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الكتابة ثمن

قصرية مقدمة

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

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

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

اليد. كف



الثالث) (الجزء حياتي … أوراقي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ربنا. يعرفش ما نرصاني يهودي خواجة جاليليو –

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

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

أرسطو.
سوسو؟ يا بربنا مؤمن كان أرسطو –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

انتي. معقولة مش –
معقولة. مش اليل انتي –

ازاي؟ –
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الكتابة ثمن

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

ليه؟ –
عارفة. مش –

املقدمة)1 (انتهت

السعداوي نوال
القاهرة
٢٠١٧ مارس ٢٢

السعداوي. نوال الدكتورة أعمال كافة املقدمة هذه تتصدر 1
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اْلَعَدِم ِيف َسَقَطْت حلظاٌت





اْلَوْعي َوَراءِ ِمْن َحَدَث

شيئًا، يكتب أن دون القلم يتحرَُّك بيضاء، يدي تحت فحة والصَّ أصابعي، بني القلم
غريبة، اللغة تبدو سطًرا. حياتي يف أكتب لم كأنَّما بسخرية، البيضاء فحة الصَّ ترمقني
يف ُمذكَّر يشء كل املذكر، بصيغة املرأة تخاطب مقدسة، حروفها للمجهول، مبنيَّة كلماتها
املوت، بلون أبيض لونها الكتابة من الخالية فحة الصَّ واملوت. يْطان والشَّ اإلله حتَّى اللغة،
املمرضات ومرايل والطبيبات، األطباء معاطف أبيض، املستشفى ورسير أبيض، الكفن
فحة الصَّ أو الكاتبة املريضة، أو الطَّبيبة كنُت إن أعرف ال مفتوحتان عيناي واملمرضني.
ب ترسُّ نني، والسِّ حياتي من اقطة السَّ طور، السُّ بني الخالية املساحات املكتوبة، غري البيضاء

العقل. وغياب الجسد من الروح
وعدم املوت بني دائمة عالقة هناك كانت املوت؟ عىل أرشفت أم الكتابة عن عجزت هل
املخدر إىل دائًما يلجئون املخدر، هو ربما الجو، تمأل األثري رائحة ِكَمامة، فمي فوق الكتابة،
هي ربما أو العمليات، غرفة يف الجراحة منضدة فوق مصلوب جسدي الوعي، مواجهة يف
أسمعهم املطاط. من بخراطيم اقني والسَّ الذِّراعني مربوطة الطِّب، كلية يف املرشحة منضدة
يف يوجد ال إنسان، كلمة مثل ُمذكَّرة اللغة يف مري الضَّ كلمة الغائب، بضمري عنِّي يتكلمون
من مزيج واحدة، رائحتهم بيضاء، مالبسهم ُمتشابهة، أصواتهم ضمري. كلمة مؤنث اللُّغة
واحد، أب يل يكن لم أبي، واسم اسمي ينادي صوت سجائر. ودَخان اليود وصبغة األثري
صورة تحت األصل يحجب التَّاريخ يف أسطورة، الواحد األب اسم أب، من أكثر دائًما هناك
الحقيقة، كبت تعيشعىل ُمقدَّسة صورة نكون، ال أو مذكَّرة كائنات تجعلها لغة رمزي، أٍب

الثلج. من جبل رأس مثل املاء تحت من املكبوتة الحقيقة تطل املخدر تأثري تحت
أمي؟ هي وأين –



الثالث) (الجزء حياتي … أوراقي

املنضدة، يف رأيس تثبِّت حديدية أصابع الوجوه، بني أمي وجه عن أَبحُث حويل ت أتلفَّ
اختفت أين أمي؟ عن أسأل ألني خنقي أيحاولون عليه، تضغط عنقي إىل األصابع تزحف
باألستيكة، مسحوه ي، أمِّ اسم عىل شطبوا اسمها؟ ومعها مقربة يف دفنوها قتلوها؟ أمي؟
األب اسم ويختفي تظهر، املوت بعد الحقيقة ألنَّ أمك؛ اسم تحملني املوت بعد ربما قالوا:

املزيَّف.
مراحل يف مراًرا سمعته مألوًفا، أذني يف االسم يِرنُّ أخرى، مرة اسمي يُنادي وت الصَّ
ذكورية، خشنة بلهجة يُناديني وت الصَّ ورواياتي، كتبي أغلفة فوق رأيته ابقة، السَّ حياتي
املنضدة، فوق املثبتة يدي يمسك ذلك مع أعرفه، ال الرَّجل هذا غريبة، مالمحه رجل صوت

زوجي. إنَّه والطبيبات لألطباء يقول
الرجل؟! هذا تزوجت متى –

ال ذاكرتي قسمني، رأيس يقسم داع الصُّ تتحرك، ال يدي رأيس، ألمسك يدي أرفع
األثري هذا جدوى، دون استعادتها أحاول العدم، يف سقطت حياتي يف لحظات تسعفني،
يخرج. ال صوتي ألرصخ، فمي أفتح أقاوم، الذاكرة، لقتل املخدر يستخدمون يُخدرني،

أريد ال لهم: وتقول فتحة نصف فَمها تفتح ِكمامة، فمها فوق اقني، والسَّ الذراعني مربوطة
زينب، اسمها وأمي نوال واسمي مريضة ولست طبيبة أنا الوعي! أفقد أن أريد ال ُمخدًرا!

أولد. أن قبل مات أعرفه، ال فأنا السعداوي جدي ا أمَّ

غائبة وليست نائمة، ليست إنَّها لهم: يقول زوجها ترد، ال وهي باسمها يُناديها وت الصَّ
أحًدا، تسمع ال العالم، هذا عن غائبة تصبح تكتب حني وهي تكتب، فقط إنَّها الوعي، عن

أحد. عىل تردُّ وال
مكتبها إىل تجلس يوم كلَّ يُكتب. ال ما سأكتب املؤملة: الزفاف ليلة بعد لزوجها قالت
تمزِّق بيضاء، يدها تحت فحة والصَّ أصابعها، بني القلم الليل، آخِر حتى النَّهار ل أوَّ من
الِكَمامة تشد تختنق، الهواء، تطلب آخره عن فمها تفتح شعرها، تُمزِّق الورقة، وراء الورقة

عنقها. حوَل امللفوفة األصابَع بأسنانها تَعضُّ فمها، فوق
نصفها بالحبال، املقعد إىل مربوطة املقعد، من جزءًا أصبح املقعد فوق جسمها
القلم املكتب، فوق ق املطوَّ الرَّأس إال منه نرى ال األعىل النِّصف يتحرك، ال مربوط األسفل
القلم ِسنُّ يحتكُّ مبتورة، سوداء حروًفا الورقة عىل يرسم مراء السَّ الطَّويلة أصابعها بني
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اْلَوْعي َوَراءِ ِمْن َحَدَث

ينتصب الصمت، داخَل الصوت تلتقطان أذناها خافتًا، يًرا َرصِ يصنع البيضاء، فحة بالصَّ
مغمضتني. نصف وعيناها رأسها

تعرفني، ال واللُّغة اللُّغة، أعرف ال القلم، أصابعي تُمسك لم حياتي، يف أكتب لم كأنَّما
رجل لغة وهي األم، لغة عنها: يقولون أمي، من أتعلمها لم حرويف، ليست الحروف هذه
مربوطة وساقاي قدماي املكتب، وراء مقعدي النهوضمن أحاول أولد. أن قبل مات غريب
إىل نائم رشيف صوت، بال النَّوم يف أستغيث املربوط، بجسدي ير الرسَّ نحو أسري بالحبال،

النَّوم. يف مستغرق جواري
فوق رأسه يضع بسهولة، ينام وهو ١٩٦٤ عام تزوجنا منذ الحسد، من بيشء أرمقه
النافذة، شقوق خالل من الجدار فوق يسقط خافت ضوء ثانية، نصف يف وينام الوسادة
الرقم يبدو ،٢٠٠٠ الجديد العام إىل يشري التَّاريخ املعلقة، النتيجة تحرك خفيفة نسمة
برسعة؟! كده ٢٠٠٠ سنة يف بقينا خرب يا بدهشة، الرقم يرمق عينيه، رشيف يفتح غريبًا،

واملكان. الزمان فوق أعوم كأنما ير الرسَّ فوق أطفو

كيف نسيت كأنَّما جدوى، دون النَّوم أحاول الغطاء، تحت دٌة ُمتجمِّ وأنا يميض الزمن
رسيره ترك جواري، إىل نائم رشيف اللغة. نسيت كأنَّما جدوى، دون الكتابة أحاول أنام،
عن عاجزة وأنا جديدة رواية يكتب النَّوم، قبل قليًال تحدثنا غرفتي، إىل وجاء غرفته يف
يراني جفونه، رشيف يفتح أبًدا، أَنَْم لم كأنَّما مفتوحتان عيناي أبًدا، أكتب لم كأنَّما الكتابة،

قف. السَّ يف ُمَحْمِلقة
نوال؟ يا لك ما –

نوال يا كده تقويل مرَّة كل أبًدا، أبًدا حاكتب يُمكن ال رشيف، يا أكتب عارفة مش –
هي خالص أل األخرية، دي هي تقولني مرة كل رشيف، يا األخرية هي دي املرة وتكتبني،
نوال، يا تنامي حاويل الكتابة، عىل القدرة فقدت خالص حاكتب، يمكن وال األخرية، دي

النوم. عىل القدرة فقدت خالص أنام، عارفة مش

رشيف، بي يشعر ال حتَّى أميش أصابعي أطراف عىل الظلمة، يف وأميش ير الرسَّ من أنهض
قدمي أمدُّ والعرشين، الواحد القرن يف والعرشين، ادس السَّ الدور يف نحن فة، الرشُّ إىل أسري

الهواء. يف وأقفز السور إىل
البيضاء، والصفحة القلم جواري إىل ير، الرسَّ فوق ممدوًدا جسمي أرى عيني، أفتح ثم

معنًى. ذات واحدة عبارة بال كلمات، بال ُمتعرِّجة خطوط تعلوها
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نامي كتفي: عىل يَربِّت قف. السَّ إىل شاخصة صاحية يراني عينيه، رشيف يفتح
يضحك واإلبداع؟ الزَّواج تناقضبني فيه إن رشيف يا تفتكر خائر: بصوت أهمس نوال. يا

سنة؟! وثالثني خمس بعد إيه نعمل خالص لكن … نوال يا جايز رشيف،

إىل البرش، من يخلو مكان إىل األرض، بطن يف عميقة برئ إىل تأخذني كانت حياتي يف الكتابة
كنت كاملوت. مطبق صمٌت يتحرك، يشء ال صوتًا، أسمع ال أحد، فيها يشاركني ال مساحة
أبحث، كأنَّما حويل ت أتلفَّ توقف، دون وأميش أميش البيت، وأغادر وأوراقي قلمي أحمل
فيه، أهرب شقٍّ عن أبحث ة، واألِزقَّ والعمارات والشوارع والبيوت ماء األرضوالسَّ إىل أتطلَّع
عن أبحث األصوات، لطرد واحد باٌب يكفي ال أبواب، سبعة ورائي وأُغلق داخَله أختفي
ف أتوقَّ النيل، نهر بحذاء أسري أذهب، أين إىل أعرف ال َحَواَيلَّ أتلفت مت. الصَّ داخل مت الصَّ

وأقفز. ور السُّ فوق قدمي أمدُّ املياه، يف أَُحْملق لحظة
إىل يدي، يف والقلم ير، الرسَّ فوق ُمبعثرة األوراق بالعرق، مبللة النَّوم من أصحو

نائم. رجل جواري
الرقم يف أحملق والسنة، والشهر اليوم التَّاريخ، عليها مكتوب الجدار فوق النتيجة
الرَّجل النَّوم؟ يف غارقة وأنا عاًما وأربعني أربعة الوراء إىل اعة السَّ عقارب عادت هل ،١٩٥٦
األسود باب الضَّ خالل من العينني، إال مالمحه من أرى ال شديدة الظُّلمة عينيه، يفتح النَّائم

كبري. أسود شارب األنف تحت قليًال، مقوسة الوجه تتوسط كبرية عظمة األنف، يربز
ابقة السَّ بالفصائل يُذكرني وجوههم، فوق عر الشَّ مثل الرجال يف رني ينفِّ يشء ال

اإلنسان. لنشوء
فوق التَّاريخ ناحيتي، وجهه الحائط، ناحية ظهره األيرس، جنبه عىل نائًما كان
طح السَّ إىل تعود ذاكرتي جسدي، إىل تزحف باردة ُقشعريرة ،١٩٥٦ عام إىل يُشري الحائط
ثقيلة جفوني يهتز، يشء فوق أصحو جزءًا، جزءًا األرض بطن من أخرج بالتَّدريج،
ُزجاٍج بدون مفتوحة النَّافذة ،١٩٥٦ عام عند ثابت الحائط فوق التَّاريخ بصعوبة، أفتحها
أرتجف ، تْصَطكُّ أسناني ظهري، فوق راقدة وأنا جسدي، إىل ينفذ البارد الهواء شيش، وال
لم غريب املكان الجدران، فوق تدوران عيناي دٍم، رائحة أنفي ويف ة ُغصَّ َحْلقي يف ى، بالحمَّ
تُشبه الجدران يف قوق الشُّ سواًدا، أكثر بقع تعلوه أسود لونه طالء بال الحائط قبل، من أََرُه
مغمضتان عيناه أسود. ذباب فوقه مات كهربي سلك قف السَّ من يتدىل األرض، يف قوق الشُّ
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أشدُّ ،١٩٥٦ يوليو ٢٣ يوم بط بالضَّ ،١٩٥٦ عام عند ثابت التَّاريخ يتحرك، ال والزَّمن
كنت الليل، طول واحدة لحظة أغمضهما لم قبل، من مفتوحتان عيناي ألصحو، جفوني

أين؟ وإىل أهرب كيف الهروب، يف أُفكُِّر
دم، بقعة أبيضتعلوه معطف منه يتدَّىل الحائط يف مسمار نهاية، بال طويًال كان الليل
طبيَّة، أدوات تبعثرت حولها من الغرفة، وسط يف ملقاة األسود، الجلد من صغرية حقيبة
وصورتي وقطن، شاش أربطة طويلة، إبرة لها حقنة طويل، أسود خرطوم لها سماعة

اسمي. ومعها ممزَّقة بطاقتي فوق
ير. الرسَّ فوق ممدودة اليُمنى ذراعه ناحيتي، وجهه األيرس، جانبه عىل نائًما يزال ال
كبرية، ضخمة يده املمدودة، ذراعه من أطول طويلة مسافة بيننا، كبرية مساحة أترك كنت
مكان عن أبحث حويل ت أتلفَّ الشكل. بهذا غليظة أصابع حياتي يف أَر لم غليظة، أصابعه
سوداء، عالية ُجدران أربعة باب، بدون الغرفة كأنَّما الباب، أرى ال شديدة الظُّلمة الباب،

للهروب. منفذ وال
عام صيف يف أخرى ليلة ومعها ذاكرتي، إىل تعود ١٩٥٦ عام صيف الليلة هذه
من العارشة يف وأنا أبي بيت من الهرب أردت ،١٩٤١ أغسطس ٣٠ بط بالضَّ ،١٩٤١
حياتي يف املنسية اللحظات .١٩٥٦ يوليو ٢٣ الليلة تلك مثل ُمفزعة الليلة تكن لم العمر،
تظهر نجوم واد، السَّ من ِخَضمٍّ وسط تلمع صغرية سوداء عيون الذاكرة، سطح فوق تطفو
من الهروب من إفزاًعا أقل األب بيت من الهروب سوداء. كثيفة سحابة وراء من الليل يف
كتب «ربنا تقول: جدتي كانت «الجواز»، العاميَّة باللغة تعني «زواج» كلمة الزَّوجيَّة. بيت
الزم الجبني ع واملكتوب القَدر البنات، كل زي الجواز مصريك ابني، بنت يا الجواز علينا
وال املصايب كل عىل رب يا نحمدك ابني، بنت يا جنازتي كانت جوازتي العني، تشوفه

سواك.» مكروه عىل يُحمد
يف أنطقها قلب، ظهر عن الثَّالث الكلمات هذه أحفظ وأنا عمري، من ادسة السَّ منذ

الجواز.» املصائب، «ربنا، واحد: نَفس

عن البنات نحن نُكفَّ لم ، للحبِّ الرَّاديو مع أغنِّي كنت الجواز، هي تكن لم الحب كلمة
الزَّواج. عن واحدة أغنية حياتي يف أسمع لم للحب، الغناء

املغمضة، القطط مثل العيون مغمضات آمنات البنات تدخلها الفرئان مصيدة الحب
هو قوط للسُّ آيل بناء يف سوداء جدران أربعة إىل الحبُّ تحول مفزوعات، عيونهن يفتحن

الزَّوجيَّة. بيت
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كان عينيه، إال الرَّجل من أرى أكن لم األول، بالحب قلبي خفق عمري من العارشة يف
سافر أبي، بيت من أهرب أن قبل حظِّي لحسن الرَّجل اختفى أجله، من أموت أن يمكن
بعد صدفة به التقيت العدم. يف وسقطت األخرى، هي اختفت ضوئية صورة إال يرتك ولم
التَّاليش، حد إىل رفيعتان وشفتان ُمدبب طويل أنف له غريبًا وجًها رأيت عاًما، ثالثني
عيناه كانت كيف ضوء، وال بريق بال غائرتان صغريتان عيناه امرأة؟! بهما يقبِّل أن أيمكن
رنَّت إْن اإلغماءة يُشبه ما يف أسقط كنت فيهما، الحملقة أستطع لم مس، كالشَّ تغرقني

الجو. يف اسمه حروف
هما كانتا ل األوَّ كالحب عيناه الثَّاني، بالحب قلبي خفق عمري من العرشين يف
طفولتي، ومالبيسوصور وأقالمي وأوراقي كتبي تركت وأبي، أمي بيت من هربُْت مس، الشَّ
عىل عيني فتحت زواج، إىل الحظِّ لسوء الحبُّ ل تحوَّ ورائي، ألتفت ال إليه الطَّريق يف رست
القاهرة بمدينة حيٍّ يف قوط للسُّ آيل قديم بيت يف مطبخ داخل وداء، السَّ األربعة الجدران

املنيل. اسمه

حرب يف األمريكيني الجنود مأساة كوبريك»، «ستانيل مخرجه ُمفزًعا فيلًما رأيت باألمس
عمرهم، ربيع يف باب الشَّ رءوس عىل تدور الحادَّة املوَىس ذات الحالقة مكنة فيتنام،
الفنان الشاب يتحول املذبح. يف جلودها يسلخون الخراف الرَّأس، فروة عن شعورهم تجتزُّ
العسكري: املدرب له يقول َجْفن، له يَْطِرَف أن دون القتل عىل يدرَّب سفاح، قاتل إىل الرقيق

والرجولة. القوة منبع فخذيك بني سالحك مثل يدك يف سالحك
البندقية، اليمنى باليد يُْمِسكون التدريب، معسكر بابيف الشَّ أجسام عىل الكامريا تدور
القطار يشبه يسريونيفصفطويل البطن، أسفل الذكري العضو يُْمِسكون اليرسى وباليد

قضيبه. يمسك منهم كل القضبان، فوق يسري الطويل
الفيلم، يتابع رشيف جواري إىل الصالة، يف العريضة الزرقاء الكنبة فوق جالسة كنت
واقًفا الشاب نهض سالحه، يسلِّم أن يأمره باب الشَّ أحد إىل غاضبًا العسكري املدرب دخل
بلون البياض من مساحة إىل العينان تحولت الجفن، تحت سوادهما يختفي بعينني يرمقه
ثابت، مكانه يف واقف الشاب سالحه، ينزع أن يأمره منه، يقرتب العسكري املدرب الثلج،
األبيض اللون الجفن، تحت تماًما اختفى الصغري األسود النني ثابت، العينني يف البياض
املدرب صدر يف الرصاصة انطلقت الزناد، عىل واحد إصبع تحرك كالثلج، العينني يف
اْلِمْرحاض، فوق جلس يلهث، اب الشَّ ف توقَّ دمه، يف غارًقا األرض إىل سقط العسكري،
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الجدار فوق حوله، من الدَّم تفجر واحد، بإصبع ضغط َحْلِقه، يف البندقية فوهة وضع
البياض غرق األبيض، األرضيَّة وبالط األبيض، قف السَّ فوق رياميك، السِّ من الالمع األبيض

أحمر. دم يف
والحيض العذرية دم البيضاء، اْلُمالءة فوق األحمر الدَّم يُفزعني طفولتي منذ
ترتكها دم نقطة ارع، الشَّ يف أميش وأنا جسدي من تنزلق متجلطة دم قطعة والختان،
يف العسكري املدرِّب وجه يُشبه الطَّبيب وجه الطَّبيب، ينزعها أن بعد ذراعي فوق اإلبرة
البياض من إال ممسوحتان والعينان كالجرانيت، اللون رمادي املالمح ممسوح وجه الفيلم،

البندقية. مثل وجهي يف اإلبرة شاهًرا أمامي يقف الثَّلج، بلون األبيض
النَّوم، إىل مًعا ذهبنا الفيديو، جهاز رشيف أطفأ الليل، منتصف بعد الفيلم انتهى
تحمل رفوف لها ومكتبة صغري مكتب غرفة كل داخل مستقلة، نوم غرفة منَّا لكلٍّ أصبح
ة، خاصَّ غرفة داخل والنَّوم الكتابة تعودت يَّة، الرسِّ الحب وخطابات ور والصُّ واألوراق الكتب
مت. الصَّ داخل مت الصَّ املطبق، مت الصَّ إىل تحتاج النَّوم مثل الكتابة أحد، يفتحه ال باب لها
من أتسلَّل الليل، يف الظَّالم يفزعني الحقيقة، هي كأنَّما األفالم تفزعني الطفولة منذ
الطِّفلة، هي أعماقي يف والطِّفلة عاًما تني السِّ تجاوزت أختي، أو أمي بجوار ألنام رسيري
يسألني جسدي، له يرتعد األفالم يف الدَّم منظر الليل، يف وحدي أميش حني الظَّالم أخاف
املرشط أمسكِت وكيف بالجيزة؟ در الصَّ مستشفى يف وجرَّاحة طبيبة اشتغلِت كيف رشيف

َجْفن؟ لِك يَْطِرَف أن دون والبطن در الصَّ وفتحت يدك يف
يختلف ربما أو والجراحة، بالطِّب اشتغلت التي تلك أخرى امرأة إنَّها لرشيف: وأقول
واألزواج. العساكر أيدي تحت املراق الدَّم عن والطَّبيبات األطباء أيدي تحت املراق الدَّم

األحمر اللون جدوى، دون استعادتها أحاول العدم، يف وراحت ماتت املايض من صور
الالوعي ب يترسَّ حني الوعي، يغيب حني النَّوم يف أراه مشهد األبيض، طح السَّ يلطخ القاني

الدَّم. ملنظر جسدي يرتعد الطفولة منذ الوعي، إىل
يتكرَّر وملاذا الطُّفولة؟ يف الدَّم يأتي أين من البيضاء، ير الرسَّ ُمالءة فوق حمراء قطرة
وراء هر الشَّ رؤيته تعودت الفراش، يف الدَّم رأيت عمري من التَّاسعة منذ انقطاع؟ دون

طفولتي. أدبرت حتَّى نة السَّ وراء نة السَّ هر، الشَّ
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كلَّ عيني أفتح املفزع، هو غيابها أصبح تُفزعني، املالءة فوق الحمراء البقعة تعد لم
أبحث األبيض النَّسيج ثنايا يف مالبيس، يف املالءة، فوق الحمراء البقعة عن وأبحث صباح

حمراء. واحدة قطرة عن
قضية املهم نوال، يا ة ُمهمَّ غري أشياء هذه وتقول: الرَّفيعتني شفتيها سامية تُمطُّ
تنطق يسمعها حني رشيف ويضحك واإلمربياليَّة. الرَّأسماليَّة من والفالحني العمال تحرير
اخلية، الدَّ حلوان يف الثَّانوية املدرسة منذ صديقتي أنَّها يعرف واحد، نَفس يف العبارة هذه

قرن. نصف من أكثر منذ اليسار حزب يف له زميلة أصبحت وقد
عالقات مثل تصبح الطُّفولة منذ القديمة داقة الصَّ بها، صداقتي تستمر االختالف رغم
القضيَّة أخون إنَِّني قالت: الجنسيَّة املرأة ومشاكل الختان عن ١٩٦٥ عام كتبت حني الدَّم،
النَّظام إال يوجد ال قالت: األبوي، الطَّبقي النِّظام عن كتبُت حني ١٩٧٢ عام ويف الوطنيَّة.
للنِّساء تنظيًما نُشكِّل بدأنا حني ١٩٨٢ عام ويف االقتصادية. املشكلة أو فقط الطَّبقي
نطقت ثم ُمستقل. تنظيم تكوين لهن يحق وال طبقة النِّساء تمثل ال وقالت: اعرتضْت،

بامتعاض. الرَّفيعتني شفتيها تمطُّ وهي «فيمنيست» كلمة
يف للمرأة مؤتمًرا حرضت ١٩٩٥ عام ويف األعوام، مرور مع تغريت سامية لكن
ترأس أصبحت ١٩٩٧ عام ويف األبوي. الطَّبقي النِّظام عن تتحدث عادت ثم نيويورك،
أصدر أن بعد ١٩٩٨ عام ويف الفيمنيست. النَّوع من للمرأة ومجلة ، ُمستقالٍّ نسائيٍّا تنظيًما
سامية صورة رأى صباح، ذات الجريدة رشيف فتح البنت ختان بمنع قراًرا ة حَّ الصِّ وزير

الختان. ضد النِّضال مجال يف الرائدة باعتبارها الوسام أو الجائزة تتلقى

الحمراء، القطرة عن اخلية الدَّ مالبسهن ثنايا يف يبحثن البنات كانت الثَّانوية املدرسة يف
َفاح. السِّ الحمل البنات تخىش كارثة، يعني البنت حياة يف الدَّم اختفاء كان

القاتل يتحول الدَّم، يفقدن والنِّساء بالغسيل، يقومون الرَِّجال الدَّم، إال العار يغسل ال
اسم يتألق أمها، واسُم اسُمها معها ويُدفن الخفاء، يف البنت تُدفن ف، الرشَّ يحمي بطل إىل

البنت. مقتل بعد األب
يف ؤال السُّ يدور فاح، السِّ الحمل البنات تخىش التَّاريخ يف الطَّاهرة العذراء ة قصَّ منذ
وجاء تكررت ِقصص هناك التَّاريخ؟ يف ة القصَّ تتكرر أن أيمكن نائمات: وهن رءوسهن
غفران تكرر مرة كم هللا؟ ألوامر إرسائيل بني عصيان تكرر مرة كم هللا، كتب يف ذكرها
عدد كان كم به؟ اإليمان عىل يحثُّهم رسوًال البرش إىل هللا أرسل مرة كم إرسائيل؟ لبني هللا
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إىل مندوبه هللا أرسل مرة كم النَّاس؟ إىل األنبياء نزول تكرر مرة كم واملرسلني؟! األنبياء
نزول يتكرر ال إذن ملاذا محمد؟! وسيدنا عيىس، وسيدنا موىس، وسيدنا إبراهيم، سيدنا

العذراء؟! مريم ستنا حملت كما لتحمل البنات إحدى إىل هللا مندوب
أعماقي، يف كتمتُه اآلثم كالُحلم نائمة، وأنا ذهني إىل ؤال السُّ ورد االبتدائية املدرسة يف
الزَّميالت يل همسْت أيًضا الثَّانويَّة املدرسة ويف آثمة. أحالمهن البنات جميع أن اكتشفُت ثم
تحلم وهي مريم العذراء ة قصَّ قرأت منذ إنَّها صفية: قالت النَّوم، أثناء عقولهن يف يدور بما
املندوب يأتيها ذلك مع باهلل تُؤمن ال إنَّها سامية: وقالت اللَّيل. يف إليها يهبط هللا بمندوب
الواقع يف املندوب جاءني فقد نوال يا أنا أما بطة: صديقتي قالت الطِّبِّ كلية ويف الُحلم. يف
يخرج محبوس كهواء املتقطعة هقات بالشَّ حك، بالضَّ كركرت ثم الُحلم. يف وليس والحقيقة

َضيِّق. زجاجة عنق من

حاولت األحالم يف يحدث كما عنقي، حول الغليظة األصابع ت التفَّ حني النَّوم يف غارقة كنُت
أفتح أصابعي، من أقوى قويَّة، الغليظة األصابع يخرج، ال صوتي ألرصخ، فمي أفتح أن
رأيت لكني الجريان، وأوقظ أستغيث أن يمكن كان مكتوم، بصوت أشهق للهواء، طلبًا فمي

الفضيحة. من أهون املوت أنَّ
ذاتها حد يف كانت األنثى والدة ولدت، منذ أذني تخرق كانت «الفضيحة» كلمة
املولودة بيت يغرق النَّاس، عيون عن الوالدة األم تتخفى الخرب، األرسُة تتكتم فضيحة

مت. الصَّ يف األنثى
كلمة وجهه. عىل أصفعه أنثى أنِت أحٌد يل قال إن فضيحة، ذاتها حد يف «أنثى» كلمة
باللغة أنطقها بالعامية، «جوزي» كلمة أنطق أن أستطيع ال نابية. أذني يف ترنُّ «جنس»
قصة الكبري، الحب اسم تحت األوىل للمرة تزوَّجت قد كنت زوجي. وأقول املحرتمة الفصحى
والعرشين ادسة السَّ يف وأنا وانتهت عذراء، فتاة العمر من العرشين يف وأنا بدأْت طويلة

بالطَّالق. تحررت ثم عذراء، أم إىل تحولت عذراء، زوجة
مثل العذريَّة لكن عاًما؟ تني السِّ تجاوزت أن بعد اليوم، حتى عذريَّتي أفقد لم ملاذا
املرأة ِعْرض يَْهِتكوا أن البرش مقدور يف ليس النِّساء، جبني عىل مكتوبة والقدر، القضاء
الوحيدة هي العاملني، نساء من مريم العذراء اصطفى أنَّه وتعرف تعرفهللا، التي الحة الصَّ
إىل النِّساء تتطلع «مريم»، باسمها القرآن يف كاملة سورة ولها الكريم، كتابه يف اسمها ذكر

والنَّقاء؟! للطُّهر األمثل النَّموذج هذا
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النِّساء دون الوحيدة املسيح، أُم األعىل، النَّموذج العذراء مريم يِّدة السَّ أرى الطفولة منذ
زوجة حواء االسم، مجهوالت األخَريَات النِّساء جميع القرآن، يف باالسم تعريفها تمَّ أجمعني
حتى القرآن، يف منهن واحدة اسم يُذكر لم السالم عليه محمد سيدنا وزوجات آدم، سيدنا

اسمها. يُذكر لم خديجة يِّدة السَّ
امرأة أي وليس العذراء مريم إىل املثالية املسلمة الفتاة طموح يتجه أن طبيعيٍّا كان
سوف أنَِّني هللا، وبني بيني أقسمُت العمر من التَّاسعة سن يف البلوغ أدركني منذ أخرى،
ليلة كلَّ أنتظر وأصبحت الجنس أمارس أن دون وألد أحمل وسوف مريم، ستنا مثل أكون

هللا. مندوَب
أنَّه أذني وهمسيف الظَّالم، يف يتخفى رجل جاءني ثم العام، وراء العام االنتظار وطال
وأهمس: عيني أُغمض «هللا»، كلمة أسمع حني جسدي يرتعد مثالية فتاة كنت هللا. مندوب
تصطفيها وملاذا مريم، ستنا اسم ذكرت كما الكريم كتابك يف اسمي تذكر أن أرجو رب يا
من رجًال عرشين من أكثَر اصطفيَْت وقد امرأتني تصطفَي أن رب يا يمكن أال وحَدها، هي

الصالحني؟! األنبياء
أفصل أصبحت الطب، كلية دخلت ثم األوىل، واملراهقة اذجة السَّ الطُّفولة يف ذلك كان
حقيقيٍّا زواًجا وتزوجت حقيقي حب يف وقعت والحقيقة. الوهم بني والواقع، الُحلم بني
كان طاهرة. وغري عذراء غري حقيقية ا أمٍّ وأصبحت وولدت وحملت والرسول، هللا سنة عىل
زوجي كان واإلثم، األلم بل اللَّذة عىل يبعث ال يشء الليل، يف يل يحدث طاهر غري يشء هناك
من عاد الوطن، أجل من بحياته ي يُضحِّ شجاًعا فدائيٍّا كان الرُّجولة، مكتمل رجًال األوَّل

بالوطن. كافًرا القتال جبهة
نوال! يا الخيانة –

أحمد. يا الحكومة خيانة –
نوال. يا الوطن هي الحكومة –

آخر. يشء والوطن يشء الحكومة –
نوال. يا وْهٌم هذا –

أحمد. يا حقيقة هذه –
مخدوًعا. كنت الحقيقة، اكتشفت أنا خالص نوال، يا وْهم يشء كل وْهم، أل، –

طول يصحو كان نوال»، يا «وْهم يردد: الليل يف صوته سمع حني يرتعد جسدي
ويمسك املكتب وراء يجلس فورت، املاكسيتون من مضاعفة بجرعة نفسه يحقن الليل،
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جديد من ويبدأ يشطبهما ثم وهم» «الثالثة غري: ال اثنتني كلمتني يكتب أصابعه، بني القلم
السطر. أول يكتبهما ثم بالقلم يشطبهما وهم» «الثالثة

الربَّاية، يف يضعه القلم ينقصف حني ذاته، بالقلم ويشطب رصاص، بقلم يكتب كان
ويرميها القديمة الورقة ر يكوِّ مَدبَّب. رفيع طويل ِسنٌّ له يصبَح حتى املرَّة وراء املرَّة يحركه
املطبخ، يف اْلُقمامة صفيحة يف يُفرغها ر، املكوَّ بالورق تمتلئ املكتب، تحت الصفيحة يف

املكتب. إىل يجلس ويعود
أن بعد إال القلم يرتك ال القلم، وراءَ القلم يربي أن بعد النُّشارة من الربَّايَة يُفرغ
ُرَزم الرصاص، أقالم ليشرتَي إال البيت من يخرج يكن لم اإلصبع. ُعقلة من أقَرص يصبح

املنيل. شارع يف الصيدلية من فورت املاكسيتون وُعلبة األبيض، الورق
مستشفى أو الجديد العيني قرص مستشفى يف طبيبة واشتغلت تخرجُت قد كنت
صباًحا الثَّامنة يف أخرج القدمني، عىل ساعة نصف مسافة بيتنا عن يبعد الجامعي، املنيل
صغرية، قة الشَّ كانت النَّوم، غرفة يف املكتب وراء جالًسا أراه الظهر، بعد الثَّالثة يف وأعود
فرع عىل تطلُّ صغرية ورشفة صغري، ومطبخ للطَّعام، صغرية وصالة واحدة، غرفة بها
الدور يف ونحن متقابلتان، شقتان دور كل يف أدوار، أربعة من البيت ن يتكوَّ غري، الصَّ النِّيل

الثَّالث.
البيت، ومصاريف الطَّعام بها أشرتي ونصًفا، جنيهات عرشة هري الشَّ راتبي كان
التسعة الجنيهات ينفق أبيه، مرياث من نصيبه شهر، كلَّ جنيهات تسعة تعطيه أمه كانت
لم قصرية بفرتة الطَّالق قبل فورت. املاكسيتون وُعلب والورق الرَّصاص األقالم رشاء عىل
أمر وهذا يوم، وراءَ يوًما تتزايد بجرعة نفسه يَْحِقن كان تكفي، التسعة الجنيهاُت تَُعِد
أو مخدرات الدم، يف تميش سموم أي عىل التَّغلب عىل قادر الجسد إن الطِّب، يف معروف
حتى الجرعة زيادة إىل املدمن يحتاج املنبهة، املواد تحت فورت املاكسيتون يدخل منبهات،

الكيميائية. للمادة الجسم مقاومة عىل يتغلب
الحقيبة أخبئ أصبحت فورت، املاكسيتون ليشرتي منها ويأخذ حقيبتي يفتح كان
ير الرسَّ إال يبَق لم قليلة، أشياء إال عندنا يكن لم البيت، أثاث يبيع بدأ يعرفه، ال مكان يف
الليل طول فوَقه يجلس الذي الواحد واملقعد الخشبي واملكتب العريض، األسود اج الصَّ

كلمتني: من واحدة عبارة يكتب
فيحة. الصَّ يف ويلقيها الورقة ر يكوِّ ثم وهم»، «الثَّالثة
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املاكسيتون ُعلبة يحمل وعاد النَّافذة، من والزُّجاج يش الشِّ خلع أيام بثالثة الطَّالق قبل
بطانية إال عندنا يكن لم النَّافذة، تحت ير الرسَّ كان بالربد، أرتجف الليل طول نمت فورت،
فيحة. الصَّ يف الورق ويرمي ويشطب يكتب جالًسا رأيته الفجر، قرب عيني فتحت واحدة،
غريبًا. أصبح صوته غريبًا، رجًال رأيته غريبة، بنظرة رمقني عيني أفتح رآني حني

دكتورة؟ يا صحيتي –
أيوه. –

أل؟ وال وهم دول الثَّالثة قولييل: –
مني؟ الثالثة –

الحب. الوطن، األب، –
نفسك! به تحقن الَّذي م السُّ هذا تبطل أنَّك هو املهم يهم، ال … وهم حقيقة –

الداء. ِهَي كانْت بالَّتي وداِوني … السم إال السم يعالج ال –
كل. الشَّ بهذا تستمر حياتنا يمكن ال –
دكتورة! يا راح الحب خالص طبًعا –

عارفة. مش –
كبري. وهم الحب عارف، أنا –

أل. –
بالحب؟ مؤمنة يعني –

أيوه. –
انتهيت! خالص أنا ألنِّي أنا؛ أكون يُمكن ال دكتورة؟ يا عيد السَّ الرَّجل هو مني –

أنت. إرادتك عىل يتوقف يشء كل –
َسوا نعيش الحب: أيام نقول كنا وكما املوت، إال يبَق لم يشء، وكل اإلرادة انتهت –

َسوا؟ نموت رأيك إيه َسوا، ونموت

الفجر. يطلع أن قبل ١٩٥٦ يوليو ٢٣ ليلة
يف عنقي حول تلتفُّ غليظة أصابع أختنق، وأنا الرَّابع الثَّورة بعيد يحتفل العالم
أشهق للهواء، طلبًا فمي أفتح الُحلم، يف يحدث كما يطلع ال صوتي أرصخ، أن أحاول اللَّيل،

أحد. صوتي يسمع أن عىل املوت ل أُفضِّ كنت مكتوم، بصوٍت
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تستغيث، كانت املجاورة قة الشَّ يف املرأة االستغاثة، من أفضل املوت كان النِّساء حياة يف
أخرى امرأة صوتها. يسمعون نوافذهم الجريان يفتح نائمة، وأنا الليل يف صوتها أسمع

يتهامسون. النَّاس أسمع باح الصَّ يف املجاورة، العمارة يف تستغيث
يف حصوة وجد ألنَّه زوجته؛ يرضب رجل اللَّيل، يف تأخرت ألنَّها ابنته؛ يرضب أٌب
ف الرشَّ له؟ وما النَّاس: يتهامس سلوكها، يف يشكُّ ألنَّه زوجته؛ يقتل زوج األرز، صحن
حواء، بنات «وارضبوهن»، قال: ربنا قوَّامون، الرَِّجال بيته، يف حر رجل كل حاجة، كل فوق

َعِظيٌم﴾. َكيَْدُكنَّ ﴿إِنَّ قال: ربنا
لسان، كل عىل سريتها الفضيحة، عىل املرأة تصحو وينامون، نوافذهم الجريان يغلق
حني اخ الرصُّ إىل ألجأ لم الطفولة منذ الليلة، تلك أرصخ لم االستغاثة. عن ذلك بعد تكف

الهرب. أو املقاومة طرق يف أُفكِّر كنت املوت، يقرتب

كاملة أعوام أربعة ذاكرتي، من جزءًا فقدت ١٩٦٠ عام صيف حتى ١٩٥٦ عام صيف منذ
إال منها يبَق لم تكن، لم كأن العدم يف سقطت عنقي، حول الغليظة األصابع ملمس نسيت

العدم. يف وراحت أيًضا الظِّالل هذه اختفت ثم أسود، جدار فوق سوداء ظالل
مثل األسود الخضم بطن من الظُّهور يف الظِّالل تبدأ الوعي، عن غائبة وأنا النَّوم يف

املاء. تحت الثلج جبل قمة
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.٢٠٠٠ َعام ِبَدايُة
كلماتي، تنتظر الفضاء من مساحة بيضاء، يدي تحت فحة والصَّ أصابعي بني القلم
أبي كان ا عمَّ أبحث اْلَخَواء، من مساحات يف أَُحْمِلق ماء، السَّ عىل أمامي مفتوحة النَّافذة
برهان، دون يشء أي يقبل عقيل يكن لم أبي، أجادل كنت الطفولة منذ الحقيقة. إنَّه يقول
الجدل، عن ألكف حمراء بنظرة يرمقني برهان، لها ليس حقائق هناك ويقول: أبي يغضب

التساؤل. عن عقيل يكف ولم
أصبحت املراهقة سنِّ يف الطُّفولة. منذ منه التَّخلص أردت حياتي، مشكلة عقيل كان
يف تدور أخرى أشياء سؤال، رأسها يف يدور ال تجادل، ال مطيعة وادعة فتاة عقل، بال
لها أشياء الحب، عن والنَّوم اليقظة يف أحالم الجسد، لها يرتجُّ عارمة رغبات جسدها،
الحب، عن ألكفَّ حمراء بنظرة أمي ترمقني اللَّيل، يف الجسد يُعانق الجسد مادي، ملمس

رغباته. عن يكف جسدي يكن لم
األوىل باب الشَّ ِسِني يف املراهقة، منذ التَّخلصمنه أردت حياتي، مشكلة جسدي أصبح
لزوجها ُمطيعة زوجة والسلوك، السرية حسنة مثالية ناضجة امرأة جسد، بال أصبحُت
الحرب قامت وإن األرسة، أجل من بحياتها ي تُضحِّ العمل، يف لرئيسها ُمطيعة البيت، يف

الوطن. فداء وتموت باألرسة ي تُضحِّ
ُمطبقة الوجه شاحبة األموات، من شبح الخيال، مثال الطَّريق يف أميش أيام بي مرت
وأنا أترنَّح فقدتهما، طويل زمن منذ جسدي، أو عقيل يف يتحرَّك يشء ال صمت، يف فتني الشَّ
أجل من الوطن، أجل من املوت بيدي، أملسه أكاد مني قريبًا املوت كان خيال. مثل أميش
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بعد الرَّئيس، أو املِلك أو الوطن يأتي بعده من الجميع، فوق هللا يعلو زوجي. أجل من هللا،
الزَّوج. يأتي ذلك

طفولتي، يف ذلك كان اإلنجليز. يسقط الزَّوج يسقط امللك يسقط أهتف كنت اللَّيل، يف
األمريكان، الرَّئيسيسقط يسقط يهتفون، باب الشَّ أسمع باب، الشَّ مرحلة يف األسماء تغريت

الزَّوج. ويسقط ِعندي من وأضيف اْلُهتاف أشاركهم
سامية األخريات الصديقات إلينا تنضم الزَّوج، يسقط معي تهتف صفيَّة صديقتي
يحلمن عاًما وأربعون أربعة الليل، يف بالطَّالق يحلمن مطيعات زوجات الثَّالث وبطة،
والعرشون. الواحد الجديد القرن وجاء القرن انتهى حتَّى ليلة كلَّ الحلم يتكرَّر بالطَّالق،
لحظة، يف قرن نصُف يتالىش عجيب، نحو عىل الزَّمن يف وتجيء تروح ذاكرتي
وت الصَّ واحدة، لحظة املايضبالحارضيف يلتحم نهائية، ال أمامي تمتدُّ الحارضة واللَّحظة
عىل النَّوم من أهبُّ هللا. عدوَّة الكافرة اقتلوها اآلن، أسمعه كأنَِّني واضًحا أذني إىل ب يترسَّ
رشيف املزدوج، والزجاج الخشبي بالشيش ُمغلقة النَّافذة الجيزة، شارع يف يزعق وت الصَّ
الجدران مشرتكة، نوم غرفة يف ُمنفصالن رسيران لنا كان لرسيري، املجاور رسيره يف نائم
أميش، حني فوقه أنزلق النَّاعم، البالط من األرض البياض، ناصعة واملالءة نظيفة بيضاء
،١٩٩٨ ديسمرب ٣١ عند ثابتة الحائط فوق النتيجة الواحدة، إىل تشري اعة السَّ املنضدة فوق
األعياد، أحب ال طفولتي منذ العيد، ليلة دائًما تحدث ُمفزعة أشياء الجديدة، السنة رأس عيد

بالفرح. العالم يتألَّق حني بالحزن قلبي يمتلئ
هللا. عدوَّة الكافرة دمها أهدروا

خافتة أضواء عيني، أفتح أن قبل أذني إىل وت الصَّ يرسي بالنَّوم، مثقلة جفوني
أللتقط لحظة ف أتوقَّ أصابعي، أطراف عىل النَّافذة إىل أميش يش، الشِّ شقوق من ب تترسَّ
راقد صاحبها ِحمار، يجرُّها كارو عربة أحد، فيه ليس ارع الشَّ ق، الشَّ بني من أُطل أنفايس،
ضيِّق، ق الشَّ تختفي، ثم أنوارها تظهر ُمرسعة سيارات العربة، اهتزاز مع يهتز ظهره فوق
وجدي أبي واسُم اسمي يرنُّ األسماء، بعض يردد يزعق، وت الصَّ النَّافذة، أفتح أن أخىش

أُولد. أن قبل مات الَّذي السعداوي
هللا. أعداء الكفرة اقتلوهم –

الجو: يف اسمي يرنُّ اآلخر، وراء واحًدا األسماء تلتقطان املغلقة النَّافذة وراء من أذناي
وراء واقفة يراني عينيه، رشيف يفتح الرصاص، طلقة مثل رأيس يخرتق السعداوي. نوال

تمثال. مثل جامدة النافذة

30



الدَّم إِْهَداُر

نوال؟ يا إيه فيه –
وت؟ الصُّ سامع –

املجاور الجامع مئذنة فوق امليكروفون وت، الصَّ ينبعث أين من النَّافذة، رشيف يفتح
املئذنة أو الكنيسة، وراء القديم الجامع أو الخلفي، ارع الشَّ يف الجديد اآلخر الجامع أو لنا،
كتفي: عىل يربِّترشيف ضخم، ميكروفون فوق من البيوت بني تربز جامع، بدون الجديدة

البلد. يف بيحصل إيه نعرف الصبح وبكرة نوال يا نامي
الرَّئيس. يِّد والسَّ هللا إال الحقيقة يعرف الكون يف أحد ال شيئًا. نعرف وال بح الصُّ يأتي
يهزُّ بصوت ويقهقه يضحك التِّليفون، أسالك عرب لرشيف إدريس يوسف قال هكذا
القاهرة حريق فاكر عفريت، كف عىل البلد حاجة، عارف محدش رشيف يا أيوه األسالك.
يف الفدائي العمل يرضبوا عشان البلد حرقوا واإلنجليز الحكومة وخمسني، اثنني يناير يف
ادات السَّ عملها دي اإلسالمية الجماعات واحد، مشحريق البلد يف حرايق ُمتوقع أنا القنال،
باسمع أنا األمريكان، معاه وطبًعا كله، اليسار يرضب عشان رشيف، يا يرضبنا عشان
أمريكا، بفلوس الحكومة بنتْها كلها دي الجوامع الجوامع، فوق امليكروفونات يف اسمي
أنا مني يخلصوا عاوزين واألمريكان الحكومة إن عارف أنا رشيف، يا منا يتخلصوا عشان
يقتلوني عاوزين املعارضة، صحف يف املقاالت من أخطر األهرام يف مقاالتي ألن بالذَّات؛

رشيف. يا
كانت لو منك، أكثر يقتلوهم عاوزين كثري ناس فيه يوسف، يا لوحدك أنت مش –

يوسف. يا األهرام من شالوك كانوا منك تتخلص عاوزة الحكومة
عندنا تكون عشان أكتب سايباني الحكومة إن عارف أنا لكن رشيف، يا أيوه –
عىل معارضة، أي عاوزين مش وخالص تطورت املسألة لكن وديموقراطية، معارضة

امرأة؟ دم يهدروا إزاي عارف مش نوال، اسم سمعت أنا فكرة
رشيف. يا الرَّجل دم بيهدروا ما زي –

رشيف. يا الرَّجل غري املرأة لكن –
فاهم. مش –

هو الرَّجل دم أيًضا ياسة السِّ ويف الثأر، يف املطلوب هو الرَّجل دم مثًال عيد الصَّ يف –
املطلوب.

