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تقاتل األشجار حتى

سحريٍّا بساًطا أن إيلَّ يُخيَّل أحيانًا أصدِّقه، أكاد ال كنت الطبيعة من الدرسالكبري ى أتلقَّ وأنا
تماًما ومعقوليته يشء كل واقعية رغم — يل يُخيَّل وأحيانًا الغابة، قلب إىل األحالم يف نقلني
موِقًظا مروًِّعا كان فحسُب، جميًال يكن لم فهو حقيقة؛ تكون أن من أكرب الروعة أن —

مستفزٍّا.
أو جوٍّ مسألة وكأنها ببساطة عنه يتحدثون راحوا وهكذا وه، سمَّ هكذا «السقوط»
الغابة السقوط، املتوجس. املبهور املنفعل وحدي أني أحس الروعة فرط من وأنا وقت،
مستقيمة السنديان أعواد الفضاء، نحو وتحدٍّ استقامٍة يف املرشئبة العالية بأشجارها

السقوط. ثم اليافعة، النحيلة كالبالرينا «رسحة» كاملسطرة
السقوط. سيبدأ الشهر، أول يوم غًدا، قالوا:

الكونية الساعة ولكن يقولون، ملا حقيقي تصديق بال أو ببساطة الكالم ككل وأخذتها
اليوم نفس يف الخريف وبدأ تماًما، ميعاده يف الشهر يف يوم أول دقت كما الدقة، البالغة
تشحب، الخرضاء الكثيفة األشجار أوراق بدأت األوىل الصباح ساعات أوائل منذ بالضبط،
جرداء كانت التي تلك واألرض تتساقط، بدأت ثم ، وتَصفرُّ تَصفرُّ بدأت التايل اليوم ويف
تفرش األوراق وماليني آالف، الساقط، الورق تستقبل بدأت التقليدية أعشابها من إال عارية
كانت واحد أسبوع ويف الرياح. أدراج بها وتتطاير مَوْشِوشة فتدفعها الريح وتهبُّ األرض،
الساق سوى ليست شجرة كل وأصبحت األشجار، فوق من تماًما تساقطت قد األوراق كل
كبرية نسوة كجماعة كثريًة غريبًة جرداء واقفًة الصغرية، األفرع ذات الطويلة الرفيعة

الشعر. محلوقات
والشمولية. والدقة العملية بها تمت التي للرسعة عجبت

واللحظة؟ الوقت نفس يف منها كلٌّ ذته نفَّ وكيف األمر؟ األشجار أخذت أين من



عِرصه شاِهد

ميتة؟ نفسها تلقاء ومن وحدها تسقط أن إىل الورقة يف يجفَّ أن الحياة ملاء قال وَمن
فكيف السابق. األسبوع جوِّ نفس إنه كثريًا. تغريَّ الجوُّ يكن لم األمر؟ أعطى قد الجوُّ أهو
قد الجو يكن لم التغري؟ لخاصية املطلق الخضوع هذا الغريبة، الدقة هذه نبعت أين ومن
إىل تحولت قد كأنها جرداء هكذا الوقوف وفيَم األوراق؟ من التعري هذا ففيَم أبًدا، تغريَّ

جماد؟
ضواحي جو بدأ تماًما أيام عرشة فبعد ذاتها، الطبيعة عليها أجابت ما رسعان أسئلة

الصفر. ثم ٥ ثم ١٠ إىل آخر كونيٍّ بأمٍر وكأنما وينخفض، يتغري موسكو
التي املعركة أن تعرف وكانت الشتاء، ثم الخريف ملقدم تستعد إذن األشجار كانت
كانت يتساقط. بدأ الذي الثلج ضد الهالك. الربد ضد رهيبة معركة تخوضها أن عليها
لنقطة إبرة ثقب ترتك ال بحيث لها تستعد أن عليها وأن موت، أو حياة معركة أنها تعرف
جرعة ألكرب يُعرِّضها الذي األوراق من الضخم حملها من تتخلص أن عليها كان ضعف.
قدر أقىص إىل فيها الحياة روح انكمشت إنما تصورت، حسبما تتعرَّ لم وهكذا الربد. من
إنما بميتة، هي وما امليتة الخشبية األسالك يشبه ما إىل والفروع الجذوع تستحيل وبحيث
مكان وال مقبلة الشتاء ضد الرهيبة فالحرب امليدان؛ وضع االستعداد، وضع آخذٌة هي

واملوت. الفناء وإما رمق، آخر إىل فيها الحياة ُكنِْه عن دفاع فإما للهزل،
الخفية املعركة صمت الجد، صمت مريبًا صمتًا الصامتة الساكنة الغابة وسط وقفت
سامقة، الشجرية الجنود وآالف األوراق، تغمرها كانت بعدما األرض يغمر والثلج الدائرة،
تخلصت قد بطولة، يف صامدة الصفر، تحت أصبح جوٍّ ضد نفسها عن تدافع مهيبة، عالية،
مستميت وبعنٍف تقاتل، وأخذت الكابي الحرب بزي نفسها وكست املعركة معوقات كل من
ستبقى، الصفر تحت الثالثني وبرودة الثلج ورغم الشتاء، ينترص لن أبًدا تقاوم، بطويلٍّ
مفجعة، أو رهيبًة املعركة ولتكن بمعركة، بقاؤها وليكن لتبقى، إال ُزِرَعت وما ُوِجَدت فما
الحياة به وتدور بالحياة يدور ما كل يف يشء وال يرحم، لن طويل فالشتاء تقاتل؛ أن بد فال
القانون. هو لتبقى تقاتل أو مقاتًال تبقى وأن بقتال، إال معركة وال بمعركة، إال يكون ال
وهي العمياء الصماء البكماء الحياة ببطولة الشجر، ببطولة مسحوًرا الغابة وسط وقفت
أحطَّ أنَّ العارم إحسايس وأضخمها أوَّلُها تتنازعني؛ األحاسيس وآالف وجودها، عن تدافع
ُوِجَدت ما حياة كونها وبحكم بالسليقة، هكذا وعماها وبََكمها َصَمِمها بكل الحياة أنواع

تقاِوم. وجودها لحظة أول ومن لتقاِوم، إال
الريح تقاوم أعىل، إىل باسقًة مستقيمًة لتنمو وتتحداه األرضية الجاذبية قانون تقاِوم
خلع وأولها الشتاء؛ ضد أسلحة من تملكه ما بكل الشتاء تقاوم امللفوف، املتني بالجذع
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تقاتل األشجار حتى

الصمود، ثم امليدان زي وارتداء فيها، الدالل أيام وتوديع الجذابة، امللوَّنة الصيف أردية
حدث. مهما والصمود

أبيض شاسع أريضٍّ سطٍح فوق جرداء عاريًة األشجار أرى وأنا — بي خليًقا كان
الربودة رغم — أحسست بالعكس أفعل، لم ولكني والضياع، بالوحشة أحسَّ أن — مخيف
هذا بإيمانك وتتدفأ بالحياة تؤمن يجعلك يشء وال بالحياة. اإلحساس بدفء — الصارخة
أحسست بالعكس مقاومة. وأخلد أعنف فنائها عنارص تقاوم وهي لها مشاهدتك قدر
صفوًفا املبهر ملنظرها يا املقاومة! جمال للروعة، يا له، حدَّ ال جماًال جميلة املتجردة بالغابة
هي وأنها حتًما، املنترصة أنها ومتأكدة الشتاء، من بالشتاء تَسخر صفوف وراء الشجر من
وحينئٍذ — وحينئٍذ الربيع، مقدم وستحرضحتًما يزول، أن يلبث لن الذي هو وأنه الباقية،
مع وترتاقص الغابة وتغنِّي الزاهية، ألوانها وتشيع الجديدة، أوراقها تطلق تبدأ — فقط
الزاحف املوحش الشتاء ذلك أمر أمر، فاليوم فاآلن، اآلن؛ يكون ال ذلك كل ولكن النسمات.

األبد. إىل ربيعها ل لتأجَّ لهلكت، خطوة أمامه تراجعت لو املخيف،

9





يوميات٥٩

االثنني

من وافر عدٌد بها قام التي الترصفات من عدًدا أُحَيص أن يل أتيح املايض األسبوع يف
لوال وأعاتب وأسأل أحاسب وأبدأ وأهيج وأنفعل أغضب وكدت والُكتَّاب، الفنانني أصدقائنا
كامرأة، ويحس كرجل، يفكر شخص هو الفنان قائلها: َمْن أذكر ال حكمة تذكَّرت أني

كطفل. ويترصف
ويترصف ويلعب يمرح الصغار األطفال من عامًلا ندَع كنا إذا لنفيس: قلت وهكذا
ندعهم الكبار األطفال من آخر صغري عالم نفرتضوجود ال فلماذا تقييد، أو محاسبة دون
نعتقد وال نخاف وال أنفسنا، ونريح ونريحهم هذا لنفرتض نحاسبهم؟ أن دون يترصفون
الطفل بني فالفرق رشط؛ أو قيد بال والعبث للترصف رخصًة الفنانني نعطي بهذا أننا
لنفسه حسابه عملية إن بل نفسه، يحاسب الذي هو األخري أن والفنان، والطفل والطفل،
التي العملية هي إذ إليه؛ الناس أقرب من حتى ولو يلقاه آخر حساٍب أي من وأمرُّ أشقُّ
التي هي ويُبِدع، يُنِتج ألن أحيانًا تدفعه التي وهي ُكلِّيًة، شخصيته يغريِّ ألن أحيانًا تدفعه
اجتماعيٍّ متصوٍِّف إىل عابٍث أرستقراطيٍّ شابٍّ من ينقلب أن إىل العظيم تولستوي دفعت
التبعة، لهم» «نحمِّ أو نحاول وال ترصفاتهم، تبعة يتحملون إذن لندعهم وديني. وفلسفيٍّ

وعىس. لعل
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الثالثاء

أو مطروح مرىس وال هيلتون ليس إنه الجنوبي؟ إقليمنا يف مكان أجمل هو ما أتعرفون
أحد، يطرقه ال مغموٌر مهجوٌر مكاٌن — األقل عىل اآلن إىل — إنه واملعمورة. املنتزه بالجات
وحتى فيه، عمري بقية أقيض أن أتمنى يجعلني كاد جمال من فيه رأيته فما هذا ومع
تلك يف النيل، دلتا بداية الدقة: وجه عىل أو النيل، دلتا املكان هناك. بدفني أُوِيص متُّ إذا
القناطر وبني بينها ودمياط. رشيد فرَعي إىل ينقسم النيل مجرى فيها يبدأ التي البقعة
املقامة األوىل القناطر تعدي د. ممهَّ وغري ومتِعب شاقٌّ إليها الطريق ولكن دقائق مسرية
تسري املستقيم كالرصاط عاٍل جرس ويقابلك اليسار، إىل تنحرف ثم دمياط فرع بداية عىل
أن استطعت إذا والحدائق، واملستنقعات املائية باألحراش حافلًة بقعًة تجد أن إىل عليه
وتتسع هذا بعد تتسع التي الزاوية تماًما، النيل «دال» زاوية يف نفسك وجدت منها تنفذ
تأملت إذا تحس ولكنك ضيِّق مكان الكيلومرتات. مئات إىل األبيض البحر عند تصل حتى
مياهه دمدمة تسمع له، حدَّ ال اتساًعا متسع النيل وأزليَّتها. بالدنا بروعة حولك من املشهد
فللنيل شواطئ؛ أجمل البعيدة، والشواطئ الدلتا بداية حول وتتفرق تحوم وهي وهديرها
عظمتها يف الخشنة والطبيعة رشوقه، يف والقمر غروبها يف والشمس شواطئ، ثالثة هناك
أوسع األرض، وحيث عيناك، تراها أن ممكن العذب املاء من كمية أكرب املاء، حيث البدائية
وخالدة، ومهيبة ببالدكضخمة تحسُّ هناك برصك، إليها يمتدَّ أن األرضممكن من مساحة

وصاحبها. البالد تلك ابن ألنك بالفخر تحس وحتًما

األربعاء

إنساٌن املدخن أن بسيطة حسابية عملية بعد يل ثبت فقد التدخني؛ عن أمتنع أن قررت
سنتيمرتات، سبعة السيجارة طول كان إذا معي: واحسبوا عليه؛ الحجر يجب مجنوٌن مارٌق
عاًما خمسني يدخن ويظل اليوم، يف سيجارة ثالثني العادي الشخص يدخنه ما ومتوسط
سيجارة أي مرتًا؛ كيلو أربعون األقل عىل طولها سيجارة حياته يف يدخن فإنه عمره، من
وبملحقاتها جنيه، ٣٥٠٠ عن يقل ال وثمنها وبنها، القاهرة بني املسافة من أبعد طولها
لقاء جنيه آالف خمسة منا املدخن يدفع حني فتصوروا جنيه، آالف خمسة وشاي قهوة من

ُمطِبًقا؟ جنونًا هذا يَُعدُّ أال صدره! يدخل كيلو أربعون طوله الدخان من عامود
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القنبلة

الخميس

اتُّخذت الفرنسية. الذرية القنبلة إشعاعات من تحميك الدولة تَخْف. ال
فسيقوم قنبلتها فرنسا فجرت إذا اإلشعاعات. هذه خطورة ملنع االحتياطات
إىل الذرية اإلشعاعات نسبة وسُرتَسل الذري، التلوث بتطهري العرب الذرة خرباء
من السكان لحماية وآالت خرباء املنظمة وستُوِفد الذرة، لشئون الدولية املنظمة

األخطار.

أالَّ — واضح هو كما — ومعناه الصباحية، الزميالت إحدى يف منشوًرا قرأته الكالم هذا
املسألة وأن الجزائر، صحراء يف الذرية قنبلتها فرنسا ألقت لو املواطنون أيها عليكم خوف
حياتكم وهدَّد ذرِّي غباٌر االنفجار عن نتج أو ذرية إشعاعات حدثت وإذا ا. جدٍّ بسيطة

األخطار. كل لدرء وآالٍت خرباء وستُوفد الذرة، لشئون الدولية املنظمة فستحمينا
وجنوبه وشماله وغربه رشقه العالم علماء فيه أجمع الذي الوقت يف يُنَْرش الكالم هذا
مكان أي يف ذرية تجربة أي أن لهم ثبت إذ فوًرا؛ الذرية التجارب وقف وجوب عىل
فوق الحياة أنواع كل عىل وتؤثِّر مه، وتسمِّ األرضية بالكرة املحيط الجوَّ تُلوِّث العالم من
يف يُنَْرش الكالم هذا وتركيبه. خلقته وتغيري النسل تشويه إىل حتًما وتؤدي األرض، سطح
شعبنا تكتيل أجل من فيه هوادة ال كفاًحا — وشعبًا حكومة — فيه نخوض الذي الوقت
املجرمة فرنسا محاولة وجه يف للوقوف العاملي العام والرأي وأفريقيا آسيا شعوب وكل
كفيلة الذرة لشئون الدولية املنظمة أن كذبًا ويدَّعي يُنَْرش الكالم هذا جونا. وتلويث إلرهابنا
الذرية. اإلشعاعات أخطار مقاومة يمكن ال أنه علميٍّا ثبت حني يف األخطار من بحمايتنا
الصيادين إصابة توِقف أن — قدرها بجاللة — املنظمة هذه تستطع لم إذ عمليٍّا؛ هذا وثبت



عِرصه شاِهد

األمريكية الذرية للتجارب نتيجة حدث الذي الدم ورسطان الذرية باإلشعاعات اليابانيني
الهادي. املحيط جزر يف

وكيف أين من الجريدة أسأل أن أريد ال وأيًضا النية، بسوء أحًدا أتَّهم أن أريد ال وأنا
أريد ولكني بالذات؟! الوقت هذا يف تنرشها َمْن وملصلحة هذه املزيَّفة معلوماتها استقت
الجريدة، كالم مع وصورته اسمه نرش الذي الوهاب عبد فتحي الدكتور السيد أسأل أن
تلوث أي عندنا حدث إذا إنه ويقول: يتطوع ملاذا الذرية: الطاقة بمؤسسة يعمل والذي
مثل يف العاِلم الخبري وهو — كيف الحال؟ يف عليه نقيض أن فسنستطيع ذري تساقط أو
يف امُلهِلكة واإلشعاعات الذري التساقط من ينقذنا أن باستطاعته أن يدَّعي — الشئون هذه
ال أنهم أكدوا مثًال املتحدة الواليات يف املتخصصني العلماء مئات أن فيه نقرأ الذي الوقت
فيه عجز الذي الوقت ويف مقبلة؟ ذرية حرب أي يف الذرية اإلشعاعات من إنقاذها يمكنهم
التجارب عقب الذرية اإلشعاعات من املحيطية املياه تطهري عن وأمريكا اليابان علماء كل

الهادي؟ املحيط يف أُْجِريَت التي
الدكتور؟ السيد سينقذنا معجزة بأية

ينقذنا؟ أن باستطاعته أن يدَّعي َمْن وملصلحة

الجمعة

الجميع وكان األطباء، األصدقاء أحد بيت يف جالسني كنا الغريبة. حقائقنا إحدى اكتشفت
ومثقفني، أصدقاء شلة اجتمعت كلما يدور الذي الحديث سلطة يف ويتناقشون يتحدثون
كازينو يف املأكوالت ورداءة األسعار بغالء وينتهي ألمريكا خروشوف بزيارة يبدأ قد حديث
كامل «تواليتها» األناقة، بادية عمرها، من الثالثني تتجاوز لم سيدة بيننا وكان النيل. قرص
كانت ولكنها طريقة، بأحدث مطيل أظافرها «مانيكور» بعناية، مختارة مالبسها وألوان
أطفال مربية أو خادمة أنها وتظن لها، تعجب درجة إىل تافًها كالمها يخرج تكلَّمت إذا

واملثقفني. األفندية من الزمرة هذه وسط يف نفسها وحرشت ما بطريقة تسللت
يقول: به فإذا عنها، أسأله — يضايقني حديثها بدأ وقد — املوجودين أحد عىل وِمْلُت
تجهل أنها عىل يدل كان حديثها ألن ذُهلت الحارضين، أحد زوجة وإنها طبيبة، إنها
حول النقاش احتدام أوج يف «البيتي». الصنف من وملحوظاتها حتًما، والكتابة القراءة
شوية واسع الظاهر بتاعك الجيبون وتقول: جارتها إىل مثًال تلتفت تأمينه أو الطب تأميم

الفستان. ع
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القنبلة

وسألها فيه معنا يُِرشكها أن زوجها وأحب الحديث يف خروشوف سرية جاءت إذا أو
شكله دا صلعة، أبو ده القصري الراجل مش عارفاه، أيوه بقولها: تجيب تعرفه، كانت إن

خالص. ملخبط
تجتاز أن التفاهة بهذه استطاعت كيف «تُرى نفيس: أسائل أسمعها وأنا وكنت
علوم تستوعب أن أمكن وكيف وتنجح؟ البكالوريوس وتأخذ دة املعقَّ الطب كلية امتحانات

المسته؟» أو بعقلها مرَّت أنها عىل يدلُّ أثر أي العلوم هذه ترتك أن دون كلها الكلية
يف دكتوراه عىل حاصلة سيدة أعرف فأنا الوحيدة، الحادثة هي ليست هذه أن والواقع
هذا عىل وِقْس بعنيحسود. أصيبوا قد يكونوا أن مخافة مرضوا إذا أوالدها «تَْرِقي» الكيمياء
تُْشَحن «كالم» مجرد وموادها الجامعة علوم يف يرون الذين والرجال السيدات من كبريًا عدًدا
طبيعتهم إىل عادوا وتخرَّجوا االمتحان انتهى ما فإذا االمتحان، أوراق يف لتُفرغه العقول به
أن والنتيجة الجيبونات، عن يتحدثن والسيدات الكرافتات، بأغىل يتباهون الرجال األوىل،
ولم والقانون، والهندسة الطب يزاولون الذين «الحرفيني» آالف لنا خرَّجت جامعاتنا
خريج كمثقف ويترصف ويفكر يحيا بحق؛ جامعي واحد، «جامعي» عىل منها نحصل

جامعة.
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عن بها نتكلم التي املتغرية غري الواحدة الطريقة من «زهقوا» قد مواطنينا أن يل يُخيَّل
و«أذنابه». «االستعمار»

حقيقتهم فوق تصوُّرهم يف كهذه كلماٍت نكرر عاًما عرش خمسة نظل أن معقول غري
خفيَّة مطَلقة قًوى إىل كهؤالء أعداء يستحيل أن معقول غري وكنايات. رموز إىل تحويلهم أو

العفاريت. كلمة أو الجن كلفظ
إىل أدعو وإنما دائًما، تُحاربنا التي االستعمارية بالقوى االستهانة بهذا أدعو ال إني
ة وبدقَّ عليهم وَمن معهم وَمن علينا وَمن معنا َمن تحديد وبدقة، حجمها وتحديد تحديدها،
بدأ أو معنا ليس — مثًال — األوروبي العام الرأي إن يقال: أن كفى مْطَلقات، وكفى أيًضا.
مطلوبًا أصبح هذا كل أكرب؟ جهٍد إىل حاجة يف البالد وأي وأين؟ هذا؟ حدث كيف يتحول.
فال حجمها بالضبط ونعرف نعرفها وجبهات، تجهيزات من العدو لنا د يتجسَّ لكي اليوم
ُكتَّاب األساتذة إخواننا هو رأيي يف هذا أسباب وأحد بها. االستهانة يف نغايل وال منها، نخاف
والحقائق — بالحقائق لهم يُْدَفَع أن مفروًضا كان الذين الِقلَّة أو الصحافة، يف السياسة
استعمال أخرى وأحيانًا أحيانًا، الخطابات استعمال من بدًال للناس، لتقديمها — وحدها

أعوانه. أو كاالستعمار املجرَّدة الكلمات
إلخ. … أو … أو

نتصور هل أم الحقائق، وتضيع — وأعوانه كاالستعمار — كلمات توجد أن والنتيجة
مواطننا أعطينا قد نكون بعدها النفس عن بالرضا واالستمتاع استعمار كلمة بقولنا أننا

املوضوع؟ عن يشء كل
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اليوجساليف. كالسلك نِشط ديبلومايس سلك لنا يكون أن أتمنى ما قْدَر شيئًا أتمنَّى ال
ذلك هو رأيي يف ها أهمُّ شتَّى ملطبوعاٍت ضخم مظروٌف وصلني وباليد، اليوم نفس يف
بعد ما جيل من وكلُّهم وشاعًرا، كاتبًا لثالثني إنتاًجا يحوي الذي الهام الصغري الُكتيب
السالفية من مرتجم واإلنتاج الُجُدد». بالُكتَّاب هنا يهم نسمِّ ممن «أي الثانية؛ العاملية الحرب
بنيوجريس ديكنسون» «فاالري جامعة وتطبعه شهور ٤ كل يصدر كتاٍب يف اإلنجليزية إىل
الكتاب؛ أدبها عن املنشور الدولة سفارات هو بالطبع فه تتلقَّ ما وأول كله، للعالم وتُصدره
— ليدفعهم األمر يهمهم من كلِّ عىل وتوزِّعه مختلًفا»، أدبًا تنرش مرٍة كل يف هي «إذ
إنتاجهم يكون وكيف الناس آداب عن كفكرة ولو قراءة إىل — االستطالع حب مجرد حتى

مثًال. الجديد
الكتاب هذا داخل أنه املهم الكلمة. هذه كتبت أجله من وال أيًضا، هذا ليس واملهم
عىل تشتمل والقائمة باإلنجليزية. صدرت التي اليوجسالفية الكتب بأسماء قائمة توجد
وأعظم يوجسالفيا يف َمْن أشهر من وهو أندريتش، إيفو أمثال من الكالسيكيني من ُكتَّاب
كتابًا ثالثني من أكثر تعدادها فإن أبًدا، بالعربية يقدم لم كان وإن كريلزا»، «يدوسالف

املعارصين. اليوجسالف الُكتَّاب عن الغربي العالم يف صدرت
نشاًطا منها كلٍّ وراء إن الغربيني. للنارشين نشاًطا أبًدا ليس الكتب هذه وإصدار
النارشين متناول يف ووضعه ُكتَّابهم إلنتاج مستمرٍّا وتقديًما أنفسهم لليوجسالف يخمد ال
الغريب اليشء هذا وبواسطة أجمع، العالم نطاق عىل وتوزيعه إخراجه بعُد ثم واملرتجمني،
نطاق أوسعه عىل وإنتاجه بلده فنِّ نَْرش يكن لم إذا والذي الديبلومايس السلك ى املسمَّ لدينا

إذن؟! العمل يكون فماذا عمله، هو
تبذلها ظلت جهود من طويلة قصًصا مثًال نوبل بجائزة أندريتش إيفو فوز وراء إن
ورشاء إنجلرتا، يف النارشين عىل وعْرضها ألعماله ترجمة من والخارجية الثقافة وزارات
ويذهبوا املخازن يف ليضعوها ال الخارج يف الثقافيني ملحقيها كلِّ عىل توزعها منها كميات
من بعينه شخٍص إىل منهم كتاب كل ه يوجَّ لكي وإنما والنجف، املرسيدس عن يبحثون
نطاق عىل معروًفا كاتبًا أندريتش أصبح أن إىل وهكذا أندريتش، إنتاج يعرف أن املهم

أجمع. العالم
تفتَّق جديد اخرتاٌع وكأنه ضجة له تقام إرسائيل يف كاتب مرشوع أو رصصار وكل

العبقري. اإلرسائييل الذهن عنه
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الهتمامها يأتي بالسياسة اهتمامها أصبح — الشعوب بالضبط أو — اآلن الدول إن
من أكثر مرة مليون منترش الهندي الفن إن وموسيقاها. وغنائها األخرى البالد بفنون
من بكثري أكثر منترشة انتشارها) ضيق قدر (عىل فسياستنا نحن أما الهندية، السياسة
التعبري. عىل القادرين غري مِّ الصُّ من أمة أننا يعتقدون اآلخرين يجعل ما وهذا وأدبنا، فننا
الهيثم ابن عرص إىل البعض عند وحتى ا، جدٍّ املتخصصني حدود عند تقف معلوماتهم إن
وأغرقناهم يونيو حرب بعد بنا الناس اهتمام فرصة انتهزنا لو إننا دانيال. ابن ربما أو
الخبيثة للمؤامرة ردٍّ وأبلغ أعنف هذا يف لكان ولوحاتنا؛ وقصصنا وأشعارنا بموسيقانا

النفس. عن الدفاع بزعم مواطنينا وترشيد وقتل نا ضدَّ
عن عاجًزا سوفيبقى اآلخرين مع به التفاهم يستطيع ال ومن عرصنا، لغة هو الفن إن
الحكومات وصانعة السياسة صانعة هي فالناس الحكومات؛ مهم غري الناس. إىل الوصول
يحظى ال حربي انتصار ألي قيمة فال األكرب؛ انتصارنا هو إليهم والوصول العام، والرأي
تعمل بأن إال معك يكون لن معك. العالم يكون أن الحقيقية القيمة وتأييده. العالم بعطف

االتجاهات. كل ويف طاقتك، وبكل أوًال أنت
كله؟ هذا يحدث متى
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للمفكرين قومي معهد

تتبَّعناها إذا — وزن ذات وغري تافهة بدت مهما — مجتمعنا مشاكل من مشكلة أي
من سياسية مشكلة نواجه أصبحنا قد بأخرى أو بطريقة أننا سنجد جذورها إىل ووصلنا
واملستأجرين ك امُلالَّ بني العالقة مشكلة فيها. والتعمق دراستها من بدَّ ال األوىل الدرجة
لحماية تتدخل الدولة بدأت ثم والطلب، العرض لسوق يخضع الوضع كان لقد مثًال؛
حدث، بما يُسلِّموا لم بالتايل العقارات أصحاب التخفيض. قوانني وأصدرت املستأجرين
التي الشقق وتأجري الحديثة، املنازل إيجار ورفع الرِّْجل بخلوِّ القانون عىل يتحايلون بدءوا
النهاية يف أننا سنجد كهذه مشكلًة تتبَّعنا نحن إذا مفروشة. كشقق عماراتهم يف تخلو
يف أننا وسنجد التعاونية، الديمقراطية االشرتاكية عىل القائمة مجتمعنا فلسفة إىل وصلنا
أن علينا سيتحتَّم وأيًضا املشكلة، تلك من هذه فلسفتنا موقف نعرف بأن مطاَلبون النهاية

تعاونيٍّا. ديمقراطيٍّا اشرتاكيٍّا حالٍّ لها نجد
مصالح بني النهاية يف نواِزن أن علينا تفرض أخرى كثرية مشاكل يف الحال وهكذا

سلميٍّا. حالٍّ ونحلَّها مجتمعنا فئات من أكثر أو فئتني
التعاونية الديمقراطية االشرتاكية تطبيق بدأنا إذا إال هذا نفعل أن نستطيع ال نحن
نجد أن علينا التي العديدة املشاكل خالل ومن تطبيقها محاوالت خالل من إذ كفلسفة؛
ملجتمعنا تضع نظرية حصيلة األمر نهاية يف لنا ستتكون كله هذا خالل من الحلول، لها

متكاملة. فلسفًة
نقوم ألبحاث مركًزا يكون السياسية للبحوث قومي معهد يُنشأ أن أقرتح فإني لهذا
معمل يكون الصحيح؛ املوقف منها نقف لكي والداخلية، الخارجية مشاكلنا لدراسة بها
نظرية من فلسفتنا فيه تتحول بحيث التعاونية الديمقراطية الشرتاكيتنا واختبارات تجارب

تطبيق. عىل للشعارات نعثر أن فيه ونحاول واقع، إىل
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ونحن أنفسنا ومراقبة علمية، دراسة مشاكلنا دراسة إىل وحقيقية ة ماسَّ حاجة يف إننا
مفكرين إىل حاجة يف نحن باختصار ملشاكلنا. حلوًال فلسفتنا يف نجد ولكي وننمو، نتطور
لكي حياتنا ظواهر دراسة يف يتعمقون متخصصني إىل حاجة ويف الكلمة، إىل حاجتنا نفس
املركز هذا نقيم لكي آن قد األوان أن وأعتقد متكاملة. فلسفة النهاية يف لنا يستخرجوا
قد نكون هذا فعلنا إذا ولعلنا للعلماء؛ أقمناه الذي القومي باملركز أسوًة للمفكرين القومي

الثورية. وخطواتنا وعلمنا الثوري فكرنا بني الواجب التفاعل أحدثنا
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الظالم مع العرصتتناىف روح

الصدفة، وليد ليس خروشوف إقصاء قضية به يتاِبع العالم يزال ال الذي الشديد االهتمام
الناس أعني العالم أقول وحني السوفيتي. لالتحاد الجدد القادة ضد ًها موجَّ عمًال هو وال
بمناسبة ها يهمُّ التي الدوائر أو السوفيتي االتحاد أعداء بالطبع أعني وال الرشفاء، الطيبني

كله. االشرتاكي املعسكر من تنال أن مناسبة وبال
املتحدة العربية الجمهورية يف هنا حتى العادي— املواطن اهتمام عن أتحدث إنما إني
مسألٌة ما دولٍة يف الوزارة رئاسة أن فصحيٌح يُربِّره، ما له اهتمام فهو القضية؛ بتلك —
مسألة منه ما دولة أمور فيه تُْعتََرب أن من أضيق أصبح اليوم عاملنا أن إال محضة، داخلية
العمال بفوز أو بلومومبا يهتمَّ أن للعالم حقَّ ملا وإال الدولة، تلك مواطني غري تُِهم ال داخلية

الجنوبية. روديسيا يف الثورة بنجاح أو
كل يف لها يحدث ما كل يؤثِّر كربى دولة إنه عادية؛ دولة ليس السوفيتي واالتحاد

العالم. دول من دولة
أسئلة أذهانهم يف وتثور خروشوف، قضية شديٍد بانتباٍه الناس يتابع ذلك أجل من
تفتعل أو ن تخمِّ أو تعثر أن تحاول نشيطة الغربية األنباء ووكاالت ردوًدا، تتطلب كثرية

القرَّاء. من املاليني غليل تشفي ردوًدا
بالخطوط تلتزم أنها أعلنت قد الجديدة القيادة كانت إذا هو: األول املحريِّ والسؤال
الحزب سكرتري أو الوزراء رئيس إن إذن؟ تغيريه كان ففيَم خروشوف، لسياسة العريضة
التغيري أن بد فال باقية السياسة كانت فإذا واتجاه، سياسة أوًال إنه شخص؛ مجرد ليس
الذين العالم أنحاء مختلف من الناس ماليني حق ومن خروشوف. بشخص يتعلق ألمٍر
يفعلون لسنواتطويلة ظلوا والذين سياسته، ويؤيدون له سون بخروشوفويتحمَّ يؤمنون
يف أو القائد يف فالثقة تغيريه؛ أوجب خروشوف شخص يف ماذا يعرفوا أن حقهم من هذا،
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لسياسته دقيق بتتبٍُّع تأتي إنها موقف، أو عمل بمجرد وال وليلة يوم بني تأتي ال الزعيم
وليلة. يوم يف تهدمها أن السهل من يصبح ال بحيث شديد ببطءٍ وتُبْنَى وترصفاته، ومواقفه

السوفيتي. باالتحاد ثقتهم من يتجزأ ال جزءًا كانت خروشوف يف الناس وثقة
إقصائه، أسباب معرفة الناس طلب عدمها أو خروشوف يف الثقة أجل من وليس
يف الناس يضع أساس أي عىل ومعرفة نفسه، السوفيتي النظام يف الثقة أجل من ولكن
أو السوفيتي النظام يف العالم شعوب ثقة وليست عنها. يُقِصيهم أساس أي وعىل املراكز،
عليه يرتكز الذي النظام يف وأسايس هام جزء السوفيتي فالنظام هينة؛ مسألة فقدانها
والحزب ع. مروِّ عاملي قلق إىل يدفع أن ممكن فيه شك أي إن بحيث عاملنا، يف والسالم األمن
الشعب وأمر أمره يف يترصف أن بإمكانه يٍّا ِرسِّ حزبًا ليس السوفيتي االتحاد يف الشيوعي
العالم، دول من دولة أقوى يف الحاكم الحزب إنه وإبهام. مطلقة كاملة ية برسِّ السوفيتي
عهد يف سادت قد ية الرسِّ كانت وإذا بأرسها. البرشية مصري يتوقف بما قراراته وعىل
بوليسيٍّا حكًما يحكم كان أيامها السوفيتي االتحاد أن باعتبار الحديدي والستار ستالني
يُخجل يعد ولم كذلك، يُعد لم اليوم فاألمر فيه؛ الديمقراطية أو للعلنية مجال ال استبداديٍّا
حق من كله. العالم أمام أحيانًا نفسه ينقد أو العلن يف يترصف أن حزب أي يُضِعف أو
تربير بنفسه يتوىل أن بد ال ولكن يشاء، َمن ويعزل يشاء َمن سكرتريته َ يُويلِّ أن الحزب هذا
كان لو إذ أجمع؛ وللعالم كلها السوفيتية للشعوب وإنما ألعضائه فقط ليس هذا، فه ترصُّ

األخطاء؟ هذه تُخفى َمْن فلمصلحة أخطاءً ارتكب قد خروشوف
األخطاء؟ من الربيء وهو يَُغريَّ فلماذا األخطاء، من بريئًا كان ولو

يعزل الذي النظام هو واألعمق األهم ولكن خروشوف، مسألة ليست املسألة إن
اإلبقاء. أو العزل يتم أساسه عىل الذي واملنطق يُبقيه، أو خروشوف

العلنية. من عليه يُْخَىش درجة إىل ضعيًفا يُعد لم العالم يف الشيوعي النظام إن
تؤكد واللينينية املركسية كانت وإذا بأَْرسه. العالم نصف يشمل يكاد نظاًما أصبح لقد
إقامة يمكن ال وبغريها نظام كل يف األصل هي باعتبارها الشعب إرادة احرتام عىل وترصُّ
الشعبية اإلرادة تلك يف كاملٍة ثقٍة هيئة عىل االحرتام هذا يربز أن أَْوَىل باٍب فمن االشرتاكية،

برأيها. األكرب واالهتمام ملواجهتها تامٍّ واستعداٍد
فروح حدوثه، من بد ال أمٌر علنيٍّا خروشوفعرًضا إقصاء عرضقضية أن أعتقد إنني
أن بوجوب مضاعًفا أصبح الناس وإحساس والظالم، الغموض مع تتناىف أصبحت العرص
من يجعل أن السوفيتي النظام مصلحة من وليس للقانون. الكلمة تكون وأن العدل يسود
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الظالم مع تتناىف العرص روح

وليس فيه. أخطأ قد يكون أن الجائز من وقٍت يف العالم جماهري نظر يف شهيًدا خروشوف
بريئًا. يكون قد وقٍت يف مذنٌب أنه الناس يحسَّ أن أيًضا مصلحته من

تتاح وأن الغريب، املوقف هذا يطول أالَّ يأملون أجمع العالم يف الرشفاء املواطنني إن
التغيري. هذا أسباب عىل بأنفسهم الوقوف فرصة لهم

يقيم ال عهد عهدين؛ بني الفاصل سيكون ألنه هينًا؛ أمًرا يكون لن هذا يحدث ويوم
ويدافع علنًا االتهامات فيه تحدث عهد األول، املحل يف يضعها وعهد الشعوب، إلرادة وزنًا
باالستبعادات، أو خلسًة الحكم يف التغيريات فيه تحدث ال عهد علنًا، نفسه عن فيه املتهم
هي تلك إذ العام؛ الرأي يقبلها وأسباب أسباب، عىل بناءً التغيريات فيه تحدث وعهد
الذي النظام يثق أالَّ أبًدا يُْعَقل فال تكون، أن يجب وكما بد ال كما االشرتاكية الديمقراطية
وإرادتَها رأيَها يُوِيلَ وأالَّ الجماهري، تلك يف يثق أالَّ والجماهري، الناس يف الثقة دعاماته إحدى

اعتباًرا. أو قيمًة
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الغريبة الظاهرة

يف حتى حجرية أو برونزية أو فضية أو ذهبية ميدالية بأي نفوز أالَّ غريبًا شيئًا أليس
وأرجواي ونيجرييا ترنداد بينها من دولة وثالثني سبع من أكثر تفوز بينما األوملبية، الدورة

بميداليات؟! املليون سكانها يتعدى ال التي
واأللفاظ واالعتمادات والنفقات بالدنا، يف بالرياضة الكبري االهتمام هذا كل إذن فيَم
كان فيَم عالن؟ والبطل فالن البطل عن واملعلِّقني املذيعني من نسمعها التي الكبرية الرنانة
له الذي الشباب لرعاية «األعىل» املجلس جهود وأين نفسها؟ األوملبية الدورة يف اشرتاكنا
السنوات؛ هذه خالل جهوده نتيجة تظهر أن الواجب من وكان يعمل، وهو سنوات عرش
كله االهتمام هذا تتويج كان وفيَم كامل، جديد جيل لخلق ا جدٍّ كافية مدة سنوات فعرش
للتأمل يدعو حقيقًة ولكنه مخجًال شيئًا فقط ليس إنه والرياضة؟ للشباب خاصة بوزارة
الظاهرة ولكن بعيد، أو قريب من بالرياضة يل عالقة وال رياضيٍّا لست وأنا والتفكري،
الدولة الريايض املجال يف ترتيبنا يكون أن املعقول من فليس انتباهي؛ اسرتعت نفسها
تُنفقه ما أضعاف بها ونهتم الرياضة عىل نُنفق أننا متأكد أني حني يف الدورة، يف األخرية
برونزيتني. وميداليتني ذهبيتني بميداليتني فازت التي الدانيمارك أو مثًال كأيرلندا دولة

نبني التي نفسها األُُسس ملراجعة يدفعنا أن بد ال بل للتفكري يدفع ال أمٌر أيًضا وهو
نفسها، الطريقة يف أساسيٍّا ً خطأ هناك أن بد فال الشباب؛ ولصحة للرياضة برامجنا عليها
نريد وال والفهلوة، الحداقة أسلوب نتبع نزال ال — كثرية مسائل يف مثلنا — أننا بد ال أو

بالعلم. نعرتف أن
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أساسها عىل يقوم جديدة علمية ونظرة شاملة مراجعٍة إىل حاجة يف كله املوضوع إن
ندفعها التي الكثرية النقود لتوفري يدفعنا العقل أن أعتقد هذا يحدث أن وإىل التخطيط.
ووضع أوًال، الريايض بيتنا دعائم إقامة عىل النقود هذه وننفق دولية، مباريات يف لنشرتك
كله. شبابنا بمستوى وترتفع الالعبني اختيار قاعدة من ع توسِّ سليمة رياضية لحياة أسس
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كان وإذا الزيارة. اسمه فيلم هيئة عىل عظيمة مرسحية لدورنمات شاهدت أيام بضعة منذ
قد فدورنمات الجنس، مرسح يف نبغ قد ويليامز وتينييس العبث، مرسح يف نبغ قد كامي
القصة عىل تعتمد التي املدرسة املرسح؛ مدارس من بذاتها قائمة ومدرسة هامٍّ نوٍع يف نبغ

الحديثة. األسطورة أو (الحدوتة)
يف عبقري إنه التاريخ. قصص عىل وال اإلغريقي الرتاث عىل يعتمد ال دورنمات إن
املتحرض عقلنا يقبلها ال أسطورية فكرة عىل تعتمد فرواياته العرصالحديث؛ أسطورة خلق
الفكرة، أو املوقف أسطورية تماًما فيها ينىس التي الدرجة إىل بها يؤمن وإنما فقط، املثقف
أعماقها يف ويُغِور الحديثة حياتنا يقتحم أن أجل من الجريئة محاوالته يف املؤلف ويتابع

األسطورة. أو الفكرة به تزوده الذي اذ األخَّ القوي السالح عىل معتمًدا
قريتها من خرجت فتاًة أن تفرتض ا جدٍّ بسيطة أسطورة الزيارة قصة وأسطورة
مطاِلبًَة قاضته حني حبيبها لها تنكَّر وقد سفاًحا، حاملًة مطرودًة تريستا من القريبة
أنهما ليشهدا الرباندي من بزجاجتني رشاهما شاهَدين وأحرض منه، ابنتها بأبوَّة باعرتافه
بعد تعود كهذه فتاة األبوَّة. تهمة من هو وليربأ عابثة فتاة أنها ليُثبت بها اتصال عىل كانا
يف خمسة يملك مليونريًا تتزوج أن يف نجحت قد تكون أن بعد قريتها إىل عاًما عرشين
املنجم اشرتت فقد الخاصة؛ بطريقتها القرية أهل من لتنتقم عادت العالم، برتول من املائة
فاضمحلَّ اإلنتاج، عن وأوقفتها والعمل الثروة مصادر وجميع واملصنع للقرية املجاور
لتزور املليونرية تأتي وحينئٍذ اإلفالس. شفا عىل أهلها وأصبح االقتصادي القرية وضع
واعتماًدا حبيبها، سريج يقتلوا أن واحد: برشط ألهلها جنيه مليونَي بدفع د وتتعهَّ القرية
مواقف يستعرض غريبة عبقريٍة يف دورنمات يبدأ األسطوري، الفرض أو الرشط هذا عىل
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علنية محاكمة بإقامة وانتهوا الباتِّ بالرفض بدءوا وكيف العرض، هذا من وأهلها القرية
باإلعدام. عاًما أربعني بينهم عاش الذي صديقهم عىل ويحكمون

أو الحكم سالمة يف يشك أحٌد كان إن وتسأل الحكم صدور بعد املليونرية وتقف
يعرتض ال أحًدا ولكن ليقاوم، يقف أو اعرتاضه فقط منهم واحد يُبدي أن وتنتظر عدله؟
يؤرِّق بينهم حيٍّا ليظل سريج عن تعفو بأن انتقامها املليونرية تُكمل حينئٍذ يقاوم؛ أو
ولتنتقم املال، من حفنًة ينال أن أجل من يغتاله أن وريض منهم، كلٌّ باعه الذي ضمريهم
عىل وكانوا دمه أحلُّوا أنهم وأدرك عرف قوٍم بني عمره بقية يقيض حني أيًضا سريج من

جديًدا. فستانًا أو غسالة أو تليفزيونًا منهم كلٌّ يمتلك أن أجل من لسفكه استعداد
والذي فيه نحيا الذي العرص من يُْستَْوَحى رمز وكله املوحي، بالرمز مليئة الرواية إن
نضعها وثالجات بوتاجازات من الرأسمالية تتيحه ما فكل املال؛ رأس أو الربح فيه يتحكم
وتكتسح الصغرية واملتع والبوتاجازات الثالجات وتنترص للحياة، األساسية القيم مقابل يف

للناس. الناس حب وأوَّلها الكبرية القيم أمامها
نبذ عىل الكلُّ يُجِمع أن املعقول من فليس شك؛ ذلك يف ما مبالغًة، األسطورة يف إن

الرخيصة. املتع سبيل يف القيم
تُستخَدم كما تُستخَدم، والتي تُنتجها التي السيئات من كثريًا لهوليود يغتفر فيلم إنه
خطري حدٌث رأيي يف هو بل القيم، نبذ الناسعىل إلغراء الفيلم يف والتلفزيونات البوتاجازات

واملرسح. السينما تاريخ يف
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إرادات من يستحيل حينئٍذ إنه ؛ ويرصُّ اليشء عىل يُجِمع وهو شعبنا رؤية من أروع ليس
أنها أيًضا والحقيقة فيكون. كن، لليشء: تقول بأن كفيلٍة واحدٍة إرادٍة إىل مبعثرة كثرية
من فيه ما بكل ق الخالَّ الحوار هذا ينتهي أن بد ال كان فقد باملرة؛ مستبَعدة غري نتيجة
لحياتنا ثابتة أسس عىل اتفقنا قد أخريًا أننا نتيجة الرائعة، النتيجة هذه إىل وتصميم اندفاع
لنا أعادت متحدة واحدة كتلة والقيادة والحكومة والثورة الشعب من جعل اتفاق املقبلة،
وغنًى ثراءً أكثر الشعبية الوطنية حركتنا معها أصبحت درجة إىل أرض من فقدناه ما كل
جديدة أسس عىل مًعا ولكنا مًعا، نحن أخرى مرة حتًما. يونيو ٥ قبل كانت مما واحتشاًدا
مكوَّنة أنها تدرك جبهة ولكنها العدو، وجه يف متَّحدة جبهة نحن أخرى مرة أنضج. وبوعي
ت والتفَّ ورأته قالته الذي رأيها هو تغيريه، أو خلقه تملك ال رأٍي عىل متفقة مواطنني من
مرة. ألف وأعمق أخصب وعالقتنا مرة، ألف كنا مما أقوى أخرى، مرة مًعا نحن حوله.
كفئات. خواطرنا يُثِقل وما كأفراد صنفوسنا ينغِّ كان ما كل صهرت قد بوتقٍة يف مًعا نحن
مًعا نحن واحرتامه. وقْدره اآلخر رأي منا كلٌّ وعرف الرصيح، رأينا قلنا وقد مًعا نحن

الغريب. العدوِّ عىل إخوة
لم بدأنا، حيث من نُعد لم مارس، ٣٠ بيان عىل الرائعة اإلجماعية املوافقة بهذه إننا
أيًضا. جديد ولهدٍف جديدة، لظروف جديد إجماٌع ولكنه األوىل، املرات يف إجماعنا إىل نُعد
مارس ٣٠ بيان أصبح فقد مًعا؛ والقيادة الشعب يحملها الكربى، املسئولية يعني إجماع إنه
مسألة أصبحت للشعب وبالنسبة وعبقرية، دقة بكل التنفيذ واجب أمًرا للقيادة بالنسبة
مبادئ، من البيان يف جاء ما كل وعىل عليها الحفاظ مسئولية له وتحمُّ للتنفيذ، مراقبته
اللحظة، هذه يف ثورتنا قامت منذ شعبنا يحملها أن ممكن أو حملها التي املسئوليات أخطر

املتحدين. األقوياء إجماع املرة هذه فإجماعنا يخيف، أن يمكن ال أبًدا كان هذا ولكن
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بناظري ألعُرب وإني مسئولياته. يحمل جيلنا بدأ فلقد ا؛ حقٍّ طيبة لظاهرة إنها حسنًا!
بلبس عهدهم أوائل يف صغار كطلبٍة وعينا تكوُّن بداية ألملح الوراء إىل كثرية سنوات
الدائرة إىل الصغرية وجودهم دائرة من — يزالون ال — خرجوا فقد الطويل؛ البنطلون

الكبري. الوطني الوجود دائرة األرحب:
كالًما وأقل حكمًة أكرب دائًما يبدو كان بطالب والصداقة الزمالة جمعتني الفرتة تلك يف
وموضوع الحديدي، املدرسة سور بجوار الطويلة وقفاتنا أذكر زلت ال اطالًعا. وأوسع
عام، بشكل الصغار الطلبة تفكري عىل غريبة أشياء حياتنا. من املبكرة الفرتة تلك يف نقاشنا
الشعري ديوانه أصدر قد — هللا رحمه — العقاد كان العقاد. شعر يف الجديد مثل أشياء
شعر؛ موضوعات أبًدا قبله تكن لم موضوعات عن جديدة بطريقة فيه يتحدث الذي الجديد
كل منها أسقط وبطريقة والشوارع، الجدران لسان عىل أو مثًال، البيوت باسم يتكلم فهو
الذي الديوان صاحب وكان وجوفائيتها. األلفاظ فخامة وكل للشعر البديعية املحسنات
معنا الطالب داود الدين ضياء هو لنناقشه املدرسة إىل معه إحضاره عىل وحرص اشرتاه
األوتوبيس رحلة زميل ولكن فقط، املدرسة يف زمييل وليس آنذاك، الثانوية األوىل السنة يف
العالم كل إىل التطلع فرتة الحياة، فرتات أخصب من فرتة ودمياط؛ الروضة بني الطويلة
صايف صديًقا الرحلة هذه يف زميلك يكن وإن مرير، وتساؤل ب وتعجُّ باندهاش حولك من
السعادة عىل يبعث َلَيشء حولك من الغريب العالم هذا أغوار معه وتُسَرب كضياء النفس

