني بي. يعتني لكي الجزائريني ألحد
معه أنام كي باريس شمال عرش السادس الحي يف فيه يقيم الذي الفندق إىل وصحبني
يمينًا ثالثة متعامدين، ينامون آخرين جزائريني ستة بها الغرفة وكانت فذهبت غرفته؛ يف
شهر، من يقرب ما فيها قضيت الفحم. من مدفأة الغرفة وسط يف وكان يساًرا. وثالثة
وأعود أغادر حني ومساءً صباًحا إيلَّ ينظر الفندق يف غرفتي تحت املقهى صاحب وكان
ثمنه أملك ال وأنا التايل الصباح يف قهوة فنجان فرشبت بيشء. مني يستنفع أن دون
بأسماء كشف لديه والذي الجامعة يف الطالبية الخدمات منزل إىل وأذهب بصعوبة؛ إال
الشقة صاحب البن دروس إعطاء مقابل يف مجانية غرفة أنواع: عىل وهي الخالية، الغرف
أخرى وغرفة للشغاالت، مخصصة السطح فوق الغرفة وكانت املذاكرة، يف ومساعدته
نذهب كطلبة وكنا الجامعة. من لبعدها أو لضيقها أو الشقة صاحب لكرم قليل إيجارها
الغرف، من نريد بما لنحظى الطابور يف الواقفني أول نكون حتى الباكر الصباح منذ
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ملقابلة وذهبت غرفة عنوان مرة فأخذت املجانية؛ الغرفة عن أبحث كنت الحال وبطبيعة
رصاحة: يل وقال اعتذر، أجنبي وأنني هيئتي رأى فلما يملكها، الذي الشقة صاحب

ابني.» سيضايق «شكلك
لطفلهم دروس إعطاء مقابل يف غرفة عن أبحث آخر ملكاٍن ذهبُت أخرى مرٍة وىف
غرفة أختار أن فقررت السبب؛ إبداء دون أيًضا اعتذر الشقة صاحب رآني وملا الصغري،
من قريبة وكانت أصحابها، يؤجرها التي الغرف من الثاني النوع وهو زهيد بأجٍر
عدة وبعد فرسرت. السطح، يف غرفة وكانت يل، يؤجرها أن صاحبها فَقِبل الجامعة،
تقول: الباب عىل وورقة يفتح ال ومفتاحها مغلقة فوجدتها كعادتي للغرفة ذهبت أيام
لصاحب فذهبت قريب.» فندق يف غرفة لك وحجزنا أخذناها، الغرفة يف التي «أغراضك
وبعد السويس قناة رشكة يف موظًفا كان أخاه بأن فقال: ذلك؟ فعل «ملاذا وسألته: الشقة
أقبل أن تقبل «هل وسألني: فرنسا.» إىل وعاد مرص من مالبسه بحقيبة أخرجوه تأميمها

مرص؟» من مطرود وأخي سطحي غرفة يف يسكن بمرصي
رشطي قابلني باريس، مسجد إىل املرصية السفارة من للذهاب الطريق يف أنا وبينما
أعطيته فلما والبهدلة، والتعب اإلرهاق عيلَّ يبدو كان إذ الثبوتية أوراقي مني وطلب أمن
بالصورة وجهى مقارنًا يل قال شخصيتي من وتحقق فيه ما صحة له وثبتت سفري جواز
ألني ذلك قال قريب.» «عن فأجبت: تأكل؟» أال نحيف، «وجهك السفر: جواز يف التي

القصرية. الفرتة تلك خالل كثريًا نحفت
زهيدة غرفًة أجد كي الطالبية؛ الخدمات مكتب إىل التايل اليوم يف الجامعة إىل وذهبت
يف الجامعة عن بعيدة كانت غرفة عنوان فوجدت الجامعة؛ عن بعيدة كانت لو حتى الثمن
الطابق يف كانت السطح يف تكون أن من وبدًال «األغنياء». حي وهو عرش السادس الحي
نوافذ، بها ليس الغرفة وكانت للتدفئة، العمارة تستعمله فحم مخزن وبجوارها األريض.
أكتب وأنا سنة حوايل فيها ومكثت فقبلتها دافئة، الحوائط وكانت ومكتب، رسير فقط بها
للمدينة طلبًا قدمت قد كنت الوقت نفس ويف والسكون. بالدفء متمتًعا فيها وأدرس وأقرأ
الواليات منزل يف مزدوجة غرفًة فوجدت منازلها؛ بأحد غرفة عىل أحصل كي الجامعية؛
طريق حول الرئييس الشارع عىل يطل واملنزل شاب. أمريكيٍّ طالٍب مع األمريكية املتحدة
الجامعية. املدينة مرتو محطة وأمام نهار، ليل الضخمة الناقالت به تمرُّ الرئييس، باريس
النقل عربات وهدير الطريق ضجيج من ليًال النوم أستطيع ال وأنا أيًضا، سنة فيها مكثت
فوق شيكاغو يف منزله إن فقال الضجة؟» هذه يف تنام «كيف األمريكي: وسألت الثقيل،

الضجيج. عىل اعتاد حيث قطار محطة
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األرمن الطلبة منزل يُسمى ولكنه املدينة داخل املرصيني للطلبة منزل هناك وكان
ألني األملاني املنزل إىل طلبًا قدمت الطلب. فُرفض للتعليم، وزيًرا باشا نوبار كان عندما
مع بالتحدث فيها أزيد أن وأريد األملانية وأتكلم «الظاهريات» األملانية الفلسفة أدرس
الزجاج من حوائطها حديثة، مفردٍة غرفٍة إىل وانتقلت املنزل؛ مدير فوافق األملان، الطلبة
أفرد املساء ويف أفتحها، أريكة رسيري يصري الصباح ويف الشمس، منه تدخل الشفاف،
أن للطالب يحق إذ سنوات ثالث املنزل هذا يف وعشت عليه. أنام رسيًرا فتصري األريكة

سنوات. أربع ملدة الجامعية املدينة يف ويقيم يسكن
أحد مع مزدوجة غرفٍة يف رويال بور يف الرياضيني الطلبة منزل إىل انتقلت بعدها
شمس عني بجامعة أستاذًا اآلن أصبح والذي الحقوق، يدرسون الذين املرصيني الطالب
عامني، املنزل هذا يف مكثت اثنني. إىل الغرفة لقسمة ستاًرا ووضعنا مشهوًرا. ومحاميًا
منطقة يف الجامعة من قريبة تكون أخرى غرفٍة عن فبحثت املقررة؛ املدة وتجاوزت
النيل، قرص كوبري واجهة عىل كالذي الكبري األسد تمثال امليدان ويف روشريو». «دانفري
السطح فوق غرفتي وكانت واحد، فالنحات إسماعيل؛ الخديوي عرص يف بني والذي
لكي الحديد من رفوًفا لها وصممت والرسير، املكتب فيها وكان خارجها، املياه ودورة
فيها قضيت للعمارة، الخارجية اللوحة عىل موجوًدا اآلن حتى اسمي زال وما كتبي، أرتب

القاهرة. إىل العودة وقبل باريس يف وجودي من األخرية السنة
–١٩٦٦ من الصغرى والشقيقة والوالدة الوالد مع عشت فرنسا من العودة وبعد
ذلك يف جنيهات أربعة يبلغ الذي الوالد معاش حينها األرسة دخل كان حيث ١٩٧٠م
األكرب أخي وبمساعدة جنيهات، عرشة يبلغ حيث البنك يف شقيقتي عمل وعىل الوقت،

جنيًها. عرش خمسة بحوايل
كامل؛ عاٍم بعد ذلك وحدث الجامعة، يف بعُد أُعنيَّ لم ألنني دخل؛ يل يكن لم
يدرس كان العلوم دار يف أستاذ يل صديق من جنيه مائة مبلغ أقرتض أن فاضطررت
واضطررت عامني، بعد إليه وأعدتها زارني. حيث باريس يف إليه وتعرَّفت إسبانيا يف
الفكر مجلة العرص؛ ذلك يف تصدر كانت التي الثقافية املجالت يف مقاالت عدة أكتب أن

والطليعة. الكاتب، املجلة، املعارص،
جنيهات، عرشة الثانية ومن جنيًها، عرش اثني األوىل املجلة مقال من دخيل وكان
يعادل ما الشهري دخيل وكان جنيهات. أربعة الرابعة ومن جنيهات، ستة الثالثة ومن

بالجامعة. ُعينت كنت لو مرتبي
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ألحد حدث كما الجامعة وأترك صحفي إىل أتحول أن األساتذة أحد عيلَّ وخيش
فقرر أعيش، أن أستطيع حتى مؤقت النشاط ذلك بأن خشيته فبددُت الصحافة؛ مشاهري
فيتقدم املنصب عن الصحافة يف اإلعالن العادة وكانت إعالن، بال بالجامعة يعينني أن
ضد ذلك ألن رفضت؛ الجامعية اإلدارة ولكن األفضل، الجامعة تختار ثم الكثريون، إليه
آخر، قسٍم من خالية لدرجة نقيل من بد وال بالقسم، خالية درجٌة هناك تكن لم القانون.
املوافقات تلك تأخذ وقد املالية، وزير ثم الجامعة، مجلس ثم الكلية، مجلس موافقة ثم
هذا دون فقط الكلية مجلس بموافقة آلخر قسم من درجة نقل يتم واآلن بأكمله، عاًما

الطويل. اإلداري الطريق
الجزء معارصة»؛ «قضايا كتاب من جزأين يف بعُد فيما املقاالت هذه ُجمعت وقد

املعارص. الغربي الفكر يف والثاني، املعارص، العربي فكرنا يف األول،
أتكفل سوف وأنني بالجامعة تعييني بعد للوالدين إعانته يوقف أن أخي من وطلبت

منها. األكرب الثالث شقيقاتي بتجهيز هو تكفل أن بعد الصغرى شقيقتي بجهاز
والنصف معهما، أقيم ألنني ووالدتي؛ لوالدي نصفها أعطي جنيًها، ثالثني مرتبي كان
املقاالت، كتابة من اآلخر دخيل من أعيش وكنت الصغرى، شقيقتي لجهاز قسط اآلخر

١٩٦٦–١٩٧٠م. من سنوات أربع حوايل الحال ذلك عىل وظللت
بوجود خطيبتي أهل سمع الصغرى، شقيقتي لجهاز األخري القسط انتهاء وبمجرد
حيث رتها وأجَّ فذهبت امليدان؛ عىل تطل الجديدة، بمرص الحجاز شارع يف لإليجار شقة
شابان العروسني أن الشقة صاحب علم وملا الشهر. يف جنيًها عرش أحد زهيًدا؛ أجرها كان
الشقة احتاجت ما إذا مجانًا أسبوعني لنا ترك بل رجل» «خلو يطلب لم حياتهما أول يف

جميلة. واسعًة شقًة وكانت إعداد، أو جديد طالءٍ إىل
أخاه أن عيلَّ عرض بذلك، فرحبت النصح وطلب العمارة مالك استدعاني يوم يف
أخيه قاتل يقتل بأن والقصاص، بالثأر تطالبه عائلته وأن البلد شربا يف غيلًة قتل قد
حق يأخذ قانون فهناك ذلك؛ يفعل بأال نصحته العمل؟» «فما وسألني: جبانًا. كان وإال
وأهل أرسته فاتَّهمتْه األقل. عىل املؤبد بالسجن عليه والحكم القاتل، بمحاكمة القتيل
قدمتُها التي والنصيحة فيه القرية أهل رأي بني محاًرصا وكان والخوف، بالُجبن قريته
بعد الشقة تركت وعندما جميله، للرجل فحفظت شهَرين، بعد كمًدا فمات واتبعها. له
أي أستلم أن رفضت اآلالف بعرشات زادت قد الخلوات وكانت فيها إقامتي من قرن ربع

بجميله. وعرفانًا له تقديًرا عائلته من خلو
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منها، والزواج لخطبتها ألهلها أتقدم أن أردت الحبيبة زوجتي عىل تعرفت وعندما
يف «رسالة «اسبينوزا»، ل كتابًا فرتجمت شيئًا؛ أملك ال وأنا واملهر، بالشبكة مطالبًا كنت
للكتاب العامة الهيئة إىل ذهبت ثم زكريا، فؤاد صديقي وراجعه والسياسة»، الالهوت
زواجي، مهر هو الكتاب هذا أجر أن وأبلغته الشنيطي محمود رئيسها قابلني حيث
العامة، الخدمة ملكتبة أمينة تعمل كانت حيث األمريكية الجامعة من زوجتي يعرف وكان
فأعطاني اإلمكان؛ قدر برسعة األجر يعطيني أن ورجوته املكتبة، عىل املرشف هو وكان
دبلتنَي وكانت الشبكة أما لخطيبتي، مهًرا كله وقدمته الكتاب، إصدار قبل جنيه أربعمائة
حرضه منزلها، يف بسيًطا حفًال وأقمنا جنيهات، ثالثة ثمنها وكان املقلَّد األصفر الذهب من
خطيبتي عىل وتعرفوا بالطبع، أهيل وحرضه تخرجت، حيث العربية اللغة قسم أساتذة
للعشاء، لدعوتها ما مكاٍن يف للسهر خطيبتي آخذ أن عيلَّ كان الحفل وبعد مرة، ألول
وكانت معه، ما العظام دكتور شقيقتي زوج من فأخذت واحد؛ مليٌم جيبي يف يكن ولم
يف بارزيانا كازينو يف ليلتها وخطيبتي أنا وسهرنا اآلن. حتى أردها لم جنيهات خمسة

راقًصا. عشاءً وكان الهرم، شارع أول
فاشرتينا معنا؛ الذي الضئيل املبلغ بهذا للزواج استعداًدا الجهاز نُعدَّ أن علينا وكان
مائة بحوايل رمسيس شارع من وصالونًا جنيه، مائة بحوايل النزهة شارع من «أنرتيه»
الجامعة أمام محمود محمد شارع من جنيه مائتي بحوايل نوم وغرفة أخرى، جنيه
وظلت جنيًها. وعرشون مائتا ثمنها أن عىل املحل صاحب وأرصَّ البلد، وسط األمريكية
وتزوجنا جنيهات. وعرشة مائتي بمبلغ رشاءها استطعنا حتى تقريبًا شهر ملدة املفاوضات
بسيط مبلٍغ تدبري استطعنا حتى كامل، عاٍم ملدة فارغة الغرفة وظلت طعام، غرفة دون
األمريكية بالجامعة عملها من راحتها فرتة يف الحبيبة زوجتي وكانت تقريبًا. املهر يعادل
غرفة وجدت حتى األثاث محالت واجهات يف وتنظر باشا سليمان شارع يف تسري
والفصال املفاوضة وحاولت فدخلت جنيًها. وخمسني ثالثمائة بمبلغ مذهبة جميلة طعام

املنزل. جهاز فاكتمل فأخذناها، رفض، املحل صاحب ولكن الثمن، وخفض
جامعة ألساتذة وكان األوقاف، بمدينة التوفيقية بنادي ُعقد الذي الزفاف ليلة وىف
أخي يومها لنا اشرتى سنويٍّا. جنيهات خمسة بقيمة النادي يف االشرتاك حق القاهرة
والغناء لتهنئته فجاءت صربي؛ مها الفنانة البنة يُدرِّس وكان الطوابق، متعددة «تورتة»
مدرسة يف لنا زميًال العزبي محمد املرصي الفنان وكان ألخي، منها كمجاملٍة فرحي يف
زفايف؛ بحفل وأبلغته مصادفة، مرة قابلته ونعرفه، جيًدا يعرفنا وكان الثانوية. أغا خليل
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«هل وتساءلت: جنيهات. خمسة بجيبي وكان وأتى زفايف، حفل يف يغني أن عىل فأرصَّ
ففضلت جنيَهني؟» وأستبقى جنيهات، ثالثة أعطيه أم فارًغا؟ جيبي فيصبح له أعطيها

هو. يعرتض ولم الثاني، الحل
الجنيهني فأعطيتهم البقشيش؛ ألخذ النادي عمال حاوطني الزفاف حفل انتهاء وبعد

تماًما. فارغ وجيبي مبارشة العرس بعد منزيل ودخلت املتبقيني،
فيها يحمل التي التقليدية الصور وهي تذكارية، صوًرا لنا ليأخذ مصور وصاحبنا
كان والذي زوجتي صديق أرسلها هدية نفسه املصور كان ذراَعيه. بني عروسه العريس
أملك أكن لم أني مع إكرامية أي يأخذ أن املصور ورفض للكتاب، العامة بالهيئة يعمل

مراكبية». «عزومة فكانت له، أعطيه ماًال
وكانت «النقطة». وأعطونا ملجاملتنا، العروسني من األهل أتى التايل اليوم صبيحة وىف
دخل بأقل الزواج من األول عامنا وعشت منها، العسل شهر نعيش أن لنا سمح بما كثرية
يف أساهم وكنت طفلنا، وحليب ومواصالتنا طعامنا األسبوع، يف جنيهات بضعة ممكن،
هي تساهم الحبيبة زوجتي وكانت الزواج، قبل أفعل كنت كما والوالدة، الوالد مصاريف
وأطفال الوحيدة وشقيقتها أمها إال لها يبَق ولم والدها تويف فقد أهلها، مصاريف يف أيًضا

عليهم. بالرصف تقوم من هي كانت حيث شقيقتها،
القلب، يمأل فالحب سعداء؛ كنا ولكننا حياتنا يف عام أصعب العام هذا وكان

وموعود. واعد واملستقبل العقل، يمأل والطموح
لنا تقدم الجامعة وكانت األول، طفلنا إنجاب بعد خاصًة يالزمنا السعيد الفقر وظل
زوجتي عىل يرشف الطبيب فكان منها، األكرب بالنصيب الجامعة تساهم للعالج، بطاقات
بتوليدها قام ولكنه التحرير، بميدان عيادته وكانت شهر، كل مرة حملها ويتابع الحبيبة،
جامعة من دعوة وجاءتني ١٩٧١م. مارس يف األول بطفلنا ورزقنا الدقي، بمستشفى
إسماعيل مع اإلسالمية للفلسفة هناك زائًرا أستاذًا ألكون بنسلفانيا والية بفيالدلفيا تمبل
بد ال بأنه الجامعة رئيس وأبلغني سرياكيوز. جامعة من إليها انتقل والذي الفاروقي
قسم يف الرشطة لدى مسجلة محارضاتي ألن مرص؛ عن بعيًدا واالختفاء الدعوة قبول من
أن يستطيع ال وهو ١٩٦٧م. يف والهزيمة النكسة بعد خاصًة الجامعة، من القريب الدقي

الدعوة. وقبلت فشكرته، األمن؛ أجهزة عيلَّ ت أنقضَّ ما إذا يحميني
من الحبيبة لزوجتي سفر بطاقة لرشاء واقرتضت السفر، بطاقة الجامعة يل أرسلت

صغريًا. طفًال يزال ما فكان ابني أما الكبرية، أختي زوج
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الطالب سكن إىل ويأخذني فيالدلفيا، مطار يف ينتظرني إسماعيل الصديق ووجدت
«كونى يف بجواره األساتذة ع ملجمَّ أشهر بعدة بعدها انتقلت ثم تاون، يورك ُمجمع يف
متسعة، وصالٌة للنوم، غرفتان بها واسعة شقة وكانت الثاني، الطابق يف أقمت حيث هول»
كان خشبية. األرضية وكانت أمامي، والحديقة الفناء عىل تطل شفافة زجاجيٌة حوائطها

الضجة. من الجريان فاشتكى معدنية، أواٍن من يستطيع بما عليها يرضب طفيل
أربع بعد األمريكية املتحدة الواليات من رجوعنا بعد إال السعيد الفقر يتوقف ولم
آالف بأربعة «نرص» ماركة وكانت سيارة، برشاء يسمح رصيًدا كوَّنت حيث كاملة سنوات

جنيه.
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املواهبالثالث

سليمان مدرسة األولية؛ املدرسة يف وال سيد» الشيخ «ُكتَّاب الُكتَّاب؛ يف مواهبي أكتشف لم
املدرسة يف مواهبي اكتشفت بل السلحدار، مدرسة االبتدائية؛ املدرسة يف وال جاويش،

املدريس. النشاط ِفرق يف أغا خليل مدرسة الثانوية؛
أو يوم كل سلطة طبق للشيخ نحرض القرآن، نحفظ كنا سيد، الشيخ ُكتاب ويف
السن هذه يف القرآن حفظ يمكن «كيف أتساءل: وكنت له، ندفعه واحد قرٍش مبلغ
بالعصا بالرضب الشيخ من نُعاَقب وملاذا نفهمه؟ ال يشء حفظ من الفائدة وما الصغرية؟

نسينا؟» ما إذا
نرتدي كنا األخرى، فوق ساًقا واضًعا أي مربًِّعا األرض عىل يجلس الشيخ وكان
الشيخ رضبه وإال متأخًرا يأتي أن منا أحٌد يستطيع ال جلسته، يف إياه مقلِّدين الجالليب

بالعصا.
املنزل. لشئون يتفرغن حتى الُكتاب إىل أطفالهن بإرسال سعيدات األمهات وكانت
عىل ونقف نخرج كنا الفسحة ويف املدرسة، فناء يف نلعب كنا األولية املدرسة ويف
عليها يُنثَر مستديرة حلقٍة شكل عىل يُعَجن خبز وهو «السميط» لرشاء املدرسة باب
«السميط» صاج يضع األرض عىل يجلس البائع وكان قرش، نصف ثمنها وكان السمسم،
وكان شديًدا، عليه الزحام كان عليه، القروش األطفال ليضع أمامه؛ جلبابه ويفرد أمامه،
وتقع بيمناه. القرش نصف ويدفع بيرساه «السميط» الطالب فيأخذ «صبحي». اسمه
أهو «السميط له: وأقول السميطة آخذ فكنت قرش نصف معي يكن ولم حجره، يف
يطالبني وال ينتبه، وال يرد، فال الزحام عىل يسيطر كيف يعرف ال وكان صبحي.» يا
عمًال أعمل أنني أعرف كنت ولكنني الفسحة أثناء وآكله آخذه فكنت قرش، بالنصف
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وليس وجهي، م ويتجهَّ باأللم، أشعر الفسحة يف السميط آكل أن بعد فكنت صحيح، غري
اللعب. يف الرغبة يل

باألحجار املحاط املدرسة فناء واتساع لكرب كثريًا نلعب كنا االبتدائية املدرسة ويف
واالختباء واللعب للجري يتسع وكان الدين، صالح سور من تتساقط التي والتماثيل

املهدمة. العواميد وراء
لتحريك سويدية ألعاٍب مجرد وهي املخصوص، القسم الرياضية، بالفرق بدأت
نتشعلق حيث الجسدية، املهارة لتقوية واملتوازيني» «الُعقلة ثم الجسد، عضالت وتسخني
عضالت لتقوية الوضع وتغيري املتوازيني، يف اليدين عىل والوقوف حولها، ونلتفُّ العقلة يف
الرسم لفرقة انضممت ثم القدم، كرة تستهوني ولم قليًال، لة السَّ كرة ولعبت الذراعني،
لغالف فكرة رسم منا وطلب الرسم مدرس جمعنا مرة وذات وامللوَّنة. السوداء باألقالم
وتحمل األبيض ترتدي ممرضة، لرسم باالقرتاح فأرسعت املدرسية؛ الصحة عن كتيب
بالفكرة املدرس أعجب األخرى. وترفع واحدة ساق عىل تسري وهي كبرية، محقن إبرة

وأحمر. وأسود بأبيض األلوان وكانت مبارشًة. ذها ونفَّ
موسيقية آالٌت هناك تكن ولم املوسيقى، فرقة إىل الرسم فرقة تركُت ذلك ومع
وتمرنت الكمان أعجبني للمدرسة. ملك وكلها والطبلة، والكمان واألكورديون البيانو إال
متصًال، غنائيٍّا لحنًا منه يُصِدر كان إذ الكمان أعجبني املوسيقى. مدرس بمساعدة عليه
يتميز وقد اللحن، متقطع فكان البيانو أما رومانيس. عاطفيٌّ رننٌي له وكان وغليظا، ا حادٍّ
الكمان أن حني يف تون. والنصف التون يف مضبوطة أصواته بأن الكمان عن البيانو
مخصص مكاٍن يف الوتر فوق األصابع تثبيت عند تصدر ألنها مضبوطة؛ غري أصواته
واملوسيقى، الرسم بني حريٍة يف وأنا املنزل إىل فرجعُت نشاًزا. الصوت صدر وإال
لكبار صغرية صورًة آخذ فكنت املوسيقية، الشخصيات رسم يف بينهما جمعت ولكني
مها وأقسِّ كبرية بلوحٍة آتي ثم امللليمرت. تتجاوز ال صغرية مربعاٍت وأقسمها املوسيقيني،
اللوحة لحجم طبًقا اثنني أو سنتيمرت إىل األول الصغري املربع فيُكربَّ مربعات، إىل بدورها
أجهزة تفعله ما وهو األصل، طبق مكربة الصورة فتخرج مربًعا مربًعا وأرسم البيضاء،
الفحم باستخدام أرسم أيًضا وكنت الرسم. يف طريقتي كانت وتلك حاليٍّا، التصوير
رسمُت أفعل. ما إىل ينظر والوالد املنضدة، عىل طوال ساعاٍت أجلس وكنت األسود،
بوجهه وشوبان األنيق، بهندامه وشوبرت الشعر، أشعث بيتهوفن عاملية: شخصياٍت
اللوحات هذه وعلقت الشعراء. أمري شوقي وأحمد النيل، شاعر إبراهيم حافظ ثم املتألم،

34



الثالث املواهب

مغادرتي عند بها أفعل ماذا أدِر ولم أخي. مع فيها أقطن كنت حيث غرفتي، جدران عىل
فوق الجمالون سطح عىل ووضعتها جيًدا ولففتها وأنزلتها، عليها، خشيت فرنسا؟ إىل

املطر؟ أتلفها أم الهواء يف طارت هل اآلن؟ هي أين أدري وال السحار. مخازن
أرستي وكانت أحبها، كنت التي الكمان آلة رشاء إىل فيحتاج املوسيقى عزف أما
أتحرك ال زاوية يف املنزل يف اعتصمُت أو الطعام عن أرضبُت ومهما الثمن، تملك ال
«غاندي» اسم عيلَّ يطلقون وكانوا عليها. الحصول أستطع لم أنني إال الطوال بالساعات
من االنسحاب عىل بريطانيا إلجبار املوت حتى الطعام عن بإرضابه معروًفا كان ألنه

الكمان. أنا أنل ولم استقاللها، الهند فنالت الهند.
املوسيقية الفرقة لها تُدعى التي املوسيقية الحفالت يف معه يصاحبني والدي وكان
رمسيس شارع أول يف الثانوية الجيزويت ملدرسة الختامية الحفلة يف كان وذلك بأكملها،
للناظر الرسمية والكلمات الرتحيب خطب من شيئًا أفهم أكن لم مرص. محطة ناحية من
الفرقة جوهر تمثل كانت والتي النحاسية اآلالت ترتفع إن وما األوائل. والطلبة واملدرسني
تصدح وهي املوسيقية األصوات وأسمع «الرتمبون» ب والدي معها ويرتفع بموسيقاها،
األضواء وأرى أساريري تنفرج حتى النهائية الفرقة يف الطالب ج بتخرُّ الفرح بأنغام
املوسيقية، مواهبي وتتألق باملوسيقى، فرحي فيزداد النحاسية النفخ آالت عىل تنعكس
أتأمل أنا وبينما املوسيقيني! هؤالء مثل موسيقيٍّا وأصبح أكرب، ليتني نفيس يف وأقول
جرسون من فخذي عىل ُوضع قد باأللوان املزخرف الطعام من طبًقا أجد الفرح هذا
عرش يتجاوز لم الذي الصبي لهذا يبتسم وهو املوسيقيني قبل يل إياه ًما مقدِّ املدرسة
أن يعزف وهو والدي إيلَّ وأشار املوسيقى. سماع يف رغبًة املوسيقيني بصحبة سنوات
الذي الطعام هذا بني حرية يف كنت فقد االسرتاحة، فرتة يف سيأكلون املوسيقيني ألن آكل؛
قلبي يف أدخلت التي الَفِرحة املوسيقى إىل واالستماع اليوم، قبل رأيت كما جماله يف أَر لم

املستقبل. وتمنيات الرسور،
الفلسفة، يف التوجيهية مسابقة ودخلت العامة. الثانوية حتى ذلك أفعل وظللت
األول وكنت فلسفة. أدبي وإما رياضة، أدبي وإما علوم، إما يومئٍذ التوجيهية وكانت
حجرة بجوار الرشف لوحة عىل اسمي وُوضع الفلسفة. مادة يف كله املرصي القطر عىل
لحضور فاروق امللك يومها املدرسة ناظر ودعا جنيًها. عرشين الجائزة وكانت الناظر،
حيث هدية لوالدي فقدمتها جلدية. محفظًة وأعطاني امللك وحرض الجوائز، توزيع حفل
إلصالح جنيهات خمسة أقسام: أربعة جنيًها العرشين وقسمت للحفل، حاًرضا كان
ساعة أول وكانت ساعة، بها اشرتيت وخمسة البنات، لشقيقاتي وخمسة أسناني،
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ثم املدرسة. فرقة يف عليه أعزف وبدأت الكمان. بها اشرتيت وخمسة وأرتديها، أشرتيها
الخلق. بباب عابدين قرص سور من قريبًا كان والذي للموسيقى، شفيق معهد دخلت

رسم الرسم؛ موهبة اكتشاف وبعد االبتدائية، الشهادة عىل الحصول وبعد
الخمس القارات خرائط الخرائط؛ رسم يف بدأت واملوسيقية، الشعرية الشخصيات
فتكون األرض يف املياه تداخل وأتأمل والبحر، الرب بني للعالقة أنظر وكنت وتكبريها،
وأوروبا. وآسيا أفريقيا الثالث؛ القارات بني مرص موقع أتأمل وكنت والبحريات، األنهار
وكنت اآلن، الحال هو كما الثقايف الوجود إىل بعُد برزت قد الالتينية أمريكا تكن ولم
وأقوى أنشط أنها مع جغرافيٍّا وصغرها أوروبا بقارة مقارنًة آسيا قارة التساع أندهش
يقسم الذي االستواء خط من وأندهش جنوبًا املمتدة أفريقيا إىل أنظر وكنت حضاريٍّا.

وجنوب. لشمال القارة
كانت لهناك. أذهب فكنت املساحة، بمصلحة يعمل الكربى شقيقتي زوج وكان
العريض الثُّلث بالخط للكتابة املساحة بخطاط أستعني الجامعة، من قريبة املصلحة
سياحتي وكأن برسمها، قمت التي الخريطة أسفل عىل ألصقها ورقٍة عىل القارة اسم

الخيال. ويف الورق عىل بالسياحة بدأت بعُد فيما العالم حول
معهد حينئٍذ يُسمى كان والذي العربية، املوسيقى بمعهد لاللتحاق بطلب وتقدمت
العلوم لدراسة ولكن العزف، لتعلُّم فقط ليس يوميٍّا الحضور يتطلب املعهد وكان فؤاد،
املعهد. يف تدرس التي املواد آخر إىل املوسيقى وتاريخ الصولفيج، مثل: األخرى املوسيقية
املعهد دراسة بني وأوفق أحرض فكيف الفلسفة، قسم يف اآلداب كلية يف طالبًا وكنت
«الرتمبون»، يعزف موسيقيٍّا كان أبي أن من وبالرغم بينهما؟ أجمع وكيف والكلية،
الليلية النوادي يف الكالرنيت يعزف أيًضا موسيقيٍّا والدتي قريب إسماعيل عيل وكان
عازًفا إسماعيل عيل مثل تُصبح أن «أتريد يل: يقول والدي فكان الجيش، ترك أن بعد
يل يتبقَّ ولم املوسيقى، دراسة مواصلة عىل يشجعني فلم الليلية؟» املالهي يف للراقصات
عىل األول وكنت القاهرة، بجامعة اآلداب بكلية الفلسفة قسم يف دراستي أواصل أن إال
وكنت الجامعية، دراستي مدة سنوات األربع طوال الفلسفة قسم اآلداب كلية يف الدفعة

بالكلية. أستاًذا ثم بالقسم معيًدا أصبح ألن أتوق
وسجلت باريس، إىل وصلت عندما والفلسفة املوسيقى بني االختيار لحظات وتكررت
يف صباًحا الفلسفة محارضات أحرض كنت الكونرسفتوار، ومعهد السوربون بجامعة
أقرأ املساء ويف الكونرسفتوار، يف املوسيقى دروس أحرض الظهر وبعد السوربون،
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القاهرة من معي أحرضته الذي الكمان عىل وأعزف األول، نصفه يف الفلسفة نصوص
يف مخفض بسعٍر اليوم يف واحدة مرًة آكل سنتنَي، ذلك عىل وظللت الثاني. النصف يف
خدمات بمركز االجتماعية املرشفة علمت أن وبعد مواردي. لقلة نظًرا الجامعة مطاعم
أشعر وكنت الجامعي، املنزل يف الصغري السلم صعود أستطع لم ومرة حالتي، الطالب
باألشعة، صدري عىل وكشفوا الجامعة، للمدينة التابعة الطبية للعيادة فذهبت باإلرهاق؛
العيادة يف أمكث أن بد ال يل وقال الطبيب وأخربني اليمنى، الرئة يف تجلط بداية فوجدوا
أذكر زالت ما بطبيبٍة الطبيب جاء ثم ففعلت، الطبية؛ الفحوصات الستكمال أيام عدة
الظهر وبعد السوربون يف الصباح يف فقلت: أعيش؟ كيف وسألتني فونت» «بون اسمها
مرًة وآكل الثاني. النصف يف وأعزف األول النصف يف أقرأ املساء ويف الكونرسفتوار، يف

اليوم. يف واحدة
أستعمل مخفضة. بأجوٍر املطعم دفاتر الطالب فيها يشرتي الذي فقط أنا أكن ولم
الفرنسيني الطالب أحد من وإهانتي كامل، بسعٍر املساء يف الثانية وأبيع ظهًرا، واحدة
فقريًا؛ ليس وهو أيًضا ذلك يفعل الفرنيس املطعم مدير كان ولكن جيد، تاجٌر إنني بقوله
التذكرة ويشبك ونصف، فرنكات سبعة وهو الكامل بالسعر املطعم تذكرة يأخذ كان
قبل املنزل إىل التذاكر هذه يأخذ ثم يقطعها، وال التذكرة، يخرق رفيع معدنيٍّ عموٍد يف
مرة لالستعمال صالحة فتعود يكويها ثم باملاء الخرم مكان ويرشُّ الجامعة إىل تسليمها
ويبيعها شيئًا، فيها يدفع لم ألنه مخفض؛ بأجٍر مثيل الفقراء للطالب ويبيعها ثانية،
بعد املطعم ملدير الثمن ويُعطى مخفض بثمٍن للمطعم الدخول باب عىل الفقراء الطالب

جيد. تاجٌر بأنه الفرنسيني أو األجانب من أحٌد يتهمه ولم نسبته، عليها يضع أن
كنت التي الحية الرشقية اللغات مدرسة ملكتبة مجاوًرا الطب كلية مطعم وكان
الطالب يغادر أن وقبل الغداء وبعد فيه، الغداء وجبة أتناول وكنت أحيانًا، فيها أقرأ
رفع يف والطالبات الطالب يتبارى أحد، يوم وكان الخدمة، شبابيك غلق وبعد املطعم
تنكرس ولم قعرها عىل وقفت فإذا األرض، عىل وإسقاطها أعىل إىل الشوربة سلطانية
ما رسعان فإنها جانبها عىل سقطت إذا أما باملباراة، إعجابًا وضحكوا الطلبة صفق
تلم لكي تنتظر النظافة عامالت وكانت املهارة، وعدم بالفشل الطالب ويهلل تنكرس
الطلبة، عىل ويضحكن الشوربة، سلطانيات انكسار أثر من املتناثرة البالستيك قطع
الطالبات وكانت بالدنا، يف نفعل كما القصدي التخريب بهذا املدير بنداء يهددن وال
برؤية أهتم وكنت األرض، إىل القعر من الوقعة اتجاه لضبط أفخاذهن بني يسقطنها

منكرسة. أو سليمة تقع وهي السلطانية برؤية اهتمامي من أكثر الفخذَين
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أحد يف الغداء يتناولون الوطنية املكتبة من والطالبات الطلبة يخرج الغداء فرتة وىف
يرشبون املكتبة. حول املتناثرة املقاهي إىل الجميع يذهب ثم القريبة، الجامعية املطاعم
واجهة زجاج خالل من أرى وكنت املكتبة، يف القراءة أو للدراسة العودة قبل القهوة
مرًة فدخلت أنا، إال إليهما أحد ينظر وال الطالبة يحتضن الطالب الرصيف ومن املقهى،
بجواري، تجلس كانت طالبة فجاءتني بمفردي، وكنت القهوة، أرشب كي املقاهي أحد
تقرتب فكانت القهوة، من فنجان إىل وأدعوها أخجل فكنت «هاللو!» وقالت: وحدثتني
بعد املساء يف يتقابال أن العادة وكانت الخطايا. فيلم يف الحال هو كما وأكثر أكثر مني
إىل أدعوها أن العادة وكانت مساءً. السادسة عند املكتبة وإغالق القراءة من االنتهاء
دعوتها إذا وكنت اآلخر، يف برغبة منا كلٌّ ويشعر ونتحادث، مجاور مقًهى أي يف العشاء
املال من أملك ال وأنا مساءً العشاء إىل أدعوها أن يل فكيف الظهر يف القهوة رشب إىل
أسكن التي الغرفة إىل مرسًعا املكتبة وغادرت املساء يف املقهى إىل أذهب فلم يُذكر؟ شيئًا

لطيبتي. أو لفقري إما تدمعان؛ وعيناي السطح عىل فيها
لدخول ضة املخفَّ التذاكر يأخذوا كي باملرض يتظاهرون األفارقة الطلبة وكان
ويخدمون املنصة إىل الطلبة يذهب بل للخدمة، عامالت به توجد ال الذي املرىض مطعم
يف يستمرون بل أحد، مع يتكلمون وال املاء، من بدًال اللبن ويرشبون بأنفسهم، أنفسهم
بها يأكلون التي الطريقة بنفس يأكلون وكانوا املطعم، غلق ساعة حتى الطعام تناول
ينظر ال عليه ترددنا لكثرة املطعم مدير وكان و«كرَّشُت». وبدنُت فضخمُت أفريقيا، يف
األمام. إىل ذراعه ا مادٍّ منحنيًا بنا ويرحب الطعام، تذاكر وال الدخول وتذاكر بطاقاتنا إىل
مرحلة أول وهي بالدرن مصابة اليمنى رئتي أن العيادة يف أخربوني قد وكانوا
املرض هذا من أعاَلج حتى أشهر عدة الطبية العيادة يف أمكث أن بد وال السل، يف
فقالوا ففعلت. والرشايني؛ األوردة طريق عن الزمة محاليَل إدخال طريق عن القاتل،
الدرن. يختفي حتى للعالج أخرى أشهر أربعة أو ثالثة إىل أحتاج إني مدة بعد يل
كتبي عن وماذا قلت: أجرتها. نحن ندفع قالوا: األملاني؟ باملنزل غرفتي عن وماذا فقلت:
فشكرتهم لك؛ نشرتيها قالوا: املكتبة؟ يف وموجودة بعُد ثمنها أدفع ولم اشرتيتها التي
مرات أربع آكل كنت أشهر. أربعة ملدة الطبية العيادة يف ومكثت التسهيالت. هذه عىل
الخروج وقت حان وحني وبدنُت. بل صحتي، فتحسنْت مبكًرا. للنوم وأذهب اليوم، يف
بني أختار أن وعيلَّ مىض. الذي باألسلوب ألعيش أعود أن أستطيع لن بأنني أخربوني
نفيس عىل قضيت وإال بينهما الجمع أستطيع لن ألنني املوسيقى؛ أو الفلسفة دراسة

38



الثالث املواهب

ألستنشق األلب؛ جبال فوق الجامعة ملصحة إرسايل إىل سيضطرون أفعل لم وإن بنفيس،
صعبة؛ لحظًة وكانت مًعا. واملوسيقى الفلسفة أفقد سوف ولكني النظيف، الجبل هواء
وتوقيع قراري. حسم عىل األطباء أرصَّ ولكن طفَلني. بني حبيبنَي، بني االختيار لحظة
أن أو السوربون، يف وأبقى الكونرسفتوار من اسمي شطب عىل فيها أوافق شهادة
مؤلًِّفا نفيس تصورت الكونرسفتوار. يف وأبقى السوربون يف اسمي شطب شهادة أوقع
رشقي. أو غربي أوركسرتا يف موسيقى عازف أو درويش، وسيد بيتهوفن مثل موسيقيٍّا
نفيس تصورت ثم غريي؟ بألحان عازفني جماعة مع العزف إىل قدمت ماذا وتساءلت
االجتماعية الحركة يف مؤثر وأني للحياة. وسبًال للتفكري مناهَج للناس أعطي مفكًرا،
يستطيعون والباحثني املفكرين من جديًدا جيًال أكوِّن وأن للبالد، والثقافية والسياسية

حسني. وطه عبده ومحمد األفغاني فعل كما بعدي، من الرسالة إكمال
وأنا الثقافة واخرتت به، أصدُح وأنا الفكر لت وفضَّ أُغنِّيها، وأنا الفلسفة فاخرتُت
تركت ثم املوسيقى، لصالح الرسم موهبة تركت لها؛ أعزف وأنا الجامعة واخرتت نها، أُلحِّ
درويش سيد أو بيتهوفن أسمع عندما اآلن حتى زلت وما الفلسفة، لصالح املوسيقى

الذاكرة. يف يعيشان زاال ما قديَمني صديَقني بفراق تأثًرا عيناي تدمع
سيمفونياته عليها تقوم والتي موسيقاه فلسفة قراءة إمكانية بيتهوفن إىل جذبني
بيتهوفن شخصية تظهر ولم موزار. إىل أقرب كانتا والثانية األوىل فالسيمفونيتان التسع؛
كان وملا نابليون. إىل أهداها قد وكان «البطولة»، سيمفونية الثالثة؛ السيمفونية يف إال
فرق هناك يعد فلم الفرنسية الثورة بعد فرنسا عىل إمرباطوًرا نفسه ب نصَّ أنه وجد قد

املقصلة. تحت رقبته طارت الذي عرش السادس لويس وبني بينه
ما وهو جنوده؛ بني يعيش بطًال تمثل السيمفونية هذه يف الثالثة الحركة وكانت

أغنياته. إحدى يف قلَّدها قد الوهاب عبد محمد إن يقولون العرب النقاد بعض جعل
السيمفونية يف وانتفض عاد الرابعة، السيمفونية يف بيتهوفن اسرتاح أن وبعد
محمد إن ويُقال القدر. دقات هي األوىل الحركة يف السيمفونية فافتتاح «القدر»؛ الخامسة

البنات». «غزل فيلم آخر يف الروح» «عاشق أغنية افتتاح يف أيًضا قلَّدها الوهاب عبد
للريف فيها يغني السابعة ألَّف السادسة، السيمفونية يف بيتهوفني اسرتاح أن وبعد
يف بيتهوفني اسرتاح أن وبعد «الباستورال». الريف سيمفونية ُسميت أنها لدرجة وجماله
«شيلر». للشاعر الفرح بأنشودة وختمها «الفرح». عن التاسعة ألَّف الثامنة، السيمفونية
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كانت التي هيجل فلسفة عىل يُقال وباملثل فلسفية، مؤلفاٌت بيتهوفن فسيمفونيات
سيمفونية الروح» «ظاهريات فكتاب متعاَرصين. كانا وقد بيتهوفن بسيمفونيات أشبه

املطلق. الروح إىل القلب إىل العقل إىل الحس من يتطور الذي اإلنساني الوعي
اآلفاق يمأل الفلسفي والتجديد» «الرتاث فمرشوع االختيار؛ أحسنت قد أنني وأظن
تمت السواء. عىل والرشق الغرب ويف بل اإلسالمي، والعالم العربي، والوطن مرص، يف
واإلندونيسية. واملاليزية، والفارسية، الرتكية، خاصة اللغات من كثري إىل منه أجزاء ترجمة
الجامعية، الرسائل من لكثرٍي موضوًعا واختري حوله، الكتب وأُلِّفت عنه، الدراسات وُكتبت
وقد خاصة. العلماء بني للمناقشة موضوع وهو عنه أسمع عندما النفسية بالراحة وأشعر
للمثقفني، الثقايف واملستوى للمتخصصني، العلمي املستوى مستويات؛ ثالثة عىل كتبته

للجماهري. السيايس واملستوى
مجرى وعىل املستقبل يف األثر أبلغ له سيكون ولكن محدوًدا، اآلن أثره يكون وقد
خلدون ابن بمقدمة يؤرَّخ األوىل مرحلتها يف اإلسالمية الحضارة تاريخ كان فإذا التاريخ،
اإلسالمية الحضارة تاريخ فإن وانهيارها. وتطورها اإلسالمية الحضارة نشأة يصف وهو
واإلصالح النهضة بعرص بدايًة والتجديد»، «الرتاث بمرشوع يؤرَّخ الثانية مرحلتها يف
ثورة تكون متى يدري ومن الشعبية. بالثورات ثم العسكرية، بالثورات ثم الديني،

املدني؟ املجتمع
«الوجود مثل: الجدل عن تعبريٌ الثالثية وتقسيماته لهيجل املنطق» «علم وكتاب
للمحبة وتحولهما والرش الخري بني الرصاع بسيمفونية أشبه والصريورة» واملاهية

مؤلفاته. باقي يف فعل وهكذا والديمومة،
جعل كذلك لجوته، صديًقا كان فقد الكلمة، موسيقى الشعر بيتهوفن جعل وكما
جعل أن بعد كلها الفنون أنواع أرفع األوبرا وجعل الشعر، أنواع أرفع املوسيقى هيجل

البرصية. الفنون من أرقى السمعية الفنون
وتكاد لبيتهوفن التاسعة السيمفونية آخر يف الفرح» «نشيد أسمع عندما كنت
املوسيقى، بسبب والرقي واالستمتاع السمو هذا أن أعرف أكن لم للسماء. متعتي تصل
بني يجمع موضوع وهو الفرح. الثالثة الفنون عزفت فلقد الفلسفة؟ أم الشعر أم
املوسيقى بني تجمع التي أوبريتاته يف فاجنر فعل وكذلك الفلسفة. يف والشعر املوسيقى
مارش يف عايدة» «أوبرا يف فريدي فعل وكما وإيزولدا». «تريستان يف والفلسفة والشعر

منتًرصا. عائًدا وراداميس «البطولة».
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«الخالصة يف األكويني توما فلسفة فتشبه باخ عند الكالسيكية املوسيقى أما
شعر، فاملوسيقى والتضحية؛ الحب عن «كارمن» أوبرا يف بيزيه فعل وكما الالهوتية».
والفلسفة. والشعر املوسيقى بني الجمع يف الكريم القرآن ومعجزة موسيقى. والشعر

«تقديس مثل املتصلة األلحان تغنَّى تعد ولم إيقاعية كآالٍت األوتار استُعملت وعندما
تعد ولم املعارصة، الفلسفة يف «التفكيكية» يف الفلسفة تقطعت لسرتافنسكي الربيع»
بني الوحدة يف وشيلينج منهجه، يف ديكارت عند هو كما طويًال غنائيٍّا لحنًا الفلسفة

األملانية. األمة إىل خطابه يف وفشته والطبيعة، الروح
وموسيقى مدرسية، كفلسفٍة باخ موسيقى مثل: كفلسفة املوسيقى قراءة فيمكن
كل تفكك التي الحداثة بعد ما كفلسفة رافيل وبولريو الرومانسية، كالفلسفة بيتهوفن

يشء.

41





الثالث الفصل

احلبالعذري

الثالث. أم الثاني الصف يف أذكر ال الثانوية، املدرسة يف وأنا البلوغ مرحلة إىل وصلت
الثانوية المتحان ألستعد املنزل؛ يف جلست «التوجيهية» الخامسة السنة إىل وصلت وعندما
السبب، لنفس والفصول الدراسة حجرات داخل يتناقص الحضور بدأ أن بعد العامة
مكافأته وكانت عام. كل يُقام كان والذي الفلسفة يف املسابقة المتحان أيًضا أستعد ولكي
يف حسني طه مجانية كانت فقد مجانًا، للجامعة الدخول جنيًها، العرشين إىل باإلضافة
مجانًا الجامعة فدخلُت الجامعي؛ التعليم إىل ١٩٥٢م يف الثورة عممتها ثم العام، التعليم
عىل حصويل والثاني؛ .٪٧٧٫٥ بدرجة العامة الثانوية عىل حصويل األول؛ أسباب: لثالثة
العايل التعليم مجانية قرار والثالث؛ الفلسفة. يف العامة املسابقة امتحان يف األوىل املرتبة

الثورة. بعد
إىل يذهبن كن البنات فأخواتي بمفردي؛ طويلة ساعاٍت املنزل يف أمكث وكنت
أمها تزور وأمي الجيش، موسيقى عمله؛ يف وأبي الجامعة، يف األكرب وشقيقي املدارس،

سويف. بني يف وأختها
نشطة. مبتسمة، جميلة، بيضاء، كانت املالصق، الشباك من أراها ابنة لجارتنا وكان
النوافذ خالل من نتكلم فكنا أحبها. كنت صفات وهي تمازحني، وكانت حياة. كلها
الذي الفرَّان مقدمتهم ويف يراقبوننا الحارة أهايل بأن نشعر أن دون الحارة عىل املفتوحة
هناك وكان إلينا، ويتطلع الفرن، أمام جالس وهو يرانا العلوي. الطابق يف يسكن كان
أصعد كرسيٍّا أحرض فكنت وشقتها، شقتنا بني املشرتك الحائط أعىل يف خاصة نافذة
أشعر أكن ولم نتناجى. األخرى الحافة عىل تجلس وهي النافذة. حافة عىل ألجلس عليه؛
حبٍّ فأول والحارة. املنزل حديث فأصبحنا يرانا؛ املنزل سلم عىل النازل أو الصاعد أن
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زواج يف عندي تفكري ال املرصية. األفالم يف الحال هو كما الجريان، بنت حب كان عذري
اآلخر. الجنس مع ومتعته الحديث اكتشاف هو إنما صداقة وال

فتاة وهي البدلة يرتدي أفندي أنا العتبة، ميدان إىل مًعا وخرجنا تشجعُت ومرة
الشعرية. باب إىل وعدنا مًعا. صورة لنا أخذ الذي تصوير، محل إىل ذهبنا ، اللفِّ باملالية
أن دون أكلمها وأنا األرض إىل تنظر كانت عائدان ونحن لنا. طموح أقىص هذا فكان
يف فقلت واد» يا كدا «مش ُمشاكًسا: يقول البلد أوالد من املارة أحد وسمعت أراها.

أجرمت؟ وبماذا فعلت؟ وماذا نفيس:
منك!» البنات أخوتك عىل أخاف «إنني وقال: فنهرني الصغري؛ بالحبيب الوالد فعلم

بالخجل. شعرت وأنا خاصمني، ولكنه بقوله! يعني ماذا أفهم ولم
شارع من األخرى الناحية فا، الرشُّ درب مدخل يف الكبدة يقيل جزاًرا أبوها كان
من الصبي ويأخذها الكبدة وتْغيل املنزل فناء يف الثوم تُدقُّ الحبيبة فكانت البنهاوي.

املحل. إىل البيت
منزل إىل غادرت عندما الفراق ويوم عائلتها، به فقبلت يوم ذات عريس وجاءها
بكرة بالهون دق «كفاية يقولون: الجريان وكان فايتاك». عيني «عىل تغني: كانت زوجها
وما عيلَّ، يخيمان كانا والشقاء الحزن ألن ذلك؛ كل أفهم ولم بالهون.» يدقك عريسك
هي أين وأتساءل: البلوغ. مرحلة بعد عشته عذري حبٍّ أول بأنها اآلن حتى أذكرها زلت
أيًضا؟ جدة أصبحت أم فقط أم هي هل عجوًزا؟ أصبحت أم شابة زالت ما هل اآلن؟
وانقىض عاًما. عرش سبعة وقتها عمري وكان ١٩٥٢م عام العذري الحب هذا بدأ وقد
أن وبعد املرأة، بجمال عرَّفتني التي هي ألنها أذكرها؛ زلت ما وأنا عاًما سبعون حوايل

الجريان. من حويل امرأة كل يف وجهها أرى كنت زوجها منزل إىل غادرت
تربقان، عيناها ضاحكة، ولكنها الحجم، صغرية امرأٌة املقابل املنزل يف وكان
تحزن ال تقول: كأنها وأشعر الشباك، خالل من إليها أنظر فكنت جذابة. وابتسامتها
عبور يقتيض إليها الوصول كان منهن. واحدة وأنا كثريات، فالنساء حبيبتك؛ فراق عىل
بالنظرات نكتفي فكنا لزوجها، احرتاًما أستطيعه ال ما وهذا األخرى، للناحية العطفة

الصوت.1 رفع منا يقتيض كان الكالم ألن الكلمات؛ دون

بيتحاسبوا. وهما شافهم بيرسقوا، وهما شافهومش ما الشعبي للمثل طبًقا 1
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األنوار، أطفئي قومي لوالدتي يقول والدي أسمع كنت أنام أن قبل صغري وأنا
يف وراءها يقوم وكان تطفئها. كي أصًال أنوار هناك تكن ولم يُريد. ما تفهم فكانت
الوجه عىل ومقلوبان «ماجوران» هناك وكان الغرفة ويدخل نوافذ، بال الصماء الغرفة
مدة وبعد بذلك. أشعر كنت ما، شيئًا يفعالن كانا أنهما ويبدو قاعدته. عىل فراًشا نضع
صالة من تتكون شقتنا كانت حيث لالغتسال. يتدفق املياه صنبور صوت أسمع قصرية
املطلة الغرفة ويسارها السطح عىل تطل التي الغرفة يليها ثم املصمتة، الغرفة وأمامها

الشارع. عىل
فيَّاضة، أنوثٍة ذات جميلة املنزل، أعىل يف تسكن مطلقة أخرى امرأٌة هناك وكانت
نفسها لتعول تعمل كانت فقد املساء؛ يف وتعود الصباح، يف تخرج أبيض، بضٌّ جسمها
لعملها ذاهبة وهي الصباح يف ينتظرها مني. جرأة أكثر الفرَّان ابن وكان وأرستها.
وأنا يقبلها. كي السلم بري تحت ينتظرها العمل. من عودتها عند أو السلم، بري تحت
النافذة من أراقبها فوقفُت بإعجابي. علًما أحيطها كيف أعرف وال بها معجب أيًضا
من تتعجب أعىل إىل رأسها فرفعت املاء. من كوبًا عليها فصببت لعملها، ذاهبة وهي
األخرى. الساق عىل من املاء تمسح لكي واحدة ساٍق عىل وقفْت ثم الساذج، الحبيب هذا
زفاف حفل يف تقول وهي مرة سمعتها تجاهها، يشء أي فعل عىل ذلك بعد أجرؤ ولم
دلوقتي تعايل يقويل «اليل قائلة: عرشة» سنجة «عىل السلم عىل واقفة وكانت شقيقها،
دلوقتي. تعايل أقول أن أجرؤ ال كنت ولكني الكلمات، بهذه فرحُت ال.» هاقوله مش
الرجل. وخيبة املرأة، حاجات ذهني يف حرَّك ذلك كل معها؟ أفعل وماذا ومتى فأين
السطوح، من شيئًا لتأخذ عندنا وجاءت فوقنا، تسكن أرملة امرأٌة هناك كانت ثالثة ومرًة
وكانت فأمسكتُها. تقع، أن فكادت السطح، إىل ومنه الكريس عىل لتصعد جانبها فوقفُت
فضفاًضا. أسوًدا جلبابًا ترتدي كانت أنها من بالرغم امرأة بصدر أشعر مرة أول هذه
واالجتماع والفلسفة النفس علم أقسام تضم كانت التي األوىل السنة يف الجامعة ويف
والرابعة. الثالثة األخريتنَي؛ السنتنَي يف إال األقسام تفرتق وال الثانية، السنة وحتى مًعا،
الجمال الجريان؛ بنت يف أحببتُها التي املواصفات نفس لها طالبة رأيت األوىل السنة ففي
الصف يف أجلس كنت البارز. والصدر الصبوح، والوجه السمنة، بعض مع والرشاقة
فلسطينية كانت الخلفية. البعيدة الصفوف يف تجلس هي وكانت الكبري، املدرج من األول
حبيبها كان إن أدري ال وكنت ليصحبها، الحقوق كلية من شاب يأتيها وكان اللهجة،
مطلًقا، وأكلمها أبادر كي الظروف تحن لم جارها. أو صديقها أو قريبها أو خطيبها أو
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املسيح»، «عبقرية نرش قد الوقت ذلك يف العقاد وكان مسيحية، أنها بعُد فيما وعرفت
رأيت قصري وقٍت وبعد جلوسها، مكان عىل إياها واضًعا لها وأهديتها نسخة، فاشرتيت
وقلت فحزنت، األوىل. الصفحة من منتزع واإلهداء جلويس مكان إىل انتقلت قد النسخة

تريدها!» ال هي الثقافية العالقات «حتى لنفيس:
أستاذ وكان البارز. وصدرها الساحرة، بابتسامتها منها أجمل عم ابنة لها وكان
وأتساءل: دم. وخفة بدالل عليه ترد وكانت لتحت». تحت «من يغازلها االجتماع علم
خمسني عىل يزيد بما عمان يف ذلك بعد وكنت هكذا؟» القلب قاسية حبيبتي «فلماذا
الدراسة. أيام أيًضا حبيبتي زالت وما كانت حبيبتي بأن األردنية صديقتي وعلمت عاًما.
كلمتني، وال عيلَّ تسلم ولم أذكر. ال الفندق يف أو املقهى يف ونحن وجاءت بها فاتصلت
كان ربما وفكرت الدراسة، أيام ويصحبها يقابلها كان الذي الشاب ذلك معها وكان
وجهي. يف تنظر أن دون وغادرت طبعها. يغريوا لم قرن نصف ألن أكثر وحزنت زوجها!
يلتقي عندما كبرية سعادٌة وهي العواطف، تحريك عىل «ذكريات» قدرة من أتعجب وأنا
أحدهما يحنُّ ال كيف أعرف وال الدراسة، أيام مرور عىل قرن نصف بعد شخصان

النسيان. يمُحها لم ذاكرتي، يف زال ما وخيالها ذهني، يف زالت ما صورتها لآلخر!
صاحب ابن مساعدة مقابل يف مجانية أي التبادل عىل غرفٍة عن البحث وأثناء
الخدمات مكتب سؤال عند غرفة أي توجد ال وكانت املدرسية. واجباته أداء يف املنزل
جريمان» «سان يف الالتيني الحي وسط يف تقع أخرى غرفٌة بل «الكوبار»، الطالبية
فقابلتني الغرفة صاحب ملقابلة فذهبت شهريٍّا. فرنك مائة حوايل زهيد، أجٍر ذات وكانت
شأن وال الغرفة هذه تأجري عن املسئولة أنها وأخربتني الجمال، غاية يف فرنسية طالبٌة
من رشفتي من باريس أرى وكنت املجاورة. الشقة يف يسكن كان والذي بها لصاحبها
الجمال أرى وكنت لوكسمبورج، وحديقة العظماء» «مقربة والبانثيون والسوربون أعىل،
الطب كلية مبنى بجوار يقع به أقيم الذي املبنى وكان وبجواري. أمامي مجسًدا الفرنيس
رأيت وعندما للدراسة. مكتبتها أستخدم كنت والتي الحية، الرشقية اللغات ومدرسة
آخذ هل وأقرر واحدة بكلمٍة التفوُّه أستطع ولم لجمالها لساني ُعقد الفرنسية الطالبة
من رأيته الذي الباهر الجمال هل لساني، ُعقدة يف السبب حينها أدِر ولم ال. أم الغرفة
وتوفري املال لقلة أم بجواري، الفرنسية للطالبة الباهر الجمال أم لباريس املنزل رشفة
صمتي الفرنسية الطالبة الحظت وملا الغرفة؟ إليجار الالزم شهريٍّا فرنك املائة مبلغ
ارتباكي فزاد أسبوع.» كل مرة لرؤيتك سآتي تحزن «ال وقالت: يدي مسكت وحريتي،
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تكثر كانت حيث الالتيني بالحي أدعوها مطعم أي ويف بالعشاء؟ إليها آتى أين من
ومن املناسبة؟ هذه ملثل املطلوبة باألناقة ليست ومالبيس ليلتها أرتدي وماذا املطاعم؟
ترددي طال وملا غريها. أخرى وهموٌم مًعا؟ العودة عند لنتناوله األحمر بالنبيذ يل أين
املرصي الريفي أنا سبيله. يف منا كلٌّ وسار نزلنا، الغرفة لتأجري بالنسبة قرار أخذ يف

املتحرضة. الفرنسية الفتاة وهي الساذج،
التي املقابلة الغرفة يف األوىل. األربع السنوات يف العذري الحب استمر فرنسا ويف
كماني عىل أعزف كنت وملا املساء. يف صوتها أسمع فتاة تسكن كانت الشارع عىل تطل
فوضعت اآللة.» صوت اخفض أستاذ، يا متأخر «الوقت وقالت: الباب فتحت املساء، يف

األوتار. صوت أخفض كي الكمان عىل «السوردين»
والذي املجاور األستاذ عىل صديقاتها مع ضحكتها صوت أسمع كنت بأيام وبعدها

الكمان. عىل والعزف الدراسة إال له هم ال
وهي ضاحكة البوابة تدخل سيدة وجدت املرتو محطة إىل وصلت أن بعد يوم ويف
قلت: جاري؟» «أنت عيلَّ: تعرَّفت أن بعد قالت ثم للمرتو. الصعود بطاقة «تخرم»
خائًفا كنت مساءً. للقائها دعتني ثم «نعم.» قالت: جارتي؟» «وأنت لها: وقلت «نعم.»
وأين اللقاء، عند مساءً لها أقول ماذا الالتيني، بالحي الجامعة يف وأنا أفكر اليوم. طيلة
الطرقة يف أم الشارع؟ عىل تطل التي غرفتها يف أم أحد؟ يراها ال التي غرفتي يف أقابلها؟

الكهربائي؟ املصعد أو السلم باتجاه والنازل الطالع فريانا بيننا التي
حله، تم قد املوضوع بأن فرحت غرفتها. من صوتًا أجد لم غرفتي إىل عدت وحني
املرتو. مدخل عند قابلتها التايل اليوم صباح ويف موجودة. تكن لم أنها الفور عىل وفهمت

مساءً. اليوم مجدًدا اللقاء تطلب وعادت باألمس، غيابها عن يل فاعتذرت
بالفلسفة مهموما كنت ذلك ومع يصاحبها، من تُسعد حية، بشوشة ضاحكة كانت
وقت أي يف أعرف ولم املساء. يف والعزف والقراءة الظهر، بعد واملوسيقى الصباح، يف
يف قابلتها عندما فتحرسُت ملعرفتها؛ «ِمزاج» يل ليس أني هي وعرفْت ، فصمتُّ أدعوها؛
ولم تضحك، ولم يل، تنظر ولم تعمل، كانت حيث املرتو، بوابة عند يليه الذي اليوم
األفضل أم صحيًحا كان عنها باالبتعاد فعلُت ما هل أدِر ولم نفيس، من فخجلُت تكلمني؛
الحياة. تجارب من ولكن الكتب، من فقط تأتي ال فاملعرفة ومعرفتها؟ منها االقرتاب كان
الباب من قريبًا أكون لكي األخرية العربة يف وأجلس يوم كل القطار آخذ وأنا ومرة
األوىل العربة من معني مكاٍن يف الركوب من الفن هذا آخر، إىل القطار لتغيري استعداًدا

47



الثاني) (الجزء ذكريات

القطار إىل يؤدي الذي الباب من قريبًا منها النزول يكون كي األخرية أو الوسطى أو
األخرية العربة يف القطار تركب قصرية، ولكنها بيضاء، فرنسيٌة فتاٌة هناك وكانت اآلخر.
وبادلتها وضحكت، يل نظرت أيام عدة وبعد مثيل، التغيري بوابة من قريبًا وتنزل مثيل،
«أنِت أقول: كي لساني عىل العبارات كانت أبدأ، كيف أعرف ال الخجولة، النظرات
إىل القطار وتغريين مثيل، األخرية العربة وتركبني مثيل، املوعد نفس يف القطار تأخذين
بنفس األيام وتوالت شيئًا، أقل ولم يتحرك، لم لساني لكن مثيل.» البوابة نفس من آخر

عنها. وغبت عني، غابت حتى يوم كل التجربة،
التقيت الجامعية، باملدينة األمريكية» املتحدة «الواليات منزل يف وأنا فرنسا ويف
تنظر الجدية. بعض مع مبتسمة للغاية، جميلة كانت باملنزل. الدراسة حجرة يف بطالبة
الطاولة يف يجلس الذي الطالب هذا يف تفكر شارد. عقلها وربما أمامها، الكتاب يف
أنظر وأنا قسَمني، إىل الدراسة حجرة يقسم والذي الضيق املمر إال يفرقهما وال بجوارها،
اإلنساني. جمالها أتأمل أن يكفيني وكان الكالم، عىل أقوى ال ولكني يل تنظر وهي لها،
الرشيق، وجسمها حركاتها رشاقة أالحظ املطعم إىل الغرفة من وتخرج تقوم وعندما
هذه عىل أتعود لم ألنني أفعل؛ لم ولكني املطعم، إىل أصاحبها أن السهل من وكان

الصداقة. بعد ما باطنها ويف صداقة ظاهرها يف التي الطريقة
الدراسة، غرفة يف إليها يأتي عريًضا طويًال مغربيٍّا طالبًا رأيت األيام من يوم ويف
مكتب يف عنها يسأل يوم وكل باستمرار يأتيها كان الجامعي، املطعم إىل ويصحبها
أكتفي كنت يظهر، أن قبل املبادرة أستطع لم ألنني حزنت إليه. فتنزل االستقبال؛
لليىل ينظر وهو البنات» «غزل فيلم يف الريحاني» «نجيب وكأنني الجمال إىل بالنظر
فاني». الجسد حب لكن آخر مالوش الروح «وحب الوهاب: عبد لصوت مستمًعا مراد

نفس وهي ضاحكة، حية نشطٍة بفتاٍة شعرت األملاني البيت إىل انتقلت وملا
من وبالرغم والثالث. والثاني األول العذري، حبي يف موجودة كانت التي املواصفات
فاستجابت، آخر؛ أملانيٌّ وكلمها فاستجابت، باألملانية؛ وكلَّمتها تجرأُت وقرصها، سمارها
مؤهًال لست وأنا صديق، عن وليس زوج عن تبحث كانت ثالث. أملانيٍّ مع وخرجْت
أعاني وظللت أيًضا. وعندي يصاحبها من كل نفس يف بالغرية تبعث وكانت لذلك،
أذكر ال سنوات عدة وبعد أملانيا. إىل عادت ثم سنوات، ثالث العذري الحب هذا من
منزل يف أقيم كنت حيث مكاني وعرفْت زيارة، يف باريس إىل عادت ثالث، أو سنتني
النظر يف تغريت قد كنت غرفتي. إىل وجاءت رويال»، «بول يف الرياضيني الطالب
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منذ سنوات ألربع معي استمر الذي ووجعه؛ العذري الحب عيوب وعرفت املرأة، إىل
العذري للحب يعد ولم تغريُت قد كنت إغرائي، محاولة إيلَّ تنظر كانت ١٩٥٦–١٩٦٠م.

