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الكتابة ثمن

قصرية مقدمة

مقدمٍة كتابة أستطيع وال صفحة، ألف من قصًة أكتب أن يمكن املقدمات، كتابة أجيد ال
كما النوم يف تكتب الفهم، عىل عصية شخصية فهي عمري رفيقة أما صفحة، نصف من

الشمس. حول دورتها أو نفسها، األرضحول بدورة تهتم ال صاحية، وهي تكتب
ندور. ال أو غرينا، حول أو أنفسنا، حول نشاء؛ كما ندور أحرار، نحن وتقول: تضحك

اليقظة. يف كما النوم يف مشيئتي، رغم يدور، عقيل لكن
يف تكون، حيث من يأتيني صوتها الجرس، رنني عىل صباح كل النوم من أصحو
حتى الوطن إىل تعود ال طفلة، كانت منذ السفر تعشق هي األرض، كوكب فوق مكاٍن أي
النبيذ بلون العتيقة بحقيبتها بيتي، باب أمام أراها الغياب، وطال ابتعدت مهما ترحل،
مما ُحمرة أقل أصبحت والشمال، الجنوب يف األمطار وأغرقتها الشمس حرقتها األحمر،
الزمن، بمرور قوًة أقل العضالت، قوية العجالت متينة اللون، حمراء ظلت وإن كانت،
الشوارع فوق بخفة وراءها تنزلق واملحطات، املطارات تجتاز وهي خلفها من تجرُّها
ومالبسها بالكتب مليئة واملطبات، الحفر حيث األزقة يف بثقلها وتغوص الناعمة، املرصوفة
األبيضبحجم البالستيك من قطعة داخل اسمها، يحمل ينخلع، ال متني مقبضها وأوراقها،

اليد. كف



الثاني) (الجزء حياتي … أوراقي

ومصلحة االجتماعية والشئون الداخلية وزارة أقسام يف مسجًال كان الثالثي اسمها
الفنية. واملصنفات والكتابة النرش عىل الرقابة وإدارات السجون

جواز يف صورتها يتأمل الثالثي، اسمها يف القاهرة بمطار الرشطة ضابط يحملق
سفرها جواز عىل باملطرقة يدق أستاذة. يا السالمة ع هللا حمد وجهها: يف يبتسم سفرها،
أمه، عن ورثها ة ِبرقَّ لها يعتذر عودتها، قبل إليه السوداء القائمة وصلت وإن فتدخل.
كان وإن أنفذها. الزم أوامر عندي أستاذة، يا آسف ماء: وكوب لتسرتيح كرسيٍّا يناولها
غليظ، بصوٍت مربطًما أنيابه عن يكرش الحكومة، حزب أو داعش أو الجهاد بحزب عضًوا
البرش، من مختلفة بأنواٍع تلتقي حيث الصحي؛ الحجر غرفة يف حقيبتها مع ويحجزها
منهم الكفر، أو بالجنون مصاب وبعضهم الخنازير، وأنفلونزا بالُجذام مرىض بعضهم
من نادرة ثقافة اكتسب سيتي، بجاردن الراقي الحي يف شهريًا كان سوسو، الكوافري
تغوص التي الرءوس يف مدهشة أفكاًرا تدرك ماهرة أصابعه والرجال، للنساء الحالقة
املثقفني من ورجال نساء التنهدات، بشارع األنيق محله إىل الراقي الحي سكان يأتي فيها،
عىل الثدييات فصيلة من السنني ماليني عرب تطوَّر اإلنسان أن يؤمنون العليا، الطبقة أو
وأن العكس، وليس الشمس حول تدور كروية األرض وأن الكربى، األم الشمبانزي رأسها
تناثرت ذرات، الفضاء يف وانترشت الكبري االنفجار حدث حني البحتة بالصدفة نشأ الكون

الوجود. يف مادية كتلة أول أو مادة أول لتكوين بعضها ع وتجمَّ
الباشوات قصور يف والطباخون البوابون أيًضا، سوسو، الكوافري زبائن من وكان
رجل الباشا؛ طباخ باسم الشهري منصور الحاج منهم سيتي، جاردن يف والجدد القدامى

ا. رسٍّ يبتلعه الذي الفاخر والطعام البلدي بالسمن مملوء سمني
املماليك عن القديمة الحكايات يحكي سوسو، الكوافري يدي بني رأسه يرتك هو وبينما
جده رأسهم وعىل أجداده من األسالف يذكر أن بد وال األناضول، يف عاشوا كيف واألتراك،
قرن، فوق األرض يحمل ألنه قرنني؛ للثور خلق هللا أن صغري وهو له حكى الذي الكبري،

الثاني. قرنه إىل ونقلها رأسه حرك ثقلها من تعب وإن
منصور. حاج يا معقول مش سوسو: الكوافري ويضحك

منني؟ بييجوا والرعد والربق والرباكني الزالزل امال سوسو، يا معقول ال، –

8



الكتابة ثمن

منصور؟ حاج يا منني –
تهز والزالزل والرعد، الربق يحدث لقرن قرن من راسه األرضعىل يحرك الثور ملا –

األرض.
منصور. حاج يا معقول مش سوسو: الكوافري يضحك

سوسو. يا معقول ال، –
جاليليو. قبل زمان كان ده الكالم –

ربنا. يعرفش ما نرصاني يهودي خواجة جاليليو –

اسمعني. حاج، يا جاليليو عن حاجة تعرف الزم –
خويا. يا سامعك –

وخمسميت بألف املسيح ولدت ما مريم العدرا بعد إيطاليا يف ولدته أمه جاليليو –
والظالم، الجهل يف وعايشة بالكنيسة محكومة كلها وأوروبا إيطاليا وكانت أكرت، أو سنة
منهم اليونان، يف قبله اليل العلماء أخطاء واكتشف والفلك، والهندسة الطب جاليليو درس

أرسطو.
سوسو؟ يا بربنا مؤمن كان أرسطو –

واعتربته كتبه، يف أفكارها وبينرش منصور حاج يا بالكنيسة مؤمن كان أرسطو –
منظار عمل جاليليو لكن واملناصب، األموال عليه وأغدقت األعظم الفيلسوف الكنيسة
منه غضبت الشمس، وحول نفسها حول بتدور األرض وإن أرسطو، خطأ واكتشف جديد
الكنيسة وتعاليم املقدس الكتاب بيعارض ألنه والخيانة؛ واإللحاد بالكفر واتهمته الكنيسة
جاليليو قدموا الدهر، أبد تتحرك وال تتزعزع ال ثابتة األرض إن عن أرسطو ونظرية

بيته. يف معزول مسكني فقري ومات وأدانوه، للمحاكمة
ده؟ الكالم لك قال مني –

ودقنه. شنبه له باحلق اليل الباشا –
سوسو؟ يا بنفسه الباشا –
منصور. حاج يا أيوة –

سوسو! يا بتدور األرض إن حاسس مش أنا لكن املية، مية صح كالمه الزم –
معاها. وبتدور منها جزء وانت حاج، يا كبرية برسعة بتدور ألنها –
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الثاني) (الجزء حياتي … أوراقي

سوسو. يا معقول مش –
برسعة. بيجري إنه تحس يمكن ال حاج، يا القطر جوة راكب وانت مثًال –

إيه؟ وال سوسو، يا األرض غري القطر لكن –
حاج! يا إيه –

الضحك. يف منصور والحاج الكوافري وينفجر
الحجر غرفة من العجالت، ذات الحمراء حقيبتها تجرُّ العمر، رفيقة هي، تخرج
ثوبها واملخابرات، الحكومة مزاج حسب أيام عدة أو ساعات، عدة بعد باملطار الصحي
إن بيدها تلمسها الحقيبة، جوارها وإىل الكريس عىل نامت منكوش، وشعرها مكرمش
من الوعي عن غائبة أو النوم، يف غارقة وهي أحد يرسقها أن تخىش فجأة، الظلمة يف أفاقت
مربوك ويقول: مبتسًما، الضابط يأتي إنذار، سابق دون الصباحات، أحد ويف التعب، شدة

العيد. بمناسبة واملعتقالت املعتقلني بعض عن الرئايس العفو صدر أستاذة، يا
عيد؟ أي –

يف الناس يصحو الربيع، بداية يف النسيم شم أو العظيم، العبور أو الكبري، األضحى
منهم األغنياء النيل، شاطئ عىل يتمشون والفسيخ، والرنجة البصل ليشموا الباكر الصباح
يف أو الشمايل، بالساحل األبيض البحر شاطئ عىل الجديدة املنتجعات يف النسيم يشمون

األحمر. البحر وسواحل الغردقة
األخرض البصل ومعه الفاخر الطعام أصناف مع نربوه، من اللذيذ الفسيخ يظل لكن
وتاريخ الثقافية والخصوصية الطفولية الذاكرة إلعادة العيد، منرضورات والرنجة واملالنة

األجداد.
باألعياد، تحتفل ال املواسم، يف أبًدا تزورني ال رائحته، تُطيق ال وهي الفسيخ أحب كنت

الكتابة. يف وتنهمك السفىل شفتها تمطُّ به ذكَّرتها إن تذكره، ال ميالدها وعيد
عمرك؟ كم –
فاكرة. مش –

انتي. معقولة مش –
معقولة. مش اليل انتي –

ازاي؟ –
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الكتابة ثمن

عمري؟ من يهمك إيه –
سنة. كام عشتي انتي أعرف عاوزة –

ليه؟ –
عارفة. مش –

املقدمة)1 (انتهت

السعداوي نوال
القاهرة
٢٠١٧ مارس ٢٢

السعداوي. نوال الدكتورة أعمال كافة املقدمة هذه تتصدر 1
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األول الفصل

التهديد

بسماء تُذكِّرني الفريوزية الزُّرقة ديوك، غابة عىل الرَّبيع مع يزحف الخرضة من فيضان
الجنوب واليات إحدى كارولينا، نورث اسمها الوالية بلو»، «كارولينا هنا طفولتي، يف قريتي

ديرهام. اسمها القرية، تُشبه صغرية املدينة مالية، الشَّ ألمريكا قي الرشَّ اطئ الشَّ عىل
بدأت جاردن»، «الروز الحديقة عىل تطل النَّوافذ ١٩٩٣م، عام الرَّبيع بداية يف نحن
الكهرماني، األصفر األبيضالفيض، الدم، بلون األحمر القاني األلوان، بجميع تتفتح ورودها
الشتاء، برد بعد األول الدفء نسمة جسدي، مسام داخل يرسي عبريها والزنبقي، األرجواني
هنا يسمونها امرأة، جسد يبدو الوحيد، اليقني هو جسدي اليقني، أنشد أصابعي، أفرد
الطلبة ألسنة عىل ترتدد يوم، كل أسمعها غريبة كلمات ثالث ساداوي»، دكرت «بروفيسري
حني العمر، من العرشين يف وأنا أفعل كنت كما منتبهني الفصل يف يجلسون والطالبات،

عاًما. أربعني منذ القاهرة بجامعة الطب بكلية طالبة كنت
يف الحلم، ويتبدد النوم من أصحو أن من أخىش حذرة، بحركة الرسير من أنهض
برشتها الكتفني، حول تحوم خفيفة انحناءة كانت، كما الطويلة قامتها واقفة، رأيتها املرآة
القطن من مكرمش جلبابها منكوش، غزير األبيض شعرها النيل، طمي بلون سمراء
الشبشب الفالحة، جدتها قدَمي مثل كبريتان قدماها وردية، صغرية زهور فيه املرصي،

طحلة. كفر قريتها يف صغرية دكانة من اشرتته «زنوبة»، نوع من
نوال.» يا الخري «صباح املرأة: أمام واقفة رآها النوم، غرفة زوجها دخل اللحظة هذه
ديوك جامعة إىل مًعا جاءا رشيف.» يا الخري «صباح فجأة: ذاكرتها عادت إليه، انتبهت
حراسة املوت، قائمة يف وضعوه اسمها مهددة، حياتها كانت وطنها يف املايض، يناير منذ
الوسيلة هو السفر كان ذهبت، حيثما يالزمها جارد البودي نهار، ليل بيتها حول مسلحة

حياتها. إلنقاذ الوحيدة



الثاني) (الجزء حياتي … أوراقي

لقب تحمل ساطعة، الشمس جميلة، الحديقة جميل، البيت دهشة، يف حولها ت تتلفَّ
املنفى. هو يظل املنفى لكن دكرت، بروفيسري

باألوراق اكتست البلوط أشجار الغزيرة، الشمسوالخرضة عىل مفتوحة النافذة أمامي
كراقصات الهواء مع تهتزُّ الرشيقة الطويلة بسيقانها الصنوبر أشجار الشتاء، ُعري بعد
وأشجار الكريسماس، كأشجار الضوء بدوائر تومض الشكل املثلثة األرز أشجار الباليه،
السحب وراء تتوارى الشيطانية، كالنباتات األمريكية الغابات يف تنبت أعرفها ال أخرى
كنت والعفاريت، جدتي حكايات يف بالغولة تذكِّرني الطويلة، وشعورها السوداء برءوسها
تحمل عني، تبحث العفاريت كانت القاهرة، مدينتي ويف قريتي يف العفاريت عن أبحث
األحمر، الشفق طلوع قبل الليل منتصف بعد إال يظهرون ال الفجر»، «زوار هو آخر اسًما
الصغرى»، «املوتة يسمونها النوم يف مرحلة أعمق العميق، النوم يف غارقني الناس يكون
زوَّار يتحرك الساعة هذه يف تذكره، يمكن فال حلم هناك كان إن األحالم، من تماًما تخلو
يفتحون أحد يفتح لم إن الباب، جرس يدقون عجيب، نحو عىل البيوت يدخلون الفجر،

الصوت. مكتومة بأداة يكرسونه القفل،
الوطن، غادرت منذ الذاتية سريتي أكتب بدأت حياتي، أوراقي ترتاكم مكتبي فوق
املوت، من باالقرتاب قيمة تزداد حياتي الكتابة، تستحق هامة حياتي جعل باملوت التهديد
لوال اليهودية، أو موىس النبي عاش ما التوراة كتاب لوال الكتابة، مثل املوت يقهر يشء ال
أو محمد النبي عاش ما القرآن كتاب لوال املسيحية، أو املسيح عاش ما اإلنجيل كتاب

اإلسالم.
والعبيد؟! النساء عىل ُمحرَّمة الكتابة كانت السبب ألهذا

مدينة يف عشتها منها سنوات أربع مرص، عن بعيًدا األخرية الخمس السنني أمضيت
إىل رود سيلفان يف بيتي من القدمني عىل أسري ديوك، جامعة يف زائرة أستاذة ديرهام،
حذائي صوت إال أسمع ال الباسقة، األشجار سيقان بني الصغرية الغابة أخرتق الكامباس،
عصفور يشبه أخرض طائر قدمي، تحت الشجر أوراق تطقطق األرض، يالمس الكاوتش
ساطعة الشمس الصباح، يف تناديني ابنتي صوت إىل حنني شجرة، فوق يغرد الجنة
السماوي الصفاء العالم، يف مثلها أَر لم السماء زرقة الشتاء، يف القاهرة بشمس تذكِّرني
بال األطلنطي، شاطئ حتى ممدودة لسماء شوائب بال مقطرة زرقة تراب، ذرة ال دخان، بال
تتغري والبلوط، والصنوبر األرز وأشجار والسماء، الشمس فقط صقيع، وال ثلوج بال جبال،
واألصفر واألزرق واألخرض األحمر من مهرجانًا الطيف، ألوان تتفجر الخريف، يف ألوانها
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التهديد

حمراوان، قدماه وأزرق، أخرض ريشه بلد، أي يف أره لم غريب طائر يحلق والرمادي،
أرى أكاد األم، الطبيعة إال أمامي تتبدى ال املطلق، السكون رهبة كالسماء، ساكنة الغابة
السحابة هذه وراء من سيطل رأسه كأنما الشمس، قرص يف أحملق وأنا رع، اإلله وجه

السماء. إلهة «نوت» يشبه طويل شعره الشفافة،
يف املرسح، خشبة عىل نوت ابنة إيزيس اإللهة دور لعبت خيايل، يف تتزاحم الصور
امليت زوجي إىل الحياة أعدت يدي من واحدة بلمسة عاًما، خمسني منذ االبتدائية املدرسة

أوزوريس.
يف تتحرك املياه يف أحملق النيل، جرس عىل أميش وأنا صورتي الطفولية ذاكرتي يف
طويل، شعرها امرأة عن تنشق الفضية، كاألسماك الليل ظلمة يف تلمع صغرية، موجات
األم، حنان يف يل تبتسم شعرها، تمشط الجرس فوق تجلس عارية، نصف املاء من تخرج

البحر. قاع يف وتأكلني تخطفني أن أخاف عنها، مبتعدة أجري
األطفال؟! تأكل غولة إىل املوت بعد الحياة منح عىل القادرة األنثى اإللهة تحولت كيف
يف ناشئة طبيبة كنت عمري، من والعرشين الخامسة بلغت حتى بال عىل يل يخطر لم سؤال
العفاريت أو الغولة عن أبحث الليل، وأميشيف صغريًا اًفا كشَّ أمسك النيل، دلتا وسط قريتي

جدتي. بلغة

أمواج الشمالية، أمريكا جنوب يف الصغرية املدينة هذه ترضب األطلنطي املحيط رياح
ترفرف، النورس من أكرب البحرية، الطيور رصخات املهجورة، الشواطئ تمسح كالجبال
األطلنطي قلب من القادمة الهريوكني عواء الصخري، الجرف حافة فوق توازنها تحفظ

البحر. جنِّيَّات نداء أو الذئاب كعواء
القاهرة، ومدينة الوطن إىل بي تعود الغابة، داخل خطواتي مع وتجيء تروح ذكريات
أسماءً أو ذاكرتي يف صوًرا يعودوا لم يتحركون، أمامي، أحياءً وصديقاتي أصدقائي أرى
عىل معه أسري رجاء صديقي بزوجها، إيزيس فعلت كما الحياة إليهم أعدت مفكرتي، يف
ساق له كأنما مشيته، يف قليًال ذراعه أتأبط ذلك مع مات، أنه أميش وأنا أدرك النيل، شاطئ
أراها كنت املشية هذه خطوة، كل يف األرض عىل اليمنى بقدمه يضغط ساق، من أقرص
أتعرَّف اآلخرين، الرجال عن تميزه جذابة حركة له، املميز اليشء هي اآلن أصبحت عيبًا،
الشوارع رغم الالمع حذاؤه املكوية، الرمادية والبدلة الخاصة املشية بهذه بعيد من عليه
النيل، بشط الحجرية الدكك عىل يجلس ال هندامه، كامل يف يكون العطالت أيام يف املرتبة،
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أحب فأنا صداقتنا؛ تفسد كانت الصغرية العيوب هذه الحراتي، الفول وال الرتمس يقزقز ال
ل يُفضِّ وهو وشعري، وجهي فوق املطر البحر، داخل الصخرية النتوءات عىل الجلوس

البحر. عىل بعيد من يطل الذي األنيق الكازينو يف نظيف مقعد عىل الجلوس
منذ مات موجوًدا، يعد لم رجاء صديقي وحدي، الغابة يف أميش أنني إىل انتبهت
رسالة إيلَّ أرسل أيام بأربعة يموت أن قبل ١٩٨١م. عام أكتوبر نهاية يف عاًما عرش اثني
عن غائبة كنت بالجيزة، مراد بشارع بيتي يف مكتبي فوق الربيد مع تراكمت باريس، من

القاهرة. مدينة شمال بالقناطر النساء سجن يف زنزانة داخل أعيش البيت،
الطلبة عىل أللقي الفصل إىل دقائق بعد سأدخل الجامعة، طريق إىل الغابة من خرجت
أشد املاضية، السنني ذكريات بيدي أطرد والتمرد، اإلبداع عن جديدة محارضة والطالبات
يشتعل األلوان مهرجان إليه، ألعود ذاكرتي يف أدخره أودعه، ال رجاء، ذراع من ذراعي
وهو الخلف من أراه الفصل، إىل يسبقني رشيف الكامباس، داخل األشجار رءوس فوق
جلدية حقيبة يده يف بني، لونه كاوتش حذاء رمادية، مثلثات فيه بنيٍّا بلوفر يرتدي يميش،
منتصف يف قليًال تساقط شعره الرسيعة، النشيطة الخطوة مع قليلة انحناءة مطوية،
ال حديدية إرادته العنيد، االقتحام من نوع األمام، إىل يندفع مشدود نحيف جسمه الرأس،
السجن داخل الزمن كأنما إرادته، تتغري لم مرص، سجون داخل عرشعاًما قىضأربعة تلني،
حمرة، تشوبها سمراء برشته جعلت الصحراء يف املحاريق شمس مالمحه، تتغري لم معدوم،
إليه أضافت الحديدية القضبان نحافة، زاده القليل األكل صمتًا، زاده السجن يف الصمت
والنفحات الشتاء سحب فوق معلق ربيع ١٩٦٤م، عام ربيع يف التقينا املستقيم، العود
الزواج، قانون من مًعا نسخر الزوجية، باملؤسسة نؤمن نكن لم الربتقال، لزهر األوىل
الدولة ختم بدون القاهرة، مدينة يف نعيش ُكنَّا الدكاكني، تأجري عقود يشبه املكتوب العقد

الشيطان. وثالثهما إال واملرأة الرجل يلتقي ال «النرس»
إن ما وكرهتها، أحببتها الطفولة، منذ قلبي داخل أصبحت املقهورة، مدينتي القاهرة
الليل يف تالزمني العودة، يف أفكر حتى عنها أرحل إن ما الرحيل، يف أفكر حتى إليها أعود
والحب، النشوة خفقات والسجن، واملطاردة الحصار كواليس األحالم، كأضغاث والنهار
تقدم القاهرة مدينة والنهوضوالسقوط، والنهوض، والسقوط املقاومة، ولذة الهزيمة آالم

األبد. إىل ألغادرها مرة كل إليها أعود واحدة، كأس يف واملوت الحياة يل
القاهرة، تلك يف الحياة تجارب أسرتجع بالكتابة، أخلقه ما فهو زمن هناك كان إن
خيايل، يف إال موجودة غري البعد من تبدو مدينة والالزمان، الالمكان يف الغارقة املدينة
عقارب أصابعي، بني القلم حركة صدري، داخل الهواء حركة مع واآلن، هنا تبدأ الحياة إن
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طويلة لحظة لحياتي، الحقيقي التاريخ هي الحارضة اللحظة عيني، أمام تتحرك الساعة
املوجود. غري املستقبل وهي مات، أن بعد املايض هي واملوت، الوالدة بني ما ممتدة

السنجاب رأيت الشجرة غصن فوق النافذة خالل من الكتابة، عن لحظة توقفت
طائر عليه انقض أمه، ولدته أن بعد الشمس تحت يتمرَّغ «إسكويريل»، يسمونه الصغري،
منجذبتان عيناي القدم، إىل الرأس من أمامي أكله «الهوك»، ونه يسمُّ النرس يشبه ضخم
دون يقاوم الوليد السنجاب املشهد، عن بعيًدا رأيس تحريك أستطيع ال القتل، عملية إىل
ال مشلولتان، جواري إىل يداي التنفس، مساحة له ترتك ال املفرتسة الهائلة القوة جدوى،
جسمي مقعدي، يف جالسة وأنا وعالية عني بعيدة الشجرة املأكول، الطفل إنقاذ أستطيع
الفقري، العمود عرب قدمي إىل رأيس من ترسي قشعريرة والجدار، املكتب بني محبوس
السنجاب هذا أنا كأنما عظامي، كأنهما الكبريين الفكني بني الصغرية العظام قرقشة أسمع
اختطفتها بالحياة، متأججة ساخنة وهي كلها النرساختطفحياتي كأنما املأكول، الصغري

طعمها. أتذوق أن قبل أملسها، أن قبل الشهية كالوجبة القاهرة مدينة منِّي
شجاعة يف لست واآللهة، األنبياء مثل الكتابة، طريق عن املوت بعد الحياة أنشد
الرقابة كانت إذا نوال يا الكتابة جدوى «ما شيئًا: يكتب أن دون مات رجاء، صديقي
الجيزة بميدان عيادتي يف مرة ألول به التقيت شاعًرا، رجاء كان نكتب؟» ما أهم تحذف
أهم الرقابة حذفت مرصوسوريا، بني الوحدة فشل عن شعرية قصيدة كتب ١٩٥٩م، عام
برسالة إيلَّ بعث أيام بأربعة يموت أن قبل معنى، بال مفككة أبيات إال منها يبَق لم أجزائها،
التي الوحيدة أنت أخريًا، الحال بي استقر أن بعد إليك «أكتب سطرين: عىل تزيد ال قصرية

الحقيقة.» هو لك حبي كان إن أعرف أكاد وال الطويلة غربتي يف أذكرها

والتمرد اإلبداع عن يتحدث رشيف بدأ الفصل، يف واقفة وأنا بخاطري تمر الذكريات
الفصل يتقاسمان زوجان ديوك، جامعة يف نعيشها جديدة تجربة والطالبات، الطلبة مع
تؤرقهم الذين الرجال من رشيف يكن لم الرصاع، يحدث أحيانًا الفراش، يتقاسمان كما
منذ كبريًا حلًما يعيش كان الجنيس، تفوقه إلثبات تكن لم الحياة يف معركته ذكورتهم،
والحب، املثايل العدل االشرتاكية، إحالل الكونية، الرأسمالية إسقاط العالم، تغيري الطفولة،
القاهرة مدينة الالزوردي، املثايل الحلم عاًما، ثالثني منذ الثالثة املبادئ هذه حول التقينا
املرشقة الشمس ضوء يف عارية، الفجر تحت تسهر كالراقصة، الشمس تحت تتمطى
نهر عىل تطل مريم، كالعذراء الحجاب وراء تتخفى آمون، اإلله زوجة مثل طاهرة تصحو
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مرص حكموا الذين اآللهة الجيزة، هضبة فوق الفراعنة وأهرامات الربونزي، بلونه النيل
ملجرد اآلخر العالم اكتشفوا املوت، بعد حتى العرش عن يتنازلوا لم العبودية، نشوء منذ
والصولجان، والتاج والفضة الذهب أمالكهم: قبورهم إىل معهم أخذوا الحكم، يف االستمرار
والحلوى، الفاكهة ومعها امليتة، رءوسهم جوار إىل وضعوها الساخنة الشهية الوجبات حتى
موتهم يخلو ال املوت، بعد الوهم من رءوسهم تخلو ال الوهم، لزوم الحشيشواألفيون وقطع

النعيم. دار يف البعث لحني املتأججة والشهوة اللذيذة األكالت الحارة، القبالت من
سادة والروحانية، التوحيد سادة هم الدين، اكتشف من أول هم املرصيون الفراعنة
النبي ومزامري إخناتون اإلله أناشيد داخل للمعدمني الوهم باعوا الحسية، واملادية الشهوة
الحب سادة هم القائمة، آخر حتى ويوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم وهارون موىس
جسد إىل خوفو هرم من واملعمار، والفن والفلسفة والفلك والتحنيط والطب والحرب
نوت من والفيلسوفات، النساء من واآللهة كليوباترا، لوحات نفرتيتي، رأس الهول، أبي
الغزاة قتلها اإلسكندرية، يف هيباثيا إىل الطب إلهة وسخمت العدل إلهة ومعابد وإيزيس
وإن طردهم من بدَّ ال ويخرجون، يدخلونها الغزاة، مقربة مرص كتبها، وحرقوا الرومان
إىل زمن من الحجة تتغري حجة، أي تحت عودتهم، من بدَّ ال يعودون، لكنهم القرون، مرت
الربيطاني االحتالل وقت بالبنادق، تمنطقوا نابليون أيام يتغري، أيديهم يف والسالح زمن،
الدبابات ركبوا اإلنجليزي) الفرنيس (اإلرسائييل الثالثي االعتداء يف الرشاشة، املدافع أمسكوا
والعمالت السالم بحزام يتمنطقون الالحرب أوقات يف القنابل، تسقط املقاتلة والطائرات
بالحمرة، املرشبة البرشة البيض القامة الطوال الرجال هؤالء مرص، إىل يدخلون الصعبة،
«الخرباء»، لقب يحملون الكونية، النظريات مفرسو واملحيط، البحر وراء من القادمون
بأحاسيس القاهرة شوارع يطوفون الريش، منفوشة الجارحة الطيور من رسبًا يشبهون
بيوتهم يزورون البقشيش، يناولونهم الشحاذين، عىل يشفقون املعارضني، يقتلون الغزاة
مرص بني املمدود األسفلت الشارع وراء املقطم، جبل أسفل املوتى مدينة يف املقابر، داخل
يرتدي كان سالم»، «صالح الثورة رجال أحد اسم يحمل الدويل، القاهرة ومطار القديمة
خفافيش مثل املساء صحيفة يف إال صورته تظهر ال اإلخفاء، طاقية تشبه سوداء نظارة

الليل.
الرغبة والحب، الُكره أحاسيس بني خيايل يف تمتد القاهرة، مدينتي رأيت املنفى يف
قلبي يشتعل وأصدقائي، صديقاتي وجوه تسكنها الطويلة، الغربة يف أمامي تمتد والنفور،
تحت النيل شاطئ عىل أتمىش شوارعها، معهم أجوب املدينة، هذه معهم ألسكن بالحنني

وبطة. ورفاعة وسامية وصفية رجاء مع القمر ضوء
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الدفاع املوت، من اإلفالت يف الرغبة إجباريٍّا، القاهرة عن الرحيل كان خمسسنوات منذ
١٩٩٢م. عام يونيو من التاسع ليلة بقليل، الفجر قبل إيلَّ جاءوا الحياة، عن املرشوع

ديسمرب يف تزوجنا حني رشيف من عنهم سمعت الفجر، بزوار معرفة عندي تكن لم
األرض، عىل يسريون كيف األبواب، من يدخلون كيف عنهم، يل يحكي كان ١٩٦٤م،
املحلوقة وجوههم القفازات، تحت املختفية أيديهم يف النظارات، وراء الضبابية عيونهم
األرض فوق خطوتهم املدبب، بالبوز الالمع والحذاء املكوية بدلهم الكولونيا، برائحة تفوح
شابٍّا كان برقة، عاملوه مرة أول معهم، رشيف وأخذوا جاءوا الليل ظلمة يف مكتومة،
الرشف، مرتبة مع االمتياز بدرجة تخرج طبيب ١٩٤٨م، عام والعرشين الخامسة يف
«إنت له: وقالوا للتحقيق السجن من أخرجوه الشعب، رسقة يف امللك تشارك لطبقة ينتمي
موسكو.» عمالء شحاتني شوية دول زمايلك من سيبك ناس، ابن رشيف، يا عيلة ابن
نقدر ناشفة راسك عليك باين إنت ولد، يا «اسمع للتحقيق: أخرجوه ثُمَّ السجن إىل أعادوه
يكن لم السجن، من هرب رأسه يكرسوا أن قبل واحدة.» فرصة وأمامك بسهولة، نكرسها
شكل عىل رسموه خرافية، كأسطورة الصحف عنه تحدثت الخطرون، القتلة إال يهرب
نرشوا الفضاء، يف ممدود طويل جبل عىل العلوية النافذة من هابًطا ينزلق أحمر شيطان
الليل، يف منهم الطفل يهب الكوابيس، يف يرونه األطفال أصبح السفاحني، تشبه صورة له

العفريت! عني حوشوا يرصخ:
العفاريت، قصص إىل تستمع كالطفلة رشيف، حكايات مع يرسح كان خيايل
لوجه، وجًها رأيتهم حتى كاآللهة، أجساد بال أرواح الخيال، صنع من كائنات أتصورهم
رواية الكتابة، يف مستغرقة مكتبي إىل جالسة ١٩٨١م، سبتمرب ٦ يوم بالبيت وحدي كنت
توالت الثانية، وال األوىل الدقة أسمع لم الباب، جرس دق اإلمام»، «سقوط عنوانها: جديدة
حارس من ليطلب املوت بعد ويصحو العرش عن يسقط اإلمام عالم يف غائبة وأنا الدقات
كاألشباح الرشاعة وراء من رأيتهم السابعة، أو السادسة الدقة عىل أفقت هللا، مقابلة الجنة
أخذوني وأوراقي، بكتبي حقائبهم ملئوا ودخلوا، كرسوا الباب، أفتح لم الطفولة، كوابيس يف
البيت.» وترجعي نوال دكتورة يا سؤالني «مجرد شديد: بأدب يقولون وهم السجن إىل

يعرف كان نائم، وهو رشيف سمعها األوىل الدقة الجرس، دقوا حني النوم يف غارقة كنت
الفجر طلوع قبل الليل، منتصف بعد فيها يأتون التي والساعة األبواب، دق يف طريقتهم
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هللا إال يعلمها ال مجهولة أماكن إىل والنساء الرجال يسوقون البيوت عىل ون ينقضُّ بساعة،
الداخلية. ووزير

األرض تغلف سواء عباءة الضباب نجوم، وال قمر بال الظلمة حالكة ليلة كانت
يف أسبح أنني أحلم كنت يونيو، شهر يف القاهرة صيف الحرارة، صهد إال هواء ال والسماء،
وأن الليل، أنه الحلم يف أعلم كالسماء، سوداء البحر مياه أمامي، أمي تسبح اإلسكندرية، بحر
وساقيها، بذراعيها ترضبها العالية، األمواج فوق تصعد املوت، رغم تسبح أراها ميتة، أمي
مدينة فوق أحلق الجو، يف فجأة وأطري الهواء، كأنه املاء يشق رأيس بقوة، خلفها أسبح
األهرامات األبراج، تشبه األسطح مدببة غريب شكلها والعمارات البيوت القاهرة، تشبه
املياه اإلسكندرية، بحر يشبه مساحته تتسع النيل نهر الهضبة، فوق الهول وأبو الثالثة
أيمكن جناحني، بال أسري كيف الحلم: يف لنفيس أقول الشاهق، االرتفاع من أراها الزرقاء
بذراعي، أرفرف وأنا رأيس يف يدور السؤال األرضية؟ الجاذبية بسبب جسمي يسقط أن
حتى بطيئًا جسدي يتهاوى الطريان، عىل القدرة أفقد فجأة يطريون، ال البرش أن يذكِّرني
ال أمي بعيدة، الشاطئ وبني بيني املسافة وأسبح، البحر يف ذراعي أحرك السطح، يالمس
البحر، قاع إىل مشدود بحجر، مربوط جسدي السوداء، كالجبال تعلو واألمواج أمامي، أراها
يتدىل طويل الشاطئ يخرج، ال صوتي ألرصخ، فمي أفتح جسدي، رساح ألطلق أصارع
الهواء، يف يرفرف الخطر عالمة أسود علم األمواج، هدير بصوت الجرس يصلصل ويهتز،
أراها الحداد، عالمة أسود، فستان داخل الرمال فوق جالسة أمي البحر، إىل النزول ممنوع
وثالثني ثالثة منذ ميت أنه وأعلم مات، أبي إن تقول: أسمعها ميتة، أنها وأعلم الحلم يف

عاًما.
يصلصل، املدرسة جرس النوم، يف غارفة وأنا سمعتها الباب، لجرس الثانية الدقة
أنفايستختنق سؤال، أي عن اإلجابة أعرف ال األسئلة، ورقة أمامي االمتحان يف جالسة وأنا
األسئلة، قراءة أعيد جسدي، من يتصبب العرق دقائق، خمس الزمن من باٍق املاء، تحت
السقوط، من أهون املوت االمتحان، يف أسقط سوف كالهريوغليفية، مفهومة غري تبدو اللغة
باٍق لها، معنى ال وخربشات خطوط مجرد املطلوبة، اإلجابة هي ليست أكتب، وأنا ألهث
العرق قطرات ذبذبات، الورقة فوق يضع يدي، يف يرتعش القلم واحدة، دقيقة الزمن من
تشد الحديدية األصابع املحدد، الزمن انتهى يدق. الجرس الكلمات أرى ال األسئلة، تبلل
لست مبلًال، ليس تحتي الفراشمن أتحسس بالعرق، مبللة النوم من أهب يدي، من الورقة
الباب وجرس نائمة رسيري يف أنا امتحانات، وال مدرسة هناك ليس النوم، يف تبول طفلة

يدق.
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وعرشين ثمانية منذ تزوجنا زوجي، أنه فجأة تذكرت رسيره، ينهضمن رأيترشيف
النوم من الحركة بحرية نؤمن منفصلني، رسيرين فوق واحدة غرفة يف الزواج منذ عاًما،
ال هادئة، حركته الرسير، بجوار املنضدة فوق نظارته عن يبحث حالكة، الظلمة كاليقظة،
السجن من يخرج حتى النظارة، عىل يعثر حتى يوقفه الزمن، عىل يسيطر شيئًا، يتعجل
ظهره فوق يحملها خفيفة انحناءة يميش، وهو الخلف من أراه عاًما، عرش أربعة بعد
إىل النوم غرفة من خرج املشنقة، حبل أمام ينثن لم قوي عنق فوق مرفوع رأس ويميش،
يرسع ال حاملة، األرضشبه فوق خطوته النوم، يف يميش كمن أمامه ذراعيه فارًدا الصالة،
جديًدا يشء ال يعرفها، فهو الكون أجراس دقت وإن تتغري، ال حركته يبطئ، وال الخطو
من ترسي األصوات غرباء، رجال إىل يتحدث الخارجي، الباب يفتح سمعته الشمس، تحت

الحلم. داخل كالحلم املغلقة جفوني تحت
تعلوها املستديرة املائدة حول جلسوا بالجيزة، شقتنا يف الصغرية الصالة إىل دخلوا
الجيب يف حريريٍّا منديًال يضع رسمية، غري بدلة يرتدي أحدب أحدهم نحاسية، صينية
محلوق، وجهه «الفندر»، الكولونيا رائحة منها تفوح اليسار، ناحية صدره فوق العلوي
واحدة كلمة منه تفلت ال نفسه، من يشء عن يكشف ال محلوقة، مالمحه محلوق، شعره

تسجيل. آلة مثل صوته املوقف، تيضء
ال شك، ذرة يقيم كل يف يقني، عن يعرفهم هو هويتهم، عن يسألهم رشيف سمعت
أكثر كان رشيف مطلوب، أيًضا الحذر ناقص، أو نسبي يشء كل كامل، أو مطلق يشء
وينقلب وليلة، يوم بني أعداء األصدقاء ينقلب الغويطة، السياسة بحور يعرف منِّي، حذًرا

الشعارات. من سميكة طبقة تحت املصالح تتخفى أصدقاء، األعداء
مني؟ حرضاتكم –

البوليس. –
أمي بذيل أمسك أصحو، أن أريد ال النوم، يف غارقة وأنا أذني يف رنَّت البوليس كلمة
يف العمر، من السادسة يف كنت البوليس كلمة سمعت مرة أول جواري، إىل واقفة وهي
البوليس عمل أن تصورت سعدية، أمسك البوليس يقول أبي سمعت اإلسكندرية، مدينة
يقبض البوليس أن أعرف لم الحرامية، اللصوص أو الهاربات الخادمات عىل القبض هو

الجديدة. األفكار وذوي الثوار عىل أيًضا
هللا! شاء إن خري –

موجودة؟ السعداوي نوال الدكتورة –
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نايمة. هي أيوة، –
رشيف. دكتور يا أهًال –

بكم. أهًال –
الدكتورة. عىل الحراسة بوضع أمر عندنا –

عاًما، وثالثني ثالثة منذ مرة ألول سمعتها أذني، فوق الوسادة تخرتق الحراسة كلمة
وأنا والرأسماليني، اإلقطاعيني األثرياء أمالك عىل توضع الحراسة النارصكانت عبد عهد يف
لصاحب شهر كل إيجارها ندفع ملكنا، ليست فيها نسكن التي الشقة حتى شيئًا، أملك ال
الصالة واحدة، غرفة لها منى ابنتنا وصالة، غرف ثالث من صغرية شقة وهي العمارة،

األكل. ومائدة االستقبال تشمل الصغرية
دكتورة. يا حياتك عىل الحراسة –

حياتي؟! –
حياتك. نعم –

حياتي؟! يهدد وماذا –
معلومات. عندنا ليس –

الحكومات كانت إذا يهددها؟ ماذا أعرف أن دون حياتي أحمي كيف سالح، املعرفة
البطش عن تكف لم الحكومة هذه املعلومات؟ أهم عني تخفي فلماذا حمايتي، ا حقٍّ تريد
التي واملجلة سنوات عرش منذ األخرية الرضبة حتى إيلَّ الرضبات توجيه عن تكف لم بي،

تحرسني؟! نفسه الوقت ويف الحرب هذه كل الحكومة تحاربني كيف أصدرها، كنت
الحراسة. هذه إىل حاجة يف لست كثريًا أشكركم –

تنفيذه. من بدَّ وال أمر عندنا دكتورة، يا ال –
إرادتي؟ ضد حياتي أتحرسون –

أيوه. –
ده؟ إزاي –

الدولة! ملك إنها ملكك، ليس دكتورة يا حياتك ألن –
أمام مسلحون رجال ملكي، ليست وحياتي املسلحة الحراسة تحت أعيش أصبحت
طويل شاب جارد»، «البودي اسمه خطوة، كل يف يرافقني حارس نهار، ليل البيت باب
أميش وأنا ظهري عىل الرضبة أتوقع الصاعقة، بلون قميًصا يرتدي مسدًسا، عريضيحمل
موجودة الحراسة هذه دامت ما الحراس، أحد أو منه فهي الرصاصة انطلقت لو أمامه،

بالخطر. أشعر
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أتوقع بالعرق، مبللة النوم من أهب الرسير، من تقرتب الخانقة الدبات أسمع الليل يف
فوق تتحرك الظالل أرى املسدس، رأيس إىل يصوب ُملثًَّما، اإلله أو سافًرا الشيطان رؤية
أرتدي شجاعتي أستعيد الصباح يف العفاريت، من الليل يف تخاف طفلة أعود الجدار،
الرياضة يف رسيعة بخطوة نميش النيل، شاطئ إىل رشيف مع أخرج الكاوتش، الحذاء
البيت، باب من وأخرج الخوف عىل أدوس واحًدا، يوًما الرياضة هذه عن نَُكفَّ لم اليومية،
أشعر أعد لم منه، جزءًا أصبحت بالخطر، أشعر أعد لم تنطلق، ال أو الرصاصة تنطلق قد

املوت. أنا أصبحت باملوت،
أميش فأنا الحقيقة، هو ربما أو قصائده، يف رجاء صديقي وصفه الذي الوهم هو أكان
هذه قوية، بحركة األمام إىل يندفع جسدي األرض، عىل بقدمي أدوس النيل، شاطئ عىل
املاضية اللحظة عقيل، أمام الوحيدة الحقيقة هي األبد، إىل تمتد متصلة الحارضة اللحظة
لم أو الرصاصة فيها انطلقت سواء موجودة، غري القادمة اللحظة ماتت، مخاوفها بكل
يعيش. الذي هو الحارضفقط موجود، غري واملوت واملايضمعدوم، ميت املستقبل تنطلق،

مهددة حياتي كانت إذا مسدس، بحمل يل الرتخيص أطلب الداخلية لوزارة طلبًا قدمُت
ال الحكومة هذه أن يقني عىل أصبحت طلبي، الحكومة رفضت عنها، الدفاع حقي فمن

إذن؟ تريد ماذا حمايتي، تريد
أخذه مقعد عىل العمارة مدخل يف يجلس الحارس فائدة، بال شكلية الحراسة كانت
باهتة صفراء بدلة يرتدي الحكومة، يف الفراشني يشبه العمر متوسط رجل بيتنا، من
أو الحقائب عنهم يحمل العمارة، سكان من البقشيش ويأخذ يده يمد مهرتئة، أكمامها
باب حتى األسانسري يف معه يصعد كبريًا مبلًغا أحدهم نفحه إن والخضار، الفاكهة أكياس
اصحى أقول: وأنا أوقظه املقعد، فوق نائًما أراه العمارة إىل أدخل حني الليل يف شقته،
الشارب تحت البيضاء أسنانه عن يكشف الرجل، يضحك تحرسني، عشان محمد عم يا

سلطان.» النوم أصل دكتورة يا «معليش الكثيف: األسود
دي؟ الكريس نومة بدل بيتك يف تنام ريت يا –

دكتورة. يا أقدرش ما –
ليه؟ –

إيه. أعمل املفتش جه إذا –
بيتك. يف نام روح جاي مش املفتش –
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لم ١٩٩٣م، يناير يف الوطن غادرت حتى ١٩٩٢م يونيو ٩ يف الحراسة جاءت منذ
أراهم اليقظة، عىل قدرة أكثر شباب يأتي تتغري، الحراسة كانت واحدة، مرة املفتش يأِت
كتبي، بعض أعطيتهم الطعام، ووجبات والبطاطني املقاعد إليهم أرسل الليل، يف واقفني
ملاذا أتعرفون أنا؟ من أتعرفون أسألهم: كنت يحرسونها، التي املرأة عن شيئًا يعرفون ال
واجبهم الحكومة يف جنود التنفيذ، واجبة أوامر عندهم شيئًا، يعرفون ال حياتي؟! تحرسون

الزوجية. بيوت يف كالنساء مناقشة دون الطاعة

الخري «صباح الباب: رشيف يفتح الجرس، يدق جارد البودي كان الباكر الصباح يف
البيت، من هتخرج مش الدكتورة، عند مواعيد فيش ما إجازة، عندك ده النهاردة رفيق، يا

بكرة.» تعاىل
البودي من نهرب كيف مهمتنا أصبح العبارة، له رشيف يكرر يأتي، التايل اليوم يف
ال خوف، دون الشوارع يف وأميش أخرج بالحرية، أشعر الخطر، يزول غيابه يف جارد،

ظهري. يف الرصاصة تطلق أن قبل يده ألرقب أستدير

أنقذتني الكتابة الورق، فوق حرويف عن يعوضني يشء ال املالذ، هي حياتي يف الكتابة
أخلق والعالم، جسدي بني العزلة أكرس نفيس، عن أعرب أتنفس، طريقها عن املوت، من
متساوية حب عالقة تملكني، وحرويف حرويف إال حياتي يف أملك ال تخلقني، وكلماتي كلماتي
الكتابة وبسبب املوتى، من ألصبحت الكتاب لوال اآلخر، عىل طرف فيها يسيطر ال متكافئة

املوت. قائمة اسمي دخل
عن نسمع بدأنا األخرية، السنني يف األدبية حياتنا دخلت جديدة عبارة املوت»: «قائمة
مني «تعريف قلق: يف فيسألني بصديق الطريق يف صدفة ألتقي املوت، قائمة يف أدباء أسماء
يف نميش الحقيقة، يعرف أحد ال كالدخان، القاهرة يف تنترش اإلشاعات نوال؟» يا اآليمة يف
العسكري، سالحه حامًال أمامنا نراه مرئيٍّا، العدو املايضكان يف العرص، سمة إنه الضباب،

نحاربها؟ كيف اسم، بال املجهولة القوى هذه معروف، اسم له
مئذنة من تأتي؟ أين من أعرف ال امليكروفون، من ينطلق صوتًا أسمع الليل يف
الليل، ظلمة يف يرسي غريب صوت ماكدونالد؟! كلوب، الديسكو الكنيسة؟ قبة الجامع؟
أو ثالثني وشعراء، أدباء أسماء وفالن، فالن هللا أعداء الكفرة وجدتموهم، حيث اقتلوهم
تدوي الرصاص، طلقة مثل رأيس يخرتق السعداوي»، و«نوال اسمي ويرن اسًما، أربعني
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تفوح ثعبان، كأنفاس فحيح للصوت هللا. عدوة الكافرة اقتلوها الليل: يف اسمي حروف
النفط. تشبه غريبة رائحة منه

أن أدرك أعماقي يف النفط»، زمن يف «الحب األخرية: روايتي كتابة يف مستغرقة كنت
أشعر النفط، كلمة تحت خطٍّا أضع الستار، وراء من األشياء تحرك الخفية القوة هو النفط
النفط بني عالقة هناك اسم، بال املجهولة للقوة اسم إلعطاء أوىل خطوة الراحة، من بيشء
يناير يف الخليج حرب قامت ما النفط لوال الخيط، طرف بأصابعي أمسك املوت، وقائمة
تحرك ما النفط لوال األمريكي، الجيش رأسها عىل دولة ثالثني جيوش تحركت ما ١٩٩١م،
إيران ضد العالم انقلب ما النفط لوال إرسائيل، دولة فلسطني يف وأقام الربيطاني الجيش

الكتابة. وال القراءة يعرفون ال ملوك علينا احتكم ما النفط لوال مصدق، عهد يف
صاحب يحكمها النفط، من بركة يف غارقة الجزيرة البطل، هو النفط كان الرواية يف
األرض عىل هللا مندوب امللك الجاللة وصاحب العربية، اللغة يتحدث وال «الخواجة»، الرشكة
يومني، إجازة يف بيتها من تخرج الشعب من عادية بامرأة الرواية تبدأ املقدسة، العائلة رأس
املرأة خرجت إن بإجازة، القيام النساء عىل «ممنوع الجاللة: صاحب من أمر هناك كان

ميتة.» أو حية وإعادتها عليها القبض يتم
دائًما تراودني املوت فكرة يسبقني، أن أخىش الزمن أسابق الكتابة، يف نفيس أغرقت
أخىش كالطفل بذراعي أحوطه إبداعيٍّا، عمًال بدأت كلما القلق ينتابني الخلق، عملية مع
أن سوى الدنيا من أبغي ال سيارة، تصدمني أن أخىش الرصيف فوق أميش الضياع، عليه

ويستقل. الصغري املخلوق لينمو العمل، ألكمل أعيش
الكلمة هذه أسمع أن دون يوم يمر ال الحراسة، جاءت منذ تفارقني ال املوت فكرة
الجزائر، ويف مرص يف بالرصاص، انرضب مني النهاردة، فيها مني القايمة «القايمة»،
القبض يف الحكومة وتفشل يهربون بخارية، ودراجات رشاشة مدافع القتل يف يستخدمون
مجهوًال شخًصا أمسكوا البيت أمام الحراس يوم، الجرسكل يدق جارد البودي القاتل، عىل
الكتابة، عىل قادرة أعد لم القاتل، أتوقع الباب جرس دق كلما شقتي، إىل الصعود حاول
حجمها يكرب عنيدة، ذبابة مثل فتعود أطردها رأيس، فوق تحلِّق بالرصاص موتي فكرة
أي وال الحدأة وال الصقر يشبه وال النرس يشبه ال الضخم، األسود كالطائر فتصبح أحيانًا
أكمل أن قبل السطر، منتصف يف أتوقف أكتب، وأنا رأيس فوق جناحيه يفرد آخر، كائن

يدي. يف القلم يتجمد الكلمة حروف
حاجة؟ فيه نوال؟ يا مالك –
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مشلول. واقف عقيل رشيف، يا أكتب قادرة مش –
أنني يرى ساعته، يف ينظر شاي، فنجان أو الربتقال، عصري من كوبًا رشيف يناولني
إحدى أجلس كنت أحيانًا أكثر، أو ثماني أو ساعات سبع املكتب وراء مقعدي أنهضمن لم

أنهض. أن دون ساعة عرشة
نوال.» يا أجازة نفسك إدي شوية، نفسك «ريحي –

امللك. الجاللة صاحب من بأمر رشيف يا ممنوعة اإلجازات –
نوال؟ يا مني امللك –

بني أتأرجح الحافة عىل أعيش الواقع، إىل رشيف يشدني الرواية، داخل أعيش كنت
العمود فقرات وارمتان، قدماي بصعوبة، وأنهض ظهري عضالت أشد والحقيقة، الخيال
يشبه مجهول بمرض الكتابة أصابتني طفولتي، يف الساقية كرصير تنئ، أسمعها الفقري

الغرضويف. االنزالق
الباب، عقب تحت بها تدفع مجهولة قوة شقتنا، إىل تدخل الصحف كانت صباح كل
يركب «محمد» اسمه الجيزة، شارع مع مراد شارع ناصية عىل الكشك صاحب الرجل
أمرُّ الكشك، جدران عىل يعلقها الرصيف، فوق يفرشها البيوت، عىل الصحف يوزع دراجة
األرض، فوق أتركها البيت يف عنها، بعيًدا عيني أحرك النيل، كورنيش إىل طريقي يف بها
تقتل كالسم اليوم، عيلَّ أفسدت قرأتها إن الصباح، يف أقربها ال الباب، ألفتح بقدمي أركلها

املخ. خاليا يف التفكري بوادر
مثل عقيل الرأس، مربوطة مكتبي إىل أجلس الصداع، من أشكو النوم من أصحو
أعيد السطر، فوق واحدة كلمة أضع ال زهرة، فيها تنبت ال القحط، الصحراء البور، األرض
أوراقي أمزق القبور، فوق كالزهور ميتة كلمات املعنى، من فارًغا يبدو باألمس، كتبته ما
الجدار أرضب األسربين، أقراص أبلع الدش، ماء تحت رأيس أضع ذراعي، بطول أقذفها
غرفتي إىل رشيف يدخل نصفني، رأيس يشق كالسكني األلم، يعالج يشء ال يدي، بقبضة
فيه «نوال ممزقة: حويل من أوراقي مكسور، يدي يف القلم مكتبي، فوق منكفئة يراني

إيه؟»
رشيف!» يا أكتب قادرة «مش –

شتائم التلفون، أسالك عرب تأتيني مجهولة أصوات بالقتل، تهديدات أتلقى كنت
سعودية خليجية، … لكنه أحيانًا تشوبها املرصية، والعامية الفصحى، العربية باللغة
كافرة «يا توقيع: بدون رسائل شكل عىل الشتائم تأتي الربيد عرب وجزائرية، وكويتية
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والخراب، املوت وسبب الجنة من آدم أخرجت التي الشيطان حليفة يا اإلسالم، عدوة يا
إىل أموالها وحوَّلت الحكومة أغلقتها التي املشبوهة جمعيتك عرب سمومك تنرشين كنت
أموال فهي األموال، بهذه منك أحق املؤمنات املسلمات النساء إن نعم اإلسالم، نساء جمعية
جمعيتكم يف رفعته الذي الكافر الشعار هذا وما الحنيف، الدين لخدمة ه تَُوجَّ لم ما حرام
الحجاب، بارتداء املسلمات النساء أمر هللا أن تعرفني أال العقل)، عن الحجاب (رفع املنحلة،
املوت!» إال يستحق ال مثلك هللا، طاعة ضد النساء تحرضني كيف مقدسة، الحجاب كلمة
يف طنطا بجوار القضابة قرية إىل رشيف سافر بالبيت، وحدي كنت الليايل إحدى يف
ال ساكن، الليل الرواية، من األخري الفصل كتابة أحاول املكتب إىل جلست رضورية، مهمة
ابنتنا الليل، منتصف بعد والنصف الواحدة الخافتة، الساعة دقات أنفايس، صوت إال أسمع
فيها أكتب مستقلة، غرفة يل أصبحت بحياته، استقل عاطف ابننا بيتها، إىل انتقلت منى

أفكاري. مع وحدي الكامل االنعزال هذا أحب أوراقي، بجوار فيها وأنام
الليل؟ من الساعة هذه يف يأتي من مقعدي، يف تجمدت الباب، جرس دق فجأة
أخطأ ربما النهوض، أريد ال جالسة وأنا يتصبب العرق تتصاعد، ضلوعي تحت الرضبات
الشقة أنوار واقفة، فانتفضت الثانية الدقة جاءت الجرس، عىل بيده وضغط الجريان أحد
رشاعة وراء من صوت، بال الظلمة يف تحركت أصابعي، أطراف عىل ِرست مطفأة، كلها

شجاعتي. استجمعت أسود: خياًال ملحت الباب،
الباب؟! بره مني –

وحده، يفكر عقيل منوف، يف الطاحونة كصفري أذني يف يدوي الصمت أحد، يرد لم
رشاش؟ مدفع مواجهة يف السكني يفعل ماذا لكن السكني؟ وأمسك املطبخ إىل أجري هل
هكذا؟ صامتًا ويقف يرد ال ملاذا بمسدس؟ يل الترصيح رفضوا ألهذا مسدس؟ معي كان لو
وسط واقفة األجراس؟ يدقون القتلة هل يصعد؟ الحارس تركه فكيف القاتل هو كان إذا
يتحرك الخيال رأيت نهاية، بال ممدودة لحظة مرت األنفاس، مكتومة الظلمة داخل الصالة

راح؟ وملاذا جاء ملاذا الخيال، من أغرب غريب يشء ويختفي، الرشاعة وراء
شبه بطيئة ضلوعي تحت الدقات باردة، أطرايف أنام، ال كي النوم غرفة إىل ُعدت
يخرج لم إن العمارة، باب من يخرج سأراه الشارع، عىل ألطل النافذة فتحت متوقفة،
يف واقفة دقيقة، عرشون دقائق، عرش أحد، يخرج لم الدقائق، مضت الحارس، أنه بدَّ فال
تمرق قليلة سيارات يتحرك، أحد ال األنوار، منطفئ مظلم مراد شارع كالتمثال، النافذة
بوليس سيارة املجاري، رائحة مع الحيوان حديقة من يصلني األسد زئري الضوء، برسعة
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الصوت يأتيني بعيد من تسكت، ثُمَّ مرتني تدق الجامعة ساعة حادة، بصفارة تنطلق
تسكن التي الجارة أهي األنني، يأتي أين من أعرف ال الليل، يف وحدها تنئ امرأة كالنشيج،
تحت الشقة يف أم فوقي، تسكن التي املجاورة الشقة يف أم شقتي تحت الشقة يف أم فوقي،
الصيف هواء يحمله األنني اليسار، ناحية الشقة يف الوحيدة املرأة أو اليمني، ناحية شقتي
النداء، يشبه ممدود الليل يف أمي بأنني يذكرني كالطنني، أذني يف يرسي الكبرية، املدينة يف
يتحول وسادتي، يف وجهي أدفن نوال، يا الليل يف تناديني ل، … ل … ا … ا … نو … يا