ا. حقٍّ
وحتى والحياة، الجامعة يف ثم املدرسة، يف بيننا لتفرِّق حتى تتقاذفنا الحياة تظل وأن
من ثم فارسكور، عن أمٍة مجلس عضَو يوم ذات به وَلتُفاجأ عنك، تماًما أخباره َلتنقطع

مطلًقا. يدهشني لم يشء وزيًرا، يُختار األعضاء بني
ال وكنت الثقة، عىل يبعث دائًما كان أنه داود الدين ضياء يف األساسية فالخاصية
وال وأرسارك. متاعبك بكل له البوح عن أبًدا تتورع ال إنك حتى فيه تثق أن إال تملك
الدولة ثقة إىل الصغار وزمالؤه أصدقاؤه نحن ثقتنا محلَّ كونه من ينتقل أن إذن عجب
يصبح ال فاإلنسان ويكون؛ يحدث أن بد ال كان طبيعيٌّ تطوُّر والقيادة. نفسها االشرتاكية
لحظة من ربما مسئول إنه صغري. طالٌب بعُد وهو للمسئولية األهل ذلك إنه مسئوًال. فجأًة

والدته.
العمر. لحظات وزميل الصبا صديق يا بالتوفيق لك تمنياتي كل
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رفلة ومنري وبركات حمامة فاتن مع الفيوم يف املاضيني األسبوعني أيام بعض قضيت
أن والحقيقة «الحرام». فيلم يصورون كانوا الذين والفنيني الفنانني من ومجموعة وضياء
إذ الفيلم؛ تصوير يف فريدة طريقة بركات الفنان اتبع فلقد تماًما؛ استغرقتني التجربة
والنتيجة القصة، يف «الرتحيلة» دور يمثلون «ترحيلة» هيئة عىل أنفسهم الفالحني جعل
تكون أن يمكن ال أناس مثًال الفالحني أن يعتقدون الناس فبعض رآها؛ َمن لكلِّ مذهلة
واشتهر نبعت املتطورة الفنون أن باعتبار صلة؛ — التمثيل وخاصًة — الفنون وبني بينهم
العقل، يتصوره ال غنًى غنيًة خاًما مادًة الفالحني يف وجدنا ولكنا املدن، أهل املتعلِّمون بها

معجًزا. فنيٍّا عمًال منها وتُخرج تشكِّلها أن املاهرة اليد باستطاعة
به تقوم كانت وما والقصة التصوير إىل بُكلِّيتي أنرصف أن يجب كان أنني ورغم
الرتحيلة عمال إىل ينرصف كله اهتمامي وجدت أني إال رهيب، شاقٍّ عمٍل من املجموعة
الذي الوحيد الخالد بالدور القيام أي الرتحيلة؛ بدور ليقوموا رفلة منري أحرضهم الذين

وآالفها. السنني مئات يلعبونه ظلُّوا
أشهدها واليوم طفل، وأنا وعٍي بال صادفتها التي الناس هؤالء حياة تماًما استغرقتني

وانتباهي. وإدراكي وعيي بكل
نحيا القاهرة يف أننا أعتقد بأن الناس حياة تأمل يف استغراق من خرجت ولقد
ومتنزهاتها الفسيحة وشوارعها وعرباتها بعماراتها املدينة، اسمه قوي مخدر تأثري تحت
يستنكفون والذين فيها، يَحيون الذين النظيفني األنيقني واملواطنني وسينماتها، ومسارحها
صباح تُطالعنا التي املناظر هذه إن األرض. عىل منهم سقطت إذا مثًال السيجارة يدخنوا أن
لهذا الحقيقي الوجه وأن الفالحني، من شعب أننا تنسينا ما دائًما بل أحيانًا تُنسينا مساء
ذلك هو الحقيقي الوجه وإنما والدوكو، باأللوان املطيلُّ القاهري الوجه هو ليس الشعب
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تحرَّكنا إذا يطالعنا الذي ذلك التغذية، بالنقصيف األصفر والحبوب، بالُحَفر امليلء الشاحب
القاهرة. عن مبتعدين مرتات كيلو بضعة

كل برغم أننا أدركت هناك خداع. ال هناك حقيقتها. عىل وبالدنا أنفسنا نرى هناك
صورة من كثريًا نغريِّ أن نستطع لم الثورة خالل مجيدة أعمال من به وقمنا ُصغناه ما
بد ال التي امُلخيفة القاعدة هو يزال وال الغلبة له تزال ال هناك فالفقر القرية؛ مجتمع

جسدك. لها يقشعرُّ
منها ت امتصَّ التي املحنَّطة املوتى كوجوه ذابلة والوجوه ُمهرأة، املالبس حيث هناك

ونرضتها. الحياة ماء كل القاهرة القوة
يلوي واأللم — وقالت التصوير تحرض كانت أمريكية سيدة وقفت حيث هناك
الناس هؤالء تخلِّصوا أن سبيل يف يشء أي تفعلوا أن الحق لكم أنكم «أقسم مالمحها:
يَحيوا أن الناس هؤالء يستطيع كي — رجل آخر إىل حاربتم وإن — املرعبة الحياة هذه من
وإنما تصنعوه لم فأنتم يعيبكم؛ ال الفقر هذا إن باإلنسان. الجديرة الحياة من األدنى الحدَّ
ومنها ضدكم، تقف التي القوى يعيب كله؛ املتحرضِّ العالم يعيب بالتأكيد ولكنه ورثتموه،
أرجوكم الناس. هؤالء عن واملستقبل وامللبس الطعام تمنع أن تريد التي بالدي لألسف
أوقفوه.» يستمر، تجعلوه ال هذا، أوقفوا االستعمار، حاربوا قاتلوا، يشء؛ وكلَّ يشء أيَّ افعلوا
ألن بالخجل؛ — عندنا باألجانب املعنية الجهات بعض تحس مثلما — أبًدا أحسَّ ولم
أحسست بالعكس فالحينا؛ لحياة حقيقية صورة عىل اطلعت قد األمريكية السيدة هذه
نفعله أن نستطيع ما خري أن أحسست وَصديقة. وداعيًة ُمنِصفًة لنا كسب قد الصدق أن
تحت بشعبنا الحياة هبطت درك أي إىل اآلخرين نُري أن هو لآلخرين نظرنا وجهة لرشح
ويف للجرائد يكتبون الذين الناس هؤالء إن واالستغالل. واالستعمار األجنبي االحتالل وطأة
والضيوف السياح عيون عن املؤذية باملناظر يسمونه ما نُخفي أن ويطلبون أحيانًا، الجرائد
األمريكية السيدة رأي عىل — فقٌر فهو يُخجل؛ ما الفقر وجود يف فليس بالغيظ؛ يملئونني
وإنما ثورتنا لقيام فقط ليس العادل ومربِّرنا قضيتنا وهو ورثناه، وإنما نصنعه لم —

خطوات. من ثورتنا تتخذه ما لكلِّ
املرشق الوجه يُنسينا ما كثريًا الذين نحن أنفسنا؛ نحن وإنما فقط األجانب وليس
وتُفقدنا رؤيته عن املدينة تُخدِّرنا الذي ذلك اآلخر، املظلم الوجه ذلك وعواصمنا مُلدننا
وإنما الناس، عىل األرباح أو اللحم لتوزيع تُقم لم الثورة أن وتُنسينا تذكُّره، عىل القدرة

األعداء. وأرش أخطر فهو عليه، للقضاء وأساًسا أوًال قامت
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عمالق كاتب صنع من ساِحٍر غريٍب عالٍم يف محموًما أحيا قضيتها متصلة ساعات ثالث
الكتاب العمالقة. فيه تظهر أن الحديث جيلنا عىل يضنُّون الناس بعض كان وإن رأيي، يف
أعرف أن قبًال يل أتيح ولقد خليل. فتحي هو والكاتب القلق» وعرص موىس «سالمة اسمه
أن فيها يل يتاح مرة أول كانت وتلك امللتزم؛ املفكر خليل وفتحي الشاعر خليل فتحي
كتابته، طريقة هو التاريخ يف ما أسوأ أن دائًما أعتقد كنت ولقد املؤرخ. خليل فتحي أعرف
كتابة أن حني يف املقررة؛ الكتب يف درسناه كما التاريخ عقدة من أعاني اآلن إىل أزال وال
إىل — املدرَّبة املفتوحة بالنظرة — تتحول وإنما فقط، فنٍّا تصبح أن ال املمكن، من التاريخ
كل ولها واملرسحيات، األفالم من ونبًضا حياة وأكثر الروايات، من النفس إىل أقرب أعماٍل

والحواديت. القصص سحر
عالجها يستحيل أن السهل من وثورية فكرية قضيٌة والقضية مفكر، موىس وسالمة

فيه. للمتعة أثر ال مرٍّ جادٍّ دواءٍ جرعة إىل
قصة أحداث أتتبَّع وكأني األنفاس، مبهور أقرأ ظللت — الكتاب هذا يف — ولكني
هائلًة بانوراميًة لوحًة يل يرسم وتمكُّن وجهد عظيم بفنٍّ خليل وفتحي مثرية. بوليسية
من يُفِلت وال الشعريات، حتى تُغِفل ال الدقيقة، بالتفاصيل عامرة لوحة بأكمله، لعٍرص
ولشدَّة خيال، أنها تتصور بصدقها تحس ما كثرة من لوحة األساس؛ خط امُلحنك راسمها

الحقيقة. بد ال أنها تؤمن تصورها يف الخيال استُْعِمَل ما
قريب، والتاريخ عرصه. عن الكثري وقرأت موىس سالمة مؤلفات معظم قرأت لقد
بالضبط أُدِرك أن استطعت — خليل فتحي كتاب وبفضل — مرة ألول أني أشهد ولكني
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الفكري الرصاع ومن نحن، نفوسنا العرصمن ذلك ومكانة عرصه، موىسمن سالمة مكانة
هذا. يومنا إىل يومها من امتد الذي العقائدي

يل أعاد ولكنه كله، املوضوع يتناول أن يستطع لم حقيقًة الحجم صغري كتاب إنه
الذي اليشء ذلك الشناوي: كامل األستاذ يقول كما — هو فالكتاب الكتاب؛ يف ورأيي ثقتي
بيشء فآمنت تغريت وإنما قراءته، قبل ُكنْتَه الذي الشخص نفس لست أنك فتحس تقرؤه
بوظيفة دائًما يذكِّرني الذي الكتاب فيك. ب مرتسِّ إيماٍن عن تخلَّيت أو به، تؤمن تكن لم
عمل فليس العميقة. للثورة ومناٍر للفكر كمنٍرب الجامعة ودور الجامعة وأساتذة الجامعة
األسايس عملهم وإنما واملجالت، للجرائد املقاالت كتابة يف الوقت إضاعة هو الجامعة أساتذة
والثقافية الفكرية صناعتنا يبنوا أن املدى، البعيدة املدفعيات يطلقوا أن الكتب، يؤلِّفوا أن
موىسوعرصالقلق»؛ «سالمة ككتاب كتاب به يقوم الذي العمل نفس بالضبط وهو الثقيلة،
أن ترى منه اليوم. عليها نقف التي الرصاع أرض عىل بيقني تتعرف أن تستطيع فمنه
ولن أنفسنا نعرف لن وأننا أعماق، إىل ممتدة والجذور جذور، لها والثمار الحالية السيقان
املؤرخ دور هو وهذا والجذور، األعماق تلك واكتشفنا كشفنا إذا إال نريده ما حتى نعرف
للتاريخ دراسته من يخرج أن دوره وإنما األحداث؛ ورصد الحوادث برسد يكتفي ال الذي
صورة يف تلك التاريخية نظره وجهة لنا يقدم خاللها ومن أساسها وعىل نظر، بوجهة

خليل. فتحي فعل كما حية متكاملة نابضة
أمام أتخريَّ ال وأبًدا دائًما ولكني ه، حقَّ الكتاب ذلك َ ألويفِّ ناقًدا أكون أن تمنيت َلَكْم
القارئ؛ دور أتخريَّ وتلقائية ببساطة دائًما الكاتب؛ دور حتى أو الناقد دوَر الحقِّ الكتاب
وأمتُع القراءة، هو عندي يشء فأمتَُع متعًة الكتابة كانت وإذا نفيس. إىل األدوار أحب هو إذ

جيِّد. كتاٍب عىل تعثر أن القراءة يف ما
«سالمة خليل فتحي كتاب عىل األسبوع هذا عثرت إذ محظوًظا نفيس اعتربت ولقد

القلق». وعرص موىس
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التي الكربى الضجة تلك أبًدا يهضم لم أنه — خطري برسٍّ يُدِيل وكأنه — أحدهم يل اعرتف
عن أيًضا — نفيس وبني بيني — متسائًال بلغراد، مؤتمر تعقب هي وها وصاحبت سبقت
هذه كل وتستحق الضجة، تلك مثل تربِّر التي األهمية كهذا، ملؤتمر العادية غري األهمية

الصحف. يف الكتابات تلك وكل الجرائد، من «املانشتات»
النية، حسن أنه أعتقد زلت فال الشخص؛ ذلك ملثل االتهامات ويكيل أحد يسارع وال
بأحداث اإلحاطة يف كثرية أحيانًا يفشلون هؤالء النوايا َحسني من كثريين أن أرى زلت وال
فمصاحبة تبيُّنها؛ عن ويقرصون منهم، واألسماع األبصار مرمى عىل تقع هامة كثرية

آخر. يشء ومغزاها كنهها وإدراك يشء، الكربى األحداث
نتعرف لكي الحادث إىل الزمن عنرص إضافة من بد ال وقت، ُميض من بد ال أحيانًا
الشخصية العواطف من َخَلت بعيوٍن ونراه جوانبه، جميع من ونراه الحقيقية قيمته عىل

والوقتية.
وانفضَّ انعقد املؤتمرات من كغريه مؤتمًرا ليس إنه كمثل. بلغراد مؤتمر ولنأخذ
بينه نقارن أن بد ال حقيقتها عىل نتبيَّنها لكي ملرحلة، وتتويج مرحلة، إنه قرارات. واتخذ
فقط؛ عاًما ثمانني أو سبعني منذ أيًضا أوروبا يف ُعِقَدت أخرى مؤتمرات أو مؤتمر وبني

تنعقد. كانت ماذا أجل ومن املؤتمرات، هذه يعقد كان من لنرى
أملانيا عاهل بسمارك دعا وتأديبها، فرنسا وهزيمة أملانيا توحيد وبعد ١٨٨٤ سنة يف
«تنظيم أجل من برلني يف يُْعَقد مؤتمٍر إىل سويرسا عدا ما كلها األوروبية الدول املوحدة
ألجل ينعقد مؤتمر إىل دعا دقًة وأكثر أصح بوجه أفريقيا». يف الجديدة املناطق عىل االستيالء
ما الفرتة يف فعًال املؤتمر انعقد ولقد ألفريقيا، الجماعي األوروبي االستعمار عىل االتفاق
ممثل أيًضا وحرضه األوروبية، الدول وحرضته ،١٨٨٥ يناير ٣ إىل ١٨٨٤ نوفمرب ١٥ بني
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الشعارات من خفاقة أعالًما يرفع دائًما كان االستعمار وألن األمريكية. املتحدة الواليات عن
التبشري رسالة أهمية عىل للمؤتمر األول القرار نصَّ فقد له؛ وتدخُّ غزواته لتربير اإلنسانية
يف أوًال العاملة األيدي «لتوفري الرِّقِّ وتحريم «الهمج»، أفريقيا سكان إىل بالنسبة املسيحية
الحماية، إعالن طريقة تنظيم كثرية: تفصيالت يف أيًضا املؤتمر ناقش ثم املستعمرات»،
وحدَّد والضم، الحماية إعالن رشوط ووضع أفريقيا، يف جديدة مناطق عىل واالستيالء
رضورة وثانيهما املنطقة، عىل الدولة علم رفع رضورة أولهما أساسيني: رشطني لذلك
األوروبية الدول من أيٍّ احتالل يصبح فقط الرشطني وبهذين برلني. مؤتمر دول إخطار
يتخذ أن أيًضا املؤتمر يُفِت ولم دوليٍّا. به ومعرتًفا قانونيٍّا األفريقية القارة يف منطقة ألية
يف األوروبية الدول بني التمييز أو التفريق عدم وتنصعىل «التجارة»، حرية تخدم قرارات

املجال. هذا
لتقسيم الغربية الدول من آخر مؤتمٌر انعقد أذكر، ال بعده، أو برلني، مؤتمر وقبل

الصني. يف النفوذ مناطق
الالزمة الخطوات عىل واالتفاق استعمارنا وتنظيم لتقسيمنا إذن تُْعَقد املؤتمرات كانت
تلك نجحت وقد وأفريقيا. آسيا بالد عىل االستعمارية األوروبية الدول سلطان لبسط
رميًا باإلعدام بالشنق، القرى، بحرق حينًا؛ والقرس وبالوحشية أرادته، فيما املؤتمرات
لها وتمَّ أرادت، ما االستعمارية ألوروبا كان والعسف؛ واإلرهاب بالتنكيل بالرصاص،
لها تمَّ وكذلك األقىص، الرشق وإخضاع وإندونيسيا املاليو واستعمار الصني، تقسيم

واستعبادها. أفريقيا احتالل
عرش. التاسع القرن يف هذا حدث

الثامن يف ونحن التحديد وعىل العرشين، القرن من الثاني النصف ويف واليوم
ينعقد، األوروبية بلغراد يف مؤتمر هو ها ،١٩٦١ سنة أغسطس شهر من والعرشين
املواد من شاسعة مساحات االستعمارية أوروبا اعتربتها التي البالد نفس من وممن؟
لها خالًصا ِمْلًكا تصبح لكي عليها علمها الدول إحدى ترفع أن يكفي واألرض، الخام
قرٍن بعد ا! جدٍّ حسن يريدون. وما وشعوبها املناطق تلك أهل إىل اعتبار أو نظر دون
عن يرفعوا أن — والبذل والدم والتضحية بالكفاح — الناس هؤالء استطاع الزمان من
يف حقهم ويستعيدوا هم أعالمهم يضعوا وأن الكاذبة، اللصة األعالم أفريقيا ومعظم آسيا
استعمارها، وتنظيم أوروبا تقسيم لتقرر ال بلغراد يف الدول تلك اجتمعت والحياة. األرض
العاملي السالم تناقش لكي — للمصادفات! ويا — اجتمعت وإنما وتتجرب، وتطغى لتقهر ال
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الرجل — بسمارك عاصمة — برلني يف يهدده الذي الساحق الخطر وبالذات وتفرضه.
وشعوبها. أفريقيا أرض فيها تلتهم مائدة عىل يوم ذات أوروبا دعا الذي

واحدة نظرة يكفي التي التاريخية املقارنة هذه من بلغراد مؤتمر خطورة تنبع وال
التي الرسالة نُبل وعىل وأفريقيا، آسيا شعوب قطعته الذي الشوط طول عىل لتدلَّ إليها
أجل من تكافح كي اليوم اجتمعت والتي الحرية، أجل من الشاقِّ كفاحها خالل تعلَّمتها

العامليني. واألمن السالم رسالة فرضها:
الوطني، الكفاح مراحل من أرقى مرحلًة كونه من الحقيقة يف تنبع املؤتمر خطورة
مشكلة أن ليُبنيِّ يجيء أنه خطورته أجمع؛ العالم يف ولكن وحدهما وأفريقيا آسيا يف ليس
ولكنها املستعَمر، والشعب املستعِمرة الدول بني خاصة مشكلًة تُعد لم واالستقالل التحرر
أغالله يف الراسفة الشعوب وبني وأشكاله دوله بكل االستعمار بني القائمة املشكلة أساًسا
منحازة غري دول مؤتمر هو أمامها. ماثًال يزال ال العودة خطر ولكن حطمتها، التي أو
أعداء كل ضد وتتعاون وتتضامن فيه تتكاتف بميثاق لتلتزم وجاءت ملتزمة، دول ولكنها

التبعية. وأنصار والحرية السالم
االستقالِل والحديثُة املستقلة والحكومات الشعوب أدركت خالله من أنه خطورته
جمعاء. اإلنسانية وتجاه البعض بعضها تجاه وتبعاٍت واجباٍت عليها أن إليه، والظامئة

وأرقى، أقوى مرحلة إىل وينقله العالم يف الوطني الكفاح ر ليطوِّ جاء أنه خطورته
وإنما وحده، يتحرر أن الشعب يتحرر لكي يكفي أالَّ مرحلة املنحازين؛ غري التزام مرحلة
عىل وسيلٍة وبكلِّ مستعَمر شعب كل يساعد أن — بالحرية محتفًظا يظل لكي — عليه
غري منحاز؛ غري إطاٍر داخل الحرية أجل من العاملني األحرار تضامن مرحلة التحرر؛
إىل بالنسبة ومتضامن وملتزم منحاز ولكنه املتصارعتني، الكتلتني إىل بالنسبة منحاز

مكان. كل يف الوطني الكفاح قضية
وكما أجلها، من يعمل التي والقضية الهدف خالل من الشخص أخالق تتحدد وكما
ألداء وسيلًة والقهر واإلجرام التوحش االستعماري، عرش التاسع القرن أوروبا دور حدد
قضية لتتبنى بلغراد دول تجتمع أن أبًدا املمكن من يكن فلم الهدف، لبلوغ الدور ذلك
لها تدخُّ يكن ولم اإلنسانية، األهداف وأصدق أنبل القضية هذه من تنبع أن دون كهذه كربى
وإنجلرتا فرنسا بني ١٩٠٤ اتفاقيات أمثال من اتفاقات أو ذاتية مصلحة أجل من برلني يف
لتفرضالسالم املرة هذه بلغراد دول دخلت لقد هناك. اليد إطالق نظري هنا اليد إطالق عىل
ونزع التسلح بإيقافسباق وطالبت كتكتيل، أو وليسكمصلحة إنسانية وكقيمة كرضورة
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لقد للوقت. كسب أو مساومة وسيلة وليس أيًضا كمبدأ النووية التجارب وإيقاف السالح
أوروبا لتفرضعىل الوطني التحرر معركة معركة، أرشف غمار خاضت التي الدول جاءت
كانت لقد العظيم. البطويل كفاحها خالل واكتسبتها بها ت برشَّ ُعْليا إنسانية قيًما والعالم
مستقلة دولة تتصارعان، القوة هائلتا كتلتان كاآلتي: موزعًة بلغراد قبل العالم خريطة
وتُْستَْعَمل الباردة، للحرب كوقود تُتَّخذ االستقالل أجل من ومكافحة االستقالل وحديثة

اعتبار. بأي إليها يُنَْظر ال وأحيانًا أحيانًا، كمخالب
وللتحرر العاملي للسالم أوجد فلقد جذريٍّا؛ الخريطة بتغيري بلغراد مؤتمر ل وتكفَّ
ونقلت ت والتفَّ نفسها اكتشفت حني العاملية الوطنية الحركة قوة قوة؛ وللعدالة الوطني
تحارب التي املتماسكة الجبهة مراحل إىل الطرفني ذات مرحلته من الوطني الكفاح
ُوِجَد. أنَّى التدخل وتحارب سالح، من تملك ما وبكل مًعا وتحاربه ُوِجَد، أنَّى االستعمار

جنودها لها عامليًة دعوًة ببلغراد أصبحت العاملي والسالم الوطني التحرر قوة
أجلها. من املوت حتى والعاملون

بلغراد. ملؤتمر الصادقة الصورة وترتسم الحقيقية، الخطورة تنبع هنا ومن
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اخرتعها مطاطة كلمة نفسها اليسار كلمة إن حافلة؛ طويلة قصة العربي اليسار قصة
الوحيد وعذري وقلمي، لساني عىل ثقيلة دائًما أجدها ملاذا أعرف وال الفرنسيون. املثقفون
أن دائًما لهم يحلو ممن عندنا دعاتها بعض بفضل وانترشت شاعت أنها الستعمالها
كلمة ولندن. باريس يف املثقفون يستعملها التي التعبريات نفس باستعمال يتفاخروا
جوريون. ِبن أو موليه جي تشمل حتى وتمتط تمتد أن — رأينا كما — املمكن من مطاطة
— تدفع التي الوطنية حركتنا من العنارص تلك بها أقصد إنما أستعملها حني ولكني
ومواقفه اإلنسان ذات من نابٍع بإيماٍن وتفعل األمام، إىل الشعب حركة — بقولها ال بعملها
باسم البعضويجعجع يتشدق أن أسهل وما ويجعجع. به يتشدق مما نابًعا وليس ودوره

اشرتاكية. وثورة اشرتاكية حكومة ظل يف االشرتاكية

املظلمة الفصول

— العربي اليسار وبني االشرتاكية التحررية الثورة بني الحافلة الطويلة القصة هذه
بعض عىل — احتوت ما أكثر وما — احتوت قد — عنارصه بعض وبني بينها وبالذات
وقتًا شعبنا عىل وأضاعت رت وأخَّ وشقت َعطَّلت فصول الظالم؛ دامسة مظلمة فصول
النفوس إىل يترسب والسأم القلوب بعض إىل يدب اليأس جعلت فصول وإمكانيات؛ وجهًدا
حني بالثورة — تحدث أن بد ال وكان — حدثت فصول الناس؛ بعض عىل تختلط واألمور
إن بها. آمنوا قد جميًعا الناس أن الحكم إىل ووصولها ونجاحها قيامها يعني ال تقوم،
يشمل أن إىل يتسع به اإليمان ويظل الناس، من قليل عدد العادة يف به يؤمن الثوريَّ الحل
وبالحكم الحكم. عىل الثوار هؤالء ويستوىل املالئمة الظروف تأتي حتى وأكرب، أكرب عدًدا
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بالثورة، التبشري مهمة عاتقهم عىل الناس هؤالء يأخذ النهار وضح يف العمل وبإمكانية
أتحدث فإني اإليمان، أقول: وحني جميًعا. املواطنني تشمل أن إىل بها اإليمان دائرة وتوسيع
املخلصني معظم أن وأعتقد الظاهر. التحمس أو املوافقة أو التأييد عن وليس اإليمان عن
يكون وأن يتفقوا، أن يريدون كانوا ألنهم — يختلفون كانوا ثورتنا مع اختلفوا الذين
اتفاٍق من مرة ألف رأيي يف أرشف يَُعدُّ خالًفا — اقتناع وعن راسخ إيمان عن اتفاقهم

العيون. يف الرماد ذرِّ أو املراءاة أو االتفاق ملجرد
حافل، ماٍض قصة — اذ أخَّ ظاهر واضح هو كما — انتهت املاضية األسابيع وخالل
ليس إذ الفشل؛ حتى يشء عىل نأسف أالَّ تُعلِّمنا الحياة أن لوال مؤسًفا ماضيًا أقول: أكاد
وحده. هلل والعصمة الخطأ، من إال أبًدا الصواب ينبع وال ل، مؤجَّ نجاح سوى الفشل
يتعلم فشله من وربما — نجاحه من يتعلم أن قدرًة يملك الذي الوحيد الكائن هو واإلنسان
ليضاف يكتب والتاريخ العرب، منها لنأخذ املايض يف تُروى كانت التي والقصص — أكثر
جديدة والصفحة به، واستفاد وذاَكَره تاريخها وعى التي السنني عدد منا كلٍّ عمر إىل
والتجربة، املعركة من عاًما عرش اثنا عمرها فالبداية وجديد؛ أول من نبدؤها ال مرشقة
والبلد التساعه، حد وال لطوله نهاية ال واسع مفتوح والطريق والحياة. املوت تجربة حتى
ثورة، عليها وما فيها ما بكل نفسها بالدنا أصبحت ثم ثورة، فيه وقامت صغريًا كان بلدنا،
لينتفض ممزقة أمة جسد يف تدبُّ الحياة وجعلت الزمن قمقم من خرجت عمالقة، ثورة

أيام. سوى كله العربي الوطن خالص عىل يبَق ولم والتحرر، بالثورة ويعتد ويتحرر

اليسار دور

لم التي اليسارية الذات هذه ينىس أن هي اليسار هذا عاتق عىل امللقاة الكربى واملهمة
أسلوب عنها. ويدافع عليها ويحافظ يتأملها أن إال مضت أعوام طوال شيئًا معظمها يفعل
سوء إىل جرَّه وما وعلل أمراض من اليسار انتاب ما جميع يف الوحيد السبب كان لعله
هو — الحقيقة وتقول امليثاق يقول كما الهدف— وضوح إن والخطأ. بعضاملواقف تقدير
الهدف يسارية؛ ذاتًا كانت ولو حتى أبًدا الذات هو ليس والهدف النجاح، إىل الطريق نصف
إىل طليعية زالت ما التي ثورتنا تصل أن الهدف أمامنا؛ تقف التي الضخمة التحديات هو
االقتصادية االشرتاكي التحول عملية تصاحب أن الهدف أفراده، كل إىل شعبنا، أعماق أعمق
ونقسمهم بالطالء الناس عىل ونؤثِّر نقف أن ليس الهدف وعقائدية؛ فكرية تحول عملية
اليسار، إىل اليمني نحرك أن الناس، نحرك أن األكرب الهدف إنما ووسط، ويسار يمني إىل
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ملشاكلنا ودراسة وإدراًكا فهًما ويزداد ويتغري يغريِّ أن إىل نحرِّكه األمام، إىل واليسار
أو املجالس منصات فوق الجالسني «اليساريني» هؤالء أطيق ال إني حلها. أجل من وكدًحا
ومصدري االشرتاكية عىل أوصياء أنفسهم من جاعلني الساق، فوق الساق واضعني املنابر،
وهم حولهم من تتحرك الحياة بينما املايض، شعارات من بعضشعارات وحافظي أحكام
وذاك انتهازي وهذا الوسط، يسار أو اليسار يمني وذاك يساري هذا يردِّدون: كالببغاوات
فيها، حكمهم أحد منهم طلب وال أحد يُِقْمَها لم مسابقات يف املحكِّمون هؤالء متسلق.
بقانون أو قانون، بغري قضاًة والفن األدب مجاالت يف حتى أنفسهم من الجاعلون هؤالء
يشء، كل يف يحكموا أن فباستطاعتهم متخصصني، حتى ليسوا وقضاة هم، ابتكارهم من
فالقضاء مزيفني؛ وقضاة بل واإلعدام، والخيانة بالثأر األخذ وجرائم التسعرية مخالفات يف
يريدون هؤالء ولكن شاق. وعمل وتمحيص وتفنيد ودراسة مجهود ولكنه جعجعًة ليس
وكربياء: بعظمة القول وإنما يبذلونه، جهد بال عمل، بال ويساريني اشرتاكيني يكونوا أن
الساق وضع عىل قارص الوحيد وعملهم جهدهم االشرتاكية، ضد وهذا اشرتاكي عمل هذا
يسار هذا االشرتاكية، ضد وهذا اشرتاكي عمل هذا وكربياء: بعظمة القول ثم الساق، فوق
و«كافحوا» تهم، ذمَّ أبرءوا قد بهذا أنهم ويحسبون انتهازي، مخلصوذاك هذا يمني، وذاك
أوًال ولكنه حكًما أو كلمة ليس التاريخ إن يرىضالتاريخ؟ فهل التاريخ، وأرَضوا كله الكفاح
الحياة لتحريك جهد من يبذله بما إال يكون ال واليساري واالشرتاكي وتغيري. عمل وأساًسا
إىل واملتسلق تقدمي، إىل والرجعي متحرك، إىل الساكن تغيري الناس؛ وتغيري الواقع ودفع

مجاهد.
يعمل أن جدارة عن الصفة هذه يكسب أن يريد مواطن أي مهمة بل اليسار، ومهمة
أن بهدف ، يغريِّ أن بهدف أيًضا ولكن ويجادل، ويناقش يختلف أن مهمته، ويغريِّ ويُنتج

التغيري. إىل يدفع

كبري يسار إىل الحاجة

العمل عىل املواطنني طاقات كلَّ عقاله من يطِلق الذي املجتمع هو االشرتاكي املجتمع إن
اإلنتاج بهذا الواقع تغيري هي االشرتاكي املجتمع يف املواطنني مهمة كانت وإذا واإلنتاج.
االشرتاكية؛ بالقيم تسليحهم هي الناس؛ تغيري هي املجتمع ذلك يف الثوريني فمهمة الهائل،
وتزدهر وتعمَّ تتفجر أن اإلنسانية للخصال الفرصة إتاحة هي بالعقيدة؛ العمل ربط هي
مجتمعه به ليبنَي االشرتاكي اإلنسان به يقوم إنسانيٍّا، وإنتاًجا عمًال واإلنتاج العمل ليصبح

اإلنساني. االشرتاكي
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إن كبري. يسار إىل بحاجة كبري والبلد مرشقة، جديدة والصفحة خطرية، امللقاة املهمة
الحقيقي واليساري أبًدا، سينضج أنه أعتقد فال تُنِضجه لم املاضية السنني تجارب كانت
أن وظيفته وليست اليسارية. املصونة بذاته ولإلعجاب اليسارية الدِّعاء بحاجة ليس
وال يأٍس وال كلٍل بال اآلخرين « «يغريِّ أن الحقيقية وظيفته وإنما اآلخرين، عىل «يحكم»

ملل.
نفس تتكرر أن نخاف ما فأْخَوف الفارق؛ هذا يسارنا يدرك أن ا جدٍّ املهم من
حول وللتناحر بالشتائم، اآلخرين تمزيق ويحاولوا أنفسهم اليساريون يمزِّق وأن األخطاء،
يعتنقه؛ بما وليس وإنتاجه بعمله دائًما واألجدر فاألحق األجدر؛ وَمن األحق وَمن اليسار َمن
الناس ملصالح القايض وإنتاجه عمله عىل املواظب املتعفنة األفكار ذا املوظف ل أفضِّ إني
كنا إذا وحتى األسالب، نوزع ال فنحن ثقافته؛ أو بعقيدته املتفاخر البلطجي املوظف عىل
التفكري أو االشرتاكية لقضية مبذول جهد أكرب صاحب هو األكرب النصيب فصاحب نوزعها

االشرتاكي.
االشرتاكية، النارص عبد لثورة وبخدمته الهدف نحو بحركته يساريٌّ اليساري إن
أو املتحرك بكلمة اليساري كلمة استبدلنا لو أننا إيلَّ ويُخيَّل مدى. أقىص إىل الثورة ودفع
العجز لتغطية يستعملونها كثريين أناس عن الصفة لتقلَّصت املغريِّ أو املنتج أو العامل
خرية من حقيقية يسارية عناَرص أضواءٍ تحت ووضعت وألظهرت والكسل، والجعجعة
— رأيي يف — وهي وصمت، ورحابة إرصار يف املؤمنة الدائبة العاملة هي شعبنا؛ أبناء
لبالدنا عظمى فائدة ذات حقيقيًة قوًة منه وتجعل ثقًال اليسار لهذا تعطي التي الغالبية
املتباكية العابثة الصارخة األقلية تلك ودورها عملها عىل يغطي وإنما واشرتاكيتنا، وثورتنا

املزعجة.
املثل. وسلوكها بعملها ترضب التي الخرية الصفوة هذه عىل معقود كله واألمل

الخارج إىل حركة

الداخل، إىل ال ليتحرك اليسار، يف طيب هو ما كل وليتحرك العنارصالطيبة، هذه فلتتحرك
القائمة التحديات لسحق حركة الخارج، إىل حركة ولكن والتنابز، والتفاخر التناحر إىل ال
املايض، أمراض لكل الوحيد العالج هي حركة والتاريخ، الشعب حركة وأمام الثورة أمام
أعىل، إىل وكذا الضاربني، املتيارسين املتسريين املجعجعني أفواه بإغالق ستتكفل التي وهي
ومساعدة االنطالق هدفها حركة األرحب، والصدور التفكري يف األوسع اآلفاق إىل أنضج، إىل
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الطيب اليسار إىل

واليسارية واالشرتاكية الثورية اعتنقوا أناس حركة االنطالق، عىل بالقدرة وتسليحه شعبنا
عن أمام، إىل به والسري الضلوع بني كله شعبنا احتواء يف بالرغبة إحساس عن حب، عن

وفشل. وحقد كره عن وليس حب
وينطلق يصح وحتى الضار، املدعي ينقرض حتى الطيب املؤمن اليسار ليتحرك
املرة هذه ليكن عجزه. مسئولية اآلخرين بتحميل واالكتفاء والسقوط التعثر عن ويكفَّ
كله. والشعب نفسه مسئولية نفسه ل ليحمِّ فشل، إذا فشله وعن عجز إذا عجزه عن مسئوًال
ليتحركوا الخري. يتحرك حتى ون الخريِّ ليتحرك كربها. وكبريًا املسئولية بهذه جديًرا ليكن
يتوقف وال ينتظر ال أبًدا والذي حركته عن يوًما يكفَّ لم والذي أبًدا املتحرك الشعب مع

والجعجعة. الزائفة لألحكام ليُصغي
ستكتبها التي الكلمات فلتكن اءة، وضَّ جديدة ولكنها اليوم بنت ليست الصفحة إن
وتعثراته أمراضه من عويفَ إنسان حركة لتصبح اءة، ووضَّ أيًضا الطيبجديدة اليسار حركة
د ويوحِّ يقود أن عليه يسار حركة رحب، ناضج مجتمع يف رحبًا ناضًجا وانطلق وطفولته
العربية الثورة أجل من ويتآزر معه ويتضامن واألفريقي، كله العربي اليسار ويصحح

أجمع. العالم يف والسالم والثورة األفريقية والثورة
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صحافة! أزمة من هلا ويا

والحقيقة األمة. مجلس حتى دخل إنه بل ينقطع، لم وأزمتها الصحافة عن الحديث يزال ال
— تَُحلَّ ولم — حلَّها الجميع وأدرك الجميع صها وشخَّ الجميع عرفها أزمًة رأيت ما أني
األخبار العام للرأي وتحمل تصدر جرائد عندنا إن نقول: أن يكفي وال الصحافة. أزمة مثل
العام للرأي تحمل صحافة توجد الدنيا أنحاء من مكان كل ففي واملقاالت؛ والتعليقات
وتُْقَرأ األلوف، عرشات توزِّع صحافتنا إن نقول: أن يكفي وال واملقاالت. والتعليقات األخبار
ممكن بمفرده إنسان فأي واملواضيع؛ الزوابع إثارة يف أحيانًا وتنجح الجمهورية، خارج

موضوع. خلق ويف زوبعة إثارة يف أراد إذا ينجح أن
لك تنقل ال حني نفَسك ر وتصوَّ وحواسه. وآذانه املجتمع عيون هي الصحافة إن
يعصف واأللم عليك جسدك ثورة ر تصوَّ به. وتشعر وتسمعه تراه أن تريد ما إال حواسك
اللغة حول عجيب لجاٍج يف أو ممثلة، عن خٍرب يف مبهورًة تُحدِّق أملك عن منرصفة وعينك به
ناحية من «املسئول» عقلك ثقة تفقد أن بد ال كهذه ا حواسٍّ إن األدب. نكتب منها وبأيٍّ

أخرى. ناحية من «القارئ» املتألم وجسدك
أعيد كنت وإذا ترديدها. والصحفيون الُكتَّاب ملَّ مزمنة محفوظة معروفة مشكلة إنها
للعاملني ِمْلًكا ليست فالصحافة مسئوليتها؛ املرة هذه للشعب ألحمل فإنما عنها الكتابة
وألنها حواسه، ألنها الشعب؛ ِمْلُك وأساًسا أوًال إنها الحكومة. أدوات من أداًة وليست فيها.

مرضت. إذا حواسه معالجة يستطيع الذي هو وحده والشعب منه، يتجزأ ال جزء
مؤتمره النارصيف عبد جمال الرئيس قاله ما نفس يتعدى ال به نطالب وما العالج إن

.١٩٦١ عام الصحافة تنظيم قانون عقب عقده الذي الصحفي





نصفمليون

كبري جانب عىل موضوًعا — اليوم» «أخبار يف كتبه بما — التابعي محمد الكبري األستاذ أثار
والعقلية العصبية األمراض مستشفيات لحالة الغريب الوصف قرأت قد وكنت األهمية، من
إىل بحاجة ليس اإلنسان أن والحقيقة محمد. الصاوي أحمد الكبري الصديق نرشه الذي
يف املرىض حالة عىل عابٍر أيُّ يلقيها خاطفة نظرة تكفي الصورة. إليه تنتقل أو يقرأ أن
بمستوى االرتفاع أجل من يُْصنََع أن يجب ما شيئًا أن ليدرك العقلية؛ األمراض مستشفيات
مجرد اآلن هي كما وليس حقيقية، عالج أماكن إىل تتحول أن أجل من املستشفيات هذه
التي تلك من أسوأ معاملة يعاَملون حيث والعقول، باألعصاب املرىض فيها يُْحَجز سجون

الليمان. يف املجرم يلقاها
تلك وحدها، والعقلية العصبية األمراض مستشفيات يقترصعىل ال األمر أن والحقيقة
أنحاء بكافة األخرى املستشفيات يف املرىض عدد يوازي املرىض من عدد عىل تحتوي التي
مستشفيان وضواحيها كلها القاهرة ويف يَات، الُحمَّ مستشفيات هناك مجتمعة. الجمهورية
بهما املحجوزين املرىض عدد ويبلغ العباسية، يف واآلخر إمبابة، يف أحدهما يَات: للُحمَّ فقط
ثكنات األصل يف فهي دقيق؛ غري تعبريٌ «مستشفى» كلمة أن والحقيقة خيالية. أرقاًما
بحيث املرىض، لتكديس أماكن إىل تعديل أو ف ترصُّ أي دون أُِحيَلت اإلنجليزي للجيش
يضم كاإلسطبل يشء إىل فقط مريضة أو مريًضا لعرشين يتسع الذي العنرب يتحول
يرقد بينما أيًضا)، مجازيٌّ (والتعبري ة أِرسَّ عىل منهم عرشون ينام مريًضا، ثمانني من أكثر
ف تُْرصَ بالخروق مشبَّعة واحدة بطانية ومجرد األسفلت، األرض، أجل األرض، عىل الباقون

مخدة. منها ويصنع وتحتها فوقها ينام أن عليه الحظ، واتاه إذا للمريض
— منهم وأسوأ املنبوذين، معاملة يعاَملون العقلية املستشفيات يف املرىض كان وإذا

الُجذام. مستشفى يف املحجوزون الحقيقيون املنبوذون أولئك — أعتقد ما عىل



عِرصه شاِهد

واملرتددين بها املحجوزين املرىض أن من بالرغم أنها املستشفيات هذه يف واملشكلة
مجتمعة، جمهوريتنا مستشفيات تخدمهم الذين املرىض عدد يتجاوزون يكادون عليها
مرضاها إن العام. بالرأي تماًما الصلة املقطوعة الكادحة الفقرية الطبقات من أنهم إال
من ويجأرون يعانون فقط إنهم الشكوى. ملن يدرون وال الجرائد إىل الطريق يعرفون ال
مستشفى إىل وذهبت العمل، بحكم العقلية األمراض مستشفى زرت لقد ينطقون. وال األلم
يرى أن باستطاعته من كلِّ إىل القشعريرة يبعث ما ورأيت والعباسية، إمبابة يف يَات الُحمَّ
وإنما يشكون، وال والدواء الرعاية وانعدام االزدحام يعذِّبهم املرىض من آالف ويحس؛
طبيبة النجدة. طالبني يرصخون الذين هم كانوا معي جلساتهم يف األطباء، هم الشاكون
تحليل ٥٠٠ من أكثر الواحد اليوم يف تحلل أن عليها إن يل: قالت إمبابة مستشفى يف معمل
تلك كل إنجاز استطاعوا ملا آخرين أطباء بعرشة لها جاءوا لو وإنها والبول، وللبصاق للدم
والقانون البوليس بقوة ذ ويُنفَّ إجباري املستشفيات هذه دخول أن والعجيب التحليالت.
صارمة عقوبٍة عن عبارة إجباري دخول املواطنني. أرواح عىل ومحافظًة العدوى مخافة
الرتاب يف وأنفه صاغًرا يدفعها وكرامته، وصحته دمه من الفقري العاجز املريض يدفعها

«آه.» قال: إذا له والويل األسفلت، عىل ورأسه
حني يف الصحة، وزارة يف املسئولني خلف يحدث هذا كل أن الناس بعض يعتقد وقد
يف ما كل واملقدِّرين. العارفني أول أنه أدركت املهندس النبوي الدكتور مع مناقشة يف أني
وكيف فمتى واعتمادات؛ نقود إىل حاجة يف — آخر يشء أي مثل مثلها — املسألة أن األمر

امُلخجل؟ امُلخزي الوضع هذا إىل واعتماداتنا ميزانيتنا عن املسئولون يفطن
مستشفيات إن حياتنا. قطاعات من الرهيب القطاع هذا إىل تصل لم أبًدا الثورة إن
انتهت أن منذ بل الثورة، قبل حالها مثل وعىل هي كما والُجذام يَات والُحمَّ العقلية األمراض
القاهرة، سكان وتضاعف باملاليني، فيها ازددنا عاًما عرش ثمانية منذ أي العاملية؛ الحرب
عىل والزنازين اإلسطبالت هذه وبقيت الصحي، والوعي واملصابني، املرىض عدد وتضاعف
ويرصخون يجأرون أحابيلها يف الصحة وسوء الحظ سوء أوقعهم وَمْن تتغري، لم حالها
أهيب إني أجلها، من صوته ويرفع قضيتها يتبنَّى من تجد ال صابرة مكتومة رصخات
مليون نصف أمر يهمهم من وجميع محمد الصاوي أحمد واألستاذ التابعي محمد باألستاذ
من كربى بحملة نقوم أن الناس، هؤالء قضية يتبنَّوا أن ومنبوذ بعقله ومريض محموم
مستشفيات إقامة أجل من جديدة؛ يَات ُحمَّ مستشفيات بناء أجل من بيدهم؛ األخذ أجل
واملرض فقراء، ُولُِدوا أنهم الكربى جريمتهم الذين هؤالء أجل من العقول؛ ملرىض حقيقية

مفلسون. وهم يأتيهم
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روحية جزيرة

إىل ويعود األطفال، ويضحك الهموم، املرء فيها ينىس غريبة، روحية جزيرة القاهرة يف
العرائس، اسمه ساحر رائع يشء القاهرة يف األعماق. من ويبتسمون الطفولة، صفاء الكبار
الرسالة أن أعتقد ولكني الجنيهات، من آالف بضعة عليه ورصفت الثقافة وزارة أقامته
إىل تجذبهم حاسة الناس يف أن بد وال ماليني، تساوي يؤديها أن يمكن والتي يؤديها التي
املقاعد فوجدت طفيل مع املرسح إىل يوم ذات ذهبت فلقد الحقيقية؛ السامية املتعة حيث
بهذا يحفل املكان أجد أن خاٍل مقعٍد عن ألبحث دخلت حني أتوقع ولم مشغولة. كلها
طفولة مهرجان يف نفيس وجدت واآلباء. واألمهات األطفال من العدد هذا بمثل االزدحام،
نبض تصنع الحلوة ورصخاتهم الكائن، هو وعاملهم السادة، هم فيه األطفال حقيقي،
الكلمات من ينطق عمره من الثانية يف طفل فيل تحريني، مشكلة ة وثمَّ وجلست الحياة.
هل تَُرى أتساءل: وكنت العائلة، أفراد عىل التعرف يستطيع وبالكاد وأرباعها أنصافها
وجدت حتى يبدأ العرض كاد وما يراه؟ ما إزاء شعوره بالضبط هو وما يراه؟ ما سيدرك
ومطالبه ُكلِّيًة، نفسه ينىس الكبار مسارح من مرسح مرتاد أي مثل مثله املشكلة، الطفل
العرائس، مع الصغريات، الساحرات مع ُكلِّيٍّا ارتباًطا ويرتبط معه وجودنا وينىس وبكاءه،
ق يصفِّ أََجل ويصفق، وأوضح، أكثر الكريسلريى مسند فوق الجلوس عىل ويرصُّ ويضحك
همه جعل ملا وإال يدرك، كان بد ال بل يدرك وكأنه ويبتسم، الحوار إىل ويُصغي استحسانًا،
العرائس. مرسح إىل أخرى مرة أستصحبه بأن يطالبني أن البيت من خارًجا رآني كلما

األطفال أنصح ال العرائس، مرسح اسمها غريبة روحية جزيرة القاهرة يف أجل،
والسيدات والشبان الرجال — الكبار أنصح ولكني إليها، بالذهاب فقط األطفال وأصحاب
الحافلة للجزيرة يلجئوا أن بها وضاقوا القاهرة بهم وضاقت الهموم رِكبَتهم كلما —

الحياة. طعم الحياة إىل تعيد حلوٍة بحياٍة تنبض قاهرتنا قلب يف الكائنة بالسحر،





الرسول عبد

يف ليس فالخطاب أعلِّق؛ أن مني طلب قد مرِسله أن مع تعليق، بال الخطاب هذا أنرش
تعليق: أي إىل حاجة