العذري. بعد ما بالحب ليلتها فاستبدلتُه السابقة؛ مكانته أو قيمة عندي
كان الذي القديم الحبيب هذا أنني تظن تراسلني، وظلت ألملانيا، بعدها رجعت
املرأة هي وليست تريد، الذي الرجل لست بأنني رسالة لها فأرسلت األملاني؛ البيت يف
عىل ثابت أنه تظن وكانت تغريَّ الذي الحبيب من لها رسالة آخر يف فتعجبْت أريد؛ التي
الحب مرحلة يف سواء عالقتنا وانتهت املسكوب، اللبن عىل تندم ال وهي األوىل، عواطفه

بعده. ما أو العذري
وعشت ١٩٦٠–١٩٦٦م. منذ سنوات ست مدى عىل العذري الحب من فارًغا وظللت

األسبوع. نهاية يف طيب وقٍت قضاء يودون الذين الطالب يعيش كما
مرصيات، طالباٌت وفيه املغرتبات للطالبات بيت فيه أسكن الذي البيت بجوار كان
الطالبات حياة تتحمل لم ألنها الدكتوراه؛ يف رسالتها لتكمل مرص؛ إىل منهن واحدة عادت
أخرى وطالبٌة بمفردها، األسبوع نهاية عطلة تقيض أن تستطيع ال كانت والتي فرنسا يف
تكلم وال أحد، يكلمها ال حجرتها، يف األسبوع نهاية لتقيض باريس يف الصمود أرادت
سنوات عدة وبعد فرنسا، يف الطالبات تعيش كما تعيش وال مرص، إىل ترجع ال أحًدا،
أصابها؛ الذي واالكتئاب عاشته، الذي للكبت أنه يبدو العقلية، األمراض مستشفى دخلت

بحياتها. تمتعت هي وال دراستها، أكملت هي فال
استكمال من كنوع والطالبات الطالب وسط شائًعا العذري بعد ما الحب كان
مًعا، وقتهما انقضاء بعد لصديقته الصديق تغيري يف حرج وال الحياة، وتعلم الدراسة
يف وزيادة الحياة، وتعلما الدراسة، واستكمال وقتهما، قضيا فلقد طال؛ أم قرص سواء

الشخصية. وتقوية الخربة،
وال بالخيانة، اتهام يوجد وال األسباب، لنفس صديقها الصديقة ترتك أن حرج وال
الفتاة تصطحب أن العائلة عند حرج وال املرصية، األفالم يف يحدث كما بالقتل تهديد
صديقته الصديق يصطحب أن أيًضا حرج وال الليلة، معها ليقيض منزلها؛ إىل صديقها
فال الزواج، إىل وتؤدي جادة، الصداقة أن العائلتان تظن إذ معه؛ الليلة لتقيض منزله إىل

للزواج. تؤدي ال الصداقة كانت وإن قبله، صداقة بدون زواج
اإلجازات خالل البالد ربوع يف يسبحان مًعا، األسبوع نهاية الصديقان ويقيض
متعة، فقط ليست والصداقة الصيفية. واإلجازات الفصح، عيد امليالد، عيد مثل الطويلة؛

لكليهما. وأصلح أنفع هو ما الصديقة أو الصديق ويختار معرفة. هي بل
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أسكن حيث األملاني البيت يف بها التحدث عىل والقدرة األملانية للغة معرفتي ازدادت
املطعم يف املرأة عىل التعرف أسهل وما األملانيات، صديقاتي ومع الجامعية املدينة داخل
طالبة، بجوار مكانه الطالب فيختار الخبز، سلة وكذلك مشرتكة املاء فقارورة الجامعي!

للتعارف. بدايًة الخبز أو املاء لها يقدم
فيلتزم الصداقة. تحب ال بأنها مبارشًة ترصح من ومنهن تستجيب، من فمنهن
الذي الخبز أو املاء تقبل حتى أخرى مراٍت أو مرة يحاول قد أنه غري بقرارها، الطالب
دافًعا عليها يعزمها حيث املطعم مقهى يف مًعا فيرشبانها للقهوة وتستجيب لها يقدم

الزهيد. ثمنها
فيأتيها بمفردها املرأة تجلس عندما املقاهي يف أيًضا املرأة عىل التعرف ويمكن
فينسحب ترفض أو ويتحادثان، فتقبل بجوارها، للجلوس ويستأذن ليحييها الرجل
املقهى كان كما االجتماعية، الحياة من جزء فرنسا يف فاملقهى أخرى. مائدة إىل ويغادر
مكانًا السينما تكن ولم الدين. عماد شارع يف درويش وسيد الريحاني نجيب عرص يف
التعارف يمكن إنما العرض. أثناء الكالم بعدم وااللتزام املشاهدين الحرتام للتعارف أوليٍّا

االسرتاحة. أثناء حتى أو التذاكر قطع أثناء أو الدخول أو الخروج أثناء
وسط يف لوكسمبورج حديقة خاصة العامة، الحدائق يف التعارف كذلك يمكن فكان
الورقية، مراكبهم فيها األطفال يضع التي «الفسقيات» النوافري وحول الالتيني الحي

إليها. والتقرب األم مالعبة وقصده ويالعبه الطفل الشاب فيساعد
صديقته يل قدَّم الوطن، إىل وسيعود دراسته من انتهى مرصيٌّ مرة يل وقدَّم
هذا دراسة عىل مًعا سنتعاون ألننا ففرحت املوسيقى؛ تدرس كانت والتي الفرنسية
ندرس لكي مرة منزيل إىل فجاءت منزلها. يف أو منزيل يف إال التعاون سيكون وأين الفن،
لم هنا.» الليلة أقيض أن أحب الوقت، تأخر «لقد فقالت: الوقت وتأخر املوسيقية، النوتة
محبطة. فخرجت يعمل»؛ يزال ما املرتو «إن لها وقلت فاعتذرت تعني! ماذا جيًدا أفهم
الحب من للتغري طريقي يف أنا وكنت قصدها، فهمت بالطويل ليس وقت وبعد
واعتذرُت املوسيقى، دروس نكمل لكي إليها فذهبت العذري؛ بعد ما الحب إىل العذري
غريها. إىل وتهيأت املوسيقى، وتركُت ففرحت. عندي؛ كانت عندما مني بدر عما لها

عندي. التحول هذا فيها يتم التي األوىل املرة تلك وكانت
لعدم تُغلق جاردان» «بولفار يف الرئيسية الجامعة املدينة كانت أغسطس شهر وىف
الباقون الطلبة ويُرَسل الصيفية، اإلجازة قمة وهي الشهر. هذا يف وطالبات طلبة وجود
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بناء قبل األول «أورىل» مطار إىل الطريق يف باريس جنوب يف أخرى جامعيٍة مدينٍة إىل
لكل ويُعطى «أنطوني». تسمى املدينة وكانت باريس. شمال يف ديجول» «شارل مطار
باملصادفة جاري وكان املغلقة، الجامعة املدينة يف غرفهم عن بديلة غرفة وطالبة طالب
ولم األسبوع نهاية يف البدينة الطويلة الفرنسية صديقته جاءته ورفيًعا. طويًال أفريقيٍّا
بابي؛ عىل نقرت لها، يفتح ولم مرات عدة الباب عىل نقرت أن وبعد الغرفة. يف تجده
سوف وأنه املطعم يف زال ما ربما بأنه فأخربتها األفريقي؛ الجار صديقها عن لتسأل
واقفة تركتها لصديقها انتظاًرا غرفتي يف للجلوس أدعوها أن من وبدًال حاًال، يحرض
وظللت لصديقته، الرعاية حسن عىل وشكرني جاري جاء حتى متململة وهي الباب عىل
عىل واقفة وتركتها عندي، لالنتظار أدُعها لم ألنني مني سخرية الشكر هذا هل أفكر
حتى تنتظر وجعلتها حاًال، سيأتي أنه أخربتها ألنني حقيقي؛ شكٌر أنه أم غرفته؟ باب
وحزنت للرسالة. األوىل الصياغة أكتب مكتبي عىل وأنا األسبوع؟ نهاية يف وحيًدا ترتكه ال

جاري. مثل نفيس عن ح أُروِّ وال أعمل األسبوع نهاية يف أنني نفيس عىل
فيه أُقيم الذي للمنزل املقابل املنزل يف نافذًة وجدت الليل أظلم عندما املساء ويف
مصباح فأطفأُت مثيل. تعمل وكانت مصباح. مكتبها عىل وكان برأسها، فتاًة منها تطل
عدة وأشعلته مصباحها أطفأْت اليشء، بنفس هي فقامت مرات؛ عدة وأشعلته غرفتي
يسهل كان والتي الجامعية املدينة يف إيلَّ تأتي أن بيدي أشاور أن يمكن وكان مرات.
اللعبة بهذه أقوم وظللت الرسيع. الطريق فوق علوي كوبري طريق عن إليها الوصول
تعلقت قد كنت شباكها. ستار وأنزلت ت ضجَّ حتى مرات عدة وإشعاله املصباح إطفاء

األطفال. بلعبة واكتفيت تراني، أن ودون أراها أن دون بها
من لديَّ وبما الجامعية، املدينة يف أمريكية صديقٍة عىل تعرفت األملاني البيت ويف
دخولها وبمجرد فاستجابت، القهوة؛ مًعا نتناول لكي غرفتي إىل دعوتها سابقة خربٍة
محبطة، وخرجت فاستغربْت، ثانية؛ أملسها أن دون املراد وتم عليها، يدي وضعُت الغرفة
فلقد اكتسبتها؛ خربة بمثابة كان ذلك كل والخجل، اإلحباط أيًضا أنا وانتابني شقية.
املرصية والبيئة فرنسا، يف سنوات أربع وعشت للتعليم، تؤهل ال مرصية بيئٍة من خرجت

تحارصني. زالت ما
نقيمه موسيقي غنائيٌّ راقٌص حفٌل هناك يكون أسبوع كل من مساءً الجمعة ويوم
من والصور األلوان بكل الزجاجية حوائطه نرسم أن وبعد األملاني، املنزل بدروم يف
دفع يتم بطاقة يف يرشبون ما ويكتبون البرية، يرشبون وكانوا والطالبات، الطلبة إبداع

الشهر. آخر الثمن
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رسوماٍت الزجاجية الحوائط عىل بالرسم أقوم وكنت الرسم، موهبة نفيس يف فهاجت
الطلبة وكان للقاء. متهيآت الشعر، منكوشات األذرع، فاتحات ضاحكات، لنساءٍ خيالية
مدير وكذلك والفرح، االنبساط عىل يحفزهم الخيايل، الرسم بهذا معجبني والطالبات
والغناء والرشب الرقص وأثناء املوهبة، بهذه سعيًدا كان الجامعي الدكتور األملاني املنزل
وقالت طالبة فشدتني إليهم. أنظر وأنا الصغرية، املائدة بجانب أجلس كنت والصياح،
الرقص.» كيفية أعرف «ال قلت: معي!» ارقص تعال قم، هكذا؟ جالس أنت «ملاذا يل:
اتجهُت يساًرا، اتجهْت فإذا يساًرا. وأنا يمينًا تتجه ذراَعيها بني فقمُت «سأعلمك.» قالت:
للندوات العاشق كانت املنزل يف صورتي ألن املثقف! الريفي هذا من فتعجبت يمينًا؛ أنا
يف الوحيد الفيلسوف كنت ألنني وتنظيمها؛ حضورها عىل أحرص كنت والتي الثقافية
وتبتسم، ابنها األم تشجع كما تشجعني حتى ابني» «يا تناديني وكانت املنزل. هذا
الرقص، بعد ما مرحلة تأتي حتى تنتظر الحفل آخر ويف خطواتي، تتبع التي هي وكانت
حبيبتي أخذ من أقاوم لم ألنني نفسيٍّا؛ أتحرك ال ساهًما وقفت ولكنني األنوار، وإطفاء

مني!
االستقبال، مكتب عىل املنزل مدخل يف طالبة أو طالب يجلس مساءً السبت ويوم
تبلغ غرامة يدفع متأخًرا طالبة أو طالب أتى فإذا مساءً. العارشة بعد املنزل باب يُغَلق
خمسة حوايل الباب يفتح من دْخل وكان الباب، له يُفتح أن نظري واحًدا فرنًكا قيمتها

الليلة. يف فرنكات
األسبوع؛ نهاية خاصًة االستقبال مكتب عىل الجلوس يحبون والطالبات الطلبة وكان
املحارضات لحضور نظًرا متأخًرا؛ أحد يأتي فال األسبوع وسط أما كثريون، املتأخرين ألن

األسبوع. نهاية يف فقط جائزته وينال بجدية. والعمل املبكر الصباح يف
دخيل يزيد كي االستقبال؛ مكتب عىل األسبوع نهاية يف يجلسون الذين من وكنت
البطاقة يف أرشب ما أدون أن دون الراقصة الحفالت هذه يف «البرية» رشب واعتدت

الشهري. دخيل لضعف
أملانية طالبة كانت املجاورة الغرفة ويف األريض، الدور يف الكمان أعزف وكنت
وخرجنا اللحظة، نفس يف العزف عن فتوقفنا قديمة، مرصيٌة آلٌة وهي «الهارب» تعزف
أن أريد العزف، من مللت «لقد يل: وقالت وتقابلنا الطرقة، يف اللحظة نفس يف الباب من
اسرتاحت إن وأنها املوسيقى، من يملُّ ال اإلنسان أن لها أرشح فأخذت آخر.» شيئا أفعل
معي؛ تعاَل غرفتي، إىل العودة أريد «ولكني قالت: جديد. من العزف إىل تنشط دقائق
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وهي غادرت العزف.» يف سأستمر «لكني معتذًرا: لها قلت املوسيقى.» عن لنتحدث
موفقة، تكن لم العزف استمرار يف برغبتي إجابتي أن الوقت نفس يف أدركُت ثم غاضبة،
أن ويبدو تأِت، لم املناسبة اللحظة ولكن لها أعتذر لكي جديد من أقابلها أن وحاولت
القراءة أما قصرية، فن لحظة فاملوسيقى جديد؛ من تعود ال موعدها فات إن العالقة
الطالبية لألرس انتخابات تُقام أن الجامعية البيوت يف العادة وكانت طويل. فزمانها
رئيًسا الطالب انتخبني السنوات إحدى ويف املنزل، يف والفني الثقايف النشاط لتنظيم
التمثيل يدرس أملاني طالٌب الطالب بني من وكان الفنية. الثقافية األرس هذه إلحدى
منه طلبت بارو». «جولدي الوقت ذلك يف فرنسا يف صامت ممثل أشهر مع الصامت
التمثيل لفن وعرض لقطات باستعراض فيها يقوم ثقافية بأمسيٍة معنا يشارك أن
التحدث يحاول معتقل سجني قصة تحكي وكانت «السجني». بعرض فقام الصامت،
عىل يسري أنه يمثل وكان مخرًجا، يجد لعله ثغراتها عىل والتعرف السجن حوائط مع
الحرية. إىل فارٍّا منها يخرج ُفرجة يجد لعله املصمتة الجدران يتلمس متعبتنَي، قدَمني
فدعاه رسمية، مهمٍة يف ديجول وقابل فرنسا أملانيا جمهورية رئيس زار يوم وذات
رئيس كنت وملا الطالب، ومقابلة األملاني البيت لزيارة املنزل مدير األملاني الدكتور
يكون كيف فاستعجب بالرئيس، ترحيبًا باألملانية خطابًا ألقي أن واجبي من كان االتحاد
أملانيا بيت يف األملان الطالب عن نيابة أملاني لرئيٍس ترحيب خطاب يلقي أملاني غري طالبًا
قواعد أنها البيت رئيس يل فرشح األملانية، للغة وإجادتي قدرتي من وتعجب الجامعي،
بينهم فرق ال واألملان، األجانب الطالب بني املساواة وهي الطالب، يتعلمها الديمقراطية،
الطلبة بيت ويزور فرنسا؟ املرصي الرئيس يزور متى وتساءلت األملاني. الطلبة بيت يف

ملرص؟ استعادته ويحاول األرمن، الطلبة منزل باسم ُعرف الذي املرصيني
املستشفيات بإحدى تعمل كانت ولكنها طالبة تكن لم أملانية، فتاٍة عىل وتعرفت
بها ا مهتمٍّ يكن لم أنه ويبدو الراقص. الحفل إىل األملاني صديقها ودعاها كممرضة،
الوقت، ذلك يف تماًما أجيدها كنت والتي باألملانية وتحدثنا بجواري، فجلست كثريًا.
التي هي الفرتة هذه وكانت التايل اليوم يف الحفل، نهاية بعد نتقابل أن عىل واتفقنا
سنوات األربع مدة انتهاء بعد عرش الرابع الحي يف الجامعية املدينة من فيها انتقلت
بقائي رشط وكان رويال». «بور يف الرياضيني الطلبة مسكن إىل انتقلت القانونية،
األرض. تحت الرابع الدور يف السباحة حمام وكان السباحة، أمارس أن هناك الوحيد

وأُعجبْت الجديد، املنزل يف لزيارتي فجاءت بالفعل، انتقلت قد كنت التايل اليوم ويف
الجامعة مطعم يف مرة من أكثر الغداء إىل دعوتها السليمة. الواضحة األملانية بلغتي
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بعدها ما إىل العذري الحب مرحلة من االنتقال يف فساعدتني تماًما؛ يل اطمأنت حتى
أكثر. أو سنوات خمس سنوات؛ عدة مدى عىل

مكونة كانت والتي أرستها عىل والتعرف أملانيا يف منزلها يف زيارتها إىل ودعتني
«الردة» تأكل التي الخنازير يربي كان كما مزرعة، صاحب أخوها وكان واألخ. األم من
فتعجبني والحمرة. البياض بني جلدها لون وكان باللبن، املعجونة القمح قشور وهي
«ما الصباح: يف وسألت الخنازير. صوت «خنخنة» وسمعت تحريمها؟» «ولَم وأتساءل:
الرسقة.» يحاولون اللصوص، «إنهم فقيل: سببها؟» وما ليًال سمعتها التي األصوات هذه
يوقفهم، من قتل يضريهم وال قتلة، «إنهم قيل: املزرعة؟» عن للدفاع األخ «وأين فقلت:

املزرعة.» صاحب يقتلوا أن عىل اثنني أو خنزيًرا يأخذوا نرتكهم أن األفضل فمن
ودعوتها وأسوان. األقرص لزيارة الذهاب بحجة مرص يف لتزورني يوًما جاءت ثم
تكن لم والتي الصغرى وشقيقتي ووالدتي والدي مع فيه أقطن الذي املنزل يف الغداء إىل
تتزوجني ال «ملاذا والدتي: سألتها حالل» «بنت أنها األرسة وجدت فلما بعُد. تزوجْت
هو مبدأ عندي كان فلقد أُجب؛ فلم يتزوجني؟» ال ملاذا هو «اسألوه فقالت: ابني؟»
تزوج فلو مرصية، من الزواج ولكن األجنبيات الصديقات من قدر أكرب عىل التعرف
وقد املرصيات؟ البلد بنات نرتك فلمن أجنبيات من الخارج إىل املبعوثني الطلبة جميع

والكتابة. القراءة عىل تساعده أجنبية من تزوج حسني فطه استثناءات؛ هناك يكون
إىل ورجعت اإلسكندرية. إىل وصاحبتها وأسوان، األقرص األملانية صديقتي وزارت
موجوًدا اسمي وجدت كلما تراسلني وظلت ورجالها، بمرصوشعبها مبهورة وهي فرنسا
رسائلها عىل أرد وكنت مرص، يف والسيايس الثقايف لنشاطي الفرنسية الصحف يف
وقد رأيتها لفرنسا، يل زيارة وأثناء العرش عىل تزيد قد سنوات عدة وبعد باهتمام.
لم وإن املرصي لصديقها إخالًصا زواج، بال صديق، بال وظلت الزمن، آثار عليها بدت

عيناي. فدمعت يتزوجها؛
بيني لتفصل ستارة وضعُت مزدوجة؛ الرياضيني الطلبة بيت يف غرفتي كانت وملا
يزور أسبوع كل نهاية يف يذهب وكان الغرفة، معي يتقاسم الذي املرصي زمييل وبني
عىل طرًقا سمعت ليًال الوقت كان يوم ويف معها. العطلة ويقيض الروسية، صديقته
فطلبت بغيابه. فأخربتها عنه؛ لتبحث جاءت الفرنسية صديقته وجدُت فتحت فلما الباب،
الغرفة تقسم التي الستارة وأزاحت الصباح، حتى مكانه الغرفة يف معي الليلة تُميض أن
جالس وأنا الرسير، عىل استلقت ثم حذاءها، خلعْت كبرية. واحدٍة غرفٍة يف أصبحنا حتى
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«عندما فأجبتُها: املذاكرة؟» من تنتهي «متى سألتني: مدة وبعد وأكتب. أقرأ مكتبي عىل
«أنت فقلت: بعُد؟» تتعب «ألم وقالت: صدرها. إىل وضمتني ناحيتي، فجاءت أتعب.»
هو يكون حياتي إىل البهجة يدخل من سيان، عندي «كالكما فأجابت: صديقي.» صديقة
لحظتها فعشت عندي.» له مكان وال صداقة ال والغائب الصديق، هو الحارض الصديق،
صديقته عند كان صديقي وأن خاصًة لها، االستجابة وبني لصديقي الوفاء بني رصاًعا

وسعيدة. مبتهجة وهي التايل اليوم وغادرت الصباح، حتى عندي فمكثْت األخرى.
البرشة، سمراء كانت الرياضيني، الطلبة منزل باب عند تقف طالبة رأيت ما يوٍم يف
تبحث كانت ويساًرا يمينًا تتحرك ضاحكة، كانت ولكنها الحجم، وقليلة الطول، قصرية
املغربي.» صديقي عن «أبحث فقالت: تبحثني؟» يشء أي «عن فسألتها: أراه. ال يشء عن
تعرفني «هل فسألتُها: هنا.» يسكن ولكنه «ال، قالت: معه؟» موعد هناك «هل فقلت:
يقيمون كثر مغاربٌة طالٌب فهناك غرفتي إىل الصعود إىل فدعوتُها «ال.» قالت: اسمه؟»
وأعجبتني هادئًا. خاليًا الطابق وكان الغرفة، معي ودخلت فصعدت، الطابق؛ نفس يف
بلد «نعم قلت: فنزويال.» «من قالت: أنت؟» أين «من فسألتها: حجمها، وقلة حيويتها

النفط.»
واستلقْت االنتظار، وطال يأِت، لم ولكنه صديقها. يأتي حتى عندي تنتظر أن طلبْت
بالطبع، «ال فقلت: اآلن؟» أغادر أن عليك أهون «هل سألتني: عبارة آخر ويف الرسير، عىل
أنا وبقيُت «مبسوطة». وسعيدة مبتهجة وهي الصباح يف غادرت ثم بك.» وسهًال أهًال
وعشت مرص، إىل عدت ثم الثالث. العالم أنصار من كنت وقد الالتينية، أمريكا يف أفكر
ذكريات ذهني يف زالت وما ومجتمعه، نفسه مع وصدقه الفرد حرية تمنع التي البيئة يف
األدب تدرس الطبع، ريفية الحجم، كبرية كانت أملانية، طالبٍة عىل وتعرَّفت باريس.
األملاني الطلبة منزل يف تعيش كانت واحدة، سنٍة ملدة منحة يف باريس إىل أتت الفرنيس.
األملانية، الفرنسية الحدود عىل تقع مدينة من قادمة وكانت غادرته، قد كنت والذي
بفرنسا؛ دراستها أثناء شهر كل مرة أملانيا إىل تعود وكانت وأمها، هي بمفردها تعيش
كما وجدتهما أمها، عىل ألتعرف أملانيا، لزيارة دعتني يوم وذات أمها. عىل لتطمنئ
يستغل أو بهما يتالعب أن إنسان أي عىل يصعب طيبتنَي، ريفيتنَي فالحتنَي توقعت؛
إىل ثم العذري بعد ما إىل الحب معها أطور سوف أنني اعتقدت وبرسعة بهما. عالقته
أن أستطيع ال أنني إليها فكتبُت معها؛ بأملانيا أعيش أن أفضل أنني ظنت دائم، زواٍج
وتعريفها مرص، إىل هي تأتي أن فعليها بي االرتباط تريد كانت وإذا لألبد، مرص أفارق
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وقالت: غاضبة، الرسالة عىل فردت بها. أرتبط أن يمكن فساعتها أعجبتهم وإذا بوالديَّ
أمل أي عىل أقيض حتى ذلك قلت إنني لها أقل ولم هذا؟» تقول كيف الساذج «أيها

شها». «أطفِّ بمعنى االرتباط؛ يف لديها
تأشرية عىل للحصول تسعى وكانت الصغرى، شقيقتي صديقة عىل وتعرفُت
أسبابه له منهم كلٌّ املجمع، يف األمن موظفو وأتعبها الخارج، يف العمل تود كانت خروج،
يدعوها ثم معه، للخروج يدعوها يصادقها، أن يريد البعض وكان والشخصية، الوظيفية
مرة وحاولُت التأشرية. إصدار عىل املوافقة يأجلون كانوا وبالتايل ترفض، فكانت ملنزله.
ثم اإلجابة، يف فأحرجت أستاذ؟» يا أين «إىل سائًال: البواب قابلني بيتها، يف أزورها أن

ورقمه. املنزل عنوان يف أخطأت بأنني له أتأسف وجدتني
رشيكة عىل فيه أعثر أن يمكن الذي الطبيعي املكان هي مرص يف الجامعة وكانت
للباحثني طويل عمٌر وهو الثالثينيات أوائل بلغت قد كنت فقد للمستقبل، وزوجة للحياة
واجبات تعرف الكلية، أقسام من قسم أي يف معيدة يل األقرب كانت وقد الزواج. عن
تُشيَّد أن قبل اآلداب بكلية قسًما زال ما الصحافة قسم وكان العلماء. وانشغال العلم
للدكتوراه مؤهالت فتيات ثالث منه تخرجت دفعة أول وكانت إليها. فينتقل اإلعالم كلية
العربية واللغة التاريخ أقسام من بأساتذة االستعانة دون بالقسم ألساتذة نواة ليكنَّ
إحداهن انتباهي؛ وشددن معيدات ثالث تخرجت السياسية. والعلوم الحقوق كليات أو
نادي سباحة حمام يف يوم ذات تسبح كانت حجمها، وقلة صغر من وبالرغم بجمالها،
يف اإلعجاب رأت وملا عليها، أشعتها الشمس تعكس عندما الفضية كالسمكة التوفيقية
ترسبات يل زال ما كان عنه، االنفصال يف وتفكر ضابط من متزوجة أنها أخربتني عينيَّ
التقدم أستطع فلم عذراء، تكون أن بد ال املستقبل زوجة أن منها رشقية، وتراكماٌت

زوجها. من الطالق طلب تنوي التي املعيدة لهذه
والحسني. األزهر منطقة يف ثالثتنا سهرنا ليالء ليلة ويف يحبها، املعيدين أحد كان
املعيد، منزل إىل بعدها وذهبنا صدرها، عىل تها فضمَّ النبوي، املولد عروسة لها اشرتينا
الخارج. إىل هاجر املعيد ألن طويًال؛ بينهما العالقة تستمر لم الصباح. حتى لنا فرقصت
أثًرا وتركت الدنيا. هذه غادر وربما خربًا، عنه أحد يسمع ولم يعد لم مهاجًرا زال وما
أتصل أو هاتفيٍّا، بي تتصل أو أراها، أو تراني عندما اآلن حتى زال ما قلبي يف رومانسيٍّا

أحفاد. لها جدة اآلن وهي ذلك، بعد مرتني تزوجْت املناسبات. إحدى يف بها أنا
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السابقة؛ املعيدة عكس نفسها عىل منطوية ولكنها جميلة أخرى معيدٌة هناك وكانت
وأنا درب، ورشيكة عمر رفيقة أريد ولكني منزل، ربة فقط أريد ال فأنا منها؛ فخشيُت

العالم. عىل منفتحة األخرى هي تكون أن بد فال العالم، عىل منفتح
املناقشات يف الدخول عىل قادرة زوجًة أريد وأنا الصوت، منخفضة رقيقة، كانت
ظلت ذلك ومع واملواجهة. املحاورة عىل والقدرة الصالبة بعض إىل يحتاج الذي والحوار

األوىل. الرومانسية العواطف يفَّ تثري
وكانت الطول، إىل تميل قامة وذات أسود، شعر ذات الثالثة، املعيدة هناك وكانت
الزمالء؛ من اآلخر تمازح أو أحًدا، تداعب أرها لم مطلًقا، تبتسم لم سمراء. برشٍة ذات
تنظر كانت النكات. صاحب املداعب، املازح، املهزار، الضحاك وأنا منها، قلبي فانقبض

السماء. إىل الناظر وأنا األرض. إىل
ابنتان؛ له إن الرواية وتقول املنرية، بحي يقع الذي العلوم دار عميد عىل تعرفُت
بني وكأنني ورزانة. واستقراًرا هدوءًا أكثر والثانية جذابة؛ حية، مرحة، شقية، األوىل
كانت هكذا ولكن أرهما، لم محفوظ. لنجيب القرصين» «بني رواية يف وخديجة عائشة
ما القلب يحب وكيف الغائب؟ أحب وكيف العلوم. بدار األصدقاء أحد رواية تقول
األغنية يف كما قيل ومهما والبعد، القرب مسافة كانت مهما وفكَّرُت تساءلُت يراه؟ ال

غائبة. اللقاء حرارة تظل لنجاة، قريب» عنك والبعيد بعيد، منك «القريب الشعبية:
أحد يفعل كان كما اإلسالمي التصوف يف أستاذًا أصحب كنت أخرى مرٍة ويف
البحث يف سيئة درجًة يعطني لم أنه له أقدر وكنت الكلية، إىل بيته من قبُل، من األساتذة
والسعادة «املعرفة موضوعه كان والذي الرابعة، بالسنة االمتياز قسم عىل املفروض
تذوقية، وليست عقلية عندي فاملعرفة الغزايل؛ ضد الوقت ذلك يف وكنت الغزايل» عند
الغزايل. عند واألحوال املقامات ورفضُت الرضا. يف وليست التمرد يف عندي والسعادة
فخرجت فقط؛ العرض عىل وأبقي الخاتمة هذه أقص وجعلني بمقص األستاذ فجاء

بعنف. الباب خلفي وأغلقت غاضبًا،
تكن لم مرات، عدة رأيتها املعيشة، وغرفة االستقبال غرفة بني تقف ابنة له وكانت
ويف وجداني، يف أثرت وال قلبي، تدخل فلم سمراء، قصريًة كانت بل بيضاء، وال جميلة
عيلَّ فسلمْت هناك، تعمل كانت أنها ويبدو للثقافة، األعىل املجلس يف قابلتها األيام أحد
يبدو بها، بُت فرحَّ الجامعي.» األستاذ ابنة «أنا قالت: «ال.» قلت: تذكرني؟» «أال وقالت:

القلب. من نابعة إال تكون ال الذكريات أن
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شفيق معهد إىل وأصحبه صديقي عىل ألنادي العطوف إىل أذهب كنت وعندما
فكانت املبنى؛ أسفل من باسمه عليه أنادي كنت الكمان، عىل العزف لتعلم املوسيقي

فوق. من عيلَّ ترد شقيقته
صديقي أزور كنت وحينما بعُد، تتزوج لم أنها اكتشفُت فرنسا من عودتي وبعد
كانت ولكن القوام، وممتلئة قصرية كانت عيلَّ، للسالم تأتي كانت شقته، إىل أصعد
باالستقرار مشغوًال كنت ولكنني الوقت، هذا يف االرتباط ذهني يف يكن لم البرشة. بيضاء
الزواج. لوازم ن أكوِّ أن به أستطيع املال من مبلٍغ وتوفري بالجامعة، وتعييني مرص يف

كنت إخالص، أيما للجماعة واملخلص اإلخواني صديقي لزيارة ذهبُت أخرى ومرًة
بالقرب منزله يف لزيارته فذهبت عنه. اإلفراج ثم عليه القبض إلقاء تم قد أنه سمعت قد
كانت تحت، من صديقي عىل أنادي كنت املنزل، أسفل دكانه وكان عابدين، قرص من
أصعد، أن ترصُّ كانت البلور. من قطٌع جسمها وكأن بيضاء، جميلًة كانت شقيقته، تنزل
فكانت به، وأمسك السلم سور عىل يدي وأضع أقاوم كنت بي، مرحبًة ألعىل وتجذبني
عائلتها، عىل وتعرِّفني معي تجلس أن تريد كانت الصعود، أود أكن لم ألنني تحزن
ظل ولكن أستجيب أن أود كنت الدكان، يف بعمله يقوم أراه كنت الذي األب إىل باإلضافة
عن بالبحث مهموًما كنت االرتباط. يف أفكر لكي سكن وال عمل وال مال ال هو، كما املعوق
١٩٦٧م. هزيمة بعد الوطن بمحنة مهموًما وكنت بالجامعة، التعيني قرار وانتظار عمٍل
أتمنى هموم وهي أخرى. ناحيٍة من والجمال والحب ناحية من والوطن الفكر هم أحمل

االختيار؟ يف الرسعة فِلَم مًعا، املشرتك العناء نحمل املستقبل؛ زوجة مع أشاركها أن
وأنا األزهر، وعلماء املشايخ من ُكثر حضوٌر بها عامة محارضٍة يف كنت ومرة
من اليساري الجانب يمثل قبُل من أعرفه كنت شيًخا رأيت القاعة باب من خارج
عىل الجمال متوسطة وكانت ابنته، معه وكانت لرؤيته ففرحت للعلماء. اإلسالمي الفكر
من كان فقد إليه، املشايخ زمالئه بنظرة يعبأ ال وهو جمالها. من لتزيد مساحيق وجهها
من وأنا ابنته تخص مبادرة مني تأتي أن ينتظر كان له، املحافظني نقد من املتحررين
أستطيع أكن لم . للتوِّ ألقيتها التي املحارضة يف زال ما وقلبي عقيل كان مثله، التقدميني

آخر. موضوٍع يف التفكري
وقامٍة الجمال، من متوسط قسط عىل الفرنسية اللغة بقسم معيدة هناك وكانت
العربية اللغة بقسم أصدقائي أحد يل قدَّمها والبدانة، النحافة بني متوسطة ممشوقة،
طبيعي نحٍو عىل ملقابلتها الظروف يل تتح لم العليا، الطبقة من والدها وكان شفهية،
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تبتعد، وهي إليها نظرت الكلية، فناء يف تقابلنا ولكننا عليها، التعرف أستطيع حتى
الحد. هذا عند األمر وانتهى النظرتان، والتقت ابتعدت، أن بعد النظرات وبادلتني

أسوَد شعٍر ذات السمار، إىل أقرب الفرنسية اللغة بقسم دراسة زميلة هناك وكانت
باريس يف عرفتها البدانة، إىل منها النحافة ومن الطول، إىل منها الِقرص إىل أقرب فاحم،
فأخذته عنها؛ يسأل مرصي زميٌل مرة أتاني قبيل. القاهرة إىل وعادت الدراسة، أثناء
أم تزوجها وهل عنها، يسأل كان ملاذا أعرف وال ملنزيل املجاور الطالبات منزل يف إليها

إليه. تنتمي الذي بالقسم أستاذة أصبحت أن بعد هللا رحمة إىل انتقلت ولكنها ال!
نحيلٌة فتاٌة جاءت العربية اللغة قسم يف أصدقائي أعز يرافقني جالس وأنا يوم ويف
صديقي فأخربني ذهني؛ يف انطبعت صورتها ولكن غادرت، ثم يشء عن تسأل بيضاء
املاجستري.» رسالة وتُعد العليا، بالدراسات تدرس فتاة «إنها قال: عنها، سألته أن بعد
األصدقاء، ألحد رسالة مناقشة لحضور بالكلية الكبري املدرج تدخل أخرى مرًة ورأيتها
مرسحياته بعض يف وكان صنوع»، «يعقوب عن رسالتها كانت األول، انطباعي فتأكد
هذه ترجمة يف يساعدها أحد عن رسالتها مرشف فسألْت الفرنسية، العبارات بعض
فاتصلْت يساعدها، أن يستطيع مؤخًرا فرنسا من عائًدا شابٍّا هناك أن فأخربها العبارات،
الفرنسية. العبارات لها أترجم وأنا مرات، عدة وتالقينا الكلية، مكتبة يف وتواعدنا بي.
األزرق العيون ظل يجذبني وكان األيرس، الجانب من وجهها وأرى بجواري تجلس كانت

جفنَيها. فوق
اللغة قسم يف األصدقاء أحد من فطلبت الطويل؟ املشوار هذا أبدأ كيف وفكرت
كي لبيتها يصحبني أن قبُل، من للدكتوراه رسالته مناقشة حرضنا كنا والذي العربية،
أكن ولم زوجته، معه وجاءت بمفردي. أذهب لن خجول وألنني أهلها؛ عىل يعرِّفني
إىل تحتاج أنها ظننت نحيفة كانت وملا زيارة. أول يف لها أحرضها هدية أي أعرف
وبني بيني وتساءلت بطة، الفرارجي من واشرتيت التوفيقية. شارع إىل فذهبت ِغذاء،
فطلبت مميزة، تكون أن بد ال بطتي الناس؟ كل يشرتيها فهي «بطة» قيمة ما نفيس:
فأرسل «فيونكة». شكل عىل رقبتها حول نربطه أحمر، رشيًطا لها أشرتى أن البائع من
الصبي من طلبت وملا طلبت. كما أحمر رشيًطا ليشرتي املجاورة املكتبة إىل صبيه البائع
عىل البائع فلطمه الصبي، رفض «فيونكة» شكل عىل البطة رقبة حول الرشيط يلف أن
يف البطة يضع أن البائع من وطلبت كده.» عاوز الزبون مالك، «وأنت له: وقال وجهه

خارجها. برأسها البطة تطل وكانت املقوى. الورق من صغرية حقيبٍة

59



الثاني) (الجزء ذكريات

حيث الحجاز ميدان إىل ووصلنا التحرير، ميدان من وزوجته وصديقي أنا وركبنا
خارجها البطة نطت األرض عىل الورقية الحقيبة ووضعنا دخلنا وملا الحبيبة، تسكن
حبيبتي أخت عىل وتعرفت هديتي. أنها لها فرشحت حبيبتي؛ أم فزعت «تكاكي». وهي
دعتني ثم الزيارة، سبب عن قبُل من ألرستها مهدت قد الحبيبة وكانت الثالثة، وأوالدها
كنت ألنني خجول وأنا وذهبت أحرضتها، التي البطة وكانت الغداء، إىل ذلك بعد والدتها

مرة. ألول عليها تعرفُت عائلة ومع عليه، أتعود لم منزل يف الطعام أتناول
خجوًال وكنت جراحية عمليٍة إلجراء املستشفى صديقتي دخلت الخطبة، إتمام وقبل
وزوجته العربية اللغة قسم يف لها أستاذًا كان والذي أخي معي اصطحبت كالعادة،
الشفاء لها وتمنَّيت العملية بنجاح وتهنئتها املستشفى يف لزيارتها التليفزيونية املذيعة
تبتسم، وكانت جاد، شخص إنه يدها طلب ينوي من أن املرة هذه فعرفْت العاجل؛

للخطوبة. اإلعداد إجراءات بدأت الزيارة تلك وبعد بها، االرتباط يف جديتي وعرفْت
أذكر! ال الشباب بيوت أو الكلية مع مطروح مرىس إىل لرحلة موعد عىل وكانت
تحتفظ زالت وما الرسيعة، بالعودة وتمنياتي أشواقي عن فيها أعرب رسالة إليها أرسلُت
من كأًسا يل؛ صغرية هديًة الرحلة هذه من معها وأحرضْت اليوم، حتى الرسالة بهذه
لدينا زالت وما الورود، فيه توضع صفراء بزخارَف املحاط األخرض امللون البالستيك

الذكريات. هذه يف سيخلد أنه نتنبأ أن ودون للذكرى، بها محتفظني اآلن حتى
بعض لها أترجم قصرية صحبٍة بعد وعرفت الحبيبة زوجتي عىل أتعرف أنا وبينما
للماجستري، رسالتها موضوع صنوع؛ يعقوب مرسح يف الواردة الفرنسية العبارات
للموسيقى املرصية الفرقة تقيمه كانت الذي عايدة أوبرا حفل حضور إىل دعوتها
غناء من االنتهاء وبعد مريًحا، صيفيٍّا الجو وكان األكرب، الهرم سفح تحت واألوبرا
عايدة حب يف لوقوعه املرصي الجيش قائد عىل الحكم بعد القرب عند وعايدة راداماس
الدكتور خروجنا عند قابلنا باإلعدام، عليه الحكم بعد املهزوم الحبشة إمرباطور ابنة
من خارج أيًضا وهو القاهرة، بجامعة العربية اللغة بقسم العربي األدب أستاذ األهواني،
رجعت أنني يعلم وكان خطيبتك؟» هذه «هل وسألني: َحيَّاني املكشوف، املرسح نفس
مخطوبني لسنا ونحن خطيبتي! أقول! ماذا فاحرتت بعُد. أتزوج ولم حديثًا فرنسا من
مستحبة غري والرجل الفتاة بني والصداقة صديقتي! بعد، نتزوج لم ونحن زوجتي! بعد،
خطيبتي أقول أن من خوًفا «صديقتي» فقلت: رشعي. غطاء دون املرصي املجتمع يف
ويبدو إليها، نصل لم زلنا ما عالقة عن اإلعالن يف الترسع هذا من فتحزن األوان قبل
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فلم األوان؟ قبل لنا يبارك هل الحرج، بنفس شعر األهواني العزيز عبد الدكتور أن
واستمتاعنا األوبرا جمال من أننا ويبدو العودة طريق يف ونحن وغادرنا. وحيانا، يرد
املرآة يف التاكيس سائق ورآنا كتفي عىل رأسها هي ووضعت بيدها فمسكت تأثرنا، بها،
بالخجل، فأصبنا سيارتي.» يف األشياء هذه أحب ال «أنا وقال: بوجهه لنا فأدار العاكسة
هذا يف الربيء الحب وأن مريبًا، شيئًا نفعل نكن لم ألننا بالحزن؛ شعرنا الوقت نفس ويف
والحبيبة عقال ذا عربيٍّا كان الحبيب أن ولو الشعبية. الثقافة بلغة حراًما زال ما املجتمع
عليهما واقرتح بل «البقشيش»، املقابل وانتظر قاله ما قال ملا الشارع من مأجورة كانت

لهما. دليًال يعمل وهو الهرم شارع يف فندًقا
الذهب من دبلتنَي لرشاء املال نملك ال ونحن للخطوبة نستعد وحبيبتي أنا وبدأت
هناك بأن األصدقاء أحد فأرشدنا لها؛ كشبكة األملاس أو أيًضا الذهب من وأسورة
وقمنا ففرحنا، جنيهات؛ ثالثة ثمنها يبلغ «الفالصو» األصفر الذهب من الدبل من نوًعا
جلسنا ريفويل. سينما أمام بناية أعىل مقهى يف الدِّبل برشاء نحتفل وذهبنا برشائها،
فالحب ترصفاتنا؛ من يغضب أن النادل من نخىش وكنا الدبل. نلبس ونحن نتناجى

الرس. يف محبوب العلن، يف مكروه عندنا
الحال، بطبيعة وأهيل العربية، اللغة قسم أساتذة ودعونا الخطوبة، موعد وحددنا
ذلك كان بالخطيبنَي، الجميع وسعادة وصدقها، لبساطتها أذكرها زلت ما ليلة وكانت
التوفيقية نادي يف ومقابلتها الحبيبة زوجتي عىل تعريف وأثناء ١٩٦٩م. سنة أكتوبر يف
تعددت فلما املنزل، يف ولوالدي يل الطعام تعد والدتي كانت هناك، للغداء أسبوع ملدة
الناس «والد خارج: وأنا مرة يل قالت تطبخ ما يأكل أحد وال الظهر وقت خروجي مرات
وبعد جادة.» املرة هذه نينة، يا «ال لها: فقلت بالبنات؛ ألعب أنني ظانَّة عيل!» أبو يا
مع منزلنا يف للغداء معي خطيبتي إلحضار األمريكية الجامعة إىل أذهب كنت الخطبة
فاجأني الزوجية بيت نعدُّ ونحن أشهر ستة ملدة الزيارات تكررت وملا والوالدة، الوالد
الذواق.» عىل «البنات املحافظ: والدي قال لتوصيلها خطيبتي مع خارج وأنا مرة والدي

عرف.» تذوق «من الصوفية عند وكما
فأصل مساءً، التاسعة عند الكتابة من أنتهي بعدما يوميٍّا لزيارتها أذهب وكنت
يزور حد عيل أبو «يا ضاحكًة: أيًضا تحتجُّ والدتي فكانت والنصف، التاسعة إليها
تسعة لحد شغل عندي أنا نينة، «يا لها: فأقول مساءً؟» والنصف التاسعة بعد خطيبته
التعرف بداية عند لخطيبتي أقوله كنت ما وهو ذلك.» يف التفريط أستطيع وال مساءً
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الذي الطريق ناصية عىل ومن األوىل. زوجتي والعلم الثانية، زوجتي ستكون بأنها عليها
قطًعا أشرتي كنت خطيبتي، تسكن حيث الحجاز ميدان إىل العباسية من الحافلة به تمر
شبه الحجاز شارع وكان فارغة، شبه وكانت الحافلة، إىل وأقفز الرومي الجبن من
وأنا أخجل فكنت الحجاز، ميدان من بالقرب آخره يف خطيبتي تسكن حيث أيًضا فارغ
بنصف وهي وتدخلني يل فتفتح وأوالدها، وأختها والدتها النائمني، وأوقظ الباب أطرق
سيقول فماذا تأخرت؟ ألنني مبتسمة ونصف أتيت، ألنني مبتسمة أدري وال ابتسامة،
الخبز لباب وتستخرج العشاء طعام تتناول وهي معها أجلس رأوني هم إذا عنها الناس
أللحق بالخروج وأرسع الجميل. الوجه هذا أتأمل وأنا الشامي الرغيف من أصًال الرقيق
أهيل أجد وكنت منه، قريبًا أقطن كنت حيث العباسية إىل الحجاز ميدان من مرتو بآخر
أو للكتابة إما مبكًرا أستيقظ ولكي للمنزل الدخول بمجرد وأنام أستلقي وأنا نياًما

التايل. اليوم يف الجامعة إىل الذهاب
أذكر ال حارة إىل بالذهاب األصدقاء بعض أوصاني املسكن، وإعداد الزواج وقبل
بصناعة تشتهر التي وشوارعه األزهر حي من املتفرعة «الصنادقية» تكون وربما اسمها
ومجموعة األثاث محالت بالفعل ورأيت هناك إىل فذهبت «األرابيسك». خشب من األثاث
األسلوب بهذا واحًدا مكتبًا أجد أن دون األرابيسك من والشبابيك والكرايس الدواليب من
عن تبحث «هل إيلَّ: ينظر وهو فسألني صاحبه بابه عىل يجلس محالٍّ ورأيت العربي.
جاهًزا ويكون لك «أصنعه فقال: األرابيسك.» من وكرسيٍّا مكتبًا «أريد قلت: معني؟» يشء
التسليم.» عند والباقي عربونًا، النصف تدفع جنيه، ألفي تكلفته وتكون شهر، ظرف يف
املحل، صاحب بي يتصل ولم شهر مر ثم عليه. اتفقنا ما وأعطيته بالعرض فرحبُت
األدراج فقط ينقصه أستاذ يا التشطيب «يف فأجاب: املكتب. عن متسائًال إليه فذهبت
عليه.» والعمل الخشب يف كله العربون ورصفت الثمن، غالية فهي واألقفال، واملقابض
يشرتي حتى املبلغ باقي أدفع أن وطلب «املاهوجني». الخشب أنواع أفضل من وكان
الثاني الشهر مر أن وبعد آخًرا. شهًرا وطلب الثانية األلف فأعطيته التجهيزات، باقي
أستاذ، يا التشطيب «يف فقال: املكتب؟» «أين جديد: من فسألته شيئًا. أجد فلم إليه ذهبت
فقال: إليه ذهبت آخرين أسبوَعني مرور وبعد ففرحت. اآلن.» مستلزماته نشرتي نحن
رشطة قسم إىل فذهبت العمل. يسلم ولم املكتب ثمن أخذ نصاب أنه فعرفت زال.» «ما
لهذا معك سآتي تخف «ال وقال: فاستعجب حدث. ما الضابط عىل وقصصت األزبكية
بالفعل، أمامي يتحقق الشعب» خدمة يف «الرشطة شعار ألن ففرحت النصاب.» الرجل
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«اتفضل قائلني: يحيونه النجارين من املحالت أصحاب جميع فقام الحارة. ودخلنا
ووصلنا بالحارة طفنا أن وبعد منها، بأحسن التحية يبادل وهو باشا.» يا اتفضل بيه، يا
األسبوع هذا يأِت ولم فشكرته، أسبوع. ظرف يف املكتب بتسليم وعد النصاب النجار عند
وقلت املكتب، عن للسؤال الرابعة للمرة للذهاب وقت عندي وليس األمر فرتكت اآلن، إىل

آخر. مكاٍن أي قبل الدنيا يف عقابه سيلقى إنه لنفيس
وفيها األثاث بصناعة تشتهر والتي دمياط إىل بالذهاب صديق ذلك بعد ونصحني
اإلتقان لهذا فدهشت املنصورة، جامعة من أستاذ بصحبة فذهبت واملحالت، املصانع أكرب
بإنجاز ووعدني أريد، ماذا مني وعرف شاٍب. عىل وتعرفت الخشبية، الصناعات يف
يريد ال وهو األرابيسك، من اجتماعات ومنضدة كرسيٍّا وعرشين وأربعة املكتب العمل،
مع إليه ذهبت وبالفعل شهر، ظرف يف جاهًزا سيكون ذلك كل وأن مقدًما أو عربونًا
أدفع أن ودون وجه أكمل عىل جاهًزا أطلب ما ووجدت املنصورة جامعة من الصديق
وأتى القاهرة، إىل األثاث لنقل عربة يل وأحرض املرة هذه ففرحت كعربون. واحًدا قرًشا
وعرضها أمتار الخمسة من يقرب ما طولها بلغ والتي االجتماعات طاولة لرتكيب معي
بدروم يف وضعتهم املجاورة. الغرفة يف ومكتبي والعرشين، األربعة والكرايس مرتين،
ودفعت والكتب. واملكتبة للمكتب مخصصة البدروم مساحة كل وكان بنيتُه الذي املنزل
ما وجودة والتزامه أخالقه حسن يكفي واألسعار، التكلفة يف مناقشته دون الثمن للرجل

صنع.
كمهر، معقول مبلٍغ من لديَّ كان بما الجهاز ونصف املسكن، جهزنا أن وبعد
العذري الحب بني تجمع الزوجة أن وأدركت ١٩٧٠م. أبريل ٣٠ يف الزفاف موعد حددنا
بالزواج، ينتهي ال العذري فالحب يل. بالنسبة منطقيٍّا منفصلني كانا أن بعد بعده، وما
جميلة، إنسانيٌة وعاطفٌة رقيق، إنسانيٌّ شعوٌر األول العذري. بالحب يبدأ ال والزواج
العذري، الحب بعد ما أما نهايته. يف وبدايته بدايته، يف نهايته والشعر، الفن إىل أقرب

به. ينتهي وال العذري، بالحب يبدأ ال مؤقتة، وانبساطٌة وقت، قضاء فإنه
بالزواج. وينتهي العذري، بالحب يبدأ فإنه الزواج أما

نتيجة. والزواج مقدمة، العذري فالحب
تدفئة. والزواج حرارة، فالحب

تلبية. والزواج نداء، الحب
صًدى. والزواج صوت، فالحب
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من وأقوى بل بعده، وما الحب من أقوى ثالثة عاطفٌة تنشأ املشرتكة الحياة وطوال
والسري املتبادل والتعاطف املشرتكة الحياة أي املعارشة، أو الِعرشة وهي نفسه. الزواج
املرحلة أما االطمئنان. ينقصها قد للحب التالية فاملراحل الصعاب. ملواجهة بيد يًدا
أو الحزن أو االنفصال من خوف فال املطلق. االطمئنان عىل فتقوم الِعرشة أي األخرية
كاللوح املدونة الذكريات ومن التاريخ، من جزءًا هنا العرشة أصبحت فقد امللل. أو الزعل

املحفوظ.
ويغلق مراحله، كل يف الحب يميت فهذا مطلًقا؛ انغالًقا القلب انغالق ذلك يعني وال
الحياة؛ بتغيريات نابًضا القلب ويظل الهواء. يتجدد حتى مواربًا يُرتك أن دون الباب
والجمال الحياة بتجدد للشعور مواربًا القلب ترتك العرشة أي األخرية مرحلته يف فالحب
القلب ويملُّ يُميته، اإلخالص أن بدعوى تماًما القلب وبإغالق النقي. واملاء املتعدد، املتغري

الحب؟ شباب تعيد الغرية كانت فلماذا وإال منه، اآلخر
البداية يف مغامرة الحب كان وإذا املجهول، املستقبل من أفضل املعلوم فاملايض
يف جديدة مغامرٍة إىل النهاية يف االستقرار تحول تحول، فإذا النهاية. يف استقرار فإنه

مًعا. والنهاية البداية الحبيب يخرس فقد البداية،
والباقي اإلنسانية العاطفة من ٪٩٩٫٩ تكون العرشة فإن املرصية السياسة وبلغة
عىل مخاطر أي لها يكون أن دون القلب عىل تهبُّ قد التي الجديدة للرياح يشء بقي إذا

العرشة.
خطًرا ليست العنب وحبة الربتقال، من راسخة شجرٍة عىل خطًرا ليست فالربتقالة

العنب. عنقود عىل
حرية من بقي بما انفتح قد قلبي أن العذري الحب بعد ما مرحلة يف أنه حدث وقد
يف لها مرسحية بإخراج قامت سياسية. ومناِقشة مرسحية ومخرجة فنانة نحو فيه
وزارة من تأخذ ولم املمثلني، أجور لدفع املال لديها يكن لم األزهر. حي يف خانة املسافر
بنشاطها أعجب فكنُت مجانًا، خانة املسافر استخدام لها تركوا أنهم إال شيئًا. الثقافة
باستثناء الجديد الجيل عىل واالعتماد معها، واملمثالت املمثلني وتعاون وفنها وإرصارها
بأجوٍر الدخول لتنظيم خانة املسافر أمام وقفت ذلك مقابل ويف الكبار، املغنني بعض
صندوق يف املال من بعًضا لها فوضعت الفنانة، للمخرجة العشاء لطعام تكفي ال زهيدة
رمضان شهر طيلة ليلة كل ذلك أفعل وظللت عملها، يف ليساعدها الدخول بطاقات
الحزن وبدا يحدث. بما فأخربها اللييل؛ اليومي النشاط هذا عن تتساءل الحبيبة والزوجة
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عىل الندم فانتابني لألرسة؛ وفائها وصدق بجمالها الثاني طفلنا تحمل وهي وجهها عىل
فصاحبتها الوقت. ذلك يف حامًال الحبيبة زوجتي وكانت القليل، أجل من الكثري إهمال
البقاء بني رصاع يف وكنت الوالدة. موعد يحني حتى أيام عدة ومكثنا املستشفى، إىل
بالغناء، وأُطرب الدخول ألنظم كالعادة؛ خانة املسافر إىل الذهاب أو وبجوارها معها
تحرير عن قيل ما كل ذهني يف وأستعرض املرسحية، واملخرجة الفنانة بجمال وأستمتع
شعرت عندما الرومانيس الحب انطفأ ذلك بعد وغريه. أمني لقاسم الجديدة واملرأة املرأة
يف األجانب ضيوفها مع العشاء ملشاركتها دعتني يوم مقصود استغالٍل إىل تحول أنه
كانت الدخل، محدود زلت ما وأنا العشاء ثمن أدفع وتركتني النيل. ضفاف عىل املعادي
الفرتة هذه فانتهت املعادي. يف تعيش كانت حيث الجديدة شقتها يف لها زيارتي ترفض
محطة إىل الباكر الصباح يف إليصالها مرة دعتني أن بعد خاصة الرومانسية، القصرية
جهتها من عيلَّ هبت التي الريح وأن يل باستغاللها أحسست رمسيس. شارع يف القطار

الزمن. بمرور أخرى ريٍح أمام ينفتح وربما قلبي فانغلق نقية؛ تكن لم
شقراء كانت طالبة رأيت مفتوًحا، مكتبي باب كان مرص يف بالقسم جالس وأنا
عرفت مكتبي، إىل دعوتها وتبتسم، يل تنظر وإيابًا. ذهابًا مكتبي، غرفة باب أمام تمرُّ
فيها أدرس كنت التي الغرفة هو نفسه مكتبي وكان الرابعة، بالسنة طالبة أنها منها
قالت: لها. أرشحه شيئًا تريد كانت إن فسألتها املعارص. العربي والفكر التاريخ فلسفة
لك؟» أوضحه املقررتنَي املادتنَي من غامض يشء يوجد «أال جديد: من فسألتها «ال.»

والنجاح. بالتوفيق لها فدعوت تضحك؛ وهي «ال.» أخرى: مرة قالت
السيارة باب فاتحة أرسعت القسم، مغادًرا سيارتي أركب رأتني كلما وكانت
خارج وأنا فأشكرها. غازية، مياه وزجاجة شوكوالتة قطعة يدها ويف وتدخل بجواري
نرص.» مدينة إىل طريقي يف «أنا لها: قلت يوم، يف بجواري تركب وهي الجامعة بوابة من
تريدني كانت إن فسألتها بالهرم؛ فيصل امللك شارع إىل آخر اتجاٍه إىل ذاهبة هي فتقول
مرات. عدة ذلك منها وتكرر بعيد. واملكان طويل املشوار أن بحجة رفضت أوصلها؟ أن
عىل الجامعة خلف تقع القاهرة، بجامعة التدريس هيئة بمنازل شقة اشرتيت قد وكنت
لألساتذة، خاصة حجراٌت بالقسم يكن فلم طالبي، فيها أستقبل كي منها، قريبة مسافٍة
يظن ال حتى مفتوًحا الشقة باب نرتك وكنا والطالبات، الطلبة فيها استقبلت وبالفعل

شيئًا. األمر يف أن أحد
مع دعوتها تالحقني، زالت ما وهي التمهيدية السنة وأنهت الطالبة تخرجت وملا
أن وبعد السوء، ظن بي ظانَّة فرفضت الجامعة، شقة يف الجديد مكتبي إىل غريها
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الفرنسية باللغة املطلوب الكتاب وكان املاجستري، رسالة وخطة موضوع عىل اتفقنا
إىل رحالتي إحدى ويف مرص، يف موجودة ليست والرتجمة اإلنجليزية. اللغة إىل ومرتجًما
قطع مقابل هدية لها وأعطيتهم أجزاء، ثالثة يف اإلنجليزية الرتجمة لها اشرتيت الخارج
فيه أحرض يوم كل تقريبًا يل تحرضها كانت التي الغازية املياه وزجاجات الشوكوالتة

للجامعة.
هناك أشارك كنت حيث الدويل الكتاب معرض إىل رشقية حلوياٍت يل أحرضْت كما
يكفي بأنه فنهرتها وهيئتها، لباسها يف عرشة» «سنجة عىل تبدو هيئتها وكانت بندوة،

قبُل. من أحرضته ما
دون اإلنجليزي النص عىل رشوح ومجرد العربية باللغة مكتوبة رسالتها كانت
املعيدين أحد أن ويبدو نتيجة، أو بها إشكال أو للرسالة، تقسيم أو موضوع أو منهج
تصوير مكاتب وربما املال، من مبلغ مقابل لها بكتابتها قام قد الشبان األساتذة أو
هذا أعدت التي هي الجامعة خلف الرسايات» «بني بمنطقة املنترشة املستندات وترجمة

املال. من الكثري مقابل الرشح
يل صوًرا فأعطيتها املستمرة؛ بي التصاقها درجة البداية منذ الحظت قد وكنت
نظام، بال مكتبي بأدراج مكدَّسة وكانت الطالب، مع إلندونيسيا رحالتي عىل تحتوي
الصور بها وضعُت التي الحقيبة أخذِت وترتيبهما. لها الصور لجمع «ألبوَمني» ابتعُت
الصور؟» ترتيب من انتهيِت «هل سيارتي: تغادر وهي سألتُها مدة وبعد واأللبوَمني،
لم شهرين.» وانتظرت والدي؟ ملقابلة تأتي «متى وسألتني: إيلَّ نظرت ترد أن من وبدًال
وبعد سؤالها، يف أفكر وأنا منزيل إىل وغادرت عنه أجب لم ولذلك حينها، السؤال أفهم
حقيبة يف يضع كان بالجامعة، عيلَّ يتعرف لكي أخوها جاء تقصد، ماذا فهمُت أيام عدة
مزرعة لديهم ألنهم يل هدية كانت عددها، أذكر ال باملانجو مملوءة كرتونًة سيارته
وشكرتهما. سيارتي، إىل ونقلتها املانجو فأخذُت ، فأرصَّ قبولها، يف فرتددت مانجو،

كبرية. مناصَب يف االشرتاكي االتحاد يف أعضاء أنهما بعُد فيما وعرفت
صوري اسرتداد عىل حريًصا كنت مدة وبعد تجاهها، بيشء أبادر لم ذلك بعد
فقدتها ربما بأنها والدتها ردَّت الصور، وطلب بهم االتصال زوجتي من فطلبُت منها؛
يل تُرجعها ولن أمان يف بها تحتفظ بأنها وقالت أخرى مرًة اتصلت ثم تجدها، ال فهي
زوجتي كانت بالجامعة، العليا الدراسات طالبة ابنتها مصاريف نظري مادي بمقابٍل إال
عيلَّ العزيزة والصور الحد ذلك عند األمر وانتهى تفعل، لم ولكنها إهانتها، وشك عىل
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إىل تحويلها أنوي التي مكتبتي إىل ألضمها يل تعيدها أن أرجو زلت وما عندها، زالت ما
باسمي. ُمتحٍف

البرشة، بيضاء كانت اإلعالم، بكلية شابة أستاذٍة عىل تعرفت األيام من يوم ويف
يف بمكتبي زيارتي إىل دعوتها الطول، قصرية وكانت رقيقة. ابتسامٌة وجهها عىل ترتسم
معها. الحديث أستطع فلم شديد، ببطءٍ تسري وهي املوعد، عن متأخرة أتت اآلداب، كلية
القاهرة» «جامعة قرية يف نصطاف كنا حيث الشمايل الساحل يف ثانية مرًة وقابلتها
هاتفي عىل املاء وتساقط مبتًال كنت وجلسنا، وعرفتني، عرفتها، السباحة، حمام حول
وبعد الهاتف، لتعطل نظًرا رسيعة دائرٍة يف تدور وكانت األرقام. نقل يف فأرسعت النقال؛
صالًحا يعد لم هاتفي إن قال إصالحه، يحاول لكي متخصص إىل ذهبُت غادرُت أن
كانت فراقها، وبالتايل رقمها ضياع عىل حزني من أكثر عليه فحزنت املياه؛ بسبب للعمل

دائمة. عالقًة وليس عابًرا لقاءً كان عاتية، ريًحا وليست خفيفة ريٍح مجرد
طفلنا مع عادت حيث الحبيبة، زوجتي وجود أثناء األمريكية املتحدة الواليات ويف
املاجستري دراسة تودُّ كانت ألنها نظًرا والدتها مع هناك وترتكه للقاهرة لتوصله األول
شهَرين ملدة بمفردي الشقة يف أقيم الوقت ذلك يف وكنت بها، أعمل التي الجامعة يف
إحدى ودعتني وحدتي، من يخففوا كي مرات عدة الجامعة يف بأصدقائنا التقيت تقريبًا،
أعىل من فيالديلفيا أرى كي املدينة وسط يف منزلها إىل بالجامعة املوظفات السيدات
وتقرتب عاًما. عرش خمسة بحوايل تكربني السن، يف كبرية سيدًة كانت فيها. نقطة
للثقافة عالمات أي عليه يبدو ال الذي األمريكي صديقها معها وكان املعاش، سن من
النافذة من النظر من نتمكن لكي بجوارها الجلوس إىل دعتني غادر أن وبعد واملعرفة.
ألنه العذري؛ الحب لت فضَّ ولكنني العذري، غري الحب لحظات إحدى معها عرفت مًعا،

ثقيل. بارٌد يل بالنسبة العذري بعد ما الحب أن حني يف الجمر، من أحرُّ
كانت األهل، لرؤية زيارة يف مرص إىل الحبيبة زوجتي عادت أن بعد املغرب ويف
الطريق يف وإما كخادمات، يعملن كن إذ املنازل يف أراهن املنال، سهلة املغربيات بعض
وتأتي. فتستجيب تناديها أن يكفي الجامعة. يف شابات أستاذات حتى أو يتهادين، إذ
وكانت مغربية. من متزوًجا كان جيًدا، هناك النساء يعرف مرصي صديٌق معي وكان
االحتالل آثار من أو األندلس، بقايا من ربما التحرر، روح يمثلن املغربيات النساء
مرص. يف عندنا مثل القوية الدينية السلطات عن الفكري استقاللهن من أو الفرنيس،
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وال واحدة، ملرٍة ولكن األجنبي، ملعرفة تتشوق اليابانية املرأة كانت اليابان ويف
أو القطار، يف العامة، الحياة يف تعرفه لزوجها. خيانة هذا تسمي وال ذلك، بعد تعرفه

العامة. املحال يف أو العمل، مكان يف
إىل تميل — الغربية املرأة عكس عىل — قصرية الحجم، صغرية اليابانية واملرأة
سكٌن لها يكون وقد بدقة، األجنبية اللغات تعرف ال والثرثرة، الكالم تحب ال الصمت،
باألجنبي عالقتها يف تستمر التي هي منهن القلب طيبة متزوجة، كانت لو حتى خاص،
منه أصابها ولو يشء، بكل أجله من تضحي حياتها، من جزءًا فيصبح طويلة؛ ملدٍة
حني عيناها تدمع مخلصة، وفيٌة، كريمٌة، وهي بمفردها. وحلَّته معه تعاملت مكروه
تقلَّ حتى سنوات لعدة املراسلة يف وتستمر وعاد، إليها حنَّ ربما تراسله تظل الفراق.

ذكريات. إىل الصداقة فتتحول الرسائل،

68



الرابع الفصل

واملحاكامت القضاء

كلغٍة األملانية اللغة أدرس كنت الرابعة، السنة يف وأنا الجامعة يف محاكمة أول كانت
التاريخ؛ قسم يف األملانية اللغة دروس أحرض كنت االمتياز. قسم يف كنت ألنني إضافية؛

الفلسفة. قسم يف العليا الدراسات يف األملانية للغة قسم يوجد ال ألنه
فاعرتضت. اآلثار قسم مع األملانية اللغة يف االمتحان ورقة وجدُت العام آخر وىف
املطلوب االمتحان نصوص وكانت التاريخ!» قسم يف األملانية اللغة أدرس «إنني وقلت:
يوم املراقب يل فقال التاريخ. قسم يف درسُت ا عمَّ بألفاظها تماًما غريبة ترجمتها
فبدأُت فيه.» حدث ما ترشح للعميد طلبًا «اكتب الحرس: من ضابًطا وكان االمتحان
الحرس ضابط فانزعج «… اآلداب كلية عميد الفاضل «أخي بجملة الطلب بكتابة
إال سيد «ال فقلت: العميد؟» السيد تكتب ال وملاذا الفاضل؟ أخوك العميد «هل ورصخ:
أكثر فانزعج قبطيٍّا الضابط وكان إخوة.» العباد أن عىل شهيد «وأنا الرسول: وقال هللا.»
ويبدو بها. أكتب التي الريشة بيدي وكان ا محتجٍّ فقمت األدب!» قليل «أنت وقال: وأكثر
ولكن ذراَعه، الريشة سنُّ فجرحت الصيف، يف كنا حيث العاري بذراعه احتكت أنها
التحقيق، إىل حوَّلني ذلك العميد رأى وملا العميد. إىل الضابط فأخذني أكثر؛ كان الحرب
بأنني والالتينية اليونانية الدراسات قسم رئيس وشهد بالتهمة، عيلَّ الضابط فشهد
الغريب النص ترجمة يف ساعدني أنه بدليل االمتحان، ورقة تغيري طلب يف حق عىل
للقانون طبًقا املحاكمة لجنة الجامعة فكوَّنَت للمحاكمة. الكلية عميد وحوَّلني لصعوبته.
للجلوس موعًدا يل وحددوا القانون، يعرفون الذين الحقوق كلية من أساتذة خمسة من
«نعم». قلت: الفاضل»؟ «األخ للعميد قلت هل وسألوني: للمحاكمة. الجامعة مجلس يف
أخوك؟» العميد «هل فقالوا: إخوة». العباد أن عىل شهيٌد «وأنا الرسول: حديث وكررت
يؤدِّ لم فإن الواجب، أداء يف إال والكنَّاس العميد بني فرق وال أخي، هو «نعم قلت:
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بعض، إىل بعضهم األساتذة فنظر أفضل.» فالكنَّاس واجبه، الكنَّاس وأدَّى واجبه العميد
درجاتهم؟» عن النظر برصف باإلخوة الناس تنادي حياتك طوال ستعيش «هل وقالوا:
«ال قال: قد الرسول أن ذلك بعد وعرفت حياتي.» طيلة ذلك أفعل سأظل «نعم، قلت:
العميد وصف رفيض يف أخطئ لم فأنا ثم ومن محمد، سيدنا تقولوا ال أي تسيدوني»
يل محاكمة أول هذه وكانت األدب. قلة تهمة من برباءتي قراًرا فأصدروا «السيد». ب
ليسانس عىل الحصول من حرماني باإلمكان وكان العدالة. صدق وكانت الجامعة، يف

سنتني. أو سنة اآلداب
حاجياتي املنزل صاحب أخذ عندما باريس يف ثانية مرًة املحكمة أمام وقويف وكان
وحجز الحاجيات، وأخذ عنوة الباب فتح السطح. فوق منه رتها أجَّ كنت التي غرفتي من
من السويس قناة برشكة املوظف أخيه طرد بسبب ذلك وكان بفندق، غرفة يف ليلة يل
ألخربهم الطالبية الخدمات مركز يف الجامعة إىل ذهبُت وملا الرشكة. تأميم بعد مرص
رسوم ودفعُت هناك، إىل فذهبُت بالحي؛ العدالة قرص يف أقاضيه بأن نصحوني بذلك،
أمام ووقفت املحكمة، فاستدعته حينها. أملكه ما كل فرنكات؛ أربعة وكانت القضية
يعلم ألنه شيئًا؛ يقل ولم خجوًال، فكان املنزل صاحب أما حدث، ما له أرشح القايض
صاحب أقايض لكي الحكم بها زرقاء ورقًة القايض وأعطاني القانون. ضد فعله ما أن
الحكم وكان نهائي، آخر يتبعه ابتدائيٍّا كان الحكم هذا أن ويبدو العليا، باملحكمة املنزل
املنزل صاحب وأخذني بانتظام. اإليجار أدفع دمت ما السطح فوق غرفتي إىل أعود أن
السطح غرفة إىل وتعود حقك، وتأخذ النهائية، املحكمة إىل األمر «سنرفع وقال: جانبًا
أخرى رسوًما ويتطلَّب القضاء، أمام يدافعان محاميني يتطلب واألمر ذلك.» يف شك ال
املرتفع؟ املحامي وأجر القضية، ومصاريف الالزم، باملال آتي أين من ففكرت للقضية.
كما بالجامعة. الطالبية الخدمات مركز طريق عن أخرى غرفٍة عىل حصلت قد وكنت
معذور ولكنه حقي، يف قانونيٍّا ً خطأ ارتكب قد يكون ربما املنزل صاحب بأن شعرت
السطح غرفة يف يسكن مرصي ومعذوٌر مالبسه، بحقيبة مرص من أخيه لطرد نفسيٍّا
الناحية من حق عىل فكنت أنا أما النفسية. الناحية من حق عىل فهو ملنزله. التابعة
وتعاطفُت عليها، هو التي النفسية الحالة وقدَّرت غيابي، يف غرفتي داهم ألنه القانونية؛
خطأ؟ فوق ً خطأ أحمله هل بخطئه، معرتًفا الرأس مطأطئ واقف وهو إنسانيٍّا معه
واسرتداد لصالحي، االبتدائي الحكم نرصة يكفيني النفيس؟ والخطأ القانوني الخطأ
صفي، يف كانت وإن حتى القضاء، من الثانية باملرحلة نفيس أشغل وكيف كرامتي.