األخرى. املرأة أنني أو أنينها عىل يعلو أنني إىل بكائي
تسافري! الزم نوال، –
رشيف؟ يا فني أسافر –

معاك. أسافر مستعد وأنا نوال؟ يا معروفة إنت العالم، بالد كل يف صديقات عندك –
مؤتمر، حضور هدف، لها كان السابقة رحالتي أسافر؟ كيف السفر، يف أفكر بدأت
يكون أن أيمكن املوت، من للهروب أو هدف، بال السفر قبل من أجرب لم محارضة، إلقاء

البالد؟ خارج النفي هو مصريي
من والطرد السجن تجربة عشت مثيل؟! كاتبة تميشفوقها أن أرضالوطن تحتمل أال
يكون ماذا أعرف لم الوطن، داخل ذلك كل السمعة، وتشويه واملطاردة واملصادرة العمل

املنفى.
مرص إىل جاءت إليزابيث، اسمها فتاة دخلت الباب، رشيف فتح الجرس، دق يوم ذات
رواياتي بعض درست كارولينا، نورث والية يف ديوك بجامعة طالبة قصرية، زيارة يف
رأت العمارة باب عىل مرص، تغادر أن قبل تزورني أن أرادت اإلنجليزية، إىل املرتجمة
قلت حدث؟ الذي ما سألتني: الشقة، باب حتى الحارس معها صعد املسلحة، الحراسة
بهذا أبتسم كيف الفتاة اندهشت حياتي. يحرسون فقط حدث، يشء ال أبتسم: وأنا بهدوء

الهدوء.
ساداوي؟ دكتور يا تسافرين ال ملاذا –

أذهب؟ أين وإىل –
يف رواياتك تدرس وهي كوك مرييام الدكتور أستاذتي هناك ديوك، جامعة إىل –

رأيك؟ ما تليفونك، وأعطيها غًدا بالتلفون أطلبها أن يمكن العربي، األدب حصة

من استأجرتها مراد، شارع يف الصغرية الشقة الجيزة، يف بيتي أودع ١٩٩٣م، يناير ٨ يوم
يف الحقائب يحزم رشيف عاًما، وثالثني ثالثة فيها عشت ١٩٦٠م، يناير يف العمارة صاحب
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هدموه، إال عمًال نبدأ لم عاًما، ثالثني مطاردتنا عن الحكومة تكف لم تزوجنا منذ الصالة،
صادروها، إال مجلة نصدر لم أغلقوها، إال جمعية ننشئ لم أطفئوه، إال مصباًحا نضئ لم

البالد. خارج النفي إىل تصل املطاردة هي ها
«مع بذراعيها: تحوطني الصالة يف واقفة منى ابنتي أودعها، الشقة غرف عىل أدور
إىل واقف عاطف ابني ديرهام.» توصلوا ما أول التليفون يف كلميني … ماما يا السالمة
وعاطف منى نفسك.» من بالك خيل ماما، يا السالمة «مع بذراعيه: يحوطني جوارها،

الحبيسة. الدموع لتخفي باالبتسام تلمع العيون رشيف، يعانقان
السابعة يف كنت أبي، حركة تشبه هادئة حركته الباب، خارج الحقائب يحمل رشيف
بنفيه قراًرا الحكومة أصدرت الهادئة، الحركة بهذه الحقائب يحزم رأيته حني العمر من
سنوات، عرش املنفى عاش واإلنجليز، امللك ضد وطنية مظاهرة يف اشرتك املدينة، عن بعيًدا

١٩٤٨م. عام حتى ١٩٣٨م من
داخل بذراعيه يحوطني رشيف والوطن، األهل نودع حقائبنا، نحمل بيتنا من خرجنا
تعانقنا السابقة.» تجاربنا إىل تُضاف جديدة تجربة بديعة، رحلة نوال يا «أمامنا الطائرة:

الشمال. نحو السحب تشق والبوينج واألرض، السماء بني الجو يف

29





الثاني الفصل

ل األوَّ االنطالق

ألمريكا الجنوبي الرشقي الساحل حتى رأيس فوق تمتد كارولينا نورث والية سماء
يف االنطفاء، عىل توشك بعيد من ترتعش النجوم قمر، بال الظلمة كثيف الليل الشمالية،
أسأل: وأعود بنتي، يا ربنا كلها؟ دي النجوم خلق مني وأمي: أبي أسأل كنت طفولتي
أرى لعابه، أبي يبتلع لحظة، الصمت يدب الرد، عن وأمي أبي يكف ربنا؟ خلق ومني
هو ربنا، خلق حد فيش ما متحرشًجا: صوته يخرج عنقه، يف وتهبط تعلو آدم تفاحة

نفسه. خلق شيئًا يتصور أن الطفويل لعقيل يكن لم نفسه، خلق
املريخ، ده اسمه، نجم كل يعطي السماء، إىل يشري هللا أصبع هو الكبري أبي أصبع
الذكور، النجوم بني األنثى الوحيدة النجمة الزهرة، عند أتوقف والزهرة، وزحل، وعطارد،
لكل تقول — ألبي جدتي — الحاجة ستي كانت معي، وتموت معي ُولدت نجمتي، إنها

معه. ويموت معه يولد السماء، يف نجم الناس من واحد
قريتي سماء يف أراها كنت التي نفسها النجمة أهي «زهرة»، إىل مشدودتان عيناي
حنني ميل، آالف وعرشة قرن نصف من أكثر واملكان الزمان يف عني تبعد النيل، دلتا يف
العرشين يف األول، الحب عرفت عمري من العارشة يف صباي، وأيام طفولتي إىل جارف
ثالثة مضت ثُمَّ والثاني، األول بني سنوات عرش مضت الثاني، الحب عرفت عمري من
من بالذات هو ملاذا نفيس: أسأل عشتها قصة كل يف الثالث، الحب عرفت حتى عاًما عرش

الحب. رشط هو األسباب انعدام كأنما جواب، للسؤال يكن لم البرش؟ دون
أو كالم دون القلب يدركها الفهم، عىل عصية تبدو عندها، أتوقف عمري يف لحظات

العقل. فوق يرتفع الجسدي اإلدراك التاريخ، يف اللغة يسبق الحب لغة،
يفصل الجسد، يمزق اللحظة، يقتل املرشط مثل القلم الحب، لحظات الكتابة تفسد

البطن. عن الصدر، عن القلب، عن العنق، عن الرأس
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أو الرأس كلمة أكتب أن سهًال كان العمر من العرشين يف وأنا الرسية مفكرتي يف
عىل ترد لم بطن كلمة الجسم، من بريئة أجزاء إىل تشري بريئة كلمات الصدر، أو القلب
حتى أنطقها لم «جنس» كلمة الجثث، بطون وترشيح الطب كلية دخويل بعد حتى لساني
واحد بجسد حيوانًا الزواج منا يصنع واحد، رسير يف زوجي مع أرقد األول زواجي بعد
ترن «جوزي» العامية باللغة «زوجي» كلمة نطقت وإن «جنس»، كلمة أنطق لم ورأسني،

نابية. أذني يف
والحمل والبويل التناسيل الجهاز درسنا الجنس، عن شيئًا ندرس لم الطب كلية ويف
كان عما شيئًا نعرف لم الخصية، ورسطان الرحم ورسطان النساء وأمراض والوالدة

اليومية. حياتنا عن مفصوًال الطب علم كان الوقت، معظم يشغلنا
تشاركني تعد لم وحدي غرفتي إنها نومي، غرفة يف الصغرية مكتبي يل أصبحت
رسيرها. أختي أخرجت غرفتي، إىل امليت جمجمة أدخلت منذ ليىل، األصغر أختي فيها

أحلم حريتي، الخاصة، غرفتي من عمري من العرشين بلغت حني أسعدني ما أول
ويف والثانوية االبتدائية املدرسة سنني ويف أختي، مع بالعرائس ألعب وأنا طفولتي يف بها
الحرية هو عندي الحب الحب، إىل حنني من أشد الحرية إىل حنني الداخلية، حلوان مدرسة

الحب؟! يكون ماذا وإال
سعادة فتغمرني عيني أفتح الصباح يف حريتي، أملك أنني أدركت ١٩٥١م خريف يف
رذاذ لصوت أندهش جسمي، خفة من أندهش العصافري، بخفة الرسير من أقفز مجهولة،
لنفيس أغني ضلوعي، تحت الخفقات أحس طفولية، بفرحة أغتسل الدش، من ينهمر املاء
نجمي متى نجمي، عن الليل اسألوا تنثر، الليل ونجوم املساء يأتي «عندما الحمام: يف
الستني تجاوزت أن بعد خفية تعد لم القلب، وخلجات النجوم بني خفية عالقة يظهر.»
اإلنسان. وجسد النجم جسد تكوين يف التشابه الجديد، الكون علم يف قرأت العمر، من

تتسع صغرية غرفة عيل، بابه أغلق خاص مكان حياتي يف مرة ألول يل أصبح
إليه أجلس صغري ومكتب كتبي، عليها رفوف لها ومكتبة الصاج، من «السفري» لرسيري
أتمدد رقيب دون بالنعناع الشاي أرشب أشاء، ما الرسية مفكرتي يف أسجل مغلق، والباب
أحد يتهمني أن دون بالساعات الفراغ يف أبحلق الرشود، يل يحلو كما وأرشد الرسير فوق

بالجنون.
السماء، نحو ممدودة طويلة نخلة صغرية، خلفية حديقة عىل تطل غرفتي كانت
يطريه الغزير األسود شعري رأيس، يشبه البلح سباطات أو بالزعف املنكوش رأسها
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درجان اليمني، ناحية أدراج ثالثة له الخشب من صغريًا مكتبًا أبي يل اشرتى الهواء،
رفوف ثالثة الحائط فوق كلها، األدراج يغلق واحد مفتاح له األعىل الدرج اليسار، ناحية
الجدول فيها أرشق خشبية ولوحة املحارضات، كشاكيل الطب، كتب عليها املكتبة، هي
وكتب وتاريخ، فلسفة وقصص، روايات الطبية، غري الكتب العلوي الرف فوق واملواعيد،

العامة. املكتبات من عليها أحصل أخرى
ترعة شارع من املتفرع الصغري الشارع من جزء عىل أطل األمامية نافذتي من
أطل الخلفية نافذتي من بالجيزة، الهرم شارع أول يف الهادئ الحي بالعمرانية، الزمر
فاروق، امللك يشبه البرشة أبيض الوجه ممتلئ شاب الرشفة يف يقف الجريان، منزل عىل
من الشيش فأغلق املتحركة الضوء دائرة عيلَّ يسلط الضوء، تعكس مرآة يده يف يمسك
النافذة شقوق أسد تلسكوب، أو مكربًا منظاًرا عينيه فوق يضع أراه، الشيش شقوق وراء

القديمة. الصحف بورق
النافذة أفتح أكتب، أقرأ، درويس، ألذاكر املكتب إىل أجلس الجمجمة، مكتبي فوق
املساحات يف عيناي ترشد أكتب، حني األفق أرى أن بد ال السماء، ناحية وجهي األمامية،

الرؤية. مجال يف أمامي حواجز ال الالنهائية، الواسعة
بالفرح تملؤني بالحياة، إحسايس فيشتد باملوت تذكرني تؤنسني، الجمجمة كانت
صوتًا تحدث صغرية، كهربية مروحة الجمجمة جوار إىل املوت، وجود رغم أعيش ألنني

وحدتي. تحمي تؤنسني الهمس، كحفيف تدور، حني خافتًا
أو نومي يف يقلقني البيت يف أحد يكن لم السعادة، لتغمرني بابي أغلق أن يكفي
أرتدي ثالثة، أو يومني ألكتب غرفتي يف نفيس أحبس الفجر، حتى رسيري يف أقرأ يقظتي،
الطب كلية يف الدراسة أعود، متى أو أذهب أين إىل يسألني أحد يعد لم وأخرج، مالبيس

وقت. أي يف تنفجر قد الوطنية واملظاهرات النهار، طول تمتد
الهرم شارع أول يف بيتي من يوم كل وأميش الطلبة، مع املظاهرات يف أميش كنت
الوقت، تأخر إذا الرتام أركب أو مشيًا وأعود العيني، قرص شارع يف الطب كلية إىل
يبدو المع يشء كل الالمعة، غري املتينة الجلدية األحذية عاٍل، كعب بدون األحذية أختار
البرشة الجالسيه، األحذية الشاركسكن، القماش بالربيانتني، املدهون الشعر قبيًحا، يل
وإحكام، بدقة املربوطة العنق ربطة بعناية، املقصوصة املنمقة الشوارب بالكريم، املدهونة
القبح من يشء نظام، أي إلكمال الرضورية الفوىض من ويشء التلقائية، الطبيعة تجذبني
شفتي أصبع لم باملساحيق، وجهي أُلوِّن لم الزينة، أدوات أحب لم جمال، ألي الالزم
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برشتي، نعومة من خشونتها تزيد الرخيصة، الخشنة األقمشة أرتدي الصناعي، باألحمر
عرضه إىل حاجة يف ولست جسدي أمتلك أصبحت الصدر، املكشوفة الفساتني أرتدي ال

أنوثتي. من رجولتها تزيد الرجايل، القمصان أحيانًا أرتدي للعيون،
باشتداد زهدها يشتد الظهور، يف الزاهدة الكامنة العارية أنوثتي أدرك أعماقي يف
يف الخاطف الربيق إال يشء منها يطل ال الجسد، غالف تحت األعني عن تتخفى تأججها،
الساخن الشاي فنجان فطوري، أتناول البيت، يصحو أن قبل مبكرة وأصحو العينني،
الشاي أرشب رغيف، نصف النحل، وعسل األبيض الجبن من قطعة الحليب، باللبن ا جدٍّ
االمتحانات، أيام السهر مع القهوة أحب بدأت الظهر، بعد أو النهار منتصف يف بالنعناع

جديد. من الحياة إىل أُبعث أصحو ثم املوت، حتى فيه أستغرق النوم، أحب كنت
يبهرني، الكون يشء، أي عمل دون السماء يف الحملقة مثل أعشقها، الصغرية أهوائي
أن يمكن وهل بدأ متى الكون؟ هذا جاء أين من دائًما السؤال يراودني النجوم، الكواكب،

ينتهي؟!
كلية يف املرشحة بجوار صغري مدرج داخل حياتي يف الثانية للمرة بالحب قلبي خفق
اإلرضابات يرتبون الطلبة، أغماء فيه يجتمع درجات، األرضبضع تحت إليه نهبط الطب،

الوطنية. واملظاهرات
١٩٣٦م، معاهدة إلغاء منذ السياسية، باألحداث مشحونًا كان ١٩٥١م عام خريف
برئاسة الوفد حكومة الربيطاني، االحتالل ضد املظاهرات تكف لم ١٩٥١م، أكتوبر يف

الستار. وراء من القنال يف الفدائيني تسلح الشعبية، املقاومة تشجع باشا النحاس
معمل يف الحديث نتبادل كنا يعد، ولم الفدائيني كتائب مع املنييس أحمد زمييل سافر
كلماته كشكويل، داخل يده بخط الصغرية رسالته (البيوكمسرتي)، الحيوية الكيمياء
الجانب من أنفه هللا.» سبيل يف أقاتل وأنا أمامي صورتك «ستكون الخجول: املرتددة
خجولة ونظرة اإلنجليز، يتحدى قوي بريق عينيه يف ا، حادٍّ قوًسا الجو يف يرسم مرفوع
تبادل تحرم حاد، بسكني الجنسني بني تفصل صارمة التقاليد كانت عيني، إىل ترتفع ال

الجامعة. يف االختالط رغم النظرات أو الكلمات
يحارب كان يموت، أن قبل واحدة مرة إال املنييس أر لم الكشكول يف الرسالة منذ
مدخل يف حجر فوق اسمه حفروا تأبني، حفل له أقاموا شهيًدا، وسقط القنال يف اإلنجليز
ماتوا آخرين فدائيني وأسماء التاريخ، يف اسمه معه وسقط الحجر سقط ثم الطب، كلية
بقدرة تحولوا اإلنجليز، قبل املرصي البوليس يطاردهم الحرب من عادوا يموتوا، لم أو
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نظر يف وإرهابيني الحكومة نظر يف مجرمني إىل الوطن عن مدافعني أبطال من قادر
اإلنجليز.

املرشحة، بجوار الصغري املدرج يف مرة ألول به التقيت الفدائيني، من كان حلمي أحمد
املظاهرات يف أشارك كنت ألنني ربما االجتماعات، هذه إىل تُدعى التي الوحيدة الطالبة كنت
واألدب، الشعر أكتب الطفولية، أحالمه أبي عن ورثت الكلية، مجالت يف وأكتب الوطنية
الزفاف ثوب مرتدية أحالمي يف نفيس أر لم الوطن، وأحرر األعداء أرضب السالح، أحمل
اسمي يحذف أن رجل السم يمكن ال أحالمي، يف مكان للزوج يكن لم الدخلة، طرحة أو

جسدي. يحتل أو
املدرج يف جالسة كنت وهم؟ أم حقيقة أهي ضلوعي! تحت الهائلة الحقيقة هذه
أول خافتة الضلوع تحت الخفقة ترسبت الكبرية، املظاهرة تنظيم اجتماع يف الصغري
الخفقة هذه يخفق لم صدري داخل القلب هذا كتبي، بحقيبة كتمتها تصاعدت، ثم األمر
إىل الطفلة تحولت مضت سنوات عرش العمر، من العارشة يف وأنا األول الحب منذ
والفيزياء الحيوية والكيمياء الترشيح تدرس الطب بكلية مجدة طالبة العرشين، يف فتاة
من وأجزاءً قلب ظهر عن القرآن حفظت األمراض)، (علم والباثولوجي والفسيولوجيا
والتاريخ والدين الفلسفة يف الطب، مقررات خارج كثرية كتبًا قرأت واإلنجيل، التوراة
فؤاد وامللك إسماعيل والخديوي الربيطاني االحتالل حتى املرصيني وقدماء الفراعنة منذ
أو جديًدا كتابًا ألشرتي األتوبيس أو الرتام أجر أدخر كنت السياسية، واألحزاب وفاروق
كان أبي مكتبة يف املاركسية، عن الكتب ببعض أمدتني «سامية» زميلتي أدبية، رواية
املعري، العالء وأبو الرازي والطبيب سينا وابن خلدون وابن رشد وابن الجاحظ هناك
١٢٦٥م، عام إيطاليا يف «دانتي» ُولد اإللهية، الكوميديا أقرأ أن قبل قرأتها الغفران رسالة
قرأه كما الصويف عربي ابن قرأ أنَّه بد ال واإلسالمي، واملسيحي املرصي اث الرتُّ عن مثيل قرأ
الكوميديا يف اآلخر العالم صورة جاءت ألهذا املعري، العالء ألبي الغفران ورسالة أبي،
العالء أبي عن نقل «دانتي» إن يقول أبي أسمع كنت الغفران؟ رسالة يف جاءت كما اإللهية
عشان … خالص عره ده … نوال يا إيه معري بامتعاض: شفتيها سامية تمط املعري،
الدال حرف تفخم (دانتي)، ضانطي زي عظيم لواحد جابه إيش … معري سموه كده
(املعري) املعغني الجميع: وتلعن غني، إىل الراء تقلب «بطة» زميلتي طاء، إىل التاء وتقلب
صفية زميلتنا حبيب (مرقس) مغكس عنه تقول منه، تسخر (ماركس) وماغكس ودانتي

الثانوية. املدرسة منذ
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يف السياسية االجتماعات تحرض أو املظاهرات، يف تميش الزميالت من واحدة تكن لم
فاغغ كالم دي نوال يا إيه «سياسة» الحمراء: السفلية شفتها بطة تلوي الصغري، املدرج
خربت والسياسة السجن يف أسعد أخويا «كفاية بعيًدا: بوجهها صفية تشيح (فارغ)،
املتنافسة السياسية لألحزاب عمالء كلهم دول الطلبة بازدراء: شفتيها سامية تزم بيتنا.»

الشيوعي. الحزب يف إال البلد يف إخالص فيش ما الحكم، عىل
يعمل رشعي، غري الشيوعي الحزب واإلشاعات، بالغموض ملبدة الشيوعية كلمة
نحيف شلبي، إسماعيل اسمه النهائية، السنة يف طالبًا كان الشيوعيني زعيم األرض، تحت
قصري ذهبية، سلسلة منها تتدىل سوداء نظارة عينيه فوق سوداء، بدلة يرتدي الجسم
مقاعدهم، يف الزمالء يتململ والفالحني، العمال من الفقراء عن طويلة خطبة يلقي القامة
املربع بجسمه املوجود» عبد «عمران املسلمني اإلخوان زعيم ينهض ساعاتهم، يف ينظرون
بأرض الرسول قرب من فضية ساعة سلسلة منه تتدىل الصديري الضيقة، البدلة داخل
جنبه، يف اليرسى يده واضًعا اليمني، ناحية بجذعه مائًال املنصة عىل يقف الحجاز،
صامتًا يقف السماء، يف ما لقوة يبتسم منفرجتان، املمتلئتان شفتاه اليمنى، يده رافًعا
يستدير ثم صورة، له تلتقط الفضاء يف سحرية عدسة كأنما ثوان، بضع الوضع هذا يف
ويختمها العليم العيل هللا بسم خطبته يبدأ بالرعد، أشبه بصوت الحارضين ليواجه ببطء
الباب من بعضهم يتسلل مقاعدهم، يف الزمالء يتململ أجمعني، األنبياء خاتم عىل بالصالة
ينهض مفيد»، كالم عاوزين إنشا كفاية عمران أخ «يا معرتًضا: أحدهم ينهض الخلفي،
شديد قامة أطولهم العيني، قرص يف النواب أو االمتياز أطباء من كان الدين، محيي فؤاد
قميصه ياقة مكوية، مستقيمة خطوطها بدلته األناقة شديد الخيزران، كالعصا النحافة
بإتقان معقودة األلوان زهية عنقه ربطة عرق، وال تراب ذرة بال البياض ناصعة منشاة
عنقه يشد الرفيعة، الطويلة أصابعه بأطراف يشدها ذقنه تحت بالضبط الوسط نقطة يف
األرض، تحت فاملدرج اختناق، أو ربما كربياء الطاووس، أو الرومي الديك بحركة الطويلة
جميعهم السقف، إىل يتصاعد السجائر دخان معدوم، شبه الهواء مغلقة، كلها النوافذ
الرجولة، أو السياسة طقوس من جزء النفخ هذا كأنما أنوفهم، من الدخان ينفخون
اإلخوان، زعيم قبضة عن قوة تقل ال القوية، يده بقبضة املنصة الدين محيي فؤاد يخبط
مرصيٍّا أكن لم «لو باشا: كامل مصطفى كلمات يردد صوته، عن جهورية يقل ال صوته
ال وأقباًطا مسلمني مرص إىل انتماؤنا مرصيون زمالء يا نحن مرصيٍّا، أكون أن لوددت
للجميع والوطن هلل الدين القرآن وليس الربملان عن يصدر القانون هو دستورنا فرق،

إخوان!» يا
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املنصة نحو يتجه النهائية، السنة يف طالبًا كان مقعده، من إدريس يوسف وينهض
الطول متوسط الهواء، ينطح كأنما بقوة األمام إىل مائل رأسه رسيعة، واسعة بخطوة
واسعة عنقه ربطة قليًال، واسعة بدلته الدين، محيي فؤاد مثل أنيًقا ليس والنحافة،
لم املرآة، يف ينظر أن دون برسعة عقدها ربما جنب، عىل معوجة عنقه، حول متهدلة
عىل يقف الدين، محيي فؤاد مثل الوسط نقطة يف بالضبط العقدة تأتي أن يحرص
الحارضين يف يحملق الهواء، يف اليرسى يده يحرك جيبه، يف اليمنى يده واضًعا املنصة
يبغي كأنما الجالسني عيون يف بحدة يثبتهما الجبهة، عظام تحت غائرتني المعتني بعينني
الفصحى يخلط الدين، محيي فؤاد صوت عن ارتفاًعا يقل ال صوته مغناطيسيٍّا، تنويمهم
نحمل فدائيني جميًعا نكون أن علينا خطرية بمرحلة تمر بالدنا الزمالء، أيها «يا بالعامية:
بد ال االستعمار، عىل القضاء كفاية مش زمالء، ويا االستعمار، ونطرد القنال يف السالح

العليا.» والطبقات الكادحة الطبقات بني العدالة تحقق شعبية ثورة من
له يتصدى شيوعي.» كالم «ده صوته: أحدهم يرفع الطلبة، بني الهمهمة ترسي
تنشب أسكت! يمكن ال إيه؟ يعني أسكت نسمع.» خلينا أخ يا «اسكت آخر: طالب
املنصة، إىل يرسع محمد» «سليمان الوفد زعيم ينهض املدرج، أركان من ركن يف مشاجرة
قامة أقرص الوفد زعيم املنصة، فوق مًعا االثنان يقف مكانه، عن إدريس يوسف يتخىل ال
أخيه أو أبيه من أخذها كأنما واتساًعا، تهدًال أكثر بدلته نحافة، أكثر إدريس، يوسف من
املنصة ترضب يده قبضة قليًال، مسودة قميصه ياقة مفكوكة، باهتة عنقه ربطة األكرب،
أيًضا الحاكم الحزب وهو األغلبية حزب إىل ينتمي فهو أعالهم صوته الجميع، من أقوى
يقفز واملرج، الهرج يشتد النحاس! النحاس! الطلبة بعض يهتف باشا، النحاس بزعامة
قطعة تبطنه سميك كعب له حذاؤه القوية، بقدمه املنصة يرضب املنصة فوق الوفد زعيم
األمة. زعيم النحاس يحيا الخيل: صليل من أعىل صوته الحصان، حدوة شكل عىل حديد
يراني أن دون أشاء حينما ألخرج أجلس، كنت الخلفي الباب بجوار اآلخر الصف يف
هذه تحرض التي الوحيدة الطالبة ألنني ربما دائًما، نحوي تتجه عيونهم كانت أحد،
االختناق بسبب ربما الصداع، أو رأيس مؤخرة يف الحادة اآلالم السياسية، االجتماعات
الكربون أكسيد وثاني النيكوتني أو بالدخان تشبع الهواء الطب، بلغة «اإلسفكسيا»
عاجزة مقعدي يف جالسة الدم، يف السموم ونسبة الحرارة ارتفعت األوكسجني، وانعدام
خاليا تغذية عن النقي الدم توقف مشلول، عقيل الخلفي، الباب من ألخرج النهوض عن
النعاس؟ تشبه غيبوبة يف سقطت أو غفوت هل البالدة، أو العقل ضمور إىل يؤدي املخ

حلمي؟ أحمد فني يقول: صوت عىل فجأة أفقت ثم
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األخري الصف يف جالًسا كان نحوه، األعناق تحركت االسم، لسماع عيناي انتفخت
الخالية، املقاعد من طويلة مساحة عنه تفصلني النافذة، قرب األخرى الناحية يف لكن مثيل،
املنصة يرضب ال خطبة، يلقي ال الكالم، يتعجل يكن لم املفتوح، األبيض القميص يرتدي
يف يدخل بالحماس، مملوء صوته ذلك مع األلفاظ، مخارج عىل يضغط ال يده، بقبضة
ومؤن ذخرية تلزمهم القنال يف الفدائيني كتائب زمالء «يا مقدمات: دون مبارشة املوضوع

الشعبية!» الوحدة إىل حاجة يف نحن الحزبية، للرصاعات وقت ال خلفية، وخطوط
عيوننا التقت املنصة، إىل بها سار التي نفسها الهادئة بالخطوة مقعده إىل وعاد
يف رأيتهما عيناه الشمس، نظارة يرتدي يكن لم الخايل، الطويل الصف عرب مرة ألول
عمق إىل مفتوحتان نافذتان أشد، ضوء تحته من يشف الضوء من وميض خاطفة، لحظة

املحيط. جوف يف العميقة املحارة داخل البحر،
١٩٥١م، عام نوفمرب أيام من خريفيٍّا يوًما كان القدمني، عىل سريًا البيت إىل عدت
الغسق وألوان عباس كوبري وصلت لحظات، منذ غربت أو الغروب وشك عىل الشمس
والذهبي والربتقايل واألصفر واألخرض واألزرق األحمر من مهرجان السماء، يف تنترش
ومرص الهند آلهة مثل وأذرع رءوس لها أشكاًال تتخذ السحب، وراء تتعانق كلها والفيض
برتقايل لون يف الحمرة تذوب ثم الدماء بلون السماء توهج مع أشكالها تتغري القديمة،
يف الليل يرسي بدوره، يتالىش أيًضا وهذا الرمادي، اللون يف يتالىش أن يلبث ال فاتح،
فوق تميش النيل مياه الشجر، أوراق تهز خفيفة باردة نسمة إال حركة، ال صوت، ال الكون
وأميش وأميش الهرم شارع إىل أصل الصمت، داخل أذني يف يرن صوته إيقاع األرض،

الدنيا. آخر إىل كأنما وأميش أميش الرسيعة، غري نفسها بالخطوة
املفلفل، واألرز الدجاج شوربة العشاء، يل أمي سخنت البيت، إىل العودة يف تأخرت
كانت كما بعينيها تحوطني ترمقني، أمامي جلست أمي الطفلة، بشهية الطعام التهمت
إىل املفتوحة كالنافذة قويٍّا ضوءًا يشف عينيها يف الربيق املدرسة، من أعود حني تفعل
«فيه الصدري: القفص تحت القلب حول أقمتها التي املتاريس يخرتق صوتها أعماقي،

الكلية؟» يف النهاردة حصلت نوال يا حاجة
إليها، النظر أتفادى الصحن يف وجهي أدفن يوم، كل أمي تسأله عادي السؤال
أمضغ نوال؟» يا حصلت حاجة «فيه السؤال: تعاود مالمحها، عىل تطفو الشك من سحابة

حصلت.» حاجة فيش ما «أبًدا وأغمغم: األكل مع الكلمات
قرون ألمي هل السماء، يف أحملق النافذة أفتح الباب، أغلق وحدي غرفتي يف
عيناي وجهي، يف أحملق املرآة يف املفتوح؟ كالكتاب مكشوفتان عيناي هما أو استشعار؟
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هذه املعتاد، من بريًقا أشد الربيق، يكسوهما السوداوان املقلتان يشء، فيهما يتغري لم
أعماقي يف الهامس الصوت يأتيني يوم؟ كل أراها كنت التي أهي املرآة داخل الفتاة
من الطويل الصف عرب صامت لقاء مجرد يشء! ال يشء! ال نوال؟ يا حدث ماذا كالصمت:

الخالية. املقاعد
التقينا ١٩٥٧م يناير يف الطالق حتى ١٩٥١م نوفمرب يف الصامت اللقاء هذا منذ
من ألقل الصامت اللقاء هذا أن إال واإلنجاب، والزواج الحب تجربة وعشنا تكلمنا كثريًا،
بني من أتذكرها للضياع، القابلة غري اللحظة هي ذاكرتي، يف الباقي هو الثانية نصف
اللقاء من الست السنوات مدى عىل حياتنا يف وقع حدث أهم األخرى، اللحظات ماليني
إال اللقاء إىل يدفعنا يشء وال التقينا، ثم افرتقنا وكم بنا، مرت عقبات من كم الفراق، حتى
الصغري. املدرج يف الخالية املقاعد من األخري الصف عرب الصامتة الواحدة اللحظة هذه

والالمكان الالزمان يف تحدث عاملنا غري عالم إىل تنتمي سحرية شفرة أو رسالة أهي
أكثر تبدو ذلك مع العقل، ومنطق الطبيعة قوانني فوق الكون خارج لحظة والالكالم،
الزمان عىل والذاكرة، العقل عىل نفسها تفرض واملنطق الطبيعة مع اتساًقا اللحظات
لن أنها مع الست، السنوات دون بالذات هي أذكرها فلماذا إال التاريخ، وحركة واملكان

أقل؟ أو الثانية نصف إال تستغرق
لم كما حياتي تغريت ١٩٥٧م يناير حتى ١٩٥١م نوفمرب من اللحظة هذه بني ما
نظام وانقلب مرص يف الحياة تغريت أيًضا السنني هذه يف العمر، من فرتة أي يف يحدث

الحكم.
لقلب الطريق ومهدوا القنال حرب يف شاركوا الذين الفدائيني أحد حلمي أحمد كان
األوىل، الصفوف يف يقفون املجهولون جنودها الثورة، وقود كانوا الفدائيون الحكم، نظام
أحد، يذكرهم ال النرص أو الثورة ثمن يدفعون الرضبات، أول يتلقون عارية صدورهم

الزمن. مع تسقط حجر قطعة إال وجوه وال أسماء لهم ليست املجهولون الجنود
كتائب إىل االنضمام عىل الطلبة يحثون الزعماء، صوت يدوي الصغري املدرج يف
يف الحرب إىل منهم واحد يسافر لم ينضم، لم الزعماء هؤالء من أحًدا لكن الفدائيني،
ألتقي قد الحكم، مراكز إىل وصعدوا جميًعا تخرجوا بخدش، منهم أحد يَُصب لم القنال،
يذكرون ال الثورة، قبل حدث ما يذكر منهم أحد ال مؤتمر، أو اجتماع يف صدفة بأحدهم

الفدائيني. من واحد اسم
الفدائي العمل مع أبي كان أبي، إىل تقدم الفدائيني كتائب مع أحمد يسافر أن قبل
وتروح الكلية تسيب إيه «يعني البنته: زوًجا الفدائيني أحد يكون أال برشط اإلنجليز ضد
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فيه، أميل خيبة يرى السوداوين، بعينيه أبي يرمقني ابني.» يا مسئولية الزواج تحارب؟!
ابني، يا «طيب فيه: ثقتي يستعيد أبي، يرتاجع ١٩؟ ثورة يف ببطولته طفولتي يمأل ألم
وتصبح تتخرج أن بعد إال يكون لن والزواج القران عقد لكن الخطوبة، عىل موافق أنا

طبيبًا.»
أن أمي أرادت حلمي، أحمد اسم عليه محفوًرا إصبعي حول الذهبي الخاتم التف
أذني يف «الشبكة» كلمة رنت الشبكة، يسمونها معصمي أو عنقي حول آخر يشء يلتف
طفولتي منذ السمعة سيئة «عريس» كلمة للعريس؟ مشبوكة أكون أن أيمكن مفزعة،
بفستان واحدة مرة أحلم لم العرسان، تطفيش عىل عمري من العارشة منذ تدربت
نجمة مثل أحلق السماء، يف أطري الريح، جناح فوق يحملني آخر، يشء الحب لكن الزفاف،
وال العينني، إال جسد بال الضوء، من مصنوع معي، يحلق آخر نجم جواري إىل الزهرة،

اسمه. عليه محفور الذهب من رفيع خاتم إال يالمسني ماديٍّا يشء
إيه علينا تقول الناس … الشبكة يقدم الزم «العريس الصالة: يف يدوي أمي صوت

نوال؟» يا
ماما؟» يا مني «الناس –

لهم أقول … الشبكة فني حيقولوا الزم القرايب وكل فهيمة وطنط هانم «طنط –
نوال؟» يا إيه

بالشبكة.» مؤمنة غري بنتي نوال لهم قويل شبكة، فيش ما لهم «قويل –
بربنا. إيماني عدم أعلن كأنما أمي وجه يشحب

الشبكة، إال يشء يحددها ال العريس وقيمة الشبكة، بقيمة تتحدد العروس قيمة كانت
شبكة غري من خطوبة الزميالت: شهقت أيًضا الكلية يف العائالت، وكل وأبي أمي عائلة يف

نوال! يا مجنونة إنت … العصابات حرب بتوع من لواحد وكمان
أحلق عيني، يف الربيق يشتعل الحب، يف دروًسا أعطيهن كنت الطالبات غرفة يف
من أهم الحب لحظة الحب، فاهمني مش إنتو جماعة «يا السابعة: السماء يف بخيايل
داخل املاء كركرة مثل املرحة بضحكتها بطة تكركر قارون.» مال من أهم شبكة، مليون
وعنده دكتور أستاذ يكون إنه برشط الحب يف باموت «أنا ضيق: عنقها الفخار من قلة
مع القديمة حبها قصة إىل صفية تعود حاجة!» حيلتوش ما فدائي مش عني خمسة
أنه إال وعزبة) وعربية (عيادة فقط عيون ثالثة عنده ناجًحا طبيبًا كان مرقس، الدكتور
وهو ترفض، أمه لكن الحب، أجل من املسيح عن للتخيل مستعد وهو مسلمة، وهي قبطي

صفية. أجل من أمه عن يتخىل أن يمكن ال
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رفاعة، اسمه الصيدلة كلية يف زميل لها كان الحب، عدوى أصابتها أيًضا سامية
برجوازي!» راجل أحب إني يمكن ال أخواتي يا شيوعي يكون الزم «طبًعا مثلها شيوعي
(الربجوازي).» البغجوزاي (الرجل) الغجل يف باموت «أنا املمطوطة: بضحكتها بطة تكركر
الربجوازي «الرجل بامتعاض: الرفيعتني شفتيها تزم سامية إال بالضحك البنات وتنفجر
غري حاجة يعرف ال (وتنفجر) الربجوازي الرجل حقيقي، حب املرأة يحب يمكن ال
الدم بلون صفية وجه إىل الغضب يتصاعد بالضبط!» االستعمار زي الخاصة مصلحته
تقطع قطيعة سامية؟! يا الحب بيعرف اليل هو بس الشيوعي الراجل «يعني األحمر:
بطة بصوت إال ينتهي ال وصفية سامية بني الشجار وينشب جابوها!» واليل الشيوعية

االتنني.» ياخد ربنا الشيوعية دين عىل البغجوازية دين «يلعن الحانق:
السلطة، تتنازع وأحزاب فاسد، ملكي نظام تحت تنوء ١٩٥١م عام نهاية يف مرص
يتأرجح (الوفد) األغلبية حزب عبيد، أهلها قطن مزرعة مرصإىل حوَّل بريطاني واستعمار
تارة الحكم، إىل للقفز تتآمر األقلية أحزاب واإلنجليز، امللك ومطالب الشعب مطالب بني
وقودها هم الجامعات طالب الشباب بالثورة، حبىل مرص اإلنجليز، مع تارة امللك، مع

ومخاضها.
ينتظرني وأحمد، أنا نجلس كنا الكلية يف التنس ملعب بجوار الخشبية الدكة فوق
شعلة مجلة من الجديد العدد يراجع حتى أنتظره أو التنس، مباراة من أنتهي حتى
له. زميًال كنت لو كما يخاطبني الجنسني، بني املألوف املجال يتجاوز حديثنا التحرير،

األرض محور املثلجة، الكازوزة أو بالنعناع الشاي نرشف الساعة، وراء الساعة تمر
ينطلق الظهر أذان وكان فجأة يهبط الليل الشمس، قرص ومعه املغرب نحو برسعة يميل

لحظة. منذ الجامع من
املطر رذاذ الضباب، بلون شبورة القاهرة تغلف نوًعا، باردة كانت الشتاء بدايات
يدخن املسند، عىل بكوعه متكئ وهو الخشبية، الدكة فوق جالسان وأحمد أنا خفيف،
بعيد من املؤذن صوت األفق، يف شاردتان النظارة وراء من عيناه «البلمونت»، سيجارة
يتعلق السماء، إىل املئذنة من الصوت يرتفع الفالح، عىل حي … الصالة عىل حي ينادي،
رشيك ال األحد الواحد هلل الدعاء هللا، آيات املؤذن يرتل الشبورة، جسد يف البخار كذرَّات
ملبدة السماء تبدو حتى نغمة إىل نغمة من يعلو صوته الشارد، عقيل الدعاء يشق له،

الشك. بضباب
مع الكبري التل إىل يسافر سوف القنال، يف املسلح الكفاح عن يتحدث إليه أستمع
كبرية يده النائم، كاألسد البطيئة أنفاسه مع الدخان ينفخ الهادئ، بصوته يتكلم الفدائيني،
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أراه حلم، يف كالنائمة يدي أغمض يدي، ويمسك الخشبية الدكة فوق يمدها أبي، يد مثل
الرجال الزغاريد، يطلقن القرية يف النساء الوطن، ويحرر اإلنجليز يرضب السالح حامًال
األرضينزف، إىل يسقط رصاص، طلقات االنفجار، صوت أسمع ثم األعناق فوق يحملونه
سلسلة جواري، إىل جالًسا فأراه النوم من أهب األسفلت، فوق يلمع أراه الدم رشيط
ينقش القلب، شكل له رسًما املفتاح بسن يحفر الشجرة جذع حتى يمدها يده يف املفاتيح

التاريخ. يف يحفره كأنما الكافور شجرة جذع يف يحفره القلب، داخل واسمه اسمي
أحيانًا بها أمر كنت عليها، املحفورة بالحروف عاًما وعرشين ثالثة الشجرة عاشت
ثم االنفصال، رغم الشجرة داخل تتعانق باقية الحروف كانت الطالق، وبعد الزواج بعد
يف راحت كلها الشجرة أسماءنا، السنون وطمست أسماءهم حفروا آخرون شباب جاء

األسمنت. من مبنًى مكانها أقاموا واقتلعها، بلدوزر جاء ١٩٧٤م عام يف العدم،
أحمل كنت طفولتي يف معه؟ أسافر هل فكرت: الفدائيني مع أحمد يسافر أن قبل
للمرأة يكن لم فحسب، للرجال كان املسلح الكفاح لكن الوطن، وأحرر الحلم يف السالح
مرفهة أو ممرضة إال تعمل ال القتال جبهة يف تطوعت إن الوطن، تحرير رشف تنال أن
أو التمريض يف الوحيد مجدها فدائية، لقب تحمل ال الوطن فداء ماتت إن املقاتلني عن
بدلة أو البول جردل ال السالح تحمل أن تريد لفتاة مهينتني املهنتان بدت الرتفيه، يف

الرقص.
من أغىل كرامتي لكن الوطن، أجل من بحياتي أضحي أن يمكن الوطن، أحب كنت
الوطن أجل من بنفيس أهبط هل الوطن، كان وإن يشء أجل من بها أضحي ال حياتي،

وبرازهم؟ بولهم أحمل أو للمقاتلني ألرقص
الخطر، الفداء، الوطن، التضحية، مثل: كلمات تجذبني، كانت القتال جبهة أن إال
بنفيس الزهو املجهول، كشف يف العارمة اللذة ساحرة، أذني يف الكلمات هذه ترن املوت،
اآلخرين موت أتصور كنت املوت، تصور عدم حد إىل بالنفس الثقة البطولة، زي وارتداء
أن وبعد اليوم حتى لكني املرحلة؟ تلك يف طبيعية حماقة أهي مستحيل، أنا موتي لكن
فوق تمددت كم جدوى، دون وتخيلت حاولت كم ميتة، نفيس أتصور ال الستني تجاوزت

أموت. أن دون ألموت الفراش
يخيم الكآبة من جو والصقيع، الربد تحمل الشمال ناحية من جاءت الشتاء رياح
إىل أحمد سافر منذ فيها، من كل مات كأنما صامتة الطب كلية القاهرة، مدينة عىل
بالحزن تشبع ثقيل والهواء الشمس، تحجب سوداء شبورة مهجوًرا، الكون أصبح القتال
يسقط اإلنجليز! يسقط الحلم: يف يهتف صوتي عىل النوم من أصحو كنت والهزيمة،
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الطب، كلية يف الباقي الوحيد اإلنجليزي األستاذ هو «دري» الدكتور كان دري! الدكتور
األبيض معطفه داخل املتوثب النمر يشبه الوطنية، الحركة تصاعد مع اآلخرون رحل
نحوي يصوبه كاملسدس، جيبه من يطل ضخًما أسود قلًما يحمل الركبتني، حتى القصري
اإلنجليز، يسقط صارخة: النوم من أهب الرصاص، عيلَّ يطلق الحلم ويف يكلمني، حني
سنة أربعون مضت أره، لم ١٩٥٤م ديسمرب يف تخرجت منذ دري! الدكتور يسقط
بدمائنا، مرشبة حمراء بيضاء برشته ذاكرتي، يف باق وجهه لكن مرة، آخر رأيته منذ
زجاج تخرقان عيناه عريضان، فكَّاه الجسم، نحيف قصري االستعمار، بعناقيد مجدولة
ظهره، خلف معقودتان ذراعاه بالكربياء، منتفًخا املنصة فوق يتمىش الطبية، نظارته
بعد هواي؟ كلمة: ترديد عن يكف ال املسدس، طلقات مثل حاد بصوت املحارضات يتلو

هواي؟ بالسؤال: يرشقنا جملة كل
ظهره Whyأصبح السبورة عىل «هواي» كلمة ليكتب دري الدكتور استدار اليوم ذلك
الكبري املدرج يف مطبق الصمت يكتبون، الكشاكيل فوق منكفئة رءوسهم الطلبة، ناحية
Why ركيكة: إنجليزية بلغة يهتف الطلبة وسط من صوت انطلق فجأة مكتومة، واألنفاس
يف الصوت اختفى ثم إنجليز؟» يا بالدنا يف أنتم «ملاذا you English here in country?

املحيط. مياه يف يذوب امللح كفص الصمت
عيناه الطلبة، ليواجه استدار ثم يستدير أن قبل مكانه يف «دري» الدكتور تجمد
السقف، حتى تصعد دوائر أنصاف شكل عىل مصفوفة الوجوه مئات تحملقان، زرقاوان
الداخلية ضابطة كشاف وجوهنا فوق يدور كان كما الوجوه، فوق يدوران ككشافني عيناه
رجًال كنت «إذا if you are a man stand up صوته: انطلق ثم العنرب، يف نائمات ونحن

واقًفا!» انهض
أسمع لم دري، الدكتور حتى فيه من بكل املدرج مات يُسمع، صوت ال يقف، أحد ال
الطحني وابور كصفارة الصمت يف دوَّت العيني، قرص شارع يف الرتام جرس صلصلة إال
من أول املدرج، إىل تعود الحياة بدأت ثم تشهق، لطفلة متقطعة رصخات أو منوف، يف
مسح كبريًا حريًرا منديًال األبيض معطفه جيب من أخرج دري، الدكتور كان تحرك
مرسحية بحركة املنديل طوى والعرق، الطباشري من يديه مسح األحمر، وأنفه جبهته
ساخرة، ابتسامة عن شفتاه انفرجت جيبه، إىل أعاده … املنديل طوى طيات، أربع بطيئة،
بخطوة األمامي الباب نحو سار إبطه، تحت وضعه أمامه، املفتوح كتابه وأغلق يده مد
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We are صاح: ثم الوجوه يف حملق يخرج أن قبل استدار، ثم بهدوء فتحه بطيئة،
باإلنجليزي «كواردز» كلمة جبناء» ألنكم هنا «نحن here because you are cowards

العربية. اللغة إىل تُنقل حني امُلرُّ مذاقها يتضاعف
فمه من تطري رأيتها البصاق، بلون بيضاء القذيفة مثل فمه من الكلمة انطلقت
يف الطلبة بعدد الصغرية، الذرات مئات إىل وانقسمت الجو يف حلقت الفول، حبة بحجم
أو ليعرتض يده أحدهم يرفع لم البصقة، التصقت منهم واحد كل وجه فوق املدرج،
البصقة أن يغضبني ما أكثر بالغضب، أنتفض نائمة وأنا الليل يف وجهه، عن يمسحها
باملاء اغتسلت وإن تزول ال بوجهي ملتصقة لتمسحها، ترتفع لم يدي أيًضا، وجهي فوق

والصابون.

الحاد الصغري الخرب، أسمع وأنا أذناي صفرت املنييس، أحمد استشهاد خرب جاءني
ثم «أحمد» االسم من األول الجزء سمعت منوف، يف الطحني وابور كصفارة املمطوط

السماع. عن أذناي ت كفَّ
يف السريك خيمة يشبه الخشبية األعمدة فوق الصوان له أقاموا الطب كلية فناء يف
من الصفراء الكرايس يرصون واملآتم، األعياد يف يرفعونه األحمر السميك القماش منوف،
أو بيضاء، صغرية فناجني يف السوداء القهوة يرشبون بالرجال، الصوان يمتلئ الخيزران،
املمطوط الرتتيل مع رءوسهم تهتز الزجاج، من طويلة أكواب يف اللون األحمر الرشبات

والغناء. الرقص يف الصاجات طرقعات أو للقرآن،
جلس األخرى، والكليات الطب بطلبة الصوان امتأل املنييس، أحمد تأبني حفل هو كان
بدل داخل ويجيئون يروحون الطلبة زعماء العميد، يتوسطهم األوىل الصفوف يف األساتذة
يزم سوداء، بنظارة عينيه يغطي الدين محيي فؤاد سوداء، العنق وربطة اللون رصاصية
قامة، أقل يميش خلفه من الرشبيني إبراهيم الالزم، من أكثر بشدة الحزن عالمة شفتيه
بإحكام، معقودة غري سوداء ربطة عنقه حول من إدريس يوسف حزنًا، وأكثر أناقة أقل
إنتم شهيدكم املنييس «يعني اإلخوان: زعيم املوجود عبد عمران يف غاضب بصوت يصيح

كلها؟!» مرص شهيد وال مسلمني يا إخوان يا بس
كثرية تأبني حفالت وفيه مليان الربنامج لكن يوسف أخ يا كلنا شهيدنا «املنييس –

فيها.» تتكلم تقدر السكة يف جاية
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حلقي، يف تتوقف ثم أذني يف ترن «شهيد»، حروف أربعة من كلمة إىل املنييس تحول
اليرسى يدي أمسك الصوان، يف جالسة وأنا حجري فوق ترتعدان كالثلج، باردتان يداي

القماش. يف الفتحات بني من يترسب بارد هواء األخرى، يف الواحدة أدفئ باليمنى،
طويلة، خطبة يلقي املنصة فوق اإلخوان زعيم الهواء، حركة مع الصوان يهتز
البيوكمسرتي، معمل يف جواري إىل واقف تعود، املنييس صورة شيئًا، منها أسمع لم
مرتدًدا: يهمس صوته خفيفة، رعشة تعلوها االختبار، أنبوبة حول القوية الطويلة أصابعه
من قامة أطول القامة، طويل بالربيق، مملوءتان غزيرة رموشها عيناه هللا.» «أستودعك

لآلخر؟! خفق كما القلب له يخفق لم فلماذا وسامة؛ وأكثر حلمي أحمد
وال املألوفة، الرجولة وال املوروثة بالقيم يعرتف ال خاصة، مقاييس لقلبي كانت
الالوعي داخل الكيمياء، أو الدم عنارص داخل املتخفي املجهول ذلك إال يشء، وال الوسامة
من األيام تنسجه األحالم فتى العمر، من السابعة يف الطفلة حلم الطفويل، الوعي أو
طفولتي، يف أبي يشبه الوطن يحرر السالح يحمل البطل ذلك والجدة، واألب األم حكايات
تلني ال إرادته شموًخا، أكثر أنفه أشد، عينيه يف الربيق أن إال باشا زغلول سعد مالمح له

تنكرس. ال عينيه يف والنظرة
مثل عيني، إىل عيناه ترتفع ال منكرسة، الربيق رغم نظرة له كانت املنييس أحمد
عيونهم تكن لم الجماعة، هذه يف الطلبة وكل املوجود» عبد «عمران املسلمني اإلخوان زعيم
الفراغ. أو هللا إال ترى ال السماء، إىل مطرقة دائًما فهي األخرى، العيون يف مبارشة تنظر
الوجوه املوت، حتى حقيقي غري يبدو يشء كل الضباب، يف يغرق حويل من الصوان
امليكروفون يف املدوية الخطب ببعض، بعضها تختلط األصوات النوم، يف كما يل ترتاءى
من الخارج امليت وراء النسوة رصاخ الكلية، بجوار التدريب معسكر يف االنفجارات مثل

اسمي: ينادي صوت عىل وأقف الزفاف، حفالت يف الزغاريد مثل العيني قرص
األخوات من واحدة أكن لم غريبة، أذني يف ترن األخت كلمة السعداوي» نوال «األخت
يف رن نوال» «الزميلة النداء تكرر األحزاب، من حزب إىل حياتي يف أنضم لم املسلمات،
طويل ممر فوق رست املوت، من ينهضون كما مقعدي من نهضت نوال»، «الشهيدة أذني
أميش كأنما بحذر أميش األسفلت، فوق الدم بلون قانية الحمرة األحمر، بالسجاد مفروش
املنصة، إىل الصاعد السلم بعمود أمسك وينزلق، ينبض قدمي تحت أحسه الدم، فوق
األرض، يف قدمي أثبت امليكروفون، وراء أقف جسدي، تحت تهتز خشبية درجات بضع
اإلخوة أيها «واآلن الجهوري: الصوت يدوي نحوي، الشاخصة العيون آالف يف عيني أثبت

السعداوي.» نوال الزميلة كلمة
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«حفل» كلمة تأبني، حفل حياتي يف أحرض لم أقول، ماذا أعرف ال الوجوه يف أحملق
كشكويل، داخل حربها يجف لم حروفه خيايل، يف يمت لم واملنييس للموت، مناقضة يل تبدو
بعيون يرمقونني الجالسني الرجال لهؤالء أقول ماذا عيني، عن تختفي ال محفورة صورته
سبيل ويف والوطن، هللا سبيل يف استُشهد السادة، أيها املنييس مات أجل! ومقعرة، محدبة
التأبني؟! حفالت لنقيم املنابر؟! فوق من الخطب لنلقي السادة؟! أيها نحن نعيش ماذا
حضوًرا أكثر اللحظة، هذه يف أمامي حارض إنه يمت، لم واملنييس املوت يعني التأبني لكن
أليس مثلهم، يموتوا أن دون الشهداء يمجدون الذين الصوان، يف الحارضين كل من
القتال جبهة يف هناك نكون ال ملاذا هنا؟! نكون أن جدوى وما الكالم من أبلغ الصمت

الشهداء؟! دماء رشبت كما دماءنا األرض لترشب
عنا، أخبارهم انقطعت الفدائيني، من واآلخرون الجبهة، يف هناك حلمي أحمد كان
وأخفتهم الحكومة عليهم قبضت هل أرسى؟ اإلنجليز أخذهم هل ماتوا؟ هل نعرف لم
يف يتعاونان أسود، تاريخ كالهما املرصية الحكومة أو األجانب السجون؟! رساديب يف
عداءهما أن إال تتعارض أو تتالقى مصالحهما العداء، يتبادالن الظاهر ويف الباطن،

هدًرا؟! الشهداء من وغريه املنييس دم يذهب أن أيمكن واحد، املرصي للشعب
الجامعة زعماء من واحد بعدي املنصة إىل صعد مقعدي، إىل وهبطت كلمتي أنهيت
وراء وقف الجامعة، خطيب لقب يحمل كان دوح»، «حسن اسمه الحقوق، كلية يف
يدوي الصمت مكتومة، األنفاس نحوه، مرفوعة العيون آالف صامتًا، مطرًقا امليكروفون
يقل لم النارية، السياسية بالخطب مشهوًرا كان يقول، ماذا انتظرنا كالصفري، الصوان يف
أقول ما عندي ليس اإلخوان «أيها املنصة: ترك ثم قالها واحدة عبارة شيئًا، دوح حسن

نوال.» الزميلة كلمة سماعي بعد
اليل الكلمة رائعة! كانت «كلمتك الزمالء: بعض حويل ِمن تجمع الحفل نهاية يف
عرفش ما الجامعة خطيب كلمة، وأحسن كلمة أقرص القلوب، ودخلت القلب من خرجت

بعدها!» حاجة يقول
زغلول سعد أصبحت كأنما األعناق، فوق عيونهم تحملني بإعجاب، ترمقني عيونهم
من رست التأبني؟ حفالت بانتهاء املوتى أينتهي نسوه؟! هل املنييس والشهيد باشا،

كتبي. حقيبة أحمل األتوبيس محطة إىل الصوان
وعاد إليه صعد املعمل يف الحريق رغم أسابيع، منذ املنييس إيلَّ حملها الحقيبة هذه
داكن سوادها الجرح، مثل الجلد يف غائرة أصابعه، بصمات أرى جلدها فوق إيل، يحملها
يأًسا الحرب إىل ذهب هل قلبي؟ له يخفق لم ملاذا الضمري، تأنيب بلون املوت، بلون
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األتوبيس كالخياالت، الشارع يف تميش الناس كالحلم، يبدو حويل من الكون الحب؟ من
بعيون ساعاتهم يف ينظرون كاألشباح، الكلية إىل يهرولون الطلبة العدم، إىل ويذهب يأتي
أجسادهم، داخل أرواحهم عىل يقبضون إبطهم، تحت حقائبهم عىل يقبضون جاحظة،
بعضهم أقدام عىل يدوسون األبواب، من يتدافعون جماجمهم، داخل عقولهم عىل يقبضون
يف العليا الدرجات املدرج، يف األمامية املقاعد عىل املرشحة، جثث عىل يتنافسون بعًضا،
يفتحون أطباء، يتخرجون الكلية، إىل البيت ومن البيت إىل الكلية من يرسعون االمتحانات،
املنييس، مات كما ويموتون وينجبون يتزوجون العمارات، السيارات، يشرتون العيادات،