تحتضن أن — املستنرية — الصحافة عىل لنا ا حقٍّ أرى أنني أخربك أن يل اسمح
بأمل؛ متعلقون الوقت نفس ويف قضية لنا ونحن آمالنا. عىل تحنو وأن قضايانا،
الباطل من الضعيف، عىل القوي من امُلْعَلنَة الشعواء الحرب هي القضية هذه
الرسول، عبد اسمه القرنة يقطن عجوز شيخ عىل اآلثار مصلحة ومن الحق، عىل
أنه أعلن قد الرجل أن تعرف قصته؛ تذكر األقل عىل أو تعرفه سيادتك وحتًما
تحت اضطرت قد اآلثار مصلحة أن أيًضا وتعرف سيتي، مومياء مكان يعرف
الناقصة املقربة يف بالحفر للرجل السماح إىل املستنري القوي العام رأِينا من تأثٍر
العظيم النرص وبني بينه كان الرجل أن أيًضا سيادتك وتعرف إرشافها، تحت
رويًدا ورويًدا العمل، وقف تعلن وكبريها اآلثار بمصلحة وإذا فأسواحدة، رضبة
اسرتاحته يف قبع يئس وملا وهناك، هنا العظيم الرجل صوت وبُحَّ املوضوع نام
طريق عن البلد إىل خدماته يؤدي أن مخلًصا جاهًدا يحاول بالقرنة املتواضعة
السبيل عابري من أو اسرتاحته، مرتادي من السياح أمام مظهر بأرشف الظهور
متعة، إليه والجلوس للرجل زيارتهم أن يرون الذين — وأجانب مرصيني —
رأيت ولقد األقرص، غربي الخالدة ومقابرها املقدَّسة الهضبة زيارة عن تقل ال
اسرتاحته، ونزالء ضيوفه عىل الرجل هذ ه يشعُّ الذي واالحرتام الحب بنفيسمدى
قريبًا ولست للرجل، الشديد لحمايس ومعذرًة حوله. من أيًضا الجماد وعىل بل
من فأنا املرة؛ هذه سوى حياتي يف أَره لم أنا العكس عىل بل أعرفه وال له



عِرصه شاِهد

متتبًعا كنت ولكني العايل؛ السد العظيم: مرشوعنا بناء يف حاليٍّا وأعمل دمياط
صميم من أناًسا بلدي يف أرى أن متمنيًا أجله، من صلَّيت ولطاملا الرجل، لجهاد
عن حديٌث أصدقائي بعض وبني بيني دار ولقد ويخرتعون، يكتشفون الشعب
الرجل لتمكني الرسول عبد ألصدقاء جمعية تكوين برضورة وخرجنا الرجل،
هذا بقضية إيماني مدى لسيادتكم أرشح ألن بحاجة ولست بحثه. معاودة من
وفناني األوىل الدرجة من مثقفني أمام نقاشنا كان ولقد كلماته. وصدق الرجل،
عىل وعطفهم حبهم مدى وجوههم عىل أرى وكنت السرتاحته، املجاورة املراسم

كلماته. وصدق مقصده بنظافة ثقتهم الوقت نفس ويف الرجل، قضية

الدكتور األستاذ عزيزي

من القضية إيقاظ إلعادة املضيئة قة الخالَّ كلماتكم من كلمة يف أطمع هل
استعداد عىل ونحن الرجل؟ جانب إىل للوقوف العام الرأي شعور وشحن جديد،
ناحية ومن ناحية؛ من هذا بحثه، يُتِم حتى الرجل مساعدة يف ماديٍّا للمساهمة
الرجل معاونة السياحة مصلحة عن املسئولني مناشدة أرجو فإنني أخرى
ال عليها، السائحني إقبال مدى رأيس بعينَي رأيت فلقد باسرتاحته؛ للنهوض
هذا لهم ره يوفِّ الذي األصيل املرصيِّ البلديِّ للجوِّ وإنما فخامتها أو لنظافتها
وتوفري خدمتهم عىل وغريته معهم ترصفاته يف ناطقة تبدو شهامة من الرجل؛
حيث القمرية، الليايل يف لهم يعقدها التي الظريفة الشعبية وللحفالت راحتهم،
البلدي املزمار أنغام مع الخيول رقص إىل تحطيب من البلدية فنونه يعرضلهم
وال يستغل ال النفس، عفيف ذلك مع وهو بلُبِّهم. يأخذ يكاد مما الخالد املرصي
كل يف املبيت ليلة ثمن تعرف هل وباملناسبة القليل. بأقل بكتفي وإنما يتغاىل
أخربتك إن تصدقني لن الرسول؟ عبد العرب شيخ ضيافة من الساحر الجو هذا

نهايته. فقط! قرًشا عرش خمسة أنها
النحاس محمد
العايل للسد العرب املقاولون
أُْسَوان امليكانيكية، الهندسة إدارة
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الصديق مع صدفة قابلتها أخرى معجزة ولكنها البرشية، الحاسبة اآللة معجزة ليست وهي
البرشية، التَُّحف جمع الكربى هوايته عودة فالصديق لها؛ أدهش لم مقابلة عودة محمد
كامل كائن وراء يبحث وكأنما أبًدا، هائمتان الرباقتان عيناه خاصة، بصفة منها والعبقري
عىل عثر أنه إليه ُخيِّل إذا اإلشعاع كشف كجهاز وتتوهجان أحيانًا تختلجان وقد مفقود،
املفقود. الكامل الكائن هذا وراء عيناه تعود ما وغالبًا يدوم، ما نادًرا التوهج أن غري بغيته،
كلما وأنت اآلن وإىل يبحث. ويعود منهم يده ينفض كان ودائًما عودة، عرفهم الناس آالف
نابغ، ياباني موسيقي موهوب، يوغساليف كاتب نادرة، برشية تُْحَفة معه وجدت صادفته
الرجل وسيدة، رجل عودة مع كان فقد توقعته؛ ما صحَّ املرة وهذه صيني، أكروبات العب
بل أيًضا، هندية والسيدة جوجرال، الهندي الرسام هو قصرية، سوداء بلحية القامة قصري
يكون أن توقعت وكالعادة الجمال. خلق عىل والعاج غاندي أرض لقدرة مجسمة خالصة
الرسام هذا قصة وجدت وفعًال بابها. يف فريدة بد ال قصة — عودة مع داما ما — لالثنني
هكذا. ُولِدت — هللا قدَّر ال — نفسك ر وتصوَّ أبكم. أصمَّ ُولَِد قد فهو أيًضا؛ بابها يف فريدة
والبعض وحرفة، مهنًة هذا عجزهم من ويتخذون القدر لحكم يستسلمون الناس بعض
عرشات ويكافح يقاوم األبكم األصمُّ الطفل ظل وقد العجز. هذا لقهر إرادته يستجمع اآلخر
الرسم. يف وجدها نفسه، عن للتعبري الوسيلة وجد أن بعد إال يهدأ ولم عاهته، ليقهر السنني
ما أروع إليهم نقل ولكنه فقط، الناس إىل ذاته ينقل أن يستطع لم الجديدة اللغة وبهذه
عىل وثورتها الدينية بمذابحها الهند أحداث وجاءت فنه. إليهم نقل وأثمن؛ الذات تلك يف
الكالم. من ممنوع صامت وهو هذا كل جوجرال وشهد املذابح، هذه ج أجَّ الذي املستعمر
انفجر الوسيلة عىل عثر وحني وفخاره. غيظه يكظم وهو وأمجادها الهند مأساة عاش
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عجزه مقاومة عن يكفَّ لم رسم أن فبعد جوجرال؛ معجزة كل هي هذه وليست الربكان.
م! تصمِّ حني الحقة اإلنسانية لإلرادة ويا يتكلم، أن م وصمَّ

أن به وتهيب وتحرِّكه تدفعه اإلرادة تظل حني الحركة عن املتوقف اإلنسان لهذا يا
هذا، يكفيه وال األُردية، لغته جوجرال ويتكلم ينطق! أن إال النهاية يف يستطيع فال ينطق،
لسانه ويعرب ويتكلمها، اإلنجليزية ويتعلم اللغة حاجز لسانه يعرب أيًضا اإلرادة بقوة بل
لكي بالذات اللغتني ويتعلم املحلية، بلهجاتها وحتى واملكسيكية اإلسبانية ويتعلم املحيط
ويف الحارض. عاملنا يف الرسم أساتذة أعظم يحيا حيث واملكسيك إسبانيا إىل السفر يستطيع
يف بالقاهرة مارٌّ هو واليوم ويتعلم، ويشاهد يرسم سنوات أربع يعيش وحدها املكسيك
والثالثني. الثالثة تتجاوز لم وِسنُّه هذا وكل هناك، للوحاته معرض إلقامة كندا إىل طريقه
إىل حديثنا برتجمة تقوم كانت التي هي إذ زوجته؛ خالل نتحدَّث فرتًة جالسني ظللنا
يتكلم، ال هو وكان األذنني، مكان أخذتا اللتان عيناه تفهمها وكتابية صوتية مصطلحات
لو كالًما يتكلم بدأ أخريًا ولكنه الكالم، تعلَّم إنه قوله يف يبالغ عودة الصديق أن ِخْلت حتى
العادي. الكالم عن تفرقه أن استطعت ملا وأبكم أصم ُولَِد قد صاحبه أن تعرف تكن لم
معرض زار قد وكان التعبريية، فنوننا يف رأيه عن وسألته والهند، والسياسة الفن يف تكلمنا
افتقدهما التعبري يف وقوة أصالة الفرعونية اآلثار متحف يف وجد إنه يل وقال الحديث، الفن

الحديث. املعارص فننا يف
اإلرادة معجزات من معجزًة باعتباره الرجل ر أوقِّ اللحظة تلك إىل كنت الحقيقة
إال اإلنسان يستطيع ال هذه الفن مسائل ويف لوحاته، رأيت قد بعُد أكن لم ألني البرشية؛
والرسم معه. بالتجاوب أُِحس وال عمالق، إنه عنه: قالوا كاتب من كم نفسه، يصدق أن

األخرى. الفنون مصافِّ إىل نظرك يف الفن بهذا ترتفع لوحة تشاهد ما نادًرا بالذات،
ليفرجنا أخذنا أن إىل املعتادة املجاملة حدود عن تخرج ال للرجل كلماتي ظلت وهكذا
يفكَّها أن إال أبى هذا ومع للسفر، يستعد املطار إىل طريقه يف كان لوحاته. بعض عىل
ة ُحجَّ عجزه من يتخذ البعض إن رأيت! ما أرى أن أبًدا أتوقع أكن ولم عليها. ويُطِلعنا
واملرىضلوال العجزة بعض للتفوق. ة ُحجَّ عجزه من اتخذ قد وجدته الرجل وهذا للقصور،
أن لهم ُقدِّر لو بحيث مرض، عن يرسمون أو يعزفون ألنهم رسموا؛ أو عزفوا ما مرضهم
الصحة رغم يرسم ولكنه فقط، صحٍة عن يرسم ال الرجل وهذا اإلنتاج، عن وا لكفُّ يُشَفوا
مذهوًال، حائًرا تقف أن إال لوحاته ترى وأنت تملك وال بإعجاز، ويرسم مًعا، واملرض
بطل الرسام لوحات يشاهد وهو بنسات وستة القمر رواية يف موم سومرست وقف كما
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ال التي األلوان من املساحات هذه زفريًا، تُْخِرج أو بحركة تأتي أن تستطيع ال الرواية.
ال أنها تحس التي الخطوط هذه وتلوِّنها، الداخل من نفسك تصبغ بها تحس وإنما تراها
التاريخ إىل تمتد آفاًقا الحارض، ومن الصورة من أوسع آفاًقا لك تفتح تفتح؛ وإنما تُحدِّد
رسمها يف استُْعِمَل أو رسمتها ريشة أن تحس ال لوحات والرقصات، واألغاني والحوادث
كنت صحيح، الهند. عن َمنيع؛ خالٍد رسٍّ عن لك تكشف أنها تحس لوحات وأصباغ؛ ألوان
عن يعربِّ غاندي هو وكأنما أحداثها، شهد الذي ومسيحها وحقيقتها، روحها الهند، أرى
أرى رسمنا من لوحٍة إىل ساعتها اشتقت كم روحها، عن الهند به وتعربِّ برسمه الهند روح
وأنا قريتنا أوحشتني كم الطيب! املارد إنساننا الخصب؛ البُنِّيِّ ترابنا الحبيبة؛ بالدنا فيها
سماءنا؛ الكبري؛ نورنا شمسنا؛ فيها أرى ألوان إىل نفيس هَفْت كم اللوحة! يف القرية أرى
معها يحسُّ بطريقٍة ُمطفأ مظلم معظمها لوحاتنا إن خرضة! وأصفى أروع خرضتنا
األوروبية. والرصاص الزنك خامات من معظمها وألواننا والكآبة، بالقشعريرة املشاهد
األحمر! طوبنا حرق عن الناتجة الُحمرة لون من وحتى األبيض، جرينا لون من هذا أين
املعارضأجده يف أراه ما فمعظم قلوبكم؛ يف بأرضنا بقلوبكم؛ ارسموا الرسامني، إخواننا يا
كنت إذا واعذروني ورامربانت. وجوجان سيزان عن أخذناه وما والريشة العقل صنع من
عنا وإنما وحدها، الهند عن ال تعبريًا، جوجرال الهندي الفنان لوحات يف أن أحسست قد
ُكتَلُه وكأن القديم، املرصي ات النحَّ وأعمال «مختار» خطوط بعض خطوطه وكأن أيًضا.

وأُْسَوان. سنبل وأبي إدفو يف الجرانبتي صخرنا من منتزعة

الثانية املعجزة

يقترص فنها كان وإن األخرى هي فنانة ألنها ال الفنان؛ هذا زوجة كانت الثانية املعجزة
— حاولت دة معقَّ فنية بطريقة بتلوينها والساري الهندي الشال من فنية تحٍف عمِل عىل
تلك النسائية؛ موهبتها يف الحقيقية ملعجزتها وإنما لهذا ال يل، ترشحها أن — جدوى بال

امرأة. يف عليها تعثر ما نادًرا التي املوهبة
السينما نجوم من أجمل أنها رغم السيدة هذه إنسانًا. وتخلق وتدفع تساعد أن موهبة
— الحياة خالل املضنية رحلته يف — كجوجرال فنانًا تصحب أن آثرت أنها إال الهنديات،
الثالث لسانه لتصبح حب وعن رًىض عن وشخصيتها بنفسها ي تُضحِّ أن تُكلِّفها مصاَحبًة
عن به قانعة الدور بهذا وتقوم نفسه. عن التعبري يف الرسيعة وطريقته املنصتة وأذنه
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نفسها وهبت قد فهي للفن نفسه وهب قد جوجرال كان وإذا اقتناع. عن به مؤمنة إيمان،
فنانًا. جوجرال من لتخلق

وترانا لوحاته، يُرينا وجوجرال ترقبنا، وهي بالضبط إحساسها كان هذا أن بد وال
وكأنها بابنها، الفخورة األم وكأنها مالمحها، تمأل الفخر ونشوة هذا وتفعل بها، َمُروعني

اللوحات. يرسم فنانًا فيها صنعت لوحة أخلد؛ لوحًة يرينا األكرب الفنان
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عنك وتنفض نفسك فيها تهيئ تحضرٍي عملية من له بد ال املسموع، كالفن املقروء الفن
من الخريِّ الجانب أن أومن إني الفن. السحري؛ اإلكسري بهذا لتتطهر وتجلس مشاغلك
الخري، نغلب وقراءته ومشاهدته الفن إىل باالستماع وأننا الفنان، الجانب أنه بد ال الناس
مجموعة كتاب: مع منها جانبًا قضيت والليلة الالإنسان. عىل أنفسنا يف اإلنسان ونغلب
مشاغلك من ينتزعك أن يستطيع ال فنان داود الوهاب وعبد داود. الوهاب عبد قصصكتبها
أن تقرأه أن قبل بد ال إليه؛ لالستماع نفسك أنت تهيئ أن بد ال معه. تحيا ليجعلك وهمومك
قصصه؛ خالل من الفنية باملتعة تظفر كي وفهمه به لإلحساس كامل استعداد عىل تكون
ال ألنه هذا؛ يفعل هو وربما «توطيه»، حني كالراديو منخفض، صوت يف يتحدث هو إذ
لنفسه بها يعرتف تؤرِّقه، اعرتافات يعرتف، أنه يحس ما بقدر قصًصا يكتب أنه يحس

سمعك. أصخت إذا إال تسمعها أن يمكن ال خافتة رفيقة اعرتافات أوًال،
الناس يستمع أن األدبية أوساطنا يف الحادثة الهائلة الضجة خالل من أطمع هل تَُرى،

الصوت؟! الخافت الصادق الفنان هذا إىل

املرسح إىل دعوة الرقص، إىل دعوة

الفرقة فكرة أن سببه الشعبية للفنون رضا فرقة أحرزته الذي النجاح أن إيلَّ يُخيَّل
دعوة للرقص، ممتعة دعوة تؤديه، الذي السحري الناي إسكتش مثل مثله وبرنامجها،
كنا أننا الغريبة الحقيقة للرجال. املجموعة بها وتتقدم للسيدات، فهمي فريدة بها تقوم
ترتفع أخرى وتارة البطن هز تارة ويُسميه رقصه، من يخجل الذي تقريبًا الوحيد الشعب
ليس رقصنا أن اكتشافنا فرحة هي رضا بفرقة فرحتنا وكأنما بإلغائه، مطاِلبة األصوات

خطيئة. أو عيبًا
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دعوة هي عثمان أحمد الفنان ألَّفها التي وإله» «خطيئة فمرسحية الخطيئة ذكر وعىل
أنك إال أدائها وطريقة املرسحية بفكرة الشديد إعجابي رغم إذ للمرسح؛ للكتابة أخرى
ال املوهبة أصيل مرسحيٍّا كاتبًا هاُكم نفسه. باملؤلف إعجابًا أكثر وأنت قراءتها من تخرج
ورواياته. بمرسحياته يمتعنا ليعود الخارج يف ومدارسه املرسح لدراسة بعثة إال ينقصه
أُْرِسلوا قد والعليا املتوسطة الزراعية املعاهد طلبة من ثالثمائة أن قرأت أيام بضعة منذ
كثري هل ورومانيا؛ واملجر أملانيا يف الحديثة الزراعية اآلالت عىل للتدرب عام ملدة بعثات يف
هل الحديثة؟ املرسحيات ومشاهدة للمرسح الكتابة لدراسة أربعة أو فقط ثالثة نُرسل أن
نشكو والتليفزيون؟ واإلذاعة للسينما السيناريو كتابة عىل للتدرب مثلهم نُرسل أن كثري
تخلق ال الفهلوة أن أبًدا نفهم أن نريد وال التأليف، مستوى انخفاض من األرض لطوب
كنت مثله. بكاتب ظفرنا ملا باريس يف املرسح يدرس لم لو الحكيم توفيق وأن مؤلًِّفا،
بالجهل الناشئني جيل بوصم يكتفي أن من بدًال — حسني طه الدكتور ألستاذنا أتمنى
هذا من أكثر الناشئني. هؤالء حق يف بالتقصري املسئولة الهيئات يتهم أن — والسطحية
علمي من الرغم عىل هذا أتمنى كنت والتحصيل، الدراسة يف بحقهم يطالب أن أتمنى كنت

الهيئات. هذه من هيئة من أكثر يف الكلمة نافذ عامل عضو الدكتور أستاذنا أن
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رأيتها التي اإلسعاف عربة من املجلدات، وكتابة للتعليق كلها تحتاج ويشء يشء ألُف
لتأخذ «اليانصيب» لهم وتبيع املارة لتستوقف الحب أغاني تذيع رئييس شارع يف واقفة
طه الدكتور ومقالة باورز، محاكمة إىل املواطنني، إلسعاف يكفيها ما ربحه من الجمعية
املتتالية االنفجارات هي املاضية العرشة لأليام الرئيسية السمة ولكن بعيد»، «من حسني

به. أخذنا لو حبذا رسيع، إلسعاف حاجة يف انفجارات األعصاب، يف

وتعليًقا بحثًا أبطالها الناس وقتل — املاضية األيام خالل وقعت التي الثالث القتل جرائم •
الواسعة النرش وسائل تظهر أن وقبل املايض— يف آخر. وجه الحقيقة يف لها — وتفسريًا
الصغري املجتمع املبارشيف االنتشار طريق تُْعَرفعن وقعت إذا الجريمة كانت — النطاق
ويشاهد شخصية، معرفة عليه واملجني الجاني يعرف الذي املجتمع فيه؛ تحدث الذي
آثارها — قربه بحكم — يتتبع ويظل ونتائجها، نفسها والجريمة الجريمة مقدمات
يكفي ما واالستبشاع التقزز من قرب عن شوهدت إذا تُثري جريمة وأي السنني. لعرشات
كائن وكأنه الصغري املجتمع ذلك رنا تصوَّ إذا أننا بمعنى تكرارها؛ ضد مناعة إلحداث
هذا يف تصنع ى، وُحمَّ ومعاناة ألم من يصاحبها بما فيه تقع حني فالجريمة ضخم؛ حي
وقوع كان باالختصار: ضده. باملناعة فتمده العارض، املرض يصنعه ما نفس الجسد

الجريمة. عن وينهى أخرى جرائم وقوع يمنع املايض يف ما مجتمٍع يف جريمة
كما — والتليفزيون األنباء ووكاالت واإلذاعة الصحف مثل — الحديثة النرش وسائل •
فهذه أضخم؛ انقالبًا الجريمة أثر يف أحدثت ضخًما، انقالبًا الناس حياة يف أحدثت
فإذا املجتمعات؛ من غريه إىل محدود مجتمع كل داخل يحدث ما تنقل أن عملُها الوسائل
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الجاني يعرفون ال أناس إىل خربها نقل الوسائل هذه تولَّت ما مجتمٍع يف جريمة حدثت
حدث، ما شاهدوا وال كالهما، فيها يحيا التي الظروف عرفوا وال عليه، املجني من
لجريمة شامل حزٍن من تعاني صغرية قرية تكون وقد واأللم. بالفجيعة أحسوا وال
ويتخذونها الجريمة عىل يتندَّرون واألمصار البالد بقية يف الناس بينما فيها، ارتُِكبَت
أخبار أصبحت هذا وعىل يُْضِحك. ما الظاهرة أسبابها يف وكان تصادف إذا للضحك مادًة
أو للقراء يمكن فال كذلك؛ تصبح أن بد ال كان وقطًعا واالستمتاع. للتسلية مادًة الجرائم
واإلذاعات الصحف تولَّت إذا إال والِعربة للتألُّم يدفعهم إحساًسا بها يحسوا أن املستمعني
أبطالها لحياة حية صورًة ورسمت وتفصيالتها، بحذافريها كامًال نقًال إليهم نقلها
والنتيجة مستحيل. أمر طبًعا وهذا قيم؛ من عليه تواضعوا وما وحارضهم وماضيهم
قادر اإلنسان أن لتُثبت وكأنما الجريمة تروي رسيعة محمومة وسطور مانشيتات هي

الجريمة. ارتكاب عىل
ل تسهِّ الناضجني وغري املرهفني عقول يف الجرائم هذه أخبار ب ترتسَّ أن والنتيجة
لو هوب والهوال الشوال انتشار وقبل اإلنسان، خواصِّ من خاصية والتقليُد األمر، عليهم
اليشء شيوع ولكن عقلها، فقدت قد لظننَّاها به ترقص أو ترتديه سيدة شاهدنا قد كنا

عليه. اإلقدام ويشجع ارتكابه يف املعارضة عملية ل يسهِّ
من جعلت أنها إذن الجريمة مجال يف الوسائل هذه أحدثته الذي الخطري االنقالب •
التي املحدودة املجتمعات ويف — املايض يف ومنع مناعة وسيلة كانت التي الجريمة
مثل تماًما أصبحت وانتشار، وإغراء تقليد وسيلة منها جعلت الحارض— يف فيها تقع
اإلصابة مكان من العدوى تنقل حني الطاعون حاملة والفرئان املالريا، حامل الناموس

أبرياء. اء أصحَّ أناس وإىل نائية جهات إىل
الحب فرط من زوجاتهم يقتلون الذين األزواج عن إال للناس حديَث وال أيام عرشة •
عىل امَلرضية الحوادث هذه أنباء تغطِّ ألم معديًا؟ شيئًا هذا أليس والشذوذ. والغرية
ومارسوا زوجاتهم مع سِعدوا الذين األزواج آالف وعرشات الصحة املوفورة األمثلة آالف
بزوجها تربطها التي القائمة العالقة تتناىس زوجة كل تجعل ألم الهدايا؟ وقدَّموا الحب
منهن لكلٍّ يُخيَّل ألم الرصاص؟ فيه يفرغ أو بالسكني جسدها يقطع قد أنه وتتصور
أو وغضب تصادف وإذا قتلها، عىل استقرَّ قد خالص أنه يوًما ا ً مكرشِّ الزوج عاد حني

التنفيذ؟ يف خالصرشع أنه زعق
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جميلة أفكاًرا قتلت سوداء أفكاٍر من وكم الشك! هذا لوَّثها سليمة عالقة من وكم
القلوب! يف الظن سوء وزرعت وموجودة حية كانت

كل يف حدث ما عدوى نرشت أنها صحفنا فعلته ما إن أقول: حني حقٍّ عىل ألست
إىل أدى بعضها متفاوتة، بإصابات أُِصبْنَا جميًعا وأننا وامرأة، رجل كل قلب ويف بيت

خريت؟ وشارع املنصورة جريمة وإىل البعض، سعار
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آخرها عىل مكتظَّة وامليادين الشوارع كانت االنتباه، تسرتعي ظاهرة الحظت االحتفاالت يف
بيوتهم من الناسخرجوا ماليني حياتي؛ يف أَره لم ازدحاًما وأطفال وشبان وسيدات برجال

األضواء. يف والبحلقة السري مجرد من أكثر شيئًا يفعلون ال
اقرتبت إذا تُدرك حني وتَعَجب ضخمة، جماعات ازدحام ازدحامهم تحسب بعيد من

إال. ليس أفراٍد ازدحام أنه
عمل يف يبدءوا أن هو الغربة، ولتذوب جماعة، ليصبحوا ينقصهم ما كان الواقع يف
يف لنا كان ضاحك. صاخب مهرجاٌن ينتظمهم أو يرقصون أو مثًال يغنون يبدءوا مًعا، يشء
األوالد، «طهور» يف وحتى واألفراح واملوالد األعياد يف كثرية جماعية احتفاالت املايضالقريب
للتسلية كامل استسالم ومن صدمة، من ظهوره أعقب وما ظهر، حني الراديو عليها قىض
اإلنسان كان وإذا بها. أنفسهم الناس وقيام مزاولتها بدل طريقه عن تأتي التي واملرح
إذ فارغ؛ عقلها ألن أو عبثًا تزاوله ال والشعوب بطبعه، جماعي فاملرح بطبعه اجتماعيٍّا
وكرس وجفوة، غربة من بينهم ما وإزالة جماعة، يف الناس اللتقاء امُلثىل الوسيلة هو املرح
بعضهم ويحبون البعض لبعضهم يأنسون وجعلهم واستحكامات، قالع من حولهم ما
الزاخر الصاخب الجماعة بحر وسط يف ثقلت مهما الفردية همومهم فتذوب البعض،
والحياة املعيشة نحب لكي أما ونتناسل، ونتنفس نأكل أن بد ال نعيش لكي بالحياة.
مثل للمرح حاجة يف العجوز كلنا؛ نمرح أن بد فال وغرائزنا طبائعنا حدة ونكرس ونتفاءل
واملوسيقى املرح نستقبل أن أبًدا يكفي وال الرجل، مثل مثلها واملرأة أكثر، وربما الشاب
املشدودة أعصابنا وربما ونغني، املرح نحن ونخلق نحن نزاوله أن لنا بد ال ولكن والطرب،
سببها ربما جريمة؛ الرتكاب طريقها يف هي وكأنما عابسة نقابلها التي الكثرية والوجوه
إىل ة املاسَّ حاجتنا حياتنا يف لتُشيع صماء أجهزة عىل كليٍّا اعتماًدا ونعتمد نمرح ال أننا
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آالف شاهدوا لو والعامل، التاجر زمياله وشاهده القاتل املحامي شاهد لو ربما املرح،
إىل لعادوا الغناء؛ يف وحبيباتهم بزوجاتهم واشرتكوا األزواج آالف مع يغنني وهن الزوجات

زوجاتهم. لقتل دفعتهم التي تلك عن تماًما مختلفة بأفكار بيوتهم

األوىل الدعوة

العلمي) بمعناه (املرشط والقلم املرشط لزميل هها ألوجِّ بها أحتفظ للمرح األوىل الدعوة
التي الفقرة هذه منه خذوا مرارة، يقطر أخريًا مقاًال كتب لقد محمود. مصطفى الدكتور

اإلنسان: عن فيها يتحدث

من مزيًجا حياته ويجعل القلق براثن بني به ويُلقي إْربًا إْربًا يمزِّقه النفاق إن
واملوسيقى الشعر القلق يُلهمه ما وبقدر والسخرية، والحرية والكآبة الغموض
هاربًا يفر إنه والجريمة. واليأس الرذيلة مهاوي يف به يهوي ما بقدر والتدُّين،
الحسية، اللذة يف باإلغراق أعصابه ويحرق املخدرات، عالم يف ليختبئ أزمته من
والجمود والتطرف بالتعصب شكَّه ويُخفي مزيَّف، بقناع ضعفه ويُخفي
به يربِّر عذًرا الرشف من ويتخذ الناس، به ويخدع نفسه به يخدع واالدعاء،
خط وأرشار أخيار إىل الناس يقسم الذي األحمر الخط إن الخطايا. هذه كل

خرايف.
كله. الطني يف اللوثة إنه

أحيصعرشات كالمك من واحدة فقرة ويف تتحدث؟ إنسان أي وعن درش؟! يا هذا ما
الرذيلة، مهاوي الحرية، الكآبة، القلق، الرباثن، التمزق، النفاق، البغيضة، األلفاظ من
الحسية، اللذة األعصاب، حرق املخدرات، عالم األزمة، الهرب، الفرار، الجريمة، اليأس،

الزيف. الضعف،
تصفع بأن تقصد وماذا تتحدث؟ البرشية النفس نفايات بكل حافل متحف أي عن
إنسان أول قتل إىل تدفعه حتًما صفعات حقائق؟! وكأنها الخزعبالت بهذه اإلنسان القارئ

اآلخر. اإلنسان يقتله أن قبل يصادفه
الحامض البطيخ بطعم أحسست فقد تفكريك؛ يف الحموضة بوادر صديقي يا أمََلح إني
وهواجسه نفسه عىل ينطوي إلنسان طبيعي يشء والحموضة ملقالك، قراءتي بعد فمي يف
صت تلخَّ الحياة يف رسالته وكأن عاًما عرش اثنى طوال الكالم نفس يعيد ويظل ووحدته،
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استمساًكا مواطنينا أكثر تكون تكاد أنك أعلم وألني واألحياء. الحياة لكره الناس دفع يف
تؤمن ال أنك أعترب أن الحق فيل عمرك، من ثانية بكل وتشبثًا نفسك عىل وخوًفا بحياتك
يف يثقون أناًسا أن فهو تعلمه أن بد ال الذي أما تكتبه. فقط وأنك هذا، بكالمك حقيقًة
أنت لهم تُْخِرج بينما نتيجته، واملرارة بالحموضة حياتهم وتمتلئ الكالم هذا يقرءون قلمك

آخر. ملقاٍل وتستعد الليل آخر لسانك
وتقابل الحقيقي، الحياة طعم وتتذوق فيها، تمرح صديقي يا إجازة تأخذ ال ملاذا
منهم تتعلم أن وتحاول الكتب، من عنهم معلوماتك أخذت الذين هؤالء كبرش؟ الناس
يجعل الذي الكبري اإلنساني الرس هذا منهم تتعلم لهم، تُعلِّمها أن فاتك بسيطة حقيقة
فوق يسمو دائًما فإنه وخلجات، دوافع من ذكرت ما كل عىل احتوائه احتمال برغم اإلنسان
الناس لذبح ذكرت ما فقط هو اإلنسان كان لو انتصارات. ويحقق والخلجات الدوافع هذه
الحتوائهم منترصين أحياء وسيبقون أحياء، يزالون ال هم بعيد؛ زمن من بعًضا بعضهم
مارستها إذا إال أبًدا ها تحسَّ ولن الكتب، من نستمدَّها أن يمكن ال حقائق أخرى؛ حقائق عىل
املحضة النظرية تصوراتك عنك يغسل دافئ حياة حمام وأخذت الناس بني وعشت فعًال،

اإلنسان. عن
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إلخ … الحتمية رضورته وعن وأزمته النقد عن العائم العام الكالم من «زهقوا» قد القراء
العلم نطبق أن فيها نستطيع وأحداثًا محددة ثابتة وقائع يريدون — شك بال — إنهم إلخ.
تصلح ممتعة واقعة وهاكم ورصحاء، ومفهومني واضحني ونكون يقولون، كما العمل عىل

قوله. نريد ما كل لتوضيح جميًال نموذًجا
مجلس رئيس رشاء لواقعة نقد كلمة نرشت املايض األسبوع من الصفحة هذه عىل
يف ُعِرَض فيلًما هوليود أنتجتها التي الخلفي الشارع لقصة لألفالم القاهرة رشكة إدارة
القصة أن حني يف مرصي سينمائي منِتج من القصة رشاء بعيد؛ غري وقت منذ القاهرة
انتقدت ناحية ومن ناحية، من رشائها دون تعريبها باالستطاعة كان وقد بالسوق. موجودة
التي الوسائل من وسيلة باعتباره هوليود يف الناجحة األفالم تعريب اتجاه االتجاه؛ هذا
وأخطاء وانحرافات وسائل من العربي السينمائي فننا إلنقاذ العام القطاع إليها يلجأ كان
وحياتنا الجديد لواقعنا صًدى يكون جديد سينمائي فني اتجاه وخلق الخاص، القطاع
البائع أو فالن الشاري يكون أن يعنيني أو ذهني يف يكن ولم الكلمة هذه كتبت الجديدة.
ترصفات أو أشخاًصا ألنقد أكتب لم وأنا غريه، أو الليثي جمال اإلدارة رئيسمجلس أو فالن

حدث؟ فماذا «االتجاه»، هذا ألنقد كتبت ولكني شخصية
إال حياتي يف أَره ولم أعرفه ال الذي — اإلدارة» مجلس «رئيس الليثي جمال ه توجَّ
وأخربه النقد، نرش غداة كبري مسئول إىل — صلة أدنى به يل تكن ولم مرتني، أو مرة
إنتاجها وسيتوىل للرشكة، القصة باع الذي «املنتج الفقار ذو وصالح هو «أهاجمه» أنني
آخر»، أجر لقاء بالبطولة يقوم أن وبرشط والفكرة، القصة ثمن غري جنيه ألَفي مقابل
قصة إنتاج مرة رفض فلقد محضة؛ شخصية ألسباب أهاجمهما أنني الكبري املسئول أخرب



عِرصه شاِهد

وأنني بإنتاجه، قام فيلم حوار حول الفقار ذو وبنيصالح بيني خالًفا هناك وأن «كذا»، يل
للسينما. قصة مني بها يأخذ أن يمكن التي الطريقة عن وسألته أسبوع من قابلته

ع تطوَّ الذي كالمه من الجزء هذا إذ أيًضا؛ الكبري للمسئول قال ماذا أعلم وهللا
الجريدة أحرضإىل بل بهذا سيادته يكتِف ولم والصحفية. السينمائية األوساط يف بإشاعته
خٍرب عىل نقدي يف اعتمدت أني عىل فيها يؤنبني مقدمة بعد أنه فوجدت قرأته مكتوبًا ا ردٍّ
القصة اشرتى قد فعًال وأنه صحيح، الخرب أن ويعرتف يعود الخري، صباح مجلة يف نُِرش
رواية الخلفي الشارع أن منها فنية، ألسباب وذلك بالضبط؛ املجلة ذكرته ما نحو عىل
فعلت كما نحن ننتجها أن إطالًقا يمنع ما هناك وليس و«عطيل»، «هاملت» ک خالدة عاملية

بقوله: رده وختم وجولييت، بروميو وهوليود بهاملت، روسيا
القصصوالسيناريوهات رشاء أو للتعامل كأسلوب التشهري وال التهديد أقبل ال «إنني

إدريس.» يوسف من وال حتى الشعب بأموال
وهو ِحَدة، عىل الكبري للمسئول قاله ما نفس للناس يؤكد يعود سيادته آخر بمعنى
ألني أخرى رواية ويف رواية، يف شخصيٍّا حقًدا عليه أحقد ألني إال كتبت ما أكتب لم أني

للسينما. قصة مني ليشرتي سيادته أهدِّد أن أريد
ذلك شخصيٍّا؛ غضبًا لها أغضب أُعد لم غريي عن أم عني قيلت سواء كهذه واتهامات
من فيها ما كْشف وأيًضا — حياتنا يف الناصعة الحقائق عن للكشف نفسه وهَب َمن ألن
إذ زمالئه؛ إىل أو إليه ه يوجَّ حني األذى ل تحمُّ عىل نفسه يوطِّن أن بد ال — وزيف خداع
يف انتابهم بالفنون املشتغلني بعض أن غري والحقيقة؛ الحق عن البحث رضيبة هي تلك
أمام يُعد لم بحيث — وحده تعاىل هلل الكمال أن مع — الكمال «بارانويا» األخرية الفرتة
وتُشيد الكاملني، هؤالء بحمد تسبِّح أن إال املنابر من غريهما أو األمة مجلس أو الصحافة

العيوب. إخفاء عىل معهم وتتعاون يفعلون بما
وظائف وإحدى العيوب، من تخلو أن يمكن عرصال كل ويف أيشعب وحياة حياتنا إن
عىل االشرتاكي الرد يكون أن ومفروض العيوب. هذه عن الكشف يتوىل أن األساسية النقد
هذا بها سيتالىف التي الطريقة وتبيان ما، خطأ هناك كان إن بالخطأ اعرتاًفا إما النقد هذا
أي أو الناقد أو للكاتب ُخيِّل ما أن يتضح بحيث املشكلة، عىل أضواء إلقاء وإما الخطأ،
بافرتاضحسن تتم أن يجب هكذا أو النقد عملية تتم هكذا باملرة. ليسعيبًا عيب أنه مواطن
ولكن بالخطأ. االعرتاف حد تبلغ قد بموضوعية عليه والرد الناقد لدى واملوضوعية النية
أصبح مسئول كل يحدث، يعد لم كهذا شيئًا أن هي حياتنا عىل الطارئة الغريبة الظاهرة
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مفهوم ألن وراءها؛ ما األَكَمة وراء أن بد وال شخيصمحض، مبعثه أن عىل نقد أي إىل ينظر
صغار من فكثريون باملرة؛ اشرتاكي غري مختالٍّ مفهوًما أصبح للمسئولية نفسه املسئول
الخاصة، «لعبتهم» وكأنها إليهم املسندة األعمال أو وظائفهم يأخذون أصبحوا املسئولني
حينئٍذ ويعتربون يشاءون. كما بها يفعلوا أن باستطاعتهم التي الخاصة إقطاعيتهم وكأنها
بعيًدا؟ نذهب وملاذا هم. ألشخاصهم ه موجَّ نقٌد هو إنما للرشكة أو للمؤسسة نقد أي أن
يف بالنص يقول هذا، الليثي جمال املذكورة، القاهرة رشكة إدارة مجلس رئيس السيد هذا
عمله يحب سينمائي كمنتج العمل يف طريقتي أن هو لك أؤكده أن أُحبُّ الذي «إن رده:
الخاص القطاع يف أعمل كنت سواء — متفوًقا العمل هذا يكون أن عىل ويحرص ويقدِّره
عرشة بثماني تفوز فة مرشِّ نظيفة أفالمي) كلمة (الحظوا أفالمي تكون وأن — العام أو
التهديد أقبل ال أنني هو العام؛ هذا حدث كما ٣٤ إىل تصل التي الدولة جوائز من جائزة

إلخ.» إلخ … القصص رشاء أو للتعامل كأسلوٍب التشهري وال
ومن معينة، بوظيفة لتقوم ُوِجَدت هيئة أو مؤسسة أو «رشكة» ليس األمر أن بمعنى
املسألة ال، انحرافها. أو خطئها يف الحق قول الواجب ومن تنحرف، أو تخطئ أن املحتمل
سيد يا ال الدولة! أنا املؤسسة، أنا الرشكة، أنا جائزة، كذا عىل الحاصل الليثي جمال أنا أنا،
يف الخاص أسلوبك ا مهمٍّ وليس الدولة. وال املؤسسة وال الرشكة أنت لست الليثي، جمال
من تسجن وربما وتحرم وتعاقب أسلوبك يتبع ملن واألموال املجد تمنح بحيث التعامل،
مواطن مجرد أنت وإنما العام، القطاع لست وبجوائزك بأسلوبك غريك أو أنت يتبعه؛ ال
وليس غريك. يُجنَّد أن بد ال أسأت وإن بها، كان أحسنت فإذا القطاع، هذا لخدمة مجنَّد
الذي إن الخاص. بمزاجك ليست املسألة ألن أحًدا؛ تَحِرم أو أحٍد عىل تُغِدق أن بإمكانك
بعيون تترصف وأنت كلها، للدولة العليا املصلحة هو االشرتاكية دولتنا يف يشء أي يُقرِّر

وحدها. العليا املصلحة هذه وآذان
قد املسئوليات أيديهم يف َمْن بعض لدى بالذات اإلحساس هذا إن أقول: كنت املهم،
مسئولية الوظيفة أن وهي األساسية، الحقيقة معها تطمس تكاد مروِّعة درجة إىل ازداد
واجبات وأحد مباح، الدولة يف وظيفة ألي نقد أي وأن تكريمية، أو إقطاعية وليست
مسئول كل نظر ولو مواطن، أبسط من ه يوجَّ قد نقد أي عىل يرد أن املسئول أو املوظف
مسئولني جميًعا وألصبحنا تماًما، النقد من الحساسية الختفت النظرة هذه مسئوليته إىل
والحقيقة الحق وجه معرفة هو واحد هدف إال لنا ليس ومنقودين وناقدين وسائلني
بالوظيفة، الذات اختلطت أبًدا، هكذا ليست املسئولني من كثري عند النظرة ولكن لنفعله.
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يفتح أن يريد يُعد لم بحيث التألُّه؛ يف والرغبة بالغرور والشخص بالشخص، واملؤسسة
إال تتحرك األلسنة يرى أو له، ق لتصفِّ إال ترتفع األُكفَّ يرى أو وحده، املدح لسماع إال أذنه

التعامل. يف وأسلوبه ومؤسسته أعماله وكمال بكماله لتشيد
نقد كلمة وقال مواطن أو ناقد أو كاتب جرؤ لو الجو هذا مثل يف إذن يحدث ماذا

هؤالء؟ املسئولني صغار من واحًدا ت مسَّ
يصاغ وأحيانًا أحيانًا، باملغالطات ميلء بياٍن هيئة عىل يأتي الرأي كان قريب عهد منذ
حرضاتهم أن هو املودات، أما نقد. عىل اإلجابة تجد أن معها تستطيع ال ملساء بطريقة
باعتباره أعمالهم إىل ه املوجَّ والنقد بحتًا، ذاتيٍّا شخصيٍّا مأخذًا املسئولية يأخذون داموا ما
بد ال أجل أيًضا، شخيص دافع هو النقد لهذا الدافع أن بد فال مبارشًة، ألشخاصهم نقًدا
قضاءها. الناقد يريد مصلحة أو شخيص مطلب أو شخيص حقٌد مبعثُه ه يوجَّ نقد كل أن
كلها املساحة هذه أخصص أن اليوم يدفعني ما وهو املوضوع؛ يف الخطري هو وهذا
إنهم ووجودنا. حياتنا عىل منه أخطر ليس الذي الخطري الوباء لهذا الضمري مسرتيح وأنا
الهجوم، هي نظرهم يف للدفاع وسيلة وخري وذواتهم، أنفسهم عن يدافعون أنهم يتصورون
شخيص ورائه من الهدف إن يقال: أن هو نقد أي للتخلصمن وسيلة وأبسط وسيلة وخري

وبراهني. أدلة من شاءوا ما وليُفِربكوا الوقائع، وهاكم
إىل أرسع ناحية من فهو املنقود، اإلدارة مجلس رئيس السيد فعله ما هذا وبالضبط
عني يغمض وبهذا شخيص، لحقٍد كتبت ما كتبت أنني ويدَّعي عليه يكذب الكبري املسئول
ومن سؤال، أو تحقيق محل يكون ال حتى فيها وخطئه نفسها الواقعة عن الكبري املسئول
يقوله أن يمكن وما قلت ما ضد والقراء العام الرأي به يحضُّ رد بنرش أرسع أخرى ناحية
التعامل؛ يف سيادته طريقة مع تماًما وتتفق الخاصة نظره وجهة من معقولة بحجة غريي
قصة. مني يشرتي كي لتهديده مني محاولة كان نرشته ما كل إن معناه: ما يقول هو إذ
حول االستفهام عالمة توضع هو، فه ترصُّ سالمة النقاشحول يدور أن من بدًال وهكذا
قد املوضوع يكون النجاح) من تمكنت إذا (هذا براءتي إثبات يف أنجح أن وإىل أنا، موقفي
أنا خرجت بينما العجني، من الشعرة خروج منه خرج قد سيادته ويكون النسيان، طواه

بالرشاش. مصابًا
وشخيص. شخصه بني معركة وكأنها

الشعبية، الرقابة اسمه يشء وال العليا، ومصلحته الشعب اسمه هناك يشء ال وكأن
و«شتمت» أنا بدأتها معركة هي وإنما حق، أو هناك باطل وال الحقيقة، اسمه يشء وال
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يحب هللا وكان منها، بأحسن الشتيمة عىل هو ورد شخصية، ألسباب فيها الليثي جمال
املحسنني.