70



واملحاكمات القضاء

العلم، خارج بيشء لالنشغال وقت عندي وليس للمحامي، أدفعه مال يل ليس وأنا
تأميم أن له ورشحت املنزل، صاحب عىل فسلمت أجلها؟ من أتيت التي الرسالة وهي
لتعطيل أنفسهم تلقاء من خرجوا البواخر يرشدون الذين املالحني وأن ملرص، حقٌّ القناة
حينها، األجانب هؤالء عودة ورضورة إدارتها، عىل قادرة غري مرص أن وإثبات املالحة،
وإرشاد القناة يف املالحة تنظيم عىل قادرون واليونانيني املرصيني املرشدين أن وأبلغته
له ورجوت بورسعيد، إىل السويس ومن السويس، إىل بورسعيد من وإيابًا، ذهابًا السفن

والسالم. الخري
قضية األوقاف وزير رفع عندما الخلق باب محكمة يف كانت الثالثة واملحاكمة
القايض فاستدعاني اإلسالمي». «اليسار ومجلة والتجديد»، «الرتاث األول كتابي بمصادرة
الفن ومتحف املرصية الكتب دار أمام وهي مرة ألول املحكمة ودخلت معلوم. يوٍم يف
لها املجاور املقهى يف يجلس كان والذي عليهما، الرتدد دائم كنت الذي اإلسالمي
«ملاذا يسألني: وهو القايض أمام وقفت إبراهيم». «حافظ مثل العظام مرص شعراء
طبًقا القديمة اإلسالمية العلوم بناء إعادة أريد أنني له فرشحُت الكتابنَي؟» هذين كتبت
الهم نفس عن فتعرب اإلسالمي» اليسار «مجلة أما ومطالبه. الحديث العرص لظروف
والجماعية، الفردية والحرية التقدم تحقيق يمكن كيف الشعبي؛ املستوى عىل ولكن
والقومية، الوطنية الوحدة وتحقيق واالستغالل، االستعمار نري من الشعوب وتحرير
سأل ثم الجماهري؟ قوة وعىل الذات، عىل واالعتماد االقتصادية، التنمية مشاريع وإنجاز
أخرى: مرًة القايض فسأله شيئًا، يقل فلم تريد؟» ماذا «وأنت الحكومة: محامي القايض
القايض فأصدر بذلك.» كلفتني الحكومة «إن قال: الكتابنَي؟» هذين مصادرة تريد «ملاذا
مسرتيح وأنا وخرجت القايض، فشكرُت املصاَدَرين؛ الكتابنَي عن واإلفراج برباءتي، حكًما
كل لديها والتي الحكومة، إقالق عىل قادران مجلًة أو صغريًا كتابًا أن وأدركت الضمري.
عىل املجلة طبعُت وقد شيئًا. أملك ال وأنا وجيش، رشطة، من السلطة؛ ومقادير أساليب

الخاصة. نفقتي
مرص يف القضاء أن الناس ليعرف يوًما؛ سأنرشها عندي الحكم حيثيات زالت وما

بالرضورة. للحكومة تابًعا وليس عادل
وحارضت هناك، وفلسفتي أفكاري انترشت أن بعد باليمن كانت الرابعة واملحاكمة
أحد دعاني محافظ، ويمنٍي مجدِّد يساٍر بني وانقسموا الطالب، بي وتأثر بجامعته،
«َمداعة» وسطها ويف متسعة حلقًة ووجدت فذهبت، والنقاش للحوار منزله إىل مشايخهم
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شدِّ يف األدوار يتبادلون الجالسني، حول يلفُّ طويل خرطوٌم بها عندنا، الشيشة وهي
«سمعنا الكبري: الشيخ وسألني يمضغونه. القات من َقدٌر منهم كلٍّ وأمام منها، األنفاس
أنني وكيف والتجديد» «الرتاث لهم فرشحت تقول؟» فماذا اليمن، يف واآلن مرص يف عنك
الذي االنكسار عرص إىل االنتصار عرص من وأنقلها القديمة، العلوم بناء أعيد أن أريد
ِيف الَِّذي ﴿َوُهَو القرآن ويف فلسطني؟ أجل من باألرض هللا أربط أن املانع فما نعيشه،
يأخذ كمن أريض يأخذ فمن َواْألَْرِض﴾. َمَواِت السَّ ﴿َربِّ إَِلٌه﴾، اْألَْرِض َوِيف إَِلٌه َماءِ السَّ
واملدينة واألرض والشعب هللا بني ربطوا عندما قبُل من ذلك اليهود فعل وقد إلهي. نصف
مات وإن امليعاد. أرض يف إال يعيش أن اليهودي يستطيع فال سليمان. وهيكل املقدسة
ذلك وسموا فلسطني. يف مات بأنه يشعر حتى رأسه تحت ترابها من حفنة يضع خارجها
ويستعملون فلسطني. يف وليس مكان كل يف فاهلل املسلمني عند ويقولون األرض». «الهوت
الحتالل قلبه يتقطع إسالميٍّا عامًلا باعتباري أفعل فماذا ِهللا﴾ َوْجُه َفثَمَّ تَُولُّوا ﴿َفأَيْنََما آية
وعانوا السياسيني، باملعارضني والسجون املعتقالت امتألت وقد أفعل وماذا فلسطني؟
أركان من ركن أول وهي الشهادة أستعمل أن يل يجوز أال التعذيب؟ أنواع كل من
والظلم القهر ألوان من عرصي يف يحدث ما عىل وأشهد هللا»؟ إال إله اال «أشهد اإلسالم
لآللهة نفي فعل األول، الشعور: أفعال من فعٌل بأنها هللا» إال إله «ال وأفرس واالستبداد؟
وأداة النفي أداة حذفنا فلو هللا». «إال الحق لإلله إثبات فعل والثاني إله»، «ال يف الكذبة
أداة زادت وإن اللفظ، لنفس تكرار ألنه حاصل تحصيل وهو هللا» «إله لبقي االستثناء

إحداها. يف التعريف
أَْن ِمنُْكْم َشاءَ ﴿ِلَمْن آلية طبًقا التقدم عىل املسلمني لبعث هللا أستعمل ال وملاذا
الفرق من بدًال االجتماعية العدالة إلثبات القرآن أستعمل ال وملاذا َر﴾؟ يَتَأَخَّ أَْو َم يَتََقدَّ
َواْلَمْحُروِم﴾، اِئِل ِللسَّ * َمْعلُوٌم َحقٌّ أَْمَواِلِهْم ِيف ﴿َوالَِّذيَن والفقراء األغنياء بني الشاسع
بالناس هللا أربط ال وملاذا َوأَِسريًا﴾؟ َويَتِيًما ِمْسِكينًا ُحبِِّه َعَىل الطََّعاَم ﴿َويُْطِعُموَن
أحوِّل ال وملاذا النَّاِس﴾؟ إَِلِه * النَّاِس َمِلِك * النَّاِس ﴿ِبَربِّ وهو وبالجمهور وبالشعب
عقلية؟ نقليٍة علوٍم إىل والفقه، والسرية والتفسري والحديث القرآن الخمسة: النقلية العلوم
واألكثر املرصية، بالجامعات الفلسفة أقسام من املستبعدة العلوم وهي العقل فيها أحكِّم

الدينية. والجامعات واملعاهد املساجد يف تأثريًا
املنسوخ، عىل والناسخ الفكر، عىل الواقع أولوية لها بأنها النزول أسباب أبرز ال ملاذا
القدماء قام كما املتن بنقد أقوم ال وملاذا الثابت؟ عىل املتحوِّل أولوية عىل ن يدالَّ وأنهما
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يكون وقد صحيح، غري واملتن صحيًحا السند يكون فقد الحديث؟ علم يف السند بنقد
كل يجمع موضوعيٍّا تفسريًا القرآن يُفرسَّ ال وملاذا صحيًحا. واملتن صحيح غري السند
الطويل، الرشح من بدًال والفقر والفساد، الظلم، مثل يهمنا واحد موضوٍع حول اآليات

الناس؟ حتى الفاتحة من
منه؟ والشفاعة واملساعدة للقوت وطلب للرسول تعظيم إىل السرية تتحول وكيف
فالرسول هللا»؟ رسول يا أعنا هللا، رسول يا «أغثنا الصوفية األدعية يف الحال هو كما

بشخصه. إلهيٍّا وليس للناس، رسالة صاحب
واألنفال والسبايا الرق قضايا يتناول القديم؛ االجتماعي إطاره يف الفقه يظل وكيف
الزوجات؟ وتعدد اليد وقطع والجلد والرجم الصلب مثل: والحدود الحرب، غنائم وهي
التي والتساؤالت الحقائق، هذه من يتعجبون بعض إىل بعضهم الجالسون فنظر
النفي. أو باإلثبات عليها اإلجابة أو رفضها يستطيعون ال وهم أمامهم، ووضعتُها قدمتُها
والخروج بالتكفري عيلَّ صدر قد حكًما رأيت التايل اليوم ويف غادرت، شكروني أن وبعد
علماء بإمضاء بالقصاص واملطالبة بالردة، عيلَّ والحكم املسلمني، األمة علماء إجماع عن
الفندق؛ إىل وتعيدني الجامعة إىل الفندق من تأخذني مصفحة عربٌة وجاءت اليمن.
يف معي ويدخلوا اليمن، علماء يناقشني أن يمكن وكان ولحمايتي، حياتي عىل خوًفا
يسمعوا أن يريدون وكانوا تكفريي. عىل مسبًقا النية وعقدوا آثروا، أنهم لوال الحوار،
وعدم صدقهم وعدم العلماء مستوى عىل حزين وأنا اليمن وغادرت الحكم. حيثيات فقط
عبارات عن يبحثون كانوا وأنهم نهايتها، أو الجلسة بداية يف سواء معي، رصاحتهم
اآلراء. اختالف مع حتى وقبولها الحقيقة ملعرفة والحوار النقاش وليس واالتهام التكفري
إللقاء االشرتاكي االتحاد حزب دعاني عندما املغرب، يف الخامسة املحاكمة وكانت
القاعة وكانت فاس، نزل يف املحارضة وُعقدت اإلسالم». يف الحكم «نظام عن محارضة
اآلفاق. تمأل املغاربة األشقاء عند شهرتي وكانت بالحضور، آخرها عن ممتلئة كبريًة
فهو اإلسالم يف الحكم نظام «أما قلت: الناس؛ كل عني يعرفه بما املحارضة أدَّيت
اختيار من جمهوري، شعبيٌّ حكٌم هو بل وراثًة وال إمارًة وال سلطانيٍّا وال ملكيٍّا ليس
واستعملت الشعب.» سلطة عىل ويؤكد امللك، سلطة يقيد دستوري حكٌم وهو الناس،
أحد فقام أَِذلًَّة﴾ أَْهِلَها أَِعزََّة َوَجَعلُوا أَْفَسُدوَها َقْريًَة َدَخلُوا إِذَا اْلُملُوَك ﴿إِنَّ املعروفة اآلية
الرشطة ألقت املحارضة وبعد قلت، بما األمنية السلطات ليبلغ مرسًعا وخرج األساتذة
«ال.» قلت: بعينه؟» ملًكا تقصد «هل استجوابي: وتم القسم، إىل وأخذوني عيلَّ، القبض
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وكنت حصانه؟» حافر أو قدَميه أو وجنتَيه أو رأسه تقبيل يجوز ال قلت «فلماذا فقالوا:
رحلته يف الخطاب بن عمر «بأن لهم: قلت امللك. مع القبائل تعامل يف ذلك رأيت قد
الزهوة غلبتني قائًال: الحصان عن وابتعد مرسًعا ل فرتجَّ تحته الحصان تبخرت للقدس
فذلك «ال؛ فأجبت: قدَميهما؟» أو والَديك يَدي تقبِّل «أال فسألوا: نفيس.» أذل أن فأردت

يكون.» أن يجب ال وخضوع استعباد
مكان، كل يف عني تبحث وأرستي بالقسم، محجوًزا طويلة مدًة بعدها وانتظرت
فقط ليس امللكي األمر جاء حتى الليل، طوال عني يبحثون الزمالء املرصيون واألساتذة
ساعة؛ وعرشين أربع ظرف يف كلها البالد من بإخراجي ولكن القسم من بإخراجي
سيكون ذلك أن وأبلغه القرص يف الجامعة ممثل إىل الفالسفة أصدقائي أحد فهرع
يجوز ال كبري مفكٌر وأنني واملغرب، مرص بني العالقات سوء نتائجها من كربى، فضيحًة
يونيو آخر حتى الطرد بتأجيل جديًدا قراًرا امللك فأصدر الطريقة؛ بهذه معه التعامل
السبب بأنهم املرشقيني األساتذة امللك اتهم وقد باملدارس، ألوالدي الدراسة انتهاء عند
فعاد االشرتاكية. بأفكارهم والناضور» «الحسيمة يف املغرب شمال املظاهرات اندالع يف
خسارة سيكون طردي بأن له وقالوا القرص، يف الجامعة ممثل إىل املغاربة أصدقائي
مني فطلب بالجامعة، للتدريس ورجوعي الطرد، قرار بإلغاء ورجوه الفلسفي. للفكر
يف الحكم نظام هو هذا ماذا؟ عن «أعتذر الوسائط طريق عن فأبلغته االعتذار؛ امللك
خارج الطرد قرار وظل أعتذر. ولم السلطان.» تأليه فيه يجوز ال شوري نظام اإلسالم،
تُدرِّس كانت حيث الجامعية وظيفتها من االستقالة زوجتي من طلبوا ثم قائًما، البالد
«أتيت بعنوان املغربية «أنوال» جريدة يف مقاًال كتبُت املغادرة وقبل اإلنجليزية، اللغة
وأخذت القاهرة. إىل بالطائرة الثالثة أوالدي وأرسلت مكرًها». وأتركه طائًعا، املغرب
ثم طارق جبل أعرب كي طنجة إىل املغرب شمال إىل وتوجهت السيارة يف معي كتبي

يوغسالفيا. عاصمة بلجراد زرت إيطاليا، وشمال وفرنسا إسبانيا لجنوب أكمل
أدفع ال «ملاذا لهم: وقلت بالدوالر، الفندق ليلة أدفع أن مني طلبوا بلجراد ويف
أجنبيٍّا أعترب وهل مرصي «أنا قلت: لألجانب.» القاعدة هي «تلك قالوا: املحلية؟» بالعملة
وأمريكا وأفريقيا وآسيا االنحياز عدم وعالم الثالث العالم عن وماذا يوغسالفيا؟ يف
أن أو املحلية بالعملة الدفع عىل وأرصرُت بالدوالر، الدفع عىل وا فأرصُّ الالتينية؟»
تركوني تنازيل وعدم جديتي رأوا وملا املدينة، محافظ إىل أو الرشطة، قسم إىل يأخذوني

أجنبيٍّا. ليس يوغسالفيا يف املرصي ألن املحلية؛ بالعملة أدفع
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فقالوا: هذا؟» «ما فسألت: األفق؛ يف احمراًرا وجدنا أثينا ويف أثينا، وصلت ثم
ومخيمات الغابات يف وانترشت النار، اندلعت قصرية مدٍة وبعد الغابات.» «حرائق
النريان.» عن بعيًدا آخر فندٍق إىل «اذهبوا وقالوا: السفر جوازات فأعطونا السياح؛
أن وأريد أرفض وأنا بالدوالر أدفع أن يريدون املأساة؛ تكررت آخر. فندٍق إىل وذهبنا
االستقبال موظف فاستغرب الثالث؛ العالم أبناء من مرصي ألنني املحلية بالعملة أدفع
الثالث اليوم ويف مضض. عىل مني فأخذوها املحلية؛ بالعملة إال أدفع لن أنني فأخربوه

اإلسكندرية. إىل ومنها برييه ميناء إىل الرحلة الستكمال رسنا
وأخي والدي فوجدت اإلسكندرية؛ إىل سيارتي تحمل الباخرة أخذت وهناك
الثاني اليوم ويف املغاربة، حي يف لنا أقرباء عند باإلسكندرية ليلة وأقمنا بانتظاري،
الصناديق محتويات ألن الجمارك موظف فحزن الجمرك، يف الكتب صناديق بفتح قمنا
رصيف من سيارتي عن باإلفراج ذلك بعد قمنا نظره، يف شيئًا تساوي ال كتب مجرد
موظف أمام فاحتججنا األمامي؛ الزجاج احات ومسَّ الجانبية املرآة برسقة وفوجئنا امليناء،
وحملنا الجمرك، فدفعنا أصًال.» تَُرسق لم السيارة أن هللا «احمدوا قال: الذي الجمارك

وشوق. بحب أوالدي استقبلنا القاهرة، ووصلنا النقل، عربة يف الكتب صناديق
سبعني من أكثر الدولة رئيس َفصل عندما مرص يف السادسة املحاكمة وكانت
معاهدة ملعارضتهم وذلك الشخصيات؛ كبار ومن الصحفيني من ومثلهم جامعيٍّا، أستاذًا
حقوقنا خرق بأنه للرئيس اتهاًما قدمنا بعدها إرسائيل. مع السالم واتفاقية ديفيد كامب
الشئون وزارة يف العمل نصيبي وأن سياسية، ألسباٍب الفصل بقرار واإلنسانية الجامعية
عنَّا وترافع الدولة. مجلس يف املفصولني جميع رفعها جماعية القضية وكانت االجتماعية.
ويجيب مطالبكم؟» «ما يقول: القايض وسمعت املفصولني، الحقوق كلية أساتذة أحد

وظائفنا. إىل بالعودة حكًما القايض فأصدر وظائفنا.» إىل «العودة املحامي:
واحد، بشهر الفصل فيها تم التي سبتمرب قرارات بعد الرئيس اغتيال تم قد وكان
نصف بعودة قبلها قراًرا أصدر الدولة مجلس يف قضية رفعنا أننا خليفته علم وعندما
بالطبع، منهم واحًدا أكن ولم وطنيتهم). إثبات تم (الذين وظائفهم إىل فقط املفصولني
صدر وبالفعل الدولة، مجلس حكم يصدر حتى وظائفهم إىل العودة الجميع ورفض
ففي والدستور؛ الجامعة قانون خرق قد امُلغتال الرئيس وبأن جميًعا بعودتنا الحكم
السلطة وليس الدور بهذا تقوم جامعية، محاكماٍت ولجان تأديب مجالس الجامعات
الوزارة. يف موظف وأنا مرتبي من ُخصم ما يل وردوا الجامعة إىل فُعدُت السياسية؛
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كتابي أكتب إليها، الرجوع وحتى الجامعة من الفصل منذ سنة املنزل يف بعدها جلست
االستغراب». علم يف «مقدمة

املرصي الشيوعي الحزب يف أو املسلمني اإلخوان جماعة يف كعضو محاكمتي تتم لم
يف ومؤثرة ومشهورة معروفة مؤلفاٌت له كمفكر بل املتشددة، اإلسالمية الجماعات يف أو
باتهام التنفيذية السلطات نظر قرص عىل يدل وهذا واإلسالمية. والعربية املرصية الثقافة
من جزء السياسية فاملعارضة الصحة؛ من لها أساس ال سياسية بتهٍم خالفها من كل
غًدا. املعارضة ويف اليوم تبقى قد والسلطة غًدا، السلطة ويف اليوم املعارضة يف النظام.
يف والديمقراطي الجمهوري الحزبنَي بني الديمقراطية الدول جميع يف الحال هو كما

بريطانيا. يف والعمال واملحافظني األمريكية، املتحدة الواليات
ساحة يف حقي عن مدافًعا الوقوف يف عني بالنيابة املحامي قام محاكمتنَي ويف
أرض قطعة بيع عن اإلعالنات صفحة يف األهرام يف إعالنًا رأيت عندما األوىل القضاء؛
يف مفتشة أنها واتضح اإلعالن، بصاحبة فاتصلت نرص. مدينة يف مرت خمسمائة حوايل
عىل قسمتها قد كانت والتي للوزارة ملًكا األرض قطعة كانت وقد والتعليم، الرتبية وزارة
توقيع عند محاٍم وبحضور جنيًها، وثمانني مائًة اإلعالن حسب املرت ثمن كان املفتشني،
ستني كان ثمنها أن عرف للمفتشة األرض ملكية أوراق عىل اطالعه وبعد البيع عقد
نرص مدينة منطقة كانت وقد يل، البيع عند أضعاف ثالثة ستكسب إنها أي للمرت جنيًها
ورمال، صحراء مجرد تقريبًا، أحد يسكنها ال املايض القرن تسعينيات يف الوقت ذلك يف
ستمائة بحوايل البيع وأرادت املفتشة، طمَعت النهائي العقد لتوقيع األوراق إعداد وأثناء
مرًة الثمن أضعاف تسعة تكسب وبالتايل املعلن، الثمن أضعاف ثالثة أي للمرت؛ جنيه
املرت سعر وصل حتى تدريجيٍّا ترتفع األسعار وكانت االستغالل. هذا رفضُت واحدة،
يجوز ال هذا بأن السيدة إقناع املحامي محاوالت وأثناء املعلن، السعر أضعاف ثالثة
املحامي واضطر فرفضت. الصحيفة؛ إلعالن طبًقا واملشرتي البائع بني فاالتفاق قانونًا
املتفق املبلغ املفتشة فأخذت لصالحنا؛ القايض وحكم حدث، بما دعوى عليها يُقيم أن
فقلت ُرزمة؛ ُرزمًة املالية األوراق تعد أن تحاول حجرها يف املبلغ ووضعت أوًال، عليه
أن وطلبُت جنيه، ألف مائة حوايل املبلغ كان فقد اليوم؛ طيلة سيستغرق هذا إن لها
السعادة وكانت فرفضت. بنك، إىل بنك من املبلغ تحويل يتم لكي حسابها رقم تعطيني
رزمة األخرى هي فتحت التي أختها وبجوارها املالية األوراق ُرزم تعدُّ وهي عليها تبدو
مرص محطة ميدان إىل أذهب لم بأنني ضدي دعوى املفتشة أقامت ذلك ومع . تعدُّ وبدأت
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عليها فأقام البناء؛ بمخلفات الرصيف إشغال ثمن آخر مبلًغا لها أدفع عقار يوجد حيث
مخلفات رفع ثمن أدفع لم ألنني النهائي؛ العقد توقيع لعدم أخرى دعوى املحامي
التوقيع إال حيلة أمامها يعد لم وبالتايل للحي؛ املطلوب دفعنا بعد القضية وكسبنا البناء،

البيع. عقد عىل النهائي
بالبناء الخاص الهنديس الرسم عىل املوافقة تأخَرت عندما كانت الثانية، والقضية
تحت بناؤه يتم ما كل إن وقال القوانني بهذه علٍم عىل املقاول وكان الحي، مجلس من
واألعمدة األساسات بناء يف فبدأ األساسات؛ مثل ترخيص إىل يحتاج ال األرض مستوى
بناؤها تم قد األساسات أن من للتأكد ومساعده الحي مهندس حرض وملا عليها، القائمة
عدم أوراقه يف فكتب األرض سطح عن ارتفعت وقد األعمدة ورأى األرض سطح تحت
وكتابة والتفتيش الحي مهندس أشاهد كنت وبينما البناء. رخصة عىل للحصول املوافقة؛
قد اآلخر الصف عىل العمارة وكانت املياه، دورة عن املهندس مساعد سألني املالحظات،
وهو برسعة وخرج فدخل العمارة، بمدخل الحمام يدخل أن عليه فأرشت بالفعل، بُنيت
أفهم ولم اإلشارة، فكرر يريد؟ ماذا أفهم فلم أتبعه، أن ويشاور البنطلون أزرار يغلق
لكي تتبعه حتى لطفي لنادية يوسف حسن فعل كما الثالثة للمرة اإلشارة وكرر أيًضا،
فيما ذلك فهمُت «الخطايا». فيلم يف حافظ الحليم عبد أخيه من زواجها عىل معها يتفق
يكلفك ماذا لك أقول لكي املقابلة العمارة إىل تعال تعني كانت اإلشارة أن ويبدو بعُد،
الرشوة. يعني أنه وفهمت الرخصة؟ إعطاء عىل نوافق حتى الحي ومهندس تعطيني أن
قراره فأصدر فرفضت؛ الفساد، هذا ضد وأخالقيٍّا حازًما، مثاليٍّا الوقت ذلك يف وكنت
األريض الدور وإقامة البناء يف بدأت أني بحجة املساعد املهندس وأيَّده املوافقة، بعدم
يجوز بأنه الحي ضد قضائية دعوًة بي الخاص املحامي فرفع الرتخيص؛ انتظار دون
وظلت القضية. وكسبت بعُد، األريض للدور أرضية تقم لم دام ما البناء وبدء األعمدة رفع
خاصة البناء، إليقاف وسيلة عن والقوانني الدفاتر كل يف تبحث والتعليم الرتبية مفتشة
مضاعفة تستطيع أنها وتصورْت قليلة فرتٍة يف مرة خمسني املرت ثمن ارتفع أن بعد
طابًقا يرتفع البناء أن رأت وملا وأختها. هي مليونرية تصبح كي أخرى مراٍت السعر
أنها بعدها وعلمنا استسلمت. تنجح لم مرتني البناء إليقاف محاوالتها وأن طابق فوق
أن بإمكانها وكان الشاري. أرضت وال رضيت هي فال يرتفع، زال ما والبناء توفيت، قد

زمانها. سلطانة وتعيش املتعاقدين، رشيعة فالعقد عليه؛ املتفق املبلغ تأخذ
خمسة منها بنيت طوابق، بسبعة ترصيحه كان والذي املنزل بناء أتممت أن وبعد
وبالتايل الطابَقني، هذين مني يشرتي ثم آخَرين طابَقني أبني أن املقاول مني طلب فقط،
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أنا وألوالدي، يل كله املبنى إن وقلت فرفضت. تذكر؛ تكاليف دون تم قد البناء يكون
تؤسس أن تريد كانت التي لزوجتي وطابق ملكتبتي، منهم كامل طابٌق لطابَقني؛ أحتاج
الثالثة. ألبنائي طوابق ثالثة ثم السينمائية، للمكتبة ومكانًا السينمائي للنقد مركًزا به
وسأتكلف الهواء؟ ترفض فلماذا ملكك الهواء «ولكن يل: فقال ذلك. من أكثر أحتاج فال
فرشحت يل.» الطابَقني هذين بيع من ستكسب بل شيئًا ذلك يكلفك فلن الطابقني بناء أنا
والراحة الخصوصية عن البحث قضية ولكنها خسارة أو مكسبًا ليست القضية أن له
برًجا نبني لكي اتصاالت رشكة مع تآمر إقناعي يف فشل وملا وألوالدي. ولزوجتي يل
إلقناعي محاولة يف شهريٍّا جنيه ألف سبعني قدره بإيجار املنزل سطح فوق طويًال
املنزل سطح يف الجلوس من أُحَرم سوف وأنني لرشكة تحول منزيل أن فتصورت بالبيع.
االتصاالت، برج رحمة تحت يكون سوف ألنه الشتاء؛ يف الدافئة بالشمس واالستمتاع
عىل يعملون والذين السطح من والنازلني الصاعدين بالغرباء مليئًا سيصبح املنزل وبأن
حاولت أنني يف أتأمل وأنا بالغباء، اتهمني واملقاول بالقشعريرة، فشعرت الربج؛ هذا
األبراج هذه بناء تم «وكيف وتساءلت: ما، يوًما يشء كل وسأترك الحياة هذه يف البناء

والدولة؟» واملهندس واملقاول السكان سعيٌد، والكل امليدان ويف بجواري العالية
أخاطر وقد الجديد العقارية والرضائب العقارات تسجيل قوانني عن أسمع واآلن
ملكتبتي أوسع ومكان للتأليف، أتفرغ ولكي منزيل وخصوصية لهدوء ثمنًا اآلالف بدفع
السابعة بلغُت وقد عمري وفيهم بينهم أضعت كتاب» ألف «ستني حجمها بلغ التي
وفقري، غني بني فرق ال املواطنني، جيوب يف ما كل تأخذ أن تريد والدولة عاًما. والثمانني

ألجله. يعيش ومن الوطن، عىل يعيش من بني
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العلمي االضطهاد

عند أفالطون اضطهاد تم فقد اإلنساني، الفكر تاريخ قراءة من العلمي االضطهاد عرفُت
اضطهد من أكثر وما بالتوحيد. لقوله إخناتون اضطهاد وتم «الجمهورية». كتابه كتابة
ومن تيمية، وابن حنبل ابن الفقهاء ومن رشد، ابن مثل اإلسالمي الفكر رجال من
الوسيط العرص يف االضطهاد استمر وقد اإلعدام! حد إىل والسهروردي الحالج الصوفية
الكنيسة واضطهاد الديني. اإلصالح حتى األحرار واملفكرين الكنسية، للعقائد للمعارضني
يف االضطهاد واستمر «الربوتستانت». ضدها املحتجني ولكل لوثر، ملارتن الكاثوليكية
أثبت الذي وكوبرنيكس اغتياله، اإلثم يد حاولت الذي اسبينوزا عند عرش السابع القرن
فكرنا ويف بسجنه، األرض حول الشمس دوران وليس الشمس حول األرض دوران
السجن، يف التعذيب من عطية شهدي وتويف قطب، وسيد عودة القادر عبد أُعدم الحديث
العمال. ثورة من خوًفا ١٩٥٢م عام املرصية الثورة أول يف والبقيل خميس أُعدم كما

كنت الرابعة، وبالسنة الفلسفة قسم يف بالجامعة طالب وأنا يل اضطهاد أول وكان
وكنت املاضية. الثالث السنوات يف األول ترتيبي مواد، ثالث يف العام آخر امتحانًا أؤدي
وباالعرتاض لألساتذة، ومناقشاتي الفطرية، بالحرية معروًفا كنت معيًدا، ألكون مرشًحا
أفضل اختيار عىل تقوم وكانت الصناعي، النفس علم مادة ففي آرائهم. بعض عىل
والعسكرية. املدنية الصناعة تحتاجه ما وهو والعقلية، البدنية القدرات حيث من العمال
علم يف اإلنجليزية باللغة كتابًا املقرر وكان بعُد، ظهرت قد اإللكرتونيات تكن ولم
املجتمعات يف الرأسمالية بالنظم مرتبط ألنه العلم؛ هذا أحتمل ال كنت الصناعي، النفس
يف العلم هذا معه يفيد ال زراعي مجتمٍع يف ونحن القدرات قياس عىل يعتمد الصناعية،
فيما وهورسل برجسون فعل كما شعوري علٍم ممارسة إىل أدعو وكنت قليل. يف أو كثرٍي
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وعىل النفس علم من أخرى أنواٍع عن وأدافع الصناعي، النفس علم أهاجم كنت بعُد.
والثقافية. والسياسية، واألدبية، االجتماعية، الشعورية، النفس علوم مقدمتها ويف رأسها
الطلبة باقي ألن بسهولة؛ تمييزها ويتم االمتحان، يف وإجابتي ورقتي تُعرف وكانت
فكان اآلخر، والرأي الرأي عىل بعُد يعتاد ال مجتمعنا كان وملا األستاذ، يقوله ما يكررون
درجًة عرشة اثني املادة أستاذ فأعطاني السائد؛ للرأي تشويه أنه عىل اآلخر الرأي يُعامل
درًسا يُعطي األستاذ كان املعارصة الفلسفة الثانية؛ املادة ويف مقبول. أي عرشين من
اإلسالمي بالفكر وليس بالغرب تُعني املعارصة الفلسفة أن ننبهه وكنا عبده. محمد عن
نقده يمكن ال العالم، يف األول املفكر وكأنه عبده بمحمد معجبًا كان ولكنه املعارص،
عىل الثورة إىل يدعو كان والذي عبده محمد أستاذ األفغاني دعاة من أنا وكنت بيشء.
عبد فكره واستأنف العرابية، الثورة مفكر وهو الشعب. مصالح عن والدفاع الخديوي
قائًال: توفيق الخديوي أمام عابدين قرص يف يقف عرابي جعل الذي هو كما النديم هللا
الذي وهو اليوم.» بعد نستعبد ال فوهللا عقاًرا؛ أو تراثًا يخلقنا ولم أحراًرا خلقنا هللا «إن
وال بفأسك األرض تشقُّ كيف عجبُت الفالح «أيها وقال: يفلحها ملن األرض أن إىل دعا

ظاملك؟» قلب تشقُّ
إىل أُرسل فقد عبده محمد أما عاًما، ثالثني ملدة سيالن جزيرة إىل عرابي ونُفي
يمسك األفغاني وكان سنوات، ثالث ملدة بريوت يف بها أستاذًا اإلسالمية املقاصد جمعية

ملثبِّط.» إنك «وهللا له: ويقول بتالبيبه
أن التوحيد» «رسالة يف يَعترب وكان الفلسفة، يف األعىل مثيل عبده محمد يكن لم
أي دون العقل أنصار من كنت وأنا النبي، هو الويص هذا وأن ويص إىل حاجة يف العقل
عىل أكتب وكنت الدرس، قاعة يف معروفة عبده محمد من مواقفي كانت عليه، وصاية
األستاذ فكان أعظم.» للحق حبي ولكن عبده محمد «أحب األستاذ يدخل أن قبل السبورة
يستشهد والتي أفالطون يف أرسطو لعبارة تحويل العبارة وأن خاصًة نفسه، يف يغضب
هي: العبارة وكانت لألستاذ. التلميذ نقد النقد؛ وإمكانية التبعية رفض عىل الجميع بها
درجة، عرشة اثنتي عىل أيًضا فيها وحصلت أعظم.» للحق حبي ولكن أفالطون «أحب

مقبول. أي
متخصص يوجد وال القسم، يف حديثًا دخل الذي الجمال علم هي الثالثة واملادة
الرسم يف األشياء جمال كان عنده فالجمال اإلسالمية؛ الفلسفة أستاذ درَّسها فيه،
إىل ينحاز كان والشعر، املوسيقى دون والسجاجيد، األقمشة عىل والطباعة والتصوير
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أردت «لو العام: آخر االمتحان يف السؤال وكان السمعية. الفنون ضد البرصية الفنون
إن فأجبت: االختيار؟» لك تحدد التي الجمال مقاييس هي فما عنق ربطة تشرتي أن
كالنحت البرصية الفنون يف ليس أيًضا، األصوات يف بل فقط، األشياء يف ليس الجمال
ذلك مثل وقرأت واملوسيقى. كالشعر أيًضا السمعية الفنون يف ولكن فقط، والتصوير
عرشة اثنتي أيًضا فأعطاني وجوته. بيتهوفن عرص ويف الفنون تصنيف يف هيجل عند
يف درجة عرشة ست عىل األقل عىل أحصل أن املفروض من كان وملا مقبول. أي درجة
ففقدت كاملة. درجًة عرشة اثنتي أي مادة كل يف درجات أربع نقصتني فقد مادة كل
السابقة. الثالث السنوات يف األول كنت أن بعد الدفعة يف الثاني ترتيبي وكان االمتياز

تريد «أين قبطيٍّا: وكان الصناعي النفس علم وأستاذ القسم رئيس سألني ومرة
ا عامٍّ منهًجا أصوغ أن «أريد تامة: بتلقائيٍة فأجبته التخرج؟» بعد حسن يا تكون أن
الثانية. النهضة إىل األوىل النهضة من أخرى، إىل مرحلة من وينقلهم يوقظهم للمسلمني
واجتماعية.» سياسية ثورًة وإحداثه للمسلمني، إيقاظه يف األفغاني مثل أكون أن أريد

قلبه. يف عما يعرب ال ولسانه «نعم.» وقال: برأسه فأطرق
فرنسا، إىل سافرت الجامعية واملحاكمة والفلسفي العلمي االضطهاد هذا وبعد

يشء. عىل أحصل فلن مرص يف دمت ما ورائي؛ الجامعة وأستاذ املعيد حلم وتركت
الفلسفة، قسم يف مدرًسا وتعييني فرنسا من عودتي بعد الثاني االضطهاد وكان
القانون وكان ى، أترقَّ بأن الرتقيات لجنة ُحكم كان مساعد. أستاٍذ إىل ترقيتي وأثناء
مجلس ثم الكلية، مجلس موافقة ثم اللجنة، قرار عىل القسم موافقة عىل ينص يومئٍذ
الجامعة يف التقدمية األرس مع وتعاوني السيايس بنشاطي معروًفا كنت وملا الجامعة.
األمن أجهزة من تعليمات صدرت املاركسية، باتجاهاتها املعروفة مرص» «أرسة مثل
عىل ويوافق القسم يمثل واحد أستاذٌ بالقسم وكان الرتقية، قرار بتعطيل الكلية داخل
يوافق فلم الكلية، مجلس إىل القرار وذهب القسم، رئيس يوافق فلم اللجنة، قرارات
اللجنة قرار من املجلس فاستغرب الجامعة، مجلس إىل القرار وذهب الكلية، مجلس
األول فالقرار يجوز؛ ال وهو رافضة، والكلية بالقسم اإلدارية والقرارات بالرتقية العلمية
إدارية؛ قراراٍت مجرد فهي الكلية ومجلس القسم قرار أما العلمية. للجنة يكون واألخري
الكلية مجلس وأرجع فيه، النظر إلعادة القرار الكلية مجلس إىل الجامعة مجلس فأرجع
موقفها يف تغيري ال بأن الكلية إىل الرتقية لجنة فأعادته الرتقية؛ لجنة إىل املوضوع
تغري األثناء هذه يف جدارة. عن مساعد أستاذ إىل الرتقية يستحق أنا، هو والذي فاألستاذ،
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بالرتقية، القرار القسم رئيس جديد من ورفض الجامعة، لرئيس نائبًا وأصبح العميد،
الجامعة مجلس إىل املوضوع وذهب العلمية. اللجنة قرار جديد من الكلية مجلس ورفض
العميد فقام عميًدا، عرشين من أكثر وكانوا الكليات عمداء جميع من يتكون الذي
كما العلمية، اللجنة قرار برفض باملطالبة الجامعة، لرئيس نائبًا أصبح والذي السابق،
ليست فالرتقية بالرتقية؛ العلمية اللجنة قرار بمهاجمة والعلوم الهندسة كليتي عميدا قام
فأنا الجامعة؛ قيم مع تتفق ال أخالقي يعتربون وهم أخالقية، أيًضا ولكنها علمية فقط
الطالبية، الجمعيات يف قوي حضوٍر وذو الدرس، قاعات يف ومعارض سيايس، مشاغٌب
من ليست االعرتاضات هذه أن الجامعة رئيس فأرصَّ السيايس؛ للنظام معارض أني كما
ترقيتي قررْت قد العلمية واللجنة فقط، العلم هو الرتقية يف املحك وأن الجامعة، شأن
هؤالء إال الرتقية صف يف العمداء جميع فكان املوضوع، عىل التصويت وُطلب بالفعل.

بنقدي. بدءوا الذين الثالثة
الجامعة رئاسة إىل وذهبُت صوتًا، عرشين من أكثر املوافقني العمداء أصوات وكانت
املوافقة تمت قد بأنه االجتماع من خارج وهو السكرتري يل فقال الخرب، أعرف لكي
الغرية وأن األمد، قصري السيايس االضطهاد أن وعلمت ففرحت، هلل؛ والحمد الرتقية عىل
استقالل ألن الجامعة؛ عىل عار السيايس للنظام التبعية وأن يشء، إىل تؤدي ال العلمية

حريتها. وضمان مكوناتها أحد هو الجامعة
اللجنة حكمت والذي أستاذ، إىل مساعد أستاٍذ من ترقيتي يف الثالث االضطهاد وكان
سيايس مشاغٌب ألنني رفضا والكلية القسم مجلس ولكن وجدارة، استحقاق عن به
مظاهرات يف وأشرتك إرسائيل، مع والتطبيع السالم والتفاقية ديفيد لكامب ومعارض

اإلسالمية. والجماعات الوطني اليسار من معارضني جامعيني وأساتذٍة الطلبة مع
التقرير العميد وأخفى الكلية، مجلس إىل ثانية مرًة باملوافقة التقرير اللجنة أعادت
مكتبه، وملفات أوراقه وسط وضاع استلمه ربما أو يستلمه لم أنه بدعوى أشهر عدة
باالستالم عليه ووقع بل التقرير استلم العميد أن هناك وعرفت الربيد مكتب إىل فذهبُت
وامللفات األظرف يف يبحث وظل مكتبي». يف ضائع هو «إذن فقال: بذلك، فأخربته أيًضا،
حتى التعطيل يكفي ولكن باملوافقة إال لهم حيلة ذلك بعد هناك يكن ولم وجده. حتى

للقسم. رؤساء فيصبحون الرتقية يف آخرون يسبقني
فقد الكلية مجلس وبموافقة القسم بيد األربعة الفرق عىل الدروس توزيع كان وملا
يف أسبوعيٍّا، ساعتني املحارضات؛ من عدد أقل إلعطائي جديد من األمن أجهزة تدخلت
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ذلك عىل أوافق لم العربية. اللغة مثل وذلك الطالب أذهان أثري ال حتى فلسفية موادَّ غري
والتأليف. الكتابة يف الوقت استغالل وقررت الجامعة، إىل الذهاب عن وتوقفت

يرشحني فلم التقديرية، الدولة جائزة عىل حصويل قبل الرابع االضطهاد وكان
عدم من بالرغم ونلتها والالتينية، اليونانية الدراسات قسم رشحني بل إليها القسم
فلم أعضائه أحد القسم رشح أخرى سنٍة يف إليه. أنتمي والذي الفلسفة قسم موافقة
إال ينل لم أخرى، سنٍة يف آخر أستاذًا ورشح الكلية، مجلس يف واحًدا صوتًا إال ينل
الدولة جائزة عىل فحصلُت الكلية؛ مجلس أصوات جميع أنا ترشيحي نال بينما صوتنَي،
عىل حصل والتي الكربى» النيل «جائزة عىل حصويل قبل اليشء نفس وتكرر التقديرية،
للدراسات املرصية الجمعية رشحتني بل القسم يرشحني لم محفوظ». «نجيب مثلها
ونلت االجتماعية. والعلوم واآلداب للفنون اإلسكندرية أتيليه رشحني كما التاريخية،
منهم فرد لكل الكلية عمال جميع وأعطيُت القسم، خارج من هيئتنَي بفضل الجائزة

عليهم. القسم سكرترية وزعتْهم جنيًها، خمسني
العلمية األبحاث يف صوتها انخفض الكلية أن شعرت عندما السابقة األعوام ويف
للكلية مني جنيه مليون بمبلغ وديعة وضعت املختلفة واملؤتمرات والندوات املشرتكة
مجتمعة، أو منفردة لألقسام علمية وأبحاث مؤتمرات إلقامة السنوي عائدها الستخدام
الفلسفية الجمعية باستثناء اآلن حتى أحد يتقدم ولم رسائلهم، طبع يف الطالب وملساعدة
والعالقات الضيافة دار نفقات دفع رضورة عىل العميد مع ومفاوضات عناء بعد املرصية

العائد. هذا من العامة
تمتد أن خشية الكلية يف التعيني برفض خالص، ضدي اضطهاٌد هناك وكان
وحركاٌت شعبية ثوراٌت ستحدث وأنه الجامعة، واستقالل للشعوب الحرية عن أفكاري
يف النارص عبد بهما طالبُت اللذين املطلبني نفس وكانا املطلبنَي، بهذين تنادي طالبية
القائمة عىل األمن أجهزة وضعتني ١٩٦٦م. أغسطس يف باإلسكندرية املبعوثني مؤتمر
لم التي األمن أجهزة موافقة بالجامعة التعيني رضورات من كانت بسببهما. السوداء
ساعة يُستدعى بالجيش احتياطيٍّا وضابًطا العربية اللغة بقسم مدرًسا أخي وكان توافق.
املعيدين تعيني عىل املوافقة عدم أو املوافقة عن املسئوَل األمن ضابُط وكان الرضورة.
لعبد مناقشتي وأن ُمشاغبًا لست بأنني أخي فأقنعه الخارج، من القادمني املدرسني أو
املرصية؛ الصحافة وناقشتها النارص عبد عليها وردَّ الجميع، أمام مفتوحة كانت النارص
بكلية تعييني عىل ووافق األمن ضابط فاقتنع أمني؛ ٌ خطأ السوداء القائمة يف فوضعي

القاهرة. بجامعة اآلداب
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لحضور ١٩٦٧م يناير يف روما يف الفلسفة قسم من دعوة جاءتني أخرى ومرًة
بعنوان بالفرنسية بحثًا وكتبُت والخطيئة». «الرباءة بعنوان الدين فلسفة عن دويل مؤتمٍر
األمن، موافقة يتطلب الخارج إىل السفر كان وملا الرباءة». وواقع الخطيئة «أسطورة
بذلك النارص عبد إىل برقية فأرسلت السوداء؛ القائمة عىل ُمدرج اسمي ألن األمن رفض
خطاب بعث قد وكان السفر، عىل باملوافقة ساعة وعرشين أربع خالل فردَّ الرفض،

البخارية. بالدراجة املوافقة
هزيمة بعد رئيسها إبعاد تم وقد األمن، أجهزة خطورة أدرك وأنا الوقت ذلك ومنذ
أستاٍذ أي سفر عند رضورية كانت التي الصفراء» «الورقة قرار أُلغي ذلك بعد ١٩٦٧م.

دستوري. غري طلٌب ألنها مرص؛ ضد يشء أي يقول أن خشية للخارج جامعي
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الطهطاوي كتب فقد الديني؛ واإلصالح النهضة عرص منذ مرص يف بالسياسة الدين ارتبط
كتب الوقت نفس ويف للرسول، سرية وهي الحجاز» ساكن سرية يف اإليجاز «نهاية
كما مرص، يف النهضة عن كتاب وهو العرصية» اآلداب مباهج يف املرصية األلباب «مناهج
طه وكتب السياسة. يف العرابية» و«الثورة الدين، يف التوحيد» «رسالة عبده محمد كتب
اإلسالم» و«مرآة (عثمان)» الكربى و«الفتنة السرية» هامش «عىل كتاب الدين يف حسني
و«مستقبل األرض» يف «املعذبون السياسة: يف كتب كما وبنوه)». (عيل الكربى و«الفتنة
كما الرتاجم. يف زغلول» و«سعد «العبقريات» الدين يف العقاد وكتب مرص». يف الثقافة
أو توأمان والسياسة فالدين والشيوعية؛ اإلسالم بني املقارنة عن كتاب السياسة يف كتب

واحدة. لعملٍة وجهان
وانتهى العربي. للمجتمع االجتماعية البنية وتغيري التوحيد ينرش الرسول وبدأ
غربًا األندلس من جديدة إمرباطوريٍة وخلق والروم، الفرس إمرباطوريتَي عىل بالقضاء

رشًقا. الصني حتى
منزل آخر يف رشفة يف األرسة مع أقف كنت طفل، وأنا بالدين عالقتي وبداية
وطنيٍّا عيًدا املحمل يوم وكان «املحمل». لرؤية العباسية شارع عىل املطلة البزازرة درب
أجمل ويف الخيامية، منطقة يف مرص يف تُصنع التي الكعبة كسوة واملحمل سنوية. وعطلًة
منطقة من بها يتهادى جمل، ظهر عىل كبري صندوٍق فوق تُحمل وكانت وألوان، نقوش
مكة إىل جدة من آخر جمٌل ويأخذه جدة، إىل باخرة تأخذه ثم السويس، حتى الخيامية
الخيامية حي إىل مرص إىل ترجع التي القديمة، من بدًال جديدة بكسوٍة الكعبة لتغطى
وكانت بها. والتربك الربكة لجلب للمرصيني تُباع صغرية قطٍع إىل فتقصُّ أخرى، مرًة
تعزف الجيش موسيقى وكانت النبي». عىل صلِّ «اللهم الجمل: يمر عندما الهتافات
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مرص يف تُصنع الكسوة وكانت السويس، ميناء وحتى القاهرة من الطريق طيلة أمامه
مكة. إىل وتُنقل املرصية الدولة نفقة عىل

يوم وذات رمضان. شهر يف خاصًة املساجد، يف الوالد مع أُصيل متدينًا، نشأُت
ساجًدا؛ ظللت وأنا واقًفا، السجود بعد والدي قام ونسجد، جنب إىل جنبًا نُصيل ونحن
الصالة من وخرج فسلَّم عيلٍّ، أغمي قد أنني ظن أقم، فلم أقوم كي بقدمه أبي دفعني
السجود بعد للقيام عائٍق أي بي وال مريًضا أكن لم وأنا الوقوف، عىل يساعدني لكي

أطفال. لعب كان ولكنه
رمضان نهار وأثناء واآلخر الحني بني ولكن األرسة، باقي مع رمضان أصوم كنت
أربعة هناك كانت الثانوية املدرسة ويف أقول، أن دون أرشب كنت العطش يشتد عندما
نعتربه كنا ولكنا الوفد، األول الصبا: سن يف وهم للتالميذ سياسية حركاٍت أربع أو تيارات
كان ولكنه وطنيٍّا حزبًا وكان الفتاة، مرص والثاني وطينته. من بالرغم إقطاعيٍّا حزبًا
للتحرر الديمقراطية الحركة املاركيس، الحزب والثالث العنف. استعمال عن يتوانى ال
املسلمون اإلخوان الرابع وكان للشبهات. تعرًضا التيارات أقل وكان «حدتو». الوطني

نقًدا. وأقلهم انتشاًرا التيارات أكثر
مظاهرات يف لنشارك االبتدائية املدارس يف ونحن نخرج كنا أننا من وبالرغم
اإلنجليز، ضد نتظاهر أننا فقط نعرف كنا نشارك؟ ملاذا نعرف نكن لم لكننا الجامعة،
يف عابدين قرص إىل نذهب لكي ونظَّاًرا أساتذًة املدرسة، مع بالقوة نخرج كنا وأحيانًا

له.1 ونغني امللك ميالد عيد
نخرج ثم الشعارات، بهذه نهتف ونحن املدرسة، فناء إىل الفصول من نخرج كنا
شارع يف تقعان كانتا اللتني األول وفؤاد فاروق مدرسة تالميذ أصوات سمعنا ما إذا

سابًقا). (العباسية الجيش
ويذهبون أوًال. تالميذها يخرج األشجع، هي فؤاد مدرسة أن الشائعة الفكرة كانت
إىل يأتون ثم معهم، تالميذها فيخرج الشارع؛ من اآلخر الجانب يف فاروق مدرسة إىل

بالخروج. املبادرة يف شجاعة األقل أغا خليل مدرسة

عهده يف نحن .. الزمن ملكنا قد ظله يف نحن دائما. دائًما اهتفوا للمليك .. الحمى أسود يا اهتفوا للمليك 1
نفتدي. كلنا للمليك .. اسعدي بالدي يا للمليك الوطن. ملكنا قد
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حتى ونسري الشعرية، باب مدرسة تالميذ معنا فيخرج الشارع يف نسري وكنا
الجامعة إىل والذهاب «السنجة». تغيري بفضل اتجاهه يُغري أن بعد الرتام ونأخذ العتبة،

صغار. ونحن البالد تعم التي املظاهرات يف نشارك كي
يمينًا يحركها وهو األعالم، يحمل سطحه عىل يقف والبعض الرتام نركب كنا

الناس. ُمحييًا ويساًرا
والعمال» الطلبة و«لجنة املرصية، الوطنية الحركة أيام األربعينيات يف ذلك كان
الربيطاني، االحتالل ضد مظاهرة يف الجامعة طلبة خروج عند يوم ويف ١٩٤٦م. عام
الطلبة عبور أثناء عباس كوبري الرشطة فتحت واالستقالل، الحرية أجل من والهتاف
البعض وأُصيب البعض، فغرق املتظاهرين، عدد ويزداد اآلخر الجانب إىل يصلوا ال حتى
«الباب روايتها يف الزيات» «لطيفة رته صوَّ ما وهو ثالث. فريٍق عىل وُقبض اآلخر،

بعُد. فيما فيلم إىل تحوَّلت التي املفتوح»
التي بالطريقة يتكلم وجدته للمودودي بالقراءة أبدأ كنت وعندما ١٩٥١م عام يف
باللهجة محارضاته وسمعت الفايس، عالل ورأيت الوفاض، خاوي زلت ما وأنا أريدها

املغربية.
يف الفني و«التصوير اإلسالم»، يف االجتماعية «العدالة يف نفسه قطب سيد أقرأ وبدأت
و«خصائص واإلسالم»، الرأسمالية بني و«الرصاع القرآن»، يف القيامة و«مشاهد القرآن»،
قد الطريق» يف «معالم يكن ولم الدين». لهذا و«املستقبل ومقدماته»، اإلسالمي التصور
«النقد فقرأت كتبه، باقي عن وبحثت واألدبية، االشرتاكية بمواقفه تأثرت بعُد. ظهر
مهدي بتقديم الثالثينيات يف ُكتبت له صغرية رسالًة ووجدت ومناهجه». أصوله األدبي،
يفَّ أثَّرت والحياة» الخري يف إبداعية حركة «اإلسالم بعنوان اإلسكندرية، آداب عميد عالم
واملوسيقى، الفلسفة نحو أتجه كنت وأنا الفني واإلبداع الفكر ومنها كثريًا الرسالة هذه
الجماعة، هذه يف ليس مكانه وأن االشرتاكي، واملفكر األديب هو قطب سيد أن وشعرت
عام أخريًا قطب سيد عىل عثروا حتى أحًدا يجدوا فلم للجماعة جديد أمرٍي عن بحثوا
مضض، عىل الجماعة أعضاء فقبل معروفة، واألدبية اإلسالمية كتاباته وكانت ١٩٥١م.
يف والفكر للدعوة أمني عن أيًضا يبحثون كانوا ١٩٥٢م يف املرصية الثورة قامت وعندما
والعدالة االشرتاكية عن لكتابه قطب سيد اسم النارص عبد جمال واقرتح التحرير، هيئة

بالجماعة. والفكر الدعوة أمري منصب قبل قد كان ألنه فرفض االجتماعية،
انضممُت بقليل قبلها أو الوقت نفس ويف املرصية، الثورة قامت ١٩٥٢م صيف ويف
إىل أذهب وكنت الشعرية، باب شعبة يف أزورهم وكنت املسلمني، اإلخوان جماعة إىل
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الكتيبات، وأشرتي املحارضات، وأسمع للجماعة، الرئييس املركز حيث الحلمية ميدان
إسالميٍّ منهاٍج بتأليف القيام أريد أنني وأخربته مرة، ألول قطب سيد قابلت وهناك
«اقرأ قال: «ال.» قلت: املودودي؟» قرأت «هل فسألني: نهضتهم، للمسلمني يحقق عام
العام املركز بجوار للبيع ومعروضة سوريا، يف مرتجمة كتيباته وكانت أوًال.» املودودي

بحماس. وقرأتُها فاشرتيتُها املسلمني لإلخوان
الزراعي، اإلصالح وبقانون بها، وفرحنا ١٩٥٢م يوليو ٢٣ ثورة قامت أن وبعد
من وثالثة أنا قررت القانون. بهذا الفالح فرح بأنفسنا نرى وأن الريف زيارة أردنا
األقدام، عىل سريًا بالريف نمر اإلسكندرية إىل القاهرة من زيارة يف نذهب أن األصدقاء
سيايس تنظيٍم أول كان والذي التحرير هيئة دور عىل واالطالع الفالحني، مع والحديث

الثورة. قيام بعد
الزيات، كفر يف والثالثة طنطا، يف والثانية بنها، إىل فيها وصلنا ليلة أول قضينا
يفعل كما ظهورنا فوق مالبسنا حقيبة نضع كنا اإلسكندرية، وصلنا قد كنا والرابعة
يكن ولم مغلًقا، التحرير هيئة مبنى نجد كنا إليها نصل كنا مدينة كل ويف الرحالة،
نفس ووجدنا بابها، عىل أو البنايات أحد فوق معلقة يافطة سواء عليه يدل ما هناك
أحد وال النوافذ، مغلق مبنًى من أول بطابٍق معلقة يافطات مجرد طنطا، يف اليشء
هيئة عن وسألنا تعبنا، قد كنا الزيات كفر إىل وصلنا وملا استعجابنا، فزاد هناك،
ونريد التحرير هيئة قادة من أننا فأخربناه زيت، مصنع صاحب إىل فأرشدونا التحرير
وطلب بنا، بالرتحيب املصنع صاحب فأرسع أنشطتها، عىل لنطمنئ الهيئات مقر زيارة
تقريًرا عنه نكتب حتى والكباب الكفتة من مشويات أطباق وكانت لنا، غداء إحضار
األعضاء وأن نشٌط الزيات بكفر الهيئة مكتب فرع وبأن بالقاهرة الهيئة ملركز جيًدا
وأدركنا للثورة. وموالون الهيئة، بعمل متأثرون وأنهم عليه، ويرتددون ويأتون يذهبون
ووجدنا اإلسكندرية. ووصلنا فروعها، ورؤساء الهيئة تعيشه الذي والنفاق الكذب مدى
من نخربه لم ألننا منا؛ وغضب الرئيس، شقيق النارص عبد شوقي هو الفرع رئيس أن

لها. يستعد حتى بزيارتنا قبُل
التحرير»، «هيئة بعنوان: الفتة عليها ُعلقت والتي البورصة رشفة يف الليلة وقضينا
بالقطار وُعدنا ١٩٥٤م. عام يف النارص عبد الغتيال محاولة بعُد فيما فيها تمت والتي
التحرير، لهيئة عمل وال وجود وال يتغري، ولم يحدث لم شيئًا أن عرفنا وقد القاهرة إىل

املرصي. الريف عىل وقوانينها للثورة تأثري وال
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برئاسة تنادي األقوى هي اإلخوان لجماعة املظاهرات كانت الجامعة حرم ويف
الكربى بالقاعة خطبة وألقى أتى، قد نجيب محمد وكان للجمهورية، نجيب محمد
يتكلم، ال صامتًا كان األخرى. فوق ذراعه واضًعا ضابٌط وبجواره القاهرة، بجامعة
تعارض ال وأنه والثورة الديمقراطية عن نجيب تكلم أن وبعد العسكرية، القبعة خالًعا
بال والثورة حسم، إىل فيه األمة تحتاج وقت يف تشتت ثورة بال فالديمقراطية بينهما؛

واستبداد. طغيان ديمقراطية
اإلسالمية باألمة ثورات لتكوين البداية إال هي ما املرصية الثورة أن أعلن قد وكان
حاد، بتصفيٍق القاعة ت فضجَّ واحدة. إسالميٍة جامعٍة يف تتوحد أن يجب والتي جميعها،

يتكلم. وال صامت بجواره والضابط
يخطبون، قادتها أسمع مرة وألول الجامعي، الحرم عىل تسيطر الجماعة وكانت
ويمر لالستذكار، الجامعة حرم وسط يف طالبية حلقاٍت يف نجلس وكنا دوح، حسن مثل

السالم. ويلقون الجماعة، قادة علينا
إىل بعربته ودخل «مصدق». ثورة بعد إيران من صفوي نواب جاء ما يوم ويف
بدأت فقد بالنريان، فاشتعلت عربته، وقلب الجامعي، الحرس فتابعه الجامعة، حرم
الجامعة حرم إىل صفوي نواب دخل وقد الثورة، من املعارضة موقف تأخذ الجماعة

للجماعة. دعًما
العام املرشد طلب وعندما القيادة، مستوى عىل والجماعة الثورة بني الخالف وظل
النارص عبد رفض أوًال، عليه الجماعة موافقة بدون الثورة من قرار أي يصدر أال للجماعة

األحرار. الضباط مجموعة من وكان
من اإلخوان الضباط أُزيح حني والجماعة الثورة قيادة مجلس بني التوتر وازداد

الجمهورية. رئاسة من نجيب أُزيح ثم األحرار، الضباط تنظيم
مارس يف بريطانيا مع الجالء معاهدة النارص عبد عقد حني الخالف وتفجر
والتل السويس قناة من الربيطانية القوات انسحاب عىل تنص كانت والتي ١٩٥٤م
السيايس الفكر يف عبارة وهي القصوى». «الرضورة حالة يف مرص إىل وتعود الكبري،

االحتالل. عودة تعني
الجماعة ووزعت املعاهدة، بسقوط تنادي ذلك بسبب الجامعة من املظاهرات قامت

املعاهدة. لبنود مكتوبًا نقًدا
االحتالل. عودة من خوًفا ولكن الجماعة، يف حبٍّا ليس املظاهرة، هذه يف وشاركُت
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الفور، عىل طالبان فقتل الجامعة، كوبري فوق وكنا املظاهرة، عىل النريان وأُطلقت
ثم املظاهرة، فتفرقت النار؛ بإطالق أمر الذي وهو للداخلية، وزيًرا النارص عبد كان
املخضبنَي الطالبنَي قميَيص عودة القادر عبد ورفع أخرى، مرًة عابدين ميدان يف تجمعت
مركز حيث التحرير، ميدان إىل الطالب باقي جرى فعلوا؟» ماذا «انظروا قائًال: بالدماء
منهم، أنا وكنت للميدان، املجاور سمرياميس بفندق بعضهم فاختبأ الوطنية؛ الحركة
النارص عبد إلقاء وأثناء ١٩٥٤م. يوليو النارصحتى وعبد الجماعة بني متوتًرا الجو وظل
رصاصات عليه انطلقت املنشية ميناء يف اإلسكندرية بورصة مبنى رشفة من خطبته
«فليقتلوني قائًال: خطبته النارص عبد وأكمل تصبه، لم الغتياله، محاولة يف الجمهور من
اإلخوان من وكان الرصاص، أطلق الذي الشاب عىل وُقبض الثورة.» عن أتخىل لن ولكني
فُقدِّموا املحاولة، هذه دبروا الذين الخمسة، زمالئه عىل ُقبض كما إمبابة، شعبة من
باالغتيال، قراًرا اإلرشاد مكتب يصدر لم عودة. القادر عبد أُعدم كما وأُعدموا، للمحاكمة،
دون بالتنفيذ والقيام القرار إمبابة شعبة فأخذت األذهان؛ يف تدور كانت الفكرة ولكن

بذلك. األمر لها يصدر أن
التحرير، هيئة إال تبَق ولم قبُل، من مرص يف األحزاب باقي ُحلَّت كما الجماعة وُحلَّت
األحزاب فراغ به يُمأل اسم مجرد كانت بل لها، جماهري وال قادة تجد ولم الثورة، حزب

والجماعات.
مكروًها النارص عبد وكان الديمقراطية، عن لدفاعه القلوب يف محبوبًا نجيب كان
بطٍل إىل فتحول ١٩٥٦م يوليو يف السويس قناة تأميم أتى حتى واستبداده، لطغيانه

الجربية. اإلقامة يف وهو نجيب الناس ونيس قومي،
فرنسا إىل غادرت قد وكنت ١٩٥٦م. أغسطس يف مرص عىل الثالثي العدوان وبدأ
الفرعونية. مرص عن كبري قسٌم وبه اللوفر متحف أزور وأنا أبكي وكنت الشهر، نفس يف
فأخربهم عنها، للدفاع مرص إىل بالعودة مطالبني املرصية السفارة يف الطالب واجتمع
استكمال فمهمتهم الطالب أما عنها، الدفاع يستطيعون رجاًال مرص يف أن السفري

عودتهم. بعد مرص ليخدموا دراستهم
بلهجٍة العربية يتكلم شابٍّا سمعت فرنسا، يف الجامعية املطاعم ألحد دخويل وأثناء
كنُت وملا السعودية.» «من قال: هو؟ أين من وسألته عربي، بلقاء ففرحُت مرصية، غري
للدفاع الجيش إرسال قرار يف النارص لعبد ومؤيًدا درجة أقىص إىل نارصيٍّا الوقت ذلك يف
الثورة انتشار من خشيًة السعودية تساعده كانت الذي اإلمام ضد اليمن يف الثورة عن
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السعودية يف الثورة تقوم هللا شاء «إن السعودي: للشاب قلت للسعودية، والوصول
بالدفاع انربى ثم «وملاذا؟» وقال: غاضبًا ونظر الكالم يعجبه لم العربية.» بالثورة وتلحق
هو خطئي وأن ملوكهم، أديان عىل الناس أن فعرفت السعودية. يف امللكي النظام عن
أكن ولم األفضل. القادم النظام هو الجمهورية وأن ثوريون، كلهم العرب أن التصور

آخر. يشءٌ الواقع وأن يشء، الخيال أن أعلم
الجماعة إىل االنتساب من عواطفي وتحولت سياسة، إىل عندي الدين تحول هنا
ومرص الدين، من أغىل عندي الوطن كان فقد األحرار، الضباط ملجموعة االنتساب إىل
عبد الباسط عبد صوت كان ذلك ومع العامة. اإلسالمية الوحدة من أعز عندي الوطنية
يعيش سوري صديٍق إىل أذهب وكنت واملوسيقى، الدين بني جامًعا أذني يف يرن الصمد
املغرب ملك سماه والذي عنده، الصمد عبد الباسط عبد قراءة ألسمع باريس شمال يف
إىل أذهب أيًضا وكنت مساءً، السادسة يف سبت كل إليه أذهب كنت السماء». «قيثارة
مجموعة بني الخالف بداية ورأيت الجماعة. صالة ألداء جمعة ظهر كل باريس مسجد

عباس. فرحات برئاسة التحرير هيئة ومجموعة اإلبراهيمي البشري
الحني بني وأصيل أفرتشها مرص، من معي أحرضتها صالة سجادة عندي كانت
ميشيل سان شارع يف املسلمني بالطلبة الخاص الجامعي املطعم إىل أذهب وكنت واآلخر،
يقودون املسلمون الطلبة كان واللحم، بالخضار «الكسكيس» ألكل الصالة بعد جمعة كل
باستقاللها، ويطالبون الجزائر، عىل الفرنيس العدوان ضد املظاهرات يوم كل تقريبًا

فيتنام. عىل األمريكي الغزو ضد بمظاهرات الطلبة باقي مع يقومون وكانوا
بيلال ابن ضد الجزائر يف بومدين انقالب ضد مظاهرات قامت ١٩٦٥م عام يف

واالستقالل. الحرية ورمز الوطني الزعيم
اإليراني الثوري املفكر رشيعتي» «عيل عىل تعرفت الالتيني الحي مظاهرات ويف
من بها معرتَف األوىل الدولة». «دكتوراه وليس الجامعة» «دكتوراه يدرس كان الذي
والثانية اإليرانيني، للطلبة ومخصصة باملاجستري، أشبه وهي الدولة، دون فقط الجامعة
املرصيون. الطلبة ومنهم الطالب؛ لباقي ومخصصة والدولة، الجامعة من بها معرتٌف
يف مًعا تُناَقشان تكميلية. أخرى ورسالًة رئيسية، رسالًة رسالتني: إجراء تتطلب وكانت

أساتذة. خمسة من مكونة املناقشة ولجنة قصرية. اسرتاحٌة وبينهما اليوم، نفس
األرض عىل من السجادة رفعُت حتى السياسة أجل من أكثر يتوارى الدين وبدأ

فني. عمٌل وكأنها الحائط عىل وعلقتها
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العدوان بسبب انقطاعها بعد وفرنسا مرص بني السياسية العالقات أُعيدت أن وبعد
ملقابلة باريس إىل عامر املشري جاء السويس، قناة تأميم بعد مرص عىل الفرنيس
والقضية الجزائر استقالل عن والحديث وفرنسا، مرص بني الصداقة جو وتهيئة ديجول،
وُوضعْت املرصيون، الطلبة به لريحب املرصية السفارة إىل السفري دعاه الفلسطينية.
ترحيبية خطٍب إللقاء الطلبة بعض السفري واختار باأللوان، الحوائط عىل الرتحيب الفتات
دخلت السيايس. للنظام معارض يشء بها يكون أن خشية بنفسه صححها باملشري،
وكان اللقاء، مكان الثاني الطابق وصعدت األلوان، أزهى يف الالفتات ووجدت السفارة،
الخويل لطفي والصحفي فوزي محمود املرصية الخارجية وزير بجواره يجلس املشري

الطليعة». «مجلة تحرير رئيس
الصوت مكرب منه وأخذت وقفُت حتى الرتحيب خطاب بقراءة طالب أول بدأ إن وما
وعلقها، السفري، كتبها نفاق، يف نفاق تراها التي الالفتات هذه كل املشري «أيها قائًال:
يقوله ما تسمع أن أريدك بنفسه، السفري راجعها ستسمعها التي الخطب وكل كلها
وعن مرص، يف الحريات عن يتساءلون «الطلبة أقول: وبدأُت الالفتات، فأُنزلت الطالب.»
األعمال، ورجال البنوك، مديري من اشرتاكي مجتمٍع يف نشأت التي الجديدة الطبقة
الرئيس وعد وقد واملحكوم. الحاكم بني طبقة وُخلقت واملحافظني. الجيش، وضباط
عرشة. إىل واحد من أكثر االجتماعية الطبقات بني الفرق يزيد بأال النارص عبد جمال

مائة.» إىل واحد الفرق واآلن
منحته؛ ُقطعت من منهم معه، النظام مأساة عن يُعرب منهم كلٌّ ورائي الطالب فقام
األمن، أجهزة من متهم ألنه سفره؛ جواز يُجدد لم من ومنهم ماركيس، أو إخواني ألنه
انتقادي من ساعة نصف حوايل وبعد السفر. من املمنوعني قوائم يف ُوضع من ومنهم
«إن فقال: يرد. أن الخويل لطفي من فطلب يقول؛ ماذا املشري يعرف لم السيايس للنظام
فهناك مرص يف أما حرية، بكل ويطعمون يدرسون، مسرتيحون، باريس يف هنا الطلبة
يبتسم فوزي ومحمود النظام.» أجل من بأنفسهم ضحوا ومن واملعتقلون املعذَّبون
املاركسيني أحد من النظام عن دفاع من سمعه مما وحزينًا الطالب، كالم من مرسوًرا

للنظام. عمدة أصبح والذي املرصيني
قلت:«فعلت فعلت؟» «ماذا قائًال: مكتبه إىل السفري استدعاني املقابلة انتهت أن وبعد
ت عربَّ وقد أخاف ومم «ال، قلت: تخاف؟» «أال قال: النفاق.» ضد ضمريي عيلَّ يمليه ما
يف األحوال لدراسة جماعة باريس يف الطالب ن كوَّ الوقت ذلك ومنذ الجميع.» قلوب يف عما
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الجديدة، الطبقة عن ندوات فأُقيمت األحوال؛ هذه تناقش أسبوعية ندواٍت وأقاموا مرص،
عاد وملا مرص. يف الحريات ونقص مرص، يف والفقر شائًعا، مفهوًما أصبحت التي
استدعاء النارص عبد فطلب باريس؛ يف الطالب من سمعه بما النارص عبد أخرب املشري
١٩٦٦م. بعام هذا وكان ومناقشتهم. مرص إىل يأتوه كي أوروبا يف الطالب ممثيل
والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية السياسية األحوال عن ملفات باريس يف فأعددنا
باريس إىل يأتي من يختاروا كي جامعاتهم يف انتخابات الطلبة وأقام مرص، يف والثقافية
القاهرة إىل وحرضنا املرصي، للوفد رئيًسا وكنت الرئيس. ملناقشة القاهرة إىل ومنها
يف نغني وكنا اإلسكندرية، بجامعة كبري مدرٍج يف والتقينا ١٩٦٦م. سنة أغسطس يف
ملدة يوميٍّا النارص عبد ناقشنا مرص». يا و«اسلمي السالمة»، مرص يا «لكي الطائرة
يف والثانية العامة، الحريات يف واحدة ورقتنَي؛ أكتب أن مهمتي وكانت تقريبًا، أسبوع

الجامعات. استقالل
واستقالل مرص لشعب الحريات وطلبنا علنًا، وناقشناه النارص، عبد إىل امللف قدمنا
عن بالتحدث آخر وقام مرص، يف السياسية األحوال عن بالتحدث واحد وقام الجامعات،
وحذْرنا والثقافية. االجتماعية األحوال عن وخامس ورابع وثالث االقتصادية، األحوال
مرص. عىل والخطر فالخوف وإرسائيل، مرص بني معركة وقوع حالة من النارص عبد
عىل النارص عبد فردَّ املفكر؟ الناقد، األديب، وهو قطب؟ سيد إعدام تم ملاذا وسألناه
التايل اليوم يف إدريس يوسف عليه فردَّ للشعب.» الخبز توفري مهمته «إن ومنها: أسئلتنا

اإلنسان.» يحيا وحده بالخبز «ليس قائًال: «األهرام» صفحات عىل
ألخذ الطاهرة قرص إىل ودعانا واهتمام، بجدية ملفاتنا قرأ بأنه النارص عبد وأخربنا

معه. التذكارية الصور
الدكتوراه رسالتي ناقشت كنت فقد أنا؛ باستثنائي باريس إىل الطالب ممثلو وعاد

بشهرين. ذلك قبل
السفارة، إىل مفتاحها وسلمت الغرفة، يف مكتبتي وتركت مالبيس، بحقيبة وعدت
يف مكتبتي «تركت له: قائًال الوقت ذلك اإلسكندرية يف العايل التعليم وزير وحادثت
مثلما ففعلت النارص.» عبد من ذلك «اطلب يل: فقال مرص؟» إىل أنقلها فكيف باريس،
وأرسل الدولة، نفقة عىل القاهرة إىل باريس من نقلها عىل النارص عبد فوافق يل. قيل
الكتب ووضعت مكتبتي، لنقل شحن رشكة السفريُ فكلف بذلك؛ السفارة إىل يفيد ما
الجمارك موظف فتح أن وبعد اإلسكندرية، ميناء يف استلمتها خشبية صناديق ثالثة يف
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بدعوى الكتب عىل جمرًكا؛ عليه يطلب ولم الصندوق أغلق كتبًا ووجد واحًدا صندوًقا
عليها. الجمارك تستحق ال أنها

منزيل إىل نقل بعربة الكتب صناديق فشحنَّا بامليناء، انتظاري يف وأخي والدي كان
شقيقتي وزوج وقمت بالعباسية. به السكن والدي مع أشاركه كنت والذي بالقاهرة
الغرفة حوائط امتألت عليها. الكتب ووضع ودهنها، خشبية، رفوٍف برتكيب الكربى
إىل نقلتها سنوات، أربع بعد الزواج لحظة حتى ومكتب رسير وبها والكتب، بالرفوف
العربي بيتي إىل قرن ربع بعد نقلتها ثم الجديدة، بمرص الحجاز بميدان الزوجية شقة
بالكامل البدروم مساحة لها وخصصت نرص. بمدينة األندليس الطراز عىل شيدته والذي
ومن زجاجية، وأبواٌب رفوف لها خاصة دواليب صممت األول، الطابق من جزء مع

بها. الكتب لحفظ خشب من ودواليب رفوف أسفل
الخارج، من الواردة األجنبية فيها: كتبي صنفت وبصعوبة دوالبًا، ستني عددهم بلغ
العلمية، ملجالتي وأخرى مؤلفاتي، لنُسخ كاملة غرفة مرص، من اشرتيتها التي والعربية
الذي الطابق عىل كبرية حجرة عىل مفتوح ألنه سقف؛ له ليس البدروم يف مكتبي وكان
يالمس يكاد السقف، من مدًىل كبري عربيٌّ فانوٌس ووسطهما خشبي، سلم بينهما يليه،

األرض.
األول: أقسام؛ ستة يف اآليل» «الحاسب جهاز عىل بالكامل املكتبة إدخال وتم
واإلصالح واليهودية، واملسيحية، الرومانية، اليونانية، املختلفة: بمراحلها الغربية الفلسفة
عرش، والتاسع عرش، والثامن عرش، السابع الحديث: العرص ثم النهضة. وعرص الديني،

مساحة. أكرب عرش التاسع القرن أخذ وقد والعرشين.
أصول وعلم والتصوف، الكالم، علم من ابتداءً اإلسالمية الفلسفة الثاني: والقسم
والوطن مرص عن دواليب أربعة ضم والذي املعارص اإلسالمي العربي الفكر ثم الفقه،

املساحات. أوسع إيران أخذت وقد اإلسالمي. والعالم العربي
والرشقية، واليهودية املسيحية الفلسفة عن الدين، فلسفة الثالث: والقسم
وعلم االجتماع، وعلم العلوم، وفلسفة النفس، وعلم العامة، والفلسفة واالسترشاق،

الجمال.
مرص ثم العامة النظريات من ابتداءً واالقتصادية، السياسية العلوم الرابع: والقسم
املتحدة والواليات الالتينية، وأمريكا وآسيا، أفريقيا، الثالث؛ والعالم العربي والوطن
الرصاع عن قسم ثم العرب، القادة ُخطب ثم والجغرافيا، التاريخ علم ثم األمريكية.