دم؟! عنده اليل فقط الرَّجل هو يوسف، يا ليه –
بصوت يوسف يضحك التليفون، أسالك عرب ويوسف رشيف بني يدور الجدل كان

املرأة. إىل ياسة السِّ من الحديث ويتحول قهقهته مع األسالك تهتز عاٍل،
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محيي وفؤاد املنييس وأحمد الطِّب كلية يف حلمي ألحمد زميًال إدريس يوسف كان
الهادئ وت الصَّ الجميع؟! عن مختلًفا حلمي أحمد بدا ملاذا الطلبة، من وغريهم الدين
دون صمت يف العمل املترسعة؟ غري الواثقة األرض فوق الخطوة القليل، الكالم املنخفض،
زعماء يتنافس األخري، ف الصَّ يف جالًسا أراه كنت غري الصَّ املدرج يف االجتماعات يف ة، ضجَّ
ويُلقون ة اْلِمنَصَّ عىل اليد بقبضة ون يدقُّ جالس، مكانه يف وهو امليكروفون عىل الطَّلبة
بعضهم يقاطعون واحد وقت يف يتكلمون صامت، وهو عالية بأصوات يثرثرون الُخطب،

الجميع. صمت حلمي أحمد تكلم وإذا بعًضا،
،١٩٥١ عام حلمي أحمد تذكرت ١٩٦٤ عام حتاتة برشيف مرة ألول التقيت حني
الكثيفان، الحاجبان الغزير، األسود عر والشَّ العريضة، الجبهة العدم، من مالمحه برزت
أحمد مات صمت، يف والعمل القليل الكالم األرض، فوق املشية وت، الصَّ األنف، العينان،
نفسه يحقن كان الجسد، يموت أن قبل الروح ماتت مهزوًما، الحرب من عاد أن بعد حلمي
تأبني. حفل له يُقام أن دون املنييس أحمد مثل الوطن شهيد مات الخيانة، لينىس بالسم

لم اللعبة، قواعد منهم تعلموا ياسيَّة، السِّ األحزاب زعماء مثل الطلبة زعماء كان
وزيًرا الدين محيي فؤاد أصبح دم، قطرُة أحدهم من تسقط لم أحد، منهم يُستشهد
والطلبة، العمال لجنة عضو اليسار، ضمن الطِّب كلية يف كان للوزراء، رئيًسا ثم حة للصِّ
لم ادات السَّ عهد ويف العام، والقطاع االشرتاكية عن يخطب كان النَّارص عبد عهد ويف
الرَّئيس، يِّد السَّ من التوجيهات يتلقى الوزراء، رئيس مقعد يف جلس يشء، عىل يعرتض
كتة بالسَّ ومات مكتبه يف سقط ثم الخاص، والقطاع الحرة وق والسُّ والرَّأسمالية االنفتاح

مبارك. حسني عهد يف الوزراء رئيس وهو القلبيَّة
باملدرج الطِّب كلية اجتماعاتطلبة يف ،١٩٥١ عام مرة ألوَّل الدين محيي بفؤاد التقيت
أنيق الجسم نحيف القامة طويل األشعة، يف ص وتخصَّ سنوات بِعدَّة قبَلنا ج تخرَّ غري، الصَّ
الوزراء. ومجلس ة حَّ الصِّ وزارة إىل الطِّب كلية تتجاوزان عيناه الطاووس، يشبه املالبس
عيناه تتجاوز واإلبداع، األدب يف نتحدث كنا حة، للصِّ وزير وهو مرة من أكثر به التقيت
إدريس. يوسف ومثل مثلك مبدًعا أديبًا أكون أن أتمنى كنت قائًال: ويتنهد مكتبه جدران
يف مشهور أديب وأنا ة حَّ الصِّ وزير أنِت تبقي املواقع، نتبادل نوال يا رأيك إيه يضحك، ثم

أسبوع. بعد يرفدوني الزم ة حَّ الصِّ وزيرة بقيت إذا له: وأقول أضحك زيك. العالم
ال واألديب بقرار، ويذهب بقرار يأتي الوزير أذني، يف يهمس كان امليت أبي صوت

قلمه. إال يعزله أحد وال يعيِّنه أحد
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حاجز هناك كان والفن، األدب عن حديثنا رغم صديًقا، الدِّين محيي فؤاد يكن لم
أن األدبية، ميوله تحجب ياسيَّة السِّ ميوله أن أحس كنت ربما وبينه، بيني يقف زجاجي
األخري لقائي كان ١٩٨١ نوفمرب ٢٥ يوم األدبي. طموحه من أكثر العايل املنصب يف طموحه
بة املذهَّ الكنبة فوق مبارك حسني ْولة الدَّ رئيس جوار إىل جالًسا كان الدِّين، محيي بفؤاد
أخرى وشخصيات الدِّين، رساج فؤاد ثم هيكل، حسنني محمد جواره إىل العروبة، قرص يف
باسم ُعرفت االعتقاالت هذه واحد. بشهٍر اغتياله قبل جن السِّ السادات أنور أدخلهم ممن
مبارك حسني أصدر ثم املسجونات، من واحدًة كنت ،١٩٨١ عام األسود سبتمرب مذبحة
باُب انفتح بشهرين، السادات اغتيال بعد املسجونني من األوىل الدفعة عن باإلفراج قراًرا
قرص إىل فاجن فولكس سيارة داخل الزنزانة من وحملوني اليوم ذلك صباح يف جن السِّ

الدين. محيي فؤاد الوزراء ورئيس ْولة الدَّ رئيس استقبَلنا حيث العروبة،
بالتَّحقيق أطالبه ْولة الدَّ رئيس إىل رسالة داخَله أخفيت الكاوتش، حذائي أرتدي كنت
حذائي من الرسالة أخرجت االجتماع قبل رأيي، كتابة إال سبب دون اعتقايل جريمة يف
نوال. دكتورة يا معلهش يل: قال ثم سطر آخِر حتى كلها قرأها ْولة، الدَّ لرئيس وناولتها
ثالثة جريمة دون جن السِّ يف يضعونني هل غريبة، أذني يف «معلهش» كلمة رنَّت
ظل يف الجديد نظامه عن خطبة علينا ْولة الدَّ رئيس ألقى معلهش؟ يل يقولون ثم شهور
بلغته قال املستقبل، إىل ونتطلع املايض ننىس أن علينا والقانون، والحرية الدِّيموقراطيَّة
فعله ما ننىس أن جن، السِّ فرتة ننىس أن يعني وكان القبور. ننبش بالش الحروف: هذه

الجديد. الرَّئيس يفعله ما ننتظر وأن بنا، ادات السَّ
وأن األخطاء، تكرار لعدم املايضرضورة تقييَم أن أرى كنت الكالم، هذا يقنعني لم
ْولة، الدَّ رئيس يفعله ما دائًما النَّاس ينتظر ملاذا ثم القانون، مع يتمىشَّ حدث فيما التَّحقيق
الذي الوحيد الفرد هو ْولة الدَّ رئيس يصبح وملاذا االنتظار؟ مجرد من بدًال يعملون ال ملاذا

وننتظر؟ بيوتنا يف نجلس أن علينا ونحن القرار يتخذ والذي يعمل
رساج فؤاد قال كلمته، من ْولة الدَّ رئيس انتهى أن بعد يتكلَّم الدِّين رساج فؤاد بدأ
األوىل؛ العبارة لهذه ُدهشت عنهم. ألتكلم زمالئي أنابني لقد الرَّئيس، سيادة يا الدين:
منهم شخًصا، وعرشين ثالثة عددنا كان هذه، اإلنابة موضوع يف رأيي يأخذ لم أحًدا ألنَّ
شيئًا تعرفني هل زميلتي: سألت منهما، واحدة أنا فقط، وامرأتان رجًال، وعرشون واحد
أعرف ال فقال: جواري، إىل الجالس الزَّميل سألت بالنَّفي، رأسها هزَّت اإلنابة؟ هذه عن
أصدقائه من اثنني عىل اقرتح هيكل حسنني محمد أنَّ سمعُت لكنِّي نوال، دكتورة يا شيئًا
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الدُّكتور الوزراء رئيس وأبلغوا الجميع، عن نيابة للتَّحدث الدين رساج فؤاد إنابة املقربني
قلت: أحد. رأينا يأخذ لم وبالطبع الرَّئيس، يِّد للسَّ إلبالغه القرار بهذا الدين محيي فؤاد
الذين نحن نقبله كيف … ديموقراطي غري ترصف هذا نعلم؟ أن دون أحد عنَّا ينوب كيف
وقال: أًىس يف الزميل ابتسم الدِّيموقراطيَّة؟ غري التَّرصفات عىل اعرتضنا ألننا جن؛ السِّ دخلنا

جن! السِّ إىل أعادونا وإال نسكت أن األفضل نوال دكتورة يا
بعد الكلمة وطلبت يدي رفعت صدري، يف يَِجيش كان عما الدين رساج فؤاد يُعربِّ لم
كبار من أربعة أو ثالثة يق، الضِّ من بيشء العيون بعض رمقتني كلمته، من انتهى أن
رئيس إىل يتطلعون آخر، شيئًا اليوم أصبحوا ثم باألمس جن السِّ داخل كانوا الذين األسماء

َشْزًرا. اآلخرين املساجني ويرمقون الوزراء ورئيس ْولة الدَّ
دقائق، خمس من أقل يف عندي ما كل قلت تكلمت، الكالم، حق ْولة الدَّ رئيس أعطاني
أنَّه إال رعبًا، أو خوًفا أحُدهم تََلْعثََم ربما الكلمة، وطلبوا اآلخرين املسجونني بعض ع تشجَّ
جن، السِّ يف الحوامل النِّساء حماية وطلبت تكلمت املسجونة زميلتي رأيه، عن وعربَّ فمه فتح
رأيت وفجأة … التَّعذيب أو ب للرضَّ تعريضهم وعدم ن السِّ صغار رعاية عن شابٌّ وتكلَّم
يِّد السَّ وقت أنَّ أظن العبارة: هذه وقال معصمه، فوق ساعته يف ينظر هيكل حسنني محمد

الحديث. باب قفل وأقرتح الكلمات من بمزيد يسمح وال ثمني الرَّئيس
الكالم، هذا قلت ملاذا سألته: شهور بضعة بعد هيكل حسنني محمد مع يل لقاء يف
وإذا جريمة؟ دون جون السُّ دخلوا شخًصا وعرشين ثالثة وقت من أثمن الرَّئيس وقت وهل
رأينا تأخذوا لم ملاذا ثم معنا؟ مسجونًا وكنت أنت تقفله ملاذا الحديث باب يقفل لم هو كان
دكتاتور حاكم أي يفعله ما بنا تفعلوا ألم عنا؟ ليتكلم الدين رساج فؤاد إنابة موضوع يف

الدِّيموقراطيَّة؟! عن تكتبون أنَّكم رغم
حسنني محمد إليه نظر الكالم، هذا أقول وسمعني اللقاء هذا يف معي رشيف كان
بهدوء ابتسم رشيف؟ دكتور يا إيه وال كده مش أوي صعبة نوال الدُّكتورة وقال: هيكل

ها. حقُّ وهذا رأيها عن تُعربِّ نوال وقال:
قالوا العروبة، قرص من خرجت ١٩٨١ نوفمرب ٢٥ يوم ْولة الدَّ رئيس مع اللِّقاء بعد
القرص حديقة اجتزت بيوتنا. إىل العودة ويُمكننا صدر اإلفراج قرار إنَّ القرص: داخل لنا
الكاوتش حذائي إىل نظر نحوي، فأقبل حافيني الصَّ أحد رمقني الزهور، رائحة أشم الكبرية
حذائي إىل تنظر وملاذا قلت: الكاوتش؟! الحذاء بهذا ْولة الدَّ رئيس أتقابلني وقال: مندهًشا،

أستاذ؟! يا
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فوق الجيزة. يف بيتي إىل تحملني أجرة سيارة أنتظر األتوبيس محطة عند وقفت
كيف ارع، الشَّ يف تميش وهي النَّاس أرمق جن، السِّ مالبس بها حقيبتي وضعت األرض
الحريَّة؟ بهذه أبًدا ارع الشَّ يف أمِش لم كأنما طة، الرشُّ عليهم تقبض أن دون هكذا يمشون
أماَم كلمتي تكن لم جن. السِّ إىل إلعادتي لحظة بعد يأتون سوف البوليس رجال كأنَّما
لم جن. السِّ وزمالء لطة السُّ بَراِثن بني من انتزعتُها املطلوبة، الكلمة هي ْولة الدَّ رئيس
وجه فيها بما تكلمت، حني الرَِّجال وجوه تقلصت أحد. سماعها يف يرغب لم أحد، يطلبها
رساج فؤاد كلمة أحد. فيها يتكلم ال أمور يف كل الشَّ بهذا امرأة تتكلم كيف ْولة، الدَّ رئيس
زميلتي كلمة رساحنا. أطلق ألنَّه ْولة؛ الدَّ لرئيس واالمتنان الشكر تقديم عن تخرج لم الدين
لها تطرب الشفقة كلمة فقة، الشَّ باسم جن السِّ يف الحامل املرأة حماية طلب عن تخرج لم
هي الرُّجولة الرَّجل، ُقوة يُؤكِّد النِّساء َضعف عيفة، الضَّ الحامل باملرأة فقة الشَّ الرَِّجال، آذان
به تؤكِّد الحجاب، ترتدي كانت جن السِّ زميلة النِّساء. عىل قوامون الرَِّجال والقوامة، القوة
خرجت املحجبة، الزميلة تكلمت حني الوجوه تتقلص لم الرَِّجال. يطلبها التي األنثى هوية
تتحدث واملعارضة، الحكومة صحف يف تكتب مكان، كل يف صورتها وأصبحت جن السِّ من
الحكومية حف الصُّ إحدى يف أسبوعي مقال لها أصبح والحجاب، والرتاث اإلسالم باسم
شفتاها ناعمة، أنثوية ابتسامة وجهها عىل املقال، رأس عىل بالحجاب صورتها الكربى،

متوردتان.
رقعة فوق اسمي رأيت األرض، عىل حقيبتي وضعت الجيزة يف قة الشَّ باب أمام
كان مفاجأة! أي معقول! مش الباب، رشيف فتح الجرس، عىل ضغطت صغرية، نحاسية
صفيحة يف جن السِّ مالبس ألقيت حف. الصُّ يف بعُد الخرب يُنرش لم جن، السِّ يف أنَّني يظن
ناعمة بيضاء اْلُمالءة الدافئ، النَّظيف ير الرسَّ فوق تمددت ساخنًا، اًما حمَّ وأخذت الُقمامة،
ُحلم يف كأنِّي عيني أغمض النَّاعمة، الوسادة يف رأيس أدفن معطر، صابون برائحة تفوح

جن. السِّ زنزانة يف نفيس وأجد لحظة، بعد منه سأصحو
الغرفة يف رشيف أخفاني النهار، آخَر املدرسة من عاطف وابني منى ابنتي جاءني
تطفو الحزن من سحابة الصالة، يف جالَسنْيِ الباب ثقب من أراهما املفاجأة، لهما ليصنع
اخرتاق عىل قادر خيالهما األم، غياُب بريَقها خطف أطفال عيون الحميمني، الوجهني فوق
بأصابعها تكتب األرض، فوق جالسة األم يرى الحديد، القضبان يكرس جن، السِّ جدران

أطفالها. إىل رسالًة الرتاب فوق
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الصفحة يف املسجونني عن اإلفراج خرب حف، الصُّ رشيف قرأ التايل اليوم صباح يف
ذَُوو املعروفون، الكتَّاب نرشها عىل يتبارى ْولة الدَّ رئيس يِّد السَّ إىل التهنئة برقيات األوىل،
قرار صدر حني فَمه أحُدهم يفتح لم الطويلة، األسبوعية املقاالت أو الثابتة اليومية األعمدة
يؤيدون أغلبهم كتب جريمة، ودون تحقيق ألفشخصدون من أكثر حبس وتم االعتقال،
األقل عىل أو جريمة الوقت هذا مثل يف الصمت لرشيف: قلت الباقون. وصمت الحبس، قرار

الجريمة. يف مشاركة
الكاتب إدريس، يوسف بقلم ْولة الدَّ لرئيس التهنئة برقية ظهرت األهرام جريدة يف
بطولة يفوقه ال جناء، السِّ عن اإلفراج بطل هو كأنما العريض، بالبنط اسمه ظهر الكبري،
بني أو البيوت داخل املسجونون واختفى األنظار، مَحطَّ البطالن أصبح ْولة، الدَّ رئيس إال

املجرَّدة. بالعني يَُرى يكاد ال ا، جدٍّ الصغري بالبنط إال أسماؤهم تُنرش ال طور، السُّ
لتوفيق قلت إدريس، ويوسف الحكيم توفيق إىل رسالة كتبت جن السِّ يف كنت حني
واآلداب، للفنون األعىل باملجلس القصة لجنة ورئيس الكتَّاب، اتِّحاد رئيس أنت الحكيم:
ودون تحقيق دون جن السِّ دخلت وقد القصة، بلجنة وعضوة الكتَّاب، باتحاد عضوة وأنا
اتحاد من مندوبًا ترسل وأن القانوني، غري الحبس هذا ضد صوتك ترفع أن أرجو جريمة،

داخَلها. أعيش التي الزنزانة حالة عن تقريًرا ليكتب الكتاب
ولجنة الكتاب اتحاد يف يل زميل أنت له: قلت إدريس يوسف إىل نفسها الرسالة ويف
دون الحبس قرار ضد شيئًا تكتب أن أرجو األهرام، بجريدة أسبوعي مقال ولك القصة،

جريمة. ودون تحقيق
الكتاب اتحاد يجتمع لم واحدة، بكلمة إدريس يوسف أو الحكيم توفيق ينطق لم
إدريس يوسف يخرج اإلفراج قرار بعد وفجأة الزنزانة، حال لريى مندوب إرسال ليقرر

والوالء. التمجيد بعبارات يهنئه ْولة الدَّ رئيس إىل ويرسل صمته عن
أن يريد وكان للتَّهنئة، جاء إنَّه قال: زيارة، يف بيتنا إىل إدريس يوسف جاء أيام بعد
يوسف يا رشيف، وضحك مغلقة. كانت الورد محالت جميع لكن ورد، باقة يل يشرتي
ربما الليلة، تلك إدريس يوسف معنا سهر قفلت؟! الورد محالت كل معقول مبالغة، بالش
ثقيًال لسانه يصبح حلمي، أحمد مثل عليها أدمن التي املاكسيتون مادة تأثري تحت كان
دون والكالم السهر إىل يميل تتورمان، أيًضا يداه قليًال، ويتورم وجهه يحتقن الكالم، يف

بطل. أنه الوهم له يصور انقطاع،
املساجني؟ عن اإلفراج قرار صدور وراء السبب مني رشيف يا عارف –
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يوسف؟ يا مني –
… اليل أنا رشيف، يا أنا –

يوسف أن يعرف الخفيفة، خرية السُّ من ونوع بهدوء يبتسم إليه، يستمع رشيف
وهم يعيش وأنَّه الحبس، قرار ضد واحدة كلمة يكتب ولم رسالتي، عىل يُردَّ لم إدريس
تصور دمه، يف تَرسي املنبهة املاكسيتون مادة وأن الطِّب، كلية يف طالبًا كان منذ البطولة

الحقيقة. هو كأنَّما الوهم له
يحمل أصبح العظمة، وغرور باملاكسيتون منفوًخا أمامي يجلس إدريس يوسف كان
والنَّوم الفقري، عمودي يف األلم .١٥٣٦ رقم السجينة أنا وأصبحت الكبري، الكاتب لقب
األطباء، نقابة وصمت واألدباء، الُكتَّاب من والزَّميالت الزُّمالء صمت الزنزانة، أرض فوق

يرد. فلم األطباء نقيب إىل رسالة أرسْلُت
وكانرشيف جن. السِّ من خروجنا وراءَ بب السَّ إنَّه يقول الكالم، عن يَُكفَّ لم الليلة تلك
أعتقد أتثاءب: وأنا وقلت الوهميَّة، بطولته عن كالمه مللت أيًضا وأنا ينام، أن ويريد يتثاءب
ولكننا قلت: أنام. أن أريد ال ولكني قال: لتنام. بيتك إىل الذهاب إىل حاجة يف أنَّك يوسف يا
كنت أنَِّني نوال يا عرفِت وقال: قدميه، فوق واقًفا متثاقًال نهض ننام. أن ورشيف أنا نريد
كنَّا حني واحدة بكلمة تنطق لم وأنت أعرف وكيف قلت: عنكم؟ اإلفراج قرار وراءَ بب السَّ

جن؟! السِّ يف
يوسف وجلس البالونة انكمشت رفيعة، إبرة تثقبها بالهواء املنفوخة البالونة مثل
الكالم كان حني َصَمَت أنَّه أنَس لم الغضب، من بيشء رمقني واقًفا، كان أن بعد إدريس
نفسه يحقن أكان يؤرِّقه؟! ضمريه أكان أيًضا، هو ينس لم أنه يغضبه كان ما أكثر واجبًا.
املخدرات مثل ليس املاكسيتون يقول: حلمي أحمد كان ينىس؟! أن لينىسدون باملاكسيتون
حد إىل العقل خاليا تلتهب األحاسيس، يُشعل جميًعا، املنبهات أخطر إنَّه الذاكرة، يُضعف

شيئًا. تنَس لم مشتعلة الذاكرة تظل ذلك مع يشء، كل نسيان

حراسة الحكومة أرسلت ،١٩٨٨ عام كان الدم إهدار أو املوت قائمة عن أسمع مرة ل أوَّ
لم الدم، إهدار فكرة أدرك أكن لم حياتي، لحماية جارد وبودي الجيزة، يف بيتي أمام
يف يَّات الزَّ لطيفة أطلب رأيك ما رشيف: وقال الجوامع. فوق من الليل يف يرنُّ اسمي أسمع

معلومات؟ بعض لديها أن بد ال التليفون،
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عليها التليفونات رشيف، يا عارف أنت األسالك. عرب تتكلَّم أن يَّات الزَّ لطيفة تشأ لم
رشيف. يا نوال بوسيل بالبيت، عليكم أمر ويمكن الجيزة جاية أنا رقابة،

اجتماعات يف منتظمة بصفة نلتقي تينات السِّ نهاية منذ صديقتي الزَّيات لطيفة كانت
ْولة، الدَّ يف كبريًا منصبًا يحتل أخ لها وكان واآلداب، للفنون األعىل باملجلس القصة لجنة
فقدت حني أحد. يعرفها ال بمعلومات أحيانًا لطيفة ألخته يهمس أحيانًا، ادات بالسَّ يلتقي
بيقول ادات السَّ أذني: يف لطيفة همست ١٩٧٢ عام أغسطس يف ة حَّ الصِّ وزارة يف منصبي
ة البضَّ يدها ومدت متقطعة، قهقهات شكل عىل العالية ضحكتها وأطلقت طويل. لسانك
املكتنزان الخدان يقفز املمتلئ، وجهها يتورَّد انقطاع، دون وراحت يدي، وأمسكت النَّاعمة
منه يطلُّ ضيق شق من إال الجفون تنغلق الصغريتني، العينني عىل يضغطان أعىل، إىل
جسمها يهتز األطفال، كوجوه مستديًرا وجهها يصبح أسود، خط شكل عىل النِّني من جزء
لكن أمي، بضحكة تذكرني بيتها، أدخل أن قبل ارع الشَّ يف ضحكتها أسمع املمتلئ. املربع
تكن لم املجلوَّة. الفضة رنني يشبه الجو يف رنني لضحكتها وكان يهتز، يكن لم أمي جسد
وأقول لطيفة مع أضحك كنت بالدخان. مرشوًخا أو مبحوًحا صوتها يكن ولم تدخن أمي
وجَهها تكسو فجأة، تصمت ثم حك، الضَّ من نفسها عىل تموت لطيفة. يا مدخنة أنِت لها:
إىل وتشري دي. إال حياتي يف لذة فيش ما خالص نوال، يا إيه أعمل وتقول: حزن سحابُة

شفتيها. بني السيجارة
فهو املائدة؛ رأس عند الحكيم توفيق يجلس القصة، لجنة يف جواري إىل تجلس كانت
إدريس يوسف ويجلس يمينه، عن أباظة وثروت محفوظ نجيب يجلس اللجنة، رئيس
والرَّأسمالية، االشرتاكية عن الحديث الحكيم توفيق يفتح يساره. عن الشاروني ويوسف
أنه أعتقد ويقول: إدريس يوسف يقهقه رأسمايل؟ أم اشرتاكي هللا هل السؤال: يطرح ثم
الحكومة؟ من قصدك يعني وتقول: الزَّيات لطيفة تقهقه توفيق. أستاذ يا الوسط أهل من
الرَّئيس، يعرتضعىل يكن لم أحًدا لكن األعضاء، بقية يعجب الحديث هذا مثل يكن لم
الحكيم توفيق يدرك والرؤساء. امللوك املرصيون يحرتم األول، ورمسيس أخناتون اإلله منذ
الفكاهات بعض يحكي الحمراء، الخطوط متجاوًزا حديثه يف ويسرتسل الحقيقة هذه
توفيق؟ أستاذ يا إسقاط فيها دي النكتة ويقول: إدريس يوسف يضحك فاروق، امللك عن
دخان مع القهقهات تتصاعد حك، بالضَّ اللجنة أعضاء وينفجر يوسف؟! يا مني عىل إسقاط

قف. السَّ حتى جائر السَّ
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كان أنه رغم املرأة، عن الحديث يمل ال املرأة، إىل ياسة السِّ من الحكيم توفيق ينتقل ثم
لجنة أعضاء الرَِّجال وجوه عىل تدوران يتحدث، وهو عيناه تلمع املرأة. عدو لقب يحمل

األديبات. من واحدة وجه عىل تثبتان ثم القصة،
الربيق األبيضمع شعره باب، الشَّ تفوق بحيوية يتمتَّع كان الحكيم توفيق كهولة رغم
النَّوادر يحكي وهو اعة السَّ وراءَ اعة السَّ تنقيض ة. خاصَّ جاذبية عليه يُضفي العينني يف
وال شيطان أو مالك املرأة حماسويقول: يف ويديه رأسه يحرك شبابه، أيام عن والفكاهات
أستاذ! يا تمام إدريس: يوسف رأسهم عىل واحد نَفس يف اللَّجنة أعضاء يهتف لهما. ثالث
آخر، يشء يف أفكِّر الرَّد، عن مرتفعة صامتة يراني عني، بطرف الحكيم توفيق يرمقني
بأصابع جديدة سيجارة تشعل املتصلة، املتقطعة القهقهة ضحكتها، الزَّيات لطيفة تطلق
تقرب يدي، وتمسك املائدة تحت املهتزة يدها تمد حك، الضَّ مع جسمها يهتز قليًال، ترتعش

نوال! يا عليكي عينه وتهمس: أذني من فمها
لطيفة؟ يا مني –

عارفة؟! مش يعني –

نوال يا بيقولوا أذني: يف الزَّيات لطيفة همسْت ،١٩٨٨ عام املوت قائمة اسمي دخل حني
إسقاط! فيها اإلمام سقوط روايتك

إسقاط! –
نوال. يا أيوه –

مني؟! عىل إسقاط –
ادات. السَّ عىل –

سنني! سبع من لطيفة يا مات ده –
عايش. لسه بيقولوا –

يجارة، السِّ وراءَ يجارة السِّ أشعلِت األنفاس، املتقطعة الطَّويلة ضحكتها وأطلقت
تُشعل وهي أصابعها ترتعش قبل، من حَكتْها أنَّها تنىس املرة، بعد املرة الحكاية يل تحكي

يدي. ِلتُمسك يدها وتمد تنطقها عبارة كل بعد تضحك الكربيت، عود

أمام ُمسلَّحة حراسًة الحكومُة وضعِت أخرى، مرَّة املوت قائمة اسمي دخل ١٩٩٢ عام
نوال، يا خطر يف حياتك رشيف: قال نهار، ليل يُرافقني جارد وبودي الجيزة، يف بيتي

بعيد. مكاٍن إىل فر السَّ من بد وال
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الحرَّاس؟ من أم اإلسالمية الجماعات من الرَّصاصة، تنطلق أين من نعرف نكن لم
يف نيويورك يف سامية وكانت لندن، يف دويل إعالمي مؤتمر يف بطَّة القديمة صديقتي كانت
نوال؟ يا صديقتك الزَّيات لطيفة هل وسألتني: بيتي إىل صفية جاءت دويل، نسائي مؤتمر
نوال؟ يا ضدك كالم بتقول هي ليه أوي، غريبة صفية: قالت صديقتي. هي نعم، لها: قلت
خدي املجلة، يف مكتوب كالم ده نوال، يا أل صفية. يا إشاعات مجرد يمكن ضدي؟ كالم

ستِّي! يا اقري
سألتْها الزَّيات، لطيفة مع حافيات الصَّ إحدى أجرتْه وحوار عربيَّة، أدبيَّة مجلة كانت
األجنبية؟ اللُّغات إىل املرتجمة السعداوي نوال روايات نجاح تفرسين كيف ؤال: السُّ هذا

للغرب! تكتب السعداوي نوال ألنَّ الزَّيات؛ لطيفة رد جاء
روائيَّة أهم إنَِّني يل: تقول كانت بيتي، يف الزَّيات لطيفة كانت قليلة بأيام ذلك قبل
وتضحك بحماٍس، تتحدث كانت األدبيَّة. أعمايل عن نقديٍّا كتابًا تُصدر سوف وإنَّها عربيَّة،
تنوي هل ا، جدٍّ جميلة «الشبكة» روايتك مبدع، كاتب رشيف يا أنت له: وتقول رشيف مع

اإلنجليزية؟ إىل ترجمتها
لطيفة. يا ا جدٍّ طويلة رواية دي –

له؟ وما –
نوال. روايات برتجمة مشغول أنا –

يعني؟ اشمعنى –
بتعجبني. نوال روايات –

سلرتجمته، تحمَّ الذي كانرشيفهو اإلنجليزية، باللغة يل كتاب ل أوَّ ظهر ١٩٨٠ عام
العالم من مختلفة أنحاء يف النَّارشون بدأ بعده ومن ُمتعددة، لغاٍت إىل وتُرجم الكتاب نجح

األخرى. كتبي ترجمة يطلبون
مفاجئة، زيارات يف إلينا يأتون الكبار األدباء بيتنا، يف يَرن التِّليفون جرس وأصبح
انتهت أن بعد ولرشيف. ِيل أَْهَداها كتبه، من عدًدا يحمل قاوي الرشَّ الرحمن عبد جاء
كتاب كان إن شفت إذا بالنش، كارت «عندك الباب: عىل يودِّعه وهو لرشيف قال الزِّيارة،
ُمرتجًما ولست روائي «أنا بهدوء: رشيف وقال لندن!» يف ونرشه ترجمته ممكن كتبي من
جريدة يف نَْعيَه قرأنا قاوي، ْ الرشَّ الرحمن لعبد واألخرية األوىل الزِّيارة كانت الرحمن.» عبد يا
يعني ويقول: يُداعبه رشيف، مع يضحك إدريس يوسف وكان قليلة. شهور بعد األهرام
مجموعة أو رواية يل ترتجم ما لرواياتها، ترجمة نازل أنت اليل أخي يا نوال اشمعنى
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ثم يوسف، يا إغراءات شوية تعميل الزم ويقول: معه رشيف ويضحك رشيف! يا قصص
بتوعها. واملرتجمني ومؤسساتها كلها الحكومة عندك أنت

واملاركسيات املاركسيني من عدٌد وبدأ عنِّي، الزَّيات لطيفة كتبته ما معي رشيف قرأ
يف أعمالهم نرش عن العاجزين واألديبات األدباء النُّقاد من وعدد لطيفة، قالته ما يُردِّدون
الحكومة ال تتبع ال وهي مألوف، غري أمًرا البالد خارج مرصية روائية نجاح كان الخارج.

للثقافة. األعىل املجلس وال حزبًا وال
مرصية كاتبة إْن ح تفرَّ حاجة نوال يا وِهللا يل: قالت الخارج من سامية عادت حني
صديقتك أشاعته فيما رأيك وما لها: قلت العالم. يف واالحرتام التَّقدير هذا عىل تحصل
باحقد كمان أنا نوال، يا طبيعي يشء وقالت: الرَّفيعتني شفتيها سامية مطَّت لطيفة؟

نوال! يا تموتي رب يا أقول وأحيانًا قلبي تنهش الغرية عليكي،
أو الغرية ليست املشكلة لكن سامية، يا رصاحتك باحب أنا ويقول: رشيف، يضحك
والغرب الرشق تنقد أن ويمكن قلمها، عىل إال تستند ال مستقلة كاتبة نوال إن املشكلة الحقد،
… واإلحباط العام باْلُمناخ تتعلق أيًضا واملشكلة واليمني، واليسار واملعارضة والحكومة
للتَّحرر الدِّيموقراطيَّة الحركة يف يل زمالء كانوا األصدقاء من وكثري ويوسف الزَّيات لطيفة
أفضل العام اْلُمناخ كان واإلنجليز امللك ضد وأربعني ستة عام الحركة بدأنا حني الوطني،
أحسن يُربز الجيد اْلُمناخ وأمل، وحماس مبادئ عندنا باب الشَّ مرحلة يف كنَّا اليوم، من
من انهزمنا لكننا جن السِّ يهزمنا لم جون، السُّ ودخلنا ُرضبت الحركة لكن اإلنسان، يف ما
ما أسوأ يُربز السيئ اْلُمناخ اإلشاعات، وانترشت الزُّمالء، وتفرَّق الحركة، تفكَّكت اخل، الدَّ

بعدنا. جاء آخر جيل من نوال يا وأنِت اإلنسان، يف
لطيفة ومعارضتها، لطة السُّ تأييد بني واإلحباط، الطُّموح بني تمزَّق فقد جيلنا ا أمَّ
رعشة واإلحباط، التَّمزُّق عىل دليل العصبيَّة حكة الضَّ هذه ذلك، عىل املثل هي الزَّيات
للغرب ناقدة أنَّك تماًما تعرف إنَّها الفاليوم. حبوب وابتالع التَّدخني، يف واإلفراط األصابع
أكثر هم من الغرب يف وهناك واحًدا، شيئًا ليس الغرب أنَّ أيًضا وتعرف منها، أكثر
ذلك، تعرف هي ورشق، غرب ليست املسألة عندنا، االشرتاكيني من اشرتاكية وأكثر ًما تقدُّ
واإلحباط ة، العامَّ املسائل عىل تتغلَّب خصيَّة الشَّ املسائل لكن ذلك، يعرف إدريس ويوسف
هؤالء يشء وأغرب ق. للرشَّ أو للغرب أديبة أو أديب يكتب أن معنى وما اإلشاعات، يُولِّد
أعظم الخارج! يف مرص سمعة إىل تيسء ملجتمعنا النَّاقدة األدبية األعمال إنَّ يقولون: الَّذين
محفوظ نجيب أو إدريس يوسف أعمال أهم ملجتمعها، ناقدة تكون أن بد ال األدبية األعمال
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يوسف لكن بالدنا؛ يف القهر أو الظُّلم وأشكال الحاكم، النَّظام نقدت التي هي األدبية
النِّظام، من جزء وهما مرص، يف حكوميَّة جريدة أكرب األهرام، يف محفوظ ونجيب إدريس
أو الثَّقافة وزارة عرب األجنبية اللغات إىل أعمالهما ترجمت وقد لطة، السُّ بحصانة يتمتَّعان
كما الخارج يف تنجح لم أعمالهما لكن حكومية؛ مؤسسات وكلها للثقافة، األعىل املجلس
عىل ولكن فقط العمل جودة عىل يعتمد ال بالدنا يف األدبي النَّجاح ألنَّ مرص؛ يف نجحت
تكون أن دون كبري كاتب لقب ويحمل يَْشتَِهر أن للكاتب يمكن وال أيًضا، الحكومي الدعم
من غريك أو نوال يا لك بالنسبة املشكلة هي وهذه الكبار، باملسئولني طيبة عالقات له

لطة. السُّ فلك يف يسريون ال الذين األدباء أو األديبات
ويُمكنها جمة، والرتَّ واإلعالم والنرش الثَّقافة مؤسسات كل تملك مرص يف لطة السُّ إنَّ
الخارج. يف املرتجمة أعمالك مصادرة تملك ال لكنَّها سمعتك، وتشويه أعمالك، ُمصادرة أيًضا
رواياتك! برتجمة رشيف يقوم وأن حتاتة، رشيف تتزوجي أن نوال يا دف الصُّ شاءت
رشيف كان أعمالك! ألترجم تزوجتيني إنك يقولون: عنك؟ إشاعة آخر نوال يا أتعرفني

األلم. وطأة عني يُخفف أن يحاول يضحك،
كل من يحوطنا الخطر أصبح املنفى، إىل للرَّحيل ب نتأهَّ ،١٩٩٢ يناير بداية يف كنت
تحدث جرائم دمها، إهدار تم التي األسماء املوتى، قوائم عن يوٍم كلَّ النَّاس يتحدث جانب،
وال الحقيقة، من الوهم يعرفون ال النَّاس، بني يدور الهمس القتلة، عىل يُقبض أن دون
حيثما يتبعني جارد والبودي بيتنا، أماَم املسلحة الحراسة كانت الحقائق. من اإلشاعات
ارع، الشَّ أسفلت فوق مهدًرا دمي أرى النَّوم يف الرَّصاصة. تنطلق أين من أعرف ال أذهب،
اقتلوها يزعق: وت والصَّ القدمني، بطن إىل الرَّأس من جسدي إىل باردة قشعريرة تزحف

واإلسالم. هللا عدوة الكافرة
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نوال؟! قليًال. واندهش إيلَّ عينيه رفع يقرأ، الة الصَّ يف جالًسا أبي رأيت النَّوم، يف غارقة كنُت
عادت األطباء. نقابة حفل قال: حفل؟ أي دهشة: يف تساءْلُت الحفل؟ كان كيف جئِت؟ متى
التي الليلة إنَّها الليلة؟! هذه يذكر هل لنفيس: قلت الوراء، إىل عاًما أربعني الُحلم يف ذاكرتي
ميِّت. أنَّه وأعرف يُحدِّثني الة الصَّ يف جالًسا أراه ،١٩٥٩ فرباير ١٩ الخميس فيها، مات
٢٠٠٠ الرقم الثالثة، واأللفية والعرشين الواحد القرن يف أصبحنا العرشون القرن انتهى
حتى سأعيش أنني أعرف أكن لم ٢٠٠٠؟! سنة ياه، غريبًا، يبدو اليوم تاريخ جوار إىل
من ابعة السَّ يف طفلة وأعود جديًدا قرنًا الزَّمن من أختلس كأنَّما والعرشين، الواحد القرن
األمس كان املايض، يف بعيدة تبدو وكانت كانت، مما أقرب تبدو طفولتي. أتذكر العمر
القرن أصبح العمر، يف التَّقدُّم مع الزَّمن تَغريَّ ثم املايض، القرن أو املايض العام كأنَّه يبدو
مرور رغم أصابعي بأطراف أملسه أكاد قريبًا، امليت أبي وجه أرى األمس، كأنَّه املايض
لم كأنَّما وجهه يُطالعني املرآة يف الة، الصَّ يف البالط عىل قدميه وقع أسمع أكاد قرن، نصف
حقيقتي يعرف هو ربما يفارقني. لم أبي فراق عىل الحزن إن رشيف: يل يقول أبًدا. يَِغب
يَنُوء قلبي ألمي، حبي إال يفوقه ال حياتي، يف حب أكرب ألبي حبي كان ربما مني، أكثر

الحب؟! رشط هو الفراق أيكون املوت، فرَّقنا أن بعد بحبها
واملظاهرات نائمة أنِت يقول: سامية صوت التِّلفون، جرس عىل النَّوم من أفْقُت
صوتها األدباء، من دماءهم أهدروا من ضمن اسمك أذاعوا وقد األزهر، جامعة يف مشتعلة
لطيفة لست أنا لطيفة؟! يا تقولني ماذا قبل؟! من دمي يُهدروا ألم الُحلم، يف كأنَّما يأتيني

سنني. ثالث من ماتت لطيفة سامية، أنا نوال، يا
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عام مايو ٩ واضح، بخطٍّ التَّاريخ عليها مكتوب الحائط فوق النتيجة النَّوم، من أفقت
يخ الشَّ تقول: وهي أذني، إىل يرسي سامية صوت يدي، يف تزال ال التِّليفون اعة سمَّ ،٢٠٠٠
كفر كلها كتبك إنَّ قال: نوال، يا عليكي الجمعة يف خطبة عمل بيتنا جنب اليل الجامع يف
رواية ضد مظاهرات يعملوا عشان األزهر يف الطلبة حركوا اإلسالمية والجماعات كفر، يف
وزير ضد هتفوا األزهر يف والطلبة القرآن، ضد كالم فيها بيقولوا الثقافة، وزارة نرشتها
غالبة والطلبة كله، النظام املسألة رواية، مش املسألة يعني الرَّئيس، يِّد السَّ وضد الثقافة
يف يخ الشَّ فداء. َكبْش يعملوك يُمكن نوال يا وأنت الرِّْجِلني! يف بريوحوا حاجة، عارفني مش
بيصيل الجامع يف كان أخويا حصل؟ اليل إيه تعريف لكن بيحرَّضالنَّاسضدك، كان الجامع
قلت كتبك! يشرتوا املكتبات وراحوا الصالة بعد الجامع من خرجوا النَّاس يل: قال معاهم،
اشرتوها يمكن وقالت: حزين بصوت تنهدت سامية. يا نافعة ضارٍَّة ُربَّ امليت: أبي بصوت

يقروها. عشان مش يحرقوها عشان
سامية! يا يحرقوها، يحرقوها –
نوال. يا تنحرق الكتب خسارة –

سامية! يا الكتب وليس الورق يأكل الحريق –
إيه؟ وال الورق من مصنوعة الكتب –

والكتب سامية، يا والعرشين، الواحد القرن يف إحنا لكن املايض، القرن يف أيوه –
مطبعة. أو ورق إىل الحاجة دون األثري عرب القارَّات تعرب للحرق، قابلة غري أصبحت

الكمبيوتر. يحرقوا ممكن –
الكمبيوتر. يف ليست الكتب –

نوال؟ يا فني أمال –
للحرق. قابلة غري مادة من املحفوظ اللوح يف –

فني؟ ده املحفوظ واللوح –
سامية. يا السماء يف –

يف واإليمان الطفولة، يف اإليمان عدم عن تنمُّ مكتومة قصرية (ضحكة ربنا؟! عند –
الكهولة).

سامية. يا أل –
يعني؟ فني ال أمَّ –
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النسخ، ماليني وفيه قوية، صلبة مادة من «الديسك» اسمه ده املحفوظ اللوح –
والويب، اإلنرتنت عرب وتتكاثر الجو يف الفريوسات زي الكون يف تنترش النسخ، باليني

واملجهولة. املعروفة اإللكرتونية والقوى
املجهولة؟ القوة وإيه –

قوى فيه أكرب، طاقة ويحمل اإللكرتون من أصغر الكوارك اسمها جديدة حاجة فيه –
والخلية اإلنسان، مخ سامية، يا مجهوًال املخ زال ال املخ، خلية وداخل الذرة، داخل مجهولة
لم الكتب إن حاجة أهم لكن والنجوم، والقمر والشمس والكواكب والذرة والجينوم الحية

للحرق! قابلة تُعْد

إنَِّني عني تقول عمري، من ابعة السَّ يف وأنا بغضب ترمقني أمي والدة آمنة جدتي كانت
أسألها مقنع غري شيئًا تقول جدتي كانت كلما بيه. شكري عائلة يف البنات مثل أطيع ال
بنت يا أبًدا دي ليه كلمة منك أسمع عاوزة مش وترصخ: الخيزران بالعصا تلسعني ليه؟

فاهمة؟! …
ترضبيني؟! ليه وأقول بغضب، بقدمي األرض أدق البنات، تبكي كما أبكي أكن لم
أكثر ليه، كلمة أُردِّد تسمعني وحني بقدمي، األرض أدق تراني حني جدتي غضب يشتد
القرعة مدير بيه شكري زوجة جدتي إنَّها دموع، أي عيني يف ترى ال أنَّها يغضبها ما
يكن لم الرُّخام، من كالقرصوقرب البيت حبيسة مقهورة وماتت مقهورة عاشت العسكرية
طفولتي يف أعرف لم الخيزران، بالعصا األطفال بلسع إال املكتوم غضبها عن َس تُنَفِّ أن لها
كنت والزَّوج، واألب الرب املقدس، بالثالوث أذني يف أمي همست حتى يغضبها، كان ماذا
وسألت الثالثة، وال الثَّانية الكلمة تنطق تكن لم رب! يا وتقول: بغضب السماء ترمق أراها

اسكتي. وقالت: فمي عىل يدها أمي وضعت جدي، بتنطق مش ليه أمي:
شخري أسمع كالغصة، حلقي يف تتجمع الحبيسة، بالدموع مختنقة أصحو الليل يف
قوية تبدو النهار يف قوة. وال حول بال مستسلمة تبدو مالمحها النَّوم، يف غارقة وهي جدتي
ضعفها، أكره ما بمثل قوَّتها أكره مستسلمة، ضعيفة تبدو النَّوم يف موتها، أتمنى قاسية
جدي أكره مات، الذي هو جدي أن وأحلم النَّوم إىل أعود نائمة. وهي وتموت تصحو أال أود
حول أصابعي أُْطِبق أن أود يشخر، نائًما الحلم يف أراه يأخذَه، أن هللا أدعو جدتي، من أكثر
أجلس أصابعي، أطراف عىل وأميش ير الرسَّ من أنهض مذعورة، نومي من أنتفض عنقه.
ير الرسَّ يف جواري إىل ترقد الذي سنوات، منذ مات جدي أن أتذكر الواسعة، الفرندة يف
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عنقها عىل أُْطِبق أن أريد التي وهي الليل، يف تشخر أسمعها التي وهي فهيمة، خالتي هي
بأصابعي.