األنبياء. مع اآلخرة الدار يف هناك يعيش يموت، ال الشهداء مثل املنييس أن إال
محل ال مزدحًما األتوبيس جاء حقيبتي، أحمل األتوبيس محطة عند واقفة كنت
حني القيامة يوم أهو بالبرش، محشورة كلها العربات أنتظر، ساعة من أكثر وقفت لقدم،
يكون أن أيمكن القرب، من ينهضون املوتى أتصور لم طفولتي يف أفواًجا؟ املوتى يقوم
رسيًعا مر العمر، من العرشين يف وهو املنييس مات الدنيا؟! هذه غري أخرى حياة هناك
بدت املوت؟ بعد منه نصحو قصريًا حلًما الحياة أتكون خيال، أو طيف مثل العالم عرب
مرتني، املنييس مع يتالىش عقيل كان الحقيقة، هي األخرى والحياة خياًال الدنيا الحياة

املوت. بعد أخرى ومرة الدنيا يف مرة
عند واقفة وأنا الليل أقبل فطور، دون الصباح يف خرجت حزينًا، طويًال يوًما كان
زميلة اسمي: ينادي صوت عىل أفقت األرض، يف املرشوق العمود إىل ظهري أسند املحطة،
ودمه، بلحمه أمامي واقف اإلخوان زعيم املوجود عبد عمران وجهه، عىل تعرفت نوال.
يقف الفضية، الساعة سلسلة منه تتدىل الصديري الضيقة، البدلة داخل املربع بجسمه
ممدودة اليمنى يده جنبه، يف اليرسى يده واضًعا اليمني، ناحية بجذعه مائًال الرصيف عىل
ما ِلُقوٍَّة يَبْتَِسُم منفرجتان، املمتلئتان شفتاه مطوية، صغرية ورقة عىل تقبض نحوي
يف سحرية عدسة إيل، ينظر أن دون ثواٍن بضع الوضع هذا يف صامتًا وقف السماء، يف
دي «الرسالة قليًال: مرتبك بصوت يقول وهو الورقة ناولني ثم صورة، له تلتقط الفضاء

نوال.» زميلة يا لك
العمل يف املنهوكة األجساد بني طريقي شققت الزحام، وسط األتوبيس إىل صعدت
مالصق الجسد يقفون بالزيت، املبقعة القديمة املالبس من يفوح العرق اليوم، طول
بني جسدي احتل السقف، يف الحديدي العمود يف الرسدين رشائح مثل معلقون للجسد،
يحرصون فجأة األتوبيس مال وإن بي، يلتصق منهم أحد ال الزحام رغم مكانه، أجسادهم
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أقاربي مثل ممصوصة شاحبة وجوههم األرض، إىل مطرقة عيونهم مالمستي، عدم عىل
البدل ذوي البهوات أو األفندية من أكثر املرأة يحرتمون أنهم إال طحلة، كفر يف الفالحني

الفقر؟! من نابع دفني خوف مجرد أم حقيقي احرتام أهو اإلفرنجية،
الزمر، ترعة فوق الصغري الكوبري اجتزت الهرم، شارع أول املحطة يف هبطت
الليل، منتصف كأنما الليل أول يف يرقد العمرانية حي مصابيح، بال مظلم الرتعة شارع
الرسالة وأقرأ الحقيبة أفتح هل عقيل، يف يدور سؤال األرض، عىل قدمي وقع إال أسمع ال
كاملارد النائم، كالعمالق الطفولة منذ الكامنة األنوثة يزهو، يشء أعماقي يف املطوية؟
وجه عن يبحث الرجال، وجوه يفحص برأسه ويطل فجأة يصحو عميق، سبات يف الراقد
اإلخواني، الزعيم ذلك وخاصة الطلبة من أحًدا يشبه ال الخيال، مادة من مصنوع معني
عيناه البدلة، داخل مكبوس عظام بال سمني جسمه باللحم، مملوءة قبضة صغرية، يده

الرسالة؟ يف يل كتب ماذا بالفراغ، مملوءتني الفراغ يف تنظران
التأبني، حفل عن له حكيت العشاء، يل تحرض وأمي الصالة يف جالًسا أبي كان
صمت الفايض، عىل حياته ضيع املنييس مسكني تقول: املطبخ من أمي صوت سمعت
الفدائيني من إال خايفني مش اإلنجليز الفايض، عىل مش زينب يا أبًدا قال: ثم طويًال أبي

ُخْرج! ابة ُرشَّ باشا والنحاس
مقدسة عقيل يف الخلود كلمة التاريخ؟ يف خالًدا املنييس يبقى هل أبي: أسأل أن أردت
قلب، ظهر عن أحفظها املقدسة الكلمات التاريخ. الفداء، التضحية، الوطن، هللا، كلمة مثل

املائدة. إىل جالسة وأنا رأيس يف وتجيء تروح
والنكهة البخار، منه يتصاعد ساخنًا الدجاج مرق صحن أمامي أمي وضعت ثم
حيث املخ، خاليا إىل صعدت ثم واملعدة والقلب والرئتني، الصدر إىل البخار من ترسبت
ويشحب يجف بدأ الذي الرباق، رنينها محدثة وتجيء تروح تزال ال املقدسة الكلمات كانت

الدجاج. مرق نكهة جوار إىل
اللحظة يف املطوية الرسالة تذكرت ثم بالنوم، جفوني ثقلت الطعام تناول بعد
إيلَّ عادت كيف، أعرف ال الذاكرة تصحو اللحظة هذه يف والغيبوبة، اليقظة بني الساقطة
واقًفا اإلخوان زعيم املوجود عبد عمران رأيت الوراء، إىل يعود سينما كرشيط اليوم أحداث
نائمة نصف بأصابع مطوية، صغرية ورقة عىل تقبض نحوي ممدودة اليمنى يده أمامي،
تأبني حفل يف أسمعك أن «قبل املسطر: الكشاكيل ورق من صفحة نصف الرسير، يف وأنا
نفيس.» قبل بك أومن أصبحت اآلن لكن ونفيس، والوطن باهلل أؤمن كنت املنييس الشهيد
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هو ها بها، أزهو كنت وألمي، ألبي أعطيتها والوطن، هللا لوجه بريئة الرسالة بدت
يف عالية، واحدة درجة إىل صعدت كأنما مبارشة، والوطن هللا بعد بي يؤمن مخلوق
قلبي يخفق لم ذلك مع درجة، نصف أو واحدة بدرجة بعدهما أو والوطن هللا مستوى
الصغرية اليد بتلك يصافحني الكلية، فناء يف أحيانًا به ألتقي كنت واحدة، خفقة له
أصبح ثالثة، أو بعامني قبيل تَخرَّج الفراغ، إىل شاخصتان وعيناه يكلمني الطرية، القبضة
يده أتصور لم زوًجا، أتصوره لم يل، تقدم أحمد عن انفصايل بعد النساء، ألمراض طبيبًا
هي كأنما قشعريرة، جسدي يف ترسي تصورتها وإن تالمسني، الطرية القبضة الصغرية
عىل أراه أن قبل سنة عرشون مضت ثم السمك، من قرموط ذنب ذو مائي حيوان يد
الحجاز أرض إىل سافر كبريًا، إسالميٍّا داعية السادات عهد يف أصبح التليفزيون، شاشة
وجامًعا الجديدة، مرص يف كبريًا قًرصا اشرتى والفضة، بالذهب محمًال وعاد السعودية أو
املؤتمر يف زيورخ يف به ألتقي أن قبل أخرى سنة عرشون مضت ثم القديمة، مرص يف
جاء كلمتي ألقيت أن بعد والديمقراطية، اإلسالم عن طويًال بحثًا قدم لألديان، الدويل
وجهه بالعرق، ندية طرية صغرية قبضة عاًما، أربعني منذ تتغري لم يده وصافحني، إيلَّ
وجهه فوق الشعر نما سقط، رأسه شعر العضالت، متهدل شاحبًا أصبح كثريًا، تغري
كان منذ نفسها بالطريقة املنصة عىل يقف صدره، المست حتى لحيته طالت وذقنه،
يف تتحرك اليمنى يده جيبه، يف اليرسى يده اليمني، ناحية بجذعه يميل بالكلية، طالبًا
عدسة كأنما الفراغ يف شاخًصا لحظات، بضع أو لحظة الكالم عن صامتًا يتوقف الهواء،

صورة. له تلتقط السماء يف سحرية
سوداء نظارة وراء عينيه يخفي آخر شخًصا عاد الكلية، إىل القنال من أحمد عاد
هزيمة كانت الجريح، كاألسد منكًرسا املالمح متهدل شاحبًا، طويًال أصبح وجهه داكنة،
الشمال من قادمة باردة ريح بالغيوم، مليئًا بارًدا كان الشتاء الفدائيني، ولكل له مفجعة
الكلية مالعب امليت، وراء يولولن السود بالجالليب النسوة األشجار، رءوس ترضب
التنس ملعب يف الخشبية الدكة عىل بيته، يف مريض محمود عم مغلق، والبوفيه مهجورة
شارًدا، طويًال أحمد يصمت الشمس، تحجب سوداء سحابة الكون، يغلف الحزن نجلس،
يف يصلصل الرتام جرس منوف، يف الطحني وابور صفارة مثل أذني يف الصمت يدوي
داخل يتصاعد الجامع مئذنة فوق من األذان صوت النسوة، رصاخ مثل قرصالعيني شارع
األبيض، بمندييل أمسحها بيدي أتحسسها الخشبية، الدكة تبلل املطر قطرات السحب،
يشع حلمي، أحمد اسم عليه محفوًرا الذهب، من الخطوبة خاتم يلتف إصبعي حول
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مادية كثافة له الحريري، كالخيط إصبعي حول ناعم مظلم، كون يف نحيًال رفيًعا ضوءًا
املوت. حتى مًعا يربطنا الذهب متانة له كالشعرة رفيع الخيال، من عالم يف

يف يرسي صوته القنال، أرض عىل املراق الدم الهزيمة، ينىس يكن لم كاملوت، الهزيمة
بنحارب كنا اليل الفدائيني إحنا نوال يا «تصوري عاًما: أربعني من أكثر مرور رغم أذني

املجرمني!» مثل البوليس من مطاردين أصبحنا القنال يف اإلنجليز
يف حلمي أحمد من حياتي يف مرة ألول سمعتها ذاكرتي، يف محفورة العبارة هذه
عام نهاية يف الثانية للمرة وسمعتها ١٩٥٢م، يناير ٢٦ يف القاهرة حريق بعد الشتاء أول
إىل بورسعيد من القتال جبهة يف األطباء وتطوع مرص عىل الثالثي االعتداء بعد ١٩٥٦م
أزمة كل يف ١٩٧٣م، أكتوبر ٦ حرب بعد الثالثة للمرة وسمعتها والسويس، اإلسماعيلية
أبطال من الفدائيون يتحول املأساة؛ تحدث والفداء للتطوع الشباب ويهب الوطن بها يمر
من إال يهاجرون، أو يهربون أو السجون يدخلون البوليس، من مطاردين إىل وطنيني
بيت إىل الزوجة تدخل كما الحاكمة السلطة أو الحكومة حظرية ويدخل منهم يستسلم

الطاعة.

إيلَّ يعود عاًما، أربعني من أكثر بُعد وعىل واملحيط، البحر وراء البعيد املنفى هذا يف
القاهرة، حريق قبل ١٩٥٢م وبداية ١٩٥١م نهاية يف الفدائي الشاب قصة يحكي الصوت
بأن أجدر وهم التاريخ، يف املجهولون الجنود الشهداء، من وغريه املنييس أحمد صوت
والحكام امللوك قصص من أكثر قصصهم ويعرفوا أسماءهم يحفظوا أن الناس، يعرفهم
القصور يف والتاريخ، الدنيا يف العرش عىل يرتبعون الذين والحكومات، الدول رؤساء أو
السبب ألهذا وحكاياتهم، أسماؤهم وتضيع يموتون الفدائيون الخلد، جنة األرضويف فوق
حياة قراءة عىل والضفادع الرصاصري ترشيح فضلت املدرسة؟! يف التاريخ حصص كرهت

وغزواتهم. امللوك
وأربعني أربعة انقضاء رغم صوته إيلَّ يعود الوطن، عن البعيدة املسافة هذه من
«دكتور» ولقب الطب كلية ترك حيث القنال، أرض عىل حدثت كما الحكاية يحكي عاًما،

«فدائي»: لقب ليحمل
يف قرأت وطنيٍّا، واجبًا املسلح الكفاح أصبح ١٩٥١م أكتوبر يف املعاهدة إلغاء بعد
الفدائي للعمل للتطوع الشباب يدعو القدوس عبد إلحسان مقاالت اليوسف روز مجلة
ومعي باملجلة مكتبه يف القدوس عبد إحسان إىل ذهبت السويس، قناة من اإلنجليز لطرد
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القدوس عبد إحسان أرسلنا التطوع، يريدون جامعيٍّا طالبًا عرش اثني من مجموعة
عزيز كان اإلنجليز، ويكره العاملية الحرب أيام من أملانية ميول له كانت املرصي، لعزيز
جواسيس إليه ترسل املرصية الحكومة كانت لقاء، أول يف الثقة يمنحنا لم حذًرا املرصي
عن شيئًا نعرف ال أننا تأكد حتى مرات عدة املرصي عزيز قابلنا امللك، أو الحكومة
إىل املرصي عزيز أرسلنا امللك، أو الحكومة بجواسيس صلة لنا وليس السيايس البوليس
فدائيٍّا، ثالثني حوايل عددنا وصل العباسية، قشالقات يف السالح عىل تدربنا أباظة، وجيه
عىل تدربنا حسنني، ومجدي السادات أنور منهم أباظة، وجيه مع آخرين أشخاًصا قابلنا
للقنال، للسفر مستعدة فدائية كتيبة أصبحنا بالدشم، الرضب التصويب، إحكام الدبابات،
من فؤاد، زغلول سعد اسمه كان اإلداري املسئول بهاء، اسمه كان عنا العسكري املسئول
عمره كان رضا وسمري الرشقية، من األعرس عباس الفيوم، من املرصي عزت كتيبتنا أفراد
سالحه، منا كلٌّ استلم أسماءهم، نسيت وآخرون رزق، اسمه آخر وزميل عاًما، عرش ثمانية
اآلخرون زمالئي ميليل، ٩ رصاص يرضب جان» «تومي نوع من رشاًشا مدفًعا حملت
عملية أول وبنادق، يدوية وقنابل «بريجا» الدبابات ضد وقنابل «ستني» رشاشات حملوا
بالفحم غنية منطقة املحجر، اسمها الكبري التل من بالقرب منطقة يف كانت فيها خرجت
املحجر يف اإلنجليز معسكر لتفجري تهدف الخطة كانت مشددة، إنجليزية حراسة تحوطها
كيلو نصف مسافة بطوننا عىل الزحف كاآلتي: أوامر تلقينا منهم، أحياء بأرسى والعودة
الكمني نتخذ الرتاب، عن بعيدة أعىل إىل تكون السالح فوهة واملحجر، الكبري التل بني مرت
وهي اإلشارة، الفرقة رئيس بهاء يبدأ حتى ننتظر الصغري، الكوبري عند الرتعة بطن يف
أن إال الخطة، وتنفيذ النار إطالق نبدأ بعدها اإلنجليزية، الحراسة فرقة عىل قنبلة إلقاء
مثل يدور ضخم كشاف وبدأ متوقعة، غري فرقعة صوت بسماع فوجئنا يحدث، لم هذا كل
يدور الضوء، شدة من نهار إىل فجأة الليل تحول بالربج، أشبه يشء وفوقه الشمس قرص
لنا، مفاجئًا شيئًا كان النار، نحن نطلق أن قبل رصاًصا علينا يرضب رشاش الكشاف مع
الفدائي لكن معه، نترصف كيف أوامر عندنا وليس الكشاف، هذا بوجود علم عندنا لس
جواري إىل كان مسئوليتنا، عىل ترصفنا ولهذا العادي؛ الجندي غري الجامعة يف املتعلم
آخر يشء أمامنا يكن لم ذاته، الكشاف عني يف فوًرا النار رضبنا رضا، سمري الكمني يف
يأخذوك أو يقتلوك أن لهم تسمح ال واجِر)، (ارضب الفدائي شعار حياتنا، إلنقاذ نفعله
رجعنا العملية، من األول الهدف تحقيق دون وانسحبنا الكشاف بتحطيم اكتفينا … أسريًا
بها عوضنا ناجحة بعملية قمنا يومني بعد العملية، بفشل نشعر بطوننا عىل زاحفني
سيارة أن عرفنا اإلسماعيلية، إىل يصل الذي املعاهدة طريق عىل العملية كانت الفشل،
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األخرى الضفة عىل رابطنا اإلسماعيلية، يف اإلنجليزية للقوات طريقها يف بالذخرية محملة
الطريق، عىل قادمة الذخرية سيارة ملحنا الفدائيني، من خمسة كنا اإلسماعيلية، ترعة من
فرضبنا أمامنا أصبحت حتى انتظرنا املوتوسيكالت، من واثنان عسكرية عربة أمامها
وفجرنا تشجعنا السالح، أو األرواح يف خسائر دون وانسحبنا السيارة انفجرت النار،
ونجحت السيارة رضبنا األوسط، الرشق ملنطقة اإلنجليزي القائد تقل كانت أخرى سيارة
لألسف نفرح لم سالحه، بدون ورجع برصاصة قدمه يف أصيب بهاء قائدها لكن العملية،
مجموعتي، يف معي كان األعرس عباس اسمه داٍع، دون لنا زميل مات فقد العملية، بهذه
بدأ الفقرية، القرى يف البيوت معظم مثل النيء الطوب من ريفي بيت يف نسكن وكنا
مدفعه من رصاصة انطلقت فجأة ميليل، ٩ جاك تومي سالحه، ينظف رزق اسمه أحدنا
للغرفة الثاني الجدار إىل انطلقت ثم نجلس، كنا حيث الصالة جدار واخرتقت ينظفه وهو
األعرس عباس يجلس كان حيث األخرى للغرفة الثالث الحائط إىل ونفذت اخرتقته الداخلية
يشء األخرى، الناحية من وخرجت رأسه إىل الرصاصة دخلت الحائط، إىل رأسه مسنًدا
سمعت غيابه، يف القيادة أتوىل وكنت موجود، غري بهاء قائدنا كان الخيال، من أغرب
يف األعرس عباس رأيت الداخلية الغرفة داخل الغرفة، يف حدث ماذا ألتبني وجريت الطلقة
كان السابقة الليلة يف اإلسعاف، سيارة داخل مات لكنه اإلسعاف طلبنا كاملة، غيبوبة
جميًعا وعدنا اإلنجليزي العام القائد سيارة تفجري يف نجحنا حني األعرس عباس معنا
كان رزق أن ملجرد العبثي الشكل بهذا البيت يف األعرس عباس زميلنا نفقد فكيف ساملني،
بالطرد، رزق عقاب عىل وصمموا الكتيبة أفراد الشديد الغضب أصاب سالحه؟ ينظف
عباس موت يف تسبب رزق أن أعرف كنت القائد، بصفتي القرار هذا أنفذ أن عيلَّ كان
سخرية أو مهزلة عباس، رأس يف لتدخل جدران ثالثة اخرتقت الرصاصة إن قصد، دون
والد ومعه أباظة وجيه جاء التايل اليوم يف القاهرة، إىل وصل الخرب أن إال والقدر، القضاء
أصابها أمه إن له قال القاهرة، إىل معه أبوه أخذه أيًضا، سمري فقدنا هكذا رضا، سمري
األعرس عباس فقدان بعد املعنوية الروح انخفضت عليه، القلق شدة من القلب مرض
الرحمن عبد مللوم اسمه الصعيد أغنياء أحد الفدائية، العمليات واصلنا لكننا وسمري،
يحمينا أن بعد فيما استطاع الفيوم يف أرض له والسالح، بالذخرية يمدنا كان مللوم
اإلنجليز كشف لقد فوًرا، إقامتنا محل بتغيري األوامر تلقينا ثم والحكومة، البوليس من
ال الصحراء يف ورسنا سالحنا حملنا واسعة، تمشيط لحركة ويستعدون الفدائيني مواقع
الصحراء يف رسنا إليه، نتجه الذي األمني املكان عن أوامر أي إيلَّ تأِت لم أين، إىل نعرف
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املوت عىل وأرشفنا الطريق فقدنا سميناها، كما األعظم التيه أيام هي ولياليها أيام ثالثة
نمارس جديد موقع عن بحثنا أنقذونا، الرُّحل البدو من قافلة قابلنا العطش، شدة من
العمال يورد كان صادق، الحميد عبد اسمه وطني رجل هناك كان الفدائي، العمل منه
عىل العمال يشجع وأصبح الفدائي العمل إىل انضم لكنه اإلنجليزي، للجيش املرصيني
عددنا تزايد املعنوية، حالتنا وتحسنت تشجعنا لنا، وإعطائها اإلنجليز من األسلحة رسقة
الوفد، حزب من الشباب وبعض والشيوعيني املسلمني اإلخوان من جديدة كتائب بوصول
دبر القاهرة، حريق يوم ١٩٥٢م يناير ٢٦ يوم حتى اإلنجليز ضد عملياتنا استمرت
أحمد أو الفتاة مرص حزب استخدموا هل الفدائي، العمل عىل للقضاء الحريق اإلنجليز
بعد تماًما عنا الوفد حكومة تخلت ملاذا امللك؟ وجواسيس أعوان فيها دخل هل حسني؟
كان القاهرة؟ مدينة ن يؤمِّ لم ملاذا الدين رساج فؤاد الداخلية وزير تشجعنا؟ كانت أن
ترك لكنه أيًضا، القنال مدن يف القتال جبهة تأمني يكفي ما البوليس رجال من عنده
أباظة وجيه من غريبة أوامر جاءتنا حماية، بال الفدائيني نحن وأصبحنا تحرتق، القاهرة
الحكومة، أو بنا االتصال تحاولوا ال نفسها وتحمي نفسها عن تدافع مجموعة كل تقول:
السيايس، البوليس يف أنه عرفنا وحده، القاهرة إىل عاد بهاء وقائدنا مكشوًفا ظهرنا أصبح
فوق سالحنا العباسة، اسمها منطقة يف اختبأنا اإلنجليز، مواجهة يف وحدنا أصبحنا
العمل يف االستمرار قررنا بسهولة، عنه يتنازل أن السالح حمل ملن يمكن ال أكتافنا،
بدأت الناس لكن والبدو، والفالحني األهايل معنا كان الحكومة، معونة بدون الفدائي
حماية بعدم البوليس من أوامر جاءتهم والبدو والفالحون القاهرة، حريق بعد تخاف
هكذا حمايتنا، من ويمنعهم يتزايد والخوف نحونا، يتغري األهايل شعور بدأ الفدائيني،
كدنا علينا، للقضاء تمشيط حركة اإلنجليز بدأ أحد، من سند بال تماًما معزولني أصبحنا
واسمه سيارتنا يقود كان الذي زميلنا استطاع إنجليزية، تفتيش نقطة يد يف أرسى نسقط
تفتيش ونقطة رشاًشا مدفًعا منه أمتار ١٠ بعد عىل ملح فقد ينقذنا، أن رضا إسماعيل
النار أطلقوا لو يمكن مرتات، كيلو ثالثة حوايل السيارة بظهر إسماعيل رجع إنجليزية،
كانت ربما أو أمواتًا، وليس أحياءً أرادونا ربما النار، يطلقوا لم لكنهم جميًعا يصيبونا أن
األهايل غضب كان ضدهم، األهايل يثريوا ال حتى للرضورة إال النار يطلقوا أال أوامر لديهم
وقررنا اجتمعنا وأخريًا الغضب، من أشد كان الخوف أن إال القاهرة، حريق بعد تزايد قد
باعتقال واألوامر جديدة، حكومة وجدنا حيث القاهرة، إىل والعودة الفدائي العمل إنهاء
اسمها أثرية منطقة يف مغارة داخل الفيوم يف اختفينا للبوليس، سالحنا وتسليم الفدائيني
عاد بهاء اختفى، املرصي عزيز جدوى، دون أباظة بوجيه االتصال حاولنا الالهون، هرم
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ضد الداخل، يف يبدأ الفدائي العمل أن وهي عمرنا، غلطة اكتشفنا السيايس، البوليس إىل
الظهر يف يرضبنا أن يمكن الداخيل العدو ألن الخارجي؛ للعدو يتفرغ ثم الداخيل، العدو
مثل مطاردين الحكومة نظر يف وأصبحنا حدث، كما تماًما، علينا ويقيض البطن ويف
بعض لنا ليجلب الظالم يف منا واحد يتسلل الالهون، جبل يف مغارة يف نرقد الطرق، قطَّاع
أنام كنت خائنة، لحكومة نسلمه أن يمكن ال وقلنا األرض، بطن يف سالحنا دفنا الطعام،
إحدى يف خرجنا يوم يف القنال، ذكريات أستعيد اليقظة يف اإلنجليز، أحارب أني وأحلم
أن اكتشفت لكن ساملني، البيت إىل وعدنا اإلنجليز معسكر فجرنا الناجحة، العمليات
عثر وإال أجده حتى عنه وأبحث الطريق إىل أخرج أن الواجب كان موجود، غري لنا زميًال
بدون وحدي الليل يف مشيت مواقعنا، يكشفون تعذيبه طريق وعن أسريًا، اإلنجليز عليه
حيث عائًدا كله الطريق أزحف وأنا بعد يطلع لم الفجر كان زميلنا، عن أبحث املجموعة
يف سالحي أخفي الرتعة، ومياه الطني يف اآلخر والنصف األرض يف كان جسمي نصف كنا،
ميليل، ٩ جام تومي رشاش مدفع جسدي، من أغىل كان سالحي التلوث، من أحميه صدري
فوق نائم وسالحه اإلسماعيلية ترعة بطن يف النوم يف غارًقا كان زميلنا، عىل عثرت أخريًا
يحلم نائم وهو أتأمله جواره إىل جلست طفلها، تحتضن كاألم بذراعيه يحوطه صدره
بخيالنا يدور يكن لم الفدائيني، وكل عمري مثل عاًما عرشين كان عمره الوطن، بتحرير
بهاء مثل حياتنا سلمناها التي قيادتنا وان واإلنجليز، وامللك الحكومة بني فريسة كنا أننا
وحدنا تركونا جميًعا هؤالء حسنني، ومجدي السادات وأنور املرصي وعزيز أباظة ووجيه
عىل حصلوا وجميعهم الالهون، جبل مغارات أو اإلنجليز رصاص تحت مصرينا نواجه
وقاموا اإلنجليز طردوا الذين األبطال أنهم عىل التاريخ ودخلوا الدولة يف عالية مناصب

املجرمني. مثل مطاردين أصبحنا فقد وحاربنا السالح حملنا الذين نحن أما بالثورة،

نحن نقوم املستشفى، مرحلة إىل الكلية يف املرشحة مرحلة من انتقلت القاهرة حريق قبل
األمراض، وتشخيص الفحص عىل نتدرب املرىض عنابر عىل باملرور والطالبات الطلبة
وحكومة النحاس بإقالة قراًرا فاروق امللك أصدر ١٩٥٢م يناير ٢٦ يف الحريق بعد
الزنازين امتألت الفدائي، والعمل الوطنية الحركة رضب يف الجديدة الحكومة بدأت الوفد،
الشباب الوفديني، الشيوعيني، املسلمني، اإلخوان االتجاهات، مختلف من الوطني بالشباب
إعالن ثم القنال، من العائدين والفدائيني املستقلني والطالب والنقابات العمال اتحاد من
والصمت، الظلمة يف القاهرة مدينة غرقت العمال، اتحاد بحل قرار صدر الطوارئ، قانون

املدينة. قلب يف املتفحمة السوداء الجدران من تفوح الدخان رائحة
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مستشفى يف الجراحة عنرب عىل املرور حصة يف كنت ١٩٥٢م، يوليو ٢٣ يوم جاء ثم
من تطالن الواسعتان عيناه الجسم، نحيف القامة قصري األستاذ الجديد، العيني قرص
يسمونها أكثر أو الرأس منتصف إىل تصل عريضة جبهة تحت البيضاء النظارة وراء
أو الشديدة النحافة إال األذن أو للعني جاذبية بال خافته مالمحه خافت، صوته الصلعة،
من تطالن الكبريتان والعينان الناحل الوجه الهند، زعيم غاندي املهاتما يشبه الهزال،

الكبرية. البيضاء العدسات تحت
عظام الرسير، فوق راقد مريض املثانة، رسطان عن طويلة محارضة علينا يلقي كان
عىل يتنافسون الطلبة حوله يلتف غاندي، من هزاًال أكثر الهزال، شدة من بارزة وجهه
كخراطيم فوقه وتتعارك تتلوى النحيل، الجسد نحو ممدودة سماعتهم خراطيم فحصه،
يف أقف الغثيان، عىل تبعثان العفن والصديد الدم رائحة لحم، قطعة حول من الذباب
الناحلة املرىض وجوه الواسع، العنرب يف حويل أتلفت األيدي، مكتوفة الخلفية الصفوف
كفر قريتي تشبه قرى من جاءوا كلهم، فقراء فالحون الرساير، فوق من تطل الشاحبة
الكبار األطباء يمصه القليل إال منهم يبقى ال دماءهم، تمص البلهارسيا دودة طحلة،
عليهم تقيض العيني، قرص يف الرسير فوق املطاف بهم ينتهي ثم الخاصة، العيادات يف
يحملهم أو املرشحة، إىل املستشفى من يخرجون التدريب، حصص يف الطلبة أصابع

السود. بالجالليب النسوة خلفهم من تولول القرب، إىل النعش
خرجنا وصفية، بطة الزميلتان معي كانت العنرب، من خرجنا الحصة انتهاء بعد
مكسور، والزجاج النوافذ يغطي الرتاب النيل، تكشف كبرية نوافذ له الطويل، املمر إىل
تتعلق والجراثيم، املرض أدران من الرئتني أغسل النقي، الهواء ألستنشق لحظة أتوقف
رغم ينئ قلبي الذهب، من سبائك النيل، مياه فوق تتموج الشمس أشعة باألفق، عيناي
ملاذا أعرف ال الفرح، بجوار إال يظهر ال الحزن كأنما وفرًحا، جماًال اململوءة الطبيعة
التي اآلالم هذه أم ُولدت؟ منذ املرتاكم الحزن أهو الفرح، لحظة يف دائًما الحزن يغمرني
أين أعرف أكن لم الكلية؟ عن أحمد غياب هو أم املريض؟ عنابر يف صباح كل تحوطني
مغارة داخل أو اإلسماعيلية؟ ترعة شط عىل مقتولة جثة أو املعتقلني؟ مع السجن يف هو،

الالهون؟ جبل يف
قد الراديو كان الثورة، تحيا يهتفون: العنابر خارج يندفعون املرىض رأيت فجأة
الخرب سمعوا فاروق، امللك عرص وانتهى مرص يف الحكم عىل الجيش استوىل الخرب، أذاع
املوت، من نهضت املرشحة، يف الجثث وجوه هي كأنما املرض، من فنهضوا راقدون وهم
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مبتور شاب الثورة، تحيا وتهتف: آخرها عن أفواهها تفتح وتميش، تتحرك أصبحت
الثورة. تحيا يهتف كان العكازين، بدون ساقني بدون فراشه من قفز الحرب يف الساقني
الجميع اندفع الزغاريد، انطلقت النساء عنابر من الهتافات، انطلق الرجال عنابر من
والتمورجية املمرضات والشباشب، الدمور بالجالليب واملريضات املرىض الخارج، إىل
األعناق، حول والسماعات باملعاطف والنواب االمتياز أطباء والصنادل، البيضاء باملرايل
واملرشحة، واملغسل واملطبخ املراحيض وعمال التمريض وتلميذات والطالبات الطلبة

الثورة. تحيا يهتفون: الشارع إىل اندفعوا جميعهم
تجري رأيتها أيًضا صفية أصواتهم، مع يهتف وصوتي معهم يندفع جسدي أصبح
تصيح: الجاد صوتها مع يطرقع الرفيع العايل كعبها فوق بطة الثورة، تحيا وتهتف: معنا
النعش الرجال وضع املستشفى، من خارج ميت جنازة توقفت (الثورة)، الثوغة تحيا
إىل الثكاىل النسوة ولولة تحولت الثورة، تحيا يهتفون: الناس مع وانطلقوا الرصيف فوق

زغاريد.
أن أريد الوجوه، بني وجهه عن أبحث حلمي، أحمد عن أبحث كنت اللحظة تلك يف
والجديد، القديم املستشفيني بني الصغري الكوبري فوق من مقبًال كان الفرح، شاركه
حياتنا يف مرة ألول الجديد، األمل هي الثورة كانت الالهون، جبل يف املخبأ من خرج
املصافحة، يف األيدي إال لنا يكن لم العناق، لها يمكن أذرًعا لنا أن اكتشفنا باألذرع، نتعانق
لم املصافحة، يف يهتز كان كما يهتز جسدي يكن لم الفراش يف واملشاركة الزواج بعد
لآلمال مخيب «الجنس» أن أم املشاعر، يضاعف الحب يف الجامح الخيال أهو ملاذا، أعرف

الفدائي؟ العمل مثل
عرفته بعقيل، ذلك أعرف لم أحمد، هو ليس أحمد أن أحسست األول العناق يف
يشء يعد، لم راح فيه يشء العلوم، تلوثه لم الفطري الجسد بإحساس باألصدق، باألعمق،
أننا إال قلب؟! بال وعاد هناك تركه قلبه أهو وحده، وعاد اإلسماعيلية شط عىل تركه فيه
نتحسس املحفور، القلب داخل واسمي اسمه حروف نتحسس الكافور، شجرة إىل نسري
يف الوحيد املادي اليشء واسمه، اسمي عليه منقوًشا وأصبعي أصبعه يف الذهبي الخاتم
نجاة بقارب يتشبث كالغريق به نتشبث بأصابعنا، نمسكه والضباب، الهيولة من عالم

ضوء. من خيط عن الظلمة يف يبحث األعمى أو
داخل واقًفا كان حياته، يف مرة آلخر امللكي اليخت فاروق امللك اعتىل يوليو ٢٦ يف
يف أبي صوت طفلة، وأنا فيه سبحت اإلسكندرية، بحر فوق البيضاء، البحرية بدلته

56



األوَّل االنطالق

الطفل ابنه عىل وصاية مجلس وتشكل امللك سقط امللك، يسقط يهتف: البحرية الفرندة
عام فؤاد امللك مات حني العمر من الخامسة يف كنت جده، اسم ورث فؤاد، أحمد
شوارع يف الهتافات أبيه، عرش لريث بريطانيا من فاروق الصغري الصبي جاء ١٩٣٦م،
فاروق يا زين يا البالد ملك يغني: الراديو امللك، يحيا امللك مات تدوي، اإلسكندرية
ملًكا أصبح طفل وجه مستدير، أبيض بوجه الناس عىل امللك الغالم يطل العني، نور يا
الحديدية، كالسلسلة الثالث القوى حوطته السياسة، دهاليز عن شيئًا يعرف ال فجأة،
الشيخ ماهر، عيلَّ حسنني، أحمد الحكم، أركان هم رجال ثالثة واألزهر، واإلنجليز القرص
األزهر). (بدل األزعر الشيخ أو املراغي) (بدل املرائي الشيخ يسميه أبي كان املراغي،

يلقي اليخت يف واقًفا كأبيه؟ وعربيد قاتل إىل أبيه؟ مثل ملك إىل الطفل تحول كيف
ملك، ابن يكون أال له األفضل كان ربما الندم، أو الحزن ملؤها األخرية، النظرة مرص عىل
يف مرض أهناك السلطان.» عن ابتعد من «السلطان يقولون: قريتي يف الناس أسمع كنت
ذاته، يأكل حتى وجنون برشاهة ينمو السليمة، الخاليا يأكل طان؟! َ الرسَّ يشبه ْلطان السُّ

املسلمني. خليفة ويكون هللا يد من التاج لتناول يسعى أن الرسطاني النمو به بلغ
العرش تاج حاملة هللا يد تمتد فكيف لسان، أو يد له ليس هللا إن يقول: أبي أسمع
الحرف يف التشابه يكتشف أن ألبي يحلو أبي، سماه كما املاروق أو فاروق؟ للملك لتناوله
تفر اليرسى والعني امللك إىل اليمنى بعينه ينظر حني النحاس هو فالنحاس واملعنى،
إليه أشار النارص، عبد جمال إال أبي سخرية من أحد يسلم لم األخرى، الناحية إىل بعيًدا

يافطة.» مجرد نجيب محمد لكن فيهم اليل ده «هو وقال: بإصبعه الصورة يف
وجهه مالمح القديمة، مرص يف مينا امللك منذ مرصي حاكم أول نجيب» «محمد
قلوب من تقربه بحة فيه صوته الدهاء، من خالية ابتسامة عليها تطفو بسيطة ريفية

الفقراء.
الزنازين أبواب انفتحت السياسيني، املسجونني عن العفو قرار صدر الثورة بداية يف
لم الشيوعيني إال وغريهم، واملستقلون املسلمني واإلخوان الوفد حزب من زمالؤنا وخرج
«رفاعة»، سامية وخطيب «سعد» صفية شقيق السجن داخل بقي العفو، قرار يشملهم
اجتماعيون مجرمون الشيوعيني أن األحرار» الضباط «أحد الدين محيي زكريا أعلن
دول نوال؟ يا ثورة دي «بقة بازدراء: شفتيها سامية مطت سياسيني، مجرمني وليسوا

اإلنجليز!» بدل مرص لتدخل معهم وأمريكا انقالب عملوا عساكر شوية
ثم بنت، أو ولد لكل فدانًا وخمسني لألرسة، فدان بمائتي بدأ الزراعية امللكية تحديد

١٩٥٣م. يوليو يف الجمهورية وإعالن امللكي النظام وإسقاط واألحزاب األلقاب إلغاء
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كانوا الغرباء، بني الحواجز سقطت الشارع، تغري تغريت، الشارع يف الناس وجوه
صباح يقول أحد ال ألحد، يبتسم أحد ال طريقه، يف كلٌّ عابسة شاحبة بوجوه يسريون
سابق دون يتصافحون بعًضا، بعضها تكلم الناس البيت، مثل الشارع أصبح ألحد، الخري
يف يتناقشون بعًضا، بعضهم يهنئون الثورة، أخبار وعن الصحة عن يتساءلون معرفة،

جديًدا. قراًرا يوم كل يتوقعون غًدا، يحدث ماذا يتنبئون السياسة،
علينا! فرج ربنا «أخريًا األخبار: عىل تعليقاتهم بعض ألتقط الكلية إىل طريقي يف
عم يا خالص وليلة؟! يوم يف يسقط كله ده امللك عرش إن ناس يا يصدق كان حد
تركية كلمة دي عربية؟ دي «باشا» كلمة هي يعني بيه! وال باشا اسمها حاجة فيش ما
محمد يعيش ناس؟ يا اتحررت البلد خالص يعني والعثمانيني! املماليك أيام من عمي يا

يعيش!» نجيب
يتنازلوا األرايضأن وأصحاب للباشوات يكن لم تستسلم، أن القديمة لألحزاب يكن لم
محمد وراء القديم تكتل والجديد، القديم بني الرصاع نشب معركة، دون أمالكهم عن
املنحلة، األحزاب إعادة أو الحريات أو الديمقراطية اسم تحت قوية جبهة كونوا نجيب،
من وبحور مشهود عداء الثالثة بني والشيوعيني، واإلخوان الوفد قيادات الجبهة ضمت
يتحالف قد أيًضا الغابة يف أكرب، عدو ضد واحد حلف يف األعداء يتكتل السياسة يف الدم،

األسد. أو النمر ضد والفأر القط
ووجه الراديو، يف السادات أنور بصوت الثورة بدأت الصورة، يف ظاهًرا األسد يكن لم
إىل أشار نجيب محمد جوار إىل واقًفا الصورة يف األسد أبي رأى الصحف، يف نجيب محمد
ملحمد يهتفون الناس كان نوال!» يا للثورة الفعيل القائد هو «هذا وقال: بإصبعه وجهه
عينيه، من عرفته قال: عرفته؟ كيف أبي: سألت النارص، عبد جمال يعرف أحد وال نجيب
كبري أنفه قوية، عظامها عريضة جبهة تحت غائرتان نفاذتان الصورة، يف تأملتهما عيناه
مالمح الطفولة، منذ غضب أو ثورة يف مزمومتان رفيعتان شفتاه الجانب، يف مقوس بارز

كاألطفال. ساذجة بريئة تبدو جواره إىل نجيب محمد
الشعبية للقوى الوطني املؤتمر يف لوجه وجًها مرة أول النارص عبد بجمال التقيت
القالع تحطم عنفوانها يف الثورة سنوات، ثالث منذ مات قد أبي كان ١٩٦٢م، عام
من جاذبية أكثر الحقيقة يف النارص عبد مالمح االشرتاكية، القرارات وتعلن اإلقطاعية
طمي بلون لبرشة الربونزي اللون العينني، يف الربيق تنقل ال الكامريا عدسة الصور،
يميش وهو خفيفة انحناءة الريفية، وجدتي أبي قامة تشبه الفارعة الطويلة القامة النيل،
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بخطواته ويميش األمام إىل بهما يميل كتفيه؟ فوق ذاته العبء أيحمل أبي، بمشية تذكرني
يحمله كان بالعبء، تذكرني الخفيفة، االنحناءة هذه لوال شيئًا يحمل ال كأنما الواسعة،
بعد حملته العبء القرية، يف املطلقة وأخته وأمه وأمهم األطفال من تسعة ليطعم أبي

أبي.
موت بعد قراًرا واتخذوا الصغار واإلخوة األخوات اجتمعت األكرب، أخي يحمله لم
كان الكبرية، األرسة يكفي أبي معاش يكن لم نوال.» ألختنا تكون علينا «الوصاية أبي:

الطالق. بعد وابنتي والجامعة املدارس يف أخواتي مصاريف ألدبر أعمل أن عيلَّ
عن األبيض الشعر ورثت أنني أم العمر؟ ربيع يف وأنا رأيس إىل الشيب زحف ألهذا
شعره إىل تزحف البيض الشعرات أرى كأنما طفولتي يف العبء؟ عنه ورثت كما أبي
خلسة، كأنما البيضاء الشعرات فيه ترسي شعري، لون الليل، بلون فاحم الغزير، األسود

الفجر. كخيوط الظلمة سواد تشق
ونصًفا سنوات ست كانت الدراسة ١٩٥٤م، ديسمرب يف الطب كلية يف تخرجت
ننساها قلب ظهر عن نحفظها علينا، تُتىل مملة طويلة محارضات الشاقة، األشغال من
املفاجئة العبقرية الكلية، مدخل يف السبورة عىل الناجحني أسماء تُعلق االمتحان، بعد
املستشفى يف العليا املناصب عىل يحصلون األوىل، املراتب يحتلون تظهر، األساتذة ألبناء
املرصية اململكة يف الوراثي النظام الجد، عن األب عن االبن يرثه العرش والكلية، الجامعي

الطب. وكليات
املنبهات عىل اإلدمان النهائية، االمتحانات يف الطلبة تصيب العصبية االنهيارات
«املاكسيتون» ثم األرق، لعالج «الفاليون» املنومات املذاكرة، يف للسهر «اآلنفيتامجني»
أطباء الطلبة يرحمون فهل الفقراء املرىض يرحمون ال األساتذة االمتحان، يف لليقظة

السوق؟! يف لهم املنافسني املستقبل
املستشفى، أو املعمل يف حصة أو محارضة تفوتني ال للدروس، االنتباه شديدة كنت
حواسها عيناها أذناها النجيبة، الطالبة بهذه إعجابهم عن يعربون واملدرسون األساتذة
يف يرونها اإلجازات، يف حتى تغيب ال أفواههم، من تسقط أن قبل الكلمة تلتقط الخمس
تتلكأ ال مستقيمة رسيعة تميش وهي خطوتها والعالج، التشخيص تراجع املرىض عنابر
الكلية داخل تنطق كالسهم هناك، أو هنا حولها تتلفت ال أستاذ، أو زميل مع الفناء يف
الناس. عيون يف مبارشًة تنظران عيناها العايل، الكعب فوق تلتويان ال قدماها وخارجها،
رشاد، الدكتور اسمه مدرس أو مساعد أستاذ الجراحة قسم يف لنا يدرس كان
الصدر بها يخرق املرىض، صدور عىل بها ينقر الحديدية كاملسامري صلبة طويلة أصابعه
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كان طفل األرض، عىل بحذائه يدوس كما الضلوع بني املعدنية بسماعته يدوس البطن، أو
نفيسة عمتي ابن تشبه مالمحه أنساه، ال مصطفى اسمه بالقلب، مريض العنرب يف هناك
األول، بالحب أحلم وأنا منوف يف عمري مثل سنوات، عرش عمره القرية، أطفال وكل
بالربيق، مملوءتان عيني، باتساع واسعتان سوداوان عيناه برشتي، بلون سمراء برشته
يكتمه األلم الحزن، من سحابة عينيه كست قرصالعيني، دخوله من أيام بعد الربيق انطفأ
الطلبة بعدد أكثر، أو سماعة خمسون أو أربعون صدره، فوق السماعات تدوس حني
صمام يف اللغط أو الدم، يف الخشخشة سماع عىل املتنافسني الرسير، حول املتزاحمني
اآلمر: الصوت يرتفع الجلباب يخلع أن رفض إن صارمة، بنظرة رشاد الدكتور يرشقه
فوق الحديدية اليد هبطت قليًال تردد أو الرفض أرصعىل إن عينك.» ألقلعلك ولد يا «اقلع
صغرية ضلوعه الباهت، الفالحي الجلباب مصطفى بعدها يخلع واحدة، صفعة صدغه
بصوت تنكرس املعدنية، السماعات تحت تطقطق الصغري، الفرخ كضلوع تنتفض هشة
من تتدىل الكاوتش، من بخراطيم مسدودة صماء؟! كلها اآلذان كانت هل لألذن، مسموع

الغليظ. السماعة رأس مع أعناقهم
يف املرتاكمة الرتاب وذرات ربما بالصمغ محشوة آلذانهم، مسموًعا اللغط يكن لم
بعود أذنيه منهم الواحد يَُسلِّك … والسنني املستشفى وعنابر الكلية ومدرجات الشوارع،
القلب، صمام داخل الدم كحركة هامًسا خافتًا … مسموع غري اللغط ويظل كربيت،

الربيع. أول يف وليدة ورقة يالمس الهواء كحفيف
كمن املنضدة فوق بها يلقي فضية نقود قطعة جيبه من رشاد الدكتور يُخرج
نوع هو ما يل يقول ملن مكافأة ده «الشلن البورصة: أو الخيل سباق يف الرهان يلقي
باللغة تكن لم الطب كلية يف الدراسة باإلنجليزية، يقولها كلها العبارة هذه اللغط.» هذا
اإلنجليزية، باللغة يشء وكل اللغط، وأنواع األمراض وأسماء والكتب املراجع العربية،
بعضهم، أقدام عىل يدوسون املريض، الطفل نحو جديد من الطلبة ويندفع النكت، حتى
يشق اآلخر، بطن يف كوعه منهم الواحد يرضب واألكتاف، واألذرع باملناكب يتدافعون
سطحه يلمع كالقضيب أمامه منتصب سماعته رأس املكشوف، الصدر نحو طريقه
داخل النهاية يف يستقر الكاوتش من خرطوم فوق يتلوى الكوبرا رأس مثل املعدني

أحد. يسمعها ال رصخة الطفل من وتنطلق الضلوع، بني اللحم يف الحفرة
العذراء البنت تدس فهل باألجساد معركة املنافسة، هذه يف مجال للطالبات يكن لم
أقف وكنت قروش؟ خمسة عىل تحصل أو الدم يف خشخشة لتسمع الذكور بني جسدها
تتشبث بعيني، عيناه تلتقي األجساد، بني من الطفل وجه يل يرتاءى الخلفية الصفوف يف
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طويلة استجداء بنظرة يرمقني الكبرية، األخت أو العمة أو األم بعيني كأنما عيناه
الجزار جسد وراء من ترمقاني عيناه كانت طفولتي، يف العيد خروف بعيني تذكرني

اآلن. أقف كما إنقاذه عن عاجزة صامتة أقف وكنت نفسها، االستجداء بنظرة
متشابهتان املذبوح؟ الخروف عينا أو املريض الطفل عينا العينان، تطاردني النوم يف

الدم. بلون دقيقة شعريات عليها تطفو صفرة تشوبه دموع، بال دامعتان واسعتان
حركة، ال صوت، ال رموش، بال جفون بال مفتوحتني الظلمة، يف العينان ترمقني

بالعرق. مبللة النوم من أهب حتى االستجداء بذلك الخرساء النظرة هذه فقط
أمام يقف املرشحة، يف عمرو الدكتور يشبه الجراحة قسم يف رشاد الدكتور كان
العذراء، البنت أو املؤدب كالتلميذ الساقني، مكتوف الذراعني، مكتوف القسم رئيس األستاذ
إىل عنقه الويًا العنرب يف يتمىش وساقيه، ذراعيه رشاد الدكتور فيفرد الرئيس يختفي
التي الطريقة يف مشيته، يف القسم رئيس األستاذ يقلد الرومي، الديك أو كالطاووس الوراء
الطبقات إىل االنتماء أو الرقة، من كنوع كاف إىل القاف حرف يقلب الحروف، بها ينطق
ملقيًا األساتذة، قهقهة مقلًدا الرئيس، غياب يف عاٍل بصوت يضحك لألجانب، امُلقلدة العليا
ساكتني (القوارير) الكوارير «اآلنسات الطالبات: نحو تتجهان عيناه الوراء، إىل برأسه
وانتي حيلك، شدي بطة ست يا يالال الشلن؟ تكسب عاوزة فيكم واحدة فيش ما ليه؟
عيلَّ، الدور ويأتي «… نبيلة ست ويا سميحة ست ويا فوزية ست يا وانتي صفية ست يا
بنظرة أرمقه كنت ملاذا، أعرف ال يتوقف، لكنه نفسها بالسخرية اسمي ينطق أن يهم
بنار عيناي تشتعل الجواري، أو الجوارير أذني يف ترن القوارير كلمة بالغضب، مشبعة

جفن. يل يطرف ال عينه يف أثبتها سوداء
الرجل أن أعرف أكن لم رشاد، الدكتور رفضت كما رجًال حياتي يف أرفض لم
آخر حتى يخوضها معركة الرفض، يرفض حتى يهدأ ال ترفضه، التي املرأة إىل ينجذب
يف عزبة املعادي، يف النيل عىل تطل عمارة عني، الخمسة أسلحته كل فيها يشهر نفس،
أمام بها يتهادى طويلة زرقاء «شيفروليه» عربة اإلسماعيلية، ميدان يف عيادة الرشقية،
النافذة: من برأسه يطل الرصيف، بجانب السيارة يوقف واقفة، يراني األتوبيس، محطة
يستسلم ال دكتور، يا أشكرك ابتسامة: وجهي عضالت من أنتزع أوصلك.» نوال يا «تعايل
األتوبيس.» زحمة بدل أوصلك «تعايل الطلب: يكرر املؤدب، الرفض لهذا رشاد الدكتور
يزداد الطلب، يكرر وهو والرفض، بالشكر رأيس أهز دكتور، يا شكًرا دكتور، يا أشكرك

الرفض. بازدياد إرصاره يزداد إرصاره، بازدياد رفيض
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الحديدية، كالقبضة بيده يصافحني حني يرفضه جسدي أرفضه، كنت أعماقي يف
حتى والشياطني، املالئكة غموض الغامضة جسدي، يف الكامنة والروح أيًضا يرفضه عقيل

العنف. بهذا رفضته ملاذا أعرف ال اليوم
مثل بالعقل، امُلدرك غري السبب ذلك ربما أو سبب، بال تحدث كالحب الكراهية لكن
هذه يف تشككت وقد هللا، وجود حقيقة ومنها البرشي العقل يدركها ال الكربى الحقائق
تتحدد الناس، تجاه مشاعري يف أتشكك لم لكني الكربى، الحقائق من وغريها الحقيقة
العينان للوجه، األوىل النظرة من الكره أو الحب يحدث لقاء، أول يف دائًما مشاعري
الصورة، تستكمل والفم األنف مع الوجه عظام اإلنسان، وأعرف داخلهما أطل نافذتان
لوجوه نظرتي تتغري لم العمر من الستني تجاوزت حتى السابعة يف طفلة كنت منذ
عنها يعجز كثرية أشياء تلهمني األوىل النظرة األول، االنطباع يف ثقتي أفقد لم الناس،
كتبه مما شيئًا قرأت الباطن، العقل عن الكثري أعرف أكن لم الظاهر، العقل أو العقل
العلم تزايد مع فشيئًا شيئًا الواعية غري واألجزاء الواعية العقل أجزاء عن فرويد سيجموند

العلم. من أكثر الحجاب تكشف الحياة تجارب الحية، الخلية وأرسار املخ بخاليا
العمرانية، حي يف بيتنا إىل رشاد الدكتور جاء أمي وفاة قبل ١٩٥٧م عام صيف يف
الشيفروليه الزرقاء سيارته توقفت بالغبار، مليئًا حارٍّا يوًما كان يدي، يطلب ألبي تقدم
عائلة من والرجال النساء بها انبهرت النوافذ، من الجريان عيون عليها أطلت بيتنا، أمام
من بيضاء أنيقة بدلة داخل ممشوًقا طويًال العريس وخرج بابها وانفتح وأبي، أمي
والدبوس املدهون الالمع والشعر الالمعة واألحذية الالمعة البدل أكره كنت الشاركسكن،

الخاتم. يف الالمع والفص الكرافتة يف الالمع
الزجاجية، النظارة خاصة يلمع فيه يشء كل رشاد، الدكتور جلس الصالون غرفة يف
انطفأ متى أعرف لم الربيق، عن أبحث عينيه يف أنظر العينني، إال منطفئ فيه يشء وال
أستاذًا أصبح أن بعد مؤخًرا أم طالب؟! وهو شبابه يف طفولته؟ يف عينيه؟ يف الربيق

الطب؟! كلية يف مساعًدا
بيه. رشاد أهًال –

بيه. سعداوي أهًال –
يف جالسان والعريس األب الثورة، منذ األلقاب سقوط رغم البكوية لقب يتبادالن
وأنا حملتها العتيقة، الفضية الصينية حاملة الخادمة تدخل اإلضاءة، الشديدة الغرفة
السجادة خيط يف الخادمة تعثرت العريس، صدر فوق وانقلبت العمر من العارشة يف
كادت أمي، وجه بهت ما بمثل ألوانها بهتت أمي، زفاف ليلة منذ أيًضا عتيقة العجمية،
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يف جالسة وأنا مسموعة ضحكة فمي من أفلتت رشاد، الدكتور بدلة فوق تنقلب الصينية
الثقب وأخفي قدمي أمد إيفون، مس تزورنا كانت حني منوف يف طفولتي تذكرت الركن،
عن الفالحة عمتي أخفي أعد لم الفقر، مظاهر من أخجل أعد لم الثورة منذ السجادة، يف

وزميالتي. زمالئي أعني
بيه. رشاد أهًال –

بيه. سعداوي أهًال –
قلبي حزين، رمادي لونه جباردين، اسمه رخيص قماش من قديًما ثوبًا أرتدي كنت
الدكتورة، البنته املناسب الزوج هو هذا بالفرح، تلمعان عيناه أبي بالحزن، مملوء ثقيل

املوهوم. الفدائي أو الفاشل الطالب السابق، الزوج وليس
شهور، بثالثة وفاتها قبل املرض فراش يف كانت الصالون، غرفة إىل أمي تدخل لم
رشاد الدكتور تأملت اليوم، ذلك زيارة يف جاءتنا نعمات، خالتي تجلس الرسير طرف عىل
أي … الدنيا أد ودكتور وهللا القمر «زي بالفرح: تشهق أمي إىل وعادت الباب، ِشق من

زينب؟» يا ترفضه نوال بنتك ليه تتمناه، الدنيا يف بنت
الدكتور عيب إيه اليوم: ذلك نعمات طنط سألتني اسأليها.» نعمات يا عارفة «مش
مش طنط يا عارفة «مش واضح، عيب فيه يكن لم أرد، بماذا أعرف لم نوال؟ يا رشاد
من إيه أخدتي إيه، فارغ وكالم إيه «حب الهواء: يف بيدها نعمات طنط تشوح باحبه.»