نقد أي قلت؛ كما األيام هذه السائدة املوَدة إنها فقط؛ حالتي يف تُتَّبع لم طريقة وهي
بتحريض فعلها أو كذا، يريد ألنه فالن؛ املحرر من شتائم إال هو إْن صحيفة أو مجلة أية يف
يحاول األلعاب أحدث من جديدة لعبة النتيجة، وتلتان. عالن وراءه يقف الذي فالن من
أحد فال الحلوق؛ من األلسنة ويُْسِكتوا تنقد، التي األقالم يُخرسوا أن املسئولني صغار بها
نقٌد أنه ويعترب الدولة، خلف يحتمي نقد إليه ه يوجَّ مسئول وكل نقد، إليه ه يوجَّ أن يريد

واشرتاكيتها. الدولة سياسة أو العام القطاع إىل ه موجَّ

الحل؟ هو فما

قائلني: أعمالهم ملناقشة يتصدى ناقد أو نقد أي تجريح هو السادة هؤالء رأي يف الحل إن
بعض بأن معهم نسلِّم فإنَّا امُلغرض، النقد ضد جميًعا أننا وباعتبار ُمغرض. نقد إنه
النقد كل ليس صحيح قائلني: مفتوًحا الباب يرتكون بذكاء حينئٍذ ُمغرًضا، يكون قد النقد
مخلص ضمرٍي عن صادر بنَّاء حقيقي نقد أي ملناقشة استعداد عىل نحن ولهذا ُمغرًضا؛

بالسوء. ارة أمَّ غري ونفٍس
أما امُلغرض، النقد دائًما هو به يواَجهون نقد فأي إال؛ ليس للتخلص هذا يقولون

ُوِجَد. لو ملناقشته دائم استعداد عىل هم والذين بعُد به يواَجهوا لم الذي فهو البنَّاء
ومحاولة الصادر، النقد ُكنْه يف التشكك متاهة يف رءوسنا إدخال يريدون بهذا إنهم
مستحيلة تكون تكاد صعبة مهمة وهي ال، أم مغرًضا كان إذا ما ملعرفة وتمحيصه بحثه

التحقيق.
النقد توجيه إن مغرًضا. كان لو حتى النقد يواجه بأن مطاَلب فينا مسئول كل إن
شياطني، أو مالئكة مغرضني، وغري مغرضني كلنا، نُزاوله وثوري اشرتاكي اجتماعي حقٌّ
ومهما نقد أي تجاه املسئول به يقوم أن بد ال واجٌب به التسليم أو وتفنيده النقد ومواجهة
عن لنكفَّ املصالح، لقضاء والنقض امُلغرض النقد موَدة عن إذن لنكفَّ مصدره. كان
إنها باملرة؛ هذا غري االشرتاكية األخالق إن نقدنا. عىل يجرءون ألنهم الناس تشويه محاولة

مزاولته. عىل املواطنني ويشجع بالنقد، دائًما يرحب ما موقف يف املسئول تجعل
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الهدف إنما أفواهه، وتكميم فيه التحكم وهدفه الشعب هذا يحكم ال مسئول فكل
أن وليس نتعاون، أن نقده ومن منه ونتعلم ونربِّيه بيده ونأخذ الشعب هذا نساعد أن
ءوا تجرَّ ألنهم ِذَممهم من وننال جزاًفا اآلخرين ونتهم السكاكني لبعضنا ونمسك نتعارك
يف بأسلوبه يفخر الذي الليثي جمال السيد إن به. قمنا لترصُّفصغري النقد بعض هوا ووجَّ
النقد عىل للرد األسلحة أقذر استعمال يف يرتدد لم ينتجها التي األفالم و«نظافة» التعامل
التي الواقعة عن حساب كشف ويقدِّم الكبري، للمسئول يذهب أن من وبدًال إليه. ه املوجَّ
ألصبح تي ذمَّ يف ويتهمني سمعتي يشوِّه لكي إليه ذهب عليها، علقُت والتي املجلة ذكرتها
استعداد عىل هو الذي السيد هذا فيه. وأخطأ به هو قام ما وليس املشكلة وضمريي أنا
عمد؛ عن أو نية بحسن ارتكبه خطأ ليغطي الضمري وانعدام الذمة بخراب غريه التهام
يرتدد أال حد به وصلت قد الجرأة كانت إذا ألنه أمني؛ غري إنسانًا — رأيي يف — يُْعتََرب إنه
يجرح العام، والرأي املسئولني أمام موقفه ليغطي الضمري بفساد مثيل كاتب اتهام يف
كلمة كتب أنه أحد يُثبت أن أتحدى إنسانًا معروفة؛ وترصفاته تاريخ ذا معروًفا إنسانًا
أمانة الكتابة — بالدنا ُكتَّاب من غريه مثل — يعترب إنسانًا الخاصة؛ مصلحته بتأثري واحدة
الشك املمكن ومن معروف غري مواطن من إليه ه يوجَّ نقد أي أمام يفعل ماذا تُراه ورشًفا.
الرشكة وخطاب دائًما، قصيص تطلب التي هي السينما إن به. لجهلنا موقفه سالمة يف
بغري يزال ال أفالًما يصلح ما منها لتُنتج كتبي فيه تطلب الذي السينمائي لإلنتاج العامة
أعمالنا بها تُنْتَج التي بالطريقة مؤمن غري زلت وال بل عليه، أردَّ أن نيتي يف وليس رد،

األدبية.
وبعُد؛

من أصيلة كربى قيمة عىل لالعتداء محاولة هو إنما بالوحل كاتب تلطيخ محاولة إن
مكانتهم وأحلَّهم الُكتَّاب هؤالء صنع ضمريه ومن وحبه بحماسه الذي نفسه شعبنا قيم

الحد؟ هذا إىل هانت قد وقيمنا حياتنا قانون أم حياته، من
ورضورة أهمية عىل نص قد الوطني ميثاقنا كان وإذا وخطرية. مؤسفة ظاهرة إنها
الواردة والكلمات امليثاق لهذا بد فال حياتنا، مقومات أسايسمن كمقوِّم الذاتي والنقد النقد
وضعها إىل األمور يعيدون عليها حراٌس وقيمنا لحياتنا يكون أن بد وال حماية، من فيه
عن بعيدة مخدوشة، غري سليمة وحرماته بمقدساته الشعب لهذا ويحتفظون الطبيعي،

واملدلِّسني. والكذابني والذاتيني الصغار عبث
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الثقافة وزارة من رد
الرحيم الرحمن هللا بسم

إدريس يوسف الدكتور الفاضل أخي
وبعد؛ طيبة، تحية

بتاريخ الصادر عددها يف الغرَّاء بالجمهورية نُِرشَ الذي مقالكم قرأت
وكيف والفنية، الفكرية حياتنا يبنون الذين عن فيه وتحدثتم ١٧ / ٩ / ١٩٦٤
وأن أحد، بتكريم تحظى ال القليلة الفئة هذه وأن األوضاع، أقل يأخذون أنهم

ا. تامٍّ إهماًال يُهملها أن أوشك مجتمعنا
تعمل ما خالل ومن األمل عرب قولكم إىل نظرنا إذا الوسع يف يكون ولقد
بإخالٍص يعملون الذين لهؤالء والرعاية التكريم مزيد من باستمرار الدولة له
يف يكون قد لها؛ وتعميًقا لقاعدتها وتوسيًعا للثقافة خدمًة وإثرائه، الفكر لتزكية
واألدباء للفنانني ورعاية تكريم من حققته ما مع — الدولة إن نقول: أن الوسع

املنتهى. غاية قدمت ما تعترب ال —
الفكرية حياتنا يبنون الذين لقيه ما نقوِّم أن يمكننا ال ذلك مع ولكننا
لألدباء تحقق ما إدراك يف يفيد فقد القريب؛ املايض إىل االلتفات دون والفنية
ناحية ومن ناحية، من جحدها يمكن ال ورعاية وتقدير تكريم من والفنانني
والتكريم التقدير هذا تعترب ما بقدر تفضًال أو منًة الدولة تعتربها ال أخرى
يف قة الخالَّ اإليجابية املساهمة عىل والفنانني األدباء بقدرة إيمانها من انطالًقا

واإلنسانية. العربية الحضارة صانع العربي، اإلنسان صنع
واآلداب للعلوم الثورة قبل الدولة جوائز أن — مثًال — عليكم يخفى فال
عن قليًال تزيد مجتمعة قيمتها جوائز ثالث تتعدى تكن لم االجتماعية والعلوم
لإلنتاج الدولة «جوائز وهي األربع، الجوائز من واحدة تقديرية جائزة قيمة
الفكري اإلنتاج يف للممتازين تُْمنَح جنيه ٢٥٠٠ منها كلٍّ قيمة والتي الفكري»
عن فضًال واآلداب، االجتماعية والعلوم العلوم يف لجهودهم وتقديًرا لهم تكريًما

قبُل. من نصيب لها يكن لم التي «الفنون»
لتشجيع الدولة «جوائز اسم تحمل جائزة وعرشين ثماني الدولة تقدم كذلك
عن جنيه ٥٠٠ منها كلٍّ قيمة االجتماعية»، والعلوم واآلداب والفنون العلوم
واآلداب واالقتصادية القانونية والعلوم االجتماعية والعلوم العلوم يف إنتاج أحسن

الجميلة. والفنون
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بني وعقبة واملتلقي، املعطي بني عائًقا املايض يف الوسيلة قصور كان ولقد
الشعب، أبناء من كبري جمهور وبني والفنية واألدبية الفكرية واملواهب األدباء
قولكم: يف إليها باإلشارة تفضلتم والتي الثقافة، وسائل يف الثقافية الثورة ولكن
تضاعف قد النرش ومنابر التمثيلية والفرق واملؤلفات واملرسحيات الكتب عدد إن
وللفنان لألديب ا ً وُميرسَّ منفسًحا مجاًال أوجدت قد الثورة هذه املرات، عرشات
األديب تساعد كبرية أدبية سوًقا وخلقت أخرى، جهة من وللشعب جهة، من
عىل املادي النفع لتحقيق الطرق أيرس اختيار إىل معها يضطر وال اإلنتاج، عىل

واإلتقان. الجودة حساب
إصدارها يف يشرتك التي العربية املكتبة مرشوع تنفيذ يف البدء فإن كذلك
إخراج عىل الدولة وإرشاف البالد يف واألدب الفكر رواد كبار من خمسمائة
عن فضًال وغريها، األدبية واملجالت والعاملية والثقافية القومية الكتب سالسل
كل العربية، الثقافة إىل العاملية الثقافات كل يرتجم الذي العاملية املكتبة مرشوع
واملسهمني وصانعيها للثقافة الدولة رعاية إىل رائدة إضافة يُعترب— —حني ذلك

واملرتجمني. واألدباء املؤلفني من جديد جيل خلق إىل أدى كما فيها،
تُشتِّته قد ما والفنية الفكرية الطاقات من هناك بأن الدولة من وإيمانًا
ِمنَح نظام يف توسعت فقد املعيشية؛ أو العلمية وااللتزامات االرتباطات زحمة
وال السابق، للعام بالنسبة العام هذا عددها وتضاعف والفنانني لألدباء التفرغ
وتشجيع تكريم من السينما جوائز عليه تنطوي ما باِلكم عن يغيب أنه أحسب
فيها بما الصناعة، هذه جوانب من جانب كل التقدير ينال حني الَقيِّم لإلنتاج
والتصوير اإلنتاج جانب إىل والنقد والسيناريو والحوار للقصة جائزة ١٤

إلخ. … واإلخراج والتمثيل
باملعارض الفنية الثورة تكريم من جانبًا التشكيليون الفنانون لقَي كما
الصور من قطعة ٢٥٤ الفنانني إنتاج من املقتنيات جملة وبلغت وامِلنح،

فنانًا. ١٢٥ ذلك من واستفاد والتماثيل،
الذي القانون صدور والفنانني لألدباء وتكريمها الدولة تقدير من وكان

الرضائب. من إيراداتهم من ٪٢٥ بإعفاء يقيض
حني الكبرية الخطوة تلك والفنانني لألدباء وتكريمها الدولة تقدير من وكان
واإلعانات التأمينات صندوق إنشاء بشأن ١٩٦٤ لسنة ١٢٦ رقم القانون صدر
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القومي واإلرشاد للثقافة الوزراء رئيس نائب السيد وقرار واألدباء، للفنانني
البطالة ضد وتأمينهم لهم الصحي التأمني تنصعىل التي الصندوق هذا بالئحة
واألدباء للفنانني تقاعد معاش وترتيب والجزئي، الكيل والعجز الوفاة حاالت ويف
تشهد كثرية صور هناك كانت وإن إليه، الرجوع عليكم يعرس ال تفصيل عىل

القانون. هذا صدور قبل حتى بالرعاية عنهم تبخل لم الدولة بأن
الثقافة وزارة فأجهزة بالدنا، يف متعجل فنان يوجد ال بأنه كثريًا نعتز إننا
كثريًا نعتز كما والنبوغ، االنطالق مجاالت يف الفرصة تعطي القومي واإلرشاد
جميًعا الثقافة وزارة وأجهزة الحكومية النرش دور يجد أديب أو مؤلف كل بأن
نطاق. أوسع وعىل الجمهور عىل وأعماله مؤلفاته لنرش مهيأًة إمكانياتها تحشد
إيمانًا تقلُّ ال االقتصادية، التنمية أجل من وعزم بإيمان تعمل التي الدولة إن
«الفرصة» كانت وإذا صناعها. وتكريم الثقافية التنمية أجل من عملها يف وعزًما
الفرص فإن القلق، وسط ليبلغها والفنان األدب طاقة أكثر تستنفد املايض يف
يستوجب أولئك كل وتشجيعها، الدولة ورعاية األمن من اليوم املتاحة العديدة
الثقافة وتحقيق املجتمع ُرقيِّ يف والفن بالفكر البَنَّاء لإلسهام الطاقات تكرَّس أن

للشعب.
سلًفا. لكم شاكًرا التعقيب، هذا بنرش تتفضلوا أن األمل كبري يل ختاًما،

التمنيات. أطيب مع

فراج أحمد
العامة العالقات مدير
القومي واإلرشاد الثقافة بوزارة
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فاملظروف مضحًكا؛ خطابًا وكان زونشتني»، «نورا من خطابًا تلقيت املايض األسبوع يف
إدارة استطاعت خارق ذكاء بأي أعرف وال فقط، القاهرة وكلمة اسمي عليه مكتوبًا كان
بالخطاب، حقيقًة فوجئت أني هو أعلمه ما ولكن وتوصله؟ عنواني تعرف أن الربيد
زونشتني» «نورا أن فيه ما خالصة كثري؛ كالم فيه يكن لم إذ بمحتوياته؛ أكثر وفوجئت

حق. عىل كنت وأنك رأيك من أصبحت قد أنني يبدو تقول: هذه
وكيف ومتى أين ولكن تعرفني صاحبته فقطًعا شديدة: حرية يف أوقعني والخطاب
هذه نورا أن بد فال أتذكَّر؛ أن استطعت ا جدٍّ وأخريًا املشكلة. هي فتلك عرفتني؟ أو عرفتها
وطبًعا بروكسل. إىل طريقي يف وأنا املايض العام يف قابلتها التي الصهيونية الفتاة هي
حدث ما كل القبيل. هذا من يشء يل خطر أو صهيونية أنها قابلتها حني أعرف أكن لم
يف قضيناها التي الساعة أرباع ثالثة بعد أثينا مطار من لإلقالع تستعد كانت الطائرة أن
متأخرة، الباب من تدخل بفتاة الركاب نحن فوجئنا بقليل الطائرة تتحرك أن وقبل املطار،
وابتسامات وتلك، هذه بني وحقيبة إبطها، تحت وحقيبة يدها، يف وحقيبٌة ضجيٍج يف تدخل
إذ باشمئناط؛ الحقائب من الكثرية األحمال رمقت حني املضيفة، عىل توزعها لها عدد ال
املضيفة عىل توزعها ابتسامات واحدة. خفيفة يد حقيبة إال معه الراكب يحمل أالَّ املفروض
عىل تدوس أن يحدث راكب أي عىل خاص وبنوع جميًعا الركاب وعىل الرجل واملضيف
املقاعد حيث الطائرة مؤخرة إىل طريقها يف الصاخب بموكبها ُمهرِولة مارَّة وهي أقدامه

الخالية.
حقائبها تضع كانت وحني بالذات. أنا بجواري تجلس أن اختارت ملاذا أعرف وال
وبني حقيقة، سقوطها آَلَمني ساقي، عىل ثقيلة حقيبة منها سقطت الرف فوق الكثرية
شاكرة املعونة وقِبَلت الرف، إىل الحقيبة إعادة يف عاونتها وابتساماتها اعتذاراتها عرشات
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حمراء الحركة كثرية عصبية القامة قصرية كانت الالزم. من أكثر ابتسامات مبتسمة؛
رموشها حتى أبيض، أصفر خشنًا كان وشعرها ِجلده، عنه ُقرش قد وجهها وكأن اللون،
الحمراء برشتها فوق األصفر شعرها يعجبني لم ملاذا أعرف وال بيضاء، صفراء كانت
كدنا ما إذ حقائبها؛ وضع يف ساعدتها إني شك، ذلك يف ما غلطًة، وكانت هذه. املسلوخة
يل ابتسمت حتى الهدوء، ويعود قدومها أَحَدثها التي الضجة وتذهب أماكننا إىل نعود

النافذة؟ بجوار أجلس أن يمكنني هل قائلة:
جريانهم من يطلبوا أن الطائرات يف الناس يتعود فلم غريبة، إنسانة من غريب طلب
لسيدات التنازل كان لو حتى بسهولة، النوافذ بجوار املفضلة مقاعدهم عن لهم يتنازلوا أن
يصيبني الطائرة ُدَوار ولكن سامحني فقالت: تردًدا، مني ت أحسَّ أنها ويبدو آنسات. أو
النوافذ قرب الجالسني يصيب الدوار أن أعرف كنت أني ومع النافذة. بجوار أجلس لم إذا
والحقيقة مكانها. معها وتبادلت فقبلت أخجلني، مبارشة وبطريقة هذا طلبها أن إال أكثر،
األمريكية وباللكنة باإلنجليزية تخاطبني كانت فقد يحريني؛ بدأ قد كان الفتاة أمر أنَّ
رشكة من هدية أنها يبدو كان حقائبها إحدى ولكن أمريكية، أنها واضًحا وكان املعهودة،
التينية تكن لم غريبة بحروف الحقيبة جوانب أحد عىل مكتوبًا الرشكة اسم وكان طريان،
أن يل أتيح مكانها يف الحقيبة وضع يف عاونتها وحني أرمنية. أو أردية حتى أو صينية أو
أجد أن وحاولت «إيالل»، التينية: بحروف عليها مكتوبًا أجد بي وإذا األخرى. الناحية أرى

أستطع. فلم جنسية لها أحدد أو معنى للكلمة
تنطق تكاد مالمحها كانت التي الفتاة شكل من ربما الرشكة، اسم من ربما ولكن
صحيح أمريكية تكون قد الفتاة أن أشك بدأت أخرى أشياء من وربما يهودية، إنها وتقول:
لها أتنازل ألن دفعني الذي هو الشك هذا ولعل بإرسائيل. عالقة لها تكون أن بد ال ولكن
فقد تحدثنا وإذا الحديث؛ باب ستفتح مني الخطوة هذه األقل فعىل ل؛ املفضَّ مقعدي عن
ارتفعت حني فعًال، ُفِتَح فقد الحديث باب أما العالقة. تلك ُكنْه منها أعرف أن أستطيع
أحاول أن وقبل سيجارة، لها قدمت التدخني؛ لنا وأبيح األحزمة وفككنا واستقامت الطائرة
ثقاب علبة منها وأخرجت األشياء بعرشات مكتظة يد حقيبة فتحت قد كانت لها إشعالها
كبار يفعل كما وأنفها فمها من بَرِويَّة دخانها ونفثت بنفسها، السيجارة وأشعلت غريبة

إيطايل؟ تسألني: أن قبل البيضاء رموشها وحركت املدخنني،
شغف يف كنت إذ محددة؛ إجابة أجيبها أن أشأ لم ولكني إيطاليٍّا، أكن لم وطبًعا
سؤالها تجاهلت هذا وعىل بإرسائيل؛ مثلها فتاة عالقة أهمها كثرية؛ أشياء عنها أعرف ألن
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كليات إلحدى النهائية السنوات يف طالبة وإنها فعًال، أمريكية إنها قالت: أسألها. أنا وبدأت
عائدة وإنها الكلية، تلك يف األعصاب جراحة أستاذ أباها وإن ماسوشيتش، والية يف الطب

الرشق. يف قضتها صيفية رحلة بعد أمريكا إىل
البوستال بكروت عادت قد املضيفة كانت الوقت ذلك يف إذ وسكتت؛ الرشق، يف قالت:

عليها. العناوين كتابة يف انهمكت قد هي وكانت طلبتها، التي
تدرس العرشين تتجاوز لم فتاة بها، أُعجب وأكاد الفتاة يف رأيي يف النظر أُعيد وكدت
بل فقط هذا ليس دارسة؛ مستكشفًة وحدها العالم وتجوب اإلجازات يف وتسافر الطب
وتحمل الكبار، الرجال من وتحرًُّرا جرأة أكثر بطريقة وغربتها سفرها أثناء تترصف
حبوب حتى يداها، أو عيناها عليه تقع ما بكل وتستفيد متاع، من يحملون ما أضعاف
دائًما وتحاول بها؛ وتحتفظ واحدة من أكثر منها تأخذ الطائرة قيام قبل ع تَُوزَّ التي النعناع
سجائره وتأخذ مكانه وتجلس مثيل شابٍّا والفرص«فتستكرد» األوضاع بأحسن تحظى أن
منها؛ عرشة عىل العناوين وتكتب بوستال كروت املضيفة من تطلب جراءة بكل ثم أيًضا؛
الخاص الخطابات صندوق يف تلقيها أن منها طالبة املضيفة تناولها أيًضا جرأة بكل ثم
مسموح غري الواحد الراكب إن تقول: واملضيفة الطريان، حسابرشكة عىل لُرتَسل بالطائرة

املضيفة. وترىض وتُِلحُّ ترجو ثم َسَهت، أنها فتدَّعي فقط بطاقات بثالث إال له
رشكة حساب عىل بوستال كروت إرسال املمكن من أن الرجل أنا أعرف مرة وألول

خطابات. صناديق الطائرات يف أن أعرف مرة وأول الطريان،
املكتوبة إيالل كلمة معنى ما انتهت: بعدما سألتها أنني لوال بالفتاة أُْعَجب كدت أقول:

حقيبتك؟ عىل
اإلرسائيلية. الطريان رشكة إنها تعرفها؟ أال باندهاش: قالت

إرسائيل؟ يف كنِت هل قلت:
اإلجازة. يف هناك أعمل كنت بساطة: بكل قالت

تعملني؟ –
حيفا. مستشفيات أحد يف متطوعة أجل –

عن االمتناع بوجوب الغريزي إحسايس هو األول العامل عامالن؛ الحال يف وتملَّكني
أكثر بطريقة أترصف أن كان الثاني والعامل جوارها، من باالنتقال واملبادرة محادثتها
القائلة: للحكمة طبًقا األقل عىل معرفته يمكنني ما كل منها أعرف أن وأحاول نضًجا،

عدوك. اعرف
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لو حتى تلك مثل أمريكية فتاة يدفع ماذا هو: أعرفه أن أريد كنت الذي واليشء
األميال آالف قاطعًة اإلجازة يف تذهب أن لدرجة إلرسائيل تتحمس أن إىل يهودية كانت
حماس إلرسائيل ترششل أو أيزنهاور أو ترومان وحماس مستشفياتها؟ يف متطوعة لتعمل
عاديون أناس يتحمس أن أما عادية، فتاة تتحمس أن أما أسبابه؛ نعرف أن املمكن من
يتحمس أن يمكن ال اإلنسان أن أعلم فأنا منظمة؛ ضخمة دعوة وراءه بد ال فاألمر إلرسائيل؛
الذي الشعار أو النظرية هي فما وصدق. حق بأنه مطلًقا كامًال إيمانًا يؤمن حني إال ليشء
أن — الفتاة كهذه — عاديني أناًسا به يُقِنعا أن العاملي واالستعمار الصهيونية استطاعت

الفتاة. مع الحديث مواصلة من هديف كان ذلك إرسائيل؟ ملساعدة يهبُّوا
متطوعة تعملني وملاذا قلت: أستفزَّها، أن هذا أعرف لكي الطبيعية الطريقة وكانت

اإلرسائيلية؟ املستشفيات أحد يف
أساعدها. لكي –

مثلك؟ فتاة ملساعدة كإرسائيل دولة تحتاج وملاذا –
معالم حديثها من أمََلح وبدأت تقنعني. أن تريد وكأنها تحدِّثني الفتاة اندفعت هنا
من ممكن عدد أكرب تجنيد وتحاول العاملية الصهيونية بها تبرشِّ التي الجديدة العقيدة
قضية هي إرسائيل قضية إن تقول: الفتاة اندفعت بها. لإليمان والغرب الرشق يف الناس
املساكني إرسائيل سكان ذبح يريدون العرب وإن العرص، هذا يف والحرية والعدالة الحق
من بالعرب يعجُّ محيط يف لهم دولة أقاموا أنهم جريمتهم كل الذين الوادعني امُلساملني
وجعلهم هم أََرسَ فرعون واملرصيني؛ إرسائيل بني بني تقليدي العداء وإن الجهات. جميع
أُلَِّفت صهيونية كتبًا هناك أن ذلك بعد عرفت بهم؛ ى ضحَّ وقتَلهم، وتماثيله أهراماته يبنون

هذا. لتُثِبت
الصهيونية تريد ما كل منها أعرف أن أريد كنت ولكني أستمع، وأنا غيظي وكظمت
زارت إنها الفتاة وقالت أستمع. ومضيت غيظي كظمت البَُسطاء. ذَّج السُّ عقول به تمأل أن
كيف اعرتايض عىل وكردٍّ اليهود. لذبح الهستريية االستعدادات ورأت العربية البالد معظم
وقالت: بخبث ابتسمت إرسائيل؛ تأشرية سفرها جواز ويف العربية البالد بدخول لها ُسِمَح
ورقة عىل يشاء ملن تعطيها بل الباسبور، يف إليها الدخول تأشرية تعطي ال إرسائيل إن
كالمها ومن قرب. عن إرسائيل أعداء ورؤية العربية البالد دخول يمكنه حتى منفصلة
مجرد كانت الصهيونية أمامي. تتجسد املسألة بدأت غريبنَي وحقٍد حماٍس يف املنصبِّ
ألهدافها تجند أالَّ أتت حني هدفها وكان العالم، يف اليهود جماهري بني األنصار قليلة فكرة
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يعطف بأن جديرة العدالة، بالغة قضية قضيتهم من تجعل أن ولكن فقط، العالم يهود كل
بني تربط أن تحاول اليهود إىل بالنسبة فهي هذا وعىل اليهود؛ غري من الناس ماليني عليها
وتُعيد اليهودي الدِّين تُراجع أن تحاول وكأفراد. تاريخ له كِديٍن اليهودية وبني أطماعها
خاصم حني وكأنه هللا نبي موىس تُظهر أن وتحاول الخبيثة، نظرها وجهة من صياغته
الصهيونية. دعاة من األول الداعي كان فلسطني ووجهته مرص من وخرج وعاداه فرعوه
هي صوِرها أتم يف اليهودية، هي الصهيونية أن يهودي كلَّ تُقِنع أن تحاول باختصار:
وبهذا نبيٍّا، موىس يُبَْعَث أن قبل حتى بدأت التي التاريخية الجذور ذات الحقيقية اليهودية
يؤيد األقل عىل أو صهيونيٍّا يصبح أن إال البقاء لدينه يريد الذي اليهودي أمام يبقى ال
بطريقة املوضوع من تقرتب فالصهيونية اليهودي لغري بالنسبة أما قواه. بكل الصهيونية
إرسائيل سكان فتصوِّر مضطهد، أي عىل البرشي العطف تستغل أن تحاول إنها أخرى،
تحاول الوحوش؛ بالعرب الجهات كل من محاطون مضطَهدون مظلومون قوم أنهم عىل
وحماية إرسائيل ملنارصة تستغلها لكي رشيف إنسان كل يف اإلنسانية النزعة تُجنِّد أن
وطٍن بإنشاء أوًال تطالب االستعمارية، الصهيونية خطة هي تلك إرسائيل. وتقوية إرسائيل
يصبح تمَّ إذا حتى وسائل من تستطيعه ما الغرضكل هذا سبيل يف وتسلك لليهود، قومي
الربَّاق الشعار هذا وتحت نفسها، عن الدفاع تستطيع لكي الدولة تلك تقوية هو الشعار
البالد يف املرابط االستعمار إصبع تصبح لكي ولكن نفسها عن تدافع لكي ال إرسائيل تقوى
معاداة يف يفكر عربي ُقْطٍر ألي بالنسبة البلطجي دور لعب هو عمله كل الذي العربية

طغيانه. وجه يف الوقوف أو العاملي االستعمار
حد إىل األقل عىل — ما حدٍّ إىل — أثمرت قد الخبيثة الصهيونية الدعايات أن ويبدو

تعرفه. ال بالكاد مثيل لغريٍب كهذا كالًما تردِّد كهذه فتاة أن
وأرضهم ديارهم إرسائيل اغتصبت الذين أولئك العرب، الالجئني يف رأيك وما لها: وقلت

أيًضا؟ هذا التوراة يف جاء هل إرسائيل؟ هنا وقالت: بيوتهم فوق رايتها ورفعت
إرسائيل. تقوم أن بد ال كان هذا، يف ِخيار لها يكن لم إرسائيل قالت:

الحل؟ يكون ماذا قامت أن وبعد قلت:
ال ملاذا وقضيتهم، لالجئني الحماس تدَّعي التي العربية البالد تتقاسم ال ملاذا قالت:

مشكلتهم؟ وتحلُّ العربية البالد تتقاسمهم
يف مشتَّتني كانوا والذين العربية، البالد وتتقاسمهم يشتَّتون األرض أصحاب قلت:

هذا؟ يف رأيك ما دولة! عليها ويقيمون األرض يغتصبون البالد
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الحل؟ يكون ماذا أنت؟ رأيك ما قالت:
أصحابها. إىل األرض تعود أن الوحيد الحل قلت:
إرسائيل. تتقوَّض أن هذا معنى بعصبية: قالت

إليها. يعودوا أن يقيض والحق أصحابها، وهم أرضهم، هذه ولكن قلت:
هذا؟ إرسائيل رفضت وإذا قالت:

تقبله. أن بد ال قلت:
بالقوة؟ قالت:

أيًضا. والحديد وبالنار قلت:
عربي. أيًضا اسمك عربي، أنت عربي، أنت فهمت، آه، قالت:
الحق. إىل إال أدعو ال ولكني القاهرة، من عربي أنا أجل، قلت:

اإلرسائيليني. لذبح إال تدعو ال أنت قالت:
املغتَصب. الحق لعودة ندعو فقط إننا أحد. لذبح ندعو ال إننا قلت:

إرسائيل! أرض ولكنها قالت:
سنوات لبضع اغتصبتها إرسائيل أألن العرب، أرض األرض وهذه األزل منذ قلت:

حقها؟ تصبح
عندها ما كل أفرغت قد إنها ثم ألناقشها، أحادثها لم فأنا مناقشتها؛ يف فائدة أجد ولم
من أكثر أنفعل يجعلني يشء وال ًال، مغفَّ كنت ولكني جديد، يشء تقوله فيما يعد ولم
باطل. عىل أنه إىل تشري كلها والحقائق حق عىل أنه يؤمن متعصب غبي إلنسان رؤيتي
أتَِّبعه. أن قررت قد كنت الذي املنطق وهو واحد، منطق سوى معه يصلح ال كهذا إنسان
وجدتني عادت وحني التواليت، إىل ذاهبة مكانها غادرت الكالم عن كالنا كفَّ أن فبعد
قد ما ً خطأ أن بد ال وقالت: ُدهشت، أنها عليها وبدا فيه، تجلس كانت الذي املقعد أحتل

مكاني. يف جلست أنك أعتقد حدث،
ارتكبته. الذي الخطأ صححت لقد بالعكس خطأ، أي يحدث لم أبًدا، لها: قلت

عليه؟! بالجلوس لنفسك تسمح كيف مقعدي، هذا ولكن قالت:
الصهيونية أيتها اسمعي مقعدك؟! بتسميته أوًال أنِت لنفسك تسمحني كيف قلت:
بدأت أن منذ املقعد هذا يف جلسِت لقد كصهيونية. املتنكِّرة األمريكية أو كأمريكية املتنكِّرة
واختلقِت أثينا يف أنت جئِت ثم ساعات، عدة فيه جالًسا وظللت القاهرة، من رحلتها الطائرة
لست أنك يل اتَّضح ولكن صادقة، أنك اعتبار عىل بهذا لِك أنا وسمحت فيه، لتجليس كذبة
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تبحثي أن اآلن عليِك مقعدي، الحتالل فُعدت عدوة أنك يل اتضح هذا من أكثر بل صادقة،
آخر. مقعٍد عن لنفسك

لسنا نحن ش. توحُّ هذا الطريقة؟! بهذه تعاملني كيف وقالت: غضبًا، وجهها واحمرَّ
مكاني. من قم غابة. يف

الحق واستعادة وتمدين، عدل والتضليل بالكذب ولو الحق اغتصاب أرأيت؟ قلت:
وحني حق، عىل دهم وترشِّ العرب أرض ترسق حني إرسائيل وتأخر؟! وحشية املغتَصب
مقعد عن لنفسك ابحثي وجزارين؟! وحوًشا يصبحون أرضهم اسرتداد العرب يحاول

آخر.
الرُّكَّاب من نفٌر ع وتجمَّ املضيفة، واستدعت بقدمها األرض ت ودقَّ ورصخت وتشنَّجت
املجتمع ذلك يكوِّنون وهي أنهم اعتبار عىل جانبها معظمهم وأخذ حدث، ما لهم وحكت
أُْلِق لم ولكني حقك. اغتصاب يف حقهم عىل تعتدي أن فيه يصح ال الذي الراقي املتحرضِّ
أن ليحاول بنفسه الطائرة قائد جاء حتى املقعد يف جلست كثريًا، انتباًها للفتاة أو لهم
التفتُّ انتهيت وحني بانتباه، الرجل واستمع بالضبط، حدث ما له وحكيت عنه، يُجِليني

مقعده. ترك عىل إرغامه أستطيع وال حق عىل السيد قائًال: للفتاة
مقعدي. ولكنه –

أن مت صمَّ قد كنت ولكني الدموع، سالح وتستعمل تبكي بدأت وقد الفتاة قالتها
لو حتى املقعد عىل الجلوس يف حقي عن أدافع أن وصممت تنساه، ال درًسا أعطيها
دموع حوَّلته لو حتى، الطائرة قائدة ومع جميًعا، الرُّكَّاب مع معركة يف للدخول اضُطِررت

رأيه. عن الفتاة
حني ستشكوه أنها الفتاة برصاخ يُباِل فلم الدموع فيه تؤثِّر لم الرجل أن يبدو ولكن
ستُنِشب حتًما وأنها الطريقة، بتلك يعاملها فهو ضعيفة وألنها ضحية وأنها فيينا، إىل تصل
مقعد عن لك ابحثي هو: هذا عىل ا ردٍّ قاله ما كل بالقوة، املقعد عن وترفعني يفَّ أظافرها

آخر.
يف مقعٍد آخر عىل تهالكت أن لبثت ما طويلة غيٍظ وقفة بعد أنها الفتاة فعلته ما وكل

الطائرة.
هذا، َمْن مقعد لك ثبت أن وبعد اآلن لها: وقلت قمت ثم دقائق بضع أنا وانتظرت
وتجليس تذهبي أن تستطيعني اآلن أبًدا. ا حقٍّ تُضيع ال الواقع واألمر والكذب الخداع وأن
األوروبية تقاليدكم كل من أقداًما أرسخ تقاليد لنا نحن وحوًشا. لسنا فنحن املقعد؛ عىل

بشهامة. أعداءنا نعامل أن تقاليدنا ومن والصهيونية، واألمريكية
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أبًدا، املقعد عىل للجلوس تعود أن يمكن ال أظنها وكنت عني، بوجهها أشاحت وطبًعا
عليه. وتجلس قليل بعد تتسلل وجدتها حني فوجئت ولكني

ملئوا التي الخزعبالت تلك يف التفكري تعاودي أن أرجوه ما كل حسن. هذا لها: وقلت
ضعيف كنت وإن بالذات، املقعد هذا عىل جالسة وأنِت فيها التفكري وتُعيدي رأسك، بها

هذا. يف األمل
حتى صامتًا ظللت واحدة. بكلمة عليها أردَّ لم ولكني النقاش، عىل تردَّ أن وحاولْت

أبًدا. هذا بعد أَرها لم فيينا. وصلنا

الفتاة، من شهور بعد يصلني غريب خطاب ذا هو فها ظني؛ يف مخطئًا كنت أني والظاهر
وأنه طويلة، لفرتة يعاودها ظل فيه التفكري وأن أبًدا، حدث ما تنَس لم أنها فيه وتقول

الحق. يقع جانب أي يف بوضوح ترى أن إىل بها انتهى
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الكربى. مؤسساتنا إحدى يف تدور خطريًة تجربًة أتابع قضيتها املاضية القليلة األسابيع
عىل مؤسساتنا جميع يف بآخر أو بشكل تتكرر أنها أعتقد إذ شاملة؛ ألنها خطرية والتجربة
كشعاٍر فاالشرتاكية كشعار؛ أو ككلمة الثورية أو االشرتاكية تمسُّ ال والتجربة سواء. حد
الثورة بعد حياتنا يف الرجعية تمسُّ ألنها حية؛ والتجربة القلوب. إىل حبيب جميل يشء
كتيار أو كأشخاص الرجعية أن يعتقدون الذين ويخطئ االشرتاكية، القوانني تطبيق وبعد
دائًما لها تجد الرجعية إن وازدهارها. االشرتاكية رواج وبمجرد نفسها تلقاء من تختفي

أنفسهم. االشرتاكيني صفوف وبني االشرتاكية قلب يف حتى مكانًا
الكربى، املؤسسة هذه يف حديثًا ُعنيِّ ثوريٍّ مديٍر حول تدور أتتبعها التي والتجربة
بابه إىل تتسابق واملباِركني واملهنِّئني املستقِبلني وفود كانت حتى يُْعَلن اسمه كاد وما
النية. حسن أيًضا كان ولكنه قلت، كما ثوريٍّا رجًال املدير كان وقد األمل، حوله وتعقد
القلوب وأن يرام، ما سيميضعىل يشء كل أن اعتقد تعيينه صاحبت التي املظاهرات ومن
لم هذا وعىل ويُنتجوا؛ يعملوا كي للجميع الفرصة إتاحة سوى ينقصها وال وخالية صافية
يشء كل أبقى مناصبها، أو املؤسسة أحوال من شيئًا يبدِّل أو يغريِّ أن الجديد املدير يشأ
والرتحيبات االبتسامات هذه ومن موجود هو مما أبدَع اإلمكان يف ليس أْن واعتقد كان كما

الكربى. املؤسسة أنحاء من مكان كل يف بها يحظى التي
يعملون َمن كلُّ وأدَرك املدير أدَرك ما رسعان إذ طويًال؛ هكذا يُدم لم الحال أن غري
أدرك رسيعة دراسة وبعد اإلنتاج، حركة من يعيق بد ال خطريًا خلًال هناك أن باملؤسسة
بكثرة محاطة وأنها مؤسسته يف تُنتج التي هي قليلة قلًة أن أدرك حقيقته، املوقفعىل املدير
بمؤسساتنا العاملني جميع أن يظن من ويخطئ اإلنتاج، عملية عىل املتطفلني من ضارية
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تقدُّمية مؤسساتنا كل ألصبحت الحال هو هذا كان لو إذ عليه؛ الحرص أو اإلنتاج هدفهم
اإلنتاج بعملية تقوم التي هي نادرة قلًَّة أن الحقيقة تقدميني. بمؤسساتنا العاملني وكل
العيش أكل مصدر عىل للمحافظة تُنتج عظمى وأغلبيًة وتحرصعليه، مجتمعنا يف والخلق
يف ما كل تبذل متطفلًة، اإلنتاج، عملية عىل عالًة تحيا بأكملها فئة هناك بينما إال، ليس
هذه فيهم. والتحكم املنتجني أقدار عىل — السيطرة مجرد — وللسيطرة لعرقلته وسعها
العرص يف فالرجعية االشرتاكية؛ عهود يف الرجعية تتخذه الذي الجديد الشكل هي الفئة
بعرقلة — سوئه أو قصد ُحسن عن — تقوم التي أو تُنتج ال التي الفئة هي االشرتاكي
أسماءَهم وتَْعُقب نياشني صدورهم عىل باشوات ليست هنا الرجعية إن اإلنتاج، عملية
الفتات رءوسها عىل تحمل وال السابق، امللك رجال من مكوَّنة وليست العائالت. كبار ألقاب
تلبس تجدها االشرتاكي العرص يف الرجعية هذا. من يشء ال أبًدا الرجعية. عليها مكتوبًا
تجلس هنا الرجعية وحماس. قوة بكل شعاراته وتحمل يكون، ما بأزهى العرص مالبس
كلما به تستشهد الوطني امليثاق جيوبها يف وتحمل املثقفني، نظارات وتضع مكاتب، عىل
الناس الكتشفها وإال التنكُّر يف تُبالغ هنا الرجعية تتاح. أن دون وحتى الفرصة، أتيحت
لم ودورها ُمتَقن تنكُّرها ألن هذا؛ يومنا إىل وقائمًة حيًة تزال ال وهي وعزلوها. جميًعا

بعُد. يُكتشف
واحد؛ بسؤال دائًما تُميزها أن فباستطاعتك اإلتقان درجة بلغت مهما ولكن
هل اإلنتاج؟ عملية الشخصيف هذا دور ما تسأل: الشخصأن ُكنِْه للتعرُّفعىل باستطاعتك
املنتجني؟ أمام عثرة حجر ويقف عليها عالًة يحيا هو أم األمام؟ إىل ويدفعها رها يطوِّ هو
بنى عليه اإلجابة ضوء وعىل السؤال، هذا نفسه الثوري املؤسسة مدير سأل وقد
للمنتجني؛ الفرصة ويتيح الرجعية عىل فيها يقيض ثورة مؤسسته؛ يف بثورة للقيام خطَّته
القوى عىل للقضاء إال تقوم ال الثورة إن ومكان. زمان كل يف الثورة هدف بالضبط وهو
يزيل أو عقبة يرفع أن شأنه من إجراء وأي الطبقات. أو الناس إنتاج وتخنق تعرقل التي

ثوري. إجراء ألي الوحيد املقياس هو بل ثوري، إجراء هو أخطبوًطا
ويخطئ فلكها، يف يدورون ومن معها واملتعاونني الرجعية عىل الحرب إذن املدير أعلن
ر ويُطوَّ ن يُحسَّ أن هو حقيقي منتج ألي الوحيد الضمان إن قليلون. هؤالء أن يظن من
العالقات من شبكة لنفسه يُنشئ أن هو رجعيٍّ أليِّ الوحيد والضمان إنتاجه، من ويُكثر
يستطيع بحيث الناس، من ا جدٍّ كبري عدد ببقاء بقاءه يربط وأن واملعارف، واالتصاالت
يف ليست واتصاالت عالقات وهي واالتصاالت، العالقات هذه يستغل أن الحاجة وقت يف
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يف الرجعية الجذور إنها والدوائر. املؤسسات من غريه إىل تمتد ولكنها فقط مؤسسته
األقل عىل أو الفرصة، لها تتاح حني لترضب وتتكاتف وتتعانق تلتقي حني مكان كل
وبحكم نية بُحسن موجودين كثريين أناًسا بينها تجد شبكة الرضبات؛ من نفسها لتحمي
إىل االنتهازية أو الخوف دفعهم حقيقيني منتجني بينها تجد أحيانًا بل الشخصية، املعرفة
بعض مخالبها بني تجد أحيان يف بل الضخمة، األخطبوطية الشبكة بتلك عالقتهم تقوية

الحقيقيني. الثوريني االشرتاكيني
الثورة يف الثقة فقدوا أعماقهم يف أو التنكر، إتقان خدعهم أو العمى تيار جرفهم وقد

امللموسة. واملناصب األشخاص أو بالحقائق اإليمان وآثروا والشعب
مؤسسته. يف الرجعية عىل الحرب أعلن منذ رهيبة دوامة يف نفسه املدير ه وجَّ وهكذا
ولكن معروف، أمرهم فهؤالء فقط، الرجعيني ُغالة من ليس بمعارضة يقابَل نفسه وجد
بني يفرقوا أن باستطاعتهم يعد لم الذين العيش وأَكلة العاملني من العاديني؛ الناس من
بًا مؤدَّ ورجًال حالل» و«ابن «طيبًا» شخًصا دام ما تقدُّمي أو رجعي بني وال ومدير، مدير

اآلخرين. حق يف يخطئ ال
بعضاختصاصاته، عنه تُنزع يُوَقفشخصأو أن ضد دائًما يقفون والناسبطبعهم
وال العاملني، باملنتجني تحيق دائًما كانت الرضبات أن بحكم املوقف هذا تعوَّدت وقد
أعداء إىل ه توجَّ أن بد ال الرضبات أن وتؤمن تلك، نظرتها من تغريِّ أن بسهولة تستطيع

الشعب. وأعداء والرجعيني البريوقراطيني اإلنتاج
فقد يواجهها؛ نفسه املدير وجد التي العنيفة الضارية الحرب ومع كله، هذا ومع
بالتحدي. التحدي يواجه وأن الجذرية اإلصالح عملية يف يميض أن وآثر أصيًال ثوريٍّا كان
الحلفاء وتكتُّل كوَّنتها، التي االتصاالت بذخرية تستعني بدأت لقد الرجعية؟ سكتت فهل
والعمال، العمل لجان إىل تصل أن استطاعت بل وخارجها، املؤسسة داخل واملؤيدين
يف وتوقفها لتكتلها باملؤسسة العاملة القوى لتحرِّك الظالم يف القذرة أيديها تمد وبدأت
يستفيد من أول ستكون التي العاملة القوى هذه خلفها، شديد بجبٍن وتحتمي املدير وجه
ودفاًعا ملصلحتها إال بها املدير يقوم ال والتي املدير، بها يقوم التي الثورية اإلجراءات من
تفعل وأن القوى هذه تُحرِّك أن الرجعية العنارص استطاعت جميًعا، املنتجني وعن عنها
مؤسسٍة أي يف عمال ولكلِّ املؤسسة، هذه يف العمال مطالب طريق عن شديد، بذكاء هذا
تحقيقه من بد ال عاجًال هدًفا وجْعلها املناسب الوقت يف املطالب هذه تحريك ولكن َمطالب،
حتى التنكُّر، تجيد — قلت كما — هي إذ بها؛ القيام العرصية الرجعية تُجيد ٌة مهمَّ فوًرا،

واستحقاقاتهم. ومطالبهم العمال ثياب يف هنا التنكر كان لو
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عىل الثورة من مرة ألف أسهل عمل املكشوفة القديمة الرجعية ضد بثورة القيام إن
نواياها، أو طبيعتها يف بعُد الشك يترسب لم والتي سبعة بأقنعة املقنَّعة الجديدة الرجعية
بالثورة ينادون دائًما واالشرتاكيون املتصلة، الثورة ألنه الحقيقي؛ الثوري العمل ولكنه
والدفع الثورية القوى الستعمال ولكن هدًفا ذاتها حد يف الثورة لجعل ال املتصلة، املستمرة
تركها ألن جذور؛ لها نبتت كلما جذورها الجتثاث املتعاقبة؛ الرجعية أفواج لرضب الثوري
اإلنتاج، قوى تحقق لدرجة اإلنتاج عىل املتطفلني استرشاء إىل النهاية يف يؤدي إهمالها أو
الرجعية هذه عىل تقيض عنيفة وهزة شاملة ثورة كله املجتمع يف تنشب أن معها ويتحتم

املتطفلة. الخانقة
أكثر يف قوته بكل يحارب فهو عليه؛ كثريًا يُْحَسد ال موقف يف اآلن املدير أصبح وقد
إذا تجد ال إنك صمت؛ يف يدور كله هذا أن والعجيب أُشدِّها، عىل واملعركة جبهة، من
وغادية، رائحة وقهاوي وقهقهات ابتسامات تجد إنك مسدسات، أو َمدافع املؤسسة دخلت
تُحرِّكه أن استطاعتها يف ما بكل تستعني فيها والرجعية وشاملة، مستعرة الحرب ولكن

باملرة. يشء هناك ليس وكأْن يشء كل عىل يُخيِّم والسكون تُسدِّده، أو
بحقيقة مؤسسة وبكل املؤسسة بتلك العاملون يعَي أن الكلمة هذه نرش من أميل كل
هذه يف ثالث كطرف العاملون يتدخل وأن والالمباالة، السكون حالة تنتهي وأن يحدث، ما
تميض أن من أكثر تريد ال فالرجعية الرجعية؛ ويكشف املعركة ينهي طرٍف الَخِفيَّة؛ الحرب
يف أو وعمالها، املؤسسة جماهري من العاملني غيبة ويف ستار وراء ومن صمت يف املعركة
وقد واليوم الوعي، هو الرجعية ضد سالح أمىض إذ الوعي؛ عن الغيبة كالغيبة؛ حضوٍر
موقف لوقوفهم عذر أي فيها واملنتجني باملؤسسة العاملني أمام يُعد لم املخبوء انكشف
بضعة أو مدير يحققها ال فالثورة زمالئهم؛ ومصائر مصائرهم تحدد حرب من املتفرج

وإنجاحها. لتحقيقها جميًعا الناس بتكاتف وتنجح فقط تتحقق الثورة مديرين؛
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وأنا شعوري كان هكذا ق. يتحقَّ لحلٍم أو يوَجد لكائٍن رؤيته من أكثر القلب يُثلج يشء ال
بها جاشت عريضة آماًال بد ال الفرقة هذه إنشاء وراء إن املرسحية. اإلسكندرية فرقة أشهد
وتتحقق تتجسد كلها ذي هي ها وأخريًا الهواية. ملواصلة ا شاقٍّ وجهًدا وكفاًحا الصدور،
ماديٍّا املحافظة ترعاها فرقٌة وُمخِرجني وممثِّلني مؤلِّفني من اإلسكندرية لفناني ويصبح
لرؤية شديًدا كان شغفي أن أُنِكر ال وتوجيهيٍّا. فنيٍّا املرسح مؤسسة عليها وتُرشف وأدبيٍّا،
التي األخرى الرائدة التجربة تجاه به أُِحس زلت ال الذي الشغف نفس الوليدة، الفرقة هذه
السينما دور بواسطة الشعبية األحياء يف املواطنني إىل املرسح بنقل الثقافة وزارة بها تقوم

األحياء. تلك يف
فوجئت ما أول وفوجئت حمروش. ألحمد األزمة رواية تقدِّم وهي الفرقة حرضت
عىل الكائن وهو — به فوجئت رواياتها، عليه الفرقة م تقدِّ الذي يس إسماعيل بمرسح
كان بالجمهور. ممتلئًا — الهواء وتيارات للربد اإلسكندرانية الشتاء ليايل امُلعرَّضيف البحر
بعد إفطار مأدبة إىل مدعوٌّ وكأنه التهاًما وفصولها وحوارها املرسحية يلتهم أنه واضًحا

طويل. صوم يوم
اإلشفاق وبروح وليدة، مثلها فرقة من الكثري أتوقع أكن لم أيًضا الحقيقة ولوجه
أن إىل اليشء، بعض الطويلة األول، الفصل مقدمة عىل أتفرج مضيت الصفح ونية هذه
املرسح وجو وتنبض، املرسحية يف تدب الحياة وجدت هنا املرسح، إىل «عباس» دخل
فوق املمثل بني التجاوب يتم حني تحدث التي الفنية العاطفية الشحنة بهذه يتكهرب
بعد فيما عرفت املوهبة، ناضج ا، حقٍّ موهوب ممثل هذا الصالة. يف والجمهور الخشبة
وعميقة راقية كوميدية بموهبة أداه ولقد كوميديٍّا، دوره وكان سيف، وحيد اسمه أن
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وحني واملرسحيني، السينمائيني املشهورين العاصمة ممثيل كافة بني نظريًا لها أجد ال أكاد
هاويات الكثريات الفتيات أو السيدات إحدى ظننتها إسماعيل» «عايدة سمرية البطلة دخلت
فرقة يف ًسا متنفَّ لهوايتهن يجدن أن املتحفظ مجتمعنا ظروف لهن تسمح حني التمثيل
أنها أحسست حوار جملة ألول أدائها طريقة من كذلك؛ تكن لم ولكنها اإلسكندرية. كفرقة
شعرت فقد البطل أما تفوقه. تكن لم إن دورها مستوى يف وموهبتها ومسيطرة متمكنة
امُلخِرج له رسمها بد ال طبيعته، عىل غريبة بطريقة الدور يؤدي أنه شعرت محنة، يف به