أُْمِسك القتل فكرة تراودني حني يَّة: الرسِّ مفكرتي يف كتبت ارع الشَّ مصباح ضوء يف
وقتلتها اطور السَّ ألمسكت الكتابة لوال تنتفض، طور السُّ فوق كلماتي أرى وأكتب، القلم

نفيس. قتلت أو

١٩٤٥ أبريل ١٩ الزيتون، ضاحية جدي، املرحوم بيت
النِّساء سجن يف زنزانة داخل نفيس وجدت اليوم، هذا من عاًما وثالثني ستة بعد
جدي بيت يف أفعل كنت األرضكما تحت أخبئها رسية مفكرة يل كانت بالقناطر،
الفقرة هذه أكتب وأنا بالغضب ترتعش يدي عمري، من عرشَة الرابعَة يف وأنا
أصابعي تعرف لم لو القتل، مثل شجاعة الكتابة تتطلب جن: السِّ مذكرات يف
الفأس أمسكت حني القاتلة، فتحية يدها، الساطور، أو الفأس عرفت ربما القلم
القلم، من أثمن حياتي يف يشء ال القلم، تُمسك وهي يدي تشبه زوجها، وقتلت

وأكثر. القتل مثل شجاعة تتطلَّب الكتابة

١٩٨١ نوفمرب ١٤ بالقناطر، النِّساء سجن

أمامي غرفتي. إىل زوجي دخل حني ،١٩٦٠ عام شتاء من الليلة تلك أكتب جالسة كنت
والسنني، هور والشُّ الليايل طوال عليها سهرت طويلة رواية األوراق، تراكمت املكتب فوق
يسقط رأيس الليل، سكون يف أهدهدها بذراعي، أحوطها كالجنني، أحشائي يف تنمو كانت

الصمت. داخل الصمت حيث األرض بطن إىل معها أهبط جالسة، وأنا فوقها وينام
النَّاس وأقرب وإخوتي وابنتي نفيس فيه أنىس آخر، عالم إىل تأخذني الرَِّواية كانت
ورقة إال يشء، به يربطني وال لحمي وال دمي من ليس رجل بال فما ولحمي، دمي من

زواج.
املتورِّد السمني األبيض الوجه هذا مالمحه، عىل أتعرف لم فجأة غرفتي اقتحم حني
باله فما النِّساء يف ينفرني باللحم املمتلئ املربع الجسم هذا الرَِّجال، يف يجذبني يكن لم
أحبها، التي االرتفاعة له ليست واألنف عنه، أبحث ما فيهما ليس والعينان بالرَِّجال،
بال فما الرجل، يف أريد ما ليس فيه يشء كل أذني، تجذب التي النربة فيه ليست والصوت

زوجي؟! يكون أن
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ووقعت املأذون مكتب إىل معه وذهبت واسمي جسمي صت تقمَّ أخرى امرأة أنَّها بد ال
تؤمَن أن دون األطباء معطف ترتدي بالحب، تؤمن ال عابثة ساخرة غريي امرأة العقد،
أجل من إال الطِّب كلية تدخل لم املستشفيات، ورائحة واألمراض الرَِّجال تكره ، بالطِّبِّ
من لتمسح إال الثَّانية للمرَّة ج تتزوَّ لم الطفولة، منذ الزَّواج تكره امليتة، وأمها امليت أبيها

األوىل. املرة ذاكرتها
رجل، خيال إال منه يبَق لم الحرب، من عاد أن بعد مات فدائيٍّا، األول زوجها كان
ت كفَّ الزَّواج بعد طويلة. رواية بدأت الزَّواج قبل العدم. يف وسقط راح أيًضا الخيال وهذا

هامدة. جثة مثل مكتبها فوق األوراق رقدت الكتابة، عن
مس، الشَّ ضوء مع ذاكرتي إيلَّ تعود باح الصَّ يف أصحو، لن أنَِّني أظن أنام حني ليلة كل
أتذكَّر األطباء، حقائب تُشبه الَّتي وداء السَّ الجلدية حقيبتي أحمل الخروج، مالبس أرتدي
الثَّامنة، إىل تُشري معصمي فوق اعة السَّ طبيبة. وأصبحت الطِّب كلية يف تخرَّجت أنَّني
تزوَّجت أنَّني أتذكَّر أنفايس، ألتقط لحظة ف أتوقَّ املستشفى، إىل الطَّريق يف الَخْطو أرسع

رة. محمَّ دجاجة فخذ يحتاج وزوج لبن كوب إىل تحتاج طفلة ويل
كان كالهما الثَّاني، من األوَّل الزَّوج أعرف أكاد ال املاء، تحت الثلج جبل مثل ذاكرتي
النُّور ينطفئ حني وتقول: حك بالضَّ تكركر بطة صديقتي املحمرة. الدجاجة فخذ يُحب
لم الحب. إال والرجل الرَّجل بني يفرق ال وتقول: صفية تعرتض الرَِّجال. جميع يتساوى
الحب نوال، يا كبري وهم الحب طفولية، رومانتيكية عنه تقول بالحب، تؤمن سامية تكن
ال تحبينه، ال ألنك نوال يا تزوَّجيه بالطَّالق، ينتهي الزَّواج بعد والحب يفسده، الزَّواج قبل
تشعرين ال ثانية واحدة مع يخونك حني األقل عىل قلبك، له يخفق ال رجل إال للزواج يصلح

باأللم!
وأنفاسها يتقطع صوتها بالغضب، تنتفض كانت محبوسة، بدموع عيناها وامتألت

تصوَّري! اللهاث: مع العبارة هذه تكرر … نوال يا تصوَّري تلهث:
سامية؟ يا إيه أتصور –
أصدِّقه! يمكن ال يشء –

سامية؟ يا إيه –
… نوال يا تصوري –

كلماتها، مع تتقطَّع أنفاسها مكتوم، بصوت تنشج الكالم، عن تكفُّ يختنق صوتها
املثايل الرجل جوزي، رفاعة تصوري … نوال يا أتصور قادرة مش … نوال يا تصوري
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ممكن هل … رفاعة تصوري املبادئ، عشان جون السُّ دخل اليل الرجل املبادئ، صاحب
رايحة النَّحلة زي وأنا جن السِّ ودخل مسكوه ما يوم من كده؟! يعمل رفاعة أن يصدق حد

يطلَّعوه. عشان جاية
سامية؟ يا رفاعة إيه عمل –

تانية! بواحدة عالقة له إنَّه تصوري –
إزاي؟ وعرفِت –

الجواب. لها يبعت ما قبل مسكوه باين لها كتبه جواب إيدي يف وقع –
سامية. يا جواب مجرد –
نوال! يا حب رسالة –

رومانتيكي. طاهر حب عذري حب مجرد –
ده! الفارغ بالكالم يؤمن يمكن ال ماركيس جديل مادي رجل رفاعة –

خائنني الرَِّجالة كل وقالت: الساخرة ضحكتها أطلقت القصة بطة سمعت حني
العذراء، مريم بنات أو حواء بنات خائنات، النِّساء وكل ووسط، ويسار يمني سامية يا
الوحيد والعالج بري. جوه من بري املرأة لكن مكشوفة، خيانته الرجل أن بينهم الوحيد الفرق
وكمان أظلم. والبادئ بالسن والسن بالعني العني قال وربنا خانك، ما زي تخونيه إنك
تفكر، قليًال أطرقت التعليق، يف صفية ترددت جن! السِّ يف محبوس أنه السعيد حظك من
سامية يا ألنك الخيانة؛ من أحسن عندي الطَّالق وقالت: شاحبًا وجهها إلينا رفعت ثم

تاني. حد أي مش نفسك حتخوني
املأساة صفية أتعيش غريبًا، بدا الشحوب وهذا قليًال، يرتعش كان صفية صوت
عام شتاء يف كان الكتمان. إىل أكثر تميل وبطة، سامية مثل صفية تكن لم نفسها؟!
أنا نوال يا خالص تقول: صفية أسمع حتى عاًما أربعني مرور من بد ال وكان ،١٩٦٠

مصطفى. عن االنفصال قررت

أحبه، ال رجل مع واحد فراش يجمعني كيف حب، دون ج أتزوَّ يمكن ال لنفيس أقول كنت
مرموق مركزه القانون رجال من محرتم رجل نوال، يا بتحبيه مش وليه بطة: وتسألني
نوال؟ يا إيه عيبه ترفضيه؟ ليه لشوشته، غرامك يف وواقع وفلوس وشقة عربية وعنده

وجدتي وأمي أبي من أسمعه كنت قرن، نصف يحريني ظل إيه» «عيبه السؤال هذا
السؤال. يف تلح وبطة جوابه، أعرف لم سؤال نوال؟ يا العريس إيه عيبه وعماتي، وخاالتي
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ليه؟ تتجوزيه عاوزة مش –
عارفة. مش –
إيه؟! عيبه –
… يمكن –

إيه؟! يمكن –
… عينيه –

عينيه؟! لها ما –
مطفية. –

نوال؟! يا الجواز يف إيه بعينيه حاتعميل –
يندفع محبوٍس هواء مثل أذني يف ترنُّ شهقاتها املتقطعة، بضحكتها بطَّة تكركر
أحبه ال أنني رغم القلب، يف الثقل رغم أضحك ُمْعِدية، ضحكتها ضيق، زجاجة عنق من
قالب يف القانون يصبُّهم القانون، رجال أكره أنني رغم عينيه، انطفاءة رغم سأتزوجه،
السماء يف قوة أتزوجه؟ أن أريد ال وأنا أتزوجه ملاذا رأيس، يف يدور السؤال كاألسمنت. واحد
الجوي، الهواء كضغط كالوهم، غامضة قوة إرادتي؟! رغم الزَّواج إىل تدفعني األرض أو

الوعي. كامل يف وأنا أنفي رغم إليه تدفعني شيطانية أو إلهية قوة
انتهيت أن بعد مكتبي إىل جلست العيادة، يف تأخرت ١٩٦٠ عام شتاء من الليلة تلك
الحالة هذه النَّوم، يشبه ما يف وسقطت االثنتني يدي بني رأيس وضعت مريض، آخر من
العليا األنا تختفي الواعي، العقل فيها يغيب التي اللحظة واليقظة، النَّوم بني املتأرجحة
عني السماء، يف عني مثل يرمقني املاء، تحت من الثلج جبل رأس يربز البحر، سطح تحت
فوق كلماتي وأكتب القلم أمسك تنام. ال الليل طوال ساهرة جفن، لها يطرف ال مفتوحة
يف املتخفي اليشء عن تكشف الهواء يرضبها ضوء ذؤابة ألهث، أنفايس متقطعة الورق
حوله من يخلق مألوف، هو ما كل عىل يتمرَّد الكتابة، أو اللغة طقوس إىل ينتمي ال الظالم،
مفردات مع القطيعة يفرضعيلَّ به، اإليمان عىل درْجُت ما كل يف وتشكيًكا وقلًقا اضطرابًا

املفهوم. خارج املجهول نحو يدفعني والعقاب، الثواب عن واالستغناء اللغة،
زوجها األزمة، بها تشتد حني بالعيادة عيلَّ تمر كانت سامية، صوت عىل أفقت
جون السُّ امتألت العراق يف األخرية األحداث منذ صفيَّة. شقيق أسعد مع جن السِّ يف رفاعة
جمال كان الكامل، االندماج من أفضل العراق مع الفيدرالية الوحدة أنَّ رأى من بكل
الرأي. يف املعارضني كل جون السُّ دخل أفضل، االندماجية الوحدة أنَّ يرى النَّارص عبد
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كان االندماجية. والوحدة الفيدرالية الوحدة بني الفرق يل ترشح وراحت سامية جاءت
املؤملة، النربة هذه تظل انخفض أو صوتها ارتفع إن األذن، تؤلم خطابية نربة لصوتها
الثانوية املدرسة منذ البكاء. عىل يوشك متشائم رنني لصوتها يظل ضحكت أو فرحت إن
النَّحيل وجهها الزميالت، وبقية وصفية بطة عن اختالفها إليها يجذبني صديقتي، كانت
عن أحاديثها أنثوية، غري بقوة املزمومتان الرَّفيعتان شفتاها مساحيق، دون احب الشَّ
سامية تغريت النارص. وعبد ولينني املادية، وغري املادية الدياليكتيكية بني والفرق ماركس
خديها عىل تضفي قليًال، عينيها ل تكحِّ بدأت الحب، أيام رفاعة من زواجها قبل قليًال
وتواصل ة. حدَّ زادت بل صوتها نربة تتغري لم الشاحب، األحمر اللون من شيئًا وشفتيها
نوال؟ يا للبلد النارصمخلص عبد تفتكري االثنتني: يدي بني ورأيس إليها أستمع حديثها،
املعارضني بدخول فشلت والدِّيموقراطيَّة مرص، عن سوريا بانفصال فشلت العربية الوحدة
واألموال الطبقات، بني الفوارق تذويب فيه وال تنمية فيه ال فشلت، واالشرتاكية جون، السُّ
الطبقة جيوب يف راحت كلها كات الرشَّ وتأميم السويس قناة تأميم بعد ملرص عادت اليل
نوال! يا للبلد مخلص يكون النَّارص عبد يمكن ال وأعوانهم، الجيش ضباط من الجديدة
رفاعة. زوجها إىل النارص عبد عن حديثها من تنتقل حني تشاؤًما صوتها يزداد

نوال؟ يا مخلص رفاعة تفتكري –
أحبه؟ ال رجًال أتزوج ملاذا رأيس، يف يدور آخر بسؤال منشغلة كنت

منفصل اإلخالصالزَّوجي هل مخلص؟ رفاعة هل نوال؟ النَّارصمخلصيا عبد هل –
الوطني؟ اإلخالص عن

لنفيس؟ خيانة أم له خيانة أهي أحبه؟ ال رجًال أتجوز إني سامية يا يجربني اليل إيه –
فاسدة. خاصة حياة إىل يؤدي الفاسد العام املناخ –

الحب يف فساد إىل يؤدي واالقتصادية والثقافية ياسيَّة السِّ الحياة يف الفساد –
اآلخر. خيانة هي النفس خيانة والجنس؟!

يف املشكلة نتجوز، ما قبل جميل حب رفاعة وبني بيني كان نوال، يا خسارة يا –
نوال؟ يا الزَّواج مؤسسة

سامية. يا كله النِّظام يف املشكلة –
عىل تكذب ممكن فينا والواحدة مراته، يخون يكون ممكن منهم الراجل كده عشان –
يف الوحيد الرجل أنت تقوله أو تشوفه، طايقة مش وهي باحبك أنا لجوزها وتقول نفسها

الوحيد! مش وهو حياتي
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مع حياتي يف حب أول إنه األول لزوجي قلت أنني تذكرت وجوم، يف شفتي أطبقت
غيبية قًوى أحبه، ال أنني مع أحبه إنني الثَّاني لزوجي أقول وسوف الثَّاني، الحب كان أنه
الهزيمة عام ١٩٦٠ عام هو ربما أو السماء، يف سحابة وراء تختفي الكذب، إىل تدفعني
تقع أن قبل ١٩٦٧ هزيمة بوقوع تنبأ يقول. الشاعر رجاء صديقي كان كما الصغرى،

األبيات: هذه مطلعها قصيدة ألقى بالعيادة األدبية الندوات إحدى ويف أعوام، بسبعة

بالهزيمة، ينبئ حولنا من يشء كل
العسكرية، الرَِّجال ووجوه ماء السَّ يف حب السُّ

الشعر، كتابة يف وال الجديدة الطبقة هذه يف أمل ال
الجهالء، إال ج تخرِّ ال الحربية الكلية

الوزراء هم أصبحوا إن
جن السِّ أو املوت إال أماَمنا فليس

البالد. خارَج املنفى أو

يف صالًحا العريس كان الزَّواج، أو املوت إىل تدفعني الهزيمة أو اليأس تشبه قوة
الجواز ده ضكطورة يا إتجوزيه يوم: كل عيلَّ تلح أصبحت إبراهيم أم حتى الجميع، نظر
صفية همست غري الصَّ الزَّواج حفل ويف أخت. أو أخ بنتك للمحروسة تجيبي وعشان ُسرتة
بطة وكركرت جوزي. زي نظر نظارة البس ومش ستة عىل ستة سليم نظره أذني: يف
سامية ومطَّت حاجة! يشوفش ما عشان نوال يا أحسن مطفية عينيه وقالت: بضحكتها

الوجود! من انتهى اإلخالص أنَّ أخواتي يا الواقع امتعاض، يف شفتيها

أكتب، ما قراءة يحاول والدخول، الباب فتح عن يكف ال غرفتي، داخل أكتب يرتكني يكن لم
غرفة داخل أكتب ما يقرأ أحد ال الغريبة، العني إال تكتمل أن قبل الرَِّواية يجهض يشء ال
املصباح من املترسب الضوء يكفيني اإلضاءة، الشديد الكهربي النور أحب ال مغلق. بابها
يكفيني الكهرباء. تنقطع حني جاز ملبة أو ارة، سهَّ يسمونها صغرية ملبة أو ارع، الشَّ يف
كالظِّالل خيايل يف الرَِّواية تنمو الظلمة. يف املكان بقية ويغرق الورق، فوق حرويف أرى أن
داخل ساكنة الظُّلمة يف أجلس الكون. ينام حني تصحو ذاكرتي تبدأ األركان، يف املتحركة
النَّهار. مشوِّشات فيها أنَىس ساعات ثالث أو ساعتني بعد إال ذاكرتي تصحو ال ْمت، الصَّ
فروة من قطعة أو شعر خصلة مثل بأصابعي أشدها والكذب، العليا األنا املخ، قرشة أنزع
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مرور مع الظلمة يف يلتئم املفتوح، القديم الجرح أو الندبة، مثل يدي تحت أحسها الرَّأس،
فوق وحده يندفع الورق، فوق القلم يتحرك تصحو، ذاكرتي تبدأ السكون. داخل الزمن
الهادئ، النهر كمياه الرَِّواية تتدقق الكلمات، تمليه كالوحي أعماقي يف صوت السطور،
ساخن تيار ذراعي يف يرسي أصابعي، بني القلم ينتفض الساعة، بعد الساعة شالًال يصبح
بالحمى، كاملصابة جسدي إىل تتدفق الدم من شحنات القدمني، إىل رأيسويهبط إىل يصعد

املكتب. وراء مقعدي يف جالسة وأنا أنتفض
آخر رجل صلب من أحشائي يف جنني الرَِّواية كأنما الكتابة، ألكمل يرتكني يكن لم
الراديو يفتح يده، بقبضة يدقه مغلًقا الباب وجد إن ويدخل، الباب يفتح إجهاضها، يريد
التليفون يف ويتحدث الصالة يف يجلس الحمام، بالط فوق بالقبقاب يطرقع صوت، بأعىل
يرجُّ بصوت ويقهقه االستقبال غرفة يف الزوار مع يتحدث أو الجريان، إىل يصل بصوت

الجدران.
مني: لها يشكو املغلق، الباب وراء من صوتهما أسمع كثريًا، تزورنا أمه كانت

تكتب.» الليل نص يف تصحى مجنونة، واحدة ماما يا «اتجوزت
وأنت ونصيب، قسمة يشء كل ابني يا «معلهش حرسة، يف شفتيها األم تمصمص
الشوارع يف التانية النسوان زي تخرج ما أحسن رضر، مافيهاش والكتابة اخرتتها، اليل
بني تكون العني مكسورة تانية واحدة ابني يا الزمك كان مافيش، عىل الفلوس وترصف
يرزقك ربنا تولد، ملا يهديها ربنا يمكن مراتك، بقت أهي خالص لكن رجليك، وتحت إيديك
وأهي كريم، يا رب يا ابنك وأشوف أعيش نفيس ياما نينة، يا يل ويقول بابا، يا يقولك بابن

شهرين.» يف حامل
شهرين؟! يف حامل –

حويل ت أتلفَّ املكتب، فوق من رأيس أرفع أكتب، منكفئة وأنا أذني يف الكلمات ترن
شهرين، يف حامل امرأة عن يتحدث صوت النَّوم، يف تسقط كمن أو الُحلم، من تصحو كمن
بالتأكيد، أنا هي ليست أعرفها، ال أيًضا الحامل واملرأة قبل، من أسمعه لم غريب صوت
زواج، ودون حب دون الحمل يحدث كيف كارثة! الخطورة، شديد فاألمر أنا هي كانت إن

العذريَّة؟! أفقد أن دون
أتحسس كنت عمري من السابعة يف الحلم، هذا يراودني الطفولة منذ حلم، هو ربما
ال بكلمة يتهامسن املدرسة يف البنات كانت بالحمل. يرتفع أن أخىش الغطاء، تحت بطني
الحمل وراء هو إبليس يْطان الشَّ جدوى، دون البنات يل ترشحها فاح، السِّ الحمل أفهمها،
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إبليس، منها يتسلل ال حتى القديمة حف بالصُّ النافذة شقوق أسد أنام أن قبل فاح، السِّ
وليس املقدس، بالحمل تؤمن كانت نافذتها، شقوق تسد تكن لم إيزيس القبطية صديقتي
الليل يف هللا مندوب إليها تسلل العذراء، مريم ستنا بينهما، الفرق يل ترشح فاح، السِّ الحمل
كنت بطني، ارتفاعة الغطاء تحت أتحسس املقدس، الحمل هو هذا املسيح، بسيدنا وحملت

الحمل. حتى يشء كل يف املثالية أنشد عمري من السابعة يف
شهرين؟! يف حامل –

يسقط املكتب، وراء مقعدي يف أنتفض رصاصة، مثل أذني يخرق الغريب الصوت
بطرحة رأسها تلف عجوًزا امرأة أمامي أرى األوراق، فوق من وجهي أرفع يدي، من القلم
ترمقني اللحم، يف غائرتان صغريتان عيناها سمنيمستدير، ووجهها بيضاء برشتها سوداء،
الجنني تستكشف الرحم، جدار تخرتق بطني إىل تهبط مدققة فاحصة نظرة الحدأة، بنظرة
صلب من األصل طبق أنه التأكيد تريد الذكر، عضو عن تبحث فخذيه تفتح أحشائي، يف

آخر. رجل صلب من وليس أبيه
الحوض. يف معدتي وأُفرغ الباب أغلق صباح، كلَّ يصيبني الغثيان كان تزوجت منذ
الحمل إنه أمي: وقالت األكل، عن النفس يصد الزَّواج إنَّ تقول: جدتي سمعت طفولتي يف

الدَّم. انقطاع يعني الحمل أنَّ عرفت الزَّواج، وليس
لم الزَّواج، وليس الحب ابنة كانت جميلة، طفلة وأنجبت األول الزَّواج يف حملت
أتحسس مشوهون. أطفال عنه ينتج حب بدون الزَّواج أنَّ تصورت بالحب، إال أُوِمن أكن
الكذب، من مصنوع جنني مقدس، غري حمل أحشائي يف املكتب، وراء جالسة وأنا بطني
بيضاء، برشته الزَّواج، اسم تحت الفراش يقاسمني أحبه، ال لرجل «أحبك» كلمة نطقت
جسمه قصرية، قامته الرشيقة، النحيفة الوجوه أحب وأنا أمه مثل ممتلئ سمني وجهه
ناعمتان بيضاوان صغريتان يداه املمشوقة، الطويلة القامة أحب وأنا باللحم مكتنز مربع

املفتوحة. جاعة الشُّ الكبرية اليد أحب وأنا مضمومة، قصرية أصابعهما خجولتان،
أبحث يوم كل عيني أفتح املالءة، فوق أو مالبيس يف حمراء قطرة عن أفتش صباح كل
يذكرني األبيض، اللون يصدمني البياض، ناصعة بيضاء نظيفة املالءة تظل دم، نقطة عن
املستشفى. ورائحة البيضاء ة واألرسَّ األطباء ومعاطف الحريري والكفن واملرض باملوت

ويسألونك الحيض، دم كرهت طفولتي منذ بالدم، حمراء ُمالءة الُحلم يف أرى بدأت
الطفولة منذ يصيبني الغثيان كان يطهرن. حتى النِّساء تقربوا وال أذًى، هو الحيضقل عن
أحلم واليقظة، النَّوم يف أنشدها أصبحت املالءة، فوق أو مالبيس يف الدم بقعة أرى حني
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من أقفز يدي، بقبضة بطني أرضب والقدر، القضاء براثن من أشدها أستحرضها، بها،
يكن لم دورين، من كبري أبيض بيت يف األول الدور يف نسكن كنا الرشفة، يف السور فوق
تلتصق كالقملة الرحم بجدار يتشبث جننيرشس إنه الجنني، إلسقاط كافيًا الرشفة ارتفاع
أبيه. وأم أبيه مثل اللحم يف غائرتان صغريتان عيناه الوجه مكتنز جنني الرَّأس، بجلدة

الرحم، داخل ألقتله سامة حبوبًا ابتلعت جسدي، من الغريب الجنني طرد حاولت
يسقط أن دون اليمنى ذراعي فانكرست الرشفة من قفزت اإلجهاض، بعقاقري نفيس حقنت
الدُّكتور زوجها أصبح العيني، قرص مستشفى إىل البويك بسيارتها بطة أخذتني الجنني.
عظمة يف كرس عن كشفت األشعة صورة الباطنية، األمراض أقسام أحد رئيس حمدي
إىل بطة أخذتني الشاش. من برباط عنقي يف ذراعي حمدي الدُّكتور علق «الريدياس»،
الطويل، املمر يف جوارها إىل رست ذراعي، حول الجبس من جبرية لعمل الجراحة قسم
األكثر املرىضواملريضات وجوه الشاحبة، املمرضات وجوه النيل، عىل املطلة الكبرية النوافذ
وزمالء األساتذة بعض عىل تعرَّفت الشحوب، رغم باللحم ممتلئة األطباء وجوه شحوبًا،

نوال؟ يا له ما دراعك معقول؟ مش وهتف: أحدهم توقف الدراسة،
الكوارير اآلنسات الطالبات عن يقول كان حني الرقيق، الناعم صوته تذكرت
الدُّكتور وإزي بطة، ست يا إزيك الرقة. من كنوع كاف إىل القاف يقلب «القوارير»

إيه؟ فيه دراعك نوال يا الحكاية إيه حمدي،
مضت سنوات ثالث املقدس. غري الحمل وغثيان والحزن األلم اإلعياء، من حالة يف كنت
فراش يف أمي وكانت بالغبار، مليئًا حارٍّا يوًما كان أبي، من يدي يطلب بيتنا إىل جاء منذ
شيفروليه سيارة له كانت ياسة. السِّ يف يتحدثان أبي مع جلس الصالون غرفة يف املرض.
الدبوس المع، حذاؤه المع، شعره الشاركسكن، من المعة بيضاء بدلة يرتدي طويلة، زرقاء
عينيه، فوق تلمع الزجاجية النظارة إصبعه، حول الخاتم يف الالمع الفص المع، الكرافتة يف

العينان. إال منطفئ فيه يشء ال يلمع، فيه يشء كل
برباط عنقي يف املعلق ذراعي يرمق فاحصة، بنظرة النظارة تحت من يرمقني كان
بطة تطوعْت نوال؟ يا إيه والَّ عيانة إنتي قال: ألنه شاحبًا؛ كان وجهي أن بد ال الشاش،

رشاد. دكتور يا الريدياس يف كرس عندها عني، نيابة بالرد
نوال؟ يا يتجبس دراعك الزم القسم ع معايا تعالوا بطة؟ يا فني عىل ورايحني –

بوزارة اجتماع يف أخرى، مرات عدة رشاد بالدُّكتور التقيت عاًما، أربعني منذ ذلك كان
األعىل املجلس ويف ْولة الدَّ ويف الجامعة يف كبري منصب له أصبح األطباء، نقابة أو ة، حَّ الصِّ
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النارص، عبد أعوان من كان مخلبية. بنظرة النظارة تحت من يرمقني الطبية. للبحوث
نوال بطة: لصديقتي قال ١٩٨١ عام جن السِّ دخْلُت حني السادات. أعوان من أصبح ثم
خارج املنفى يف أعيش أنني عرف حني ١٩٩٣ عام ويف كتابة! تبطل عشان جن السِّ تستاهل
كالم ده الخليج! حرب ضد كتبته اليل الكالم عشان تستاهل بطة: لصديقتي قال مرص

فارغ!
عن سألتْه كربى، جريدة يف نُرش طويل حوار يف حفيات الصُّ إحدى سألتْه عامني منذ
قال وغريهن. الزيات ولطيفة السعيد وأمينة القلماوي سهري النِّساء، بعض كتابات يف رأيه
وما حفيَّة: الصَّ سألته ثم جوائز. من عليه حصلت ما منهن كل تستحق عظيمات نساء إنهن
والتَّقاليد اإلسالمية بالقيم تستهني كتاباتها رده: وجاء السعداوي؟ نوال كتابات يف رأيك
وهي وإباحيَّة، مادية الغرب يف القيم لكن بالروحانيات نؤمن ق الرشَّ يف هنا نحن قية، الرشَّ

للغرب. تكتب
قالت: ثم األسالك، عرب الفقرة هذه يل قرأت بطة لكن الجريدة، يف الحوار هذا أقرأ لم
الجرح يظل رفضتْه، التي املرأة ينىس ال الرجل رفضِته، أنك لك يغفر لم رشاد الدُّكتور
زكريا، عارفة إنتي غريه، من أحسن رشاد الدُّكتور نوال يا العموم عىل يلتئم. ال مفتوًحا
إنه أشاع اليل الوحيد هو ده الراجل الفسيولوجي، لنا بيدرس كان اليل زكريا الدُّكتور
إحباطه عن س ينفِّ الزم كان واحد، يوم فيه فكرت وال حبيته ال إني مع عالقة معايا عمل
والغريب رفضته! اليل الوحيدة إنها تأكدي بامرأة عالقة عمل إنه يعلن راجل أي باإلشاعات،
العليا األدبية اللجنة يف عضو عملوه فجأة، األدباء كبار من بقى زكريا الدُّكتور إن نوال يا
كتابًا نرش ما عمره إنه مع كده زي حاجة والرَِّواية، للقصة األعىل املجلس معرفش أو
العك عىل دليل وأكرب عك؛ يف عك كلها بقت املسائل واحدة! قصة كتب أو األدب يف واحًدا
يف ومالوش األدب يف مالوش إنه مع النسائي األدب يف يفتي بقى كمان رشاد الدُّكتور إن

النِّساء!
تتخلله مرشوًخا، مبحوًحا أصبح صوتها لكن املرحة، املتقطعة بضحكتها بطة كركرْت
يف وصداًعا السبب، مجهولة وآالًما الشيخوخة تشكو حني، إىل حني من الشهقات بعض
فيها يشء وال الحصان مثل إنها يل: وقال حمدي الدُّكتور زوجها فحصها الرَّأس، مؤخرة

عقلها. إال مريض
ورجعت مكة سافرت ربنا عرفت ما عمرها اليل بطة صاحبتك نوال يا تصوري –

سبحة؟ وماسكة طرحة البسة
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الجبس يف امللفوفة اليمنى الذِّراع احب، الشَّ الطَّويل الوجه رأيت نومي غرفة يف املرآة أمام
عادت الواسع، الثَّوب تحت قليًال املرتفع البطن اش، الشَّ من برباط عنقي يف ُمعلَّقة األبيض،

رأيس. فوق يتساقط البارد املاء قطرات مثل فشيئًا، شيئًا الذاكرة إيلَّ
مهنتها، ليست مهنة يف طبيبة تحبه، ال لرجل زوجة أنا؟ أهي املرآة؟ داخل املرأة هذه
أنفها رغم يوم كلَّ تخرج بيتها، ليس بيت يف تعيش جنينها، ليس جنينًا أحشائها يف تحمل

رائحتهم. تطيق مرىضال إىل
تعود بالجبس امللفوفة الذراع هذه ،١٩٦٠ العام عند ثابتة الحائط فوق النتيجة
متألقة مرشقة النَّوم من صحوت .١٩٥٥ يناير أول بالضبط ،١٩٥٥ عام بداية إىل بي
كلية يف ونجاحي الجديد العام بمناسبة الجديد ثوبي ارتديت الجديد، اليوم يف كالشمس
أرى الجديد). العيني (قرص الجامعي املستشفى يف امتياز طبيبة أصبحت بتفوق، الطب
الربيق، يكسوهما السوداوان عيناي وردية، زهور فيه أبيض ثوب داخل املرآة يف نفيس
يف قادًما النافذة من ملحته اسمه، يحمل الخطوبة خاتم إصبعي حول بالحب، يخفق قلبي
الزجاج من باب هناك كان االستقبال. غرفة إىل الخادمة أدخلتْه ورد، باقة يحمل الطريق
كان الرتيكو. بإبرة أمي صنعتها الباب فوق وستارة االستقبال، غرفة عن الصالة يفصل
من تعرفه كانت أحمد. الدُّكتور قالت جاء؟ َمْن الخادمة سأل يقرأ، الصالة يف جالًسا أبي
ونهض. القراءة نظارة أبي خلع عامني. منذ الصغري الخطوبة وحفل السابقة، الزيارات
بعد، طبيبًا يكن لم أحمد، الدُّكتور عىل ليسلِّم االستقبال غرفة إىل سيدخل أنها تصورت
عن أحمد تأخر غاضبًا؛ أبي كان دكتور. لقب يحملون كانوا الكلية يف النِّهائيَّة نة السَّ طلبة

القنال. يف القتال جبهة إىل الفدائيني مع سفره بسبب التَّخرُّج يف زمالئه
ذلك قال البيت. يف يزورنا أال منه وأطلب الخطوبة خاتم إليه أردَّ أن أبي مني طلب
كان والغرفة الة الصَّ بني الزُّجاجي الباب االستقبال، غرفة إىل يصل ال منخفض بصوت
غاضبًا يكن لم ديد، الشَّ الغضب عند إال يرتفع ال صوته بالطَّبيعة، هادئًا كان أبي مغلًقا،
عن تخلَّف فاشًال طالبًا تتزوج لن الطَّبيبة ابنته كامل، هدوء يف قراره أصدر اللَّحظة، هذه

عامني. زمالئه
تأتي أمي رأيت بالضبط، حدث ماذا أعرف ال رسيع، غريب نحو عىل األمور تطورت
بخطوة سارت البانتوفيل، تسميه أزرق شبشب قدميها يف األزرق، ثوبها مرتدية الة الصَّ إىل
غرفتها، إىل عادت ثم جيبها يف املفتاح وضعت باملفتاح، وأغلقته الزُّجاجي الباب إىل رسيعة
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االستقبال غرفة يف املنضدة فوق الورد باقة ترك أحمد الدُّكتور إنَّ وقالت: الخادمة جاءت
انرصف. ثم

دون من الخارجي والباب الصغرية الحديقة إىل يقود آخر باب الصالون لغرفة كان
الزجاجي الباب يف يدور املفتاح صوت سمع هل أبي؟ صوت سمع هل بالصالة، املرور

أمي؟! أغلقتْه حني
مالبسه أبي ارتدى متجمد، وعقيل متجمد جسمي متجمدة، الصالة يف واقفة كنت
كأنما ، قدَميَّ إىل رأيس قمة من أصابتني خفيفة رعدة أتحرك، ال مكاني يف واقفة وخرج،
الدموع تتصاعد، ضلوعي تحت الدقات واقفة، وأنا فوقي السقف من ينسكب ساقع ماء
كنت سنة. وعرشين أربًعا أمي ولدتني منذ املرتاكم والغضب كالغصة، حلقي يف ترتاكم
يكن لم بقدمي، األرض أدق أعد لم العمر، من السابعة يف أغضب حني بقدمي األرض أدق
بقبضة أرضبه نحوه، أندفع وجدتني املغلق، الزُّجاجي الباب إال للكرس قابل يشء أمامي

هائلة. واحدة رضبة اليمنى يدي
ألم، بأي أحس لم االنتباه، كامل الوعي، كامل يف كنت اللحظة، هذه الوعي أفقد لم

األخرى. النَّاحية من وخرجت الزُّجاجي الباب يف يدي قبضة دخلْت فقط
سقط الزُّجاج، خارج يدي ألشد ذراعي حركت املكسور، اللوح داخل معصمي بقي
فجأة، أسفل إىل يدي قبضة سقطت كِّني، السِّ مثل معصمي فوق ثقله بكل الكبري اللوح
أحمر بلوٍن الدَّم ر وتفجَّ الدَّق عن قلبي كفَّ حاولت، مهما رفعها أستطيع ال تتدىل رأيتها

األبيض. وثوبي والبالط األبيض الباب يُلطِّخ
رأيت القديم، الطفويل الُحلم إىل أعادني األبيض السطح فوق القاني األحمر اللون
أستطيع ال جسمي من أثقل رأيس تسقط، ال حتى يدها ها أمُّ تمسك تحبو طفلة نفيس
جفوني شددت مخدرة. ثقيلة ذراعي يدي، أرفع أن أستطيع ال عنقي، فوق أرفعه أن
َرماديٍّا شاحبًا كان باب، الضَّ وسط يربز رأيت ما ل أوَّ أمي وجه رأيت النَّوم، من ألصحو
األرض: بطن من يأتي صوتها سمعت خفيفة، ابتسامة عن شفتاها انفرجت باب، الضَّ بلون
ثم قدميها. يف األزرق والبانتوفيل األزرق الثوب ترتدي كانت نوال. يا سليمة جت هلل الحمد
من نوال. يا سليمة جت هلل الحمد أمي: قالته ما يردد شاحبًا، طويًال كان أبي، وجه رأيت
وأنا املستشفى، رائحة البيضاء، الجدران املمرضات، مرايل البيضاء، األطباء معاطف حويل

األبيض. بالجبس ملفوفة اليمنى ذراعي أبيض، ثوب داخل األبيض، ير الرسَّ يف راقدة
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مستشفى يف الجراحة بقسم أستاذًا كان العظيم، عبد الدُّكتور ورأيت البنج من أفقت
والعضالت األعصاب جراحة تخصصيف أن بعد لندن من لتوِّه عاد الجديد، العيني القرص
تسعني نجحت العملية نوال، دكتورة يا مربوك قال: مبتسم، وجه له نحيف طويل الدقيقة،
العملية الحقيقة: يل التايلرشح اليوم يف يقول، مما شيئًا أفهم لم أنت. عليِك والباقي املائة يف
العضالت، وأربطة تمزقت املعصم أنسجة ساعات، تسع من أكثر استغرقت صعبة، كانت
عيلَّ اليل عملت أنا كانت، ما زي حاجة كل ع أرجَّ عشان نوال دكتورة يا جهدي كل عملت
هللا، عناية لوال كلها اليمنى إيدك تفقدي يمكن كان يقول: أبي وسمعت ربنا. عىل والباقي
من عودته بعد يُجريها النوع هذا من جراحية عملية أول دي العظيم، عبد الدُّكتور ومهارة
كده مش كانت ما زي ترجع إيدك هللا شاء وإن نوال، يا بيحبك ربنا أمي: وقالت الخارج.

دكتور؟ يا
يشك كان كانت، كما تعود سوف اليمنى يدي أن متأكًدا العظيم عبد الدُّكتور يكن لم
الجبس كان الجبس، وإزالة الجرح التئام بعد إال تُعرف لن النتيجة الكامل، الشفاء يف

املعصم. يتحرك ال حتى رضوريٍّا
إىل واقًفا عبده سعيد الدُّكتور رأيت الرَّابع اليوم يف الثَّالث، اليوم يف قوَّتي أستعيد بدأت
عموًدا يكتب واألدب، الطب بني يجمع العامة، للصحة الكلية يف أستاذًا كان ير، الرسَّ جوار
مجالت يف والقصص املقاالت بعض يل قرأ فقالوا». «خدعوك بعنوان الجريدة يف منتظًما
الدُّكتور قال أخرى. ومناسبات املنييس أحمد الشهيد تأبني حفل يف كلمتي سمع الكلية،
الطلبة؟ عن نيابة التخرج حفل يف تلقيها كلمة تجهزي نوال يا تقدري عبده: سعيد
يدوب املستشفى، حوش يف جنبك هنا حيكون والصوان كويسة، حالة يف إنك شايف أنا
بني الوحيدة إنت رأيك؟ إيه عليك، امليشصعب كان إذا الرتوليل استخدام ويمكن خطوتني،
ده التخرج؛ حفل يف وتُلقيها كويسة أدبية كلمة تكتبي وممكن قلم عندك اليل الطب طلبة
وزير حسني الدين وكمال الجامعة ورئيس حيحرض الكلية عميد نوال، يا ا جدٍّ مهم حفل

والطالبات. والطلبة األساتذة كل غري التعليم،
يل فوتوغرافية صورة مكتبي درج يف وأصبح عاًما، وأربعني خمسة منذ ذلك كان
حفل يف كلمتي ألقي بالجبس ملفوفة اليمنى ذراعي املنصة: عىل امليكرفون وراء جالسة
ثم الجامعة رئيس يساري وعن التعليم وزير يجلس يميني عن ،١٩٥٥ عام بداية التخرج
فوق صورتي مع تمزقت ثم عامني مكتبي درج يف بقيت الصورة هذه الطب. كلية عميدة
ور الصُّ كانت والطُّفولة. باب الشَّ يف أخرى وصور األطبَّاء، نقابة وبطاقة خصيَّة الشَّ بطاقتي
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املنسية غري عمري لحظات طفولتي، ذكريات أبي، بيت من معي حملتها التي أوراقي ضمن
تحت النني اختفى عيناه ترتعد، الغليظة أصابعه يمزقها، عليها انقضَّ الرسية، ومفكرتي
إصبعني بني الصورة يمسك جاحظة، دموية شعريات تخرتقه الثلج بلون والبياض الجفن،
وأنا عظيمة دكتور بقيتي طبًعا والوزير، العميد مع التخرج حفلة يف صورتك دي ويرصخ:
نعيش زمان، بتاع كالمك فني لكن دكتورة؟ يا مدمن فاشل مع تعييش إزاي مدمن، فاشل
أموت وتسيبيني تميش عاوزة دكتورة؟ يا ليه معايا تموتي عاوزة مش سوا، ونموت سوا

لوحدي؟!
يمزقها كلها واألوراق الصور عىل وانقضَّ الُقمامة، صفيحة يف بها ألقى ورة، الصُّ مزَّق
جرعة إىل حاجة يف كان عنقي، حول املرتعدة الغليظة أصابعه انقضت ثم ورقة، ورقة
قرًشا حقيبتي يف يجد لم يدلية، الصَّ من رشاءها يستطيع ال فورت املاكسيتون من جديدة
يرصخ الحب. أو الوطن أو باهلل يؤمن يعد لم يبيعه، أن يمكن شيئًا البيت يف يجد لم واحًدا،
النِّهائيَّة الحقيقة له تكشفت كأنما وهم. واإلخالص وهم، الثَّالثة الجريان: يسمعه بصوت
حرب يف تلقاه األول الدرس يَقتل، أن بد ال الفدائي يموت أن قبل لكن … املوت إال يبَق ولم

عدوك. تَقتل أن قبل تَُمْت ال العصابات:

دقَّ ،١٩٦١ عام حتى سنوات، خمس السنة، وراء السنة الدرج يف املمزَّقة ورة الصُّ بقيت
منصبًا تشغل الجيزة، شارع يف جواري إىل تسكن كانت حمدان، ثُريَّا ودخلت الباب جرس
نوال؟ دكتورة يا غرية الصَّ اشة للشَّ رواية عندك سألتْني: الجديد. التلفزيون مبنى يف كبريًا
أجرب. لم أعرف، ال قلت: دكتورة؟ يا ليه سألتْني: ثريا. أستاذة يا للتلفزيون أكتب ال قلت:
يف اشة والشَّ وقارئات، قرَّاء ولك مميز قلم عندك للتلفزيون؛ حاجة تكتبي حاويل قالت:

منك؟ الرَِّواية أتسلم متى يل قويل هيه نادرة، وهي جيدة، أدبية أعمال إىل حاجة
ملحت الطفولية، والذكريات القديمة األوراق حيث الدُّرج فتحت أُفكِّر، اللَّيل يف جلست
القلم أمسكت الشمس رشوق قبل الليل، طول تأملتها األوراق، ضمن املمزقة صورتي

املمزقة. الصورة الرَِّواية: عنوان كتبت بيضاء، وصفحة
ثماني يف ُعرضت طويلة رواية التلفزيون، لشاشة كتبتها التي األوىل الرَِّواية هي كانت
إبراهيم أم … العيادة من أعود أن بعد أتابعها كنت دقيقة، أربعون حلقة كل حلقات،
حتى مكتبي درج يف مكتوم. بصوت وتنشج دموعها تمسح اشة، الشَّ فوق عيناها تجلس
اليوم أفكر صفحة، وعرشين ِمائتني من املمزقة»، «الصورة عليه مكتوب كبري دوسيه اليوم

التَّاريخ. من تسقط ال حتى كتاب داخل طبعها يف
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ثابتة الحائط فوق النتيجة بالجبس، ملفوفة ذراعي غرفتي، يف واقفة وأنا املرآة يف أحملق
اليمنى. الريدياس عظمة يف كرس والتقرير، املكتب عىل األشعة صورة ،١٩٦٠ العام عند
جرح من إال كانت كما يدي عادت الغضب، بسبب اليمنى يدي أفقد كدت أعوام خمسة منذ

العظم. حتى غائر املعصم فوق عميق
املرأة هذه من نفيس، من غاضبة أنا اليوم الزُّجاجي. الباب ورضبت أبي من غضبت
لكن الجنني، لقتل الرشفة من قفزت ثم حب بال وحملت حب بال تزوجت املرآة، داخل

اليمنى. ذراعي انكرست فقط يشء، له يحدث لم الجنني
املرأة وجه وانقسم انكرست، املرآة، داخل الوجه بالجبسورضبت امللفوفة اليد رفعت

واحدة. عني وجه كل يف وجهان، لها أصبح قسمني،
ذراعي ترمق السوداء، بالطرحة ملفوف رأسها ورائي، العجوز املرأة ألرى استدرت
«أبًدا نوال؟»، دكتورة يا الرشَّ هللا كفى إيه «حصل املستكشفة، الحدأة بنظرة الجبس داخل
غري األخرى هي ضحكْت ضحكت، ثم البلكونة»، من نفيس رميت طنط، يا حاجة فيش ما
يسألني حني ابنها وكان النَّاس. يُصدِّقها ال أقولها حني الحقيقة أنَّ أدركُت أقول، ما مصدقة
التايل: اليوم يف أمه وقالت أقول. ما مصدق غري يضحك أل. برسعة: أرد نوال؟» يا «أتحبينني
ترمق بطنك. جوه اليل العيِّل وصحة صحتك عشان دكتورة يا املستشفى من إجازة خدي
تصعد جفونها، داخل تضمه الغايل، ابنها ابن حفيدها، ترى ا كأنمَّ حانية بنظرة بطني

الحدأة. بنظرة ترمقني بعيني، عيناها تلتقي وجهي، ثم صدري إىل نظرتها
الغريبني هذين من قطعة أحشائي، يف الجنني إال ابنها أو املرأة بهذه يربطني يشء ال
األوراق إىل نظرت االنتحار، فكرة راودتني جسدي، من التَّخلُّص يف فكرت جسدي. داخل
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إىل موتي تأجيل قررت أموت، أن قبل ألكملها إليها تشدني الرَِّواية! مكتبي، فوق املرتاكمة
الرَِّواية. من االنتهاء بعد

ضعيفة تزال ال اليُمنى اليد أصابع اليرسى، بيدي القلم أُمسك الكتابة، عىل قادرة أعد لم
فاقدة هي كأنَّما بينها من ينزلق أصابعي، بني القلم أُمسك أن أستطيع ال الجبس، إزالة بعد
واملفاصل، األصابع لعضالت تمرينات بالتَّدريب، يوم بعد يوًما الحياة إىل أعيدها الحياة،
الحديقة إىل أهبط ساعة، كل دقائق عرش التَّمرينات تكرار الذِّراع، تحريك املعصم، تحريك
تحت أجلس ثم ساعة، نصف يوم كل بها أشتغل صغرية، فأًسا أمسك البيت خلف غرية الصَّ

حزينة. بعيون الفرع فوق واقفة صغرية عصفورة ترمقني الكافور، شجرة
الحياة، من وانسحابي ة الخاصَّ هزيمتي غرى، الصُّ الهزيمة عام ،١٩٦٠ عام إنَّه
النسيان لوال الذَّاكرة، من اقطة السَّ املؤملة واألحداث العميق الحزن أيام املوت، إىل حنيني
والهزيمة، عف الضَّ لحظات من العمر ي تنقِّ ِمْصفاة املخ خاليا داخل اإلنسان، مات ربما
يف غائر مفتوح جرح سميكة، قوقعة داخل البرئ، يف كامنة تظل التَّاريخ، قاع يف بها تلقي
تحت من يطل يلتئم، لم أنَّه أدركنا أخرى هزيمة بنا حلَّت ما فإذا اْلتَأََم، أنَّه نظن اللَّحم،

الجرح. وينزف القرشة تسقط حتى واحدة هزة إال هي إن ل، مَّ الدُّ رأس مثل الجلد
عجوًزا نفيس أرى عمري من والعرشين التاسعة يف كنت الحزن، من شهور ثالثة
أحشائي يف أحمل العريض، ير الرسَّ يف جواره إىل راقدة وأنا املوت أنشد حياتي، نهاية يف
العلبة أفتح أبتلعه، سم عن البيت أركان يف أبحث منه، أتخلص كيف أعرف ال منه جزءًا
حبة وراء حبة امة السَّ الحبوب أبتلع الحوض، فوق البيضاء غرية الصَّ يدلية الصَّ يف وداء السَّ
األربع أخواتي عيون أمها، موت عىل تبكي الطِّفلة ابنتي وجه يل يلوح فجأة، أتوقف ثم
أن قبل عليهن أبكي … دموعي تنهمر ي، إالَّ الحياة يف لهن ليس أب، وال أم بال القارصات

موتي. عىل أبكي
أركلها الباب، عقب تحت من صباح كل تأتيني حف، الصُّ ترتاكم الة الصَّ يف املائدة فوق
بترصيحات يُديل حف، الصُّ يف تظهر بطَّة صديقتي زوج حمدي الدُّكتور صورة بقدمي.
األبابيل، الطري عليهم ينزل أن هللا يدعو الثورة، أعداء عن يُقال ما يُردِّد الدِّيموقراطيَّة، عن
من كل الثَّورة، أعداء من النَّارصيصبح عبد يعارضجمال من كل يل. ِسجِّ برئ يف تجعلهم
مرصوسوريا، بني الوحدة فشلت والعراق. مرص بني تنجح لن االندماجية الوحدة أنَّ يرى
شقيق أسعد باريس، إىل هرب حتى البوليس طارده الثورة، أعداء من الشاعر رجاء أصبح
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نوال يا عساكر شوية وتقول: شفتيها تمط سامية. زوج رفاعة ومعه املعتقل دخل صفية
البلد! يف إرهاب وعاملني الحكم مسكوا

يشء كل يدور الطَّعام، مائدة أيًضا ربما ير، الرسَّ هو الخاصة حياتنا يف األحداث مرسح
ارتطام الجريان، آذان إىل املغلقة األبواب خارج يشء يترسب قد جدران، األربعة داخل
متدرج زعيق الجو، يف الشظايا وتطاير الصحون تكسري والجدران، بالحوائط أجسام
تنخرط عمله، يف الزَّوج ينخرط باح الصَّ يف مت. الصَّ يدب ثم وينخفض، يعلو الصوت
تتكرر حيث األربعة، الجدران بني مكانهما إىل اليوم نهاية يف االثنان يعود عملها، يف الزَّوجة

املأساة.
للمرة الفشل من الخوف تعِجز؟ كانت ملاذا جدوى، دون بالفرار ليلة كلَّ تحلم كانت
كانت الوحدة أن رغم الوحدة؟! من الخوف النَّاس؟ ألسنة من الخوف الزَّواج؟ يف الثَّانية
التي العالقة هذه عتمة يف التَّاريخي التناقض اهو املنال! بعيدة النجمة مثل لها تبدو