اإلرسائييل. الفلسطيني
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واملرسح. والقصة، والرواية، الشعر، األدبي، النقد الخامس: والقسم
واإلنجليزية. بالعربية العلمية املجالت والسادس:

واإلنجليزية العربية مؤلفاتي من نسخ من فيتكوَّن واألخري: السابع القسم أما
عليها. أرشفُت التي العلمية والرسائل عليها، صدرت التي والدراسات والفرنسية،

حذرنا كنا ما وهو ١٩٦٧م هزيمة وقعت فرنسا من عودتي من عام وبعد
باإلسكندرية. األول املبعوثني مؤتمر يف عام قبل منه النارص عبد

للمستقبل والحماس العلمي والنشاط الفكرية بالحيوية مملوء وأنا فرنسا من وعدت
جديد. جيٍل إعداد يف واملساهمة

بالكامل تقريبًا وتدمريه الطريان خاصًة للجيش، ساحق وبشكل الهزيمة وقعت فلما
خاصًة الهزيمة، عن املسئولني ملحاكمة ١٩٦٨م مارس بمظاهرات قمنا األرض، عىل وهو
بعض وحاول الجو، يف كانت املشري طائرة ألن املضادة؛ املدافع أغلقوا الذين الطريان قادة
بمظاهرات شبيهة بأنها ١٩٦٨م مارس مظاهرات تربير السلطان ُكتَّاب من الصحفيني
الظروف تحليل ودون الوقت، نفس يف سائدة كانت التي العالم أنحاء جميع يف الطالب
يَِعد الذي مارس ٣٠ بيان الدين بهاء أحمد وكتب مرص. يف الطالب لغضب الخاصة
مستوى ورفع الطبقات بني الفوارق وتذويب والتنمية األرض وتحرير األمة بإصالح
بعاٍم قبلها املبعوثني مؤتمر يف الطلبة به نادى ما كل وتقريبًا الحريات، وإطالق املعيشة
صدام أي يف الهزيمة كانت وإال بتحقيقه النارص عبد وطالبوا اإلسكندرية، يف واحد
بدأ التحرير، معركة يقود النارص عبد كان وبينما بالفعل. حدث ما وهو إرسائيل، مع
املرصي الجيش أن وعرَّفت إرسائيل، أرهقت والتي ١٩٦٨–١٩٦٩م االستنزاف بحرب
وخَلفه ١٩٧٠م. عام األعىل الرفيق إىل النارص عبد انتقل ثم املواجهة، عىل قادًرا زال ما
عام القاهرة جامعة ويف التحرير ميدان يف الطالب اعتصام ضغط تحت واضطر نائبه،
وتدمري السويس، قناة وعبور املرصيني، القادة بكفاءة الحرب دخول إىل اضطر ١٩٧٢م؛
املضايق. إىل نصل لم وإن وحتى للقناة الرشقية الضفة عىل واالستيالء بارليف، خط

وإن حتى سيناء، من االنسحاب مفاوضات يف الدخول إىل إرسائيل واضطرت
منها. باالنسحاب التحكيم قرار إىل أخريًا االنصياع ثم طابا، حول تجادلت

إىل ١٩٧١م منذ بنسلفانيا، بوالية بفيالدلفيا تمبل جامعة يف املتحدة الواليات يف كنت
والقطاع لالنفتاح استعداًدا والجيش، الدولة من النارصيني الستئصال فحزنت ١٩٧٥م.

األمريكية. املتحدة الواليات مع والتحالف الخاص،
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الوطني التجمع حزب وكان والوسط، واليسار لليمني املنابر أُنشئت ١٩٧٦م عام ويف
يجمع حزب بإنشاء رفعت الدين لكمال التصور وكان اليسار، يمثل الوحدوي التقدمي
املستنري؛ واإلسالم واملاركسيني، والليرباليني، والقوميني، النارصيني، الوطنية: القوى كل
هللا، خلف أحمد محمد مثل األساتذة بعض مع املستنري اإلسالم عن الحزب فدخلت
والتي الكريم» القرآن يف الفنية «الصورة عن رسالته بعد الخويل أمني مدرسة من وكان

الجامعة. رفضتها
والقوميون النارصيون كان وكذلك التجمع، حزب داخل ضعيًفا املستنري اإلسالم كان
من ابتداءً التجمع، عىل وقدرة وسلطًة نشاًطا األكثر هم املاركسيون وكان والليرباليون.
حزب أصدرها التي «األهايل» جريدة تحرير هيئة من وكنت الدين. محي خالد رئيسه
زينب السيدة لزيارة الهند من اإلسالمية «البهرة» جماعة أتت عندما مرة وذات التجمع.
هللا «بسم يف الباء نقطة وجعل الذهب، من زينب السيدة باب مقبض لجعل وتربعْت
فكتبت الصفقات؛ يحب الدولة رئيس وكان أيضا. الخالص بالذهب الرحيم» الرحمن
حي زرت قد وكنت الفقراء». وجوع املقصورة «ذهب بعنوان األهايل جريدة يف مقاًال
أوىل «أيهما وتساءلت: وبؤسه. فقره ورأيت زينب، السيدة حي وراء الكبش» «قلعة
فغضب زينب؟» السيدة مقصورة باب مقبض يف الذهب أم الفقري الحي هذا باملساعدة،
هذا أصوات فمعظم النرش، من املقال ملنعت مرص بداخل كنُت «لو وقال: الحزب رئيس

املصلحة. سبيل يف الحق عن للتخيل فاضطر للتجمع.» تأتي الحي
الحزب نرش الخميني، بقيادة بإيران اإلسالمية الثورة قامت عندما الثانية املرة ويف
الثورة أن يعتقد الحزب ألن الدينية» الثورة وضد الخميني «ضد الحائط جريدة يف مقاًال
تأتي الثورة أن حني يف بالتأخر، يأتي فالدين ماركسية؛ أي «علمانية» تكون أن يجب
الشاه وهرب النفط، أممت التي ١٩٥٣م عام مصدق ثورة الحزب وهاجم بالتقدم.
من الثورة تعلم أنه مصدق وأعلن إيران، يف الثوار يؤيد النارص عبد كان وقد بعدها.
الدين وعن النامية» البالد يف التقدمية األحزاب «دور بعنوان مقاًال فكتبت النارص، عبد
تركت أفعل؟ فماذا جوابًا. أتلقَّ فلم الحزب، يف رسميٍّا املقال مناقشة وطلبت والثورة،
ولم السلطة، عىل الرصاع يف ونافسوه القومي، البطل النارص عبد عارضوا ألنهم اإلخوان
اإلسالم»، يف االجتماعية «العدالة ١٩٤٩م قطب سيد كتب أن بعد خاصًة معه يتآلفوا
يف وجودي منذ الجماعة عن االنعزال يف بدأت قد وكنت واإلسالم». الرأسمالية و«معركة
قال عندما منه عائد أو املوسيقى معهد إىل ذاهب وأنا الكمان ومعي الشعرية باب شعبة
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املوسيقى. يف روحي وكانت حرام؟» املوسيقى أن تعلم أال حسن أخ «يا اإلخوة: أحد يل
األملانية الوحدة عن معربًا بيتهوفن وكان ١٩١٩م. ثورة عن معربًا درويش سيد وكان

األملانية. والرومانسية
أي اإلسالمي» «اليسار يف أفكر وبدأت ثانيًا. «التجمع» ثم أوًال «اإلخوان» تركت
طريق عن االجتماعية والعدالة واالشرتاكية والتنمية التقدم يف اليسار أهداف تحقيق
يفهمها ال التي العلمانية األيديولوجيات طريق عن وليس شعبية ثقافًة باعتباره اإلسالم

املثقفة. النخبة إال معها تتعامل وال الشعب
و«الهوت األرض» «الهوت عن األمريكية املتحدة بالواليات أستاذ وأنا قرأت قد وكنت
الجديد الكالم لعلم اإلعداد مرحلة يف وأنا الشعب» و«الهوت التحرر» و«الهوت التنمية»
املعتزلة عند الخمسة األصول ومتجاوًزا األشعرية، واألفعال والصفات الذات نظرية ونقد

الشيعة. عند واإلمامية
األول العدد منها صدر الخاصة، نفقتي عىل اإلسالمي» «اليسار مجلة فأصدرت
«الرتاث العلمي ملرشوعي وقتي فخصصُت الشعبي، العمل من تعبُت ثم تُصاَدر، أن قبل
وامتدت غربًا، واملغرب تونس يف اإلسالمي» «اليسار فكرة انترشت ذلك ومع والتجديد».
والعلمانيني اإلسالميني جمع عىل القادر هو زال وما رشًقا، وإندونيسيا ماليزيا إىل
تونس يف التقدميني اإلسالميني عند الحال هو كما واحد سيايسٍّ عمٍل يف واملاركسيني
بني تجمع التي ٢٠١١م العربي الربيع ثورات بعد الحالية والحكومة النهضة وحزب

واليسار. اليمني
وشاركت الزعيم. وفاة بعد النارصية عىل االنقالب ضد سياسيٍّا أنشط وظللت
من النارص عبد صور فيها الشعبية الجماهري حملت التي ١٩٧٧م يناير انتفاضة يف
تسمية من بالرغم األسعار، الحكومة رفع بعد بالخبز مطالبني أسوان إىل اإلسكندرية
ما ووزعت االستهالكية، املجمعات فتحت ألنها حرامية»؛ «انتفاضة لها الدولة رئيس
واملالبس الغالية والعطور الكربى الفنادق عن اإلعالنات كل وهدمت الفقراء، عىل فيها
والنوادي واملدارس املستشفيات إعالنات عىل وأبقت الغنية، الطبقة واحتياجات الجاهزة

الشعبية.
ثمانية يف وُجمعت غاية. والثورة وسيلة، الدين والثورة، الدين عن كتاباتي واستمرت
عند التحرير» «الهوت عن وكتبت .«١٩٥٢–١٩٨١ مرص يف والثورة «الدين بعنوان أجزاء

السبب. لنفس األفغاني عن كتابًا وأصدرت الالتينية. أمريكا يف توريز كاميلو
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بأنني اإلسالمية الحركة صنفتني للخميني اإلسالمية» «الحكومة كتاب نرشي وبعد
أجهزة وصنفتني متخٍف، إسالمي بأنني التقدمية الحركة وصنفتني متخٍف، شيوعيٌّ

شيوعي. إخواني بأنني األمن
السالم اتفاقية عارضت إلرسائيل، الرئيس وزيارة ديفيد كامب اتفاقية وعارضت
بعد الجامعة من الفصل نصيبي وكان املحتلة، األرايض من إرسائيل تنسحب أن قبل
بها، كموظف االجتماعية الشئون وزارة إىل وتحوييل ١٩٨١م، الشهرية سبتمرب قرارات
أقوم زلت وما االستغراب». علم يف «مقدمة فيه كتبت عام مدة املنزل يف جلست ثم
ودون العنف، وسائل من وسيلة أي استعمال دون بالقلم السياسية املعارضة يف بدوري

الصحفية. لإلثارة تجنبًا اإلعالم يف السياسية املعارضة
ينعزلوا أن قبل بالقاهرة، للكتاب الدويل املعرض يف الدولة رؤساء أناقش وكنت
مثقفي مع يحرضون وكانوا العلنية. السياسية املعارضة يف املثقفني دور من خوًفا
الفكر حركة عىل كدليل إعالميٍّا الجلسة تصوير ليتم مغلقة حجرٍة يف ويجلسون السلطان

املثقفني. وجمهور الرئيس بني والثقايف السيايس واالنفتاح
إرصار اكتشفت أن بعد نهار ليل حراسة منزيل حول وضعت قد الدولة كانت
أعضاء ثالثة وضبطوا نظرهم، يف كافر ألنني اغتيايل عىل املتشددة اإلسالمية الجماعات
مقاًال وكتبُت ضدي، خططهم لتنفيذ املناسب والزمان املكان يتفقدون منزيل حول منها
مرياث أي يفيد ال وأنه الكريم، القرآن يف «إرث» لفظ تحليل عىل معتمًدا التوريث ضد
املقال، لهذا كتابتي بسبب يل عقابًا عني الحراسة فُرفعت النبوة؛ مرياث فقط بل سيايس،

مرص. حكم يف أبيه لوراثة يستعد الرئيس ابن كان وقد
لإلخوان العام املركز افتتاح تم ٢٠١١م عام مرص يف العربي الربيع ثورة وبعد
موىس عمرو مثل السياسيني الزعماء من كثريٌ وحرض املقطم، هضبة فوق املسلمني
الصوت بمكربات الهواء عىل تُذاع النارصية الفرتة وأناشيد بأغاني وفوجئت وغريهم،
تنظيٍم أقوى بني عاد قد الوئام بأن ففرحت أكرب». و«هللا األكرب»، «وطني نشيد مثل
واجهة عىل الشعار وكان الجديدة، الثورية السلطة وبني مرص يف إسالمي شعبيٍّ
تأسيس منذ يتغري لم الشعار هذا ألن فحزنت املتقاطعان» والسيفان «املصحف املبنى
العلم أي الكتاب وقلمني»، «كتابًا الشعار يكون أن اقرتحت وطاملا ١٩٤٨م. عام الجماعة
املنعم عبد املستقل اإلخواني املرشح أبعدوا اإلخوان ألن وحزنت اآلراء. تعدد أي والقلمان
من جزءًا أصبحوا أنهم فرحت ثم مغالبة»، ال «مشاركة شعار رفعوا أن بعد الفتوح أبو
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االنفرادي الحكم وهو األول لوضعهم ورجعوا اإلخوان سار ذلك ومع الوطنية. الحركة
الجمهورية. لرئاسة مرشحهم نجاح بعد

وبعد األوىل، االنتخابات وقبل الثورة بعد رمضان إفطارات إحدى يف ُدعيت ثم
وساق. قدٍم عىل كان الذي التوريث فيها يذكر لم خطبًة كبريهم ألقى اإلفطار
عندما عيلَّ تعرَّف قد وكان حسن.» يا «اسكت يل: فقال التوريث؟» موضوع «أين فسألته:
الثانوية من االنتقال مرحلة عند الشعرية باب شعبة يف اإلخوان جماعة يف عضًوا كنُت
أبيه بعد للرئاسة املتطلع الرئيس بني اتفاٌق تم «هل نفيس: وسألت الجامعة، إىل العامة
ال سياسية صفقٍة يف اإلخوان لدخول فحزنت اإلخوان؟» قبل من تدعيمه عىل واإلخوان

الشعب. يرضاها
سأل الجمهوري القرص يف االنتخابات يف نجاحه وبعد اإلخواني الرئيس مع لقاء ويف
فوقفت. بالغرب وعالقتها الديني الحوار جلسات يف والتقيته قبُل من أعرفه وكنت عني
الغفاري؟» ذر أبو كان «وماذا فأجبت: شيوعي.» إنك عنك «يقولون قائًال: فخاطبني
املدعوُّون والفنانون املثقفون فضحك شيوعي.» «كان الفنانني: من الحارضين أحد فأجاب
التي الكلمة وصاحب العرابية، الثورة مفجر األفغاني مثل أنا له: فقلت معه. للحوار
ولم أحراًرا، خلقنا هللا «إن عابدين قرص يف توفيق الخديوي وجه يف عرابي أحمد ألقاها
حزم ابن عبارة كرر الذي وهو اليوم.» بعد نستعبد ال وهللا عقاًرا. أو تراثًا يخلقنا
تشق وال بفأسك، األرض تشق الفالح! أيها لك «عجبت القائل: وهو يفلحها». ملن «األرض
فالنقاش فحزنت. نأكله؟» شيئًا لنا تقدمون «أال الفنانات: إحدى وقالت ظاملك.» قلب

الطعام. تناول يف الوقت ضياع من أوىل الدولة رئيس مع الفكري
اإلخوان سيطرة من الدولة وخوف ذلك، بعد والدولة اإلخوان بني الصدام ويف
مشايخ من وغريه اإلخواني الرشيف مصانع أغلقت والتجاري، الصناعي القطاَعني؛ عىل
مرص من األموال رءوس تجميع استطاعوا أن بعد اإلخوانيني األموال رءوس أصحاب
وأُغلقت املائة، يف عرشين إىل تصل املشاريع عائد من عالية نسٍب بكسب املرصيني وإغراء
محالت باستثناء الناس بني اشتهرت قد كانت أن بعد اإلخوانية والبقالة التجارة محال
والعيادات املستشفيات أُغلقت كما املختلفة. وفروعه الكبري التجارة محل نور»؛ عىل «نور
أن وبعد الفصول، تكديس مشكلة لحل التعليمية واملدارس باملساجد، امللحقة اإلخوانية
الخصوصية الدروس من بدًال الثمن رخيصة جماعية تقوية دروس إقامة يف اإلخوان نجح
الخدمات عىل ركزوا اإلخوان ليت «يا القائلة: النتيجة إىل وانتهيت التكاليف، الباهظة
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االصطدام من بدًال مشكالتهم وحلُّوا الناس، قلوب عىل واستحوذوا للشعب، االجتماعية
القصور. يف وليست العقول يف فالسلطة العسكرية.» بالسلطة

الجماعة ولكن فيها، يساريٍّا تياًرا ن أكوِّ اإلخوان، جماعة يف عضًوا أبقى أن أود كنت
معارضة أي عن ترىض ال الليرباليني، حتى فيها تقبل وال املحافظة، أشد محافظة كانت

اإلرشاد. ملكتب
أرد؛ فلم الحزب، هذا رئاسة مني يطلبون شيوعي حزٍب من خطاب مرة وجاءني
الجامعة يف جديد جيٍل تربية إىل طاقاتي كل ه وأوجِّ شيوعيٍّا، ولست حزبيٍّا، لست ألنني
األتون وهو الوطن. لصالح املتناقضة التيارات بني ويؤلف ويبحث، يفكر، كيف يعرف
علمانية، أم كانت سلفية ماركسية، أم كانت إسالمية األيديولوجيات؛ كل فيه تنصهر الذي

تقدمية. أم كانت محافظة
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والعامل العلم

موهبة تراجعْت فرنسا إىل سفري ثم الثانوية، املدرسة يف وأنا الثالث املواهب اكتشاف منذ
بالجامعة وأنا أشعر وكنت والفن، العلم أي واملوسيقى، الفلسفة موهبتا وبقيت الرسم
تأتيني وكانت دقيق، علٍم إىل وتحويلها ومعرفتها متابعتها يجب رأيس يف أفكاًرا هناك أن
من يوم يف يفيدني لعله الحلم ألكتب بجواري وورقة قلًما أضع كنت لذلك األحالم؛ يف
الفكر، املتكررة: األلفاظ أهم وكانت بعدها، وما الجامعة يف الدارسة أستكمل وأنا األيام
والرش، الخري والعالم، هللا واآلخرة، الدنيا واالنفعاالت، العواطف والشعور، الوعي، الواقع،
حقيبة امتألت حتى بتواريخها األوراق من العديد ومألت واألمل. اليأس واالختيار، الجرب
أو مالبس عندي ليس وأن خاصًة معي، أخذتها وبالفعل فرنسا. إىل السفر عند بأكملها
الحال. بطبيعة الكريم والقرآن أخي، يل وفرها التي الخمسة نة السُّ كتب باستثناء كتب
املنزل يف املقام بي استقرَّ حتى آلخر منزٍل من بها أنتقل كنت باريس ويف
الرسالة خطة كتابة يف بدأت وملا الحقائب. غرفة يف وضعتها الجامعية، باملدينة األملاني
ساكن جانب جانبني: من تتكون الخريطة وكانت العام»، اإلسالمي «املنهاج بعنوان
والحركة، الطاقة يتضمن واملتحرك والنظام، التصور يتضمن الساكن متحرك؛ وآخر
بل ممثليها، أحد أكون وربما اإلصالحية الحركات عن بحديث الرسالة لخطة قدمت
الحركات يف بتخصصه املعروفني املسترشقني أحد الوست هنري لألستاذ قدمتها وخاتمها.
يتكلم الذي منها األول الجزء وقال: الخطة هذه من فأُعجب تيمية، ابن منذ اإلصالحية
الثاني، القسم أما ممثليها، بعض من ينقصه مما بالرغم جيد اإلصالحية الحركة عن
الفلسفة إىل أقرب فهو والحركة، والطاقة والنظام التصور عن الخاصة فلسفتي وهو

األول. الجزء فيه يدخل الذي االسترشاق نطاق يف يدخل وال العامة



الثاني) (الجزء ذكريات

قائًال: بعناية وقرأها الخطة له وقدمت ريكور» «بول وهو الفالسفة أحد إىل فذهبت
الثاني والجزء اإلصالحية، الحركة يعرف ال ملن مفيدة معلوماٌت األول التاريخي «الجزء
األربعة املوضوعات هذه يف فلسفته وتعرف برجسون تدرس ال فلماذا برجسون، إىل أقرب
املسترشقني عميد وهو آخر مسترشٌق وقرأها الخاصة؟» فلسفتك إىل وتنتهي وتطورها
«ال.» قلت: الفقه؟» أصول علم درست «هل وقال: ماسينيون لويس وهو باريس يف
املقرتح املنهاج ذلك تربط ال فلماذا باالهتمام، جدير عام إسالميٍّ منهاٍج وضع «إن قال:
مصطفى ينبه ألم الخاص؟ منهجك إىل تنتهي حتى وتطوره الفقه أصول علم بمناهج
عندي تأتي ال فلماذا اإلسالمية؟ العلوم أهم بأنه الفقه أصول علم أهمية إىل الرازق عبد
للغزايل الفقه» أصول يف «املستصفى كتاب يل وأنزل الفقه؟» أصول علم يف وتقرأ يوم كل
كل إليه أقدم أن طلب للشاطبي، الرشيعة» أصول يف و«املقاصد الخاصة، مكتبته من

يل. بالنسبة اكتشاًفا وكان عرش، الثانية حتى التاسعة من صباًحا يوم
السوربون، يف التطبيقية العليا الدراسات مدرسة يف آخر بأستاٍذ اتصلت قد كنُت وملا
والحركة، الطاقة عن األوىل خطتي قرأ الباطني، والتأويل اإلسماعيلية يف متخصًصا وكان
كما الشعور تحليل إىل أقرب فهم اإلسماعيلية؛ عند التأويل تدرس ال «ملاذا يل: قال
شهادات دون فرانس دي الكوليج مثل للعلم العلم تُعطي املدرسة هذه وكانت تفعل؟»

علمية. درجات أو
الفقه أصول علم أدرس أن يريدني الذي األول األستاذ املوقفني؛ بني واحرتت
التأويل دراسة طلب الذي األستاذ الثاني واملوقف مني، ويقرتب منه أقرتب كي وأطوره
أقرب والشعور والتصور والحركة الطاقة عن فمقوالتي الباطنية؟ أو اإلسماعيلية عند

الباطني. التأويل إىل
العامة، واملصلحة للنص، الفقه أصول علم تحليل أعجبني األمر، من حرية يف وظللت
الشعور وتحليل الباطني التأويل الوقت نفس يف وأعجبني والتعليل. االستدالل، وطرق
األستاذ وكان «الفينومينولوجيا». الظاهريات تفعل كما حية تجربٍة إىل النص وتحويل
مؤسس هورسل تلميذ لهيدجر والزمان» «الوجود كتاب من أجزاء ترجم قد كوربان

الظاهريات.
ريكور بول وهو املسيحي اليسار ومن ظاهرياتي فيلسوف األوىل خطتي وقرأ
تحليل عىل يقوم منهجك ألن بالطبيعة؛ ظاهرياتي أنك «يبدو يل: وقال مونييه، مع
وتطبقها تشاء كما وتؤولها الظاهريات تدرس ال فلماذا الدالالت، عن والبحث الوعي
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اتباعها. وإمكان يتها بجدِّ أشعر النصائح فكل حائًرا. وظللت الدينية؟» الظاهرة عىل
دون املسترشق بالفيلسوف يل وأين املؤرخ؟ وليس الفيلسوف باملسترشق يل أين ولكن

الخالص؟ الفيلسوف
أو مسترشق، فيلسوف إال عليك يُرشف ال الخطة قرأ الذي األساتذة أحد يل وقال
هيجليٍّا، مسترشًقا كان والذي رينان عند إال له وجود ال ما وهو فيلسوف مسترشق

املايض؟ القرن يف تويف وقد اآلن برينان يل وأين السؤال: وكان مسترشًقا، وهيجليٍّا
مسترشٍق مع الفقه» أصول علم يف التفسري «مناهج عن األوىل الرسالة سجلت وأخريا
عىل وتطبيقها الظاهريات عن الثانية الرسالة وسجلت وأصوله، الفقه يف متخصص
املنهج يف دراسة التأويل، ظاهريات إىل الظاهريات تأويل «من بعنوان الدينية الظاهرة
«الدين عنوان ذلك قبل اقرتحت قد وكنت الدينية». الظاهرة عىل وتطبيقه الظاهرياتي
أن بعد خاصة العنوان، يعجبني لم ثم وكريكيجارد». كانط عند الوجودي والدين العقيل
إىل الظاهريات تأويل «من األول العنوان لت وفضَّ بالجامعة العليا الدراسات يف سجلته

التأويل». ظاهريات
أشبه جيتون جان وهو الفلسفة تاريخ يف أستاذ محارضات من كثريًا استفدت وقد
برجسون. مثل الشعوري التحليل مع الفلسفة تاريخ يف يحارض مرص، يف أمني بعثمان
الثانية العاملية الحرب يف واعتقل الدين، وفلسفة الكاثوليكية أي املسيحية يف ومتخصص
هورسل تلميذ هيدجر إىل قدموه فيلسوف أنه النازي الحكم عرف وملا بدايتها. منذ
عرش اثني املعتقل يف وهو مراجع دون وكتب السوداء، الغابة يف فرايبورج جامعة يف
حديثًا بناءً املسيحية العقائد بناء يعيد وهو والكاثوليكية». الحديث «الفكر سماها جزءًا
القديس عند والخلود «الزمان عن الدكتوراه يف رسالته وكانت املعارصة. للفلسفة طبقا

أوغسطني».
طلبة مع الكبرية بالقاعة ملحق صغرٍي مكتٍب يف يجلس العامة محارضاته بعد وكان
محارضاته إىل أستمع فكنت يراجعهم. وهو الطالب فيها يتحدث ساعة، ملدة الدكتوراه
الدراسات طالب مع بجواره امللحق الصغري املكتب يف وأحرض الكربى، القاعة يف العامة
فقمُت الطالب؛ أمام املنصة عىل بجانبه برجسون عن أتكلم أن مني طلب ومرة العليا،
والتقاءً بديكارت وبدايًة به نهايًة الغربية الفلسفة تاريخ إطار يف برجسون ورشحُت
الكل يف الجزء تضع التي العامة الرؤية بتلك فأُعجب هيجل؛ عند والتجريبية بالعقالنية

االستغراب». علم يف «مقدمة يف مرص إىل العودة عند ذلك بعد به قمت ما وهو
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بالعربية برجسون عن كتابًا ألفت األستاذ؛ هذا مثل بربجسون وإعجابي حبي ومن
الطالب. عىل مقرًرا كتابًا ليس ألنه أحد إليه يلتفت لم مرص. إىل عودتي بعد

«الطاقة برجسون كتاب خالل من والحركة الطاقة عن األوىل خطتي وأولت
والدين». األخالق «منبعا كتابه يف والنظام التصور وعن الروحية»

تحلييل يكون وقد والذاكرة». «املادة كتابه عن تعبريًا الذكريات هذه تكون وقد
عن أفكاري تكون وقد للوجدان». البديهية «املعطيات للدكتوراه رسالته آثار من للشعور
مما أثًرا اإلعالم أجهزة عن عزلتي تكون قد وأخريًا واملحرك». «الفكر كتاب مثل الحركة
يأخذ أن من خشية صحفيٍّا حديثًا يعطي أو اإلعالم يخاطب ال كان الذي برجسون فعل

كتبه. يقرءون وال اإلعالمي كالمه الناس
إعادة يف وبالرغبة فيهما النقص وأوجه الرسالتني بعيوب أحسست املناقشة، وقبل
الراهنة بالحالة املناقشة عىل وصممت أخرى، سنواٍت عرش إىل ذلك يحتاج وقد كتابتهما،
حياتي يف فليس أفضل. بطريقة كتابتهما بإعادة أقوم مرص إىل العودة وبعد للرسالتني،
جماعٍة وتأسيس وطني، إىل العودة أريد وأنا بالخارج، أقضيها أخرى سنواٍت عرش
أخذت وكما اآلن، إليهم رسالتي أنقل كما آخر، جيٍل إىل الرسالة تنقل الجامعة، يف علمية

هذا. جييل إىل ألنقلها مرص يف أساتذتي من الرسالة
العام، نفس يف فرنسا إىل مرص من معي خرج راشد، رشدي هو صديق يل وكان
للبحث الوطني املركز يف باحثًا وأصبح الرياضيات، بفلسفة ثم العلم بفلسفة اهتم
النصف وأكمل عاِلم نصف ولو مرص إىل الرجوع أريد وهو؛ أنا تجادلنا فرنسا. يف العلمي
مرص إىل يعود أال يرى وهو حياتي، يف الحصاد وأرى الزرع أبدأ كي وطني، يف اآلخر
كي كله العمر ذلك يستغرق «قد له: قلت عالم. نصف وليس كامًال عامًلا يكون أن قبل
الزرع فلنبدأ نهاية، له العمر أن حني يف له، نهاية ال والعلم كامًال، عامًلا اإلنسان يكون
كبار من وأصبح فيها، زال وما فرنسا. يف البقاء عىل وأرصَّ الحصاد.» يأتي حتى مًعا
اإلسكندرية مكتبة يف العلوم لتاريخ معهًدا يقيم أن وحاول الرياضيات، تاريخ يف العلماء
يف اآلن ونحن ربان، دون تسري ال فالسفينة يتم؛ لم شيئًا ولكن السابقة، إدارتها يف
يف حصاده سيبقى أم يوًما سريجع كان إذا أدري وال الثمانني، تجاوزنا وقد العمر نهاية

والعالم. فرنسا
ال وكان الثانية. للسنة املسيحية الفلسفة يف درًسا أعطيُت مرص إىل العودة وبعد
املسيحية الفلسفة من نماذج فيه يل صدرت الذي العام وهو الزمالء، من أحد يريدها
األكويني». «توما ل واملاهية» «الوجود ألنسيلم، أعقل» كي «أومن ألورسطني»، «املعلم
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قراءة هو الدرس يف يشء أهم وكان النشار، سامي عيل بمساعدة اإلسكندرية يف وصدر
أرادوا وعندما عام. بوجٍه الدين وفلسفة املسيحية الفلسفة اتجاهات ومعرفة النصوص
املرتب، مفردات وطلبوا أعمل! ال وأنا العمل، جهة موافقة طلبوا العام آخر مكافأتي دفع
املدرس مكافأة أعطوني وأخريا العام. مكافأة تحديد كيفية يعرفوا لم يل، مرتب ال وأنا

بالكلية. مدرًسا التعيني تم عندما
والفلسفة املسيحية الفلسفة مع الثانية للسنة الكالم علم درَّست يليه الذي العام ويف
العربي والفكر التاريخ وفلسفة الثالثة، للسنة اسبينوزا عىل مركًزا الثالثة، للسنة الحديثة
السنة مواد إلكمال أدخلتهما القسم، يف جديدتان مادتان وهما الرابعة. للسنة املعارص
أستاذًا ألمريكا السفر عام وهو ١٩٦٧–١٩٧١م سنة منذ كذلك األمر واستمر الرابعة،

زائًرا.
الشاب األستاذ هذا من والحسد بالغرية أحسست األخري سفري قبل مرص يف وأنا
بربط الدرس أمأل وكنت متعددة. تخصصاٍت يف مواد عدة تدريس يستطيع الذي الجديد
كليات من لسماعها الطالب يأتي وكان محارضاتي. فُعرفت الهزيمة، بعد بالوطن الفكر
ورؤساء وعمداء أساتذة بعُد فيما أصبحوا الذين والهندسة والعلوم والتجارة الحقوق

جامعات.
هللا يربط الذي الجديد الكالم علم يف الوطنية الفكرية مواقفي عن ُت عربَّ أمريكا ويف
يستمعون أفارقة، أمريكيون، مسلمون كثريون؛ طالٌب فأتاني والناس؛ والحرية باألرض
ندواٍت إىل أُدعى عندما الجامعة خارج اليشء بنفس أقوم وكنت الجديد. اإلسالم هذا إىل
حني يف وكافًرا، بل ملحًدا، علمانيٍّا واعتربوني املحافظون فانزعج علمية؛ مؤتمراٍت أو
مصالح عن أدافع وطني مسلٌم أنني األفارقة األمريكيون املسلمون الطلبة اعتربني
املسلمون الطلبة وعرف األفريقي، األمريكي الحي حافة عىل تمبل جامعة كانت املسلمني.
السوداء». و«القوة األسود» «اإلسالم أنصار منهم وكان مكاني، األفارقة األمريكيون
طريق عن ذلك يمكن بل الحقوق، لنيل الوحيد الطريق هو ليس العنف أن وعرفوا
«اإلسالم جماعة عن خرج الذي إكس مالكولم أنصار ونشأ والربهان. والجدل الحوار
وعقدت عندي. أنصاره فكثر مثيل، األفارقة األمريكيني املسلمني بحقوق يُنادي األسود»
التفاهم وحدث للجامعة، الطالبي النشاط مركز يف الثالث الجماعات هذه بني حواًرا
بالعقل ذاته يف قوة اإلسالم أن وعرفوا واإللحاد، والكفر العلمانية شبهات وغابت واللقاء،

والعنف. القوة استعمال دون الرصيح
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الطالبية، الخدمات مركز يف معنا يُصلون وكانوا مساجدهم، يف معهم أصيل كنت
بعرباتهم املطار إىل صاحبوني ١٩٧٥م عام مرص إىل والعودة الفراق ساعة جاءت وحني

يبكون. وهم
— سابًقا يافا محافظ — الفاروقية إسماعيل الفلسطيني الجامعة؛ يف زمييل وكان
عىل وللعبادات السياسة، عىل للدين األولوية يعطي والذي املحافظ، التيار عىل يشجعهم
األفارقة املسلمني مطالب يحقق وال العرص، بلغة يتحدث ال ألنه أنصاره؛ فقلَّ املعامالت،
والسكن العمل عىل والحصول االجتماعية، والعدالة البيض، باملسيحيني املساواة يف السود
وزوجته هو اغتياله تم قد أنه تقريبًا سنوات عرش بعد بعُد، فيما وسمعُت املالئم،
ابنته واختبأت الحقيقي، اإلسالم يف يتكلم ال يعتربه كان أسود مسلٍم يد عىل األمريكية
اغتاله الذي كان وقد الجيش، إىل انضمامه بعد ابنه اغتيال تم بعُد وفيما الدوالب، يف
ولخدمة لإلسالم، إخالصه وعىل عليه كثريًا حزنُت الجندية. عليه تُفرض الجنسية أمريكي
وكان عندنا، األزهر علماء يفعل كما املحافظة الخاصة بطريقته كان ولو حتى املسلمني.

نفسه. وبني بينه ويتغري بها، ويتأثر الجامعة، يف محارضاتي يحرض تواضعه من
ليس التقدمي اإلسالم أن وعرف يوًما أتكلم سمعني املدينة بوسط عامة ندوٍة ويف
املفكر يكون كيف «أرأيتم للحارضين: وقال فاحتضنني عنه، يُقال كما شبهات أي به

الحق؟» املسلم
الثانية، للسنة الكالم علم يف جديد من التدريس بدأُت مرص إىل عودتي وبعد
الرابعة. للسنة املعارص العربي والفكر التاريخ وفلسفة الثالثة، للسنة الحديثة والفلسفة
القناة، وعبور ١٩٧٣م، أكتوبر نرص من بالرغم حرارته هدأت قد القسم وكان
والوطن العلم بني الربط فكره»، «تطوير أحًدا يشجع لم املنيع، بارليف خط وتحطيم
الغرية تحولت وربما بعودتي، القسم يف جديد من الفلسفة روح فدبَّت أفعل؛ كنت كما
دون املقرر الكتاب يف يستمروا أن أجدرهم كان فما البعض، وحقد كراهية إىل والحسد

والوطن»! الفكر «هموم ثاٍن؛ طريق اكتشاف وجود إمكانية ويروا الطالب يراني أن
الرأسمالية؛ إىل االشرتاكية من والتحول ١٩٧٤م عام يف النارصية عىل االنقالب وجاء
مع التحالف ومن الخاص، القطاع إىل العام القطاع ومن جريمة، تعد لم فالرأسمالية
إىل العربية القومية ومن األمريكية، املتحدة الواليات مع التحالف إىل السوفيتي االتحاد
قائمة. ظلَّت بعده وما النارصي النظاَمني يف الحرية أزمة أن ولو االنعزالية، الُقطرية

عن بعيًدا واملاركسيني النارصيني إلزاحة واملعتقالت السجون من اإلسالميون خرج
األسعار، غالء ضد ١٩٧٧م يناير مظاهرات يف واشرتكُت العامة، والحياة الدولة جهاز

106



والعالم العلم

١٩٧٩م. يف إرسائيل مع السالم ومعاهدة ١٩٧٨م، يف ديفيد كامب اتفاقية عارضت ثم
بالرتقية للتقدم الوقت حان وملا السيايس، بالنشاط مقرونًا العلمي نشاطي وأصبح
عىل للرتقية العامة اللجنة وافقت املشحون، الجو هذا يف أستاذ إىل مساعد أستاذ من
ومجلس الكلية ومجلس القسم من الرتقية معارضة يف اإلدارية األالعيب وعادت ترقيتي
اللجنة إىل الرتقية تقرير عاد عندما ذلك ومع األمن. أجهزة لتوجيهات تبًعا الجامعة
ومجلس القسم عارض جديد، من الكلية إىل بدورها أعادته ثم بالرتقيات املختصة العامة
الجامعة مجلس إىل التقرير وذهب املشاغبني، من ألنني الرتقية الثانية للمرة الكلية
املجالس وكانت بجدارة. الرتقية أستحق ألنى ترقيني أن فقررت للرتقيات، العامة اللجنة
ال أنه وأخربني الجامعة رئيس فاستدعاني بجدارة؛ املشاغبني من ألنني ترفض اإلدارية
األمور «ستمر قائًال: العام الرأي وإىل واإلعالم الصحافة إىل املوضوع هذا يخرج أن يجب
الذين التقدميني األساتذة ترقيات يف ذلك يؤثر أن إعالمية زوبعٌة ثارت إن وأخىش بسالم،
التصويت جديد من الجامعة رئيس وطلب الكالم، فسمعُت بعدك.» ترقياتهم حانت
السيايس النظام تفريط من رون يتضجَّ األساتذة بدأ فقد باإلجماع، يت فُرقِّ ترقيتي. عىل

املحتلة. األرايض من تنسحب أن قبل إرسائيل مع سالم اتفاقية عقد الذي القائم،
الجامعة إىل وُعدت ١٩٨١م عام سبتمرب قرارات بعد الجامعة من ُفصلُت أن وبعد
دعوة فتأتني مرص، يف العمل من قليًال االسرتاحة أردت ١٩٨٢م، عام أبريل يف جديد من
كان الذي الشارونية حبيب صديقي بفضل هناك زائًرا أستاذًا أكون كي املغرب من

مرص. إىل العودة ويريد زائًرا أستاذًا بالجامعة يُدرس
هناك، املدارس ودخلوا الثالثة، وأوالدي الحبيبة زوجتي مصاحبًا املغرب إىل فذهبت
قرارات امللك أصدر حتى سنتني مكثُت الفرنسية. يف خاصة دروًسا لهم وأعطيت
وآية: اإلسالم يف السيايس النظام إىل محارضة يف أرشت ألنني نظًرا البالد بمغادرتي
يَْفَعلُوَن﴾. َوَكذَِلَك أَِذلًَّة أَْهِلَها أَِعزََّة َوَجَعلُوا أَْفَسُدوَها َقْريًَة َدَخلُوا إِذَا اْلُملُوَك إِنَّ ﴿َقاَلْت

طارق جبل عرب برٍّا وزوجتي أنا ورجعُت مرص، إىل بالطائرة الثالثة أوالدي فأرسلُت
الخاصة، بسيارتي أثينا حتى ويوغسالفيا إيطاليا وشمال فرنسا وجنوب إسبانيا وجنوب

اإلسكندرية. إىل أثينا من بحًرا ثم
زائًرا أستاذًا ألكون دعوة جاءتني اآلداب، بكلية الفلسفة بقسم عميل أستلم أن وقبل
وسكنَّا وأوالدي، وزوجتي فذهبت زائًرا، أستاذًا ألكون فذهبت باليابان؛ طوكيو بجامعة

بالجامعة. العربية اللغة بقسم أستاذًا زوجتي وعملْت الجامعة، بمنزل
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يأخذون يتكلمون، وال يسمعون كانوا الذين يابانيني لطلبٍة أُدرِّس مرة ألول وكنت
األستاذ يعرف وال يكتبون وكانوا األستاذ، إىل ينظرون وال األرض، يف رأسهم يعطون، وال
الفلسفة مادة يف أقول فيما آراءهم أسمع أن أود كنت لكالمه؟ نقد أم كالمه يكتبون؟ ماذا
عىل وأردُّ أغني وكأنني شيئًا. أسمع ولم لهم، أدرسها كنت والتي والغرب الرشق بني
وقال: ضحك، الدرس قاعة يف يحدث ما الياباني القسم رئيس إىل اشتكيت فلما نفيس،
أو تعليقات أو آراء لهم كانت وإذا يستطيعون، ما منك يأخذون اليابانيني، عادة «هذه
بها؛ يعملون التي الرشكات يف لرؤسائهم بل لك يبلغونها ال فإنهم اقرتاحات أو نقد
فالفائدة والئهم؛ عن تعبريًا صدرهم عىل شاراتها يضعون التي الرشكات لهذه فوالؤهم
للرشكة، والء إىل للجامعة والوالء تجارة، إىل العلم يتحول بأن فحزنُت لك.» وليست لهم،
عىل مرشًفا أكون أن إىل دعوة فجاءتني التجاري، الجو هذا يف طويًال البقاء أستطع ولم
أنشأها جامعة وهي هناك. دمت ما طوكيو يف املتحدة األمم جامعة يف اإلنسانية األبحاث
وآسيا، أفريقيا، الثالث؛ القارات يف العلمي البحث لتنشيط آسيا يف بورما من يوتاند
األول؛ العالم يف يرتكز أن من بدًال الثالث العالم يف للبحث تشجيًعا الالتينية، وأمريكا
لها وكان اإلنسانية، العلوم يف الجامعة أبحاث وقرأت الدعوة، فقبلُت وأمريكا. أوروبا
املرصي امللك؛ عبد أنور د. يديرها الالتينية، أمريكا يف واإلبداع الثقافة عن مرشوعات عدة
مرشوٌع هناك وكان مرص، يف الشيوعيني اضطهاد من خوًفا ١٩٥٨م يف البالد ترك الذي
يوسف سيف وأبو هللا عبد صربي إسماعيل يديرها البديلة» العربية «املستقبالت آخر
داكار من نجيب رمسيس يديره الالمتكافئ» «التطور بعنوان ثالث ومرشوع مرص، يف

السنغال. عاصمة
رئيس نائب عىل فاقرتحُت البعض؛ بعضها عن منفصلة أبحاٍث ثالثة وكانت
هناك كانت إذا ما ملعرفة بينهما الربط عليها، يُرشف كان الذي كوجي» «مويش الجامعة
مني وطلب باالقرتاح ففرح متعددة؟ رًؤى أم الثالث القارات بني تجمع واحدة رؤيٌة
تتفق فيم وتبنيُّ بينها، يجمع الذي وما الثالثة املشاريع عىل دراسة بإجراء فقمت تنفيذه؛
«الحوار اإلنجليزية باللغة كتابي يف ونرشتُها خاصة، كرًؤى تختلف وفيم عامة، كرؤيٍة

والثورة». الديني
القيادة ملن وهي حلها، يف أساعد أن حاولت الجامعة يف رئيسية مشكلة هناك كانت
فلم اإلداريون، يوقفها العلماء قرارات بعض وكانت لإلداريني؟ أم للعلماء الجامعة، يف
الذين هم فكانوا املال بيدهم اإلداريون كان وملا حرة. جامعٍة يف بأنهم العلماء يشعر
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حتى قائمة املشكلة وظلت املادية. املشاريع لتكاليف طبًقا الجامعة نشاط عىل يسيطرون
١٩٨٧م. عام طوكيو غادرُت

حل يهمه مما أكثر والرمز املنصب يهمه إندونيسيٍّا، عهدي يف الجامعة رئيس وكان
يفعل لم ولكنه بينهما الجمع عىل القادر هو كان فقد واإلداريني، العلماء بني املشكالت

شيئًا.
التاريخ فلسفة مواد يف املحارضات إلقاء يف ألستمر القاهرة إىل عدُت سنتنَي وبعد
١٩٩٥م. عام حتى املعاش سن بعد ما إىل ذلك واستمر املعارص، العربي والفكر
والفكر الكالم علم حول البحث حلقات عىل باإلرشاف العليا الدراسات يف واستمررت
والدكتوراه، املاجستري يف كثرية رسائَل عىل وأرشفت التاريخ. وفلسفة املعارص العربي
قاعة إىل املتحرك الكريس يحملون والعمال الطلبة كان جسديٍّا. أضعف بدأُت حتى
إىل الذهاب عن توقفُت رضير، شبه وأصبحُت نظري ضعف وملا الكلية، مجلس أو الدرس
خططهم، أقرأ منزيل، يأتون رسائلهم عىل أُرشف أن يريدون الذين الطلبة وكان الكلية،
موافقة ثم العليا الدراسات لجنة ثم القسم مجلس عىل عرضها قبل لهم وأصححها

العليا. للدراسات الجامعة ووكيل الكلية مجلس
يستعد حتى أخرى جامعاٍت ويف الجامعة، يف الرسائل مناقشات يف أساهم وكنت
الندوات يف واملشاركة الحضور عن أتواَن ولم فعلُت، كما والكفاح للعمل الجديد الجيل
الجامعات يف الفالسفة زمالئي عىل والتعرف وخارجها، مرص داخل العلمية واملؤتمرات
واستمررت تأليفي، ومن يل، كتٍب يف بعُد فيما أجمعها بحثية أوراق عدة وتقديم األخرى،
عن فامتنعُت رضيًرا، وأصبحُت جسدي ضعف حتى عاًما عرشين من أكثر ذلك يف
اآلخر إىل الحني من أقدِّم أن اإلرصار وبعد قدمت، ما يكفيني استطاعتي، قدر الحركة
عىل أوافق كونفرنس» «الفيديو عرب املؤتمرات افتتاحيات يف وصورتي بصوتي تسجيالٍت

ذلك.
والشهادات واالمتحانات والدرجات باملحارضات مشغولة الجامعة أن أحسست وملا
وكانت ١٩٧٦م. سنة وأشهرتها املرصية الفلسفية الجمعية أسست لذاته، العلم من أكثر
عادت ثم الحرب، أثناء وتوقفْت ١٩٤٤م، عام باشا فهمي منصور من األوىل املحاولة
نرشت والفلسفة. االجتماع علم أستاذ وايف الواحد عبد عيل برئاسة الستينيات يف ذلك بعد
نجاتي وعثمان وايف الواحد عبد وعيل أمني وعثمان قاسم ملحمود مؤلفات عدة الجمعية
ذهبُت إحياءها حاولت وملا الجمعية. نشاط توقف ثم املرصية. األنجلو مكتبة يف وغريهم
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قد الزمن «إن يل: فقال العلوم دار كلية وعميد الفلسفة قسم رئيس قاسم محمود إىل
يل: فقال شمس عني بجامعة الفلسفة قسم رئيس بدوي الرحمن عبد إىل فذهبُت تغري.»
إىل أحتاج وال جمعية بمفردي أنا مرص؟ يف الفلسفة أساتذة تضم فلسفية جمعية «ملاذا

خاللها!» من أعمل بجواري جمعية
فقال والفيلسوف، العربية اللغة مجمع رئيس مدكور بيومي إبراهيم إىل وذهبُت
فيما يعينك من خري فهو امللكية الجغرافية الجمعية رئيس ُحزين سليمان إىل «اذهب يل:

فيه.» أنت
املجمع بجوار التحرير، بميدان العيني قرص شارع بمدخل الجمعية يف إليه فذهبت
يل: ُحزين سليمان قال مرص، عىل الفرنسية الحملة أثناء نابليون أنشأه الذي العلمي
إال تقوم ال مرص يف العلمية الجمعيات أذنك، يف حلقة ضعها واحدة، كلمًة لك «سأقول
قامت.» ملا أنا فلوال امللكية، الجغرافية الجمعية يف تراني وكما واحد، رجٍل أكتاف عىل
الثورة وكانت الجمعية رئاسة منه أطلب لكي أمني عثمان إىل بعدها وذهبت فحزنُت.
هذا يف مرص يف علمية جمعياٍت إقامة يمكن «هل ضاحًكا: فقال ١٩٥٢م، يف قامت قد
وجعلت ١٩٧٦م عام يف وأسستها بذلك قمت وفعًال إقامتها، عىل فأرصرُت العرص؟»

لها. رئيًسا مدكور بيومي إبراهيم
املقر يف صغري دوالٌب وهو القاهرة، بجامعة الفلسفة بقسم إال مقر يل يكن لم
وكنا الدوالب، باب عىل املرصية» الفلسفية «الجمعية الفتة نضع وكنا امللفات، فيه يُحفظ
من دخلنا وكان الكبري، املدرج يف املحارضات بإلقاء الكلية يف الجمعية بنشاط نقوم
قيمة وكان بالربيد توفري دفرت يف نصعها جنيًها، األربعني عىل يزيد ال األعضاء اشرتاكات

جنيهات. خمسة االشرتاك
الجمعية مقر يكون أن يجوز «ال وقال: الكلية عميد استدعاني املرات إحدى وىف
مؤسسٌة اآلداب كلية ألن الجامعة؛ أسوار داخل نشاطها وتمارس اآلداب، كلية داخل
مباني خالل من تعمل أن يجوز ال مدنية أهليٌة مؤسسٌة الجمعية أن حني يف حكومية

آخر. مقرٍّ عن أبحث أن وطلب الحكومة.»
األخرى الجمعيات جميع ألن نشاطها؛ ووقف الجمعية إلخراج عذر مجرد كان هذا
وكمربيدج، وأكسفورد، فيينا، جامعات مثل: الجامعة أسوار داخل نشاٌط لها كان
مناهضة يف السيايس نشاطي هو العميد لطلب الحقيقي السبب وكان وفرايبورج.