داخلها. التمثيلية طاقته وحدد
ويُنتج يعمل أن يريد الذي ذلك مجتمعنا، يف الجديد العامل الجيل درامة هي واألزمة
يميض لكي — عليه يصبح حني تنشأ األزمة ومبادئه، قيمه عىل الوقت نفس يف ويحافظ
املوضوع هو ذلك يفعل؟ فهل بعضها. أو املبادئ هذه عن يتخىل أن — وينجح عمله يف
الدرجة من مرسحيٌّ موضوٌع وهو األوىل، لروايته حمروش أحمد اختاره الذي املرسحي
جاء العالج ولكن املرسحية. املؤلف قدرة عىل عالمة اختياره يكفي — نرى كما — األوىل
مناطق إىل وحتى الجذور إىل لنصل نهايتها إىل املواقف ليُعمق يتوقف وال يهز ال رسيًعا
«األزمة» جاءت لقد البرشي. والسلوك اإلنسانية الشخصية مناطق من بعُد تُْستَْكَشف لم
أو رضب عملية إلجراء إال حلها يحتاج ال البسيطة الحساب كمسائل وواضحة مبارشة
سليمة وِقيَمه بإرادته البطل وخرج النهاية يف العملية املؤلف أجرى وقد قسمة. أو طرح
اإلنسان بني متقلب رهيب طويل كرصاع تنشأ كانت الحقيقية األزمة أن إيلَّ يُخيَّل . تَُمسَّ لم
وطبيعة املحيطة الظروف وبني وقراًرا، موقًفا وليتخذ إرادته ليستجمع ويكافح يريد حني
أن ا مهمٍّ وليس يريد. ما وبني بينه حائلًة وتقف تتكاتف حني اإلنساني وضعفه تكوينه
يعيش وهو أمامنا اإلنسان نرى أن املهم الضعف، انتصار أو اإلرادة بانتصار األزمة تنتهي
النهاية ليست ويخفضها. يساوم ليعود ويثور رأسه ويرفع وينهار ويقاوم الرصاع مراحل
يستطيع ما كل إن البرش. مشاكل جميع لُحلَّت وإال نهاية أبًدا لها اإلنسانية األزمة ألن مهمة؛
الرصاع خاض وهل األزمة يصارع وهو اإلنسان موقف هو ويوضحه يجسده أن املرسح

ونكص؟ خاف أم ببطولة
كله. الحديث مرسحنا عيب إنه وحدها. األزمة عيب ليس العيب وهذا

تجسيد وليس الرصاع عن و«الحديث» الخاطفة واملواقف املركَّب غري البسيط الرصاع
الحوار عيوبه، وكل مزاياه كل عنه ترث أن طبيعيٍّا كان وقد املرسح هذا ابنة األزمة الرصاع،
املرسحي الحدث بناء عىل القدرة وعدم وتعدُّدها الدرامية املواقف وضحالة املمتاز الجيد
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يف التي كالسفينة الدرامية الشخصية إن به. والغوص املوقف تعميق طريق عن الكامل
بعنف الدفينة محتوياتها انتزعت أسفل إىل تغوص أنها أحست كلما الغرق، إىل طريقها
املهم ولكن تحدث ال أو النجاة تحدث وقد وتنجو. تتخفف أن أمل عىل عنها بعيًدا وقذفتها
الشخصية من عليه نحصل الذي الشخصية «محتويات» من الكنز ذلك هو وأبًدا دائًما

تخوضها. التي واألزمة فيه ُوِضَعت الذي للمأزق ونتيجة إرادتها ورغم قًرسا
فعله. ما األزمة مرسحية مُلخِرج يُغَفر أن يمكن ال هذا كل ولكن

ُمخِرًجا، وراءها أن أبًدا تحس ال ولكنك وتمثيًال تأليًفا وراءها أن تُِحس مرسحيًة إنها
يطفئ أن مثل املتعة؛ لقطع أو العمل إلفساد يتدخل أنه فتحس يتدخل به شعرت وإذا
اآلخرين ويُبْقي انفعاالته، تتبُّع من ويمنعك الظالم يف البطل ليبقى املرسح نصف يف النور
يستطيع بما يؤثِّر املرسح إن والظالل. األضواء بتوزيع تؤثِّر لوحًة ليس املرسح إن النور. يف
اإلخراج عمل كان فإذا أمامه، يدور الذي املوقف عن ومعلومات محتًوى من تجميعه املتفرج

أَحسُن. ِقلَّته إخراج فهو أمامه يدور ما إدراك وبني املتفرج بني يحول أن هو
نجحت فقد — والرواية السهرة إلفساد امُلخِرج محاوالت رغم — كله هذا ورغم
أحمد اجتاز وكذلك أقدامها، عىل ووقفت البداية أزمة اجتازت الفرقة، نجحت األزمة؛
الطريق، أول عىل قدمه ووضع األوىل، والرواية الزجاجة عنق األزمَة، أزمٍة كمؤلف حمروش
عظمة لتمجيد املقام الخرايف النُّصب ذلك طريق طريق؛ وأمجد وأبشع وأضيق وأرحب أروع

املرسح. طريق وتفاهته؛ وبطولته وخطيئته اإلنسان
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تفتيت هدفها يكون أن إال الشقق تمليك ملرشوع والتهليل التكبري حملة رسَّ أعرف ال
التهام هدفها يكون أن إال متعددة؛ خاصة ملكيات إىل العام القطاع أو العامة امللكية
لحل االشرتاكي الطريق إن اإلنتاج. لوسائل العامة امللكية يف ممثًال الضخم االشرتاكية جسد
جديدة عمارات ببناء مثًال باملطالبة ولكن للسكان، العمارات بتمليك يكون ال املساكن أزمة
بتخفيض املطالبة أو الدخل، ملحدودي واملساكن الشعبية املساكن سياسة يف التوسع أو
واملؤسسات الدولة ملكيات تترسب أن به يُْقَصد ملرشوع ونهتف نهلِّل أن أما اإليجارات.
فمعناه خاص، مسكن امتالك وعىل الدفع عىل القادرة الطبقة أفراد إىل التأمني ورشكات
العامة. امللكية ضد االشرتاكية، ضد مجتمعنا، سياسة ضد هي لسياسٍة وندعو نهلل أننا
للمتاجر الخاصة للملكية للدعوة ربما تمهيًدا واملساكن لألرض الخاصة للملكية ندعو
طردناها أن بعد النافذة من املستغلة الرأسمالية عودة أي واملؤسسات؛ والرشكات الكربى

الباب. من





راجح! والسيد «فاف» بنياِهلْر

نادًرا ألني وربما ضاع، ألنه ربما البوستة؛ صندوق لفتح أبًدا املفتاح استعملت أني أذكر ال
إلخراجها، بُعَمر استعنت الفتحة من وتُطل ترتاكم بدأت الخطابات وجدت كلما أحمله، ما
عمر، يا السجاير عمر، يا روح عمر، يا تعال يشء كل نزاع، بال البيت نجم هو وعمر
من عرشة الرابعة يف أسمر صبي وعمر عمر. عىل إال تنهال ال انهالت إذا الدعوات حتى
عامل الرسمي ومنصبه امليناء، مشوَّهة يد وساعة بكتينة محفظة له تخني قصريٌ عمره
الخطابات واستخراج تُْحَىص، أو تَُعدَّ أن من أكثر الرسمية غري مناصبه ولكن أسانسري،
أحد الصناديق من «اصطيادها» باألحرى أو مفاتيحها، ضاعت التي البوستة صناديق من
سلك التواء؛ — الفصاحة شئتم إن — أو بعقفة، ينتهي رفيع سلك فلديه الرئيسية؛ ه مهامِّ
السلك يستخرج حتى وتحاوره يحاورها ويظل الخطابات، منها تُْلَقى التي الفتحة يف يمدُّه
أن دون الساعات يقيض وأحيانًا بخطابني، أو بخطاب ظفر وقد خبري وبمهارة بهدوء
املرتاكمة خطاباتي من بها بأس ال مجموعة عمر ناولني واليوم وبخته. هو بيشء، يظفر
لنا خطاب فأي لكثرتها؛ فرحت والواقع تلهث. وعيونه تربق البياض الناصعة وأسنانه
ن، ونُخمِّ به ُكِتَب الذي والخط عليه املكتوبة أسمائنا ل وتأمُّ له بتأمُّ نستمتع مغلقة فرحة
هامة. أخباًرا عليكم نذيع قليل بعد يردد: الراديو يظل حني األخبار انتظار يف كأننا وننتيش
واحدة مرة ها وتفضُّ أمامك الخطابات وتضع تجلس، أو تتمدد أن أخرى ومتعة

حدة. وعىل ن بتمعُّ منها كالٍّ تقرأ تبدأ ثم محتوياتها، عىل لتطمنئ
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األحمر الخطاب

والغاز الكهرباء إدارة وخطابات محتوياته؛ ألعرف ه لفضِّ حاجة يف أكن لم منها واحٌد
بدفعه ينذرونني الذي املبلغ أعرف أن قبل وحتى السبتية. فأر من وأشهر معروفة الحمراء
لها؟ يدفع أن غريي من أو مني اإلدارة تنتظر أين ومن الشهر، أواخر يف فنحن تضايقت؛
وكأنهم شهر، كل آخر يف إال النور بثمن يطالبوا أال فيها املسئولني عىل أمىل خارق ذكاء وأي
من أحًدا أن والغريب إفالس. حالة ويف أزمة يف واملشرتكون إال بحقهم املطالبة لهم يحلو ال
آالت مجرد وكأنهم تغيريه، حاول وال الشاذ الوضع هذا إىل يفطن لم املسئولني السادة هؤالء
أحًدا أن املؤكد من بل أعمى، تطبيًقا السابقة الرشكة عن ورثوه الذي النظام تطبِّق اء صمَّ
األول النصف طوال املشرتكني بآالف اإلدارة وازدحام التيار قطع تكرار يالحظ لم منهم
املوظفني؛ وشخط الطويلة الطوابري يف الوقت وضياع والجذب الشد ل وتحمُّ شهر، كل من
فَعل كان ولو إطالًقا، باملشكلة باله شغل وال كظاهرة، يدرسه ولم هذا، من شيئًا يالحظ لم
يجعل ا جدٍّ بسيط بإجراء توفريها ممكن هباءً تضيع التي والوقت والجهد النقود أن ألدرك
إهانة فيه أمر وهذا املواطنني، سرييح كهذا إجراءً أن أم شهر، كل أول يف يتمُّ التحصيل

للروتني!

القاتمة املالبس أصحاب

للنرش النمساوية فاف بول دار من كان ، األمرِّ اإلنذار مرارة من قليًال أزال الثاني الخطاب
العربية، القصص من بمجموعة يروتكوف جورج الدكتور املسترشق إىل عهدت قد وكانت
كتبها قصص أحسن تحوي مجموعة يف لتنرشها قصة منها ويختار يقرأها أن منه وطلبت
أن وقرر الهول»، «أبو الرجل واختار الدار. حددتها مواضيع عدة يف معارصون مؤلفون
ُمْرَسًال كان فقد الخطاب؛ هذا وصلني كيف أعرف ال ولآلن األملانية. إىل بنفسه يرتجمها
أن يعتقدون النمسا يف أنهم والظاهر واآلداب. للفنون األعىل املجلس يف أعمل باعتباري يل
سألت فقد املجلس وبمناسبة شك! ال نية ُحسن الُكتَّاب. فيه يعمل أن بد ال كهذا مجلًسا
لجنة عنها أعلنت التي للمسابقات بمرسحياته يتقدَّم أن ينوي كان إن عاشور نعمان زمييل
غري أنه مالمحه، يكسو — الضحك عىل يبعث الذي — واألىس نعمان وأخربني املرسح.
هو األسايس الرشط وأن العامية. باللغة مكتوبة ألنها املسابقة؛ بدخول ملرسحياته ح مرصَّ
السادة أيها ودينكم بذمتكم الفصحى. العربية باللغة مكتوبة املقدمة املرسحيات تكون أن
الفصحى؟ العربية باللغة املاضية أعوام الخمسة يف ُكِتبَت مرسحية كم اللجنة، أعضاء
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الشكيل الرشط بهذا تبغون وماذا للتجربة؟ صمد منها وكم املرسح؟ عىل ُمثِّل منها وكم
مؤلِّفني استبعاد أم املرسح؟ خدمة أم الفصحى؟ اللغة خدمة الهدف وهل السخيف؟
عىل — ومرسحياته هذا عىل السباعي يوسف األستاذ يوافق وكيف املسابقة؟ من معيَّنني
يوًما، اإلنصاف يأتيك أن بد فال نعمان الصديق أيها تحزن ال بالعامية؟ كلها — أظن ما
وَمَوات، ركوٍد يف األدبية الحركة أن ويقرِّر وينفضُّ يجتمع رة املوقَّ بلجانه املجلس ولندع
عن واقفني ليظلوا السبعني، جاوز فيمن إال خري ال وأن فاسد، جيل الحارض الجيل وأن
والناطقني األدب أصحاب وحدهم هم ليظلوا والقافية، الوزن ونوع والفصحى العامية
املوقرة الحادة التعبريات وجوههم عىل ويضعون القاتمة مالبسهم يرتُدون ليظلوا باسمه،
كذلك، ليظلوا عليها؛ أوصياء أنفسهم بني منصِّ ليظلوا اللغة، وحتى والجوائز؛ واالحتفاالت

لعملك. فالبقاء وتؤلف؛ وتكتب تُنِتج أنت ولتظل

األصغر األخ

وسيناء الرشقية صحرائنا يف يُْكتَشف الذي البرتول أخبار ونسمع يوم كل نقرأ ونحن
عن هذه البرتول مشكلة أحيا أن يل ُقدِّر وقد وأنواعه، كمياته عن املسئولني وترصيحات
أعرف وال — أحمد — األصغر أخي بحكم ولكن األخبار، بمصادر اتصايل بحكم ال قرب،
ذلك يزال ال وكأنه أحمد أُعاِمل ظللت ولكني هذا، األكرب األخ شعور جرَّبتم قد كنتم إن
األوالد مع للعب أذهب حني معي آخذه أن رفضت كلما يبكي كان الذي الصغري الطفل
أحدهم بوسع أن أبًدا يعتقد وال الصغار إخوته عىل سنِّه بطبيعة يُشِفق األكرب واألخ الكبار.
ج تخرَّ أن بعد حتى وهكذا إرشاف. دون األقل عىل أو منه مساعدة دون عمًال يُنجز أن
— أزال ال كنت باشمهندس! يا الناس: يناديه كما أناديه وأصبحت مهندًسا وأصبح أحمد
وأصبح أعلمها ال بطريقة نما الذي األصغر أخي سوى فيه أرى ال — نفيس وبني بيني
حقول حيث غارب رأس يف يعمل وأحمد شهر ومنذ مني. أطول يصبح يكاد طويًال ضخًما
نراه نكاد ال ا جدٍّ قصرية إجازات يف إال نلقاه ال ونحن أشهر ومنذ للبرتول. العامة الرشكة
بالكهرباء واللحام والتانكات البرتول عن إال يتكلم ال معنا تحدَّث وإذا يختفي. حتى فيها
البرتول؛ يتدفق لكي وامليناء اآلبار بني إقامته من بد ال الذي األنابيب وخط وباألكسجني
أيًضا؛ العرب أقامها ومستودعات عربية، أيٍد واستخرجته عرب مهندسون اكتشفه برتول

العربية. لب والصُّ الحديد مصانع من جاء منه املقامة لب الصُّ وحتى
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فيها: يقول التي الفقرة إىل وصلت أن إىل أقرؤه وظللت منه، كان الثالث الخطاب

َوش، عندي أصبح صحيح تبتسم؟ ملاذا ، بالَوشِّ سأصاب قريبًا أني أعتقد أخي،
أنام الواحد. اليوم يف شغالنة ألف ويف وفكرة فكرة ألف يف يفكر مشتت مخي
بؤرًة أصبحت أني ذلك وسبب أفكر؛ وأنا وأفكر أفكر، وأنا وآُكل أفكر، وأنا
زيت نطلع عاوزين يقولون: كلهم الرشكة؛ موظَّفي أنظار جميع فيها عت تجمَّ
أمام عهًدا نفسها عىل أخذت والرشكة يناير، يف حميد أبو يا — برتول أقصد —
هذا يتحقق وحتى .١٩٦٠ سنة يناير يف الزيت ستُنتج أنها واملؤسسة الوزارة
وخط التجميع محطة يف ونهاًرا ليًال يعمل أن حميد» «أبو ل بد ال الضخم الوعد
بعمل قام مرة ألول أنه يحس وحتى بوعدها؛ الرشكة تفي لكي املرعب املواسري
أي قل مغرور، إني قل أخي، وللشعب، للدولة العامة بالسياسة عالقة له جديد
ومتحمل ا جدٍّ تعبان فأنا حييل، أشد أن أيًضا يل تقول أن أرجو ولكن يشء،
دائًما سأكون ولكني سنة، ٢٤ العمر من يبلغ لم الذي أحمد من أكرب مسئولية
سأقف ويومها أيام، بحر يف الضخم العمل هذا من سأنتهي بي، ظنك حسن عند
ثم األسود، بالذهب مملوءة وهي الضخمة الصهاريج إىل وأنظر الرأس مرفوع
عندئٍذ األنابيب، خط يف ويتدفق القاني الدم ليندفع البلف أفتح وأنا قلبي يدق
الشغالنة يف تعب برضه الواحد أخي «يا تواضع: يف له وأقول جاري عىل سأميل

قريب. عما هذه األكرب األخ فكرة لنبذ سأضطر أني الظاهر دي.»

وبعضها يحبِّذ بعضها النسائية، املظاهرة عن كتبته بما خاصة أخرى وخطابات
إن قوله: أردت ما كل يحتمل، مما أكثر املوضوع لت حمَّ قد — استثناء بال — وكلها يهاجم،
اغتصبت التي االجتماعية األوضاع ولكنها النساء حقوق اغتصبوا الذين هم ليسوا الرجال

االثنني. حقوق

تأخذ بدأت قد فكرة ثمة وجدت جانبًا ووضعتها الخطابات قراءة من انتهيت بعدما
إنذار ع وقَّ الذي راجح محمد والسيد فاف بول الِهر بني ترى يا عالقة أية عقيل؛ إىل طريقها
يطالبني الذي فايد محطة مهندس هاشم محمود محمد السيد يعلم وهل الكهرباء؟ إدارة
اإلنسان أَوليس غارب؟ رأس من القادم الخطاب بهذا مثًال النساء من الرجال بإنصاف
تتقاطع أن يمكن ال وجهات أشخاص من قادمة خطوط عندها تلتقي نقطة مجرد منا
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تحدد التي هي تكوينها يف املشرتكة الخطوط وعدد هذه التقاطع نقطة أليست عنده؟ إال
وذاته؟ الشخص كيان

تمام اآلخر يعرف أنه منا أيٌّ يدَّعي حني جسيًما ً خطأ نرتكب أال هذا من أكثر بل
عىل ويعامله اآلخر من معدودة أجزاء أو واحًدا جزءًا إال يرى ال منا كالٍّ أن مع املعرفة
ويعتقد األرضية الكرة من عليها يقف التي البقعة إىل ينظر كمن حينئٍذ نكون أال أساسها؟
واإلحاطة اكتشافها أمكن األرضية الكرة حتى بل األفق؟ عند تنتهي وأنها مسطحة أنها
أن نستطيع واحد إنسان عىل دلوني — إنسان أي — اإلنسان أما الهائل، حجمها بكل
تكوينه! يف والداخلة عنده امللتقية الخطوط ماليني وندرك ووجوهه أجزائه وبكل به نحيط
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اتهام نطاق عن تخرج أن يجب األطباء بعض معاملة من الجمهور شكوى إن
النقابة إن بقوله: األطباء نقيب عليها يردَّ أن من أضخم املشكلة إن بعينه؛ طبيب
خطري، اجتماعي بوضع مرتبطة عامة مأساة إنها شكوى، أي لتحقيق مستعدة
الدكتور الطبيب زميلنا يخاطبه الذي األطباء مجلسنقابة عنق يف أمانة أول وهي

التحقيق. هذا يف إدريس يوسف
لطرح الخطري، املوضوع بهذا املهتمني كل أمام الباب تفتح «الجمهورية» إن

املرىض. حاجات ويحقق األطباء، ينصف بما اقرتاحاتهم
موىسصربي

من أطبائنا كبار بعض موقف حول الدائر الجدل يف أخوض أن نفيس منعت مرة من أكثر
موقف وقفت ما فكثريًا عمد؛ نفيسعن أمنع كنت الحربوك. إسماعيل مرضاملرحوم حادثة
علمي مع ألنه التُّهم؛ لهم وتكيل األطباء عىل تَُشن كانت التي الهجوم حمالت من املدافع
يكفل الثقة من بجوٍّ محوطني أطباؤنا يظل أن ل أفضِّ أني إال صحيًحا يكون قد بعضها أن
ولن عالجه، عملية من يتجزأ ال جزء املريضبطبيبه فإيمان أكثر؛ فاعلية العالجي لدورهم
عامًة؛ األطباء يف عامًة الناس ثقة تُزعزع حملًة جرَّدنا الصحف يف نحن إذا شيئًا نكسب

أشخاص. عدة أو بعينه شخص عن صدر قد بعينه ًفا ترصُّ أن ملجرد
أو ُمرضية بنتيجة نخرج لم أثري ما كل برغم أنه أرى وأنا السكوت أستطيع ال ولكني
قامت قد معركة وكأن محض، شخيصٍّ صعيٍد عىل النقاش بعضهم أخذ فلقد ُمرضية؛ غري
بعض وجد معركة أخرى؛ ناحية من ذاك أو الطبيب هذا وبني ناحية من موىسصربي بني
مقصده، ويُربروا عنه ويُدافعوا يُؤازروه أن تقتضيهم والشهامة النخوة أن الطبيب أصدقاء
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مساوئ لتعداد املناسبة الفرصة أنها والصحفيني الُكتَّاب من إخواننا بعض وجد وبذلك
استعدادها أبدت األطباء نقابة أن رغم نتيجة بأي نخرج ولم الصغرية. وأفعالهم األطباء
لم أنها هلل «والحمد مكتوبة، بشكوى أحد لها تقدَّم لو فقط أعضائها من ميسء أيِّ ملعاقبة

تمغة». ورقة عىل تقل
هذه عن ريض قد الصحفيني أو املرىض أو األطباء أو الُقرَّاء من أحًدا أن أعتقد وال
منه نخرج وال الناس ووقت املطوَّلة الصفحات به نشغل موضوٌع يُثار كيف إذ النهاية؛
وقعت قد كانت إن املستقبل يف مماثلة أخطاء أية معها نتالىف بنهاية أو بدرٍس أو بعربٍة

أخطاء؟

كرسالة والطب كتجارة، الطب

منه والخروج طويًال عنده الوقوف من بد ال مهم آخر جانٌب لها فاملسألة قيل ما رغم
مهنة صاحب مجرد أنه عىل الطبيب نُعاِمل هل للتساؤل: يدعونا الجانب ذلك بنتيجة؛
دون — عليه تُلقي يزاولها التي الطب مهنة وكأن نعامله أم الطب، اسمها لحرفة ومزاول
رسالة؟ أم تجارة الطب هل رسالة؟ صاحب وتجعله أسمى واجبًا — األخرى املهن سائر
نجاحه ومقياس زبائنها، ويكثر دْخلها يزيد أن يهمه عيادة صاحب مجرد الطبيب وهل
عمله مهنًة، مختاًرا ارتىض إنسان الطبيب أم اسمه؟ وذيوع عليه املرتددين عدد تزايد هو
رواج هو ليس نجاحه ومقياس آالمهم، ويخفف ويعالجهم اآلخرين حياة ينقذ أن فيها
وخفف وعالجها أنقذها التي األرواح وعدد املهمة، هذه أداء يف تفانيه مقدار ولكن تجارته

الشواطئ؟ عىل اإلنقاذ عامل مثل هذا يف مثله آالمها،
األمراض يدرسون هناك فهم الطب؛ كليات يف عليها اإلجابة تُْدَرس ال لألسف أسئلة
حياته عليه يبني مفهوًما لنفسه يحدد أن خريج لكل ويرتكون الطب، مفهوم يدرسون وال
ومقدار الربح أساسه واملركز فيه االحرتاُم مجتمٍع من ننبع وألننا أيًضا، ولألسف ومستقبله،
فيما ويُتاجروا كمهنة الطب يزاولوا أن أطبائنا معظم يختار نقوٍد من الشخص لدى ما
يف يتاجرون املهندسون يتاجرون؛ حولهم من فجميع معذورون؛ وهم علوم. من لوه حصَّ
التجارة وحتى للقانون. بمعرفتهم واملحامون بالخيال، يتاجرون والسينمائيون الهندسة،
يف املالئكة وحدهم األطباء يصبح فلماذا مباحة، العيش لقمة من والكسب الناس أقوات يف

التجار؟ من عالٍم
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القادرين خدمة األعىل، املثل

التخرج، حديثي أو فقط األطباء صغار يُغري ال وهو الوجيهة، أسبابه وله ، قويٌّ اإلغراء
أمام األعىل املثل معها يصبح بطريقٍة الكليات، وأساتذة والعلماء منهم الكبار يغري ولكنه
ليخدم الطب يف عامًلا يصبح أن األعىل مثله ولكن الطب، يف عامًلا يصبح أن ال الطبيب
أستاذ الطبقات؛ أعىل حكيم يصبح لكي املؤهالت أعىل عىل يحصل طبقة، أغنى هذا بعلمه
ال التي دة املعقَّ مشاكلها لحل نفسه يكرس أو الوالدة يف بأبحاث يقوم أن ال همه الوالدة
مولِّد يصبح أن همه ولكن ويحلَّها، فيها يبحث أن وخربته علمه يف َمْن سوى يستطيع
األول العالم يكون أن هدفه يصبح ال الباطنية األمراض طبيب واألغنياء. القادرين سيدات
الطبقات وأكرب للمليونريات األول املعالج يكون أن هدفه يصبح ولكن الباطنية، لألمراض
هدف والطب. الجراحة فروع كل يف الحال وهكذا اإلمساك. أو اإلنفلونزا من حتى ولو ثراءً
ولكن املواطنني، وجماهري الشعب أجل من العلم وال العلم أجل من العلم ال هنا الطبيب
ممرض يصبح أن أجل من الدفع، عىل والقادرين الفلوس وأصحاب الفلوس أجل من العلم
عليه وتُِفيض والقادرين والعظماء األثرياء طبقة فيه تثق ولكي وطبيبها. الغنية الطبقة
السوق يف «اسم» له يكون أن عليه صحتها عىل باإلرشاف إليه وتَْعَهد ونفوذها كرمها من
عليه والالفتة؛ الروشتة قمة عىل ليضعها فقط الشهادات يحوز أن عليه ذكي، تاجر كأي
ويجري والرتفيه التحدث فنون يجيد أن عليه الزبائن، وأمام الخاصة عيادته يف يمثل أن
أنه يعتقدون الناس يجعل أن عليه بشفائهم، اسمه ليقرتن بعالجهم ليحظى املشاهري وراء
أن عليه املرض، يذهب حتى املريض بيت يدخل إن وما يُْشَفى، حتى العليل يمسَّ إن ما
يعاَلج كان إنسان يموت أن مرة يحدث ال حتى منها وامليئوس الخطرة الحاالت عن يبتعد
وينتبه تماًما العلمي مركزه ينىس أن عليه األغنياء، منه ويتشاءم اسمه فيخدش بإرشافه

بقال. أو حانوتي أي مثل مثله املنافسني عىل فيُشنع السوق يف مركزه إىل جيًدا

الحتمية النتيجة

أكثرهم وإنما أعلمهم بالتايل ليس األطباء أشهر يصبح أن االتجاه لذلك الحتمية والنتيجة
املرسح. عىل الطرق وبأي السبل بكل والربوز الزبائن إرضاء عىل وقدرة — مثًال — فهلوة
أساس عىل وإنما املرض أساس عىل ال يعالج يبدأ أن أيًضا عليه الشهرة، تحل وحني

عالجه؟ من به سيظفر وماذا مركزه؟ أو ثروته ما املريض؟ يكون َمن املريض؛
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تجد أن — وتلمسها تراها أن باستطاعتك والتي — أيًضا املؤكَّدة الحتمية والنتيجة
ووضع األغنياء، رشح بمعالجة مشغولني عندنا الكبار والجراحة الطب أساتذة معظم
وبواسريهم، وخدوشهم السطحية جروحهم وعالج للسيدات، إلنقاصالوزن الريجيم قوائم
باستطاعة وإنما فقط، يعالجها أن امتياز طبيب أي باستطاعة ليس التي واألمراض
يف الكبرية مشغوليتهم وطبًعا يعالجها. أن الدكتور ملجلة قارئ حتى أو طب طالب أي
فائضة نشاط ذرَّة لهم ترتك وال كله، وجهدهم وقتهم تبتلع األمراضالصغرية هذه معالجة
يعجز التي الحاالت وخربتهم، علمهم إىل تحتاج التي الصعبة الحاالت عالج يف يستخدمونها

الكبار. األساتذة أجلها من ُخِلَق التي الحاالت سواهم، عالجها عن

الداخل إىل الخارج من الشهرة

وتبًعا األغنياء، خدمة إىل العلم خدمة من األطباء هدف تحول اآلتي: إىل أدى إذن الوضع
هو املفضل واملرض الغنية، الحالة هي املستعجلة فالحالة كلية؛ القيم تغريت الهدف لتغريُّ
حجرات من — الخارج إىل الداخل من تُبْنَى ال والشهرة شفاؤه، املضمون السهل املرض
تُبْنَى ولكن — والناس الخارج إىل الخالص العلمي واملجهود والفحص والكشف العمليات
لها يوجد أن يمكن ال التي الشهرة تلك والغنى، الجاه أصحاب لدى طبيب شهرة من
يف ومركًزا وسمعة شهرة الراقي، الدجل من نوٌع حقيقًة أساسها وإنما علمي، أساس أي
رفع يكفل تدخًال ويتدخل ومحرابه، ومحافله املغلقة العلم أمكنة إىل ينفذ يبدأ الخارج
وهبوا الذين ذج السُّ أولئك بها يصارع بأسلحة وتزويده زمالئه، أكتاف فوق الطبيب هذا

قاعاته. خارج هو ما بكل الحائط عرض ورضبوا للعلم، أنفسهم
والشهرة بالسمعة يشء؛ بكل يظفر الطبيب إليه يصري الذي الراقي الدجال أن النتيجة
كتبه غري دنياه من يعرف ال الذي فرعه يف املتصوف العالم أما والثروة، واللقب واملركز
ويعيش الجميع عنه يزورُّ الذي املهَمل الخط، طول عىل الخارس فهو وحاالته ومعمله
الحديثة األجيال إذن يلومون كيف هكذا الوضع كان إذا أحد. به يسمع أن دون ويموت
ُمثُلهم — األساتذة ليجدوا ويتخرجون املصري، بأعينهم يرون حني والعمال األطباء من
كيف النفس؟ إليه تصبو ما كل هذا عملهم من وينالون أغنياء، ممريض يعملون — الُعليا
وسكب والسمعة الشهرة أجل من يتقاتلون وأصبحوا انحرفوا اآلخرون هم إذا تلومونهم

الثرية؟ األقدام تحت واملهنية اإلنسانية كرامتهم
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فقط األطباء وليس

ليس البعض ومقاوالت البعض د وتشدُّ البعض تقصري عن تسمعها التي املشاكل كل إن
موجود الوضع نفسهذا إن عامًة. الوضع فساد سببها ولكن البعض، هذا ذمة فساد سببها
يشكو ال فلماذا محاٍم، أي إىل يلجأ أن متهم أي باستطاعة فليس واملهندسني؛ املحامني لدى
خمسة الواحدة القضية يف منهم الواحد يأخذ قد الذين املحامني أسعار ارتفاع من الناس
عىل قضاياهم يختارون ال املحامني وكبار موجود، الوضع نفس جنيه؟ آالف وعرشة آالف
استطاعته يف ما املتقايضومبلغ مركز حسب عىل وإنما أهميتها، أو القضية صعوبة حسب
املجتمع بتغيري الحل بعينها؛ فئة أو فرد بإدانة يكون ال وحلُّه عامٌّ الوضع نقود. من دفعه
أهمية لتصبح املجتمع يف القيمة نغري أن الحل جذريٍّا؛ تغيريًا أوضاعه وكل وقيمه نفسه
بقيمة هو، بقيمته ولكن إتقانه، يستطيع ما أو نقود من معه ما بمقدار ليست املواطن

ومواطنيه. زمالئه أجل من جهده بقيمة املجتمع، ذلك أجل من عمله
عمله يستغل أال الطبيب من ونطلب املستحيل، نطلب أن يمكن ال هذا يحدث أن وإىل
املمثل أو املهندس أو املحامي يستغل أن عيبًا نجد ال الذي الوقت يف تجاريٍّا استغالًال
املواطن، قوت يف تجارته من مواطن يكسب أن نستحل دمنا ما تجاريٍّا. استغالًال عمله
األطباء إن وقدِّيسون؟! مالئكة أمره يتوىل أن نطمع عالجه مسألة يف فلماذا ودوائه، طعامه
دمنا وما لإلغراء، ولالستجابة لإلغراء قابلون فهم بًرشا داموا وما غريهم، مثل مثلهم برش
بكميات النقود تقاَوم: ال التي اإلغراء وسيلة بامتالك — لألغنياء — لبعضاملواطنني نسمح
كافح الذي والطبيب املال، أمام البرشية والنفس اللهب بجوار البنزين نوجد فكيف باهظة،
املستحيل؛ ونطلب كله هذا نوِجد كيف الغنى؟! املريضالواسع أمام لتعليمه واقرتضوا أهله
ليعالج ويذهب بقدمه الثري نقود الطبيب يركل وأن النفس، تضُعف وأالَّ النار، تشتعل أالَّ

الفقراء؟!
كنت نجدها. الحظ ولحسن القاعدة، عىل خروًجا شاذة أمثلًة الحالة هذه يف نطلب إننا
فيه ما أغرب غريب، مرشوع عن يحدثني به وإذا املفتي أنور الدكتور األستاذ زيارة يف مرة
يف الدخول قبل ساقها التي املقدمة تلك هو غرابته يف ما وأغرب املفتي، أنور عن يصدر أن

أنور: الدكتور قال املوضوع.
السنوات بكل فعلت ماذا تُرى نفيس: وأسأل حياتي، أتأمل بدأت األخرية األشهر خالل
أني من أكثر فعلت ماذا وأتعلم؟ وأجرب الشهادات وأنال أدرس قضيتها التي الطويلة
غريي، طبيب أي يعالجها أن املمكن من أمراضكان بعض من مئات بضع أو مائة عالجت
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أدركت إذ بالخجل؛ أحسست الحقيقة نفسها؟ تلقاء من تُْشَفى أن ممكنًا كان منها وحاالت
يخفف أو العريضة شعبنا جماهري حياة مجرى يف يؤثِّر شيئًا أفعل لم فعلت ما بكل أني

عنها.

وجدت؟ ماذا

من مليونني نعالج زميل آالف ثالثة من أكثر مع القاهرة يف طبيب مجرد هنا نفيس وجدت
واإلرساف، التُّْخَمة نتيجة أغلبها يف هي أمراض من عارضة، أمراض من القاهرة سكان
أمراض حقيقية، أمراض من يعانون شعبنا أبناء من مليونًا عرشين من أكثر هناك بينما
أطباء حتى منها. يعالجهم أحد وال وتقتل وتجنن تشل أمراض والفقر، الجوع نتيجة
املعدمون الفالحون بينما والقادرين، واألعيان واملشايخ الُعَمد بمعالجة مشغولون األرياف
وعرشين خمًسا أعمارهم متوسط وتجعل كيانهم وتهد جيل بعد جيًال األمراض تُبيدهم
الحكومة عىل نعتمد كلنا ذاكر. يذكرهم وال شعاع العالج نور من يصلهم وال أقل، أو سنة
الذمة أبرياء القاهرة يف هنا ونجلس صحتهم، شئون حتى شئونهم وتويلِّ مشاكلهم حل يف
ون مقرصِّ زمالئي وكل أني الطب مع وتاريخي لحياتي مراجعتي خالل من أدركت نظيفني.
شيئًا. أجلهم من نفعل أن بد ال العريضة. شعبنا جماهري حق يف — مقرصين من أكثر —
تحدث هكذا الضمري. تأنيب من يومي عبءٍ تحت أرزح إني شخصية؛ أزمة يف أني بد ال
الكبار زمالئه وبعض هو قرر بأنه إيلَّ حديثه من انتهى أنه ومع املفتي. أنور الدكتور
يف أني إال — شعبنا أعداء أعدى — البلهارسيا ملقاومة وشعبي طبي جيش قيادة تكوين
ضمريه؛ تأنيب عن لنفسه، مراجعته عن نفسه، عن حديثه هو راعني ما كان الحقيقة
بقدر حاملها ملك ليست وأمانة رسالة والطب العلم إن املؤمن. صحوة العالم، صحوة إنها
شعبنا هو الحقيقي مالكها إن موهبته. أو علمه يمتلك ال منا كالٍّ إن للناس. ملك هي ما
بأقل ليست جريمة املحضة الشخصية لفائدته وموهبته علمه يستغل وأن مجتمًعا، كله
إذا تتملكنا الضمري تأنيب قشعريرة كانت وإذا إخفائها. أو التموين مواد احتكار من
نرى ونحن مماثلة قشعريرة تتملكنا أن فال جوعى الناس وحولنا الطعام نلتهم جلسنا
جلدتنا بني شعبنا، أناسنا، — الناس نرى ونحن أصحاء، ونحن مرىض حولنا من الناس
العلم نستغله؛ ولكن به ُمتَْخمني فقط ولسنا بالعلم، ُمتَْخمون ونحن جهلًة حولنا من —
عليه نُغلق ومستشفياته، وكلياته شعبنا مدارس يف وتعلَّمناه عليه مجتمعنا استأمننا الذي
عليهم علمنا إلفاضة ال الناس جهد نستغل الجهلة، نقود ألخذ ونستغله ونُخفيه صدورنا
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حاجة يف يستمروا حتى علًما أكثر أنفسنا وإبقاء جهًال أكثر إلبقائهم ولكن مستواهم، ورفع
عىل نقرصها لكي ال كله املجتمع بها لنخدم املجتمع إياها لنا حمَّ أمانة نربح. ونستمر إلينا

يستطيعون. ال الذين املاليني منها ونحرم يدفع، أن باستطاعته َمْن

حقيقة الوضع إصالح أردنا لو

الدكتور لدى بوادرها رأيت التي الثورة وطبيب عالم كل نفس يف نشأت لو ربما يدري؟ من
لو ربما واألحق، األول املثل للناس ليرضبوا بأطبائنا نبدأ أن أمكننا لو ربما املفتي، أنور
ربما تتواله، أن الدولة من نريد ما هم يتولون أنفسهم األطباء يقودها طبيبة لثورة دعونا
األطباء، توزيع وعدالة العالج أمر تنظيم — وكفئة كنقابة — عاتقهم عىل هم أخذوا لو
الحاالت عىل وقرصعملهم مزاولته العام الطبيب يستطيع ما مزاولة من األخصائيني ومنع
لشعبنا لحَلْلنَا بأنفسنا وبدأنا حقيقًة نتقدم أن أردنا لو ربما ومكانتهم، بعلمهم تليق التي
زمان أي يف األطباء به يقم لم فريًدا مثًال التاريخ يف بْنَا وَلَرضَ مستعصية، مزمنة مشكلة

ومكان.
وتتحسن تتقدم أن وننتظر األحوال، ن وتحسُّ التقدم عن نتحدث كيفنظل فرببِّكم وإال
أية األحوال؟ ن ولتحسُّ للتقدم شيئًا — تلك لحظتنا ومن — نحن نصنع أن دون األحوال
التحسني هذا يف مسئوليته عن منا كلٌّ ل تنصَّ وإذا األحوال؟ لتحسني عليها نعتمد معجزة
يرتك أن باستطاعته آخر شعب وال األرض عىل تهبط مالئكة وال به يقوم سوف الذي فمن
أطبائنا غري وَمْن أطبائنا؟ من أكثر عالجنا يف سيفهم َمْن مشاكلنا؟ لحل ويتطوع مشاكله
أتريدونه هكذا؟ يكن لم إذا الحل نتصور وكيف العالج؟ مشاكل يحل أن باستطاعته
نستيقظ ال ملاذا وصغرية؟ كبرية كل تصنع أن الدولة ننتظر أن أنريد وبعقوبات؟ بقوانني
مشاكلنا، واملشاكل والدولة، الشعب نحن الدولة؛ نحن أننا حقيقة البسيطة؛ الحقيقة وندرك
اإلصالح، يتمُّ هكذا إذ إرادتنا؟ من تنبع أن بد وال نحن صنعنا من تكون أن بد ال والحلول
مرسوم عىل بناءً حدث أنه أو بقانون، تم إصالًحا أن أبًدا التاريخ لنا ذكر أن يحدث فلم
املشكلة. أصحاب من الناس، من أسفل، من يبدأ غريه مثل مثله اإلصالح أعىل. من يهبط
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يف يسري جرداء حارَّة الجنوب أقىص يف بالٍد إىل ذاهب أني ظني ويف أُْسَوان إىل ذهبت
أني ظني ويف ذهبت وِضيق. كسٍل يف الَحرَّ يناضلون طيبون الوجوه ُسمر أناس شوارعها
بالخشونة املليئة النوبة، صحراء يف املغروسة لبالدنا البعيدة القدم رؤية إىل طريقي يف
الصلب الثقيل البني الرمادي األُْسَواني بالحجر دائًما ذهني يف املقرونة أُْسَوان والشقوق؛
يف يشء أثقل أنه أطفال ونحن نعتقد وكنا الطاحونة. أحجار منه يصنعون الذي القاحل
كلها أُْسَوان أن ظني ويف ذهبت لهشمته. الرجل عىل سقطت لو منه القطعة وأن الدنيا،

الحجر. هذا من ضخمة هائلة أكوام سوى ليست
والناس األقىص والجنوب الحر وجدت كله؛ هذا وجدت وصلت حني أني والعجيب
الشاهق البُْعد عىل الحياة يستطيعون كيف اإلنسان يدري ال الذين بالوراثة املنفيني الطيبني
مليئًا ضيًقا النيل النوبة، وصحراء أيًضا الجرانيت صور ووجدت والتحرض، العاصمة من

محريًا. مارًدا غامًضا واألساطري، بالُجزر
يف أني اعتقادي يف خطأ عىل كنت أنني كله هذا وفوق كله هذا قبل وجدت ولكني
من وتفاعًال حيوية أكثر آخر رأًسا القدم وجدت لقد الجنوبية. قدمنا رؤية إىل طريقي
عىل يحتوي ضخم رأٌس لها نبََت قد األخرية السنني يف القدم أُْسَوان وجدت العاصمة؛
الجنوب يف رأسها وأصبح وضعها تحوَّر قد وبالدنا انقلبت اآلية وأن بالدنا، يف عقل أكرب

الشمال. يف وأقدامها
عنربًا ترى أن يكفي أُْسَوان، خزان من الكهرباء توليد محطة إىل تذهب أن يكفي
من مصنع أكرب يُعترب الذي األيدروجني إنتاج عنرب وليكن كيما، رشكة عنابر من واحًدا
التي الطاقة تعادل كهربائية طاقة يستهلك والذي املاء من األيدروجني إلنتاج العالم يف نوعه
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السد موقع تزور أن يكفي ومصانعها، وشوارعها ببيوتها كلها القاهرة مدينة تستخدمها
يف لوا وعدَّ النيل مجرى وحوَّلوا الجبل وا شقُّ وقد املرصيني الصعايدة ترى أن يكفي العايل،
الدائر بالعمل وأنه القطعة. هذه يف هنا، مرص رأس أن تدرك لكي األرضية؛ الكرة نظام
البناء، معركة معركة: وأنبل أرشف شهداء بشهدائها تصنعه، الذي الجديد باإلنسان فيها،
أن يكفي مرآه؛ العني يبهر ملموًسا حيٍّا وواقًعا وتشييًدا إنتاًجا تحققها التي باالشرتاكية
مرصكانت حياة يف التطورات كانت إذا وأنه مجراه، يغري أيًضا التاريخ أن لتدرك هذا ترى
ويبدأ اتجاهه يعكس املرة هذه فالتطور الجنوب؛ إىل الشمال من األجيال وعرب دائًما تحدث

الشمال. إىل املتدفق املاء مع صاعًدا جنوبنا من
الذين الصعايدة هم العايل. السد بنى الذي اإلنسان هو العايل السد يف ما أروع إن
األسطورية كاألقزام يبدون الذين النِّحاف الُحفاة املمزَّقة، الجالليب نفس يرتدون يزالون ال
الناسالذين هؤالء هم أقاموها. التي الهائلة الضخمة الحوائط بجوار يسريون وهم الصغرية
مجرى وحوَّلوا األصغر السد من انتهوا وباألمس األكرب السد أقاموا الذين البناء، عن يكلُّون ال
وبعرض أمتار ١١٠ ارتفاعه بسور النيل يغلقون أوالء هم وها أُْسَوان، خزان عند مرًة النيل
ان باملجَّ الكهرباء مياهه من يتدفق آخر نيًال الجبل بطن يف ويفتحون القاعدة، من كيلو
نجعل التاريخ، يحرِّك نيلنا ماء سنجعل فصاعًدا اآلن فمنذ التاريخ؛ بحركة املاء، وبحركة
ذاهبني نحيا كنا مثلما البحر إىل أنفه رغم مضيًَّعا ذاهبًا لقدره مستسلًما كان الذي املاء
ومن مصرينا، ة أزمَّ ملكنا مثلما مصريه زمام يملك املاء هذا سنجعل أنوفنا، رغم مضيَّعني

املستقبل. ونصنع نعيش وبالكهرباء الكهرباء، نفجر القدرة هذه
االلتقاء هذا هو الكربى، اإلنسانية العملية تلك هو اآلن أُْسَوان يف يحدث ما أخطر إن
بحرِّية الجديد، املرصي اإلنسان من ومشاركة ومسمع مرأى عىل يحدث الذي الضخم
السد، هذا يف الهندسية السوفيتي االتحاد وقدرة محاكيًا، الغربية أملانيا صناعة بني االلتقاء
وجوده ويُثبت مذهلة برسعة التجربة وتنضجه والفضاء التفاعل يشهد املرصي واإلنسان
الرشق، مع الغرب تناقضات ومن مًعا والرشق بالغرب احتكاكه من ويستفيد معِجًزا، إثباتًا
وتدفع العايل، السد موقع يف اليوم تدور الكربى العبقرية السياسية اإلنسانية العملية هذه
ضد يوم ذات وقف ألنه الخجل؛ بهذا ويعرتف نفسه من يخجل أن إىل مرة ذات بنيكسون

العظيم. املرشوع هذا
إن تقام. ومشاريع هندسية عمليات مجرد هو ليس أُْسَوان يف يحدث ما إن أجل،
الذي إرصارنا تتحقق، التي مبادئنا الحقيقية، ثورتنا حقيقية، ثورة أُْسَوان يف يحدث ما
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الصخر قلب من ننتزعها التي الجديدة حضارتنا ويتغري، يغري الذي إنساننا ثماره، يؤتي
نثور بأن إال بثورة، إال تتم أن يمكن ال كان عملية والضحايا. والدم واألظافر وبالعرق
داالس، أنف لنكرس الجبل، لنحطم أُْسَوان، صخور لنفتت إرادتنا، لنُميل إرادتنا، لنحقق
لنقول مذعور، فأر إىل مخادٍع كلٍب من الغادرة إرسائيل لنُحيل إيدن، ونرشد إنجلرتا لنهزم

فيكون. كن للتاريخ:
قادرون. أردنا إذا قادرون، أننا إحساسك هو أُْسَوان يف وأنت ه تحسُّ ما أروع إن
وثقتنا كشعب، بأنفسنا وثقتنا كمواطن، بنفسك لثقتك استعادتك هو تحسه ما أهم إن
وأن وإخاء تعاوٍن عىل يُبْنَى أن املمكن ومن أصدقاء، فيه يوجد أن املمكن من كمكان بالعالم
املستأنسة واألشجار بالزهور مليئة حديقة إىل والوحوش باألحراش مليئة غابة من يتحول

السعيدات. واألمهات اء األصحَّ واألطفال
ونرجو العالم من الجديدة أُْسَوان تغريِّ وسوف الجديدة، أُْسَوان لتُوَلد العالم تغريَّ لقد

سعيًدا. رحبًا، مسامًلا، بنَّاءً، جديًدا — مثلها — عامًلا منه تصنع أن
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تدور التي املناقشات إزاء الصمت يلزم أن الكاتب واجب من أن أعتقد — زلت وال — كنت
العمل مفهوم من يزيد أو ينقص ما عنده من يضيف أن يملك ال أنه باعتبار عمله؛ حول
أعرف ال غريبًا اتجاًها يأخذ بعضها بدأ «الفرافري» مرسحية حول املناقشات ولكن نفسه.
مسئوًال ليس والكاتب عامًة. والثقافة الفن نطاق خارج أنه تماًما أعرف وإنما أسميه كيف
أيًضا وهو القارئ، أو املشاهد أو الناقد به يخرج خاطئ مفهوم أي عن — رأيي يف —
يهمني كثرية بآراء البعض هذا تربع ولقد بعضهم. بها يتربع التي اآلراء عن مسئوًال ليس

هنا: أدحضها أن — خاصة بصفة —
عالقة والسيد الفرفور بني العالقة أن ألثبت املرسحية هذه كتبت البعضأنني يل نسب أوًال:
املرسحية إن أصحابه. استقاه أين من أدري ال رأي وهو منها، الفكاك إىل سبيل ال أبدية
عىل وإرصار لتغيريه، عاجلة واستغاثة الوضع، هذا عىل غاضب احتجاج رصخة كلها
لكرامة املعني الوضع هذا قاطعة بصفة تحلَّ لم البرشية جربتها التي الحلول كل أن
البرشية؟ بمستقبل تشاؤًما جديد بحلٍّ واملطالبة الحلول هذه نقد يَُعد فهل اإلنسان،

واإللكرتونات الذرة نواة بقضية والفرفور السيد قضية ربطت أني آخرون وزعم ثانيًا:
أن يجب والفرفور السيد بني العالقات إن أقول: أني هذا ومعنى حولها، تدور التي

الطبيعي. القانون هذا خلود لها يكون
إىل «الدراما» أحالوا املوضوع؛ يف الدرامية النكتة يفهموا لم هذا زعموا والذين
ناقد يتصدى أن إال الفهم هذا إزاء أضع أن أستطيع ماذا أدري ولست سيايس. ترشيع
مشكلة حيوية لتجسيد تُبْتََكر التي املرسحية الرؤية بني الفرق إفهامهم ليتوىل مرسحي

والتقنني؟ الترشيع محمل عىل الرؤية هذه أخذ وبني لها، حل وجود وأهمية ما
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من أطول كان هذا فالنًا إن فيه: يقول تعبريًا قصة يف يكتب من مثل هذا يف مثلهم
النخلة، من أطول يكون أن ممكن اإلنسان أن تزعم كيف يقول: من له فيتصدى النخلة،
املرتين؟! يتجاوز ال إنسان وأطول عرشون، أو أمتار عرشة طولها النخلة أن حني يف
«التشبيه» هذا إىل لجات أني هو — رأيي يف — الخاطئ الفهم هذا أوجد الذي إن
«حقيقة». عن يعربِّ «علمي» «قانون» أنه عىل البعض فأخذه «فني» كتعبري «الذري»
بني اإلنسان، وطول النخلة طول بني األرضوالسماء، بني كالفارق هنا املفهومني وفارق

والدراما. الحقيقة بني والفن، العلم
االشرتاكية مع تتعارض بأنها املرسحية اتهموا أن إىل الزمالء ببعض األمر ووصل ثالثًا:
ميثاقنا أن هذا ومعنى االشرتاكية، يف والفرفور السيد ملشكلة حالٍّ تجد لم أنها باعتبار
طريق عن لنا يبحث وراح الجاهزة الحلول رفض ألنه االشرتاكية؛ مع يتعارض الوطني
للمشاكل حلول ابتكار عن عقولهم يغلقوا أن االشرتاكيني عىل أن أيًضا ومعناه ثالث.
الكمال. مرحلة إىل بها للوصول نفسها االشرتاكية عن بل التطبيق، عن تتمخض التي
مستمر تطوير عملية هي االشرتاكية أن يؤمن ثوري كاشرتاكي املرسحية هذه كتبت لقد
االشرتاكية يف االجتهاد باب لغلق محاولة وأي االشرتاكية. وللمفاهيم االشرتاكي للفكر
الخلق عىل البرشي الكائن قدرة إللغاء محاولة ألنها نفسها؛ االشرتاكية ضد محاولة هي

واالرتقاء. والتطور
األستاذ عليه وردَّ هللا، هو املؤلف أن أقصد أنني القدوس عبد إحسان األستاذ ذكر رابًعا:
أن يمكن كان وإن هللا يكون أن يمكن ال املرسحية يف الذي املؤلف أن ذاكًرا داود سامي
رأيي يف املرسحية يف واملؤلف الدين. وتجار املشعوذون خلقه الذي اإلله أنه عىل يُْفَهم
إلًها وليس داود، سامي قصده الذي هللا هو وليس إحسان، قصده الذي هللا هو ليس

أبًدا.
تمثيلها االختالفعىل أو االتفاق والفرفور السيد يحاول الذي مؤلفاملرسحية ولكنه
قصريًا بنطلونًا ويرتدي اإلذاعة يف حلقات يكتب مؤلف إنه فيها. بينهما األدوار وتوزيع
يفكرون يبدءون إنما حينئٍذ ألنهم األدوار؛ توزيع يف يناقشوه أن ألبطاله عنَّ كلما ويصفر
بدأنا إذا فني، عمل أو مؤلف أي تجاه نتساءل بدأنا ونحن وكيف؟ ملاذا ويتساءلون:
وملاذا مًعا، بالحياة ويسعدان يعيشان وجولييت روميو شكسبري يجعل لم ملاذا نتساءل:
بتأليف التسليم نرفض بدأنا أننا فمعناه هذا عن نتساءل بدأنا نحن إذا ينتحرا؟ أن آثر
ونكرب له نؤلف بدأنا نحن ألننا ويتضاءل؛ أذهاننا يف يصغر بدأ أنه معناه شكسبري،
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ما هو وهذا قزًما، أصبح أقل، أو مثلنا أصبح أنه معناه الحلول؛ عليه ونقرتح ونناقشه
إليه. يشري

املرسحية يف املؤلف حجم تضاؤل

وبريانديللو بريخت من املرسحية شكل أخذت أنني النقاد السادة بعض ذكر خامًسا:
إذا أنه رأيي ويف املرصي. الشعبي والسامر الروماني اإلغريقي واملرسح ويونسكو
عمًال ويقدِّم بها ويتأثر جميعها املصادر هذه من يأخذ أن ما مرسحيٌّ كاتٌب استطاع
هذا لست ولكني األوىل؛ الدرجة من عبقريٌّ فهو منها أيٍّ إىل نسبته يمكن ال فيها
بالسامر كان املرسحية هذه يف الوحيد تأثري مصدر أن هو بسيط لسبٍب العبقري؛
علمي مستوى إىل تطويره يف فكرت وطاملا طفل وأنا أحببته طاملا الذي املرصي الشعبي
يتجاهلها أن البعض آثَر ما فإذا الحقيقة، ألنها إال لسبب ال أذكرها حقيقٌة معارص.