الزَّواج؟ يسمونها
سمراء يدي قامته، من أطول قامتي النَّاس، يرانا حيث إىل معه الخروج أتفادى كنت
العمل، وعدم بالراحة ممتلئة قصرية أصابعه رفيعة، طويلة أصابعي بالشمس، محروقة
خطوته قوية، األرضواسعة فوق خطوتي مس، الشَّ تلمسها لم شاحبة بيضاء صغرية قدمه
أستسلم هل أعرف ال املرض، يعرتيني يميشحتى أراه أن يل يكن لم مهتزَّة، مرتددة ضيقة
ذراع له كأنما ذراعيه، يهز املكتظة املدينة يف بجواري يميش األحالم، يف أرسح أم للقلق
يف الجلوس طول من مرتخية عضالته العني، تؤلم بحركة يهتز جسمه ذراع، من أقرص
ذراعه الرياضة، يمارس ال يميش، ال املكتب، إىل البيت من يَّاَرة السَّ يركب والبيت، املكتب
زرقاء، دماء فيها تميش متعرجة طويلة عروًقا تحتها من تكشف بيضاء تبدو تعرَّت إن
كنت أزرق. بلون الجلد تحت يبدو األحمر فالدم طبيعيَّة؛ عروق أنَّها مع بدهشة أرمقها
مستديمة، عاهة عن كشف كأنما ذراعه، تعرت كلما القلق يصيبني واملنطق، الطب أنىس
أبقى خزيًا، نفيس داخل أنكمش الذكورة، يسمونه فيما ينافسهم الرَِّجال، أمام بها يتباهى

النَّوم. يف أغطُّ أو اليقظة من حالة يف كنت إن أعرف ال مذهولة رة مسمَّ مكاني يف
وأدخلها الباب لها فتح الجرس، دق األديبات، من جديدة صديقة جاءتني يوم ذات
تراجعت ثم مشهو» «أل قليًال ترددت الباب؟» يل فتح اليل «جوزك سألتني االستقبال، غرفة
تكشف األديبة عني لكن بالرجولة، مملوءًا وسيًما رجًال العالم نظر يف كان هو.» «أيوه وقلت
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هاتان يل كانت عينيها، إىل النظر أتفادى االستقبال غرفة يف أمامها جلست الجلد. تحت ما
النَّاس، يراه ال ما أرى اليمامة زرقاء مثل كنت سابقة حياة يف كأنما الزَّواج، قبل العينان

البرص؟ ألفقد حدث الذي فما
الزرقاء، بدل حمراء دماء فيه لترسي وأجادله؛ أدلكه األبيضاملرتخي عقله أمسك كنت
يف يتطلع يعرتيني، ما هو يعرف ال املرض، أو اإلعياء ويصيبني الطبيعة، أقاوم كنت
يل، اشرتاها التي الحريرية الفساتني الفاخر، األثاث أفرح، ال ملاذا يعرف ال الواسعة الشقة
فوق املشويَّة الخروف وفخذة العالية، الرفيعة والكعوب الذهبية الوردة ذات والشباشب
أمسح كده؟» من أكثر إيه «عاوزة يزعق وصوته الباب، أمام الطَّويلة يَّاَرة والسَّ املائدة

النَِّعم؟ هذه كل أرى ال كيف البرص، بفقدان نفيس أتهم مذهولة، حائرة دموعي
ال التناقض، رغم متشابهتان كلمتان النَِّقم، إىل النَِّعم وتنقلب األوىل، طبيعتي إىل أعود

نقطتان. أو نقطة إال األخرى عن الواحدة يفرق
حرب نقطة بسبب باملسطرة أصابعي عىل املدرس رضبني عمري من السابعة يف
تعني بعل كلمة أن حينئذ أعرف لم بغل، إىل بعل كلمة تحولت القلم، سن من سقطت
أعرف لم الالة، أصبحت الاله، كلمة فوق الحرب من نقطتان سقطت أخرى مرة ويف الزَّوج.
عبادتها. اإلسالم حرَّم ثم العرب يعبدها كان التي األنثى اإللهة وتعني الاله، كلمة مؤنث أنها

الخيزران. بالعصا ولسعني الكلمة عىل األحمر الحرب بالقلم املدرس شطب
يدي دربت منها، أنتهي حتى موتي تأجيل قرَّرت حياتي، هدف هي الرَِّواية كانت
يحل حني باألخرى الواحدة أستبدل االثنتني، باليدين أكتب أصبحت الكتابة، عىل اليُرسى
يش الشِّ شقوق من النهار نور يتسلل وأكتب. أصابعي بني القلم أحتضن التعب، بإحداهما
تحت ريشها تفرد الكافور شجرة فوق العصفور زقزقة أسمع األوراق، فوق ُمنكفئة وأنا

الجو. يف ُمحلِّقة تطري ثم وتبتسم بعيني عيناها تلتقي مس، الشَّ أشعة
والحمام املشرتك، ير الرسَّ إال الزَّوجيَّة الحياة يُفسد يشء ال ير، الرسَّ يُشاركني هو كان

ة. الخاصَّ للحياة يوميَّة انتهاكات املشرتك،
كان ربما جسدي، ينتهك كان كأنما أوراقي، يقرأ رأيته يوم ذات النَّوم من صحوت

تقرأها! حقك من مش أوراقي دي يقول: صوتي سمعت أمًلا. أقل الجسد انتهاك
النافذة، من الرَِّواية وراء أقفز وجدتني النافذة، من بها يلقي الرَِّواية، يمسك رأيته

أنقذها. سوف القفزة بهذه أنني تصورت
تكن لم األسفلت، فوق رأيس يتحطم أن حياتي، تُنهي أن يمكن كان اللحظة هذه
الرشفة سور من قفزت سابقة، تجِربة يل كانت الوعي، كامل يف عاقلة كنت جنون، لحظة
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الليايل عليها سهرت الرَِّواية هذه العظم. التأم ثم اليمنى الريدياس كرسيف حياتي، أفقد فلم
يف قال عقيل الكبري، الفولسكاب بحجم ورقة ثالثمائة من أكثر والسنني، هور والشُّ واأليام،

حياتي. أنقذت الرَِّواية أنقذت إن اللحظة: تلك
أواصل لكني قليًال أهتز املاء، فوق أميش نفيس وجدت ربما، الخيال من لحظة
املرىض طوابري العيني، قرص مستشفى يف املمرات تشبه طويلة رساديب إىل أدخل امليش،
ة ُمْعَوجَّ بسيقان الهواء يخبطون وأطفال ُقَفف جوارهم إىل األرض يفرتشون واملريضات
معاطفهم عسكرية، قوية بكعوب البالط فوق األطباء يدبُّ استجداء، بنظرة األطباء يرمقون
بأصابعهم ينقرون ُمْغَمَضة، أو ُمطفأة النظارات خلف من عيونهم البياض، ناصعة بيضاء
بني أميش وأنا املهدلة، صدورهن فوق النِّساء تحملهم الذين األطفال صدور عىل الغليظة
الشاحبة شفاههن تنفرج الدم، بينهما من يتساقط ساقني فوق أترنح املريضات طوابري
األسود الجلباب بطَرف الذابلة عيونهم يمسحن بنتي»، يا يشفيكي «ربنا خافت: صوت عن
صدري لكن عيونهن، إىل النظر أتفادى بصعوبة، بينهن طريقي أشق بالرتاب، املغطى

الذابلة. العيون يف الحانية النظرة بهذه ذاكرتي يف أحتفظ بالدفء، يمتلئ
مناضد تشبه الرُّخام من منضدة فوق راقدة الدم، يف غارقة فوجدتُني عيني فتحت
كشاف رأيس فوق األحمر، ع املشمَّ من ُمالءة فوَقها الجراحة، عمليات غرفة أو املرشحة
مربوطة والقدمان الذِّراعان الساقني، مفتوحة ظهري فوق راقدة الضوء، قوي كهربي
غري الكلمات يتبادلون األطباء أسمع املنضدة، فوق ترتفع حديدية قوائم يف جلدية بأحزمة
يف الكلمة ترنُّ مخدَّر، مشلول عقيل «إفاكيوويشن» ويقولون بأنوفهم يشمخون املفهومة،
كنا ،١٩٤٦ عام املظاهرة يف البنات مع خرجت «إفاكيوويشن»، الثانوية املدرسة منذ أذني
بالدماء»، «الجالء وتعني بالص»، ويذ «إفاكيوويشن واحد: نَفس يف اإلنجليز وجه يف نهتف
الجراحة، أو الطب لغة يف تَعني لكنها املسلحة، بالحرب بالدنا من األجنبي االحتالل طرد أو

«اإلجهاض». عملية آخر: بمعنًى املسلَّحة، الطبية باألدوات الرحم من الجنني طرد

الساعة دقات مثل أذني يف يَْرسي َشِخريه العريض، ير الرسَّ يف جواري إىل نائًما هو كان
يربطني كان الذي القيد من تحرَّْرُت السقف، إىل شاخصتان مفتوحتان عيناي املرشوخة،
الجسد نفيس عن نزعت لجسدي، األجنبي االحتالل من حررتني «اإلفاكيوويشن» عملية به،
تلهث أنفايس الفجر، َشَفق مثل السماء يف يلوح الطَّالق بدأ مني، جزءًا كان الذي الغريب

ير. الرسَّ يف راقدة وأنا أَجري كأنما
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طَرف من البيضاوان قدماه تُِطلُّ القدمني، حتى الرَّأس من باملالءة يتغطى كان
يف الفتيات كأقدام الحديد، من حذاء داخَل تا ُحِرشَ كأنما صغريتني، مضغوطتني املالءة
الصوف، من جراب يف هما تلفُّ طفولته، منذ ليلة كلَّ تدلكهما أمه كانت القديمة، الصني

الحسود. عني من عليهما تخَىش تُبخرهما، بالحرير، مبطَّن صندوق داخَل
السقف. إىل شاخصة العينني مفتوحة ورآني عينيه فتح

ليه؟ صاحية –
بافكر. –
إيه؟ يف –

الطَّالق. يف –
حني الرجل بإرادة يتم الطَّالق وحَده، الرجل بيد الطَّالق إن قال غاضبًا، انتفضواقًفا
رجل وهو القانون، بحَسب للرجل مطلق حق الطَّالق تريد، حني املرأة بإرادة وليس يريد
رجل أنا وقال: املستشفى يف األطباء مثل بأنفه َشَمَخ املربَّعة القصرية قامته رغم قانون،
أقرب ْهر الضُّ «نُجوم رأيس: يف رشيان بعَدها انفجر العامية باللغة عبارة نطق ثم قانون!

دكتورة!» يا الطَّالق من لك

العبارة. هذه يردِّد أبي سمعت طفولتي منذ
أفدح.» العبودية ثمن فإن فادًحا الحرية ثمن كان «إذا

الرؤساء، عىل التَمرُّد الحكومة له تغفر لم أعوام، عرشة منوف يف املنفيُّ أبي وعاش
مات، حتى عاًما وثالثني ثالثة الحكومة هذه يف موظًفا اشتغل عب، الشَّ خيانة لها يغفر ولم
وأمهم، التسعة وِعياله ألرسته الوحيد العائَل كان يرتاجع، ثم االستقالة يف يفكِّر يوم كلَّ
الزَّوجية. ير وَرسِ الحكومية الوظيفة : اْلَمْحِبَسنْيِ َرِهنُي نفسه عن يقول الساقية، يف كاملربوط
يولد كأنما انتعاٌش أصابه املعاش، إىل الحكومة أحاَلتْه قليلة بشهور يموت أن قبَل
تحررت أخريًا وقال: طويل، بزفري أعقبه شهيًقا وأخذ آِخِرهما من ذراعيه فَرَد جديد، من
يكتَب أن قبل فجأة أبي مات ثم أريد، ما وأكتب سأقرأ أخريًا سجن، سنة وثالثني ثالث بعد

أثًرا. يرتَك أو شيئًا
الزَّواج، وال الحكومة أدخل لم ربما الوراء إىل حياتي عادت لو قال: يموت، أن قبل
نوال، يا الطبية عيادتك وافتحي الحكومة وظيفة اتركي يقول: وكان واملقربة. املصيدة إنهما

الحكومية. الوظيفة مثل اإلنسان يقتل يشء ال
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الزَّواج من أفضل لك «الطَّالق رقية: ألخته يقول أبي سمعت عمري من التاسعة ويف
عن وتنازلت املهر له ردَّت إذا زوجها تخلع أن املرأة حق من رقية، يا اخلعيه التعيس،
ودار عي الرشَّ القضاء ومدرسة األزهر يف اإلسالمية للرشيعة دارًسا أبي كان النفقة»،

العلوم.
ساعدني «اْلُخْلع»، يسمونه للمرأة عي الرشَّ الحق هذا أعرَف أن استطعت ما أبي لوال
نابيتني، أذني يف ترنَّان الكلمتان واملهر، النفقة عن تنازلت األول، زوجي أخلَع أن عىل أبي
الكلمة رنَّت املهر؟ يكون َكْم املأذون سألني حني قرًشا، وعرشين خمسة إال املهر يكن لم
والبغاء؟ الزَّواج بني الفرق ما الزَّواج، مقابل الرجل يل يدفَع أن أقبل ال نابية؛ أذني يف
كنوع قرًشا، وعرشون خمسة األقل عىل املهر، دون صحيًحا يكون ال العقد املأذون: قال
اإلنفاق واجبه الرجل املرأة، عىل الرجل قوامة رمز قال: يشء؟! ألي رمز قلت: الرمز! من
عيلَّ ينفق أن أقبل وال يدي بني أرواَحهم النَّاس يضع طبيبة أنا قلت: الطاعة. واجبها واملرأة
مهر. دون باطًال يكون العقد املأذون: قال طبيبة؟! وأنا زوجي عىل عالة أعيش كيف أحد،
الواقعة تكررت العقد. ووقعت القلم أمسكت شكليات. مجرد هذه أذني: يف زوجي همس
همس الزَّواج، عقد بطل وإال الرجل قوامة عىل بالقروش الرَّمز من بد ال الثَّاني، الزَّواج يف
الثَّانية للمرة أصبحت العقد، ووقعت القلم أمسكت شكليات. مجرد هذه أذني: يف زوجي
كيانها املرأة فيه تفقد خصيَّة، الشَّ األحوال قانون يسمونه العبودي، القانون طائلة تحت
بعقله املريض أو الرشد سن يبلغ لم الطفل مثل قاًرصا األهلية، ناقصة تصبح اإلنساني،

عليها. الويص هو وزوجها الوصاية، إىل حاجة يف املعتوه، أو
َهيْبة له كانت الفارعة، بقامته املأذون مكتب إىل دخل معي، أبي كان األول الطَّالق يف
زوجها خلع تريد الدُّكتورة ابنتي أبي: قال البيه. سعادة أهًال واقًفا، املأذون نهض األنبياء،
حقها هذا زوجي: مخاطبًا املأذون قال املادية! وغري املادية حقوقها جميع عن والتنازل

الطَّالق. قسيمة كتب ثم أستاذ، يا عي الرشَّ
كنت ونصف، بعام ج أتزوَّ أن قبل أبي مات موجوًدا، أبي يكن لم الثَّاني الطَّالق يف
يقول: امليت أبي صوت القانون، يف القليل إال أعرف ال قانون، رجل مواجهة يف وحدي
إىل واقًفا أبي، عن تبحثان املكان يف تدوران عيناي عي. الرشَّ حقك هذا ابنتي يا اخلعيه
حق. عىل أنِت تخايف وال نوال يا تقدمي أذني، يف صوته يدي، يُمسك الفارعة بقامته جواري
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أقرب هر الضُّ «نجوم يزعق: صوته النَّوم، غرفة يف أمامي واقًفا القانون رجل كان
حريرية منامة يرتدي بيضاوان، صغريتان قدماه قصرية، مربعة قامته الطَّالق»، من إليك

أمه. كعيني اللَّحم يف غائرتان صغريتان عيناه املنامة، بلون أبيض وجهه بيضاء،
سمراوان قدميه، من أكرب كبريتان قدماي قامته، من أطول قامتي أماَمه، واقفة كنت
قانون، رجل إنه يقول بأنفه، شامًخا عنقه يمطُّ أمامي واقف وهو مس، بالشَّ محروقتان

الحق. هذا تملك ال املرأة الطَّالق، حق يملك وحَده الرجل إن
أستاذ! يا ع الرشَّ بحَسب املادية حقوقها عن تنازلت إن اْلُخْلع حق تملك املرأة –

القانون! يف وليس دكتورة يا فقط الرشع يف هذا –
إرادتي؟! ضد معي أتعيش –

القانوني! حقي هذا –
معك! أعيش أن أريد ال أنا –

املحكمة! إىل اذهبي –
ترنُّ محكمة، حياتي يف أدخل لم رصاص، طلقة مثل رأيس الكلمة اخرتقت املحكمة؟!
طوابري مولود، والخارج مفقود إليها الداخل مقربة، أو مرشحة وزن عىل أذني يف الكلمة
واملرشحة املستشفى باب أمام الطوابري تشبه املحاكم، أبواب أماَم ود السُّ بالجالليب النسوة
املحامني جحافل الدموع، من ت جفَّ الذابلة عيونهن احبة، الشَّ امرة الضَّ وجوههن والقبور،
يشمخون حديدية، بكعوب األرض ون يدقُّ األطباء جحافل مثل أروابهم داخل والقضاة
حتى ارع الشَّ من املمدودة الطوابري يف واقفات املكلومات، النسوة عيون ترمقهم بأنوفهم،

املحكمة. باِب
يندفع الساخن الدم من تيار باللحم، املمتلئ القصري عنقه يمطُّ أمامي واقًفا كان
أعماقي يف املرتاكم الغضب القدمني، بطن حتى وصدري عنقي إىل يهبط رأيس، قمة من
أقبض أن أردت واحدة، خطوة نحَوه خطوت البحر، قاع يف األسود العشب الطفولة، منذ
والبطون، الصدور وفتحت املرشط بها أمسكت قوية طويلة أصابعي عنقه، عىل بأصابعي
رست املرشط، داخَلها املكتب بجوار جاهزة حقيبتي جراحة، طبيبة أنني تذكرت فجأة
أبي خطوة تشبه هادئة بخطوة مشيت الخطو، أرسع لم بطيئة، بخطوة خطوة نحوها
ثابتتان قدماي اليرسى، القدم ثم يرفعها، كان كما األرض عن اليمنى قدمي رفعت امليت،
انثنيت الوعي. كامل ويف أبي مثل هادئة كنت جفن، لهما يطرف ال مفتوحتان وعيناي
أمي، مثل الفارعة قامتي انتصبْت ثم األرض، فوق من الحقيبة أرفع الطويل بجسمي
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األسود الجلدي جرابه من الجراحة مرشط أخرجت ثابتة، قويٍة بأصابَع الحقيبة فتحت
تحَت الحادُّ النصل ملع النرص، من واثًقا سالَحه يَْمتَِشق كالفارس رسيعة، قوية بحركة

أبيض. بلون الضوء
الفجر ضوء أمامي، مفتوحة النافذة ألواِجَهه، بَْعُد أستدْر لم ناحيته ظهري كان
فانتفض بعيني عيناها التقت الكافور، شجرة داخَل ها ُعشِّ يف العصفورة األفق، يف يُشقشق
االستدارُة تكتمَل أن قبل وأواجَهه، ألستدير يتحرك جسمي بدأ بعيًدا، وطارت ريشها
أعرفها، أكاد ال املالمح وجهي، هو ليس الدوالب، مرآة يف وجهي أملح وأنا لحظة دت تجمَّ
شاحب قديم الجلباب سوداء، بنار مشتعلتان كبريتان املقلتان دم، قطرة بال شاحبة البرشة
يف يلمع الحاد النصل أبيض، بالط فوق حافيتان القدمان الركبتني، تحت يتدىل البياض

األبيض. املوت بلون يدها
تكن، لم كأنما اللحظة تلك منذ نَِسيتها اليوم، حتى ذاكرتي يف محفورة الصورة هذه
قاتلة بامرأة حياتي يف مرة ألول التقيت ،١٩٨١ خريف يف عاًما، عرشين بعد إيلَّ عادت ثم
أن يمكن أنَّها مرة ألوَّل رأيتها حني أتخيل لم الَقتَّالة، فتحية ونها يُسمُّ كانوا جن، السِّ داخَل
واحدة مرة رأيتها ثم تغضب، ال هي السجينات كلُّ غضبت وإن وادعة، هادئًة كانت تقتل،
مرشق يوم يف السماء مثل الصافيتان عيناها تقتل، أن يمكن أنها أدركت غضب، لحظة يف
ليس القتل تقول: جن السِّ يف الشاويشة كانت األسود. الطني بلون وأصبحتا وتَعكَّرتا تَلبَّدتا
وال يدوروا ال ناس، أحسن القتَّاالت وتفوت، واحدة غضب لحظة إنه ضكطورة، يا جريمة

االت. والنشَّ املخدرات بتوع زي يلفوا
أواجهه وأصبحت االستدارة جسمي أَْكَمل ثم وجهي، إىل أنظر وأنا املرآة أماَم دت تجمَّ
يستدير أن دون من الوراء إىل يرتاجع رأيتُه عيني؟! يف رأى ماذا لعني، وعينًا لوجه، وجًها
الحائط بلون وجهه حراك، بغري الحائط من جزءًا أصبح بالحائط، ظهره اْلتََصَق حتَّى
أن قبَل واقف وهو مات أنه تصورت ينطق، أن دون منفرجتان بيضاوان شفتاه األبيض،

منه. أقرتب
أنا امليت: أبي بصوت كلمتني من واحدة عبارة نطقت املرشط، إىل حاجة يف أَُعْد لم

خلعتك.

يف باقية أنها إال العدم، يف سقطت أنها تصورت اللحظة، هذه عىل مضت عاًما أربعون
بيتي يف وأنا الطَّالق ورقة عىل بعدها حصلت الظلمة، يف يتألق صغري نجم مثل الذاكرة
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الزَّوج أو للمحامني شيئًا أدفع لم املأذون، مكتب أو املحكمة إىل أخرج لم مكرَّمة، معزَّزة
الطاعة قانون من وتحررت شيئًا، آخذَ أن رفضت البداية منذ ألنني شيئًا له أُردَّ لم املخلوع،

الجراحة. مرشط بفضل
وصفية بطة الثَّالث صديقاتي جاءت الطَّالق، بمناسبة بيتي يف صغريًا حفًال أقمت
بركة الفالحة: جدتي بصوت قالت طويلة، زغرودة إبراهيم أم دادة أطلقت وسامية،
وقالت: املتقطعة، الطويلة بضحكتها بطة كركرت بالسالمة. لنا رجعتي ضكطورة يا
فينا. واحدة أشجع نوال يا إنِت وقالت: املعتاد بهدوئها صفية ابتسمت رب! يا عندنا عقبال

الزَّواج! مؤسسة تسقط مظاهرة، يف تهتف كأنَّما الهواء يف ذراعها سامية ورفعت

تسقط الزَّواج مؤسسة تسقط نَفسواحد: يف مًعا اْلُهتافني تنطق سامية أسمع عاًما أربعون
رفاعة، زوجها من سامية تتحرر أن دون من عاًما أربعون مىض والصهيونية! اإلمربيالية

والصهيونية. اإلمربيالية من مرص تتحرر أن دون ومن
رفاعة وأحكم باب الشَّ فقدان مع قوتها بعض سامية فقدت األخرية السنوات يف
ديفيد كامب معاهدة بعد قوتها، بعض مرص فقدت ١٩٦٧ هزيمة ومنذ عليها، سيطرته
ياسيَّة، السِّ الدينية الفتنة وطأة تحت داخليٍّا تمزَّقت العربية، فقدتمرصالوحدة ١٩٧٦ عام
يطرة السَّ تحت العوملة غابة مرص دخلت ١٩٩١ عام الخليج حرب يف الهزيمة وبعد

األمريكية. اإلرسائيلية
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أربعَة بعد واحد عام منذ جن السِّ من خرج ة، حَّ الصِّ وزارة يف ١٩٦٤ عام برشيف التقيت
خرِّيج نوال، يا مجنونة إنِت الخرب، سمعت حني بطة َشِهَقت القضبان. وراءَ عاًما عَرش
ومالهاشمستقبل أسعد أخويا ضيَّعت يوعيَّة الشُّ صفية، انتفضْت كمان؟! وشيوعي سجون
هي املشكلة أخواتي، يا املشكلة ليست يوعيَّة الشُّ شفتيها، سامية مطَّت نوال! يا بالدنا يف

هللا! بإذن تنقرض وسوف مستقبل، لها وليس فاشلة مؤسسة الزَّواج، مؤسسة
ال هي نوال، هي الحقيقية املشكلة لكن سامية، يا بُقك يسلم بالضحك، بطة كركرت
الثَّالثة؟! للمرة بإرادتها املؤسسة تدخل فكيف العرصالعبودي، منذ الزَّواج بمؤسسة تؤمن

الثالثة؟ بال فما مرتني ُجحر من مؤمن يلدغ ال
لم وخيايل، عقيل يف عشعشت كثرية أوهام سقطت العمر، من والثالثني الثالثة يف كنت
دون كاملة أصبحت حياتي العرشين، أو عمري من العارشة يف كان كما يخفق قلبي يَُعد
يُشبع ما بكل ممتلئة حياتي واألصدقاء، والصديقات وأخواتي وابنتي واألدب الطب رجل،
بي يعود قانون طائلة تحت نفيس أضع ملاذا أتزوج؟ فلماذا يفيض، وما اإلنسان حاجات
من بإذن إال أسافر وال عقيل وال جسمي أملك ال قارصًة فأصبح عاًما عرشين الوراء إىل

زوجي؟!
الحرة بإرادتنا نتزوج أن يمكن أال الزَّواج؟ قانون إىل بحاجة نحن هل رشيف: سألت
نحن سنتزوج بي؟ تثق وأنت بك أثق كنت إذا الورقة هذه جدوى ما ورقة؟! كتابِة دون

الورقة؟ فلماذا … االثنني نحن بإرادتنا شئنا إن ونفرتق االثنني
يسقط حتى عاًما وثالثون ستة انقىض ،٢٠٠٠ عام وليس ١٩٦٤ عام يف كنا لكننا
لكن العبودي، العرص بقايا أنه أعرف كنت وحدي، عليه أتمرَّد كنت القديم، الزَّواج قانون
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شجاعة يملكن لم وسامية وصفية بطة الثالث صديقاتي حتى معي، يَُكنَّ لم النِّساء أغلب
عدد زاد الحال، تغري اليوم املغلقة، الغرف داخل إال القانون عىل االعرتاض أو الطَّالق
مرة من أكثر القانون تعديل وتم القديم، الزَّواج قانون عىل املتمردات ابات والشَّ النِّساء
الفتيات بدأت هكذا القديم. القانون جوهر يمس ال طفيف تعديل عب، الشَّ مجلس داخل
عقد وإنما بالنرس، مختوم رسمي عقد فيه ليس جديد بقانون أو قانون، دون يتزوجن
عىل تنترص والجنس الحب إىل الحاجة إن الحكومات. نُشوء قبَل عليه النَّاُس تعارَف ُعريف
بدأت ذلك من أكثر املرصية، الحكومة وهي التَّاريخ يف وأقدمها املركزية الحكومات أعتى
املتبادلة الثقة مجرد مكتوبة، ورقة إىل حاجة دون اإلطالق، عىل عقد بدون يتزوجن الفتيات
بيد منهما كل يمسك بالوعد، الوفاء عن ومسئول الرشد بالغ منهما كل واملرأة، الرجل بني
موظف شهادة من أهم هللا شهادة أليست هللا، إال عليهما يشهد أحد ال الوعد، وينطق اآلخر

الحكومة؟!
فلماذا وإال به، يؤمنون ال ذلك مع باهلل، اإليمان عىل كثريًا يتكلمون إنهم لرشيف: قلت

هللا؟! بشهادة الحكومة تعرتف ال
تغيري تريدين أم نتزوج أن أتريدين نوال يا الهادئ: بصوته وقال رشيف ضحك
ولكننا قرن، نصف أو قرن بعد العالم يتغري ربما قال رشيف، يا االثنني أريد قلت: العالم؟
فسوف املكتوب العقد ونسجل املأذون مكتب إىل نذهب لم وإن اليوم، نتزوج أن نريد

رشعيني. غري أطفالنا يصبح
املهر؟ كم املأذون سأل العقد، وكتبنا املأذون إىل ذهبنا ،١٩٦٤ ديسمرب ١٠ يوم كان
كان يضحك، لم املأذون لكن وضحكت، العبودية، رمز قرًشا، وعرشون خمسة له قلت
رشيف ناوله أكرب، أجر يف طمًعا األمر د يَُعقِّ أن أراد املهر، بازدياد يزداد أجره ألن غاضبًا
برسعة! نميش والزم موعد عندنا تعقيدات، بالش شيخ يا العقد اكتب وقال: سخيٍّا أجًرا

عسليتان عيناها طفلة أعوام، سبعة عمرها منى، ابنتي مع البيت يف موعدنا كان
ارتدت الالمع، األخرض بالرشيط امللفوفة اْلُعلبة تفتح وهي الربيق اشتد بريق، يكسوهما

الجديد. الفستان
والزهور األحمر البلدي الورد من وباقة الدانتيال، من بيضاء كولة له وردي لونه
زواجنا بعيد نحتفل الجيزة شقة يف الصغرية املائدة حول الثالثة نحن جلسنا البيضاء،

عمرها. من السابعة يف والطفلة هللا إال عليه يشهد أحد ال األول،
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إىل مفتوحتان نافذتان رأيتهما، عيناه فيه، أثق أنني أدركت رشيف مع لقاء أول يف
وأنا أراك» حتى «تكلم يقول: مأثور قول هناك نظري، يف اإلنسان هما العينان األعماق،

أراك. حتى عينيك أرني أقول:
ألي أسأله كنت السؤال هذا واألدب، بالكتابة عالقته عن رشيف سألت لقاء أول يف
ثالثة والكتابة، والهواء املاء أملك، ما أعز عندي الكتابة أصادَفها، أن يمكن امرأة أو رجل
ورقة بدون الدنيا الحياة أتصور ال موجودة. أنا إذن أكتب أنا للحياة، رضورية عنارص
مدرس طردني الثانوية املدرسة يف وقلم. ورقة بدون أتصورها ال أيًضا األخرى الحياة وقلم،
يكتب؟ أن يريد ملن وقلم ورقة الجنة يف أيكون سألته: حني ١٩٤٦ عام الفصل من الدين
وجدنا إذا ًدا: مهدِّ رئيسهم ويقول يوم كلَّ يفتشون الحراس كان ١٩٨١ عام جن السِّ ويف
والقلم الورقة أُخفي أن ذلك رغم واستطعت طبنجة! نجَد أن من أخطر فهذا وقلًما ورقة
الورقة دون أنام أكن لم طفولتي ومنذ أحد، عليهما يعثر أن دون الزنزانة أرض تحت
والثَّاني. ل األوَّ الزَّوَج حياتي من َخَلْعُت والقلم الورقة أجل ومن وسادتي، تحت والقلم

لقاء أول منذ ياسيَّة، السِّ املقاالت إال يكتب يكن لم الثَّالث، زوجي هو رشيف كان
منذ قال: طبيبًا. تكون أن وقبل سياسيٍّا تكون أن قبل رشيف يا أديب أنت له: قلت
أصابعك وتقول يدي تمسك أمي وكانت واألدب، املوسيقى أحب كنت نوال يا طفولتي

للموسيقى. ُخلقت
يف كان حني طفولته عن البيت، ويف جن السِّ يف حياته عن رشيف حدثني الزَّواج قبل
أصحاب املرصية، األرستقراطية الطبقة إىل رشيف ينتمي .١٩٣٣ عام عمره من العارشة
كات، والرشَّ واملصانع األرض يملكون واملماليك، لطان والسُّ الخديوي منذ األرايضواإلقطاع
األول، فاروق ثم األول فؤاد امللك األعىل َمثَلهم واألجانب، املالكة األرسة فيها يشاركهم
الشقراوات يتزوجون والجد، األب عن يرثونها املرصية، األرض يف بجذورهم يتفاخرون
العليا. الشهادات عىل للحصول أو للسياحة لندن أو باريس إىل يسافرون حني األجنبيات
الداعر، كالرجل الليل يف تتألق كانت العرشين القرن من الثَّالثينيات يف القاهرة مدينة
العشيقة إىل الليل يف يتسلل ثم العليا، الطبقة من األرستقراطية أو األجنبية املرأة يتزوج
العشق َوْكر ويف البيت، يف الفرنسية أو اإلنجليزية اللغة يتكلم نيا. الدُّ الطَّبقات من املرصية
وردة األنيقة البدلة عروة يف يثبِّت الشوارع. لغة أو الدارجة، العامية اللغة يتكلم اللذة أو
حزب إىل ينتمي اليرسى. أو اليمنى أذنه نحو مائل رأسه فوق األحمر والطربوش حمراء،
عن يتحدثون األصفر. أو األخرض أو األحمر الباشا لقب يحمل اليسار، حزب أو اليمني
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يتباَرْوَن يجار، السِّ وُدَخان الكافيار وقضمات الويسكي رشفات مع الفقري املرصي عب الشَّ
الهوى بنات عىل يتباَرْوَن الليل ويف يوخ، الشُّ أو النُّواب مجالس يف املقاعد عىل االنتخابات يف
الكريمة العيلة بيت الكبري البيت يف النيل. شاطئ عىل الراسية والعوَّامات الكباريهات يف
الثَّاني البيت يف العذراء. كاألم طاهرة عفيفة األوالد، أم العجوز األوىل بالزَّوجة يحتفظون
الحب أجل من باللحم، املكتنزة ابة الشَّ الثَّانية الزَّوجة هناك الخفية، الحكومة مثل الخفي،
بحسب أربعة أو بيوت ثالثة منهم لكل والرسول، هللا ُسنة تحت باب. الشَّ واستعادة والعشق
املكان تعني فرنسية كلمة وهي «الجارسونرية» اسم تحمل ية الرسِّ الشقة ثم الزَّوجات، عدد
زوجته إىل الليل آِخَر منهم الرجل يعود يات. الرسِّ العشيقات أو املوِمسات إليه تَِفد الذي
يف الحمراء والوردة والبدلة الطربوش يخلع النِّساء، وعطر الخمر رائحة منه تفوح األوىل،

التايل. اليوم ُظهر حتى يشخر النَّوم يف يسقط ثم ظهره، األوالد أم يعطي العروة،
اإلرادة اإلنجليزية أمه عن ورث الدماغ، وفراغ العهر الرَِّجال هؤالء عن رشيف يرث لم
كتاَب تُه جدَّ تقرأ لم واالستقامة. الحي الضمري ورث أبيه أم الفالحة جدته وعن الحديدية،
عرفوه العدل هو ربنا تقول وكانت القراءة، تعرف ال أبي أم الفالحة جدتي مثل كانت هللا،
عضوي جهاز الطفولة منذ أعماقه يف أصبح بالعدل، اإليمان جدته عن ورثرشيف بالعقل.

الضمري؟! هو أليس األمراض، ضد املناعة بجهاز أشبه بالعدل يؤمن
يف الشوارع. يف العاهات ذوي حاِذين والشَّ البيت يف للخَدم يَِرقُّ قلبه كان طفولته منذ
بيت يف حزينًا وحيًدا طفًال كان والخري، العدل إىل يدعو قسيًسا أو نبيٍّا نفسه يرى النَّوم
فنان أصابع وتقول النحيفة الطويلة أصابعه إىل تنظر أمه الوقت، معظم غائب أبوه كبري،
العليا الطبقة رجال يكن لم الجراحني، ويكره الفنانني يحب كان ماهر. جراح أو مبدع
ازدراء. يف اللسان بطَرف الكلمة يلفظون «أرتيست»، عنهم يقولون الفن، أهل يحرتمون
العود يعزفون الخَدم، مع الخلفية األبواب من األفراح يف قصورهم إىل األرتيست يدخل
طربًا، رءوسهم يهزون واملوسيقى، للغناء السادة يَْطَرب والرِّق، الطبلة مع الكمنجة أو
ثم الثُّمالة، حتى هللا حرمها التي املتع من ينهلون ينتشون، األرض، عىل طرابيشهم يُلقون
الطَّرابيش يضعون الرِّشوة، من كنوع ركعتني هلل يركعون ينهضون، باح الصَّ ويف ينامون،

والصالح. بالتقوى يتفاخرون بأنوفهم يشمخون رءوسهم، فوق
وأيام طفولته عن يل يحكي ورشيف، أنا أتمىشَّ كنت الجيزة يف النيل شاطئ عىل
البوليس فتح الجيزة، يف عباس كوبري أحداث الوطنية، املظاهرات الطب، وكلية الدراسة
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يف الرصاص بعضهم ى تلقَّ النيل، مياه يف بعضهم غرق املتظاهرين، الطلبة عىل الكوبري
والطمي. باملاء األحمر الدم اختلط السور، فوق يقفز أن قبل صدره

طبيبًا يكون أن يحلم متفوًقا طالبًا كان ،١٩٤٦ عام الطِّب، كلية يف رشيف تخرج
يف والعَرق والصديد الدم القبيح، بالواقع الُحلم اصطدم ان. باملجَّ الفقراء يعالج مثاليٍّا،
بسبب يمرضون البول، يف الدم ينزفون املمصوصة، الضامرة الوجوه الفالحني، جالليب

الجراثيم. بسبب وليس واالستعباد والجهل الفقر
كلمة الطبقات، بني الفوارق بإلغاء يحلم ثوري مناضل إىل املثايل الطبيب تحول
الذي هو هللا أليس واإللحاد، يوعيَّة الشُّ تعني بها، النطق محظوًرا محرَّمة، كانت الطبقة

حساب؟ بغري يشاء من يعطي هللا مال هو املال أليس والغني؟ الفقري خلق
،١٩٦٥ عام يف نحن الربيع، يف الليل نسمة مع أذني يف ينساب هادئ رشيف صوت
الفدائيني مالمح ل، األوَّ وزوجي أبي بمالمح تذكِّرني مالمحه حزين، حلم يكسوهما عيناه
تَْحيا يَُدوِّي اْلُهتاف ،١٩٥١ عام الصامتة املظاهرة السنني، مرور رغم أتذكرهما والقديسني،
الخيال من جزء الحب الربيق، يكسوهما املاليني وسط من تلتقطانني عيناه ُحرَّة. مرص
حول األرضواألصابع فوق الدماء والحرب، املوت رغم القلب له يخفق الحقيقة، من وجزء
بيته أبي يل فتح صدري، فوق طفلتي أحمل الفجر طلوع قبل الليل يف الهروب عنقي،
منذ خيايل يمأل ألم الضمري، تأنيب يحس كان ربما يعاتبني، ولم يؤنِّبني لم وذراعيه،
الوطن، وتحرير والقتال الحرب ،١٩١٩ وثورة زغلول سعد البطولة؟ بأحاديث الطفولة
ضد املناعة بجهاز أشبه لإليمان، جهاز أعماقه يف الزَُّؤام، املوت أو واالستقالل الحرية
عنق يلوي بالحقيقة، الصورة يستبدل أن يحاول هللا، عن صورة خياله يف األمراض،
رأيس عنقه، مثل لاللتواء قابل غري عنقي للصورة، مطابقة ألصبح عنقي يلوي الحقيقة،
يغريه شيئًا يملك لم اإلحباط، به اشتد تغيريي عن عجز كلما رأسه، مثل لالنحناء قابل غري

العالم. تغيري عن عجز أن بعد ابنته إال
يف مؤرق الحقيقة، يف الحلم يذوب األول، زوجي مثل الكبري الحلم ضحية أبي راح
تحت وقلبه معصمه فوق اعة السَّ والنبض، للزمن املنتظمة الدقات يسمع والنهار، الليل
البطيء، املوت كدقات استمرارها يف مفزعة انتظامها، يف غريبة منتظمة دقات لوع، الضُّ
يميش كمن الظَّالم يف يندفع يعرفها، ال حرب إىل يذهب سالحه، حامًال النَّوم من يهبُّ
السماء، إىل يتطلع الوراء، إىل ينظر أن دون ف، يتوقَّ أن دون املوت فوق يميش النَّوم، يف
فوق يميش وهو يعيش! يا يعيش باسمه: تهتف النَّاس األعناق، فوق محموًال صورته يرى
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بالنَّرص، يحلم مهزوم الفرح، ينشد حزين الرَّاحة، عن يبحث مرهق سالحه، حامًال السحب
ال الهزيمة، يف غارقون كلهم موتى، كلهم ميتة، حوله من الوجوه خيال، مثل وحَده يميش
طلقات الهواء، يف تطري الورق فوق كلمات مقصوًفا، قلًما أو مكسوًرا سالًحا إال يملكون
املوت أهو الفرح؟ أم الحزن دموع أهي الدموع، يف غارقتان عيناه املراق، والدم الرصاص

جديدة؟ حياة نحو االنطالق أم
يل يحكي جواري، إىل يميش رشيف الجيزة، يف النيل شاطئ عىل ألتمىشَّ أخرج كنت
عرشسنوات ،١٩٦٣ عام وخرج ١٩٤٩ عام دخل جن، السِّ يف عاًما عرش أربعة جن، السِّ عن
قطع ة، اقَّ الشَّ األشغال مع ١٩٦٣ حتى ١٩٥٣ من النارص عبد جمال حكم تحت منها

زعبل. وأبو ُطَرة سجن يف الجبل يف األحجار
وجوه الطَّريق، يف النَّاس أرمق صامتة جواره إىل أميش وأنا الذكريات رشيف يسرتجع
كاألسرية، يدها يقبضعىل زوجته منهم واحد كل إىلجوار منكرسة، عيونهم متهدلة، الرَِّجال
بطيئات الخطو ثقيالت رفيعة، كعوب فوق يتأرجحن مربعة، سمينة أجسادهن النِّساء
يف يتفتحن كالزَّهور رشيقات، نحيفات بناتهن تسري جوارهن إىل عالية، بطونهم الحركة،
القلب مكسورات الزِّفاف ليلة بعد أمهاتهن مثل يصبحن القطف، موسم يأتي ثم الرَّبيع،

مرتهالت.
شارع يف رشيف بجوار أميش وأنا يونيو، ١٠ بط بالضَّ يونيو، شهر ١٩٦٧ عام إنَّه
الليل يف تميش النَّاس ظالم، الدنيا بقليل، الفجر طلوع قبل صباًحا الرابعة الساعة الجيزة،
الحرب بالسالح، يطالبون الهزيمة، ضد يهتفون بيوتهم من خرجوا الحلم، يف يمشون كمن
يوم مثل لقدم، مكان ال الشوارع، تغطي األجساد حرَّة، مرص تحيا املوت، حتى والقتال
مشيت كما رشيف، جوار أميشإىل وأنا أفواًجا، أفواًجا القبور من ينهضاملوتى الحرشحني
ثابتة، األرضهادئة فوق الخطوة عاًما، عرش ستة منذ الصامتة املظاهرة يف أحمد جوار إىل
مرصحرة، تحيا ذاته، والحلم ذاته الربيق يكسوهما العينان وت، الصَّ يُشبه هادئ الصوت
يف املاليني النَّرص، حتى سنقاتل اإلذاعات يف يهتف النارص عبد صوت الوطن، فداء نموت

النرص! النرص! واحد: نَفس يف تهتف وارع الشَّ
املدرسة يف منوف، يف االبتدائية املدرسة يف معهم، أهتف وأنا عمري من العارشة منذ
الحكمة، بدار األطباء نقابة يف العيني، قرص شارع يف الطب كلية يف حلوان، يف الثانوية
والسويس واإلسكندرية القاهرة شوارع ويف األمة، مجلس بشارع ة حَّ الصِّ وزارة يف

وأسوان. وقنا وأسيوط واملنيا سويف وبني والفيوم والجيزة وبورسعيد واإلسماعيلية
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الحلم بريق يكسوهما عيناه النرص! حتى املوت النَّاس: مع يهتف رشيف سمعت
باألشغال حكم بعد جن السِّ من خرج تجف. وال تسقط ال الحبيسة كالدمعة الطفويل،
يفقد لم كان، مما صالبة أكثر الرَّأس منتصب العود نحيف خرج عاًما، عرش أربعة الشاقة
يف يندفع سالحه، حامًال النَّوم من يهبُّ الثَّورة، يف والنَّهار باللَّيل يفكر األمل، وال الحلم
ثم ويخرج جن السِّ يدخل البوليس، أيدي بني يسقط يتوقف، ال املوت فوق يميش الظَّالم
يتناثر ويثرثرون، يتكلمون حوله من الرَِّجال يفكر، صامتًا جواري إىل يسري ويخرج. يدخل
واحد وقت يف يتكلمون بعًضا، بعُضهم يقاطع الكالم، عن ون يكفُّ ال لعابهم، رذاذ الجو يف

الجميع. صمت تكلَّم وإذا صامت، وهو
االتحاد يف أعضاء النَّاس أصبح ١٩٦٢ عام االشرتاكية القرارات صدرت أن منذ
يتخلف لم الوحيد، الحزَب واملوظفات املوظفون ودخل اإلدارية األوامر صدرت االشرتاكي،
جهاز أقدم الحكومي، الجهاز من خوًفا ْولة الدَّ مؤسسات أو الجامعات أو الوزارات يف أحد
االحتالل أو الفراعنة حكم إال املرصي عب الشَّ يعرف لم الفراعنة، منذ البرشي التَّاريخ يف
األسماء تغريت بعد، املرصي عب الشَّ يتحرر ولم والعرشون الواحد القرن جاء األجنبي.
االحتالل ومعه حاله عىل فرعون وبقي واالستبداد، االستعباد وطرق واأللقاب والوجوه
ما رسعان ثم قليلة أعوام بضعة األجنبية السيطرة من املرصي عب الشَّ تخلَّص األجنبي،

عادوا.
بأعوام الهزيمة قبل النَّارص عبد جمال لسان عىل تجري كانت «االشرتاكية» كلمة
رجال ألسنة عىل يجري ْولة الدَّ رئيس لسان عىل يجري ما ،١٩٦٢ عام منذ بط بالضَّ قليلة،
بدأت واملجالت. حف الصُّ يف األقالم أصحاب من فني واملثقَّ واملوظفني الوزراء من البالط
واألدباء ْولة الدَّ رجال كبار حوله ِمْن الرَّئيس يِّد السَّ التلفزيون، شاشة عىل تظهر الوجوه
فئات إحدى املثقفني، فئة تحت يندرجون النُّخبة، لقب يحملون أصبحوا َحفيني، والصَّ
كلمة واملثقفون». الوطنيَّة والرَّأسمالية والجنود والفالحون «العمال الخمسة العامل عب الشَّ
الطبقي اع الرصِّ عىل تنطوي طبقة، كلمة مفردها طبقات، كلمة من براءة أكثر تبدو فئات
الطَّبقات»، بني الفوارق «تذويب جديدة عبارة ينطق أصبح ْولة الدَّ رئيس يوعيَّة. الشُّ أو
ينطقون األقالم، وأصحاب واملثقفون البالط رجال يرددها مكان، كل يف العبارة انترشت
يف الذال حرف نُطق عند لسانَهم يُخرجون ذاتها، واللهجة ْولة، الدَّ رئيس بصوت العبارة

«تذويب». كلمة
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من الفقرية جذورها بطة اكتشفت وسامية، وصفية هي صديقتي تزال ال بطة كانت
مصانع يف عامًال كان أباه أن اكتشف حمدي الدُّكتور زوجها السنبالوين، قرية يف الفالحني
ياقة لها املحلة، تيل من ُكْحلية زرقاء بدلة حمدي الدُّكتور ارتدى الكربى، باملحلة النسيج
ودخل االنتخابات يف نفسه رشح الخارجية، وزير ياقة تُشبه األناقة شديدة اة ُمنَشَّ مكوية

العمال. فئة تحت عب الشَّ مجلس
الفالحني، فئة تحت االنتخابات يف صفية صديقتي زوج مصطفى الدُّكتور ينجح لم
يِّد السَّ مثل ذاتها بالحركة أصابعه بني السبحة وتحريك والطاقية، الجلباب ارتدائه رغم
يف االشرتاكية عن جديًدا كتابًا أصدر أنه إال البالط، ورجال واملثقفني والوزراء الرَّئيس
قال اإللحادية. يَّة املادِّ يوعيَّة والشُّ اإلسالمية اإليمانية االشرتاكية بني الخالف أوضح اإلسالم،
اشرتاكيٍّا كان ملسو هيلع هللا ىلص والرسول عنه، هللا ريض اْلِغَفاِريِّ ذَرٍّ بأبي اإلسالم يف بدأت االشرتاكية
ثم العربية، الجزيرة يف الطبقات بني الفوارق» «تذويب أجل من قريش أغنياء يحارب
درجات، النَّاس خلق هللا ألن الفوارق؛ إلغاء تعني ال الفوارق» «تذويب كلمة قائًال: استطرد
بدون العالم ترى يوعيَّة الشُّ اإللحادية، يوعيَّة والشُّ اإليمانية االشرتاكية بني الفرق هو وهذا
يقبل ال نص القرآن ويف َماوية، السَّ الكتب يف هللا كالم يخالف مما اإلطالق، عىل طبقات
وطبقة أعىل طبقة طبقة، فوق طبقة طبقات، أي درجات، هللاُ خلَقنا التَّأويل، وال التَّفسري
عليهن والرَِّجال األنثى، من أعىل الذكر لكن وأنثى، ذكر واحدة نْفس من هللا وخلقنا أدنى،
القرآن يف هللا كالم يخالفن بالرَّجل املرأة مساواة يحاولن الالئي النِّساء هؤالء إن درجة،