إرسائيل. مع السالم ومعاهدة ديفيد كامب اتفاقية ومعارضة النارصية عىل االنقالب
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هيئة مساكن يف شقة وجدُت حتى الجامعة من قريب مقرٍّ عن أبحث فأخذت
كان الهندسة، بكلية أستاذًا وكان للبيع، صاحبها يعرضها كان الجامعة، وراء التدريس
طلبنا جنيه، مائة حوايل الربيد صندوق يف لدينا ما كل وكان جنيه. ألف تسعني ثمنها
فقبل ألًفا؛ ثالثني شهر كل أشهر ثالثة عىل املبلغ لنا يقسط أن الشقة صاحب من
لألوقاف؛ وزيًرا أصبح قد زقزوق الدكتور الوقت ذلك يف الجمعية رئيس وكان األستاذ،
ألًفا ثالثني الجمعية يُعطي أن مستعد بأنه فطمأنه الثقافة، وزير عىل األمر فعرض
ونرتك شقة رشاء يف ألًفا التسعني نرصف أن عىل الجمعية صندوق أمني فاعرتض سنويٍّا؛
عليه رسيًعا نحصل لم وإن مقر، لدينا وليس العمل؟ وما فقلنا: فارغ. شبه الصندوق
يشرتط الجمعيات قانون وأن االجتماعية، الشئون وزارة ِقبل من الجمعية إللغاء تعرضنا
أن نستطيع ال إننا له وقلنا رأيه، عىل الصندوق أمني فأرصَّ مقر؛ جمعية لكل يكون أن
الجمعية ميزانية كل رصف وزر يتحمل ال ألنه استقالته فقدم مقر، بال الشارع يف نكون

للجمعية. مقرٍّا تكون لكي شقة رشاء هو واحد بنٍد يف
بهدم غرفتنَي ففتحنا والحمام. املطبخ بمنافعها؛ غرف ثالث من مكونة الشقة كانت
الجمعية إلدارة الثالثة الغرفة وجعلنا للمحارضات، كبرية قاعًة فأصبحت بينهما؛ الحائط
أوراق من ذلك وغري اإللكرتونية، والرسائل وامللفات والدفاتر، الحاسبة، اآلالت بها التي

الجمعية.
من صغرية وأخرى أعىل من زجاجية وأبواٍب برفوٍف للكتب دواليب لها صممت
من كهبة تصلنا كانت والتي بالجمعية الخاصة الكتب فيها وضعنا أسفل، من الخشب
املحارضون عليها يجلس ومنصة عربية، وكرايسَّ واسعة منضدٌة لها وصممت األساتذة،
مرواح ركَّبنا ضخمة، بسماعاٍت للصوت تكبري جهاز ابتعت وكذلك املحارضات، إللقاء
املبنى، مدخل عىل علَّقناها كبرية الفتًة ركبنا ثم الكهربائية، املصابيح عدد وزدنا للسقف،
الجمعيات اتحاد املرصية، الفلسفية «الجمعية مكتوب: عليها تسقط قوية، إضاءٍة ذات

العربية». الفلسفية
الفلسفية الجمعيات جميع جمع يف فكَّرت االستقرار من تقريبًا سنوات عرش وبعد
سنويٍّا مؤتمًرا األقل عىل نشاطه يكون واحد اتحاٍد يف العربية األقطار بكل العربية
وموريتانيا، املغرب، يف فلسفية جمعياٌت هناك وكانت املرصية، الفلسفية الجمعية يف
الجزائرية الفلسفية الجمعية تكونت ثم والسودان. واليمن ولبنان، واألردن، وتونس،
يف السنوي املؤتمر الجزائريني الفلسفة أساتذة من كبري عدد حضور بعد بعُد، فيما
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للسفر بطاقات عرش يعطينا أن وقتها العربية الجامعة أمني موىس عمرو ورجوت مرص.
هي وكما مرص، يف مرة ألول واجتمعنا ففعل. بمرص؛ املؤتمر لحضور الجمعيات لرؤساء
العام؟ السكرتري هو ومن الرئيس؟ نائب هو ومن الرئيس؟ هو من عىل اختلفنا العادة
املضمون. دون الشكليات عىل اختلفنا اإلدارة؟ مجلس هم ومن الصندوق؟ أمني هو ومن
بطاقات إرسال نستطع ولم آخر، مكاٍن إىل موىس عمرو انتقل التالية السنة وىف
ونشطت االتحاد، نام ثم أحد، يأِت ولم العربية الفلسفية الجمعيات لرؤساء السفر
الدول من الفلسفية الجمعيات من أعضاء يحرض وكان املرصية، الفلسفية الجمعية
الجزائرية، الفلسفية الجمعية أعضاء حضوًرا األكثر وكان سابًقا، ذكرتها التي العربية
اتحاد ط نُنشِّ أن العاجل القريب يف نستطيع ولعلنا مرص. يف يلتقون العرب جميع وكان
بني االقتتال من بدًال يشء عىل العرب يجتمع حتى جديد، من العربية الفلسفية الجمعيات
وليبيا. واليمن، والعراق، سوريا، مثل اآلن العربية األقطار معظم يف والبعض بعضهم

أعمال يحوي ومجلد عام، كل تصدر مجلة املرصية الفلسفية للجمعية وأصبح
ملناقشة السنوية نصف الجلسات إقرار تم كما عام، كل من ديسمرب يف السنوي املؤتمر
ثاني كل شهرية ندواٍت تقيم الجمعية زالت وما العام، أثناء صدرت التي الكتب أهم
جائزة عليها؛ حصلُت التي الجوائز عائد من بجزء لها تربعُت ولقد شهر، كل من أحد
جنيه. مليون ربع الجمعية ودائع بلغت حتى الكربى. النيل وجائزة التقديرية، الدولة
واالتصاالت. خدماتها وتكاليف موظفيها، مرتبات وندفع الشهري، عائدها عىل نعيش
لكلية العلمي النشاط باسم وضعتُها التي الوديعة عائد عىل نعتمد السنوي املؤتمر ويف

جنيه. مليون بمبلغ اآلداب
الفكر يف متخصص السويدية، الخارجية وزارة يف ثقايف مستشاٌر صديٌق يل وكان
أدير أنني علم وملا شخصيٍّا، يعرفني أن قبل مؤلفاتي خالل من عرفني املعارص، العربي
دعاني العربي، والوطن مرص يف للتفلسف كمركز بالقاهرة املرصية الفلسفية الجمعية
ناجًحا لقاءً وكان باإلسكندرية، السويدي باملعهد يوَمني ملدة الفلسفي النقاش إلكمال
قضاء طويلة رحالٍت بعد يضايقهم كان والذين العرب للمدعوين بالنسبة خاصة للغاية،

القاهرة. يف فقط أيام ثالثة
امرأًة وكانت غريه وأتى السويد، إىل غادر السويدي الصديق عمل مدة انتهت وملا
باملعهد الفلسفية اللقاءات واستمرت العربية، بعض وتعرف عراقي من متزوجة سويدية
سنتنَي آخر قضاء يهمه كلبه، مع ثالث جاء ثم بمرص، إقامتها مدة هي سنوات ثالث ملدة
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إدخال ه وهمُّ بالثقافة، له شأن ال وكان املعاش، إىل يُحال أن قبل السويدية بالخارجية له
يفعل أن دون للمعهد مديًرا سنتنَي قيض مرص، يف وسياحته الكلب قلب عىل السعادة
لرعاية الخاص واملوظف البنات» «غزل فيلم يف ُعرض كما الكلب صحة رعاية إال شيئًا
يقلُّ بمعهدها السويد اهتمام وبدأ الباشا. أنه الريحاني نجيب ظنه حني الباشا كلب
موظفيه ومرتبات تكاليفه واقتصاد إغالقه فقررْت بعملهم. املركز مديري اهتمام لعدم
والتي اإلسكندرية مكتبة سلطة تحت والفعيل الصوري وضعه مرص فقررت املرصيني،
األعضاء؛ إقامة تكاليف الرتفاع نظًرا املرصية؛ الفلسفية الجمعية استضافة عن اعتذرت
الشباب من املئات تستضيف املكتبة كانت حني يف عضًوا، ثالثني من أكثر كانوا حيث
اإلسكندرية مكتبة فقدت فقد مرص، يف السياسية السلطة تقررها موضوعات يف واملثقفني

القديمة. اإلدارة بعد الجديدة إدارتها عهد يف الفكري استقاللها
للجمعية أرجو رضير شبه وأصبحُت صحتي وضعفْت السن يف كربُت أن وبعد
معظم كانت خدمتها. يف املتعايف ورئيسها جديد إدارة بمجلس بعدي من تستمر أن
اإلسكندرية بجامعات منها والقليل القاهرة، جامعة مبنى يف تقام الثانوية املؤتمرات
الجامعات. هذه يف الفلسفة أقسام تنشيط أجل من واملنيا؛ السويس وقناة سويف وبني
اآلداب كلية يف الجمعية ودائع ألن نظًرا القاهرة؛ جامعة يف تُقام السنوية املؤتمرات وتظل

بها. الخاص العلمي النشاط يف إال تُرصف ال والتي
والدرب الحارة يف حويل ما اكتشاف أحاول وأنا صغرى فمنذ بالعالم، عالقتي أما
وآخرها مسدوًدا، ميدانًا اليمني جهة من آخرها كان حيث العطفة حول أدور والعطفة؛

الطريق. نهاية عىل مفتوًحا آخر ميدانًا يبدو بعيد من اليسار جهة من
بسكانها، وراقية نظيفة، واجهاتها ألوان يف الدرب عىل املطلَّة الداخلية البيوت كانت
القمامة عربة تأتيه مكتبه، عىل جالًسا والفرَّان الفرن، به كان الذي العطفة مدخل أما

الخبز. وتسوية الفرن إلشعال يحتاجه بما لتمدَّه يوميٍّا
وكأنهم حدود، بال أصواتهم تتصاعد املنازل باب عىل يجلسون الفتوات وكان
فتوات ملصارعة الرشفا درب من يخرجون وأحيانًا املصارعة، عىل ملنافسة يستعدون
الخصوم دون يتوعَّ وهم بالدماء مرضجني الدرب إىل ويرجعون العطوف، أو الحسينية
أو الحسينية فتوات يأتي أخرى وأحيانًا عليهم. باالنتصار ينادون قريبًا، منهم بالنيل
ذلك أشاهد وأنا يقع، من فيقع الفتوات لهم فيتصدى الدرب عىل للهجوم العطوف
شارع يف أسري وكنت أصدقاء؟ أم أعداء هم هل يحدث؟ ما ملاذا وأتساءل: النافذة من
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أصل حتى والزيتون الليمون لسوق متجًها الفتوح باب من يخرج والذي هللا لدين املعز
القاهرة حول يمتد وهو الدين صالح سور وأرى األزهر، وشارع والصاغة الجمالية
وكان الفتوح، لباب املجاور النرص باب إىل أسري وأحيانًا عنها، للدفاع بأبراجه القديمة
النبوي؛ املولد حلوى صناعة معامل يساره وعىل املقابر، بعده وتظهر ازدحاًما، أقل

باشا. عبده ميدان حتى املزدحم الحسينية شارع ويمتد امللونة. واألحصنة العرائس
اآلثار حيث بيربس الظاهر جامع ودخلنا الظاهر، ميدان إىل ذهبنا قليًال كربنا فلما
املرعشىل قرص به ميدانًا وجدنا الفجالة شارع يف رسنا ما فإذا حوله، املتناثرة اإلسالمية
يزوره كمتحٍف اململوكي األثري القرص هذا يُستخدم ال ملاذا نتساءل: وكنا املهجور،

الناس؟
عىل باشا النحاس الستقبال الثانوي يف طالب وأنا اإلسكندرية فيها أزور مرة وأول
ثوار، طلبٌة ألننا مجانًا القطار وكان اليوم، نفس يف للقاهرة أعود ثم امليناء، رصيف
أعود وكنت البعيد. األفق عند عليها وينطبق السماء، إىل تصعد وهي البحر أمواج ورأيت
تضايق أنه ويبدو الوصول، بسالمة أهنئه الدوبارة ميدان يف باشا النحاس قرص ألزور
إىل «ارجعوا القرص: رشفة من يقول مرة فسمعتُه مهنئة، تأتي التي الوفود كثرة من

اإلنجليز. ضد يقف يل بالنسبة شعبيٍّا بطًال كان ألنه فحزنُت؛ بيوتكم.»
خمسون بها االشرتاك قيمة مدرسية رحلٌة كانت مرص، الكتشايف الثانية املرة وىف
الصوت عروض حرضنا الفرعونية. معابدها وزيارة وأسوان، األقرص لزيارة ذهبُت قرًشا،
القدماء. املرصيون شيَّدها التي واألعمدة واملعابد القديمة اآلثار بهذه وأُعجبنا والضوء،
جامعات من لكل واحد درايسٍّ فصٍل عىل تزيد ال قصرية زياراٌت هناك وكان
أفريقيا. جنوب يف تاون وكيب السودان، يف والخرطوم أملانيا، يف وبريمن فرانكفورت

بالشخصية الزيارات هذه بعد معرفتي وازدادت األملانية، الشخصية أعرف كنت
اإليقاعي؛ األفريقي الرقص تعلمُت فقد أفريقيا جنوب يف أما الصوفية، وطرقها السودانية
األبيض، الرجل تخيف الرقص أثناء أصواتًا ويصدرون الوطني، بالتحرر فرًحا يرقصون
«الهوت أنصار من وكانوا ماليزية، أو هندية أصوٍل من أفريقيون زمالء معي وكان
وكان إسحاق. وفريد عمر، والحاج الطيب، القادر وعبد موىس، هللا عبد مثل: التحرير»
وهي الغاية، يف معهم يتفقون الرسب، خارج يغردون مسلمون أنهم عىل إليهم يُنظر
املسلمني أغلبية مع الوسيلة يف ويختلفون العنرصي، الحكم من أفريقيا جنوب تحرر
تنتسب بينما اإلسالمي اليسار إىل ينتسبون الزمالء ألن يختلفون األفارقة؛ األمريكيني
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و«املسلمون السوداء» «القوة أنصار وهم اإلسالمي لليمني األفريقية األمريكية الغالبية
السيايس، النضال عىل األول الفريق يركز العنف. ممارسة عن يتورعون ال والذين السود»
بينما املعامالت، عىل األول الفريق يركز اإلسالمية، الهوية عىل الثاني الفريق يركز بينما
هللا عبد غادر اإلسالمية. الهوية تُعطى فالعبادات العبادات؛ عىل الثاني الفريق يركز
بقي بينما األمريكية املتحدة الواليات إىل عليه، االعتداء محاولة بعد أفريقيا، جنوب موىس
وفريد الطيب القادر عبد أما مسجد. إمام فهو العبادات عىل يركز عمر والحاج اآلخرون،
العبادات. عىل األولوية له لديهما اإلسالمي الفكر كان مستنريان، مثقفان فهما إسحاق
مثل: أملانيا يف الجامعات من كثريًا مؤتمرات لحضور أقل مدة يف زرت وقد
أوروبيًة جامعاٍت زرت كما ومالبورج. وهايدلربج وهامبورج وكولونيا وبون دوسلدورف

وموسكو. وفيينا وقرطبة ووارسو وأكسفورد كامربيدج يف قصرية لفرتٍة أخرى
السابق أملانيا جمهورية رئيس برئاسة الديني للحوار جماعة كينج هانز ن كوَّ وقد
عىل نشاطها لعرض مرص إىل الجماعة وجاءت فيها، عضًوا وكنت شميت، هيلمولت
الدعوة من اسمي شطبت املجموعة ضمن اسمي الرئاسة وجدت فلما املرصي، الرئيس
بماذا أدري ال معهم، أحرض ال وملاذا عني، سألوهم فلما املجموعة، أعضاء مع للعشاء

أجابوا!
كنت الذي للوفد عشاء حفل بولندا جمهورية رئيس أقام وارسو، زرُت وعندما
خطاب البولندي الرئيس وألقى للندوة، كموضوع الديني الحوار ملشاركة فيه عضًوا
وألقيت واقًفا فقمت شكر، بخطاب عليه أرد أن مني وُطلب اإلنجليزية. باللغة ترحيب
ملبدأ طبًقا الثقافة أهل من يصبحون عندما السياسة بأهل وبإعجابي الشكر، خطاب
يف والفارابي اليونانية، الفلسفة يف أفالطون عند الفيلسوف» «امللك أو امللك» «الفيلسوف

اإلسالمية. الفلسفة
السفارات يف ثقافيني كملحقني يعملون أصبحوا وقد تالميذي بعض أجد وأحيانًا
فيدعونني بالدهم؛ يف بوجودي ويعلمونهم بالدهم سفراء فيخاطبون بالخارج، املرصية
فأجد وأسرتاليا؛ وكندا فنلندا يف ذلك حدث لسفاراتهم. الكربى بالقاعة محارضة إللقاء

يطرب». ال الحي ار «زمَّ ألن وطني يف أجده وال وطني خارج التقدير
يف وكواالملبور وُقم، وطهران وأنقرة، إسطنبول جامعات زرت اإلسالمي العالم وىف
يف وباكو أوزبكستان، يف طشقند زرت آسيا أواسط ويف إندونيسيا، يف وجاكارتا ماليزيا،
جامعات زرت الهند ويف آسيا، أواسط يف الجامعات من وغريها وسمرقند، طاجكستان،

آباد. وحيدر ونيودلهي بومباي
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جمعية رئيس وحيد الرحمن عبد كان عندما آخرها مرات، عدة إندونيسيا وزرت
محارضة وألقى الدولة، رجاالت مع القرص إىل فدعاني للجمهورية. رئيًسا العلماء نهضة
لدوري تقديًرا ويبتسمون إىلَّ ينظرون الرجال فكان اإلصالحي، واتجاهي أفكاري عن
ويدرس يستمع مرص، يف عندي طالبًا كان وقد حقي، يف رئيسهم قاله ملا وامتنانًا

بغداد. إىل انتقاله قبل محارضاتي
والذي اإلسالمي باليسار أشبه وهي «آلريان» جماعة عىل تعرفت كواالملبور وىف
كتب والذي اإلصالحي املفكر أحمد» «قاسم عىل هناك تعرفُت كما مرص. يف أسسته
الذي املاليزي املاركيس املفكر عيل» حسني «سيد عىل تعرفت كما القرآن». إىل «العودة
كما مرص. يف أنا حاولُت وكما الثورة، إىل اإلصالح من اإلسالمية الحركة ر يطوِّ أن أراد
رئيس أصبح الذي محارض» «محمد وزميل الطالبي الزعيم إبراهيم» «أنور عىل تعرفت

املاليزية. للتنمية عرشين» «عرشين برنامج ووضع ماليزيا وزراء
تركيا رسالة ترى كانت التي الرشق» «ريح جماعة عىل تعرفت لرتكيا زيارتي وىف
وقد باإلهانة، تركيا فشعرت عضويتها األوروبي االتحاد رفض بعد آسيا يف رشًقا تمتد
من وكان فيينا. أبواب حتى ووصلت أوروبا، رشق عىل تسيطر قديًما إمرباطورية كانت
وزيًرا كان الذي أوغلو» و«داود «أردوغان» برئاسة الحالية الحكومة الجماعة هذه أعضاء
بهم، الوفد سيلتقي من مع اسمي وضعوا الرئيس ملقابلة مرص إىل قدموا وملا للخارجية.
يف سابًقا زارني قد الخارجية وزير وكان رشفهم، عىل سيقام الذي العشاء وحضور
عىل بجواري يجلس أن فطلب جيًدا يعرفني وكان اإلصالحية، أفكاري عىل للتعرف مرص
صغرية أخرى مائدٍة إىل أخذوني حوله من وبطانته الرئيس جاء وعندما العشاء، مائدة
الرشف مائدة وترك أوغلو» «داود فغضب الرتكية؛ السفارة يف الصغار املوظفني بصحبة
لنبي كرامة ال بأنه الحوادث هذه مثل بعد وأدركت الصغرية، املائدة عىل بجواري وجاء
لذلك. فحزنت وطني؛ أبناء من أكثر ويقدِّرني ويعرفني يحرتمني الخارج وأن وطنه، يف
ال ولكني النفوذ ذوي السلطان بطانة من هنا أكون أن بسهولة باستطاعتي كان وقد

بطانته. من وال السلطان بالط علماء من لست فأنا ذلك؛ أفعل
يف الخميني قابلت اإلسالمية الثورة بعد ذلك وكان لطهران الرسيعة زيارتي ويف
والثورة، اإلسالم عن أتكلم كنت . ساقيَّ مربًعا األرض عىل معه وجلسُت «ُقم». يف منزله
فأعطاني مرص يف اإلسالمية» «الحكومة كتاب أنرش أن طلبت يتكلم. وال ينصت، هو وكان
سألته األكرب». الجهاد أو النفس، «جهاد كتاب وكذلك العربية اللغة إىل مرتجًما الكتاب
يل.» ا حقٍّ هذا ويكفيني نطاق أوسع عىل الكتاب انرش حقوق، «ال قال: النرش، حقوق عن
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بني والتقارب للحوار «تقريب» مجلة أنشأ الذي «تسخريي» اإلمام عىل «ُقم» يف وتعرفت
طباطبائي، واإلمام طالقاني، واإلمام الخميني، بن أحمد اإلمام وقابلت والشيعة. نة السُّ
الجبار «عبد عىل وتعرفت العلمية، الحوزات ندوات بعض وحرضت جلبيجائي. واإلمام
«قضايا مجلة نرش يف بدأ والذي صدام حكم من الهارب العراقي الفيلسوف الرفاعي»
علماء أغضب مما تجيب» والقاهرة تسأل «ُقم بعنوان حديثًا وأعطيته معارصة» إسالمية
«ُقم» يرون فهم تجيب؟ التي هي والقاهرة «ُقم» هي يسأل من فكيف عندهم. الشيعة
لديها فالقاهرة تجيب». وُقم تسأل «القاهرة هو فاألصح املعرفة، ولديها العلم مدينة
اإلسالمية. اآلثار ورأيت و«تربيز»، «مشهد» مدينتَي وزرت اإلجابة. لديها وُقم السؤال،

سنغافورة يف اإلسالمية الجامعة رئيس العابدين زين عىل تعرفت سنغافورة ويف
يف للمسلمني وقيادته وصفاته شخصه عىل فحسدته املستنري، وعقله الصبوح بوجهه

الجزيرة.
بدولة العني جامعة يف كاملة دراسية فصوًال أعطيُت فقد العربي الوطن يف أما
اململكة يف قصرية لفرتاٍت العربية الجامعات معظم إىل باإلضافة املتحدة، العربية اإلمارات
موريتانيا، يف ونواكشوط باملغرب، البيضاء والدار والرباط وتطوان السعودية، العربية
والبحرين، وقطر، والكويت، وُعمان، واليمن، وليبيا، بتونس، وصفاقس وتونس، والجزائر،
الطالب العربية بالثقافة وعيًا الطالب أكثر وكان وبريوت. ودمشق، وَعمان، وبغداد،

املغربي.
املؤتمرات يستضيف كان عندما مرات عدة خيمته يف القذايف مع جلست ليبيا وىف
الجلسات؛ هذه يف واملشاركة الكالم أحب أكن ولم العرب، املثقفني من وأعضاءها القومية

العرص. لهذا نبيٍّا نفسه معتربًا املثقفني عىل ويستكرب يستعيل كان ألنه
ميشيل وفاة عىل سنتني بمرور االحتفال يف حسني صدام الرئيس قابلُت بغداد ويف
بدأ قد أمريكا مع علني رصاٍع يف كان الفرتة هذه ويف العراقي، البعث حزب مؤسس عفلق
متبخرتًا املرسح عىل يميش صدام وكان «بوش». وبني بينه اللفظي بالرتاشق ه أشدِّ وعىل
اإلعالم أجهزة مني واقرتبت الحارضين. جمهور ُمحييًا ثقة يف أعىل إىل رأسه رافًعا أيًضا

العرب. الرؤساء أذمُّ وال أمدح ال ألنني التعليق فرفضُت رئيسهم يف رأيي ملعرفة
العربية اململكة لزيارة املاركسيني املرصيني املثقفني بعض مع هللا عبد امللك ودعاني
وُدعينا الخيام. يف وأقمنا اإلحرام مالبس وأعطونا فذهبت الحج؛ فريضة وأداء السعودية
مما أكثر املشهد من فخفُت بكاملها؛ املوائد عىل واقفة الخراف رأيت للغداء، للقرص مرة

مهيبًا. مشوية واقفًة الخراف مشهد كان فقد به؛ استمتعت
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هو يتكلم ولم الكالم، امللك مني يطلب لم السعودية العربية للملكة زيارتي وىف
امللك جامعة يف ألقيناها التي املحارضات وكانت واجب، أداء مجرد األمر كان بل كذلك،
الحجاج وكان الصحابة. ومنازل النبي، وقرب املنورة املدينة وزرنا مكة، يف العزيز عبد
الطواف أستطع لم يومها السود. الحجر للمس ويتقاتلون مكة يف الكعبة حول يطوفون
الحجارة يقذفون الناس ورأيت سني، لكرب عرفات جبل إىل الصعود وال السعي وال
مشاهد إال هي ما كلها هذه بأن الصوفية قاله ما أهمية فأدركت بها؛ ويرجمون الصغرية
وطافت القدس، إىل ذهبت املاليني هذه أن لو وتمنيت الخالص. القلبي للحج رمزية
ُمغلق مسجد يف وليس الفضاء يف العيد خطاب أهمية أدركت كما األقىص. باملسجد
والقباقيب الشباشب يسحبون وهم النظافة عمال ورأيت اليوم. املسلمني وضع لرشح
فإذا وتساءلت: القمامة، صناديق يف يضعوها كي األرض عىل من واألحذية والصنادل
من أكثر واألسيويون األفارقة الحجاج وكان أحذيتهم؟ سيجدون فأين املصلون خرج

للحج. شعائر تكن لم لو حتى للرؤية مشاهد كانت كلها العرب، الحجاج
وكان مرات، عدة هللا عبد امللك ورأيت َعمان زرت األردنية، الهاشمية اململكة وىف
بمناسبة األوىل املرة بها؛ عضٌو وأنا اإلسالمي، للفكر البيت» «آل مؤسسة أعضاء يكرم
فرصة فانتهزتها املقابلة ملجرد والثانية املؤسسة، أعضاء عىل والسالم الغداء عىل الدعوة

هللا.» شاء إن قريب «عن فقال: العربية؟» الوحدة تتم «متى له: ألقول
عضًوا كنت وقد مشرتًكا، نسائيٍّا ووفًدا الجمهورية رئيس دعاني للبنان زيارتي وىف
هذه يف آراءهن الوفد نساء معظم ورشحْت املرأة، حقوق عن للحديث الوفد، هذا يف
سمع ما عىل تماًما موافق بأنه الرئيس فردَّ أوسع؛ بحقوٍق تطالب وكانت الحقوق،
انقسم وإال الحقوق لهذه بأكملها املجتمعات قبول هو املهم «إن وقال: مهمة، آراء من

طوائف.» إىل املجتمع
يف فكنت العربي. ني السُّ الحكم ضد الشيعة من الثوار معظم كان البحرين، وىف
أمارس كنت لو حتى األول خياري هي الثورة ألن ثوريٍّا؛ أكون أن خياَرين: بني حرية
وأضحي العروبة عىل أحافظ عربيٍّا رجعيٍّا أكون أن والثاني الشيعية. األغلبية مع الثورة
واملال. السلطة أهل ألنهم العروبي؛ الحكم يف ثوري تياٍر خلق الصعب من وكان بالثورة.
الجماعة يف فالوالء الشيعية؛ الجماعة مع عربيٍّا ثوريٍّا أكون أن الصعب من كان كما
صديًقا كنت أن وبعد ثانيًا. والعروبة أوًال للثورة والئي وكان ثانيًا، للثورة ثم أوًال للتشيع
لم ألنهم استقبايل يف ترددوا الثانية للمرة ذلك بعد وزرتهم البحرين يف الشيعة للثوريني
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تقوم العروبة كانت وملا الشيعي. الثوري التيار يزاحم عروبي ثوريٍّ تياٍر خلق يريدوا
الشيعة وكان العروبة. باسم الثورة من تخىش كانت فإنها النفط وأموال السلطة عىل
للثورة امتداًدا ويكونون األغلبية ألنهم خاصًة؛ البحرين يف الثورة يريدون الثوريون
بني الجمع يف البحرينيني وطنية يف املستقبل يف واألمل العروبة. تضيع وبالتايل اإليرانية،
العروبة. مع الرجعية أو التشيُّع مع الثورة السابَقني، الخياَرين من بدًال والعروبة الثورة
قضيت أن بعد فرنسا، إىل اإلسكندرية مغادًرا الباخرة أركب وأنا ثالثة مرٍة وىف
ووالدي. لوالدتي أقرباء يعيش حيث باإلسكندرية الشيخ جامع عند املغاربة حي يف يوَمني
يوٍم ملدة نزلنا أثينا. بجوار برييه ميناء يف الباخرة توقفت حسنني، الحاج جدي أخ وهو
يومها زرُت أهليهم. مع لقضائها ليلة يحتاجون اليونان، من البحارة كان فقد واحد؛
الذي الكبري وامليدان أثينا وزرُت ديلفي. ومعبد عنه، قرأُت قد كنُت الذي األكروبلوس
املقاهي عىل العربية يتكلمون وكانوا بأثينا. مرصيٍّا حيٍّا ووجدت الحكومة، قصور به
فاألجنبي باإلسكندرية؛ اليوناني الحي املرصي الحي هذا ويقابل اإلسكندرية. يف وكأنني
يونانية، بلهجٍة العربية يتكلم بيجو، الخواجة شخصية مثل يوناني املرصية األفالم يف
األكرب فاإلسكندر اآلن؛ حتى العصور أقدم منذ واليونان مرص بني التقارب لهذا وفرحت

بالرشقية. منف جامعة يف يتعلم وأفالطون اإلسكندرية، يبني مرص يف
أتى التي مالطة وجزيرة «مسيينا» مضيق عرب وليلة يوم بعد الباخرة وغادرت
البحر، يف قضيناها أيام ستة بعد مارسيليا ووصلنا مرص، إىل الصقيل جوهر منها
ميشيل، سان وشارع والبانثيون، الالتيني، الحي ورأيت باريس، إىل القطار وأخذت
نوتردام، وكاتدرائية لوكسمبورج، وحديقة فرانس، دي وكوليدج السوربون، وجامعة

والطعام. بالبذور واألجانب الفرنسيون له يلقي أمامها الحمام وكان
كل فعلت النرص، قوس حتى الشانزليزية شارع يف ورست اللوفر، متحف وزرت
لقناة النارص عبد تأميم بعد بدأ قد كان مرص عىل الثالثي العدوان ألن أبكي؛ وأنا ذلك
وصلت وقد مرص، إىل العودة قبل مرة وآخر ألول باريس أرى لعيلِّ وقلت السويس،
وعىل أونوريه القديس شارع وزرت باريس، شمال يف املعلقة الكنيسة ورأيت إليها، لتوِّي
ينادين والرشفات، النوافذ من مطالت أو منازلهن، أبواب أمام واقفات السيدات جانبيه
واملقاهي الوطنية، املكتبة ورأيت املسلمني، لإلخوان انتمائي مرحلة يف وكنت الرجال، عىل
التي روج» «موالن الحمراء والطاحونة الشارع، آخر يف الليلية واملالهي أمامها، املتناثرة
أو امللوك قصور ملشاهدة باريس، خارج السياحة أستطع ولم امللهى. واجهة عىل تقف
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قوتها تبلغ صغرية سيارٌة لديها كان التي األملانية صديقتي مع إال لفرنسا رجوعي عرب
القمة حتى لتسلقها األلب، جبال إىل رشًقا الصيف يف فرنسا يف نسيح كنا حصاننَي،
أخرى، قمة إىل جبٍل قمة من ننتقل ونحن أعىل، من الجبال نرى كي التلفريك وركوب
وكان، طولون، فرأينا لفرنسا الجنوبي الساحل عىل ورسنا ومونبيلييه، تولوز مدن ورأيت

مناصفًة. املصاريف نقتسم وكنا الشمال، يف وكالييه وليون، ومارسيليا،
بحر أسفل يسري الذي القطار وركبت وكمربيدج. وأُكسفورد ولندن انجلرتا وزرُت
وكنت الغربية، التكنولوجيا وصلت حد أي إىل أعرف لكي كالييه إىل دوفر من املانش
خرجت لكني فأغرق، فينهار، النفق سقف عىل املانش بحر مياه ضغط ثقِل من أخىش

سامًلا.
املدينة وهي سالزبورج حتى القطار ركبت أملانيا، من اشرتيتها دراجة عندي وكان
آخذ كنُت لفرنسا. تابعة اآلن وهي وأملانيا، فرنسا من كلٌّ عليها يتصارع كان التي
الشعراء منازل عن بحثًا أملانيا ربوع جميع يف بها أسري القطار، من وأُنزلها الدراجة،
الراين نهر عىل وبون كولونيا يف دوسولدورف من بها تجوَّلُت والفالسفة. واملوسيقيني
فرانكفورت وصلت حتى ووسطها أملانيا جنوب كل وقطعُت الجنوب. يف فرايبورج حتى
وكانت برلني، إىل الذهاب وأردت الشمال، يف هامبورج إىل وصعدت ومالبورج، وهايدلربج
الغربية. أملانيا يف مدينة آخر يف الدراجة فرتكت وغربية، رشقية قسمني؛ إىل مقسمة
برلني يف اآلثار معظم وكانت الغربية، لربلني األوتوستوب طريقة مستخدًما برحلة وقمت
تمثال لرؤية الغربية برلني يف دالم ومتحف القديمة، املرصية واآلثار املتحف الرشقية؛
كان الجبال، قمم عىل وكانت الشباب منازل يف أسكن كنت الجمال. آية نفرتيتي رأس
شبابًا أرى كنت نسكن حيث البيت ويف سهًال. والنزول صعبًا، بالدراجة إليها الصعود

ونظيفة. مزدوجة ة األرسَّ وكانت الثمن، زهيد الطعام وكان العالم، أنحاء كل من
الطويل ستالني شارع ورأيت فريدريش، شارع عرب الرشقية برلني إىل وعربُت
الفلسفة. كتب واشرتيت متشابهة، واحد وشكٍل واحد طوٍل يف كلها واملنازل العريض،
رخيصة. الكتب فكانت رشقية، ماركاٍت ستة يساوي الغربي األملاني املارك وكان
أملانيا بني الحاجز عند أركنها كنت التي دراجتي إىل رجوًعا األتوستوب طريقة وأستعمل

ربطتها. يف خلفي كتبي واضًعا والغربية، الرشقية
وكنا باريس، إىل عائًدا القطار وآخذ أملانيا، وسط يف سرتاسبورج إىل أعود وكنت
البيض يحبون ال الطلبة بعض كان حيث الشباب، بيوت يف املوائد من يفيض ما نأكل

120



والعالم العلم

يف نأخذه يفيض وما ذلك كل نأكل فكنا الخبز؛ أو الجبن، أو الالنشون، أو املسلوق،
أجرة إال أملانيا يف تكاليف وبال مصاريف بال تقريبًا عشنا الغداء، ساعة نأكله حقيبة

واحد. مارٍك عىل تزيد ال وكانت أسبوع، نهاية كل الشباب ليلة
ورفع االحتالل درء بكيفية ١٩٦٧م هزيمة بعد انشغايل كان مرص إىل عودتي وبعد
جزأين يف بعُد فيما ُجمع الذي واآلخر األنا عن الكتابة يف همي فكان الهزيمة؛ إهانة

معارصة». «قضايا
وغريها عجيبة ساحل ورأيت الجامعة، مع رحلة يف مطروح مرىس إىل وذهبت
أن وسمعُت الساحل، بطول املتناثرة والجبال الطبيعية باملناظر وأُعجبُت السواحل، من
القاهرة لجامعة وكان به، خاصة اسرتاحاٍت إلقامة عجيبة ساحل عىل استوىل الجيش
أمام الضحلة املياه يف نسبح وكنا مبارشًة، البحر عىل مبانيها تطلُّ صغرية، اسرتاحٌة

االسرتاحة.
أكن ولم الجغرافيا، علم يف وسيوة والداخلة الخارجة الواحات عن أسمع وكنت
الغربية! الصحراء هي جرداء صفراءَ واسعٍة مساحاٍت يف خرضاء بقٌع تكون كيف أتصور
من القطار أخذنا فرحني، إليها انضممنا سيوة واحة إىل رحلة عن الكلية أعلنت وملا
باسقات، نخيٍل شجرات رأيت سيوة. واحة إىل الحافلة أخذنا ثم أسيوط، إىل القاهرة
بدويات فتياٍت هناك ورأينا البلح، تغليف مصنع ودخلنا بديع، واملنظر مريح، والجو
ولسن واقفات كن اآللة، دخلت اآلن وربما باليد، صغرية كرتونية علٍب يف البلح يغلفن
حامد نرص الرحلة يف معنا وكان أمامهن، املناضد يمأل وأكوام أكوام والبلح جالسات،

وغريها. البدوية الشعبية األغاني نغني وكنا زيد. أبو
التنزه يف أصاحبهم وال األسبوع، نهاية يف عنهم ح أُروِّ ال بأنني ينقدونني أوالدي كان
آخذهم فكنت سنهم، من الصبية باقي مع الوالدان يفعل مثلما واملتنزهات بالحدائق
والسيدة زينب، والسيدة والقلعة، والحسني، األزهر القديمة: القاهرة يف مرص آثار ألريهم
يف فالنزهة وتاريخها؛ مرص آثار وليعلموا والرفاعي، حسن السلطان وجامعي نفيسة،

األسبوع. نهاية يف نفعل ما استحسنوا بل يعرتضوا ولم التاريخ، يف والتنزه العلم،
فيالدلفيا مدينة يف تمبل بجامعة زائر أستاذٌ وأنا األمريكية املتحدة الواليات وىف
الطويلة الرحالت من عليه خوًفا مرص إىل األول طفلنا أرسلنا أن وبعد بنسلفانيا، بوالية
وثمنها ورقات عرش بها كان جرايهاوند، حافلة يف للسفر دفرت هناك كان املتكررة،
األمريكية، القارة ربوع يف مكاٍن وأي وقٍت أي يف نستخدمها دوالًرا، وتسعون تسعة
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ويعرفنا السري، بخط نبلغه بأن بالجامعة الطالبية الخدمات مركز يف نظام هناك وكان
تحقيًقا علينا، ويتعرفون عليهم، نتعرف الليلة، عندهم نقيض أمريكية عائالٍت عىل بدوره
والسفر السري خطة الخدمات ملركز وزوجتي أنا أعطينا الشعوب. بني التضامن ملبدأ
عناوين به دفرتًا وأعطونا فيها، سنتوقف التي املدن وأسماء الغرب، إىل الرشق من
املعلومة، املدينة يف الحافلة من ننزل كنا وبالفعل معها، سنقيم التي العائالت وأسماء
معنا. أطفالهم ويلعب بنا، يرحبون أوالدهم، ومعهم انتظارنا يف األمريكية العائلة فنجد
اليوم صباح ويف رغبنا، إذا أكثر أو واحدة ليلًة واإلقامة للعشاء منزلهم إىل ويصطحبوننا
التالية، املدينة إىل نستقلُّها الحافلة، إىل نصل ثم معنا، وهم بالسيارة املدينة نزور التايل
أنجلوس لوس إىل وصلنا حتى املوقف ويتكرر انتظارنا. يف أخرى أمريكيًة أرسًة فنجد
الفرعونية التماثيل مثل مرص من أحرضناها التي الهدايا بعض وكانت كاليفورنيا، يف
الفرعونية، مرص عن كتابًا أو واألهرامات، الهول أبي أو أخناتون أو لرمسيس الصغرية
إعجابًا يزدادون فكانوا معها؛ نقيم التي األرسة عند منها واحدة ذكرى عادة نرتك كنا

بنا.
غري آخر طريٍق من فيالدلفيا إىل وعدنا فرانسيسكو، لسان أنجلوس لوس من ذهبنا
السفر دفاتر جميع خالله استهلكنا قد وكنا شهًرا، الرحلة استغرقت وقد األول، الطريق

بالحافلة.
بنسلفانيا من الجنوب، إىل الرشق من النظام بنفس سافرنا يليه الذي الصيف ويف
إىل وعدنا املشهورة، املدينة ورأينا املكسيك، إىل وصلنا املدن، بأهم مارِّين فلوريدا إىل

وإيابًا. ذهابًا كامًال شهًرا الرحلة واستغرقت آخر، طريٍق من فيالدلفيا
من الغربي، الشمال أقىص إىل الرشق من بالسفر قمنا يليه الذي الصيف ويف
وتعلمنا تورينتو، يف نياجرا شالالت لنرى كندا طريق من وعدنا سياتل، إىل فيالدلفيا
تلك قرب عن وملسنا األمريكية، العائالت من كثرٍي عىل وتعرَّفنا الرحالت، هذه خالل كثريًا
السياسة عن فكرتنا َغريَّ لنا بالنسبة ذلك وكان للطبيعة، ومحبتها وكرمها الشخصيات
وبني الضاحك الكريم البسيط األمريكي بني الفرق ورأينا العنرصية، املحتلة األمريكية

العدوانية. االستعمارية الكريهة أمريكا
تم ما وهو والحقيقة»، األسطورة «أمريكا، كتاب أكتب أن قررت الوقت ذلك ومنذ
الكتب معظم اشرتيت تمبل جامعة يف وأنا قبُل من وكنت ٢٠٢٠م. عام وصدر بالفعل
طريق وعن أمريكية. دراسات باسم كان والذي املكتبة، بقسم املوجودة أمريكا عن
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عىل املكتبة من أطلبها كنت والتي األمريكية، الدراسات باب يف املطبوعة الكتب موسوعة
الكتاب، ثمن من باملائة عرشين يعادل تخفيض عىل أحصل حتى دراسية كتٌب أنها
إلصدار استعداًدا الالتينية أمريكا وآسيا، أفريقيا الثالث: العالم عن كتبي اشرتيت وكذلك
بالفعل، حدث ما وهو الثالث القارات هذه يف الوطني الفكر عن االسم بنفس كتاب

٢٠٢١م. يف وصدر
طنجة، حتى الشمال إىل ربوعها يف تجولنا الثالثة، أوالدي معي كان املغرب وىف
وحبه شعبها وطيبة املغرب، يف الطبيعة جمال وشاهدنا العيون، حتى الجنوب وإىل
كان جبل، أعىل من كبري حجٌر علينا وقع الجنوب إىل الطريق يف ونحن للمرصيني،
إىل السيارة لجر حافلة أتت فأبطلها. السيارة؛ تحت الحجر وقع مغربي، جنديٍّ بعمل
أن الفرقة قائد وأرصَّ الغداء، لتناول منزله إىل وأخذنا الجندي خاف إلصالحها، الورشة
سيارتي كانت عليها، التأمني من بالرغم املغربي، الجيش نفقة عىل السيارة إصالح يتم

اإليطالية. «فيات» من اإلسبانية النسخة وهي «سيات» ماركة جديدة
سطح عىل شحنَّاها حيث بالسيارة، طارق جبل عربنا األوالد، مع أخرى رحلٍة وىف
قرص وشاهدنا وقرطبة، وإشبيلية غرناطة الثالث؛ ومدنه األندلس شاهدنا ومنه الباخرة
طليطلة، إىل وذهبنا «الخريالدا». إشبيلية ومئذنة قرطبة، ومسجد بغرناطة، الحمراء
إىل وذهبنا فقط، كيلومرتًا بسبعني مدريد قبل تقع وكانت بجوارها. الزهراء ومدينة
الرشق بني يجمع الذي واملعمار الشاهقة، وأبنيتها الفسيحة شوارعها ورأينا مدريد،

والغرب.
حتى املغرب شمال قطعنا بالسيارة، الذهاب فقررنا بتونس؛ مؤتمر إىل ُدعيت ومرة
الرشق إىل الغرب من كله املغرب وعربنا تلمسان، حتى الجزائر ودخلنا وجدة، وصلنا

ممهًدا. الطريق وكان األصنام، مدينة عرب
شبه البلدين بني العالقات كانت فقد طويًال؛ وقفنا والجزائر املغرب بني الحدود وىف
وانتهى تونس إىل وصلنا أن وبعد الجنوب، يف تندوف واحة عىل بينهما لخالف مقطوعة
زوجتي، فخافت جبليٍّا طريًقا وكان الساحل، طريق عن املغرب إىل العودة أردت املؤتمر،
الطريق اكتشاف لعدم فحزنت آمن، ألنه منه؛ جئنا الذي الطريق نفس نسلك أن وأرادت

املتوسط. األبيض البحر ساحل عىل الساحيل
إلقاء بعد ونجازاكي هريوشيما عن نسمع وكنا سيارة، لدينا يكن لم اليابان وىف
هريوشيما يف ياباني ألف سبعني من يقرب ما وقتل بالكامل، وتدمريهما الذرية القنبلة
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منها جزء استبقاء مع جديد من بُنيْت قد كانت هريوشيما، إىل الطائرة أخذنا وحدها،
حديثة مدينًة اليشء نفس ورأينا نجازاكي، إىل الرسيع القطار أخذنا ثم للذكرى، ًرا مدمَّ

الذرية. القنبلة أثر من صغري ٍر مدمَّ جزءٍ باستثناء
ميناءها، وزرنا اإلمرباطور، قرص وزرنا الحديثة، وحدائقها املدينة زرنا طوكيو وىف
أسطحها وعىل الصغرية التقليدية اليابان بمنازل وأعجبنا وضواحيها. كباريها، ورأينا
كيف رأينا البوذية، املعابد وزرنا الشمس. من الكهربائية الطاقة لتوليد براقة مرايات
الحديثة اليابان بني التناقض هذا من وعجبنا بوذا. تماثيل حول الشموع يشعلون
املعابد أحد وزرت والخرافة، السحر يف التقليدية واليابان والصناعة، العلم يف املتقدمة
فانزعجُت. قدمي؛ تقبل أن وكادت يل، تحيًة األرض عىل الراهب زوجة فسجدت البوذية،
الرشكات يف شائًعا هذا وكان والخضوع، اإليمان بني والطاعة، الدين بني الصلة وأدركت
للرئيس، العاملني وتبعية العاملني، عىل الرئيس سلطة حيث اليابان، يف العمل وأماكن
األلوان من قطعة وكأنه املعبد إىل تذهب وهي اليابانية املرأة للباس الزاهية األلوان ورأيت
الطبيعة. ألواٌن واألصفر، واألزرق واألخرض باألحمر ونقوشها أبيض أساسها املتحركة،
كانت الوقت نفس ويف الحرة، اليابانية واملصارعة اإليقاعي، الياباني الرقص ورأيت

األملانية. والسيمفونيات بيتهوفني موسيقى تعزف املوسيقية الفرق
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املقدمة

ننرش أن «برنشفيج» األوىل رسالتي عىل املرشف أستاذي عيلَّ اقرتح باريس يف طالب وأنا
البعثة وجدتْه مخطوط وهو البرصي، الحسني ألبي الفقه» أصول يف «املعتمد كتاب
يُعدُّ كان تونيس طالٌب معنا واشرتك فوافقت. ١٩٦٢م. عام الثورة بعد اليمن إىل املرصية
شوًطا قطعنا أن وبعد بكري، الطالب اسم كان األستاذ. نفس إرشاف تحت أخرى رسالًة
املخطوط، نفس نرش بصدد كان هللا حميد األستاذ أن علمنا املخطوط لنرش اإلعداد يف
مت ُقسِّ وعندما الهند، بوسط آباد حيدر جامعة يف يدرس كان هندي مسلٌم أستاذٌ وهو
متمركزين املسلمون وكان الجنوب، يف والهنود باكستان يف الشمال يف املسلمني بني الهند
االنضمام أرادوا العثمانية، الجامعة حول الهند، وسط يف أيًضا آباد حيدر يف الجنوب يف
عليه؛ واستوىل الجنوب، عىل وانقضَّ نهرو، رفض املسلمة األغلبية حيث الشمال إىل
باريس، إىل فهرب اإلسالمية، املقاومة أفراد أحد هللا حميد كان الهند، من جزءًا فأصبح
األستاذ لنا تنازل هناك، فرنسية وتزوج العلمية، للبحوث الوطني املركز يف باحثًا وأصبح
ونُرش هللا، حميد مع نعمل التونيس والطالب أنا وبقيت املخطوط، إعداد عن برنشفيج
أسماء تحت نرشه وأُعيد دمشق، جامعة ويف الفرنسية للبحوث القومي املركز يف الكتاب

ببريوت. الرتاث دار النارش وكان موافقتنا، أخذ دون أخرى
ل تحوَّ أن وبعد فرنسا، يف للدكتوراه كموضوع عام إسالميٍّ منهاٍج عن أبحث وكنت
«تأويل والثاني، الفقه»، أصول علم يف التفسري «مناهج األول، موضوعات: ثالثة إىل
قد جديد لقانوٍن طبًقا األوىل الرسالة ُطبعت التأويل». «ظاهريات والثالث، الظاهريات»،
فلم الكاتبة؛ اآللة عىل كتابتها فقط وليست األوىل الرسالة طبع برضورة الجامعة يف صدر
الرسالة بطبع تتكفل الفرنسية الحكومة وكانت بعُد، اخرتاعه تم قد اآليل الحاسب يكن
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رسالتي فأرسلُت بذلك؛ تقوم أن حكومته فعىل األجنبي الطالب أما الفرنيس، للطالب األوىل
االجتماعية»، والعلوم واآلداب للفنون األعىل «املجلس إىل الكاتبة اآللة عىل مكتوبة األوىل
نفقة عىل رسالتي بطبع قراًرا أصدر والذي السباعي يوسف هو املجلس رئيس وكان
ألقوم باريس، إىل مطبوعة نسخٍة مائة بنقل الكربى شقيقتي زوج وتوىل املجلس،
وزوج أرستي وجهد العلمي، السباعي يوسف كرم ولوال فرنسا، يف للجامعة بإرسالها
الدكتوراه. عىل للحصول مناقشتها استطعُت وال الرسالة، ُطبعت ملا الكربى شقيقتي

رسالتي برتجمة قمت الفرنسية، باللغة الرسالة طباعة بعد مرص إىل العودة وبعد
إىل الظاهريات تأويل «من جزأين: من تتكون كانت والتي بنفيس العربية إىل الثانية

الدينية». الظاهرة يف وتطبيقه الظاهرياتي للمنهج الراهنة الحالة التأويل، ظاهريات
الجديد، للقانون تنفيذًا القاهرة، يف األوىل وطبعت الرسالتنَي. من االنتهاء وبعد
الرسالة كانت بعُد. أُخرتع قد اآليل الحاسب يكن فلم الكاتبة، اآللة عىل الثانية وُطبعت
إرشاف وتحت «ماسينون». عيلَّ أشار كما الفقه» أصول علم يف التفسري «مناهج األوىل
التأويل، ظاهريات إىل الظاهريات تأويل «من بعنوان الثانية وكانت «برنشفيج».
الرسالة وكانت الدين». ظاهرة يف وتطبيقه الظاهرياتي املنهج عىل الراهنة الحالة
املناقشة لجنة وهي الخمسة، األساتذة اختلف املناقشة قبل أنه وسمعت جزأين. من
هو واحد جزءٍ بمناقشة واالكتفاء جزأين، من كانت التي الثانية الرسالة مناقشة عىل
استبعاد عىل جيتون» «جان فاعرتض ريكري»؛ «بول إرشاف وتحت الظاهريات» «تأويل
أقرب أنها يشعر كان والتي التأويل» «ظاهريات الثانية الرسالة من الثاني الجزء
البابا إىل قدمني والذي والكاثوليكية» الحديث «الفكر صاحب وهو فكره ومن إليه
عرش الزمتُه وقد الثاني. الفاتيكاني للمؤتمر الرابع القسم لحضور السادس» «بولس
منه تعلمُت حتى بحثه وحلقات والعامة الخاصة محارضاته وإىل إليه أستمع سنوات
الفاتيكان، مؤتمر إىل ُدعي الذي الوحيد الكاثوليكي هو وكان الفلسفة، وتاريخ الفلسفة
املسلم أنا وكنت املؤتمر. لنفس ُدعي الذي الوحيد الربوتستانتي كوملان» و«أوسكار
ريكري» «بول يقوم أن عىل االتفاق تم وأخريًا نفسه. املؤتمر إىل ُدعي الذي الوحيد
الجزء جيتون» و«جان الظاهريات»، «تأويل الثانية الرسالة من األول الجزء بمناقشة
الرسالة و«الوست» «برنشفيج» ويناقش التأويل»، «ظاهريات الثانية الرسالة من الثاني
مناقشة وكانت «جاندياك». الجلسة ويدير الفقه»، أصول علم يف التفسري «مناهج األوىل
الثانية الرسالة من األول الجزء ومناقشة تاريخية. أي خالصة استرشاقيًة األوىل الرسالة
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من الثاني للجزء جيتون» «جان مناقشة أما «للظاهريات». فهمي ملدى رصفة علميًة
واملقابلة األديان، لتاريخ فهمي ُحسن تبني روحية قلبيًة حماسيًة فكانت الثانية الرسالة
رئيس وأعلم األوىل. الرشف مرتبة مع امتياز درجة وأُعطيت واملسيحية. اليهودية بني
بدًال رسائل بثالثة الطالب فيها يتقدم التي الوحيدة املرة هي الرسالة هذه أن الجلسة
وسط يف «بيشيليو» مركز لنا أقام املناقشة وبعد الدولة. دكتوراه درجة لنيل اثنتني من
ساعات عدة املرشوبات فيه وُقدمت الباهر. النجاح بهذا ابتهاًجا حفًال السوربون ميدان
وألول ١٩٦٦م. يونيو ١٦ يف ذلك تم والفرنسيني. املرصيني والطالب األساتذة بحضور
عن نزل أن بعد الوزن خفيف الالتيني الحي يف أسري كنت يوليو يف شهر ملدة مرة
املغادرة موعد وأن خاصًة مرة، ألول باريس يزور سائح وكأنني الرسالة همُّ كاهيل
يف ستصل أوروبا يف الطلبة ممثيل ألخذ عامر املشري سريسلها التي بالطائرة للقاهرة
األول. املبعوثني مؤتمر يف البالد أحوال عن النارص عبد الرئيس ملناقشة أغسطس شهر
يف املبعوثني مؤتمر يف النارص عبد قرار بعد فرنسا من كتبي وصول انتظار وأثناء
موقفنا والتجديد، «الرتاث كتبت الدولة، نفقة عىل مكتبتي بنقل ١٩٦٦م عام أغسطس
يف محاولة التفسري، «مناهج األوىل رسالتي مقدمة تقريبًا هذا وكان القديم». الرتاث من
والنرش للطباعة العربي املركز يف دقيقة بحروٍف صغرية، طبعًة وُطبع الفقه». أصول علم
منهم. وأنا املرصيني األساتذة من عدد بدعم منزله يف الشنيطي محمود أسسه والذي

علمي. دون أو بعلمي أخرى، نرش دور عدة يف مرة من أكثر الكتاب وُطبع
ألنني ونظًرا ماركس، كارل ملانيفستو تشبيًها حنفي» حسن «مانيفستو يُسمى وكان
تحت املسيحية الفلسفة يف رئيسية نصوًصا ترجمُت فقد املسيحية الفلسفة أُدرِّس كنت
أوغسطني، للقديس «املعلم» فرعى عنواٌن وتحتها املسيحية». الفلسفة من «نماذج عنوان

األكويني. لتوما واملاهية» و«الوجود أنسيلم، للقديس أعقل» لكي و«أؤمن
السكن. وتأجري واملهر للشبكة مال يل وليس الزواج مرشوع عىل ُمقدًما كنت وملا
يف ونُرش مرات، عدة ُطبع الذي والسياسة» الالهوت «رسالة اسبينوزا كتاب ترجمُت
يف وأنا قرأته عندما هزٍّا الكتاب هزَّني وقد جنيه، أربعمائة مقابل للكتاب العامة الهيئة
املنهج يف استثناء ال أنه الناس يعلم كي مرص إىل عودتي فور أترجمه أن ونويت باريس،

والسياسة. الدين مثل فيها يُطبق ال ملوضوعات الديكارتي العقيل
العرص ذلك يف ثقافية مجالٍت عدة يف فلسفية مقاالٍت عدة وتجميع بكتابة قمت كما
العربي فكرنا «يف األول جزأين: يف «الطليعة» «الكاتب»، «املجلة»، املعارص»، «الفكر مثل:

اآلخر. يف والثاني األنا، يف األول املعارص» الغربي الفكر «يف والثاني املعارص»،
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أين يعرف كي ١٩٦٧م هزيمة بعد مرص إىل سارتر بول جان زيارة وبمناسبة
دار يف وطبعته موجود». األنا «تعايل ترجمت اإلرسائييل، العربي الرصاع يف الحقيقة
«موبريمو قاعة يف عامة محارضًة يُلقي وهو باريس يف رأيته قد وكنت الحديثة، الثقافة
نداءاته يضم الذي لوثر مارتن كتاب معي وكان ساعات، ثالث استغرقت التي تيواليتيه»
ع توقِّ أن تسمح «هل له: وقلُت املنصة، عند املحارضة بعد إليه ذهبت والتسعني. التسع
مارتن تقرأ «وهل يل: قال لوثر ملارتن وجده وملا كتبه أحد أنه فظن الكتاب؟» هذا عىل يل
ننتمي أننا وتعلمُت وجهه، عىل االستغراب وظهر فاستغرب، «نعم!» له قلت لوثر؟»،
ما وهي اإلسالمية والثانية األخرية، مرحلتها يف وهي الغربية األوىل مختلفتنَي: لحضارتنَي
بدايتها. يف وأنا حضارة، نهاية يف هو الديني»، اإلصالح «عرص الثانية، بدايتها يف زالت
البرشي» الجنس «تربية كتاب ترجمُت ١٩٧٥م عام أمريكا من عودتي وبعد
صغريٍة لفقراٍت املقسم الصغري الكتاب بهذا أعجبُت وقد «ليسنج» األملاني للفيلسوف
بعد العربية اللغة إىل أترجمه أن وصممت باريس، يف أقرؤه وأنا العجب أشد مة مرقَّ
األوىل مراحل: ثالث إىل البرشية تطور يقسم التاريخ، فلسفة يف كتاب وهو العودة.
وهي املراهقة أو الصبا والثانية: والعقاب، الثواب عىل تقوم التي اليهودية وهي الطفولة
تعتمد والتي الرجولة مرحلة والثالثة: والسالم، والتسامح املحبة عىل تقوم التي املسيحية
وأملانيا. فرنسا يف عرش الثامن القرن يف التنوير فلسفة وهي اإلرادة، وحرية العقل عىل
فاإلسالم قرنًا؛ عرش باثني التنوير قبل أي اإلسالم مرحلة بأنها الثالثة املرحلة وفرست
بمقدمٍة للكتاب ومهدُت الشخصية. واملسئولية االختيار حرية وعىل العقل عىل يعتمد دين
وروسو. وهيجل، وكوندرسيه، وتورجو، وفيكو، هردر، عند التاريخ فلسفات يف طويلة
دار يف أيًضا ونرشته الرابعة، السنة ويفيد التاريخ، فلسفة يف رئيسيٍّا ا نصٍّ ليكون وذلك

الجديدة. الثقافة
وجمعتها بي. خاص برواز يف أسبوع كل الجمهورية جريدة يف مقاالت عدة وكتبُت
أجزاء، ثمانية يف «١٩٥٢–١٩٨١ مرص يف والثورة «الدين يف أخرى مقاالت عدة مع
والتحرر الدين األول: الجزء للعامة؛ مكتوب عنوانه، بذلك يوحي كما شعبي كتاٌب وهو
القومية، والتنمية الدين الثالث: والجزء الثقايف، والتحرر الدين الثاني: والجزء الوطني،
املعارصة، اإلسالمية الحركات الخامس: والجزء القومية، والوحدة الدين الرابع: والجزء
الديني، الفكر يف واليسار اليمني السابع: والجزء اإلسالمية، األصولية السادس: والجزء
بميدان مدبويل مكتبة عند نرشتها الوطنية. والوحدة اإلسالمي اليسار الثامن: والجزء

حرب. طلعت
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مجلس من بقرار إليها وعودتي ١٩٨١م سبتمرب قرارات يف الجامعة من فصيل وبني
«الرتاث مرشوع إلنجاز أتفرغ حتى قليًال االسرتاحة قررت ١٩٨٢م أبريل يف الدولة

والتجديد».
إىل العقيدة «من باسم الكالم علم أو الدين، أصول علم عن األول الجزء وكان
التوحيد. الثاني: والجزء النظرية. املقدمات األول: الجزء أجزاء: خمسة يف يقع الثورة»

واإلمامة. النبوة الخامس: والجزء األخرويات. الرابع: والجزء العدل. الثالث: والجزء
حتى الثمن الرخيص الوزن، الخفيف األصفر الجرائد ورق عىل أطبعهم وكنت
كمؤلف، املادية حقوقي عن أتنازل وكنت الفقراء، القراء دخل مستوى عىل الكتاب يكون
من ثمنه النارش يل يُرجع ثم العتبة منطقة يف الورق تجار من الورق أشرتي كنت بل
خمس واستغرق للمغرب، طريقي يف وأنا فيه الكتابة بدأُت والذي الكتاب، مبيعات
علوم بناء إلعادة اإلبداع» إىل النقل «من كتاب تأليف بعده بدأت ثم إلتمامه. سنوات
الفلسفية النصوص كل يف املضمون تحليل منهج واستعملت أجزاء. تسعة يف الحكمة
وبالتايل اليونانية للفلسفة رشوح هي الحكمة علوم أن صحة مدى أعرف لكي القديمة؛
بها أن أم العرب، من وأتباعهم املسترشقني بعض يقول كما شيئًا، املسلمون يُبدع لم

متأخر؟ وقٍت يف أتى وإن أصيًال إبداًعا
نقًال ثم أوًال تعريبًا تتم كانت وكيف اليونانية عن الرتجمة عن األول: الجزء فكان
عىل التعليق أي التعليق، والثاني: املقوالت. هي والنقل قاطيغورياس، مثل التعريب ثانيًا؛
وتعترب طويلة. بعبارٍة للكلمة رشًحا وكان الرشوح، والثالث: ترجمتها. فقط وليس الكلمة
الرابع، الجزء يف «التأليف» بدأ ذلك وبعد النقل. إىل أقرب األوىل الثالثة األجزاء هذه
عندما ولكن أيًضا التأليف الخامس: الجزء ويف املوروث، من أكثر الوافد يكون عندما
واملوروث. الوافد يتساوى عندما السادس: الجزء ويف الوافد. من أكثر املوروث يكون
الوارث يختفي عندما «اإلبداع» يأتي ثم واإلبداع، النقل بني املتوسطة األجزاء هذه وتعترب
الجزء ثم السادسة». «املرحلة وهي الخالص العقل عىل اإلبداع ويعتمد كلية. واملوروث
فيها يختفي التي والطبيعية الرياضية العلوم يف السابع: الجزء والتاسع؛ والثامن السابع
فقط وليست الخالصة اإلسالمية املوضوعات يف الثامن: والجزء مًعا. واملوروث الوافد
علوم يف واألخري: التاسع والجزء الوافدة. العلوم وهي واإللهيات. والطبيعيات املنطق
مقدمة مثل، وذلك اإلنسانية. العلوم أو الطبيعية التجربة أو البديهي العقل عىل تعتمد
االجتماع علم أو االجتماعي، التاريخ علم وهو جديًدا علًما تؤسس التي خلدون ابن

التاريخي.
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ويقوم جزأين، يف الواقع» إىل النص «من يف الفقه أصول علم بناء إعادة بدأت ثم
«املوافقات» حتى للشافعي «الرسالة» منذ القديم اللغة أصول علم يف التفكري بإعادة
يونانية ال أصول له وليس القدماء أبدعه علم أفضل وهو بقليل. بعده وما للشاطبي،
تأتي أين ومن األحكام مصادر األوىل، قضايا: ثالث به ويهودية. مسيحية وال رومانية
فهذا واالجتهاد. واإلجماع، والسنة، الكتاب، مصادر: أربعة وهي الرشعية؟ األحكام
صعوبة مثل مشكلة لديَّ كانت فإذا الواقع. عىل للنص األولوية يُعطي القديم الرتتيب
فإىل أجد لم فإن الكتاب؟ إىل أذهب هل حكًما؟ لها أجد فكيف القاهرة يف املواصالت
هل مثًال؟ املرور مديرو أو املحافظون أجمع هل اإلجماع؟ فإىل أجد لم فإن السنة؟
تجمعاٍت بناء أو كباري؟ بعمل هل القاهرة؟ يف املواصالت مشكلة يحلون كيف أسألهم
رأيي أجتهد، أم إليها؟ الحكومة لنقل جديدة إدارية عاصمٍة أو القاهرة، حول جديدة
الشوارع مساحات قياس عند يتم وذلك واملكسيك؟ طوكيو مثل الكربى املدن تفعل كما
تتحمله ما مقدار أعرف كي العامة والناقالت الخاصة، السيارات عدد ومعرفة والطرقات،
استيعابها عىل الطرق قدرة عن العدد زاد فإذا السيارات، عدد من والطرقات الشوارع
الرتتيب ينقلب وبالتايل النص، فهم من وليس الواقع تحليل من يأتي فالحل األزمة؛ تنشأ
الخربة أهل أجمع علينا استعىص فإن أوًال، االجتهاد من األحكام مصادر وتصبح القديم
أستطيع عندهم حالٍّ أجد لم فإن الكربى، املدن يف االزدحام قضية حلوا الذين العاملية
تجرُّها التي الكارو عربات كانت وكيف القديمة املدن تخطيط عن النصوص أقرأ أن

النص. عىل للواقع فاألولوية الناس. مع جنب إىل جنبًا تسري األحصنة
فيه متشابه. خطاب أو قول أو لغة فالنص اللغة؛ قضية هي الثانية: والقضية
اعتمدت فإذا وخاص، عام وُمبني، مجمل ومتشابه، ُمحكم ومؤول، ظاهر ومجاز، حقيقة
إىل املؤول؟ أما الظاهر املجاز؟ أم الحقيقة آخذ؟ الجانبني أي احرتت اللغوي النص عىل

اللغة. يف االشتباه آخر
باملعاجم يُدرك ال ما وهو الخطاب،1 وفحوى الخطاب، لحن اللغة يف أن كما

والقواميس.

الحب لقيت بعيونه مرة غمزيل والحاجب، العني برمش بيتعاجب الروح خفيف الغزل: عبارات مثل 1

درويش). سيد (غناء: مضمونه
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اإلسالمية فالرشيعة واألحكام؛ املقاصد قضية هي األهم: وهي الثالثة والقضية
[الدين]. الحق (٣) العقل. (٢) الحياة. (١) الخمسة: املقاصد عىل للحفاظ ابتداءً وضعت

الوطنية. والثروة املال (٥) [الكرامة]. العرض (٤)
الفعل عىل اإلنسان تُلزم التي األحكام التكليف، أحكام وهي خمسة فهي األحكام أما
املكروه. (٤) املندوب. (٣) (الحرام). املحظور (٢) الواجب. (١) وهي: الفعل عدم أو

والحالل. (٥)
«مثال تفعل وال افعل املحظور؛ ونهايته الواجب أوله قطبنَي: بني اإلنسان فأفعال
ال مما أفضل «افعل فاملندوب واملكروه، املندوب بينهما وما الرش». تفعل وال الخري افعل
مرتوك واألمر تفعل» مما أفضل تفعل «ال واملكروه لالختيار، لك مرتوك واألمر تفعل»
وال الطبيعية، األفعال وهي الحالل، وهو األوسط الحكم ذلك من واألهم لالختيار. لك
الفضاء، قنوات مشايخ ولدى اإلفتاء دار يف اآلن يحدث كما حكمها، عن السؤال يجوز

القطارات. ومحطات الشوارع نواحي عىل اإلفتاء أكشاك ويف
العلة حرضت وإذا املحظور. غاب العلة امتنعت إذا لعلٍة أو لسبٍب محظور وكل
فإذا السكر، لعلة الخمر ُحرمت وعدًما. وجوًدا العلة مع تدور فاألحكام املحظور؛ حرض
الخمر، حكم أخذ السكر إىل النبيذ أدى فإذا النبيذ؟ رشب حكم هو ما أعرف أن أردت

الخمر. حكم يأخذ ال السكر إىل يؤدِّ لم وإذا
مخموًرا مسلًما الخطاب بن عمر رأى عندما اآلية نزول الخمر تحريم سبب وكان
الخمر. بتحريم الحكم هللا فأنزل صاحبه؛ رأس فشق حيوان، بفخذ آخر مسلًما رضب
العنب عصري وهو النبيذ، له تجهز أي عرسه ليلة للرسول «تنبذُ» عائشة وكانت

يخمر. حتى أيام عدة تُرك الذي
أخرى أحكاٌم هناك ذلك ومع الخمسة التكليف ألحكام طبًقا تؤتي األفعال وكانت
وقدرة. عزيمة فعله املسلم يأتي عندما أي العزيمة: الوضع؛ أحكام القدماء سماها خمسة
مثل رضورة أي له؛ رخصًة فيكون محظوًرا شيئًا املسلم يفعل عندما وهي والرخصة:
أي والبطالن: والصحة املجاعات. أوقات يف الخنزير لحم أكل أو للعالج، الخمر رشب
أدرى إنسان فكل بالبطالن؛ أو بالصحة آخر يأتيه فعل عىل يحكم أن أحد حق من ليس
وهو السبب، الخمسة: الوضع أحكام تكون وبالتايل أحد. من مزايدة دون يفعل بما
يكون أن وهو املانع، الفعل. عىل قادًرا يكون أن وهو الرشط، الفعل. من املصلحة جلب
يف والصوم جلوًسا، أو وقوًفا الصالة مثل وهي والرخصة، العزيمة الفعل. إتيان عن مانع
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األعمال وإنما وضوء. بدون أو بوضوء الصالة أي والبطالن، الصحة اإلفطار. أو رمضان
الفعل. جوهر فالنية بها؛ الفعل يصدق الصادقة فالنية باملظاهر؛ وليست بالنيات

«إحياء حتى التصوف علوم وتوقفت التصوف، علوم بناء إعادة رضورة تأتي رابًعا:
تُريد الخمس، نة السُّ ُكتب بعد إندونيسيا يف مبيًعا الكتب أكثر وهو للغزايل الدين» علوم
أمور يتوىل من فحينئٍذ والسؤال: هللا. يف الفناء إىل العالم يف البقاء يرتك أن املسلم من
إىل «البقاء من الصوفية طريق عنهم؟ بدًال بذلك يقوم هللا وهل الدنيا؟ يف املسلمني
شيئًا اآلن املسلم يملك وهل البقاء». إىل «الفناء من طريق وألغت بالزهد. يبدأ الفناء»
كلها أعىل إىل للصعود السلم ودرجات العيش؟ لقمة يكفي يكاد ال ودخله فيه يزهد
إلخ. … الصرب الشكر، التوكل، الرضا، الخوف، مثل: واألحوال املقامات وتُسمى سلبية
يأخذوننا يوم كل الباب عىل ينتظرون الفجر زوار األرض وعىل السماء من أخاف فلماذا
فلسطني يف زال ما واالحتالل أرىض وكيف يتكلم.2 من لكل عقابًا والسجون للمعتقالت
أرىض وكيف السلطة؟ عىل التكالب أجل من العربية األقطار تمزق األهلية والحروب
من وعىل اإلصالح؟ باسم مكان كل يف والفساد والفقراء؟ األغنياء بني شاسع والبون
الغرب أو الداخل يف العامة املخابرات أو املركزي واألمن والجيش الرشطة عىل أتوكل؟
ليل بالشكر ألسنتها تلهج والصحافة أشكر وكيف نفيس؟ عىل االعتماد دون الخارج يف
ممن الكبري واألخ والغفري واألمري والوزير واألب الرئيس هو السلطان أصبح حتى نهار؛
الناس يثور ال حتى ومخدٌر والفعل، التفكري عن مزدوج عجٌز والصرب شكرهم؟! يجب
يجوز وال وقدره هللا بقضاء يحدث إنما وللوطن يل يحدث ما فكل حقوقهم.3 لنيل
البقاء بل هللا يف َفناءً كان لو حتى العالم من الخروج أريد ال فأنا عليه. الصرب إال
إىل التصوف تحول وأخريًا الشهادة. إىل أدى باهًظا الثمن كان لو حتى األرض عىل
مشايخ شيخ الرئيس ويُعنيِّ األعمال، وتحمل األلوان تلبس وتغني، ترقص صوفية فرٍق

بأكملها. الدينية واملؤسسة هم بجانبه يكونوا حتى الصوفية الطرق
وإدخال عقلية، نقليٍة كعلوٍم بناء إعادة إىل الخمسة النقلية العلوم احتاجت وقد
األزهرية، والكليات الدينية املعاهد يف تداوًال األكثر العلوم وهي فيها، العقالنية بعض

االستياء، من ممنوع االشتياق، من ممنوع السفر، من ممنوع الغنا، من ممنوع الكالم، من ممنوع 2

أحمد (شعر: فات الىل من أكرت بحبك يوم وكل املمنوعات، تزيد حبك ىف يوم وكل االبتسام، من ممنوع
نجم). فؤاد

حافظ). الحليم (عبد خطاه هامتي سحقت الخطى. أحمق قدٌر 3
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والحديث، القرآن، وهي: الفضائية، القنوات ومشايخ املساجد، خطباء عليها يعتمد
و«قال هللا» «قال عىل إال فيها يُعتمد ال أي نقلية تُركت وقد والفقه. والسرية، والتفسري،
عىل أحد يجرؤ ولم اآلن. وحتى قرنًا عرش خمسة ملدة العقل تحكيم دون الرسول»
أن أسهل وما عنها. يتساءل الجميع وأن خاصة عقلية، نقليٍة علوٍم إىل األقل عىل تحويلها
القرآن فعلوم للتقدم! إمكانيات من بعضها يف ملا اإلصالح حركة يف العلوم هذه تستعمل
بل شعر؟ أم وحٌي األرض، من أم السماء من القرآن مصدر عن السؤال إىل تحتاج ال مثًال
لم وإن السماء، من كان نجح فإن واملجتمع. الفكر قضايا لحل فيه بما االستعانة يكفي
عىل للسؤال الفكر، عىل للواقع األولوية أن تعني النزول فأسباب األرض؛ من كان ينجح
األحكام آيات من فكثري األسئلة. من ملجموعة إجابات مجموعة الوحي كان وقد الجواب.
وبالتايل الجواب. فيأتي واملحيض، واألنفال وامليرس الخمر عن «ويسألونك» بفعل تبدأ
والتنمية، والفساد، واالستبداد، االحتالل، عن الواقع؛ أسئلة عن أجوبة هو الفكر يكون
عن األسئلة وليست اإلجابة تكون فماذا األهلية. والحروب والتجزئة، والظلم، والفقر،
باليد والسالم والبرية، والنبيذ «الالنشون»، املعقم واللحم حرام، أم حالل البيض أكل
وعمل الجنَسني، بني الجامعة يف واالختالط الرأس، وغطاء والنقاب والحجاب املرأة، عىل
«مفتي بعنوان شيخ وتعيني لإلفتاء دار وإقامة بل الشوارع، نوايص عىل لإلفتاء أكشاك

اإلفتاء». «دار يف مكتبه عىل يجلس املرصية» الديار
فإذا أحكامه. عرص فلكل الزمان، بتغري تتغري األحكام أن واملنسوخ الناسخ ويعني
األحكام تغيري فوجب يتغري الزمن كان وملا الدين، تجمد العرص وتغري الحكم ثبت ما
واملدني، املكي ويعني الحكم، ثبات عىل الزمن لتغري فاألولوية الجديد.4 للزمن طبًقا
أما والكون. الحياة وتصور لإلسالم العامة املبادئ عىل يحتوي فاملكي والنظام؛ التصور
الناس، منها يستفيد اجتماعية ترشيعاٍت إىل العامة املبادئ هذه تحول فيعني املدني
عىل يقوم عام إسالمي منهاٍج بتأسيس شبابي يف عنيته ما وهو مصالحهم، عىل وتحافظ
الحقيقة تأويل إمكانية اللغة، يف االشتباه يعني كما والحركة. والقوة والنظام، التصور
عام. إىل والخاص ُمجمل، إىل واملبني ُمتشابه، إىل واملحكم مؤول، إىل والظاهر مجاز، إىل
بني واآلحاد، التواتر بني يُفرق للسند منهًجا القدماء أبدع فقد الحديث علوم أما
الرواة. تعدد (١) صحيًحا: املتن يكون لكي أربعة رشوٌط له والتواتر والظني. اليقني

ِمثِْلَها﴾. أَْو ِمنَْها ِبَخرْيٍ نَأِْت نُنِْسَها أَْو آيٍَة ِمْن نَنَْسْخ ﴿َما معنى هو وهذا 4
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آخر. زمٍن يف وتُكشف زمن يف تختفي فال الزمان، يف الرواية انتشار تساوي (٢)
محسوس، عن واإلخبار (٤) للتدليس. منًعا البعض عن بعضهم الرواة استقالل (٣)
إذا هل هو: والسؤال آحاًدا. يُصبح األربعة الرشوط هذه من رشًطا السند نقص فإذا
املتن يكون وقد صحيح. غري واملتن صحيًحا السند يكون فقد املتن؟ صح السند صح

أيًضا. املتن نقد إىل السند نقد من التحول لزم لذلك صحيح؛ غري والسند صحيًحا
وصوفيٍّا وفلسفيٍّا وكالميٍّا لغويٍّا القرآن ترشح القرآن، ترشح التي التفسري وعلوم
من طوليٍّا، التفاسري إىل نحتاج ال فنحن اآلن، ذلك إىل حاجة دونما وأصوليٍّا وفقهيٍّا
إىل حاجة يف ونحن وتتكرر، املوضوعات فتُقطع الناس، سورة حتى الفاتحة سورة
الفقر مثل: املسلمني يهم واحد موضوٍع حول كلها اآليات يجمع عريض موضوعي تفسرٍي

والغيبيات.5 املحسوسات والتأخر، التقدم واإلفساد، اإلصالح والعدل، الظلم والغنى،
شبه إىل وتوصيلها للرسالة حامل رسوٍل مجرد من الرسول حوَّلت السرية وعلوم
كما هللا». رسول يا «أِعنا هللا»، رسول يا «أغثنا الصوفية: األدعية يف ذلك يظهر كما آلهة،

املسيح.6 معجزات عن تقلُّ ال التي باملعجزات يقوم كان لو
الرجم، الصلب، مثل: املرتبطة واألحكام القديمة، الفقه كتب يكرر زال فما الفقه أما
القدم ثم اليمنى اليد اليرسى، القدم ثم اليرسى اليد وقطع الرجل، ثم اليد قطع الجلد،
يقذف منها فائدة ال الطريق قارعة عىل ُملقاة جثٌة إال لإلنسان يبقى فماذا اليمنى.
لجسده، اإلنسان امتالك اإلنسان، حقوق ضد األحكام وهذه املعدودة؟ بالقروش الناس

الروح. وليس الجسد هو اإلنسان املعارصة، الوجودية الفلسفة يف هو وكما
األخرية، األربعة القرون يف الحديث العرص يف نشطت قد املعارصة الثقافة كانت وملا
حضارتنا وكانت واإلنسانية، والتجريبية، العقلية، الفلسفية؛ االتجاهات جميع ت وضمَّ
إىل املركز من الحضارة انتقلت والنهضة؛ اإلصالح وبدايات وامللخصات الرشوح طور يف
كثرت التي الرتجمة طريق وعن اإلسالمية، الحضارة إىل الغربية الحضارة ومن األطراف،
الغرب، يف عظمة مركب فحدث الحديثة. االتصال علوم يف خاصة املعرَّبة، األلفاظ فيها
الغربية، الثقافة من إحاالت ثقافته يف يحل لم إن املثقف وأصبح الرشق. يف نقص ومركب

الكريم. للقرآن املوضوعي التفسري كتابنا: انظر 5
إَِيلَّ﴾. يُوَحى ِمثْلُُكْم بََرشٌ أَنَا ََّما ﴿إِن 6
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«أنثربولوجيا» «أنطولوجيا»، «أبستمولوجيا»، مثل املعرَّبة األلفاظ بعض يستعمل لم وإن
مثقًفا. يُصبح ال فإنه و«اإلنسانيات» و«الوجود»، «املعرفة»، من بدًال

العربي يتحول حتى االسترشاق» «علم مقابل يف االستغراب» «علم إنشاء وجب لذلك
األوروبي الغربي، ويتحول دارسة، ذاٍت إىل للدراسة موضوع من الرشقي اإلسالمي
الغرب، يف العظمة مركَّب فينخفض للدراسة. موضوع إىل دارسة ذاٍت من واألمريكي،
والغرب. الرشق بني الحوار يمكن حينئٍذ ويتساويان، الرشق، يف النقص مركَّب ويرتفع
االستقالل إىل العسكري االستقالل من الوطني، التحرر حركة تكتمل فقط وهنا

أيًضا. الثقايف
وليس والواقع الفكر بني العالقة ملعرفة الكريم للقرآن املوضوعي التفسري وصدر
مركزه يف يكون القرآنية، باآليات مؤيَّد فلسفي كنسٍق بل فقط التفسري يف كنظرية
تحليل ثم بالزمن، اإلحساس ثم العقيل، التفكري ثم الحيس، اإلدراك نشأة ثم الجسد،
واملستقبل، والحارض واملجتمع، والفرد واآلخر، األنا بني والصلة واالنفعاالت، العواطف
العالم يف اإلنسان يصف «التفسري» عنوانه كان وإن فلسفي كتاٌب فهو والتاريخ. والوعي

اآلخر. ومع
للقرآن شعوري تفسري يقًظا، زال ما الوعي كان ما إذا القادم العام يف يصدر وقد
هذه تجمع ثم فتهزه، اآليات بعض تجاه ه ويحسُّ الوعي يختربه ما الستخراج الكريم،
فاآلية َفاِرًغا﴾ ُموَىس أُمِّ ُفَؤاُد ﴿َوأَْصبََح مثًال بعُد، فيه التفكري يتم لم نسٍق يف املشاعر
ما وهو النهر، يف بطفلها موىس أم ألقت أن بعد الشعور وفراغ الفؤاد فراغ إىل تشري
وعدم «اليشء» الطفل ووضع الشعور، وملء الشعور، فراغ الظاهريات: علم يف ُسمي

العدم. أو بالوجود عليه ُحكم إصدار
إال عليه يقدر ال خالًصا علميٍّا مرشوًعا والتجديد» «الرتاث مرشوع كان وملا
خالله من يستطيع الذي الثقايف املستوى وهو آخر مستًوى إىل حوَّلتُه املتخصصون
يف األول جزءان: معارصة» «قضايا مثل مؤلفات يف وذلك عليه، االطالع املثقفني جميع
واآلخر. األنا بني العالقة إلبراز املعارص؛ الغربي الفكر يف والثاني املعارص، العربي فكرنا
حضاري ثقايفٌّ علٌم هو العلم أن لبيان جزءان، والوطن» الفكر «هموم صدر ثم
أجزاء، ثالثة الزمن» «حصار صدر ثم والوطن. الفكر بهموم يرتبط عميل علٌم بالرضورة،
واملستقبل. والحارض، املايض، الثالثة؛ أضالعها بني املحاَرصة العربية الثقافة لوصف
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صدر كما معارصة، لقضايا استكماًال املعارص» العربي «الواقع أيًضا صدر كما
الكويتية الوطن جريدة يف مقاالت عدة األصل يف وكان دمشق، يف والواقع» «الوحي أيًضا

تتوقف. أن قبل بها الثقافية الصفحة خالل من
لزاًما كان والجماهري النخبة بني محارصة زالت ما املثقفني طبقة كانت وملا
الثقايف املستوى إىل العلمي مستواه من العلمي والتجديد» «الرتاث مرشوع تحويل عيلَّ
الحياة يف تأثريًا أكثر يكون حتى للجماهري، سيايس مرشوٍع إىل الثقايف املرشوع وتحويل
والثورة «الدين فصدر لإلثارة. اتقاءً بل خوًفا ليس اإلعالم إىل أتحدث ال أنني طاملا العامة
الجماهري لتنوير هادئ جوٍّ يف صحفية ملقاالٍت تجميع وهو ١٩٥٢–١٩٨١م» مرص يف
الوطني»، والتحرر «الدين أجزاء: ثمانية وهو بحقوقها. للمطالبة وعيًا أكثر وجعلها
«الحركات العربية»، والوحدة «الدين القومية»، والتنمية «الدين الثقايف»، والتحرر «الدين
«اليسار الديني»، الفكر يف واليسار «اليمني اإلسالمية»، «األصولية املعارصة» اإلسالمية

الوطنية». والوحدة اإلسالمي
أحراًرا؟ لسنا نحن ملاذا سؤال: عىل إجابة الحرية» وآفاق التسلط «جذور صدر كما
«الثورة أيًضا وصدر للعراق، األمريكي الغزو عن بغداد» إىل منهاتن «من صدر كما
السادس أعوامها يف املرصية و«الثورة .«٢٠١١–٢٠١٥ األوىل الخمسة أعوامها يف املرصية

والثامن». والسابع
مرحلته حتى طفولته من املؤلف حياة تروي األول، الجزء «ذكريات» وصدرت

الثالث. العالم عن الثالث» الدوائر «نظرية صدرت: كما الحالية.
املتحدة للواليات الهجرة تقليل ملحاولة والحقيقة» األسطورة «أمريكا، صدر وأخريًا
األمن أجهزة وسيطرة وعنرصية، ورأسمالية، واستبداد، طغيان، من فيها ملا األمريكية

العامة. الحياة عىل
أفريقيا األول: الجزء أجزاء؛ ثالثة الثالث» العالم يف الوطني «الفكر اآلن ويصدر
والثالث، واإلسالم. والعروبة العربي والوطن مرص والثاني، الالتينية. وأمريكا وآسيا

اإلسالمية. والثورة اآلسيوية، والصحوة والنهضة، اإلصالح
الحياة ملراحل وليس للموضوعات طبًقا «ذكريات» من الثاني الجزء هذا يصدر واآلن
االضطهاد واملحاكمات، القضاء العذري، الحب املواهب، اكتشاف السعيد، الفقر مثل:
واملساعدات، املساعدون واملؤلفات، التأليف والعالم، العلم والسياسة، الدين العلمي،

املستقبل. مرشوعات الجسد، ضعف واالنفعاالت، العواطف
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الدين جمال الثقايف، مستواه يف والتجديد» «الرتاث ملرشوع املساعدة املؤلفات ومن
الجامعة يف ثم الثانوية املدرسة يف كنُت أن منذ به إلعجابي الثورة» «فيلسوف األفغاني
«مرص السيد لطفي أحمد عبارة مثل اآلذان يف ترنُّ زالت ما التي وعباراته املرصية،
يخلقنا ولم أحراًرا، خلقنا هللا «إن ثم الوطني، للتحرر شعاًرا أصبحت والتي للمرصيني.»
عرابي أحمد أطلقها التي العبارة وهي اليوم.» بعد نورث ال وهللا عقاًرا، أو تراثًا
األرض تشقُّ الفالح أيها لك و«عجبت توفيق، الخديوي مواجهة عند عابدين قرص أمام
ملن و«األرض اإلقطاع، ضد الفالحني بثورة تنادي والتي ظاملك» قلب تشقُّ وال بفأسك،
اإلصالح قانون ١٩٥٢م يوليو يف املرصية الثورة عليها أقامت التي العبارة وهي يفلحها»
«املاترياليست»، عىل بهجومه الدهريني عىل الرد يف األفغاني أخطأ ذلك ومع الزراعي.
التاسع القرن يف املذاهب لهذه الصورة هذه كانت فقد «الكومونيست». «السوسياليست»،
يف االشرتاكية وأن أيًضا، الرأسمالية أساس هي املادية أن األفغاني يعرف ولم عرش.