ذنبي. ليس هذا يف فالذنب
ولكنه اآلخر، العالم إىل انتقال أنه عىل البعض فِهمه املرسحية يف األخري املشهد سادًسا:
حل إليجاد والسيد الفرفور بها أقام التي التجارب من تجربة سوى ليس ببساطة
املوت وليس املوت حل تجربة يحاوالن ، كحلٍّ الدولة يصنعا أن حاوال فكما للمشكلة.

حيَّني. ككائنني لحياتهما نهاية ووضع نفسه،
إدماج فكرة — نية بحسن — ونسبوا املرسحية عن كتبوا الذين بعض أخطأ سابًعا:
الصالة أبواب من املمثلني بعض ودخول املرسح بخشبة والجمهور املمثلني يف املتفرجني

املرسحية. يف بالنص وارد كله هذا أن والحقيقة امُلخِرج، عمل من أنه إىل
وكان السامر، فكرة من مستَمدة جديدة نظرة أساس عىل كتبتها فاملرسحية
أنه ذكرت ولكني جانب، كل من الجمهور به يحيط دائري مرسٍح عىل تقدَّم أن مفروًضا
ميكانيكية وسائل اتخاذ من بد فال الحالية مسارحنا يف هذا تحقيق صعوبة إىل بالنظر

بالجمهور. املمثلني بامتزاج وتسمح بالصالة املرسح خشبة تصل الديكور يف
كنت الذي النص غري املرسح خشبة عىل امُلقدَّم النص أن مندور الدكتور ذكر كذلك
قررت القراءة لجنة إىل املذكور النص تقديم بعد أني والحقيقة القراءة. للجنة قدمته قد
تِرد بحيث مًعا والثالث الثاني الفصالن يُْدَمج أن املستحَسن من أنه نفيس تلقاء من
كان وإذا نفسه. والسيد وفرفور وامليت السيد وزوجة فرفور زوجة ألسنة عىل املحاكمة
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رأي أن هذا يف فالسبب اإلضاءة؛ بفضل الكآبة بعض شابَُه قد املرسحية يف األخري املشهد
التي للتجارب نهاية توضع أن بد ال املوت بعملية أنه وامُلخِرج مطاوع كرم الصديق
ذكرت، كما إال، ليست املرسحي النص يف املوت عملية أن حني يف وسيد، فرفور بها يقوم
أو التشاؤم عن تنمَّ أن أبًدا يمكن ال والتي بها يقومان التي التجارب سلسلة من واحدة

اليأس.
من وباستطاعة القراء متناول يف أيام بعد سيكون املرسحية فنص العموم وعىل
هذا حدث لو أنه متأكد وإني النص. يف إليها يرجع أن املرسحية أجزاء استيعاب فاته
من محاولة أو تمحيص دون التهم إزجاء يف أحيانًا أرسعنا وما اللبس. من الكثري لزال
ساعات بضع نحن ونستكثر إلنجازها، أعماًرا أصحابها بذل ربما أعمال لفهم جانبنا
املسارع الخطأ، احتمال عن الباحث وقوَف وليس املحايد، املتأمل وقفة أمامها فيها نقف
يجب به! ونندد التشاؤم ندين أننا بها نزعم متشائمة أحكام وكلها األحكام إطالق إىل
النية سوء ننبذ وكيف البعض، بعضنا ويف أنفسنا يف أكثر نثق كيف جميًعا نتعلم أن
عمًال أكتب أن من باملرة، أكتب أال مرة ألف عندي وأَْهَون ملتزم، كاتب إني والرتصد.
ضد هي العمل، هذا لتجسيد تُبْتََكر التي املرسحية الرؤية أن قريٍب أو بعيٍد من أشعر

وأعتقد. به أومن ما
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عندنا، املتوسطة الطبقة جماهري يطارد أصبح الذي الشعار أنه يبدو غًدا، تموت كأنك
الشعار: والفالحني، العمال وبني املدن، يف بأفرعها الرشاء عىل والقادرين الزبائن طبقة
هو األكيد والضمان للنقود، والهالك للبضائع البقاء يشء، وكل يشء أي اشِرت اشِرت، اشِرت
ى حمَّ إىل استحالت ما رسعان لكنها تياًرا بدأت موجة سلعة. إىل لديك قرش كل تحوِّل أن
جماعي جنون حالة أنها إال أسميها أن أستطيع ال صدق وبكل باألمانة ُمطِبق. وجنون
غري إىل العدوى َرست وحتى الرشاء عىل القادرين الناس اجتاحت — الكرة كجنون —
البوليس وتدخل للمحالت، وتكسريًا وطوابري، سعاًرا يسبِّب السوق يهبط سمٌن القادرين.
خشب، مسامري، قماش، حالوة، جبنة، يشء: أي البيع. عن التوقف وأخريًا الناس؛ ملنع
الرجال يشرتي ة ُمِلحَّ حاجة ودون تفكري، ثانية أي وبال أحمق جنوٍن يف آالت، أرض،
هذه يصيب ليته ارتفاع وارتفاعها، األسعار التهاب النتيجة وتكون السيدات، وتشرتي

القادرين. غري املساكني طريقه يف يأخذ لألسف ولكنه القادرة، الطبقة
عربتي كانت للسيارات، مرص رشكة واجن» «فولكس ورشة يف اليوم معظم كنت
ألف وخمسني مائة من أكثر بها قطعت بعدما والكد الكدح أخناها قد الطريق رفيقة
عن الحديث من أخجل كنت كيف أذكر زلت ال املناسبة وبهذه أعوام. خمسة يف كيلومرت
يَُظن كان العربات أن باعتبار صغرية كانت وإن عربة يل أن ذكر مجرَّد حتى أو عربتي

والوجاهة. للزينة تُْستَْعَمل أنها
الكادحون يستعملها — حقٍّ وعن الدين بهاء ألحمد قرأت كما — اليوم العربة ولكن
عيش، أكل آلة اليوم العربة بعضالعمال. وحتى ومحاسبني ومحامني وأطباء مهندسني من
فيه عربتي تتعطل الذي اليوم يف إني األسعار. بأرخص تشرتيه «زمن» أعتقد فيما هي بل
الوقت أضعاف خمسة أو أربعة وأفقد العربة، تكلفه ما أضعاف املواصالت عىل أرصف
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فوجدت الفولكس، من الزمن أباله ما أغريِّ كي الورشة إىل ذهبت املهم منها. أربحه الذي
اآلالف بمئات غيار قطع الدولة استوردت هناك، إىل وصل قد السعار أن — للهول! ويا —
يشء النتيجة ولكن العربات، يف املتمثل القومية ثروتنا من الجزء ذلك إلنقاذ الجنيهات من
ما فقط ليس القتناء مجنونة ى حمَّ يف اندفعوا العربات أصحاب أمل. بخيبة املرء له يصاب
منهم البعض تاجر بل يحتاجونه، ما أضعاف أضعاف وإنما الغيار، قطع من يحتاجونه
القطاع ورشة من لها املحدد بالسعر يأخذونها فكانوا السوداء السوق يف الغيار بقطع

سعرها. بأضعاف الخارج يف ليبيعوها العام
فيها ثابٌت العربات، إلحدى عمل» «قائمة الورشة مدير املنعم عبد املهندس أراني ولقد
أن عرفت وإذا واحد. شهر يف مرات ثالث وخلفية أمامية فوانيس لها ُركِّبَت قد الورشة أن
فانوس عىل ليحصل القديم «فانوسه» زبون كل يُسلِّم أن — للتالعب منًعا — قررت الورشة
وراء الكائنة املهزلة ألدركت بمحرضبوليس؛ الرسقة هذه وإثبات رسقته حالة يف إال جديد،
فوانيسه أن صاحبها فيها يبلغ بوليس محارض ثالثة العمل» «بقائمة فملحق العربة؛ هذه
إال الفوانيس بهذه العربة صاحب سيفعل ماذا بربكم واحد. شهر يف مرات ثالث َقت ُرسِ قد
يشغل أن مفروض عام موظف بل عام، موظف أنه عرفنا فإذا فيها؟ ويتاجر يبيعها أن
بدأ التي الهوَّة مدى ندرك أن ألمكننا الوطن؛ مصالح ويحمي القانون فيها يطبق وظيفة
صغار تجار إىل رشفاء مواطنني من االقتناء ى حمَّ فتحوِّلهم فيها، يرتدَّون مواطنينا بعض
يقولون كما — الحي لحمنا من نقتطع زبائنها. وهم خالقوها هم سوداء سوق يف حقريين
يتورَّع فال العطب، من املواطنني عربات لننقذ غيار قطع بها نشرتي صعبة عمالت —
كسب يف طمًعا لصصغري إىل نفسه يحيل أن من — املذكورة العربة كصاحب — مواطن
بعد غيار قطع تَِرَد أالَّ خوفه فرط من مجنون جشع إىل نفسه يحيل أو جنيهات، بضعة

الغيار. لقطعة بديالت عرشة ربما أو أربعة أو ثالثة بامتالك لنفسه يسمح هذا؛

الغرائز ألحط ارتداد

أصاب جماعي ذعر ظاهرة أنها إىل تفكريي وهداني الظاهرة، تلك يف طويًال أفكر ظللت لقد
لتأكيد يدفعها دنيء حيواني خوف الغد، من ذعر بالسليقة، املذعورة املتوسطة الطبقة
مصالح وطء النهب، أمكن، إن الرسقة حدود، بال التملك األكثر، التملك طريق عن ذاتها
ظاهرة غريهم، بحقوق بكثري، حقهم من أكثر هو بما يفوزوا أن سبيل يف باألقدام غريهم
غرائز أحطِّ إىل ارتداًدا كونها عن تخرج ال فإنها وصفها يف قيل مهما اجتماعية أخالقية
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بالعكس للذعر، مكان ال أن لوجدنا قليًال حياتنا تأملنا لو ونحن الذعر. لحظة يف الحيوان
مواد بعض يف أزمات هناك كانت إن حتى بل االطمئنان، عىل وتدل تؤكد العالمات كل
وال الزجاجة عنق نغادر وأننا الحل، إىل طريقها يف أزمات فهي اليوم الحياة أو التموين
عيني من بجانٍب الحظت لقد والتدبر. للتأمل لديها وقت ال الطبقات هذه ولكن عليه، نُْقِبل
تتوقف أن دون حتى القماش من املتتالية القطع تشرتي األقمشة محالت أحد يف سيدًة
فحتى لهذا؛ يدفعها كان ما هو مروع حقيقي ذعر القماش؛ نوع أو اللون لتتأمل لحظة

الحد. هذا إىل اإلنفاق يف أرسفت ما غًدا، ستقوم القيامة كانت لو
أخذناها لو واإلرشاد، النصح حاولنا لو مالطة يف نؤذن جميًعا، وأننا أني، وأعتقد
الدرجة إىل وصلت قد الحال أن أعتقد إني التوعية، وتحلها الوعظ يحلها أخالقية كمشكلة
تلك عىل البارد املاء تسكب الة فعَّ وترشيعية قانونية إجراءات اتخاذ من معها بد ال التي
تجار ملقاومة بكثري رصامة أكثر ترشيعات إىل حاجة يف نحن املحمومة. املذعورة العقول
تعميم من بد ال الوقت نفس ويف سواء. حد عىل السوداء السوق وزبائن السوداء السوق
بد ال حتمي أمر ولكنها ومجهوًدا وقتًا ستستغرق يسرية ليست مهمة إنها البطاقات، نظام
املواطن حماية أجل من وأساًسا أوًال وإنما فقط، ى الحمَّ هذه إيقاف أجل من ليس منه؛
لكل البطاقات هذا، الحرش يوم يف وحقه نصيبه يجد أن أجل من والفقري، الدخل املحدود
مادة ولكل للطيور، للحم، للسمن، للجوارب، لألحذية، — أمكن إن — لألقمشة يشء،

حيوية.
من بد ال عصا عصا، إال يوقفه أن يمكن ال املذعورة الحيوانات من القطيع هذا إن

قادرين. غري ولكنهم محتاجون أنهم ذنبهم كل الذين اآلدميني لحماية استخدامها
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السميع معرضعبد

أستطيع ألني ربما الزيتي. التصوير هللايف عبد السميع عبد الفنان ألعمال أعرفرسحبي ال
بمثل الفرشاة خالل من انفعاله يل يوصل أن بإمكانه — الكاتب وهو — ألنه ربما قراءته،
ذهبت أيام بضعة ومنذ كبري، باهتمام أعماله أتابع ولكني بالقلم. يمسك حني يستطيع ما
دفعات، عىل الفنية األعمال أستوعب أن أحب وأنا رسيعة، زيارة يف الثاني معرضه إىل
مرة، ألول تسمعها حني املوسيقية كالقطعة خاص طعم عندي دائًما لها األوىل واالنفعالة
شك ال رؤية. أول تراه جميل مشهد كوقع وهلة، ألول َوْقعها أذنيك يداعب حني كالقصيدة
ومذاق جمال ولكنه ومذاقه، جماله اآلخر هو له مهٍل عىل واستيعابه العمل يف ق التعمُّ أن
املتعة مع اللحظة تلك عشت الرسيعة الزيارة تلك يف وهكذا، األول. الطعم أثر أبًدا يُلغي ال
كثري كان طريق، عن يبحث السميع عبد كان األول معرضه يف السميع. عبد ألعمال األوىل
عرفت ولقد منفصلة. تشكيلية لونية تجربة إىل تتحول أن لوحة كل تكاد واآلراء، النظريات
آخر من تنطق تكاد «املرصية» ملحت حني الطريق أول عىل قدمه وضع قد السميع عبد أن
وصينيته ورشبه الشاي إن واختياره. املوضوع يف املرصية اآلونة؛ تلك يف وتجاريبه لوحاته
التعبري يف واإلغراب لها، وسجَّ السميع عبد اكتشفها متعة الفالحني عند ورشفاته وفناجينه
قد السميع عبد وكان الشجرة، طالع يا اخرتع حني املرصي الفنان بها نطق مرصية طبيعة
الثاني املعرض هذا يف اللون. وتوزيعات للرتبيعات استعماله يف اإلغراب مفاتيح أوائل ملس
عرف انطلق، ثم صدره عليه وضمَّ وجده قد كان طريق، عن البحث السميع عبد يعدم لم
التي والنتائج األهداف أروع وما ونتائج، أهداف عن البحث هذا، بعد همه وأصبح الطريق
أنه فالغريب اللوحات؛ كل عن أتحدث ال إني الثاني، معرضه يف السميع عبد إليها وصل
أو يتهجى، صاحبها كان لو كما تبدو غريها كثريات توجد كربى قمم اللوحات بعض بينما
الذًعا الكارتونية رسومه يف السميع عبد نجد بينما أننا والغريب صاحبها. غري كان لو كما
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صور نفيس، «إسرتبتيز» عملية ألبطاله يضع يكاد صارًخا القصرية قصصه ويف يُدمي يكاد
شاعريٍّا رءوًما حامًلا جانبًا وشخصيته، تكوينه من ثالثًا جانبًا تُرينا الزيتية السميع عبد
واسع التفاؤل واهن اإلرشاق حزين نبيًال جانبًا وبأناملها، أم بمشاعر يرسم وكأنه رقيًقا
وإنما بها يلون ال باهتة؛ ليست ولكنها هادئة ألوانها مسيح؛ بفرشاة يرسم وكأنه الصدر
هدف. بال أخرى أحيان يف هائمة أحيانًا، راقصة ضوئية موسيقى إضفاء يف يستعملها
نفيس يف دخلته، مما كثريًا أََخفُّ أني أحس — األول يف يقٌظ — وأنا املعرض من خرجت

نعناع. حبات فمي يف ألُوك وكأني منعش إحساس
السميع. عبد يا شكًرا
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السلطة االشرتاكي االحتاد لنجربمنح

تفاخًرا هذا أقول وال االشرتاكي، االتحاد مشكلة يف أفكر طويًال نفيس إىل أجلس ما كثريًا
ولوجه الحقيقة، لوجه أقولها إنما العامة، مشاكلنا يف أفكر نفيس وبني بيني ألني وإظهاًرا؛
فيجد الخاصة مشاكله يف بعمق يفكر حني إليه يصل أن بد ال اإلنسان أن أعتقد آخر
تجربة أرقب إني إليها. منعكسة ومرتدة العامة مشاكلنا من العميقة بجذورها نابعة أنها
عميل وحدة ويف قريتي، وحدة يف أرقبها شديد، كثب عن عامني منذ االشرتاكي االتحاد
املشاكل يف الجريدة وبني قريتي بني الشاسع الفارق مع أنه والغريب الجمهورية. بجريدة
هنا العاملني أو املنتخبني لألعضاء والسيايس والثقايف االقتصادي واملستوى والظروف
املشاكل هذه وأبرز الحالتني، يف واحدة االشرتاكي االتحاد مشاكل أن املدهش أن إال وهناك،
قيادة إمكانها عدم أدق بمعنى املجالني، يف االتحاد لجنة فاعلية انعدام هو وأهمها جميعها

املجالني. يف املواطنني
حدث وإذا قام. القيادة أجل من لشعبنا، الحقيقية القيادة هو االتحاد أن فاملفروض
االتحاد فشل مثًال قريتنا يف لوجوده. األول املربر فقد أنه فمعناه عليها القدرة وفقد
معطَّلة شهرين بقيت أنها درجة إىل النور ماكينة إلدارة الالزمة النقود جمع يف االشرتاكي
الشهر، يف الثالثة الجنيهات تتعدى ال قروش وتشغيلها، قروشإلصالحها بضعة انتظار يف
صوت آالف وثالثة مواطن آالف سبعة من جنيهات ثالثة جمع يف قرية قيادة تفشل وأن
انتخابات نتيجة جاءت لجنة أنها حني يف باملرة، قيادة ليست أنها ببساطة معناه انتخابي
إال اللجنة أعضاء الزمالء لكل احرتامي ورغم الجريدة يف وهنا واكتساح. حامية ومعركة
أو للعمال خاصة مطالب هناك كانت إذا إال نشاط بأي للجنة أحس لم شخصيٍّا أني
واجتماعات بالحارضين. اللجنة إليها تدعو التي االجتماعات تمتلئ حينئٍذ بالدار، للعاملني
والحقيقة واجبات. إىل حركة وليست مكاسب إىل حركة فيها الحركة ألن بها؛ يُْعتَد كهذه
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هو فما االتحاد، لجان كل يف عامة ظاهرة إنها فقط، جريدتنا أو قريتنا لجنة ليست أنها
السبب؟

أن تستطيع أخرى طريقة توجد فال البعض؛ يعتقد كما االنتخاب هو ليس السبب
األعضاء تقاعس ليس والسبب الطريقة. هذه من أصلح الحايل الوقت يف األعضاء بها تختار
وقدرتهم بغريتهم ومعروفون النشاط ذوي من كلهم كأفراد األعضاء فهؤالء الهمم؛ وضعف

كأفراد.
فاعليته عدم يف السبب هو ككل االشرتاكي االتحاد فاعلية عدم أن رأيي يف السبب
ككل. فاعليته عدم يف السبب هو كلجان فاعليته فعدم أيًضا؛ صحيح والعكس كلجان.

االتحاد وقانون ميثاقنا إن حياتنا؟ يف االشرتاكي االتحاد دور هو ما أوضح: بمعنى
لكافة األم التنظيم هو االشرتاكي االتحاد أن عىل تنص التي بالعبارات حافل االشرتاكي
للسلطات األعىل املصدر هو آخر بمعنى والحكومية، والربملانية السياسية تنظيماتنا

جميعها.
مشكلة هناك كانت ملا فعًال األساس هذا عىل قام قد االشرتاكي االتحاد كان ولو
وحل وقيادتها وتوعيتها جماهرينا تحريك عىل القادرة وقيادتنا قوتنا فعًال االتحاد وألصبح
عندنا؛ للسلطات املعروف الواضح املصدر ليس االشرتاكي االتحاد أن املشكلة إنما مشاكلها.
سلطة، لها واملؤسسات وتُقيِّم، وتُنشئ وتُعنيِّ وتنفذ تحكم هي إذ سلطة؛ لها فالحكومة
االتحاد سلطة هي فأين والخاص، العام والقطاع الحكومة محاسبة سلطة له األمة ومجلس

االشرتاكي؟
هو الخريية أو االجتماعية التنظيمات من وغريه سيايس تنظيم أي بني يفرق الذي إن
الوحدة لجنة ولكن إليه، املنضمني أعضائه عىل — األقل عىل — تنفيذ سلطة يملك األول أن

أعضائها. عىل السلطة لها ليست
نفس يف الرقابة، عملية شعبيٌّ تنظيٌم يتوىل حني إال تكون ال الشعبية فالرقابة
وجهة تتغري وحدها الطريقة بهذه األخطاء. لتصحيح التدخل باستطاعتها يكون الوقت
االتحاد نحن أننا باعتبار أنفسنا وإىل االشرتاكي، االتحاد إىل — كمواطنني حتى — نظرنا
ونراقب بأنفسنا، أنفسنا ونحكم بأنفسنا، أنفسنا نقود بواسطته أننا ألدركنا االشرتاكي،
أن باستمرار علينا يجب الذي العصبي عنا تجمُّ مركز أنه بقوة لشعرنا بأنفسنا، أنفسنا

وكقيادة. وكشعب كأفراد الذاتية قدرتنا ندعم إنما حينئٍذ ألننا ونقويه؛ ندعمه
بال سيايس تنظيم فأي املقرتح؛ السيايس التنظيم تكوين الحل لهذا بديًال يصلح وال
سلطاته االشرتاكي االتحاد بمنح بالعكس محتوى. بغري شكٌل هو إنما سلطة أو فاعلية
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االشرتاكي، لالتحاد املحرك ليس السيايس التنظيم من نجعل إنما والقوانني بامليثاق الواردة
— يكون أن يجب املوتور ألن يحدث؛ أن يمكن ال وكما متصور هو كما املوتور ليس
ومتحرك قائم التحاد القيادة جهاز سنجعله وإنما كله، التنظيم ضخامة يف — األقل عىل

الصحة. تام حيٍّ لجسٍد وينظر عاقل وعي وجهاز بالفعل،
زكريا السيد وزارة يف جديدة وجوه ثالثة عن األعزاء القراء أحدِّث أن باستطاعتي
ال التي األشياء فمن للقراء، ألقدِّمهم كلهم أعرفهم لو أودُّ كنت وكم الجديدة، الدين محيي
مواطنون. أننا عىل لنا املسئولني ومعاملة مناصب، أنهم عىل للمسئولني معاملتنا لها أسرتيح

عظيم. كبري واحد شعب يف أفراد آدميون، وذاك هذا قبل إننا
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األحد

للهرم، املجاورة القرى إحدى يف يتم جماعي زفاف عن أسابيع عدة من قرأته قد كنت خرب
ملولد الكبرية الليلة توافق العام ليايل من واحدة ليلة يف شاب مائة من أكثر زواج يتم حيث
جماعيٍّا زفاًفا للتوِّ أتذكَّر ووجدتني الخرب هذا اليوم تذكرت الصالحني. هللا أولياء من ويلٍّ

عاملنا. غري عالم يف يحدث آخر
ذي صاروخ قمة عىل يحيا عالم يف والزفاف الحب أحاديث إىل أحوجنا ما والحقيقة،
الزفاف هذا فيه يحدث الذي العالم معه. ويُفنينا ويُفنيه لحظة أي يف ينفجر قد ذري رأس
أن يف بأًسا أبًدا أرى ال بل النمل. عن الحديث من أيًضا بأس وال النمل، عالم هو اآلخر
حياته يقيضمعظم مجتهد، ُمِجد مجتمع فالنمل نسلك؛ وكيف نحيا كيف النمل من نتعلم
تلك أيامه وأسعد ويحتفل، فيها يفرح التي أيامه اآلخر هو فله هذا ومع يكل. ال عمل يف
تمهيًدا الذكور إىل جحر كل ملكات فيه تَُزفُّ حيث الجماعي الزفاف يوم هو وأَْرَوعها
عىل يزيد ما فله واحًدا؛ نوًعا ليس والنمل النوع، وإكثار جديدة نمل مستعمرات إلنشاء
وعدة ملكات عدة من مكونة جماعة هيئة عىل يحيا نوع وكل نوع، ألف عرش الخمسة
الشغيلة، أو الفعلة اسمها ذكور وال فيها أنوثة ال أفراد من مكونة العظمى وغالبيتها ذكور،
أنواع من نوع وكل عمل. من الجماعة حياة تتطلبه ما بكل القيام هي الوحيدة ووظيفتها
أو الصيف أيام أحد عرص به لالحتفال يختار به، خاص جماعي زفاف يوم له النمل
قبل قائمًة العظيم الحدث لهذا االستعداد عالمات تلمح أن بد ال ولكنك الدافئة، الربيع



عِرصه شاِهد

واندفاع الَفَعلة أفراد بني الحركة ازدياد العالمات هذه وأُوىل ساعات. بعدة أو بأيام يومها
املحيطة املنطقة من بقعة كل تجوب منه وخارجة الُجحر إىل داخلة منها كثرية جماعات
موكب خروج قبل األعداء من خلوِّها من لتتأكد منتظمة حراسة وتحرسها وتفتشها به

امللكي. الزفاف

الفرح؟ يوم يبدأ كيف

هو به تقوم الذي الوحيد والعمل يُذَْكر، عمل أي للجماعة الَفَعلة يؤدي ال بالذات اليوم هذا يف
دون الجديدة وأجنحتها امللكات بمرور لتسمح إليه املؤدية واملمرات الُجْحر مدخل توسيع
حجمهن وألن هذا، الزفاف يوم يف إال أبًدا الجحر يغادرن ال النمل وملكات أذى، يلحقها أن
«املريمسينيا» املسمى النوع يف كما — نادرة حاالت يف ويبلغ العادي النمل حجم من أكرب
قد وامللكات خاصة، املمرات توسيع من بد فال العادية، النملة حجم ِضْعف آالف سبعة —
ولهذا العليا؛ الجو طبقات يف يتم ولكنه األرض عىل يتم ال النمل فزفاف أجنحة، لها نبتت
بعدها. وتسقط فقط هذه العسل شهر رحلة يف تُستخَدم أجنحة والذكور للملكات تنبت
النمل جحور من قريبة نالحظها التي األتربة أكوام عن املسئول هو هذا املمرات وتوسيع

الزفاف. يوم اقرتاب عىل تدل وهي الربيع، بدايات مع
الَفَعلة بني تحدث عادية غري ومرج هرج حركة تبدأ النهائية االستعدادات تتم وحني
امللكات وتبدأ يتحرك. بدأ قد املوكب يكون إذ السبب يتضح أن يلبث ال ثم الجحر، خارج
تثبيت عملها الَفَعلة من أفراد أربعة أو ثالثة وذََكر ملكة كل أعقاب ويف الظهور، يف والذكور
املدخل عن بعيًدا سحبها وأيًضا الجديدة، بأجنحتها تنطلق ال حتى األرض يف منها كلٍّ
حتى امللكات عن كافيًا بُعًدا بعيدة الذكور إبقاء وذاك هذا من وأهم لغريها، الطريق لتُفسح

األرض. عىل وهما بينهما اتصال أي يحدث ال
تفعل مثلما «تماًما األجنحة تجربة يف ذكر وكل ملكة كل تبدأ كله املوكب يخرج وحني
الخلف من والذكور امللكات إمساك الَفَعلة وتتوىل الطريان»، ممرات نهاية عند الطائرات
كبرية جماعات هيئة عىل الُجحر خارج متجمعة فتجدها الَفَعلة بقية أما التجربة، أثناء يف
أجنحة يملك ال أنه مع اآلخر هو يطري أن بعضها ليحاول حتى الغبطة بادية الحركة كثرية

الطريان. باستطاعته وليس
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غريبة ظاهرة

جحور يف وساق قدم عىل قائمة مماثلة استعدادات تكون الوقت نفس يف أنه والعجيب
يُْعَرف وال املجاورة. املنطقة أنحاء جميع يف النوع لنفس املنتمية النمل مستعمرات كل
نفس عىل بينها اتصال ال التي املتباعدة الجماعات هذه اختيار يقع كيف الدقة وجه عىل
الزائدة املتساوية الحساسية إنها يقول: بعضهم الزفاف. لتنفيذ والدقيقة والساعة اليوم
اليوم نفس تختار لكي النوع نفس مستعمرات تدفع التي والرطوبة الحرارة لدرجات
عامل واحد مشرتك زفاف يوم بوجود ولكن يكفي. ال وحده التفسري هذا ولكن والساعة؛
التزاوج من بدًال أقوى، جديد لجيل يؤدي الذي املتبادل للتزاوج الفرصة إتاحة يف ا جدٍّ هامٌّ
النسل. ضعف إىل — الواحدة العائلة كزواج — يؤدي الذي الواحد الُجحر أفراد بني الداخيل

الزفاف

بعض تالقي قد الطريان. يف عذراء ملكة أول تبدأ املوكب ظهور من قليلة دقائق بعد
بقية تتبعها ُقُدًما الصعود تُعاود أن تلبث ال ولكنها للهبوط وتعود األمر أول الصعوبة
وذكورها األخرى املستعمرات ملكات تكون اللحظة نفس ويف وبالضبط والذكور. امللكات
وذكورها املنطقة يف املنترشة الكثرية املستعمرات ملكات من تتكوَّن وبهذا تطري، بدأت قد
إىل صاعدة، حلزونية حركات يف العليا الجو طبقات إىل طريقها تأخذ نملية ملكية سحابة
وهو الزفاف موكب أما بامللكات، الذكور باتصال فيها يُْسَمح التي الطبقات إىل تصل أن
فإذا بامللكات، اتصال أي وبني الذكور بني برضاوة تُحول النمل ففعلة األرض عىل يزال ال
ونالها؛ مجاورة عذراء ملكة عىل وانقضَّ مرافقيه من وتخلَّص أعصابه الذكور أحد فقد
ما فغالبًا الشقي الذكر أما الزفاف، موكب يف وتشرتك أيًضا تطري عليها املعتدى فامللكة
تظل امللكية: الساحة إىل ولنُعد امللكة. عن بعيًدا وجذبه شدِّه عملية أثناء يف حتفه يَْلَقى
الخايل النقي والهواء الشمس بأشعة حافلة جوية طبقة إىل تصل حتى صاعدة ملكة كل
ينالها، أن بجوارها وجوده يصادف الذي للذكر تسمح فقط وهنا واألتربة، الشوائب من
عىل قدرتها يُعيق مما ظهرها فوق لحمله تضطر هي إذ خطأها؛ تُدرك أن تلبث ال ولكنها
كاهلها عن تنفضه حتى الذكر تناضل تبدأ األرض تجاه تهوي تبدأ حني فهنا الطريان،

وهكذا. آخر ذكر بها يظفر لكي جديد؛ من الصعود إىل وتعود
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العسل ساعة نهاية

األرض إىل طريقها فتأخذ بامللكات التعب يحلَّ حتى قائمة والهبوط الصعود عملية وتظل
حراًكا. يُبُْدون ال راقدين إليها، سبقوهن قد الذكور تجدن حيث

لهن يُْسَمح ال امللكات فمعظم مشكلة؛ تواجه نفسها لتجد رحلتها من امللكة تعود
مستعمرات إقامة كله الطائر الزفاف يوم من الهدف إذ القديمة؛ مستعمراتهن إىل بالعودة
مراسم بآخر تقوم تجده وحني يحميها، ت مؤقَّ ملجأ عن تبحث امللكة تبدأ حينئٍذ جديدة.
إىل أجنحتها بها تُسقط قوية انتفاضة تنتفض فجأة ثم للحظة، ساكنة فتقف الزفاف
خالل امللكة عليها تتغذى دهنية مواد إىل تتحول تُحركها كانت التي العضالت بينما األبد،
تضع حتى لنفسها تصنعه الذي الجحر يف قابعة تبقى أن فيها عليها التي الكثرية األسابيع
مستعمرة منها وتتكون العذارى منه وتخرج أخرى أسابيع عدة بعد يفقس وحتى البيض،

وفَعلِتها. وذكورها بملكاتها جديدة
إذا منه خرجت الذي الجحر إىل تعود بأن للملكة يُْسَمح قليلة أخرى أحيان ويف
شهر رحلة بعد امللكة تتطفل أقل أحيان ويف تقوية. إىل حاجة ويف ضعيفة املستعمرة كانت
جحر حول تحوم تظل فهي خبيثة؛ طريقة هذا أجل من وتتبع أخرى، مستعمرة عىل العسل
«فجماعات املستعمرة، هذه نمل رائحة تكتسب حتى عليها تتطفل أن قررت التي املستعمرة
املستعمرة أفراد يتعرف بحيث مستعمرة لكل خاصة رائحة بوجود بعضها عن تتميز النمل
املتقاربة الروائح بني التمييز عىل النمل وقدرة الرائحة. هذه بواسطة البعض بعضهم عىل
دهشة بني الجحر امللكة تقتحم يومني أو يوم وبعد اإلنسان.» قدرة من مرة مائة أكثر
املسيطر الذهول فرصة امللكة وتنتهز رائحتهم، لها ولكن غريبة نملة فهي وعجبهم؛ الفَعلة
توجد حيث الحضانة حجرة إىل مبارشًة طريقها وتأخذ املقاومة بعض أحيانًا يتخلله الذي
الوضع هذا عىل تبقى وقد ظهرها، تمتطي مفاجئة وبحركة صغارها، ترعى األصلية امللكة
رقبة تقطع وتراقبها تحيطها ما كثريًا التي الفعلة جماعة من تسرتيح لكي ولكنها أياًما.
أجيال وتنشأ أمان، يف حينئٍذ بيضها وتضع مكانها وتأخذ املنشارية بأطرافها غريمتها
يلبث ال سنوات بضع وبعد فشيئًا شيئًا ولكن والقديمة. الجديدة امللكة أبناء من مشرتكة

املتطفلة. الغازية امللكة أبناء من كلها املستعمرة وتُصبح يندثروا أن القديمة أبناء
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االثنني

والتي الشاطئ» «عىل سماها التي شوت» «نيفل الكاتب رواية أقرأ وأنا ره أتصوَّ كنت ما آخر
أتصوره كنت ما آخر االسم، نفس يحمل سينمائي كفيلم القاهرة يف أسبوعني منذ رأيناها
فإذا للكتاب؛ ُفِجْعُت أني والحقيقة الصورة، هذه عىل يأتي وأن الرواية، يف ذكرنا يأتي أن
من وأثًرا جودة أقل األدبي العمل عن املأخوذ الفيلم يكون أن عىل جرت قد العادة كانت
عمًال يُعترب رائٌع إنسانيٌّ فالفيلم الشاطئ»؛ «عىل يف حدث ما هو فالعكس نفسه، العمل
الذري اإلشعاع ظل وكيف ،١٩٦٤ عام يف تمت ذَرِّية حرب بعد الحياة ر ويُصوِّ ممتاًزا، فنيٍّا
الذي كالبيت خراب األرضية والكرة الفيلم بنا انتهى حتى فشيئًا شيئًا األحياء عىل يقيض

أصحابه. كل مات
ولكن فقط، فنٍّا تصبح ال الذروة إىل تصل حني الدعاية ولكن الحرب، ضد دعاية فيلم
سعة ورغم الفيلم، من بكثري أضعف املكتوبة الرواية فاعلية. وأكثر الفن من أرفع شيئًا
أريد ولكني العملني، بني أقارن ال هنا وأنا والتخريف. بالحشو مملوءة فهي مؤلفها خيال
أصدقه ما أحيانًا! التخريف أصدق ما إذ يخرِّفون؛ حني الغربيني الُكتَّاب عىل أفرِّجكم أن
طويل! ألمد الناس عن إخفائها يف صاحبها ينجح قد التي النفس مكنونات عن الكشف يف
الحرب، لهذه أدت التي واألسباب األحداث يناقش أن الرواية فصول أحد يف املؤلف يحاول

الحرب. قيام عن املسئولني نحن سيجعلنا أنه أتصور كنت وما
الحوار: هذا معي واقرءوا املؤلف، عبقرية عنه تفتَّقت ما هو هذا ولكن
ولندن؟ واشنطن الروس هاجم بعدما إذن ت تمَّ املأساة أخريًا: بيرت قال
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املدى بعيدة روسية طائرات كانت لقد هاجموا؟ الروس إن قال وَمْن دوايت: فقال
القاهرة. من جاءوا مرصيون طيارون يقودها كان ولكن ٦٢-٦س» «ب طراز ومن

هذا؟ من متأكد أنت هل –
أن ووجدوا للهبوط لبورتريكو ذهبت التي الطائرة اضطروا لقد تماًما. متأكد –
وأوديسا ليننجراد رضب وبعد األوان فوات بعد هذا وجدوا ولكنهم مرصي، طيار قائدها

وغريهما؟
خطأً؟ روسيا رضبنا أننا أتعني –

ولكنها بها يعرتف لم أحًدا إن الحقيقة. هي هذه لألسف أوزيورن: جون فقال
من أحد يعرف ولم أبيب تل عىل سقطت التي القنبلة بتلك الكارثة بدأت لقد الحقيقة.
اليوم ويف لإلرهاب، القاهرة فوق أنجلو-أمريكية جوية مظاهرة قامت هذا وعىل أسقطها؛
ولندن، واشنطن لرضب املدى البعيدة الروسية قنابلهم قاذفات كل املرصيون أرسل التايل
فاعتقد لندن. إىل واثنتان واشنطن إىل واحدة منها وصلت طائرة عرشة ثالث أرسلوا
بَت ُرضِ وهكذا فوًرا، عليه بالرد وأمروا مفاجئ شيوعي هجوم أنه الدولتني يف املسئولون
لشدة — الحقيقة وبدت وأمريكا. أوروبا بالد كل برضب الروس فردَّ وليننجراد موسكو

العقل. يصدقها يكاد ال مذهلة — بساطتها
الحرب؟ ويوقفوا فيُصلحه الخطأ إىل الجانبني من أيٌّ يفطن لم وملاذا –

تتوقف. أن فمستحيل الحرب اندلعت إذ الكابتن: فقال
وتكاليفها أثمانها أصبحت قد كانت النووية القنابل أن سببها املأساة الذرة: عالم وقال
كربى دولة أي تهزم أن باستطاعتها أن منها كلٌّ فاعتقدت الصغرى، الدول متناول يف

مفاجئ. ذري بهجوم
بعيدة طائرات ترسل روسيا ظلت لقد الطائرات. هي األخرى واملأساة الكابتن: وقال

واألردن. إرسائيل تسلح بريطانيا وظلت املرصيني، إىل املدى
قيام عن املسئولني هم الروس نعترب أن نستطيع ال الواقع وقال: الذرة عاِلم وتمطَّى
هي ليست الكربى فالدول أنفسنا؛ عىل اللوم نلقي أن نستطيع ال وكذلك الحرب، هذه

الالمسئولون. أشعلها الصغرى، الدول أشعلتها الحرب السبب؛
الذي الجزء ذلك خاصًة كله أورده أن بودِّي كان وكم الحوار، من القدر بهذا وأكتفي
مع الحرب من انتهائهما عقب والصني روسيا بني نشبت التي الحرب عن املؤلف فيه يتكلم
أجل من الصني ضد ذرية حربًا تُشعل أن ارتضت قد روسيا أن وكيف الغربي، املعسكر
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العاملية؟! الحرب قيام يف السبب نحن هل

لتستطيع الروسية املدن خارج قنابلها ألقت الصني وأن شانجهاي، ميناء عىل الحصول
أريد فأنا آخر؛ ويشء الحيز، ولكنه وتستعمرها. بسنني الحرب بعد ألرضها تضمها أن
وافرتاءات وأخباًرا أقواًال الرأي هذا يصبح ال حني فينا الغرب لرأي مثًال أرضب أن فقط
أبطال ألسنة عىل يدور وحواًرا تُْكتَب قصًصا يصبح حني ولكن وصحفه، إذاعاته ترددها
ولكن الحقيقة، ترى ال حتى األعني ومعصوبة ُمضلَّلة صحيح الغربية الشعوب روايات.
ومثقفيه وقادته العاديني أفراده من كثريين إن لنا. الغرب نظرة يف هذا من أعمق يشء هناك
للند. الند معاملة لهم معاملتها بَْلَه مثلنا، دولة استقالل أبًدا يهضموا أن يستطيعون ال
يمكن ال مالك أجري، إىل مالك نظرة دولية، طبقية إقطاعية وبنظرة أعىل من يروننا إنهم
للند، الند معاملة ويعامله سالحه نفس وعنده مثله مالًكا األجري يصبح أن أبًدا يهضم أن
ولكنه يكبته، أن املؤقتة مصالحه تستدعي قد حقًدا أسود، حقًدا علينا يحقد فهو وكذلك
والحمد النهاية عالمات إنها قصة. يف حوار هيئة عىل كليوباترا، هيئة عىل منه يفلت أحيانًا
كلها فالظروف املريض؛ الرجل هيئة عىل جاءت العثمانية اإلمرباطورية نهاية كانت وإذا هلل.
الصواب فقدان سيدفعه الذي املجنون الرجل هيئة عىل ستأتي الغرب نهاية أن إىل تشري
وهو بعينه، الصواب هي وأفعاله آراءه وأن الوحيد العاقل أنه يعتقد واملجنون الهالك. إىل
تتحرش طائراته ويرسل باألكوام النووية القنابل يصنع إنه الغرب. يفعله ما بالضبط
حقيقي إيمان عن يعتقد هذا ومع فعًال، الخاطفة للحرب ويحرضِّ عليها وتتجسس بروسيا
تراثه عىل والحارس وسالمه العالم أمن عن املسئول أنه — بعينه الجنون هو وهذا —
بأنيابه ويخدش ويعذبهم ملوَّنيها ويضطهد فعًال الشعوب يحارب الغرب إن وحضارته.
وعن يرص— هذا ومع واقعة، حقيقية حربًا الحرية ويخوضضد الدول استقالل وأظافره
رعونة لوال اإلنسانية أمام الطريق وييضء املشعل يحمل الذيظل هو أنه —عىل أيًضا إيمان
بنورستانيا املريض الرجل الكبار. بني بالوقيعة ومشيها مسئوليتها ولوال الصغرية الدول
— أيًضا واملريض وتخريفه؛ خياله قمة يف وهو حتى ينساها ال وحمايتها، إرسائيل اسمها
وبالذات واإليجيبتوفوبيا باألرابوفوبيا أو العرب من الخوف بمرض — الجريمة حد وإىل

بالنارصوفوبيا.
بكفاحنا أننا أدركت فقد الفصل؛ هذا أقرأ وأنا بالفخر أحسست لقد الحقيقة؟ أتريدون
ويخرف، صوابه يفقد ألن الغرب دفعنا قد وبسياستنا، الحارض الرائع وبوجودنا وبقوَّتنا
هو ما إىل الغيظ فدفعهم بغيظكم»، «موتوا لهم: قال الذي وقائدنا وبنارصنا بأنفسنا فخر

الجنون. إىل املوت، من أبشع
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َمنحياسبَمن؟