َماوية. السَّ والكتب
مصطفى الدُّكتور اسمه مرص، يف املفكرين كبار أحَد مصطفى الدُّكتور أصبح
درجات خلقوا النَّاس بأن تؤمن صفيَّة كانت صفيَّة. الدُّكتورة صديقتي زوج الزُّهريي،
تكن لم سامية صديقتي درجة. املرأة عن يرتفع الرَّجل بأن تؤمن لم لكنها طبقات، أو
بني فرق ال اْلُمْشط، كأسنان سواسية النَّاس وتقول: شفتيها تمط مًعا، بالفكرتني تؤمن
بالضحك، تكركر بطة تعد لم والتقوى. بالصالح إال امرأة وال رجل وال وأعجمي عربي
عن الضيق الحريري فستانها يكشف الساق، فوق الساق تضع وقار يف تجلس أصبحت
االشرتاكي، االتحاد يف كبريًا منصبًا تحتل بطة أصبحت باللحم، مكتنزتني كبريتني ركبتني
أعضاء صحفية؟ إىل طبيبة من بطة تحولت كيف َحفيني، الصَّ نقابة يف بارًزا وعضًوا
املناصب احتلوا واإلعالم، الثقافة وزارة اسمها جديدة وزارة دخول االشرتاكي االتحاد
ودور الجديدة حفيَّة الصَّ سات واملؤسَّ اإلذاعة، ومبنى الجديد، التلفزيون مبنى يف العالية
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ائمة. الدَّ اللِّجان لقب تحمل أصبحت التي واللِّجان ائم الدَّ األعىل الثَّقافة ومجلس النَّرش
هلل. الدوام تقول: كانت إبراهيم أم

اشة الشَّ فوق تظهر التلفزيون، جهاز يف ائمة الدَّ اللِّجان إلحدى رئيسة بطة أصبحت
بدًال االشتغاكية تقول: غاء، إىل تقلبه الراء حرف عدا فيما وقوًرا أصبح صوتها تتحدث،
يلتوي حاولت، مهما تغيريها تستطع لم الطفولة منذ اللسان يف اللدغة هذه االشرتاكية، من
قليًال تشهق الحْلق، يف غصة هي كأنما الكلمة، تنطق وهي السمني القصري وعنقها لسانها
رأسها فوق املصفوفة الباروكة أو األسود بالشعر مزهوَّة أعىل إىل عنقها تمد كاملختنقة
املكتنزتني الحمراوين شفتيها تمط رأسها، من أكرب هرم شكل عىل درجات، فوق درجات
حك الضَّ عن تكف ال الدِّراَسة أيام منذ بطة وكانت سامية. صديقتي تشبه تكاد بحركة

األخرى. عىل إحداهما تنطبق أن يمكن ال كأنَّما دائًما منفرجتان شفتاها والكركرة،
مجلس يف املكائد ِنْسف عىل الحصول حقهم ومن املجتمع ِنْسف والفالحون ال «العمَّ

عب.» الشَّ
إىل رشيف بالجيزة، بيتي يف الصغرية اشة الشَّ أمام جالسة وأنا أذني يف يرنُّ صوتها
«نصف من بدًال املجتمع» «نسف تقول يسمعها حني هدوء يف يبتسم حديثها، يتابع جواري
جوارها إىل عب». الشَّ مجلس يف «املقاعد من بدًال عب» الشَّ مجلس يف و«املكائد املجتمع»،
إحدى يرأس الوزير، أعوان من أصبح للسياسة، وتفرغ الطب ترك رشاد، الدُّكتور يجلس
الراء، حرف نطق عن بطة مثل يعجز التلفزيون، شاشة عىل يظهر ائمة، الدَّ العليا اللِّجان
مدخل أو ة حَّ الصِّ وزارة فناء يف أحيانًا بي يلتقي الدِّيموقراطيَّة، بدل الديموكغاتية يقول:
نوال الرقيق: بصوته ويهتف يستوقفني العيني، قرص شارع يف الحكمة بدار األطباء نقابة
(يعني خطيغ! تشاغم مديكي لكن التلج، زي خالص أبيض بقه شعرك معقول! مش

«جاذبية». العربية باللغة تعني «تشارم» وكلمة خطري)، تشارم
شاشة عىل إال رشاد بالدُّكتور ألتِق لم ١٩٦٢ عام عبية الشَّ للقوى الوطني املؤتمر منذ
أنه إال ،١٩٦٢ عام مثيل الوطني املؤتمر يف عضًوا كان بالصدفة. الطريق يف أو التلفزيون،
مع الخلفيَّة ُفوف الصُّ يف أجلس كنت املثقفة، النُّخبة مع األماميَّة ُفوف الصُّ يف يجلس كان
جمال منهم املنصة، فوق الجالسون سمعه بصوت قلت الكالم يف دوري جاء حني باب. الشَّ
هذا أحمر، بوله الذي هو الفالح أقول وأنا الوجوه تعكرت اخليَّة، الدَّ ووزير النارص عبد
ينترش البول؟! مع الدم ينزف ال مرص يف واحد فالح أهناك الفالحة، جدتي من سمعته ما
ورقة فوق الثالثي اسمي اخلية الدَّ وزير سجل .٪٩٩ بنسبة الريف يف البلهارسيا مرض
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الجيزة، يف للجامعة الخارجي الباب عند رشاد الدُّكتور استوقفني االجتماع بعد أمامه.
االشتغاكية عىل واضح تهكم ده أحمر؟! بوله الفالح نوال؟ يا يتآل كالم ده بأه وقال:

الرَّيس). وسيادة االشرتاكية (يعني شخصيٍّا الغيِّس وسيادة
يف صغري دوسيه يل أصبح السوداء، القائمة اسمي دخل ١٩٦٢ عام املؤتمر هذا منذ
بعد أولد. أن قبل مات الذي السعداوي والجد األب الثالثي، اسمي يحمل اخلية الدَّ وزارة
السمعة سيئة أخرى كلمة اسمي إىل أضيف ١٩٦٤ ديسمرب يف حتاتة رشيف تزوجت أن
باللون تَْصَطِبغ سابقة جريمة يل «حمراء»، سوءًا أكثر كلمة إليها يضيفون «شيوعية»
كالرَّجل ليست الحمراء املرأة أيًضا، امرأة وأنا األحمر وبوله الفالح عن عبارتي هي األحمر،
للرَّجل يمكن يوعي؛ الشُّ الباشا تعني األحمر» «الباشا يسمونه رجل مرص يف كان األحمر،
تندرج فهي الحمراء» «املرأة أما سياسية، كلمة فهي بأخالقه، املساس دون أحمر يكون أن
أما املوِمس تعني اللغة يف ارع» الشَّ «امرأة مثل األخالق، بند تحت — الحمراء الليايل مثل —
األبي الرَّجل يعني الحر» «الرحل عب، الشَّ فئات من الكادح املواطن فهو ارع» الشَّ «رجل
تدعو إباحية فهي املرأة حرية إىل الداعية أو الحرة» «املرأة أما الحرية، عن املدافع الشجاع

األخالقي. الفساد إىل
تحت الشقة أصبحت بالجيزة، مراد بشارع الصغرية شقتي يف معي رشيف سكن
بحسب متقطعة دائمة غري مراقبة كانت منها، انتقلنا حتى عاًما وعرشين ثمانية املراقبة
نظرية دون الوسط يف يستقر واليمني، اليسار بني مذبذب حكم مرص، يف الحكم ذبذبات
يوًما يْطان كالشَّ االستعمار يلعن وليلة، يوم بني النقيض إىل النقيض من ينتقل فكر، أو
إىل األعداء أو أعداء، إىل األصدقاء يتحول وذاك هذا بني ما آخر، يوم يف كاإلله ويقدسه

أصدقاء.
الثالثينات بداية يف ولدت منذ الهزيمة، إىل إال النِّهاية يف يؤدي ال الحكم هذا مثل
ودولة اإلنجليز، محل األمريكان حل الهزيمة، وراء الهزيمة إال بالدنا تشهد لم اليوم حتى
من املوعودة هللا بأرض تحلم العليا، والسلطة النووية الرتسانة تملك أصبحت إرسائيل
عهد منذ .١٩٩١ عام الخليج حرب بعد عنها بعيًدا الفرات يعد لم الفرات، إىل النيل
نطق عن املثقفة والنُّخبة البالط رجال كفَّ ١٩٧٤ عام االنفتاح عرص وبداية السادات
امِلائة، يف النصف مجتمع إىل مرص عادت املحظورة، الكلمات من أصبحت االشرتاكية، كلمة
القديم، امللكي العهد منذ املغلقة أبوابها البورصة َفتحت ثراءً، واألثرياء فقًرا الفقراء ازداد
السادات قرص يف املثقفة النُّخبة من نفر ع تجمَّ والليربالية، الدِّيموقراطيَّة كلمة انترشت
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هو الحكومة حزب أصبح ياسيَّة، السِّ واألحزاب املعارضة بإنشاء جمهوري قرار وصدر
ابتلعت كما ووسط، ويسار يمني األخرى، األحزاب يبتلع أن الرضورة عند يمكن األكرب،

الصغرية. الثعابني موىس عصا
حف الصُّ إحدى عب، الشَّ بجريدة مقاًال كتبت الحال، بطبيعة حزب أي أدخل لم
«من بعنوان مقاًال كان املعارضة، األحزاب أحد العمل، حزب اسم حملت التي الجديدة
رجال اقتحم ١٩٨١ سبتمرب ٦ يوم ويف الحاكم؟» أم عب الشَّ مرص، يف األحزاب ينشئ
بالقناطر النِّساء سجن إىل وأخذوني الباب كرسوا بالجيزة، مراد شارع يف بيتي البوليس
أجنبيَّة دولة لحساب مرص يف الحكم نظام لقلب بالتَّآمر متهمة نفيس وجدت الخريية،

أعرف. ال بالذات؟! بلغاريا ملاذا بلغاريا، اسمها
ال بلغاري، رجل أو بلغارية بامرأة معرفة يل ليس بلغاريا، إىل حياتي يف أسافر لم
العالم. خريطة فوق موقعها أنىس بلغاريا، عن شيئًا أعرف أكاد ال البلغارية، اللغة أعرف
التهمة هذه لكن البالد، كل يف العهود، كل يف معروف أمر للمعارضني التهم تلفيق إن
عىل بلغاريا مع تتآمري نوال يا كده ويقول: رشيف يضحك بالنكتة، تكون ما أشبه كانت

يل؟! تقويل ما غري من الحكم نظام قلب
التقيت حني ،١٩٦٨ عام صيف لقريتي زيارة يف إال ١٩٦٧ هزيمة مأساة أدرك لم
راقًدا كان .١٩٤٨ حرب من يعد لم الذي أبيه اسم عىل اسمه إبراهيم، أم دادة بحفيد
البكاء، من ذبلت عيونهن صمت، يف يبكني النِّساء حوله من األرض، عىل الحصرية فوق
ينتقم إلهي املكتوم: كالنحيب خافية جماعية بأصوات يولولن الرُّموش، عنها سقطت
بالطَُّرح ملفوفة رءوسهن بالشمس، محروقة ممصوصة ضامرة وجوههن ميخا! يا منك
تكاد أمه ى، بالحمَّ يَْهِذي الحصرية فوق راقد وإبراهيم الرتاب، بلون الجالليب السوداء،
بطَرف العَرق ابنها وجه عن تمسح وإعياءً، ذبوًال أكثر لكنها إبراهيم، أم دادة أمها تشبه
لكنه املوت من نجا الحرب، يف له حدث ما يحكي وابنها صوت بال تبكي السوداء، طرحتها

إنسان. ُحطام عاد
كان بأيام، الحرب إىل يذهب أن قبل والعرشين الواحد عامه بلغ قد إبراهيم كان
ترك ،١٩٦٧ مايو شهر يف االستدعاء أمر جاءه زهرية، عمته ابنة من زواجه لحفل يستعد
حرة. مرص تحيا الوطن، هللا، يهتف: وانطلق العسكري الزي ارتدى والعروسة، القرية
قامت العريش. يف الفحم مغارة من بالقرب الحما بري منطقة إىل لوه ورحَّ رأسه حلقوا
انترصنا يقول املذيع سمع الراديو، من ذلك عرف الحما، بري يف وهو يونيو ٥ يوم الحرب
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به تحيط اإلرسائيلية بالدبابات يونيو ٨ يوم بالضبط أيام ثالثة بعد فوجئ ثم انترصنا.
قائدها. وقتل بالكامل كتيبته تدمري وتم الجنود، وبزمالئه

جبهته فوق العرَق ه أمُّ تمسح صوت، بدون ويجهش يديه بني رأسه إبراهيم يمسك
معاك مني وكان ابنها: عن منهن واحدة كل تسأله الهثات، النِّساء ترمقه جلبابها، بطَرف
قف السَّ يرمق بعينيه، إبراهيم يرببش إبراهيم؟ يا معاك مني كان فاكر مش إبراهيم؟ يا
قائد لكن معايا كان مني فاكر مش ويقول: يديه بني رأسه يمسك الهباب، بلون األسود

األرسى. مع وقتلوه أخذوه الحكيم، عبد فؤاد اسمه كان الكتيبة
فاكر مش النِّسوة: إحدى تسأله املاء، ُكوَز ه أمُّ تُناوله ريَقه، يبتلع إبراهيم يسكت
كان أنيس اسمه واحد معايا كان إبراهيم: يتذكر إبراهيم؟ يا معاك كانوا اليل من حد اسم
دبابة وجت جمعة، اسمه بورسعيد من تاني وواحد اإلسماعيلية، من متطوًعا شاويًشا
بَّابة، الدَّ جنزير عالمة فوق صفني شكل األرضعىل ع نرقد إننا أمرونا األرض، عىل ومشيت
اليل وكان األرض، يف تدِفنَّا عشان علينا هاجمة ترجع وبعدين عنا تميشبعيد بَّابة الدَّ وكانت
إبراهيم يا خالص لنفيس: وقلت بالنار، يرضبوه بَّابة الدَّ من نفسه ينقذ عشان واقف يقوم
الجبني. عىل مكتوب مصرينا ده عمر ناقص بيموت وماحدش ينتهي، عمرك إن أراد ربنا

األرض. ع الرَّاقدين فني الصَّ بني باملدافع ترضب كانت ماشية وهي بَّابة والدَّ
وأنيس، أنا جديد عمر يل كتب وربنا بورسعيد، من جمعة منهم مات، اليل ومات
كبري جرح فيها اليمني ودراعي اإلحساس فاقد تقريبًا وكنت عربيَّة، جوَّه الليل يف أخذونا
الشائكة باألسالك وحوطونا الصحراء يف بعيد مكان يف وحطُّونا إيه، من عارف مش ينزف
الطَُّرح النِّسوة وتمزق يلهث، الكالم، عن إبراهيم يتوقف ميخا. اسمه حارس علينا وحطُّوا
كوز تناوله أمه ميخا! يا جهنم نار يف يحرقك ربنا واحد: نَفس يف يرصخن وداء، السَّ
عددنا كان أمه، يا ميخا شكل أنىس يمكن ال ترببشان: بعينني يرمقها عرقه، تمسح املاء
علينا ويرضب عرشة، صف كل صفوف، نقف يعني عرشة؛ عرشة قال وميخا تلتمية حوايل

الرَّشاش.
ونقف عرشة، عرشة قال ميخا وبعدين صاحي، لسه واليل مات اليل يندفن، الكل وكان
لقي وإذا ُفوف الصُّ يعد ميخا يميش مرت، والصف الصف بني عرشة، صف كل صفوف،
يطلعهم برضه، اتنني منه ياخد واحد زايد صف أو اتنني، منه ياخذ واحد ناقص صف
عرشة يقول وبعدين زمايلكم. وادفنوا احفروا يالال لنا ويقول بالنار، ويرضبهم جنب عىل
اليل الشمال، يف ومجموعة اليمني يف مجموعة قسمنا الباقيني احنا بالنار. ويرضب عرشة،
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صاحي لكن بالرصاص مرضوب زميل بإيديا دفنت وأنا وتدفن، تحفر عليها اليمني يف
اردم يل يقول صاحي وزمييل مدفع ضهري ويف عليه الرمل بارمي وأنا عيني، يف وعينيه
األرض. ع ووقعت بي دارت الدنيا عينيه عىل الرمل ردمت وملا برسعة، عيلَّ خلص ُدفعة يا
وجنبي الصحراء يف ماشية عربية جوة نفيس لقيت ُفقت وملا اإلحساس، فاقد كنت
يف العربيَّة من وقفزنا ننط. يالال قال عرفته، اليل الوحيد هو بأنيس، أوي وفرحت أنيس
العريش، بحر هو كان البحر، وصلنا ما لغاية يوم وراء يوم الصحراء يف ومشينا الضاملة
حلقت املرياج الطيارات وجت معاهم. مشينا البحر عىل ماشيني أوي كترية أعداد ولقينا
وشفت علينا، وترضب األرض تلمس ويمكن األمامية عجلتها تنزل الطَّيارة كانت فوقنا،
املرياج وبعد رأس. غري من الهواء يف طاير جسم أو جسم، غري من الهواء يف طايرة رأس
ومش مبلول البحر من وخرجت البحر، من واحد واحد تصطاد الهيلوكوبرت الطيارات جت
يوم االحتياط من استدعوني وإنَّهم إبراهيم اسمي إن افتكرت وبعدين مني، أنا عارف
عارف. مش البحر يف غرق أو مات إنه يظهر عليه، ر أدوَّ وُرحت أنيس وافتكرت مايو، ٢٥
جن، السِّ وأخذوني جيب عربيَّات جت لكن بيدي، ياخد ربنا يمكن وأقول البحر ع ومشيت
من أسري إنَّي قالوا سافرت. ما يوم من بط بالضَّ شهر يعني يونيو، ٢٥ هو ده اليوم وكان
وكتفونا عينينا عصبوا أسماءهم، عرفش ما كتري زمايل معايا وكان سبع، بري يف األرسى
إزاي عارف مش وأنا مات، اليل فيه مات عتليت، اسمه تاني لسجن ونقلونا الفراخ زي
إني وعرفت اجهز، قالوا يوم جه ما لغاية أموت، إني ربنا أدعي كنت يوم كل لكن عشت،
تسع يعني ،١٩٦٨ فرباير ٢٦ ده اليوم كان األرسى، تبادل يف مجموعة ضمن بلدي راجع

االحتياط. من استدعوني ما أول من ويوم شهور
املالريا، بحمى كاملصاب ينتفض أسنانه، تصطكُّ يرتعش، كان طويًال، إبراهيم سكت
إلهي يشفيه دوا له واكتبي عليه اكشفي ضكطورة يا يخليكي ربنا أذني: يف أمه همسْت

رب! يا املصايب رش يكفيكي
شفتاه انفرجت أفحصه وأنا عضوي، مرض أي أو بالحمى مريًضا إبراهيم يكن لم
خرجت ما يوم من دكتورة يا أنام مشقادر وصوتخافت: أنفاسمتحرشجة عن الزرقاوان
يف إبراهيم ويحملق بإيديا. دفنتهم اليل وزماييل ماتوا اليل زماييل بافتكر وأنا عتليت من
وكل الصحراء، يف الرمل يف زماييل دفنت دول بإيديا ويهمس: املرتعشتني الناحلتني يديه
ويقول عيني يف عينيه صاحي وهو أنيس عىل الرمل أردم حراء الصَّ يف واقف إني أحلم ليلة
كانش وما البحر يف غرق دكتورة يا أنيس إن مع إبراهيم؟! يا كده تعمل إبراهيم يا كده يل

إبراهيم؟! يا كده إبراهيم يا كده يقويل يخليه اليل إيه الرمل، يف اندفنوا اليل من واحد
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غري عندوش ما وتهمس: املشققة الكبرية بكفها دموَعها تمسح بالبكاء أمه وتجهش
ضكطورة. يا أنيس حكاية

الغطاء تحت يديه يُخفي أنيس، باسم يَْهِذي وهو إبراهيم أم دادة حفيد إبراهيم ومات
ميخا ده الرمل، يف زماييل دفنت اليل دول إيديا مش ناس يا أبًدا أبًدا ويرصخ: املهرتئ
يف ويولولن اب الرتُّ يف رءوسهن يمرمغن شعورهن يمزقن خدودهن، النسوة وتلطم ه! يامَّ

ميخا! يا أمك وقلب قلبك يحرق إلهي واحد: صوت
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واالسم والرَّائحة كل بالشَّ عرفتها أمي، عرفت أبي، هو من أعرف أن قبل املبكرة طفولتي يف
والعالم أبي ضد أمي مع أتضامن كنت جسمي. يشبه أو جسمي هو جسمها كان والجسم،
ماذا بالضبط أعرف ال طفلة كنت أمي، عن أبتعد جعلني حدث ما شيئًا لكن الخارجي؛
ربما أو أمي، وبني بيني يقف كان أبي هو ربما عني، أمي يبعد وماذا أمي، عن يبعدني
واالحرتام والرشف االسم يشء، كل هو األب أن يل يصوِّر يخدعني، كان الخارجي العالم هو

واآلخرة. والدنيا واملستقبل والحارض واملايض والعلم والدين
أمي، أجل من الخارجي والعالم أبي ضد أثور بدأت هذا، كل من يشء لآلن يكن لم
الخارجي والعالم أبي مع تضامنت لكنها معي، وتتضامن تفرح سوف أمي أن تصورت
األوىل الصدمة تلقيت حني عمري من السادسة يف كنت طفولتي، يف صدمة أول هذه ضدي.
وساقي، ذراعي تربط الفراش، من تنتزعني الغليظة واأليادي تبتسم واقفة رأيتها أمي، من

جسدي. من عضًوا باملوَىس وتستأصل
من أكثر عيلَّ يحنو كأنَّما أبي بدا أبي، نحو أتجه أصبحت أمي، يف أمل خيبة أصابتني
أدري؟! أن دون عقيل إىل ب ترسَّ َوهٍم وأي خديعة أي ي، أُمِّ من أكثر يحبني وكأنَّما أمي،

أن بعد ربما أو بقليل أمي تموَت أن قبل الوهم؟ هذا أعيش وأنا العمر من مىض كم
عن تكشف املاء، تحت الغارق الثلج جبل مثل الحقيقة كانت الحقيقة، أدرك بدأت ماتت

جزءًا. جزءًا نفسها
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النِّساء تضامن أن أدركت جن السِّ دخلت أن وبعد العمر من الخمسني بلغت حني
بعد النِّساء. نحن بيننا التَّضامن إال جن السِّ إدارة يهدد يكن لم النووي، الح السِّ من أخطر

الحاكم. النظام يُسقط أن يمكن النِّساء تضامن أن أدركت جن السِّ من خرجت أن
جميًعا، ياسيَّة السِّ األحزاب نظر يف املحرَّمات من النِّساء تنظيم كان السبب ألهذا
١٩٨٢ عام مرص يف النِّساء صفوف تجميع بدأنا منذ ومعارضة؟! وحكومة ويساًرا، يمينًا
النِّساء. د توحِّ أن يمكن محاولة أي رضب عىل الحكومية وغري الحكومية القوى تضافرت
إرضاء ابنتها ترضب التي كاألم الرَِّجال، مثل املحاولة يرضبن كنَّ أنفسهن النِّساء
بعد ُرضبت؟ محاولة كم ٢٠٠٠ العام هذا وحتى ١٩٨٢ عام منذ الحاكم. األب أو للزوج
جهود توحيد نحاول عاًما عرش ثمانية النِّساء، صفوف ونجمع جديد ننهضمن رضبة كل
شخص ِمائة من أكثر تحضريية، لجنة شكَّلنا ١٩٩٩ عام ويف جدوى. دون املرصية املرأة
الجمعيات بني الدعوة نرشنا االجتماعات، عقدنا املرصي. النسائي االتحاد تكوين أجل من
وجمعيات باب، والشَّ الشابَّات من كبرية أعداد لها تحمست تنترش، الفكرة بدأت النسائية.
بدء عن لإلعالن ١٩٩٩ عام أغسطس ٢٢ يوم اجتماع عقد قررنا املحافظات. يف املرأة
صحفية بحملة فوجئنا قليلة بأيام االجتماع موعد قبل املرصي. النِّسائي االتحاد تكوين

قانوني. غري االجتماع هذا إن حكومية وترصيحات االجتماع ضد
يوضح املرأة»، قضية يف جديدة «معركة بعنوان كامًال كتابًا نرشت ١٩٩٢ عام ويف
يوم قانوني، غري بقرار العربية املرأة تضامن جمعية املرصية الحكومة أغلقت كيف الكتاب
وانقىض ْولة، الدَّ بمجلس اإلدارية املحكمة يف الحكومة ضد قضية رفعنا ،١٩٩١ يونيو ١٥

املحكمة. قرار يصدر أن دون أعوام تسعة
هي العام هذا جديدة بدأتظاهرة النِّساء. تضامن أجل من اليوم حتى املعركة وتستمر
ابنتها حياة عن أم دافعت ٢٠٠٠ يونيو ١٧ يوم األخ، أو األب ضد ابنتها مع األم تضامن
الحمل عالمات وبدأت ِسفاًحا، وحملت لالغتصاب تعرَّضت غرية الصَّ االبنة املوت، حتى
طشت أبو ملركز التَّابعة «الرَّواتب» قرية أهل بني األمر ذاع الصغرية. الفتاة عىل تظهر
ملحو الفتاة قتل قراًرا؛ واتخذوا مجلًسا األرسة رجال عقد مرص. صعيد يف قنا بمحافظة
ذلك يف ويساعده عليها، لإلجهاز الدين) نور بدر (اسمه شقيقها عىل االختيار وقع العار،
رجال أربعة راشد)، (أحمد أبيها عم وابن محمود) (عبده عمتها وابن الفتاح) (عبد عمها
أمها لكن لقتلها، بمفردها الصغرية الفتاة استدرجوا األرض. يف بالفئوس يعملون اء أشدَّ
عىل الرَِّجال اتفق ابنتها، قتل دون تَُحول باملرصاد لهم تقف كانت ذلك، أدركت الواعية
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العار عىل تغطيًة منها يتزوج سوف محمود عبده عمتها ابن إن قالوا وابنتها، األم خداع
الحمل من إجهاضها بعد منها سيتزوج ولكنه نعرف) ال الحمل يف تسبب الذي هو (ربما

َفاح. السِّ
اإلجهاض، عملية ملتابعة األرسة سيدات بعض مع ابنتها مع الذهاب عىل األم ت أرصَّ
املالحظة تحت أيام ثالثة الفتاة ظلت حمادي، نجع يف طبيب عيادة داخل تمت التي
ابنتها؛ لقتل تَُدبَّر مؤامرة أن أحست ابنتها، عودة األم طلبت الثالث اليوم ويف بالعيادة،
العودة يف ابنتها ملرافقة األم اصطحاب تم ملكروه. ابنتها تعرضت إذا الرشطة بإبالغ هددت
بعيد زراعي طريق يف السري عىل أجرة سائق مع واتفقوا محمود، عبده عمتها ابن بصحبة
اآلخرون الثالثة الرَِّجال كان الحادث ليلة يف الجريمة. تنفيذ من لتمكينهم البيوت عن
تشبثت األم أن إال لقتلها، والدتها يد من الفتاة انتزاع حاولوا وهناك الطريق، يف ينتظرون
فح بالصَّ وتستعطفهم تستغيث وهي لها فداءً نفسها وقدَّمت ابنتها، لحماية استماتة يف
أصبحت حتى الرجال األربعة يرضبها األم جسد عىل هوت السواطري طعنات لكن عنها،
تمزيق وتم األم، قتل بعد بالسواطري الصغرية البنت عىل انهالوا ثم ابنتها، أمام ممزقة جثة

كبرية. بالستيك أكياس داخل الرتعة يف بها ألقوا قطعة، عرشة اثنتي إىل الجثتني
املوت، حتى ِسفاًحا الحامل ابنتها مع تتضامن أصبحت التي الجديدة األم هي هذه
يمكن ال العار. ملحو ابنتها قتل يف األرسة رجال مع تتضامن القريب املايض يف األم وكانت
ابنها يميش جوارها إىل بالفرح، تزغرد الشوارع يف تميش كانت التي األم هذه أنىس أن
لم جسها. عن رأسها فصل أن بعد كني السِّ سن عىل غرى الصُّ ابنتها رأس حامًال األكرب
رآها منه، الزَّواج يف وتفكر العمل يف زميلها تحب كانت بل ِسفاًحا، حملت قد الفتاة تكن
بالفرح، تزغرد األم وراحت بالسكني، عليها فانقض زميلها؛ مع ارع الشَّ يف تميش أخوها
خديعة أي دم؟! وأي عار أي بالدم، العار غسلت أن بعد الرَّأس مرفوعة جواره إىل وتميش

الطفولة. منذ عقيل يف يعشعش كان كما األمهات عقول يف يعشعش كان َوْهم وأي
ابنتي، يا فاسد العالم هذا يقول أبي كان أبي، صوت جوار إىل يخفت أمي صوت كان
ذكر، ألنه درجة مني أعىل أخي أن يرى أبي كان ذلك مع والكذب. الظلم دعامتني: عىل قائم

األنثيني. حظ مثل للذكر ويقول: مرصوف، من يعطيني ما ضعف يعطيه
تعارض أن ألمي يكن لم هللا، بكالم كالمه يدعم أبي كان شيئًا، لتقول ألمي أتطلع كنت

هللا. كالم
التهمة، بهذه تطاردني الحكومة بدأت القرية طبيبة كنت حني ١٩٥٧ عام منذ
إىل بالقوة البوليس حملها مريضة فتاة مع التَّضامن إال إثًما أقرتف لم هللا، كالم معارضة
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من جنسيٍّا ويغتصبها ليلة كلَّ يرضبها عاًما، وخمسني بواحد يكربها كان زوجها، بيت
زوجها، من الفتاة حماية واجبي املسئولة، الطبيبة كنت هلل. تصيل ساجدة وهي الخلف
النيل يف نفسها ألقت زوجها. إىل وأعادوها الفتاة انتزعوا مني، أقوى كان البوليس قوة لكن
تحت السوداء، القائمة اسمي دخل الدين، ضد بالعمل متهمة أصبحت وأنا أسبوع، بعد

هللا؟! عداوة يعني النِّساء بني التَّضامن هل هللا، عدوة اسم
تهمة إيلَّ أضيفت ١٩٦٢ عام ويف باهلل، اإليمان بعدم متهمة أصبحت ١٩٥٧ عام منذ
قد األطباء نقابة يف وزميالتي زمالئي كان املجيدة. بالثورة اإليمان عدم هي: جديدة
القاهرة جامعة قاعة يف عقد عبية، الشَّ للقوى الوطني املؤتمر يف عضًوا ألكون انتخبوني
تبارى ْولة. الدَّ رجال كبار الوزراء يتوسط املنصة النارصفوق عبد جلسجمال .١٩٦٢ عام
والظواهر البديهيات تالشت فجأة العامل، هو ومن الفالح هو من تعريف يف املؤتمر أعضاء
الحقيقي. الفالح هو ومن الحقيقي العامل هو من يعرف أحٌد يَُعْد لم كالشمس، الواضحة
هو الفالح قلت للكالم دوري جاء حني ياسة، السِّ بأالعيب العهد حديثة صغرية شابة كنت

أحمر. بوله الذي
أعرف أكن لم والعافية، ة حَّ الصِّ دليل األحمر البول إن تقول جدتي كانت طفولتي يف
كلية ويف بالبلهارسيا. يمرضون مرص يف الفالحني كل إن يقول أبي سمعت حتى الدم، أنه
بثالث عبية الشَّ للقوى الوطني املؤتمر قبل أبي ومات صادًقا، كان أبي أن عرفت الطب
الذين هؤالء وال العامل، هو ومن الفالح هو من تعريف حول املباراة يشهد لم سنوات.
مجلس أو الربملان ودخلوا الزُّْرق العفاريت أو الجالليب وارتدوا اإلفرنجية الِبَدل خلعوا

العمال. أو الفالحني اسم تحت عب الشَّ
ظلت .١٩٦١ سبتمرب يف وفشلت وسوريا، مرص بني الوحدة بدأت ١٩٥٨ فرباير يف
حف الصُّ تمتلئ العليا، الدوائر يف يدور عما شيئًا عب الشَّ يعرف ال مجهولة، الفشل أسباب

اإلشاعات. وترسي باألكاذيب
أجزائها، أهم الرقابة َحذفت قصيدة كتب يدور، ما يعرف اعر الشَّ رجاء صديقي كان
الوحدة قيام وراء االشرتاكية، خطر من سوريا إلنقاذ إال تَُقْم لم الوحدة أن عن فيها كشف
طردوه أرادوه، ما النارص عبد جمال ينقذ لم سوريا، يف واألثرياء البعث حزب رجال كان

االنفصال. وحدث سوريا من
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أو اليسار حزب إىل ينتمي رجاء يكن لم البوليس، من مطارًدا اعر الشَّ رجاء أصبح
للحياة طريق أمامه يكن لم يوعيَّة، بالشُّ متهًما أصبح القصائد، يكتب شاعًرا كان اليمني،

الوطن. خارج الهجرة إال
باألكاذيب. حف الصُّ امتألت الهزيمة، سبب أحد يعرف لم ١٩٦٧ عام هزيمة بعد
وشاعر سوريا من أديب مع باريس يف أعيش فيها: يقول الشاعر، رجاء من رسالة جاءتني
يف يحدث ما هنا نتابع واألدباء، الشعراء وجود يحتمل العربي الوطن يعد لم العراق، من
الواليات لها خططت كربى، هزيمة بل نكسة ليس يونيو ٥ يوم مرص يف حدث ما بالدنا.
سوريا، عىل للهجوم تستعد إرسائيل أن كذبًا السوفييتي االتحاد أبلغوا إرسائيل، مع املتحدة
عىل اعتدت إذا إرسائيل بتهديد النارص عبد قام القاهرة، إىل الخرب هذا موسكو أبلغت
ا مستعدٍّ النارص عبد جمال يكن لم الحرب. إىل مرص استدراج هي الخطة كانت سوريا.
القوات طرد عىل شجعوه به، غرَّروا املرصي الجيش يف األمريكيني املستشارين لكن للحرب،
يف املشارك الثالوث اعرتاض. دون برسعة الدولية القوات خرجت الشيخ، رشم من الدولية
مرص عىل الثالثي باالعتداء هذا يذكرك أال وفرنسا، وبريطانيا املتحدة الواليات الخطة:
بدأت حتى يخ الشِّ رشم من الدولية القوات خرجت إن ما إرسائيل؟! ورابعهم ،١٩٥٦ عام
يوم األرضصباح فوق نائم وهو كله املرصي الطريان رضبت مرص، عىل هجومها إرسائيل

بالكامل. سيناء اإلرسائييل الجيش واحتل ،١٩٦٧ يونيو ٥
يف الثغرة وقعت كيف يل يرشح الشاعر، رجاء من رسالة جاءتني ١٩٧٣ عام ويف
أحد وال األكاذيب تنرش حف الصُّ كانت املرصي. الجيش وخسائر ،١٩٧٣ أكتوبر حرب
ملا مشابًها دوًرا األمريكية املتحدة الواليات لعبت يقول: الشاعر رجاء كتب الحقيقة. يعرف
بمعركة ياسيَّة السِّ القضية يحرك أن يمكن أنه السادات أنور أقنعت ،١٩٦٧ حرب يف حدث
إىل ينطلق أن أراد بارليف خط أسقط أن بعد املرصي الجيش لكن محدودة، عسكرية
اإلرسائييل الجيش انتهز النار، بإيقاف أمًرا السادات أصدر هنا أبيب، تل إىل ومنها املضايق

الثغرة. وقعت هكذا املرصيني، الجنود ق وطوَّ الفرصة هذه
عام ديفيد كامب يف إرسائيل مع املعاهدة لتوقيع السادات استدراج الهزيمة هذه أعقب
من لتمسح ١٩٩١ عام الخليج حرب وجاءت العربية. الوحدة نعش يف مسمار أكرب ،١٩٧٦
إرسائيل. سيطرة تحت األوسط ق الرشَّ اسم منه بدًال وتضع العربي، العالم اسم الخريطة
عىل رشيف حصل مطاردتنا، عن الحكومة تكفَّ لم ١٩٦٤ عام رشيف تزوجت منذ
نفسه أغرق أعوام، أربعة املنفى يف وحده عاش .١٩٧٣ عام مرص وغادر الهند يف عمل
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بحياتهما يرتبطان واالبن، االبنة ألرَعى مرص يف بقيُت الهنود. وأحب والكتابة العمل يف
من نخَلعهما أن لنا يكن لم والصديقات، واألصدقاء واألهل والزميالت الزمالء املدرسة، يف

الغربة. ليعيشا املبكرة السن هذه يف جذورهما
يعد لم املنفى، يف أخرى أعوام ثالثة عاش الحبشة، يف أبابا أديس إىل رشيف انتقل ثم
يوم جن السِّ إىل ويأخذوني بيتنا باب البوليس رجال يكرس أن قبل ،١٩٨٠ عام مرصإال إىل

.١٩٨١ سبتمرب ٦
ظهرت الجيزة، يف بيتي عىل يرتدَّدن والشابات النِّساء بدأت جن السِّ من خروجي بعد
وعرشين ِمائة من األوىل النواة تكونت العربية، املرأة تضامن جمعية إنشاء فكرة األفق يف
املعرفة العقل، عن الحجاب رفع شعارنا: أصبح مرص. منها عربية بالد ثمانية من امرأة

قوة. النِّساء بني والتَّضامن قوة،
الحكومة وقفت األم، الجمعيَّة اسم تحت املرصي الفرع نؤسس بدأنا ١٩٨٢ عام يف
النرس، ْولة الدَّ بشعار ١٩٨٣ أغسطس ١٩ يف خطاب وصلني أعوام، ثالثة ضدنا املرصية

الواحد: بالحرف اآلتي يقول

أمن مباحث موافقة لعدم العربية املرأة تضامن جمعية تسجيل رفض تقرر
قسم الجنائي البحث إدارة القاهرة، أمن مديرية رد عىل االطالع بعد ْولة، الدَّ

العامة. اآلداب جرائم مكافحة

كيف أكشف أن أردت مرص، يف حف الصُّ جميع إىل الخطاب هذا من صورة أرسلت
تحت والدستور القانون الحكومة تنتهك كيف عب، الشَّ من املواطنات مع الحكومة تتعامل
االجتماعية، ئون الشُّ وزارة ضد صحفية حملة بدأت العامة. اآلداب جرائم مكافحة اسم
أكرب من األخبار جريدة أيًضا. الحكومة ومن واليسار اليمني من َحفيني الصَّ كبار قادها
عموًدا يكتب املرصيني، َحفيني الصَّ أكرب من أمني مصطفى مرص، يف الحكومية حف الصُّ
بالحرف يأتي ما نرش ١٩٨٣ أكتوبر ٢٣ يوم «فكرة»، عنوان تحت األخبار جريدة يف يوميٍّا

الواحد:

فكرة!
ومدرسات الجامعة، يف أستاذات بعضهن يِّدات، السَّ من عدد اجتمع عام منذ
جمعية تأليف عىل واتفقن بيوت، وربَّات وكاتبات وشاعرات وصحفيات بها

بها. واالرتقاء حقوقها عن والدفاع باملرأة النهوض َمهمتها املرأة» «تضامن
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النِّساء تكتيل عىل تعمل رجعية عنرصية حركة بأنها البعض واعرتض
تضامن جمعية ولكن املجتمع. ومشاكل املرأة مشاكل بني وتفصل الرَِّجال، ضد
بعض اشرتك وفعًال للرجال، عضويتها فتحت عندما االعرتاض هذا تفادت املرأة

الجمعيَّة. نشاط يف الرَِّجال
أسبوعني، كل مرة تجتمع مستمر، نشاط يف والجمعيَّة العام بداية ومنذ
بأهداف ترتبط التي الكتب بعض وتناقش وأدبية وفنية ثقافية ندوات وتقيم
والتلفزيون الصحافة ونظرة العامة املرأة مشاكل عن دراسات ونظمت الجمعيَّة.

املرصية. املرأة إىل والسينما واإلذاعة
بالجمعيَّة وإذا لشهرها، االجتماعية ئون الشُّ وزارة إىل الجمعيَّة وتقدمت
الجمعيَّة! هذه قيام ترفض العامة اآلداب جرائم مكافحة إدارة من خطابًا تتلقى
املساهمة هدفها بجمعيٍة اآلداب بوليس عالقة ما الجمعيَّة، عضوات وُدهشت
مشاكلها وربط املجاالت مختلف يف للمرأة والثقايف االجتماعي املستوى رفع يف
خصيَّة الشَّ وتنمية العمل، يف املرأة أمام جديدة مجاالت وفتح املجتمع، بمشاكل

املرصية؟! للمرأة األصلية
فاضح عمل الدِّيموقراطيَّة عن الكالم هل أَدب؟! ِقلَّة الحرية عن الحديث هل
نفهم َحياء؟! قلة االنتخابي حقها بمزاولة املرأة مطالبة هل العام؟! الطَّريق يف
اآلداب بوليس عالقة ما ولكن الفساد؟ محاربة اآلداب بوليس عمل يكون أن
الجمعيَّة أهداف يف يشء أي والشاعرات؟ واملؤلفات فات واملثقَّ الجامعة بأساتذة

حياء؟ قلة أو أدب قلة فيه
وصاحبة املعروفة الكاتبة السعداوي نوال الدُّكتورة هي الجمعيَّة رئيسة إن
اثنتا «اإلنسان»، هو لها كتاب وآِخر لغات، عدة إىل تُرجمت التي العديدة املؤلفات
يف أو البيت يف القهر عرف من كل «إىل ُمهًدى وهو واحدة، زنزانة يف امرأة عرشة
١٩٨١ سنة سبتمرب ٥ يف عليهن ُقبض سيدة ١٢ حياة عن رواية وهي جن»، السِّ
ومدرساتها الجامعة أساتذة أبرز من عدد وبينهن الحكومة! خصوم أنهن بتهمة

والكاتبات. حفيات والصُّ
أن رفض ولهذا حياء وقلة أدب قلة الكالم هذا أن اآلداب بوليس اعترب فهل

اللسان؟! طويلة الدُّكتورة هذه مثل رئيستها جمعية تكون
بجامعة الرتبية بكلية األستاذ ِسنَّة أبو منى الدُّكتور هي الجمعيَّة وسكرترية
عنان، ليىل والدُّكتورة الزيات، لطيفة الدُّكتورة الجمعيَّة أعضاء ومن شمس. عني
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رشدي وإنجي محفوظ، عفاف والدُّكتورة الرحمن، عبد عواطف والدُّكتورة
عطيات واألستاذات اليوم، بأخبار الكاتبة النور أبو وعائشة باألهرام، املحررة

… القادر عبد سهى والدُّكتورة حلمي ومنى محرز وشهرية األبنودي
اآلداب. بوليس إىل باملرأة يتعلق يشء كل تُحيل ْولة الدَّ إن يقولون

الذي الوقت يف عليه السكوت يمكن ال أمر فهذا صحيًحا، هذا كان وإذا
عب! الشَّ مجلس يف وعضوات وزارات ووكيالت وسفريات مرصوزيرات يف أصبح

تصدق! ال أو … صدق

أمني مصطفى

فتحي كتب االشرتاكي، العمل حزب بلسان الوقت ذلك يف الناطقة عب الشَّ جريدة ويف
عنوان: تحت ١٩٨٣ نوفمرب ٢٢ يف يقول مرص يف ياسة السِّ رجال أكرب من رضوان

بوليسية دولتنا
أرسل خطاب عىل فأطلعتني السعداوي، نوال الدُّكتورة الكاتبة األديبة تفضلت
بمنطقة بالواييل االجتماعية باإلدارة الفني للمكتب العام املدير يِّد السَّ من إليها
يقتيض سيادته من صادًرا قراًرا يتضمن ٩ / ٨ / ١٩٨٢ يف مؤرخ القاهرة،
كجزء إليه املشار الخطاب ذكر وقد املرأة»، «تضامن جمعية إشهار برفضعدم

ْولة. الدَّ أمن مباحث موافقة عدم نصه: ما له ومسبب الرفض قرار من
ال الحكومة، إدارات من إدارة أن من له نهاية ال عجب ني توالَّ أنني والحق
وأنها ْولة، الدَّ أمن مباحث لحساب تعمل أنها ببساطة تُعلن أن يف َحَرًجا تجد
وتعلن وتطيعها، بها فتعمل املباحث هذه من وتوجيهات أوامر رصاحة تتلقى
مباحث إلدارة ذيًال تكون أن يف بأًسا تجد ال أنها للناس تعلن أي ذلك؛ للناس
العظيم؛ امل الشَّ ْولة الدَّ جهاز وهو وأضخم، كثريًا أكرب لجهاز املكونة ْولة الدَّ أمن
من وخشيتهم منه النَّاس خوف من بلغ مهما الجزئي، الجهاز هذا فإن ثم ومن
الحكومة، سيد ليس أنه إال الطوارئ، قوانني ظل يف سيما وال إيذائهم، عىل قدرته

فيها. والنهي األمر صاحب وال
ة الخاصَّ املسائل يف تخضع أن قبلت قد االجتماعية ئون الشُّ وزارة كانت فإذا
منها األوامر تتلقى وأن ْولة الدَّ أمن مباحث إدارة لتوجيهات جمعيات بتأليف
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فيتَِّجه ه يُوجَّ الرشطة، عساكر من عسكري الوزارة هذه وكأن األمر، وتنفذ فتطيع
يف والطاعة، الخضوع من األسلوب هذا يَتمَّ أن ممكنًا كان فقد فيُذِْعن؛ ويُؤَمر
الذي ْرت والسِّ فاْستَِرتُوا»، ِباْلَمعاِيص بُلِيتُْم «إذا لنا: قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا فرسول ؛ تَسرتُّ
األمن، مباحث إدارة خطابات ى تتلقَّ أن يقتضيها الوزارة، عىل نسدله أن نريد
دون املباحث إدارة أصدرته الذي القرار مسئولية وتتحمل فيها جاء ما فتنفذ
الجمهور إىل الوزارة من الصادر الخطاب ت تلقَّ األمر، هذا ت تَلقَّ أنها تُعلن أن
النَّاسجميًعا فيعرف الخطاب؛ هذا صدر يف املؤذي االعرتاف هذا بوضع املتعامل
ترصيف يف الحقيقية لطة السُّ صاحب وأن بوليسية، حكومة هي حكومتنا أن
مقِرتًحا لها، التابع املباحث إلدارة التقرير يكتب الذي املباحث ُمْخِرب هو البالد
أفاضل من عدٌد تشكيَلها يَْطلُب التي الجمعيَّة تكوين بتأليف الترصيح عدَم
ن ِممَّ الرأي وصاحبات والكاتبات يِّدات السَّ أفاضل من عدٌد أو الجامعة أساتذة
شيوعية. جمعية الجمعيَّة هذه أن بدعَوى واملريدين؛ التالميذ من ضخم عدٌد لهن
وبعضالحكومات كله، العالم من مكروهة حكومة هي البوليسية والحكومة
تفعله ما تفعل وال ية، والرسِّ املدنية من ستاٍر تحت «بوليسيتها» تُخفي البوليسية

َخجل. وبال َعَلنًا االجتماعية ئون الشُّ وزارة
من وعدٌد فكَّر أنه الجامعات كليات من تعليم وكيل أخربني أن سبق فقد
عواصم إحدى يف اإلنسان حقوق عن الدفاع جمعية تأليف يف األساتذة زمالئه
اللواتي يِّدات السَّ وصل الذي للخطاب تماًما مماثل خطاب فجاءهم الصعيد؛

املرأة. تضامن جمعية تكوين يف فكَّرن
أستاذة ترأسها وزارة من يصدر الذي الترصف هذا أن ا حقٍّ واملؤسف
تعرف وعلمها، ومهنتها ثقافتها، بحكم وهي عثمان، أمال الدُّكتورة هي للقانون
والدعوة استهجانها، يف القانون علماء وقاله يقوله ما تعرف البوليسية، الحكومة

بلد. كل يف لخصائصها حد وضع إىل
نشاط يف أنَفها املباحث َدسِّ موضوع يف األمر، ل يحوِّ الذي والطريف
وزارة طلب أن ُمضحكة، ومأساة ُمبِْكيَة َمهزلة إىل الحكومية، واملصالح الوزارات
املرأة، تضامن جمعية بتكوين الترصيح منع اقرتاح إن يقول: االجتماعية ئون الشُّ
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ذلك ومعنى … العامة اآلداب جرائم ملكافحة الجنائي البحث إدارة من صدر
االجتماعية ئون الشُّ وزارة يف االجتماعي النشاط تصنيف أن واضحة بعبارة
الفاحشة وترويج الخلقي، االنحطاط تكافح إدارة إىل الجمعيات تأليف أضاف
نشاِط عىل بها يُحكم التي العقليَة يُِرينا آخر يشء وهو ممارستها، عىل والعمل

الخدمة. يف والراغبني الرأي أصحاِب
التي املرأة حقوق عن يدافعن أن أردن اللواتي يِّدات السَّ ننصح فبماذا
املحاولة هذه عن بالكف أننصحهن اإلنسانية؟! لحقوق أصل ربما أو فرع هي

مستواه؟! لرفع محاولة بال مجتمعنا يََدْعَن وأن امية، السَّ يفة الرشَّ
عىل تَُحتِّم التي القانون قواعد مراعاة دون جمعيتهن بإنشاء ننصحهن أم
اآلداب عيوب تكافح إدارة عىل يَعرضأمره أن جمعية تكوين نفسه له ل تَسوِّ من

وآفاتها؟
ِبيَِد يأخذ أن هللا ندعَو أن إال ، حالٍّ له نجد ال ولكن ويُضحك، يُبكي ُمصاب إنه
تخدم ال إنها االجتماعية ئون الشُّ وزيرة عثمان أمال للسيدة نقول وأن البلد، هذا
اآلداب جرائم مكافحة إدارة عىل املرشف الوزير باشا أبو حسن اللواء يِّد السَّ
إنما الجمهورية، رئيس يِّد السَّ تخدم ال إنها بل األوامر، منه تتلقى وال العامة،
األستاذية هذه وبفضل فيه، أستاذة وأصبحت تعلََّمتُْه الذي القانون تخدم هي
أن يجب أرسته إىل وانتسابها للقانون تبعيتها بسبب وأنها للوزارة، اختريت
الصورة بهذه خطاب صدور لتمنع وزارتها يف العمل وأساليب قواعد تراجع
أَْوَىل، باب ِمْن ولنمنع الواحد، بالحرف صيغتها نََقْلنا التي الجارحة املؤذية

املرأة. تضامن جمعية تكوين من املانع كالقرار محزن مؤسف قرار صدور
رضوان فتحي

حافظ صالح كتب مرص، يف الحكومية حف الصُّ أكرب من وهي الجمهورية، جريدة ويف
االجتماعيَّة، ئون الشُّ وزيرة عثمان أمال منطق ضد اللهجة شديد مقاًال ١٩٨٣ ديسمرب ٨ يف
يلوِّثه. مكتبه عىل يزال ال وأنه املرصية، للحكومة فضيحة إلينا الرسمي خطابها واعترب
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الواحد: بالحرف يقول حافظ صالح وكتب

تلوِّثه! نعم
يَُعلِّْمَن لنساءٍ تقول ورقٌة تنقضه ما َقْدر اعتقادي يف الوضوء ينقض يشء فال

اآلداب! بوليس إىل أَْمَرُكنَّ أََحْلنا الجامعة: يف أوالدنا
يف بها ر ويشهِّ وحضارتها، ثقافتها ويمتهن ويَلوِّثها، مرص، يُهني يشء وال
املختصة الجهة بأن يعرتف ْولة الدَّ بختم مختوم قرار يفعله ما مثل … كله العالم
صحيح اآلداب! بوليس هي مرص يف والكاتبات واملديرات األساتذة مع بالتعامل
مجرَّد ودعارة، فسًقا املرأة تعليم مجرد تعترب ومنظمات عقوًال مرص يف أن
عن دعايتها يف تكفُّ ال ْولة الدَّ لكن وانحالًال؛ ضاللة العمل حقل يف وجودها
وتجعل أفكارهم، نفس تتبنى بالها فما والضالل، بالجهل النَّاس هؤالء اتِّهام
مقاومة يف املتخصص البوليس اختصاص من والرائدات املثقفات مع التعامل

والدعارة؟! الفسق
وهل ْولة؟ الدَّ جهاز داخل إىل املنظمات، وتلك العقول، هذه تسللت هل
واحدة، لعملٍة َوْجَهنْيِ بالدنا يف والدعارة الثقافة جعل الذي الحد إىل سيطرت

اآلداب؟ بوليس عند ورصيدها حسابها
للجهات الثقافية الجمعيات شئون يف الرأي أن اآلن حتى أتصوَّر كنت

ْولة. الدَّ يف الثقافية
نشعر. أن دون يبدو، فيما كثريًا تخلفنا لقد

يف بنا رون يشهِّ الذين الوقت بعض نَنَْىس أن إال التخلف هذا من ينقذَنا ولن
الدَّاخل. يف بنا رون يشهِّ الذين إىل الوقت بعض ونلتفت الخارج،

وختم بالتوقيعات اللطخ ويزينون راحتهم، عىل مرص وجه يُلطِّخون الذين
الدعارة، كراهية الثقافة نَْكره قوم أننا تُثبت وثائق كلها للدنيا ويقدِّمون النرس،

بينهما. نميز وال
ومتى؟!