مطلقة.» بقيتي إنك غري بنتي يا الحب
املرأة طالق كان النابية، كالكلمة نعمات طنط بصوت أذني اخرتقت «مطلقة» كلمة
استخدامها تم عمر نصف امرأة عنها يقولون أحد، يتزوجها ال املطلقة املرأة العار، من نوًعا
الحليم عبد يكتب كان هكذا غريه، منه رشب إناء من يرشب فهو أحد تزوجها إن قبل، من

الرجال. األدباء من وغريهم محفوظ ونجيب السباعي ويوسف هللا عبد
أكن لم أحمد، ألتزوج قبل من حاربت كما رشاد، الدكتور ألرفض البيت يف حاربت
تاريخ طفولتي منذ لها عريس أو زواج كلمة الحب، هو واحد لسبب إال بالزواج أؤمن
عمره الحب أن إال األول، زواجي عىل فأقدمت التاريخ هذا يطمس أن الحب استطاع سيئ،
مؤسسة يف طبيعي غري يشء هناك الحب، يفسد الزواج هو ربما أو الربيع، كزهور قصري
وهي زوجته يمتلك الرجل يقول: القانون من بند أول الطاعة؟ قانون هو أيكون الزواج،

الطاعة. الزوجة وواجب اإلنفاق الزوج واجب تملكه، ال
صفات إحدى أو السباب من كنوع النابية، كالكلمة أذني يف ترن «الطاعة» كلمة
ألغي أن معناها الطاعة رذيلة، أراها وأنا فضيلة، الطاعة يقولون حويل من الناس العبيد،
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وأتحول إنسانيتي أفقد أن معناها الطاعة األخرى، لإلرادات مطية وأصبح وإرادتي عقيل
يف املستأنسة الحيوانات أو املطيعات، الزوجات أو اإلناث، يسمونها أخرى، فصيلة إىل

اإلنفاق. وواجبه الطاعة واجبها زوجها، عني يف عينها منهن الواحدة ترفع ال البيوت،
مقابل اإلنفاق باإلهانة، مشبعة مهينة كلمة كالسباب، أذني يف ترن «اإلنفاق» كلمة
يدفع الرجل البغاء، بيوت يف باإلناث الذكور عالقة أو والعبيد، بالخدم األسياد الطاعة،
بسبب وليس اإلنفاق مقابل الزوجة طاعة مثل هنا الطاعة أوامره، تلبي واملرأة الفلوس

االقتناع.
زوجته يطلق أن الرجل حق من األول، البند من أسوأ الزواج قانون يف الثالث البند
يف إال زوجها تطلق أن للزوجة وليس شاء، إذا أخرى امرأة عليها ويتزوج يشاء حني
ألنها زانية؛ اعتُربت وإال آخر رجًال تتزوج أن لها يمكن وال القايض، أراد إذا املحكمة

زوجات. أربع بني جمع إذا زانيًا يكون ال الرجل زوجني، بني تجمع
جميًعا الناس أن هو األخالق يف األول املبدأ األخالق، قانون ينتهك الزواج قانون
أو العرق أو الطبقة أو النوع أو الجنس عن النظر برصف القانون أمام متساوون
أو وغني فقري أو وأنثى ذكر بني فرق ال الجميع عىل ترسي األخالقية املبادئ العقيدة،

ومحكوم. حاكم
جسدي ينتفض الغضب، يتملكني أن دون الزواج قانون بنود أقرأ أن يل يكن لم
الجنون من نوًعا هذا أليس القانون؟ هذا طائلة تحت نفيس أضع أن يمكن هل بالغضب،

أحبه؟! ال رجل بال فما أحببته، وإن رجل، أي من الزواج عىل أقدم أن
توقيع بعد السماء، يف ينطلق كالعصفور االنطالق، هو حياتي يف األول الطالق كان
ورقة عىل الخمسة بأصابعي قبضت الحرية، إىل وخرجت السجن باب انفتح القسيمة،
لحظة تشبه املتألقة، العمر لحظات من لحظة النجاة، قارب عىل يقبض كالغريق الطالق
تحررت عميل، عن مرتب أول تسلمت حني اللحظة أو الطب، شهادة عىل وحصويل نجاحي
مقابل الطاعة مني يطلب يكن لم عيلَّ، ينفق الذي هو أبي كان نفيس، عىل أنفق وأصبحت
هللا، وجود حتى يشء كل ومناقشة الجدل علمني نفيس، واحرتام الكرامة علمني اإلنفاق،
مقابل الطاعة واجبهن الزوجات مرتبة إىل أنحدر فهل هللا، وأناقش أبي أناقش كنت
هو ليس جديد كيان يل دكتورة، لقب أحمل عيلَّ، ينفق زوج إىل حاجة يف أكن لم اإلنفاق؟!
بالجنس، املفروضة التقسيمات فوق أصعد كاإلناث، الذكور أجساد أفحص ذكر، أو أنثى
تحته تنحدر الشخصية، األحوال قانون يسمونه النساء، يحكم الذي القانون فوق أصعد
يبلغ لم القارص أو كالطفل األهلية، ناقصة زوجة إىل األهلية كاملة إنسانة من املرأة
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يمتلك عليها، الويص هو زوجها ويص، إىل حاجة يف املجنون بعقله كاملريض الرشد، سن
يتزوج التأديب، اسم تحت األوامر عصت إن يرضبها الرشع، اسم تحت وعقلها جسدها
من ويخرج آخر، رجل مع ملحها إذا الرصاص عليها يطلق أخريات، نساء ثالث عليها

الرشف. عن مدافًعا شهًما بريئًا املحكمة ساحة
قاًرصا الرشف كان بالغضب، جسدي ينتفض غريبة، أذني يف ترن «الرشف» كلمة
بسلوك يتعلق الرشف يكن لم األسفل، نصفها يف معني بجزء يرتبط املرأة، سلوك عىل
مارس وإن رشيًفا أصبح بالفلوس الرجل جيب امتأل إذا جيبه، إال الرجل يعيب ال الرجل،

خارجه. أو الزواج داخل النساء من عدد مع الجنس
الدكتور له ما واحد: نفس يف يرتفع وأبي أمي عائلة من والرجال النسوة صوت
شيفروليه، وعربية وعيادة وعزبة عمارة عنده جيبه! إال يعيبه ما الرجل إيه؟ عيبه رشاد؟

رشاد؟ الدكتور إيه ناقصه إيه؟ ناقصه
بالحديث منشغل أبي الصالون، غرفة يف أمامي جالس وهو رأيس يف يدور السؤال
١٩٥٦م، عام السويس قناة تأميم بعد النارص عبد لجمال حماسه تضاعف السياسة، يف

الثالثي. االعتداء ضد الشعبية املقاومة يف يتطوع كاد
النارص عبد جمال إن أقول وأنا نجيب محمد أيام ومن الثورة قامت ما أول من –

بيه؟ رشاد يا رأيك إيه وال … للثورة الفعيل القائد هو
االتحاد ناحية خالص شمال رايح النارص عبد لكن بيه، سعداوي يا معك أنا –

… بيه سعداوي يا بلدنا عىل خطورة فيه وده السوفييتي
بيه؟ رشاد يا إيه خطورة –
بيه. سعداوي يا الشيوعية –

باهلل ومؤمن مسلم راجل ده بيه، رشاد يا شيوعي يكون يمكن ال النارص عبد –
الرشكات وتأميم القناة تأميم وأصبح العايل السد تمويل رفضت أمريكا لكن والرسول،
نقع الزم اإلنجليزي االستعمار من خلصنا صدقنا ما إحنا يعني رضوريٍّا، شيئًا األجنبية

بيه؟ رشاد يا األمريكي االستعمار يف
الرويس. االستعمار ضد كمان أنا لكن بيه، سعداوي يا األمريكي االستعمار ضد أنا –
يقع يمكن وال بيه، رشاد يا األحالف كل رفض وطني راجل النارص عبد جمال –

غريه. أو الرويس االستعمار تحت
عام صيف يف كنا رشاد، والدكتور أبي بني الحوار يدور كان الصالون غرفة يف
منهما أحد ال الحوار، أتابع صامتة مقعدي يف أجلس العمرانية، حي يف بيتنا يف ١٩٥٧م،
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املرأة وجود يتالىش ملاذا موجودة، غري أنا كأنما عني، بعيًدا يدور الحديث الرأي، يسألني
يعني ألبي، يتقدم عريًسا كان بعد، زوجي رشاد الدكتور يكن لم الزوج؟ وجود ملجرد
عىل دربني الذي أيًضا وأبي وجودي، يلغي أن استطاع لكنه فقط، زوج مرشوع مجرد
الدكتور أو النارص عبد جمال يف رأيي ليسألني ناحيتي رأسه يحرك لم والنقاش الجدل

نفسه! رشاد
اإلجابة، أملك أكن لم الزيارة، انتهت أن بعد أبي سألني نوال؟ يا الدكتور إيه ناقصه
يلمع، الكرافتة يف الذهبي الدبوس الالمعة، بدلته داخل الصالون غرفة يف جالًسا رأيته
العينني؛ إال يلمع فيه يشء كل يلمع، إصبعه يف الخاتم يلمع، األسود شعره تلمع، أسنانه
املتوحش فالقط بريق، أي ليس العينني، بريق إال الحية الكائنات يف يشء يجذبني يكن لم
اإلنسان، عيني يف إال أراه ال خاص بريق عن أبحث كنت بريق، عينه يف املفرتس النمر أو
نظرة عينيه يف أن عرفت ما كل أعرف، لم رشاد؟! الدكتور عيني من الربيق هذا ضاع ملاذا

بالحنان. مليئًا رقيًقا صوته كان وإن بالقسوة مليئة
كانت يلتئم، لم جسده يف الغائر كالجرح رفضته، أنني رشاد الدكتور يل يغفر لم
تتهاوى الهشة الرجولة أهي ترفضه؟ فيمن إال يرغب لم فلماذا يتمنينه، والنساء البنات

تهديد؟! أي عند النقيض إىل ينقلب الذكري الغرور أو هزة؟ أي عند
يف كنت حني األول العريس مع فعلوا كما العريس هذا ضياع عىل أحد يؤنبني ولم
البوم: كنعيق بصوت قالت نعمات طنط إال وجوم، يف الجميع صمت العمر، من العارشة
ريت ويا البايت! الطبيخ أكل زي املطلقة جواز ده … نوال ست يا إيه عىل «منفوخة

بنت!» وعندك مخلفة كمان لكن وبس مطلقة
كثافة لها الحزن من متجمدة كتلة الرصاص، كطلقة «بنت» كلمة أذني يف رنت
حب، بال تزوجت حتى أمها من ُولدت منذ نعمات طنط جسد يف مرتاكمة الرصاص،
كالبصمة، متجمدة فمها من الكلمة خرجت تموت، أن قبل وماتت سبب، بال وُطلَِّقت
بنتًا ُولدت حني الوراء، إىل بذاكرتي وعادت رأيس اخرتقت عينيها، يف النني بلون رمادية
النسوة، أفواه من الزغاريد تنطلق ولم الكون يف الصمت دب حني أخي، مثل ولًدا وليس

أهيل؟! لحزن سببًا الحياة إىل مجيئي أيكون
مسمار، رأس فوق املطرقة مثل رأيس، يف الدق عن طفولتي يف يكف لم السؤال هذا
وجودي، عىل حزنهم رغم أهيل أحب كنت أهيل؟ لحزن سببًا الحياة يف وجودي يكون ملاذا
كيف للفرح؟! سبب إىل للحزن سبب من وجودي يتحول كيف آخر: سؤال رأيس يف يدور

66



األوَّل االنطالق

يأتيها يوم بالبنت الوحيد الفرح كان املزمومة؟! األفواه تلك من الضحكة أو البسمة أنتزع
يف الدراسة، يف أنجح حني الوحيد فرحي كان الزغاريد، وتنطلق األسارير تنفرج العريس،
األنثوية املجاالت هي وما رجولية، يسمونها كانوا املجاالت هذه األدب، أو الطب أو العلم

والثوم. البصل وتقشري البالط مسح أو املراحيض دعك عندهم؟!
الفرح فيدخلها قلوبهم تتغري كيف الطفولة: منذ رأيس يف يدور السؤال أصبح
أمي أحالم تتغري كيف املراحيض؟ دعك يف نجاحي من أكثر األدب أو الطب يف بنجاحي

الزفاف. فستان داخل وليس األدباء أو األطباء معطف داخل فرييانني وأبي
بنجاحي وأمي أبي يفرح قد واالنتكاسات، بالحفر مليئًا ا شاقٍّ طويًال الطريق كان
أو حياتي، يخص فيما إلرادتهما أخضع ال حني الفرح يتبدد ما رسعان لكن الطب، يف
خاصًة بأصواتهم الكلمة بنت! بنت، بنت، أنثى، هي وإنما الذكر والدة يف أنجح ال حني
سببًا أنوفهم رغم البنت هذه تكون سوف بالتحدي، بالغضب، يملؤني نعمات طنط صوت
ألف حتى الزمان يف ممدودة طويلة زغرودة سأطلق حزنوا، وإن بابنتي سأفرح للفرح،
لهم كانت إذا الشياطني أو اآللهة آذان حتى السابعة، السماء حتى املكان يف ممدودة عام،
ليفرح العالم بها أغري العالم، بها أتحدى وأنني بنتًا ولدت أنني الكون يف سأعلن آذان،

وأكثر. أكثر وربما بالولد يفرح كما بالبنت
إىل «منى» ابنتي جاءت أبريل شهر من الثامن اليوم يف ١٩٥٦م، عام الربيع قمة يف
منذ النساء عىل مفروضة وهمية آالم هي كأنما الوالدة، لحظة تبددت الوالدة آالم الوجود،

عليك.» يسود وهو لزوجك اشتياقك ويكون واأللم األىس يف «تلدين اآلية: نزول
اإلنجيل إن أبي قال «اإلنجيل»، يف اآلية هذه قرأت منوف يف االبتدائية املدرسة يف
لم كالقرآن، املسلمون بهما يؤمن للناس ونوًرا هًدى هللا أنزلهما التوراة مثل هللا كتاب
األىس يف «تلدين كالغصة: حلقي يف اآلية تتكور اإليمان، هذا عىل قادًرا الطفويل عقيل يكن
بعبارة هللا يعني ماذا اعرف أكن لم عليك.» يسود وهو لزوجك اشتياقك ويكون واأللم
فهو لزوجها اشتاقت إذا املرأة أن تصورت عليك.» يسود وهو لزوجك اشتياقك «ويكون
اشتقت وإن لزوجي، أشتاق فلن تزوجت وإن أبًدا، أتزوج لن لنفيس: قلت عليها، يسيطر

عيلَّ. يسود فلن
األحاسيس من عجيب شالل الفرح، من عجيب شالل الوالدة لحظة كياني يف تفجر
لم أحالمي يف األمومة، معنى ما أعرف لم الوجود إىل ابنتي تأتي أن قبل األمومة، اسمه
لتحرير سالًحا أحمل كنت ثديها، من ترضعه أو طفًال، كتفها عىل تحمل ا أمٍّ نفيس أر
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جسدي، تغري الوالدة لحظة القصص، به أكتب قلًما أو الجسد، لترشيح مرشًطا أو الوطن،
التحم والروح، والعقل الجسد خاليا يف املخزون التاريخ، يف املرتاكم الشالل منه تفجر
صلبًا واحًدا كيانًا والروح والعقل الجسد أصبح األمومة، اسمه واحد يشء يف ثالثتهم
تكرار عىل القدرة هذه باملعجزة، أشبه املولودة الطفلة كانت األم ذراعي بني األم، هو
كإرشاقة الضوء تشعان واملقلتان أصابعي، وشكل مالمحي، له آخر جسد داخل نفيس
يف جسدي من يرسي الدافئ، باللبن املتدفق كالنهر الجديد االكتشاف وهذا الشمس،
يف الوحيد كالشاطئ صدرها فوق وأصحو عيني أفتح واحد، كيان وهي أنا طفولتي،
تمسك الصغرية تمديدها صدري، يف النبض مع يدق صدرها يف النبض الواسع، البحر
األم، اكتشاف بفرحة باندهاش نحوي تتطلعان أمي، عيني بلون عسليتان عيناها يدي،
أمي يد حول الخمسة أصابعي التفت كما يدي حول تلتف الصغرية الخمسة أصابعها

مولدي. ليلة بجوارها أرقد وأنا
تضحك سمعتها حني عمرها كان كم تضحك، كانت حني طفلتي وجه اليوم أستعيد
تتجاوز البيت يف ترن العالم، يف األطفال كل عن مميزة ضحكة لها كانت مرة؟ ألول
العمليات غرفة يف واقفة أو الشارع، يف أميش وأنا أسمعها الكون، إىل الشارع إىل الجدران
رنني لها األتوبيس، أو الرتام أو القطار راكبة أو مكتبي، يف أكتب جالسة أو باملستشفى،
النوم يف غارقة وأنا أسمعها الفضة، من إبريق داخل يهتز املقطر كاملاء أذني، يف عجيب
وأطعمها صدري فوق أحملها كالحلم، تبدو يقظة صاحية وأنا وأسمعها كالحقيقة، تبدو
رائحة هي كأنما أنفي يف طفلتي رائحة وتطعمني، صدرها فوق تحملني أمي كانت كما

كالدم. عروقي داخل يرسي الدافئ واللبن طفولتي، يف أمي
املتوسط األبيض البحر يجتاز التليفون، أسالك عرب صوتها يأتيني ميالدي عيد يف
مدينة حتى الشمالية ألمريكا الجنوبي الرشقي والشاطئ األطليس واملحيط أوروبا وقارة
يأتيني سماء، وال بحر وال أرض توقفه ال واملسافات، املساحات صوتها يخرتق هام، دير
«كل للشمس شعاع أول مثل أذني يف يرسي الفجر، طلوع عند الرسير يف نائمة وأنا
صوتها يأتيني به، تذكرني عام كل يف تنساه، أن يمكن ال ماما.» يا طيبة وانتي سنة
بجوار التليفون جرس يرن الوطن، خارج الرياح بي تلقي حيث املنفى يف أكون، حيث
الحلم، يف كأنما صوتها يأتيني ماما.» يا طيبة وانتي سنة «كل السماعة: أرفع رسيري،
تضحك منى؟ يا إيه النهاردة ميالدي، بعيد أبًدا أحتفل لم مولدي، يوم دائًما أنىس كنت
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النائم: جسدي إىل الدافئ كالدم تميش أذني، إىل األسالك عرب ترسي املميزة ضحكتها ابنتي
منى يا معقول «مش غيبوبة من كأنما فجأة أصحو ماما.» يا ميالدك عيد «النهاردة
«اليل طفلة: وأنا الريفية جدتي صوت ذاكرتي إىل يعود أوي.» برسعة بتجري األيام دي
تضحك كانت كما ابنتي تضحك جدتي، بصوت العبارة أردد عريان.» باأليام متغطي
كنت كما الرسير من أقفز الناعس، عقيل إىل الحماس يتدفق طفولتي، أستعيد طفلة، وهي
هذا والهواء، الشمس أستقبل آخرها، عىل النوافذ أفتح العمر، من السابعة يف وأنا أفعل
الوطن، إىل تشدني البعد، رغم تذكرني ابنتي هذه الطويل، عمري إىل يضاف جديد عام
ال الجميع نسيني إن األصوات، كل صمتت وإن يأتيني صوتها أمي، كذراعي تحوطني
امتألت وإن أجدني قلبها يف بيتها، مدخل يف رسيرها، يف دائًما مكانًا يل تفسح تنساني،
تحملني نحوي ذراعاها تمتد بجواري، أجدها مرضت أو تعبت إن قلبها، يف املساحات
املعروفة الكاتبة هي وأصبحت ابنتي كربت صدري، فوق أحملها كنت كما صدرها فوق
حول تلتف أصابعها الورق، فوق مطبوًعا اسمها أرى حني قلبي يخفق حلمي»، «منى

القمر. وجه فوق محفورة بارزة قوية حروفها أصابعي، تشبه القلم
والوطن، هللا لحب قلبه يتسع كان أمي، قلب من أكرب أبي قلب أن تصورت طفولتي يف
يعلو كما األمومة عىل تعلو األبوة أن تصورت الوطن، أو هللا عن تتحدث أمي أسمع لم
يف يشء ال األب، قلب من أكرب األم قلب أن اكتشفت ثم عليها، يسود أو املرأة عىل الرجل
التاريخ يف راسخة األمومة الحب، مقابل الطاعة األم تشرتط ال األم، قلب من أكرب الكون
قانون وفرض األبوي الطبقي النظام بنشوء إال األبوة تنشأ لم أطفاله، األب يعرف أن قبل
غري من الطبيعة ظواهر من ظاهرة والزرع، واملطر كالشمس األمومة املرأة، عىل الزواج

قوانني. إىل حاجة
البيت جدران خارج األمومة امتدت ثم أمومتي، خالل من رشوط بال الحب تعلمت
عن النظر برصف الرحم، صلة عن النظر برصف الحب أحب أصبحت الدم، وروابط
كل يف يل وأصبح الحب من متعددة قصًصا عشت الدين، أو الطبقة أو اللون أو الجنس

حب. قصة العالم من شرب
تم ١٩٥٦م يونيو ٨ يف كله، الوطن ليشمل الفرح امتد ١٩٥٦م ربيع يف ابنتي مولد بعد
١٩٥٦م، يوليو ٢ يف املعتقلني عن واإلفراج العرفية، األحكام وإلغاء الجديد الدستور إعالن
جمال صوت إنه السويس، قناة تأميم يعلن الراديو يف الصوت دوى أن يلبث ولم
عمر من الرابع والشهر الرابع، الثورة عيد ١٩٥٦م يوليو ٢٣ هو واليوم النارص، عبد
السياسيني املسجونني كل وخرج أبوابها انفتحت والسجون بيت، كل يف واألفراح ابنتي،
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مستشفى يف صفية الدكتورة أصبحت التي صفية شقيق أسعد خرج الشيوعيني، ومنهم
حرضت سامية، خطيب رفاعة السجن من خرج املستشفى، مدير وتزوجت األطفال،
األساتذة أحد بطة تزوجت العيني، قرص بشارع صيدلية يف االثنان واشتغل فرحهما،
عن أبحث كنت آخر، طريًقا اخرتت فقد أنا أما الدقي، ميدان يف الكبرية عيادته وشاركته
حضن يف القاهرة يف العمل إىل يسعني النساء، الطبيبات مثل أكون أن أريد ال جديد، يشء
إىل أشتاق أكنت الريف، أحضان يف بعيًدا يأخذني عمل عن أبحث كنت واألرسة، األهل

فيها؟! ما بكل القاهرة مللت أنني أم طفولتي؟! إىل أعادتني ابنتي هي أو قريتي
السبب أهي االبنة! هذه لعقيل: أبًدا يخطر لم سؤال دار للوجود ابنتي جاءت منذ
خارج يشء ال يشء؟ وكل والطالق والزواج الحب من األول الهدف أي لوجودي؟ األول
يبقى وال اإلخصاب، بانتهاء دوره ينتهي النحل ذكر مثل بوجودي، يرتبط االبنة هذه كيان

واأللم. األىس إال منه للمرأة
كان حبها؟! وموضوع نفسها إال يشء كل تحطم الكاسحة قوتها يف األمومة أهي
يأكل أن قبل األب تقتل كانت األم، إال يمنعه لم يأكلهم، أو أطفاله يقتل البدائي الرجل
التاريخ يف األرضواندثرت فوق الحياة النقرضت حبها يف القاتلة األمومة هذه لوال أطفاله،

اإلنسان. فصيلة
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هي ليست ظهري، وراء تركتها القاهرة مدينة ١٩٥٦م، سبتمرب أيام من دافئًا يوًما كان
تدوسها نبتت إن زهرة، فيها تنبت ال األسفلت الشوارع هذه منها، خرجت التي األرض
قوية، واسعة األرض فوق خطوتي الحديد، العجالت أو املربعة السميكة الكعوب األحذية،
فوق أحملها ابنتي الفرن، وخبيز الزروع لرائحة حنني أعماقي يف الفالحة، جدتي كخطوة
الحرير، من بخيوط بيدي اشتغلته وردي، لونه بشال أغطيها شهور، ستة عمرها صدري،

العيون. عن أخفيها بذراعي أحوطها ضلوعي، تحت الدقات مع تنبض قلبها دقات
املرأة، جسد داخل الطفلة قلب أحمل طفلة، وأنا كنت كما بالقطار أللحق أجري
القطار نحو يجرون والتلميذات التالميذ النافذة، جوار إىل والجلوس القطار بركوب أفرح
القناة تأميم بطل املحطة، جدار تعلو النارص عبد جمال صورة بالفرح، يتصايحون
بكلية طالبة كنت ١٩٥٣م، مارس ١٧ يف الشهري خطابه منذ تتواىل كانت أخرى وأحداث
النارص عبد جمال صوت ويصفقون، الفناء يف الراديو حول يتجمعون والطلبة الطب،
الدفاع إن املشرتك، الدفاع اسم تحت األجنبية العسكرية األحالف نرفض «نحن يدوي:
نري تحت رازح شعب يستطيع لن غريهم، من أكثر املنطقة دول يهم األوسط الرشق عن
قد آخر اعتداء من تخوفه بحجة وطنه يف االستعمار هذا استمرار عن يدافع أن االستعمار

مرشوط.» غري ناجًزا جالءً نريد إننا يتعرض، ال وقد الشعب هذه له يتعرض
يونيو ١٧ ويف الخطاب، هذا من أشهر وثالثة أعوام ثالثة بعد إال الجالء يتم لم
اإلنجليز، الجنود آخر حاملة السويس قناة من جيب» «إيڨان الباخرة أقلعت ١٩٥٦م
شهور أربعة بعد جديد من ليعود عاًما، وسبعني اثنني دام الذي الربيطاني االحتالل انتهى

مرص. عىل الثالثي االعتداء وقع حني فقط،
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فوق كتبها حقيبة تقريبًا، عمرها من العارشة يف تلميذة جلست أمامي املقعد يف
االبتدائية، املدرسة يف مريلتي تشبه الزرقاء، الصغرية باملربعات الدمور من مريلتها ركبتها،
من تهرب طفلة كنت عاًما، عرش أربعة منذ القاهرة إىل منوف من بالقطار يل رحلة أول
أملك أكن لم األوىل الرحلة يف القرية، إىل املدينة من تهرب شابة أنا اليوم املدينة، إىل القرية

دكتورة. ولقب الطب شهادة أملك اليوم األزرق، وكشكويل الرصاص قلمي إال
بنفيس نفيس دربت الوريد، أو العضل يف واحدة حقنة نعطي أن دون أطباء تخرجنا
والنائب، األستاذ غيبة يف أجريتها الصغرية، الجراحات بعض اختلست االمتياز، سنة يف

الدودية. الزائدة استئصال عملية وآخرها إجهاض عملية أولها
(املقارف)، املعارف وزارة مثل تعليم فيها ليس الجامعة يقول: أبي أسمع كنت
الجهالء، إال تخرج ال الحربية كلية عرشه، عىل حاكم يبقى فلن فيها الناس تعلم إذا
وزير عملوك لو يعني وتسأله: أمي تضحك الحال؟! يكون ماذا الوزراء هم أصبحوا إن
طفلها منه أنجبت حتى أمي فم من تخرج لم سيد كلمة سيد؟ يا إيه حتعمل التعليم
أطفالها منه أنجبت «هو»، الغائب بضمري إال عنه تتحدث ال أبي تزوج منذ الخامس،

األول. زوجي أمام مالبيس أخلع لم أيًضا أنا أمامه، مالبسها تخلع أن دون التسعة
ضحكت أمامي، الجالسة التلميذة انتبهت القطار، يف جالسة وأنا نفيس عىل ضحكت
وأنا عيني يف أراه كنت الذي الربيق يشبه بالربيق، تلمعان السوداوان عيناها األخرى، هي
ملحت رسيعة، نظرة إليها اختلست مستطيلة، صغرية مرآة داخلها يدي حقيبة طفلة،
وراء من يهرب كالسجني القاهرة، عن بعيًدا يجري القطار كان لنفيس، فابتسمت الربيق
السماء زرقة األفق، عىل ينفتح الكون بالدخان، سوداء الوراء إىل ترتاجع البيوت القضبان،

النيل. دلتا اتساع مع تتسع الخرضاء والحقول
جديدة مؤلفات كتب، ونصفها مالبس نصفها املقعد، فوق جواري إىل الكبرية الحقيبة
مفكرتي أفتح أكن لم الرسية، ومفكرتي واإلنجليزية، بالعربية روايات والفلسفة، الطب يف
عني إال يراني أحد ال النور، أيضء أن أخىش أكتب القمر ضوء يف الجميع، ينام أن بعد إال

تنام. ال التي هللا
القضبان عن أيخرج ابنتي، حول ذراعي أطبقت العجالت، فوق منتفًضا القطار اهتز

منه! أخاف الطفولة منذ أعماقي، يف مدفون هللا عقاب من الخوف وينقلب؟!
بالضوء، عيناها امتألت ابتسمت النوم، من ابنتي استيقظت بنها، محطة القطار دخل
مثل الحياة يف بوجودي أحد يفرح لم تراني، حني بالفرح عيناها تمتلئ ابنتي ُولدت منذ
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عيلَّ يختلط أمي، تشبه بنظرة أحيانًا ترمقني أمي، عيني بلون عسليتان عيناها ابنتي،
بأصابعها أمي كانت كما يدي عىل لتطبق يدها تمتد طفلة، عادت أمي أظنها األمر،

يدي. عىل تطبق الخمسة
كان واالبنة، األم بني الحميمة اللمسة هذه قبل، من اللحظة هذه يلتقط عقيل يكن لم

الكربى. بالقضايا الرقيقة اللمسات هذه عن مشغوًال ثقيلة، بأشياء محشوًرا عقيل
اللمسات هذه بالفرح، الطاغي الشلل هذا األمومة؟! أحاسيس من مفكرتي خلت كيف
والرشايني، األوردة يف الدم مع يرسي باللذة املتدفق التيار االبنة، وجسد األم جسد بني
أن يمكن اللحظة هذه يف القطار انقلب إذا شجاعة، الخوف وينقلب سعادة األلم ينقلب

للعادة. خارقة أشياء أفعل أن يمكن ذراعي، بني وابنتي النافذة من أطري
موظفون بالناس، مزدحًما كان املحطة رصيف القطار، من هبطت بنها مدينة يف
البندر نساء والطواقي، بالجالليب فالحون بالطرابيش، منهم العجائز اإلفرنجية، بالبدل
الطويلة، السوداء بالجالليب العجائز الفالحات الركبتني، حتى القصرية بالفساتني
املحطة ناظر الطويلة، والضفائر امللونة بالجالليب الشابات بالطرح، ملفوفة رءوسهن
والجبنة السميط بائع منوف، محطة ناظر مثل بالهواء صدغاه ينتفخ صفارته، يف ينفخ
حادة، طويلة صفارة مطلًقا الكثيف الدخان ينفث القطار القديم، بصوته ينادي الرومي
فوق الجري يف يتسابقون والتلميذات التالميذ الجدران، تغطي النارص عبد جمال صورة

بالقراطيس. بالكراريس بالحقائب يتقاذفون بالفرح يرصخون الرصيف،
يجرون املسافرين، الناس حركة املحطات، يف املشهد هذا ألرقب دائًما أتوقف
السميط رائحة مع الجو، تمأل الدخان رائحة هابطني، أو صاعدين وهناك، هنا بالحقائب
مع النشيطة الحركة نوع، كل من واللهجات والصفافري الكازوزة مع الرومي، والجبنة
وسط أجري بخفة، األرض فوق قدمي أحرك جسدي، يف النشاط يدب كالعدوى الحماس،
مع جسدها يهتز صدري، فوق والطفلة يدي يف الحقيبة البحر، يف تسبح كمن الناس
تجري أين إىل بالدهشة: تلمعان عيناها املتقطعة، األطفال بشهقات تضحك جسدي، حركة
اللسان، قبل تنطقان العينان بعد، عنها تتعلم لم تتساءالن، عيناها الحماس؟ بهذا أمها
وديني … إجري إجري إجري باألغنية: أذنها يف همست الكلمات، عنها تعجز العيون لغة
يف وأنا رأيس أهز كنت كما اللحن مع رأسها تهز وراحت ابنتي ضحكت وصلني! أوام

… تيا دي دي … تيا دي دي وأغني: عمرها
كيلو عرشة طحلة قرية وبني بينها املسافة بنها، محطة من أجرة سيارة ركبنا
جرس إىل بنا الطريق يصعد واملطبات، بالحفر مليئة ترابية بنها مدينة يف الشوارع مرتات،
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تعلو ببعض، بعضها وأبوابها عجالتها تصطك النوافذ، مكسورة قديمة السيارة النيل،
معها أضحك صدري، فوق تتأرجح وهي ابنتي تضحك املرجيحة، مثل املطبات مع وتهبط
كان أرواح، بسبع القطط زي الربكة فيها دي العربية ويقول: الضحك، يشاركنا والسائق
يف دفنته افتكره، ربنا لكن الحصان، زي كان والحصان عليه، هللا شاء ما حنطور عندي
أصيل حصان كان — يرحمه هللا — أبويا من أكثر عليه وحزنت أبويا، املرحوم مع الرتبة
الحاجات ياخد دايًما ربنا أخده، ربنا كده عشان كثري، ويشتغل قليل ياكل ناس، ابن

األصيلة! الغالية
الجديدة. العربية وحياة أسطى يا حياتك يف البقية –

وأهي الحصان، عن بيها عوضني ربنا لكن نوح، سيدنا أيام من قديمة عربية دي –
هللا سبحان تموت، وال ترشب وال تاكل ال صفيح يف صفيح إنها مع الحصان، زي ماشية

أرواح! سبع لكن واحدة روح مش الصفيح، يف الروح حط ربنا
تهتز حمراء رشاشيب لها بيضاء بكوفية ملفوف رأسه بانتباه، السائق ترمق ابنتي
إىل يشري السائق، يداعبها الرشاشيب، لتمسك يدها وتمد تضحك رأسه، اهتزازات مع

مرص! يف عندكم ده زي بحر فيش ما إزاي حلو البحر شويف النيل:
جسدي مسام من يترسب القاهرة دخان والزرع، الطمي رائحة له منعش الهواء
هذه يف إال حياة يل تكن لم كأنما املدينة، ومعها الوراء إىل تتقهقر املاضية حياتي وعقيل،
يف املمدودة الحارضة اللحظة هذه يف النيل، جرس من املكان هذا فوق األرض، من البقعة

نهاية. ال ما إىل الكون
ألف يا واألصوات: الزغاريد وانطلقت والفالحات، الفالحون تجمع الوحدة باب عىل
كمان! بنها لغاية والرملة لدجوي طحلة لكفر طحلة من نورت الدنيا بالضكطورة! مرحب
عىل أفضاله عمره يطول ربنا أبوها بيه، السيد بنت السعداوية بتاعتنا، الضكطورة دي

ضكطورة! يا نور املجمع مرحب ألف يا الجميع!
الجديدة املباني من مجموعة وهي املجمعة، الوحدة عندهم تعني املجمع كلمة
القسم أقسام: ثالثة الوحدة تشمل السالم، حمامات مثل الزرع وسط ترقد البيضاء،

املدرسة. أو التعليمي والقسم االجتماعي، القسم الصحي،
الثورة، مشاريع أحد ١٩٥٦م، عام بدايته يف الريفية املجمعة الوحدات مرشوع كان
رجل يرأسه للخدمات، األعىل املجلس اسمه ضخم إداري جهاز القاهرة يف عليه يرشف
قرص شارع يف الفخم القرص يحتل جالل، فؤاد محمد اسمه النارص عبد جمال أعوان من
أطلق جديدة هيئة مقر السادات أنور عهد يف القرص هذا أصبح الربملان، خلف العيني،
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الساخرة، الشعبية باللغة الشوربة الشورة، العامية وباللغة الشورى مجلس اسم عليها
أخرى شعبية كلمة إىل تطورت الدولة، يف الفوىض أو بالنابل الحابل اختالط وتعني

والرشوة. الواسطة وانتشار الفساد وتعني بمية، ثم «كوسة»
األطباء، من فوج أول بتعيني الكبري االحتفال يف واحدة، مرة إال جالل بفؤاد ألتِق لم

الريف. يف الطبيبات تعيني للخدمات األعىل املجلس رفض الذكور، من جميًعا كانوا
رأسه فوق األعىل، املجلس أعضاء حوله من جالل فؤاد يجلس العالية املنصة عىل
بماء منقوشة الزخارف تعلوه الجدار سميك، ذهبي إطارها النارص، عبد جمال صورة
يجلس كان القرص هذا داخل املقعد هذا يف العرش، كريس يشبه جالل فؤاد مقعد الذهب،
رجل جلس النارص عبد جمال موت بعد فاروق، امللك صورة رأسه فوق رجل الثورة قبل
نفسه القرص داخل نفسه املقعد يف يجلس اليوم السادات، أنور صورة رأسه فوق آخر

مبارك. حسني صورة رأسه فوق آخر رجل
الصورة تعلو اآلخر، وراء واحًدا الحكام صور تتواىل السميك الذهبي اإلطار داخل
التحية لها يؤدون الصورة، أمام ظهورهم تنحني رجل، وراء رجًال الرجال، رءوس فوق
كأنما عني بطرف يرمقونها تسمعهم، أن يخشون هامس بصوت يتحدثون األصنام، كعبدة
أصابعهم بني املسبحة وحبات والحركة، الصوت يشء، كل يف صاحبها يقلدون تراهم،
إن فأفأة، أو تأتأة أو لدغة لهم، أصبحت معينة الزمة عنده كانت إن أصابعه، هي كأنما
بهذه دائًما كالمهم يبدءون هللا، بسم يقولون هللا بسم قال وإن وهللا، يقولون وهللا قال

الرئيس.» السيد توجيهات «حسب األربع: الكلمات
بدأنا الرئيس السيد توجيهات «حسب يخطب: جالل فؤاد بدأ العالية املنصة فوق من
ثالوث الفالحون عانى السادة أيها البائد العهد يف الريف، يف املجمعة الوحدات مرشوع
يف الكادحني املحرومني لتنصف املجيدة املباركة الثورة وجاءت والجهل، واملرض الفقر
الشعب!» خدمة وهي للخدمات، األعىل املجلس يف األوىل مهمتنا هي وهذه والنجوع، القرى
وجوههم الشعب، خدمة يف أنهم توحي ال العالية املنصة إىل الجالسني الرجال وجوه
باملكواة مشدودة اإلنجليزي الصوف من البدل باألسالك، كأنما مشدودة العسكرية
لتصبح الرجال أكتاف يف الرتزي يدسه بالقطن، محشوة عريضة األكتاف الحديدية،
الدمى أطفال، ونحن به نلعب العريس، أكتاف يف تدسه أمي وكانت الحقيقة، من أعرض
بالخيوط. أعىل إىل املشدودة وأعناقهم املحشوة أكتافهم العرائس، مرسح يف عليها نتفرج
ثالثمائة املجمعة، الوحدات يف بتعيينهم القرار صدر باألطباء، مليئة القاعة كانت

الكتف. تالصق والكتف مدكوكة، أكتافهم محلوقة، رءوسهم أكثر، أو طبيب
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واجبًا التصفيق كان بالتصفيق، القاعة دوت خطبته، إلقاء من جالل فؤاد انتهى
أو التصفيقية، الحركة بهذه اليدان ترتفع لم إن للحكومة، والءه اإلنسان به يؤكد وطنيٍّا،
الثقة، أهل من الثالثي اسمه يسقط قد بالشك، العيون رمقته فاترة، الصفقة جاءت إن

الداخلية. بوزارة أخرى قائمة يف ليدخل
يساره، عن وأربعة الرئيس يمني عن أربعة األعىل، املجلس أعضاء من الخطب توالت
الجيش، يف الهيئة امتحان يشبه يكاد االمتحان كابوس إيلَّ عاد إغفاءة، يف جفوني سقطت
بالحرب تربطه ال الوجهاء، أحد الضابط يتخرج بالحرب، عالقة لها تكن لم الحربية الكلية
جلست النجوم، فوقهما تلمع املحشوتان كتفاه البنات، أمام بها يزهو العسكرية، البدلة إال
مصطفى اسمه والثاني بيه محمد اسمه األول بيه، فؤاد أعوان من رجلني أمام االمتحان يف
من نسخة السمرة، داكن والثاني البرشة، أبيض أحدهما كالتوءمني، متشابهان بيه،

الكربون.
دكتورة. يا قريبك السعداوي اليوزبايش –

يوزبايش. أحد عائلتنا يف ليس –
دكتورة؟ يا فني تبقى طحلة وكفر –

القليوبية. محافظة يف –
مهما لكن شك، بال ممتازة طبيبة وأنت صعب الريف يف العمل نوال دكتورة يا –

بيه؟ محمد يا كده مش اللطيف، الجنس من فأنت كنت
اللطيف. الجنس من نوال الدكتورة بيه مصطفى يا طبًعا –

يف يحركها يده النساء، صوت من رقة أكثر رقيق، اللطيف كلمة ينطق وهو صوته
بالحمرة متوردة بيضاء برشته أناميل، من نعومة أكثر أنامله يدي، من حجًما أصغر الهواء
من قميًصا أرتدي كنت المعة، ذهبية أزرار له حريريٍّا قميًصا يرتدي العذراوات، كوجوه

بالشمس. محروقة سمراء برشتي السميك، املحلة تيل
بدون الريف يف الحياة خشونة يتحمل يمكن ال بيه محمد يا اللطيف والجنس –

إيه؟ وال كده مش … الحنفية من نقية مياه وال كهرباء
تقدري الليل نص يف مستعجلة حالة لك سؤال وعندي بيه، مصطفى يا كده أيوه –
العايل الكعب وإذا الزراعية؟ الطرق يف تأكلك الديابة تخافيش ما الظلمة؟ يف تخرجي

دكتورة؟ يا إيه تعميل السباخ كوم أو الطني يف انغرز
من الكادحني كعوب يشبه سميك مربع كعبه األسود، الجلدي حذائي أرتدي كنت
من الشوارع تراب يعلوه الحصان، حدوة شكل عىل حديد قطعة فيه مدقوقة الرجال،
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غيبة يف الحكومة موظفي بخالعة يضحكان سمعتهما العيني، قرص شارع إىل الجيزة
والثاني املولد عرائس وجه له أبيض أحدهما زوجاتهم، غيبة يف األزواج وميوعة رئيسهم،
كما تصكهم الحكومة كأنما متشابهة، مالمحهما اللون يف االختالف رغم السواد داكن

املمسوح. كالقرش املالمح باهت منهم الواحد يصبح النقود، تصك
فوق من صوت وارتفع الخطب، انتهت القاعة، يرج التصفيق صوت عىل أفقت
أسمع لم أحد، يتقدم لم الصمت، دب الدكاترة؟ حرضات يا أسئلة أهناك يقول: املنصة
تفضيل الكلمة، يطلب وحده ينطلق صوتي ترتفع، يدي رأيت املكتومة، األنفاس إال
أقول، ماذا ترتقب ترمقني، العيون ملحت امليكروفون، إىل أسري وجدتني دكتورة، يا
وأتكلم أبتلعه حلقي، يف يتجمع املرتاكم الغضب متصاعدة، قوية ضلوعي تحت الرضبات
وتكافؤ واملساواة العدل يوليو، ثورة مبادئ ذاكرتهم إىل أعدت الهادئ، أبي بصوت
إنني قلت األطباء؟ مثل املجمعة الوحدات يف الطبيبات تَُعنيَّ لم ملاذا تساءلت: ثم الفرص،
يف بالفئوس يشتغلن الفجر، قبل يوم كل النساء فيها تخرج طحلة، كفر اسمها قرية من
يطبخن البيوت، إىل يرجعن الغروب عند الشمس، لهيب وتحت الربد صقيع يف الحقول،
جلبابًا والشتاء الصيف يف يرتدين الجميع، يأكل أن بعد إال يأكلن ال ويخبزن، ويغسلن
إىل ينتمني النساء هؤالء أليست وتساءلت: حافيات، الزراعية الطرق يف يمشني واحًدا،

اللطيف؟! الجنس
كل من به يحيطون املوظفون املنصة، فوق من جالل فؤاد هب الحفل انتهاء بعد
دكتورة يا كلمتك أعجبتني وصافحني: نحوي أقبل األطباء، وسط واقفة رآني جانب،
الدكتور مكتب إىل الحضور يمكنك املجمعة، طحلة وحدة يف تعيينك قرار سيصدر نوال،

القرار. الستالم غًدا سالم عبده
دورين، من الصغري الجديد بيتي كان الخرضاء، الحقول وسط البيضاء كالحمامة
توجد ال الثالث، النقط ذات وليس الڨاء، وليس الفاء، بحرف «الفيال» الفالحون يسميه
الثقيلة)، الباء (مثل نطقها املرصيني عىل يصعب الالتينية، الحروف هذه العربية باللغة
يسكنها البوابة من قريبة األوىل متشابهات، (ڨيالت) فيالت ثالث املجمعة بالوحدة كان
ألنه خالية كانت املدرسة، لناظر مخصصة الثانية جوارها إىل االجتماعي، االختصايص
صالة من تتكون بيتي، هي أصبحت للطبيب، الثالثة الڨيال أرسته، مع القرية يف يسكن
والحمام، النوم غرف األعىل الدور يف األول، الدور يف واملطبخ الطعام ومائدة االستقبال

األفق. إىل املمدودة الحقول عىل تطل ورشفة
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بجدتي ذكرتني الرأس مرفوعة القامة فارعة فالحة امرأة بابي دقت يوم أول
بالشمس، املحروقة الكبرية بكفها الباب دقت البيت، أمام البيضاء حمارتها ربطت أبي، أم
وخبيز املشوية والذرة والجميز الزرع من خليط ذاتها، والرائحة الطويل األسود جلبابها
السوداء الطرحة وطرف الالمعتان، السوداوان عيناها تدمع حتى نفسها الضحكة الفرن،

رب! يا خري اجعله هللا نفسه: بالصوت والعبارة بالضحك اململوء فمها بها تخفي
قرايب احنا نوال ضكطورة «يا الباب: من دخلت حني يل قالت إبراهيم، أم اسمها
والراجل الدار، وتركوا كربوا العيال وحيدة، وأنا مربوكة الحاجة ستك املرحومة ناحية من
االتنني.» بعيني بنتك واملحروسة إنتي أخدمك البيت يف عندك خديني راح، ما مطرح راح
وماهيتي الطفلة، وابنتي والدوالب البيت ومفاتيح إبراهيم»، أم «دادة لقب أعطيتها
ونوتة كبرية يد ساعة عندها أصبح والكتابة، القراءة علمتها الرسية، ومفكرتي الشهرية،
تربط بيضاء ومناديل ملونة، جالبيب لها اشرتيت واملواعيد، املصاريف فيها تدون صغرية
املرفوع ظهرها وراء تهتز واحدة، ضفرية شكل عىل تضفره الطويل، األسود شعرها بها
بالفرح: البيت يمأل وصوتها الكبرية بقدمها تدب قوية، األرض فوق خطوتها تميش، حني

الشهد! زي ضكطورة يا أبيض نهارنا
أمام الصغرية الحديقة يف شجرات ثالث زرعت الجو، تمأل والياسمني الفل روائح
كنت الغزال، دم الحمراء، اليوجانفيليا شجرة والثالثة ياسمني، والثانية فل، واحدة البيت،
الغرفة يف الهزاز، الصغري رسيرها يف ابنتي تنام جواري إىل الكبرية النوم غرفة يف أنام
املاء صفيحة يل تسخن الفجر، عند العصافري زقزقة مع تصحو إبراهيم، أم تنام الثانية
قرص داخل العقربان يلتصق حني والشاي، الفطور تجهز املطبخ، إىل تهبط الحمام، يف
وأنا األعىل الدور يف يصلني صوتها األول، الدور من تهتف سبعة، الرقم فوق الساعة
والزرع طالعة الشمس النهاردة الخري، صباح دكتورة، يا سبعة «الساعة النوم: يف غارقة
املزارع، عىل املطلة الرشفة تفتح البيت، نوافذ تفتح دكتورة.» يا النورات حالوة يا فتح،
الوحدة، مباني عىل املطلة الصالة يف النافذة تفتح نائمة، وأنا الرسير، حتى الشمس تدخل
عىل واقفني العيانني املجمع، مالية الطوابري أحسن النبي «صالة املرح: بصوتها تهتف
الفرن!» يف فطرية لك وسخنت جاهز الشامي ضكطورة، يا قومي الفجر، من الوحدة باب
أسري بالوحدة، الخاصة واملزرعة الحديقة أخرتق صباًحا، الثامنة يف البيت من أخرج
التمورجي جاهز، الطبي الكشف غرفة يف يشء كل الخارجية، العيادة إىل التكعيبة تحت
عن يكف ال جسمه الطويلة، البيضاء املريلة داخل الباب عند كاأللف واقف الفتاح عبد
نظام، إىل الفوىض من يتحول يديه تحت يشء كل يعود، كالسهم ينطلق، كالسهم الحركة،

78



القرية طبيبة

أكثر، أو مائة إىل عددهم يصل قد مستقيمة، خطوًطا تصبح واملريضات املرىض طوابري
ساعات، أربع أو ثالث يف الخارجية العيادة من أنتهي ممكنًا، يشء كل يجعل النظام
الثالث املمرضات دربت العمليات، وغرفة الداخيل القسم حيث العلوي الدور إىل أصعد
امللحقة التمريض مدرسة من تخرجت «زينات»، اسمها كان نشاًطا أكثرهن العمل، عىل
القسم يف املمرضات مع تسكن كانت الحكيمة، لقب أعطيتها العيني، قرص بمستشفى
القامة، متوسطة تتزوج، لم عمرها، من الثالثني يف امرأة الداخيل، للقسم املواجه الخاص
تمر الليل، يف تلمعان القطط، عيون تشبهان مستديران خرضاوان عيناها البرشة، بيضاء
فوق األبيض، «الكاب» امللفوف شعرها حول صغري، كهربي كشاف يدها يف املرىض، عىل

رفيع. بحزام وسطها حول املربوطة البيضاء املريلة الركبتني حتى القصري ثوبها
الصيدلية أعمال عىل أحدهم دربت الرجال، املوظفني من عدد الوحدة يف معي كان
واملرور الصحية، الثقافة أعمال عىل آخر موظًفا دربت الدواء، ورصف الروشتة وقراءة
البلهارسيا مرض من الوقاية وسائل لهم يرشح للوحدة، التابعة القرى يف البيوت عىل
األطفال، تصيب التي املعوية واألمراض املتوطنة األمراض املالريا، أو واإلنكلتوستوما
ممتلئ القامة قصري كان الصحي، املعهد من تخرج وطفلني، زوجته مع القرية يف يسكن

الحكومة. يف املوظفني مثل وكرافتة بدلة يرتدي الجسم
الخميس يوم األسبوع، يف يوم أول وهو الجراحية العمليات يوم كان السبت يوم
أتمىش إجازتي، هو الجمعة يوم الخارجية، للعيادة األيام وبقية البيوت، عىل للمرور كان
منها يطل الكبوت، ذات أمامي األطفال عربة أدفع الشمس، أشعة تحت النيل جرس فوق
تضحك بالصحة، متوردة البيضاء برشتها بالضوء، تلمعان العسليتان عيناها ابنتي، وجه
أحملها العربة، من أرفعها حني يدي عىل الصغرية بأصابعها تقبض الزقزقة، يشبه بصوت

النيل. لرتى رأيس فوق عاليًا
واقًفا الفتاح، عبد التمورجي هو كان بيتي، باب عىل الدق سمعت الليل منتصف يف
القمر، ضوء تحت يلمع األصلع رأسه الطويلة، مريلته داخل األبيض كالسهم الظلمة يف
حتى يغادرها ال الفجر، عند الوحدة إىل يأتي الثالثة، وأطفاله زوجته مع القرية يف يسكن

والجد. األب باسم واحًدا واحًدا املرىض يعرف الليل، منتصف
حالته الكفر من دلوقتي جابوه هشام أبو دار من حسنني الحاج ابن محمود –

ضكطورة. يا أوي متأخرة
األمراض! تشخيص يف مني أحسن بقيت دلوقتي أنت الفتاح، عبد يا إيه عنده –
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أو األعور املرصان يكون جايز سعادتك، جنب إيه آجي أنا ضكطورة، يا العفو –
نار! سخن وجسمه أوي شديد مغص عنده اليمني، الكلية يف حصوة

حاًال. جاية وأنا زينات والحكيمة إنت حاجة كل وجهز العمليات أوضة افتح –
يندفع النحيف الطويل جسمي واملزرعة، الصغرية الحديقة أجتاز كنت دقائق بعد
باب عىل الظلمة، به أشق مسدس، شكل عىل نور كشاف يدي يف األبيض، املعطف داخل
رأسها الطويل، األسود جلبابها داخل األم هشام، أبو آل من القبيلة رأيت الكشف غرفة
ضكطورة، يا يخليكي ربنا الطرحة: بطرف عينيها تمسح السوداء، بالطرحة ملفوف
إىل الربكة، إيدك يف يحط ربنا إلهي بنات، ست عىل الوحيد هو غريه ماليش ابني محمود
حولهما من رأسه، حول كبرية وعمامة طويل قفطان داخل حسنني األب يقف جوارها
اإلله أنا كأنما رهبة يف نحوي يتطلعون طحلة، كفر من املمدودة الكبرية العائلة من حشد

الشايف.
الطويلة، املعقمة املريلة داخل العمليات، غرفة داخل أصبحت الطبي الفحص بعد
يشء أعماقي يف االختفاء، لهذا بالراحة شعرت الشاش، من القناع وراء اختفى وجهي
أشعة، جهاز عندي ليس املائة، يف مائة أبًدا التشخيص يكون ال الطب يف الرتدد، من
الخمس، وحوايس أصابعي، عىل فقط أعتمد موجودة، غري الحديثة التشخيص وسائل
االمتياز سنة يف الجراحة، نتعلم لم الطب كلية يف الفني، خيايل مع السادسة، وحاستي
عملية النائب أو األستاذ وراء من اختلست الصغرية، الجراحات بعض عىل نفيس دربت
يف يثبت املرشط كان الحاالت، أحسن يف أعور مرصان أو لوز عملية أو إجهاض أو فتاق
فتح مثل ليس امليت بطن فتح املرشحة، سنوات يف به اإلمساك تعودت رعشة، دون يدي
كنت الحركة، فاقدة بالفورمالني، مملوءة الدم من خالية امليتة األحشاء الحي، اإلنسان

جفن. يل يهتز أن دون امليتة الجثة بطن يف وأغور وجل، دون باملرشط فيها أقطع
األحشاء أصابعي تلمس مرة ألول الرجفة، أصابتني حي إنسان بطن فتحت مرة أول
الحمراء، كالنافورة الدم تجعل املرشط طرف من االهتزازة بالحياة، النابضة املتحركة
من أشد رسعة لها تتوقف، ومتى تتفجر أين من أعرف ال الصاعقة، الكهربية كاملوجات

القاني. األحمر من وأشد الضوء،
مستقلة خاصة حياة للدم كأنما الحي، الجسد يف الدم حركة أمام تلهث كانت أنفايس
يدي أمد توقف، دون املتدفقة السائلة بالروح أشبه جسدية، غري أخرى مادة الجسد، عن
بيني رصاع تقاومني، وهي قوتي، بكل أقاومها الفوهة، عند أسدها أوقفها، أمسكها، إليها

اللهب. لسان مثل وجهي يف املنطلق الخرطوم هذا وبني
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الدم، يف يكمن رسها الحياة القدماء، املرصيني عن املقدس الروح هو الدم كان
كاملاء ثانوية أخرى وعنارص أساًسا، الدم من يتكون اإلنسان جسد قراط، أبو قال هكذا

اإلنسان. مات الدم مات إذا كله، الجسد مرض الدم مرض إذا وامللح، والصفراء
عرق! –

اسمه كان الكلية، يف الجراحة أستاذ صوت يشبه العمليات، غرفة يف يرن صوتي إنه
فوق من وجهه يرفع العريضة، جبهته فوق العرق قطرات تربز ذكري، أبو أحمد الدكتور
عن تمسح الشاش، من بقطعة املمسكة الحكيمة يد تمتد الدم، يف الغارق املفتوح البطن

الجرح. يف يتساقط أن قبل العرق جبينه
عرق! –

املعقم، الشاش من قطعة أمسكت جواري، إىل الواقفة زينات الحكيمة انتفضت
ضلوعي، تحت املتصاعدة الدقات تسمع الحظ لحسن تكن لم جبهتي، عن العرق مسحت
وهذه دمي، هو يدي تحت املراق الدم وهذا أنا، بطني هو أمامي املفتوح البطن كأنما

أمعائي. هي وتنبسط تنقبض التي األمعاء
أطعمت بالفريك؟! املحشية والبطة املشلتت بالفطري محشوٍّا الغليظ املرصان كان هل
األزهر يف طالب هو العيد، إجازة يف للقرية زيارة يف كان لكمته، حتى محمود ابنها األم
يف البالونة أرقب البنات، من دستة نصف عىل الوحيد عاًما، عرشون عمره بالقاهرة،
أحمد الدكتور حركة أقلد والقلب، الرئتني حركة مع وتنبسط تنقبض التخدير، جهاز