االشرتاكية. من نوع الشيوعية وأن اإلسالم،
ثالثة عىل لإلجابة محاولة وبها إسالمية» «دراسات املساعدة الثقافية الكتب ومن
تراثنا يف التاريخ مبحث غاب وملاذا القديم؟ تراثنا يف اإلنسان مبحث غاب ملاذا أسئلة:

الفقه. أصول وعلم القديم؟
النص، وماهية السؤال، فلسفة عن دراسات يحتوي فلسفية» «دراسات كتاب وأيضا
املقاالت من وغريها فيورباخ، عند الدين» و«جوهر أورتيجا، عند الجماهري» و«ثورة

الغربية. الفلسفة يف الفلسفية
السنة منذ به إعجابي كان وقد املقاومة». فيلسوف «فيشته، كتاب أيًضا صدر كما
غزو ملقاومة األملانية لألمة نداءات أصدر قد كان القاهرة. بآداب الفلسفة قسم يف الثالثة

ألملانيا. نابليون
ولنقده طالبًا، كنت منذ بفكره إعجابًا الحياة»7 فيلسوف «برجسون، صدر كما
للنفس املادي التصور ونقده للوجدان، البديهية املعطيات يف السيكوفيزيقي» النفس «علم
اإلسالمي املنهاج عىل واملحرك» و«الفكر الروحية» «الطاقة وتأثري والذاكرة»، «املادة يف
التصور ويشمل الثابت جانبنَي؛ من تتكون والتي األوىل أفكاري نوع من وهي العام.

والحركة. القوة ويشمل واملتحرك والنظام،

الحياة». فيلسوف «برجسون، كتاب انظر 7
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األخالق من نوَعني هناك أن مبينًا والدين» األخالق «منبعا برجسون كتب وأخريًا
ما وهو بالحياة. مملوء جوهري والثاني فيه. حياة ال مظهري شكيل ثابٌت األول والدين؛
والثورة األول، النوع من فالعقيدة الثورة»؛ إىل العقيدة «من كتابي يف ذلك بعد عنه ُت عربَّ
واملتحرك» «الثابت التصور هذا عىل برجسون أعمال معظم وتدور الثاني. النوع من
يتواصل عندما الديمومة بني فرق فهناك الزمان. تحليل يف واملعية» «الديمومة كتاب مثل
املتصل منفصل، أو متصل إما فالزمان زمانان. فيها يتعاقب عندما واملعية زمانان، فيها

املوت. هو واملنفصل الحياة، هو
اإلجابة وكانت اإلنسان؟ يضحك ملاذا متسائًال: «الضحك» عن برجسون كتب كما
عىل ينزلق ثم يسري إنسان مشاهدة مثل بالثابت، فيفاجأ املتحرَك اإلنساُن يتوقع عندما

املرسح. عىل الكوميديا يف الحال هو كما األرض
عىل بناءً الجابري عابد محمد مع واملغرب» املرشق «حوار بعنوان حواًرا أجريُت وقد
فكرية موضوعات عدة يف الرسائل فتبادلنا باريس. يف السابع اليوم جريدة قدَّمته اقرتاح
يف الحوارات وُجمعت الجمهور، عىل األثر كبري لها كان وسياسية. واجتماعية وفلسفية

والقاهرة. وعمان بريوت يف طبعات عدة له وكانت املغرب يف صدر كتاب
يف العقل» «إصالح كتاب صاحب املرزوقي يعرب أبي وبني بيني الحوار وتكرر
من أقل جذٌب له دائًما فالتقليد األول؛ الحوار نالها التي الشهرة نفس له يكن لم تونس،

اإلبداع.
جزءان: كتاب وكل كتابنَي يف ُجمعت اإلنجليزية. باللغة عديدة مقاالت يل وكانت
والثاني والحضارة»؛ والثورة «الرتاث األول الجزء الحديث»، العرص يف «اإلسالم األول
أم رصاع يف واملدنيات، «الحضارات الثاني والكتاب والتنمية». واأليديولوجيا «الدين
اإلبداع والثاني املتوسط. األبيض البحر ثقافة األول جزأين: يف صدر وقد حوار؟» يف

الديني. والحوار الحضاري
والتجديد» «الرتاث مثل األجنبية اللغات من العديد إىل املؤلفات هذه تُرجمت وقد

واألملانية. الفرنسية باللغتني واملغرب» «املرشق وحوار الرتكية باللغة
ميالده عيد يف حنفي «حسن مثل: بالعربية املرشوع عن دراسات عدة صدرت كما
أحمد إرشاف تحت والعرب املرصيني األساتذة من مقاالت عدة عىل يحتوي الستني»

الحليم. عبد
الجامعة لدى العراق مندوب الجوادي قيس إرشاف تحت الفلسفة» «كاهن وأيًضا

العربية.
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إرشاف تحت والثمانني» الخامس ميالده عيد يف حنفي «حسن كتاب صدر كما
النشار. مصطفى

مقدمة ماجستري رسائل بالعربية، وفلسفتي فكري عن رسائل عدة إصدار تم كما
يف حنفي» حسن عند والتجديد «الرتاث عن الرسالة وصدرت وُطبعت طنطا، جامعة من

األردن. ويف الجزائر
جامعة يف ديربوم فان مارين الهولندي لألستاذ دكتوراه رسالة صدرت كما

حنفي». حسن عند اإلنسان «تحرير بعنوان بهولندا الحرة أمسرتدام
املكتبات عىل إليها الرجوع ويمكن موجودة وفلسفتي فكري عن اإلصدارات وباقي

اإلنرتنت. بشبكة اإللكرتونية
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التاسع الفصل

واملساعدات املساعدون

عىل يومئٍذ األوىل الطباعة وكانت ١٩٦٦م. عام فرنسا من عودتي بمجرد التأليف بدأُت
املتفرقة الحروف بلصق يدويٍّا وتجمعه الكتاب املطبعة تأخذ ذلك وبعد الكاتبة. اآللة
الطباعة تحولت ثم معها، التعامل يسهل حتى الحجم كبرية وكانت بالبعض. بعضها
ويكون «الدوبارة». رفيع بحبل تُربط سطور يف بالرصاص الحروف جمع إىل ذلك بعد
طريق عن أخريًا الطباعة بدأت ثم الكلمة. مجرد وليست كله السطر بتغيري التصحيح
يف الغرض لهذا مكتب إىل أذهب كنت الكاتبة اآللة مرحلة ويف «الكمبيوتر». اآليل الحاسب
إىل زادت ثم قروش خمسة بقيمة الصفحة طباعة وكانت الجديدة. بمرص الجامع ميدان
تكفيني وكانت معه التعامل أحب وال اآليل الحاسب استخدام أُحسن ال كنُت وملا سبعة.
صحيًحا مقروء، غري أم مقروءًا رديئًا، أم حسنًا الخط كان سواء اليد بخط الكتابة
«من لكتابي األوىل األجزاء بطباعة بدأُت التي «غريب» مكتبة ويف أخطاء. به أم نحويٍّا
منها وطلبُت النرش، بدار اآليل الحاسب عىل تكتب كاتبة عىل تعرفت اإلبداع» إىل النقل
أن وقبل اآليل الحاسب عىل طباعة إىل اليد خط لتحويل عندي إضافية ساعاٍت تعمل أن

النرش. دار إىل ذلك أقدم
بعدها، القرآن تقرأ ثم الصفحة. ثمن يف وتساوم وتطبع، محجبة، وهي تأتي وكانت
مجرد القرآن قراءة وأن تُبطن، ما غري تُظهر بأنها إلحسايس كثريًا معي العمل يف تدم لم

أكرب. مكسب لنيل غطاءٍ
بعد يأتي كان عني، بعيًدا ليس مكان يف تعمل برشكة موظف عىل تعرفت ذلك بعد
حوايل اآلن، حتى معي وظل اآليل. الحاسب عىل لطباعته كتبتُه فيما ليساعدني الظهر

والكفاءة. لألمانة نموذج وهو عاًما، عرش تسعة



الثاني) (الجزء ذكريات

آخر جهاًزا اشرتيت اليد، بخط كتابتها من وتعبنا الخارج مع مراسالتي كثرت وملا
«اإليميالت». هذه إرسال يف وساعدني اإللكرتونية، الرسائل إلرسال

طريقه عن تُرسل مبارش وباسمي اإلنرتنت عىل خط عمل يمكن أنه عرفُت وملا
استعملُت مبارشة. خالله الخارج من الرسائل ى وأتلقَّ مبارشة عليها والردود الرسائل
للكتابة الشباب من عدد عىل تعرفت عليه، العمل حجم وكرب زاد وملا الجديد، النظام هذا
الحاسب عىل الطباعة بعد مهمتهم وكانت ثالث، ثم اثنني عىل تعرفت اآليل؛ الحاسب عىل
تبويبها أُحسن حتى اآليل الحاسب عىل ونقلها كتبها بعناوين املكتبة يضعوا أن اآليل
دون محفوًظا بالرقم أجده بعينه كتابًا أردُت إذا معها. التعامل وسهولة كتبها وترقيم

اليدوي. البحث
يأخذون فكانوا مقدًما، املال مني اقرتضوا املعارشة وحسن الطيبة يفَّ توسموا وملا
عملهم، وقلَّ ديونهم، كثرت حتى املال يطلبون زالوا وما االستحقاق، موعد وقبل أوًال

الحضور. وعدم التدريجي االختفاء يف وبدءوا
االتصال شبكة ويستعمل عندي. الجهاز عىل الخاص عمله لينفذ يأتي البعض وكان
زيادة من بد ال بأنه االتصاالت رشكة وحذرتني االستهالك. زاد حتى «اإلنرتنت» الدويل

الخط. انقطع وإال يزيد االستهالك أن طاملا االشرتاك مبلغ
ساعة ملدة يعملون عًرصا، أعمالهم من االنتهاء بعد يأتون كانوا رمضان شهر ويف
ثم أفطرهم. أن أحب ألنني اإلفطار» طعام «صواني لهم أحمل بعدها؛ املغرب يؤذن ثم
يفطروا أن األوىل من كان أنه ولو بعدها، ويغادرون واحدة ساعًة يعملون اإلفطار بعد
موعد وحتى رمضان أمسيات يف ممتد الليل ألن اإلفطار؛ بعد عندي يأتون ثم منازلهم يف

العمل. من أكرب قدر بإنجاز يسمح مما السحور؛
الطباعة، أعمال يف ليساعدني العليا، الدراسات بقسم يدرس عندي، طالب وحرض
احرتاق إىل يؤدي مكروه يقع ال حتى ممنوع املكتبة يف التدخني بأن جميًعا فأخربتهم
كتب من يجده ما ويقرأ ويدخن يستجيب ال كان ذلك ومع هناك. الكثرية وأوراقي الكتب

ذلك. مقابل إنتاًجا يقدم وال
أُعطي أن أخىش وكنت امللتزمني، غري املساعدين هؤالء مثل مع كثريًا تعبت
األسباب. من سبٍب ألي تضيع ال حتى باملنزل مكتبي خارج الطباعة ملكاتب مخطوطاتي
عىل املخطوط يطبع الظهر، بعد فرتات عندي يعمل كان شاب، لوجود ُوفقت ثم
وأبنائه، زوجته بأرسته، الرتباطه ونظًرا والكفاءة. األمانة عىل مثاًال كان اآليل. الحاسب
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إىل أربعة ومن أربعة، إىل خمسة ومن خمسة، إىل أيام ستة من حضوره أيام يقلل بدأ
كليًة. الحضور عن اعتذر ثم العمل فرتاكم اثنني. إىل ثالثة ومن ثالثة،

مدة معي أكمل والذي األول، مساعدي بمعاونة مؤلفاتي أطبع سنوات عدة ظللت
عدة وبعد وموظًفا. مؤلًفا كوننا من أكثر صديَقني أصبحنا عاًما. عرش تسعة من أكثر
وبعد النفقات، عليه ازدادت أن بعد جديد من معي العمل يطلب األخري عاد سنوات
فرحبُت الخامس، التجمع يف أوسع سكٍن إىل الضيق منزله يف الجديدة مرص من انتقاله
بالكورونا، أصيب ثم مخطوطي، طباعة ثم قراءة من يتمكن وأنه خاصًة جديد من به

جديد. من وعاد للشفاء اآلن تماثل وقد العمل. عن وغاب
مساعدة زميلٌة يل كانت املرصية، الفلسفية الجمعية تكوين من األوىل املرحلة ويف
اإلدارية الجوانب جميع تدير وكانت هيجل، عن رسالتها عىل أرشفت أخرى، جامعٍة من
بآداب الفلسفة قسم نستخدم نزال ال كنا عندما مقر دون بمفردها للجمعية واملالية
«الجمعية الفتة عليه القسم، حجرة يف صغريًا دوالبًا كان الجمعية ومقر لاللتقاء. القاهرة
املقاالت وبعض االشرتاكات، وفواتري الجمعية، إشهار أوراق به املرصية»، الفلسفية
عني وتحمل فيه، ومتفانية عملها، يف مخلصة كانت الجمعية. مجلة يف لنرشها استعداًدا

اإلدارة. أعباء
اشرتاك تجمع وهي األيام من يوم ويف الجمعية. ملجلة األوىل الخمسة األعداد ونرشنا
منا!» كثريًا ماًال تأخذين «أنِت قائًال: مرص يف نفعل كما معها ضحك األساتذة أحد
الجمعية، أوراق كل ورمت يل، وجاءت أخرى، بمزحٍة املزاح عىل ترد أن من بدًال فحزنت
طبيعة لها أرشح أن مراًرا حاولُت شديًدا، غضبًا وغضبت الربيد، يف الجمعية ومستحقات
بأي اتهامها ليس الزميل مزحة من املقصود وأن الربيء، واملزاح املرصية، «النكتة»
ذلك يف العضو اشرتاك قيمة وأن خاصًة املطلقة، باألمانة معروفة كانت فقد يشء.
يستطيع األموال من فائض أي لدينا يكن ولم فقط، سنويٍّا جنيهات خمسة كانت الوقت
يف وكنا غري. وال فقط جنيًها أربعني الربيد يف ما كل كان فقد عليها. يستويل أن أحد
نظًرا الطرق بشتى إرضاءها حاولت الجمعية. مجلة إصدار يف لالستمرار مال إىل حاجة
تعمل كانت أيًضا. عنها بديل عىل العثور وصعوبة للجمعية، وتفانيها ووفائها إلخالصها
من متشائمة الوقت، معظم عابسة وكانت وألستاذها. وللجمعية للفلسفة تقديًرا مجانًا
زوجها سافر وحيدة، امرأٌة وهي عليها، البهجة إدخال مرة حاولت الحياة. ومن الدنيا
إخالص وكان بنفسها، أمورها تدبر وابنتها إياها تارًكا املال، ولجمع بالخليج للعمل
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للعمل ترجع لم ذلك ومع مرص، يف وابنته لزوجته منه أكثر الخليج يف لوظيفته الزوج
كان ولكنه بالفلسفة له صلة ال معماري مهندٌس بعدها الوظيفة واستلم الجمعية. يف
االتصال حلقة وظل وإيصاالتها. الجمعية وأوراق منها امليزانية استلم املساعدة. يف راغبًا
السنوية، واملؤتمرات الشهرية الندوات يحرض وكان باملجلة. واألعضاء النارش وبني بيني
إىل أو الفنادق إىل الجزائريني األساتذة من الجمعية أعضاء الصطحاب املطار إىل يذهب
للجمعية مقرٍّا رشائنا بسبب الصندوق أمانة من استقالته وبعد بالجامعة. الضيافة دار
نرش مدة وبعد نره. ولم يتصل ولم اختفى الجامعة، خلف التدريس هيئة مساكن يف
ترك عىل فعاتبته الكتاب، من نسخة وأعطاني النهضة، عرص يف العلم دور عن كتابًا
قبُل. من يفعل كان كما اإلدارة شئون يف ومساعدتنا للعمل، العودة منه وطلبت الجمعية،
بذلك. أنا يعنيني كان وهو عليها، يسيطر واحًدا شخًصا إن وقال الجمعية، ينقد فبدأ
ويحرض العلمية، مهارته ويبنيِّ األعضاء، عىل محارضة ويلقي يأتي، أن منه فطلبُت
املحارضة، فألقى لها. رئيًسا ثم إدارتها مجلس يف عضًوا يُنتخب وقد العمومية، الجمعية
رأي يف املتوسط من وأقل الفلسفة، أساتذة من األعضاء ملستوى بالنسبة عادية وكانت
األهرام، جريدة يف مقاًال له رأينا ثم يعد. ولم غادر بعدها العلم. فلسفة يف املتخصصني
أن ويريد بنا يترشف ألنه املرصية الفلسفية الجمعية يف عضو وبأنه باسمه إياه موقًعا
من الخليج يف مؤتمر إىل ُدعي ومرة املرصية. العلمية الجمعيات يف عضو بأنه يظهر
رشح والذي فلسطني، من هاجر الذي الفلسطيني واملثقف العالم بشارة» عزمي «مركز
إرسائيل أخرجته ثم الرتشح، حق له إرسائيليٍّا مواطنًا باعتباره إلرسائيل رئيًسا نفسه
الذين إرسائيل عرب مأساة كانت وتلك الفلسطينية، التحرير بمنظمة عضو ألنه وطردته؛
يتبعون الظاهر يف روًحا. وفلسطينيون جسًدا، إرسائيليون هم السكان. خمس يكوِّنون

لفلسطني. الباطن ويف إلرسائيل،
واألعضاء املركز مدير مع الرشف مائدة عىل يجلس السابق الصندوق أمني وجدنا
املركز ملدير وينظر اآلخرين، كالم إىل ويستمع واحدة، مائدٍة عىل العرب املثقفني وبعض
أن بعد املجاورة، باملائدة أجلس وكنت مني.» بالك خذ هنا، «أنا يقول: وكأنه ويبتسم
أن األفضل من ألنه فرفضت الرشف، مائدة يف معه الجلوس إىل املركز رئيس دعاني
ملا أستمع أن أريد كنت مرة. ألول أراهم الذين العرب املثقفني بجوار وأجلس أتعرَّف
االجتماعي الرقي هو املرصي صديقنا هدف أن فعرفت عندي. ملا ويستمعون عندهم،
معماري. كمهندٍس فقط وليس ومؤلف، مثقف، أنه ليظهر الثقافية باملنتديات والعلمي
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يف الوطني «الفكر األخري كتابي إنجاز منتصف يف وأنا برصي ضعف أن وبعد
منزل يف تسكن البنتي، صديقة عىل تعرفت القراءة، من تمكني وعدم الثالث»، العالم
واتصلت صوتها وسمعت مرة ألول رأيتها الدكتوراه. لدراسة ألملانيا سافرت التي ابنتي
أن عليها فعرضت ثانيًة، أراها أن الظروف شاءت مدة وبعد لندائي. تستجب فلم بها
األول؛ الطابق يف املنزل نفس يف تسكن وهي نظري، لضعف والكتابة القراءة يف تساعدني
يبدو معي العمل من تقريبًا شهٍر وبعد فرحبت. العامة. املواصالت يف وقتًا تضيع فلن
اتصلُت العيننَي. دامعة غادرت إنها يل فقيل شديد، بغضٍب عليها صوتي رفعت أنني
لن أنها الحبيبة زوجتي أخربْت ذلك ومع مني، بدر عما لها أعتذر التايل اليوم يف بها
مساعد إىل بحاجتي إعالنًا تنرش أن الفلسفية الجمعية إدارة من طلبت ثانية. مرًة تأتي
يكفيهم ألنهم أجر؛ بال العمل يؤدون ثالثة أربعة، أتى برصي؛ لضعف نظًرا مساعدة أو
خريج الرابع الجمعية موظف ل وفضَّ قليًال. لديهم املتاح الوقت وكان بجواري. أنهم
كان يحرض. أن اتفقنا ظهًرا. الثانية وحتى الصباح، من فرتة عندي يعمل أن األزهر
موافق أنه وأخربها الجمعية بسكرترية التايل اليوم يف اتصل ثم شعره، أسمعني شاعًرا
يناسبني، ال وهذا يومني، األسبوعية اإلجازة تكون أن وطلب العمل. وساعات املرتب عىل
ومفكٍر باحٍث عند العمل يكون كيف يفكر ال تاجر أنه أحسست اليوَمني؟ يف أفعل فماذا

والخسارة. املكسب بحساب يشء كل يحسب ولكنه وأستاٍذ، وفيلسوٍف
السرتجاعها، محاولة يف بالجارة يل واملرافق مساعدي اتصل الوقت نفس ويف
رآني حتى فحزنُت، تأِت؛ ولم الصباح وقت فات حتى انتظرت ستأتي. أنها فوعدتني
منها وطلب معها، ليتحدث إليها صعد األمر. هذا له يُرتَك أن طلب ومرافقي، ممريض
خريجة وهي جديد. من العمل إىل وعادت لينًا، أكثر فأصبحُت وتحدثا؛ الشاي، من كوبًا
دقيًقا. التزاًما العمل بمواعيد وملتزمة ضاحكة، مثقفة، القاهرة، بآداب النفس علم قسم
الخاص النقال هاتفها لديها والكتابة. القراءة من قدر أكرب مًعا ننتج كنا وقت أقل ويف
عنه. بحثنا موضوع أو قصيدة أو تاريخ أو معلومة إىل احتجنا فإذا «اإلنرتنت» وبه
الخاتمة، تكون أن أرجو أريد. عما والبحث املكتبة، رفوف بني البحث عناء يل ووفرْت
عىل العمل أُنهي حتى اآليل، الحاسب عىل بالطباعة واملساعدين اليد بخط بالكتابة هي
من للبالد حدث عما جييل ومسئولية بالواجب، إحساًسا للناس، أقدِّمها التي مؤلفاتي

وتقهقر. انكماش
من «نماذج يل نرشت التي باإلسكندرية الجامعية الكتب دار كان عرفته نارش وأول
بآداب الفلسفة بقسم األستاذ النشار سامي عىل لها قدَّمني قد وكان املسيحية». الفلسفة
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الفلسفة قسم يف عميل أستلم أن وقبل واحد، بعاٍم فرنسا من عودتي بعد اإلسكندرية
يف هو له، زميًال أكون وأن اإلسكندرية بآداب التعيني قبول يف وطمًعا القاهرة، بآداب

املسيحية. الفلسفة تدريس يف وأنا اإلسالمية، الفلسفة تدريس
مدرس إىل بحاجة القسم أن وأعلن اليشء نفس فعل قد بدوي الرحمن عبد وكان
ويف ففضلني. إسالم، وعزمي أنا اثنان، إليها فتقدم شمس. عني بآداب الفلسفة قسم يف
بدوي إىل فذهبت فيها؛ ذكريات يل فليس الدار. هذه يف غريب أنني شعرت األول اليوم
له: قلت تتكلم؟» الحوائط «وهل وقال فاستعجب، تكلمني.» ال هنا الحوائط «إن قائًال:
عزمي وأخذ «عيِّل». صغري صبيٌّ بأنني فاتهمني املكان.» مع بتعاطف أشعر ال «نعم،
الفلسفة قسم يف مدرًسا ألُعنيَّ عاًما االنتظار بعدها لت فضَّ للوظيفة. الثاني املتقدم إسالم
اإلسكندرية نارش فأعطاني وُحوكمت. واضُطهدت وتعلمُت نشأُت حيث القاهرة بآداب

كتابي. نرش مقابل إليه أذهب أن ودون أطلب أن دون جنيه مائة
و«تربية موجود»، األنا «تعاِيل بالقاهرة يل نرشت التي الجديدة» الثقافة «دار أما
ومرتبطة ماركسية أي تقدمية داًرا كانت ألنها منها مكافآت أي آخذ فلم البرشي» الجنس

فيه. عضًوا كنت والذي الوحدوي التقدمي التجمع بحزب
كتاب ترجمتي نظري جنيه أربعمائة أعطتني فقد للكتاب» العامة «الهيئة أما

لزواجي. مهًرا كانت والتي والسياسة» الالهوت يف «رسالة اسبينوزا
«قضايا العربي» الفكر «دار يل طبعت فقد النارشين. مع كثريًا تعبُت ذلك وبعد
من فلسفي كتاب أول لنرش بسعادتي اكتفيت حقوق. أي آخذ ولم جزأين. معارصة»

ترجمتي. من فقط وليس تأليفي
غريب». «مكتبة يف اإلبداع» إىل النقل «من كتابي من األوىل األجزاء نرشت ذلك وبعد
يتوىف أن وقبل الجنيهات. من قليلًة مئاٍت أيًضا يتعدى ال وكان الكتاب، يف حقي وأعطاني
أو مستقلني نرش دور عدة إىل انقسموا املرياث، عىل األبناء ويختلف للمكتبة املؤسس األب
التجار النارشين من جديد جيٌل بدأ فقد بهم، عالقتي وانتهت السعودية. مع بالتعاون

رسالة. وليس بضاعة أنه عىل الكتاب مع ويتعامل يظهر،
إسالمية»، و«دراسات فلسفية»، «دراسات املرصية» األنجلو «مكتبة يل ونرشت
لها مكتبة طريق عن املؤلفات بنرش أيًضا سعادتي وكانت والوطن». الفكر و«هموم
إىل الظاهريات «تأويل من بالفرنسية رسالتي ونرشت الخارج. ويف مرص يف شهرتها
الظاهرة يف وتطبيقه الظاهرياتي للمنهج الراهنة الحالة «عن جزءان التأويل»، ظاهريات
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واعتربتها األسواق، يف العربية وترجمتها الفرنسية، رسالتي برؤية فسعدُت الدينية».
وعندما حقوق، أي األب املكتبة صاحب من أطلب ولم العربية». «للظاهريات تأسيًسا
مرص يف اآلن الكتاب أن بحجة امتنعوا، كتبي أحد عندهم أنرش كي بأحفاده اتصلُت

املجازفة. يريدون ال وهم يخرس،
والثورة و«الدين أجزاء) (خمسة الثورة» إىل العقيدة «من األب» «مدبويل يل وطبع
من الرخيص األصفر الورق له أشرتي وكنت أجزاء. ثمانية يف «١٩٥٢–١٩٨١ مرص يف
تكفيني فكانت ال؟ أم الورق ثمن يل رد كان إذا أذكر وال الكتابنَي. لطبع العتبة ميدان
فقال االستغراب»، علم يف «مقدمة كتابي له وأعطيت ونرشها. كتبي بطباعة سعادتي
أوىل طباعة أو سعًرا ذلك؛ بعد الكتاب عىل تسأل أال برشط جنيه آالف ثالثة أعطيك يل:
فذهبُت الرشوط؛ من حزنُت ولكني بالعرض، فرحُت الكتاب. أنىس أن وطلب ثانية. أو
ولم فطبعته. يل، لطباعته مستعدون بأنهم وردُّوا الكتاب. إليها أرسل التي املطبعة إىل

الثاني. العرض من أفضل األول العرض وكان منهم. حقوق أي آخذ
نرش «دار يف املعارص» العربي و«الواقع الثالث»، الدوائر «نظرية كتب وطبعُت
من حقوًقا آخذ ولم ذلك بعد يل وُردَّت جنيه. آالف أربعة وحده الورق ثمن دفعُت عني».

الكتابنَي.
من كتبي أحد لها قدمت عندما للنرش عني دار مني فطلبْت النرش، عالم تدهور ثم
عىل جنيه ألف ستني النرش دار طلبت والطباعة، الورق ثمن بحساب وقامت أجزاء، عدة

فرفضُت. املبيعات، ثمن من إيلَّ تُردَّ أن
تكاليف ثمن أدفع أن مماثًال الطلب فكان للنرش»، سينا «دار عىل الكتاب وعرضت
وال الورق، ثمن أدفع سوف وبأنني النارشين من تعبت وملا أيًضا. فرفضُت الكتاب،
مثل: الخاصة نفقتي عىل كتبي أطبع أن قررت ال، أم الثمن سأسرتد كنت إن أدري
أعوامها يف املرصية و«الثورة ،«٢٠١١–٢٠١٥ األوىل الخمسة أعوامها يف املرصية «الثورة
األول، الجزء و«ذكريات» والحقيقة»، األسطورة و«أمريكا والثامن»، والسابع السادس
السرية، عن الرابع، الجزء العقل» إىل النقل و«من الكريم»، للقرآن املوضوعي و«التفسري
الثالثة األجزاء للكتاب» العامة «الهيئة طبعت أن وبعد الفقه. علم يف الخامس والجزء
يف قطب سيد اسم لذكر توقفْت التفسري وعلوم الحديث وعلوم القرآن علوم من األوىل

الهوامش. أحد
رفوف عىل مكتبتي يف النسخ تراكمت وملا نسخة، ألف كتاب كل من أطبع وكنت
الحديث» املرصي الكتاب «دار صاحب النارشين أحد عىل تعرفُت الصناديق، يف أو املكتبة
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بعد يل ثمنها وردِّ لتوزيعها الكتب هذه يأخذ أن املمكن من كان إذا عليه عرضت حيث
جنيه. ألف سبعني عن يزيد ما ثمنها وكان الخاصة، نفقتي عىل طبعتها ألنني ذلك؛
من املائة يف خمسني أي الكتب توزيع يف نجح لو حال يف املبلغ نصف يأخذ بأن ووعدته
عىل املائة يف وثالثني ثالثة أو باملائة ثالثني من أكثر يأخذ ال عادة املوزع أن مع ثمنها.
كتاب كل من القليل باستثناء النسخ معظم وأخذ بصناديق، وأتى الرجل ففرح األكثر.
منهم أوزع لم عهدتي، يف زالوا «ما يقول حدث عما أسأله مرة وكل للذكرى. بها أحتفظ
آالف بأربعة الدفع مقبول شيًكا أعطاني املرات إحدى يف منه غضبُت وعندما شيئًا.»
بعد أخرى مرًة وجاءني الجنيهات. من ألًفا ثالثني حوايل كان املطلوب أن مع جنيه،
املرصية الفلسفية الجمعية مؤتمر يف سيأتي وإنه تُوزع!» لم الكتب «إن قائًال: سنوات
عىل منه أحصل ولم تماًما بيننا الصلة انقطعت واآلن يأِت. لم ولكنه هناك، ليوزعها

يشء.
النسخ بعض مني فأخذ صديقي، بأنه يتظاهر صاحبها وكان رؤية» «دار أما
مني طلب سنوات عدة وبعد دخلها. من يشء يل يردَّ ولم يوزعها، أن يريد وكان القليلة،
و«الرتاث واملغرب» املرشق من «حوار كتاب يل طبع قد وكان لتوزيعها أخرى نسًخا
مقدًما وأعطاني تضمنه، كي الكويتيات الصديقات إحدى مع املنزل يف زارني والتجديد».

اآلن. حتى بعدها املبلغ باقي أستلم ولم جنيه. آالف أربعة
يف «رسالة اسبينوزا لكتاب ترجمتي الطليعة» «دار يل طبعت فقد بريوت يف أما
«إن يل: فقالوا بريوت يف الدوالر سعر انخفض سنوات عدة وبعد والسياسة». الالهوت
دوالر مائة وأعطاني أمريكية.» دوالرات إىل لك وحولناها اللبنانية باللرية يُباع الكتاب

فقط.
عرضه وتم االستغراب»، علم يف «مقدمة والنرش» للطباعة الكتاب «مركز يل وطبع
أعرف وال تويف. ثم حقوقي، سيعطيني القادم العام يف أنه ووعدني الكتاب، معرض يف

شيئًا. منه أستلم فلم منه؛ حقوقي ألسرتدَّ الدار عىل يرشف كان الذي نجله
كتب: ثالثة يل طبع فقد بريوت، يف ليبي ناٌرش عليها يُرشف التي مايا» «دار أما
إىل الفناء و«من (جزءان)، الواقع» إىل النص و«من الذاتية»، فيلسوف إقبال، «محمد
العامة. للمبيعات طبًقا األول الكتاب يف حقوقي من جزءًا أعطاني (جزءان). البقاء»
جميع عىل حجز ٢٠٠٤م عام الواقع» إىل النص «من للكتاب املرصية الطبعة رأى وعندما
الرجوع دون بالقاهرة ثانية مرًة الكتاب وطبعُت العقد برشوط أخللُت ألنني حقوقي،
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حقي من كان الشفاهي االتفاق أن مع منه، حقوق أو عائد أي أستحق ال ثم فمن إليه؛
يف الثمن رخيصة متواضعة والثانية بريوت، يف الثمن غالية فخمة األوىل طبعتنَي؛ طباعة

واليمن. وموريتانيا والجزائر السودان مثل العربي والوطن مرص
بطبعه قام الذي فهو ٢٠٠٥م. عام الواقع» إىل النص «من لكتاب طباعته وكانت
النارش مع اتفقُت قد وكنت قبلها. وليس ٢٠٠٤م عام املرصية الطبعة بعد ببريوت
دفًعا مكان أي يف الكتاب لنرش أخرى طبعٌة هناك تكون أن من مانع ال أنه املرصي

للكسب. طلبًا وليس العربية بالثقافة
أرى وأنا بها. يتاجر بضاعة الكتاب أن يرى النارش أن هي النارشين مع فمعركتي
وكنُت والخسارة. املكسب حسابات عن النظر برصف املؤلف بها يقوم رسالة الكتاب
و«مجلة للخميني»، األكرب الجهاد أو النفس و«جهاد اإلسالمية»، «الحكومة طبعُت قد
كيف أعرف ولم كتاب كل من نسخة مائة طبعُت الخاصة، نفقتي عىل اإلسالمي» اليسار
طلعت ميدان من بالقرب ريش مقهى مدخل عىل يجلس الجرائد بائع ووجدت أوزعها.
معروضة النسخ أجد لم هناك وأنا ومرة إصدار، كل من نسخ خمس له فأعطيت حرب.
أصحاب النارشين بني فرق ال أنه فعرفت يوجد؛ ال وقال فنهرني ثمنها؛ عن فسألته
يقول األب مدبويل وكان الطريق. ناصية عىل الصغري الجرائد بائع وبني الكبرية الدور
نقوم ونحن أفكارك، لنرش كتاب طبع تريد أنت النارش؟ من تحزن ملاذا دكتور «يا يل:
بناء يف تنافسني ال فأنت ذلك. يف تساعدنا وأنت عمارة، نبني أن نريد ونحن بذلك. لك

الرسالة.» نرش يف ننافسك نحن وال العمارة،
الحرية»، وآفاق التسلط «جذور األول كتابني، الدولية» الرشوق «دار يل نرشْت ثم
ملحمد مقال من الكتاب عنوان استوحيت كنت وقد بغداد». إىل منهاتن «من والثاني
يف معه موعد عىل كنت مرة ويف أمينًا. صادًقا كان الدار صاحب أن يل وبدا أركون.
ملقابلتي سيأتي كان ما إذا أعرف كي به فاتصلُت يحرض. لم ولكنه انتظرته، الدار،
التجار من اثنني مع الغداء طعام يتناول كان أنه عرفُت اتصايل عىل ردَّ فعندما ال؟ أم
إىل النرش دار ل حوَّ أنه عرفُت ذلك وبعد يعتذر. ولم الحضور يستطع فلم اإلندونيسيني،
أعداد وباقي كانت، كم أذكر ال حقوقي يل وأرسل إندونيسيا. مع السجاد لتجارة متجٍر
املكسب أتاه فلما املكسب، هو النرش لدور الدافع ألن فحزنت لديه. كانت التي النسخ

السجاد. تجارة إىل الكتاب تجارة ترك األكرب
نجيل عمل مكان يف املهندسني بعض يجمع كان أجرة تاكيس سائق عىل وتعرفت
يجد لم لبيعها بالرشكة عمله قلَّ أن وبعد عملهم. مكان وإىل من ليوصلهم املهندس
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أن له كمساعدة منه طلبت يوميٍّا. يوصلهم كان والذين هؤالء املهندسني لدى عمًال
جنيه، آالف ستة مبلغ ُسلفة طلب يوم وذات أسبوعيٍّا. مرتني أو مرة للجامعة يوصلني
ستة عىل يردَّها أن معه واتفقت املبلغ. وأعطيته فوافقت املحتاجني. أمام ضعيف وأنا
الرابع الشهر ويف أقساط، ثالثة قيمة يل وردَّ التزم جنيه. ألف شهر كل شهريٍّا، أقساط
املبلغ باقي تدبري يستطع لم وعندما وآخر. آخر تأجيًال طلب ثم القسط تأجيل طلب
األقساط. تنتهي أن إىل معه بها أركب وأن للجامعة، مواصلتي قيمة أدفع أال مني طلب
أخرج أكن ولم كثريًا، الفرتة تلك يف للجامعة أذهب أكن لم ألنني الحل هذا يناسبني لم
معه، التعامل عن فتوقفت املبلغ. باقي يل يردَّ ولم التاكيس، أستخدم لم كثريًا. املنزل من

األقساط. بباقي وضحيُت فرصفته، . لديَّ العمل يف يستمر أن يف أرغب ولم
كان وملا غادر. عمله أتم أن وبعد الحمام، يف شيئًا ليصلح سباك أتى يوٍم وىف
الخاص الكومودينو درج ترتك أن زوجتي عادة وكانت النوم، حجرة من جزءًا الحمام
الدرج هذا السباك رأى وملا اليوم، مصاريف فيه تضع مفتوح نصف النوم غرفة يف بها
املبلغ وكان ويأخذها. يده يمد أن عليه سهل مالية أوراٌق وبه خارج وهو املفتوح نصف
السباك نعرف ال ونحن الرسقة هذه زوجتي اكتشفْت وملا جنيه. الثمانمائة حدود يف
رقم وال عنوانًا وال اسًما له نعرف ال فنحن نفعل؟ ماذا نعرف ولم أيدينا، يف أُسقط

الرسقة». يعلم السايب «املال املثل: رأي وعىل فينا، العيب أن وأدركنا هاتفه.
مساِعدات عرش تقريبًا كان الحبيبة. زوجتي وهي املنزل ربة فاألوىل املساِعدات؛ أما

مرص. خارج فيها كنُت سنوات عرش باستثناء قرن نصف مدى عىل
األمانة أساسيني: رشطني وزوجتي أنا عندنا تعمل التي املساِعدة يف الرشوط وكانت
مجوهرات. أو مال من لدينا ما عىل الحفاظ نُحسن ال ألننا أوًال األمانة تأتي والكفاءة.
معظم يقضني وُكنَّ املعرفة. وكسب والخربة للتعلم طبًقا وتذهب فتأتي الكفاءة أما
أذهب كنت وأنا األمريكية، بالجامعة تعمل كانت زوجتي ألن املنزل يف بمفردهن الوقت
املساِعدات توزيع ويمكن مدارسهم. يف الثالثة وأوالدنا أسبوعيٍّا. مرات ثالث الجامعة إىل
فكانت والخيانة. األمانة قطبي عىل توزيعهن يمكن اإلطالق، عىل األمينات وغري األمينات
املنزل شئون إدارة يف املطلقة والكفاءة باألمانة، تتصف قبطية مرصية التامات، األمينات
األمني. كالحارس املطبخ يف تجلس نجدها أعمالنا من عدنا ما فإذا وتنظيف. طبخ من
كثريًا، تتكلم ال وكانت قليًال. لرتتاح املائدة، عىل رأسها وتحني ذراعيها تضع تعبْت وإن
سواء أبًدا خارجه إىل البيت يف يحدث ما تنقل فال الكالم. إىل منها الصمت إىل أقرب
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معظمهن يفعل كما املنزل، خارج أو آخر إىل فيها فرد من الواحدة العائلة أفراد بني
وكانت ذلك. بسبب وزوجها املرأة بني االنفصال يسببن أن يمكن واللواتي الثرثارات من
كانت كما املرتب يف زيادة أي تطلب ال وكانت العمل. عىل لتدربها ابنتها معها تصطحب

قريناتها. تفعل
كن اللواتي اإلطالق عىل األمينات غري املساِعدات هناك اآلخر، القطب أقىص ويف
النشغالهن نظًرا أقل درجة عىل الكفاءة يف وكن أيديهن. تطاله ما كل املنزل من يرسقن
مرصية رأسهن وعىل منهن وكانت واملصوغات. كاملال ثمنه وغال وزنه خفَّ ما برسقة
عليها تسقط تقول كانت وكما السطح، فوق غرفة يف وتسكن أوالدها، ترعى مطلقة
كأنها أصبحت الوقت. طوال وتضحك الظل كخفيفة نفسها تقدم وكانت األمطار. مياه
معنا، األريكة عىل تجلس عليها. غريبة وليست األرسة أفراد باقي مع املنزل يف عضوة
قرية إىل الصيف يف معنا تذهب األريكة. فوق ساَقيها مربعة معنا، التليفزيون وتشاهد
معنا، املائدة عىل وتأكل معنا، السباحة حمام يف تسبح الشمايل، بالساحل القاهرة جامعة
درجة من الطائرة بطاقات تحول أن الداعية الجهة من ونطلب معنا. الخارج إىل تسافر
تأخذ حتى الثانية الدرجة وهي االقتصادية الدرجة إىل األوىل، الدرجة وهي األعمال رجال
املنزل يف بمفردها نرتكها ال وحتى الخارجي، العالم لرتى معنا نصطحبها كي لها بطاقة
تركناها التي التصوير آلة رسقاتها؛ اكتُشفْت وخالتهم. جدتهم مع يقيمون واألطفال
التي النبيذ وزجاجات املكتب، غرفة يف تركتها كنُت مالية وأوراًقا السفرة، «بوفيه» فوق
طلبت قد كانت العربية. بالجامعة العراق ممثل صديقي من هدية الدوالب يف كانت
أن بعد األمطار سقوط ليقاوم املسلح الحديد من سقًفا تبني كي املال من مبلًغا «سلفة»

بيتها. سقف انهار
شقة يف تخدم كانت أنها منها فعرفنا سألناها ماضيها عن نستعلم أن أردنا وملا
تستطيع، ال بما طالبوها أن بعد منهم نفسها عىل فخشيْت العزاب. الخليجيني لدى
العمل فرتكت اآلداب؛ وبوليس األمن رجال قبل من مراقبة الشقة تكون أن وخشية

عندهم.
متوسطة وكانت األصدقاء. أحد من بتوصية جاءت الوجه سمراء امرأٌة لدينا وعملت
فوجدنا وزوجتي أنا أعمالنا من مرة عدنا إننا إذ أيًضا؛ األمانة ومتوسطة بل الكفاءة
إىل بالسيارة وأخذناها فهددناها، أنكرت. ذلك، عن سألناها فلما مفتوح. شبه الدوالب
الدوالب، من أشياء رسقت بأنها اعرتفت اتهامها يف جادون أننا عرفت وملا الرشطة. قسم
مدة وبعد بعدها. املرسوقات هي وأرجعت املنزل، إىل عدنا إلينا. سُرتجعها أنها ووعدت
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كل والعيديات األموال إليها نرسل وكنا توفيت. ثم عضال، بمرٍض مريضة أنها سمعنا
هذا، كل يف السبب ما اآلن. حتى واضحة إجابة بال يرتدد عندي السؤال نفس وكان سنة.

الفقر؟ أم األخالق
تعمل كانت التي العائالت خدمة يف تعمل محلها حلَّت ابنتها أن سمعنا يوم وذات

أمها. عندها
دون األخالق؟ أم الفقر الشعب؟ من الطبقة هذه عن املسئول من يف أفكر وكنُت

اآلن. حتى السؤال عن اإلجابة استطاعة
بينهما، متوسطة درجاٌت هناك التطرف حد إىل املتناقَضني القطبنَي هذين وبني
يف تأتي حاليٍّا. عندنا تعمل ألوالد ا وأمٍّ مطلقة سيدًة كانت املطلقة، األمانة إىل األقرب
التنظيف بأعمال تقوم مساءً، الخامسة يف موعدها بعد وتغادر صباًحا، الثامنة يف موعدها

األرسة. لخدمة يؤهلها ما الكفاءة من ولها مكروه، أي منها نَر ولم والطبخ،
النيجرييات. املساِعدات مثل املطلقة، األمانة إىل أقرب األجنبيات املساِعدات وكانت
مرص يف العامة والندوات املؤتمرات يف تصاحبني كانت بكفاءة، تعمل منهن واحدة فأتت
كانت بذلك تقوم وهي مرة وذات االستحمام. عىل بمساعدتي تقوم وكانت وخارجها.
«فسألتها» دوالًرا بخمسني املرة إن يل: وقالت صدرها، تكشف مفتوحة مالبس ترتدي
وسط يف كبري منزٌل وله أربع من متزوج زوجها إن «قالت» الشهري؟ مرتبك عن وماذا
عن مسئولة والزوجة وأوالدها، زوجة منزل كل يف حوله صغرية منازل وأربعة املنازل،
ألوالدهن. املال وإرسال للعمل القاهرة إىل يأتني كن نيجرييا من العامالت فمعظم إعالتهم.
بيني وتساءلُت أفريقية. عادة ولكنها اإلسالم من ليس بأربع يتزوج عادة الزوج وكان
وليس اإلسالم يف زوجات بأربع الزواج وبني العادة هذه بني صلة هناك هل نفيس: وبني

القديم؟ اإلسالمي الفقه يف أكثر،
وحدث كفئًا. وكانت األدب غاية مؤدبة سودانيٌة مساِعدٌة مرة ذات لدينا وعملْت
األم جاءت أمها. وأخربْت ورضبها. يوم ذات معها تشاجر وقتها يل املرافق املمرض أن
لم ملاذا اآلن حتى أدري وال وغادرت. ابنتها أخذت معنا تشاجرت أن وبعد غاضبة،

بآخر؟ ليستبدلوه نرسله أو املساعدة تذهب أن من بدًال املمرض نرصف
يف ومهارتها وبنظافتها بعملها أبهرتنا سيدة املطلقة األمانة عدم إىل أقرب وكانت
به ظرًفا يوًما أخذت الحقيقي. جوهرها إلخفاء غطاء مجرد هذا أن نعلم نكن ولم الطبخ.
نرشتُه، ملقاٍل مكافأة الخليج جريدة مندوب أحرضها قد كان الدوالرات، من مئات بضع
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وعندما اختفى. وقد لنجده استالمه؛ بعد األريكة حافة عىل املظروف زوجتي وتركت
أجده لم الدوالرات مئات به آخر ظرٌف أيًضا جيبي يف كان عمان، إىل معي سافرْت
لكتَّاب املستديرة املائدة لحضور للخليج زيارة يف أخرى مرًة معي أتت وعندما صباًحا.
سنناقشها التي األبحاث به وكان توب» «الب آيل حاسب جهاز باحث لكل أُعطي االتحاد.
القائمني تستشري أو تستشريني أن دون لها جهاًزا هي وأخذْت جهازي أخذُت املائدة. يف
معه التعامل تستطيع ألنها جهازي لزوجتي أعطيُت القاهرة إىل عدنا وملا الندوة. عىل
ألقرأها بها يل احتفظْت التي األسبوعية الجرائد كومة بني زوجتي فوضعته مني. أكثر
قالت عنه، املساعدة سألت فلما أجده. فلم جهازي عن بحثُت السفر. من عودتي بعد
الفندق وطرقات ردهات يف تسري وكانت جهازان، معها فأصبح ألوالدها؛ أخذته إنها
أحدث وترتدي التجميل، مساحيق وجهها عىل تضع علياء؛ امللكة تسري كما عمان يف
الجميع، وإعجاب أنظار محط فتصبح العايل، الكعب ذات األحذية من وزوًجا األزياء،
تقف كانت أبعد. هو ما إىل الخيال يذهب فقد مساعدتي؛ هذه أقول أن أخجل وكنت
املرصي املثقف بني عندها فرق ال للتصوير، مستعدة وكأنها وضع يف الفندق سلم عىل
القاهرة إىل عدنا وعندما رجال. كلهم إليها فبالنسبة املؤتمر؛ يحرضون الذين األردني أو
قد مرة يف وكنت باملنزل. العمل من فرصفناها املال؛ من مبلغ ضياع زوجتي اكتشفت
املوجودة املبالغ هي كم لتعرف بتمعن لألوراق تنظر فأخذت البنك إىل معي اصطحبتها
وبينما جنيه، ألف ثالثني مبلغ رصفت قد كنت آخر، لبنٍك ذهبنا أخرى مرٍة ويف بالضبط.
أمها وإن املال، تحتاج أمها «إن قالت: تبكي، ملاذا فسألتها تبكي سمعتها املال أستلم
لهم نعِط لم لو تتوىف ربما وإنها املخ، يف خطرية جراحية عمليٌة لها تُجرى باملستشفى
كله باملبلغ لها فتربعُت أساعدها. لم لو األم وفاة عن مسئوًال نفيس تصورُت أجرهم.»
كتبت تغادر أن وقبل بها. تعيش كانت التي البلدة إىل هي وسافرْت املنزل إىل ورجعنا
الورقة منها فأخذُت كثريًا بها أثق كنت املبلغ. ترد لم لو حال يف نفسها عىل أمانة إيصال

إلثباتها. وثيقة إىل تحتاج ال املحتاج مساعدة أن أومن كنت ومزَّقتها.
القبض تم أنه وأخربنا باألزهر الصاغة يف الرشطة قسم بنا اتصل شهور عدة وبعد
هاتفكم رقم ووجدنا تعرفكم، إنها وتقول املصوغات بعض بيع تحاول سيدة عىل
ورصفناها عندنا تعمل كانت بالفعل بأنها الضابط فأخربُت بها، الخاص املوبايل يف
عدة بالسجن حوكمت وأنها عليها ثبتت قد الرسقة تهمة أن بعُد فيما وعلمنا لرسقاتها،

أشهر.
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وتزوجت أمريكا، إىل هاجرت أنها لتخربنا تلفونيٍّا مرة ذات بنا اتصلْت مدة وبعد
تقول أن أرادت أنها ويبدو الرشقية. املنسوجات لبيع مصنًعا لها وأقام أمريكي، من
اآلن أصبحت يوم ذات عندكم تعمل كانت التي «الشغالة» إن مبارش غري بشكل لنا
اآلن تكون وقد أخرى. مرًة كشغالة للعمل بها حاجة وال أمريكا يف تعيش أعمال، سيدة

األعمال. سيدات ومن مليونرية
تكذب إما اللواتي املنزل مساِعدات هناك كانت والنسبيَّني املطلَقني القطبنَي وبني
أو للبيع، املستعملة املالبس لعرض املال بعض وتطلب صحيحة غري رواياٍت بقول الكذبة
املواصالت خط آخر يف والقهوة للشاي «نصبة» لتقيم ماًال اقرتضت لها أخرى روايٍة يف
امُلقرتض باملال تقم لم أنها ذلك بعد اكتشفنا ثم العمال. من واملارَّة لني واملحصِّ للسائقني
أيام عدة غابت أخرى ومرًة والقهوة. للشاي منصة وال املستعملة للمالبس معرًضا
عهدها أول ويف صحيح. غري أنه ذلك بعد واتضح والدها، وفاة بسبب إجازة وطلبت
كانت ولكنها بذلك، فرحبنا منها، الزواج يريد سائًقا هناك أن أخربتنا املنزل، يف بالعمل
يكون فكيف عليها، السجن تستحقني جريمة هذه قلنا بعُد، تطلَّق ولم بالفعل متزوجة
حتى رسميٍّا ليطلقها زوجها نقنع أن املساعدة مني وطلبت الوقت؟ نفس يف زوجان لك
الطالق. ورقة ومعها املنزل إىل فعادت ذلك، واستطعنا الثانية. للمرة تتزوج أن تستطيع
حريتها تنال أن استطاعت األقل عىل ولكنها بالزواج. وعدها الذي السائق اختفى ثم
بجوار البقال من غذائية مواد لنا تشرتي مرة ذات كانت ثانية. تتزوج لم وإن حتى
وحني املحل، من ما يشءٍ رسقة تحاول بها أمسك إنه يل فقال يعرفني كان والذي البيت
وعدم املستمر كذبها من تعبت قد زوجتي وكانت رساحها. أطلق عندي تعمل إنها قالت
وقتها وكانت عامل، من تزوجت أنها ذلك بعد سمعنا فرصفناها. املنزل بأعمال خربتها
وأوراق الصفيح والعلب الزجاج بني وتصنيفها، وفرزها القمامة صناديق جمع يف تعمل
اليوم يف تكسب وكانت القمامة، تدوير ملصانع ببيعها والقيام حقائب، يف الكرتون
عمل عاطًال زوجها أصبح وملا والدها. مع أوالدها وترتك جنيًها، خمسني حوايل الواحد
بعدها العمل. هذا بمثل تقوم رشكة يف موظفة وأصبحت القمامة، جمع يف زوجته مع
فنعطيها سنوات الثماني من يقرب ما معنا قضت فلقد تهنئتي، بدعوى األعياد يف تأتي

وألوالدها. لها العيدية
الفجر يف حركتها نسمع وكنا معنا. طويًال تُقم لم أخرى مساِعدٌة هناك وكانت
ولكننا الباكر، الصباح يف ترشبه لها شيئًا تعد ربما أنها ظننا املطبخ. أواني تقلب
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ضبطها، فتم لرسقتها، لزوجها األخرى تلو واحدة األواني تُخرج أنها ذلك بعد اكتشفنا
العالقة األتربة ومسحت فتحتها أن بعد املرشبيات بتنظيف أبهرتنا أنها رغم ورصفناها

الصغرية. مربعاتها بني
االغتسال عىل تساعدني كانت وبينما مطلقة، قصريٌة سيدٌة بعدها جاءت ثم
أن بعد أيًضا هي ووقعت داخله ووقعت «البانيو» حافة من انزلقت مرة واالستحمام

قصري؟ وقت بعد غادرتنا ملاذا أتذكر ال ساقيها، قدماي دفعت
يف نحن وبينما ريفية. جدًة كانت املنزل، شئون يف مرصية مساعدٌة لدينا وكان
فأرصَّ وعائلته، هو سبَّته أنها ويبدو األول، املرافق ممريض مع تعاركْت الشمايل الساحل
فرصفناها، العمل. نفس يف معها البقاء يستطيع ال إذ هو؛ يغادر أو هي تغادر أن عىل
أخرى أحرضنا أننا وأخربها البواب فسألت نرد؛ ولم مرات عدة بنا واتصلت عادت ثم

غريها.
تعمل كانت التنظيف. يف منها أكثر املطبخ يف كفاءتها كانت أخرى، سيدٌة أتت ثم
لم وملا الخاصة، املدارس إحدى يف رسم كمدرسة تعمل كانت ألنها الصيف يف لدينا
أكثر كانت منزل. كمساعدة العمل يف معنا تستمر أن طلبت املدرسة، يف عقدها يتجدد
جددت بها تعمل كانت التي املدرسة أن ويبدو بنفسها. وعنايًة وشبابًا جماًال املساعدات
رجال خاصًة كلنا عليها فحزنَّا عندنا، العمل يف االستمرار عن فاعتذرت العمل؛ لها

املنزل.
أعمال تجيد ال كانت لزوجتي، خاصة كمساعدة تعمل شابة جدٌة أتت أخرية ومرًة
قدمت الصباح ويف «التقلية»، فيها تضع أن ونسيت امللوخية طبخت التنظيف، أو الطبخ
فقال: يسمعها، لم يشء عن الدائم ومرافقي ممريض سألْت وعندما نيئًا. عجينًا الفطري
وهي قالت املنزل. السيدة تغادر أن عىل وأرصَّ غضب ترفسك.» «نعامة قالت: «نعم!»
عاًما. عرش ثمانية ملدة أرسة خدمت وإنها باحرتام» «تعامل تحب إنها نفسها تقدم
ولم املمرض؟ سبَّت يومني بعد أنها وكيف الرداءة؟ بهذه طبيخها أن كيف فعجبنا
من أكثر عندي خدم الذي املرافق املمرض عىل حريًصا وكنُت تفعل. ماذا األرسة تعرف
يومني. سوى معنا تقِض لم مساِعدة أجل من به أضحي أن أستطيع وال سنوات أربع
األرسة فنصحُت الحديث يف أدب أو الطبخ يف كفاءة بال أنها منها يوم كل نكتشف

برصفها.
من إىل اطمأننا أن بعد واملساِعدات، املساعدين يف تغيري آخر ذلك يكون أن ونرجو

وأمانة. كفاءة من لديهم بما عندنا
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مرتبه فوق الدخل زيادة إال يهمه ال قبله ومن األخري هو «البواب» املنزل حارس أما
لدينا البواب زوجة كانت املرات إحدى ويف بالشارع. العربات يمسح فكان الشهري،
زيادة عىل زوجها لتساعد املنزل شئون يف كمساعدة املجاورة العمارات سكان عند تعمل
وتركناه صيف إجازة يف مرة سافرنا أسوان، من وكان أحدهم هؤالء أسوأ كان الدخل،
وبعض رخامية بالطات عدة فاضت املنزل بناء من انتهينا أن ومنذ املنزل. حراسة يتوىل
تركنا قد وكنا رسقها، قد وجدناه الخارج، من املنزل جوانب بأحد وضعناها األشياء
لم أنه اكتشفنا الجرائد، بائع ملحاسبة عهدته يف واليومية األسبوعية الجرائد ثمن أيًضا
من ُرصف كما أمانته، لعدم رصفتُه وبدَّدها؛ لنفسه األموال أخذ وأنه الجرائد ثمن يدفع

األسباب. لنفس اآلخر عمله

156



العارش الفصل

العواطفواالنفعاالت

كتب وكذلك االنفعاالت، يف رسالة كتب ديكارت مثل العقليني الفالسفة أن من بالرغم
التفرقة فإن االنفعاالت، يف رسالة كتب سارتر بول جان مثل املوضوع نفس يف الوجوديون
فيما تتداخل صعبة، العربية اللغة إىل وترجماتها دقيقة، تفرقٌة واالنفعاالت العواطف بني
عواطف. passions مثل مشرتك لفظ هناك واإلنجليزية الفرنسية اللغتني ففي بينها؛
نفس باإلنجليزية وهي ،sentiments عواطف كلمة بالفرنسية وهناك انفعاالت، وتعني
لها يوجد وال مشاعر. فيعني feelings لفظ اإلنجليزية وتزيد املعنى. ونفس اللفظ

الفرنسية. يف مقابل
ويُالحظ العقيل. الجانب مقابل لإلنسان الوجداني للجانب األلفاظ هذه كل وتشري
والتعاطف والتقدير واالحرتام السماحة مثل: سلبية كونها منها أكثر إيجابية العواطف أن

الوجدانية. واملشاركة
والحسد والكراهية الغضب مثل: إيجابية منها أكثر سلبية فهي االنفعاالت أما
العواطف بني يقعان اللذين والحزن الفرح أيًضا وربما والرصاخ والضيق والغرية

واالنفعاالت.
الشعور يف تبقى فالعواطف االنفعاالت؛ من أكثر تدوم العواطف بأن القول ويمكن

برسعة. وينتهي برسعة، يأتي وقتي، االنفعال أن حني يف طويلة، مدًة
عاطفٌة فهو وقتيٍّا انفعاًال كان وإذا نبيلة، عاطفٌة فهو دائًما كان إذا مثًال فالحب

هوجاء.
باألشخاص االنفعاالت تتعلق ال كما معهم، املتعاَطف باألشخاص العواطف تتعلق وال
معهم امُلتعاَطف من أكانوا سواء واالحرتام التقدير كل لهم فاألشخاص تجاههم؛ امُلنفَعل

ضدهم. امُلنفَعل من أم
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وبتجربته اإلنسان، بإحساس أي فقط؛ الذاتي بالجانب واالنفعاالت العواطف وتتعلق
اإلحساس. هذا يف مخطئًا أو مصيبًا يكون وقد األشخاص. بعض تجاه الحية

وال الُخلقية، أو العقلية األحكام نطاق خارج تقع إذن واالنفعاالت فالعواطف
بني املوضوعني باألشخاص لها شأن وال خالصة ذاتيٌة ألنها منها؛ الغضب تستحق
فالذكرى ذكريات؛ من فيه يحدث ما تجاه نفسه يحلل الذي الوعي هو إنما قوسني.
هو كما الوعي، يف منغمسة بقيت ولكنها كموقف مضت حية تجربٌة وهي خالصة، ذاتيٌة

ذكريات: قصيدة يف رامي أحمد شعر يف الحال

ح��ي��ات��ي أح��الم وه��ي ذك��ري��ات��ي أن��س��ى ك��ي��ف
ذات��ي م��رآة ع��ل��ى أي��ام��ي ص��ورة إن��ه��ا

األبناء دائرة والثانية الوالدين، دائرة األوىل صغريتنَي؛ دائرتنَي بني اإلنسان ويعيش
والشقيقات واألشقاء الوالدان األرسة، دائرة وهي الصغرى األوىل الدائرة ففي واألحفاد.
وأحفاده، وأبنائه أرسته عىل يحافظ القلب، طيب كان فاألب عنهما. واالنفصال الزواج قبل
﴿َوِباْلَواِلَديِْن لآلية طبًقا معه األبناء ويتعاطف يكربون عندما املناسبات يف بهم يلتقي
والوالدة هو أسبوعيٍّا مرة أزورهم كنت الجميع. وتقدير احرتام موضع وهو إِْحَسانًا﴾.
اللحظة يف وهو رأيته األحفاد. ثم واألوالد الزوجة الصغرية؛ أرستي وتكوين الزواج بعد
عىل بادية األلم وعالمات بارئها، إىل تصعد والروح موجوًدا شقيقتي زوج وكان األخرية

املفتوح. وفمه وجهه
األقل عىل مريضة وهي أزورها وكنت سنوات، بعرش بعده توفيت فقد الوالدة أما
اليوم ويف الفراش، قرحة من آملها وقد ظهرها رأيت مرة آخر ويف األسبوع، يف مرتني
كثريًا حزنت الوقت. لتأخر زيارتها أستطع ولم األقرباء أحد عزاء أحرض كنت التايل
أصعد لم كيف نفيس أسامح ولم األخرية، للمرة أرها ولم اليوم ذلك توفيت ألنها وندمت

متعبًا؟ كنت لو حتى لزيارتها
اإلنعاش غرفة يف وابنته أنا بجانبه كنت الصغرية. األوىل دائرتي من أخي وتويف

الجامعية. املدينة مسجد يف عزاءه وأخذنا الفرنيس، العيني القرص بمستشفى
بجوار كنت الرئتني. إىل الهواء دخول بعده ينقطع الذي األخري النَفس من أخىش
آخره، عىل مفتوًحا فمه رأيت األخري، النزع يف وهو الكربى شقيقتي زوج وبجواري أبي
التنفس، وتوقف الصدر، وانفضَّ الوجه، قسمات تعبري انتهى ذلك وبعد متألٌم. ووجهه
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من ورجونا الغرفة، من وخرجنا وجهه، عىل الغطاء ووضع عليه، الفاتحة أختي زوج قرأ
وخمس ولدين أوالده؛ من سبعة وربَّى قيام، خري بواجبه أبي قام فقد ترصخ؛ أال أمي
وكنا املحافظني، من أنه صحيح بناها. التي السبع البنايات بتلك فخوًرا وكان شقيقات.
كانت والدتي ألن املنزلية؛ األعمال بعض يف ملساعدته الحبيبة وزوجتي أنا زرناه إذا
النارص عبد جنازة «التليفزيون» يف نشاهد وكنا أمامنا، يجلس كان سويف، بني يف
«اسرتي قائًال: التلفزيون بغطاء لها فرمى قصرية «جونلة» ترتدي زوجتي وكانت عنده،

نفسك.»
تطبخ كانت ومرة والدتي، غياب أثناء الطعام له تعدُّ زوجتي وكانت تقليديٍّا، كان
الرضا عدم رأينا منها وأكل الطبخ من انتهت وملا بالعرض، وتقطعها خرضاء، فاصوليا
أمك أما بالعرض، الفاصوليا قطعت زوجتك «إن فقال: الخرب؟» «ما فسألناه: وجهه. عىل
النقد فقبلنا زوجتك.» فاصوليا من ألذ والدتك ففاصوليا ولذلك بالطول؛ تقطعها فكانت

بالعرض. أو بالطول الفاصوليا تقطيع بني فرق ال أنه مع رضا عن
بالصلصة الطبق وجه عىل أكتب وكنت الصعيدي، الكشك لنا تطبخ والدتي وكانت

هللا. رحمهما والوالد الوالدة فيضحكان زوجتي؛ اسم الحمراء
أمية، كانت التي لوالدتي األخبار قراءة يعيد الصباحية الجريدة يقرأ عندما وكان
املسيَّسني. من كنا وأخي أنني خاصة السياسة يف يحدث ما تفهم كي يقرأ ما يُمثل وهو
التي واملجلة اإلخوان؟ كتيبات هي «أين والدي: سألت فرنسا إىل أغادر أن وقبل
أحد يستطيع فال السطح يف حائط ماسورة داخل «أخفيتها قال: يصدرونها؟» كانوا

الرشطة. أو األمن مالحقات من عيلَّ خشية رؤيتها.»
الباخرة، ركوبي قبل تودعني واألرسة اإلسكندرية يف ونحن ألرسته، مخلًصا كان
الوالد رأى وملا الشهر، يف يأخذها كان التي الباحث مكافأة جنيًها عرشين أخي أعطاني
الوقت يف وحزنت وفرحت. يل، فأعطاها جنيهات. خمسة وكانوا جيبه يف ما أخرج ذلك
وكل معها ما كل أخذت ألنني وحزنت؛ األرسة. يف النبيلة العاطفة لهذه فرحت نفسه،

الشهر. هذا يف مرصوفها
نصف أغلقُت قد وكنُت عندي، يسكن فجاء والدتي مع تعارك أنه يبدو أخرى ومرًة
شارد وهو أيام، عدة والدي فيها عاش إضافية. صغريٍة كغرفٍة أصبحت حتى الرشفة
ولكنه والدتي وبني بينه نُصلح أن نحاول وكنا أمامه، يمرُّ الذكريات رشيط ألن الذهن؛
والدتي منزل إىل الكربى شقيقتي زوج وجاء رفًضا، منه فأقل هي أما يرفض. كان
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وقدمْت فأطاعته. الرجل، وهو املرأة ألنها وتصالحه؛ تبادر أن عليها يجب بأنه فأقنعها
معه لنا يُحرض والدي وكان األمر. وانتهى بيته، إىل والدي معها وأخذت منزيل، إىل
ندعوه وكنا وإيابًا. ذهابًا الحافلة يركب وكان «الحسينية». بشارع الرسجة من الطحينة
إن يل: فيقول الخرب؟» «ما فنسأله: يرفض. فكان يرحل، أن قبل للغداء وزوجتي أنا
العهد حديثة زالت ما زوجتي بأن له فأعتذر زوجتي؛ طبيخ من أحسن زوجته طبيخ
بهذا وجهه أسارير فتنبسط منها، خربة أكثر فهي والدتي أما الطبيخ، تحسن ال بالزواج

االعرتاف.
عليه تحتم الجيش قوانني وكانت املنزل، خارج البقاء يحب وال أرسته، يحب كان
فكان الصباح، حتى شهر كل مرة املعسكر يف املوسيقى فرقة مع «نبطشية» يبقى أن
قىض وكأنه مبكًرا املعسكر ويصل الفجر بعد الباكر الصباح يف ويخرج املساء يف يأتينا

فيه. الليلة
يستيقظ أن وقبل مبكًرا يصل حتى العمل، بداية عند مرتو أول يستقلَّ أن أراد ومرة
أن قبل األرض عىل وسقط خلفه، والدي فجرى التحرك، يف بدأ قد الرتام كان زمالؤه.
بمنديله، ها فلفَّ عليها، جسمه لثقل فانكرست سقوطه عند يده أصابع عىل وسند يدركه،
فأرسلوه الحمام، يف وقع بأنه املوسيقيني لزمالئه وقال املعسكر. يف العمل إىل وأرسع
مدًة ملتوية ظلت أصابعه ولكن الجروح، بخياطة قاموا حيث العسكري املستشفى إىل
بحاجة كان الذي «الرتمبون» عىل العزف من يمنعه لم ذلك أن الحظ حسن ومن طويلة.