حضارة من سنة آالف سبعة وبعد والعرشين، الواحد القرن مشارف عىل
وَربَّيْناه! علَّمناه الذين نحن أننا نزعم الذي العالم بها نفاخر

سادة. يا هؤالء من تخلصوا
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يف الحصني ودورها وقيادتها، ريادتها، ستستعيد بعَدهم مرص أنَّ وثُِقوا
تواجهها. التي الصعاب كل ستقهر وأنها العالم،

قة، الخالَّ وقدرته شعبها، إجهاضحماس ا مرصوإنمَّ عجَز ليست فاملشكلة
الهرم راقصات تطاِلب ال التي النظم هذه بأمثال فرًضا عليها التَّخلف وفرض
اآلداب! بوليس إىل الجامعات وأساتذة الكاتبات تُحيل بينما الرضائب بدفع إال

الحكومة وضد االجتماعية ئون الشُّ وزيرة عثمان أمال ضد حفيَّة الصَّ الحملة امتدت
أن عثمان أمال اْضُطرَّت هكذا .١٩٨٤ عام نهاية حتى ١٩٨٣ ديسمرب منذ املرصية
ئون الشُّ وزارة من الرسمي الخطاُب وجاءنا العربية، املرأة تضامن جمعية برشعية تعرتَف

الجمعيَّة. تسجيل عىل املوافقة يقرِّر ١٩٨٥ يناير ٧ يف االجتماعية
الذي العاملي، املرأة مؤتمر يف لوجه وجًها عثمان بأمال التقيت فقط شهور خمسة بعد
أنها أدركُت حمراء، بنظرة رمقتني ،١٩٨٥ يونيو يف كينيا عاصمة نريوبي مدينة يف ُعقد
أو الظَّهر يف آجًال، أم عاجًال إيلَّ رضبة توجيه عن تتوانى لن وأنها مكبوتة، كراهية يل تُِكنُّ
أمال أقامت املساء ويف الرَّئيس. حرم يِّدة السَّ بموكب لتلحق الخَطى تُرسع كانت البطن. يف
املشاركة املرصيات النِّساء جميع إليه دعت الرَّئيس حرم للسيدة كبريًا عشاء حفل عثمان
مرص عن جديدة دنماركية روايًة رسيري يف أقرأ أن وآثرت الحفل إىل أذهب لم املؤتمر، يف
كبرية أعداد مع واللقاءات بالعمل حافل طويل يوم بعد أنام أن آثرت نريوبي ويف القديمة،

العالم. نساء من
رأيتها نريوبي، مؤتمر يف املشاركات إحدى كانت كاميليا) (الدُّكتورة بطة صديقتي
يِّدة السَّ بموكب اللحاق أجل من عثمان أمال وراءَ العايل كعبها فوق تُهرول كينياتا قاعة يف
غرفتي إىل جاءت الباكر الصباح ويف الليلة، تلك العشاء حفل إىل بطة وذهبت الرَّئيس، حرم

بالفندق.
مش إنتي؟ إال راحوا كلهم الحفلة؟ ماجيتيش ليه ده! بتعمليه اليل نوال يا مشمعقول
باخاف نوال يا برصاحة أنا بتاعتك؟! الجمعيَّة يقفلوا عاوزاهم فيكي؟! عملوه اليل كفاية
املتقطعة، الطويلة بضحكتها بطة كركرت ثم شغيل! من رفدوني وإال صاحبتي إنك أقول
أطلقت برملانية. عائلية حصانة عندك بطة يا يرفدوكي يمكن ال قلت: ثم معها ضحكُت
نوال؟! ست يا زيك خيبانة ال أُمَّ كمان دبلوماسية حصانة وعندي وقال: أخرى ضحكة بطة
أجهزة ومع العربية، املرأة تضامن لجمعية عدائها عىل االجتماعيَّة ئون الشُّ وزيرة ظلت
لجأت للمرأة. جديدة جمعية تكوين عىل الوزيرة شجعتهن النِّساء وبعض واألمن، الحكومة
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أو أربع كل النِّسائيَّة، بالجمعيات املرصيَّة احة السَّ امتألت تَُسْد، ْق َفرِّ مبدأ إىل الحكومة
أن املهم يشء، أي أو مساهمة رشكة أو رابطة أو مركًزا أو جمعية يُشكلن نساء خمس
واملال السلطة دوائر من أكثر تقرتب أيها تتنافس بعًضا، بعضها ويرضب الِفرق تتعدد

والنفوذ.
ئون الشُّ وزارة لكن النِّساء، بني اع الرصِّ هذا يف العربية املرأة تضامن جمعية تدخل لم
واملباحث األمن أجهزة اخلية، الدَّ وزارة ومعها الجمعيَّة مطاردة عن تكفَّ لم االجتماعيَّة
الجماعات صحف عليهن تسلِّط والبيوت، العمل أماكن يف العضوات تطارد ترتَبَّص، كانت
أنشطة عىل حف الصُّ تلك يف هجوًما نقرأ بدأنا للحكومة. التابعة واإلرهابيَّة، اإلسالمية
جمعية نوع: من عناويَن نقرأ بدأنا والسوداء، الحمراء الكبرية املانشتات تحت الجمعيَّة،
العربية املرأة تضامن جمعية والرتاث، األخالق ضد مؤتمرات تنظم الكافرة السعداوي نوال

العامة. واآلداب اإلسالم لهدم مأجورة
أجل من كبريًا اجتماًعا العربية املرأة تضامن جمعية عقدت ١٩٩٠ مارس ٢٢ يف
وقعت ثم مرص، صعيد يف األبرياء تغتال اإلرهابية القتل أحداث كانت الوطنية، الوحدة
اجتماًعا الجمعيَّة عقدت ثم بالدنا. تهدد الطائفية الفتنة وبدأت باملنيا، قرقاص أبو أحداث
كونوا امِلائة، عن االجتماع يف املشاركني عدد زاد ،١٩٩٠ مارس ٢٩ الخميس ليلة كبريًا آخر
الثَّالث االجتماع يف الوطنية. الوحدة عن للدفاع املرصيَّة للجنة التأسيسيَّة الهيئة جميًعا
وعضوة عضًوا وأربعني وتسعة ِمائة التأسيسية الهيئة أعضاء بلغ ١٩٩٠ إبريل ٥ ليلة
العمل رضورة عىل أجمعوا مرص، يف الفكريَّة املدارس أو ياسيَّة السِّ التيارات مختلف من

ورجاًال. نساءً املرصي عب الشَّ وتوحيد الطائفية الفتنة إلخماد املتواصل
الضاربة الحرب بدأت هنا العربية، املرأة تضامن جمعية خطر الحكومة أدركت هنا
السعداوي. نوال الجمعيَّة رئيسة الحال بطبيعة رأسهم عىل عضواتها، وضد الجمعيَّة ضد
املباحث ورجال واملفتشني املراقبني إيفاد اخلية الدَّ وزارة مع االجتماعيَّة ئون الشُّ وزارة بدأت
اإلسالميَّة حف والصُّ الحكومة صحف يف الحملة اشتدت الجمعيَّة. تعقده اجتماع أي إىل

العامة. اآلداب أو القيم تحرتم ال التي الزنديقة ورئيستها الكافرة الجمعيَّة ضد
الحروب سلسلة يف جديدة أخرى حرب ،١٩٩١ يناير يف الخليج حرب قامت ثم
القديم، الثالوث جانب من كربى محاولة ،١٩٤٨ عام إرسائيل دولة نشوء منذ املتعاقبة
وزاد وإرسائيل، وفرنسا وإنجلرتا املتحدة الواليات العربي، العالم ضد األربعة الحلفاء أو
.١٩٩١ يناير ١٦ ليلة بغداد رضبوا الليزر، بالقنابل مسلحني جيًشا ثالثني إىل عددهم
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يف ونحن اليوم وحتى باب، والشَّ واألطفال النِّساء من مليون نصف مات بغداد، احرتقت
األطفال آالف يوم كلَّ فيه يموت الحصار، تحت العراقي عب الشَّ يزال ال ٢٠٠٠ عام يونيو

طعام. دون دواء، دون
جديًدا حذاءً يرتدي القديم االستعمار إنه ،١٩٧٣ حرب بعد الثَّانية النفط حرب إنها
وتنشيط البرتول أجل من عوب الشُّ أرواح عىل به ويدوس الجديد، العاملي النظام يسميه

الثالث. العالم يُسمى ما بالِد يف جديدة أسواق وفتح األسلحة، تجارة
من وآِخر يدفع من أول واألزمات، الحروب يف الرخيصة العملة هم والفقراء النِّساء

الحديث. بعد وما الحديث عاملنا يحكم الذي األبوي الطبقي القانون ُسنَّة يأخذ،
من كنوع العربية الجيوش بعض الخليج حرب يف تستخدم أن املتحدة الواليات أرادت
والجيش املرصي الجيش دخل هكذا الحروب، كل يف دائًما يحدث التمويه من كنوع الغطاء،

الثَّالثني. الحلفاء وجيوش األمريكي الجيش لواء تحت العراق ضد الحرب وري السُّ
الحلفاء؟! –

بَْصَقة، هي كأنها يَْلِفظها لسانه، بطَرف الحلفاء كلمة ينطق أبي سمعت طفولتي يف
ضحكنا ابنتي؟! يا نفعل ماذا الصديق، اسم تحت العدو ى يتخفَّ األعداء، هم ابنتي يا الحلفاء
حني ضحكنا ثم كارتر، صديقي ١٩٧٦ عام السادات بصوت تقول اإلذاعات سمعنا حني

األسماء. تغري مع ١٩٩١ عام العبارات هذه اإلذاعات ردَّدت
تضامن جمعية مؤتمر يف عربية دولة عرشة خمس من العربيات النِّساء وتجمعت
ضد بيانًا املجتمعات النِّساء أصدرت ،١٩٩٠ سبتمرب ٤–٧ من الفرتة خالل العربية املرأة
النِّساء من لجنة تشكيل وتم العسكرية، الخليج حرب قيام وضد للكويت، العراق غزو

السلمية. بالطرق األزمة وحل الحرب منع عىل للعمل
صدر الجمعيَّة، إىل رضبتها لتوجيه الفرصة االجتماعيَّة ئون الشُّ وزارة انتهزت هنا
ومصادرة العربية، املرأة تضامن جمعية بإغالق االجتماعية ئون الشُّ وزيرة عثمان أمال قرار
القانوني غري القرار هذا صدر اإلسالم. نساء اسمها أخرى جمعية إىل وتحويلها أموالها
لتشويه لها التابعة واإلسالمية الحكومية حف الصُّ يف حملة بدأت ،١٩٩١ يونيو ١٥ يف
لإلسالم املعادية السعداوي نوال رئيستها وسمعة للوطن، الخائنة املأجورة الجمعيَّة سمعة

الكربى. الوطن ومصالح العامة واآلداب
الذي ئون، الشُّ وزيرة قرار تعارض األقالم بعض وبدأت الحملة، هذه أحد يصدق لم

القاهرة. محافظ نائب عنها نيابة أصدره
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بعنوان اليومي عموده يف أمني مصطفى كتب األخبار بجريدة ١٩٩١ يوليو ٢١ يف
ييل: ما «فكرة»

قراًرا القاهرة غرب ملنطقة القاهرة محافظ نائب أصدر ١٩٩١ يونيو ١٥ يوم يف
العربية. املرأة لتضامن جمعية بحل

يغلق املحافظ نائب ألنَّ وندهش بالدنا، يف الجمعيات قيام نشجع ونحن
يذكر أن بغري أخرى جمعية إىل أموالها وينقل العربيَّة املرأة لتضامن جمعية

اإلغالق. هذا سبب
إنشائها منذ … طويلة سنوات منذ قامت الجمعيَّة هذه أن نعرفه والذي
الحكم وزير رشيف محمود الدُّكتور أن من بالرغم املعاكسات، تلقى وهي
عىل يحظر قرار صدر نفسه الوقت ويف الجمعيَّة هذه يف محارضة ألقى املحيل
مثل نعرف وال ياسيَّة) السِّ (األمور يف تجادل أن القاهرة غرب بدائرة الجمعيات
املحامني نقابة نرى عمرنا طوال عشنا وقد ديموقراطي، بلد أي يف القرار هذا
ثورة ويف ياسة، بالسِّ تشتغل والنقابات الجمعيات من وغريهما األطباء ونقابة
يحلَّها ولم االحتالل تهاجم قرارات تصدر الجديدة املرأة جمعية كانت ١٩١٩

اإلنجليز.
إذا تنبيه إليها يوجه أن وبغري تحقيق، بغري جمعية تحل أن ندهش إننا

أخطأت.
نظام قلب إىل تدعو ألنها أو العامة، اآلداب بسبب جمعية تحل أن نفهم
أعضائها أحد أو رئيستها ألن جمعية تحل أن نفهم ال ولكن بالقوة، الحكم
السعداوي نوال الدُّكتورة الجمعيَّة هذه رئيسة أن وخاصًة الحكومة، يعارض
وكانت الحكومة، سياسة فيها تعارض علنًا واملحارضات الخَطب تُلقي كانت
تسمح ديموقراطية مرص يف أن عىل دليًال املعارضة هذه تعترب العاملية حف الصُّ

الرأي. بحرية
حالة عىل ما جمعية اعرتضت فإذا الجمعيات؛ من كثريًا أزعج القرار هذا
زراعة من باإلكثار جمعية طالبت وإذا ياسة! السِّ يف ل تدخُّ فهذا البالد يف التَّموين
إىل اْلَحِمري استرياد بمنع جمعية طالبت وإذا ياسة! السِّ يف تدخل فهذا اْلِربِْسيم
فمن ولهذا سياسة؛ البلد يف يشء كل ياسة. السِّ صميم بل سياسة! فهذه مرص
بها. املسموح ياسة السِّ حدود هي ما تسأَل أن مرص يف الجمعيات كل واجب
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ديموقراطيَّة. مرص يف أن اآلن حتَّى يعلموا لم القرار هذا أصدروا الَّذين إنَّ

أمني مصطفى

وزارة عنوان: تحت يقول األهايل جريدة تحرير رئيس جالب فليب كتب يوليو ٣١ ويف
الرَّاشدون: و«الحلفاء» ئون الشُّ

حكومة مرص يف بأي يقنعنا أن الحق عىل جرأته بلغت مهما أحد يستطيع ال
واحدة.

أو حكومة ولدينا عية، والرشَّ والتعددية االنفتاح عن تتحدث حكومة لدينا
هي عيَّة والرشَّ والتعددية الدِّيموقراطيَّة مظاهر أعظم أن تعتقد أخرى حكومات

اململوكي. الحكم مبادئ الفروض أحسن عىل أو العثماني القانون تطبيق
من (دعك اجتماعي نشاط أي ملمارسة جمعية يشكل أن أحد يستطيع وال
وربما املتحدة األمم تدخل تَستدعي وتحرياٍت إجراءاٍت بعد إال السيايس) النشاط

االجتماعيَّة. ئون الشُّ وزارة العظمة صاحبة لدى الرَّاشدين «الحلفاء» قوات
جمعية تسجيل عىل ُمواِتية غري دولية ظروف يف وافقت الوازرة أن ويبدو
الخارجيَّة بوزارة الدوليَّة الهيئات إدارة سجلت كما (املرصية) املرأة تضامن
املجلس يف استشاري وضع ذات االسم بنفس دوليَّة أخرى جمعية املرصية

املتحدة. باألمم االجتماعي االقتصادي
ئون الشُّ وزارة رأت حتى الجديد العاملي النظام تباشريُ بدأت إن وما
أصبحت الفرصة أن الغربية للمنطقة القاهرة محافظ نائب يِّد والسَّ االجتماعية
بني والخلط السعداوي، نوال الدُّكتورة املرصية الجمعيَّة رئيسة لتأديب ُمواتية
وزارة يف موظف «محتسب» إىل وتسليمهما ممتلكاتهما ومصادرة الجمعيتني
يف بعرشة شخصيٍّا له االحتفاظ مع نسائيَّة، جمعية نفسه هو يرأس ئون الشُّ
أموال عىل االستيالء عملية يف سيعانيها التي املشقة جزاء املمتلكات هذه من امِلائة

الغري.
الجمعيَّة أن فيه تزعم لسيدة بالٍغ عىل فيه يعتمد بيانًا املحافظ نائب ونرش
الحقيقة يف وهي عنها، تُبلغ لم أخرى بأموال مرصي بنك يف تحتفظ املرصية
أنها فأبلغته الخارجية وزارة راَجَع أنه املسئول وزعم الدولية، الجمعيَّة أموال
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األمم يف تسجيلها منذ ملًفا لها أن مع الدولية، الجمعيَّة عن شيئًا تعرف ال
عن أموال إخفاء يريد من أن يعتقدون مسئولني رجاًال أن هو واملدهش املتحدة.
الجمعيَّة باسم مرصي بنك يف بإيداعها يقوم االجتماعية ئون الشُّ وزارة مراقبة
اليرس بغاية يتم أن يمكن األموال هذه مثل تهريب أن مع مرص، عاصمة يف
واألكثر الخارج، يف دوالر مليار ١٠٠ عىل يزيد ملا كان لو الخارج يف بنوك إىل
وزارة يف الجمعيَّة حقيقة عن استفرس املحافظ نائب يِّد السَّ أن هو للدهشة إثارة
الرسميَّة الوثائق رغم االسم بهذا جمعية هناك ليست أنه منها فعرف الخارجية؛

السعداوي. نوال الدُّكتورة تقدمها التي
الخارجيَّة بوزارة الدولية الهيئات إدارة تجهل أن املستحيل من كان وملا
محافظ سؤال يكون فقد لديها؛ رسمي ملف ذات دوليَّة جمعيَّة اسم املرصيَّة
ربما أو أخرى وزارة إىل ه ُوجِّ قد املعروفة الرسمية الخطابات طريق عن القاهرة
عىل املحافظة مندوب يَستدلَّ لم ربما أو … أخرى عاصمة يف الخارجية لوزارة
«املحرضين» أحد ل سجَّ عندما أسبوعني منذ حدث كما الخارجية وزارة عنوان
يُستدلَّ لم بأنه املحلة، عمال لصالح حكم لتنفيذ الصناعة لوزارة ه موجَّ إنذار عىل

بالقاهرة. الصناعة وزارة عنوان عىل
ذاكرة إىل يعيدا أن املحافظ نائب يِّد السَّ مع ئون الشُّ وزارة استطاعت وهكذا
واملماليك العثمانيني عصور يف الزاهرة مرص تقاليد بعَض والقاهرة املرصيني
يف بالدنا خارج من تنبع واالجتماعيَّة ياسيَّة السِّ مبادئنا أن أحد َم يتوهَّ ال حتى

بالذات. الجمعيات إنشاء قضية
معدودة أليام ولو — النَّاس يبعد أن يمكن األعمال جالئل من عمل وهذا
الرَّأس ورضيبة لألسعار الصاروخي االرتفاع مثل كئيبة أمور مناقشة عن —
من استثناء، دون املحيط إىل الخليج من العرب له يتعرَّض وما املبيعات) (أو

مثيل. لهما يَسبق لم وإهانة إذالل

وزارة عنوان: تحت حافظ صالح كتب ١٩٩١ أغسطس ١٧ يوم األخبار جريدة ويف
«الجماعات»:

سعيد: مرصخرب يف «لإلسالميني» عندي
ما دون برنامجهم، وتنفذ عنهم، تنوب أن قررت االجتماعيَّة ئون الشُّ وزارة

الحكم! عىل استيالئهم إىل حاجة
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حوايل منذ العظيم الفتح بهذا املرصيَّة األمة تبرشِّ أن الوزارة اختارت وقد
ثالثًا العظيم باهلل أقسم كنت وإن القارئ، يصدقه لن بقرار وبدأت أسبوعني،

صدر. أنه
املرصيَّة». املرأة «تضامن اسمها جمعية القرار موضوع

يجهل أحد وال السعداوي، نوال األديبة الكاتبة الطبيبة ترأسها جمعية وهي
مقر، ولها سنوات منذ مرص يف تعمل الجمعيَّة وهذه السعداوي. نوال هي من

االجتماعية. ئون الشُّ وزارة من صادر قرار عىل ِبناءً اعتبارية؛ صفة ولها
الوزارة. يف فجأة حدث ما شيئًا لكن

أنه السبب يكون وقد الجمعيَّة، هذه له تَروق تَُعْد لم الوزارة يف ما شخص
بلهجة تناقشه وعادت بالجمعيَّة التحقت زوجته أن أو املتمردات، النِّساء يكره
أن ويريد … الجمعيات من آالف حسابات مراجعة عن مسئول أنه أو يألفها، لم
وقال أبيض، حصانًا وأركبه املنام يف زاره البدوي يِّد السَّ أن أو العدد، يخترص

الجمعيَّة.» هذه واشطب «ُقْم له
فعل. أنه هو حال، أية عىل املهم

يف للمرأة املمثلة عثمان أمال الدُّكتورة من قرار صدر التَّايل باح الصَّ ويف
املرصية». املرأة «تضامن جمعية بإلغاء الوزراء، مجلس

قرار أي صاحَب تُلزم ال مرص يف القوانني ألن أسباب؛ القرار يف يكن ولم
أسبابه. يرشح بأن

يهم. ال هذا لكن
وأموالها، وأدواتها بيتها، تُسلَِّم أن الجمعيَّة عىل َفَرَض القرار أن املهم إنَّما

اإلسالم»! نساء «جمعية اسمها املعادي، ضاحية يف أخرى لجمعية
عنده. نتوقف أن يستحق ما هو وهذا

… فقط للمسلمات جمعية اسمها بحكم هذه اإلسالم» «نساء فجمعية
ممتلكاتها قومية جمعية تسلِّم فكيف املرصيات؛ لكل حلها تقرر التي والجمعيَّة

املسلمات! فريق غري عضويتها يف تقبل ال لجمعية عضواتها وفلوس
إذا ونخىش فيها مرغوب وغري ضارَّة، السعداوي نوال جمعية كانت وإذا
إىل أموالُها وتئول تَُحلُّ ال فِلَم ثالثة، عاملية حربًا تثري أو البيئة، تلوث أن تركناها

بالكويت؟! حسني صدام فعل كما ممتلكاتها اغتصاب معنى وما أعضائها،
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متحرض. بلد يف يحدث أن يمكن ال كهذا شيئًا إن
ألن وستكسبها؛ الجمعيَّة هذه رفعتها دعوى اآلن املرصي القضاء وأمام

هلل. والحمد متحًرضا يزال ال املرصي القضاء
حل الوزارة رأت حني قرر الذي من الخطري: ؤال السُّ هو يهمنا ما لكن

دينية؟ جمعية فلوسها تلتهم أن الجمعيَّة
املكلف الرَّجل وإن توهمت، مما كثريًا أبسط املسألة إن سألت: عندما يل قيل
نساء جمعية أسس الذي الرَّجل بالصدفة كان السعداوي نوال جمعية بتصفية
التي الجمعيَّة إىل املحلولة الجمعيَّة يضم أن الكسل سبيل عىل فاختار اإلسالم؛

أسسها.
الذنب. من أقبح عذر هذا أن اعتقادي ويف

بعض راحة بمدى رهنًا أصبحت بالدنا يف الجمعيات مصائر أن فمعناه
— بعد تدرك لم حكومتنا وأن ْولة، الدَّ أجهزة يف املوظفني كبار من الصغار،
وأنها والنظام، املجتمع ِبناء يف األهليَّة الجمعيات أهمية — الدروس آالف برغم
النَّاس بني ما د التوحُّ إمكان األبد إىل تُنهي األهيل االجتماعي العمل كرامة بإهدار
يمكن ابتكار وكل الجماهريية، واإلرادة عبية، الشَّ املبادرة وتلغي الحكم، ونظام

املتعفنة. البلهاء البريوقراطيَّة أجهزة يساند أن
… السؤال ذلك بعد يبقى ثم

تديرها أصبحت مًدى أي إىل … البلهاء األجهزة هذه يحكم أصبح الذي من
لكنني مواجهته؛ من عثمان أمال الدُّكتورة عىل أُشفق سؤاٌل وهو «الجماعات»

تفعل. أن أَْدُعوها
يُنصف ونجاحها الكربى، املناصب يف املرأة لنجاح نموذج يل بالنسبة فهي
الفضيحة هذه مثل عن عينيها تقفل أن كثريًا وسيؤملني عموًما، املرأة من موقفي
عليها، َضِحُكوا وزيرتكم هذه قائًال: نا يَُعريِّ من غًدا علينا يخرج وأن وزارتها، يف

امرأة! أموَرهم َولَّْوا قوٌم يُفلح وال
عثمان! أمال للدكتورة واحرتامي وتأييدي حبي، خالص مع

حافظ صالح
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رفعناها التي العاجلة القضية أن كما يشء، عن حفيَّة الصَّ الحملة هذه تسفر لم
تضامن جمعية إغالق املرصية الحكومة قررت لقد يشء؛ عن تسفر لم اإلدارية باملحكمة
منذ الفرصة هذه تنتظر عثمان أمال االجتماعية ئون الشُّ وزيرة وكانت العربية، املرأة

.١٩٨٥ عام الجمعيَّة بتسجيل قرارها أصدرت
النِّساء بتضامن تؤمن تكن لم إنشائها، منذ املرأة تضامن سامية صديقتي تدخل لم
ثم والفالحني. العمال ومشاكل السيايس بالحزب تؤمن فقط بهن، خاص تنظيم داخل
والعنف والختان األبوي النظام عن وتتحدث نسائية ترأسجمعية وأصبحت سامية تغريت
تغريت حني نفسها عىل انقلبت ما رسعان ثم الختان. وسام عىل حصولها حتى النِّساء ضد
حياة يف الهاميش اليشء ذلك أو الختان عىل تتكلم لم أنها تعلن وبدأت الحكومة، موازين

النِّساء. بني األمية ومحو الفقر بمشكالت معنية فقط إنها الجنس، وهو النِّساء
أصبحت ،٢٠٠٠ العام هذا مرصخالل يف السائدة الجديدة النغمة هي هذه أصبحت
بالطَّريقة «الفقر» كلمة يَنطقن املرأة، مؤتمرات إىل يَُهْرِوْلَن النسائية الجمعيات زعيمات
النيل، ضفاف عىل الفاخر العشاء حفل يحرضن املساء ويف الحكومة، تنطقها التي ذاتها
كلمة وتَِرنُّ الِبلَّْوري، الكأس من رشفات مع مشوية، خروف فخذة منهن الواحدة تلتهم

كالعورة. عارية الجو يف «الفقر»
حني العيني قرص شارع يف أسري كنت املنفى، من عودتي بعد ١٩٩٧ أغسطس ويف
يف تعمل كانت حيث ارع، الشَّ ناصية عند واقفة كانت سامية. بصديقتي لوجه وجًها التقيت
تعلوه كبري مبنًى مكانها وانتصب الصيدلية اختفت رفاعة. وزوجها هي القديمة الصيدلية
سامية أن وأدركت والتصدير. االسترياد مكتب العاملية، التِّجارية الرشكة المعة: يافطة
مرص، يف األعمال رجال كبار من االثنان أصبح زوجها، مع خاصة رشكة تملك أصبحت
القَوى وتنشيط باب الشَّ إعادة وحبوب الحمل، منع وحبوب والكيماويات بالعقاقري يتاجران

بعد. السوق تنزل لم جديدة وحبوب الفياجرا حبوب ومنها الرَِّجال، لدى الجنسية
األعمال؟! رجال دولة يف نعيش بقينا سامية يا خالص –

فيه يكون الزم حاجة؟! كل ياخدوا الرَِّجالة نسيب يعني نوال، يا األعمال ونساء –
عزيزتي! يا أنِت إال العوملة مع كله العالم العوملة، عرص يف واحنا مساواة!
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أنا وقالت: الرفيعتني، شفتيها مطَّت ثم ساخرة، قصرية ضحكة سامية ضحكت
جوزي وكمان كام؟! رأسمالها عارفة بطة، صاحبتك لرشكة بالنسبة صغرية رشكتي
لوحده. رشكة عنده حمدي وجوزها لوحدها رشكة عاملة بطة لكن فيها، مشاركني رفاعة

برضه؟! الفياجرا حبوب سامية، يا إيه يف تتاجر وبطة –
ومات الحبوب بلع سنة تسعني عنده عجوز رجل نوال، يا واقف سوقها الفياجرا –
يف كبري هبوط حصل يومها ومن حف، الصُّ عنه كتبت معروف، اسمه القلبية، بالسكتة

املبيعات.
سامية؟ يا بتشوفيها إيه؟ أخبارها بطة –

لكن واملسئولني، الوزراء مع األعمال ونساء رجال مؤتمرات يف دائًما بنتقابل طبًعا، –
نوال. يا أوي الشاطرين األعمال نساء من بطة

سامية؟ يا إيه يف تتاجر –
اإلسالمي للزي الدقي يف كبري سنرت شوبينج املحجبات، ملالبس كبري مصنع عاملة –
أوي مهمة مجلة وعندها القديمة، واآلثار والتحف والفخار والقلل الفالحي والجالليب

و… الثَّقافية والخصوصية األصلية، والهوية القديم تراثنا عن فيها بتدافع
التجارة امتعاض: يف الرفيعتني شفتيها مطَّت ثم جافة قصرية ضحكة سامية وأطلقت
حالل، التجارة العموم عىل نوال، يا الفياجرا سوق من أكرب أوي كبري سوق لها بالدين
برملانية؟! حصانة وعندهم بيرسقوا، اليل من أحسن مش األعمال، رجال من بقوا والوزراء
وماحدش حصانة عندهم وطبًعا الوزيرة، يِّدة والسَّ الوزير يِّد السَّ عن اقرئي الجورنال خدي
القروضورسقات نواب حكاية وشويف معاهم، تحقيق عمل حد وال بتاعتهم، الجمعيَّة قفل
املطار، يف يمسكهم حد ما غري من الباليني أصحاب من هربوا واليل عب الشَّ مجلس أعضاء
وتسكت. شفتيها تمطُّ ثم و… عاوزين، كانوا إذا املطار من يخرج يقدر حدش ما أن رغم
وفساد األموال تهريب ظاهرة عن تنرش أصبحت الحكومية حف والصُّ املجالت حتى
كبريًا موضوًعا قرأت ٢٠٠٠ يونيو ٢٤ يوم اليوسف روز مجلة يف مرص. يايسيف السِّ النِّظام
ائعات الشَّ «انترشت الواحد: بالحرف جاء األعمال»، رجال صناعة ائعات «الشَّ عنوان تحت
«ديون كبري: مانشيت ثم املال.» سوق بزعزعة يُنذر حدٍّ إىل املوقف وسوء الهروب عن
جنيه.» مليار ٢٤٠ إجمايل من تحصيلها يف مشكوك فقط مليارات ٧ للبنوك األعمال رجال
يونيو ٢٨ يوم األوىل فحة الصَّ يف جاء املعارضة، حف الصُّ إحدى األهايل، جريدة ويف
مليار ٢٥ الضياع، خطر تواجه للقروضالتي الرسية «القائمة خم: الضَّ املانشيت هذا ٢٠٠٠
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وشيكات عموالت نظري وقروض؛ وهمية، رشكات للبنوك، أعمال رجل ٣٧ ديون جنيه،
ضوابط.» بال املرصيف والنظام وحَدهم، ليسوا القروض نواب األموال، لنهب وسمارسة

وانترشت الركود، وأزمة السيولة أزمة الساعة، حديث مرصأصبحت يف االقتصاد أزمة
وزير بلقب أصغرها والحيتان، الكبرية والرءوس السمان القطط حول والفكاهات النكت

الشورى. أو عب الشَّ بمجلس نائب أو وزيرة أو
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والعرشين، ادس السَّ الدور من القاهرة عىل أُِطلُّ نومي، غرفة يف الصغري مكتبي إىل أجلس
الليل. كأول النهار أول يبدو َخان، الدُّ بلون األسود الضباب من سحابة تحت املدينة ترقد
تعد لم خارَجه، كالغربة الوطن داخل الغربة أعيش الغربة، سنوات بعد مرص إىل ُعدت
أصبح النيل نهر والهزيمة، بالدخان مشبًعا أصبح الهواء كانت، كما صافية زرقاء ماء السَّ
تَُعد لم يشء، كل عىل وزحفت السوداء الجدران ارتفعت األسمنت، من مدينة داخل حبيًسا

الرؤية. مجال يف أملحها خرضاء واحدة شجرة هناك
الطمي وطفولتي، جدتي رائحة له كانت النيل، نهر عىل منها أُطل عالية نافذتي
يهبط الهادئ، التيار يدفعني العينني، مغمضة النيل يف أسبح كنت برشتي. بلون األسود
الشمال من املهاجرة والطيور السالم، حمائم وأجنحة البيضاء، األرشعة مع مال الشَّ نحو

والقمر. مس الشَّ حركة مع الجنوب، من أو
تعاكسها وقد األبيض، البحر إىل الجنوب من األرض مع النيل مياه تنساب مرص يف
والجاموس، اْلَحِمري حركة مع اطئ الشَّ بجوار تميش حركتها. تبطئ مالية الشَّ الرِّياح
بيوتهم الغروب، مع يعودون الفجر، عند الحقول إىل يذهبون األرض، بلون الحافية واألقدام
ممصوصة، ضامرة ُسمرة، وأكثر أقدامهم بلون وجوههم بالشمس، املحرتق الطني من

بالفأس. قة ُمشقَّ وأيديهم
إليه، أعوَد أال قررت املنفى، إىل أسافر أن قبل أسكنه كنت الذي الجيزة حي تركت
وجوه والحبس، املطاردة سنوات سوداء، ذكريات فيها تُعشش الجيزة يف شقتي أركان
يف أشمها الخيانة رائحة ناحيتي، بة مصوَّ البنادق فوهات الباب، من تُطل البوليس رجال
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جارد البودي يميش الحماية اسم تحت القتل، آلة أملُح الناعمة االبتسامات تحت ركن، كل
املسدس. فوق ويده خلفي

يكتظ شربا، اسمه قديم حي يف غرية الصَّ قة الشَّ هذه إىل عامني منذ املنفى من عدت
بحر املتالصقة. الواطئة البيوت أسطح فوق ومآذنها ِقبابها تربز والكنائس. بالجوامع
تعلوه الرشق، ناحية املقطم جبل عند يرتفع خرضاء، واحدة شجرة بال األسمنت من أسود
بلون الضباب من تربز ومنقرع وخفرع خوفو الثالثة األهرامات قمم عيل، محمد قلعة
ينعكس األبيض كالسهم األسفلت، بني طريقه يشقُّ يميش والنهر الغرب، ناحية َخان الدُّ
يميش ثم العرب، وراق اسمها الصغرية، الجزيرة ليحتضن شربا عند ينقسم وء، الضَّ عليه
جن السِّ وشبح السدود، رغم يجتازها الخريية، القناطر إىل الضخمة الكهرباء محطة رغم

الحديد. بالقضبان املسدودة الصغرية بنوافذه األسود
من املايضأجمل يبدو الدفني الجرح رغم الحنني، املايضبحكم إىل مشدودتان عيناي
الكبريين، الفرعني إىل ينقسم الخلف، إىل ينظر ال اإلمام إىل يميش كان كما والنيل الحارض.
املفتوحة الكف أو املروحة تشبه النيل، دلتا وتحتضن ذراعيها تفرد كاألم ورشيد، دمياط
اإلسكندرية. منارة فوق الغرب من الرضبات لتلقي مفتوح صدرها البحر، عىل األصابع
وراء من وأمريكا وإرسائيل، وفرنسا بريطانيا قنابل تحت الرشق من بورسعيد واحرتقت
جوف يف شحنتها تفرغ طريقها، يف تميش الوراء، إىل تتقهقر النيل مياه تكن لم الستار.

اإلله. يغتصبها أن عن غرًقا املوت تفضل العذراء كالفتاة نفسها فيه تلقي البحر،
منذ العاصمة هي الكربى، القاهرة يسمونها التي كلها املدينة عىل أُطل نافذتي من
وتقهر القاهرة، إنَّها املسلَّحة، والجدران َخان بالدُّ النيل يختنق عنَدها عام، ألف من أكثر
الرشوق قبل صيحاتها وترفع الفيضان، إله املقدس معبودها تقهر كما الفراعنة، منذ أهلها
أصوات مع تتبارى شربا حي يف الكنائس وأجراس املآذن، فوق املثبتة الصوت مكربات عرب
طرقعة املقدسة الرتاتيل فوق تعلو الليل ويف النهار، يف مرات خمس للصالة يؤذنون الرَِّجال

والرقص. والغناء الطبول دقات مع الزفاف حفالت يف اجات الصَّ
األرض فوق ترتبع بهية، عمتي جوار وأجلسإىل والرقص، الغناء أحب كنت طفولتي يف
اللحن ينطلق املشققة، السمراء بأصابعها عليها تنقر الطبلة، تحتضن ساقيها بني الرتابية،
قدم بحجم جدتي، قدم مثل كبرية النِّساء أقدام اإليقاع. مع األرض تدق والقدم الراقص،
يأكلن الفئوس، حامالت الفجر قبل يخرجن نساء أقدام األسود، الحجر فوق املحفورة النبي
عن الفارعة قامتها ورثت قامة، أطولهن جدتي النيل. ماء من يرشبن أيديهن، تزرعه ما

108



الَقديمات ديقات الصَّ

أمامه تقف كانت العمدة عليها، يسيطر أن قبل مات زوجها أحد، عند أجرية تكن لم أمها،
عىل النِّساء مع تغني الليل ويف املشققتني، الكبريتني بيديها وجهه يف تشوح الرَّأس، مرفوعة

اإلنجليز. تاخد ُكبَّة عزيز يا عزيز يا الطبلة: إيقاع
تدمع حتى تضحك الحاجة؟» ستي يا مني «اإلنجليز سألتُها عمري من الخامسة يف
مرصوهي دخلوا حني اإلنجليز حكاية وتحكي الواسع، جلبابها بطَرف تمسحهما عيناها،
مع ألعب صغرية عيلة كنت وتقول: بأنفاسها وتشمخ العضالت القوي عنقها تمد طفلة،
وكلنا تالتني أو عرشين عددنا كان للعمدة روحنا مرص، دخلوا اإلنجليز أن سمعنا العيال،
اإلنجليز نحارب عاوزين قلنا عيال؟ يا إيه عاوزين العمدة وسألنا وبنات، صبيان عيال
عىل امشوا وقال: فينا، شخط اإلنجليز، زي أحمر وشه ِغلس ِكرش راجل كان عمدة. يا
عمر اليل أمي املركوبة، أمي عىل يقول نار، ولعت جتتي إن حسيت املركوبة. والد يا بيوتكم
طارت عينه، يف وزقالها طوبة ماسكة ُرحت يركبها، عرفش ما جوزها حتى ركبها حد ما
العيال، رضبوا بالشوم، ورانا والغفر العيال ورايا الدار عىل جريت وأنا مال، الشِّ عينه
مات وتقول تلطم وأمه راسه فتحوا ياما القرد، زي كان الصباع، عقلة الواد راس فتحوا
يف الطوبة رميت اليل أنا إني وقال عيلَّ فتن اليل وهو العفريت، زي يقوم يومني بعد لكن
الجواز غري فيش ما نجوزها، البنت الزم وقال العمدة، من يخاف كان وأبويا العمدة، عني

وجوزوني. مسكوني هوب ال ويا يشكمها
لقوة عشق أعماقي يف إليها، تشدني جسدي يف والدماء السمراء، جدتي برشة ورثُت
بلون الشمس أشعة عليه تنعكس البحر، تسميه والنيل الصخر، يف منحوتة كأنما مالمحها،
األول عرصه يف كالنيل جامحة جدتي كانت بالطمي. املخلوط القاني الدم أو السائل، الذهب
ال الحَجرية والنتوءات الصخور يجتاز َجموًحا العليا منابعه من ينحدر يفيض، كان حني
منه، االقرتاب النَّاس يستطيع جموحه، يفقد األرضالعالية ترك فإذا أحد، ركوبه يجرسعىل
الجريد من وساللهم بهائمهم النَّاسمع يجتازه مسطحة، أذرع سوى يصبح فال يضيق قد
يميض القديم، شموخه الفيضان إله يفقد حرج، دون فيه يبولون املربوم، القش أو املضفور
اللحم، من مفزعة وعظاًما والدلتا، الصعيد ُقمامة جوفه يف يبتلع السهل، الوادي إىل منحدًرا
النهر مع تسبح صغرية فتاة جسد بها يتعلق منفوخة، ثم ومسلوخة مذبوحة خراف جلود

األخري. النَفس رقصة يف كأنما املوجات رجرجات مع ترتج جسد، إىل جسًدا
حدَّة، أكثر كانت وجهها قسمات جدتي، وجه عن أبحث النِّساء وجوه إىل أتطلع
سوداوان، عيناها كالشجرة، السماء يف رأسها الرَِّجال، هامات من بحثًا أطول قامتها
الحقل إىل تنطلق نصفني، الكون تفلق كالسهم ثاقبة نظرتها كالربق، خاطف بريقهما
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رفيقها الشمس ناحية وجهها زوج، وال حارس غري من وحيدة يشء، يوقفها ال كالرشاع
النيل. ضفاف عىل النخيل وأشجار الليل، يف القمر

دون الكتابة عن التوقف أريد إرادية، ال بقوة كأنما الورق فوق يتحرك يدي يف القلم
نصف منذ الندثرت الكتابة لوال األخري، النَفس حتى بها أتمسك الوحيد املالذ إنها جدوى،

وأمي. جدتي اسم راح كما العدم يف اسمي وراح قرن
أبحث حويل أتلفت العدم، يف النِّساء أسماء تروح كيف أندهش كنت طفولتي منذ
جميع من األوىل الصفحة يف صورة املكتب فوق أمامي أجد. فال غريي مندهش أحد عن
وأندهش، حويل أتلفت الرَّئيس، أو امللك الجاللة، صاحب الصورة، تحت كلمتان حف، الصُّ
كل ويف اإلله. خادم فرعون أو فرعون، خادم اإلله قربه ينهضمن حيٍّا، املايضيُبعث كأنما
من جدار يخلو يكاد ال الجدران، فوق الصورة أرى العربي، الوطن داخل إليه أسافر بلد
وشاح أو الترشيفات، بدلة أو الصالة بدلة أو العسكريَّة بالبدلة الطبيعي، بالحجم الصورة
أن للرجل يمكن ال النِّساء، فئة إال الفالحني أو العمال بدلة أو الجامعي، الرُّوب أو القضاء،

أصواتهن. عىل وحصل االنتخابات يف باسمهن تحدث وإن مالبسهن يرتدي
غريي مندهش أحد عن أبحث وأندهش، حويل أتلفت العربي الوطن داخل رحالتي يف
الحكايات هي كثرية حكاية. أو فكاهة أحدهم يحكي فيضحكون، النَّاس وأسأل أجد، فال
أعداء، إىل الحلفاء يتغري ويتصالحون، يتخاصمون ويتفقون، يختلفون العرب، الحكام عن
املمىش يسلك بعضهم القمة، يسمونها هرمية حلقات يف يجتمعون أصدقاء. األعداء وينقلب
يفضل بعضهم واشنطن، يف األبيض البيت إىل وصوًال املحراب حول ويطوف املركزي
الخيول أما األضاحي، خراف تُحجز حيث الحظرية املفيضإىل ظالًال األكثر الجانبي املمىش
ويف خوف، دون مكان أي يف والحمالن الغزالن ترسح القضبان، وراء تُحبس فهي الجامحة
وأصواتهن، بأصواتهم لإلدالء تجمعهم البوكس، العربات بهم تطوف االنتخابات مواسم