لكثريين حدث قد بد ال يِقفه، من آخر أكون ولن املوقف هذا وقف من أول أني أعتقد ال
هؤالء من الضحية كان إذا إال الواسع العام الرأي إىل يصل ال أبًدا ولكنه لكثريين، وسيحدث
بالضبط أعرف فلست هذا ومع العام. الرأي مخاطبة عىل والقدرة الفرصة لديهم الذين
التي واملخازي املهازل تلك ليوقف يحدث أن بد ال ما شيئًا أن مؤمن ولكني الحل، هو ما

والنتن. القذارة رائحة — العطرة رائحتها كانت مهما — وتُكسبها حياتنا تلوِّث
أن يمكن ال تافٍه ولسبٍب عني غمضة يف هكذا حياتي أفقد كدت أيام بضعة منذ
املرور أمام الكائن امليدان أعرب الصغرية بعربتي منطلًقا كنت تفاهته. َمبلغ أحٌد يتصور
أكتشف امليدان منتصف يف وأنا بي وإذا الخرضاء. اإلشارة لها ُفِتَحت التي العربات مع
كاًرسا مخيفة برسعة اليرسى الناحية من قادًما تراًما هناك أن — املحضة بالصدفة —
إلشارة السائق احرتام عدم سبب يف ألفكر وقت هناك يكن لم الحمراء. الوقوف إشارة بد ال
الخمسة األمتار تتعدى ال كانت بيننا فاملسافة املوقف؛ إزاء الترصف كيفية يف وال الوقوف
نفيس؛ إلنقاذ املستحيل أفعل أن عيلَّ أن األمر يف ما كل منه. بد وال محتًما التصادم وكان
ماذا أعرف وال وبقوة. الرتام عربة بزاوية يل املجاور الباب يصدم أن مفروًضا كان فقد
الرتام توازي حتى الروح حالوة بقوة العربة أُدير أن استطعت كيف وال بالضبط فعلت
حويل التفَّ كرس. أو خطري جرح بغري سليًما منها وأخرج األيرس جانبها يتهشم بحيث
رأسهم عىل ويعنِّفونه يلومونه السائق حول وا والتفُّ بالنجاة، ويهنئوني يتفحصونني الناس
وأنه رخصة معه ليس أْن اتضح السائق من الرخصة طلب حني الذي اإلشارة عسكري
ألزمة ترامها يسوق أن العام النقل مؤسسة له سمحت محصل هو إنما باملرة، سائًقا ليس
من وخوًفا دقائق، بضع متأخًرا كان أنه اتضح فقد لإلشارة كرسه سبب أما السائقني. يف



عِرصه شاِهد

النور إضاءة بعد امليدان اخرتاق بمحاولة غامر نظره لفت أو منه قروش بضعة خصم
آنذاك. الطريق لها ُفِتَح التي العربات قافلة قبل قطعه يستطيع أن أمل عىل األحمر

السائقون والتفَّ النجدة، بوليس وأُبْلَِغ الرتام خطوط فت وتوقَّ الناس ع تجمَّ
ولكن املحرض، يف يقول ماذا نونه ويلقِّ لومه يحاول َمن يزجرون زميلهم حول لون واملحصِّ
وا والتفُّ تركوه أنهم درجة إىل واضًحا كان خطأه وأن منه ميئوًسا كان موقفه أن يبدو
عليه تنهال و«اللمزات» «الغمزات» بدأت حيث بعيًدا وأخذوه املرور إشارة عسكري حول
يستطيعوا أو معه، ينجحوا أن يمكن فال فعلوا مهما أنهم يقني عىل كنت ولكني الظالم. يف
أقوال يأخذ الضابط وبدأ جاء، النجدة بوليس ولكن ثوان. منذ علنًا به جهر الذي رأيه تغيري
املواطنني عرشات وأمام علنًا هكذا — إذ أُْصَعق وأكاد وأُذهل أُدهش بي وإذا العسكري.
الذي أنا وإنني املخطئ أنا إنني يقول — وتعنيفه السائق لوم يف معهم يشرتك كان الذين
هو وإنما أبًدا يخطئ ولم الخرضاء، اإلشارة له كانت السائق وإن الحمراء، اإلشارة اخرتقت
حدود، فِلَمداها واللمز» «الغمز قوة كانت مهما ألنه أُْصَعق كدت الجاني. وأنا عليه املجني
يف ونحن غائبة الشمس أن يشهد كان َمن كائنًا تجعل أن يف الرشوة تُفلح أن الصعب من
تغيل ال الدماء جعلت درجة إىل ومىضيؤكدها العسكري قالها هكذا ولكن النهار، منتصف
وجهه يف يهبُّون وجعلتهم الحارضين، املواطنني كل عروق يف وإنما وحدي، أنا عروقي يف
شديدة وبصعوبة حدث. ما عىل كشهود هم أقوالهم يأخذ أن الضابط من طالبني ُمكذِّبينه
ومهندس املسلحة القوات بمدفعية شاب ضابط اثنني؛ عىل الشهادة أقرص أن استطعت
أيأس معها كدت والتي العسكري هذا يف ُفِجْعتُها التي الفجيعة أن والحقيقة زراعي.
الفجيعة تلك الحد، هذا النفس خسة من بلغوا أناس عىل يحتوي جهاز كل إصالح من
وجرأة حماس من واملهندس الشاب الضابط أبداه ما تماًما وأزالها لها أعاد ما رسعان
ننتقل ساعات أربع قضينا لقد وإنسانيتنا. وقيمنا بشعبنا ثقتي الستعادة دفعت ونخوة
عنوانه ترك عىل املهندس أجربت وبينما الحادث، مكان إىل القسم إىل كوتسيكا نقطة من
الضابط إقناع يف املحامي ينجح ولم أستطع لم األمر احتاجها إذا بشهاداته لالستعانة
أن وإىل النهاية إىل البقاء عىل غريبًا إرصاًرا أرص فقد وعمله؛ حياته إىل بالعودة الشاب
القايض بها يأخذ العسكري فشهادة املغموز. العسكري أقوال بها ويدحض أقواله تؤخذ
هو وكأنه غاضبًا كان أقواله. بدحض كفيلة ضابط وهو هو فشهادته بها؛ مسلَّم كحقيقٍة
أدىل أنه وصحيح وآدميته. كله شعبنا كرامة إىل مرصي، كلِّ إىل هة موجَّ إهانًة أُِهني اآلخر
نتيجتها؟ هي ما املهم، ولكن انتهت، قد اإلجراءات تلك وأن ُقِفَل املحرض وأن بشهادته
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مرور؟ مخالفة محرض هو السائق يناله أن يمكن ما أقىص أن ندرك أن كارثة أليست
ضخمة مؤسسة حدث؟ ما لكل الرادع الجزاء هي املخالفة هذه تكون أن املمكن من هل
فال سائًقا يعمل أن ملحصل تسمح قروش بضعة توفري أجل من العام النقل كمؤسسة
خصم أو لوم كلمة يتجنب أن سبيل يف — ل ومحصِّ املرور. لوائح اتِّباع بأهمية كثريًا يكرتث
بضعة أجل من أنفسهم. ترامه ركاب وأولهم ساحق لخطر املواطنني حياة يُعرِّض — يوم
تأتي النهاية يف ثم جنيًها. وخمسني مائة إصالحها يتكلف خسائر العربة يف تحدث قروش
حجة كالمه القضاء يأخذ عسكري يُضيع تافهة ملزة أو غمزة سبيل ويف الكربى، املهزلة
يُمثِّلها التي الحكومة وهيبة يحميه الذي القانون هيبة يضيع الجدل، أو الطعن تقبل ال

يواجهها. التي املرور وإدارة
ويدلِّس يكذب وأمامهم فيها، املواطنني عرشات وثقة وُحرمتها جميًعا هيبتها يضيع

حقه. يُضيع ً خطأ عليه للمجني ويُلفق املسئولية من تُعفيه براءًة للجاني ق ويلفِّ
تُْرتََكب والتي معي ارتُِكبَت التي الجرائم تلك كل بشاعة رغم أنه نفيس يف يحز ما إن
أحد من فما تعاَقب؛ لن املؤسسة عقاب. أدنى يناله ال مرتكبيها من أحًدا فإن غريي، مع
سمن أو كريوسني أزمة أو بوتاجاز أزمة أو سائقني أزمة يف أخطأت إذا املؤسسات يعاِقب

صناعي.
قد كان ولو فعله ما كان مهما والعسكري بجنيه، مخالفة محرض أقصاها والسائق
واقًفا يزال وال يحاسبه، أو حاسبه أحد فال غريي عىل أو عيلَّ اعتدى معتٍد إىل أيًضا انقلب
له يقول أن أحد يستطيع ال نظيًفا، الرأس، مرفوع املرور إدارة مواجهة يف اإلشارة أمام

كام». التالتة «تلت
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عبقرياتمدفونة

املوظف ذلك لعبقرية وإجالًال احرتاًما ألنحني وإني مدفونة. عبقريات لدينا أن شك ال
مشكلة عن ب وينقِّ ويبحث ويدبِّر عقله ويُْعِمل يفكر شهوًرا ظل الذي النشيط األملعي
التي تلك التليفونات، والزمتها: العرصية الحياة عصب حياتنا، أجهزة من جهاز يف املشاكل
يف املعقولة غري والزيادات وتشابُكها حرارتها وفقدان تعطُّلها ومن منها الشكاوى تنقطع ال
العباقرة وحي هداه ثم كله استعرضهذا النشيط العبقري املوظف ذلك أن بد ال فواتريها،
أزماتنا لكل الحاسم الحل أن إىل — الحمام إىل وأرشميدس التفاحة إىل نيوتن هدى الذي —
وأنت وتستطيع العربات، يف تَُركَّب جديدة السلكية تليفونية شبكة إنشاء هو التليفونية
وتطلب الكورنيش عىل العربة توقف وأن تشاء، رقم أي وتطلب يدك تمدَّ أن فيها جالس
من أو إليها، دقائق بعد تصل أن إىل كبحه تستطيع ال الذي بالشوق لها لتهمس حبيبتك
رقابة تحت طلبها عىل تجرس ال التي األرقام تطلب أن الزوج أيها أنت تستطيع خالله

املكتب. يف مرءوسيك أو زوجتك
مقارنة من نخجل التي تلك أوروبا بلدان بكل ُطْفُت لقد السادة؟! أيها ده إيه كالم
والالسلكي التليفون تصنع التي البالد ومنها معيشتنا، بمستوى فيها املعيشة مستوى
أجد لم أيًضا ولكن التليفونات، من النوع لذلك أثًرا فيها أجد ولم مثلنا، تستورده وال نفسه
أمًرا واستعماله وجوده أصبح الذي العادي التليفون من شكاوانا لكل أثًرا البالد تلك يف
استطاع الذي الخرايف البلد أضمن أن أستطيع ال زلت وال بسواء. سواءً املواصالت مثل حيويٍّا
التليفونية مشاكلنا جميع حللنا أننا بد وال الفكرة. منه يقتبس أن العبقري املوظف ذلك
بإضافة نستكملها أن إال املثىل الجنة حياتنا تُصبح لكي يبَق ولم واملعيشية والتلغرافية
انتظار يف املواطنني من اآلالف عرشات السيارة. تليفون االتصاالت: عالم يف صيحة آخر
وتليفونات تليفونات، بال ومستشفيات وعيادات أطباء التليفون، تركيب يف دورهم حلول



عِرصه شاِهد

تحيط مشكلة مليون وألف خطوط، مع تتشابك وخطوط خطوط، بال وحرارة حرارة، بال
سيارات، يف تَُركَّب تليفونات — الصعبة وبالعملة — لنستورد كلها ونرتكها بتليفوناتنا،
طبقة سيارات للتليفون، جنيه مائة يدفعوا أن أصحابها يستطيع سيارات َمْن؟ سيارات
التي األرستقراطية مشاكل لها وأصبحت عنا غفلٍة يف نشأت أنها بد ال جديدة أرستقراطية
عىل أصبح ولهذا املكتب؛ أو البيت إىل تصل لكي دقيقتني أو دقيقة تصرب أن تستطيع ال
السلكية تليفونات جلب يف والفالحني العمال نقود تستخدم أن والفالحني العمال دولة

ب. ترقُّ أو قلق دقيقة من املرفهني أعصاب تريح
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ُخمرججديد

ال الذي ذلك الزميل عن الزميل حديث بد ال إنه قلت: أردش سعد الصديق عنه حدثني حني
الذين الشبان عرشات من آخر واحد أنه بد ال واعتقدت واملجاملة، املديح كلمات من يخلو
واملعادالت، الجمل بعض حفظوا وقد فيعودون املختلفة املرسح نواحي لدراسة نوفدهم
رأيي ويف منواله. عىل ينسجوا أن آمالهم منتهى أصبح درجة إىل هناك رأوه ما بهرهم وقد
ودراسة الفن دراسة أساسيني: شيئني بني نفرق ال الخارج إىل البعثات إيفاد مسائل يف أننا
ترسي كما أسرتاليا يف قواعده ترسي واحد، إنساني تراث وحقائقه وقوانينه فالعلم العلم؛
ينفصل ال اتصاًال متصلة ذاتية حقائق هو إذ مختلف يشء الفن ولكن وأيسلنده، غانا يف
لغة تختلف آخر إىل شعب من الفني التعبري طرق إن بحيث ووجدانه، شعب كل بحياة
املرسح عن مختلًفا يكون أن يجب املرصي مرسحنا أن بمعنى ذاك؛ عن الشعب هذا ومالمح
الشعب ولغة ومالمح حياة عن ومالمحنا ولغتنا حياتنا اختالف األيرلندي أو اإلنجليزي
وتمثيل وإخراج تأليف من املرسح بهذا يتصل ما كافة فإن وبالتايل األيرلندي؛ أو اإلنجليزي
أن يجب مرسحية أي إخراج إن بحيث أيًضا، مختلفة تكون أن يجب الديكور عمل وطريقة
املرسحي العمل وصميم الوجداني واقعنا صميم من ُمنتَزع مرصي بشكل أي بطريقة، يتم
منترشة ومدارس ألساليب األعمى التطبيق مجرد أو املحاكاة أو النقل آخر، بمعنى الفني.

وفاعليتها. الحقيقية نكهتها من الكثري يُفقدها رواياتنا عىل أوروبا يف
استطاع — أردش سعد عنه حدثني الذي الفنان امُلخِرج وهو — مطاوع كرم ولكن
أْن يؤِمن شاب ذا هو ها تماًما. نظري وجهة من يغريِّ أن فيها به التقيت مرة أول من
ليس هذا كل أن يعترب بل ودرسه، وبهره سمعه وما رآه ما يطبِّق أن يعود حني عمله ليس
أما اآلخرون، يفعله بما واإلحاطة واملدارك األفق توسيع هدفه ثقايف Background سوى
وأن بذهنه علق ما كل تماًما ينىس أن فعليه هنا مرصي مرسحي عمل إلخراج يتصدى حني
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ذا هو ها التنفيذ. حيز يف وضعه طريقة يخلق — العمل من — نفسه ومنه العمل، يعايش
طريقة يخلق ذاته العلم من وإنما اإلخراج، يف اإليحائية أو الرمزية يطبِّق أو ينقل ال ُمخِرج

إخراجه.
يُخرجها مرصية مرسحية أول مع مطاوع كرم تجربة نتيجة شديد برتقب أنتظر إني
أن أبًدا يمكن ال السليمة فالوسيلة النتيجة؛ من واثًقا أكون أكاد وأنا أنتظر املفهوم. بهذا
بالنسبة كباًرا آماًال ومنهجه وأصالته مطاوع كرم عىل ألعلِّق وإني أسلم، غاية إىل تؤدي

املرصي. ملرسحنا
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الوهاب وعبد كلثوم أم أغنية نناقش كنا فقد أرويه؛ ولكني القول صحة مدى أدري ال
املفاجئ قبولهما ثم عاًما، ثالثني من ألكثر مًعا التعاون رفضهما رس عن ونتساءل األخرية

إنذار. سابق أو مقدمات دون ويلتقيا يتعاونا أن
التطور بوادر عليه أجربتهما اللقاء، هذا عىل ا أرصَّ أنهما هو قيل تفسرٍي أحسُن
بعد العروسة مهر أوبريت ظهور رأسها وعىل املوسيقية، حياتنا به تحفل الذي املوسيقي
موسيقانا حظ سوء من إن أقول: مرًة كتبت لقد الزمن. من طويلة حقبة اللون هذا اختفاء
بروعة استطاعا الوهاب، وعبد كلثوم أم هما: الغناء عمالقة من عمالقني لها هللا قيَّض أن
عرش عىل ترتبع الفردية األغنية يجعال أن كلثوم ألم املعجز واألداء الوهاب عبد تلحني
بد ال وكان األبد، إىل يستمر أن يمكن ال كان الوضع هذا تُذَْكر. منافسٍة دون موسيقانا
ُكلَِّلت حتى التطور، ليستمر جانبية دروبًا تسلك أن موسيقانا تحاول الذي اليوم يأتي أن
رصيًحا تحديًا كان ظهوًرا درويش، سيد بعد مرصي أوبريت أول بتقديم الجهود تلك
نجاحها وكان عمري»، «إنت أغنية فكانت مًعا، عمالقاها عليه يرد أن بد ال الفردية لألغنية
التحدي يظل وقد وباكتساح. الثانية الجولة كسبت قد الفردية األغنية أن عىل دليًال الساحق
واألوبريت األوبرا مرحلة إىل موسيقانا ستنتقل عاجًال أم آجًال إْن ولكن الوقت لبعض قائًما
يف وضعها هو كما جانبيٍّا، مكانًا محتلة الفردية األغنية وتتخلف والسيمفونية والكونرشتو

العالم. بلدان كافة
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التطور، وجه الوقوفيف عىل ان يرصَّ الغناء عمالَقا يظل أن الرضوري أِمن هو: السؤال
ليس فيه يلتقيان الذي التايل العمل ويكون يقودانه ال ملاذا بل التطور؟ مع يقفان ال وملاذا
تمنَّاها؛ طاملا التي شعبنا أحالم من حلًما مرسحيٍّا؛ موسيقيٍّا عمًال ولكن أخرى فردية أغنية
مفردة حب أغنية من بكثري أخلد إطاٍر يف أوبريت، يف كلثوم أم وصوت الوهاب عبد ألحان
الزمان؟ قديم من املعجز كلثوم أم صوت يحتوي أن يحب كان الذي الحقيقي اإلطار يف
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تغنِّي: وهي وصفها يف شوقي قول تذكرت تغني رأيتها حني

ن��اداه��ا ال��روض ف��ي ال��دُّج��ى وراء وَم��ن ص��ارح��ه��ا ب��ال��ش��دو َم��ْن األي��ك ح��م��ام��ة
ع��ي��ن��اه��ا ف��ي��ه وح��ارت أُذْنً��ا إل��ي��ه وَرنَ��ت ن��اف��ًرا ِج��ي��ًدا ال��ل��ي��ل إل��ى أل��ق��ْت

بالتليفزيون: أُِذيعت التي األخرية حفلتها عقب الشناوي كامل قول واستعدت
منفعلة كانت لقد امللحن. أراده كما اللحن يؤدي الذي هو فاملغني تغني؛ تكن لم إنها
وتنتفض أجسادها تقشعر كانت معها املاليني إن االنفعال. يكون ما كأعظم بالكلمات
ثورًة لكأنَّ أو ثورًة، بقولها تُعلن كانت لكأنها ثوار، املدى وآلخر ثوار، ثوار، قالت: كلما
وتذود تحميه املوسيقي تراثنا ووراءها تقف كانت خاللها. من نفسها عن تُعِلن كانت
وعبده العود، الوهاب عبد علَّم الذي القصبجي عاًما، وسبعني بالعود القصبجي عنه؛
السبعني ناهز وقد الرق عىل عفيفي وإبراهيم القانون، عىل الستني إىل يحبو الذي صالح

ثوار. ثوار، االنفعال، وانبثاقات بالعزف يردون وكلهم اآلخر، هو
إنه معجز. ليشء إنه هذا؟ ماذا فتوَّات. إىل وحتى العرشين يف شبان إىل فينقلبون
ونُنميه. عليه نُبقي أن االشرتاكية تحتِّم الذي الوحيد الغنائي اإلقطاع إنه غنائي. إلقطاع

تستمع. كأنها بعيد من ووقفت خشعت الكامريا، حتى
الجديدة، الثورية القوانني يف كلثوم أم رأي ملعرفة حاجة يف جميًعا أننا وجدت وحني
املعدمني، الفالحني وبني الفالحني من دقهلية السنبالوين يف ُولَِدت التي املعجزة تلك رأي
أهداف يف فنها، يف رأيها للعاملني، فيها األول املحل وأصبح الفالحني دولة بدأت وقد رأيها

األرواح. كل وكسبت النقود بعض خرست وقد إحساسها يف فيها، الفن،
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مأمون الصديق س وتحمَّ الرب، رأس يف بها أتصل أن قررت كله هذا يف فكرت حني
السماعة. ورفع للفكرة

كلثوم. أم للسيدة مستعجلة مكاملة الرب، رأس اديني سنرتال، آلو، مأمون:

تها مسَّ قد التليفونات مصلحة أن بد ال دقائق، عن تزد لم «للحقِّ انتظار (دقائق
الجرس.) دق ثم بشعلتها» الثورة

كلم. الرب، رأس آلو، التليفون: عاملة

كلثوم. أم أنا الصوت): سمعت املعدنية األذن ومن بالسماعة، (وأمسكت

شباب كل فيه أنثوي، جميل، العرشين، يف لفتاة كان فقد مفاجأة؛ الصوت (كان
الرب.) رأس وأحالم الرب،

الجديدة. الثورة يف كلثوم أم رأي أعرف أن أريد أنا:
وأخطر أعمق ده حصل اليل معقول، مش التليفون؟ يف تسمعه أن وتريد كلثوم: أم
نفهمها أن هو القرارات بهذه وفرحة تأييد أعظم بالتليفون، رأيه فيه اإلنسان يبدي أن من
يصلح كله املجتمع بناء بتغري قرارات معقول مش بعمق، هداها عىل نميش عشان بعمق

ملناقشتها. التليفون

معقول.) غري األمر أن فعًال أدركت (ملحوظة:

فيها لك أعرب أقدر طويلة قعدة نقعد والزم مرص جاية أنا هللا شاء إن كلثوم: أم
كتري كالم عندي أنا أقوله، أنا عايزة اليل كل عن كمان إنما وبس، عايزه انت اليل مش عن
أو واحد كل وإنما بس، بصوتي مش بلدي تغيري يف أشرتك عايزة أنا للناس، أوصله الزم

غريه. إلسعاد يملك ما بكل نفسه، يجند الزم فينا واحدة

التليفون عامالت حرث، وابور فيه دخل وكأنما الخط يف تتداخل (أصوات
وخرج كالزوبعة علينا دخل آخر خط أدري، ال كيف؟ الضجة، خالل يتخاطبن
آلوه، دمياط، يا أيوه الرب، رأس يف ر تفجَّ بركانًا وكأن هائل طنني زوبعته، تارًكا
حفيف يشبه وبعضها غليظة، بأصوات وبعضها مني، بعضها قيلت، آلوه مائة
حني كالراديو كلثوم، أم مني أضاع فقد كله هذا ألعن وأنا الثياب، عىل الثياب
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فسمعت مرة، آلوه قلت حني أسعدني كان ما لذلك حفلتها؛ وسط فجأة يفسد
آلوه.) أجمل اآلخر الطرف من

دلوقتي. مرص مع بتكلم كنت أنا أيوه، آلوه، اآلخر: الطرف
كلثوم؟ أم السيدة الرب، رأس مع بنتكلم كنا واحنا آلوه أنا:

… انتم مش أنا، أيوه، اآلخر: الطرف

احنا. أيوه الحجرة): هواء إىل وهو السماعة إىل أنا واحد، نفس يف ومأمون (أنا

انتهت. املدة (متدخلة): العاملة
بحالها. وصلة ادينا ورابعة، وثالثة ثانية، مدة ادينا أيًضا): واحد نفس (يف نحن

التليفزيون؟ يف رأيتها هل الحفلة، بشأن نسألك أن نريد كنا آلوه، أنا:
أَرها. ولم الحفلة، يوم ثاني رجعت لألسف، كلثوم: أم

الذي التليفزيون جمهور تحرمي وال تكرريها أن بد وال ا، جدٍّ ناجحة كانت لقد أنا:
منك. باملاليني يَُعدُّ

الصوت؟ يكفيهم أال كلثوم: أم
جزء منها وحرمانهم كلثوم، أم فن من يتجزأ ال جزء كلثوم أم غناء طريقة إن أنا:

عليك؟ ُعِرَضت التي األغاني عن تريض لم ملاذا صوتها. من حرمانهم من يتجزأ ال
املستمع، يقف حيث الكامريا تقف أن بد ال يجب، كما يكن لم التصوير ألن كلثوم: أم

أفكاري. يصور أن يريد كأنه كان فاملصور تُلتقط التي األرشطة يف أما
الحفالت إذاعة عىل توافقني هل رؤيتها، ك سيرسُّ وقطًعا األخرية، الحفلة رأيت إذا أنا:

هذا؟ بعد
بالتأكيد. كلثوم: أم

باألسئلة. مصيفك يف أزعجناك أنا:
بني الفاصلة الحدود عىل تقع فالسنبالوين دقهالوية؛ رشقاوية (بطيبة كلثوم أم

أبًدا. والدقهلية): الرشقية
انتهت. املدة متشكرين): نقول أن (قبل العاملة
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متشكرين. أنا:
هللا. شاء إن طويلة بجلسة أعدك أعود، حني القاهرة يف اللقاء إىل كلثوم: أم

سكون، طائرات، وأزيز مدافع كثرية، وآلية وإنسانية ومؤنثة مذكرة (أصوات
أخرية.) طلقة

جمهورية؟ يا املكاملة خالص العاملة: صوت
تليفونات. يا خالص أسف): (وكيل أنا
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النقابية العاملة مع حديثرصيح
فهمي عايدة

كسيدات للظهور وسيلة النقابي الكفاح اتخذت سيدة أحسبها كنت فهمي، عايدة
النقابي. الكفاح يف حافل تاريخ ذات عتيدة نقابية أمام بي وإذا الجمعيات

صدرت؟ التي الثورية القرارات إزاء العمال فعل ماذا –
الجرائد. يف التأييد ونرشوا أيدوها –

من مؤتمر ورشكة مصنع كل يف ينعقد لم ملاذا الجرائد؟ يف التأييد يكفي وهل –
مجتمع إىل والرجعيون الرأسمالية سادته مجتمع من الجذري التحول هذا يناقش العمال

كهذا؟ واحد مؤتمر انعقد هل العمال؟ سادته
ال. علمي، حد عىل –

لتتحركوا؟ — كعمال — تنتظرون ماذا –
… –

أن يمكن وكيف الجديدة؟ الحقوق هذه إزاء العمال به يقوم أن يمكن ماذا طيب، –
الحكومة؟ مع املعركة يخوضوا وأن يحموها

هامة نقطة دي اإلدارة، مجلس يف التمثيل يف العمال حق هو رأيي يف حق أخطر –
العمل أصحاب هم يبقوا ح الدولة عند أجراء يبقوا ما بدل العمال ألن وأساسية؛ ا جدٍّ
اإلنتاج؛ زيادة ناحية اإلدارة هذه وتوجيه وإدارته املصنع، ملكية يف رشكاء األقل عىل أو
كان إحنا عليهم. العائد الدخل يف وزيادة العمال ربح يف زيادة معناها اإلنتاج زيادة ألن
األعمال، وأصحاب العمال من مؤسسة أي إلدارة مشرتكة لجان إقامة هو مطلب عندنا
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النهاردة وأصبح الرئيس فاقه ا جدٍّ ضخمة خطوة نعتربه كنا الذي الطلب هذا حتى ولكن
داعي. مالوش

يتأثر؟ ح العاملة املرأة دور أن تعتقدين هل –
كنا احنا تتغري، ح املرأة يف الرجل نظر ووجهة يزيد، ح املرأة تشغيل الزم؛ –
املجتمع شكل تغيري حتًما سيعقبه واإلقطاع الرأسمالية تحطيم ومع رجايل، مجتمع يف
يمكن ال ده بالشكل مجتمع ألن التطور؛ هو وده مًعا، ونسائي رجايل مجتمع فيصبح
بيتبعه االقتصادي النظام بيتغري ما كل رجعية. وعقلية إقطاعية أوضاع ظل يف يقوم كان

البرشي. النظام يف تغيري
مرص؟ يف النساء تشغيل بدأ متى منذ –

باملفهوم العامالت أما تمام، الرجل زي بتعمل املرأة األرياف ويف الفراعنة، أيام من –
كبرية حركة حصلت ١٩٢٧-٢٨ سنة ويف ١٩٠٨ سنة من تقريبًا عملهم فابتدأ الحديث
املرأة انتصار وبعد ساعات، ٩ إىل للمرأة بالنسبة العمل ساعات لتخفيض العامالت من
إدخال عىل ١٩٣٣ سنة يف وافقت الحكومة ما لغاية تكافح فضلت دي املعركة يف العاملة
لعصبة التابعة الهيئة كانت دول والقانونني األحداث، قانون بعد النساء تشغيل قانون

.١٩٣٣ سنة يف إال مرص دخلوش ما إنما بسنني قبلها أقرتهم األمم
النقابة؟ إدارة مجلس عضوية إىل تصل عاملة أول أنِت هل وأنِت؟ –

.١٩٤٦ سنة كان أيوه، –
نفسها ترشيح إىل تتجه العامالت من عاملة يخيل اليل إيه تفتكري والسبب؟ –

غريها؟ عشان والكفاح
وبطرق فردي حل تحلها ممكن قدامها، غلط أوضاع بتالقي الواحدة إن السبب –
وأخواتها إخوانها وتلم جماعية مشكلة املشكلة أن تدرك تانية بطريقة وممكن جانبية
األجانب كان الطرق. أصعب وكانت الثانية الطريقة لت فضَّ أنا جماعي. حل وتحلها
وكان الوظائف، يف معني لحد إال توصل ممكن مش العاملة املرأة وكانت قدامنا، واقفني

ونجحت. نفيس، ورشحت ده، الحد نكرس الزم
عندنا؟ العاملة املرأة يف رأيك إيه –

عمل. بال تبقى أالَّ يجب امرأة كل أن وأعتقد لها متعصبة أنا –
العمل ألن وزاراتهم؛ يف وسيدات بنات يعيِّنوا رفضوا الوزراء بعض أن سمعنا أمال –

اآلخر. الجنس بوجود قولهم حسب بيتأثر
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فلماذا رشف. العمل إن الرئيس: قال لقد أحسن. إىل تأثر فهو تأثر فيه كان إذا –
تليق عدتش ما نظر وجهة إنها امرأة؟ ألكونها الرشف؟ هذا من املرأة تُْحَرم حق وبأي
ونشتغل نصفه، نقتطع فازاي واحدة اجتماعية وحدة والنساء الرجال إن بمجتمعنا.
أحسن! واحد بذراع أو واحدة، برجل بيشتغل الرجل بيقولوا كأنهم ده واحد؟! بنصف
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اجلرائم هذه أوقفوا

إلخ … االنتحار فآثرت مخدومها عذَّبها التي الخادمة حادثة باألمس قرءوا شك ال القراء
املحاوالت وشهدت قرب عن وشهدتها أقطنه، الذي البيت نفس يف وقعت الحادثة وألن إلخ.
حدث ما رواية من نفيس أمنع أن أستطيع ال فإني وإنقاذها، األبواب لتحطيم بُِذَلت التي
العمارة وجدت فجأة األمس: بصحف نُِرشَ ما تماًما يطابق ال حدث ما كان ولو حتى
يل أكد استمرارها ولكن زوجية، خناقة األمر أول وحسبتها واالستغاثة، بالرصاخ تدوِّي

أخطر. حادثًا هناك أن
جمًعا وجدت — الثامن الدور يف — وهناك مرسًعا، العارش الدور يف شقتي غادرت
٥٠ رقم الشقة باب عند يزدحمون وبوابيها وأطفالها وسيداتها العمارة رجال من كبريًا
رأيت خاللها ومن املنور، نافذة إىل أشاروا السبب، عن سألت تحطيمه. بعضهم ويحاول
باب ألن ينقذوها؛ أن الناس من وتطلب ترصخ وهي النريان تلتهمها فتاة رهيبًا، مشهًدا
علينا كان فقد مغلًقا اآلخر هو الشقة باب كان وملا عليها. الشقة أصحاب أغلقه املطبخ
يحرتق أن قبل إنقاذها لنستطيع أقل أو دقيقة خالل يف الفتاة إىل لنصل بابني نحطم أن
من اثنان استطاع للشقة الخارجي الباب تحطيم محاوالت فشلت وحني تماًما. جسدها
فائدة؛ بال ولكن للشقة الخلفية الرشفة إىل الجريان نافذة خالل من يقفزوا أن البوابني
الشقة، أصحاب مع واملفتاح اإلغالق محكم املطبخ باب أن يخربنا إلينا صوتهما جاء فقد
باب تحطيم يحاوالن البوابان وظل الخارجي الباب تحطيم نحاول نحن ظللنا وهكذا
وحطم واملطافئ النجدة بوليس حرض حتى نهبًا، الخادمة حياة تنهب النار بينما املطبخ

البابني. العساكر
فحمة كانت لقد فتاة؟! أي ولكن الفتاة، إلسعاف والبوليس املطافئ مع ودخلت
تميش تزال وال الروح فيها تزال ال كانت فقد هذا ومع بقع، يف الجلد مسلوخة مشوهة
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مخدوَميها إن فقالت: حدث عما الضابط سألها يحدث، لم شيئًا وكأن بعقل وتتكلم وتتأوه
العمل تريد ال كانت ألنها تهرب؛ ال حتى الشقة، وباب عليها املطبخ باب إغالق اعتادا
تعمل وتبقى زوجها ملقابلة تنزل ال حتى املتزوجة وهي شعرها، لها حلقوا وأنهم عندهم،
تركتها التي املالبس لتغسل الوابور تولع أن أرادت بالذات اليوم ذلك يف وأنها خدمتهم، يف
باب ألن النجدة؛ تطلب فرصخت مالبسها يف النار واشتعلت الوابور فيها فهبَّ سيدتها لها

نفسها. به تطفئ أن تستطيع يشء املطبخ يف وليس عليها مغلًقا كان املطبخ
إنقاذها ألمكن عليها مغلًقا املطبخ باب يكن لم فلو مغيظ، وأنا ألقوالها أستمع وكنت

فيه. حامل إنها الغلبان زوجها لنا قال الذي والجنني هي نحبها قضت وملا ببساطة،
آخر هذه أن واضًحا وكان ساعات، من أكثر تعيش لن الفتاة أن واضًحا كان
ة ملتفَّ الرهيب كاملسخ فمشت الة، نقَّ متطوعيه مع يكن ولم اإلسعاف، وجاء أقوالها،
وقابلتها الشقة من خرجت حني فزًعا تسقط وكادت البوابون لها اقرتضها قديمة ببطانية
ومشت نفسها، عىل تحاملت ولكنها الرجال، عيون من الهلع ونظرات النساء، رصخات

املستشفى. يف ماتت أنها عرفنا ساعات وبعد األسانسري، إىل بقدميها
خادمتها. بقتل املتهمة الجامعة أستاذ زوجة أخبار نقرأ كنا أيام عدة ومن

وكي قتل بالنار، بالكي سادتها عذبها التي الخادمة أخبار نقرأ كنا أسبوعني ومن
أخرى مواطنة املواطن يقتل حق وبأي عرص؟ أي ويف نحن؟ أين وتعذيب، وسجن بالنار

الخادمة. بدور تقوم أنها ملجرد عنده العمل عىل ويرغمها يسجنها أو يكويها أو
هذه يوقف عاجل ترشيع بَسنِّ وأطالب الربيئة، النفوس هذه بإنقاذ ألطالب إني
إىل الوحشية العبودية وْهدة من الخَدَمة ولرُيفع بخادمه، املخدوم عالقة ويحدد ى الحمَّ
الواقع يف سببها والخادمات، الخدم من عامة شكوى هناك إن بقوانني. املنظم العمل مرتبة
والخدم، الخادمات من منظم غري ر تذمُّ مصدر أصبحت هذه العبودية العمل عالقات أن
كبرش. يعاَملوا أن حق بدائي؛ واحد بحقٍّ لهم يطالب ومن عنه، يعربِّ من له يجد ال ر تذمُّ
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القومي نجيبحمفوظواالحتاد

وكأن رأيته ما إذا أحس مرة كل ويف وصدفة، صدفة كل إال محفوظ نجيب أقابل ال أنا
نجيب قابلت واليوم والنبل. والصدق بالطيبة تحفل تزال ال وكأن بخري، تزال ال بالدنا
الثامنة، إىل تماًما السادسة الساعة من خميس كل إليها يذهب بالعباسية، قهوة عىل
معظم انصبَّ املرة؛ هذه األدب يف نتحدث ولم والطفولة. العمر أصدقاء فيها ويقابل
اختياره تجربة مرة، ألول محفوظ نجيب يزاولها التي املثرية الجديدة التجربة عىل حديثنا
وصياغة واملناقشات واللجان بالسياسة واشتغاله القومي، لالتحاد العام باملؤتمر عضًوا

القرارات.
لعضويتها انضم التي واآلداب الفنون لجنة عن يتحدث وهو كبريًا نجيب حماس كان
يُثبتون الجالليب أصحاب مىض وكيف باألقاليم، القومي االتحاد أبناء من كبري عدد
كان بعضهم بل واآلداب، للفنون حماًسا عنهم يقلُّون ال أنهم والِبَدل النظارات ألصحاب
محلية، تمثيلية وفرق بمسارح تطالب بالده لجان من حملها قرارات جعبته ويف جاء قد
ثروت السيد يسائل وقف الذي الشيخ هذا عن نجيب حدثني وقد ثقافية. وأفالم ومكتبات
الوزير، عليه رد وكيف املزعوم، رقصه بإلغاء ويطالب الزمن» «آخر باليه عن عكاشة
منفعًال نجيب كان تجربة أرياف. وأبناء مثله شيوخ الباليه بفائدة إقناعه يف اشرتك وكيف

أراها. أو أحرضها أن يل يُتَْح لم ألني آَسَف ألن دفعتني درجة إىل بها
بانبهار يتحدثان وكانا غانم، وفتحي صربي موىس الصديَقني: مع كنت املساء ويف
فتحي تكلم الشعب. إرادة اسمه عمالق حي كائن مولد يشهدان املؤتمر طول وكأنما
يشرتك أن واستنكر الجامعة يف أستاذ وقف حني القومي التوجيه لجنة يف دار عما غانم
إذ لالشرتاكية؛ ومفهومنا العربية كالقومية ضخمة قضايا مناقشة يف العاديون املواطنون
له انربى وكيف متخصصني، وبني جامعات حرم يف تدور أن مفروض كتلك أمور مناقشة
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عاجي، برج يف تحيا كانت الجامعة وإن الخطأ، عني هذا إن قائًال: حزين سليمان الدكتور
الناس، بني عنهما نبحث أن بد ال وتحديدهما فهمهما أردنا إذا والقومية االشرتاكية وإن
العيش، طلب يف وكدحهم بالحياة الحقيقي واحتكاكهم خربتهم خالل من ونلتقطهما
أقايص من جاءوا الذين مواطنيه من يتعلم أنه اللجنة اجتماعات يف أحس ألنه سعيد وإنه

يتعلم. أن وحاول وسكت، األستاذ، لزميله أنصت لو وحبذا والبقاع، القرى
آتية واملختارين املنتخبني املواطنني جموع أرى أن راعني لقد صربي: موىس وقال
الوزير يناقش الفالح أرى أن وراعني الطلب، يف وتلح وتطلب وتسأل تناقش ألن ظامئة
الوزير عىل يلح ويعود الجواب، يف برصاحة رأيه يبدي يقتنع ال وحني لند، ندٍّ مناقشة
الشعب، ممثيل أمام أنهم وفهموا تهم مهمَّ فهموا وقد الوزراء أرى أن راعني ويناقش؛
بمولد ثورة واحتفال قادة، بمولد أمة احتفال كان مؤتمًرا، يكن لم للتنفيذ. مندوبوه وأنهم

إرادة.
عليه افرتَوا طاملا الذي الشعب بشعبنا، اإلعجاب شديد وأنا أعود كنت الليل آخر ويف
أن مرة كل يف أثبت الذي الشعب ووعيًا، إدراًكا ويزداد ويتقدم يتطور دائًما كان والذي
واقع أمٍر إىل نظرية من القومي االتحاد أحال الذي الشعب حال، بأي ه تهمُّ ال الشكليات
العام يف كنت لقد غالب. يغلبه ال الذي املتفاعل الحي الشعب وانطالق، بدء ونقطة رائع
ثالثة من أكثر أراها أن ل أتحمَّ ولم جديد، من أراها أن وأحاول أوروبا، يف أجول املايض
جسًدا أحياء أحياء؛ غري هم ما بقدر أحياء أناسها وأن مقربة يف أني أحسست لقد أسابيع.
تغيل ثائرًة قاهرًة غادرت أني أحسست وطموًحا، املستقبل إىل وتطلًُّعا أرواًحا وأموات
تناقشها، وال السياسة تحب ال مستسلمة راكدة أوروبا إىل التاريخ وتكتب األحداث وتصنع
الخارج من يروننا أوروبا يف أنهم أحسست كيانها. وتهدد مصريها تحدد السياسة بينما
ظاهرها من هنا أحداثنا عىل يحكم منا بعٌض يزال ال مثلما بالشكل، علينا ويحكمون
للفخر دفعني ما وهو املهم، هو — وخطواتنا حركتنا مضمون — املضمون بينما وشكلها،

ويتقدم. وجوده، ويحقق نفسه يجد كيف دائًما يعرف الذي الشعب بشعبنا،
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اخلمسسنوات مرشوع
لتحسنيالذمة!

أو قيءٍ من يعاني فيه من وكلُّ البوتاجاز، بغاز يعبق فوجدته ظهًرا البيت إىل رجعت
مفاتيح وكانت املطبخ، إىل وأرسعت النوافذ كل فتحت سببها. يعرف ال ودوخة صداع
وتدقيٍق بحٍث وبعد أخريًا يرام. ما عىل يشء وكل مغلقة، واألسطوانة كلها مغلقة املوقد
كبري ثقٍب من س» «تنفِّ البوتاجاز أسطوانة أن اتضح التعاون محطة عامل فيه اشرتك
بكميات الثقب من ينفذ الغاز فراح ذابت، الحرارة وبتأثري شمع، بقطعة مسدوًدا كان
من قطعة وجود ومعنى مغلقة. البيت نوافذ كانت لو األحياء عرشات عىل للقضاء تكفي
ضغط؛ تحت يَُعبَّأ الغاز أن املعروف ومن ثقب. بها األسطوانة أن عرفت الرشكة أن الشمع
بد فال فيها ثقب أي لحم من بد ال كان وإذا ومتانتها. أسطواناته سالمة من بد ال ولهذا
وإرسالها بالغاز ملئها قبل أيًضا تُجرَّب أن بد وال وبالكهرباء، باألكسجني اللحام يتم أن
هواءً أو «بارفان» ليس البوتاجاز فغاز ورشة؛ صبي أي يعرفها الحقائق هذه العمالء، إىل

دقيقة. من أقل يف الكائن عىل يقيض قاتل غاز ولكنه منعًشا
من أسطوانة يسدُّوا أن ألنفسهم الرشكة يف األنابيب عن املسئولون استباح كيف
املهندس استباح وكيف حرارة؟ أو أيضغط تتحمل أن يمكن ال شمع بقطعة كهذه الصلب
وتستخدمها لتباع التوزيع ملحطة األسطوانة يرسل أن العمل بهذا قام الذي العامل أو
أْجِل أِمن صدفة؟ جاءت التي املفاجئة رجعتي لوال عليها تقيض أن املحتم من كان أُرسة
لهم نجاة ال وبطريقة بأكملها أرسة عىل يُقىض زمنًا، يستغرق وال قرًشا يتكلف ال لحاٍم
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أو بالليل خاصًة إليه أحد يفطن أن دون يترسب الغاز يظل أن املفروض كان إذا منها،
تشمه؟! تعود وال قليل بعد الغاز رائحة األنف أعصاب تعتاد إذ بالنهار؛ حتى

آخر سنوات خمس مرشوع للتصنيع مرشوعاتنا يف نضع أن بد ال أنه يل يُخيَّل
إزهاق إىل فيها إهمال أقل يؤدي التي الخطرة الصناعات بعض يف خاصًة الذمة، لتحسني

أرواح.
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الشامل النقد

خطابه يف عنه النارص عبد جمال الرئيس ذكره ما بعد — النقد نأخذ أن يجب أننا أعتقد
للنقد ممارستنا يف نعتمد أن املستحيل من إننا بحيث علميٍّا، مأخذًا — األمة مجلس أمام
األكيدة بالفائدة نؤمن أننا فإما والُكتَّاب، الصحفيني أقالم به تتطوع ما عىل كليٍّا اعتماًدا
أننا وإما سواء، حد عىل االنطالق أو التحول أو البناء عملية يف القصوى وبأهميته للنقد
التنظيم ننظمه أن بد ال الحالة هذه ويف املؤكَّد، دوره ونعرف حقيقيٍّا إيمانًا به نؤمن
ال جزءًا النقد يصبح وبحيث حياتنا، مرافق كافة تشمل بحيث رقعته ونوسع الصحيح
أننا وإما اإلنتاج، عملية مع جنب إىل جنبًا النقد عملية تسري وبحيث العمل، من يتجزأ
من مطلًقا فائدة فال الحالة هذه ويف منه؛ بد ال الذي الرضر من كنوع إليه ننظر نزال ال
الخائف رضوخ رضوخهم كان له رضخوا وإن به، يعملون وال املنقودون يتقبله ال نقٍد

والتشهري. التشنيع من
يزال ال مجتمع يف النقد وبني اشرتاكي مجتمع يف النقد بني الفارق بالضبط وهو
من حطٍّا وليس تجريًحا وليس «شتيمة» ليس النقد إن متعفنة. رأسمالية لقيم خاضًعا
لم لو بالعيوب. حافًال ناقًصا العمل يبقى وبدونه عمل، لكل متمم جزء ولكنه أحد، قدر
النقد ولوال الَخِفية، عيوبها إىل فطن ملا وموبيلياته وكراسيه مناضده ينقد من النجار يجد

لحاكم. الحكم استقام وال لكاتب الفني النضج اكتمل ما
أعماًرا تبقى لكي حياتهم يبنون أناس مأخذ النقد نأخذ أن من إذن لنا مناص ال
ثاني غاز من الضئيلة كالنسبة بها، املسلَّم كالحقائق نأخذه أن من لنا مفر ال أعمار. تلو
ينشط. وتجعله سه تنفُّ مركز تُحرِّك لكي اإلنسان يستنشقها أن يجب التي الكربون أكسيد
لو بحيث ُمحكًما، توزيًعا ع وموزَّ معينة بنسبة الطبيعة يف موجود الكربون أكسيد وثاني
أن الصني زار صديق يل ذكر لقد النقد؛ وكذلك اختناًقا. اإلنسان فيه لهلك مكان منه خال
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القطار فسائق مضحكة؛ لنا الصورة تبدو قد وبحيث شاملة، بطريقة يزاَول هناك النقد
هذا يف يقومون حيث للقطار رحلة كل بعد والعمال الكمسارية مع يجتمع أن بد ال مثًال
يف عليها التغلب يستطيعون وكيف أخطاء من فيها حدث وما الرحلة «بنقد» االجتماع
يشمل أن يجب وإنما وحدها، الصحافة به تقوم أن يجب ال عندنا والنقد القادمة. املرات
ومناقشة إنتاجها وطريقة نفسها نقد وحدة كل تتوىل بحيث عمل، وحدة كل من وينبع
— جدٍّا ضئيًال يعترب — جزءًا إال ليست والصحافة اإلنتاج، هذا بزيادة الكفيلة الوسائل
األيام، من يوم يف النقد من برامجها تخلو أال يجب التي والتليفزيون اإلذاعة إىل بالقياس
بهذه إننا مثًال! الناصية» «عىل أو الشعب» «رأي برنامج يف النقد نجد أن يكفي فليس
أو اإلذاعة يف نقدمها التي لحياتنا الحسنة الوجوه كل عىل الرجعة خط نقطع الطريقة
يميض يشء كل وأن حسنة، حياتنا وجوه كل أن يصدق أن يمكن ال شعبنا ألن التليفزيون؛
ونجعله ومشاكله، حياته عن حقيقية غري صورة نعطيه بهذا إننا قرياًطا، وعرشين أربعة
تذيعه ما بدليل الواجبات، كل أدى أنه اعتبار عىل فقط الحقوق من مزيد إىل يطمع
وصعوباتها ومشاكلها حياتها ترى أن تريد الناس إن التليفزيون. يعرضه وما اإلذاعة
التليفزيون يقدمها أن يمكن التي التحقيقات يف تشاهده، وفيما تسمعه فيما منعكسة
السيارات زحام عن الكامريا لنا تقدمها أن يمكن التي الصورة يف املواصالت، أزمة عن
بعض وغطرسة والعمال السائقني بعض ورعونة املحطات عىل الشعب أفراد وتجمعات
بعض أخطاء من هو أين التموين، ألزمات املختلفة املعالجات ويف ووقاحتهم! الركاب
وتحديد األخطاء اكتشاف يف وفعالة قاهرة وسيلة التليفزيون إن واملسئولني؟ الوزراء
وال يقرأ ال الذي الهائل املواطنني عدد إىل بالنسبة اإلذاعة وكذلك ونقدهم، عنها املسئولني
قائل: يقول قد واملتنفس. الوحيد التثقيف مصدر إليه بالنسبة اإلذاعة تُْعتَرب والذي يكتب،
دعاياتهم، يف وألجهزتنا ألنفسنا نقدنا األعداء يستغل وسوف بالخارج تُْسَمع إذاعاتنا إن
أرض عىل نميش ال أننا حولنا من العالم يحس أن لنا دعاية خري إن بسيط. هذا عىل والرد
نميضونتقدم هذا رغم وأننا وأخطاء، ومشاكل صعوبات حياتنا يف وأن بالحرير، مفروشة
إىل التحرير ميدان من املسافة يقطع تراه حني بالشخص تعجب قد إنك خارقة. برسعة
كل قطع أنه عرفت لو ستذهل بد ال ولكنك الجري، من دقائق عرش يف املحطة ميدان
وما نجري! ما أرسع وما أقدامنا! يف األشواك أكثر وما شوكة، قدمه ويف املسافة تلك
ونُطلعهم حقيقتنا للدنيا نُِرَي أن هي لنا دعاية فخري عنا! الحقيقة العالم يعرف أن أروع
تأخذ دائًما فإنها الحقائق أما الناس، معظم ويكذِّبها تفشل قد فالدعاية حقائقنا؛ عىل

والعقل. القلب إىل طريقها
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الشامل النقد

الصحافة يف سواء اإلعالم، وسائل جميع يف كبريًا حيًزا تشغل أن يجب النقد مهمة إن
الوسائل هذه من وسيلة تحتمله أن من وأضخم أكرب فالعبء التليفزيون؛ أو اإلذاعة أو
تظل ال حتى األعني مفتحة أجهزتنا جميع تكون أن يجب بل األخرى، الوسائل دون
أخطر وضع وهو ومشاكلنا، حياتنا حقائق إدراك عن متخلفة شعبنا من العظمى الغالبية

أرضار. الشامل للنقد كان لو الشامل، النقد رضر كان مهما النقد عملية من بكثري
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اهللا؟ شاء إن متى إىل

ينتهزها والتي إليها، نُْدَعى التي املؤتمرات ملهزلة حد لوضع األوان آن قد أنه أعتقد
يف جميلة أياًما ليقضوا ويذهبون ألنفسهم الدعوات عىل فيستولون فرصة املوظفني كبار
يحرمون وبهذا إال؛ ليس للسفر ونقود وترصيح ستار مجرد املؤتمر ويصبح الخارج،
عليهم تعود حقيقية فائدة ذاك أو املؤتمر هذا من سيستفيدون كانوا الذين املتخصصني

والخربة. بالخري بالدنا عىل وبالتايل عملهم؛ وعىل
يفعل أن يستطيع الترصف حر أنه يعتقد الخارج إىل الناس إيفاد عن مسئول كل إن
أن باستطاعته أن يظن الخارج إىل وفد اختيار عن مسئول وكل له. يحلو كما يشاء ما
من فئة أعرف ال فأنا الظن؛ هذا يف حق ولهم ُمراجع. أو ب معقِّ دون أصدقاء فيه يضع
يذهب ما نادًرا بحيث الوفود أعضاء اختيار سوء من الشكوى ُمرَّ تشكو وهي إال الفئات

األصلح.
لنا تُْفتَح حقيقية نوافذ هي بل كالهدايا، ع توزَّ نزهات ليست والدعوات املؤتمرات إن
من قوه حقَّ ما ومقدار اآلخرين تجارب إليه وصلت ما فينا متخصص كل منها يرى كي
أحد يقبل وال أبًدا يمكن ال منظورة، غري جامعة إنه عاٍل. مستًوى عىل دراسة إنه تقدم.