كالكمان. وحدها األصابع وليس واألصابع اليد إىل
يتباسط رجًال زائًرا يتحمل فال لها، حبه لشدة والدتي عىل ا جدٍّ غيوًرا والدي وكان
والدتي ويرتك الضيف، يخرج حتى الجو لتعكري سببًا والدي فيخلق الحديث، يف أمي مع
و«جمال» املوسيقي «عيل» والد إسماعيل عم زارنا عندما مرة ألول ذلك رأيت سالم، يف
يلمع كان والذي الكريمات من كبري بقدٍر مصفًفا شعره وكان أنيًقا، يأتي وكان املمثل.
فقال الجو، لتعكري الوالد ل فتدخَّ لوالدتي؛ قريبًا وكان يضحك، وهو يتكلم الضوء، يف
ال أنه ويخربه روعه، من يهدئ حتى حنفي» عم يا النبي عىل «صلِّ إسماعيل: عم له
أذني يف ترنُّ وكانت الخمسني، ووالدتي الستني تجاوز وقد والدتي مغازلة يف عنده نية
شكل كلمن. حطي هوز «أبجد البنات»: «غزل فيلم يف مراد ليىل صاحبات الفتيات أغنية
كان فقد اليشء؛ نفس يتكرر شقيقتي حمو يزورنا مرة كل ويف منسجمن». بقى األستاذ
بني قصريًا كان أنه من وبالرغم للكالم. فرصة لغريه يرتك وال ضاحًكا، ثرثاًرا متكلًما
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نوٍع أي فيه يكون أن ودون فجوة، وسن سنٍّ كل بني وأسنانه عجوًزا، والسواد، السمار
إىل أقرب والدي بينما الكالم عىل لقدرته منه يغار والدي كان الرجال، جمال أنواع من
منه. وغريًة أمي عن دفاًعا لنا إسماعيل عم زيارة من دائًما يتهرب والدي فكان الصمت.
العمل، تتناوبان سيدتنَي أحرضنا يُمرِّضها، من عندنا يكن ولم والدتي مرضت وملا
تنظيف يف تساعدانها كانتا األخرى، فتأتي إحداهما تذهب اليوم، يف ساعة عرشة اثنتي
وأنا أسبوع، كل مرًة أزورها وكنت الفراش، قرح جروح من والشاش بالقطن ظهرها
واجب يف كنت ألنني متعبًا وكنت الجامعة من عدت الزيارة يوم ويف الجامعة. من عائد
أنني عىل وندمُت فحزنُت، توفيْت؛ قد أنها وعرفت التايل. اليوم يف أزورها أن فقررت عزاء
العزاء صوان وكان عزاءها، وحرضُت متعبًا، كنُت لو حتى املحدد املوعد يف أزرها لم

كبريًا. وكان الحسينية، بميدان
بجوار البساتني بمنطقة لألرسة مقربة رشاء يف ساعدناه قد يتوىف أن قبل أبي وكان
خالتي وكانت فيها، ُدفن من أول هو وكان باسمه. الفتة عليها وكتبنا الصرية، عني
األخرى الضفة يف سويف بني يف أمي أرسة مقابر ألن الثالثة؛ هي وأمي الثانية، هي
وشقيقاتي، أخي بها اآلن، حتى األرسة مقابر تلك وظلَّت بعُد. فيما وحماتي النيل، لنهر

وأزواجهن.
عاطفة فأول وإناثًا. ذكوًرا واألبناء، الزوجة األوىل؛ األرسة دائرة مع اإلنسان ويعيش
غاضبًا، أم مسرتيًحا غائبًا، أم حاًرضا الوفاء، هي شعوري يف الحبيبة الزوجة تركتها

شقيٍّا. أم سعيًدا سجينًا، أم حرٍّا سقيًما، أم صحيًحا معشوًقا، أم عاشًقا
رشوطها، برؤية اإلنسان ويسعد الذكريات، يف تعيش تتغري، ال نبيلة عاطفٌة فالوفاء

الهجر. أو الطالق أو الزوجات تعدد أو للزوجة الخيانة يُسمى مما خوف فال
وفاءٌ يقابله ال الوفاء أن ً خطأ أم صوابًا شعر ما إذا التأثر حالة يف العيون تدمع
كانا إذا أخص وبوجٍه حبيبنَي، كانا إذا خاصًة زوَجني، بني متبادلة عالقٌة فالوفاء آخر؛
العالم، عن تغنيني أحتاج، فيما العون يل وتمد تحتاج، فيما العون لها أمدُّ عاشقني.
«قد الفنجان: قارئة قصيدة يف قباني نزار شعر يف الحال هو كما العالم، عن وأغنيها
موهبتها الحبيبة زوجتي اكتشفْت أن وبعد الدنيا». هي القلب يهواها ولدي يا امرأة تغدو
حصلت حتى به للدراسة الفنون بأكاديمية السينما معهد إىل انضمت السينمائي النقد يف
املرصية السينما تاريخ عن كاملة سينمائيًة مكتبًة وكوَّنت السينما، يف البكالوريوس عىل
مركًزا وأسسْت العربي، والوطن مرص يف السينما مهرجانات معظم وحرضْت والعربية،
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شهرية ندواٍت عقد يف ونشطت الجديد. منزلنا من الثاني الطابق يف يقع السينما لتاريخ
مجلدات عدة ونرشت مسجلة. الندوات وكانت يرحلوا، أن قبل املرصيني السينما نقاد عن
النقد يف مقاالتها جمع بصدد وهي جمعة. حسن أعمال مثل املرصية السينما تاريخ عن
ذلك ومع أوسع، نشاطها لكان صحتها اعتالل ولوال قريب، عن تصدر والتي السينمائي
مجانًا خدماته يقدم املرصية السينما تاريخ يف للباحثني مكانًا السينمائي مركزها أصبح

السينمائية. الثقافة ونرش العلم يف وحبٍّا
املتحدة الواليات إىل معنا وأخذناه زواجي، من تقريبًا عام بعد البكر االبن ُولد
ما صغريًا طفًال وكان بنسلفانيا، بوالية تمبل جامعة يف زائًرا أستاذًا كنت عندما األمريكية
ويدخل الخشبية، األرضية ذات الشقة يف يسري أخذ حتى عوده اشتد إن وما يحبو. زال
األريض، بالدور الجار الساكن انزعج حتى األرض؛ بها يقرع األواني ويحرض املطبخ
لطهي الفرن أشعلت قد الحبيبة زوجتي وكانت املطبخ دخل يميش أن استطاع أن وبعد
وكان عنه. بعيًدا مرسًعا فجرى لسعه؛ الفرن باب زجاج عىل يده وضع فلما الطعام،
يشء كل يف يقلدني كان «يح!» قائًال: الفرن لسعة من حذرنا والدته رأى أو رآني كلما
عىل ويجلس الرف عىل من كتاب أقرب يأخذ هو كان الصفحات، مقلِّبًا الكتب أقرأ وأنا
أبحث وكأني الكتاب صفحات أقلب ملاذا ليعرف مثيل، الكتاب صفحات مقلبًا األرض
فال صفحاته بني ويقلب غريه يأخذ صفحاته بني شيئًا يجد ال وعندما بداخله، يشء عن
أن يريد الحمام دخلت إذا وكنت أبحث! ماذا عن مستغربًا اآلخر هو فريميه شيئًا يجد
فأرى الباب عقب تحت الصغرية وأصابعه بيده فيدفع خلفي الحمام أغلق ملاذا يعرف
واجهة كانت يغادر، ورائي الدخول أو الباب فتح يستطيع ال فلما الصغرية. أصابعه
كان وملا األخرض. الفناء لريى عليه؛ يصعد بكريس يأتي وكان زجاجية، الجلوس غرفة
باب وراء النتظاري ويأتي فرًحا، ويهلل الزجاج عىل بيده يخبط الجامعة من عائًدا يراني
محتضنًا كتَفيه عىل وأربت فأحمله بكاء؛ إىل الفرح يتغري ثم الباب، ألفتح ينتظر الشقة
كثريًا، أالعبه كنت جديد، من يفرح فكان تحزن، فال رضبتك أمك أن أعلم له وأقول إياه،
أنه عىل وضحك فرح يدي قبضة من فرَّ وكلما به. اللحاق أحاول وأنا الرسير فوق يجري
اللعب وقت أن يدعوني وكأنه الرسير إىل يصعد يوم؛ كل اللعبة هذه وتتكرر عيلَّ. انترص
أساتذة سكن املنزل؛ هذا يف السعادة كانت النهار. طيلة املكتب عىل يراني وهو أتى قد
كل ويحرض شواية، بالفناء وكان البرية، بربميل يأتي أن الظهر بعد سبت كل الجامعة،
عىل بعضنا الجريان األساتذة نحن ونتعرف البرية ونرشب ليشويها، اللحم قطع ساكن
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األخرض العشب عىل فتاة تستلقي أن ويحدث العليا. الدراسات طالب وأحيانًا البعض،
كانت السنتنَي، بلغ قد ابني وكان قصدها! كان ماذا أدري ال وكنت البرية، ترشب وهي
الشمس يف يربق الكتَفني عىل املنسِدل الناعم شعرها ويجد فيستجيب معها ليلعب تدعوه
يضع ثم بها الخاص الزجاجي البرية كوب يف إصبعه يضع وكان بيده، سه فيتحسَّ
بعد يغادر أن ويرفض الشقاوة. بهذه ومبتسمة معجبة تتذوقه وهي فمها يف إصبعه
كان فقد طريقه، عن الطالبات معظم عىل وتعرَّفُت شقتنا، إىل نصعد لكي الجلسة نهاية
أن بعد كندية طالبًة يأخذ الشاب املنزل مدير أرى وكنت وبينهن. بيني الوصل حلقة
متأثًرا مرص من توٍّا حرضت قد كنت ألنني ذلك كل أفهم لم حجرته. إىل البرية رشبا
املاجستري، عىل والحصول دراستها إكمال زوجتي أرادت وملا والحرام. العيب بمقوالت
طويل وقٍت وقضاء مستمرة رعايٍة إىل يحتاج صغريًا طفًال زال ما وابننا ذلك ويصعب
لتسليمه املطار إىل ذهبنا وملا أمه، وشقيقة جدته مع ليبقى مرص إىل إرساله قررنا معه،
مع ترتكه ثم القاهرة إىل معه والدته تأتي بأن الطائرة يف فنصحونا بكى؛ للمضيفة
أقربائه مع والعيش غيابها عىل يتعوَّد حتى أكثر أو أقل أو شهًرا معه وتجلس األقرباء
هو وكان ألمه ندفعها ستصحبه التي للمضيفة السفر ببطاقة ندفع أن من وبدًال الجدد،
ألننا إضافية أشهر ستة ملدة املنزل إىل به فعادت السنتني. يبلغ لم ألنه مجانًا؛ يسافر
هذه ويف للقاهرة. شهًرا والسفر الدراسة ترك تستطيع وال الدرايس العام بمنتصف كنا
ومالعبة والجري والضحك اللعب يف إبداعاته كل الصغري الطفل أظهر الستة الشهور
كنا ألننا نحزن ووالدته أنا أننا لدرجة العربية، باللغة والنطق الكالم وبداية الفتيات
إىل أمه أخذته وبالفعل الدرايس. العام نهاية يف ينتظره ماذا يعلم ال وهو عنه سنفرتق
الحني بني أنظاره عن تختفي وكانت الجديدة، األرسة مع يعيش كيف ودرَّبته القاهرة
إىل زوجتي عادت ثم وأوالدها، خالته عىل تعوَّد حتى وجودها، عدم عىل لتدربه واآلخر
أن أدركنا ولكننا معه. ولعبنا معنا وجوده من الطفل لغياب حداٍد يف وكأننا أمريكا
جماعية رحالٍت يف الصيف يف سنويٍّا القاهرة إىل نأتي وكنا تضحية. إىل حاجة يف العلم
شقتنا، يف معنا يبيت أن ورفض نحونا، بالغربة مرة أول شعر طفلنا. نرى كي «شارتر»
من علينا يتعود بدأ وتدريجيٍّا العام. خالل تعوَّد كما وخالته جدته منزل يف يعيش وظل
خالتي نسيت أنني تظنوا أن إياكم قائًال الليل يف فقام اإلسكندرية إىل وأخذناه جديد،
عائدين القاهرة نغادر ونحن مرتني. غربة يف يعيش أن يود ال كان فقد وبكى؛ وأوالدها،
كل ويف عليه. كاذبني قريب عن إليه وسنعود اللعب له سنشرتي إننا له قلنا فيالدلفيا إىل
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أبوه وخالته، أمه أرستني: له وأن غيابنا عىل تعوَّد حتى لنراه للقاهرة نأتي كنا صيف
والحصول املاجستري دراسة من زوجتي انتهت أن وبعد كليهما. مع يلعب خالته، وأوالد
نكتشف أن نريد وكنا مرص، إىل للعودة واحدة سنٌة يل تبقى قد وكان الدرجة عىل
عليه خفنا والحقيقة»، األسطورة «أمريكا، أخريًا صدر الذي كتابي يف فعلت كما أمريكا
إىل الرشق ومن الغرب، إىل الرشق من مرات، ثالث بها قمنا التي الطويلة األسفار من
وال يمرض أن نخاف وكنا لفلوريدا. وصوًال الجنوب إىل الرشق ومن كندا، عرب الشمال
كما الصيف يف نراه أن دون القاهرة يف يبقى أن فقررنا الطويلة األسفار هذه يتحمل
القاهرة. إىل نهائيٍّا نعود أن قبل والية والية املتحدة، الواليات الصيف يف وزرنا اعتدنا.
وثالث املغرب يف سنتني طويًال، سافرنا إذا الثالثة األوالد يفارقنا ال الوقت ذلك ومنذ
طالب وهو األمريكية املتحدة الواليات إىل ذلك بعد البكر ابني وذهب اليابان. يف سنوات
أوهايو، والية يف بولدر بجامعة دراسيَّني فصَلني ليقيض بالقاهرة؛ األمريكية الجامعة يف
كان إذ الفيدرايل؛ النظام يف املاجستري درجة عىل للحصول انجلرتا يف أخرى وسنًة
السلك يف ُعني املرصية الخارجية وزارة يف وقبوله عودته وبعد السياسية. العلوم خريج
يصبح وربما مفوًضا، وزيًرا أصبح حتى الوزارة يف املناصب يف وتدرج الدبلومايس،
ل وسجَّ الفيدرايل، النظام عن انجلرتا يف للماجستري رسالته وكانت ملرص. سفريًا عام بعد
ولم استهلكته الخارجية أن إال القاهرة جامعة يف ُمشابه موضوٍع يف للدكتوراه رسالته
السلك عن تنازل سنوات خمس من أكثر وبعد الدكتوراه. الستكمال وقت لديه يعد

األكاديمي.
الصباح من يخرج العمل؛ يف اإلخالص اإلخالص؛ هو األكرب البكر نجيل جوهر
لإلخالص نموذًجا يُعطي عناء. بعد الراحة إىل حاجة يف متعبًا املساء، يف ويعود الباكر
الالشعوري وعيه يف يدور كان وكأنه أقل، أو رتبًة منه أعىل معه، يعملون الذين لزمالئه
هو العمل أصبح يتقنه.» أن عمًال عمل إذا أحدكم من يحب هللا «إن الرسول حديث
هو ذلك ومع مكان، أي حياته يف األخرى الدوائر لباقي يبقى يعد لم وربما حياته، بؤرة
مثلهم، طفل وكأنه األطفال مع يلعب «نكتة»، صاحب لألصدقاء، مخلص العرشة، حسن
لم وقته، ضيق من بالرغم خدماتها معظم ويؤدي ألرسته، يُخلص معه، األطفال وتلعب

واملرسح. باملوسيقى التمتع عن العمل يف اإلخالص يُلهه
باالتحاد أسوة العربي الوطن يف يطبق قد الذي الفيدرايل النظام يف متخصص وهو
وأملانيا املتحدة، واململكة السويرسي، واالتحاد األمريكية، املتحدة والواليات السوفيتي،

164



واالنفعاالت العواطف

وأول إقليمية. منظماٍت يف جريانها مع املتحدة الدول يجمع األوروبي؛ واالتحاد االتحادية،
واالقتصاد دخول، تأشرية دون آخر إىل وطن من الحر املرور االتحادات، هذه مظاهر

الدفاع. ويف الخارجية السياسة يف أساًسا االتحاد ويكون دولة، لكل الحر
اإليمان؛ محور حول الثالثة وأوالده زوجته وحياة حياته تدور األوسط واالبن
والجدة، للجد ويخلصون الشعائر، ويحرتمون الصلوات، يؤدون متدين، فالجميع

واألخوال. واألعمام
برتكيا عمله مجال يف واسعة خربٌة ولديه االتصاالت، علم يف لعمله مخلص وهو
كان أن بعد الفني بمستواه يليق عمل وإيجاد الوطن إىل عودته صعوبة ولوال وكندا،
أخرى لرشكٍة بيعها تم والتي ساويرس نجيب يملكها لالتصاالت رشكة يف كبريًا مهندًسا
الوطن، إىل للعودة الظروف تسمح أن وينتظر الكبار. مهندسيها معظم عن استغنت

لالتصاالت. كمهندس التقني بمستواه جديًرا عمًال وجد وإذا
هي واحدة كلمٍة يف بها، أشعر كما شخصيتها، تلخيص فيمكن الصغرى االبنة أما
والنقدية، األدبية حياتها يف والتمرد األوىل، األرسة يف املحافظة بقايا عىل التمرد «التمرد»؛
ولها األدبية، الندوات من الكثري يف شاركت واالقتصادية. السياسية املجتمع أوضاع وعىل
مشاركات ولها األدبي، النقد يف محاوالت ولها القصرية، القصة كتابة يف أوىل اجتهاداٌت
النقد يف بأملانيا للدكتوراه رسالتها اآلن تعدُّ التقدمية. واألحزاب الوطنية، الحركات يف
الصورية األدبي النقد نظريات تنقد االستعمار، من التحرر بعد ما مرحلة من األدبي
والحركات االجتماعية والبنيات األدبية األشكال بني يجمع أدبيٍّا نقًدا لتقيم واالجتماعية
إىل التمرد من تنتقل وجدِّها، أمها مثل ستكون أنها يبدو حفيدتي، هي ابنة لها الوطنية،
الثورات انتقال ثم العسكرية، الثورات جيل إىل والنهضة اإلصالح جيل انتقل كما الثورة،
املدني، املجتمع ومنظمات الجماهريية، الشعبية الثورات إىل الدينية والنخب العسكرية
ثورة إىل االنتقال ومثل الثورية، القيادات وغياب التهميش من عانى الذي الشباب وجيل

٢٠١١م.
األوىل طريقتان؛ هناك أسمائهم، اختيار طريقة يف الثالثة ألوالدي رقيق وبعتاٍب
من املناطق بعض ويف الصعيد يف سائدة زالت ما التي القبلية الطريقة وهي مركزية،
اسم الثاني االسم ولكن اسم إنسان فلكل العربية؛ األقطار من عديد ويف البحري الوجه
واسم االسم فهناك مركز؛ بال املمتدة الطولية الطريقة هي الثانية والطريقة القبيلة.
يكون فإنه ُطلب فإذا الرباعي، االسم يُطلب ما ونادًرا الثالثي، االسم الجد، واسم األب
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اسم حنفي اسمي، حسن أحمد، حسنني حنفي حسن بالكامل اسمي فمثًال الجد. أبا
عائالت يف بل عائلتي يف فقط ليس وأالحظ الجد. أبو وأحمد الجد، اسم حسنني الوالد،
العائلة، أو القبيلة السم بانتسابهم تسمياتهم يف املركزية الطريقة يتبعون بأنه غريى
أدري ال مركزي اسٍم اختيار إىل الشخص فيضطر الغرب يف رسمية ألوراٍق طلبًا ربما
حالة يف الرباعي االسم ويسقط إلخ. … الجد أبو أم الجد أم األب اسم هو هل كيف!
حنفي، الرباعي االسم ويسقط حسن» حاتم «أنس اسمه «أنس» حفيدي فمثًال األحفاد؛
ويسقط حاتم» أنس «محمود اسمه يكون «محمود» وُسمي ابن له وكان تزوج فإذا
واالكتفاء األب اسم إسقاط هو الثالثة أوالدي عىل آخذه وما حسن. وهو الرابع االسم
حسن دون حنفي حازم الثالثة: أوالدي أسماء فيكون العائلة؛ اسم وكأنه الجد باسم
اسم ليس هو وحنفي األب. حسن دون حنفي حنني األب، حسن دون حنفي حاتم األب،
ألنفسهم، األوالد تسمية من األب وأنا سقط قد اسمي بأن فأشعر أبي؛ اسم هو بل العائلة
«حسن وليس حسنني» حنفي «حسن فأنا تسميتي من أبي اسم أسقط لم فأنا فأحزن؛

حسنني».
باستثناء البنات من فمعظمها أرستي، يف الثانية الدائرة وهي األوسع الدائرة أما
معظم املحافظ االتجاه ويضم التقدمي. والتيار املحافظ، التيار تياران: يتخللها يل. أخ
العملية حياتهن إىل التفتن إنما كثريًا، بالسياسة يعملن لم ألنهن البنات شقيقاتي
تأثروا الذين هم األحفاد جيل وأما األبناء. عىل والحصول األُرس وتكوين الوظائف يف
مركزها؛ عن وتخليها مرص انكماش مرحلة وعاشوا األوىل األرسة يف التقدمي بالجانب
املصالح رعاية مع قلبها ولكن الدين بغطاء إحداهن تتسرت وقد العربي. الوطن قلب

الصغرية. أرسهم وتدعيمهم ألوالدها
يكون أن َقِبَل للجميع. الخري يحب القلب، صايف الطيب، للرجل نموذًجا أخي وكان
يساهم أن استطاع ذلك ومع بسيط، بمرتٍب معيًدا تعيينه قبل العربية اللغة بقسم باحثًا
تالمذة ألحد تلميذًا وكان مرتني، للحج الوالدين وإرسال شقيقاته وتزويج أرسته إعالة يف
وكان الجيش. يف احتياطيٍّا ضابًطا كان الوقت نفس ويف العلم يحب فكان حسني؛ طه
وكان أغا خليل مدرسة يف الطلبة أحد يصارع وهو أشاهده وكنت املصارعة، لعبة يهوى
السلة كرة يلعب مثيل طويًال كان مكروه. يصيبه أن من عليه أخىش فكنت البنية، قوي
يدخل وكان باملدرسة، التمثيل لفريق فانضم التمثيل؛ ويحب واملتوازيني، العقلة وأحيانًا
خليل مدرسة يف األكرب املنافس وكان املدرسية. التمثيل لفرق املعارف وزارة مسابقات يف
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صاحبني بها، طالبًا قريبنا إسماعيل جمال كان التي الخديوية مدرسة تمثيل لفريق أغا
وكانت جنيًها عرشين فأعطاني بالباخرة لفرنسا سفري عند والوالد هو اإلسكندرية إىل
التي جنيهات الخمسة الوالد أعطاني كما الجامعة. لدى كباحث كله الشهري مرتبه
بإعانة وقمت عودتي، حتى الجميل هذا له أحفظ وظللت السفر، قبل معه ما كل كانت
لكلية وكيًال وُعني عنه، بدًال فرنسا من الرجوع بعد الصغرى وشقيقتي ووالدتي والدي
ألحد سمح أنه لدرجة حد، ألقىص ويساعدهم الطلبة يخدم وكان القاهرة، بجامعة اآلداب
سنوات، عرش ملدة هيجل عن وكانت للدكتوراه تحضريه باستمرار السوريني الطالب
بجامعة اآلداب كلية أنشأ الذي وهو سنوات. خمس من بأكثر يسمح ال القانون وكان
بإنشاء الجامعة كربت ثم العربية، اللغة لقسم ورئيًسا للكلية عميًدا وكان سويف، بني
ومبانيها العديدة كلياتها تضم كبرية جامعٌة هي واآلن الحقوق، مثل أخرى كلياٍت
يف الوفاة ليلة معه وكنت خطري، بمرٍض رئتَيه أصاب مما التدخني؛ كثري وكان الجديدة.
وقرر أبى!» يا نحبك «نحن تقول: وهي الكربى وابنته أنا اإلنعاش وبغرفة املستشفى
األول عميدها فهو سويف؛ بني بجامعة اآلداب كلية إىل مكتبته يهدي أن يتوىف أن قبل

باسمه. بالكلية مدرج أكرب وُسمي بها، األول العربية اللغة قسم ورئيس
للعالقات مثالية عالقًة والدتي من القريب بزوجها الكربى شقيقتي عالقة وكانت
فوق ما إىل وصلت عانًسا الزوج أخت وكانت والفداء، واملحبة التضحية حيث من الزوجية
لها زوجها لحب شقيقتي تحسد الالشعور يف وكانت الزواج، يف لها أمل وال الخمسني
نقصها وتعوض املعاملة، تحسن تكن لم ولكنها كريًها شيئًا تفعل لم له. شقيقتي وحب
ولكن األبصار، يخطف عاٍل كعٍب ذي بحذاءٍ تسري عملها، يف وربما أرستها عىل باستعالء
اإلطالق عىل بها تصطدم لم بحيث الحكمة من شقيقتي وكانت إليها، ينظر أحد ال
العانس. زوجها وشقيقة وحماتها هي شقيقتي؛ منزل يف نساء ثالث وجود من بالرغم
عليها، شقيقتي ترد ولم وماجت، هاجت املنزل شئون من شأن يف شقيقتي أخطأت فإذا
وحرضُت شقيقتي توفيت وملا حماتها. أو زوجها مع الصفو لتعكري املجال لها ترتك ولم
وجلسُت الكئيب، اليوم لهذا انتظاًرا زوجها اشرتاها مقربة يف الدفن مراسم الحال بطبيعة
تنظر وعيناه حياته، رفيقة لفقدان مهموٌم يتكلم؛ ال صامٌت وهو شقيقتي زوج بجوار
شهٍر وبعد وتغادرينني؟» بمفردي ترتكينني «ملاذا يقول: وكأنه الدفن بعد املقربة إىل
ففارق شقيقتي؛ الحبيبة من املنزل وخلو الفراق ألم شقيقتي زوج يحتمل لم واحد

املكان. نفس إىل بها يلحق كي شقيقتي وفاة من واحد شهٍر بعد الحياة
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وكانت أبناؤها. وكذلك الرش، تعرف ال ة، خريِّ للغاية، القلب طيبة إحداهن وكانت
ابنة لها االجتماعية، الحاجات إليها تدفعه ما وبني الطيبة بني متوسطة حالٍة يف أخرى
االتجاه من عليها الضغط لظروف نتيجة الخمسني عىل قاربت وقد اآلن حتى تتزوج لم
إىل املعلمات مدرسة تجاوزت العلم، يف طموحة أخرى شقيقٌة ويل أرستها، يف املحافظ
وفيَّة زالت ما اآلن وهي أقسامها، ألحد رئيًسا وأصبحت العامة، الثانوية بعد اآلداب كلية
البنات بأن القائلة أرستها يف املحافظة االتجاهات قاومت أن بعد وتخصصها لقسمها
االتجاه يمثل الذي الوحيد وتقريبًا أبنائها وأحد الزواج. ثم املتوسط التعليم يكفيها

ويرفض. وينقد، ويحاور، يُناقش، لألرسة، الثانية الدائرة يف التقدمي
إىل أقرب وإناثًا ذكوًرا فهم شقيقاتي أوالد أبناء وهم األرسة يف الثالثة الدائرة أما
تحقيق عدم من دائما الغاضب هو منهم، واحٍد باستثناء واالجتماعية، الدينية املحافظة
خاصًة األوىل هوايته تلك وكانت التليفزيونية، املسلسالت أو السينما يف التمثيل يف هدفه
درجاٍت إىل الصعود يف واسطة دون جدارة وأثبت املسلسالت من البعض يف ظهر أن بعد

أعىل.
املناسبات، يف يلتقون والصداقة، واملحبة القرابة بأوارص بينهم فيما يرتبط والجميع

حنفي». «آل بعنوان بينهم فيما اتصال شبكة ولهم واآلخر، الحني بني ويتهافتون
االنفعاالت فإن وأحفادها، بأبنائها الواحدة األرسة داخل تتم العواطف كانت وإذا
منصٍب إىل تطلًعا املوظفني بني االنفعاالت تتم ما فعادة العمل، جهة يف تظهر ما غالبًا

أعىل.
يولد الذي الحسد تولد التي الغرية مثل اآلخر البعض عن بعضها االنفعاالت وتتوالد
عليها القضاء يمكن طبيعي يشءٌ فالغرية العدوان؛ يولد الذي الكراهية يولد الذي الحقد

كراهية. أو حقٌد منها يتولد فال الرشيفة، باملنافسة
مدرًسا وُعينت فرنسا من ُعدت بعدما مني بالغرية يشعر القسم رئيس بدأ وقد
وكان سنة، آخر يف وهو بالقسم، كطالب يل سنة أول يف به أعجب كنت وقد للفلسفة،
«انظروا يقول وكأنه مبتسًما، ضاحًكا الكلية سلم وينزل الرتكي، الجمال من قسٌط له
تَبْلَُغ َوَلْن اْألَْرَض تَْخِرَق َلْن إِنََّك َمَرًحا اْألَْرِض ِيف تَْمِش ﴿َوَال الكريمة اآلية ونيس يل.»1

ُطوًال﴾. اْلِجبَاَل

قدي.» عليكى ما اتهدي أرض «يا القائل: للمثل طبًقا 1
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إعالن، بال يُعينني أن األهواني فؤاد أحمد القسم رئيس وأراد زمالء أصبحنا فلما
فكًرا الجامعة مدرجات أمأل كنت وملا التايل. القسم رئيس قلب يف تصب الغرية بدأت
ذلك يخَف ولم الشبان. واملدرسني بالطلبة القاعات امتألت ١٩٦٧م هزيمة بعد ووطنية
كان ألنه للجامعة؛ وأدخله سيارتي شنطة يف إمام الشيخ أخبئ وكنت األمن، أجهزة عىل
يوقفه يكن فلم قدَميه تحت إمام عود مخبئًا يدخل نجم فؤاد أحمد وكان املمنوعات. من
الجامعة وتشتعل الظهر، حتى الكبري والحقوق اآلداب مدرج يف الغناء يبدأ ثم أحًدا.

ووطنية. فكًرا
باإلجماع، العامة العلمية اللجنة تني رقَّ مساعد، أستاذ إىل ترقيتي موعد جاء فلما
يكن لم بالجامعة. اإلدارية األقسام موافقة عىل الحصول من ذلك بعد بد ال وكان
عدم منه وُطلب األمن، أجهزة به اتصلت الذي القسم رئيس هو واحد أستاذٌ إال بالقسم
ملطالبته بالعميد األمن أجهزة فاتصلت الكلية مجلس إىل وذهب الرتقية. عىل املوافقة
يفعل؟ ماذا يعرف فلم الجامعة مجلس إىل املوضوع وذهب الرتقية. عىل املوافقة بعدم
بدعوى العامة اللجنة إىل ثانية العميد فأرسله الكلية مجلس إىل بالرتقية التقرير فأرسل
بدعوى الرتقية عىل باملوافقة الجامعة عىل العلمية اللجنة رئيس وردَّ كافر. ألنني الفحص
الالهوت «رسالة اسبينوزا لرسالة ترجمتي يقصدون وكانوا بكافر. ليس الكفر ناقل أن
العامة الرتقيات قواعد بتطبيق الجامعة رئيس أرصَّ الجامعة مجلس ويف والسياسة».
بسالم. الرتقية ومرَّت اإلدارية، املجالس وليس العلمية اللجنة قرار الرتقية محكَّ أن وهو
فرنسا من حديثًا اآلتي الشاب هذا من والحقد والحسد الغرية مصادر أحد هذا
األمن أجهزة به تطالب ما وعكس وبرسعة الرتقية لجان يف بها ى يُرقَّ علمية أعماٌل وله

ترقيتي. بإيقاف
نطاق ويف القسم خارج أيًضا بل القسم، يف زمالئي تجاه فقط االنفعال يكن ولم
ووزيًرا كبريًا أستاذًا دعوت مرٍة ويف وخارجه. القسم داخل مكررة فالنماذج الكلية؛
بني املقارنة ذلك ومثال املقارنة» الفلسفات «منهج عن محارضة إللقاء لألوقاف سابًقا
وُعقدت عقود. عدة منذ أملانيا يف لرسالته موضوًعا كان الذي ديكارت وشك الغزايل شك
أستاذٌ علينا فتح االنتهاء، وشك املحارضعىل كان وبينما بالكلية، كبري مدرٍج يف املحارضة
املدرج سيشغل وأنه انتهى قد املحارضة موعد بأن — الجلسة رئيس وأنا — وكلَّمه الباب
ال الذي األستاذ لهذا يمكن وكان املدرج، من الطرد لهذا املحارض فأُحرج اآلن؛ طلبته مع
يف — أنا وهو — الجلسة لرئيس يهمس أن الزمالء مع التعامل يف الالئقة الطرق يعرف
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قد املوعد أن فيها يخربني يل يعطيها ورقًة يكتب أن أيًضا يمكن وكان باملوضوع، أذني
أن وبعد االحرتام. عدم من بالخجل نشعر ونحن وأنا، املحارض االثنان؛ نحن فقمنا فات،
األستاذ، هذا جاءنا أخرية بعبارٍة محارضته املحارض ينهي أن دون املدرج من خرجنا
الحق اللحية هذه أعطته وربما اعتذاره. نقبل فلم فعل، عما لنا يعتذر لكي لحيٌة، وله

الناس. عىل سلطة صاحب وكأنه التكلم يف
بكليات الفلسفة أقسام أحد يف رسالة ملناقشة أُدعى عندما مرات عدة والحظُت
األساتذة، أقدم باعتباري وسطها يف وأنا الثالثية اللجنة أعضاء يجلس أن بعد اآلداب
الصوت، مكرب ويأخذ األعضاء، أحد بجانب ويجلس يأتي القسم رئيس أن الحظت
ثانية مرًة يعود ثم للجمهور، املناقشة لجنة أعضاء ويقدم يقدمني أنه بدعوى ويتكلم
اللجنة أعضاء شكر بدعوى الختامية الكلمة ليلقي النتيجة وإعالن املناقشة انتهاء بعد
فهو الفعيل، اللجنة رئيس قبل يتكلم الذي الرئيس هو يكون النحو هذا وعىل ورئيسها؛
وجامعة شمس عني وجامعة اإلسكندرية جامعة يف ذلك وتكرر الرئيس. عىل الرئيس
القسم رئيس حق من فليس الجامعية. األعراف ضد هذا أن أدركُت وملا سويف، بني
وبدأُت للجمهور، اللجنة أعضاء يقدم أن يستطيع رئيس ولها منعقدة واللجنة يتكلم أن
لكي املنصة يعتيل القسم رئيس بدأ سويف بني جامعة يف الرابعة املرة ويف أغضب،
فطلبت املناقشة؛ نهاية يف ذلك وعاود القاعة، يف مكانه إىل يعود أن منه فطلبُت يتكلم،
لو حتى قيمة زالت ما الرئاسة أن وعرفت القاعة، يف ملكانه يعود أن الثانية للمرة منه
صديق يضعون املنصة عىل املناقشة لجنة تنظيم يف أخرى وأحيانًا رئيس، عىل كانت
مني، أصغر وهو للجنة رئيًسا ويكون الطرف، يف وأنا الوسط يف العميد أو القسم رئيس
العريف؛ النظام يعد لم إن اللجنة بمغادرة وهددت فغضبت، تالميذي! أحد يكن لم إن
اآلخران. العضوان ويساره يمينه وعىل األساتذة، أقدم وهو الوسط، يف اللجنة رئيس
يف الرغبة أو الصداقة قيم وأن الجامعة، داخل لها مكان ال الجامعية التقاليد أن وعرفت

تسود. التي هي الظهور
هذا ويمتد عدوان، إىل والكراهية كراهية، إىل والحسد والحقد الغرية تتحول ثم
للعلم، جديدة رؤيٍة لصاحب كراهية املساعدين، القسم أساتذة بعض إىل الجديد االنفعال

الغربية. الفلسفة يف أو اإلسالمية الفلسفة يف كان سواء
لنيل االمتحانات يف املشاركني قائمة يف املتفرغني األساتذة أسماء نضع كنا وملا
عىل للرصف القسم صندوق يف فنضعها استالمها؛ يرفضون كانوا بسيطة، مكافأٍة
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ذهب عندما العدوان لحد الغرية وظهرت واألحزان. كاألفراح املختلفة الخاصة املناسبات
جزءًا ترك أن بعد املتفرغني األساتذة أحد مكافأة واستلم الكلية رصاف إىل األساتذة أحد
كسكرتري ال لذلك، ل مخوَّ غري وهو املكافأة هذه تسليمه عىل يوافق كي للرصاف منها
وأني لالمتحانات املصححني قائمة يف اسمي يكتب بأن وأبلغه له، رئيس وال للقسم،
األمر له ورشحت املتفرغ األستاذ إىل ذهبت علمت فلما لنفيس، التصحيح مكافأة أخذت

آخر. زميٍل تجاه زميل بها يشعر التي الكراهية هذه من فاستعجب
الجامعات يف الرسائل من عدد أكرب عىل يرشف كان أنه يف الكراهية وتمثلت
األستاذ مؤلفات الجديد املدرس يستخدم أن برشط وقت أرسع يف عليها ويوافق اإلقليمية،
شماًال اإلقليمية الجامعات معظم يف الرسائل من املستوى هذا وانترش ُمقررة، ككتٍب
وكان كتبه، بتوزيع سيقوم ألنه بها للتدريس لجامعة انتداب أي يقبل وكان وجنوبًا.
للقراءة علًما بها بأن للناس ليوحي طبعات عرش من أكثر اآلن لها كتبه بأن يفخر

والنجاح. لالمتحان وليس واالطالع
ألي الرئييس الدافع هي املصلحة بأن أشعر كنت عندما يغمرني كان آخر وانفعاٌل
«املعرفة هربماس كتاب بأهمية وشعرت خاصة، مصلحًة عليه يدرُّ شيئًا يفعل بأن أستاذ
ورسالة العلم بقيمة التضحية مع للسلوك العام ه املوجِّ هي املصلحة كانت واملصلحة».
املخالف ضبط وحني الرتقية. حني العلمية الرسقات إىل املصلحة حد يصل وقد العلماء،
وهذا له. عقابًا عاَمني قبل للرتقية التقدم من ويُمنع له، التهم ه وتوجَّ للمحاكمة يقدم
ملقاالٍت طبع إعادة تعترب جميًعا وهي وإصداراته، اتصاالته تكثر األساتذة من النوع

جديدة. مؤلفاٍت وليست سابقة
اآلخر، البعض من بعضها يتوالد والعدوان والكراهية والحسد الغرية كانت وملا
يف املساهمة وال بحث، مرشوع ال يُذكر، جماعي هدٍف أي العلمية للجماعة يكن ولم
اتحاد يف أو املرصية الفلسفية الجمعية يف عندنا مثل خارجها أو الكلية يف مرشوع أي
سمعة وال بغداد، يف العربي الفلسفي املجمع أو بالقاهرة العربية الفلسفية الجمعيات
اإلسالمي؛ والعالم العربي الوطن إىل مرص خارج امتدت قد شهرتي وكانت أثر، وال لهم
الفلسفة للجنة أمينًا انتُخبت قد وكنت أنيابها. عن تُكرش األربعة االنفعاالت هذه بدأت
أقسام خالل من مرص يف الفلسفة لدراسة مرشوًعا ووضعُت للثقافة، األعىل باملجلس
للقيام الفلسفة أساتذة يجمع العلمي للبحث ومشاريع املرصية بالجامعات الفلسفة
طريق عن يمر مرص يف يشء كل كان وملا املرصية، الفلسفية الجمعية مثل مشرتك بعمٍل
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الفلسفة لجنة أمانة عن أُزحت وقد نفيس وجدت (الرتبيطات) والعالقات االتصاالت
هو الوقت ذلك يف املجلس أمني وكان فاستغربت. جديًدا، أمينًا سنٍّا أصغر آخَر وتعيني
ملرضه، واعتذار اللجنة لرئاسة الجديد األمني يحرض لم وملا تالميذي. أحد أعتربه من
التقدم يستطع ولم الفلسفة، بلجنة عضًوا وكان بالنيابة، أمينًا منه أصغر آخر فُعني
األجدر. أنني يرى كان وألنه يل، احرتاًما نفسه ترشيح عن وتنازل للجنة، أمني النتخاب
للجنة. أمينًا أصدقائه أحد وعنيَّ أزاحني املجلس رئاسة يف السلطة له أصبحت وملا
الذي للثقافة األعىل للمجلس ا عامٍّ أمينًا هو تعيينه وتم باإلجماع، للجنة أمينًا أنا وانتُخبُت
الكلية وعميد بالتعيني، الجامعة ورئيس الحزن لم وتساءلُت اللجان، جميع تحته تندرج
يتم وكان أحزن ولَِم الباطن؟ يف وتعيني الظاهر يف انتخاب أحدهما، ُمعني ثالثة، بانتخاب
مجالس أعضاء انتخاب يتم كما مزورة؟ بانتخاباٍت الرئيس لحكم متتالية دوراٍت تجديد
فانقطعُت املنافسة. لغياب نظًرا الباطن يف التعيني ويكون الظاهر يف والشورى الشعب
ثم العموم، عىل للثقافة األعىل املجلس ونشاط الفلسفة لجنة اجتماعات حضور عن
عن الصحافة شغلته عمره من األربعينيات يف فلسفة قسم خريج صحفيٍّ تعيني تم
خلفاء وثائق ُكتَّاب أو اليومية الجرائد إحدى يف صحفي عاموٍد كاتب وأصبح الفلسفة،
الكبار. األساتذة من اللجنة وأعضاء فحزنت العربية، مرص لجمهورية األول الرئيس
عدة عىل أرشفنا قد ونحن الفالسفة؟ أحد تعرفون هل يوًما سأل الجلسات إحدى ويف
وكان تالميذ. وكأننا يسألنا نعرفه؟ ال فكيف تحديًدا الفيلسوف هذا حول علمية رسائَل
إياه، يرينا القلم وأخرج هذا بقلمه تم قد ديفيد كامب اتفاقية عىل التوقيع بأن يفتخر
البواخر بإحدى مطعم يف الغداء إىل يوم ذات ودعانا اشمئزاًزا. جويف يف ما أُفرغ سكتُّ
غادرُت يومها ومن للجنة. رئاسته نقبل كي رشوًة النيل شاطئ عىل الراسية النيلية
لقضاء طويًال؛ رئاسته تدم ولم اآلن، وحتى أخرى مرًة إليها أنضم ولم وقاطعتُها اللجنة
مطبوعات من وكان املقاومة». فيلسوف «فيشته، كتابي اللجنة تناقش أن وقبل نحبه،
جميًعا، األعضاء عىل مجانًا ُوزِّع أن بعد أرًضا األعضاء أحد به قذف حيث املجلس،
الفلسفة قسم يُرشح لم «ملاذا أتساءل: وأنا اآلن وإىل ملؤلفه. وإهانًة بالكتاب، استخفاًفا
هيئاٌت رشحتني حني يف التقديرية، أو التشجيعية الجوائز إحدى لنيل أعضائه أحد
الكربى النيل جائزة ثم التقديرية الدولة جائزة لنيل بالكلية أخرى وأقساٌم أخرى علميٌة
الكبار األساتذة أحد القسم رشح وعندما وآخرون؟» محفوظ نجيب مثلها نال والتي
أخذ آخر أستاذًا القسم رشح وعندما الكلية، مجلس من صوتني إال يأخذ لم السن يف
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ساعات من قدر أكرب األساتذة بإعطاء إال القسم يهتم لم الكلية. مجلس من واحًدا صوتًا
باإلعارات االهتمام أو (فراشني) القسم ُعمال خالل من املقررة كتبهم لتوزيع املحارضات
القسم ولتنشيط متضاربة. مصالح وجماعات «ِشلل» إىل القسم فانقسم الخليج؛ لدول
لكلٍّ بالجامعة محارضات ويعطي شهًرا يقيم الزائرين األساتذة بعض دعوت جديد من
الذي راشد ورشدي االجتماعية، العلوم يف صيته ذاع والذي امللك عبد أنور مثل: منهم
طالب أو األساتذة من كثريٌ يحرض لم العربية. الرياضيات تاريخ يف األول العالم أصبح
الفلسفة أستاذ األلويس الدين حسام دعوت كما املحارضات. لسماع العليا الدراسات
محارضة ويف أيًضا. الكثري يحرض ولم الفلسفة تاريخ عن تصوره ليعطينا بالعراق
درًسا فأعطانا الفلسفة للجنة مقرًرا كنت عندما للثقافة األعىل املجلس يف راشد لرشدي
معادلٍة إىل للطويس الفلسفية العبارة لتحويل نموذًجا وأعطى الرياضيات لغة عن ا مهمٍّ
لنفسه؛ ِعلمه أعطى املحارض أن ظانٍّا القاعة وغادر التايل اللجنة مقرر فغضب رياضية
أثينا جامعة ورئيس اليونان الفالسفة أحد حرض وعندما شيئًا. يفهموا لم املحارضين ألن
وأعطى بالقسم، لنا زميلة أصبحت التي تلميذته طريق عن مرص إىل الشهري واملوسيقي
سنٍّا األكرب األساتذة أحد أو القسم رئيس عادة من كان للثقافة، األعىل للمجلس محارضًة
فأعددت األمريكية. املتحدة الواليات يف رأيته ما هذا بيته، يف للعشاء الزائر املحارض دعوة
عامة فلسفيٍة مسائَل يف ويتناقشوا ليتحدثوا األساتذة ودعوت ولزوجته له عشاء وجبة
إال تحرض ولم القسم، يف زمالئي من أحد يحرض ولم خاصًة. اليونانية الفلسفة يف أو
مدى عىل فحزنُت الرشقية، الحلوى من طبق ومعها القسم يف والزميلة املرصية تلميذته
طلب وعندما الزائرين. واألساتذة األساتذة بني علميٍّا رابط ال أصبح بحيث القسم تفكك
مرصية؛ شعبيًة عشاء وجبة يتناول أن والفيلسوف أثينا جامعة رئيس اليوناني األستاذ
ميدان من بالقرب مشهور شارع يف للكرشي طارق» «أبو مطعم إىل وزوجته هو أخذته
يف املرصي الحي وعن املرصية-اليونانية العالقات عن الثالثة نحن وتحادثنا التحرير،

املرصية. السينما يف اليونان ودور اإلسكندرية يف اليوناني والحي أثينا
إىل العامة املصلحة ويحول دافًعا، وباملصلحة ظاهًرا بالعلم يتعامل أن حرج وال
أو الوصولية باملصلحة وترتبط والنهاية. والدافع البداية هي فاملصلحة خاصة؛ مصلحٍة
حتى العلم يف راغبًا وتلميذًا مخلًصا صديًقا معه ويظل باألستاذ املعيد فيتصل االنتهازية
بحثًا إما الخاص طريقه يف ويسري األمر، ينتهي ثم التخرج بعد العلميتنَي الدرجتنَي ينال
خاصة الخارج، إىل إعارة أو املقرر، كتابه يوزع أو دخله، ليزيد الداخل يف انتداب عن
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واالستقرار؛ الزواج عىل يساعده ما ليكون املال من أوفر قسًطا لينال الخليج؛ لجامعات
أعىل، طبقٍة إىل اجتماعية طبقٍة من فينتقل وسيارة، وسكن وجهاز ومهر شبكة من
املصلحة. تحقيق عىل أقدر آخر أستاٍذ بدائرة ويلتصق يعرفه، ال وكأنه أستاذه ويهجر
أستاذٌ ويعتمد املناصب، لتحقيق أرسع فهي علمية ال إدارية الوصولية تكون وقد
الباطن يف ولكنه علميٍّا، معه عمل الذي القديم األستاذ إىل باإلخالص التظاهر عىل آخر
آخر، أستاٍذ بلون بالونة يف يضعها األستاذ، من أفكاره يأخذ العيش. لقمة وراء يسعى
أستاذه ينقد غريها، برئ من يرشب فإنه للماء، ليصل بنفسه البرئ يحفر أن من وبدًال
فالتلميذ منه؛ خوًفا واالنتشار العلم من يمنعه أستاذه بأن الناس يُبلغ ظهره، وراء من
يف يطعنه ثم ألستاذه منافق إىل فيتحول األستاذ، من شهرة وأكثر وأقدر أعلم أصبح قد

عليه. هو ليجلس مكانه من يزحزحه أنه ظانٍّا الظهر
والشعر، واملوسيقى األدب بني ويتنقل تخصصه، عن يتخىل الشهرة، يبغي وآخر
الفلسفة، ومبدع الثقافة، واسع بأنه الناس يقنع وجوته، وبيتهوفن بهيجل ويستشهد
إىل منهم اثنني إرسال حاولُت قد كنت شيئًا. فيه يبدع أن دون األول تخصصه ويرتك
وعاد األجانب، األساتذة يعرفه ال علم يف يتكلم وهو واحٌد فذهب العلم، من ملزيد الخارج
وما واإلسالمية الغربية الحضارتنَي فوق نفسه فرفع املرصيون، األساتذة يعرفه ال بعلم

بذلك. يتفاخر زال
اآليل الحاسب مع التعامل يعرف ال ألنه أملانيا إىل املغادرة الثاني يستطع ولم
مبتدأ بها اسمية جملًة يصوغ كيف يعرف لم مرتني، املادة هذه يف ورسب «الكمبيوتر»
ال بأكملها، صفحة طولها يبلغ عنده الجملة وكانت وفاعل. فعل بها فعلية أو وخرب،
غري عىل قليًال ويفكر كثريًا، يقرأ والنقطة، بالفاصلة لها والتقطيع التنقيط كيفية يعرف

أستاذه. أفكار عىل كثريًا ويفكر قليًال يقرأ كان ما
شهَرين وبعد الدين. فلسفة يف بحث حلقات يحرض كي أملانيا إىل آخر أرسلت وقد
يفهم ال ألنه أيًضا ولكنه اللغة يعرف ال ألنه فقط ليس شيئًا، يفهم ال ألنه الرجوع أراد
زميالته عىل التعرف يكفيه شيئًا، يُنتج أن دون الدرايس العام وأكمل البحث. موضوع

الجامعي. السكن يف
قارب أن بعد العامة، الفلسفة يف أو تخصصه يف فلسفيٍّا مقاًال منهم أحد يكتب لم
هؤالء يتصل لم مساعدين، أساتذة إىل ترقية دون مدرَسني وظالَّ املعاش. سن أحدهما
قد إليهم بالنسبة فمهمتي العليا؛ شهاداتهم عىل الحصول بعد مرة وال بي الوصوليون
مني. نالوا مما أكثر منهم ينالون لعلهم أخرى وبدائرٍة آخر بأستاٍذ ويلتصقون انتهت،
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من النوع هذا أن ويبدو والوطن، العلم تجاه بواجبي قمت فقد يشء عىل أندم لم
بالبكاء أحق والوطن وحدها، الجامعة عىل أبكي فلماذا العرص. يقدمه الذي هو املعيدين

عليه؟
عن بعيًدا مرص، يف الفلسفي الفكر لتنشيط املرصية الفلسفية الجمعية أقمُت وملا
أو الشهرية، الندوة بحضور سواء الجمعية، نشاط يف منهم واحٌد يشارك لم الجامعات،

املقرر. الكتاب خارج علميٍّا كتابًا ينرش أو السنوي، املؤتمر يف املشاركة
منها؛ يعيش التي بوظيفته واكتفى نفسه، عىل وانكمش البعض، انعزل وأخريًا
مغامرة واملشاركة زائًفا، كان ولو حتى أمان بها العزلة املشاركة. من إليهم أحب فالعزلة

العواقب. محسوبة غري
مصالحهم تحقيق يستطيعون ومن تالميذه، من حوله جماعة األساتذة أحد ن ويكوِّ
صغرية، «شلٍل» أو مجموعاٍت إىل الكبرية العلمية الجماعة فتحولت خالله؛ من الشخصية
الصغرية الجماعات هذه وتكرب أكثر. الرش يف كان وإن والرش، الخري يف مًعا يتعاونون
يشاء ملن مفتوًحا الباب ويظل تحقيقها، عدم أو املصالح تحقيق عىل بناءً تصغر أو
بالحروب أجزاء إىل األوطان تتفتت كما الكبرية العلمية الجماعة فتتفتت االنضمام،
مثل يف الدخول يستطيع ال ومن وليبيا، واليمن والعراق سوريا يف الحال هو وكما األهلية،
ظهرت وإن املفضوح، التآمر يف ويشرتك ا، رسٍّ يدخل فإنه علنًا الصغرية املجموعات هذه
الجمعية اختطاف عىل «شلة» أو صغرية مجموعٌة تآمرت أن حدث فقد الوجه؛ عىل الرباءة
«الشلة» هذه أحرضْت العمومية الجمعية اجتماع ويف مؤسسها. من املرصية الفلسفية
بساعٍة االنتخاب قبل الجمعية إىل وانضموا العليا الدراسات وطالب املعيدين من عدد أكرب
من إدارتها مجلس وأعضاء ونائبها الجمعية لرئاسة الحال بطبيعة واختاروا واحدة.
العضو وإخراج الجديد، التآمر هذا لنجاح «الزغاريد» وانطلقت ا. رسٍّ أو علنًا عليها تآمر
ممن جدًدا إدارة ومجلس ونائبًا رئيًسا واختاروا منها. إدارتها مجلس وأعضاء املؤسس
من كل أن الجمعية عىل واملرشف االجتماعية الشئون وزارة رأت وملا سلًفا. عليهم اتفقوا
عىل مرَّ من هو التصويت حق له الذي ألن باطلة؛ أصواتهم األخرية، انتخاباتها يف صوَّتوا
وخرج األول، إدارتها ومجلس رئيسها إىل الجمعية فرجعت األقل. عىل سنتان عضويته

املتآمرون.
والحقد الغرية شلة ومنها «الشلل» أعضاء ألحد العلمية الجماعة ترشيح أليست
إال الكلية مجلس يف يأخذ ال ثم باإلجماع الرتشيح ويأخذ والعدوان، والكراهية والحسد
ينفع شيئًا وكتب جلس «الشلل» هذه من أحًدا أن ولو ُخلقية؟ جريمًة واحًدا صوتًا
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إن والعدوان. والكراهية والحقد والحسد والغرية التآمر من له خريًا لكان والوطن الفكر
وإعطاءهم معه، للدراسة والطالب املعيدين من ممكن قدٍر أكرب تجميع أستاٍذ محاولة
القديم الجيل لصالح الجديد الجيل واستخدام متكررة، موضوعاٍت يف العلمية الدرجات
طبعاتها يف كتبه ويفرضون بحمده يسبحون اإلقليمية الجامعات يف ينترشون عندما
املنفعة يف ورغبًة جيل، وراء جيًال التعليم بمستوى وانخفاض كبرية جريمٌة هي العارشة؛

له. ذرية ال ألنه أحد يرثه أن دون املال، وجمع
تطلًعا أو ملنفعة، تحقيًقا الكبرية، العلمية الجماعات داخل صغرية «شلٍل» تكوين إن
«الشلة يف عنها بديل إيجاد وعدم نفسها، العلمية الجماعات عىل قضاء لهو سلطة، إىل
«الشلة وتصبح الكبرية؛ العلمية الجماعة عن بديًال يوم، وراء يوًما تكرب التي التسلطية»
ومدى شعبيته أظهر أن بعد لرئيسها اإلدارية املناصب إىل للوصول وسيلة التسلطية»
يف كربى جريمًة الذات حول التمركز ويبقى الكبرية. العلمية الجماعة ووالء انتشاره
الرشق بني واالنتقال االدعاء، عىل وليس الربهان عىل تقوم التي الكبرية العلمية الجماعة
مالئم منهٌج أو محدد موضوٌع يوجد ال يكتب وحني الثقافتنَي، يعرف أنه لبيان والغرب
يف رصاًخا ويزداد له. تحقيًقا البحث يكون علمي افرتاٍض بعد نتيجة إىل الوصول أو
املصطلحات من ممكن قدٍر أكرب ويستعمل برأيه. السامعني إلقناع العلمية املناقشات
الحديثة الغربية املفاهيم بعض يستعمل كما الثقافتنَي، أصحاب من أنه ليبني املعرَّبة
بمرحلتنَي تمرَّان الغربية والثقافة اإلسالمية الثقافة أن حني يف الحداثة. يعرف أنه ليُبني
أنه ويدَّعي الحديث. العرص نهاية يف والثانية النهضة، عرص بداية يف األوىل مختلفتنَي،
الحضارة وتحويل الحضارتني، بني التمييز عىل يقوم الذي «االستغراب» علم أنصار من
الحضارة وتحويل دارسة، ذاتًا دائًما تكون أن من بدًال للدراسة موضوع إىل الغربية
ال ما يقول فهو للدراسة، موضوًعا دائًما تكون أن من بدًال دارسة ذاٍت إىل اإلسالمية
والعدوان والكراهية والحسد الغرية بني الربط عالمات ومن يقول. ال ما ويفعل يفعل،
لآلداب األعىل املركز سابًقا يُسمى كان الذي للثقافة األعىل باملركز الفلسفة لجنة انتخبتني
يرشح لن بأنه ح رصَّ قد أعضائها أحد وكان للجنة. مقرًرا االجتماعية والعلوم والفنون
وتغري املجلس، يف االجتماعية العالقات طبيعة تغريت وملا نفيس، سأرشح أني طاملا نفسه
كان وملا سنٍّا. مني أصغر آخر وُعنيِّ اللجنة أمانة من استبعادي تم له العام األمني
لهذا فحزنت بالنيابة، سنٍّا منه أصغر هو من وحرض نادًرا إال يحرض يكن فلم مريًضا
وملا والتقدير. االحرتام ينقصها قراراته كانت والذي اآلن، حتى املجلس وقاطعت العدوان
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املجلس حمامات إن لألمني قال وأمنائها اللجان عىل ليفتش الجديد املجلس رئيس مرَّ
قد وكنت اللجان. أعمال نظافة وعدم الحمام نظافة بني يُقارن وكأنه نظيفة، ليست
رسالة ثانيًا: مرص، يف الفلسفة أقسام دور أوًال: أجزاء؛ عدة من مكوَّنًا مرشوًعا قدمت
رسالة رابًعا: للثقافة، األعىل املجلس يف الفلسفة لجان دور ثالثًا: مرص، يف الفلسفة أقسام
من املجلس َخِيش وربما العربي. الوطن يف الفلسفة رسالة وخامًسا: مرص، يف الفلسفة
والربط العربي والوطن مرص يف السياسية األوضاع إىل يتعرض قد الذي املرشوع هذا
وامليادين الشوارع إىل الجامعية القاعات من الفلسفة يُخرج أو واملجتمع، الفلسفة بني
قاله ما أو الجماهري» «ثورة إيجاسيه أورتيجا مثل الفالسفة قاله ما فيتحقق العامة
بني محجوزة جديد من الفلسفة ودخلت والثورة». و«الدولة والثورة» «الفلسفة يف لينني

الدراسة. لقاعات األربعة الجدران
يف مشاركة أو مقاٍل أو بحٍث يف نتيجة، بال فارًغا الذات عىل التمركز يكون وقد
حتى واجتماعيٍّا دراسيٍّا الغرب مع تعامل أنه يكفي سنوي. مؤتمٍر يف أو شهرية ندوٍة
إىل النقص عقدة من التحول يف الرغبة عىل ذلك ويدل اآلخرين، عىل الفضل له يكون
ونقص املرصي مع التعامل من خريٌ علمه وتفوق األجنبي مع فالتعامل العظمة؛ عقدة
يسمى ما وهو سلبي، بشكٍل رؤيته عىل بصياحه ليغطي الصياح كثري أيًضا وهو علمه.