القبيل. هذا من شيئًا أو و٩٩٫٩٪ ٪٩٨٫٩ بني ما ترتاوح
كلَّ أمشيها ونصًفا ساعة النِّيل، شاطئ عىل ألميش والعرشين تَّة السِّ األدوار أهبط
األسود الربيق العينني، تحت خافتة خطوط من إال مشدودة برشتي قوية، عضالتي صباح،
وأبلغ عامان إال أمامي يبَق لم بعد، نفسها عن تكشف لم بؤرة من كأنما يطلُّ النني داخل
طفولتي تبدو ذلك مع َمهوًال؛ أذني يف يرنُّ الرقم سنة؟! سبعني ياه العمر، من السبعني
الطفولة ذكريات العارشة، يف باألمس كنت كأنَّما العمر، يف التقدم مع قربًا تزداد قريبة،
األمس. تبدو الثالثني أو العرشين يف كنت حني باب الشَّ وسنوات كانت، مما أقوى تعود
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عجوًزا امرأة رأيت كاميليا»، «الدُّكتور بطة بصديقتي صدفة التقيت قليلة أيام منذ
حني السري عن توقفت عليها، أتعرف لم زوجها، ذراع عىل تتكئ التجاعيد، وجهها تمأل

معقول! مش نوال! وصاحت: رأتني
كل يف االختالف رغم الطب، كلية من مًعا تخرجنا إيلَّ، الصديقات أقرب من بطَّة كانت
وأسمع بيتي يف التِّليفون جرس يدق وفجأة أراها أن دون نوات السَّ تمر نلتقي، كنا يشء

بطة. يا أهًال نوال؟ يا إزيك صوتها:
تمأل اإلدمان؟! أو القديم التعود بطة، صديقتي وبني بيني يجمع يشء هناك كان
من ليشء النقاء يحتاج بالنقاء، أحس جوارها إىل االستهتار، من بيشء الجادة حياتي

نفسه. لريى الفساد
تؤمن ال ياسة، السِّ يف الحديث تطيق تكن لم والرقص، والسينما الفن تحب بطة كانت
ضحكتها تطلق الزَّوجي. اإلخالص االشرتاكية، الوطنية، الكبرية: الثالث الكلمات بهذه
نؤمن أحيانًا ليه الزَّوجية الخيانة درجات خلقنا ربنا كان إذا وتقول: كالشهقات، املتقطعة
سامية تكن لم وإذا العدالة؟! أو باالشرتاكية نؤمن ليه درجات خلقنا ربنا كان باإلخالص،
تشهق املنحلَّة، بالربجوازية بطة وتصف الرفيعتني شفتيها تزمُّ بطة، تقوله ما عىل توافق
الدم ينسحب الربجوازية. حب يف ألذنيك غارقة شيوعية أنت لسامية: وتقول بسخرية بطة
الربجوازي كلمة وباء، مرضأو عن تسمع كأنما يوعيَّة، الشُّ كلمة تسمع حني صفية وجه من
بينا ياال يتناقروا، الزم والفار القط زي وسامية بطة أذني: يف تهمس تُغضبها، كانت أيًضا

تنس! ماتش نلعب نوال يا
تزورني تغيب، ال فهي الصديقات عني غابت إن إيلَّ، الصديقات أقرب صفية كانت
شارع يف الزرقاء، الفيات سيارتها تركن وهي النافذة من أراها حني، إىل حني من بيتي يف
بدأ منذ الحيوانات. حديقة سور مواجهة يف الجيزة، يف شارعنا من متفرع صغري جانبي
أصبحنا املستوردة، السيارات من فيضان تحت الشوارع غرقت االنفتاح عرص السادات
املدمس الفول جاء أخريًا كاليفورنيا ومن الربتقال، وعصري الخبز حتى يشء كل نستورد

العلب. يف
أرى أَُعد لم والهواء، مس الشَّ حاجبة الجدران، وارتفعت بيتي أمام جرة الشَّ اختفت
وأنا بعيني أتابعها البقالة، محل أمام سيارتها صفية تركن حيث الصغري الجانبي ارع الشَّ
تتالصق التي بالسيارات، العريضمسدوًدا ارع الشَّ يبدو الخامس، بالدور النافذة يف واقفة
صفية أتابع املشاة. بمرور يسمح ال ضيق ممر إال يبقى ال الرَّصيف، وفوق الرَّصيف بجوار
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الطب كلية ويف قليًال. األرض إىل ُمطرق رأسها السيارات، بني طريًقا لنفسها تشق وهي
تتعثر الباب، من ندخل حني ورائي تختفي بالطلبة، امليلء املدرج إىل الدخول تتهيَّب كانت
الواسعة بخطواتي أميش وأنا بي لتلحق تجري تكاد العيون، ترمقها حني قليًال خطواتها
هذه إىل النَّظر تريد ال األرض، إىل تُْطِرق صفية سهامهم، إليهم أرد عيونهم أواجه يعة الرسَّ

أمها. يد تمسك كالطفلة بيدي تتشبث ذراعي، وتمسك ذراعها تمد املحملقة، العيون
تأتيك أين من أعرف ال أحسدك أنا األخرية، روايتك نوال يا مربوك صفيَّة: قالت
يقولون؟! ما تسمعني أال نوال، يا تنهشسمعتك إنها النَّاس؟! ألسنة تخافني أال جاعة؟! الشَّ
انتهيت القصرية، القصة هذه اسمعي النَّاس، يقوله ما لسماع صفية يا وقت عندي ليس

فقط. اآلن منها
برية زجاجة املنضدة فوق غرية، الصَّ الة الصَّ يف الكنبة فوق الوراء إىل صفية تراجعت
أخرضوأسود. زيتون طماطم، خيار، بيضاء، جبنة قطع بها صغرية صحون مثلجة، ستال
جبينها، فوق عرق قطرات بمنديلها مسحت البرية، زجاجة تمسك أن قبل تنهدت
يظهر. العرق يكن ولم التنس نلعب كنا جرت، مهما جبينها فوق يظهر العرق يكن لم
خفيفة رعشة العرق، قطرات شكل عىل إرادتها رغم يظهر صفية، حياة يف يحدث ما يشء
الرغوة، تفور ال حتى بحذَر الكوب يف تصبها البرية، زجاجة تُمسك وهي البيضاء ألصابعها
عينيها إىل الربيق يعود قليًال، تنتيش الزجاجي، الكوب جدار عىل تتكثف ماء قطرات
إال نافذتي، من مس الشَّ أرى أعد لم تقريبًا، اختفت الشمس قليًال. الناعستني الخرضاوين
تزعق يارات السَّ أبواق العالية. الجدران بني مائًال الغروب عند يترسب رفيًعا طويًال شعاًعا
النافذة أُغلق باألمس. لها حدث عما تحكي وهي صفية صوت أسمع أكاد ال ارع، الشَّ يف
مآذن فوق تزعق الرَِّجال أصوات ترصخ، األبواق صوت يصلنا ذلك مع والشيش، بالزجاج
املجاورة، غرفتها بالط فوق بالقبقاب جارتي طرقعات امليكروفونات، خالل من الجوامع
تهبُّ رملية وعواصف رياح والشتائم، بالصفعات زوجته يؤدب األخرى قة الشَّ يف الرَّجل
يف مكسورة املجاري ماسورة والنجدة، واإلسعاف البوليس سيارات صفافري الصحراء، من
حول تتنافس قطط أصوات املنور، من رائحته تتصاعد يغيل بايت طبيخ املجاور، ارع الشَّ
حف الصُّ وبائع ينادي، الروبابيكيا بائع غطاء، بدون مفتوحة أو مقلوبة الُقمامة، صفائح

جمهورية! أخبار! أهرام! إرسائيل، يزور السادات أخبار! أهرام! يزعق:
ثم املسند، فوق الوراء إىل رأسها أسندت جوفها، يف املثلج البرية كوب صفية أفرغْت
املجنون الراجل شويف إرسائيل! إىل وسافر وانهض ُقم له وقال املنام يف هللا جاءه ضحكت
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وبيعمل محمد سيدنا نفسه فاكر هو إرسائيل؟ روح الحلم يف يقوله ربنا معقول نوال! يا
وكدابني منافقني كلهم حواليه، اليل عىل العيب مشعليه، العيب لكن واملعراج؟ اإلرساء رحلة

جوزي. املحرتم الدُّكتور زي
الفساد. عىل النَّاس يشجع صفية يا الفاسد العام املناخ –

مايش كان اليل إياها البنت عارفة فاسد، عمره طول مصطفى جوزي لكن أيوه، –
معاها؟

صفية؟ يا أنهيه البنت –
كده. قبل عنها لك حكيت اليل –

سمعتها التي الحكايات هذه أكثر ما الزَّوجية، الخيانات عن الحكايات أنىسهذه كنت
بهذه ذاكرتي تشبعت بيتي، أو عيادتي عىل يرتددن الالئي النِّساء ومن ديقات، الصَّ من
زوجته يخون الذي الرَّجل كبري، حد إىل متشابهة قصص وهي أسمعها، أعد فلم الحكايات
يخيفها مما أكثر االنتقام، يف والرغبة والغضب الصدمة الخيانة، الزَّوجة تكشف الرس، يف
أن تخشاه ما أكثر اآلخرة، نار تخىش مما أكثر الطَّالق تخىش هللا، غضب أو زوجها غضب
كنوع عشيقته من الزَّواج عىل أقدم زوٍج من وكم ثانية، زوجة إىل الرسية العشيقة تتحول
نساء. بأربع الزَّواج حق والقانون هللا منحه وقد الرس، كشفت التي لزوجته العقاب من

لنا زميًال كان القادر، عبد الدُّكتور اسمه نفيس طبيب عىل ترتدد صفية أصبحت
إىل ذهبت يخونها زوجها أن مرة ألول عرفْت حينما األوىل الصدمة منذ الطب، كلية يف
منذ حالتها يتابع لألعصاب، املهدئة األدوية بعض لها يكتب كان القادر، عبد الدُّكتور
أو اإلعجاب من نوًعا لها يكنُّ معه، تتحدث حني الرَّاحة من بيشء تشعر سنوات، خمس
بسبب ربما وامتنعت صفية ترددت عالقة، معها يقيم أن أراد الدراسة، أيام منذ الحب

مريضة. صفية أن يرى كان القادر عبد الدُّكتور لكن الخوف،
عند الوفاء مثل الزَّوجات كل عند نفيس مرض الوفاء لها: يقول الزَّوجي، بالوفاء

الويف. الكلب قصة لها ويحكي النفيس، الطب يف علميٍّا اسًما يعطيه الكالب،
األعمى الشاب اشرتى القادر: عبد الدُّكتور لها حكاها كما القصة صفية يل حكت
سنوات، خمس سيده مع الكلب ظل الطريق، يف ليقوَده قرًشا وعرشين بخمسة صغريًا كلبًا
كان سيده، يفارق أن رفض الكلب، عن يستغنَي أن حاول برصه، إليه وعاد الشاب ُشفي
عينيه من بدًال بهما يرى عيناه هو الكلب أصبح األعمى، سيده حياة يف هام دور للكلب
إحساسه أصبح اإلخالص، كل له وأخلص سيده أحب الدور، هذا الكلب أحب املريضتني،
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بأسيادها الكالب عالقة يحكم الذي القانون وهو الكلب، نظر يف الحب هو إليه سيده بحاجة
هذا الكلب يتحمل كيف الكلب، إىل بحاجة يعد ولم ُشفي يِّد السَّ لكن لهم، وفية ويجعلها
يف الوحيد دوره لسيده، يؤديه الذي الدور عن التنازل يرفض إنه عليه؟ الجديد املوقف
ذات له كلب هناك يعد لم سيده، وجود عىل يعتمد الكلب وجود أصبح غريه، دور وال الحياة
الكلب شخصية ذابت فقط، «أنت» أصبح وأنت» «أنا هناك يعد لم سيده، ذات عن مستقلة
التفاني هذا إزاء زوجها، شخصية يف شخصيتها تذوب التي كالزَّوجة سيده، شخصية يف
املطلقة. املرأة تُطرد كما بيته من يطرده ولم الكلب رغبة عىل يِّد السَّ وافق التضحية وهذه
التي كاألرمل سيده عىل حزنًا ومات الحداد ارتدى األكل، عن الكلب توقف يِّد، السَّ مات ثم
الكالبي»، «الوفاء القادر عبد الدُّكتور يسميه والوفاء اإلخالص هذا زوجها، بموت تموت

الزَّواج. عقد يف للمهر األدنى الحد مثل قرًشا، وعرشون خمسة الكلب رشاء وثمن
بصوتمرشوخ: لنفسها تردد وهي بالدموع عيناها وامتألت الحديث، عن تصفية كفَّ

كالبي! وفاء
الهند، يف بعيًدا سنوات أربع أمىض قد رشيف وكان ،١٩٧٨ عام نهاية يف ذلك كان
البيت مسئولية عميل، النشغايليف أو العمل، يف النشغاله أحيانًا تنقطع متصلة، بيننا الرسائل
اإلشاعات حرب ومقاومة الجديدة، روايتي أكتب أوراقي إىل أجلس الليل ويف واالبن، واالبنة
أسواق فتح أي االنفتاح، سياسة عارض من كل وضد ضدي، السادات أعوان أطلقها التي
األفواه تكميم املرصية، والصناعات اإلنتاج تدمري ضوابط، دون األجنبية للبضائع مرص
املعينون األدب نقاد بدأ النرش. ودور واإلعالم حف الصُّ عىل الحكومة موظفي واستيالء
الحكومية اإلسالمية حف الصُّ بدأت األدبية، أعمايل عىل الهجوم حفيَّة الصَّ املؤسسات يف
عىل ويتمرد اإلسالم يحارب الذي يْطان، الشَّ شكل عىل ترسمني صورتي تشوه الجديدة

العامة. واآلداب القيم
إىل بعضهم انضم والصديقات، األصدقاء هرب البيت، داخل معزولة نفيس وجدت
ويمني، يسار املعارضة وأحزاب املسلمني، اإلخوان حزب إىل اآلخر البعض الحكومة، حزب
هذه أصبحت ورؤسائها، أعضائها واختيار األحزاب، بإنشاء قراره أصدر قد ادات السَّ كان

الحقيقيَّة. عبيَّة الشَّ للمعارضة بديًال عية الرشَّ املعارضة
يف النرش دور امتنعْت والكتابة، العمل يف نفيس أغرقت والغربة، باالختناق شعرت
عيلَّ، املفروض الحصار اخرتقت لبنان، يف النرش دور إىل أرسلتها أعمايل، نرش عن مرص
القراء واملرشق، املغرب من تصلني الرسائل أصبحت العربية، البالد يف كتبي انترشت
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اختفى الكتابة، يف االستمرار عىل تشجعني الرسائل هذه أصبحت العربيات، والقارئات
األعىل املجلس يف القصة لجنة من طردي تم مرص، يف لألديبات الرسمية القائمة من اسمي
إنها ويقولون وكتاباتي، أعمايل عىل الهجوم يف يتباَرْوَن األدب نقاد أصبح واآلداب، للفنون
تشوِّه املجتمع، إىل تيسء إنها اجتماعية، أو طبية بحوث مجرد إنها األدب، إىل تنتمي ال
املجيد. والرتاث األصلية القيم ترفض واإلباحية، الفوىض إىل تدعو والدين، الوطن صورة

الحجاب يضعن الحاكم، للنظام مواليات موظفات نساء األدبية الحياة سطح عىل ظهر
تعرض كاملة صفحة أو كربى، حكومية جريدة يف عموًدا منهن كل تملك عقولهن، عىل
كاتبة أو مبدعة لقب يحملن أديبات، إىل فجأة الصحفيات تحولت واملكياج، األزياء فيها
األنيق والتريبون العنق، حول تلتف املاس وفصوص األذنني، من تتدىل كالحلية كبرية؛
الشفتني، بلون القاني األحمر والروج الجبني، فوق تتدىل أمامية خصلة إال الشعر يغطي
ما تغطي واملساحيق لندن، أو باريس أو نيويورك يف الجراحيَّة بالعملية املشدودة والبرشة
اإلسالميَّة. والهوية الخصوصية عن الضخمة اإلنشائيَّة والعبارات تجاعيد، من يظهر قد

باألمم مرص خارج للعمل فرصة جاءتني خب، الصَّ هذا داخل مكان يل يكن لم
،١٩٧٩ عام بلبنان بريوت وإىل ،١٩٧٨ عام بالحبشة أبابا أديس إىل سافرت املتحدة،
يختلف ال املتحدة األمم أن أدركت مرص، إىل وعدت ١٩٨٠ نهاية يف استقالتي قدمت
مولود، والخارج مفقود إليها الداخل الحكومات، من وغريها املرصية الحكومة عن نظامها
واإلبداع، الفكر عىل األموال تسيطر الحق، عىل القوة فيه تُسيطر األبوي الطبقي النظام
النَّاعمات الرَّقيقات ن، السِّ غريات الصَّ خاصة واملرءوسات، املرءوسني عىل الرَّئيس يسيطر
املؤتمر يف للحب، منهن الواحدة قلب يخفق الجفون، املسدالت العيون النَّاعسات املعطرات،
رسي يف االستوائية الشمس أشعة تحت الشتاء يف أو الصيف، يف سويرسا جبال عىل الدويل
أو العالم، يف والجوع الفقر مشاكل ملناقشة الدويل املؤتمر يُعقد الربيع ويف الهند، أو النكا
عن الخطب إلقاء يف املتحدة األمم خرباء يتبارى االغتصاب، وحوادث اإلناث ختان مشاكل
الخبري ينجذب الشابات، الخبريات مع الرقص عىل يتباَرْوَن الليل ويف االقتصاد، أو الجنس

الشمال. من البيضاوات الشقراوات إىل األسود اإلفريقي
حضور إن يل يقول ضدي، تقريًرا اإلدارة رئيس يكتب الحفالت، هذه أقاطع كنت
الرقيقة، املجاملة من نوع الرَّئيس مع والرقص املتحدة، باألمم العمل من جزء الحفالت
السود األفارقة الرؤساء وبني بيني يدب النزع بدأ الدولية. املوظفة واجبات عن يخرج ال
يصعد األبيض، الدُّب يشبه كان يغازلني، أن أحدهم حاول سواء. حدٍّ البيضعىل والرَِّجال
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قبل األمريكية املتحدة الواليات يف بنسلفانيا بجامعة أستاذ يراني، حني وجهه إىل األحمر الدَّم
لم اإلفريقية، االقتصادية اللجنة يف الخرباء كبري لقب يحمل أصبح املتحدة، باألمم يلتحق أن
إىل يصل املتحدة األمم من راتبًا يقبض االقتصادية، إفريقيا مشاكل عن شيئًا يعرف يكن
مستشار. لقب تحت الدويل البنك من آخر وراتبًا بنسلفانيا، جامعة يف راتبه ضعف ثالثني
األمم داخل الشكلية التقليدية املساواة األول، باسمه وأناديه األول، باسمي يناديني كان

والدول. األفراد بني املساواة عدم عىل للتغطية املتحدة
نوال؟ يا الليلة الحفلة جاية –

روالند. يا أل –
نوال؟ يا ليه –
شغل. عندي –
إيه؟! شغل –

روالند. يا جديدة رواية –
شوية. إجازة تاخدي الزم –

الحقيقة رؤية عن عيونهم السلطة تُعمي أغبياء، الرؤساء أغلب ذكيٍّا، روالند يكن لم
رؤية أطيق ال إنني حولنا، من الجميع يقرؤه مفتوح كتاب مثل عيناي كالشمس، الواضحة
الرشق يف الدافئة، إفريقيا شواطئ عىل ساحًرا الليل وكان الليل. بال فما النَّهار أثناءَ روالند
بأحد هناك التقيت النيل. ومنابع فيكتوريا بحرية شاطئ أجملها الجنوب، أو الغرب أو
كان باإلعدام، عليه يحكموا أن قبل وطنه من هرب الجنوبية، أمريكا يف شييل من الثُّوار
استقال ثم الصحية، التنمية خرباء كأحد املتحدة باألمم والتحق الطب ترك نفسيٍّا طبيبًا
يف مات ثم شييل إىل عاد املعاش. عىل للحصول األدنى الحد أعوام، األربعة أكمل أن بعد
يمسكه أن دون القاتل هرب مجهول، مصدر من رصاصة صدره يف انطلقت ،١٩٨٤ فرباير
عيد يف بالضبط فقط، بشهرين اغتياله قبل شييل من صغرية بطاقة إيلَّ أرسل البوليس.

الكلمات: هذه البطاقة عىل كتب ،١٩٨٤ يناير أول الجديدة السنة رأس

ال حياتي يف فراًغا وتركْت الوطن، من أجمل فيكتوريا شاطئ َجعلْت َمْن إىل
األول لقائنا يوم سنوات خمس منذ بدأتها التي الراوية من انتهيُت أحد، يمأله
الذي اليوم لكنه العزيزة، صديقتي يا اللقاء هذا نسيِت ربما النيل، منابع عند

الحقيقية. نفيس عينيك يف رأيت
روبرت
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هل قال: ا. جدٍّ قلت: عاطفي. إنسان أنه يبدو وقال: ابتسم البطاقة رشيف قرأ حني
الدُّب فيهم بمن غازلوِك الذين كل عن يل حكيِت وقال: رشيف ضحك ا. جدٍّ قلت: أعجبِك؟
يف وقعت من كل عن يل حكيَت وأنَت قلت: الروبرت؟ هذا عن شيئًا أسمع ولم األبيض
دفة بالصُّ يدي يف وقعت قد صورتها (وكانت لوزان من الصغرية السوزانا تلك إال غرامك
مرتديًا سعادة، يف يبتسم رشيف جوارها موزمبيق شاطئ عىل بيكيني مايوه مرتدية وهي

الطيف). ألوان مثل ألوان، سبعة من إفريقيٍّا مايوًها
مطعم يف الغداء عىل روبرت دعاني فيكتوريا، بحرية شاطئ عىل مرشق يوم صباح يف
قبل ونصف ساعة ملدة اطئ الشَّ عىل صباح كلَّ أميش كنت البحرية، عىل يُطلُّ صغري
سبعة الجري أو صباح كلَّ امليش رياضة عىل تعودت الدويل، املؤتمر جلسات أحرض أن
أُغمض الهواء، يف ذراعي أرفع البحرية، وراء من مس للشَّ شعاٍع أول أستقبل مرتات، كيلو
وحصان واألرض، الشجر خرضة عىل عيني أفتح جفوني، فوق الدافئ الشعاع أحس عيني،
الخري صباح ماء: السَّ زرقة تحت من بيده يل ح لوَّ بيضاء، بدلة يرتدي فارس يركبه أبيض

نوال. يا
روبرت. يا الخري صباح –

الليلة؟ العشاءَ ستتناولني أين –
املؤتمر. يف للمشاركني عشاء حفلة هناك أعرف، ال –

العشاء. حفالت أحب ال –
أنا. وال –

البحرية؟ عىل يطل صغري مطعم إىل أدعوك رأيك إيه –
روبرت. يا عشائي ثمن سأدفع –

تشائني. كما –
أمامي جالًسا أراه كنت املشوية، الحمامة من قضمات مع األحمر النَّبيذ أرشف وأنا
ما أرى ال أنني أتظاهر بعيني، تلتقيان عيناه الربيق، يكسوهما زرقاوتني بعينني يرمقني
له أُثبت مسموع، بصوت تقرقش أسمعها الصغرية، الحمامة عظام بأسناني أقضم فيهما،
حسناوات أو الحمامة، مثل العظام ة هشَّ لست وأنني املشوية، بالحمامة عنه منشغلة أنني

النيل. منابع إىل بالحنني ميلء وقلبي قراوات، الشَّ أو مراوات السَّ املتحدة، األمم
باب. الشَّ َريْعان يف هذا األبيض وَشعرك ساحرتان وداوان السَّ عيناِك –

باب. الشَّ ريعان يف أبيض شعرك أيًضا أنَت –
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ِوراثة؟ أهَي –
ربما. –

العبقرية؟! دليل أو –
حني له قلت املؤتمر، هذا يف معي رشيف يكن لم الفندق، إىل نعود حتى يدور الحوار
ذلك لوال قلت: نوال؟ يا ماذا لوال قال: … لوال رشيف يا الحب يف أقع كدت إليه، سافرت
… القادر عبد الدُّكتور يسميه الَّذي املرض هذا قلت: مرضهذا؟ أي قال: النِّسائي. املرض
املزمن. الوباء هذا نَْخب بنا َرشِ ثم وضحكنا اْلِكالبي. الوفاء قلت: يُسميِّه؟ وما رشيف: قال

تحت وتختفي وحَدها يدي تنسحب يده، وأُمسك ذراعي أمدُّ النَّوم، من يُوقظني وت الصَّ
صوت عىل وأصحو النَّوم، إىل أعود مرشق. يوم يف البحرية بلون زرقاوان عيناه الوسادة،
القادر؟ عبد الدُّكتور يقوله ما نوال يا صحيح ترصخ: تكاد صفيَّة إنَّها التِّليفون، جرس
تعرفني أنِت صفيَّة يا بضيق: أَصيح صباًحا، الثَّالثة إىل تشري الساعة وأرى جفوني، أفتح
إنَّه يوم؟ كلَّ حب رسالة الكشكول يف لك يدسُّ يكن ألم الكليَّة، أيام ُمنذ القادر عبد الدُّكتور
القادر عبد الدُّكتور صفيَّة. يا فعَة الصَّ لِك يردُّ منه، الزَّواج رفضِت ألنَِّك منك؛ االنتقام يريد
الخيانة مقابل الوفاءُ خائن؟! وهو لزوجي أُخلص كيف نوال، يا لنفيس أقول ما يل يقول
من املريض الخوف إنه فاسًدا، كان وإن بالزَّواج املريض التعلق إنه مرًضا! بل وفاءً ليس
زوجي حياة يف لعبْتُه الذي املزيف الدور فقدان أو موجود، غري كان وإن الحب فقدان
أحبَّه لم أنا بدونك، الحياة أستطيع ال يل يقول كان إيلَّ؟! حاجته أفقد كيف سنوات، خمَس
أصبحت الطَّالق، أخاف كنت به، تشبثت لكني وجودي، عىل اعتماده أحببت لكني نوال، يا
الكلب مثل أصبحُت األوضاع، انقلبت بدونه، أعيش أن أستطيع ال نوال، يا عليه أعتمد
يقطر بصوت صفية تنطقها العبارة بموته. ويموت يفارَقه، أن يستطيع ال لسيده، التَّابع
اْلُمرِّ كالعلقم حرًفا؛ حرًفا َشَفتَيْها بني من تَْلِفظها تَلوكها، الحروف، عىل تضغط مرارة،

كالبي؟! … وفاء … قطرة قطرًة ينساب

تركت القديم، شربا حي يف الجديدة غرية الصَّ شقتي يف التليفون جرس دق ١٩٩٨ عام
سبعًة ،١٩٦٠ عام منذ فيها عشت املايض. العام املنفى من العودة بعد الجيزة يف شقتي
ة قَّ الشَّ هذه استأجْرُت الثَّاني الطَّالق بعد مراد، شارع الجيزة شقة يف عشتها عاًما وثالثني
عشت الحيوان، حديقة سور آِخر عىل تطل الكبرية، الكنيسة جوار إىل الخامس، الدور يف
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دخلت الثَّالث، الدور يف قة الشَّ ألَخواتي استأجرت إبراهيم، أم ودادة غرية الصَّ طفلتي مع
عن تبعد ال التي الجامعة أَخواتي ودخلْت النيل، شارع يف املجاورة الحضانة مدرسة ابنتي

الرسيعة. بالخطوة األقدام عىل دقائق عرش مسافة إال البيت
يشاركني وأصبح الزمالك يف أرسته بيت ترك رشيف، تزوجُت ١٩٦٤ ديسمرب يف
مالبسها، دوالب يرها، َرسِ تشمل البنتي مستقلة غرفة وصالة، غرف ثالث الصغرية، شقتي
الصور، ألبومات كراريسها، كتبها، تحمل السقف حتى رفوف به مكتبها الصغري، مكتبها
خواطرها تكتب أصبحْت عمرها من العارشة منذ واألفالم. املوسيقى، رشائط األلوان، ُعَلب
املستشفى يف ولْدتُه عاطف، اسمه أخ لها أصبح عمرها. مثل يف وأنا مفكرتي تشبه مفكرة يف
كولومبيا جامعة يف أدرس كنت ،١٩٦٥ ديسمرب ١٠ يوم فجَر نيويورك مدينة يف الجامعي
سبعة عمره التفوق، وشهادة ابني أحمل مرص إىل عدت املاجستري، درجة عىل للحصول
ُمنى ابنتي فرحت بريق، يكسوهما سوداوان عيناه برشتي، بلون سمراء برشته أشهر،
جميل طفل وقال: ذراعيه بني عاطف حمل حياته، يف مرة ألول أبًا رشيف أصبح بأخيها،
األب ذكاء بريق ربما وقلت: ضحكت الذكاء. وبريق السوداوان عيناه يشبهك، ألنه نوال يا
أخته ذكاء ورث أنه أظن وقالت الطفلة ابنتنا ضحكت رشيف؟! يا ذكاءً مني أكثر ألسَت …

األم! أو األب من أكثر
مالبسه، ودوالب يره َرسِ بها الصغرية، الشقة يف به خاصة غرفة لعاطف أصبح
الصور، ألبومات كراريسه، كتبه، تحمل السقف حتى رفوف بها مكتبة الصغري، مكتبه
السينما عاطف عشق طفولته منذ السينمائية، واألفالم املوسيقى رشائط األلوان، ُعلب

الخاصة. مفكرته يف منى ابنتنا مثل أفكاره يسجل الجيتار، عىل يعزف واملوسيقى،
مالبس، دوالب صغري، رسير منا لكل رشيف، مع اقتسمتها الشقة يف الثالثة الغرفة
نكتب الغرفة، هذه يف عشنا تزوجنا منذ السقف، حتى رفوف لها مكتبة صغري، مكتب
املساحة حياتنا، هي الغرفة هذه كانت األفالم. ونشاهد املوسيقى ونسمع ونقرأ وننام فيها
الصغرية، الشقة هذه داخَل مطاردتنا عن الحكومة تُكفَّ لم تضمنا، التي الدافئة الصغرية
يف الزاعقة األصواُت نوافذَها تخلل جارد، والبودي والحراسة البوليس رجال حوَّطها
اإلشاعات، — الليل يف والهواء — تنرش حف والصُّ اإلعالم وأجهزة دمنا، تهدر امليكروفونات
األسمنت، والجدران العالية العمارات مكانَها حلَّت أماَمنا، ارع الشَّ يف األشجار قطعوا
الديسكو حول من املتحركة النيون أضواء الشيش شقوق من تترسب الشمس، عنا حجبت
إال رسعة يفوقها ال رسيع، نحو عىل وتتكاثر تتوالد أصبحت التي الجوامع ومآذن كالب،
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املنتجات واختفت أبوابها املرصية املحالت أغلقت األمريكية، ماكدونالد محالت وتكاثر توالد
السوق. من املحلية

جن، السِّ زنزانة مثل خانقة مظلمة الجيزة شقة وجدنا ١٩٩٧ عام املنفى من ُعدنا حني
داخل نعيش أن لنا يكن لم والطمأنينة، الزمن فيها فقدنا سوداء، ذكريات فيها تعشعش
وغرفة الة، والصَّ فقط غرفتان القديم، شربا حي يف الجديدة الشقة إىل انتقلنا الشقة، هذه
ورشفة املطبخ، يف للطعام صغرية ومنضدة لالستقبال الة الصَّ فيها، ينام برشيف خاصة

القديم. شربا حي يف والعرشين السادس الدور من النيل عىل تطل صغرية
واألديبة الكاتبة حلمي منى الدُّكتورة أصبحت الخاصة، حياتها يف ابنتنا استقلَّت
الخاصة، بحياته استقل ابننا واملجالت، حف الصُّ يف ومقاالتها وكتبها مؤلفاتها لها املعروفة،
تفتح إنها يقولون الرِّوائيَّة، بأفالمه النُّقاد يهتم حتاتة، عاطف ينمائي السِّ املخرج أصبح

وخارجها. مرص داخل مهمة جوائز عىل أفالمه حصلت املرصية السينما يف جديًدا بابًا
الستة األدوار نهبط غرية، الصَّ شربا شقة يف وحَدنا نعيش ورشيف أنا أصبحت
كيلومرتات، سبعة مسافة النيل شاطئ نميشعىل السادسة، الساعة يف صباح كلَّ والعرشين
البلدي والخبز النحل وعسل دسم، بدون الزبادي أو القريش الجبنة مع الشاي لنرشب نعود

املحمص.
يموت السنني، بمرور يتناقصعددهم والصديقات، األصدقاء من قليل عدد لنا أصبح
أسمع أن دون السنوات مرت واألحفاد، األوالد بمشاكل ينشغلون أو يهاجرون، أو بعضهم
يرن أو حني، إىل حني من أخبارهن أقرأ وسامية، وصفية بطة القديمات الصديقات صوت

إحداهن. صوت ويأتيني السنني غياب بعد التليفون جرس
جديدة أجيال املنفى، من عودتنا منذ بيتنا إىل ابات والشَّ باب الشَّ زيارات تنقطع لم
فكرية مدرسة تكوين فكرة بدأنا ينما، والسِّ والفن األدب مجال يف واملبدعات املبدعني من
تحديًدا أكثر شكًال تتخذ تنمو، الفكرة أصبحت والشابات، باب الشَّ هؤالء تضم جديدة
عام نهاية يف صدر إن ما الذي الجديد الجمعيات قانون خاصًة املتغرية، القوانني ظل يف
قانون مرصيحكمنا ويف ،٢٠٠٠ العام بداية يف العليا الدستورية املحكمة ألغته حتى ١٩٩٩
القوى عنها ترىض ال مجموعة أي جن السِّ إىل ويسوق االجتماعات، يحرِّم الذي الطوارئ

املسيطرة. الحاكمة
عرب رجل صوت املايض، يونيو شهر أيام من يوم ذات بيتي يف التليفون جرس دق ثم

دكتورة. يا الخط عىل معاِك هانم بطة يقول: األسالك
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شكري جدي عائلة يف النِّساء كانت طفولتي يف قرن، نصف من أسمعها لم هانم كلمة
أبي عائلة يف النِّساء تكن لم هانم، زينب أحيانًا يناديها أبي كان أمي الهانم، لقب يحملن بيه
واالنتماء والنعومة بالرقة توحي هانم كلمة هانم، لقب يحملن طحلة كفر قرية يف الفقرية

العثمانية. واإلمرباطورية املماليك منذ األتراك وسالالت العليا الطبقات إىل
الخط. عىل معاِك دكتورة يا هانم بطة –

الشيخوخة. أورشخة بحة أصابته وقد املألوف، األسالكصوتها عرب دوىصوتطويل
نوال. يا إزيك –
بطة. يا أهًال –

الدُّكتورة تدعي ماما يا الزم يل وقالت الجاي، الخميس كتابها كتب شريين بنتي –
ورواياتك كتبك، كل قرأْت األدبي، النَّقد يف هارفارد جامعة من الدُّكتوراه معاها بنتي نوال،
أوي، وحشتيني إنتي عشان تيجي الزم نوال، يا أوي بيكي ومعجبة واإلنجليزي، بالعربي
يمكن وال الكلية، أيام من زمان من صحاب احنا ده دي، الطويلة الغيبة بعد أشوفك نفيس
الجولف أرض جنب الجديدة الفيال يف الفرح عاملة أنا نوال، يا تروح القديمة داقات الصَّ
يف شريين زميل كان ممتاز، إنسان والعريس نوال، يا العنوان خدي الجديدة، مرص يف

األعمال. رجال أكرب ومن هارفارد
األعمال، غجال قالت القديمة، كعادتها غني إىل الراء وقلبت أنفها من الكلمتني نطقت
اللدغة ومنها عادت، املَلكي النِّظام منذ اقطة السَّ األشياء بعض عجول. أذني يف رنَّت
والعجول الكريسماس، ليايل يف باملكرسات املحشوة الرومية والديوك اللسان، يف الفرنسية
جباه فوق بارزة عادت وداء السَّ والزَّبيبة الفقراء، عىل يوزعونها النبي مولد يف املذبوحة
الحات، الصَّ املؤمنات جبني حول تلتف أصبحت السوداء والطرحة الصالحني، املؤمنني
تميل الثمني، املستورد الحرير من الطرحة ترتدي رأيتها امليكروجيب ذات بطة وصديقتي
رءوس فوق يميل الطربوش كان كما شديد بانحدار اليمنى أذنها ناحية جبينها فوق

واإلنجليز. امللك أيام الرَِّجال
واحدة أشطر كانت الدراسة أيام من صاحبتي هوانم يا نوال الدُّكتور نوال، يا أهًال –

بوسيبل! إن معقول مش روايات تكتب وبقت الطب سابت خسارة يا لكن فينا،
أنا ده الدنيا، مايل اسمها نوال الدُّكتورة هللا شاء ما هانم بطة يا ليه بوسيبل إن –
«اكتئاب»، دبريشن شوية كده عندي كان فات، اليل الصيف «سويرسا» سوسيغا يف كنت
أزور أروح قلت هوا، شوية شمي بره اخرجي قال بالخري، يه يمسِّ هللا بتاعي، والدُّكتور
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جابر اسمه وبقه أَْسَلم طبًعا املتحدة، األمم يف خبري متجوزة بنتي أصل جنيف، يف بنتي
يقولوها النبي، بنت اسم عىل فاطمة سموها القمر زي هللا شاء ما بنت وعندهم جورج، بدل
جدتي يا تقول علمتها عربي، كلمة تعرفش وما وفرنساوي وأملاني إنجليزي تتكلم فاتيما،
أيوه ليه؟ كلها دي الحكاية باحكي وأنا وداني. يف أوي حلوة جدتي كلمة أصل بالعربي،
نوال الدُّكتورة كتاب ده يل وقالت باألملاني، كتاب إيدها يف ماسكة بنتي لقيت افتكرت،
ملا مامي يا والنبي وقالت الدراسة، عليه وهتعمل هناك، الجامعة يف بيدرسوه السعداوي

نوال. الدُّكتورة كتب كل يل ابعتي مرص تروحي
املجوهرات تلمع ثراءً، أكثر أنها إال قرن، نصف منذ هانم طنط بصوت يذكرني صوتها
دي «الحاجات» وتمصمصشفتيها: املاس بفصوص املرصعة خواتمها ترمق عنقها، حوَل
السودة الحراسة أيام من أختها، تنطح سنة كل سنة خمستارش الصندوق يف مرمية كانت
رحت البسني، حواليها كلهم الستات جواهرها، البسة الهانم شفت ما لغاية يعيدها ما ربنا
أبوها كان وأمي بيه كان أبويا ده الهوانم، من واحدة مش أنا يعني وقلت الصندوق فاتحة

مني؟! أبوها كان الهانم ويعني باشا،
وتظاهرْت الجديدة، مرص يف الهادئة الحديقة عىل املطل الون الصَّ يف مت الصَّ دب
الزجاجية الرشفة داخَل املمدودة األطعمة عىل بعضهن انكبَّ السماع، بعدم الهوانم بعض
بعيد» من للهانم يقرب العريس «أصل وهمست: أذني من فمها إحداهن قربت الطويلة،
كبريًا صحنًا يحمل منهم كل وئيدة، بخطوات املائدة نحو املتدافع الطابور إىل ونهضت
املعوجتان ساقاه الواقفني، بني بسهولة حمدي الدُّكتور عىل تعرفت املزركش. الصيني من
جسمه، حول املحكمة األنيقة البدلة تحت املبطط النحيف صدره املكوي، البنطلون داخل
وسط حمراء صلعة له ظهرت أسود، وال كان كما َكثٍّا يَُعْد لم املجعد، بشعره الكبرية رأسه
يتحدث كان الحديدية. باملكواة كأنما املضغوط الشعر من بيضاء كتلة حولها من الرَّأس،
عادية: غري حرارة تشوبه بصوت وقال نحوي تقدم جالسة، ملحني حني الرَِّجال أحد مع

بيه. محمد يا تعرفها الزم السعداوي نوال الدُّكتورة
دكتورة. يا اتفضيل –

لم فارًغا، كبريًا صحنًا أحمل أماَمه وقْفُت الطابور، يف مكانًا حمدي الدُّكتور يل وأفسح
األطعمة رائحة الجرجري، من قليلة وأعواد الجبن مع طماطم قطعة إال الطعام من ألتقط
الحيوانية، والدهون والزبدة السمن قاطعت سنوات منذ شهيتي، تثري تعد لم الدسمة
خروف فخذ يطل املائدة وسط الضخم الصحن يف اللحوم. عىل اْلَخْرضوات ل أفضِّ أصبحت
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أيًضا واألسنان مسموع، بصوت السكاكني عليه تسقط آدم، بني أفخاذ يشبه يكاد عجل أو
عني. بعيد غري صديقه مع يتحدث املرتفع حمدي الدُّكتور صوت لوال يُسمع، يكاد صوتها
الكتب حاجة، كل عىل طغوا واإلنرتنت والفيديو التلفزيون بيه محمد يا خالص –

بيه. محمد يا يقرأ بقه ماحدش راحت، خالصسوقها
الباشا. معايل يا صحيح أيوه –

من اإللكرتونية، العلوم يف دكتوراه عنده كتب، غاوي راجل بتاعنا العريس لكن –
الهانم. قريب أنه رغم ا جدٍّ ا جدٍّ مثقف وراجل هارفارد، جامعة

صمت ثم متقطعة، مكتومة ضحكة أعقبتها هامسة، شبه خافتة األخرية العبارة جاءت
حمدي الدُّكتور صوت وارتفع واألسنان. واملالعق السكاكني أصوات فيه عادت … طويل
كده عشان إيه؟! وال رجيم عاملة ليه بتاكيل مش إنت نوال دكتورة يا إيه أخرى: مرة
والحديث األكل يف منهمكة رآها زوجته، عن تبحثان عيناه دارت ثم قوامك؟ عىل محافظة
رجيم.» تعمل هانم بطة لصاحبتك «قويل وهمس أذني من فمه قرَّب يِّدات، السَّ إحدى مع
الصديقات وجوه بينهم أملح واملدعوات، املدعوين مع الحديث يف منهمكة بطة كانت
األعمال رجال من أعرفها ال جديدة وجوه واألدباء، األطباء من قدامى وزمالء القديمات
السوق يف الجديدة الرشكات صاحبات األعمال ونساء األجنبية، الرشكات وكالء «البزنيس»
والشورى عب الشَّ مجلس وأعضاء املعارضة، أحزاب وقيادات البورصة رجال الحرة،
الحكومية، غري واملنظمات النسائية الجمعيات رئيسات واإلعالمية، حفيَّة الصَّ والقيادات
أو الحفالت بتنظيم النسوة فيها تنشغل الخريية، الجمعيات اسمها كان امللكي العهد يف
السادات عهد يف اللقب تغري األمرية، أو امللكة الجاللة صاحبة رعاية تحت التربعات جمع
ينفق ال أمني مكان يف توضع التربعات وكانت األمريكي، النظام غرار عىل األوىل يِّدة السَّ إىل
بحسب إحساناتهم» «عبيد والعميان الفقراء عىل الباقي ع يوزَّ واألمينات، األمناء إال منه

الخديوي. بلسان املرصي عب الشَّ عن املأثور القول
نوال يا «وهللا بخشوع إليها هانم بطة تتطلع املِلكة تشبه صورًة ملحُت الجدار فوق
واليتامى»، الغالبة للنَّاس أوي كتري حاجات وبتعمل مهم بدور وبتقوم عظيمة دي الست
يف قال وربنا هانم، بطة يا بقك «يسلم سويرسا: يف الهواء تشم سافرت التي يِّدة السَّ وأكملت
َفَحدِّْث﴾، َربَِّك ِبنِْعَمِة ا َوأَمَّ * تَنَْهْر َفَال اِئَل السَّ ا َوأَمَّ * تَْقَهْر َفَال اْليَتِيَم ا ﴿َفأَمَّ الكريم: القرآن

أوي.» كتري خري عليها أنعم هللا شاء ما وربنا
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الشبْكة تشويف «الزم داخلية، غرفة إىل يدي من بطة أخذتني الحفلة تنتهي أن قبل
صاحباتي داعية أوي، «أنتيم» صغرية تانية حفلة عاملة أنا تجنن! مش رأيك إيه نوال، يا

للصبح!» حنسهر حسابك واعميل أوي القريبني

كان، كما القلب من يخرج يعد لم الضحك لكن الخاصة، ذكرياتها لها القديمة داقات الصَّ
صفية ثم بعامني، تصغرها بطة وبعَدها عاًما، السبعني بلغت سامية هي ِسنٍّا أكربنا
الشفتني فوق املرفوع األنف من يخرج سامية، هي صوتًا أعالهن واحد، عمر من وأنا
كالطيف تبدو ن، ملوَّ بشال تحوطها نحيفة طويلة قامتها املتالشيتني، شبه الرفيعتني
قصري وشعر كبري رأس تحت قليًال ينثني نحيف عنقها زاهية، بألوان يتلفع الشاحب
إفريقي، رجال تمثال من رأسمرسوق هو كأنَّما داكن، أسود بلون مصبوغ «األجارسون»
حزب أو اليسار، حزب بشعار الصدر فوق مطرَّز املتني اإلنجليزي وف الصُّ من الجاكيت
العاملة، الطَّبقة من تعد لم سامية صديقتي ألن ذكرى؛ مجرد الشكل وهذا العاملة، الطبقة
يف انطفأ وتصدير، استرياد ورشكة النيل دلتا يف كبرية ملزرعة مالكة بل عاملة هي وال
يتأهب مكبوت سؤال كأنما املزمومتني شفتيها تهز رعشة وأخذت القديم، العنف عينيها

الحديدية. إرادتها قبضة من لإلفالت
الكايف بالتَّقدير تشعر ال العاملة الطَّبقة ابنة فإنَّ بعني السَّ بلوغها من الرَّغم عىل
وتقول املطبقتني شفتيها تمط رفاعة، زوجها خاصًة حزبها يف الرَِّجال عىل تتهكم لطبقتها،
الثَّانية الكلمة أسقطت وقد زوجها، تقدم كانت كلمتني، من العبارة بهذه ماركيس! مناضل

السوفييتي. االتحاد سقوط مع
كلمة تسمع حني شفافة دمعة تلمع الرموش من الخاليتني شبه الصغريتني عينها يف
الَّذي إيمانها هو بل ذلك، وال هذا ليس لها بالنِّسبة األمر السوفييتي، االتحاد أو ماركس
محصنًا الخطأ، من معصوًما عرشه فوق ضخًما تراه بيشء اإليمان يف ترغب وكانت سقط،

منها. لإلفالت تستعد مكبوتة دمعة كأنَّما جفونها ترتعش قوط، السُّ أو املوت ضد
السقوط قبل حتى الصامت، النحيب إىل تميل بكائية، شبه أنفية رنة تشوبه صوتها
ماركس: إلنقاذ س تتحمَّ هنا سامية»، يا َكبْوة جواد «لكل فأقول: أحيانها السوفييتي
الدمعة تطفر حتى عينها تضيق أمريكا!» مع تآمر امللعون جورباتشوف ده نوال «يا
إىل ينقلب الغضب هذا أن إال الرصاخ، يف الرغبة تكبت كأنما شفتاها وترتعش الحبيسة
بيتي يف التليفون جرس يدق رفاعة. زوجها عن تتحدث حني مستسلم شبه صامت حزن
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حني لرؤيتي املفاجئة الرغبة هذه تجتاحها أشوفك.» عاوزة «نوال الباكي: صوتها ويأتيني
ما عمري إني أكتشف جواز سنة أربعني بعد نوال يا «تصوري زوجها: تغتاَب أن تريد

ده!» الراجل حبيت

السربتاية أمامها سويرسا إىل سافرت التي يِّدة السَّ تربعت الرَِّجال يدخلها ال داخلية غرفة يف
ترشف الصيني، من صغرية فناجني بالحبهان، املطحون البن ورائحة الكنكة، تعلوها
الثمالة، إال القاع يف يبقى ال الفناجني، حاَفة عىل الحمراء الشفاه ترتسم القهوة، الهوانم
تعدله ثم الفنجان تقلب العارشة، يف طفلة وأنا نعمات بطنط تذكرني بحركة يِّدة السَّ ها ترجُّ
قرن، نصف منذ القديمات الهوانم من دجًال أكثر الهوانم هؤالء الطالع. أو البخت وتقرأ
مطواة عىل مكتوبة والبرش، الجان أرواح بني القديم العهد تشبه الوثيقة، يسمى ما يكتبن
من تخلَعه ال كي زوجته مع الزَّوج إبقاء الجان من تطلب حصان، حدوة أو غزال قرن
بالعودة تأمره الزَّوج صورة ظهر عىل الحيض بدم مكتوبة وحروف العمر، مدى قدمها