القناع. فوق من املطل العايل بأنفي أشمخ ذكري، أبو
عرق! –

الزاعق الصوت إال الرعب يخفي يشء ال الشامخ، أنفي مع يزعق العايل صوتي
إىل أمه مع أرسله لم ملاذا الحركة؟! عن البالونة هذه تتوقف أن أيمكن الشامخ، واألنف
يركبه أن يمكن يشء ال لإلسعاف، سيارة الوحدة يف يكن لم املركزي؟ بنها مستشفى
أستعريها كنت الوحدة، طباخ يملكها صدئة قديمة فرامل، بدون الدراجة أو الحمارة إال
أطلب القاهرة يف األعىل املجلس إىل أرسلت البيوت، يف الطارئة الحاالت إلسعاف أحيانًا منه
«البوكس»، شكل عىل قديمة سيارة كامل عام بعد إيلَّ أرسل األعىل، املجلس يرد لم سيارة،
شارع يف الفاخر القرص أمام السيارة، تجر الحمارة أصبحت شهًرا، وتتعطل يوًما تميش
األعىل، املجلس يف املوظفني كبار يركبها الطويلة، الفاخرة السيارات أرى كنت العيني قرص

الخاص. للعمل والثانية العام للعمل واحدة سيارتان، أو سيارة منهم واحد لكل
عرق! –
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محمود أنقذ رب يا اللحظة: هذه يف هللا تذكرت هلل، والحمد تتحرك تزال ال البالونة
العليا إرادتك يف أتدخل ملاذا بإرادتك، يشء كل وتميت، تحيي الذي رب يا أنت املوت، من
يف مات إذا الحمارة؟ ظهر عىل بنها مستشفى إىل أرسله أن يمكن كان املوت؟ من وأنقذه

هللا. عىل وخلعتها مسئولية فهي الطريق
ثابتًا؟ يدي يف املرشط ظل كيف امللتهب، املرصان تقطع ثابتة املرشط حول أصابعي
نوال سليمة، ترجع النار يف ترميها نوال الغرق: من ينتشلني أمي صوت أعماقي يف
الجسد، يف تدب كالروح عروقي يف اندفع بالنفس الثقة من تيار الدنيا! يف واحدة أشطر
واملمرضات، الحكيمة عيون لرتاه عاليًا رفعته امللقط، طريف بني األعور املرصان أمسكت
املتجمد. والدم والشاش الفوط مع الجردل يف به ألقيت دًما، يقطر منتفًخا متضخًما كان
أذني يف رنت «آه»، كانت نطقها كلمة أول أكثر، أو ساعة بعد البنج من محمود أفاق
أزرق «والنني» واستعان عيناه جواره، إىل ورآني عينيه فتح األول، الحب لحن من أعذب
األخري، النفس يلفظ أنه تصورت شفتيه، فاتًحا عينيه أغمض السماء، زرقة من أجمل

الجراحة. أساتذة من أسمع كنت هكذا مات، املريض لكن العملية نجحت
أمه! –

أمي، تعني الريفية باللغة «أمه» كلمة املنفرجتني، شفتيه بني من الكلمة هذه خرجت
يوم املوت، بعد الحياة إىل البعث لحظة أو املوت، لحظة إال أمه عىل اإلنسان ينادي ال
الفانية الدنيا زوال مع التاريخ يف األب اسم يندثر األم، اسم إال الناس يحمل ال القيامة
الريح. تذروها وهشة مؤكدة غري األبوة تظل اإلله مصاف إىل األب ارتفع مهما والنفاق،
املبللة الشاش من بقطعة الجافتني شفتيه تلمس وهي زينات الحكيمة ضحكت
وأخواتك حسنني الحاج وأبوك هي الباب عىل برة واقفة أهي محمود؟ يا أمك عاوز باملاء:
كمان حمريهم ومعاهم الحوش يف قاعدين الكفر أهل وكل وأعمامك وعماتك وخاالتك

سيدي! يا
واهنة، ابتسامة عن الباهتتان الشفتان انفرجت اللحظة، هذه من سنة أربعون مرت
فيه يرسي الشاحب الوجه االبتسامة، هذه أنساها ال حياتي، يف رأيتها ابتسامة أجمل هي
بلون البيضاء الجبهة فوق ساقطة خصلة الغزير، الناعم األسود والشعر بالتدريج، الدم
زرقة جاءته أين من سواًدا، أشد عيناه سمرة، أشد أبوه العينني، سوداء سمراء أمه الشهد،

البيضاء؟! والبرشة العينني
الجينات. عنها ورث زرقاء عيونها جدة أو أبيض جد له كان زينات يا يمكن –

دكتورة؟ يا إيه يعني جينات –

82



القرية طبيبة

الخلية. يف الوراثة حامالت –
جنيات من جنية كانت محمود أم الزم الجنيات، دي الجينات مش دكتورة يا أل –

زرق! وعيونه أبيض حليوة واد عىل الفت البحر
مثًال السابعة، السماء حتى السحب اخرتقت حادة طويلة زغرودة محمود أم أطلقت
طحلة كفر إىل طحلة من الزغاريد امتدت جنية، بنت جنية عن إال يصدر ال الصوت هذا
والفالحات الفالحني عند املرض من الشفاء كان بنها، مدينة حتى والرملة دجوي إىل
بعد أحدهم نهوض فرصة الناس ينتهز قليًال والشفاء كثريًا املوت كان املوت، من كالبعث
يشقون الخدود يلطمون ليحزنوا أحدهم موت فرصة أو الزغاريد، وتنطلق ليفرحوا الرقاد
والفرح الحزن يتوزع أحد، عنه يتخلف ال جمعي، نشاط كالهما والحزن الفرح الجيوب،

البيوت. كل الفرح يشمل أو الحزن فيخف الجميع، عىل
ضكطورة يا يحميكي إلهي والنساء: الرجال أفواه من الدعوات انطلقت الزغاريد مع
يجلس الغروب بعد وآخرة. دنيا أعدائك عىل ينرصك إلهي رب، يا عمرك يطول إلهي نوال،

ويتسامرون. بالجوزة يكركرون واملعسل، الشاي يرشبون املصاطب، عىل الرجال
هللا! سبحان جدعان، يا سالم يا إيدها، يف الربكة وضع ربنا بلدنا، بنت الضكطورة –
كمان، كده من وأكثر كده قلنا صحيح وهللا أي الحريم! من واحدة دي الضكطورة أهي
أطول بقى الكشف أوضة باب عىل الرجالة طابور جدعان؟ يا حصل اليل إيه دلوقتي لكن

النسوان! طابور من
تحت الشعلة تتوهج الجوزة، كركرة مع بالضحك يكركرون الليل، هدأة يف يضحكون

النيل. جرس فوق أو الدار مدخل يف املرتبعات النسوة تتضاحك النسمة،
هذه دخلت الكهرباء تكن لم إبراهيم، أم دادة إيلَّ تنقله الناس ألسنة عىل يدور ما
الرسير، يف وأنا عليه أقرأ الفانوس، إبراهيم أم توقد البيت يف دامسة، الليل يف الظلمة القرى،
القديمة الكتب منها تطل السقف، حتى تصعد الخشب من رفوفها مكتبة، عندي أصبحت
باللغة الكتاب وراء الكتاب ألتهم والفن، والتاريخ واألدب والفلسفة الطب يف والجديدة
وزوجها سامية أولهن القديمات، بالزميالت صداقتي تنقطع لم واإلنجليزية، العربية
«كاميليا»، بطة الدكتورة كانت الدقي، ميدان يف املدير، نائب أو املدير مصطفى الدكتور
تأتي «بويك»، سيارة تقود بطة أصبحت العيني، بقرص األستاذ حمدي الدكتور وزوجها
تمتلئ أزواجهن، معهن يأتي قد وسامية، صفية معها تحمل قد القرية، إىل أحيانًا بها
تتألق والقرية، القاهرة من زيارتي عن واألقارب األهل يكف ال بالضيوف، «الفيال»
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الفطري رائحة معه تتصاعد الثاني، إىل األول الدور من صوتها يتصاعد بالفرح، إبراهيم أم
بالفريك. املحيش الحمام أو باألرانب وامللوخية املشلتت،

الدخول أعشق الضجيج، بعد الهدوء أحب هادئًا، البيت يصبح زوار يأتينا ال حني
مفكرتي أو املجالت، إلحدى أكتبها قصة أو جديدة رواية أو كتاب معي رسيري، إىل
إبراهيم أم تأتي حضني، يف لتنام رسيرها من ابنتي أحمل قد مذكراتي، فيها أدون الرسية
املغات، املغيل، الينسون يل تقدم وساقي، قدمي تدلك وامللح الساخن باملاء امليلء بالطشت
الفخار كوب يف تصبها النار، عىل املاء يف تغليها الغيطان، من تلمها األعشاب السحلب، أو

البخار. منها يتصاعد السلطانية شكل عىل
قرص أشهد النيل، جرس عىل ألتمىش أخرج الظلمة، تهبط القرية يف الغروب بعد
السحب تتجسد السماء، تتلون املاء، يف صورته تنعكس البعيد، األفق يف ينحدر الشمس
الظالم يهبط قطرة، آخر حتى وتذوب تتغري نهاية، بال وألوان لها، حدود ال بأشكال

القرية. تخفي السوداء كالعباءة
زينات، والحكيمة املمرضات مع البيوت عىل وأمر األبيض املعطف أرتدي أحيانًا
أرتدي التنكر أردت إذا الدار، مدخل يف النسوة مع أو املصاطب، عىل الرجال مع نجلس
األزقة يف أميش السوداء، الطرحة حوله من أسود بمنديل رأيس أربط الفالحات، جالبيب
أو الحديث يقطعوا أن دون املصاطب فوق أحاديثهم الرجال يواصل أحد، عيلَّ يتعرف ال
الشاي هات نورت، الدنيا اتفضيل، بالضكطورة، مرحب ألف «يا هاتفني: وقوًفا ينهضوا
يستوقفني ال الطريق، أملك الحرة، الجوالت هذه أحب كنت الربكة.» لنا حصلت ولد، يا
ذراعان أفتحهما، فارغتان يداي اسم، بال امليش، يل يحلو كما أميش أحد، يعرفني ال أحد،
أنا من أنىس والسعادة، الحرية لحظات والكون، جسمي بهما أعانق آخرهما، عن أفردهما
نراه ال كالضوء الذاكرة كأنما اكون، وماذا أنا من فأعرف يشء، كل وأتذكر أكون، وماذا

الظلمة. يف إال
قصري الشعر أشيب املنعم، عبد األستاذ اسمه ناظر لها كان الوحدة يف املدرسة
العباءة فوقه الجلباب، يرتدي اإلجازات أيام يف وطربوًشا، إفرنجية بدلة يرتدي القامة،
راجل السعداوي بيه السيد وإجالل: باحرتام أبي عن يتحدث رمادية، وكوفية الشتاء يف

انصلح. التعليم كان البلد يف زيه عرشة فيه كان لو عظيم
األستاذ اسمه الوحدة، عن اإلداري املسئول كان الالئحة حسب االختصايصاالجتماعي
رأسه، منتصف فوق دائرة شكل عىل خشن أسود شعر يحوطها كبرية صلعة له هللا، خري
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شفته فوق يمتد أسود شاربه مقوس، كبري أنف له الصفرة، أو الشحوب إىل تميل برشته
الرسية. املباحث كرجال سوداء، نظارة وراء عينيه يخفي العليا،

ماذا أعرف ال شهرين، أو شهًرا متأخرة بالربيد، إال تصل واملجالت الصحف تكن لم
تذكرني «الراديون» إبراهيم أم عنه تقول بالبطاريات، صغري راديو إال العالم يف يدور
كانت كلثوم، أم أسمع عاوزة ضكطورة يا الراديون افتحي تقول: حني الحاجة بستي

عينيه. يف يبان يحب اليل ده ليه بتنكر تحب مدام أغنية: تحب الحاجة ستي مثل
السوداوين بعينيها رمقتني الحب؟ عرفت هل طفلة: وأنا جدتي سألت كما سألتها
زي حبيت ضكطورة يا «أيوه الشمس: حرقتها سمراء عريضة جبهة تحت الغائرتني
صوتها تهدهدها، ذراعيها، بني طفلتي تحمل الرشفة باب عند واقفة كانت الناس.» كل
ترفعان قويتان ذراعاها بالشباب، مملوءة القوام فارعة طويلة كلثوم، أم مع يغني املرح
جسمها فوق ينسدل املشجر الكستور من الطويل جلبابها عناء، دون السماء حتى الطفلة

القدمني. حتى املمشوق
إبراهيم؟ أم دادة يا مني حبيتي –

اإلمام وحبيت عليه صالة ألف محمد سيدنا وحبيت وتعاىل سبحانه ربنا حبيت –
العدرا. مريم وستنا زينب والسيدة الشافعي
إبراهيم. أم يا التاني الحب قصدي –
ضكطورة؟ يا أنهوه التاني الحب –

كلثوم. أم له بتغني اليل –
فوق ظهرت تجاعيد سحابة، كستهما عيناها فجأة، الحركة عن جسمها توقف
عقدته رأسها، حول منديلها شدت شفتيها، فوق االبتسامة تقلصت العريضة، جبهتها
أو الثالثني يف تزال ال أنها مع الخمسني يف بدت الجبني، منتصف عند عقدات ثالث

األربعني.
لوال والبنتني، الولدين منه خلفت سنة، وعرشين خمسة ضكطورة يا املر وراني –

منه. وخلصت بالفاس رضبته كنت أخده ربنا
إبراهيم؟ أم يا إزاي املر وراكي –

الحمارة، بفلقة يرضبني ما غري من ليلة تفوت يمكن ال ليلة، كل يرضبني «كان –
الزم الدخلة ليلة من بلدنا يف عادة ده الرضب أصل ضكطورة، يا وهللا سبب غري من
ضكطورة يا املر وراني تحت، وجوزها فوق هللا إن تعرف عشان عروسته يرضب العريس
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بزازي العيال، مع ألعب صغرية عيلة كنت سنة، وعرشين خمسة ليلة آلخر ليلة أول من
وهربت إبراهيم، أبو وجوزوني مسكوني هوب ال ويا جاتنيش، ما والعادة طلعوش، ما
وكتفوني وعمتي، وخالتي وأمي هي مسكتني اآلرحة الداية الولية لكن الجرن، يف منهم
ضكطورة يا الدم نزف ويش، ياخد إبراهيم أبو عشان بالبشكري رايس وخبوا الفرخة، زي

جنازة.» تبقى الجوازة وبدل هاموت وكنت
الدار صحن يف جوارها إىل أجلس طفلة كنت جدتي، باملرحومة يذكرني صوتها
الزفاف ليلة موجودة، العادة هذه تزال ال القرية، يف الطبيبة أنا اليوم الغلة، تنقي وهي
يتلقى البكارة، غشاء املدبب بظفره يشق العريس، أو الداية بإصبع العروس بكارة تُفض
تنطلق الحفل، يف املجتمعة العيون لرتاه عاليًا يرفعه األبيض، البشكري فوق األحمر الدم
حياته يف زهو له يعد لم زهو، يف رأسه العروس والد يرفع النساء، حلوق من الزغاريد
يسرتد ال الرجل، رشف يضيع الزفاف ليلة الغشاء ينزف لم إن العذراء، ابنته دم إال امُلرة
تجاه ثالثي دور املرأة لدم أصبح التاريخ يف الزواج نشوء منذ ابنته، دم بإراقة إال رشفه
رشفه، يخص فيما دور للرجل ليس اسرتداده. (٣) إنكاره (٢) إثباته (١) الرجل: رشف
الرجل رشف يتعلق ال رشيًفا، أصبح بالفلوس جيبه امتأل إذا جيبه، إال يعيبه ال الرجل

تتغري.» دي العادات الزم إبراهيم أم «يا ونسائه: بناته بسلوك بل بسلوكه
موت، ماتت عمي وبنت الدخلة ليلة الدم نزفوا بنات ما يا ضكطورة يا ريت «يا –

ضكطورة.» يا الدايات من كله فرحها، ليلة دفنوها
الدايات، هؤالء إىل الوصول أيمكن ضوء، نقطة أضاءت الكلمة، أذني يف رنت الدايات؟
الصغرية، الجراحات بعمل يقوم الصحة، حالق مثل القرية، يف الحكيمة هي الداية كانت
كلمة البنات، بطهارة تقوم والداية األوالد، طهارة األسنان، خلع والخراريج، الدمامل فتح

«الختان». تعني العامية باللغة «الطهارة»
واملدن الريف يف املنترشة الضارة الصحية العادات عن شيئًا ندرس لم الطب كلية يف
أو «البظر» عن شيئًا أعرف أن دون طبيبة تخرجت واإلناث، الذكور ختان عادة منها
حفالت أشهد واملآتم، األفراح إبراهيم أم أحرضمع بنفيس، نفيس أعلم بدأت البكارة، غشاء
يرحبون الصحة وحالقو الدايات تكن لم والبنات، األوالد ختان البكارة، فضغشاء الزواج،
يرفع أن دون فالحة امرأة فخذ يف حقنة يعطي الصحة حالق رأيت يوم يف بوجودي،
عاوزة ومش مكسوفة أصلها ضكطورة يا إيه «أعمل راجل؟» يا كده تعمل «إزاي جلبابها
رأس الصحة حالق برت أيام ثمانية عمره لطفل الختان عمليات إحدى يف يتعرى!» وركها
النزيف، إيقاف تم الوحدة، إىل برسعة نقلناه أن لوال يموت أن كاد الطفل، نزف القضيب،
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حفالت إحدى يف رأس، بال ظل القضيب لكن الجرح، التأم حتى الداخيل بالقسم بقي
بعد الحمارة فوق حملوها بكارتها، يفض وهو العروس مثانة العريس ظفر ثقب الزفاف

واملوت. الحياة بني وهي إيلَّ بها أتوا الليل، منتصف
لدى يكن لم طبيعي، يشء الجرح تلوث شائًعا، كان البنات ختان عن الناتج النزيف

الفرن. تراب إال الجروح تطهري وسائل من الدايات
الصحي، املثقف مع املمرضات فرقة تخرج البيوت، عىل املرور كان الخميس يوم
واإلنكلستوما البلهارسيا األمراض، من الوقاية وسائل عن والرجال النساء مع يتحدثون
فض واإلناث، الذكور ختان االجتماعية: األمراض إليها أضف الرئوي، والدرن واملالريا
لهم عقدت الصحية، الثقافة فريق يحاربون والدايات الصحة حالقو بدأ البكارة، غشاء
الدايات لدى الوعي لرفع الصحي القسم يف الندوات من برنامًجا بدأت الوحدة، يف اجتماًعا
ياكلوا «ومنني إبراهيم: أم وقالت مقطوعة، قربة يف ينفخ كمن كنت الصحة، وحالقي

العرايس؟» وش أخد وال طهارة فيه كانش ما إذا ضكطورة يا
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الثالثي االعتداء

قد الثالثي االعتداء كان سنقاتل! سنقاتل، الراديو: يف يدوي النارص عبد جمال صوت
إرسائيل والسماء، والبحر الرب من رضبتنا الثالثة الجيوش ١٩٥٦م، أكتوبر ٢٩ يف وقع
شقيق وأسعد ورفاعة سامية تطوعت القاهرة، يف الشعبية املقاومة بدأت وفرنسا، وإنجلرتا
أحلم الطفولة منذ القتال، عىل الشعب يحث اإلذاعة يف النارص عبد جمال صوت صفية،
العدو أرضب الصاعقة بدلة أرتدي الحب، هي كأنما النوم يف يل تلوح الحرب، بجبهة

حرة! مرص تحيا أبي: بصوت أهتف الوطن، أحرر
للفدائيني حدث ما نسيت العصابات، حرب بدلة وارتديت األطباء معطف خلعت
الحكومة أصبحت اليوم الخائنة، والحكومة امللك أيام ذلك كان القاهرة، حريق قبل
للتدريب معسكر إىل الوحدة تحولت الجيش، رجال بعض بنها مدينة من جاءنا وطنية،
علم ارتفع األولية، اإلسعافات فرقة تكونت واملمرضات، املمرضون تطوع السالح، عىل
أطرز النجوم، إىل أتطلع الرشفة يف أجلس الليل يف البيضاء، الوحدة مباني فوق مرص
سنوات عرش منذ النرص»، حتى «سنقاتل الصاعقة: بدلة فوق الحروف القمر ضوء يف
وصفية، وفاطمة فكرية زميالتي جواري إىل الثانوية، املدرسة نافذة يف وقفت حلوان يف
السلسلة خدوش أستعيد أصابعي فوق بالدماء»، «الجالء الكلمتني: البادج فوق نطرز
لم جرح قلبي يف بالطرد، يهددني الناظرة وصوت الحادة، املسطرة ورضبات الحديدية،
«تركونا البرئ: قاع من كأنما يأتيني حلمي أحمد وصوت املنييس، أحمد الشهيد وجه يلتئم،
السالح حملنا الذين نحن أما األبطال، هم وأصبحوا الرصاص تحت مصرينا نواجه وحدنا

املجرمني.» مثل مطاردين أصبحنا فقد وحاربنا
طرحتها بطرف دموعها تمسح البندقية، كتفي فوق املعسكر داخل إبراهيم أم تراني
انكوى قلبي جابوها، واليل الحرب تقطع قطيعة ضكطورة، يا وماللحرب «مالك السوداء:
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كل الفلوجا، يف جمال مع كان فلسطني، راح إبراهيم البكر ابني سنني، تمان الحرب من
كان إن اعرفش ما ضكطورة يا سنني تمان يامه، راجع أنا يقويل املنام، يف أشوفه ليلة

حي!» وال ميت
نجوم من أبعد عني بعيًدا كان املوت، يف أفكر لم عمري من والعرشين الخامسة يف
ورثته ذاكرتي، يف الباقي هو الطفولة حلم املوت، تعني خيايل يف الحرب تكن لم السماء،
يف الحزن يذوب الحب، يف القلب فجيعة األليمة، األحداث مخيلتي من ضاعت أبي، عن
يمسها لم العذراء الصغرية الفتاة تموت، ال الطفلة أعماقي يف السموم، تذوب كما جسدي

رسيرها: يف لطفلتي أغني كالشمس، متجددة مرشقة الصباح يف أصحو برش،

الجاموسا. لبن ونحلب نمال بنا يالال … الشموسا شمس نورها محال يا طلعت

الطازج الجاموسة لبن أعطيها بدأت بذراعي، أحوطها بالضحك، تكركر ابنتي تضحك
الزبدة مع الحمارة فوق إيلَّ ترسله طحلة، كفر يف فاطمة عمتي تحلبه باملاء، املخفف
املطبوخ املسحوق األرز القمح، عصيدة إال تأكل طفلتي تكن لم القريش، والجبنة والقشدة
قليل مع جبن، بقطعة املدهوك البيضة صفار نصف باملاء، املخفف اللبن مع النار عىل
من يمنعها حاجز أمامها املائدة إىل العايل كرسيها يف تجلس الربتقال، أو العنب عصري من
تتصادم الطفولية، بأصابعها تحركها وصفراء، وزرقاء وخرضاء حمراء كرات السقوط،
… تيا دي دي … تيا دي دي وتغني: اللحن مع رأسها تهز املوسيقى، بصوت الكرات

القديم: باملوال لنفسها تدندن إبراهيم أم صوت أسمع األريض الدور يف

… بعتوني بالتبن بعتكم لم بالترب فتوني، البحر يف فتكم لم الرب يف

أمي رائحة إيلَّ تعود الفرن، يف الساخنة والفطرية الشاي نكهة مع العذب صوتها يتصاعد
طفلة. وأنا يغني وصوتها

السفرة. ع جاهز الفطور ضكطورة، يا الخري صباح –
تدللني، الرسير، يف تهدهدني الصغرية، أرستي من جزءًا إبراهيم أم دادة أصبحت
بجوار الشلتة فوق ترتبع املفقود، والحب الغائبة األم عن تعوضني بالحب، تغمرني
وكفر طحلة ونساء وجدتها أمها وقصة أمها، ولدتها يوم من قصتها يل تحكي الرسير،
تأتيني واألبواب، النوافذ إغالق تُْحِكم رسيرها، يف ابنتي عىل تطل تنام أن قبل طحلة،
الكبريتني يديها بني تدلكها اليمنى قدمي تمسك الغطاء، حويل من لتُحكم رسيري إىل
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طوال املرتاكم التعب يذوب حتى اليمنى، القدم إىل وتعود اليرسى، القدم ثم القويتني،
السنني.

علينا زاد واليل الكشف، أوضة يف رجليكي عىل واقفة النهار طول ضكطورة يا –
هللا»، «خري اسمه اليل الراجل وأولهم أعدائك عىل وينرصك يعينك إلهي املعسكر، كمان
ويروح السالح يشيل الزم كان اليل وهو هللا! رش اسمه يكون والزم رش، كله ده الرجل

املره! زي هنا يقعد مش الحرب
إهانة أكرب «املرأة»، الدارجة باللغة تعني الحاد، بصوتها أذني خرقت «املره» كلمة
الكلمة؟ بهذه إبراهيم أم نطقت كيف مره»، «أنت له يقال أن املحرتم غري أو املحرتم للرجل

وتشملها؟ تشملني اإلهانة وهذه امرأة أيًضا وهي امرأة أني ترى أال
لساني أصل تاني! دي الكلمة نطقت إن لساني يشل إلهي ضكطورة يا سامحيني –
من راجل بعرشين مره فيه ضكطورة، يا لها ما املره لكن الزفر، الفالحني كالم عىل واخد

هللا! خري يتسماش ما اليل زي
تسابقوا األربع القرى من الشباب النحل، من خلية الوحدة يف املعسكر أصبح
إال السالح حمل عىل تقبل لم األولية، اإلسعافات فريق دخلن الفتيات السالح، عىل للتدريب
ينادونه الجيش يف ضابط املدربني أحد الرماية، عىل معي تتدرب كانت زينات، الحكيمة
فوقهما تلمع الكتفني، عريض البدانة إىل يميل طويل البرشة أبيض عالء»، «اليوزبايش
زرقاوان عيناه كثيف، أسود شاربه جيب، عربة داخل يوم كل يأتي العسكرية، النجوم
تتالىش األطفال، كوجوه مستديًرا ليصبح وجهه لحم يقفز يضحك، حني تنغلقان ضيقتان
تشوبه األنف، من يخرج صوته الكثيفني، الحاجبني تحت رفيعني خطني من إال العينان

األنفية. الجيوب التهاب مع الجديدة الطبقة كربياء استعالء، رنة
الحكومة، يرضب ما أول إيده يف السالح مسك لو وجاهل فقري الشعب دكتورة يا –

املعسكرات. يف الشباب عىل السالح توزيع بعدم العليا القيادة من أوامر وعندي
إىل لسفري متحمًسا يكن لم النار، وإطالق الرماية عىل لتدريبي متحمًسا كان

الشعبية. املقاومة ضمن بورسعيد
معقول السوليفان، ورق زي رقيقة املرأة يحاربوا؟ رجالة فيهايش ما بلدنا «هي –

الرجالة؟» زي وتقتيل نوال دكتورة يا الحرب تروحي
يده بالنفور، يصيبني الركيك الغزل من نوع العبارات، هذه ترديد عن يكف يكن لم
صدري إىل النظر تختلسان عيناه البندقية، أحمل كيف يعلمني حني كتفي فوق يرتكها
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يرتاجع عيوننا التقيت إذا ملحوظة، بحركة السمينة يده ترتعش الصاعقة، بدلة تحت
كات»، «وايلد اسم عيلَّ وأطلق «الكابتن»، لقب أعطاني القط، أمام كالفأرة الوراء إىل

.Wild cat املتوحشة القطة باإلنجليزية تعني
«تسمحي عالء، اليوزبايش جاء الخارجية، العيادة يف املرىض فحص من انتهيت
نفسه، عن الحديث له يحلو قهوة، فنجان له طلبت معاكي؟» أتكلم نوال دكتورة يا
شهادة عامر، الحكيم عبد يد من أخذها التي امليدالية املسلحة، القوات يف بطوالته
الفائز الثانوية، اإلبراهيمية يف التفوق جائزة الحربية، الكلية من عليها حصل التقدير
صدره، داخل السمينة البيضاء يده يضع االبتدائية، باملدرسة الجري مسابقة يف األول
يف صورتي «دي الشفاف البالستيك من جراب منها يشد منتفخة جلدية محفظة يخرج

نوال.» دكتورة يا دييه دي املري
صديقتي منفردة، رقيقة الضخم األسود شاربه تحت من دييه» دي «املري كلمة تخرج
الرومي كالديك عنقها تمد بها، تتفاخر كانت الفرنسية، املدرسة هذه من تخرَّجت بطة
يف كافرة عبارة هللا»، «أم بالعربية تعني الكلمة دييه» دي «امليغ غني إىل الراء وتقلب
يف عالء اليوزبايش كان أحد، كفًوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم أم، له ليس هللا اإلسالم،
وموحد مسلم تبقى عالء أستاذ يا «إزاي حسني، الدين كمال أعوان من املسلمني اإلخوان

هللا؟» أم مدرسة وتدخل هللا
الدم تصاعد هللا، أم تعني دييه دي املري أن يعرف يكن لم ربما مفاجئًا، كان السؤال
هو والدي وطبًعا دكتورة يا طفل كنت «أنا والده: صورة الجراب من أخرج وجهه، إىل
العائالت كل الحكومة، مدارس عن مرتفع كان فيها التعليم مستوى املدرسة، دخلنا اليل
أيام الجيش يف أمرياالي كان والدي دي، املدارس يف أوالدها تعلم كانت مرص يف املحرتمة
النارص، عبد جمال يشتم أنه غري شغلة مالوش البيت، يف أصبح الثورة بعد فاروق، امللك
يعرف الراديو يف صوته يسمع النوم من يصحى بالرصاص، رضبه إنه يحلم ليلة وكل
بعد الطالق عىل صممت ورضبها، عليها إيده رفع النهار، طول يتنكد صاحي، لسه إنه

زواج.» سنة ثالثني
والدك «وكان السفاحني، تشبه الصورة يف أبيه مالمح ويحكي، القهوة يرشف كان
يؤمن عسكري راجل كان «والدي وابتسم: الجراب إىل الصورة أعاد طفل؟» وأنت بيرضبك

الرضب.» أو الطاعة بمبدأ
بنها يف العسكرية الوحدة رئيس الرماية، عىل عالء اليوزبايش يدربنا املعسكر يف
افندم» يا «حارض املؤدب كالتلميذ عالء اليوزبايش أمامه يقف أحيانًا، املعسكر يزور كان
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يالمس حتى اليمنى ذراعه يرفع كعبيه، يخبط الرتكي، االحتالل منذ املوروثة التحية يؤدي
بلهجة يخاطبهم أسد، إىل الوديع الحمل ينقلب الفالحني من الشباب مع جبهته، إبهامه
بها يلسع الخيزران من عصا يده ويف «… ال ابن «يا وأباه أمه يشتم أحدهم أخطأ إن آمرة،
كانت حني نعمات طنط تذكرت املعسكر، يف الشباب أحد يرضب رأيته يوم يف أجسامهم،
غالًما الشاب كان العجمية، السجادة ترضب كانت حني وأمي شلبية، الخادمة ترضب
تعلوها سمراء برشته قديًما، جلبابًا يرتدي الجسم نحيف الشعبية، املقاومة فريق يف تطوع
البالجرا، باسم الطب يف معروف مرض الدم، فقر أو باألنيميا املرض عالمة بيضاء بقع
يؤدي الفقراء، الفالحني أبناء بني منترش بالتبلد، األعصاب نهايات يصيب الغذاء يف نقص
عليه ينهال الواجبة، بالرسعة األوامر يلبي الغالم يكن لم البطيء، والفهم الخمول إىل
يزداد للتوسالت، يلني ال الهزيل، الجسم عىل بها يهبط الخيزران، بالعصا عالء اليوزبايش
بأصابعه يمسكها كالكرباج، يده يف الخيزران العصا ضعًفا، الغالم ازداد كلما قسوة
املاء، كرذاذ الغضب فروته عن ينفض األبيض، كالدب الضخم جسده ينتقض الغليظة،
انتفاضة مع ينتفض الطفولة، منذ اللحم ثنايا يف مكبوتة الجلد، تحت الراكدة كاملياه
العصا يرفع أسنانه، عىل يجز عينيه، ويغمض بنفسه، نفسه الضارب املرضوب، الغالم
الوجه أو الهدف، هي كأنما يرضبها، كان بالضبط السماء، يرضب كأنما السماء، يف عاليًا

هللا. كلمة عليه مرسوم أبيه، مالمح له السحابة، وراء املتخفي
يف وفرنسا إنجلرتا جيوش تبعته سيناء، إرسائيل جيش دخل الثالثي، االعتداء وقع
أداة هي إرسائيل دولة أصبحت ١٩٤٨م عام يف اإلنجليز أنشأها منذ بورسعيد، دخول
«يعمر»، الفعل من مشتقة صحيحة غري االستعمار كلمة العربي، العالم يف االستعمار
«استخراب». هي الصحيحة الكلمة العمران، وليس «الخراب» هو االستعمار يفعله ما

مرص مساندة منذ السرتدادها، الربيطاني الجيش يتأهب السويس قناة تأميم منذ
إرسائيل ترضب أنه هي الخطة كانت لالنتقام، الفرنيس الجيش يتأهب الجزائرية للثورة
الحجة تحت للدخول وفرنسا لربيطانيا املجال تفسح هكذا سيناء، وتحتل األوىل الرضبة

االشتباك! فك أو الحماية املعروفة:
الهواء نسمة الشمس، أشعة تحت النيل جرس فوق أتمىش وكنت جمعة، يوم كان
كتفي أحيط الشتاء، برودَة بعُد تكتسب لم الصيف، حرارَة بعُد تفقد لم ناعمة، خريفية
الكبوت ذات العربة أمامي أدفع بيدي، اشتغلته أزرق، لونه الخفيف، الصوف من بشال
نحوي، مقبلة املظاهرة رأيت طحلة، وكفر طحلة بني الحدود مشارف بلغت ابنتي، داخلها

93



الثاني) (الجزء حياتي … أوراقي

يحملون اإلجازة، يف جاءوا والجامعة األزهر وطالب تالميذ أكثر، أو املائة يقارب عددهم
الغاشم»، الثالثي االعتداء «يسقط النسخ بالخط عليها كتبوا الدمور من طويلة الفتة
كبرية صورة يحمالن تلميذان املظاهرة يتقدم النارص، عبد جمال صورة يحمل بعضهم
عاٍل كعب له حذاء قدميها يف امرأة رأسه فوق تربعت أبيض دب شكل عىل لربيطانيا

الهتاف. يدوي العظمى، بريطانيا رأس يعلو كاملسمار مدبب
مره! بتحكمهم اليل اإلنجليز يسقط –

النتاية! جيش الربيطاني الجيش يسقط –
ترن األنثى، تعني الدارجة باللغة الرصاص، طلقة مثل رأيس اخرتقت «النتاية» كلمة
رأيس من تشملني املدنس، الجنس معنى عىل تنطوي مره، كلمة من إهانة أكثر أذني يف
ملكة يشتمون أنهم أعرف كنت بسقوطها، يهتفون التي النتاية هذه أنا كأنما قدمي إىل
ال فلماذا رجل، فرنسا يرأس كان أنثى؟ وكل امرأة كل معها يشملون فلماذا بريطانيا،
امرأة أخطأت إذا ذكر؟ وكل رجل كل معه يشتمون ال ملاذا الذكر!» جيش «يسقط يهتفون
واحًدا رجًال فإن واحد رجل أخطأ وإذا حواء، كأمهن آثمات النساء كل أصبحت واحدة

أبرياء. وكلهم بريء وآدم أخطأ
الغبار تصاعد الجرس، فوق طريقها يف املظاهرة سارت كالتمثال، جامدة واقفة كنت
التي الطبيبة أعد لم املهانة، مع الرتاب أنفي مأل بقوة، األرض يرضبون أقدامهم تحت
نابية، كلمة إىل تحولت القتال، جبهة إىل للسفر املتأهبة الفدائية األمراض، من تعالجهم

«نتانة». كأنها أفواههم من يلفظونها نتاية،
يف طريته البحر، ناحية من باردة عاصفة هبت كتفي، فوق األزرق الشال كان
يرتجف الجرس، بطن إىل يهبط ثم الفضاء يف يحلق رأيته ألحقه، لم وراءه جريت الهواء،

أزرق. بدم تنزف املذبوحة كالحمامة
استقبلتنا حمراوان، عيناها وتعطس، تسعل ابنتي الربد، من أرتجف البيت إىل عدت
الجرس ع اليل الهيصة إيه الرش؟! هللا كفى ضكطورة يا إيه حصل الباب: عند إبراهيم أم
الزم بنتك واملحروسة الليمونة؟ زي كده صافرة مالك العفرة، من دكتورة يا ادخيل دي؟!

غيام. كلها والدنيا النهاردة خروج بالش لك قلت برد، أخدت
ضكطورة! يا الباشا سعادة –

الفتاح؟ عبد مني الباشا سعادة –
العليم! عبد دار من الكبري الباشا –

94



الثالثي االعتداء

يرتدي رجل خلفه من أنيقة، بدلة يرتدي نحيف طويل رجل مكتبي إىل دخل
دخل خلفهما ومن كبرية، بيضاء وعمامة حريرية جبة فوق اإلنجليزي الصوف من قفطانًا
املنعم، عبد األستاذ املدرسة ناظر خلفه ومن االجتماعي، االختصايص هللا خري األستاذ

يلهثان.
يف القتال جبهة إىل للسفر إشارة القاهرة من أنتظر املقاتلني، بدلة أرتدي كنت
قبل بالحديث هللا خري األستاذ تطوع متسعتني، بعينني البك أو الباشا رمقني بورسعيد،
املتحمسني من البيه سعادة يا نوال الدكتورة خفيفة: سخرية تشوبه صوته أتكلم، أن

النارص. عبد وجمال للثورة
أصبح الدم، منه ترسب النارص»، عبد «جمال االسم لسماع بيه العليم عبد وجه امتقع
مدببة صغرية أسنانه عصبية، بحركة تقلصتا الرفيعتان شفتاه ونحافة، طوًال أكثر شاحبًا
أشعله مرتعشة، بأصابع شفتيه بني ثبته اللون، داكن غليًظا سيجاًرا أخرج الدخان، بلون
تمتم أسود، كثيًفا دخانًا وأنفه فمه من نفخ ثالث، عود انطفأ، حني ثان عود كربيت، بعود

الرب! هايجيبها مش ده الراجل يسمع: يكاد ال بصوت
عنقه، حول بالكوفية وجهه نصف وأخفى الرصاصية بدلته داخل الناظر انكمش
النارص عبد جمال ضد كلمة املرء يسمع أن يكفي كان شيئًا، يسمع لم كأنما جفونه أسدل

الثورة. أعداء من يصبح حتى
ينتمي درجتني، أو درجة أعىل بالحكومة، موظًفا الناظر مثل هللا خري األستاذ كان
األرايض، بأصحاب وصالت يملكها، أرض قطعة له املثقفني، الجامعة خريجي طبقة إىل
عهد يف والشيوخ النواب مجلس يف وأعضاء ومال، وأرض سطوة ذات العليم عبد عائلة
الوحدة أمام لهم الثورة، بعد الجديدة العسكرية بالطبقة ومصاهرات وصداقات امللك،
أو االنتخابات موسم يف بالرجال يمتلئ السنة، شهور معظم السكان من يخلو كبري قرص

املحاصيل. جمع
السيجار دخان خالل من رقيق بصوت بيه العليم عبد أبلغني قصرية، الزيارة كانت
العزبة، يف لالستجمام زوجته مع أسبوع إجازة يف جاء الطبية، كفاءتي عن سمع أنه

فجأة. الرحم من نزيف أصابها
طحلة. يف خاصة عيادة تفتحي نوال دكتورة يا ريت يا –

العليم؟! عبد أستاذ يا ليه –
حكومي. مستشفى أي أو الوحدة يدخلوا يمكن ال ناس فيه –
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أستاذ؟ يا ليه –
الخاصة. العيادات من أقل دائًما الخدمة مستوى –

ثم الخاصة، العيادات من أعىل خدمة وفيها واألجهزة األدوية كل فيها دي الوحدة –
الخاصة. العيادات فتح من الدكاترة يمنع املجمعة الوحدات قانون إن

عىل الرد يف طريقتي تعجبه لم الحوار، هذا من مرسوًرا هللا خري األستاذ يكن لم
يف يوديني ممكن إنه عارفة مش حاف، كده «أستاذ» «وتقوليله البيه: أو الباشا سعادة

داهية.»
هللا.» خري أستاذ يا مالك «وإنت –

املسئول.» وأنا الوحدة رئيس أنا ألني دكتورة، يا مايل «أيوه –
إنت!» مش كالمي عن املسئولة أنا أستاذ «يا –

عاطًال كان شئوني، يف التدخل عن يكف هللا خري يكن لم الوحدة رئيس اسم تحت
الشاي يرشبون ضيوفه، مع والدردشة التكعيبة تحت الجلوس إال وظيفة بال النهار، طول
من جزء كأنها الوحدة، مزرعة يف معهم يتمىش والجوزة، بالضحك يكركرون ويدخنون،
بالشخط سلطته يستعرض األرض، عبيد كأنهم أنفه طرف من املزارعني يرمق أمالكه،
واملرىض العمليات، بغرفة أمامهم يتباهى الصحي، القسم ضيوفه مع يقتحم املوظفني، يف
يفتح النظيفة، البيضاء بمالبسهم واملمرضات واملمرضني الداخيل، القسم يف الراقدين

مريضة. أو مريض فحص يف منهمكة أكون قد استئذان، دون الكشف غرفة
املزرعة. مش الكشف أوضة دي هللا خري أستاذ يا –

وقت. أي يف املرور حقي من نوال، دكتورة يا الوحدة رئيس أنا –
عىل التفتيش حقك من ومش الكشف، أوضة دخول حقك من مش أستاذ، يا أل –

أنا! مسئوليتي دي الصحي، القسم
مسئول الوحدة رئيس إن تقول الالئحة كانت وبينه، بيني الرصاع يدب كان هكذا
بأنه يتفاخر النفوذ، ذوي من معارف له بالقانون، يأبه يكن لم فقط، اإلدارية األعمال عن

لألوامر. يخضع ال أحد بأي اإلطاحة عىل قادر
صوت النار، من قطعة إىل بورسعيد مدينة تحولت ١٩٥٦م نوفمرب ٦ يوم
تتساقط والصواريخ القنابل النرص»، حتى «سنقاتل الراديو، يف يدوي النارص عبد
هبطوا القناصة الشوارع، يف نزلت الدبابات البحر، من يرضب واألسطول الطائرات، من
يف واملارة النوافذ يف الناس عىل النريان أطلقوا البيوت، سطح عىل الهليوكبرت بالطائرات
بيت إىل بيت ومن حارة، إىل حارة من حياتهم عن واألطفال النساء دافعت الشوارع،
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أهل من وأطفال وفتيات فتيان الفدائيني، من فرق تكونت والسكاكني، والشوم بالحجارة
زمالئه عىل ليعرتف عذبوه رضبوه، يقاتل، كان صغريًا غالًما اإلنجليز أمسك بورسعيد،
يف آخر غالم فمه، يفتح أن دون قتلوه ثم عينيه قلعوا واحدة، بكلمة ينطق لم الفدائيني،

تنطق. أن دون ماتت الفدائيني عن بيشء لتديل عذبوها أمه، أمام قتلوه املناخ حي
ضكطورة؟ يا ماتت –

إبراهيم. أم يا ماتت أيوه –
ال فيه، أنا اليل من أهون املوت لكن ابنها، عىل انحرق قلبها الزم عليها كبدي يا –
يكونوا خايفة شوية، يربد قلبي يمكن مات إنه عرفت لو ميت، وال حي ابني عارفة أنا

إرسائيل! جوه السجن يف بيعذبوه
يف ١٩٥١م، حرب يف املكلومات األمهات قلوب ١٩٤٨م، حرب منذ املكلومة األم قلب
الدماء، فيها أُريقت حياتي، يف شهدتها الخمس الحروب ١٩٧٣م، حرب يف ١٩٥٦م، حرب
من يملكون ال واملجهوالت، املجهولني الجنود الفقراء الفالحني وأبناء بنات الضحايا أغلب
الحزين الصوت الظهر، يف الطعن أو الفقر إال الحكومة تمنحهم ال شربًا، الوطن أرض
املجرمني مثل مطاردين أصبحنا وحاربنا السالح حملنا الذين «نحن البرئ: قاع من يأتيني
املبنى تحت سقطت الشهداء، أسماء عليها الحجر من قطعة الطب كلية فناء يف «…

التاريخ. يف واندثرت الجديد
رايحة وأنا الحكومة، يف بهدلوني ياما والدها، تأكل ضكطورة يا الغولة زي بلدنا –
إال منهم شفتش ما ناس، يا فني ابني أسألهم الدايخة، الفرخة زي ملرص، طحلة من جاية
سنني تمان رجعيش، وال الحرب راح اليل ابني معاش من واحد قرش شفتش ما البهدلة،

مرص! أسافر بطلت وخالص طلعت روحي ما لغاية سنة ورا سنة ضكطورة يا
ليلة منتصف يف الحصار، تحت يوًما وأربعني ثمانية بورسعيد مدينة عاشت
االتحاد هدد القتال، بوقف قرارها املتحدة لألمم العمومية الجمعية أصدرت نوفمرب ٧
القرار عىل موافقتها املتحدة الواليات أعلنت بالصواريخ، وباريس لندن برضب السوفييتي
من بريطاني جندي آخر وخرج االنسحاب، إال الثالثة الجيوش أمام يعد لم النار، بإيقاف

١٩٥٦م. ديسمرب ٢٣ يوم بورسعيد
ُرضبت القاهرة يف العرب صوت إذاعة األخبار، ألسمع الراديو مفاتيح أحرك كنت
القاهرة محطة من النرص أناشيد دمشق، إذاعة من ستنطلق أنها سوريا أعلنت بالقنابل،
من مجموعة مع السالح عىل تدربت بالهزيمة غامض إحساس أعماقي يف تتوقف، لم
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نسافر؟ ال ملاذا عالء: اليوزبايش نسأل يوم كل بورسعيد، إىل للسفر تأهبًا القرية، شباب
القاهرة. من اإلشارة ننتظر واحد: رد إال عنده يكن لم ننتظر؟ ماذا

سيايس تهديد مجرد الشعبية املقاومة كانت هل اإلشارة، تأتي أن دون الحرب انتهت
إىل املرصي الشعب يتحول أن أيمكن الشعب؟! تسلح أن الحكومة لهذه أيمكن لألعداء،

يقول؟ الراديو كان كما التحرير جيش
البرشي، التاريخ يف مركزية حكومة أقدم املرصية، الحكومة جوهر من الثورة تغري لم
منذ والحكومة الشعب بني مفقودة الثقة الشعب، قهر عىل العبودية عهود منذ تمرست
أن لحكومة يمكن ال واملحكومني، الحكام بني التاريخ يف معروف تناقض السنني، آالف
السالح. وثانيها املعرفة أولها األساسية، حقوقه الشعب تسلب أن دون عرشها! عىل تستمر
نتجمع كنا بالضبط، يحدث ماذا نعرف لم الحقيقة؟! عنا تحجب القاهرة إذاعة
مفاتيح نحرك السالح، عىل تدرب الذي والفريق األولية، اإلسعافات فريق الراديو، حول
مع اشتبك طحلة، قرية من فدائي شاب معنا كان الخارجية، اإلذاعات عن بحثًا الراديو
تعقبه اإلشارة، انتظار دون بورسعيد إىل السفر قرر ساخن، حوار يف عالء اليوزبايش
رضبوه الرشطة، مركز يف البوليس لرجال سلمه بنها، محطة يف وأمسكه عالء اليوزبايش
ضد هتفوا غاضبني، املعسكر يف الشباب تجمع مكسورة، ذراعه القرية إىل عاد أيام، ثالثة
حني بيتي يف كنت اآلخر، هو ضده هتفوا هللا، خري األستاذ لهم تصدى عالء، اليوزبايش

الخونة! يسقط الهتاف: سمعت
املباحث، من رجل يتقدمهم الرشطة، رجال من فرقة القرية إىل جاءت التايل اليوم يف
البيوت فتشوا الشباب، بعض القبضعىل تم سوداء، نظارة وراء عينيه يخفي مربع قصري
رأيته املباحث ضابط اإلرهاب، من جوٍّا أشاعوا واألمهات، اآلباء رضبوا السالح، عن بحثًا
مجرد دقيقتني؟ وقتك من آخذ دكتورة يا «تسمحي الصحي: القسم يف مكتبي يدخل

سؤالني.» أو سؤال
إىل تصالن قد الدقيقتني أن أعرف لم بعد، أعرفها أكن لم البوليس، لغة هي هذه
سبتمرب ٦ يف بيتي من أخذوني حني أكثر، هو ما تعني وقد ساعات، ثالث أو ساعتني
وجدت ثم دكتورة» يا سؤالني أو سؤال «مجرد العبارة: هذه إال منهم أسمع لم ١٩٨١م

السجن. داخل نفيس

انترصنا الراديو، يف تكف ال األغاني مغربٍّا، بارًدا كان طحلة قرية يف ١٩٥٧م عام شتاء
تلتفيف ضبابية أصابع يلتئم، لم القلب يف الغائر الجرح الهزيمة، أدرك أعماقي يف انترصنا!
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وجهي، أخفي الغطاء تحت أتكور يطلع، ال صوتي ألرصخ، فمي أفتح عنقي، حول النوم
كانت هللا، بوجود كإيمانهم بوجودها يؤمنون القرية أهل العفاريت، تخاف كالطفلة
وأرواح العفاريت بها تطرد يس، سورة تنام أن قبل تقرأ القرية، أهل مثل إبراهيم أم
والفنجان، الودع يف الغيب تقرأ العرافة ضكطورة»، يا القرآن يف ذكرهم «ربنا الجان
يف هللا يزوره الضلمة، األوضة يف يحبلن حمدان، الشيخ إىل يذهبن النساء من العاقرات
عىل القدرة أعطاه البرص، وأفقده هللا اصطفاه أعمى أنه رغم الحجاب عنه ُرفع املنام،

أجسادهن. من العفاريت وطرد النساء تحبيل
ضكطورة.» يا العفريت ركبها زيدان الحاج بنت مسعودة «البت –

إبراهيم؟!» أم يا إيه فارغ وكالم إيه «عفريت –
يجعل ربنا العظيم، هللا «أستغفر العنق: عند جلبابها فتحة يف إبراهيم أم تبصق
واقفة، تنهض ضصطور.» سيادنا يا ضصطور ضكطورة، يا قلوبهم عىل خفيف كالمك
مسعودة بنته أخد زيدان «الحاج الذباب: تهش كما حولها من العفاريت بذراعيها تهش

ضكطورة.» يا راكبها فضل العفريت لكن حمدان للشيخ
إبراهيم.» أم يا نصاب راجل ده حمدان «الشيخ –

ضكطورة.» يا هللا أولياء من ويل ده العظيم، هللا «أستغفر –
بنت مسعودة ركب الذي العفريت عن شيئًا إبراهيم أم تحكي أن دون يوم يمر ال
كشف «ربنا املجاورة: القرى يف العميان املشايخ عىل بها يدور أبوها كان زيدان، الحاج

العميان.» إال ربنا يعرف حدش ما ضكطورة، يا عنهم الحجاب
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يتحدى األخرى، العفاريت مثل عفريتها يكن لم القرية، حديث والعفريت مسعودة قصة
عبارة الرجيم» الشيطان من باهلل «أعوذ ذاته، الشيطان هو يكون ربما الصالحني، هللا أولياء
من باهلل االستعاذة عن إبراهيم أم تكف ال اللحد، إىل املهد من القرية أهل ألسنة عىل تجري
النساء وعقول عقلها، داخل الكائنات هذه أطارد أصبحت والعفاريت، والجن الشيطان
واملمرضات زينات الحكيمة البيوت، عىل املرور كان الخميس يوم القرية، يف والرجال
ناس، يا عفاريت اسمها حاجة فيش «ما الخزعبالت، ضد واحدة جبهة الصحي واملثقف
بني إال عفريت «ما طفلة وأنا جدتي من سمعتها العبارة هذه آدم.» بني إال عفريت ما

آدم.»
لعلوم أيمكن الكريم، هللا كتاب يف وردت الخفية، األرواح هذه مقاومة سهًال يكن لم
الكبرية، األرايض وأصحاب العمدة هو لنا مقاومة الناس أكثر هللا؟! كلمة تحارب أن الطب
حمدان، والشيخ الخفر، وشيخ الخفراء، من األمن ورجال الصحة وحالقو الجامع، وشيخ
تعيش أن يمكن ال املدينة، يف أختها مثل القرية يف الحاكمة الطبقة واحدة، جبهة كانوا

العفاريت. وجود دون
أن أيمكن الظلمة، تشقان عيناي الليل يف أميش أصبحت التحدي، إرادة تملكتني
أصبحت اليوم الظالم، يف السري أخاف كنت طفولتي يف لوجه؟ وجًها بالعفاريت ألتقي
الظالم يف أرضب صغريًا، كشاًفا يدي يف أحمل عمري، من والعرشين السادسة يف طبيبة

الغيبية. القوى ضد
وفني؟ إمتى ركبك العفريت مسعودة يا قولييل –
اعرفش. ما ربنا وحياة ضكطورة يا اعرفش ما –
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األطباء، وليس الشايف هو هللا أن يؤمن زيدان الحاج أبوها الدار، صحن يف راقدة كانت
ولم العفريت ركبها أبيها، شقيقة عمتها عن الجنون ورثت أنها ترى فطنة الحاجة أمها
الكربيت، عود أشعلت ثم رأسها فوق الجاز صفيحة سكبت نفسها، حرقت حتى يغادرها
والنار الجرس فوق تجري أراها النوم، يف تطاردني الليل، يف تؤرقني مسعودة صورة
املمدود كاألنني أذني، يف كالطنني الوسادة، تحت من يأتيني رصاخها فيها، مشتعلة
سمعتها امرأة وكل نعمات وطنط أمي وأنني طفلة، وأنا جدتي بأنني يذكرني يناديني،

الليل. يف تنئ
ده! العفريت حكاية منها أسمع الزم بيتها يف ملسعودة رايحة أنا –

زيارة بالش نهاية، مالهاش العيَّانني وطوابري بيزيد عليكي الشغل ضكطورة يا –
الرباغيث. إال منها ينوبك ما البيوت

أكشفه. الزم رس فيها املسألة مخي، داخلة مش دي العفاريت حكاية إبراهيم أم يا –
مالهومش رشهم، يكفيكي ربنا دول والعفاريت إيه عىل حاتكشفي ضكطورة يا –

منهم. األقوى إال
وحدها وأسيبها هنا الدكتورة أكون يمكن ال إبراهيم، أم يا ملسعودة رايحة أنا –

للعفاريت.
فوق الطفولة، من يأتي بعيد عميق صوت مسعودة، إىل يدفعني صوت أعماقي يف
جسمها طفلة قليلة، سنوات ببضع تكربني الخادمة سعدية تميش، أراها البحر شاطئ
كفر يف أمها إىل العودة أرادت أمي، رضبتها أن بعد البيت من هربت كالبوصة، نحيف

الصفيح. من حلق أذنها ويف اإلسكندرية شاطئ عىل تاهت الشيخ،
إزاي؟ ركبك العفريت مسعودة يا قولييل –

ضكطورة. يا عارفة مش –
مسعودة. يا تفتكري حاويل –

ضكطورة. يا حاجة فاكرة مش –
ومالمحها، لهجتها جدي، املرحوم بيت يف الصغرية الخادمة بشلبية يذكرني صوتها
متكورة واسًعا، جلبابًا ترتدي عاًما، عرش أربعة كان عمرها البرشة، سمراء الجسم نحيفة
ترفعهما واسعتان سوداوان عيناها جسمها، حول الجلباب أطراف تشد نفسها، حول
عادت ثم القطار، محطة إىل فهمية طنط أخذتها ركبتيها، بني رأسها تخفي ثم نحوي

بدونها.
أساعدك. ممكن أنا تفتكري حاويل مسعودة يا –
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ضكطورة. يا حاجة فاكرة مش –
وراكي؟ من وال قدامك من مسعودة، يا منني جالك العفريت –

ضكطورة. يا ورايا من –
مسعودة؟ يا إزاي وراكي من –

وركبني. ورايا من جه العشا صليت ما بعد ضكطورة يا راكعة كنت –
األسود، جلبابها داخل مرتبعة جوارها إىل جالسة كانت فطنة، الحاجة أمها انتفضت
العفريت مسعودة، يا بت يا يخزيكي «إلهي السوداء: طرحتها بطرف وجهها نصف أخفت
دوا شوفيلها ضكطورة يا يخليكي إلهي الصال، سجادة من ويخاف بت يا ربنا من يخاف
«إنتي أمها: ترضب كادت فجأة مسعودة نهضت عمتها.» املرحومة زي مجنونة أصلها
األم فعلت ماذا رأيس، يف شيئًا أضاءت أذني، يف العبارة رنت ياخدك!» ربنا يامه املجنونة
التخلص حاولت أمها، حضور يف تنطق أن لالبنة يكن لم املوت؟ االبنة لها تتمنى حتى
نفسها يف تعمل «خايفة وراءها: تدخل املرحاض دخلت إن كظلها، ابنتها تالزم األم، من

نفسها.» حرقت عمتها املرحومة ضكطورة، يا حاجة
هاربة وتجري النوم من أحيانًا تنهض يوم، بعد يوًما سوءًا تزداد مسعودة حالة
يوم ذات الحمارة أبوها أركبها أهلها، إىل بها يعودون الليل، خفراء يمسكها الجرس، فوق