الخواجة». «عقدة الشعبية الثقافة يف
يوجد ال وأنه الذات، حول بالتمركز البعض إحساس اختربتها، التي االنفعاالت ومن
يحدث ما وهو آرائه. يف واألصح واألشجع، واألدق، األحكم، األعلم فهو هو؛ إال العالم يف
األبد». إىل «األسد هكذا أنفسهم يعتربون الذين الرؤساء عند السيايس املستوى عىل أيًضا
إىل يصل الذات حول فالتمركز رأيه؛ بجوار آخر رأٍي إبراز أو معه الحوار يصُعب
للتمركز أخرى صيغٌة وهناك َغرْيِي﴾. إَِلٍه ِمْن َلُكْم َعِلْمُت ﴿َما آية يف كما ُمطلق، مستًوى
والحياة بالخارج الدراسة يف الدليل يكون إنما دليل، ودون إفصاح دون الذات حول
والتعايل اآلخرين، فوق والسمو بالعظمة، اإلحساس إىل ذلك فيؤدي األجانب. مع هناك
الدرس لقاعة متأخًرا يأتي طالبًا كان أن منذ ذلك ظهر وقد محليٍّا. املكونون وهم عليهم،
وحده. منه تأتي والجمال األناقة أن يظن ألنه الجميع؛ إليه ينظر حتى صورة أبهى يف
أنه الناس ونسيان الخارج من عودته بعد األساتذة أحد رغبة يف الغرية تتضح وقد
ثالثة، أو اثنني مقاالت، عدة كتابة وبعد مرص، يف األوىل الصحيفة يف يكتب موجوًدا، كان
االجتماعية» والعلوم واآلداب الفنون «مركز يف يتم اجتماع كل ويف الهدف. يتحقق لم
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يده يرفع املثقفني، مع حوار يف الثقافة وزير مع للثقافة» األعىل «املجلس عىل السابق
ويكون إليه، الوزير نظر يلفت وحتى أكثر الناس يعرفه حتى املتكلمني أول ليكون
يكتب ذلك كل من الغرض يتحقق لم وعندما إليه، املثقفني أنظار يجذب حتى خطابه
الخميني ممثل وأنني إيران، يف اإلسالمية الثورة أنصار من بأنني فيه يتهمني مقاًال
فقاطعته، وقائدها، اإلسالمية الثورة فيه يهاجم الدولة رئيس كان وقت يف مرص، يف
يف العشاء عىل جمعنا املشرتكني األصدقاء أحد حاول وملا العمر. نصف صديق وسميته
ومناقشة باالعتذار هو يبدأ أن فانتظرت نتصاىف، لكي الرشفة إىل الصديق أدخلنا منزله،
وهو املظلوم ألنني أشأ فلم إياه، معاتبًا بالكالم البادئ أكون أن هو وانتظر املوضوع،
الجماعة هاجمتْه عندما ذلك ومع شيئًا. نحقق أن دون الرشفة من فخرجنا الظالم.
بالنجاة، هنأته معي، قبُل من ذلك حاولْت كما عليه االعتداء وحاولْت املتشددة اإلسالمية

يومها. نتحادث ولم أعرج شبه يسري وكان الزمالء، أحد تأبني يف مرة وقابلته
أخذ العربية، الجامعات بإحدى الخارج إىل معاًرا بالقسم الكبري األستاذ غادر وملا
خلفه إليها، امُلعار الجامعة يف مكانه الكبري األستاذ ترك وملا عنه. بدًال القسم رئاسة هو
فعل تقريبًا، أحٌد به يعد ولم فرَّغه حتى القسم أساتذة معظم معه ودعا اآلخر. األستاذ
الفلسفة قسم األستاذ فيه بنى الذي الوقت ذلك ومنذ الخليجية. الجامعة إىل تقربًا ذلك
حتى ذلك بعد قائمة للقسم يعد ولم الوطنية، جامعته يف القسم هدم الخليجية بالجامعة

اآلن.
أستاذٌ وبقي املحاكم، إىل األمر وصل حتى والقضايا الخالف يف فيه تبقى من ووقع
عدم يف سببًا كان أنه عىل والمته الجامعة، اتهمته القسم، يف الشعلة يحمل زال ما وحيد

الحالية. القسم رئيسة ترقية
جامعات إحدى إىل القسم رئيس غادر عندما أخرى جامعٍة يف اليشء نفس وحدث
القسم أعضاء وحاول وطنه. يف قسمه تحطم حتى عاًما عرشين حوايل وبقي الخليج

اإلمكان. قدر بنائه إعادة الحاليني
إدارة وأعطتني األساتذة، أقدم باعتباري املناقشة لجنة يف رئيًسا كنت جامعتي وىف
يملئوها كي مكافآتهم واستمارات املناقشني، أسماء به الذي الظرف العليا الدراسات
به الذي الظرف وأعطت للكلية، وكيلة أصبحت يل قديمة طالبٌة فأخذته عليها، ع وأُوقِّ
األوراق باللجنة العضو مني أخذ املناقشة بعد املداولة ويف األعضاء. أحد إىل املناقشة أوراق
درجته. عن واإلعالن الطالب بنجاح النتيجة هو يقرأ أن اللجنة رئيس وأنا مني طالبًا
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النتيجة اللجنة رئيس يُعلن بأن والقاعدة عليه املتعارف ضد ذلك أقبل هل حرية يف كنت
رشف يأخذ أتركه أن وقررت مني؟ استئذان دون بذلك يقوم العضو أترك أم بنفسه؟
النتائج. إعالن يف الرشف من مزيًدا يريد فهو ذلك؛ من أمنعه وأال النتيجة، عن اإلعالن

أن وأراد اإلقليمية، الجامعات يف املنترش األستاذ عىل الشبان األساتذة أحد تمرد وملا
سعيٌد وهو أكتافه عىل الشبان صعد رئيسها، هو يكون جامعته يف «شلة» لنفسه يقيم
الجامعية الرسائل مناقشة ويف بالفعل رئيًسا يكون أن أراد وملا الجديدة، الرئاسة بهذه
وأعضائها اللجنة رئيس تقديمه بدعوى العلمية اللجنة رئيس قبل أوًال يتكلم أن أراد
يف ذلك بعد أقبله لم جلسة، أول يف مضض عىل ذلك قبلت فلما املستمعني. لجمهور
أول من الكالم من ومنعته رئيس، عىل رئيًسا يكون ال كي للمناقشة، أخرى جلسٍة

الرئيس. عىل رئيًسا يكون أن عنه منعت وقد اآلن حتى فخاصمني آلخرها؛ الجلسة
لجمهور يبني أن يريد وهو القسم رئيس فيها يبدو أخرى جامعٍة يف ذلك وتكرر
مني أصغر هو من اللجنة لرئاسة قدم قد كان وقد الرئيس. عىل رئيس بأنه الحارضين
قبل ذلك فرفضُت عضًوا، الطرف عىل وأنا رئيًسا، املائدة وسط يف يجلس وجعله سنٍّا،
يعتذر أن دون عيلَّ بالسالم يده ا مادٍّ العميد فنزل العميد، إىل ذلك وأرجعوا املناقشة؛

مبارش. غري اعتذاًرا ذلك اعتربت ولكني حدث عما
للجمهور يقدمني أن الجامعة رئيس وأراد اليشء نفس تكرر أخرى جامعاٍت ويف

واألخري. األول هو يكون حتى املناقشة يختم وأن اللجنة، رئيس باعتباري
الدرجة يف مني أقل عضو بل القسم رئيس ال قدمني الذي كان أخرى جامعٍة وىف
تقديم املناسب من وهل فحزنت، الرئيس. عىل رئيًسا باعتباره يتكلم وكان العلمية،
سنٍّا منه أكرب هو من بتقديم يقوم أن الطالب رسالة عىل أرشف بالقسم مساعد أستاٍذ

درجة؟ وأعىل
ثمن؛ بأي يكون إليها الوصول وأن ثقافتنا، يف مطلبًا زالت ما الرئاسة أن يبدو
جماعة ورئيس الجيش، ضباط أقدم وهو السلطة عن نجيب إزاحة أتذكر جعلني مما

ورتبة! سنٍّا منه أقلَّ شابٍّ لصالح األحرار الضباط
ولو إداري رئيٌس يستطع لم الدكتوراه رسائل إحدى مناقشة جلسات إحدى وىف
منصٍب إىل وصلت قد يل طالبة وكانت الجلسة. يرأس أن نفسها الجامعة رئيس كان
إدارية أوراٍق عىل يحتوي العليا الدراسات لجنة من خطابًا تحمل وكانت بالكلية. إداري
رئيس اسم وتحديد املناقشة، وموضوع الطالب، واسم املناقشة، لجنة أعضاء أسماء مثل
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تسلمني لم اللجنة، رئيس باعتباري باسمي الظرف وكان األعضاء. وأسماء اللجنة
رفيع، إداريٍّ بمنصٍب يعمل كان الذي اللجنة أعضاء ألحد سلَّمته بل الظرف الطالبة
ثم للحارضين املناقشة نتيجة هو يُعلن أن العضو هذا مني طلب املناقشة انتهاء وبعد
بالرفض. ستكون اإلجابة أن عرف ألنه إجابتي ينتظر أن دون واألوراق املظروف انتزع
أي حساب عىل رفعة يزداد أن سوى يهمه ال والذي الرفيع املقام صاحب من تعجبت
األمر، يف احرتت قد كنت له. الجمهور بتصفيق ليحظى النتيجة بإعالن كان لو حتى يشء،
اللجنة؛ رئيس اختصاص من يكون النتيجة إعالن وألن ال؟ أم حدث ما عىل أوافق هل
التصفيق فليأخذ تستحق. ال أراها علمية غري قضايا يف أصارع فلن يشاء؛ ما يفعل تركته

َوأَبَْقى﴾. َخرْيٌ َواْآلِخَرُة * نْيَا الدُّ اْلَحيَاَة تُْؤثُِروَن ﴿بَْل اآلية: أذني يف ورنَّت يشاء، كما
تكاليف دفع لرفضهم والجامعة والكلية القسم من استقالتي قدَّمت قد وكنت
الجمعية مع باالشرتاك القسم يقيمه كان الذي السنوي املؤتمر يف العامة الضيافة دار
عائد من دفعه سيتم كان والطلب شيئًا. تدفع لن الجامعة أن مع املرصية، الفلسفية
قبول يتم لم العلمي، النشاط عىل منها للرصف الكلية باسم وضعتها التي الوديعة

الرفيع. املقام صاحب ورفضها االستقالة
وممتلئة طويلة، قامٍة ذات وكانت جديدة. سكرتريٌة أتت للقسم، رئيًسا كنُت وعندما
العادة وكانت وجهها، تقاطيع من جميلة ولكنها عاٍل، كعٍب ذا حذاءً ترتدي الجسم،
لتتسلمها القسم سكرترية أرسل أن الكلية رصاف عند املكافآت بعض لديَّ كانت إذا
وظائفها. من جزء الرصاف مع والتعامل القسم، يف رسمية شخصيٌة وهي عني نيابًة
عني، ونيابة بي الخاصة القسم ورئاسة االمتحانات مكافأة لتسلم الرصاف إىل فأرسلتها
روايتها وحسب يوم كل الكلية إىل أحرض ال كنت وملا جنيه. آالف خمسة مقدارها وكان
غرفتها باب وأغلقت وخرجت باملفتاح وأغلقته بها الخاص املكتب درج يف املبلغ وضعت
وجدتها التايل اليوم يف أتيت وملا والزجاج. باألملونيوم وكان السكرتارية لحجرة واملضاف
معها. تحقق والكلية املبلغ، ورسق املكتب، درج وكرس الباب، كرس ا لصٍّ إن وتقول تبكي
الكلية تحقيق وانتهى الغرض. لهذا سكنها وتجهز الزواج عىل ُمقدمة عروًسا وكانت
فطلبوا املبلغ. وأخذت الدرج قفل وكرست الباب كرست التي هي أنها بصماتها رفع بعد
املحاكمة، بعد جزاءها لتأخذ العامة النيابة إىل يرسلها لكي للعميد طلبًا أكتب أن مني
من بإخراجها الكلية واكتفت جواز». وش «عىل وهي السجن الرسقة فجزاء أفعل؛ فلم

اف. بالرصَّ األساتذة عالقة عن بعيدة إداريٍة وظيفٍة إىل وتحويلها القسم
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ويظن موجود.» إذن فأنا أفكر «أنا فكر مجرد هو اإلنسان أن املثاليون الفالسفة يظن
أعمق الروحي الحب وأن البدن، عن مستقلة تفكر التي النفس أن املسلمون الفالسفة
جوهر هو الجسد إن تقول: الغرب يف املعارصة الفلسفة أن حني يف الجسدي.1 الحب من
املكان يف والسري بالجسد، والحركة الجسد، يف الحيس اإلدراك بونتيه مريلو فعند اإلنسان.
انتهيت ثم مثاليٍّا، نشأُت وقد بالجسد. واملوت بالجسد، والحياة بالجسد، والحب بالجسد،

بالجسد. وانتهيُت بالعقل، بدأُت وجوديٍّا،
ألعب وأنا الطفولة فمنذ الكهولة، وحتى الشباب منذ عيلَّ واملرض الصحة تناوبت
الحال وبطبيعة ملًكا. أبوه يكون بيديه ويمسكها أعىل، إىل الصفيحة يرفع من لعبة
جيًدا، أمسكها أن من وبدًال أعىل إىل الصفيحة فرفعُت ملًكا؛ أبي يصبح أن أريد كنت
املستشفى، إىل بي والدتي فأرسعْت العنق. بجوار تشقها أن وكادت رقبتي، عىل وقعُت
أبوك يصري أن الرضوري من كان «هل وسألتني: صدرها، إىل وضمتني وعالجتني،

ملًكا؟» أبوك وأصبح فقدتك لو أنا أكسب وماذا ملًكا؟
كانت أنها ويبدو الخشب من ثقيلة طاولٍة بجوار أقف السطح يف كنت ثانية ومرًة
املجرباتي برسوم إىل أمي وحملتني فكرسته ساقي قصبة عىل وقعْت رسير، من جزءًا

ساقي. عىل السري أستطيع ال طويلة مدًة وظللت ني، وجربَّ مرص، محطة بميدان
وكان والقطن، بالشاش وربطوني الطهارة، عملية عيلَّ أجروا عندما ثالثة ومرًة
اتطهرت.» «بص له وأقول الجلباب أرفع كنت أذكر، ال صديق أو قريب زائر، يأتينا

ولد!» يا «عيب والدتي: يل فتقول

فاني.» الجسد عشق لكن آخر، مالوش الروح «وعشق الوهاب: عبد يقول كما 1
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الطبيب، عيلَّ كشف العيون. عيادة إىل ذهبُت ضعيف، نظري أن أرستي الحظْت وملا
الكرة كانت بالكرة الحارة يف ألعب كنت وملا أفضل. بطريقٍة أرى فكنت نظارة، وأعطاني
فتتكرس الزجاج، من عدساتها الوقت ذلك يف وكانت النظارة، فُكرست وجهي يف تُقذف
أين «من تقول: والدتي وكانت األرض، عىل ووقوعي الحارة، يف لعبي لكثرة باستمرار

نظارتك؟» فيها تكرس مرة كل يف باملال لك سنأتي
نفيس أجهد كنت اليوم، يف واحدة مرًة الطعام وتناول فرنسا، إىل ذهابي وبعد
الظهر، بعد الكونرسفتوار يف واملوسيقى صباًحا، السوربون يف الفلسفة دراسة بني
املدينة بعيادة للكشف فذهبت باإلرهاق، وأحسست تعبت مساءً. الكمان وعزف والقراءة
وكانت وجبتنَي، نستحق وكنا ونصف، فرنكات بسبعة الطعام وجبة كانت الجامعية،
للطالب ثانية مرًة تخفض ثم ونصف، فرنكات خمسة إىل ِمنح دون للطالب تخفض
واحدة مرًة الطعام أتناول كنت أنني وبما ونصف، فرنكات ثالثة إىل مثيل فقًرا األكثر
فكنت ونصف؛ فرنكات سبعة بمبلغ الثانية الوجبة بطاقة أبيع كنت اليوم، يف فقط
ألنه اإلهانة الفرنسيني الطلبة أحد يل ه وجَّ مرٍة ويف الوجبة. يف فرنكات أربعة أكسب
حيث ماهر؛ ولكن جشع تاجر بأنني فوصفني ونصف؛ فرنكات بسبعة البطاقة اشرتى
يف وقلت لإلهانة حزنت ونصف. بسبعة وأبيعها ونصف فرنكات بثالثة البطاقة أشرتي
بمرض اليمنى الرئة يف مصاب أنني األطباء فاكتشف السبب. يعلم كان ليته يا نفيس
مرتني الوريد طريق عن تنقط بمادة للعالج أشهر أربعة مدة حجزوني ل. السُّ أي الدرن
عىل قضيت وإال ألعمل، آكل أن البرش، باقي يعيش كما أعيش أن مني وطلبوا يوميٍّا.

بنفيس. حياتي
لون أن الطبيبة أختي بنت اكتشفْت أخي. منزل يف كنت مرص إىل عودتي وبعد
مستشفى إىل بالرضورة فأخذتني السلم؛ صعودي عند أنهج وكنت أصفر. برشتي
واحد. برشياٍن أعيش وأنني مسدودة، القلب يف رشايني أربعة أن فوجدوا العيني، القرص
يجري ولكنه جراح، أفضل يد وعىل املفتوح، للقلب عملية إجراء برضورة عيلَّ فأشاروا
مكثت أفضل. كانت ألنها العيني؛ بالقرص وليس الدويل السالم بمستشفى العمليات

العمل. يف نفيس أجهد أال محاوًال خرجت وبعدها باملستشفى، أسبوًعا
تكرب أن فخشوا باملرارة؛ صغرية حصواٍت وجود األطباء اكتشف أخرى مرٍة وىف
املرارة، والستئصال الحصوات الستخراج جراحية عمليٍة إجراء وطلبوا املرارة؛ قناة وتسد

أيًضا. استئصالها فطلبوا «بالربوستاتا» التهابًا وجدوا ثم
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مداواة األطباء طلب قدمي، عىل تظهر جروحه وبدأت السكري بداء أُصبت وملا
من أكثر عىل األمر عرضُت أن بعد سنوات عدة مني استغرق الذي األمر وهو الجروح
استئصال فطلبوا لقدمي؛ االلتهاب ووصل لقدمي امتد قد السكر وجدوا ثم طبيب،

القدم. لكل االلتهاب وصول خشية اإلبهام
ظهرت متواصلة، شهور عدة الفراش عىل رقدتي وطالت املرض طال أن وبعد
الجلوس من األطباء ومنعني بالغة. بصعوبٍة وعالجتها الظهر، أسفل الفراش، قروح
إىل واملاء الدم يتدفق ال حتى أعىل، إىل مرتفعتني تكونا أن بد ال فالساقان مكتبي؛ عىل

فيتورَّمان. القدمني
وكانت سلبية. النتيجة وجاءت لتحليلها، إبطي تحت من عينات أخذوا أخرى مرًة ثم

للبالزما. احتياجي تُظهر الدم تحليل نتيجة
ومساءً، صباًحا الدائمة العني بقطرات عالجه فحاولت أكثر يضعف نظري وبدأ
الزرقاء املياه عمليتَي أجريت ولذلك والكتابة؛ القراءة عىل قادر غري زلت ما ولكني
لم ولكن النظر، ن تحسُّ عىل يساعد بعالٍج مرات ثالث عينيَّ األطباء وحقن والبيضاء،

برصي. يقَو
نتيجة املتوسط، من أقل قليلة، البالزما نسبة بأن الدم تحليل عند األطباء الحظ ثم

الدم. نقل عمليات إلجراء مرات عدة املستشفى فدخلت بالدم؛ اللتهاب
الضغط. لتنظيم بعالج األطباء فأوىص الدم؛ ضغط بهبوط أصبت ثم

الحوض فانكرس سجادة بطرف فتعثرت النوم، بغرفة كنت األرض عىل وقعت ومرة
انكرس. الذي من بدًال معدني صناعي مفصٍل لرتكيب عملية يل فأُجريْت الوقوع، بسبب
إجراء حتى أستطع لم الحركة. عىل قادر غري وأنا أشهر عدة الفراش عىل بعدها رقدُت

الطبيعي. العالج جلسات
حتى وال الكتابة أو للقراءة سواء الرؤية أستطع لم حد إىل نظري تدهور زاد ثم

والكتابة. القراءة عىل ومعاونتي بجليستي فاستعنُت الضوئية. للشاشة النظر
النهوض عىل ملساعدتي الطبيعي بالعالج استعنُت حتى السكر جروح اْلتأمت إن وما

قليلة. لخطواٍت ولو املشاية بمساعدة والسري والجلوس
والخارج، مرص يف والندوات للمؤتمرات وحضوًرا سياحة العالم أمأل كنت أن وبعد
بكريسٍّ أستعني فإنني قمت فإذا عاجز. وشبه رضير شبه الفراش عىل راقًدا استلقيُت
عيلَّ وينفعل عليه أنفعل سنوات. خمس منذ عندي واملقيم املمرض مرافقي يدفعه متحرك
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إىل السفر ويف املستشفيات، يف مكان، كل يف يرافقني بدونه. العيش أستطيع ال ولكني
وأحزن أتعب الخاصة، حياتي عىل يعاونني وممرض، رفيق خري فهو بالخارج؛ املؤتمرات
أكثر، أو أسبوًعا، يغيب املنيا، بمحافظة الصفط بقرية يعيش حيث اإلجازات أثناء لغيابه
عىل وهو األول. وممريض مرافقي يعود حتى أتحمل ولكني خربة أقل ببديٍل وأستعني
أهم عىل ويُطلعني يل، بالغناء ويرسني بالنكات، يضحكني والفن؛ الثقافة من عاٍل مستًوى
تسليم ورفضه األبيض، بالبيت األمريكي الرئيس تشبُّث وآخرها والعالم، مرص يف األخبار
دون زجاجه وتحطيم الكونجرس، مبنى عىل بالهجوم أنصاره وقيام لخليفته، الرئاسة
والعالم العربي الوطن يف عندنا العنف عن يُقال كما أمريكا» يف «العنف آخر: يقول أن
عجزُت أن بعد ويرجعها مكتبتي رفوف عىل املطلوبة املراجع يل يحرض وكان اإلسالمي.
نظًرا األتربة عناء يتحمل وصعوًدا. نزوًال مرهقة الساللم ألن وذلك للمكتبة؛ النزول عن
أضطر فال العلوي بالطابق مكتبي أستخدم كنت وألنني طويلة، فرتاٍت املكتبة لهجران
الدوالب إىل أشري أن يكفيني كان وموضوعاتها، الكتب أماكن يعرف كان والصعود. للنزول
بشكٍل املطلوب يحرض الدواليب وعرشات الكتب مئات بني ومن املطلوب الرف ورقم
يف الحال هو كما رف كل عىل امللصقة موضوعاتها وعناوين املطلوبة، النسخ يعرف دقيق،
كثريًا. ذلك فساعدني فوًرا، املطلوب يل ويحرض يخطئ، يكن لم الضخمة، العامة املكتبات
نفسه عيلَّ فرض وكيف إهماله، عىل وندمُت الجسد، وقيمة الصحة قيمة أدركُت
وحماس حركة وكيل الشباب سن يف وأنا أفعل كنت وماذا كبريًا. شيًخا أصبحُت عندما
الذين املعارصين الفالسفة من أسخر وكنت لها. جسد ال روحي وكأن للعمل، ونشاط
ويحب، بل ويصارع، ويجادل، ويتكلم، املكان، يف يتحرك للكون؛ مركًزا الجسد يجعلون
الذي هو الجسد أن ذلك بعد وعرفت ماديون. بأنهم حاليٍّا السلفيون يفعل كما وأتهمهم
حاوي هو والجسد الروح، وتختفي العقل، يختفي الجسد فبدون والروح، العقل يحمل

الخيام: عمر قال كما بحرارته، الجسد يمد الذي هو والقلب القلب،

ي��ع��ش��ق��ا، أن ال��ق��ل��ب ب��ه��ذا أول��ى
ي��ح��رق��ا، أن ال��ح��ب ض��رام وف��ي
ب��ي، م��ر ال��ذي ال��ع��م��ر أض��ي��ع م��ا
أع��ش��َق. وأن أه��وى أن غ��ي��ر م��ن
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وأدركت باملستشفيات. دائًما نزيًال كنُت الجراحية والعمليات العالج أجل ومن
إىل أقرب الخاص فاملستشفى الجامعي؛ واملستشفى الخاص املستشفى بني الفرق
العالج. من يعطونه مما أكثر املكسب منه يريدون للمرىض، عالج إىل وليس التجارة
املرض، من الكسب عىل للتغطية إسالميٍّا اسًما أخذت التي املستشفيات أحد يف كنت
من فعجبت جنيه؛ آالف ثالثة ثمنها وكان فيه، واحدة ليلًة مكثُت باملريض. والتجارة
اإلخصائي يسأل حتى أخرى ليلًة أنتظر أن األطباء أحد مني وطلب املرتفع. الثمن
باملستشفى؟ الليلة ثمن ارتفاع سبب عن فسألته املغادرة، إمكانية عن االستشاري أو
محل من أبتاعها التي الصغرية الزبادي علبة أن ورأيت املرصوفات، كشف فأعطاني
الخروج فقررت جنيًها؛ وسبعون خمسة املستشفى يف ثمنها واحد جنيٍه بحوايل البقالة

كبرية؟! تجارًة أصبحت كيف أفكر وأنا املنزل إىل وعدت الليلة، ثمن دفعُت أن بعد
قسم يف قريب خاصٍّ مستشًفى إىل فذهبُت دم؛ نقل إىل حاجة يف كنت أخرى مرٍة ويف
يف حتى االنتظار من فعجبت العرشين. ترتيبي وكان املرىض من طابوًرا رأيت الطوارئ.
نقل أجله؛ من جئت ما وطلبت الرسعة! عىل يعتمد املفرتض من والذي الطوارئ قسم
املستشفى ويف اإلجراء. بهذا يقوموا حتى املستشفى أدخل أن فطلبوا البالزما، لقلة الدم
املمكنة. وغري املمكنة األشعة وكشوف املمكنة، وغري املمكنة التحليالت كل يُجرون رأيتهم
تكتمل لم التحليالت إن فقالوا التالية، الليلة وانتظرت الدم، نقل دون األوىل الليلة ومرت
«أين سألت: الليل حلَّ وعندما الرضورية. وغري الرضورية التحليالت أيًضا وأجروا بعُد،
فقلت: بعُد.» يصل لم وأنه قريب آخر مستشًفى من يأتي الدم «إن قالوا: الدم؟» نقل
االنتظار أستطيع ال فأنا الليلة الدم إعطاء وأرجو ساعة، من أكثر يستغرق ال نقله «إن
الخروج!» «أريد فيهم: فرصخت بعُد، الدم يصل ولم الثانية الليلة ومرت ذلك.» من أكثر
عدة فيهم ورصخت الخروج.» أريد بل دًما أريد «ال قلت: قادم.» فالدم «انتظر، قالوا:
وليس للتكسب، كبرية بقالٌة املستشفى هذا وأن أطباء، وليسوا تجار بأنهم رصخات
«انتظر وقالوا: ساعدي. طريق عن ونقلوه برسعة، الدم فأحرضوا للعالج؛ مستشفى
إىل وصلت قد البالزما نسبة أن أم أخرى كميًة تريد هل ونعرف الدم، نحلل حتى
أن الصباح يف لهم وقلت الثالثة. الليلة فانتظرت منها!» يقرب ما أو املطلوب املستوى
نتيجة كانت التحاليل. نتيجة كانت مهما أخرج سوف ألنني الحساب كشف يحرضوا
دفعتها جنيه، آالف تسعة الحساب وكان الخروج، فأردت املتوسط، قاربت قد التحليل
ومجانًا إجباريٍّا املريض زوار أحد من منه بدًال يأخذون الدم، من واحٍد كيٍس مقابل يف
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أن عرفت داٍع. دون ليال ثالث إقامة إىل باإلضافة الجنيهات، بآالف آخر ملريٍض إلعطائه
التجمعات وسكان األعمال، ورجال التجار، إال يدخلها ال تجارة، الخاصة املستشفيات
أخرى ألًفا وأعطيتهم الدخول، عند جنيه آالف ثمانية دفعت قد كنت الجديدة. واملدن

الفقراء؟!» يفعل «وماذا وتساءلت: الخروج، حني
فرنسا ألن بالفرنساوي؛ واملعروف العيني القرص مستشفى إىل أخرى مرًة وذهبت
بطاقة وعندي لها، وتابٌع القاهرة جامعة طب لكلية مجاور مبنًى وهو أنشأته، التي هي
يوًما فيه قضيت املرافق. إقامة تكاليف مقابل سأدفع كنت ولكني فيه، مجانية عالٍج
غادرت وملا الحساب. تحت مرافقي إقامة تكاليف جنيه خمسمائة فيه ودفعت واحًدا،
بعد املبلغ باقي بإرجاع وعدوا ألنهم وتعجبت جنيه. أربعمائة حسابه كان الثاني اليوم

اآلن! حتى شيئًا أستلم ولم شهرين،
مستشفيني إىل حولوني الكورونا، مرىض أعداد زيادة بعد املستشفى أُغلق وعندما
وانتظرت العيني، القرص مستشفى من القريب األول اخرتُت أحدهما، الختيار آخرين
سيأتي أنه وأبلغوني املرىض، عىل يمر كان املستشفى مدير ألن املدخل؛ عند ساعتني مدة
املستشفى، ملدير أذهب أن فطلبوا عاليًا؛ صوتي رفع يف بدأت أحد يأِت لم وملا قريب، عن
حتى قليال «انتظر قالوا: أعىل، إىل وصعدت سيستقبلني.» أحًدا أن هلل «الحمد قلت:
بجوار أخرى ساعًة فانتظرُت جراحية.» عملية اآلن يجرى ألنه املختص؛ الطبيب يأتي
وأنا ساعات ثالث غاضبا: عاليًا مجدًدا صوتي رفعُت أحٌد يأِت لم وملا الكهربائي، املصعد
وكيف بالدنا؟ يف املرىض يعاَلج كيف أفكر وأنا غاضبًا، املستشفى من وخرجت أنتظر!

يستقبلونهم؟!
إعطائي يف وبدءوا الفرنساوي، العيني القرص مستشفى دخلُت أخرى مرٍة ويف
األدوية إن قالوا قصرية مدٍة وبعد الوريد. طريق عن بالتنقيط أحتاجها كنت محاليل
من لرشائها املمرض مرافقي أرسلُت حسابي؛ عىل رشاءها عيلَّ وإن املستشفى من انتهت
فقالوا العني، لحقن أحتاج كنت عندما اليشء نفس وتكرر املستشفى. خارج صيدلية
الواحدة ثمن وكان ثالث، إىل أحتاج وكنت كله، باملستشفى واحدة حقنٌة إال توجد ال
الخاص. حسابي من جنيه ألف بمبلغ حقنتني أشرتي أن عيلَّ وكان جنيه، خمسمائة

من نوع «هذا قائًال: الحقنتنَي وأعطاني صديقي، وكان العيون، طبيب وحرض
برشائها، املريض ويطالبون ويبيعونها، مجانًا، األدوية يأخذون املستشفى، يف الفساد

لديهم.» وجودها عدم بدعوى
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فأجلسوني املجاني الجامعي العالج بطاقة لهم وأظهرت آخر، مستشًفى إىل وذهبت
هذه «ثمن يل: قائًال تاجر وكأنه بضاعته عيلَّ يعرض طبيب مساعد وأتأنى مقعد، عىل
ألن مزدوجة؛ غرفًة أريد «إنني لهم: قلت كذا.» الثانية الغرفة هذه وثمن كذا، الغرفة
وكان سأغادر.» «ال، قلت: أخرى.» غرفة يف وأنت غرفة، يف هو «ال، قالوا: معي.» ممريض
مع وتحدث وذهب تغضب.» «ال قال: العيني، القرص من العيون طبيب صديقي معي

مزدوجة. واحدٌة غرفٌة أطلب، ما عىل وافقوا حتى االستقبال مكتب
خوًفا قدمي إصبع من جزء الستئصال صغرية جراحٍة إجراء وقتها املطلوب كان

كله. الجسم ثم القدم، ثم األصابع، باقي يف االلتهاب انتشار من
طلبوا الجراحة إجراء وبعد العمليات، غرفة إىل ونزلُت التايل، اليوم يف الجراح أتى
إني الخروج قبل التايل اليوم يف قالوا التايل، اليوم يف الخروج ثم واحدة ليلًة االنتظار
وأخرى مقطعية أشعًة وأحتاج وكذا، كذا أشعة إىل وأحتاج وكذا، كذا تحليالت إىل أحتاج
أو اليوم وسأخرج الجراحية العملية أجريت لقد كله؟ لهذا الحاجة «وما فقلت: صوتية.
لفحص غرفتك يف عندك حتى جهازه ينقل خاص أشعة طبيب سيأتي «ال، قالوا: غًدا.»
النهائي الفحص ليفحصك آخر طبيٌب سيأتي ثم العملية، نجاح عىل ليطمئنوا الساقني؛
«اإلخصائي قالوا: ثم للغاية. وآملني األشعة، جهاز ومعه ليًال املستشفى طبيب جاء ليًال.»
«فلماذا لهم: قلت املستشفى. يف أخرى ليلًة أقيض أن يجب وإنه ظهًرا.» غًدا سيأتي
ثم أدق.» «هو قالوا: املستشفى؟» يف املطلوبة األشعة إجراء تم وقد اإلخصائي يأتي
بجهاز مرة مرتني؟ وتؤملونني األوىل، املرة يف دقيق غري جهاًزا يستعملون «وكيف قلت:
ألنه اإلخصائي؛ انتظار دون الخروج عىل وصممُت اإلخصائي؟» بجهاز ومرة املستشفى
حاجة ال أنه كما أخرى، مرًة األشعة لتكرار حاجة وال باملستشفى عمله تم بعمل سيقوم
واحدة؛ دقيقًة أمكث «لن وقلت: الليلة، نفس يف الخروج عىل وأرصرت مرتني. الثمن لدفع
إىل شكوى وسأقدم ولتجارتكم، لكم ضحية وتجعلونه باملريض، تتاجرون تجار ألنكم
يل.» وقدموها الليلة املطلوبة التكاليف احسبوا تالميذي. أحد الجامعة فرئيس الجامعة؛
املبلغ فدفعنا ومرافقي، ممريض إقامة مصاريف كانت جنيه آالف أربعة يومها طلبوا
املستشفيات يف باملرىض التجارة عن ابتعدنا أن بعد فرحني املنزل إىل وعدنا املطلوب،

الخاصة.
تعطي إما غرفتي، تدخل ممرضة كل كانت الجامعي باملستشفى إقامتي أثناء وىف
فهمنا هل وتطمنئ ضاحكة، إلينا تنظر كانت السكر، نسبة أو ضغًطا، تقيس أو حقنة،

187



الثاني) (الجزء ذكريات

النظافة، أدوات تحمل األقل، عىل ساعة كل مرة النظافة عاملة تأتي ثم تخرج، ثم الدعاء؟
ذهابًا الغرفة أرضية تنظف بأنها تتظاهر املريض، رسير حول تحوم والجردل املكنسة

والنصيب. القسمة تأخذ أن بعد إال الغرفة من تخرج وال الشفاء، لنا وتتمنى وإيابًا،
الكالم، نفس وتقول العمل بنفس لتقوم أخرى نظافة عاملة تأتي بساعة وبعدها
الحمام، تنظيف نسيت السابقة العاملة إن تقول ثم والنصيب. القسمة نفس وتنتظر
وتتمنى تعود تذهب أن وقبل الغرفة باب إىل تصل األكمل. الوجه عىل بذلك قامت وإنها
كل أتساءل وكنت مرتني، والنصيب القسمة فيه ما أعطيها فكنت العاجل، الشفاء لنا
هل الرواتب؟ قلة هل املعيشة؟ غالء هل الجشع؟ هل الفقر؟ هل نفيس: وبني بيني مرة

مًعا؟ ذلك كل
فسألنا: يعمل. ال التليفزيون وكان املستشفى، يف بغرفتي أخرى مرٍة يف وكنت
موجود كنرتول) (الريموت التليفزيون لتشغيل التحكم جهاز إن فقالوا السبب؟» «ما
فإذا مقابله، يف الشخصية بطاقته ترك إذا إال للمريض يعطى وال التمريض، غرفة يف
الشخصية؛ البطاقة موضوع نسينا وقد وتنتظر، لنا تعطيه الجهاز ومعها املمرضة أتت
دون تخرج ثم كنرتول»، «الريموت لتسلمنا والنصيب القسمة فيه ما نعطيها أن تنتظر

والنصيب. القسمة من أخذته ما يكفيها البطاقة.
إن له ويقول الشفاء، له تمنى املصعد مريض دخل إذا املصعد عامل حتى إنه بل
عىل أجله من سيوقفه ولكنه املريض، طلبه الذي الدور عند يتوقف ال عطالن، املصعد

والنصيب. القسمة يف طمًعا الخصوص؛ وجه
تحولت والتي اإلسالمية املستشفيات يف وحتى التجاري التعامل هذا أسفر وقد
فكانت عليها؛ الحكومة وتضييق اإلسالمية الحركات أزمة بعد خاصة مستشفياٍت إىل
اإلسالمية املستشفيات يف خاصًة استحياءً أكثر املصعد وعامل النظافة وعامالت املمرضات
الطلب من ليس االستحياء وكان استعماله، عند املصعد يف يرتفع القرآن وصوت خاصًة

املطلوب. املريض يفهم حيث النظرات طريق عن كان بل املبارش
ل وأفضِّ للمستشفى، الذهاب أحب ال أصبحُت والكثرية املتكررة التجارب هذه وبعد
كنت للمستشفى، الذهاب يقتيض ال األمر كان إذا باملنزل لفحيص الطبيب يأتيني أن
لساعاٍت واالنتظار أيام لعدة املستشفى يف املكوث من األقل وللثمن لراحتي ذلك؛ أفضل

االستقبال. غرف يف
البقالة؛ ومحالت املطاعم مثل للمنازل األدوية توصيل نظام الصيدليات اتبعت كما
رضورات ليواجه الطلبات، توصيل عامل عليه يحصل الذي املادي وللعائد املريض لراحة
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الجسد رضورات

التوصيل «فاتورة» فأصبحت البسيط املبلغ بهذا تبخل العائالت بعض كانت الحياة.
إجبارية.

السؤال: ويظل أكثر. يطلب وال الفاتورة بأخذ فيكتفي والغاز الكهرباء محصل أما
شحاذين إىل كله الشعب تحويل أم واألخالق الجشع أم االجتماعية والبيئة الفقر هو هل
رضيبة طريق عن اليشء نفس تفعل أن الحكومة تخجل وال للمساعدة؟ يحتاجون
التي الرضائب أنواع وكافة الرسيعة الطرق عبور ورضيبة اإليجارات ورضيبة املبيعات

ببطالنها. الدستورية املحكمة حكمت
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جديدة؟ بدايٌة أم أخري مثًوى

الذكريات هذه يف األخرية النهاية تسمى وال بداية، لها نهاية وكل نهاية، لها بداية كل
أي األخري املثوى يف بتفكري تنتهي ولكنها السعيد، بالفقر بدأت كما السعيدة بالنهاية
األخري تعني وال فيه. رسالته وأداء العالم، هذا يف وجوده يف وقبلها اإلنسان، نهاية يف
عنها. اإلنسان يبتعد التي الدنيا آالم تعني بل آخر، عالٍم إىل الدنيا وترك أتى اآلخرة،
هل اآلخر؟ العالم إىل أغادر أن قبل الدنيا يف رسالتي حققت هل األخري: املثوى يعني
جيل فلكل جييل، رسالة حققت وهل العام»؟ اإلسالمي «املنهج من تمنيته ما حققت
نفيس أصحح أم «ذكريات» يف إليها أستمع هل الرسالة، أداء بعد وماذا عرصه؟ يف رسالة
لم جديدة فاكهًة تحمل النهر، ضفاف عىل ولو أخرى شجرٌة ذهني يف تنبت أم بنفيس؟
نعيًما القرب، حياة من ابتداءً آخر عالٍم إىل العالم هذا أترك هل قبُل؟ من ذهني يف تكن

الحساب؟ يوم حتى الجديد، البعث حتى عذابًا أو
األخرى الحياة حتى الذكريات ورشيط القرب حياة من ابتداءً نفيس حاسبُت وإذا

أُعاقب؟ أم أُثاب أرسب؟ أم فأنجح الحساب فيها يتم التي
األرض، خارج حساب ليوم استعداًدا األرض تحت الضمري ويقظة األخري املثوى
أمامي تحرض هي ها عليها املشاهدات وتفضيل الدنيا، يف عنها بعدُت التي فالغيبيات
حياة املوت بعد فالبعث الدنيا. يف ُسمعُت كما اآلخرة يف جوابي الناس ليسمع ثقة بكل
الزمن، بفعل نسيه ما ويتذكر فعل، ماذا اإلنسان يعرف حتى الذكريات ورشيط الضمري

غريه. مع الحساب ساعة وانتظر
ويمينًا، يساًرا لألفعال، تدوين هناك عنه، وأجيب منه أتحقق افرتاض األخري املثوى
رشيط يطابق ال أو يطابق قد الذي القضاة، مائدة عىل حسابي فأجد أعىل إىل فأصعد
ال إذ والرد والنسيان النسيان. ضد املستنرية فالقراءة تَنَْىس﴾. َفَال ﴿َسنُْقِرئَُك الذكريات.
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الصعب من ألنه املوضوعي؛ التاريخ يف تُخطئ قد يشء. كل تتذكر أن الذاكرة تستطيع
﴿َربَّنَا االستطاعة. فوق ذلك فيكون حية. تجارب الوعي يف ترتك ال التي املوضوعات تذكر
ِمْن الَِّذيَن َعَىل َحَمْلتَُه َكَما ا إِْرصً َعَليْنَا تَْحِمْل َوَال َربَّنَا أَْخَطأْنَا أَْو نَِسينَا إِْن تَُؤاِخذْنَا َال
وإخالص بصدٍق الحياة يف الرسالة أداء أليس ِبِه﴾. َلنَا َطاَقَة َال َما ْلنَا تَُحمِّ َوَال َربَّنَا َقبِْلنَا
الصالة مثل والتعلم العلم يف ، والتقيصِّ البحث يف عمره اإلنسان قضاء أليس نجاٌة؟ فيه
تحرير أو أرض، تحرُّر نبيلة، غايٍة تحقيق أجل من العمل أليس الخمسة؟ األركان وباقي
االستبداد، لدابر قطع أو وطغيان، ظلم عىل قضاء أو ومساواة، عدالة تحقيق أو برش
* َراِضيٍَة ِعيَشٍة ِيف َفُهَو * َمَواِزينُُه ثَُقَلْت َمْن ا ﴿َفأَمَّ امليزان؟ يثقل ما ذلك كل يف أليس

َحاِميٌَة﴾. نَاٌر * ِهيَْه َما أَْدَراَك َوَما * َهاِويٌَة ُه َفأُمُّ * َمَواِزينُُه ْت َخفَّ َمْن ا َوأَمَّ
أدَّى وكأنه واطمئنان، راحة يف األخري مثواه يف اإلنسان تجعل الطيبة األفعال
«العلماء لألعداء مقاومة والتعلم جهاد، والعلم املمات. وحتى الصبا منذ كلها الشعائر
أي يف العاِلَم يهم وال ظالٌم، يف فهو الحجاب عنه يكشف أن قبل العاِلم األنبياء.» ورثة
تَُموُت﴾. أَْرٍض ِبأَيِّ نَْفٌس تَْدِري َوَما َغًدا تَْكِسُب َماذَا نَْفٌس تَْدِري ﴿َوَما يموت أرض

فهل األول املكان امتأل وإذا واألصدقاء؟ األهل مع الجسد؟ يبقى أين يف والتفكري
واألحفاد؟ األبناء ملثوى جديدة أرٍض عىل الحصول األعزاء واألبناء الحبيبة للزوجة يجوز
إال الجسد من يبَق فلم أحًدا، ترفض وال فيها، ليستقر أتاها من لكل تتسع األرض أن أم

يموت؟ أرٍض بأي اإلنسان يعرف وال العظم،
ليحسن جديد من الوراء إىل يعود أن اإلنسان يستطيع ال األخري املثوى يحني وعندما
ألنه يجدي ال والندم يتأخر، وال يتقدم فالزمان نياته؛ وتصدق ضمريه، ي وينقِّ أفعاله،
فات. ما عىل وحزن مىض، ما عىل تحرس ألنه يفيد ال والندم . وىلَّ الذي للمايض اسرتجاع
يعود ال الزمن ولكن أمامه، متسًعا العمر كان وقد صالًحا، ليفعل يعود أن اإلنسان يود
التوبة، بعد الحياة يف إال تكون ال الثانية والبداية بداية، تكون ال والنهاية الوراء. إىل
والرحمة أمه. رحم إىل يعود ال فاملولود وانتهى؛ الفعل تم فلقد يفيد، ال واالستغفار
أكن لم إن …» الخيام: عمر يقول كما وليس الحياة، يف التوبة بفعل مرشوطة اإللهية

رحمتك». يف أطمع فإنني … طاعتك يف أخلصت
الذنوب يغفر هللا أن يعني وال اآلخرة، يف رحمة تتبعه ال الدنيا يف السيئ فالفعل
فالتوحيد له؛ رشيك ال واحد هللا بأن عددي حكٍم مجرد هو الرشك أن الرشك، إال جميًعا
يكون ال حتى والوجدان، الفكر بني والباطن، الظاهر بني والعمل، القول بني الدنيا يف
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القول وحدة هو فالتوحيد به؛ يشعر ال يشء يف ويفكر يفعل، ال ما يقول منافًقا، اإلنسان
يوجد ال أنه األخري املثوى يف وهو شعر الوليد بن فخالد والوجدان، والفكر والعمل،
النعاج. تموت كما يموت وهو رمح، طعنة أو سيف رضبة به ليس موضع جسده يف
فالتوحيد باألفعال؛ توحيًدا ليس باللسان والتوحيد التوحيد، أساس هو املوحد فالفعل

األوطان. خارج هروبًا وليس العرص عىل شهادة
الذي الذكريات رشيط وهو املمات، حتى املولد من املمتد الفعل األخري املثوى ويعني
ندم فإذا عليها، يندم وال حياته، مسار يرى األخرية، اللحظة يف اإلنسان ذهن يف يمرُّ

فيها. املأساة للحظات نظًرا لرؤياه جدوى هناك تعد فلم الرشيط، توقف
والفضة والذهب املال هو الرتاث وليس األخري. املثوى قبل برتاثه اإلنسان يهتم
له يصنعون التاريخ، سجل ويف أقرانه، وفكر ذهن يف يرتكه ما هو بل واملصنع، واألرض
األنفس، ويف القلوب ويف والعقول األذهان يف تراثه التاريخ يدون كما ُمدوَّنة، أخرى سريًة

تبقى. مؤلفاته احرتقت وإن حتى القادمة، األجيال قلوب يف تشتعل جديدة ناٌر
عليه، يعتدي من تحرق الوطن، لهيب من وجزء التاريخ يف حركة «الذكريات»

األوطان. هجرة بسبب يربد من وتُدفئ
نوره. يحجب لم ملن ونوٌر يحياها، ملن حياة و«الذكريات»

وتشعل الناس، تحرك السماء، قبل األرض يف لصاحبها الخلود حقيقة و«الذكريات»
الوجدان. وتحمل النفوس، ماتت إذا القلوب

بل الرشك، كتمثال ثابت معدني أو حجري تذكاريٍّ نصٍب إىل «الذكريات» تحتاج ال
ألفعال. ومشاهدات ألقوال، مستمرة قراءٍة إىل تحتاج

أمثلٍة إىل وتتحول القلوب، يف تُحفظ ميتًا، حجًرا وليست حية طينٌة «الذكريات»
عرابي. أحمد مذكرات مثل بلدية وأغنياٍت شعبية،

وتجعله عليه، نفسها األخرية اللحظات تفرض عتيٍّا العمر من اإلنسان يبلغ وعندما
أصابعي بني من يفلت الزمن تركُت هل شيئًا؟ فيه أفعل لم زمٌن مرَّ هل ترى يا يتساءل:
عىل منه قاربت أو األخري املثوى يف وأنا هل والوطن؟ املجتمع نحو بعميل فيه أقم ولم
التاريخ لحكم مستعد أنا هل للناس؟ نافًعا كان حد أي وإىل املايض؟ يف أنجزته بما علم
التفكري هل والرحمة؟ للمغفرة طلب دون نفيس، عن الدفاع عىل وقادر املستقبل؟ يف عيلَّ
عىل قادًرا أكون أن أو سعيًدا أكون أن من يمنعني حيٍّا زلت ما وأنا األخرية اللحظات يف
قارئة تساعدني الفراش، طريح وأنا الذكريات هذه أكتب والعمل؟ العطاء يف االستمرار
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املستقبل من أخاف ال األعصاب، آالم لهيب من أتألم وأنا يل وتكتب منها، أسمع الفنجان،
الحارض. يف أؤديه زلت وما املايض، يف واجبي أديت قد كنت إذا

ما وقيمة حققُت؟ ماذا أدري أن دون ومغادرتها الحياة لرتكي أحزن ذلك ومع
يدافع وصدقي يل. تشفع فأعمايل اآلخرة؛ يف وال الدنيا يف الشفاعة أحب ال حققت؟
يخشون هم املؤمنني. بعض منها يخىش التي الصغرية أخطائي يمحو وإخاليص عني،
تُنىس حني يف الذكريات، يف تبقى التي الكبائر بفعل مرهون ومستقبيل الصغائر، من

«اللمم». الكريم القرآن سماه ما وهي الصغائر،
حتى النهاية، حتى رسالتي أديت بأنني مني إحساًسا أخشاه أن دون املوت يف أفكر
األخري كتابي أنهي وكنت القارئة، مساعدة بفضل أعمل كنت املرض فراش عىل وأنا
جزءًا أتصوره كنت الالتينية». وأمريكا وآسيا أفريقيا الثالث، العالم يف الوطني «الفكر
أفردت الثالث، العالم دول بباقي العربي والوطن مرص أساوي أن عيلَّ عزَّ وملا واحًدا،
ورأيت الجزء هذا انتهى وملا اإلسالمي». والعالم العربي والوطن «مرص ثانيًا جزءًا لهما
الفصل ورأيت املعارصة» «مرص والثاني مرص» يف الوطني الوعي «نمو األول الفصل أن
هذا أصبح والعروبة. واإلسالم واإلسالم، والعروبة، العربي، الوطن إىل انقسم قد الثاني
والصحوة والنهضة، اإلصالح يضم ثالث جزءٍ لعمل اضطررت ثم الثاني، الجزء هو

اإلسالمية. والثورة األسيوية
الجزء يف بدأت مطبوع، نصٍّ إىل اليدوي املخطوط بتحويل السكرتارية تباطأت وملا

العمرية. املراحل طريق عن وليس املوضوعات طريق عن «ذكريات» من الثاني
«ذكريات» من الثاني والجزء األخري، كتابي من الثالث الجزء أختتم أن وقبل
«التفسري أن ورأيت الكريم». للقرآن الشعوري «التفسري وهو آخر موضوع أمامي برز
التي للموضوعات العقيل والبناء املفهرس، واملعجم املضمون تحليل عىل يقوم املوضوعي»
اإلحساس عىل يقوم الشعوري التفسري أن حني يف والفساد. والظلم الفقر مثل: تهمنا
الخربات تحليل ويستعمل عشتها، التي الحية التجارب تُطابق حية كتجارَب باآليات
وذهني وفكري عقيل يف يتفرع ما آخر هذا يكون وقد الحياة، ويف النص يف الشعورية

الزمن. وامتد العمر بي طال ما إذا موضوعات من وقلبي
حدث كما أتوقعه، ال زرًعا تُنبت باملياه السليمة والرعاية الطيبة، األرض أن ويبدو
«الثقافة عن أخرى دراسٌة ذهني يف برزت «الذكريات». من الثاني الجزء هذا أصحح وأنا
مثًوى يوجد فال ٢٠٢٢م. القادم للعام العامية» واألمثال واألزجال األغاني يف الشعبية
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جديدة؟ بدايٌة أم أخري مثًوى

تعني ال فاملثوى للنهاية؛ جديدة بدايٌة باستمرار توجد وإنما للبداية، نهاية وال أخري
ال الذي املستقيم بالطريق أشبه واألخري الحياة، تجدد تعني قد بل املوت، بالرضورة
ونتاجه، ثماره تنتهي ال الذي والنخيل األشجار تنبت ضفتَيه وعىل األفق، يف إال له نهاية
يف نسري ونحن الصغرى ابنتي مع كنت كما بها أضحك ُمزحة وليست حقيقة وهذه
سنصل؟» «متى وتسأل: السيارة، ركوب من وتملُّ األندلس يف كنا عندما العام، الطريق
تتواىل فاألشجار أخرية؛ شجرة تأتي وال األخرية.» الشجرة هذه «عند لها: أقول وكنت
يُنادي كما الرتاب تحت الرقدة يعني ال األخري» «املثوى فتعبري لها، نهاية وال باستمرار
الذي املحارب اسرتاحة يعني بل الرتاب» تحت الراقدون «أيها أغنيته يف الوهاب عبد
أي التعبري هذا يعني وال النزال. عىل قادًرا زال ما وهو أمامه، القتال ميادين تتجدد
الحياة بل النهائي، املوت يعني وال جديدة. ببدايٍة بل األخرية، النهاية بقرب إحساس
ال الذي املستقبل يف األمل بل أُحب من فراق عىل والحزن التشاؤم يعني وال املتجددة.
يعني ال األخري» «املثوى فتعبري املستقبل؛ مستقبل يُصبح بل أبًدا، ماٍض إىل يتحول

باألمل. الحياة بداية يعني ولكنه باملوت الحياة نهاية
الفكري فاإلبداع جديدة؛ بدايًة تكون قد النهاية فإن نهاية لها البداية كانت إذا
األخري» «املثوى يف النهايات ظهور فبمجرد ينتهي؛ ال اإلبداع ألن نهايات؛ ال بدايات
قوة يوازي الجسد ضعف أن ويبدو الجسد. ضعف من بالرغم جديدة بداياٌت انبثقت
فإنه بدأ إن يتوقف؛ ال فالزمان النفس، خلود عىل الرباهني يف سينا ابن الحظ كما العقل
قارب كلما الجديدة وبداياته وتجدده بمساره الزماني الوجود يشعر أن واملهم ينتهي. ال

يقطعه. الذي هو والجسد متصل مساٌر فالزمان االنتهاء؛ عىل
األغاني يف الشعبية «الثقافة كتابة استطاعتي يف لكان عندي الزمان استمر فإذا
األدبي واإلبداع السماء من النازل الوحي بني فرق ال أنه ألبني العامية» واألمثال واألزجال

الكريم». القرآن يف املرأة «صورة أيًضا كتبت وربما األرض. من الصاعد
الشاذة املرأة الثالثة: نوح»، «امرأة الغائبة املرأة الثانية: «حواء»، املغوية املرأة األوىل:
هاجر، لتزوجه ت ضحَّ إبراهيم» زوجة «سارة ية املضحِّ املرأة الرابعة: لوط»، «امرأة
العزيز» «امرأة املفتونة املرأة السادسة: اليمن»، ملكة «بلقيس الجميلة املرأة الخامسة:
الثامنة: النهر، يف ابنها وضعت التي موىس» «أم األم املرأة السابعة: بيوسف، افتُتنت التي
املؤمنة املرأة التاسعة: لها»، ليسقي موىس استسقت التي املستحية «الفتاة املستحية املرأة
عرشة: الحادية الرسول»، زوجة «خديجة املحبة املرأة العارشة: املسيح»، عيىس أم «مريم

«زينب». الفاتنة الزوجة املرأة عرشة: الثانية بكر»، أبي بنت «عائشة املحبوبة املرأة
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الزوجات، وتعدد والخصام، واملهر، والطالق، الزواج أحكام الثاني الجزء ويتضمن
الجسد. وغطاء واللباس والشهادة، واإلرث، واإلماء، والجواري والسبايا اليمني، وملك

ذلك كان سواء والالمصدق املصدق بني القرآني الجدل عن كتبُت الزمان امتد وإن
انتصار األول: املصدق. حجج وانتصار الالمصدق حجج وهزيمة بعدها، فيما أو الدنيا يف

اإليمان. عىل العقل انتصار والثاني: العقل. عىل اإليمان
Over- عامة رؤيًة ويتضمن الثالث، الجزء الذكريات لكتبُت أكثر الزمان امتد وإذا
كالجزء مراحل إىل تقسيمها دون والسياسية والثقافية العلمية حياتي لداللة ،all view
لحياة النهائية والنتيجة العمر خالصة فيها أضع الثاني. كالجزء موضوعات إىل أو األول
تاريخ مجرد فيه ويُصبح أثر، بال ويرتكه العالم هذا يأِت لم رسالة، صاحب عالٍم

القادمة. واألجيال اآلخرين لذكريات
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اخلامتة

الذاتي والنقد للدفع محاولة

أو بهذا املقصود من يعرف أن يحاول ناقد وكل «ذكريات» من األول للجزء النقد كثر
يف املوضوعي الكشف إىل الحياة لتجارب الذاتي التحليل من الذكريات ل ويحوِّ بذاك،
وقائع؛ أو أشخاًصا املوضوعي، بالجانب صلة لها ليس والذكريات والتاريخ. املجتمع
نقٌد هو مرص يف الرسيع النقد أن يبدو عليها، أحكام تصدر ال أي قوَسني بني إنها إذ

ذم؟ أم مدح هو هل وملعرفة ظنٍّا، إليه يُحال وما النص بني يطابق تاريخي
ويتساءل تذكرني؟ لم ملاذا أنا؟ أين «ذكريات» من األول الجزء قراء أحد ويتساءل
قارئ فكل ذلك؟ من أكثر عني تكتب أن دون فقط واحد سطٍر يف ذكرتني ملاذا آخر

عنه؟ الحديث حجم وما هو؟ أين نفسه، خالل من إال الذكريات يقرأ ال وهو يسأل
منه تنبع الذي املوضوع كان إن خاصًة عليه، يُردُّ والذم برتحيب، يُقبل واملدح

منه. لتنتفع إليه وتتقرب بحمده، تسبح جماعًة كوَّن قد الذكريات
الصدق مقياس ألن طبيعي؛ وهذا التاريخية األخطاء بعض يف الذكريات تقع وقد
وباقي الذكريات بني فرق وهناك الخارجي. للواقع مطابقتها وليس ذاتها هو فيها
انسيابها، يف صدقها فالذكريات الذاتية. والسري واليوميات، املذكرات، مثل األدبية األنواع
يف فصدقها األخرى األنواع أما السينمائي، بالرشيط أشبه وهي الطبيعي، وانطالقها

للتاريخ. مطابقتها
كي باإلرادة أو الرقيب، بمقص التدخل حني إال وكذب صدق بها ليس الذكريات
األخرى األنواع أما التأليف، إىل أقرب تكون حينئٍذ آخر. جزءًا تضيف أو جزءًا تستبعد
حوادث وتصف محدًدا، واقًعا تخصُّ ألنها الرقيب؛ مقص فيها يتدخل أن حرج فال

محددة.



الثاني) (الجزء ذكريات

فالذاكرة أخرى؛ لحظٍة يف تذكرها يتم ثم كتابتها حني بعضها يُنىس قد والذكريات
سياقاٍت يف التكرار ها يعمُّ وقد والنقصان. الزيادة والنسيان، التذكر لقوانني تخضع
سياقاٍت يف أحيانًا تتشابك فالذكريات بالجامعة. العالقة أو باملرأة العالقة مثل، أخرى
الحوادث تذكر يف الثاني والجزء األول الجزء بني التطابق عدم يفرس ما وهو متعددة.
الثانية الطبعة أم الثاني بالجزء الذكريات هذه تسمية بني الرتدد تم لذلك نسيانها؛ أو
من العرض طريقة ويف التبويب يف الكتابنَي بني اختالف هناك كان وملا ومنقحة؟ مزيدة
اعرتى التي اإلضافات وكثرت حاليٍّا، املوضوعية الذكريات إىل سابًقا املرحلية الذكريات
الثاني». «الجزء الذكريات هذه بتسمية الرتدد حسمت األول؛ الكتاب يف النسياُن بعَضها
الكتاب ومادة ملوضوعات صياغة إعادة تعترب ألنها التسمية هذه دقة عدم من الرغم وعىل
أساليب الختالف أيًضا دقيقة غري ومنقحة، مزيدة جديدة بطبعٍة تسميتها أن إال األول
إال سينمائي، «ذكريات» كرشيط وهناك هنا تتكرر أنها وعيبها الرسد. وطرق التعبري
العنوان نفس يف والثانية األوىل الذكريات تتساوى ذلك ومع الجديد. اإلخراج ميزتها أن
التوفيق كان وربما الثاني. الجزء أو منقحة أو مزيدة ثانية طبعة بعنوان كانت لو حتى
أول جزء العنوانني؛ بني التعارض يخفف ومنقحة مزيدة جديدة طبعٍة يف العنوانني بني

ثاني. وجزء
بأن ظنٍّا عنه الدفاع يريدون من به واحد، فصٍل إىل كلها الذكريات وتخترص
مثل أنا «هل تساؤًال: يثري آخر وقول بعينها، أشخاص أو وقائع إىل تشري ال الذكريات
للبعض وذمٌّ للبعض مدح الذكريات وكأن تاريًخا، أكتب وكأنني تذكرت؟» أو ذكرت ما

اآلخر.
يخرج لعله الواحد،1 الفصل بهذا الجميع اهتم «ذكريات» ملناقشة ندوة عقدت وعندما
الدراسة بمراحل ومروًرا الشيخوخة حتى الطفولة من بدءًا الفصول باقي أما بريئًا. منه

أحد. يتناولها فلم الخارج يف العليا والدراسات والجامعة والثانوية واالبتدائية األولية
اللجنة حكمت أن بعد مرتني، ترقيتي إليقاف الجامعية اإلدارة مع رصاعي وأما

له. ذكر وال له وجود فال برتقيتي، العليا
ديفيد، كامب واتفاقيات إلرسائيل الرئيس زيارة من السياسية مواقفي وكأن

أهمية. لها ليست السالم ومعاهدة

(١٩٧٨-١٩٩٥م). فكرية مدارس تكوين ومحاولة القسم رئاسة الثامن، الفصل انظر 1
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وباستقالل للشعب، بالحرية مطالبًا النارص عبد من ابتداءً الرؤساء مع نقايش وكأن
يهمه ما وأخذ النص، قراءة يف القارئ تحيز عىل يدل مما أهمية؛ له ليس الجامعات

والوطن». الفكر «هموم وترك وألصدقائه، له شخصيٍّا
وتجرد بحياد املرة هذه يُقرأ لعله «ذكريات» من ثاٍن جزءٍ كتابة إىل دفعني ما وهذا

واحد. فصٍل عىل الرتكيز ودون عرش، االثني فصوله لكل وتناول
النص فيصبح بقراءته؛ أخرى مرًة ويكتبه الكاتب نص يؤول الذي هو فالقارئ

والقارئ. الكاتب بني مزدوًجا تأليًفا
يُريد ملن أخرى، ذكرياٍت بكتابة بل صاحبها بتجريم يكون ال «ذكريات» عىل والرد
مجال فالذكريات أخرى؛ مواقَف من وفرح املواقف، بعض وآملته الفرتة، نفس وعاش
يعرف. أن يريد من عىل للتاريخ شهادة هي بل والعقاب، والثواب والذم، املدح خارج

فال والخاص؛ العام بني جمع أنها البعض يظنه ما هي الذكريات يف والصعوبة
كان إذا أما الذكريات. صاحب يتذكرهم ملن الخاصة الحياة تتناول أن للذكريات يجوز
يعرفه الخاص أن باعتبار االثنني بني الجمع الرضوري فمن ا خاصٍّ والعام ا، عامٍّ الخاص
يستحق ال فالخاص مًعا؛ التجربتني يعيش الذكريات صاحب أن العام، مثل الجميع
فما اإلخفاء يستحق ال الجميع يعرفه الذي العام أن كما العام، مثل يظهر بل اإلخفاء،

ظهر. قد ظهر وما ُعرف قد ُعرف
وخاصة باملرأة، يتعلق فيما خاصة ُخلقيٍة أحكاٍم بإصدار يكون ال الذكريات ونقد
نقد وهو بعده. ما إىل العذري الحب من والتحول التكوين فرتة يف الخارج يف ذلك كان إذا
املدافع باعتباره له والتحية عليه الشهرة ويجلب املنقود، من أخالقية أكثر الناقد يجعل
العلمية، بالرسقات أيًضا أم وحدها؟ باملرأة العالقة يف هي األخالق وهل األخالق. عن
أو لفالن ابن املتآمر أن بدعوى والتآمر العامة، املصلحة عىل الخاصة املصلحة وتغليب
خطورة لبيان األجنبية بالسفارات واالتصال معيدة، لتعيني الخفاء يف والعمل آلخر، ابنة
جريمًة يعد ال العلمية للجماعة «شلل» تكوين وهل الدولتني؟ بني العالقة عىل الرسالة

خلقية؟
واالستنكار؟ الذم صاحبها يستحق علمية جرائم والتكرب الغري عىل االستعالء أليس

العلمية؟ الواجبات أداء عن تخلٍّ العلمية الجماعة حياة عن العزلة أليست
يف ويلمسونه الظاهر يف يخفونه بالجنس، ُمخضبة زالت ما العامة البيئة أن يبدو

الباطن.
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بحق واالعرتاف والرتحاب بالتحية وجهه يف لألستاذ التلميذ ومواجهة النفاق، أليس
خلقية؟ رذيلًة االتصال وسائل خالل ومن عام بشكٍل ظهره وراء من الذم ثم األستاذ

تستحقها أن دون يديه عىل العلمية الجوائز نالت وطالبة أستاذ بني عالقة أليست
وأخالقية؟ علمية جريمًة

يُخص وما تخفيها. التي الذكريات من أفضل الستار تكشف التي الذكريات إن
عنه. اإلفصاح عىل أحد يجرؤ وال الناس به يتحدث معروف

التقديرية، الدولة لجائزة علمائها أحد ترشيح من العلمية الجماعة استبعاد أليس
علمية جماعاٍت ترشيح الوقت نفس ويف أخرى علميٍة جماعٍة من آخر أستاٍذ وترشيح

أخالقية؟ جريمًة الجائزة؛ ونيله األستاذ لنفس أخرى
آخر أستاٍذ وترشيح النيل لجائزة األستاذ لنفس العلمية الجماعة ترشيح عدم أليس
الجائزة لنيل األستاذ لنفس أخرى علميٍة جماعاٍت وترشيح أخرى، علميٍة جماعٍة من

أخالقية؟ جريمًة أليست واستالمها؛
عددها يصل فصول فهناك الحجم؛ يف عرش االثني الفصول جميع تتساوى ال قد
عىل دائًما الحرص كان صفحات. العرش نطاق يف تظل وأخرى صفحة، ثالثني إىل
ألن بطبعها طويلة فصول فهناك أستطع؛ لم ولكني الفصول، بني الكمي التوازن إبقاء
قصرية، فصوٌل وهناك العذري»، «الحب الثالث الفصل مثل الطول، يستحق املوضوع
أخري «مثًوى واألخري عرش الثاني والفصل الجسد» «رضورات عرش الحادي الفصل مثل

جديدة». بدايٌة أم
طبيعي اسرتسال الذكريات ألن طبيعي؛ وذلك نحوية أخطاء هناك تكون وقد
إىل أقرب تكون فإنها نحوية أخطاء ظهرت فإذا للنحو. مراجعة يتضمن وال للكالم،
أو إليه مضاًفا كانت إذا الخري» «أبي تكون ال فإنها الخري» «أبو مثل والعرف العادة
عىل استعىص الخري» «أبو فاسم به. مفعوًال كانت إذا الخري» «أبا أو جر، حرف سبقها
عىل اعتماًدا «السكرتارية» من أيًضا بل وحده املؤلف من ليس ذلك ويحدث الترصيف.

النرش. لدار التابعة املطبعة يف العربية اللغة يف شيخ مراجعة
مهمته تكون الذي املطبعة مراجع إليها يلتفت ال مطبعية أخطاء بالنص يكون وقد
كل ويف املطابع، كل ويف مطبوع، كتاٍب كل يف يحدث وهذا املطبعية، األخطاء مراجعة

املطبعية. األخطاء لتصويب صفحة الكتاب آخر يف أحيانًا تضاف لذلك النرش؛ دور
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الذات مع النية وحسن فضيلة، بالحق فاالعرتاف اآلخر؛ نقد يسبق الذاتي والنقد
مصلحة من أفضل واآلخر األنا بني العامة واملصلحة اآلخر. تجاه النية سوء من أفضل

دائم. نفاٍق من خري مؤقتة وصداقٌة الخاصة. اآلخر
التاريخ. عىل الصادقة الشهادة الذكريات تبقى النهاية وىف
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