لدخولها. الكايف املؤهل صاحب إال يدخلها أن
إىل حرض يزيد أو عام فمنذ النوع؛ هذا من َفني ترصُّ ضحية شخصيٍّا كنت ولقد
سكرتري ناجيبني الكبري الروائي الكاتب أعضائه أحد كان سوفييتي، ثقايف وفد القاهرة
عن دراسة كتب قد هو إذ مقابلتي؛ عىل الرجل حرص وقد السوفييت، األدباء اتحاد
غري وحدها، بالروسية نسخة ألف مائة منها وُطِبَع يل تُْرِجَمت القصص من مجموعة
منها ُطِبَع التي «الحرام» لقصة ودراسة أخرى مقدمة كتب ثم املحلية، باللغات الطبعات
يقرب ما أي األدبية، باملجلة خاص كملحق نسخة ألف وثمانمائة ككتاب نسخة ألف مائة



عِرصه شاِهد

كنت إذ القراء وليعذرني طباعتها. من أشهر ثالثة بعد نفدت نسخة ألف تسعمائة من
ولوال أقولها. وأنا نفيس من شديد بخجل أحس أني فأُقِسم أعمايل، عن الحقائق هذه أذكر
لنفيس سمحت ملا حياتنا يف تجري غريبٍة أوضاٍع عن الستار كشف إىل سبييل يف أني
جمهور أمام كلمًة ألقى وقد هائلة، كانت لناجيبني مقابلتي أن املهم الحقائق. هذه بذكر
أن كان مرص زيارة من هدفه إن فيها: قال مقدمتها، كتب التي القصص عن الحارضين

قرأها. التي القصص يف له ف تكشَّ الذي الغريب الشعب وذلك البالد تلك يرى
عدد املرات مئات يفوق السوفييتي االتحاد يف قرائي عدد أن يل ذكر ناجيبني أن املهم
إن إذ الُكتَّاب؛ اتحاد قبل من مدعوٍّا السوفييتي االتحاد أزور أن بد ال وأني مرص، يف قرائي
تعريف وبالتايل الحديث، العربي باألدب هناك القراء لتعريف فرصًة ستكون كهذه زيارًة
جمهوريتنا يف الحياة نواحي من هامة بناحية سوفييتي مواطن مليون مائتي من أكثر
التعرف أو املجاملة من كنوٍع األجنبية اللغات إىل يَُرتَْجم ال أدبها أصبح التي تلك العربية،
جنب إىل وجنبًا نطاق أوسع عىل للقراء يَُرتَْجم هو وإنما مجهول، غريب قديم أدب عىل

والهندي. والفرنيس األمريكي األدب مع
أن منه وطلبت األمر عليه وعرضت السباعي يوسف األستاذ قابلت أن حدث وقد
الدعوة. تأتي حني حني املرشَّ أول أكون أن يوسف الصديق ووعدني هناك. إىل للسفر ح أرشَّ
دعوًة ه وجَّ قد السوفييتي االتحاد أن عرفت أسابيع ومنذ شهور. بضعة منذ هذا كان
لهما أكنُّ آخَرين زميلني للسفر اختار قد السباعي يوسف الصديق وأن لزيارته، لكاتبنَي

واحدة. هذه التقدير؛ كل
— فجأة الثقافة بوزارة الثقافية اإلدارة بي اتصلت فقد أيام؛ منذ حدثت والثانية
مع ثقافية بعثة يف بإيفادي قرار صدر قد أنه وأخربتني — القصص يف يحدث كما
بعثة وهي اإليطالية، املرسحية الحركة عىل للتعرف أسبوعني ملدة عاشور نعمان الزميل
مني وطلبت البلدين. بني الثقايف التبادل التفاقية وتنفيذًا اإليطالية، الحكومة نفقة عىل
لحظة آخر يف ولكني للسفر، واستعدادات — جميًعا استوفيتها — وبيانات صوًرا اإلدارة
زميًال وأن أُْلِغَي قد سفري قرار أن إخباري مشقة اإلدارة تتكلف أن ودون مصادفًة علمت

مكاني. أخذ قد االحرتام) كل له (أُِكنُّ آخر
الثقافة. ولوزارة الثقافية ولإلدارة األعىل للمجلس شكًرا
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يعطيه احلبال جائع

عملية إىل وحنٍي حنٍي كل بني حاجة يف — السياسية كاألحزاب — الشخصية العالقات
تلك وجودك دائرة من تبرت وبحيث سليًما، ومبادئك حياتك بخط محتفًظا تظل كي تطهري
بأحد عالقتي أقطع أن اليوم قررت ولقد العليا. وقيمك النفيس أمنك تُهدد التي العالقات
بطريق ليس الناس، كره عىل يُحرضني وأنه الناس يكره أنه اكتشفت فقد األصدقاء؛
يف توازنك عليك يحفظ الذي ذلك هو الحقيقي الصديق إن كرهه. بمجرد وإنما مبارش
الناس من ألحٍد صغرية سيئًة أذكر أكاد ما كنت الصديق هذا ولكن اآلخرين. عىل حكمك
أن حني يف ضعته، مدى عىل تدل التي القصص عرشات وِذْكر سبِّه يف اندفع قد وأجده إال
السيئات أو الشخص يف السيئة نرى فحني لصديقه؛ الثانية العني أنه الصديق املفروضيف
السيئات، بعض وجود إىل هو يُنبِّهك الحسنات ذكر يف تندفع وحني بالحسنات، هو يُذكِّرك
تبدأ فشيئًا شيئًا ويجعلك بصريتك ويظلم يرضك وحدها السيئات يذكر الذي ذلك ولكن
إننا تحاربهم. العمر تقيض أن بد ال وأنك وأقزام، وحوش جميًعا الناس أن تعتقد مثله
وصبغ النفس يف الكره وتقطري ما، حبٍّ بعاطفة مدفوعني إال ننتج أو نعمل أن يمكن ال
يستخرس يجعله يشله، نفسه، الشخص إىل ييسء ما أول يُيسء املظلمة بالجوانب األعني
تحب أن بد وال اآلخرين أجل من تعمل أن بد ال تعمل حني وأنت يعمل كيف إذ يعمل؛ أن
يكرهك تجده بد ال اآلخرين يكره الذي أن اكتشفت أجلهم؟ من لتعمل اآلخرين هؤالء
ألنه بالصديق عالقتي قطعت اآلخرين. من واحد إليه بالنسبة أيًضا فأنت نفسك؛ أنت
يكره أنه النهاية يف اكتشفت فقد اإلنسان؛ هذا مسكني حب. أيًضا فالصداقة صديًقا؛ ليس
وعىل اآلخرين عىل يُسقطه سخًطا عليها ساخٌط ألنه نفسه؛ حتى يكره ألنه والناس؛ الدنيا
إليه بالنسبة كنت وقد حوله. من تنفضُّ جميًعا فالناس ولهذا أصدقائه؛ وعىل معارفه



عِرصه شاِهد

غادرة طعنات من يل يكيل كان ما أكثر فما هذا ومع فيها، يحتمي التي األخرية القلعة
أن إال مثله ملريض أفعل أن أستطيع ماذا ولكن وتحملتها! صربت ما أطول ما قاتلة!
ال الحب وجائع عار، السُّ حد إىل الجوع به وصل حب، جائع إنه مريض؟! أنه عىل أعامله

يعطيه.
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املاللة أو احلاجز

سنوات بضع فمنذ الكويت؛ يف وساق قدٍم عىل اآلن القائمة املرسحية الحركة أذهلتني
هناك، العربي املرسح فرقة وأنشأ الكويت إىل ُطَليمات زكي الكبري األستاذ ذهب فقط
مدرسة يخلق أن طيبة كويتية وخامات القاهرة من النجوم بعض بمساعدة واستطاع
عام املجيد العام هذا يميضعىل يكد ولم هناك. الجماهري إىل املرسح يحبب وأن ُطليماتية،
قصة كبري حد إىل تُشبه — املرة هذه كويتية — أخرى مدرسة خرجت حتى عامان أو
مؤلَّفة كويتية روايات وقدمت الخليج، مرسح نفسها ت وسمَّ عندنا الحر» «املرسح ظهور
ممتلئ الثالثني يتعد لم شابٌّ وهو الرشود، صقر تأليف من واإلسمنت» «الطني كان أولها

والطموح. التطلُّع شديد والحماس بالحيوية
فرقة مجرد يكن لم الخليج مرسح أن الخليج ومرسح الحر املرسح بني الفارق أن غري
«حركة» الخليج مرسح وإنما املرتجمة، أو املؤلَّفة الروايات بتمثيل تقوم أخرى مرسحية
مكتبة ولها املرسحي، النقد وتكتب املرسحية الندوات تقيم لجنة عليها تُرشف مرسحية
الحركة يتابعون كويتيني شباب من مؤلَّفة واللجنة عامرة. كانت وإن متواضعة، مرسحية
مجرد وليست مرسحي حزب إذن هي شديد؛ تدقيق ويف كثٍب من العربية البالد يف الفنية
الرسمية، العربي املرسح فرقة أمام أقدامه عىل يقف أن الحزب هذا استطاع وقد فرقة.
املرسحية، الحركة من الحياد عىل تقف الدولة يجعل أن — قدمه بما — واستطاع بل
العام يف دينار آالف ستة إىل آالف أربعة بني ما ترتاوح مالية إعانات بمنح تكتفي وأن
األستاذ أما الكويت. مسارح عىل اآلن تتنافس التي األربع املرسحية الفرق من فرقة لكل
البرشية، بالكفاءات جميعها الِفرق هذه لتمويل آدميٍّا بنًكا يفتح أن آثر فقد ُطليمات زكي

تمثيل. ملعهد نواة أو معهًدا فأنشأ



عِرصه شاِهد

عالمات من رئيسية كعالمة املرسح بزوغ ظاهرة الظاهرة: هذه نظري اسرتعْت
املرسح عىل الشديد اإلقبال هذا رسِّ عن أتساءل وظللت الشقيق، الشعب هذا لدى الحياة
مرسحية آخر شاهدت أن إىل جمهوره، ناحية من أو أمره عىل القائمني ناحية من سواء
عىل أدركت وهناك «املاللة»، أو «الحاجز» مرسحية وهي هناك الخليج مرسح يعرضها
بني املجتمع إليها يتطلع التي املرآة يشكِّل نواحيه من ناحية يف املرسح إن السبب. الفور
يُضحكه، وماذا وكيف مشاكله، هي وما يتحدث كيف لريى نفسه، لريى وحني حنٍي كل
عىل عاش الذي ذلك القديم، الجيل جيلني: بني رصاع الحاجز ومرسحية يسري؟ أين وإىل
شباٍن يف املتمثل الجديد والجيل والجنيه، اللقمة قيمة وعرف الشظف حياة وشقَي البحر
ال وحيث حساب، بال تفيض األموال حيث البرتول، بعد ما حياة إىل خرجوا وشابات
التي الفيالت تلك من واحدة الفيال، يشبه فيما تدور واملرسحية ُعَقد. وال متاعب وال بحر
تنميقها يف املرصيني» من «ومعظمهم املهندسون تفنَّن والتي الكويت مدينة بها تزدحم

الفيالت. لجمال ملسابقة يُعدُّونها وكأنهم وزخرفتها
الجديد الجيل القديم، والجيل الجديد الجيل بني املوجود الحاجز ذلك هو والحاجز
يف يمتلك والذي والجمود الثبات يريد الذي القديم والجيل والتغيري، الثورة يريد الذي
حماقات سوى عليه والثائرات الثائرون وما الحقيقي، الكويت صاحب هو يشء؛ كل يده

وهدوء. ركود إىل تئوب أن حنٍي بعد تلبث ال أطفال
أيًضا سمعت ما عىل — وهو واإلسمنت» «الطني مؤلف نفسه هو املرسحية مؤلف إن
تنتهي أن الحاجز مرسحية من أنتظر كنت وقد أجيال»، بني «رصاع مرسحية كاتب —
لن وأنها أطفال عبث ليست الجديد الجيل أفكار أن القديم الجيل معها يدرك بمأساٍة
املؤلف ولكن املصري. يملك ال قطًعا فإنه يشء كل يملك كان إن وأنه هدوء، إىل أبًدا تئوب
أو ربما البرتول من حاجز جيلني؛ بني القائم الحاجز عىل منسكبًا بالضوء ينهيها أن آثر

اليانصيب. كأوراق فجأة هبط الذي الثراء
املسارح مختلف عىل ُقدَِّمت املاضية القليلة السنوات يف ولكن وحدها، الحاجز وليست
يف املفهومة غري األوضاع بكل تسخر كوميديا وهي ،«٢٠٠٠ سنة «الكويت مثل روايات
إىل الذهاب إىل مثًال شبانه فيضطر أرضه، عىل تجارتها أو الخمر رشب يحرِّم مجتمع
أرض إىل سكارى يعودون ثم هناك، ليرشبوا كيلومرتًا ١٨٠ وَقْطِع العراق يف البرصة
كل لدى سيكون ٢٠٠٠ عام يف أنه يف سببًا املرسحية مؤلف منه جعل وضٌع الوطن.

قيمته. يف وُمباَلغ مرغوب ممنوع كل أن باعتبار بيته، يف للويسكي مصنع كويتي
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الحياة واقع يف العميق التناقض يحدث أن حقيقة، االنتباه تسرتعي لظاهرة إنها
املرسحيات ُكتَّاب إن الخشبة. عىل نراه مرسحيٍّا حدثًا أصبح قد قصرية فرتة بعد به فإذا
املرسح يف وجدوا وقد الضيق، أشد بها ضيقون هم أوضاع يف نشئوا شبان من جديد جيل
ومرسحتها برضاوة األوضاع هذه نقد خالله من يستطيعون الذي الطبيعي املتنفس
بدور — أحيانًا القاهرة يف هنا عندنا يقوم مثلما — يقوم هذا يف واملرسح ومسخرتها،
يعملون الذين املرصيني األصدقاء بعض معي املرسحية شاهد لقد والكاريكاتور. الصحافة
يستطع لم أنه إال أعوام خمسة الكويت يف له أن مع أنه أحدهم يل اعرتف وقد الكويت، يف
وتلك واحد، مرسحي لعمٍل مشاهدته من أدركه الذي هذا الكويت يف الحياة عن يدرك أن
هناك فليس معدومة، تكون تكاد ظاهرة الكويت يف االجتماعية فالحياة املشكلة! هي
هو أيًضا، حاجز هناك واألجنبية، العربية الجاليات من وغريهم الكويتيني بني اختالط
خشبة عىل تماًما يزول الحاجز هذا ولكن والثروة، والتقاليد النفس عن الدفاع حاجز
بتقاليد يحيا كان شعب مشكلة الكويتية، املشكلة صميم تعيش فباملرسحية املرسح؛

وآالفها. السنني مئات منذ متواَرثة وأوضاٍع ونواميس
وإن تقاليده، الكويتي يعرف ال تماًما جديًدا مجتمًعا حوله من وخلق البرتول جاء ثم
فهو العربية العواصم بعض يف أو املدينة قلب يف الحني لبعض زاولها وإن ها، مجَّ عرفها
يئست وقد الجديدة التقاليد ولكن بابه. عنها يغلق بيته، تدخل أن التقاليد لهذه يحب ال
الرقصات أحدث ويرقصون بينهم؛ فيما البيت أهل ليزاولها النافذة من تدخل الباب من
الجديد هذا أمام حراك بال يقف أن بني حائر البيت ورب وأغانيهم، البيتلز نغمات عىل
من فيُتَّهم غيبته يف بالكثري يسمح أو بالقليل يسمح أن وبني والتأخر، باالنغالق فيُتَّهم

التيار. جرفه قد بأنه املجتمع
ملناقشة صاخبة عائلية جلسة إىل يتحول واملرسح ، وحادٌّ وحارٌّ صارخ التناقض
أن حقها من هل تُْسِفر؟ أو «الحربة» تلبس هل تعمل؟ ال أو املرأة تعمل هل املشكلة:
أن األصيلة العربية العائالت إىل يمت ال الذي أو «املتكوت» الشاب حق من هل تحب؟
بالخربة تُْكتَسب حني املناعة أم التقاليد أهي األخالق؟ يحفظ ماذا كويتية؟ من يتزوج
هناك «وليس الجديد، الجيل مرسحيات وتفور بها تمور األسئلة وآالف عرشات والتجربة؟

جيل.» وأول جديد جيل فهو قديم جيل الحظ لحسن
بالدنا من الخصب الجزء ذلك يف الحياة نواحي من واحدة ناحية إال ليس واملرسح
اآلسيوي عاملنا وحتى العربية بالدنا متناقضات كل فيه تتعايش الذي البلد العربية،
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إىل أحيان يف وتضاربها انفعالها ويعنف وتتضارب تتفاعل ولكنها تتعايش األفريقي،
قادمة. فرصة وإىل تصورها، نستطيع ال قد درجات

كلمة يف

«التفاحة عفيفي محمد رواية معي استصحبت ولكني الطائرة، يف القراءة أحب ال أنا
ولم أقرأ، ومضيت أعجبني، قد الكتاب غالف كان وإن االسم يعجبني لم والجمجمة».
إىل تدفعنا ال عفيفي محمد املوهوب الفنان فكتابة والقهقهات، الضحكات صدري يف أكتم
عالقة تظل طويلة ابتسامة إىل املنمنم، الصغري الضحك إىل تدفعنا إنها الصاخب، الضحك
صوت عىل إال القراءة من أُِفْق لم وتتعب. وجهنا عضالت تكلَّ حتى بمالمحنا وعٍي بال
وحتى بالوصول، إيذانًا التدخني عن ونمتنع األحزمة نربط أن منا تطلب وهي املضيفة
األرض، نا أمِّ من لنقرتب العايل مجراها من تهبط وهي الطائرة وأرقب الحزام أربط وأنا
القراءة عن سأنقطع ألني حزين وأنا اختالًسا الرواية صفحات إىل النظرات أختلس كنت
أُكملها. جلست أني الفندق إىل ذهابي بعد فعلته يشء أول وكان معدودات، دقائق بعد

عفيفي. محمد العذب فناننا إىل حارة تحية
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بال يوليو ٢٦ شارع يف يتوقف به وإذا «الجمهورية» إىل طريقي يف األتوبيس أركب كنت
مظاهرة. قالوا: الحكاية، ما وسألنا مرور. إشارة أو محطة

يموج الشارع كان محتشدة. جماهري هدير وال هتافات الجوِّ يف يكن فلم استغربت،
باملظاهرة وإذا لنتفرج، األتوبيس من ونزلنا الفاخرة. املالكي العربات من بعرشات فقط
كل أعرف لم لآلن زلت ال نسائية، مظاهرة كانت فقد فعًال؛ والتأمل الفرجة تستحق
تقف، وهي الفارهة العربات يف نحدِّق الواقفني من غريي مع وقفت ولكني أسبابها،
يخطرن وهم بشغف نتتبعهن ونظل األناقة، تكون ما أبدع أنيقات السيدات، منها وتهبط

«املتظاهرات». من غريهن إىل ينضممن أن إىل برشاقة
سائقه يحاول وتركته األتوبيس فوَّتُّ أني لدرجة أعجبني املشهد أن والحقيقة
وعرباتهن املتظاهرات السيدات فيه وضعته الذي النسائي املأزق هذا من به يخرج أن
واملتفرجني املارة أفواه عىل تناثرت التي الكلمات ومن والنعوت. الكالكسات تتبادل التي
الساعة يف «شيكوريل!» أمام اللقاء عىل اتفقَن قد «املتظاهرات» أن عرفت أمثايل من
مطالبهن، لعرض الجمهوري القرص إىل للتوجه — أعرف ال — عرشة الحادية أو العارشة
أو مثًال الفراء استرياد عن الحظر رفع تكون أن بد ال تلك مطالبهن أن كغريي واعتقدت
جاري وسألت وتخميني ظني عىل أعتمد أن أشأ لم ولكني فاكتور، ماكس مستحرضات
عىل بالتفرج مشغولني كانوا جميًعا الجريان ولكن جاره، يسأل أن جاري وحاول عنها،

فيها. املشرتكات يف والبحلقة املظاهرة
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يف تبدأ أن — غريي توقع كما — وتوقعت تكاملت، املظاهرة أن بدا فرتة وبعد
أو تخمينه نستطع لم لسبٍب واقفًة املظاهرة ظلت هذا، من يشء يحدث لم ولكن التحرك،
بدور الخاصة العربات بعض وجدنا فقد دقائق؛ بعد اتضح أن لبث ما ولكنه معرفته،
ويف كالعادة، متأخرين — الجاللة صاحبة ومندوبو مندوبات منها ويهبط تقف الصحف
وتختلس ُخفيًة تُْفتَح اليد حقائب ومضت وحماس، حركة نوبات املظاهرة يف ْت َرسَ الحال

بداخلها. التي الصغرية املرايا إىل النظرات
أكثر، أو صورة يف «ظهورها» إىل «متظاهرة» كل واطمأنت التصوير، انتهى وحني

املوكب. تحرك فقط حينئٍذ
بحماس يل قالت فقد الصحف؛ إحدى مندوبة من إال املظاهرة أسباب أعرف ولم
بما املرياث قوانني تعديل أظن ما وعىل الطالق، بتقييد خاصة إنها جنسها عن املدافعة
يكن لم ألنه ربما أيًضا، قالت ماذا أعرف وال الرجل، لحق مساويًا ا حقٍّ للمرأة يضمن
الباقي. أنا ونسيت بعضها املندوبة أنىس الحماس ألن وربما السببني، هذين غري هناك

أذهان عنها تتفتق أخرى مطالب وألي املطالب لهذه الحماس شديد شخصيٍّا وأنا
حني الصفر إىل يهبط هذا حمايس ولكن تامة؛ مساواة هدفها ويكون النسائيات زعيماتنا
تلك خاصة املطالب، هذه لتحقيق الزعيمات سيداتنا تتبعها التي والوسائل الطرق أرى
القادمة املرة ربما يدري ومن شيكوريل. أمام والتالقي التظاهر يف املبتكرة الطريقة
أوكازيون «بمناسبة عدس داود أمام أو سيداتنا»، تنطقها كما «آنو أو هانو أمام تكون
أو مطلَّقة أنها عليها يبدو واحدة كلها املظاهرة هذه يف أملح لم أني فاملهم البياضات»؛
مستقرات متزوجات يَبُْدون — الحمد وهلل — جميًعا ُكنَّ فقد للطالق؛ طريقها يف حتى
يف مشاويره قضاء عىل زوجها أرغمت بد ال منهنَّ كالٍّ أن بدليل ونفوذ؛ باٍع صاحبات

شريي». يا النهارده مظاهرة عندنا «ألن العربة؛ هي وأخذت األقدام عىل أو تاكيس
للمطالبة حقيقية مظاهرة عمل أرْدَن لو هؤالء الزعيمات سيداتنا أن مثًال أفهم وأنا
النساء حيث الخلق، باب يف أو مثًال زينب السيدة ميدان يف لجعلنها الطالق من بالحد
تلك أما متوفر. الذاتي الحماس وحيث املرياث، أو الطالق مشكلة من فعًال يعانني الالئي
فأنا هذه، األخرض والصالون وشمال شيكوريل مظاهرات الحقوق، عىل للحصول الطريقة
أقف يجعلني ألم ا؛ حقٍّ مسلٍّ كفاٌح فهو عنها، بالكفِّ إطالًقا أنصحهن وال أبًدا، ضدها لست
واالنبساط؟ السعادة قمة يف ونحن ساعة من ألكثر نتفرج أمثايل من الرجال ومئات أنا
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ملفقة قضية

وحني، حني كل بني ترتفع التي بالصيحات أوي» «الشيك املظاهرة هذه وتُذكرني
الرجال طغيان نظرية وأصحاب الحرية» «رائدات من سيداتنا تُْطِلقها التي الصيحات
إزاءها نملك ال والتي الجناح، املهيضات املظلومات الرشقيات النساء الوحوشعىل الرشقيني
أهي للتساؤل: تدفعني بدأت التي الصيحات تلك وتعضيد؛ وتصفيق حماس كل إال بالطبع
النساء لحزب الزعامة بدور والقيام التظاهر منها الهدف صيحات هي أم حق؟ صيحات
التي الرشقية املرأة هي وَمْن حياتنا؟ واقع يف باملرة له وجود ال الذي املظلومات الرشقيات
املصانع؟ يف العاملة واملرأة األرياف يف املرأة هي هل هؤالء؟ الحرية رائدات باسمها تنطق
التي الفالحة إن مظلومة. وامرأة ظالم ورجل حرية مشكلة نجد ال أبًدا األرياف يف ولكننا
عىل ويجور يظلمها الرجل أن أبًدا تحس ال دوره عن يقل ال بدور وتقوم زوجها مع تعمل
الرجل اغتصبها التي املرأة حقوق مشكلة املطلقة، الكاملة باملساواة تحس إنها حقوقها،
مدننا يف السائدة األوضاع هذه ظل يف فحتى مقلوبة؛ ونسمعها مدننا يف هنا إال نسمعها ال
أوضاع ظل يف حتى يعملن، ال والنساء يعملون الرجال حيث املتوسطة طبقتنا بني أو
ورائدات النسائيات، زعيماتنا كفاح تنتظر مستسلمة ساكتة النساء دولة بقيت هل كهذه،
أن فالحقيقة هذا؛ نعتقد إذ أنفسنا نخدع إننا للرجل؟ املساوية بحقوقها لتظفر الحرية
الحقوق فكل األمر حقيقة يف أما الظاهر، يف الحقوق كل لهم الرجال أن هو الحادث

للنساء.

عمارتنا

ولكن كبرية أو صغرية عائلة شقة كل يف شقة، مائة من مكونة عمارة يف مثًال أقطن وأنا
واألزقة البيوت كل يف للحادث مثًال يجري ما أخذنا وإذا وزوجة. زوج األقل عىل فيها
«األقوياء الرجال لدولة ممثل مائة فيها أن نعترب أن باستطاعتنا إن ونقول: والعمارات
املسلوبات «الضعيفات النساء لدولة ممثل ومائة إلخ» إلخ … املتسلطني الظاملني الخشنني
والواقع. الحقيقة عىل األوصاف هذه تنطبق حدٍّ أي إىل فلنَر الجناح»، املهيضات الحقوق
وال بينها رابط ال مفككة دولة عقلها! وأفرغ أتعسها ما — الرجال دولة — دولتنا
وإذا وأعوام. ألعوام جاوره لو حتى عمله، ُكنَْه وال جاره منهم الجار يعرف ال ضابط.
وتقوقع بأنفه منهما كلٌّ َشَمَخ السلم عىل أو األسانسري يف اثنان منهم والتقى تصادف

تمثيل. خري الرومي دور ومثَّل نفسه داخل
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واحد أسبوع ظرف يف ووحدة. تماسًكا النساء دولة من أروع نجد ال هذا مقابل ويف
وتحاببن تصادقن قد كن وبعضهن جميًعا تعارفن قد سيداتها كانت عمارتنا سكني من
من ابتداءً تقريبًا يشء كل بعضهن عن وعرفن وأستار، حواجز من بينهن ما كل وأزلن
سكني عىل شهر يميض كاد ما بل وعاداتهم، أزواجهن أخالق إىل وألوانها املالبس أنواع
متوسطات حزب األحزاب؛ ن وتكوِّ نفسها تنظم بدأت قد النساء دولة كانت حتى العمارة
الضيقات وحزب الثالث، الدور يف القاطنة السيدة بزعامة بالشباب، املتشبثات العمر
وراء والجري األزواج مساوئ تعداد إال لهن عمل ال الالئي لعيشتهن الكارهات بالزواج
القاطنة السيدة بزعامة وتشنيعات، ومواعيد وأفالم وكوافري خروج من الشخصية متعهن
والتلميذات الفتيات، حتى هللا. إال عددها يعلم ال كثرية أخرى وأحزاب األول، الدور يف
مًعا. ويكذبن مًعا يخرجن حيث واالئتالفية، الرسية األحزاب سياسة يتعلمن ما أرسع ما
أيًضا الدولة وتلك الزور، لشهادة دائًما مستعدات األقل عىل صديقات ثالث منهن ولكل
(وأعفوني «…» السيدة هي الرسمية وشبه الرسمية إذاعتها ومحطة الخاصة جريدتها
أوًال األخبار إشاعة مهمة تتوىل التي هي املوجهة) إذاعتها من أبشع فليس التحديد من

بأول.
وتبدأ هنا، من عملهم إىل يخرجون إلخ) إلخ … الظاملون األقوياء (الخشنون الرجال
وطويلة، متوسطة موجات عىل تذيعها التي والتعليقات األخبار بنرشة عملها النساء دولة
جدران كل بني حدث بما وإذا عرش. الثالث الدور يف الساكنة األرملة حتى تطول التي
عادي خرب مجرد به إذا املنيعة، الحربية األرسار من لة املغفَّ الرجال دولة تعتربه وما أربعة

األخبار. نرشة يف

العليا اليد ملن

إال ليسوا مكان كل يف الرجال مثل عمارتنا رجال أن نجد محضة واقعية بنظرٍة وهكذا
ومتعهن أنفسهن عىل معظمها إنفاق هنَّ ليتولَّني النقود جلب يف نساؤهم تستخدمهم َفَعلة
القروش لكسب أعمارهم ويُفنون دماءهم الرجال يحرق الذي الوقت ويف الخاصة.
يقضني إلخ. إلخ … الجناح املهيضات املظلومات الضعيفات سيداتنا تكون واملالليم،
إلنفاق الطرق أروع وانتقاء املعروضات عىل التفرج بحجة الشوارع يف يتسكعن الساعات
املاهية سلَّمها لو وويله «بم»، قال لو للزوج وويل النهار. آخر يف الزوج يجلبه سوف ما
إلخ، إلخ … املسيطر الخنشور القوي هو نفسه، ز يجهِّ أن حينئٍذ عليه خلل، بها أو ناقصة

إلخ. إلخ … املظلومة الضعيفة النساء دولة مندوبة من يصيبه سوف ملا
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يف تزاول فاملرأة حدود؛ أضيق ويف العلن يف إال حريته يزاول ال الرجل كان وإذا
امليزة وحتى حريات، من تزاوله أن يمكن ملا مًدى هناك ليس بل وأوسع، أكرب حرية الرس
تلقاء من أبًدا يزاولها وال بها هو يستمتع ال والخشونة» القوة «أي للرجل الباقية الوحيدة
لجأت الجزار أو البواب ضايقها فإذا الخاص، الستعمالها أيًضا تحتكرها املرأة إن نفسه.
وترتكه عروقه، يف غلت الدماء أن تتأكد حتى امُلهانة دور أمامه ومثَّلت الخاص فتوَّتها إىل
فأن الجبهة، مربوط أو مهانًا أو عليه ُمْعتًدى يعود أن مهم وغري مصريه، ليواجه حينئٍذ
تمر أن يجب ال فمسألة كرامتها تُْخَدَش أن أما بسيطة، مسألة هو كرامته عىل يُْعتََدى

الدماء. لها تسيل أن بغري
يُنتج الذي هو والرجل النساء، من مجتمعنا يف الرجال اغتصبها مزعومة حقوق أي
مالبسها وكدحه؛ عرقه نتيجة ويف فيه تتحكم التي هي هذا مع واملرأة ويكدح، ويعرق
هو دائًما والرجل األوىل، هي ومطالبها أكثر، وتكاليفها وأغىل، مالبسه من أحسن دائًما
وإذا يدفع، عمره قىض معها عاش وإذا دفع، تزوجها وإذا دفع، خطبها إذا يدفع؛ الذي
فوق يحمل أن عليه مكتوبًا وكأن أزرق، وهباب ومؤخر نفقة يف عمره أكثر قىض طلقها

ظاملها. وأنه أسريته أنها تدَّعي التي تلك األبد إىل كاهله

دعوة

الغريبة األوضاع تلك عىل للثورة الرجال نحن أنفسنا ندعو أن أكثر املعقول من أليس
عابدين قسم أمام حتى أو الكربى النشاط قهوة أمام نحن نتواجد أن لنا يحق أال الظاملة؟
توزيًعا النساء وبني بيننا والواجبات الحقوق توزيع بإعادة فيها نطالب بمظاهرة لنقوم
ونُعيد الواقعية، الخفيَّة بحقوقهن الزائفة الجوفاء العلنية حقوقنا بخلط نطالب عادًال؟
يكسبه ما حسب كلٍّ إىل يكسبه، ما حسب كلٍّ من القائل: املبدأ حسب الخليط توزيع

برضه.
… األقوياء الخشنني الرجال نحن الضعف بنا يبلغ أن يمكن فال أتساءل، فقط إني
املهيضات املغلوبات الضعيفات نسائنا من إنصافنا لنطلب معها نتظاهر درجة إلخ إلخ

إلخ. إلخ …
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عالقة لهم وفنانني أفالم منع أو بإبعاد تُطالب آراء أقرأ الشهر هذا خالل مرة من أكثر
نارص األستاذ الحملة هذه يتزعم أن دف الصُّ قبيل من وليس بإرسائيل. أو بالصهيونية
يَُخيَّل فاملوضوع عليها والغرية لعروبتنا اإلخالص هو كلنا رائدنا دام وما النشاشيبي،
صهيوني، امسك تتعاىل: رصخة مجرد من أكثر وملوقف أعمق، ملناقشة حاجة يف أنه إيلَّ
قضيتنا تخدم نظر بوجهة أو برأي النهاية يف نخرج أن عىس إلرسائيل. دعاية امسك أو

والحني. الحني بني نقرؤها التي اآلراء معظم مع الرأي هذا اختلف وإن أكثر،
الفنية، واملقاطعة إرسائيل مع املتعاملة الرشكات مقاطعة بني نفرق أن يجب ومبدئيٍّا
العربية البالد ألن حقيقية؛ عقوبة عليها نوقع اقتصاديٍّا الرشكات هذه نقاطع حني فنحن
تفكر أن رشكة ألي بد ال بحيث إرسائيل، من املرات عرشات أهم واقتصادية رشائية كقوة

إرسائيل. لرشاء بيعنا تقرر أن قبل مرتني
مقاطعتها، أو منعها قبل مرتني نفكر أن لنا بد ال الثقافية واملسائل األفالم يف ولكننا
يشء من فعًال نحرمها أننا نتأكد أن بد ال ولهذا نحن؛ أنفسنا سنحرم اإلجراء بهذا نحن إذ
أنفسنا نعزل متطرف حد إىل نصل أن املمكن من إذ بالشبهة؛ األمور نأخذ ال وأننا ضار،
يهوديٍّا، باعتباره السكي هارولد ترجمة نمنع أو خطريًا، عزًال العاملية الثقافة عن فيه
بني يوجد أن املمكن ومن يهوًدا، باعتبارهم وأينشتني وداروين فرويد نظريات ونقاطع
الثقافة أو إرسائيل نرض لن الحالة هذه يف ونحن إرسائيل، عىل يعطف من منهم األحياء

أنفسنا. بالتأكيد سنرض العاملية،
يحتاج ال هني أمر إرسائيل مع والتعامل التعاون إثبات االقتصادي الحقل يف وبينما
واملحدودية، البساطة بهذه ليست الثقايف أو الفني الحقل يف املسألة أن نجد جهد، لبذل
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تذكِّرنا صيحات أو تُنَْرش، فيها ُمبَالغ آراء أساس عىل قرارات فيها نتخذ أن يمكن وال
ذهبت صهيونية دعاية بها أن قرأت التي األعمال من فكثري ترتفع؛ املاكارثيني بصيحات
وإني نورمربج، محاكمة فيلم وأقربها القبيل، هذا من دعاية أية بها أجد فلم ملشاهدتها
الفيلم لهذا أن تثبت مسئولية أو محاكمة ألية ا مستعدٍّ ناصف عيل محمد األستاذ مع ألقف

بالصهيونية. أو بإرسائيل عالقة
لن — ترتفع صيحة وملجرد الشبهة ملجرد — األفالم هذه عرض من حرماننا إن
ومشاهدة رؤية نخرس نحن سيجعلنا ولكنه يذكر، شيئًا له املنتجة الرشكات يخرس
محليٍّا. نُنتجها أن إمكانياتنا بحكم نستطيع ال وثقافية، وتاريخية إنسانية وثائق ومتابعة
مجلة، أو صحيفة يف يقال رسيع لرأي األمر هذا تقرير ندع ال أن يجب هذا أجل من
من للرقابة استشارية لجنة تؤلَّف أن يجب وإنما وحده، السينمائي للرقيب حتى وال
يف الفصل وحدها هي وتتوىلَّ أمرها يف املشكوك األعمال عليها تُْعَرض الواعني نقادنا كبار

شأنها.

تايلور وإليزابث داليدا،

بترصيحات تديل أو املال تجمع أو تؤيد التي والشخصيات الفنانون أخرى، مسألة هناك
املوضوع، هذا يف نظرنا وجهة من جذريٍّا نغريِّ أن يجب أننا رأيي من إن إرسائيل. صالح يف
املفاوضة وفد رافق الذي األمريكيني الصحفيني وفد يف كاسرتو فعله ما نعرف أن وحسبنا
الجزيرة إىل قادمني كانوا الصحفيون هؤالء كوبا. عىل األمريكي الرجعي العدوان عقب
القضية بعدالة شخصيٍّا اقتنعوا لو حتى أنهم ومتأكد فيهم تماًما األمل فاقد وكاسرتو
آرائهم ونرش األمريكية الجرائد وأصحاب التحرير رؤساء تحدي عىل يجرءوا لن الكوبية
رفض هل فنادقهم؟ يف حارصهم هل قاطعهم؟ هل الوفد، مع جاءوا حني هذا ومع تلك.
مشغولياته كل رغم كاسرتو بالعكس، هذا. من يشء يحدث لم أصًال؟ كوبا دخولهم
ورافق يشء كل ترك واضطراب، توتر حالة يف الجزيرة ترك عدوان وعقب ومسئولياته
يناقشهم واستمر ثورته، ويُعادون يُعادونه الذين األمريكيني الصحفيني — بنفسه —

بالده. وظروف ثورته لهم ويرشح ويجادلهم
قمة فهو — عدو أي — العدو كسب استطعت إذا أنك يعلم ألنه هذا؛ فعل كاسرتو

وملبادئك. ولثورتك لك النرص
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ولكي اتخاذها، نستطيع أخرى مواقف هناك أن إيلَّ يُخيَّل هنا، لوضعنا جئنا فإذا
بسيطة: حقائق بعدة نُسلم أن لنا بد ال نفعل

— أنهم نفرتض أن بد ال — الغربي املعسكر يف وبالذات — بالدنا خارج الناس فأوًال:
إرسائيل. عىل فعًال يعطفون — الواسعة الصهيونية للدعاية نتيجًة

حاجة يف وتوضيح، رشح إىل حاجة يف العادلة القضية حتى أنه نقتنع أن يجب وثانيًا:
علينا يهبطوا لن األصدقاء إن آخر، بمعنى بها. ويؤمنوا الناس يفهمها كي ننطق أن إىل

إيجابية. جهود ببذل إال نكسبهم لن أننا نؤمن أن بد وال السماء، من
بالنسبة لقضايانا للدعاية تصلح قد بالخارج العربية للقضية الدعاية مكاتب إن ثالثًا:
ال املكاتب هذه فنرشات والعلمية واألدبية الفنية للشخصيات بالنسبة أما العام، للرأي
أو الكاتب إن باملرة. هينًا أمرها ليس الشخصيات وهذه إلقناعها. — لألسف — تكفي
والكفاح للغاية، خطري يشء نظره وجهة أو رأيه أو موقفه بالخارج العالم أو الفنان

فيه. يؤثر الذي الضخم القطاع كل كسب إىل الغالب يف يؤدي كسبه أجل من
أو كذلك أصبحت وإنما صهيونية، أصًال ليست الشخصيات هذه أن نعي أن يجب رابًعا:
لالقتناع قابل معظمها أن رأيي ويف دعايتهم، لنشاط نتيجة إرسائيل عىل تعطف بدأت
املؤمن تزيد فالعقوبة موقفه؛ ويغري ويدرك يفهم كي الفرصة له أتيحت إذا بالحقيقة
تُِخْف لم كاي داني ضد اتخذناها التي هذه عقوباتنا وكل بإيمانه. استمساكه بيشء؛

أحًدا. تخيف أن يمكن وال داليدا، أخافت وال تابليور إليزابث
املوضوع هذا حول كلمة أمس أول التابعي لألستاذ قرأت أخرية، نقطة بقيت خامًسا:
وموقفنا وكرامتنا كربياؤنا علينا تفرضه إجراء ألنه اإلجراء هذا نأخذ إننا بقوله: أنهاها
ليست ما بقضيٍة ملؤمن بالنسبة والكرامة الكربياء وقمة والصهيونية. إرسائيل من
وقضية ومبادئ ثورة أصحاب إننا لألصدقاء. الباب ويفتح خصومه يخاصم أن هي
وإنما والخصوم باملقاطعة ال ، يتجىلَّ القضية هذه وكرامة بكرامتنا إيماننا وقمة عادلة،
نقاطع أن من وبدًال القضايا، أصحاب يفعل وكما كاسرتو فعل كما نقنع، بأن باإلقناع،
لرتى بالدنا، بناء يف السلمية جهودنا لرتى حقيقتنا، عىل لرتانا الشخصيات هذه ندعو
عام آالف أربعة تراب رءوسنا عن نرفع أن نحاول أننا لرتى معتدين، وال ترتًا لسنا أننا

واالستعباد. والهزيمة الذل من
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إىل ليحرض بدعوة له نبعث أن — ذاك أو النجم هذا نقاطع أن بدل — أطالب إنني
وكسب أعداء خرسان يف أكيًدا نجاًحا سننجح الحاالت معظم يف أنه ملتأكد وإني القاهرة،

أصدقاء.
بالقاهرة األمريكية السفارة رفضت حني بها أحسست التي املرارة أذكر أزال ال إنني
فيزات يعطوا أن يصح ال وكأنهم صديق». «غري أني باعتبار ألمريكا سفر تأشرية منحي
داليدا مثل — نرفضحضورهم ممن كثريين أن ظني ويف والعمالء. اللصقاء لألصدقاء إال
يقفونها التي الخاطئة املواقف معظم إن إذ ولقضيتنا؛ لنا فهًما أكثر وهم يغادروننا قد —

األمام. إىل شعبنا قوى ودفع بالدنا بناء يف وبجهودنا بنا الجهل سببها
هو اإلقناع لهذا وسيلتنا وخري «اإلقناع»، إىل واملعاداة» «املخاصمة من الشعار لنغريِّ
ال وقد شاذة، حاالت تحدث قد نيأس. وال حقيقتنا، عل الناس هؤالء فلنُطلع الحقيقة،

نكسب. ونظل سنكسب واإلرصار باالستمرار ولكنا بعضهم، يؤمن
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السادة معظم انرصاف هي األيام هذه الجامعية حياتنا تجتاح التي الخطرية الظاهرة
عن يكتبون وليتهم واملجالت. الجرائد يف الكتابة إىل ومدرسيها الجامعات أساتذة
يف عملهم ولكن لتاريخنا، أو مثًال لواقعنا ودراسة بحث نتيجة أصيلة، موضوعات
عنوانًا وتقرأ إنجلرتا. أو فرنسا مجالت يف ت نُِرشَ مقاالت بضع ترجمة عىل يقترص الغالب
تكون قد صحيح ترجمة، فالن. عن فالن مقالة لك يرتجم فالن الدكتور ضخم: إلعالن
عمل من ليست أبًدا ولكنها والرأس، العني وعىل أكاديمية تكون قد ومقاالت دقة، أكثر
يقوله كالم وأي املقدَّس، الخاص منربه له الجامعي املدرس أو فاألستاذ الجامعي؛ األستاذ
الجامعي، باألستاذ يليق ال عمل هو — العيش وألكل اإليراد لزيادة ولو — املنرب خارج
فهجرة البحتة؛ العلمية الناحية من أقصد ولكني األخالقية، الناحية من يليق ال أقول: وال
القول تفضيلهم معناها اإلعالم وطرق الرسيعة النرش وسائل إىل الجامعيني األساتذة
ولكنها حقيقة، البطيئة النتيجة ذي الدائب العلمي البحث عىل الرسيع والكسب الرسيع
— إنجلرتا يف فضيحة إنها فاعلية. واألكثر األعمق التغيري حياتنا من تغريِّ التي النتيجة
ل تحوَّ ولو ميدانه، ليس امليدان إذ صحيفة؛ يف مقالًة الجامعي األستاذ ينرش أن — مثًال

فنا. وتوقَّ حياتنا الرتبكت غريه إىل الحقيقي ميدانه من منا كلٌّ
قىضحياته كامل جيل محصول السري بهذا نجني ولكنا الظاهر، يف سائرة حياتنا إن
املعارص الجيل هذا جهود عىل مستقبلنا يف نعتمد كنا وقد شبابه. ويُفني ويدرس يبحث
فإذا املستقبل، دائًما هدفه كبري، معمل سوى ليست الجامعة إذ واملدرسني؛ األساتذة من
األستاذ صفة واستغالل الوقتي الحارض هدفه أصبح وقد اليوم العمل هذا أن نجد كنا
من عدد أكرب أمام الظهور ويف واملجالت، الصحف من عدد أكرب يف للكتابة املدرس أو
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العلمي الجامعة خريجي مستوى انخفاض إن السالم. مستقبلنا عىل فقل العدسات،
الحقيقية أسبابه أن متأكد ولكني أنفسهم، الطلبة إىل أسبابه بعض ترجع قد والثقايف
االهتمام وعن الخاصة، أمورهم إىل التعليم عن واملدرسني األساتذة انرصاف إىل مرجعها

واملالية. األدبية أوضاعهم وتحسني بأنفسهم االهتمام إىل بالطلبة
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