يشفيها.» ربنا يمكن ضكطورة يا يومني املستشفى يف عندك «خديها إيلَّ: بها وجاء
يف عليها أمرُّ زينات، الحكيمة رعاية تحت خاصة، غرفة أعطيتها الداخيل القسم يف
أنام أن قبل املرىض، فحص من االنتهاء بعد الظهر ويف الخارجية، العيادة قبل الصباح
من أكثر عليها تحنو زينات حكايتها، أعرف أن أحاول معها، أتحدث غرقتها، يف أزورها
بالعقاقري، تعالج ال زينات يا الحاالت «هذه املهدئات، من صغرية جرعات تعطيها األم،
زينات تفرغت لألزمة.» الحقيقي السبب عن البحث من بد ال الكهربية، الصدمات أو
الليل، يف معها تسهر معها، تأكل اآلخر، الرسير فوق تنام الغرفة، تشاركها ملسعودة،

حياتها.» عن لك وتحكي تتشجع يمكن زينات يا حياتك عن لها «احكي
عن تحكي زينات كانت مسعودة، غرفة يف الثالث نحن جلسنا الليايل إحدى يف
له عجوز، جزمجي من يزوجها أن أراد الرشابية، حي يف أبيها من هربت طفولتها،
بال العيني، قرص يف ممرضة كانت أبيها عائلة من امرأة احتضنتها عمرها، من حفيدة
دلوقتي عمري «أنا التمريض مدرسة أدخلتها ابنتها، هي أصبحت أطفال، وال زوج
والناس خالتي املرحومة زي العيني القرص يف حكيمة أبقى عاوزة سنة وتالثني واحد
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أطفال مليانة الدنيا لكن اتنني، وال طفل لك يكون عشان زينات يا اتجوزي يل تقول كلها
كنت وإذا املالجئ، يف أطفال وياما دول، إيديا عىل اتولدوا أطفال وياما يشيل، من قفا عىل

دكتورة؟» يا رأيك إيه وال منهم، طفل أتبنى أقدر أطفال عاوزة
الرشعية؛ أو القانونية الناحية من مشكلة تقابلك يمكن لكن زينات يا تقدري طبًعا –

اإلسالم. يف ممنوع التبني ألن
عند زماني كان الحكيمة خالتي لوال وبركة، خري كله ده دكتورة، يا ليه ممنوع –
وأنا سنة بخمسني مني أكرب كان عاوزه، هو اليل يفَّ يعمل الجزمجي العجوز الراجل
دكتورة يا أشوفه ملا يتنفض جسمي وكان سنة، أربعتارش مسعودة عمر من كده يدوبك

املوت. عزرائيل كأنه
ثم مبهم، صوت عن شفتاها انفرجت لحظة، رسيرها فوق مسعودة انتفضت
التبني ليه دكتورة يا «لكن تحكي، وهي زينات فوق ثابتتان عيناها بإحكام، أطبقتهما
واملالجئ واألطفال، اليتامى عىل يعطف دايًما كان محمد سيدنا ده اإلسالم، يف ممنوع
طريق أعرف ما قبل شهرين فيها عشت أنا الكافر، عىل تصعب حالتها دكتورة يا
يف مرة أخدني فندي، يا نقوله واحدة بعني مرشف عندنا كان الحكيمة، خالتي بيت
زي راكبني فوقي لقيته وبعدين بالخيزرانة، رضب يا وهات الباب، وقفل بتاعته األوضة

و…» الحمارة
ثم ممدودة حادة مسعودة، فم من الرصخة انطلقت حني فمها زينات أطبقت
«كالمك زينات: أذن يف همسُت يرتعد، جسمها املالءة، تحت رأسها أخفت فجأة، انقطعت

اليوم.» يف قرص نص إديها كده كفاية حياتها، يف وتًرا مس
قضيتها ساعات ثالث املتورمتني، قدَمي إبراهيم أم دلكت الليلة تلك أنام أن قبل
تملؤني مريحة، غري زينات وحكاية مريح غري القش من الكريس مسعودة، غرفة يف جالسة
أنني وأحلم أنام كنت والعريس، األهل من الهرب يف فكرت طفولتي يف الغامض، بالحزن
رجل الظلمة يف يقابلني سعدية، تاهت كما الالنهائي الطريق يف أتوه وحدي، الليل يف أميش
من تخرج جسدي، من بجسده يقرتب الباب، عيلَّ يغلق أفندي، يا املدرسة يف البنات تناديه
إنتي ضكطورة «يا الغليظ: كاإلصبع فخدي بني يشء ويزحف ودخان، غريبة رائحة فمه
ضكطورة يا العفاريت أصل الزار، إال عالج لها فيش ما مسعودة البت مع نفسك تاعبة

والرقص.» الطبل من تخاف
إيه.» فارغ وكالم إيه زار إبراهيم، أم يا «اسكتي –
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الزار، إال جتتي من تطردها حاجة يف وما العفاريت ركبتني ياما ضكطورة يا «أنا –
طبيب.» تسأل وال مجرب اسأل

مدربتان يداها طبيب، تسأل وال مجرب اسال تدلكني، وهي أذني يف ترسي العبارة
ظهري فوق تتوقف الفقري، العمود سلسلة فوق أصابعها تميش األلم، موضع تعرفان
والتجربة: الخربة بحكم تعرفها محددة، نقطة فوق واحد بإصبع تضغط معينة، فقرة عند

ضكطورة؟» يا بتوجعك اليل الحتة دي «هي
بالضبط.» دي هي إبراهيم أم يا «أيوه –

وبطن والقدمني، والساقني، والذراعني، والكتفني، القدم، مؤخرة يف تبحث يداها تدور
العبارة هذه أوي.» كتري تعب جواكي إنتي ضكطورة «يا األصابع: وغضاريف القدم،
الشاطئ عىل «سياتل» مدينة يف اإلنجليزية، باللغة سنة وثالثني ثماٍن بعد سمعتها ذاتها
من شهور ستة قضيت الشمالية، أمريكا يف «الباسيفيك» الهادي للمحيط الغربي الشمايل
مثيل، الستني تجاوزت صينية زميلة يل كانت واشنطن، جامعة يف زائرة أستاذة ١٩٩٤م
مستطيلة صغرية علبة معها بيتي إىل جاءت الغرضويف، االنزالق آالم عن أتحدث سمعتني
فوق األلم، مواضع حددت املدببة الرفيعة بأصابعها الصينية، اإلبر من مجموعة داخلها
إبراهيم أم حددتها التي املواضع بالضبط هي كانت اللحم، يف إبرة غرزت موضع كل
You have a اللغة: اختالف رغم صوتها يشبه يكاد وصوتها طحلة قرية يف بأصابعها
آن» «كوين ضاحية يف بيتي نافذة من البحرية ومياه lot of pain inside you Nawal

النيل. كنهر الهادئة حركتها يف تبدو
السادسة منذ وعماتي، الحاجة ستي مع الزار حفالت بعض شهدت طفولتي يف
وأمها ومسعودة إبراهيم، أم مع القرية طبيبة وأنا إليه ذهبت الزار، أشهد لم عمري من
ترج الطبول دقات معهن، وأنا الرقص حلبة داخل أصبحن كلهن وعماتها وخاالتها
تذوب والسماء، األرض ترج الطبول دقات الروح، يف الجسد يذوب الروح، ترج الجسد،
من إبراهيم أم أعرف أكاد ال واحد، جسد يف تذوب كلها األجساد السماء، يف األرض
تتشكل والشبة املحروق، البخور مع تتصاعد األبخرة شلبية، من مسعودة وال مسعودة، أم
ينطلق الرصاخ بعينه، الشيطان أو العفريت هو الدخان، من جسًدا تصبح النار، داخل

يحرض!» عفريت عليه واليل محرض شيخ يا محرض «شيخ كالزغاريد، الحناجر من
األثداء الحمراء، كالثعابني النار ألسنة حول تتلوى عقالها، من انطلقت األجساد
تتطاير ضفائرها انفكت الطويلة الشعور الطبول، انتفاضات مع تنتفض واألرداف
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شيخ واحد: نفس يف يرصخن آخرها عن مفتوحة األفواه البحر، جنيات كرءوس منكوشة
ركبهم من وكل العفاريت كل حرضت يحرض! عفريت عليه واليل محرض شيخ يا محرض
والعويل الرصاخ الزمن، سباق يف كأنما تلهث واألنفاس يتصبب أصبح والعرق العفاريت،
فرخة أو ديك هو ربما الدم؟ جاء أين من بالدم، يختلط العرق الطبول، بدقات يختلط
واللحم، اللحم بني التمييز يمكن ال آخر، لحم أو لحمها يف أظافرها غرزت امرأة أو ذُبحت،
فيغطي األمام إىل نفسه يقذف املنكوش األسود الشعر واحد، جسد يف النسوة ذابت
الجلباب الردفني، أطرافه ترضب الظهر فيغطي الخلف إىل نفسه يقذف ثم النهدين،
الجلباب، فينفتح األرض ترضب اليمنى القدم الذيل، حتى الصدر من مشقوًقا أصبح
الشق يتسع اليرسى، بالقدم األرض ترضب الهواء، يف الساق ترتفع الفخذ، استدارة تظهر
مع البطون ترتعش البطن، إىل هابطة الثدي استدارة الجانب من تظهر الجلباب، يف
من تنهض ثم الرتاب تلعق األرض، تالمس األرض إىل الرءوس تتهاوى الطبلة، ارتعاشات

يحرض! عفريت عليه واليل محرض شيخ يا محرض شيخ جديد:
املطلق النقاء صدمة الجسد، سياج من العقل وانفلت العقل، سياج من الجسد انفلت
الحرية صدمة هللا، مع لوجه وجًها يلتقي الشيطان صدمة املطلق، الفساد مواجهة يف
ترصخ آخرها عن مفتوحة واألفواه املحمية، كاألسياخ الكهربية، كالصدمة االحتباس تواجه
أمهاتهن، بطون من ُولدن منذ األزيل، بالحزن األبدي، بالخالص بالفرح واللذة، األلم من
املوت، حتى الدم ونزفن الزفاف ليلة ُرضبن منذ أجسادهن، يف تقطع املوىس امتدت منذ
امتصت منذ أكبادهن، املر وكوى بطونهن، امللح وحرق أقدامهن، األرض حرقت منذ

وبناتهن. صبيانهن املوت والتهم أوالدهن، الحرب وأكلت دماءهن، الدودة
بأعىل ارصخي بت! يا جتتك من يطلع العفريت خيل مسعودة يا بت يا ارصخي

ارصخي! مسعودة يا صوتك
يف يعلو رصاخها النسوة، وجميع مسعودة من أعىل بصوت إبراهيم أم ترصخ
املالئكة أذان يخرتق السابعة، السماء حتى األخرى وراء واحدة السموات يخرتق الكون،
اآلخر وراء واحًدا األنبياء عىل تنادي األحد، الواحد هللا الكون رب عىل تنادي والشياطني،
والسيدة خديجة السيدة عىل تنادي املرسلني، آخر محمد سيدنا حتى إبراهيم سيدنا من
الغائب ابنها إليها يعيدوا أن جميًعا منهم تطلب املسيح، أم العذراء، مريم والسيدة زينب
السماء، من الهابط ابنها تحتضن آخرهما عن ذراعيها تفرد سنني، ثماني منذ الحرب يف
الريح، بساط فوق ثابتتان قدماه بالرباشوت، أشبه مفتوحة مظلة االثنتني بيديه يمسك
زغاريد كل من أعىل إبراهيم، أم حلق من الزغرودة تنطلق زغاريد، إىل الرصاخ يتحول
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تعال حبيبي يا تعال بالرباشوت أهو نازل إبراهيم وابني مفتوح السما «باب النسوة:
بذراعيها ابنها تعانق الفرح، بريق يكسوهما عينيها من تنهمر دموعها أمك!» حضن يف
جميًعا تضمهم والالوعي، الوعي والجسد، الروح والحقيقة، الحلم تضم صدرها، إىل تضمه

االثنتني. ذراعيها بني
يف ويجيء يروح يالزمني، السؤال العقل؟ بلغت أنها أم عقلها إبراهيم أم فقدت هل
الحقيقي العقل أيكون وأكتب: الرسية مفكرتي أفتح الفانوس ضوء تحت الليل يف رأيس،

فقدانه؟ عىل القدرة هو
نام الفجر، قرب مسعودة تمددت بدًرا، املكتمل القمر ضوء تحت الليل، هدأة يف
الغزير، بالعرق مغسول وجهها الهواء، حفيف يشبه خافت بصوت تهذي كانت الجميع،
مسعودة صوت بعد، تنهض لم أعشاشها يف العصافري الندى، بقطرات تلمع الشجر أوراق

كالحلم: واملكان الزمان بعد من أذني يف يرسي

ضكطورة، أبقى ونفيس شاطرة املدرسة يف وكنت سنني، عرش عمري كان
كبري راجل العمدة، عم ابن من عني غصب وجوزوني وأمي، أبويا مسكوني
وقتال حرامي كان أصله منه، تخاف كلها والناس أبويا، أبو سيدي من أكرب
أقوله وكنت ومخلفني، متجوزين مرص يف وبنات أوالد وعنده مراته، قتل قتال،
قامت بت يا قومي ويقول نائمة وأنا الظلمة يف عيلَّ ينادي وكان سيدي، يا
زي كان املزارع، يف الدار بره وأهرب سامعاه، مش نفيس أعمل قيامتك،
ويقول: ذراعي من يشدني أرض، سابع من يجيبني فني، أنا يعرف العفريت
يناولني سيدي، يا حارض قويل طول، عىل تيجي بت يا عليكي ينادي سيدك ملا
عشان بإيده فمي ويكتم الحمارة، يركب ما زي فوقي ويركب صدغي عىل كف
زي فوقي وهو تطلع وروحي ضكطورة يا أموت وكنت يطلعش، ما صوتي
وأنا الفراش فوق يتمدد لتحت، فوق من أدلكه ينام ما قبل الزم وكان الجبل،
صباع صوابعه أدلك مرتبعة، قاعدة وأنا بطني يف قدمه يحط رجليه، تحت
بت يا ادعكي ويقول: بطني يف بكعبه يرضبني أدلكه، القدم ومشط صباع،
يف بكعبه يرضبني بت؟ يا بوكلهولك اليل األكل فني كده؟ خرعة مالك أوي،
عشان رجليكي بت يا افتحي بت؟ يا فني يروح بينزل األكل ويقول: بطني
قويل بت يا انطقي ويقول: بالجالبية رايس يغمي كان فني؟ بريوح األكل أشوف
يخليك ربنا اعرفش، ما والنبي سيدي يا اعرفش ما له وأقول فني، بريوح األكل
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بت يا فني بتحرقك يل يقول النار، زي بتحرقني حاجة فيه عمرك ويطول
حاجة أحس ضكطورة يا كنت اعرفش، ما والنبي سيدي يا اعرفش ما انطقي،
عمود يكون ما زي إيده، يف إيه يمسك كان اعرفش ما جسمي، يف النار زي
بكفه يرضبني أرصخ ملا بطني، يف يرضبني الخشب، الكريس رجل أو حديد
بت، يا فني بريوح األكل تقويل عاوزة مش ويقول بإيده، نفيس يكتم فمي، عىل
عارفاها التايهة، الحتة من بت يا أجيبه الزم داهية، أنهي يف بريوح أشوفه الزم

بت؟! يا فني التايهة الحتة

الوعي، تفقد اإلغماء، يصيبها حتى حكايتها من الحد هذا إىل تصل مسعودة تكن لم
ترفع األرض، ناحية السماء، ناحية حولها، تتلفت مرعبة، نظرة عينيها تكسو النطق، تفقد
تهدأ رصع، بنوبة أشبه وجهها، عضالت تتصلب العفريت! عني حوشوا وتشهق: ذراعها
التقرير: هذا كتبت املرض تشخيص يف بالعرق، مبللة العميق النوم يف وتغط قليل بعد

الداخيل بالقسم البقاء وتحتاج عصبي بمرض مصابة زيدان مسعودة املريضة
إىل تعود أال شفائها بعد أنصح الطبية، الرعاية تحت الشفاء لها يتم حتى
كل يرضبها عاًما، وخمسني بواحد يكربها املرض، سبب فهو زوجها، بيت
عىل أبوها أرغمها هلل، تصيل ساجدة وهي الخلف من جنسيٍّا ويغتصبها ليلة
كربت أن بعد اإلله، أنه تظن كانت العمر، من العارشة يف وهي منه الزواج
بالكشف القرية، يف النسوة يركب الذي العفريت أو الشيطان أنه تصورت قليًال
ناتجة الرشج، فتحة يف وقروح مزمنة بالتهابات مصابة أنها اتضح عليها الطبي
صغرية، طفلة جسد داخل كبري لرجل الذكري العضو إدخال يف العنف عن
الثامنة يف وهي الزوجة تعرف لم أعوام، ثمانية ملدة ليلة كل العنف هذا وتكرار
ارتد إذ العصبي املرض طريق عن إال أزمتها من تخرج كيف عمرها من عرشة

عفريت. شكل عىل املكبوت الخوف

عمرك.» يطول ربنا إلهي طول، عىل هنا تخليني ضكطورة يا «والنبي –
أصبحت التأمت، والجروح القروح للشفاء، تماثلت أن بعد مسعودة صوت هو هذا
أرشق تبتسم، يرينها مرة ألول املمرضات، مع تتحدث الداخيل القسم ردهات يف تميش
هددت غرفتها، باب نفسها عىل أغلقت املستشفى، من يستلمها زوجها جاء باألمل، وجهها
رأسه يلف السكروتة، من الجبة تحت كرش له الجثة سمني زوجها نفسها، تحرق أن
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بالربو، املصابني بصوت ويسعل ويحوقل يبسمل صفراء، مسبحة يده يف خرضاء، بعمامة
الواسعتني. أنفه بفتحتي يلصقها بخاخة جيبه من يخرج

الدار. ع إيدي يف أخدها الزم ضكطورة يا مراتي مسعودة –
عليكي. وقلبي أبوكي أنا جوزك مع وارجعي مسعودة يا اعقيل –

راحتها. عىل خليها ترجع، عاوزة مش البنت زيدان حاج يا –
مارجعتش وإذا ورسوله هللا سنة عىل مراته دي ضكطورة يا إزاي راحتها عىل –

واآلنون. ربنا عارف راجل ده بالعافية يرجعها بالذوق
يكن لم الرشعي، حقه يعرف كان زوجها القانون، تعني العامية باللغة اآلنون كلمة
قانون حسب يعيدها أن يمكن خرجت إن إذن، بدون زوجها بيت من تخرج أن للزوجة
رجال يحملها الرشطة، مركز يطلب أن يمكن العودة رفضت إن الشخصية، األحوال

القانون. يف الطاعة بيت يسمونه زوجها، بيت إىل البوليس
يستند الطب، من أقوى القانون زوجها، عن بعيًدا مسعودة ألبقي بالطب تحصنت
سبق مسعودة، عن أتخىل أن يل يكن لم والرشع، هللا تصارع كمن أصبحت هللا، رشع إىل
الوحدة طبيبة أنا اليوم قوة، وال حول بال طفلة كنت وشلبية، سعدية عن تخليت أن

املسئولية؟! عن أتخىل فهل املجمعة،
بيت إىل بالقوة أخذوها البوليس، رجال بمجيء إال املستشفى من مسعودة تخرج لم
األعىل املجلس إىل ضدي شكوى أرسل هللا، خري األستاذ الوحدة رئيس معهم كان زوجها،
رئيس ملكتب واحدة نسخ، ثالث من الكاتبة، باآللة فولسكاب، صفحات ثالث بالقاهرة،
الثالثة املجلس، عام أمني سالم، عبده الدكتور ملكتب الثانية جالل، بك فؤاد األعىل املجلس
عبده الدكتور بمكتب القاهرة يف كامل عام بعد الشكوى قرأت الجمهورية، رئيس ملكتب
بمحافظة املجمعة طحلة وحدة طبيبة السعداوي نوال «الدكتورة اآلتي: ملخصها سالم،
الرشيعة عىل التمرد عىل النساء وتحرض العامة واآلداب للقيم ازدراء تظهر القليوبية

والقانون.» اإلسالمية

عيلَّ تَنَْقضُّ به، أقوم عمل كل يف تحارصني إيل، املوجهة التهمة هي أصبحت العبارة هذه
عهد، إىل عهد من الحكومة دهاليز يف تنتقل خطوة، كل يف تطاردني أكتبها، كلمة كل يف

اليوم. حتى عاًما أربعني العام، وراء العام
الواقع يف لها املنتهكون هم والرشيعة واآلداب القيم عن املدافعني أن حينئذ أعرف لم

والحقيقة.
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الثاني األسبوع يف واحًدا، أسبوًعا مسعودة عاشت النيل عىل املطل زوجها بيت يف
محطات يف والحقول، املجاورة القرى يف كامًال، أسبوًعا البوليس عنها بحث اختفت،
جاءوا والعوالم، الغوازي بيوت يف واملالجئ، املستشفيات يف الرشطة، أقسام يف القطارات،
سطح فوق طافية مسعودة ظهرت ثم فتشوه، بيتي دخلوا ركنًا، ركنًا فتشوا الوحدة إىل

بنها. ومدينة الرملة قرية بني ما الحدود عند جثتها عىل عثروا النيل،
جواري إىل يداي األبيض، معطفي داخل الجرس فوق وقفت أغرب، ترابيٍّا يوًما كان
ينتشلونها مسعودة أرقب السود، الجالليب داخل املقهورات النسوة مثل واقفة مشلولتان،
عام، آالف عرشة عمره العجوز، لإلله يلقونها كانوا الصغرية كالعروسة النيل، مياه من
النيل»، «عروس اسم تحت إليه منهن الواحدة تَُزفُّ الصغريات، العذراوات إال يشتهي ال
قلب يشق األخري، الجليدي العرص يف الثلوج ذوبان بعد املطر سيول ابتلع كما يبتلعها
بالفيضان يرتفع كيلومرتًا، ٦٨٢٥ مسافة يجري والقفار، والصحاري الصخور عرب أفريقيا
واحدة مطر نقطة السماء من تسقط يونيو، يسمونه بئونة، شهر من عرش الثاني ليلة
عام، آالف خمسة منذ الجدران عىل ينقشونها كانوا النقطة، ليلة يسمونه النيل، فيفيض
عىل أحد يجرؤ وال النيل من يخرج الذي اإلله هو «هذا يكتبون: الهريوغليفية باللغة
الليل، يف املصابيح له يشعلون املوتى، ملك الطلسم أوزوريس يسمونه كانوا عنه.» الكالم
الوز له ويذبحون الطعام يقدمون املعبد، يسمونه البيت له يبنون يديه، بني يسجدون

والحمام. والبط
جلبابها الرجال، أذرع بني محمولة رأيتها العجوزين، ذراعيه بني من انتشلوها
واقفون، كلهم القرية وأهايل وزوجها وأمها أبوها كالبوصة، النحيف بجسدها ملتصق
واقفة أنا بالغبار، محملة الرياح رمادية، القرية سماء الناس؟ هؤالء كل جاء أين من
فوق جالسون ونساء رجال واملمرضات، زينات جواري إىل أنتظر، األبيض معطفي داخل
تعرب رمادية سحب نتف وعويل، بعيد من كالب ونباح الطاحونة صوت ينتظرون، الجرس
جلبابه يشمر يلمها شبكته، يرمي كان وحيد صياد مخدر، شبه نائم يشء كل ميتة، سماء
أقدامهن عىل سائرات وجنئ والبيوت الحقول تََرْكَن النسوة وينتظر، يقف الجرس إىل يأتي
حول حزامها عكازها، عىل تتكئ عجوز الجرس، من الخلفي الجانب عند وقفن املشققة،
حول طرحتها تشد قش من خص يف تعيش وحيدة امرأة مسودتان، قدماها جلبابها،
كعبان جلبابها تحت من يلوح الذابلتني، عينيها تعرص وهي الجرس نحو تسري رأسها،
بكربياء، يسريون أقبلوا الحرير والصداري الكاشمري بالجالبيب رجال بالطني، ملطخان
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املكبوت عودة

الحارات من وجاءوا ألعابهم فضوا والبنات األوالد العيال ظهورهم، خلف معقودة أيديهم
كأنما النيل، فوق الطافية الجثة ظهور ينتظرون ذاهلني واجمني بعيًدا وقفوا واألزقة،
وأنا جاءوا املنتظر، املهدي ظهور أو الكنيسة، قبة فوق مريم العذراء ظهور ينتظرون
عن عجزت بالذنب، أشعر أعماقي يف حراك، بال الطبي معطفي داخل واقفة جئت، أيًضا
تواجه وحدها تركتها عاًما، عرش اثني منذ شلبية إنقاذ عن عجزت كما مسعودة إنقاذ
أهلها إىل عادت هل القطار؟ من بنفسها قذفت هل السفاح، الجنني بطنها يف العالم،
أحد يف طفلها؟ كتفها فوق القاهرة شوارع يف طعامها أتتسول فقتلوها؟ الصعيد يف
العقلية األمراض بمستشفى عنرب يف النساء؟ بسجن زنزانة يف الدعارة؟ بيوت أو البارات

بالعباسية؟
الزمان بعد من أراهما متشابهان، توءمان وشلبية، مسعودة تعيش ذاكرتي يف
بلون السمراء البرشة الشاحب، النحيل الوجه السحب، يف فرجة من عيلَّ تطالن واملكان،
املمصوص الصغري الجسم الطفولة، وحزن بالخوف اململوءتان العينان النيل، طمي
كما ذاكرتي من ضاعت وسعدية الرشعي، غري االغتصاب ضحية شلبية راحت كالبوصة،

عاًما. وخمسني سبعة منذ األبيض البحر شاطئ عىل ضاعت
عمري من العارشة يف كنت املرسح، خشبة عىل وقفت منوف يف االبتدائية املدرسة يف
امليت زوجها جسد إىل الحياة أعادت واملعرفة، الحكمة ربة كانت إيزيس، اإللهة دور ألعب
«ال تموت: أن قبل الوصية يف لها كتبت السماء، إلهة كانت نوت اإللهة أمها أوزوريس،
من سلطتها تستمد لشعبها إلهة تكون أن بعدي من العرش ستيل التي ابنتي أويص

عادلة.» رحيمة حاكمة تكون أن أوصيها بل األلوهية قداسة
قبل ٤٩٨٨ عام بالضبط عام، آالف سبعة منذ الحجارة عىل منقوشة العبارة هذه
األلوهية قداسة من سلطته يستمد اإلله وأصبح التوراة كتاب يف الوضع انقلب كيف امليالد،
َال هللاَ ﴿إِنَّ اآلية: هذه عند توقفت هللا كتاب ويف والرحمة؟! العدل من وليس والوحدانية
َعِظيًما﴾، إِثًْما اْفَرتَى َفَقِد ِباهللِ ْك يُْرشِ َوَمْن يََشاءُ ِلَمْن ذَِلَك ُدوَن َما َويَْغِفُر ِبِه َك يُْرشَ أَْن يَْغِفُر
الظلم؟ وليس الجرائم أكرب باهلل الرشك ليصبح العالم يف النظام انقلب كيف أفكر وبدأت
حضور مطلوب بالقاهرة للخدمات األعىل املجلس من العاجلة اإلشارة وجاءت
الدكتورة بنقل تحقيق بال القرار وصدر طحلة، بقرية املجمعة الوحدة طبيبة الدكتورة
القسم إىل يذهب يكن لم الصحة، بوزارة الصدرية األمراض قسم إىل طحلة وحدة من
أمراض قسم إىل الوزارة بهم تقذف العاهات، ذوو أو االمتحانات يف الراسبون األطباء إال

العقلية. األمراض أو الجذام قسم أو الرئوي الدرن
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متاعها حزمت إبراهيم، أم تودعني لم القرية، وغادرت وحقيبتي طفلتي حملت
بعودتي أمي فرحت العمر.» آلخر ضكطورة يا معاكي «أنا الدمور: من رصة داخل القليل
عشان معايا خليكي نوال يا «أيوه املرض: أقعدها أن بعد الفراش لزمت جوارها، إىل
هنا مستقبلك الجيزة ميدان يف عيادة «افتحي البيت: إىل بعودتي أبي فرح تعالجيني.»
سوا النادي نروح عشان نوال يا «أيوه صفية: صديقتي فرحت الريفية.» الوحدات يف مش
إيه وزفت إيه «فالحني بالضحك: تكركر بذراعيها بطة حوطتني زمان.» زي تنس ونلعب
«وإنتي بيتي: إىل زيارة يف جاءتني وسامية واملرسح.» السينما نروح معانا هنا خليكي
الفيدرالية الوحدة عاوز البوليس؛ من هربان رفاعة وحيدة، إني حسيت نوال يا بعيدة

األجزخانة.» يف وحدي وأنا اندماجية، عاوزها النارص وعبد والعراق، مرص بني
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السادس الفصل

احلبواليأس

قارصة الحب كلمة تصلح، املتداولة األسماء تعد لم اسم، بال ليشء مكبوت حنني أعماقي يف
املعكوسة. بالقيم باإلباحات، بالتحريمات، محملة عاجزة

باملذكر، بالجمع، باملفرد، عنهن، عنهم، عنها، عنه، أبحث النهار يف به، أحلم الليل يف
الجسد وليست الروح ليست مادة من مصنوع التصنيفات، هذه يتجاوز فهو باملؤنث،
لحية له ليس البرش، من أحًدا يشبه ال جديد تكوين يف الثالثة مزيج هي العقل، وليست
العينان اإلنسان، مالمح له ذلك مع قضيب، وال رحم وال أرداف وال أثداء وال شارب، وال
وال أساور تحمالن ال اليدان بالحنان، إال يحوطاني ال الذراعان الضوء، إال فيهما أرى ال

الحب. إال الهدايا من تحمالن ال مفتوحتان يدان سالسل، وال خواتم
يف أسقط أو الحلم، من أصحو كأنما فجأة أتوقف يشبهه، وجًها أملح أميش وأنا
يحمل التي الطريقة يميش، وهو الجسم حركة تذكرني، العينني نظرة النوم، غيبوبة
قبل وسمعته قبل من أسمعه لم أذني، يف صوته رنني األرض، قدماه وتدوس رأسه بها
كل أذني يف يهمس مألوًفا، يبدو ذلك مع والنساء، الرجال أصوات عن يختلف أُولد، أن
ال يحوطني، الكون، يف السابحة األجرام باليني من يلتقطني يعرفني، نوال، يناديني ليلة،
طفولتي منذ اإلسكندرية، بحر يف الدافئة كاملياه اللذة تغرقني العناق، إال كيانه من أدرك
بني الوحيد هو واليقظة، النوم يف يراودني عاًما ستني من أكثر الحلم، هذا يراودني
بال أىس بال ألم بال كياني، يف كيانه يذوب كيف يعانقني، كيف يعرف الحية الكائنات
األرض، إىل تحن كالسماء له أستجيب استئذان، وال مأذون، وال إذن، بال توبة، بال إثم
اللهب، إىل تنجذب كالفراشة البحر، تجاه يندفع كالطري املطر، تعرف لم كالصحراء
من والحياة املوت حتى واالحرتاق االنجذاب عن تكف ال ذلك مع رماًدا، تصري تنحرق

توقف. دون جديد



الثاني) (الجزء حياتي … أوراقي

بها، يتهامسن النسوة أسمع كنت طفولتي يف الخيال؟! يف إال املستحيلة اللذة أهي
يف املكبوتة الشهوة عيونهن، يف املحرتق الشبق الهسيس، بينهن يرسي رءوسهن، يقربن
يعشن مكبوتة، وهي اليأس سن ويبلغن وينجبن يتزوجن والعقل، والروح الجسد، أعماق
يف النساء بكار فض عن العالم رجال يعجز ملاذا عذراوات، وهن القبور يف ويُدفن ويمتن
األرض؟! عن والسماء الجسد عن الروح انفصال منذ تاريخية مشكلة أهي الدنيا؟! الحياة

العذراوات؟ بكارة فض إال عدن جنة يف عمل للرجال ليس ألهذا
سليًما يعود ثم ليتمزق سليًما الغشاء ويعود عذراء، وتسعون اثنتان منهم واحد لكل

نهاية؟! ال ما إىل وهكذا ليتمزق

من األتوبيس أركب بالعباسية، الصدرية األمراض مستشفى يف قضيته ١٩٥٨م عام
الصحراء يف أميش الخط، نهاية يف أهبط العباسية، إىل الرتام ثم التحرير، ميدان إىل الجيزة
األشجار العقلية، األمراض بمستشفى الطريق يف أمر رسيعة، بخطوة الساعة مسافة
من أحدهم يقفز املنكوشة، املرىض رءوس العايل، السور وراء من تطل األوراق الكثيفة
يقهقه الوسط، حول رفيع بحزام مربوطة البيضاء مريلته داخل نحوي يقبل السور، فوق

إيه؟! وال مجنونة إنتي باندهاش
يحمل املنهوك كالجمل أبي الليل، طول أنينها أسمع املرض، عليها اشتد أمي
لزراعة الثورة بدأته جديد مرشوع التحرير، مديرية يف واشتغل تخرَّج األكرب أخي العبء،
كل أخرج الهزال، أصابني وأنا والجامعات، املدارس يف واألخوات األخوة بقية الصحراء،
داخل ساعة الطريق، يف أقضيهما ساعتان الثامنة، يف املستشفى ألصَل السادسة يف صباح
العاصفة تهب شمس، رضبة أصابتني الصحراء، يف أمشيها وساعة والرتام، األتوبيس
يغرقني العرق والعني، الجفن بني والحذاء، القدم بني مالبيس، تحت يدخل الرمل، فيغرقني
تسلخت، قدمي أصابع حمراوان، عيناي بحقيبتي، الشمس من رأيس أحمي أميش، وأنا
معلقة كاألشباح العنابر، داخل تتحرك برشية هياكل الجسد، منهوكة املستشفى إىل أصل
بالدم مملوء الصدئ الصاج من كوز منهم لكلٍّ السعال، عن يكفون ال واملوت، الحياة بني
يبصقون املمرات، يف األرض عىل يرقدون مرتبة، وال رسير وال كوز ال بعضهم والبصاق،
الهواء محبوسة، أنفايس وأميش، عليها أدوس الحمراء، كاللطع الدم بقع البالط، عىل

محتملة. غري والرائحة معدوم
بالسل، املرض عالمة سوادهما، اشتد السوداوان عيناي نحيًال، طويًال أصبح وجهي
يف الرغبة يشعل املوت من االقرتاب كالضوء، بريًقا العيون عىل يضفي الرئوي فالدرن
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واليأس الحب

عىل الدرن يضفي وكثافة، نعومة يزداد الرأس وشعر غزارة، تزداد والرموش الحياة،
الحقيقة بني الحافة عىل والسري واليأس، األلم مع الحواس رهافة خاصة، جاذبية اإلنسان

والوهم.
الورق، فوق حروف إىل الحياة تتحول الوحيد، املالذ هي الكتابة تصري الحالة هذه يف
ألقل العدوى يلتقط له، فريسة اإلنسان يصبح املرتابط الثالوث والحب، واملوت املرض

أحد. هناك يكون أن دون الحب يف ويسقط صوت، بال املوت حتى ينزف نفس،
صباح مجلة يف الدين بهاء أحمد ينرشها لم والحب»، «الحرباء بعنوان: قصة كتبت

الحساسة.» املوضوعات عن ابعدي نوال يا «أرجوك الخري:
بهاء؟» يا الحساسة املوضوعات هي «وإيه –

مش والثالث النارص، وعبد ربنا بس: اتنني عارفة عارفاه؟» مش إياه «الثالوث –
عارفاه؟

دكتورة.» يا الجنس هو «الثالث –
خالص!» جنس مافيهاش دي القصة «لكن –

وأنا يوم كل الصحراء يف بها ألتقي الرمال، بلون حرباء حول تدور القصة كانت
يف حية، أنها أتصور منها، أخاف تراني، حني فرًحا ذيلها تهز املستشفى، إىل طريقي يف
الشيطان هي تكن ألم كاألفعى، تسعى الحلم يف أراها الحية، من خوف الطفولة منذ خيايل
الرمل تل فوق تقفز بلقائي، تفرح الحية هذه لكن الجنة؟ من وحواء آدم أخرج الذي
كانت بوجودها، أفرح بها، أتفاءل ابتسامة، يف تلمعان الصغريتان عيناها ذيلها، رافعة
هللا كتاب يف حواء قالت املعرفة؟! شجرة عىل دلتها التي الحية هي أليست لحواء، صديقة

التوراة:
للمرأة: الحية فقالت تموتا، لئال تمساه وال الشجرة هذه ثمر من تأكال ال هللا «قال
فرأت والرش، الخري عارفني كاهلل وتكونان أعينكما تنفتح منه تأكالن يوم بل تموتا، لن
وأكلت ثمرها من فأخذت للنظر، شهية للعيون بهجة وأنها لألكل جيدة الشجرة أن حواء
الشجرة من أكلت هل آدم: هللا وسأل أعينهما، فانفتحت فأكل، معها أيًضا رجلها وأعطت
لحواء: هللا فقال فأكلت، الشجرة من أعطتني املرأة آدم: فقال منها، تأكل أال أوصيتك التي
ملعونة هذا فعلت ألنك للحية: هللا فقال فأكلت، أغرتني الحية فقالت: فعلت؟ الذي هذا ما
وقال املرأة، وبني بينك عداوة وأضع حياتك، كل تأكلني وترابًا تسعني بطنك عىل أنت،
وهو اشتياقك يكون رجلك وإىل أوالًدا تلدين بالوجع حملك أتعاب أكثر تكثريًا للمرأة:
اإلنسان ذا هو اإلله: الرب وقال حي، كل أم ألنها حواء امرأته اسم آدم ودعا عليك، يسود
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أيًضا الحياة شجرة من ويأخذ يده يمد لعله واآلن والرش، الخري عارًفا منا كواحد صار قد
الكروبيم عدن جنة رشقي وحواء آدم وأقام الجنة، من هللا فطرده األبد، إىل ويحيا ويأكل

الحياة.» شجرة طريق لحراسة متقلب سيف ولهيب
هذه يؤكد وهو بينهما، العداوة وضع الذي هو الرب املرأة، عدوة الحية تكن لم
َحيُْث َرَغًدا ِمنَْها َوُكَال اْلَجنََّة َوَزْوُجَك أَنَْت اْسُكْن آَدُم يَا ﴿َوُقْلنَا البقرة: سورة يف الحقيقة
َفأَْخَرَجُهَما َعنَْها يَْطاُن الشَّ َفأََزلَُّهَما * الظَّاِلِمنَي ِمَن َفتَُكونَا َجَرَة الشَّ َهِذِه تَْقَربَا َوَال ِشئْتَُما
* ِحنٍي إَِىل َوَمتَاٌع ُمْستََقرٌّ اْألَْرِض ِيف َوَلُكْم َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُكْم اْهِبُطوا َوُقْلنَا ِفيِه َكانَا ا ِممَّ
﴿َفَوْسَوَس طه سورة ويف الرَِّحيُم﴾، التَّوَّاُب ُهَو َُّه إِن َعَليِْه َفتَاَب َكِلَماٍت َربِِّه ِمْن آَدُم ى َفتََلقَّ
َلُهَما َفبََدْت ِمنَْها َفأََكَال * يَبَْىل َال َوُمْلٍك اْلُخْلِد َشَجَرِة َعَىل أَُدلَُّك َهْل آَدُم يَا َقاَل يَْطاُن الشَّ إَِليِْه
َربُُّه اْجتَبَاُه ثُمَّ * َفَغَوى َربَُّه آَدُم وََعَىص اْلَجنَِّة َوَرِق ِمْن َعَليِْهَما يَْخِصَفاِن َوَطِفَقا َسْوآتُُهَما
ُهًدى ِمنِّي َُّكْم يَأِْتيَن ا َفِإمَّ َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُكْم َجِميًعا ِمنَْها اْهِبَطا َقاَل * َوَهَدى َعَليِْه َفتَاَب

يَْشَقى﴾. َوَال يَِضلُّ َفَال ُهَداَي اتَّبََع َفَمِن
والحية حواء بني العداوة هللا خلق ملاذا عندها، أتوقف أذني، يف «عدو» كلمة ترن
اإلثم؟! هي املعرفة تكون أن يمكن هل املعرفة؟ شجرة من أكلوا أألنهم وحواء؟ آدم وبني
أبحث التل فوق أجدها لم إن االبتسام، أبادلها أتوقف يل، تبتسم الحرباء صباح، كل
أصابها هل القلق، ينتابني تظهر لم إن األصفر، النحيل جسمها عن تفتشان عيناي عنها،
تخرج األرض، عىل خطوتي تحس صوت، بال عليها أنادي وماتت؟ أحد رضبها هل يشء؟

التحية. عالمة الهواء يف ذيلها ترفع بالفرح، نفسها حول ترقص الرمل، تحت من
تعاليم عصيت العداوة، من قلبي تخفف بنشاط، أميش املستشفى إىل الطريق يف
هذا عىل هللا أيعاقبني الخوف، إيلَّ يعود بالذنب، اإلحساس ينتابني الحية، وأحببت الرب

اآلثم؟ الحب

الصدرية. األمراض مستشفى من النقل فيه تطلبي نوال يا للوزير طلب اكتبي –
كاملرىض الليل طول أسعل كنت واحد، بشهر موته قبل أذني يف يرتدد أبي صوت
إىل أذهب لم ويغطيني، الدواء يسقيني ينهض النوم، من فيصحو أبي يسمعني بالسل،
كالطفلة الدواء أبي يسقيني املوت، وأريد األطباء أكره كنت صدري، عىل ليكشف طبيب
السعال أكتم مخلع!» النجار باب نفسها، تعالج عارفة ومش إزاي «دكتورة أنفي: رغم
يتصاعد الكوب تناولني الفجر، قرب إبراهيم أم تصحو يسمعني، ال حتى الوسادة يف
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اسأل دوا؛ ميت من أحسن املغيل الدكر اللبان ضكطورة يا الريق ع «ارشبيه البخار: منه
الزمر ترعة شاطئ الخالء، يف الهواء أشم تأخذني الجمعة يوم طبيب.» تسأل وال مجرب
إبراهيم أم تمسك األهرامات، حتى املمدودة الخرضاء الحقول العمرانية، حي وراء يمتد
يدي أفك والطفولة، القرية إىل الحراتي الفول رائحة تنقلني املزارع، بني وتميش يدي
مسام الظمأى، كالروح الخرضة ترشبان عيناي الواسعة، املساحات يف وأجري يدها من
كالجناحني أحركهما الطلق، الهواء أعانق ذراعي أفرد الشمس، أشعة تحت تتفتح جسدي

أوي.» حلوة الدنيا إبراهيم أم يا «هللا الحلم: يف يحدث كما أطري أكاد
بتطلع.» الشمس بتضحكي ملا زمان زي كده اضحكي ضكطورة يا «أيوه –

الدموع رساح أطلق صدرها، فوق أبكي األم، حضن يف كالطفلة بذراعيها تحوطني
ترتبع أمك.» أنا ضنايا يا نفسك عن «فضفيض ماتت: حتى أمي ولدتني منذ املكبوتة
ابنها وجه تستعيد جدتي، بصوت الحكايات يل تحكي الواسع، جلبابها داخل الزرع وسط
نحو تتطلع الكبرية، بكفها دموعها تمسح القرية، يف املريضة وابنتها الحرب، يف املفقود
تقطف الزرع، إىل يدها تمد ضكطورة.» يا حاجة منها واخد حدش «ما وتضحك: الشمس
أقضمها الحبة، وراء الحبة تناولني الطويلة، السمراء بأصابعها تفصصه الحراتي، الفول

تغني: أذني يف يرسي وصوتها بأسناني،

عني. يا ليل يا آه … بعتوني بالتبن بعتكم لم بالترب … فتوني الرب يف فتكم لم البحر يف

مستشفى من بيتي إىل أقرب كان بالجيزة، الصدرية األمراض مستشفى إىل انتقلت
ساعات، أربع الطريق يف أُضيِّع أعد لم العمرانية، حي نهاية يف الحقول وسط العباسية،
يف الرسيعة بالخطوة أقطعها مسافة القدمني، عىل املستشفى باب إىل البيت باب من أسري
الزرع رائحة أستنشق الرتعة، شاطئ عىل الباكر الصباح يف يومية رياضة واحدة ساعة
طلب «اكتبي يقول: حتى أسعل يسمعني إن ما صحتي، عىل مطمئنًا أبي يكن لم واملاء،

الجيزة.» ميدان يف العيادة وافتحي نوال، يا الصدرية األمراض سيبي للوزير،
قبل أحققه فهل الحلم، لها أحقق أن قبل أمي ماتت وأمي، أبي حلم العيادة كانت
جنيًها، عرش أربعة الحكومة من راتبي عيادة، لفتح يكفي ما معي يكن لم أبي؟ يموت أن
النصف، إىل راتبه انخفض املعاش، إىل وأحيل الستني بلغ أبي البيت، يف كلها أنفقها
البنات وأخواتي واألخوان إبراهيم وأم وابنتي أنا أفراد، عرشة أمي موت بعد عددها األرسة
التحرير. مديرية إىل سافر طلعت األكرب وأخي البيت، وتركت تزوجت ليىل أختي األربع،
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أعرف لم قصرية، قصة عن مكافأة جنيهات، ثالثة كان الكتابة من عليه أحصل مبلغ أول
املاديات. عالم إىل تنتمي ال كالحب عندي الكتابة ومكافآت، رواتب يتقاضون األدباء أن

أدرك مرة ألول الخمسة، بأصابعي عليها قبضت يدي، يف الثالثة الجنيهات أمسكت
أسمع الطفولة منذ نظري، يف الفلوس قيمة ترتفع مرة ألول والروح، املادة بني الرتابط
التجار، إال الفلوس يحب ال كالبصقة، فمه من يلفظها «فلوس» بازدراء الكلمة ينطق أبي
يضعون الوطنية، املظاهرات يف يشاركون ال الكتب، يقرءون ال الخربة، الذمم أصحاب
تملؤني تاجر كلمة الثراء، ضد محصنة أصبحت املاليني، ويكسبون املليم عىل املليم

بالنفور.
القديمة اللمعة إليهما عادت عينيه، يف ونظرت أبي يد يف الثالثة الجنيهات وضعت
أضع كنت اللمعة، هذه غابت إذا معنى لنجاحي يكن لم املحبوسة، الشفافة كالدمعة
يظهر لم إن الضوء، ظهور أنتظر عينيه، يف أنظر تلميذة وأنا يده يف املدرسة شهادة

سقوًطا. النجاح انقلب
املجلة! يف نرشوها اليل قصتي عن دول جنيه التالتة –

الجيزة. ميدان يف العيادة تفتحي ما عقبال نوال يا مربوك –
يعشق أنه مع طبيبة، يراني كان أحالمه يف العبارة؟ بهذه فرحتي أبي أجهض هل
املتنبي أبيات علينا يقرأ الطفولة منذ العربية، اللغة أحب جعلني الذي هو والشعر، األدب

وشوقي. وحافظ والعقاد برد بن وبشار املعري العالء وأبي
بابا. يا الطب من أهم عندي األدب –

نوال يا الطب يف خليكي سجون، ويدخلوا بلدنا يف الجوع من بيموتوا األدباء –
العيادة. وافتحي

أمام عاجزة مهنة الطب، مهنة تجذبني لم طبيبة، نفيس أرى أكن لم أحالمي يف
الكتاكيت مثل العمر، من الثانية بلوغ قبل الشتاء يف األطفال يموت قريتي يف البرش، مآيس
العمر، من الخامسة بلوغ قبل يموتون الصيف يف ريشهم، عنهم ويسقط بالربد يرتعشون
سن حتى املوت من الطفل نجا إذا الصيف، أمراض يسمونها واإلسهال املعوية النزالت
العمر، من العرشين يف يموت وطحاله، كبده تأكل البلهارسيا، دودة أصابته العارشة
يسمى باملاء، البطن يمتلئ والطحال، الكبد يتضخم البول، يف الدم ينزف فهو عاش إن
الوجه، ممصوص شاحب ناحل فهو الثالثني بعد الفالح عاش إن «استسقا»، الطب يف
الخبز إال عائد دون العام طول يشتغل والحكومة، والعمدة الديدان دمه يف تشاركه
يبقى ما تأكل العبد، عبدة هي الفالح زوجة املخلل، مع الحادق الجبن من وقطعة املقدد
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األوامر، عصت إن بالعصا كالحمارة يرضبها والدار، الحقل يف كالجاموسة يشغلها منه،
طالق، إنت طالق إنت طالق إنت مرات: ثالث ينطقها واحدة بعبارة البيت من يطردها
كانت إن املومسات أو عجوًزا كانت إن الشحاذات طابور تدخل الشارع، يف الزوجة تصبح

شابة.
الوظيفة الحكومة، وظيفة من تحرري نوال! يا العيادة «افتحي عيلَّ: يلح يوم كل أبي
أحد ال الطبية عيادتك يف بقرار، ويخلعونك بقرار يصنعونك وزيرة، كنت وإن مقربة

يخلعك.» أحد وال يصنعك
سبعني إىل حاجة يف كنت لفتحها، يكفي ما معي وليس حياتي، حلم العيادة تكن لم
بميدان العالية العمارة يف الشقة وإيجار واألثاث واألدوات الطبية األجهزة ثمن جنيًها،
عليها: يفرجني وهو العمارة صاحب يل قال األول، الدور يف صغرية شقة كانت الجيزة،
عن يبحث الثاني الدور يف أسنان طبيب هناك دكتورة يا كثرية عليك التكاليف كانت إذا

العيادة. يشاركه آخر طبيب
دكتور عيادة تكفي، معي الجنيهات تكن لم أحد، فيها يشاركني ال عيادة أريد كنت
ملونة أنيقة كرايس فيها واسعة الصالة األرضية، الشقة من أكثر الضوء يدخلها األسنان
المعة، نظيفة املياه دورة تربق، بالزيت مطلية الجدران وصفراء، وخرضاء وحمراء زرقاء
الدكتورة»، بالست «أهًال يل: ينحني البياض، ناصعة بيضاء مريلة يرتدي التمورجي
وسهًال «أهًال بالحماس: مليئة نشيطة حركته مستقيمة، نظرة فيهما عيناه األسنان دكتور
أكثر وبعيدة بتاعتي األوضة من أوسع الجوانية األوضة تاخدي ممكن نوال، دكتورة يا

الصالة.» يف العيانني دوشة عن
راتب نصف الشقة، إيجار نصف أدفع النصف، إىل للعيادة املطلوب املبلغ انخفض
الطبي للفحص منضدة صغرية، ومكتبة مكتب طاقم بسيط، لغرفتي األثاث التمورجي،
األطباء، نقابة طريق عن بالتقسيط طبية وأدوات تعقيم جهاز الجراحية، والعمليات
والطبيبات، األطباء من والزمالء واألصدقاء أبي، حرضه صغري، بحفل العيادة وافتتاح
وأطباء وزوجته، األسنان طبيب العيادة يف والرشيك واألديبات، األدباء من الجدد والزمالء
حياتي يف مرة وألول الحفل، حرض أيًضا العمارة صاحب العمارة، يف عيادات لهم آخرون
تحكي كعادتها بطة كانت مقهقًها، الوراء إىل رأسه يلقي عاٍل، بصوت يضحك أبي أسمع

النكت. آخر
بيتها يف كبريًا حفًال بطة أقامت ١٩٥٨م، عام من األخرية الليلة كانت باألمس
مرص يف انترشت جديدة رقصة وصفية، وبطة أنا هوب، الهوال باألطواق رقصنا بالزمالك،
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لونه البالستيك من طوق يل كان الستينيات، وبداية الخمسينيات نهاية يف الشباب بني
الدكتور مع الحديث يف انهمكت الرقص، سامية تشاركنا لم البيت، يف عليه أتدرب أخرض،
صحوت الصباح يف الشيوعيني، باعتقال أمًرا النارص عبد جمال أصدر بطة، زوج حمدي
مش الليل، نص بعد نوال يا امبارح مسكوه «رفاعة التليفون: عرب سامية صوت عىل

العيادة.» يف عليكي حافوت التليفون، يف أحكي حاقدر
تميل سامية، صديقتي عىل تعرفت عثمان، سعدية اسمها األسنان طبيب زوجة
بحماس يتحدث الغفور عبد عزت الدكتور زوجها املاركسية، الفلسفة إىل عثمان سعدية
الربوليتاريا هي البيت يف «الزوجة إنجلز لفردريك العائلة أصل وكتاب الجدلية، املادية عن
عزت؟ دكتوغ يا إيه يعني «والبغوليتاغيا بالضحك: بطة تكركر املصنع» يف العمال زي
ورانا الشيوعية «هي لونها: يشحب صفية، مالمح تتقلص شيوعية.» كلمة عليها باين …
لسجن الفجر زوار أخدوه أسعد أخويا قلبية، أزمة له جت بابا فاتت اليل الجمعة ورانا،
النارص؟» عبد جمال عن نكتة آخر «سمعتوا صفية: عن ح تَُروِّ أن بطة أرادت زعبل.» أبو
إنه تقول الزراعي اإلصالح قانون صدور منذ النكتة، تحكي أن قبل بالضحك كركرت
هي «إيه «شيوعي»، عنه تقول أصبحت االشرتاكية القرارات صدور بعد «دكتاتوغ»،
راجل يا ياخدك هللا ويقول بيزعق الشارع يف مايش واحد فيه «كان بطة؟» يا النكتة
ناس؟ يا ليه تمسكوني قالهم السجن، يف وحطوه مسكوه البوليس جه روحنا، طلعت
النارص عبد سرية جبتش ما راجل يا قلت أنا قالهم النارص، عبد جمال شتمت أنت له قالوا

روحنا؟!» مطلع البلد يف غريه راجل فيه هو له قالوا ناس، يا
داخل التمورجي الجيزة، بميدان عيادتي يف يوم وأول ١٩٥٩م يناير أول هو كان
الساخن السحلب أو بالنعناع والشاي الرشبات أكواب حامًال ويجيء، يروح البيضاء املريلة
معطفي داخل واقفة جاهني، صالح يل رسمها كاريكاتري صورة علقت الجدار فوق باللبن،
بجسمه جاهني صالح يرقد الكشف رسير فوق املعطف، جيب من تتدىل السماعة األبيض،
الكنبة فوق مكانه من أبي نهض عيادتي، يدخل مريض فنان أول هو كان الضخم،
جاهني: صالح وقف جواره إىل يتأملها، وقف الصورة، نحو الفارعة بقامته سار الجلدية،
بطة ضحكت الكاريكاتري.» فن يف كبرية موهبة عىل تدل صالح أستاذ يا «خطوطك
هي فني األسعاغ، لوحة هي لوحة أجمل لكن فعًال، جميل فن «الكايغاتيغ وكركرت:

نوال؟!» يا
الصحة فيها أبيع دكانة هي األسعار، لوحة عيادتي يف أعلق بطة يا يمكن ال –

للناس؟
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هانم؟! نوال ست يا مجانية عيادة حتبقى –
االشرتاكية كانت الطب مجال يف الشباب، نحن عقولنا تغزو الجديدة األفكار كانت
أو قيد دون والشفاء بالعالج يحظى أن بد ال مرض إذا لإلنسان، حق الصحة أن تعني
الفقر والثقافية، االجتماعية والحياة والعقل الجسد وشمل الصحة مفهوم اتسع رشط،
ال أنه ملجرد العيادة من أطرده فهل فقري مريض جاءني وإن سيايس اجتماعي مرض

الكشف؟ ثمن يملك
الطبية، األجهزة عىل بعينيه يدور الجدار، فوق صورتي يتأمل واقًفا يزال ال أبي كان
منتصب التعقيم جهاز الزجاج، من صغري دوالب داخل كالفضة تلمع الجراحة أدوات
بالرهبة، يوحي أحمر مشمع يعلوها العمليات منضدة الصغري، الربونزي كاإلله الركن يف
االسم عليها منقوش املكتب، فوق مستطيلة نحاسية لوحة المعة، بنورة تعلوه كبري مكتب
يف لنفسه يبتسم طويًال، «السعداوي» اسم أبي يتأمل السعداوي، نوال دكتورة واللقب،

السعداوي. جده املرحوم عيادة أو عيادته هي كأنما زهو،
مات األخرية، الزيارة أيًضا وكانت عيادتي أبي فيها يزور التي األوىل املرة كانت

منتصبة. وهي فجأة تسقط كالشجرة واقف، وهو بعدها

الدكتورة إنها املرأة، داخل الواقفة هذه أنا لست األطباء، معطف داخل نفيس أرمق
نجحت أجله، من الطب كلية دخلت أجله، من العيادة فتحت أبيها، ابنة السعداوي،
بالجوخ املبطن الزان خشب من صندوق داخل تضعها أجله، من الشهادة عىل وحصلت

النعش. أو كالتابوت الشهادة فيه ترقد
ده! املوبوء القسم من النقل اطلبي للوزير طلب اكتبي

ملدير سلمته الطلب، أكتب وجعلني أمامه يوم يف أجلسني أذني، يف يرن أبي صوت
يف كنت الرد، يأتني لم أعوام ثالثة ومضت أبي مات الصحة، وزارة يف الوزير مكتب
أحب الجراحة، قسم إىل الباطني القسم من انتقلت بالجيزة، الصدرية األمراض مستشفى
يظل شافيًا، الباطني العالج يكون ال الرئوي الدرن يف كالقلم، يدي يف واملرشط الجراحة
كان الخاصة الغرف إحدى يف املريض، عىل ويقيض فجأة يصحو الرئة، يف كامنًا املرض
بكلية الفلسفة قسم من عامني منذ تخرج عمره، من والعرشين الثالثة يف شاب يرقد
الحقول عىل املطلة رشفته يف يجلس سليمان، حنا اسمه املرض، بسبب يشتغل لم اآلداب،
وبريقهما سوادهما يشتد سوداوان شاردتان عيناه كتاب، يده يف األهرامات، حتى املمدودة
العالية، جبهته فوق سوداء خصلة األسود، وشعره غزارة تزداد رموشه املرض، باشتداد
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يكاد نحافة يزداد نحيف جسمه الربونز، من تمثال رأس يف منحوتة بارزة وجهه عظام
جسد. بال األرض فوق تحلق كالروح الهواء، يملؤه واسع أبيض قميصه يتالىش،

األشعة صورة متأخرة، كانت حالته كثريين، آخرين مرىض ضمن عنه مسئولة كنت
هل الصورة، يف التحديق أستطيع ال الشفاء، يف معدوم األمل الرئتني، يف الدرن تكشف
أحاول النظر، أكف ال أنظر، كنت ذلك مع املفتوحتني؟ بالعينني املوت يف التحديق يمكن
إىل مشدود عقيل الحية، الخاليا يف الحياة تكف كيف الدرن، جرثومة تعمل كيف أعرف أن
يوم، كل املوتى رؤية تعودت نفسه، عىل املغلق الرس معقدة، تبدو املوت ظاهرة املعرفة،
األوىل املرة كأنها إنسان، أمامي يموت حني أندهش ذلك مع الحياة، من جزءًا املوت أصبح
روح؟ اسمه يشء هناك وهل تذهب؟ أين وإىل الجسد من الروح تنسحب كيف حياتي، يف

اللغة؟! يف الكلمة هذه اخرتع من
يمكن ال دكتورة يا أشياء «هناك املزارع: عىل املطلة رشفته يف بيننا يدور الحوار كان
بوجودها، نؤمن ذلك مع الروح، هي ما نفهم ال نحن الروح، مثًال العقل، يدركها أن
إنسانية، صفة اليأس ييأس، ال الحيوان اليأس، يعرف ال فهو روح لإلنسان يكن لم إذا
يعني فهذا يائًسا لست أقول حني اليأس، من نوع باليأس الوعي عدم يقول كريكجارد
الكامل االستسالم أو اليأس هو الهدوء هذا لكن هدوء، يف وأعيش اليأس قهرت أنني

لليأس.»
أو عليه كريكجارد تأثري أهو اليأس، هو إليه املوضوعات أََحبُّ إليه، أستمع كنت

الرئوي. الدرن
نوال؟ دكتورة يا هللا بوجود أتؤمنني –

كثريًا. أفكر كنت الطفولة، منذ –
التوبة! أجل من هللا لوجود يحتاج اإلنسان –

خطيئة؟ بدون توبة هناك هل لكن –
الخطيئة؟ ومعنا نولد هل أعرف، ال –

خطٍّا تعد لم الحياة كروية، بل مسطحة تعد لم األرض واملوت، اليأس فكرة أقاوم كنت
فاصل، بال النهاية يف البداية تذوب الدائرة، شكل إىل أقرب إنها ونهاية، بداية له مستقيًما
كبريًا، يل يبدو «ثالثون» الرقم الثالثني، من أقرتب عمري، من والعرشين التاسعة يف كنت
القارصات أخواتي عىل الوصية أصبحت أبي، ومات أمي ماتت العمر، نهاية بلغت كأنما
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دور أنا وأخذت البيت أمور ترعى األم، بديل أصبحت إبراهيم وأم الطفلة، وابنتي األربع،
كانت النوبتشية ليايل واملستشفى، العيادة يف البيت خارج والعمل اإلنفاق واجبي األب،
للنوم، خاصة غرف لنا املستشفى، داخل الطبيبات جناح يف أقضيها األسبوع، يف مرتني
أحًدا، منهم أذكر ال وزميالت زمالء معي كان األطباء، مع مشرتكة الطعام وقاعة الصالة
ليايل ألقرأ، غرفتي إىل أنسحب ثم العشاء أشاركهم كنت ذاكرتي، يف ممسوحة مالمحهم
الطريق الرتعة، شاطئ إىل أخرج املستشفى، حول الحديقة يف أتمىش أنام، ال النوبتشية
لخطواتي، وقًعا أسمع أن دون األخرض العشب فوق أميش األشجار، عرب بي يمتد املظلم
مسام يدخل الصمت كان وجلست، الرتعة حافة إىل مشيت ساكنة، والنجوم األفق يف القمر
النجمة يف أحدق وأنا دقائق مرت الفرح، يشبه غامض بحزن يملؤني كالهواء، جسمي
السماء معه تحركت الزمن، ومعه ببطء الهواء تحرك ثم القمر، ضوء يقهرها ال الثابتة
ليصبح يتقلص ثم النهاية، ما إىل يتمدد يتحرك الكون يف يشء كل واألرض، والنجوم
… يتساءل عقيل األرض، عىل املمدود الوحيد وجسدي معي، الساهرة الوحيدة نجمتي

بينهما؟ فاصل وال الزمان هو املكان أيكون واحًدا؟ شيئًا والسماء األرض أتكون
السماء، يف األزل منذ وموجود األبد إىل خالد وهو هللا هو الزمن إن أبي قال طفولتي يف
املتحرك املكان هي األرض الزمن، مثل يتغري ال دائم سكون حالة يف املطلق الثابت هو هللا
جيب زوجها السماء، إلهة «نوت» كانت القديمة مرص يف الزائل، الفاني الجسد هي املتغري،
والجسد، األرض إىل ترمز األنثى اإللهة واصبحت األوضاع انقلبت كيف األرض، إله كان

والروح؟ السماء إىل يرمز اإلله وزوجها
نواااااال. يا يا نوااااااال، يا –

ليصبح فجأة ينقلب أمي، صوت يشبه األرض بطن من السماء من يناديني صوت
تختفي أمي؟ هو أيكون يبكي، أبي حياتي يف أر لم بالدموع، مملوءتان عيناه أبي، صوت

يدي. يف يدها أمسك ذلك مع ماتت، أنها أعرف ميتة، باردة يدها املحبوسة، الدموع
آخر هي كأنما رسيره يف جالًسا أراه مثيل، ينام يكن لم حنا، نافذة يف الضوء أملح
الحزن من هالة القفص، يف الحبيس كالطري االنطفاءة، قبل األخري التوهج حياتي، يف ليلة
إن أخىش املوت، يف النظر عىل أقوى ال عينيه، يف الحملقة أستطيع ال رهبة، لها تحوطه
من عيناه تنطلق العقل، سياج خارج إىل تنظران عيناه النظر، عن يكف أن إليه نظرت
يف ذراعي تتجمد يده، ألمسك نحوه يدي أحرك ذاتهما، العينان فيها بما جميًعا القيود
تصبح بسهولة، الحلم يف أجتازها ذراع نصف مسافة إال عنه تفصلني ال الطريق، منتصف

يفصلنا. الواسع كالبحر الواقع يف
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وناولها طواها الورق، من قطعة عىل شيئًا كتب القلم، النحيفة بأصابعه أمسك
أقول ال فلماذا رضوريٍّا املوت كان يموت، أن عليه ثم للحب حياته يعطي «اإلنسان يل:
كاألمل، ذراعي بني أحتضنه اليأس املوت، إال الوهم يبدد يشء ال وأميض؟ الحقيقة
آه هللا، راح الخطيئة راحت إن التوبة، إال تمسحها ال الفضيلة، هي الحب يف والخطيئة

الحقيقة.» كشف من ربي يا
من يولد كالنهار بالربيق، تتأججان عيناه راقد، وهو رسيره طرف عىل أجلس كنت
يتجاوزان واحد، إحساس يف يذوبان والفرح الحزن الضلوع، تحت يرفرف قلبي الظلمة،
الثالثة تضاءلت الدرن، وعدوى والخطيئة هللا الثالثة: املخاوف حبيسة كنت املنطق، قواعد
أصابعه الكتابة، يف مستغرق وهو الحب، إال املوت مرتبة إىل يرقى ال املوت، جوار إىل
ينساب يكتب، وهو يسعل يكتبها، حروف آخر هي كأنما املشدود، كالوتر القلم حول
يف اإلغماء، يصيبه حتى الحركة عن أصابعه تتوقف ال البيضاء، الورقة فوق األحمر الدم
املالمح شوبان؟ هو أكان يموت، وهو البيانو يعزف ينزف، لفنان مشبوب غرام ذاكرتي
عيناه الحب، وعالمة بالسل املرض عالمة خفيفة، حمرة تكسوهما البارزان خداه واحدة،
أمامية خصلة كثيف، أسود رأسه شعر غزيرة، سوداء رموشه الربيق، يكسوهما سوداوان
جسد، بال كالروح الهواء، يملؤه واسع أبيض قميصه يكتب، وهو وجهه فوق تسقط
بني عالقة أهناك املستحيل، الحلم لحن يعزف العمر، من العارشة يف وأنا األول كالحب

والحب؟! املستحيل
قوية أجسادهم الوجوه، متوردو أشداء رجال أطباء، زمالء املستشفى يف معي كان
مالمحهم عمارة، أو وعزبة وعيادة وعربة األستاذ، ودرجة الدكتوراه، يحمل بعضهم ممتلئة،
إىل املستشفى من يهرولون رموش، بال جفونهم بريق، بال عيونهم التعبري، من خالية
األدب يقرأ فيهم أحد ال العنابر، داخل حاالت أو امللفات يف أرقام نظرهم املرىضيف العيادة،
السيارات، وماركات الجراثيم أنواع عن إال لهم حديث ال املوسيقى، يسمع أو الفلسفة أو
يف ليس املستشفى هذا يف قضيتها أعوام أربعة األطباء، غرفة يف معهم الجلوس أتفادى
تطل العريضة النافذة راقد، وهو رسيره طرف عىل أجلس الشاب، هذا صورة إال ذاكرتي
يشبه أذني يف يرسي اللحن الطفولة، يف بيتنا أمام الحقول تشبه الخرضاء، الحقول عىل
يف ينترش األحمر الغسق أرقب الغروب، عند األفق يف تنحدر الشمس األول، الحب لحن
أرقب الفجر عند ساهرة، جواره إىل الليل أقيض ضلوعي، تحت الدقات تتصاعد السماء،
األرض بطن يف يسقط كيف الشمس، قرص إىل مشدودتان عيناي الغسق، بلون الشفق
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وأكاد كالجناحني آخرهما عن ذراعي أفرد الحمام، كجناحي قلبي يرفرف يظهر؟ وكيف
الجو. يف أحلق

السهل فيه الكتابة مثل فالحب نحب، أن ا جدٍّ الصعب ومن نحب، أن ا جدٍّ السهل من
الروح أن مع يده، وأمسك يدي أمد أن مقدوري يف يكن لم املستحيل، السهل أو املمتنع
لوال رئتيه، يف الهواء رصير أسمع راقد، وهو أجلس كنت رسيره طرف عىل الروح، تعانق
األخرى بيدي الحقيقة، ألمسك بيدي أمسكها الحارضة، اللحظة مني ألفلتت الرصير هذا
الشاحب النحيل وجهه رسيره، طرف عىل جالسة وأنا يتالىش أن قبل جسمي أمسك
القلم، النحيلة بأصابعه يداعب تلمعان، السقف إىل شاخصتان عيناه البياض، إىل ضارب
عيني أثبت البحر، أمواج فوق كالسفينة تتأرجح أنفاسه اليأس، يغرقه ثم بالفرح يبتسم
أو الرسير، طرف من جسدي يسقط أن أثبتهما لم إن أخىش الجدار، يف املفتوحتني
املفتوحة كالنافذة عيناي جفوني، إغالق مقدوري يف يكن لم جسدي، فوق من أنا أسقط
املستشفى األرض، عىل الثقيل ظلها تلقي السوداء، كالصحراء والسماء الرياح، مهب يف
الحلم بني معلق وجودهم أموات، أحياء داخلها يعيش واألرض، السماء بني كاملحطة
كاملسافرين، ويذهبون يأتون بالدم، املمزوج والبصاق واليأس، األمل نشوة والحقيقة،
كاملرىض، واألطباء كالجراثيم، البرش تجعل والعدوى والسعال، متشابهة الصدر أشعة
كل تتساوى هنا سيئات، وال حسنات توجد ال كالرذيلة، والفضيلة كالخروج، والدخول

الربيع. يف كالزهر للحب القلب ينفتح املستحيل، العدل يتحقق األشياء،
تريد ال جفوني التوقف، يريد ال النبض، يواصل قلبه الليل من متأخرة ساعة يف
شيئًا، يقول أسمعه برئ، يف أسقط كأنما أترنح جفوني سقطت إن عيني، فوق السقوط
لحظة بعد املجهول، مواجهة يف يلفظها سماعها، يمكن ال كلمات لينطق، شفتيه يحرك
جبًال، عنها يرفع جفونه ليفتح يجاهد فقط، أجيل من كأنما الحياة ويسرتد عينيه يفتح
أال أميل وكان يعيش أن أميل كان املنترص، بزهو يل يبتسم عينيه، ويفتح باملوت يغدر
جسدي يف يجري الدم باالنتعاش، شعرت قدمي عىل الوقوف استطعت حني يعيش،
أنجو كنت الطلق، الهواء إىل وانطلقت األبيض معطفي خلعت الظلمة، من يُولد كالضوء
تركته باإلثم، فأشعر ذاكرتي يف صورته يل تلوح أعيش، ألني بفرح الحياة أعانق بنفيس،

للحب؟ الخيانة هي أليست وهربت، يموت وحده

الدودة هذه يقتل شيئًا أكتشف أن يمكن أال الدرن، جرثومة أتأمل امليكروسكوب داخل
الرفوف تشبه الرتاب، يعلوها خالية رفوف املستشفى، معمل يف حويل أتلفت الصغرية؟!
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كالربطمانات مقطوع، غالفها الورق الصفراء القديمة الكتب الثانوية، املدرسة مكتبة يف
عيناه األلوان، بجميع مبقعة بيضاء مريلة يرتدي املوظف غطاء، بال الزجاج املرشوخة

الدكتورة؟!» ست يا حاجة «عاوزة الكبدي: الوباء بداء كاملصابني صفراوان
بحث.» أعمل عاوزة «أيوه –

بالبحث، لهم عالقة ال األمراض، يعالجون األطباء حينئذ، واردة تكن لم «بحث» كلمة
تعلوه األصلع، الرأس إال منه أرى ال ضخم، مكتب وراء يجلس املستشفى مدير قابلت
الزجاجية النظارة تحت تتسعان عيناه عريض، ذهبي برواز داخل الدولة رئيس صورة
للتحاليل، دوب يا دكتورة يا عندنا املعمل نوال؟ دكتورة يا إيه بحث يرتفعان: والحاجبان
إيه؟ عشان بحث تعميل وعاوزة موجودة، مش وإمكانيات عقول يلزمها الطبية والبحوث

الرئوي.» للدرن عالج أكتشف «عشان –
الساخرة؟ النظرة بهذه يرمقني ملاذا العقل؟ حدود خارج شيئًا نطقت هل

يف كوخ فرنسا، يف باستري مرص، يف مش أوروبا يف تحدث دكتورة يا االكتشافات –
من مرص يف املتوطن املرض البلهارسيا حتى روسيا، يف بافلوف إنجلرتا، يف دارون أملانيا،
«بلهارس». اسمه خواجة مني؟ اكتشفه عارفة مرصي، طبيب يكتشفه لم السنني مئات

بتفوق يؤمن رأسه، مثل صلعاء تبدو مالمحه البوم، كنعيق أذني يف يرن صوته
دكتورة «يا التاريخ: يدرس ولم فقط الجراثيم درس املرصي، العقل عىل األوروبي العقل
اإللهة هي امرأة كانت األطباء ورئيسة والتحنيط، الترشيح مرص، يف بدأ العالم يف الطب
«الرازي»، والطبيب سينا» «ابن منهم التاريخ يف معروفون العرب األطباء «سخمت»،
البحث حكاية عىل ُمرصة كنت إذا الطب، يف يشء أكتشف وممكن عقل عندي وأنا
الوزارة، لوكيل أحوله وأنا الدمغة عليه وحطي عرضحال عىل طلب اكتبي نوال دكتورة يا
عالج فيه تكتشفي تقدري «باستري» معهد هناك فرنسا، وتسافرين حظ لك يكون يمكن
الراديوم؟» اكتشفت اليل كوري مدام الست من أقل أنت يعني حاجة، وكل والرسطان للسل
املتوسط، البحر فوق وأطري ذراعي أحرك الليل يف بالسفر، أحلم وبدأت الطلب كتبت
الطائرة، داخل أنا ربما أهبط، كيف أعرف ال فرنسا، يف وأهبط وإيطاليا اليونان أجتاز
يدخل كيف الحمامة، عن حجمها يزيد ال الجو، يف فقط أراها قبل، من طائرة أركب لم
البيضاء السحب داخل سوداء نقطة إىل أتحول كيف داخلها؟! الطويل الفارع جسمي

فشيئًا؟! شيئًا تذوب
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لم مولود، والخارج مفقود إليها الداخل املستشفى، مثل الصحة وزارة أن أعرف لم
مصريها يعرف أحد وال تدخل إنها الوزارة، من تخرج العرضحاالت فوق الطلبات تكن

نوال.» دكتورة يا الطلب عىل يؤرش الزم الوزير السيد «أصل الجن: عفاريت إال
أستاذ؟» يا دلوقتي فني والطلب «طيب، –

السيد مكتب راح يكون جايز دكتورة، يا عندي من ميش أنه املهم عارف، «مش –
بعد الوكيل، للسيد يطلع بعدين العام، املدير للسيد األول يروح الزم أصله العام، املدير

الوزير.» السيد ملكتب يروح كده
القلب إىل الرئة من يمتد صدري يف الوجع املستشفى، من مرضية إجازة أخذت
طفيل إنه الحلم، يف إال الوجع يضيع ال النوم، من أصحو حني بالتعب أشعر الروح، إىل
كمياه حويل تلتفان ذراعاه دافئ جسد إىل ذراعي بني يتحول نائمة، وأنا أهدهده املقدس،
يدمرني، أن قبل الظلمة يف جفوني أفتح يبتلعني، شالًال يصبح العاصفة هبت إن النهر،
اليأس أدفع أكتب، اللمبة أيضء أن دون والكشكول، القلم أتحسس الوسادة تحت يدي أمد
يدي، من تفلت أثبتها لم إن حياتي، أثبت كأنما الورقة فوق القلم سن أثبت بالكتابة،
العبارة، أكمل أن قبل سأموت كأنما أكتب، وأنا ألهث كاملحمومة العدم، إله مني يأخذها
غري فاملوت موجودة دمت ما أقولها، أن دون أذهب أن يمكن ال وأميض، أكملها أن أريد

أريد؟ ما أكتب ال فلماذا موجودة، أكون لن املوت بي يحل وحني موجود،
أريد ما كل السفر، أريد وال فيها أبقى أن أريد ال الجحيم، إىل الصحة وزارة لتذهب
فأنا ويزيد، عنده كان ما الصرب من عندي أيوب، سيدنا حاججه كما الرب أحاجج أن هو
عن العقل يعجز طويل، بوقت موتها بعد إال أمي موت أدرك لم خالدون، واملوتى ميتة
ضكطورة.» يا سارقاكي «السكينة تقول: كانت إبراهيم أم رحيله، بعد إال املوت إدراك
من مصنوعة كلها كالحب، ودرجات أنواع املوت بالسكني، تحس ال املذبوحة الدجاجة

األم. موت عدا ما الوهم
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األخرى، كاألحزان يخف ال األيام مرور مع يزداد حياتي، يف حزن أكرب هو أمي عىل الحزن
العقل يعجز ملاذا الخايل، برسيرها عيناي ترتطم فجأة غرفتها، إىل وأسري البيت إىل أدخل
ال الجسد؟ غياب بعد الوقت من فرتة املكان الروح أتسكن حينه؟ يف املوت إدراك عن
كأنما عنها أبحث البيت غرف يف أتجول ذلك مع الجسد، عن الروح بانفصال أؤمن
أنها أعرف أنني مع يصدمني غيابها والحمام، املياه، ودورة املطبخ، باب أفتح سأجدها،
البودرة، علبة الحماالت، ذو األصفر الحريري فستانها الدوالب، يف معلقة مالبسها ميتة،
املرآة، أمام جالسة وهي شعرها به تمشط العاج، من املربع املشط واملكحلة، الروج قلم

الاليشء. إىل فجأة تتحول ذراعي، لها أمد نحوي، تميل تراني، حني تستدير
أنفها مستقيمة، نظرتها مرفوعتان، عيناها أسود، برواز داخل صورتها الجدار فوق
يمسها ال محفورة واضحة وجهها خطوط مرتفعة، جبهتها بارزة، األمامية أسنانها عال،

الزمن.
العالم، واكتشاف الطائرة ركوب الخيل، ركوب البيانو، عىل بالعزف تحلم كانت
من شيئًا تحقق لم واألربعني، الخامسة يف ماتت عمرها، من عرشة الخامسة يف تزوجت
تمرض حني موجود، هللا أن تؤمن االمتحانات، أيام وتصيل رمضان تصوم كانت أحالمها،

باألطباء. وتؤمن هللا تنىس

عالج، تشوفييل عارفة مش دكتورة يا نوااال يا يا، يا، الليل: ظلمة يف يناديني صوتها
يف ينام كان أبي، أوقظ أن أريد ال حافية، أصابعي أطراف عىل أميش النوم، من أصحو
املالءة، بلون املالءة تحت من يطل وجهها النوم، وغرفة العريض الرسير لها ترك الصالة،
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تستطيع تعد لم السنة، وراء السنة الشهر، وراء الشهر مهل، عىل عظامها الرسطان أكل
املبلل. الفراش ألغري جسدها أرفع وساقيها، ذراعيها تحريك

نوال. يا أهون املوت –
جسمي. هو وجسمك ماما يا بنتك أنا –

امليه! لدورة بس أميش كنت لو ده! البول لكن –
املرض، رائحة تطيق ال فراشها، بلولة من تتأذى نائمة، وهي تبول كالطفلة أصبحت
إال رائحة منها تخرج ال أمرية، املرآة يف نفسها ترى وتتعطر، تتزين جميلة شابة كانت
أمعائها عن يصدر ال تتجشأ، ال بيدها، العطسة تكتم عطست إن تعطس، ال معطرة،
برشتها الحريري، بمنديلها تمسحها عرق قطرة ظهرت إن يعرق، ال جسدها صوت،

عني. تراه أن قبل تنزعه نما إن الشعر، عليها ينمو ال ملساء
رحمة. قلبك يف كان إذا أموت عشان أرشبه سم هاتييل نوااال يا –

الحلم يف حياتها؟! فأنهي لها حبي يفيض هل أمي؟ أقتل فهل بالرحمة، ميلء قلبي
حد إىل املورفني جرعة لها أزيد أن أيمكن ألم، بال للقتل وسيلة عن أبحث نائمة وأنا
القديمة، مرص يف سخمت مثل املوت إلهة أكون هل بيشء، تشعر أن دون ستموت املوت؟!
عىل القادرة هي والصحة الحياة منح عىل القادرة املرىض، وتشفي األرواح تقبض كانت
مرص يف ليس القديمة، األطباء نقابة رئيسة سخمت كانت والرحمة، املوت ومنح القتل
آالف سبعة منذ القضاء ورئيسة العدل إلهة كانت «معات» زميلتها لألطباء، نقيبة اليوم

قاضية. امرأة اليوم مرص يف ليس عام،
… األلم من ارحميني نوااال يا –

هو األمل، هو املوت أصبح والرحمة، املوت تطلب والنهار، الليل يف نداءها أسمع
الرائحة؟ لها وتحقق والحنان بالحب ابنتها قلب أيمتلئ املنال، البعيد الحلم

املورفني، من زائدة بجرعة قتلها يف ترتدد ألمها، وحبها لنفسها حبها بني ممزقة ابنتها
اإلبرة تغرز الشفاف، بالسائل الحقنة تمأل أن مجرد مثلها، لطبيبة بالنسبة سهلة عملية
لكن دقيقتني، أو دقيقة عىل تزيد ال بسيطة حركة املكبس، عىل وتضغط األم وريد يف
األمل انعدم إذا الحياة إنهاء الطبيبة أو للطبيب أيحق مشلولة، أصابعها ترتعش يدها
يشء ال يقول قلبها املطلق؟ واليأس باأللم املمزق الجسد استمرار جدوى ما الشفاء؟ يف
معجزة أو هللا رحمة إال يقني ال يقني، كل يف شك ذرة هناك املائة، يف مائة يشء ال مطلق

أيًضا. فيها مشكوك وهذه
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قرار حياتها، إنهاء عىل أقدمت لها ابنتها حب وفاض األلم بها فاض حني ليلة ويف
تضحية إال يساويها ال أمها أجل من االبنة تضحية األم، أجل من بالذات تضحية إىل يحتاج
لنفيس حبي كان املهمة! يف وفشلت األمومة؟! دين أرد كنت هل أطفالها، أجل من األم

بدوني. وحدها ماتت حتى األلم مع تعيش تركتها ألمي، حبي من أكثر
أو مقدسة األم كانت ألهذا ميتًا، الكون أصبح املدينة، معها ماتت أمي ماتت حني
مفكرتي يف كتبت أمي، ماتت ١٩٥٨م سبتمرب ٢٨ يوم السماوية؟! الكتب يف ملعونة
أهي مدينة؟ إىل املرأة تتحول كيف أمي، مع القاهرة مدينة ماتت «كأنما أقول: الرسية

التاريخ؟» يف األوىل املرأة
الكتاب يف ذكرها ورد امرأة كانت القديمة بابل مدينة األوىل، املرأة ليست أبًدا،
برج لها مدينة ألهلها تبني أن أرادت متحدية، الذكر اإلله أمام وقفت التي هي املقدس،
واحدة، لغة وتتكلم وتعمل تبني واحدة قوة جعلتهم املدينة، سكان جمعت عاٍل، رأسه
امرأة إىل املدينة حول ملاذا الناس؟ بني والوحدة العمل كره ملاذا مهدًدا؟ اإلله أصبح ملاذا
ينظر الرب «فنزل التوراة: يف هللا كلمات وهذه الحانية؟! الكربى األم هي وكانت زانية
ابتداؤهم وهذا لجميعهم واحد ولسان واحد شعب ذا هو الرب وقال … والربج املدينة
لسانهم هناك ونبلبل ننزل هلم يعملوه، أن ينوون ما كل عليهم يمتنع ال واآلن بالعمل،
عن فكفوا األرض، كل وجه عىل هناك من الرب فبددهم بعًضا، بعضهم يسمع ال حتى

األرض.» كل لسان بلبل هناك الرب ألن بابل، اسم ُدعي لذلك املدينة؛ بنيان
مدينة هي التي الزانية املرأة وأوصاف الكلمات، هذه أتذكر االبتدائية املدرسة منذ
فارعة طويلة امرأة الدين، حصة يف رسمتُها حتى دقيًقا وصًفا اإلنجيل وصفها بابل،
معها زنى القرمزي، الوحش تمتطي السماء يف العرش عىل «تجلس جدتي، مثل القامة
ملكة جالسة أنا نفسها: عن تقول زناها، خمر من األرض سكان وسكر األرض ملوك
وموتًا ورضبًا وحزنًا عذابًا يعطوها أن الرب اإلله أمر وقد حزنًا، أرى ولن أرملة ولست
وهو كثرية تيجان رأسه وعىل النار كلهيب عيناه اإلله الرب ألنه بالنار؛ تُحرتق وأن وجوًعا
لكي ماٍض سيف يخرج فمه من هللا، كلمة اسمه ويدعى بدم، مغموس بثوب مترسبل

األرباب.» ورب ملك مكتوب اسم فخذه وعىل ثوبه عىل وله األمم، به يرضب

أمي، عىل الحزن شغلني أسود، ثوب عندي يكن لم أسود، ثوبًا ألبس لم أمي ماتت حني
جميع فوق الحزن يعلو األسود؟ اللون وملاذا األسود، الثوب لرشاء الوقت عندي يكن لم
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الحزن امتص املرآة، يف نفيس إىل أنظر ال لونها، ما أعرف ال العادية مالبيس أرتدي األلوان،
حزنًا. أقلهن رصاًخا النسوة أكثر الكالم، من أبلغ الصمت أصبح واللغة، الوقت

ونعمات فهيمة أختها حولها من ترصخ، سمعتها شكري، هانم خالتي هي كانت
داخل البض بجسدها نحوي مقبلة الركب، مقدمة يف كانت أمي، عائلة من وأخريات
بني العميق الشق عن ويكشف الردفني عند يضيق الالمع، الحرير من جديد أسود فستان
مرسومان املنتوفان حاجباها جفن، كل فوق خفيفة وظالل مكحلتان، عيناها النهدين،
السوداء طرحتها «ناتوريل» روج بقلم مدهونتان شفتاها قوسني، شكل عىل األسود بالقلم
والحلق املكوية، الشعر خصالت تحتها من تطل الجبهة، نصف إىل بميل تنحدر شفافة،
من الداكن اللون إىل تميل يد حقيبة يدها يف العنق، يحوط والعقد األذن، من يتدىل األملاظ
الرسغ، حول يدور رفيع رشيط له ذاته، الثعبان جلد من حذاء قدميها ويف الثعبان، جلد
الكعب فوق تتأرجحان املقوستان قدماها شفاف، أسود جورب تحت من نعومته تشف

العايل. الرفيع
عليكي! بدري كان زينب يا حبيبتي يا –

ال الدموع، تذيبه أن الكحل عىل تخىش جاف رصاخها ترصخ، كانت العبارة بهذه
تشد املبيضني، من تخرج كأنما عميقة طويلة تنهيدة تطلق كفت وإن الرصاخ، عن تكف
لم ألنه رسها يف هللا تشكر بالفرح، عيناها تلمع بعمق تتنفس كاملختنقة، أعىل إىل عنقها

منها. بدًال أختها وأخذ إليه يأخذها
الباب أغلقت الدخول، من منعتها امليتة، أمي غرفة إىل تدخل أن هانم طنط أرادت
بالكفن تلفها أن قبل تغسلها، إبراهيم أم كانت العاري، أمي جسد ترى أن أريد ال دونها،
بالفرح، الالمعة العيون هذه الغرباء، عيون أمي عن أصد الباب وراء وقفت الحريري،

العورات. لرؤية شوًقا تتحرق االستطالع، بشبق تتأجج
كانت الرس هذا الواحد، الثدي ذي كاإلله الواحد الثدي إال عورة أمي لجسد تكن لم
كما بالقطن الفراغ تحشو اآلخر، الثدي غياب عن املسئولة هي كأنما العالم، عن تخفيه
الرأس مرفوعة تميش ثديان، النساء كل مثل لها يصبح العرائس، أثداء تحشو كانت
كأنما تصدقه ال الظاهر، إال يحريها يشء ال الظاهر، من إال يراها أحد ال بأنوثتها، تختال

فتصحو. عينيها تفتح أن تخىش الحلم، هو
محل من أمتار عرشة الشباب، سن يف املوت عالمة أخرض، حريريٍّا كفنًا ألمي اشرتيت
دموعها تحبس طفلتها، تلف كاألم بعناية، إبراهيم أم لفتها الجيزة، ميدان يف باشا إسالم
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عىل يعينه ربنا بيه السيد ويف ضكطورة يا فيكي «الربكة وجهي: يف تبتسم أراها، ال حتى
رب.» يا فراقها

لم أمي، داخله النعش، يسمونه الصندوق، جوار إىل جلست السوداء املوت عربة يف
أرى أن أريد األرض تحت معها أيًضا هبطت القرب، يواريها حتى أفارقها أن يل يكن
لها فرشت الصغري، الطوب وقطع الحىص نزعت بكفي، تحتها الرتاب مسحت تنام، أين
سأسمع كأنما قلبها، تتحسس أذني صدرها، فوق رأيس وضعت الناعمة، األرض من مهًدا
نبض بال الحرير، داخل النائم الجسد إال هناك يكن لم الضلوع، تحت الدقات أو أنفاسها
من ينبعث خافت، ضوء من إال كاملة القرب داخل الظلمة قليل؟ بعد أتصحو حركة، بال
يأتيني صوتها يل، تناوله كبري، مقص يدها يف هانم، طنط منه تطل رأيس، فوق الثقب

يرسقه.» حدش ما عشان نوال يا كويس الكفن تقيص «الزم آخر: عالم من كأنما
يفتحون األحياء، يرسقون كما املوتى يرسقون واآلخرة، الدنيا يف شائعة الرسقة كانت
يرسقون الذهبية، أسنانه امليت من ينزعون الحريري، الكفن يأخذون الليل، يف املقربة
بيت يف لتستقر وعظامها، بلحمها كلها الجثة يرسقون قد اللحم، يتالىش أن بعد عظامه

الطب. كلية يف األثرياء الطلبة أحد
الليل. يف املقربة بيحرس حارس فيه هانم طنط يا –

كده. بتعمل الناس كل الكفن، تقيص الزم نوال، يا حراميها حاميها –
اإلتالف يحدث هكذا املقص، ببوز القماش يف الثقوب من عدد صنع هي الفكرة كانت
الثانية باليد املرشط، كأنه ثابتة بيد املقص أمسكت للرسقة، يصلح وال الحريري للكفن
بوز ارتطم املقص، يصيبها ال حتى جسدها عن رفعته أمي، صدر فوق الكفن أمسكت
القرب، داخل متكورة وأنا ظهري فوق يجري العرق تصبب فارتعشت، بصدرها املقص

إيدي! يف امسكي اطلعي، نوال يا يناديني: أبي صوت سمعت
ينتشلون البرئ، قاع إىل يمدونه كالحبل رأيس، فوق من إيلَّ ممدودة أبي ذراع رأيت
عن أنفض األرض، سطح إىل وصعدت أبي يد يف الخمسة بأصابعي أمسكت الغرقى، به
يخرجونها كاملوءودة الرتاب، يغطيه جسدي الرتاب، بلون وشعري وجهي الرتاب، مالبيس

ينبض. ال ضلوعي تحت قلبي القرب، من
وساقي: قدمي دلكت القرب، تراب عني غسلت الحمام، إىل إبراهيم أم أخذتني البيت يف
تنزل اليل هي الزم كان سكني، جوه ومن بره من ناعمة التعابني، زي دي هانم «خالتك
ضنايا يا أنت لكن وجامدة كبرية ست وهي وأبيها، أمها بنت شقيقتها أختها كفن وتقص

يعينك.» ربنا … ضنايا يا شوفتيه اليل كل تشويف عليكي بدري كان صغرية، لسه
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فوق عنقي أمد الفراش، يف راقدة بالحمى، أهذي كنت بذراعيها، أحاطتني الليل يف
الكفن داخل أمي جسد للخالص، ثقب عن أبحث األرض يف مدفونة للهواء طلبًا الغطاء
ترتكني ثم الكفن تحت ذراعاها تحوطني ينفصالن، ال واحد جسد كالنا جسدي، معه
عني، ينفصل ثم جسمي يصبح جسمها وتحوطني، تمسكني تعود ثم وحدها، لتموت
الالنهائية، اللعبة هذه الكفن تحت مًعا نلعب منفصل، آخر جسم وهي وحدي أنا أصبح
اإلسكندرية بحر يف نلعبها كنا جديد، من واالنفصال االتصال ثم االنفصال، ثم االتصال

العمر. من الخامسة يف وأنا
صوتها سمعت ماتت، أمي أن نسيت رسيري، من أنهض كنت الليل منتصف يف
نائم أبي رسيرها يف أوقظها، ال حتى أصابعي أطراف عىل أسري غرفتها، من يناديني
ليه صاحية ورآني: عينيه فتح مريضة، وهي الصالة يف الكنبة عىل ينام كان مكانها،

نوال؟ يا
بابا؟ يا كام الساعة –

طلع! دوب يا الفجر نوال يا ونص أربعة الساعة –
عريانة! وبقيت انرسق الكفن يمكن ماما نشوف نروح بابا يا يالال –

املقربة، يف أمي لزيارة أبي مع ذهبت الخميس يوم جاء مؤرقة، لياٍل عدة قضيت
شكري جدي املرحوم بناها «الغفري» اسمها املقطم جبل من بالقرب القرافة، يسمونها
وباب حجري، وسور كبري حوش يحوطه الصغري، البيت تشبه األحمر، الحجر من بيه،
مشققتان، ويداه مرتبًا طويًال جلبابًا يرتدي الحارس، جيب يف مفتاح له صغري، حديدي
الواسع الحوش امتأل املوتى، زيارة يوم هو الخميس يوم املرشحة، وفرَّاش الحانوتي يشبه
السوداء الجديدة الفساتني بيه، شكري عائلة من النسوة عليها جلست الخيزران، بالكرايس
الشق الجبني، عىل ناعمة أنوثة يف تنحدر الهفهافة الشفافة الطرح الالمع، الحرير من
الفرنسية، والعطور البودرة رائحة كولتيه»، «الدي «العنق» فتحة من يطل النهدين بني
كلمات بعض تتخللها كاف، إىل والقاف دال إىل الضاد فيها تنقلب ركيكة عربية كلمات
وفالن فالنة مع مايش فالن الفضائح، وآخر العائلة بأخبار يتهامسن ركاكة، أكثر فرنسية
وتطلق آخره عن فمها منهن الواحدة تفتح ثم فالن، مع ماشية وفالنة مراته عىل اتجوز

زينب! يا حبيبتي يا عليكي بدري كان الصوت:
الحوض، قاع من تشدها كأنما العميقة التنهيدة تطلق ثم املقعد يف وتسرتخي تسرتيح
أقرتب أن أخىش واقفة، وأنا أذني يف التنهدات ترسي جوفها، يف املرتاكم الحزن رساح تطلق
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داخل اللحم يتمدد الرصخات، من عدد بعد أجسادهن ترتاخى منهن، واحدة أصبحت وإال
ترفع تتمطى، ذراعيها منهن كلٌّ تفرد بالروج، املدهونة الشفاه تنفرج الضيقة، الفساتني
وغريها تمت لم ألنها بالسعادة عيناها تلمع الشمس، شعاع تتلقى السماء نحو وجهها

آخرها. عن تأكلها الرحمة فطرية عىل بأسنانها تنهال ثم مات،
األرض فوق أبحث نسيته، يشء هناك وأعود، حولها أدور املقربة، غادر من آخر كنت
الثانية العني تماًما، مغلقة عينيه إحدى ضيقتني، بعينني الحارس يرمقني األركان، ويف
رغم الكفن ورسق الليل يف تسلل هل املقربة؟! إغالق أحكم هل ترببش، مفتوحة نصف

املرشحة؟ لفراش وباعها كلها أمي أرسق باملقص؟ الثقوب
ماما! أشوف عاوزة محمد عم يا افتح –
ضكطورة. يا القرب أفتح اقدريش ما –

محمد؟ عم يا ليه –
… قال الكريم كتابه يف ربنا عليها، نفتح حرام –

محمد؟ عم يا له ما ربنا –
يقدر حد يمكن وال طيب راجل محمد عم اطمئني، نوال، «يا وبينه: بيني أبي تدخل
يرمقني الباب، وراءنا الحارس أغلق الحوش، من أبي مع خرجت املقربة.» من يقرب
انفتحت؟ فكيف تماًما مغلقة عني له كانت ترببش، مفتوحة نصف والثانية مفتوحة بعني
كأنما لحظة أتوقف الصغري، الحديدي الباب ألرمق أميش وأنا أستدير تملؤني، الشكوك
وألقي أستدير الزقاق، نهاية حتى جواره إىل أميش السري، مواصلة عىل أبي يحثني سأعود،
الجسد عارية أمي وتخرج سيُفتح فعًال الباب كأنما سيُفتح، كأنما املغلق الباب عىل نظرة
الحديدي والباب ثقيلة، خطوتي أبي، جوار إىل وأسري عقيل عن الصورة أطرد كفن، بال
يف أسقط الثقب، داخل وأقفز األرض أحفر وأدخل، الباب أفتح النوم يف عيني، يف يزال ال
شديدة مظلمة كانت، مما أكثر غويطة املقربة كانت القطط، تسقط كما قدمي فوق البرئ
كشاف يدي يف أمامي، ممدودة ذراعي أميش، وأنا ظهري أحني منخفض، سقفها الظلمة،
املرحوم رأيت القديمة، األكفان يف امللفوفني املوتى من كبري عدد أمي، عن الجثث بني أبحث
عىل بقدمي دست بيه، شكري عائلة من والنسوة الرجال وجميع جدتي واملرحومة جدي
كدت جدي، شارب يشبه طويل شارب لها مكتبي، فوق املوجودة الجمجمة تشبه جمجمة
أعرف وألنني الجديد، الحرير وملعة األخرض، الحريري أمي كفن ملحت وجهي، فوق أنكفئ
اليسار ناحية الغائب الثدي والردفني، الكتفني عند الخاصة استداراتها أمي، جسد شكل
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حولها، األخرض الحريري الثوب أحكمت الناعم، صدرها عن الغبار نفضت القلب، فوق
النور. وأطفأت نائمة تركتها بالربد، تُصاب ال حتى والباب النافذة أغلقت

األمهات. أقدام تحت الجنة نوال، يا الجنة رايحة ماما –
أبي، يقوله ما كل أصدق طفلة أعد لم أمي، مصري يف أفكر حني يكلمني أبي صوت
املوت أن أعرف األمراض، أعالج متعلمة، طبيبة عمري، من والعرشين السابعة يف أنا

الروح. معه ذهبت ذهب إن والجسد الجسد، مثل حقيقة
تذهب؟! حني الروح تذهب وأين –

بالغموض املحاط املقدس، الخضم داخل الطويلة رحلتي بدأت السؤال هذا من
كلمات أربع من العبارة هذه الرحلة أول الجاللة، صاحب اسم تحت املترسبل والتناقض،
الصالة عليه — الرسول أحاديث من حديث إنها أبي قال األمهات.» أقدام تحت «الجنة
أبغي أكن لم الجنة، يف األمهات حقوق عن النبوية األحاديث يف أبحث بدأت — والسالم
زوجها أجل من وماتت عاشت النار، داخل أتصورها لم أمي، مصري عىل االطمئنان إال
بيت من خرجت طعامها، إال أجر بال والنهار الليل أجلهم من اشتغلت التسعة، وأطفالها
غري رجًال حياتها يف تعرف لم الشباب، عز يف ماتت طفلة، وهي الزوجية بيت إىل أبيها
لم امليرس، تلعب لم الخمر، ترشب لم موتها، ليلة حتى زفافها ليلة منذ له أخلصت أبي،
غرفة بني ما عمرها قضت نساء، أو رجال أصدقاء لها يكن لم واحدة، سيجارة تدخن

الجنة؟! تدخل أن ذلك كل بعد تستحق أال واملطبخ، النوم
أحاديث كلها محمد، الرسول أحاديث تحوي مجلدات عىل عثرت أبي مكتبة يف
سمعوا والذين الصحابة من الرواة وعن — عنها ريضهللا — عائشة السيدة عن صحيحة
أبي، يعرفها مكذوبة أحاديث هناك كانت وسيط، دون مبارشة الرسول فم من األحاديث
حديث وهو هريرة أبي عن الحديث «هذا يده بخط يكتب الكتاب، هامش يف عليها يُعلِّم

مكذوب.»
املرصيني قدماء بدأها الثالثة، السماوية األديان قبل املوت بعد الحياة فكرة نشأت
املطيعة الصالحة الروح إن الروح، منه تخرج يموت حني الجسد أن تصوروا الفراعنة، من
تذهب العاصية املتمردة الروح واألمراء، وامللوك املالئكة مع النعيم، دار إىل تذهب لفرعون

والرجال. النساء من والعبيد الشياطني مع الجحيم دار إىل
يحدد الذي هو املوت، بعد الحاكم أيًضا وهو األرض فوق الحاكم هو فرعون كان

النار. إىل يذهب ومن الجنة إىل يذهب من
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الجنة يف النعيم أن إال املرصيني، قدماء عند والنار الجنة أوصاف من الكثري اندثر
واألنهار املريحة واألرائك اللذيذة الفاكهة السماوية، الكتب يف جاء عما كثريًا يختلف ال
كئوس داخل كاألنهر تجري والخمر الطازج، واللبن الشهي والعسل العذبة باملياه تجري
فقدان لذة بني ترابط هناك الجنس، نشوة تأتي الخمر رشب بعد والذهب، الفضة من

الجنسية. واللذة العقل
تفصييل، نحو عىل الجنة يف الحياة يصف حديث عىل الرسول أحاديث بني عثرت
يشتمل الرجال، عىل قارصة لذة وهي الجنسية، باللذة الخاصة التفاصيل أدهشتني
رجل ولكل العذراوات بالحوريات الجنة يف الرجل عالقة تصف الفقرة، هذه عىل الحديث

حورية. وسبعون اثنتان
سبعون عليه باللؤلؤ مكلل ذهب من رسير عىل ياقوتة من غرفة يف األوىل عىل يدخل
صدرها، من يده إىل ينظر ثم كتفيها بني يده ليضع وإنه وإستربق، سندس من زوًجا
يف السلك إىل أحدكم ينظر كما ساقه مخ إىل لينظر وإنه ولحمها وجلدها ثيابها وراء ومن
تمله وال يملها ال عندها هو فبينما مرآة، له وكبدها يعني مرآة لها كبده الياقوت، قصبة
منية، وال مني ال أنه إال يشتكي وال ذكره يفرت ما عذراء، وجدها إال مرة من يأتيها وال
فيأتيهن فيخرج غريها، أزواًجا لك أن إال تمل ال أنك عرفنا قد إنا نودي: إذ كذلك هو فبينما
يشء الجنة يف وما منك أحسن يشء الجنة يف ما وهللا قالت: واحدة جاء كلما واحدة واحدة

منك. إيلَّ أحب

الخامسة يف ماتت وحدها، الجنة يف تميش أمي أرى الحلم يف مؤرقة، الفراش يف أتقلب
العمر هذا كل بعد تنقلب أن تريد وال عذراء حورية ليست العيال، من لتسعة ا أمٍّ واألربعني
واحد، لرجل عشيقة وسبعني اثنتني ضمن الطويل الطابور يف تقف بلهاء صغرية فتاة إىل
حتى غشاؤها يتمزق إن وما باأللم، تبكي وهي بكارتها يفض حيث لتدخل دورها تنتظر
وهكذا جديد، من سليًما ليعود األلم مع يتمزق أن يلبث ال جديًدا، غشاءً لها هللا يخلق
جلودهم احرتقت كلما النار، دخلوا عمن عذابهن يقل ال الجنة، يف الحوريات عذاب يستمر
العذاب ويستمر جديد، من سليمة تعود ثم تحرتق أن تلبث ال جديدة جلوًدا لهم هللا يخلق

انقطاع. دون األبدي
األمهات؟ أقدام تحت الجنة قال: الذي هو محمد سيدنا «أليس يوم: ذات أبي سألت
يف واحدة فقرة ترد لم ملاذا الجنة؟ يف األمهات حقوق عن له واحد حديث يرد لم إذن ملاذا

الجنة؟» يف النساء حقوق عن اإلنجيل أو التوراة أو القرآن
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هذا يف التفكري عن يكف ال عقيل الجنة، داخل حياتها يف أفكر جعلني أمي موت
الجنة، يف أمي حقوق عن يشء ال الغالف، إىل الغالف من القرآن قراءة أعيد املوضوع،
إلشباع املرعب الكابوس ذلك يف عذراء فتاة أتنقلب أمي؟ أقدام تحت الجنة تكون كيف
محدودة غري أعداد مع الجنس وممارسة الخمر رشب إال لهم عمل ال الرجال؟! شهوات

البرشة؟! البيضاوات العذراوات من
هللا أيقلب الهاجس: ساورني الفالحة، وجدتي أبي برشة بلون سمراء برشتي كانت

عذراء؟ لتصبح أمي يقلب ما بمثل بيضاء فتصبح برشتي
حديث إال للنساء حقوق عىل الجنة يف أعثر لم جدوى، دون طويًال البحث استمر

زوجها.» إال الجنة يف للمرأة «ليس يقول: الفقهاء ألحد
بالقوة مملوءًا أبي يزال ال أبي، يموت حتى قربها يف تنتظر أن ألمي بد ال إذن
بعد الحزن أصابه تتغري، لم األرض فوق خطوته كان، كما ممشوق جسمه والصحة،
بدأ الحداد، عالمة عنقه من نزع يوًما أربعني بعد سوداء، عنق ربطة ارتدى أمي، موت
الكولونيا ماء قطرات يضع شاربه، يقصقص شعره يرسح املرآة أمام يقف بهندامه، يهتم

إبطه. تحت
مفروض الزوجي اإلخالص زوجها، إال الجنة يف لها ليس تنتظره، أمي كانت قربها يف
السندس عىل وحيدة تجلس ثقيل، بقلب الجنة إىل أمي تصعد واآلخرة، الدنيا يف عليها

األخرض.
بموته، فرحْت حظها، لحسن فقط شهور بأربعة بعدها أبي مات أبي، موت تنتظر

الجنة.» يف نجتمع أخريًا سيد يا «أهًال يتألق: صوتها الذراعني، مفتوحة إليه أرسعْت
أخلص والرسول، باهلل مؤمن صالح رجل إنه أبي، موقف ألرشح قليًال أتوقف هنا
وسبعني اثنتني يف الحق له الجنة يف هو ها نساء، أربع يف الحق له أنه رغم الدنيا يف ألمي

ألمي؟ يخلص فهل عذراء
الجنة؟ يف األخرى الحياة بال فما الدنيا يف منه مطلوبًا الزوجي اإلخالص يكن لم
وماذا ألمي؟ يخلص فلماذا الحوريات من العدد هذا كل منحاه قد والرسول هللا كان وإذا

الوحيد؟ رجلها عنها انرصف إذا الجنة يف أمي تفعل
بعد الجنة»، يف مكان ألمي «ليس عنوان أعطيتها القصة، أكتب وأنا أمي موت منذ
األرض تكون ربما األرض، إىل العودة يف أمي تفكر العذراوات إىل أبي عنها ينرصف أن

بالجنة. الحلم يف إال يخونها ال مخلًصا زوجها كان األقل عىل الجنة، من لها أفضل
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بميدان عيادتي يف تنعقد الندوة كانت أربعاء كل األدبية، الندوة يف القصة قرأت
الخمسينيات نهاية يف أدبية نهضة هناك كانت والشعراء، األدباء من عدد يحرضها الجيزة،
االشرتاكية بمبادئ نتغنى العمر ربيع يف كنا السياسية، النهضة مع الستينيات وبداية
وطبيبات، أطباء والشابات، الشباب من مجموعة الفرص، وتكافؤ والحرية العدل الجديدة،
شاركنا املستقبل، يف األمل يملؤنا وصحافيات، صحافيون وشاعرات، شعراء وأديبات، أدباء
نشارك أمامنا، الجمهورية عهد إن امللكية، وإسقاط الوطنية املظاهرات يف الدراسة أيام

الجديد. االشرتاكي املجتمع بناء يف دور لنا صنعه، يف
يف األدباء، دار العيني، قرص شارع يف القصة نادي تكف، ال األدبية الندوات كانت
يحيى كان رشيف شارع يف البلد وسط يف الندوات، تعقد الجديدة واملجالت الصحف
بهاء أحمد اليوسف روز مبنى ويف «املجلة» اسمها جديدة، أدبية مجلة تحرير يرأس حقي
أربعاء كل عيادتي ويف الخري»، «صباح اسمها الجديدة الشباب مجلة تحرير يرأس الدين

واألدب. الطب مجال يف والزميالت والزمالء والصديقات األصدقاء شمل يجتمع
كان الصمت، دب الجنة» يف مكان لها ليس «أمي القصرية قصتي قرأت أن بعد
الفولكس الصغرية بسيارته إدريس يوسف عليه مر الندوة، تلك حاًرضا الدين بهاء أحمد
كانت اليوسف، روز يف تتدرب جديدة صحافية محمود، أهداف جواره إىل تركب فاجن،
صغريتني بعينني ترمقه ملحوظ، بشكل منه تتقرب املجلة، يف رئيسها وهو لبهاء صديقة
رقيق: بصوت تصيح حتى كلمة ينطق إن ما باإلعجاب، مملوءتني الكحل يف غارقتني
به إعجابها من يتحرج الخجل، من بيشء لها يبتسم مظبوط.» كالمك بهاء يا «أيوه
صالح أو إدريس يوسف بجوار املقعد يختار جوارها، إىل الجلوس يتفادى الناس، أمام
معهم ينهمك آخر، رجل أي أو هللا، عبد الحليم عبد أو جاهني، صالح أو الصبور عبد
رجال من وغريهم حسني الدين وكمال السادات وأنور النارص عبد جمال عن الحديث يف

الثورة.
هللا. شاء إن سنة مئة بعد إال املجلة يف نرشها يمكن ال نوال يا دي القصة –

بهاء؟ يا ليه –
بلدنا. يف ا جدٍّ حساس الدين موضوع –

معظم يف الصمت إىل يميل الفكرة، أعجبته الصبور، عبد صالح كان املتحمسني أكثر
يف التمرد تكشفان ال هادئتان واسعتان عيناه النيل، طمي بلون سمراء برشته األحيان،
ما لتسمية شيطانية بإرادة مسكونة السعداوي «نوال ويقول: واقًفا ينهض رأيته أعماقه،

القصة!» هذه نرشت لو التحرير ميدان يف يشنقوها أن أتوقع تسميته، يمكن ال
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أحمد يعاكس الوراء، إىل برأسه ملقيًا يقهقه العايل، بصوته إدريس يوسف ضحك
يكون، ما وليكن القصة لنرشت بهاء يا مكانك لو «أنا التحدي: من بنوع الدين بهاء

التابوهات!» ونكرس الرقابة نتحدى الزم جماعة يا
رئيس أنت كنت لو شاطر، الرب عىل اليل يوسف يا «طبًعا الدين: بهاء أحمد انفعل
عارف وأنت كثرية، تابوهات كرست املجلة يف وأنا دي، زي قصة تنرش يمكن ال التحرير
عن عبارة قصصها أن مع السعداوي، لنوال نرش مرص يف واحد أول وأنا يوسف! يا كده

طحلة؟!» يف وإنت بالربيد لك بعتها اليل الرسالة فاكرة زمنية، قنابل
فاكرة. طبًعا –

أعاني كنت والعفريت، مسعودة قصة نرش عن اعتذر أنه رغم مشجعة رسالته كانت
إىل راقدة جثتها أرى الليل يف النيل، من ينتشلونها رأيتهم منذ والحزن، اإلحباط من حالة

الدين: بهاء أحمد من الربيد يف الرسالة جاءتني الرسير، يف جواري

السعداوي نوال الدكتورة عزيزتي
إال ومضمونًا، شكًال تماًما جديدة فهي البديعة، القصة هذه عىل أشكرك أن أود
وضعي نطاق خارج اعتبارات هناك املجلة، يف نرشها لألسف أستطيع ال أنني
يكتبون أطباء عندنا القاهرة، إىل تأتني حني بلقائك وأرحب التحرير، كرئيس
فال الطبيبات أما محمود، ومصطفى إدريس يوسف منهم القصرية القصة
وأن عليك التعرف ويسعدني أنت، إال مرص يف القصة تكتب طبيبة أعرف

مستمرة. بصفة إنتاجك إلينا ترسيل

عن تنم السطر، فوق تُرى تكاد ال دقيقة صغرية حروفه اليد، بخط مكتوبة الرسالة
األرض فوق خطواته والقدمني، اليدين صغري الحجم صغري رجًال تخيلته والدقة، الحذر

يكتب. أن قبل يرتدد حذرة،
صدمتني ذلك رغم الحقيقة، مع خيايل يف الصورة تطابقت مرة ألول به التقيت حني
وليس األطباء مالمح له تجعل الطبية نظارته توقعت، مما أقرص بدت قامته الحقيقة،

الدهاء. من ويشء ذكاء، ملعة عينيه تكسو العدستني وراء من األدباء،
الدين بهاء أحمد أصبح ١٩٩٦م عام يف مات حتى ١٩٥٧م أوائل يف به التقيت منذ
نختلف املرض، حد إىل الحساسية شديد عالية، أدبية حاسة يمتلك كان أصدقائي، أحد
كأنما بيننا الحوار دار التقينا فإذا نلتقي، أن دون العام وراء العام األعوام تمر ونتفق،

الصحافة. إىل طريقه ضل أديبًا نظري يف كان ينقطع، لم

140



الجنة يف مكان ألمي ليس

أن إال الطبيبة، عىل األديبة تتغلب األدب، يستهويني طبيبة، أنني أنىس كنت أحيانًا
فوق يصبح املرضحتى إحداهن أو أحدهم يشكو إن ما ينسون، ال واألصدقاء الصديقات
يكون، أين يعرف أن دون املرض يتوهم كان الدين، بهاء أحمد خاصًة الفحص، رسير
يتطلع الصدري، القفص عرب طريقها تشق القوية الدقات ألسمع قلبه فوق السماعة أضع
أعرف كنتش ما الخجول: الخافت بصوته يضحك مرة، ألول يراني كأنما راقد وهو نحوي

نوال! يا بصحيح دكتورة إنك
ثالثون الجنة»، يف مكان ألمي «ليس القصرية قصتي رقدت األسفل مكتبي درج يف
عثرت نرشها، تستطيع واحدة مجلة مرص يف تكن لم الهامدة، كالجثة القصة رقدت عاًما
أوراقي يف أبحث كنت السجن، من خروجي بعد ١٩٨٢م عام بداية يف بالصدفة عليها
من أمي قصة عيلَّ أطلت النساء»، سجن يف «مذكراتي بعنوان الجديد كتابي ألكتب القديمة
جعلت املحظورات، تمس التي العبارات بعض حذفت العدم، من انتشلتها األوراق، بني
تسري وهي بالجنة، تحلم جدتي، مالمح فيها أمي، تشبه ال سمراء فقرية امرأة البطلة
له فأخلصت الشباب، ريعان يف وهي زوجها مات الصيف، لهيب يف الشمس قرص تحت
كانت موتها بعد القرب يف زوجها، إال رجل يمسسها لم حياته، يف أخلصت كما موته يف
مكان، أي يف تجده لم عنه تبحث راحت الجنة إىل صعدت أن بعد الجنة، يف بلقائه تحلم
صوت، بال الباب دفعت باللذة، ينتيش رجل تأوهات ورائه من تترسب مغلًقا بابًا رأت
واقفات الفتيات من طويل وطابور الحوريات، من واحدة مع الرسير يف عاريًا زوجها رأت

القصة. انتهت األرض، إىل وعادت صوت بال الباب املرأة أغلقت دورهن، ينتظرن
رجاء؟ يا العادي والشخص الفنان بني الفرق إيه –

النتائج. تهمه وال املحرمة املناطق حدود يتجاوز الفنان –
املحرمة؟ املناطق هي إيه –

الطبقي. والرصاع والجنس الدين إياه الثالوث –
يقف املضيئة، العبارات بهذه أحيانًا يفاجئني إنه رجاء، وبني بيني يدور الحوار هذا

الندوات. يف الرصاع يشتد حني صفي يف
أحيانًا: السخرية إىل يميل بها، املسموح الحدود وراء االنطالق لحظات يف يساندني
حمار باب عىل الطابور يف واقفة فتاة وسبعني اتنني من واحدة نوال يا نفسك «تصوري

األغشية؟!» تمزيق غري شغلة مالوش
رجاء! يا الجنة من أحسن جهنم يبقى –
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عند أتوقف املوت، بعد بالحياة إيمان بقايا أعماقي يف باملرارة، أشعر السخرية رغم
الجنيس الرجل خيال يتمدد وكيف بالذات؟ الرقم هذا ملاذا وسبعني، اثنتني الرقم هذا
من ٧٢ / ١ إىل يتقلص املرأة وخيال واحدة ليلة يف امرأة وسبعني اثنتني الحد؟! هذا إىل

الرجل!
إال يريد ال واحدة امرأة خياله يف مثيل، األسئلة من كثري يؤرقه شاعًرا «رجاء» كان
اسمها، أعرف ريت يا اسمها، عارف «مش يبتسم: رجاء؟ يا هي مني أسأله: أحيانا هي،

عليه.» سيطرتنا زادت اليشء تسمية عىل القدرة امتلكنا كلما
العذراء»، ومريم «حواء عنونها قصيدة كتب الكتب، عن بحثًا املكتبات يطوف كان
يف الحرب أيام كانت صغري، طفل وهو غامض حادث يف ماتت معروفة ممثلة أمه كانت
البحر كان امليناء عىل املطلة الرشفة يف بالقنابل، رضبها وقت اإلسكندرية يف األربعينيات،
ال الخلف، من يدفعها أبوه تبكي، كانت ناحيته، ظهرها واقفة أمه النريان، تحت ينتفض
جلبابه ذيل من يشده األبيض، الجلباب داخل الطويل، العريض ظهره إال أبيه من يرى
أبوك!» مش أنا «اسكت غريب رجل بوجه نحوه أبوه يستدير بابا!» يا ماما تزء «بالش
نفسها أمه ألقت هل حدث، ماذا بالضبط يعرف ال الذكرى، هذه عند رجاء يتوقف
ويقول: الغريبة النظرة بتلك إليه ينظر كان ملاذا قتلها؟ الذي هو أبوه هل الرشفة؟ من
بذراعيها حوطته ماما؟ يا بابا مني يسألها: الرشفة من أمه تسقط أن قبل أبوك؟ مش أنا
ليس الغريب الرجل هذا أن يحس كان أعماقه يف حبيبي» يا ده هو «أبوك تبكي: وهي

أباه. هو
نوال. يا أوي غريبة حاجة أقولك عاوز –

رجاء؟ يا إيه –
البيت ويف الرجال، وجوه يف أبي عن أبحث البحر شط عىل أميش كنت طفل وأنا –
أمي كانت أمي، زوج هو تاني ووجه أبويا هو حقيقي وجه وجهني، له كأن أبويا أشوف
غري تكون الزم بلدنا يف فنانة أي لكن رشيفة أمي كانت صفاتها، كل عنها ورثت أنا فنانة،
البيت ويرجع برش، سيدي يف تانية واحدة عىل يرصفهم فلوسها ياخد كان أبويا رشيفة،
سنني، تسع عمري كان أقتله، إني وفكرت أبويا كرهت رشيفة، مش إنها ويقول يرضبها
وأنا نظري يف أمي كانت العذراء»، ومريم «حواء بقصيدة إيلَّ أوحت اليل هي أبويا كراهية
طاهرة روح إال برش يمسسها لم بالضبط، العذراء مريم زي االبتدائية املدرسة يف تلميذ

حواء. أمها زي ساقطة، عليها يقول أبويا ذلك مع هللا، عند من
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تحولت كيف املعرفة، يف ملحة رغبة تنتابني أفهمه، وال رجاء يعنيه ما أفهم أكاد
واإلثم؟ باملعرفة املرأة عند الجنسية اللذة عالقة ما العذراء؟ مريم إىل التاريخ يف حواء

اآلثمة؟ حواء األرض فوق لتصبح السماء إلهة نوت هبطت كيف
منتحرة أمه، ماتت كيف يعرف أن يريد اآلثمة، املعرفة برغبة مسكونًا مثيل رجاء كان
هللا هو كان أبوه والخري، باهلل يؤمن كان وأمه أبيه بني املعركة يرى أن قبل مقتولة؟ أم
يدفعها أنفها، من الدماء تنزف حتى أمه يرضب أبوه العجيب، املشهد رأى ثم والخري،
إنها قالوا طفل، وهو ماتت أمه حقيقة؟ أم حلًما أكان الرشفة، من لتسقط الخلف من
ذلك منذ األرض عىل السماء انقلبت أبوك، مش أنا له: قال أبوه الرشفة، من نفسها ألقت
كيف األم، اإللهة عن مثيل يبحث كان النقيض، هي أخرى، صورة لإلله أصبح اليوم،
األسئلة الساقطة؟! الزانية إىل الطاهرة األم تحولت كيف التاريخ، من األنثى اإللهة اختفت
ندوات يف علينا يقرؤها كان شعر، قصائد إىل شبابه يف تحولت عليه، تلح كانت الطفولية

العيادة.
التحول. كان العذراء مريم إىل حواء من –

والدين. والشعر األدب يف –
القديمة. الحضارة يف سليًما الخيال كان –

العقل. داخل الجسد داخل والروح –
األم. مقتل منذ الروح انفصلت –

الرجل. خيال وانفصل –
والرشف. واللذة وهللا أنا لنفسه: يقول أبي أصبح –
والعار. واأللم الشيطان أنا لنفسها: تقول وأمي –

املعرفة. ربه من انحدرت –
شهوة. بال العذراء إىل –

األلم. مبدأ إىل اللذة مبدأ من –
األمهات. جميع سقطت –

وأدباء، وفنانون أطباء كثريون، أصدقاء يل كان الرجال، بني الوحيد صديقي رجاء أصبح
مقعد يف الجالس إىل يتطلعون ذكور كلهم رجاء، مثل معي يتحدث من فيهم يكن لم
يقسمون والفالحني. والعمال االشرتاكية عىل تكلموا وإن العليا الطبقة إىل يتطلعون الحكم،
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باردات زوجات (٢) والعار. بالشهوة ملتهبات عشيقات (١) اثنتني: فئتني إىل النساء
واألمومة. باالحرتام

الجسم ممشوقة معروفة، وأديبة طبيبة الشباب، أوج يف عمري من الثالثني يف كنت
رجل، بال الحرة املرأة إىل ينجذبون كالذباب، كثريون حويل من الرجال القامة، فارعة
لرجل مملوكة زوجة (١) اثنتني: من واحدة نظرهم يف هي املرأة، رؤية عن عاجز خيالهم

الرجال. لجميع مملوكة حرة امرأة (٢) واحد.
يفكرون عجيب، نحٍو عىل حويل من يتنافسون التاريخ، يف التحول منذ العاجز الخيال

النوم. غرفة إىل للوصول الطرق أرسع يف
جسدي، وبني بينهم يَُحول الطريق، عليهم يسد املوصد، كالباب أمامهم عقيل كان
يتملكني أن لرجل يكن لم مهانة، تقل ال زوجة كلمة مهينة، أذني يف ترن عشيقة كلمة

املعبود. اإلله هو كان وإن اسمه ألحمل اسمي أمسح ال الدولة، رئيس كان وإن
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موتأيب

األمراض بمستشفى الجراحة قسم إىل انتقلت الباطني، بالعالج أؤمن أعد لم حنا موت بعد
قوية، عظامها رفيعة الطويلة أصابعي الصعبة، العمليات عىل تدربت بالجيزة، الصدرية
املرأة تكون كيف يتساءلون: الجراحة أساتذة باملرشط، لإلمساك املطلوبة األصابع هي
زمييل وبني بيني الفرق ما أفهم لم الجزارة، مثل الذكور للرجال املجال هذا جرَّاحة؟
يل يطرف أن دون الضلوع أفتح ثابتة، وأصابعي املرشط حول ترتعش أصابعه الطبيب،
اإلنسان يعيش مصابة، كانت إن كلها الرئة أو بالدرن املصاب الرئة فص أستأصل جفن،

يفقده. عما للتعويض خارقة قدرة له الجسد طبيعية، حياة واحدة برئة
حتى الرائحة تفارقني ال الدم، من بحور يف العمليات، غرفة داخل قضيتهما عامان
أقطع ساعات، سبع الواحد اليوم يف أقف املرىض، وأنفس واليود اإلثري رائحة النوم، يف
عاد الفقري، العمود يف اآلالم أصابتني الوقوف، طول من قدماي تورمت الناس، لحم يف
بطن من امليت أبي صوت يأتيني الليل، طول أسعل األلم، يؤرقني والهزال، الشحوب إيلَّ
هي تسمعه أكانت النوم، عز من عينيها إبراهيم أم تفتح نوال.» يا الدوا «ارشبي األرض
بني تدلكهما وامللح، الساخن املاء يف قدمي تضع املغيل، الدكر اللبان تسقيني األخرى؟

شوية.» جسمك ريحي ضكطورة يا نفسك عليكي «حرام الكبريتني: يديها
مش عيانني، أشوف عاوزة مش العمر، لنهاية إجازة آخذ إبراهيم أم يا ريت «يا –
أكتب عاوزة العيادة، أروح عاوزة مش املستشفى، أروح عاوزة مش دم، أشوف عاوزة

وبس!» أكتب أكتب
أدخل إني غلط كان وبس! أكتب أكتب أكتب «عاوزة أرصخ: وأنا بالبكاء أجهشت

املستشفى!» أروح عاوزة مش خالص إبراهيم! أم يا الطب
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تحتضن كاألم بذراعيها إبراهيم أم حاطتني أرصخ، وأنا شعري أمزق كنت هل
يف املستشفى تروح ضكطورة، يا تروحيها «بالش رأيس: يف يرن القوي صوتها طفلتها،

داهية!» ستني
يشبه صوتها املستشفى.» داهية ستني «يف والقدر: القضاء وجه يف بيدها تشوح
يلقي وهو أبي صوت العمدة، وجه يف تشوح وهي الكبرية كفها الفالحة، جدتي صوت

الحكومة!» وظيفة داهية ستني «يف الناظر: وجه يف بالتقرير
يشء، أي لفعل متأهبًا واقًفا ينتفض أعماقي يف الراقد العمالق يصحو اللحظة هذه
عاقل واحد، كيان يف عقيل مع روحي مع جسدي يلتحم للعادة، خارقة قوة تتملكني
تنهض، امليت أبي روح أقوى، أيهما إلهية، أو شيطانية إرادة والطني، النار من ومجنون،
رسول عىل تمردت التي والعامرية الغزاوية وأمها جدتي روح تصحو، قربها يف أمي روح
يتجمعن كلهن حواء، األوىل اآلثمة حتى وإيزيس وتوت وعشتار وحتشبسوت ونفرتيتي هللا
املشققة بكفها تشوح وهي إبراهيم أم صوت يستحرضها واحدة روح يف جسدي داخل

كمان.» واآلخرة الدنيا داهية ستني «يف الجن: العفاريت وجه يف الضخمة
من مختلفة مراحل يف اللحظة هذه تكررت الكامل، االنعتاق املطلق، االستغناء لحظة
ستني يف السماء: إىل يصل عاليًا صوتي ينطلق االستعباد، من االستغناء أنقذني حياتي،

يحصل! يحصل واليل عاوزاه أنا اليل أعمل حرة أنا واآلخرة، الدنيا داهية
دايًما كانت أمي واملرحومة الشهر يف سبعة والنهاردة ضكطورة يا سبعة الساعة –

وبركة. خري كلها السبعة تقول
من سبعة السبت يوم إىل تشري الحائط نتيجة بالعدوى، كأنما سبعة بالرقم تفاءلت

سبعة. رقم إىل تشري الساعة عقارب «يوليو» سبعة شهر
رقم كان وملاذا السنني؟! آالف منذ التاريخ يف متصلة حلقة أم صدفة مجرد أهي
يغنون كانوا القديمة مرص يف سبعة، اآللهة عدد كان القديمة بابل مدينة يف مقدًسا؟ سبعة
سبعة، اإلنسان أعمار طوابق، سبعة من واألرض سبعة عددها السماوات سواقي، للسبع
املرأة اإلنجيل ويف السبعة، أزواجها طوبيا ابنة سارة قتلت التوراة ويف السبعة، والخطايا
السبع القرآن ويف العذراء، قلب يف السبعة الحزن وسيوف رءوس، سبعة لها السماء يف
من التقديس ويمتد أبحر، سبعة هللا يمده والبحر ويابسات، خرض سنابل والسبع بقرات
حورية وسبعون اثنتان رجل لكل الجنة ويف تابًعا، سبعون له فاملسيح سبعني، إىل سبعة

عذراء.
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شفتي حول تحوم ابتسامة بالربيق، تتأججان عيناي املرآة، أمام واقفة كنت اللحظة هذه
إبراهيم؟ أم مثل سبعة بالرقم أتفاءل أن أيمكن األولني؟! بأساطري أؤمن هل استحياء: يف
تضاعف بالضبط، دقائق وسبع السابعة إنها الحائط، ساعة إىل وجهي رفعت
األتوبيس، ركبت اسم، لها ليس بقوة الشارع إىل اندفعت الالمع، الربيق ومعه التفاؤل
املشدودة الفارعة بقامتي واقفة األمة، مجلس شارع يف الصحة وزارة داخل نفيس وجدت

الوزير. مكتب قلب يف
حاًال! دلوقتي طراف الدين نور الدكتور أقابل الزم –

فندم! يا حارض –
قبل. من الصوت هذا يسمع لم واقًفا، املكتب مدير انتفض

لهجة هي وليست املوظفات، أو الحكومة يف املوظفني عن يصدر ال الصوت هذا
لم جسارة عن ينم صوت الوزارة، خارج من الضيوف لهجة هي وال الطبيبات، أو األطباء

الرجال. أو النساء يف يعرفها
رئيس مكتب من مبعوثة أتكون سوداء، بنار املشتعلتان وعيناها املرفوعة قامتها

النارص. عبد جمال عند من لتوها قادمة أنها توحي حركتها الجمهورية؟!
فندم؟ يا مني له أقول –

السعداوي. نوال الدكتورة –
نطقت التي هي األنثى اإللهة روح نوت، السماء إلهة اسم هو كأنما االسم نطقت
املرسح خشبة عىل إيزيس اإللهة دور لعبت عنقي، فوق عاليًا رأيس تحمل التي هي االسم،
القلب بني العميق الرسداب يف ترقد اإللهية، روحها جسدي تغادر لم االبتدائية، املدرسة يف

يستيقظ. كاملارد نومها من تهب يشء أقلقها إن الحاجز، والحجاب
أجانب، ضيوف عنده الوزير معايل السيد واحدة، دقيقة اسرتيحي فندم يا اتفضيل –

إيه؟! ترشبي تحبي موجودة، سيادتك إن خرب حاديله يخرجوا ما أول
مضبوط! قهوة فنجان –

بدلة يرتدي عجوز رجل الساعي، الفور عىل ظهر مكتبه، جوار إىل الجرس دق
ساعيًا أكان املومياء، يشبه متغضن وجهه محني، ظهره واقعة، أزرارها باهتة، صفراء

مينا؟ امللك عهد يف مركزية حكومة أول نشوء منذ
الدكتورة. لسعادة مضبوط قهوة فنجان –

فندم. يا حارض –
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«الفوتيي» نوع الكرايسمن القطارات، يف الغرف تشبه ما، نوًعا ضيقة طويلة الغرفة
املكتب مدير حجم الباقية، املساحة يحتل ضخم املكتب الغرفة، تبتلع طويلة وكنبة الكبري،
رأسه املكتب، وراء املقعد يف محشور باللحم، ممتلئ لكنه القامة فارع ليس أيًضا، ضخم
عن األجراس تكف ال ذهبي، برواز داخل النارص عبد لجمال صورة تعلوه أصلع، كبري
ساعة بعد كلمني أرجوك األسالك: عرب الصوت يسمع أن قبل ويرد السماعة يرفع الرنني،
سعادتك! عند التقرير يكون حاًال فندم يا حارض أخرى: سماعة يرفع دلوقتي! مشغول
معايل يا حارض مرتعشة: بيد السماعة يرفع واقًفا، ينتفض به فإذا آخر جرس ويرن

الوزير!
يتوقف العجني، من تخرج الشعرة أو كالصابونة املكتب وراء من جسده ينزلق
القليلة الشعرات يساوي أنفاسه، يلتقط األخرض، بالجوخ مبطن جانبي باب أمام لحظة
يدفع ذقنه، تحت لتصبح عنقه ربطة يعدل منتفضة، بأصابع الجاكتة يزرر الصلعة، فوق
النصف يظل الجسم، من األعىل النصف ثم فقط، رأسه يدخل حانية، رقيقة بيد الباب
ينزلقان البيت، يف القعيدة املطيعة الزوجة كرديف سمينتان ردفاه الباب، خارج األسفل

وقدميه. ساقيه مع صوت بال األخرض الباب داخل
الباب من خارًجا كله جسده يندفع ذاته، األخرض الباب من يخرج قليلة دقائق بعد
مساعده يف يشخط األهمية، مالمحه عىل تبدو كثرية، أوراق يده يف قليًال، يلهث كالصاروخ،
اإليجاب. عالمة وجهي يف يبتسم الوكيل! للبيه يروح حاًال ده الدوسيه فجأة: يظهر الذي

انتظارك. يف الوزير معايل دكتورة، يا تفضيل –
والنجف العجمي والسجاجيد املنقوشة والجدران الضخم واملكتب الواسعة الغرفة
،٤٦ عام مظاهرة بعد عابدين رساي أدخل مرة بأول تذكرني كلها السقف، من املتديل
مجانية عىل ألحصل عمر مصطفى الدكتور الطب، كلية عميد مكتب أدخل مرة وأول
كان حيث العيني قرص شارع يف الفخم القرص إىل أدخل مرة وأول ١٩٤٩م، عام التفوق
الفاخرة واملكاتب الشورى، مجلس اليوم أصبح ١٩٥٧م، عام للخدمات األعىل املجلس
قابلت الجديدة، مرص يف العروبة وقرص املاضية، عاًما األربعني مدى عىل رأيتها األخرى

١٩٨١م. خريف نهاية يف السجن من خروجي بعد الجمهورية رئيس فيه
كالتوابيت ضخمة املكاتب الفراعنة، وامللوك السالطني منذ الفاخرة القصور هذه
بالذهب مملوءة املزركشة، الواسعة كالقبور والوزراء، الحكام أجساد داخلها تتحنط

فرعون. تحتها يرقد اإلله قمتها عىل يجلس كاألهرامات الحكم، وهيبة
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ثابت مربع رأسه عرينه، يف كاألسد رابًضا الضخم، مكتبه وراء جالًسا الوزير كان
«هللا» كلمة عريض، ذهبي برواز داخل النارص عبد جمال صورة فوقه الهول، كأبي
مفتاح «الصرب املكتب فوق منقوشة عبارة الجدار، فوق جوارها إىل الذهب بماء منقوشة

ذهب.» من فالسكوت فضة من الكالم كان «إذا الفرج»،
يدي، عىل بها يشد قوية كبرية يده عريض، القامة طويل يصافحني، وهو وقف
االلتواء، يعرف ال األخالق مستقيم بها، يصافحني التي الطريقة من الرجل أعرف أكاد

مستقيم. خط يف إيلَّ تنظران عيناه رجًال، الرجل يصافح كما يصافحني
زي أدبية موهبة عندك األطباء، نقابة مجلة يف قصة نوال دكتورة يا لك قريت –
قرأتيها؟ ترى يا ظاملة، قرية اسمها جميلة قصة له العظام، أستاذ حسني كامل الدكتور
الصحة، وزير مع يل لقاء أول يف األدب حول الحديث يدور أن أتوقعه كنت ما آخر
ساًقا أضع املقعد، يف جسدي يسرتخي الحكومة، يف واملوظفني األطباء فوق األدب يرفعني
يف بعيًدا ترشدان عيناي السقف، حتى أنفي من الدخان أنفث سيجارة، أشعل ساق، فوق
أبي نظر يف األدباء الربواز، داخل النارص عبد جمال ورأس الوزير رأس تتجاوزان األفق،
يعينه أحد ال األديب بقرار، ويذهب بقرار يأتي الوزير والوزراء، امللوك عن يرتقون كانوا

يخلعه. أحد وال
نوال؟ دكتورة يا فني وإنتي –

طراف. دكتور يا الصدرية األمراض يف –
يعني؟ الصدرية اشمعنى –

يقيض عالج أكتشف أني أمل عندي كان بالسل، ماتت طحلة كفر يف بهية «عمتي –
تماًما.» انتهى طفويل حلم الرئوي، الدرن عىل

يائس أنه بها يضحك التي الطريقة من أدركت طراف، الدين نور الدكتور ضحك
وهي الثورة جاءت منذ الحكومة، يف أخرى وزارة أي أو الصحة وزارة جدوى يف مثيل

الحكومي.» الجهاز «هز شعار ترفع
وطني راجل النارص عبد جمال نوال، دكتورة يا فايدة فيهاش ما دي الحكومة –

الناس. عن تماًما عزلته عازلة طبقة حواليه لكن مخلص
النظام؟ من جزءًا الوزير أليس أمل؟ عنده يكون فمن الوزير حكومته من يئس إذا

يستطيع؟! فمن العازلة الطبقة اخرتاق عن الوزير عجز إذا –
أهل من إال ليس الصحة وزير لكن الثقة، أهل من العازلة الطبقة أن املشكلة –

الخربة.
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لذة ترسي جديدة، ملعرفة يتفتح عقيل خوفو، هرم قمة من القاهرة عىل أطل كأنما
آخر ويشء العازلة، الطبقة اسمه جديًدا شيئًا عرفت بالسعادة، أشعر جسدي، يف املعرفة
الدولة. جهاز يشتغل كيف أفكر بدأت الخربة، أهل اسمه ثالث ويشء الثقة، أهل اسمه

من ا رسٍّ أعرفه؟ أن يصح ال شيئًا عرفت هل اإلثم، يشبه آخر شعور يرسي اللذة مع
املعرفة؟ شجرة فوق امُلحرَّمة الثمرة الحكم؟ أرسار

الزمالء، أحد كأنني يحدثني لقاء، أول منذ صديقي طراف الدين نور الدكتور أصبح
الحزب دخل النظام، بتغيري يحلم كان امللكي، الحكم فساد عن يل يحكي قلبه، يفتح
النارص، عبد لجمال املقربني من كان والحكم، السياسة وإنما هدفه الطب يكن لم الوطني،
إىل رفسته قليل، بعد الوزارة عن خلعته ثم الصحة، وازرة إىل أبعدته العازلة الطبقة لكن
يف املهنية النقابات عن ومسئوال الجمهورية، لرئيس مستشاًرا أصبح يقولون، كما أعىل
داخل فخم مكتب إىل عمل بال يجلس مسئولية، بال ضخمة مناصب االشرتاكي، االتحاد
جميع إليه انضم الذي الوحيد الحزب االشرتاكي، االتحاد اسمه النيل، عىل املطل القرص

باألمر. الحكومة يف املوظفني
بفرتة يموت أن قبل األخرية املرة مرات، ثالث طراف الدين نور بالدكتور التقيت
الزجاجية البلكونة يف العجوزة، حي يف النيل عىل تطل شقة يف يسكن كان قصرية،

١٩٦٧م. هزيمة بعد شاحبًا حزينًا كان جلسنا، األول بالدور املستديرة
يف ينترص النارص عبد ممكن كان نوال، دكتورة يا فيها آمالنا خيبت دي الثورة –
كانت إذا ينهزم الجيش الزم كان حواليه، اليل الناس املشكلة لكن البلد، ويحرر الحرب
الشعب ومجلس يفشل االشرتاكي االتحاد الزم وكان عامر، الحكيم عبد إيد يف القيادة

السادات! أنور إيد يف القيادة كانت إذا يفسد

إىل الصدرية األمراض من بنقيل القرار أصدر الذي هو طراف الدين نور الدكتور كان
من خري الوقاية أن واملدينة الريف يف عميل من أدركت الصحة، بوزارة الصحية الثقافة
ال الناس، ألسنة عىل يجري شعبي مثل عالج» قنطار من خري وقاية درهم «وأن العالج،
يقتيض وهذا الرتع، مياه يف التبول عن الفالحون يكف أن دون البلهارسيا إبادة يمكن
كيف الناس يتعلم أن دون الرئوي الدرن إبادة يمكن ال الوعي، ورفع الثقافة من حمالت

املرض. الجهل، الفقر، املزمن: الثالوث عىل القضاء يمكن كيف الجسم، مناعة ترتفع
والكتاب، باألدب خيايل يف الثقافة كلمة ترتبط قلبي، إىل قريبة الصحية الثقافة كلمة
الوزارة، من خرج قد طراف الدين نور الدكتور كان الصحة، وزارة يف مكتب يل أصبح
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بالعالج يؤمن األطفال، طب يف أستاذًا كان للصحة، وزيًرا املهندس النبوي الدكتور جاء
الوقاية. من أكثر

مع صورهم نرش عىل الوزراء يتنافس اإلعالم، كلمة إىل تحولت الثقافة كلمة
يتسابق التليفزيون، اسمه مرص إىل جديد إعالمي جهاز دخل االشرتاكية، عن ترصيحاتهم
بل النشاط، مقياس هو امليدان يف العمل يعد لم الحكومة، يف املسئولون فيه الظهور إىل
املنشورة الصورة حجم الصحف، يف النرش مرات عدد الصغرية، الشاشة فوق الظهور

الكالم. وكمية واملساحة
عن شيئًا يعرف ال األطفال، أمراض يف تخصص الجديد، الصحة بوزير اصطدمت

للوزير. الدعاية قسم إىل الصحية الثقافة قسم تحويل يريد الوقائي، الطب
شغلتي. مش دكتور يا آسفة أنا –

التعليمات. تنفيذ عليكي الوزير، وأنا الوزارة يف موظفة إنتي –
موظفة! مش دكتورة أنا دكتور! يا آسفة أنا –

منذ سيئ تاريخ لها باإلهانة، محملة أذني يف ترن «موظف» أو «موظفة» كلمة
مسحوق الشخصية، ممسوح أنه ألدرك «موظف» فالن أبي: يقول أن يكفي كان طفولتي،

الزوجية. بيوت يف النساء مثل الطاعة واجبه بالعبودية،
القلوب، تخلع «وزير» كلمة الدولة، يف مرموًقا مركًزا «الوزير» يحتل الفراعنة منذ
كرش وإن واآلخرة، الدنيا له ابتسمت موظف وجه يف الوزير ابتسم إذا املفاصل، تخلخل

السبع. والسموات والبرشية األرض له كرشت أحد وجه يف الوزير
غضب عيل، غاضبًا الوزير كان عمل، بال الوزارة يف مكتبي إىل أجلس أصبحت
يُقرئني أحد ال وجهي يف يبتسم أحد ال املقدس، بوذا من املنبوذة أصبحت لغضبه، الجميع

السالم.
بالوزير تربطه الرشبيني، إبراهيم الدكتور اإلدارة، مدير املكتب غرفة يشاركني كان
إبراهيم الدكتور أصبح القبيل، هذا من يشء أو األطباء نقابة يف قديمة زمالة خاصة، عالقة
الغرفة، مساحة نصف يبتلع ضخم مكتب إىل يجلس الوزارة، يف هامة شخصية الرشبيني
يجلس صغري آخر مكتب يجاوره املطبخ، منضدة يشبه الصغري مكتبي اآلخر النصف يف
الرشبيني بالدكتور تربطه صالح، الدكتور اسمه الرشبيني الدكتور أعوان من طبيب إليه
املكتب يزدحم بالوزير، الشخصية عالقتهما بسبب إليهما املوظفون يتقرب خاصة، عالقة
بقية أشخاص، أربعة تكفي واحدة جلدية كنبة إال بالغرفة يوجد ال النهار، طوال بالزوار
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ويقهقهون، ويضحكون يتصايحون الرشبيني، مكتب أمام أقدامهم عىل يقفون الضيوف
واالنتخابات األطباء نقابة إىل الحديث يتطرق الرشبيني، الدكتور املدير هو صوتًا أعالهم
لعمل الجديد االشرتاكي امليثاق عن رنانة خطبة الرشبيني الدكتور عليهم يلقي القادمة،

والوزارة. النقابة
عند من مكتبي إىل تصل واحدة ورقة ال وجودي، عدم مثل باملكتب وجودي كان
األخرى، واإلدارات الوزير مكتب من الربيد وحده يتلقى وحده، يشء كل يعمل فهو املدير،
يحدث. ما عىل أتفرج مكتبي إىل جالسة وأنا صالح، الدكتور صديقه إال معه يرشك ال

التفكري، حبل تقطع العالية األصوات أن إال املكتب، يف القصرية القصص أكتب بدأت
عم والساعي الرنني، عن يكف ال الرشبيني الدكتور مكتب فوق التليفون جرس ورنني
أساتذة منهم واقفون، وهم الضيوف يرشبها القهوة، فناجني حامًال ويخرج يدخل حسني
الحميم صديقه إال اللقاء ترتيب يمكنه أحد ال الوزير، مقابلة يريدون الطب، كلية يف
التليفزيون، مذيعة هي مكتبنا إىل تفد التي الشخصيات أهم الرشبيني، إبراهيم الدكتور
صديقتي مثل غني إىل الراء تقلب العايل، الكعب فوق تتأرجح واملاكياج، الزينة كاملة شابة
الدكتور يرتك والسعاة، املوظفون بها يحف كاألمرية، الوزارة باب من تدخل بطة،
من مبارشة الوزير إىل بها يدخل الوزير، مكتب إىل بها ويصعد جميًعا الضيوف الرشبيني
الطبية اللجنة أعضاء الوزير يطرد مكتبه، مدير عىل املرور دون األخرض الرئييس الباب
للشعب يبتسم املاكياج، الوزير يضع التليفزيون، كامريات تدخل لجنة، هناك كانت إن

الجديدة. االشرتاكية الصحية املرشوعات عن الهامة بالترصيحات يديل وهو املرصي
والباب الرئييس، الباب فوق مشتعلة الحمراء اللمبة طوارئ، حالة يف الوزير مكتب
يف تسجيل عنده الوزير معايل «السيد الدخول: يمنع الوزير مكتب مدير الفرعي،
دخلت جديدة كلمة مقدسة، شبه مهيبة الجو يف ترن التليفزيون كلمة التليفزيون.»
إال مرص يف التليفزيون جهاز يمتلك يكن لم قليلة، شهور منذ العربية اللغة قاموس
أصبح اليوم عاًما، وثالثني سبعة منذ ذلك كان الجمهورية، ورئيس والوزراء األثرياء
طحلة، كفر يف عمتي ابنة زينب بيت فيها بما والقرى، املدن يف بيت كل يف التليفزيون
من بمفرش مغطى خشبية، منضدة فوق كاإلله التلفزيون يرتبع الرتابي الدار مدخل يف
من الغروب، عند الحقل من حمارته عىل يعود الدار، رب إال أحد يقربه ال السميك، القماش
ويفتح يده يمد الجوزة، يدخن العشاء بعد الدار مدخل يف يجلس واملاعزة، البقرة خلفه
من برأسها تطل أيًضا البقرة األرض، عىل جالسات وهن النسوة عيون ترمقه التلفزيون،

التلفزيون. عىل وتتفرج الزريبة باب
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بلغ الوزراء من عدد الصحة وزير مقعد يف خلفه املهندس النبوي الدكتور موت بعد
النبوي الدكتور عن كثريًا يختلف منهم الواحد يكن لم الوزارة، غادرت حتى ستة عددهم
يف الوزارة من نهائيٍّا خرجت حتى جديد وزير كل وبني بيني الصدام وتكرر املهندس،
الخارجي الحديدي الباب عند مرة، آلخر مكتبي وغادرت أوراقي حملت ١٩٧٢م، أغسطس
اثني بعد رساحه يُطلق كالسجني املكان، عىل بصقة أللقي استدرت لحظة، توقفت للوزارة

الزنزانة. داخل عاًما عرش

نوال. يا مقربة الحكومة يف الوظيفة –
املعاش، إىل وأحالوه عمره من الستني بلغ قليلة، بأيام يموت أن قبل أبي عبارة هذه
«أنا حديدي: قيد حولهما كان كأنما مرة، ألول يفردهما كأنما آخرهما عن ذراعيه فرد

وأكتب.» أقرأ وقت عندي أخريًا سجن، سنة وثالثني ثالثة بعد تحررت
عمر من الروب هذا له اشرتيت شامرب، دي الروب داخل الصالة يف جالًسا كان
مكتبي درج يف يتجمع مبلغ أول جنيًها، عرش أربعة ثمنه رمادي لونه ناعم صوفه أفندي،
عمر محل إىل عيادتي من خرجت ١٩٥٩م، عام فرباير شهر بارًدا، الشتاء كان بالعيادة،
السعادة من مزيج املرىض، من جمعته كبري املبلغ جنيًها، عرش األربعة جيبي يف أفندي،

بالفلوس؟ للناس الصحة أبيع أن أيمكن واأللم،
البيجاما ينتفضداخل أراه ألبي، روبصوف بها سأشرتي تدفئني، جيبي الفلوسيف

الصيفية. بالبدلة هو ويظل الشتوية املالبس لنا يشرتي كان الخفيفة،
يشء ربما أو خاص، نحو عىل جالًال يكسبه األبيض الشعر الصالة، يف جالًسا كان
حرض، إذا حضور له كان روحه، أعماق يف يشء أو الجالل، منه يشع عينيه يف آخر
من ينحدر أن دون النبالء هيئة السلطة، من خالية غامضة هيبة له غاب، إذا وغياب
نادًرا عيونهم، يف ثبتهما أنه لو اآلخرين أعماق اخرتاق عىل قادرتان عيناه النبالء، طبقة
غري آخر بيشء مملوء صدره قوة، منه األقل مع قوته يستخدم يكن لم ذلك، يفعل كان ما
الطبيعي، الكربياء هذا لها كان الفالحة أمه ضلوعه، يرفع الكبري قلبه هو ربما العضل،
كتفاه املشية، هذه له كانت أبي الصدر، مرتفعة تميش كانت الشيخوخة انحناءة رغم
واألحمال ثابتة بخطوة السري عىل القادر كالجمل خفيفة انحناءة قليًال، األمام إىل تميالن

ظهره. فوق
اإليراد من بابا يا لك «ده شامرب: الروب رأى أفندي، عمر عليه مكتوب الكيس فتح
الحبيسة. كالدمعة ويجيء يروح الضوء يكسوهما تلمعان رأيتهما عيناه العيادة.» يف األول
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العيادة. نجاح نوال يا مربوك –
أنت. عيادتك دي بابا يا لك مربوك –

… ده شامرب دي الروب عىل واخد مش فالح راجل أنا جديد، تايري اشرتيلك كنت –
كمالية. حاجة دي

الربد. يف رضورية حاجة دي بابا يا أل –
وبنتك. وإخوتك إنتي دلوقتي املهم –

حاجة. كل عىل بابا يا اطمن –
عارف مني لكن موجود طبًعا أنا موجودة، إنتي ما طول عليهم نوال يا مطمنئ أنا –

هللا. بيد واألعمار يومني أو يوم بعد إيه يحصل
الساعة كانت الكلمات؟! هذه من بالضبط ساعتني بعد سيموت أنه أبي أدرك هل
املحالني زمالئه مع أحيانًا فيه يسهر كان الذي املقهى من لتوه عاد مساءً، العارشة
يلعبون املرفوع، رأسه تحوط كالهالة األبيض بشعره وسطهم جالًسا أملحه املعاش، إىل
طريقي يف سائرة ويلمحني رأسه يرفع قد السياسة، يف يتناقشون الشطرنج، أو الطاولة
تلمعان عيناه بنتي!» نوال، «الدكتورة أصدقائه عىل وأسلم ألدخل إيلَّ يشري العيادة، إىل
جالس وهو منوف يف يناديني كان حني نفسها واللهجة «بنتي»، كلمة ينطق وهو بالفخر
هيمر مس عند شاطرة تلميذة بنتي نوال «دي ألصدقائه: ويقول «جرامينو» مقهى يف
يراها السعداوي»، نوال «الدكتورة اسم تحمل الكبرية واللوحة دكتورة.» تطلع وعاوزة
والراكبون املقهى، يف والجالسون يرونها أصدقاؤه املقابل، املبنى يف املقهى نافذة من أبي
األديبة ابنته عن أصدقائه مع أبي يتحدث امليدان، يف والسائرون واألتوبيس، الرتام يف
موهبة عندها نوال الدكتورة «بنتي املجالت: إحدى يف منشورة قصة إليهم يحمل قد أيًضا،
الدكتور زي واألدب الطب بني تجمعي تقدري لها وأقول أشجعها كنت الطفولة، من

حسني.» كامل والدكتور ناجي إبراهيم
يف األخري املريض فحص من انتهيت ١٩٥٩م، فرباير ١٩ الخميس هو اليوم كان
أملح لم املقهى يف امليدان، إىل وخرجت معطفي خلعت مساءً، الثامنة الساعة كانت العيادة،
العارشة حتى املقهى يف أصدقائه مع أحيانًا يسهر أبي كان األبيض، بالشعر العايل الرأس
هذا كان القطار، ومحطة الجيزي الربيع شارع عرب البيت إىل الخطى أرسعت مساءً،
إىل الليلة تلك مدعوة كنت الهرم، شارع أول حتى الطويل النفق من قليًال أقرص الطريق
بعض ومشاهدة العشاء تشمل مساءً العارشة يف الحفلة تبدأ األوبرج، يف األطباء نقابة حفل
بطة صديقتي الحفالت، هذه إىل أنجذب أكن لم املطربات، بعض إىل واالستماع الراقصات
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فؤاد نجوى تشويف نوال يا «الزم سيارتها: يف الحفل إىل لتأخذني بالبيت عيلَّ املرور قررت
العيانني.» قرف عن ونبعد شوية نفرفش يجنن، رقصها

وجدت الرسيعة، الواسعة بخطوتي دقيقة عرشة خمس بيتي إىل عيادتي من املسافة
نظارة أزاح يقرؤه، كتاب يده يف كان شامرب، دي الروب داخل الصالة يف جالًسا أبي

الليلة؟» العيادة من بدري «جيتي النور: ملبة تحت يبتسم أعىل، إىل قليًال القراءة
مش لكن دعوة، يل بعتت النقابة األوبرج، يف حفلة عندنا دلوقتي، جاية «بطة –

بابا.» يا أروح عاوزة
واملستشفى.» العيادة من شوية جو تغريي تروحي الزم نوال، يا «ليه –

الصباح يف إال أراه أعد لم العيادة يف انشغلت منذ الليلة، تلك معه أبقى أن أريد كنت
لم إن الظهر بعد إال أراه فال يصحو أن قبل أخرج أحيانًا املستشفى، إىل أخرج أن قبل
املعرفة، يف نظريته عن معه أتحدث أن أريد الجاحظ، كتاب يده يف املقهى، إىل يخرج
أطلت السيارة يف جالسة بطة رأيت الرشفة من البيت، أسفل يرصخ السيارة بوق سمعت

ساعة. نص نوال يا اتأخرنا النافذة: من
األصغر وأخي الصالة، يف يقرأ أبي إال نائم كله البيت مساءً، العارشة الساعة كانت
األوبرج، يف التليفون رقم ورق قصاصة عىل له تركت دروسه، يراجع غرفته يف
يف العادة، بحكم التليفون رقم تركت الليلة، تلك شيئًا أتوقع لم الصحة، موفور أبي
غرفة يف وقفت الطويل؟! النهار تعب أهو الفقري، العمود عرب يرسي إدراك جسدي
يقرأ الصالة يف أبي العيادة، إىل وذهبت الغداء ساعة إال أسرتح لم ساعات، سبع العمليات
أكان عيوننا، التقت الباب، أفتح وأنا الكتاب فوق من عينيه رفع شامرب، دي الروب داخل
بابا يا أرجع ما لغاية صاحي «خليك عيل: يلقيها نظرة آخر كانت كأنما شيئًا؟! يقول

حتأخر.» مش
الجاحظ.» عمنا مع نوال يا الليلة سهران «أنا –

ثوب ترتدي كانت بطة أسود، وبلوفر وبلوزة جيب عادية، مالبس أرتدي كنت
مائدة اخرتت تفرقنا، األوبرج يف والبابيون، المعة بدلة يرتدي جوارها إىل زوجها السهرة،
مطرقة املائدة طرف عىل جلست واألعياد، الحفالت يف الحزن ينتابني الصحب، عن بعيدة
تطرقع الراقصة ويضحكون، ويرشبون يأكلون حويل من والطبيبات األطباء شاردة،
تكن لم رشاب، فيه وكوب طعام فيه صحن أمامي والطبل، الرق أنغام عىل بالصاجات
إىل انتبهت الكامريا، إىل وجهي أرفع لم صورة، يل والتقط املصور جاء ليشء، شهية عندي
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نوال الدكتورة اسمي: ينادي الصوت وسمعت حزن، يف الشارد وجهي فوق الفالش ضوء
دكتورة! يا تليفون لك السعداوي،

خارج أجري أصبحت برسعة.» «تعايل كلمتني: إال يقل لم األصغر، أخي هو كان
قدمي أن تصورت التاكيس، النتظار الوقوف أستطع لم الجيزة، نحو وجهي األوبرج،
اسمه، أعرف املائدة؟! من أنهض وأنا رآني هل بسيارته، أدركني األطباء أحد أرسع،
من خاٍل وجهه مفتوح، الشقة باب واقًفا، األصغر أخي رأيت السلم أعىل البيت، إىل أخذني
مفتوح، والكتاب أبي نظارة املنضدة، فوق مضاءة، اللمبة نور الصالة، إىل دخلت الدم،
األمواج، فوق كالقارب يتأرجح جسدي خطوات، بضع الداخل نحو تقدمت خاٍل، مقعده

النوم. يف تميش كمن ذراعي أمد
ظهره، فوق راقًدا الحمام، باب أمام الصغرية الطرقة يف البالط، فوق ممدوًدا رأيته
املخدرة يدي األرض، إىل ينثني النائم جسدي مفتوحتان، عيناه السقف، ناحية وجهه
أشعر أن دون رأيس سقط النوم؟ غلبني هل النبض؟! أجس أكنت تمسكها، يده إىل تمتد

أمها. صدر فوق تنام العمر من الرابعة يف كالطفلة صدره، فوق
نوال. دكتورة يا حياتك يف البقية –

ما حياتي؟ يف البقية أفيق، وأنا أسمعه صوت أول السيارة، صاحب الطبيب صوت
العبارة؟ هذه معنى

دكتورة. يا الرسير عىل ننقله األفضل –
يزال ال جسده الوجود، عن غائبًا أصبح أبي، إىل تعود ننقله كلمة يف الغائب ضمري
األصغر، وأخي والطبيب أنا الثالثة نحن الرسير إىل نقلناه األرض، فوق ممدوًدا موجوًدا
فيها ما أثقل الفارعة، القامة امتدت الست أذرعنا فوق فيها، لهثنا قليلة خطوات بضع
الرسير فوق النوم، غرفة يف ندخل ونحن االرتطام من أحميه بذراعي حوطته الرأس،
فوق الجفون وأسدل يده الطبيب مد مفتوحتان، عيناه نائًما، أصبح العريض، النحايس

القدمني. إىل الرأس من باملالءة غطاه العينني،
يف نائمات البنات أخواتي البيت، يف يدب الصمت الثالثة، نحن جلسنا الصالة يف
ابنتها تزور القرية يف إبراهيم أم النوم، يف غارقة غرفتي يف ابنتي الداخلية، الغرفة
الصوت سمع حني دروسه يراجع غرفته يف كان حدث، ما األصغر أخي حكى املريضة،

واقفة. وهي تسقط كالشجرة يسقط، كالجدار الصالة، يف يدوي
عن املالءة كشفت أصابعي، أطراف عىل رست غرفته، أخي ودخل الطبيب خرج
داخل منحوتة مالمح صاحية، وليست نائمة ليست مالمحه مغمضتان عيناه وجهه،
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العبء، من الخايل اإللهي السكون النهائية، بالراحة توحي ابتسامة تعلوها الجرانيت،
األبدية. الذات خارج يشء يشوبه ال لذاته، بذاته القائم

الحياة، مهب يف أقف وأنا الرسير، فوق وجسده غائب هو جواره، إىل الليل قضيت
بالربد، أرتعد الشتاء، يف أوراق بال عارية األشجار، حولها من سقطت الوحيدة كالشجرة

جاف. وحلقي جافتان عيناي تصطك، أسناني
الجمعة «النهاردة وجوههن: يف ابتسمت الصغريات، أخواتي أيقظت الصباح يف

الحيوانات.» جنينة «نروح أصغرهن: هتفت فني؟» تروحوا تحبوا مدرسة، فيش ما
موت عن وابنتي بأخواتي انشغلت امليت، من أبقى والحي الحياة من جزء املوت
أشعة تحت يلعبن تركتهن الحيوان، حديقة إىل أخذتهن والغذاء الفطور لهن حرضت أبي،
الوفاة، شهادة الستخراج عباس كوبري من بالقرب الصحة مكتب إىل جريت الشمس،
مررت األبيض، الحريري الكفن اشرتيت الجيزة، ميدان يف باشا إسالم محل إىل جريت
الجيزة من املوتى عربة أجرة عىل معه اتفقت زغلول، سعد شارع يف الحانوتي محل عىل

طحلة. كفر إىل
األسعار، عرفت أمي موت منذ املبلغ، ضعف وطلب فاحصة بنظرة الرجل رمقني
أبي عىل حزني أن أيظن امرأة؟! يراني أألنه عيل، يضحك أن الحانوتي لهذا يمكن وال
وأنا استغالل ده بغضب: صوتي رافعة أساومه وقفت جشعه؟! أكتشف فال عيلَّ سيطغى

غريك! لحانوتي رايحة
كنت وإن يخدعني أن ألحد يمكن ال الزهو، من بنوع شعرت إلرادتي، الرجل رضخ
للموتى إبراهيم، أم بلغة «سارقاني» السكينة كانت بالحزن، أشعر أكن لم الحزن، قمة يف
يف والصالة القرية إىل والسفر والكفن والغسيل الوفاة، شهادة استخراج كثرية: مهام
عودة موعد مساءً، الخامسة الساعة هذا كل من أنتهي أن بد ال والدفن، والجنازة الجامع

الحيوان. حديقة من وابنتي أخواتي
طلبت التحرير، مديرية يف األكرب أخي إىل برقية أرسلت الجيزة سنرتال مكتب من
املقربة، يفتح حد خلوا مات، «بابا طحلة: كفر يف عماتي إىل «ترنك» تليفونية مكاملة
بعد طول عىل والدفن الجمعة صالة قبل الضهر، اتنارش الساعة عندكم حتوصل العربية

تلغراف.» يبعت يعزي عاوز اليل صوان فيش ما الصالة

يهبط أبي كان كتفاي، منها األكتاف فوق محموًال بيتنا من النعش هبوط مع قلبي هبط
ضلوعي تحت قلبي املغلق، الصندوق داخل يهبط اآلن قدميه، فوق يوم كل الساللم هذه
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الصندوق خرج النعش، فيها يهبط درجة كل مع يثقل القاع، يف يغوص حجر، قطعة مثل
األخرية. للمرة بيتنا يغادر رأيته أبي، داخله الشارع إىل

أستأنس أبي، فيه يزال ال جواري إىل الصندوق جلست، السوداء املوتى عربة داخل
الرحلة أن إال ممكنة، فرتة أطول جواري إىل أستبقيه أن أريد ميت، أنه وأعلم بوجوده
والقرى وطحلة طحلة كفر من واقفني، كثريين رجاًال رأيت الجرس عند واحدة، ساعة كانت

الجامع. يف والصالة الجنازة وموعد الوفاة خرب يعلن طاف قد املنادي كان املجاورة،
أقص أن أردت األبيض، بالحرير امللفوف أبي مع األرض تحت هبطت املقربة عند
الكفن بيرسق هنا حدش «ما أذني: يف فاطمة عمتي همست أمي، مع فعلت كما الكفن
الهواء وجهه، عن الوجوه بني أبحث أبي، بدون وحدي املقربة من خرجت ضكطورة.» يا

جانب. كل من يلفحني البارد
يسميه أبي كان محمد» «الحاج األقرباء أحد يتقدمهم السعداوي آل من طويل طابور
ذنوبه، ليمسح الحجاز إىل سافر األرض، من أبي نصيب عىل استوىل الكذاب»، «مسيلمة
ذنوبه، ويمسح الرسول قرب يزور ثم يشاء، ما الذنوب من يقرتف الحاج، لقب يحمل عاد
التسعة هللا بأسماء ويحوقل يبسمل صفراء، مسبحة يده يف كبرية، بعمامة رأسه يلف
ضيقتان عيناه الطويل، والسجود التقوى عالمة سوداء زبيبة جبهته فوق والتسعني،
األسود شاربه صخرة، يف كالنتوء أنفه فوق كثيفان حاجبان الصقر، كعيني تلمعان

املدببني. الصدغني فوق أعىل إىل مربومان طرفاه
الناس عشان ضكطورة يا أوي كبري صوان له ينعمل الزم السعداوي بيه السيد –

الدنيا! بالد وكل وبنها مرص من تعزي تيجي
ملا قال وبابا فارغة، مظاهر كلها دي والحاجات الصوان محمد، حاج يا اسمع –

البنات. إخواتي بيها أوىل واملصاريف صوان، عاوز مش أموت
يموت يمكن ال ورمح! سن عىل السعداوي بيه السيد ده ضكطورة! يا يمكن ال –

كده! فطيس
بيه السيد بتاعة األرض فلوس ومعاك الصوان أنت اعمل محمد حاج يا طيب –

السعداوي!
والظهور تأكيدها يريد الجديدة، بذاته يشعر جيل ،١٩ ثورة جيل إىل ينتمي أبي كان
الطبقة إىل التعليم طريق عن انتقل والرسول، باهلل يؤمن كان األحداث، مرسح عىل
الفقراء بني الساحقة الهوة الربيطاني، واالحتالل امللكي الحكم فساد عرف الوسطى،
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بتحرير يحلم الصوفية، إىل يميل واملنفلوطي، املعري يقرأ ما مثل القرآن يقرأ واألغنياء،
مرموًقا شاعًرا أو كبريًا كاتبًا يكون أن طفويل حلم يراوده والشعر، األدب يحب الوطن،
حياته عاش الوظيفة، داخل عمره أفنى عليه، قضت الحكومة أن إال وشوقي، حافظ مثل
يقاوم الزائلة، الحياة متع عن يرتفع القرآن، قراءة يف إال العزاء يجد ال اإلحباط، يعاني
من باللذة يضحي اآلخرة، سعادة ويشتهي الدنيا لذة يشتهي وحزن، بسعادة الشهوات

الراحة. بعض يمنحه مؤلم اختيار السعادة، أجل
الروح، قوي الجسم قوي شامًخا الفارعة بقامته يميش بالتفرد، يشعر أبي كان
من قطعة األتوبيس، داخل محشوًرا نفسه يرى الشيطان، عىل يتغلب نفسه، جماح يكبح
كل تقتل حكومة ظل يف يعيش باملهانة، يشعر املخبز، أمام الطابور يف واقف الرسدين،
العبادة، من نوع الحزن السلوى، إليه يعيد القرآن مرهًقا، محبًطا البيت إىل يعود تفرد،

للشك. قابل عداه ما اليقني هو هللا هللا، أمام النفس امتهان يعشق هلل، ويسجد يركع
إال أمي تمت لم الحدثني، تفصل ونصف شهور أربعة أمي، مثل أبي موت يكن لم
يدي، ممسكة ويدها إال روحها تسلِّم لم البيت، إىل أعود حتى انتظرتني حضوري، يف
الرتعة، شاطئ عىل نميش حني ذراعي عىل تتكئ كانت الدنيا، لتغادر عليها تتكئ كالعصا
لم حياتها، أنهي أن إيلَّ توسلت األلم شدة من الفراش، يف راقدة وهي املرض بها طال
عىل أشفق أكثر، نفيس أحب كنت الدرجة، هذه إىل لها حبي يرتفع لم قتلها، شجاعة أملك

الضمري. تأنيب من نفيس
التلك، ببودرة ظهرها أدلك بيدي، فمها يف أطعمها كالطفلة، ذراعي بني أحملها كانت
يخدش ال أحممها، وأنا عارية أراها ردفيها، تحت البول وعاء أضع املبلل، فراشها أغري
من الوجع ضاع واحد، جسد كأننا جسدي يحملها جسدي، يشبه جسدها حيائي، عريها
قامتي أفرد واقفة نهضت جسدي، داخل املريض جسدها تالىش أمي، ماتت حني جسدي

بالهواء. صدري وأمأل ذراعيَّ أفرد آخرها، عن
األوبرج حفل يف غيابي فرصة انتهز غيابي، يف أبي مات مختلًفا، كان أبي موت
املقهى يف كان يموت أن قبل فجأة، مات بيدي، يمسك أن دون وحده يموت أن أراد ومات،
اشرتى املعارف، وزارة يف املقارف عىل كثريًا معهم ضحك الطاولة، يلعب أصدقائه مع
املغربي باملوز مأله آخر كيس برصة، برتقال كيلو ثالثة الجيزة ميدان يف الفاكهة من
كانت األرض، فوق يدب الواسعة بخطوته وعاد ذراعيه بني الكيسني حمل نقطة، أبو
يقرأ جلس شامرب، دي والروب البيجاما وارتدى مالبسه خلع مفتوحة، للحياة شهيته
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من خرج ينام، أن قبل ليغتسل الحمام إىل نهض الحياة، جوهر عن الجاحظ كتاب يف
واقفة. وهي تسقط كالشجرة سقط النوم وغرفة الحمام بني الطرقة فوق الحمام،

كالجبل دوي، له يكون يسقط حني القوي الجسد البطيء، املوت غري املفاجئ املوت
املسافة، رغم جسدي اهتز األوبرج، حفل يف وأنا الدوي أحسست االرتفاع، من يتهاوى
األجساد بني التعاطف تعني «تليباثي»، يسمونها الجو، عرب تنطلق كالردار إشاعات هناك

البعد. رغم
عني يختلف اآلخر الجنس من فهو اخرتاقها، يمكن ال مسافة أبي وبني بيني كان
امليت جسده وأصبح بيننا املسافة تالشت جسدي، يف الوجع بدأ أبي مات حني أمي، وعن
تنفذ الباردة والريح بالوجع، أشعر نهضت إن سقط، كما األرض إىل سقطت جسدي، هو

العراء؟! يف البيت خارج أغفوت البالط، فوق أرقد كأنما إيلَّ
الغامض، الفرح إنه بالحزن، أشعر لم أعماقي يف أبكي، أن دون أبي مات ذلك كل مع

اإلفراج. نبأ يتلقى كالسجني
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