الحظرية. إىل يعود كالخروف ركبتيه فوق راكًعا
القصري بجسمها الشلتة فوق مرتبعة كاميليا، الدُّكتور بطة، بعيني عيناي تلتقي
جفونها سواًدا، أقل األسود النني اتساًعا، أقل الواسعتان عيناها سمنة، ازدادت السمني،
واملكياج، البودرة تحت تختفي تجاعيد الجفون تحت األسود، الكحل رغم شاحبة وارمة
الشبَق، يشبه فيما وتَُحْوِقل تُبَْسِمل تحتها، مضمومتان القصريتان السمينتان ساقاها
كنت أنا إيه أد نوال يا «فاكرة الصغرية التلميذة عادت كأنما القديمة بضحكتها تكركر
وأنا حريتي واخدة كنت العمى، زي وباكرهه لحمدي مخطوبة وكنت حسني، باحب
ابني طارق وطلع واحدة، ركعة لربنا ركعت وال القرآن يف آية حفظت عمري وال متجوزة،

حسني.» عىل باتوحم كنت حامل وأنا أصيل املكعرب، أبوه زي مش وحلو طويل
مفعوله الوَحم هانم بطة يا أيوه سويرسا: إىل سافرت التي الهانم يِّدة السَّ وقاطعتها
… قال والسالم الصالة عليه محمد وسيدنا القرآن يف زكره وربنا تماًما، السحر زي باتع
توجه كالمها، تواصل هانم وبطة النبي، عىل وتسلِّم تصيلِّ النِّساء أصوات وانطلقت
جانبية، بأحاديث عنها انشغلن واألخريات الوحيد املستمع جمهورها كنت إيلَّ. الحديث
وبصوت تتكرر تكاد وعبارة هناك، أو هنا كلمة املكبوت، حبها قصة تحكي منهن كل
األصوات، عىل هانم بطة صوت ويرتفع حبيبتي» يا حبيته ما عمري جوزي «أصل خافت
األصابع إليها تشري محروقة جمجمة مثل آدميٍّا شكًال وتتخذ النَّار يف تطرقع بَّة الشَّ وقطعة

القط. مخلب يشبه املدبب الطويل األحمر الظفر ذات القصرية
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كانت كرترية السِّ البت إن تعريف علشان وشها زي السودة رأسها نوال يا شويف
البت إال يبصلواحدة، يمكن ال دوغري راجل عمره طول حمدي عارفة وأنِت عمل، عامالله
السبعني، فوق وهو سنة عرشين عمرها كيانه، شألبت إليه عملت عرفش ما دي املفعوصة
سودة بت مكتبه، يف شفتها ورحت السن، يف يكربوا ما كل بيصغر عقلهم الرَِّجالة أصل
املحالوي، الشيخ عند عمل عمالله رحت املكتب، من وطردتها عضمة، عىل جلدة وجربانة
من حتى البالد، كل من له تيجي النَّاس عنه، سمعتي الزم نوال يا أوي مشهور شيخ ده

ودكاترة. متعلمني ناس وأسرتاليا، أمريكا
عليه، يل قالوا لكن زمان، من عارفاني وأنِت املشايخ حكاية يف أصدق يمكن ال وكنت
عمل إنه وسمعت املفعوصة، للبت الزمالك يف شقة فرش يعاندني عشان حمدي وكان
هي يا يانا وقلت نوال، يا الليل نامش ما بقيت اعرفش، ما رسمي أو عريف، عقد معاها
عليه دخلت ما أول حاجة، حاخرس مش أجرب، قلت املحالوي، للشيخ ورحت الدنيا. يف
تعايل يل وقال الكنبة، عىل قاعد منور قمر ربنا، عند من نور وهللا، نوال يا نور النور، شفت
من ماتت أمي اعرفش، ما إزاي أمي اسم عرف سعدية، بنت يا كاميليا يا جنبي اقعدي
علقه العمل، يل عمل حاجة، كل عني عارف لقيته اسمها، يعرف وماحدش سنة ثالثني
بعد وقال غريه، يقراه حد يمكن ال تاني وكالم القرآن من كالم عليه حجاب صدري، يف

الزمالك. شقة ويقفل حريجع جوزك واحد أسبوع
حمدي لقيت الصبح، جمعة يوم وكان بالضبط، واحد أسبوع بعد نوال يا وفعًال
الجان، أرواح وعن نوال يا السحر عن قال وربنا القرآن، غري اقرأ مابقتش يومها من راجع،
يعني دوالر آالف عرشة بقت بتاعته الفيزيتا إن رغم املحالوي، للشيخ برتوح النَّاس وآالف
مرة باشوفه شهرين، أو بشهر قبلها أحجز والزم آالف عنده يوم كل لكن جنيه، ألف ثالثني
أهي له وأقول املحالوي، الشيخ عىل فلوسك ترصيف إزاي يقويل وحمدي السنة، يف واحدة
يْطان، الشَّ عىل أرصفها ما أحسن ربنا عارف واحد حد عىل أرصفها جبيني عرق فلويسمن
يف رصفها اليل بالفلوس مافكروش عشان الشيطان، سرية يفتح يخاف حمدي، ويسكت

الزمالك. شقة

األسالك، عرب أحيانًا يأتيني كان صوتها بطة، القديمة صديقتي فيها أرى األخرية املرة كانت
أطلبها، أكن لم تطلبك. أقولها ترجع ملا بطة يا خرجت نوال عني: نيابة رشيف عليها يرد
ماتت كأنما املوت، يشبه مخيًفا شيئًا فيهما رأيت أخرى، مرة أراهما أن أريد ال عيناها
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النفسية الصدمة أهي نفيس وأسأل تذكرتهما، إذا جسدي يف باردة قشعريرة ترسي عيناها،
األخرية؟! السنني يف املجتمع أصاب الذي االنحدار أهو الحياة؟! ورشيك الزَّواج يف العنيفة
أعمى املحالوي الشيخ وكان األعمى؟! بالشيخ املطلق اإليمان حد إىل املطلق اليأس أهو
كشف «ربنا عاًما: أربعني منذ إبراهيم أم عنه تقول وكانت القرية، يف حمدان الشيخ مثل

العميان.» إال ربنا يعرف وماحدش ضكطورة يا عنه الحجاب

الدخان، بلون خانقة شبورة تحت غارقة َرمادي صيفي يوم ،٢٠٠٠ يونيو بدايات إنها
تشبه ارع، الشَّ أميشيف وأنا بالغربة أشعر الخارج، يف عشته كما الوطن داخل املنفى أعيش
يقذفني جاحظة، بعيون الرَِّجال ويرمقني االبتدائية منوف مدرسة يف كنت حني غربتي
خاصًة األنثى، أعضاء عىل اللعنات يصب أمي، بها يسب نابية كلمة أو بطوبة! الصبية أحد

كالحضور. الغياب يف امللعون باملوَىس، املبتور العضو
مثبتة الصوت ومكربات والليل، النهار يف الضجيج، لكن املدينة، إىل القرية من هربت
وتالوة الة للصَّ األذان سماع املوتى حق من أصبح املقابر، حتى والبيوت الجوامع فوق
خاصًة النَّوم، األحياء حق من يعد ولم األفراح، يف والغناء الطُّبول أو املأتم يف القرآن
تسمع ال الجديدة مرص يف الرَّاقية األحياء ويف القديم، شربا حي مثل الفقرية األحياء يف
الحدائق يف األشجار وحفيف العصافري زقزقة إال ونساؤهم األعمال ورجال العالية الطَّبقة

الخرضاء.
فأنكر تطلبني حني باإلثم أشعر لبطة، األخرية زيارتي منذ يطاردني املوت شبح
وسط نضحك يدي يف يدها جواري إىل أراها القديم، الصور ألبوم يف أحيانًا أقلِّب وجودي،
نكتة أطلقت كأنما آخره عن مفتوح فمها الهواء، يطريه األسود شعرنا الزهور، من حوض
الضحكة هذه تطلق تكن لم املعهود، بهدوئها ورة الصُّ يف صفيَّة تبتسم املأثورة، نكاتها من
ضيقة، ِبلَّْورية عنق من يخرج الراقراق املاء مثل ضحكتها تكركر بطة، تطلقها التي الرنانة
القوية، الشمس مواجهة يف مزمومتان الرفيعتان شفتاها الصورة، طَرف يف واقفة وسامية

للعني. مرئية مساحة عن شفتاها تنفرج ال ابتسمت وإن أبًدا، تضحك تكن لم
ذلك سامية. أطلب أجدها لم إن إيلَّ، أقربهن هي صفيَّة، فأطلب الحنني يدفعني أحيانًا
يف أنا كلميني، نوال التَّسجيل: آلة عىل تليفونية رسالة يل تركت باألمس بطة، طلبت اليوم
صيف يف برد، أو زكام عندها وربما جديدة خفيفة رشخة تشوبه املبحوح صوتها البيت.
وفريوسات َخان والدُّ الرِّمال ذرات مع الصحراء من ساخن هواء يهب حارَّة مرتبة أيام
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الحرارة يف خفيف ارتفاع مع األنوف ترشح البحار، وراء من القادمة يفيَّة الصَّ األنفلونزا
قليلة. أيام بعد الزُّكام ينتهي ثم

وأدرت مكاملتي، تنتظر هي ربما تخرج، لم البيت يف وهي فريوس أصابها ربما قلت:
النافذة كأنَّما البارد، كالهواء عيلَّ زحفت كالقشعريرة خفيفة رعشة برقمها، قرصالتِّليفون
وجاءني عقيل، يدركها أن قبل القادمة اللَّحظة يدرك جسدي كأنَّما مغلقة أنَّها مع انفتحت
مني عاوزة يقول: سمعته حني ماعة السَّ أضع كنت الرقم؟! أخطأت هل غريب، رجل صوت

حرضتك؟
بطة. عاوزة –

حرضتك؟ مني –
السعداوي. نوال أنا –

دكتورة. يا أهًال –
حرضتك؟ مني –

حمدي. الدُّكتور أنا –
بطة؟! أكلم أقدر … دكتور يا صوتك عرفتش ما –

إنتي. تعييش … بطة؟ –
ذاكرتي عن غاب معناهما، نسيت إنتي» «تعييش الكلمتان صدري، يف الهواء توقف
يف طفلة كنت بالتدريج. تعود الذاكرة بدأت ثم بيضاء، صفحة مثل عقيل أصبح لحظة،
سألْت محمد، أم اسمها جارة لنا كانت حياتي، يف مرة ألول الكلمتني سمعت حني منوف

ماتت. محمد أم إن أمي وقالت إنتي. تعييش لها فقالوا يوم ذاَت أمي عنها
منذ البكاء نسيت كأنما دموع، دون بكاء دون وأجهشت االثنتني بيدي رأيس أمسكت
مربوطة الفراش يف راقدة رآني البيت إىل رشيف عاد الدموع. عيناي تعرف ولم الطفولة
أخي وكان أخي، أو أختي أو ماتت أمي أقول كأنما رشيف. يا ماتت بطة له: قلت الرَّأس،
يكن فلم الشحوب؛ هذا مثل شاحبًا وجهي يكن لم ربما قليلة، شهور منذ مات قد طلعت
كنت كما كثريًا نضحك نكن ولم الحب عن حكايات بيننا يكن لم الطُّفولة، يف صديقي أخي
نوال. يا حياتك يف البقية رشيف: صوت عىل وأفقت النُّكت، آخر بطة تحكي حني أضحك
يف سامية تكن لم سامية؟! أو صفية صديقتي إال اليوم هذا يف يواسيني أن يمكن ومن
أغرقتها الخرب، سمعت حني األسالك عرب صفيُة وبكت البلد، خارج مؤتمر يف كانت مرص،

مبللة. أصبحت يدي يف التليفون وسماعة بالدموع،
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يف راقدة وأنا جواري إىل جلست بيتي، إىل وجاءتصفية صفية، يا شوية تعايل لها قلت
هي يدهشها، يشء وال يشء، كل تعرف كانت لبطة، األخرية زيارتي عن لها حكيت ير، الرسَّ
كانت املحالوي، يخ الشَّ إىل بطة مثل تذهب لم أنها إال آخر، نوع من لصدمة تعرضت أيًضا
أربعني منذ الكلية يف لنا زميًال وكان النَّفيس، الطِّب أستاذ القادر عبد الدُّكتور إىل تذهب
عمارة يسمونها الجديدة مرص يف عالية عمارة ومنها «عني»، الخمسة يمتلك أصبح عاًما،
الدُّكتور أصبح يخ»، «الشَّ عمارة يسمونها ارتفاًعا عنها تقل ال عمارة جوارها إىل «الدُّكتور»
انزلق القدامى الدِّين ورجال الكهنة ومن الفة، السَّ العصور يف كانا كما متجاوَريْن يخ والشَّ
ساعات ست انقطاع، دون تحكي وصفية تأخر قد الليل كان الحديث. التَّاريخ إىل األطباء
تتغري أن دون ير، الرسَّ عىل جلستها تغري أن دون الوسادة عىل بكوعها متكئة وهي مضت
زجاج وراء السماء من قطعة نحو الشاخصتان عيناها تتحرك أو الخافت، صوتها نربة
القوة تخاطب أو أعماقها، يف كامنة أخرى المرأة أو لنفسها تهمس كأنما املغلق، النافذة
بالتَّدريج ينقشع سواده بدأ والَّذي ماء، السَّ اسمه الذي األسود الِخَضمِّ هذا داخل املجهولة
وصاحت: النَّوم من تصحو كمن فجأة صفيَّة وانتبهت باب، الضَّ بلون َرماديٍّا ليُصبح

نوال! يا طلع النَّهار خرب، يا
البيت؟! أوصلك تحبي تعبانة عليك باين –

أصحابه! عىل ينهد خليه إيه وزفت إيه بيت –
نتكلم. وبعدين صفية يا شوية نامي –

قليًال حرَّكتها يتغري، لم مكانه يف كان كما وكوعها النَّوم يف راحت عينيها، أغمضت
جواري، إىل الصغرية اللمبة وأطفأت بالبطاطني، غطيتها رأسها، تحت الوسادة لتنزلق

الزجاج. وراء من يترسب الرَّمادي الضوء من رفيًعا خيًطا إال الظلمة يف الغرفة لتغرق
ينقطع، لم كأنَّما الهامسيرسي صوتصفية جدوى، دون النَّوم أنشد عيني وأغمضت
بليايل تذكِّرني نتحدث، ونحن مضت كاملة ليلة العينني. مغمضة نائمة جواري إىل أراها
الذهبي القلب تفتح متصل، حديث يف كله الليل نقيض كنا الثَّانويَّة. حلوان يف اخليَّة الدَّ
أبوه مرقص اسمه رأسه، من شعر وخصلة الصورة تلثم عنقها، حول لسلة السِّ من يتدىل
حني صدرية ذبحة أصابته بمرقص. عالقتها لتقطع كني بالسِّ هددها مسلم، وأبوها قبطي
ضد مظاهرة يف يهتف وهو البوليس أمسكه يوعيَّة، الشُّ بتهمة جن السِّ سعد أخوها دخل
نكن لم وأحالمنا، نومنا عىل تفتش بكشافها، علينا تمر اخليَّة الدَّ ضابطة وكانت اإلنجليز،
بالدماء»، «الجالء الحروف صدورنا فوق تشتعل القمر ضوء ويف والحرية، بالحب إال نحلم
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من أربطة حولها نلف الدِّماء، منها تنزف حتى أصابعنا فوق باملسطرة ترضبنا والنَّاظرة
يف واألمل والفرح األلم نتشاطر الليل، طوال ونتهامس البطاطني تحت ندفنها وف، الصُّ

املستقبل.
يف غارقة صفية جواري، إىل خافتة وأنفاًسا أنفايس، صوت إال أسمع ال ساكن الليل
واحًدا خطٍّا إال بيضاء برشتها العبء، عنها نفضت كأنما مسرتخية وجهها عضالت النَّوم،
الخط هذا ألحظ لم الفم، زاوية حتى اليرسى عينها زاوية من يمتد اللحم يف عميًقا داكنًا
من السبعني وتبلغ قليلة شهور إال أماَمها يبَق لم شابة، تعد لم أنها فجأة أدرك قبل، من
املدرسة يف كانت كما طفوليٍّا، يبدو وجهها يف ما وكل وشفتيها وذقنها أنفها أن إال العمر،
عىل فجأة ظهر أنه بدا الذي الوحيد الخط هذا إال الطُّفولة من يخرجها يشء وال الثَّانويَّة،
موضع غريت حادة صفعة أو األيرس، وجهها نصف أصابت مباغتة طعنة كأنما وجهها
زوجها أصابع تشبه األيرس، الخد فوق مرسومة األصابع أرى أكاد األنف، نحو فتحرك الفك

الفيل. قدم تشبه ضخمة كبرية كف له كانت مصطفى، الدُّكتور
املالمسة بهذه كأنَّما خفيفة قبلة خدها عىل طبعت أوقظها أن دون ومن مهل وعىل

اللحم. يف الغائر األلم من قرن نصف أمسح يعة الرسَّ

إال الزهريي مصطفى يكتب لم اإلسالم يف واالشرتاكية اْلِغَفاِريِّ ذَرٍّ أبي عن كتابه منذ
البالد من عدد يف أخرى حكوميَّة مرصوصحف يف الحكومة صحف تنرشها قصرية مقاالت
قبل مكتبه فوق تكون شيكات، شكل عىل بالدُّوالر أو بالدينار املكافآت تصله العربيَّة،
ذَرٍّ أبو وسقط السبعينات، منذ مقاالته من تماًما سقطت االشرتاكيَّة كلمة أن إال النَّرش،
الدُّكتور أعلن الكريم. هللا ووجه اإلسالم إال التِّسعينيات يف يبَق ولم الثَّمانينيات، يف اْلِغَفاِريُّ
السوداء الزبيبة ظهرت املقال ذلك ومنذ هللا، رأى أنه املقاالت أحد يف الزهريي مصطفى
وأصبح الظلمة، يف فصوصتلمع لها أصابعه بني فراء الصَّ والسبحة العريضة، جبهته فوق
مرصأصبح ويف الرشيفني، الحرمني بجوار أريضالحجاز يف بكريسٍّ طويلة لحية له أستاذًا
ومنها األخرى، والكليات الطب طلبة أحالم تتجاوز أخرى وعيونًا «عني»، الخمسة يملك
سينما وقاعة كبرية ومكتبة الزهري، اسم يحمل أصبح الجديدة مرص يف وجامع شارع

واملساكني. لليتامى الرحمن وموائد رمضان يف الدينية األفالم لعرض واسعة
البنة األول حبه عن لها حكى والصدق الوفاء عىل عاًما أربعني منذ صفية تزوج حني
اليوم يف أيام، ثالثة الطعام عن صام باملوسكي، التاجر خالتها ابن تزوجت حني العمدة،
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البنات من واحدة تساعدها الفرن أمام تخبز وأمه الجمعة يوم كان الجوع، قرصه الرَّابع
مع الساخن الخبز أمه حملت الخبيز. يف النِّساء بمساعدة يومها قوت تكسب اليتيمات،
الزهري الدُّكتور وقبع بارًدا، شتويٍّا يوًما كان الحقل، يف زوجها إىل وخرجت واملخلل الجبن
الصغرية اليتيمة والبنت الرغيف يلتهم الفرن ظهر عىل — عاًما عرشين عمره وكان —
تخيلها وقد يرتكها ولم يرتَكها، أن والرَّسول باهلل تستحلفه وساقيها، بذراعيها تقاومه كانت
وفعًال األمر، انكشف إذا أذًى يصيبَه ولن أب، وال أم بال أنَّها إال العمدة، ابنة األوىل حبيبته
إىل القرية غادر الفرن. حادث منذ البنت عن شيئًا يعرف ولم الكتمان، َطيَّ األمر ظل
لصفية حكى مغامرات، والنِّساء البنات مع له كانت امللك. شارع يف غرفة استأجر القاهرة،
كانت السابقة، حياتها عن وسألها الرجولة، هو األخالقي الفساد كأن كثري، بزهو عنها
عنقها يف تعلِّق كانت املدرسة يف باإلثم. ميلء قلبها أن إال برش، يمسسها لم عذراء صفية
أو شفتيها عىل أحد يقبِّلها لم العذري، الحب هذا إال حياتها يف تعرف لم مرقص، صورة
دق، الصِّ تقول أن أرادت الزِّفاف ليلة ويف الزَّواج، قبل الذِّكرى ومعها ورة الصُّ حرقت خدها،
رشدت وإن القصة، هذه إال الكون يف يشء كل نيس الوحيدة، حبها قصة لزوجها حكت

مرقص؟! الدُّكتور يف بتفكري يسألها: عاًما أربعني بعد السماء نحو لحظة عيناها
كلها؟! دي السنني رغم صفية يا فيِك شك عنده كان –

مع العريضوغزواته الطَّويل جسمه رغم الوقت، طول نفسه يف شك عنده كان أبًدا، –
زيت برطمانات ويشرتي فيتامينات يبلع ودايًما رجولته، يف شك عنده كان والستات البنات
يشرتيها، الجنيس للتنشيط جديدة أقراص عن يسمع ما وكل النَّحل، وملكات الحوت كبد
الطفولة، من خصيَّة الشَّ يف الرشخ املشكلة الجنس، مش املشكلة لكن الفياجرا، حبوب حتى
إال ده بالشكل الرَِّجال معظم إن ويظهر وجده، كده كان أبوه العضم، يف ينخر اليل الفساد
أعارضك دايًما كنت األبوي، الطبقي النظام عن نوال يا صحيح كالمك ويمكن ا، جدٍّ القليل
عارفة مش وكنت جواز سنة أربعني بعد فهمت أخريًا لكن إيه، وأبوي إيه طبقي وأقولك
ييجي مشغلة، وال شغل ال املدير كان وهو املستشفى، يف والشغل بالعيال ومشغولة حاجة،
فر السَّ الحجة بقت املعاش عىل انحال ما وبعد الوزير، مع اجتماع يف كان ويقول الليل آخر
سنة عرشين من أكثر معاها وعايش تانية، واحدة متجوز كان إنه والحقيقة املؤتمرات، يف
عاجبك مش كان وإن والرشع، القانون حسب حقي ده قايل عرفت وملا داريانة، مش وأنا
طارت، الشمال عيني إن حسيت ورضبني، إيده رافع راح طالق، نعمل له قلت طالق، نعمل
بتاعك! أفندي يسمرقص أيام من سنة أربعني من أطلقك الزم كان وقال: وأمي أبويا ولعن
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الطَّالق، طلبت هي وال زوجها يطلقها لم بيتها، إىل وعادت صفية نهضت ساعة بعد
فني؟ وأروح نوال يا سنة أربعني بعد طالق التليفون: أسالك عرب مستسلًما صوتها جاءني
ما مطرح هو يروح بيتي، إال بيت عنديش وما اتجوزوا والعيال ماتت وأمي مات أبويا …
أي ولكن حد، من حاجة عاوزة ومش معايش وعندي أموت، ما لغاية بيتي يف وأنا يروح
حمارة «تبقي لها: أقول الخطوبة؟» قبل حياتي عن بصدق لخطيبي «أقول تسألني: بنت

الكذب!» إال فيها ينفعش ما دي والدنيا قلتي لو

132



ادسوالِعْرشين السَّ الدور يف فة الرشُّ

ادس السَّ الدور يف النِّيل عىل املطلَّة َفة ْ الرشُّ يف أجلس ،٢٠٠٠ عام الحارَّة يوليو أيام من يوم
القديم، شربا حي يف غرية الصَّ ة قَّ الشَّ هذه يف أعيش َوأنَا املنفى من عودتي ُمنذ والعرشين،
وغرب، أورشق وخارج، داخل هناك يعد لم الخارج. يف عشته كما الوطن داخل أعيشاملنفى
يحكمه واحد عالم يف نعيش نحن املسيحي. والعالم اإلسالمي العالم أو وجنوب، شمال أو
منها جديدة؛ أسماء تحت العبودية أشكال تغريت العبودية، نشوء منذ أبوي طبقي نظام
الجديد العاملي النظام قمة عىل يرتبع والخصوصية، والخصخصة السوق، وحرية العوملة
من ونصف مليار ويعيش العالم، ثروة نصف من أكثر يملكون شخص خمسمائة من أقل
شكل عىل البيوت هذه داخل يعيشون وأطفال، وشباب نساء أغلبهم الفقر، خط البرشتحت
السمان نزلة ومن الفرج، وروض وبوالق إمبابة إىل شربا من تمتد حويل، من أراها العشش،
اآليلة القديمة البيوت تتساند املقطم، وسفح زينب يِّدة والسَّ القلعة إىل األهرامات سفح عند
تملك قليلة قلة بالدنا يف العرش عىل يرتبع الفاخرة، الجديدة املباني جوار إىل للسقوط
كنَفها، يف تعيش مثقفة نخبة حولها من بالخارج، واالتصاالت والسالح، والسلطة الثروة
اسم تحت الدِّيموقراطيَّة، ذبح يتم الدِّيموقراطيَّة اسم تحت بطوالت. إىل جرائمها تُحوِّل
من النِّساء. حقوق ذبح يتم املرأة حقوق اسم تحت اإلنسان، حقوق ذبح يتم اإلنسان حقوق
محاكمة، دون جن السِّ يف نفسه يجد الحاكمني األفراد أو الحاكم الفرد عن الرأي يف يختلف
يتحول الوطنية، أو األدبية سمعته اإلنسان يفقد العدالة، فيها تختفي شكلية محاكمة أو
قالئل أفراد إىل الوطن اختزال يتم للوطن، خائن إىل والنِّساء الفقراء حقوق عن ُمدافع من

واحد. آٍن يف واإلله الحاكم القديم فرعون مثل العرش، عىل يجلس واحد فرد أو
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اإلحساس، عن الخمس الحواس تكف الدمع، عن العني تعِجز مداه الحزن يبلغ حني
القادرة والتَّاريخ، والعقل الجسد أعماق يف الغائرة املجهولة السادسة، الحاسة إال يبقى ال
يلتحم الزمان أن السكون، رغم تدور األرض أن إدراك عىل األخرى الحواسِّ دون وحَدها

الرَّجل. عن املرأة أو يْطان الشَّ عن اإلله أو الجسد عن الروح يفصل يشء ال باملكان،
الحركة، أستطيع ال الفراش يف رقدت وقيء، شديد غثَيان أصابني قليلة أيام منذ
الغاليان االثنان الدنيا، مغادرة قبل ألراهما وابني ابنتي طلبتحضور النِّهاية، أنَّها تصورت
األرسة عاًما، وثالثني خمسة منذ العمر رفيق رشيف ثالثهما وعقيل، جسدي من قطعة هما
أرستنا واحد، رجل لسيطرة الخاضعة األرس أغلب عن تختلف العواطف، الدافئة الصغرية
الجدل بيننا يدور سواسية، كلنا ابنة، وال ابن وال امرأة وال رجل ال أحد، فيها يسيطر ال

األصوب. القرار إىل نصل حتى
أمي؟ يا باألمس أكلِت ماذا ابنتي: قالت

قريش. بيضاء جبنة مع بطيًخا إال آكل لم قلت:
باملبيدات يرشونها الخوخ، أو الخيار أو البطيخ بسبب تسمم حاالت هناك قالرشيف:
للبرش، صالحة غري الخارج من أغذية يستوردون بالهرمونات، يحقنونها أو الحرشية،
الرشقية يفصحرائنا لتُدفن النووية النُّفايات يرسلون ما بمثل اإلفريقية بالدنا إىل يرسلونها
نووي بإشعاع القليوبية بمحافظة حلفا ميت قرية يف الفالحني بعض أصيب الغربية، أو
عىل شديد تكتم وهناك اإلشعاع، رعب تحت القرية سكان ويعيش بكاملها، أرسة وماتت
إىل تترسب الحقائق بعض لكن … حدث ماذا بالضبط نعرف ال األخرية، األخبار هذه

حف. الصُّ
تحت مقربة يف أُدفن أن أريد ال وابني: والبنتي لرشيف قلت والدوار، الغثيان اشتدَّ
جسدي ح ترشِّ عادلة، مرشحة إىل بجسدي أتربع أن أريد الدود، جسدي ليأكل األرض
عن الكبار املسئولني محاكمة وأرجو الغذائي، التسمم لهذا الحقيقة األسباب وتعرف
واملرض. والجهل الفقر من مزيد إىل أدت التي االقتصادي، واإلصالح التنمية مرشوعات

عشان علنية محاكمة تتحاكم دي النَّاس الزم الفراش، يف وأنا يرصخ صوتي سمعت
العالج أخذت غذائيٍّا، تسمًما الحالة صوا شخَّ األطباء، من ثالثة حويل رأيت تعرف. النَّاس

مرص. يف الفاكهة أنواع لجميع شهيتي فقدت أن بعد للشفاء تماثلت ثم
جسمي للسقوط، اآليلة القديمة البيوت أسطح عىل أُطل العالية، الرشفة يف أجلس
سأفقد كأنما رأيس، حرَّكت كلما بالدوار أشعر املرض، من النقاهة بعد ضعيًفا يزال ال
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يدها أحس أكاد يدي، يف ويدها ماتت حني أمي أتذكر مني، قريبة تلوح املوت فكرة الوعي.
مات كأنما أمامي يلوح أبي وجه موتها، عىل عاًما أربعني من أكثر مرور رغم يدي، تمسك
اإلله جرائم عن شيئًا أعرف ال األوراق، املغلقة كالزهرة أتفتح باب الشَّ أول يف كنت باألمس،
ويُساق املقدس، بالعلم ملفوًفا ويموت يعيش اإلله، يحاسب أحد ال فرعون، زي يف املتنكر
نطق فقري رجل يْطان. الشَّ اسم عليه يطلقون عب، الشَّ عامة من فداء كبش املقصلة إىل
اغتصبها الذي من تعرف ولم سفاًحا حملت غريرة صغرية فتاة أو يدري، أن دون الحقيقة
تسقط الصغرية، أو الكبرية العائلة رب ثوب يف املتنكر ذاته اإلله هو ربما الليل، ظلمة يف
اغتصبها؛ ممن الزَّواج إىل أو املوت إىل الفتاة تُساق القدسية، أو القوة بحكم الجريمة عنه

العائلة. لرشف حماية
مع الرشف اسم تحت املقهورات النِّساء تضامنت عاًما، أربعني عرب األشياء تغريت
االقتصادي، والقهر الجنيس القهر بني الرتابط بدأ الفقر. اسم تحت املقهورين الرَِّجال
العبودية نشوء منذ واالقتصاد. الجنس بني الرتابط، هذا هو الحاكم النظام يهدد ما أخطر
من الفقراء قوت يرسق وكيف الظلمة يف العذراء الفتاة اإلله يغتصب كيف اليوم، حتى
املوت، بعد يحاَكم ربما القدسية، أو السيادة اسم تحت العقاب من ينجو كيف عب، الشَّ

الوعي». «عودة اسم تحت جرائمه ويكشف أعوانه أحد املوت بعد عليه ينقلب ربما
أشعر آخر، وزمان آخر مكان يف أنا اليوم باب، الشَّ ربيع يف كنت عاًما أربعني قبل
الرتابط زاد كلما التفاؤل من بيشء أشعر الغذائي، التسمم من النقاهة بعد الوهن من بيشء
بني التَّضامن لرضب املحاوالت رغم االقتصادي. واإلصالح التنمية اسم تحت املقتولني بني
الكفاح يف واالستمرار والثورة التمرد عن ون يكفُّ ال واملقهورين املقهورات فإن وهؤالء هؤالء

املثقفة. النُّخبة من وأعوانهم الحاكم النظام ضد
عواصم يف عبية الشَّ املظاهرات تتكرر األخرى، العالم بالد ويف مرص يف هذا يحدث
ودمشق وباريس ولندن واشنطن يف اآللهة ضد والجنوب، والشمال والرشق، الغرب
وغريها وبكني وطوكيو وموسكو والرباط وتونس وبغداد والخرطوم والقاهرة والرياض
والدِّيموقراطيَّة العوملة اسم تحت وهناك هنا القمة اجتماعات يف اآللهة يتجمع وغريها،
مظاهرات يف واملقهورات املقهورون الشياطني ويتجمع النِّساء، وحقوق اإلنسان وحقوق
يرد والزلط، والطوب بالحجارة اآللهة يرضبون أسفل، من العوملة اسم تحت الشوارع يف

للدموع. واملسيلة النووية بالقنابل اآللهة
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آخرها تتكرر، أخرى ومظاهرات ،١٩٩٩ خريف يف سياتل يف املظاهرات عن قرأنا
واألطفال باب والشَّ والنِّساء الرَِّجال ع تجمَّ ،٢٠٠٠ يوليو أول يف فرنسا جنوب يف املظاهرات
العالم، بالد جميع يف نفسه يلد الذي القوي اإلله «ماكدونالد» منهم اآللهة، معاقل ورضبوا
معهد شارع يسمونه الذي شارعنا ويف القدامى، لآللهة املنافس الجديد اإلله و«سينسربي»
منطقة ليست أغاخان»، «سينسربي اسم عليه أطلق ضخًما، محالٍّ «سينسربي» نارصفتح
ماركت السوبر هذا جاء الفقري. القديم شربا حي منطقة ولكن لنا، املجاورة الثرية أغاخان
وليمأل املرصية، املحلية واملنتجات الصغرية البقالة محالت ليرضب الجديد الربيطاني
رغم املرصية، البيئة وزارة تحاسبه أن دون والذباب والقمامة الفارغة بالصناديق شارعنا
من تتخلص لم إن بإغالقها تأمر وقد عسريًا، حسابًا الفقرية املرصية املحالت تحاسب أنها
نعرتض أن الفقري الحي سكان مع ورشيف أنا حاولنا النُّفايات. يسمونها ما أو ُقمامتها
«سينسربي» البالط الالمع ماركت السوبر بها يلقي التي شارعنا، يف املرتاكمة النفايات عىل
يتحرك لم الرياح، عرض اليوم حتى محاوالتنا ذهبت فيه، نعيش الذي ارع الشَّ عرض إىل
الربيطاني اإلله نُفايات من الفقري شربا حي لحماية املرصية الحكومة يف واحد مسئول

الجديد.
واملال، والسالح لإلعالم املالكني القليلني الكبار اآللهة بني املتكافئ غري اع الرصِّ يدور
من أمَىض دوًرا اإلعالم يلعب والرَِّجال، النِّساء من املعَدمة الفقرية الشعوب من املاليني وبني
عبية الشَّ للمظاهرات تشويًها املرصية حف الصُّ بعض يف قرأت باألمس العسكري. السالح
٢٠٠٠ يوليو ١ يف يقول حكومية صحيفة تحرير رؤساء أحد كتب فرنسا، جنوب يف األخرية
العوملة، ضد اْلُهتافات الجنيسضمن للشذوذ مؤيدة شعبية مظاهرات فرنسا شهدت التايل:
اسم تحت الجنيس الشذوذ لتشجيع العاملية الظاهرة يشبه ما إىل املظاهرات هذه تحولت
قبول يف كبريًا شوًطا الغرب يف والنِّساء الرَِّجال قطع وقد الدولية، عية والرشَّ العوملة محاربة
هذه يف شارك وقد خطري، أخالقي انحراف أنه مع طبيعي، يشء هو كأنما الجنيس الشذوذ
املختلفة ياسيَّة السِّ األحزاُب صفوَفهم تتقدم الفرنيس عب الشَّ من األلوف ِمئات املظاهرات
الغرب يف املنترشة املظاهرات هذه مثل نؤيد أن لنا يمكن فهل اإلنسان؛ حقوق ومنظمات
وهويتنا وثقافتنا تراثنا من نابعة وقيم دينية خصوصية لنا رشقية بالد نحن اليوم؟!

الخطري! الجنيس ذوذ والشُّ اإلباحيَّة هذه وراء ننساق أن نقبل وال األصليَّة،
القهر أشكال كافة وضد العوملة ضد عبية الشَّ املظاهرات بني الربط تم هكذا

والهوية. والخصوصية واألخالق القيم ضد مظاهرات مجرد إىل والجنسية االقتصادية
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ومشاركتي خربتي بحكم الزيف أكتشف حف، الصُّ أقرأ وأنا بالغضب ينتفض جسدي
الدين حواجز النَّاس، بني الحواجز كرست التي العاملية، عبية الشَّ املظاهرات هذه بعض يف
آالف بني نفيس أجد كنت غريها. أو املهنة أو اللون أو الِعْرق أو الجنسية أو الجنس أو
عىل يرتبعون الذين اآللهة من القلة هؤالء ضد مًعا نهتف اختالفاتنا عن النظر البرشبرصف
بصحتك، ُمِرضٌّ نوال يا الغضب هذا يقول: رشيف صوت وأسمع البالد، جميع يف العروش
وأقول صحتنا. عىل نحافَظ أن علينا الغذائي، التسمم هذا بعد النقاهة دور يف زلِت ال وأنِت
الهوية اسم تحت اليومي التزييف هذا أقرأ وأنا أغضب ال كيف لكن رشيف، يا حق معك له:
املحيل، االقتصاد ورضب الخصخصة يشجعون الثقافية، االختالفات واحرتام والخصوصية

أسفل. من العوملة يرضبون أعىل من العوملة اسم وتحت
توىل معروف، محام وهو أمني، عادل اسمه لرشيف، قديم صديق الليلة تلك معنا كان
زجاجة يحمل الليلة تلك لنا زيارة يف جاء ،١٩٨١ عام جن السِّ دخلت حني عني الدفاع
أمني عادل ضحك ،١٩٥٣ عام الشيوعيني محاكمة وقائع فيه سجل جديًدا وكتابًا نبيذ
من لنا بد ال وقال: مهل، عىل كأسه من يرشف العالية، الرشفة يف معنا يجلس وهو
عاًما، وأربعني سبعة منذ املحاكمات هذه نتذكر حتى رشيف دكتور يا الخيام عمر نبيذ
إسماعيل الدُّكتور وأقوال ،١٩٥٣ عام التحقيق يف أقوالك نقلت كتابي من الجزء هذا ويف
يف أقوالك بني الكبري الفرق تكتشف وسوف الشيوعيني، قيادات من وغريه هللا عبد صربي
رأيك، عن لتعرب حياتك تدفع أن مستعد صادق إنسان رشيف يا وأنت وأقوالهم، التحقيق
دخلوا لقد كذلك، يكونوا لم الشيوعيني زمالئك بعض لكن معك، التحقيق يف واضح وهذا
ْولة، الدَّ جوائز أو وزراء رئيس أو وزير منصب عىل الحصول مثل أخرى ألهداف ياسة السِّ

منهم. وأنا الجميع باحرتام حظيت لكنك هذا، من يشء عىل تحصل لم وأنت
غرفتي إىل الكتاب أخذت التحقيقات، عن الذكريات يتبادالن أمني وعادل تركترشيف
الطب، بكلية طالبة كنت العام ذلك ،١٩٥٣ عام التحقيق ذلك يف قالرشيفحتاتة ماذا ألقرأ
أصبحوا ،١٩٥١ عام القنال حرب يف شاركوا الذين والفدائيون حلمي أحمد يعانيه ما أعاني
أرض عىل بعضهم مات الربيطاني، واالحتالل املرصية الحكومة صفقة بني الفداء كبش
املرض أصابه منهم عاش من الداخل، يف أو الخارج يف املنفى يف بعضهم مات املعركة،
مرص، حياة من الفرتة لهذه أحد خ يؤرِّ لم اليوم حتى النسيان، أجل من اإلدمان أو النفيس

العدم. يف الشهداء الفدائيني هؤالء أسماء سقطت

137



الثالث) (الجزء حياتي … أوراقي

حتاتة رشيف أقوال وقرأت أمني عادل كتاب فتحت غرفتي يف الكهربية اللمبة تحت
التحقيق: يف

وأُودع صباًحا، الرابعة الساعة ١٩٥٣ نوفمرب ٣ يف عليه ُقبض أنه رشيف ذكر
مقبوض إنه له وقيل ،١٩٥٣ نوفمرب ٥ يوم معه التحقيق وتم الحربي، جن السِّ
االنفرادي جن السِّ غريبة، بطريقة وعومل الثورة، قيادة مجلس من بأمر عليه
االتصال أو كتب أو صحف يشء، كل من محروًما شهور أربعة ملدة املطلق
الخلفي بالحديد وُكبل ُمَربًِّحا، رضبًا مرات عدة وُرضب بمحاٍم، أو بعائلته
وباالعتداء بالشنق، محمود أحمد املخابرات ضابط وهدده األرجل، يف والحديد
هدده كما يريدها، التي باألقوال يُْدِل لم إن عائلته أفراد من واالنتقام الجنيس،
العامة النيابة من أمر يصدر لم زنزانته. داخل وشنقه عليه باالعتداء مرات عدة
حبس بأمر مرص سجن إىل ونُقل ،١٩٥٤ مارس ١٥ يف إال حتاتة بحبسرشيف
هذه أن لوال بعضزمالئه، مع وإعدامه الثورة ملحكمة تقديمه مطلوبًا عسكري،
يف رشيف وقال العرفية. األحكام ظل يف يجري التحقيق كان أُحبطت. املؤامرة
وإن االحتالل، لطرد القنال يف املسلح الكفاح يريد املرصي عب الشَّ إن التحقيق:
أن وأضاف اإلرهاب. هذا عىل يحتجُّ وإنه ضده، الجريمة يف مشِرتكة النيابة
وعولج العقلية، قواه يف باختالل الحليم عبد كمال زميله إصابة إىل أدى التعذيب
عصبية بحاالت اآلخرون وَمِرَض العسكري، املستشفى يف الكهربية بالصدمات

العمر. بقية معهم يحملونها وجسمية

الفالحني، صوت نرشة من نسخ ست كاآلتي: مطبوعات ضبط حتاتة رشيف مع وتم
الصفحة كتيِّبصغري، شكل يف بالرونيو ومطبوعة الكاتبة باآللة مكتوبة صفحة عرشة ست
أن يمكن ال ثورية نظرية «بغري تقول: إنجلز فردريك عن مأثورة عبارة منها األوىل
مع يتعاونون مرص يف الحكم «رجال تقول: عبارة الختام ويف ثورية»، حركة توجد
ثم الثورة»، ومحاكم واملشانق بالدبابات إال عب الشَّ مواجهة يستطيعون ال االستعمار
عبية الشَّ الجمهورية وتحيا العسكرية الدكتاتورية جمهورية «تسقط األخرية: العبارة هذه
اها أدَّ ة، الشاقَّ األشغال مع سجن أعوام بعرشة حتاتة رشيف عىل ُحكم وقد الدِّيموقراطيَّة.»
سنني عدة املراقبة تحت وظل ،١٩٦٣ عام إال رساحه يُطلق لم مرص، سجون داخَل بالكامل

.١٩٨٠ عام الوطن إىل عاد ثم ،١٩٧٣ عام مرص غادر حتى ذلك، بعد
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سنوات عدة املطاردة وعشنا خارَجه، رشيف وبقي جن السِّ أنا دخلت ١٩٨١ عام ويف
رضبة الحكومة إلينا وجهت ١٩٩١ عام ويف املوت. قائمة اسمي دخل حني ،١٩٨٨ حتى
الوطن خارج فر السَّ من بد ال كان ١٩٩٢ عام ويف الخليج. حرب ضد وقوفنا بسبب كبرية
داخل املنفى نعيش نحن وها املنفى، يف أعوام ستة بعد الوطن إىل عدنا ثم ألرواحنا، حمايًة
واألرض السماء بني املعلقة األسمنت من الُعلبة تشبه تكاد الصغرية، الشقة تلك يف الوطن،
عىل املطلة العالية الرشفة هذه لوال القديم، شربا حي يف والعرشين السادس الدور يف
القدامى األصدقاء زيارات ولوال اإلبداعية، الكتابة يف انهماكنا لوال الواسع، والفضاء النيل
بالذبحة املوت أو االختناق أصابنا ربما … باب والشَّ الشابات من الجديدات والصديقات

الغذائي. التسمم أو الصدرية
املآذن القاهرة، مدينة تحتها ترقد سوداء شبورة الليل، يف نجلس الرشفة هذه يف
خالل من ترتفع صاخبة أصوات سواء، حد عىل األسود الِخَضمِّ يف تغرق الكنائس وقباب
املطربات بأصوات غنائية وتراتيل خشن، ذكوري بصوت دينية تراتيل الصوت، مكربات
سينسربي ُقمامة من تتصاعد األمريكي الهامربجر رائحة بالصاجات، يطرقعن وراقصات
للحاكم الواحد والصوت الواحدة الصورة تتكرر اإلذاعات ويف اشة، الشَّ فوق الربيطاني

البالط. ونساء رجال حوله من اإلله،
خط تحت نصفهم يعيش البرش من مليونًا ستون الوطن، هذا عىل بالحزن ينوء قلبي
داخَل الجنيس االغتصاب الفقر جانب إىل يعانني البيوت، داخل معذبات نساء أغلبهم الفقر،

ْولة. الدَّ رجال يقهرهن ما بمثل العائلة رجال يقهرهن خارَجه، أو الزَّواج
أحلم الطفولة منذ الظلم هذا ضد ثائرة غاضبة وأنا الثالثينيات بداية يف ولدت منذ
التعبري عن األبوية الطبقية اللغة تعِجز أسميه، ماذا أعرف ال يشء عن أبحث آخر، بعالم
يعبده الذي اإلله هو وليس الوجه، املزدوج العالم هذا به يتغنى الذي الحب هو ليس عنه،

النِّساء. من أعىل درجة يف ويضعهم الرَِّجال
اإلنسانية، أو اإلنسان عيني يف الربيق يجذبني قد الكون، هذا يف أجده ال عنه أبحث يشء
نفيس وأخدع أنخدع العميق، اليشء عن الربيق تحت أبحث العاري، الحساس كالعشب أنتبه
الحقيقة من جزءًا أكتشف عاًما، عرشين أو عامني أو عام بعد أُفيق ثم املرة، وراء املرة
الحزن إال يشء ال العام، وراءَ العاَم قلبي يف الحزن يرتاكم الثلج، جبل مثل تتخفى التي

العالم. هذا يف الحقيقة أواجه حني
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اإلله فرعون وجه يف الزيف، وجه يف أحملق املوت، وجه يف أحملق العينني مفتوحة
له: وأقول بإصبعي إليه أشري العالية، املنصة فوق جالس وهو عيني أثبت البالد، حاكم
ألنك مندوبك؛ أو نائبك وليس البلد هذا يف والفقر والفساد الظلم عن يحاسب من أول أنت

املسئول. هو السلطة يملك ومن املطلقة، السلطة عىل يدك يف تقبض الذي الوحيد
حصانة الحاكم اكتسب السلطة ازدادت كلما واملسئولية، السلطة بني يفصلون لكنهم
الضحية، أو الفداء كبش فهناك الرش أما فقط، الخري عن مسئوًال يصبح اإلله مثل أكرب،
تحت واقتصاديٍّا جسديٍّا املغتصبات الفقريات النِّساء أي اآلثمة، حواء أو يْطان الشَّ يسمونه

األبوية. الطبقية القيم سطوة
فة الرشُّ يف أجلس عيني، يف القديم الربيق تُخفي تكاد الحزن سحابة أرى املرآة يف
أحب بالكتابة، الحزن أقاوم بحكامها، املقهورة ألهلها القاهرة املدينة، عىل أُطل العالية
الِغالف داخل من تُطل يدي، بخط مكتبي فوق مرتاكمة األوراق أصابعي، بني القلم ملمس
تشبه أزرق ِغالفها الصغرية مفكرتي الثالث. الجزء حياتي، أوراقي عليه: مكتوب الربتقايل
مضت عاًما وأربعون ثمانية .٢٠٠٠ عليها مكتوب ،١٩٤٢ عام طفولتي يف الكشكول
النَّاس، عىل ونرشتها كلها كتبتها أرسار، عندي يعد لم الرسية، مفكرتي يف أكتب بدأت منذ
الطالب يدرسها وأدبية علمية قيمة إىل والعار الخزي عىل تبعث مكبوتة ذكريات من تحولت

املرصية. الجامعة عدا ما العالم، جامعات يف والطالبات
يحالفني؛ الحظ أن أُدرك أحيانًا أهله.» وسط لنبي كرامة «ال يقول: شائع َمثَل هناك
أشعر عميًقا، شهيًقا وآخذ آخرهما عن ذراعي أفرد بعد، أحد يغتلني ولم أعيش ألنني
الحكومة ترك حني عاًما وأربعني اثنني منذ أبي أتذكر املألوف، دائرة من الخروج بحرية
رهني عشتها عاًما وثالثني ثالثة بعد تحررت أخريًا وقال: آخرهما عن ذراعيه فرد املرصية،

الزَّوجية! ورسير الحكومية الوظيفة املحبسني،
املعاش. إىل اإلحالة بعد الحكومة من تحرر أبيك مثل أيًضا أبي وقال: رشيف ضحك
يفصل يكن لم ألمي، مخلًصا أبي كان رشيف يا ذلك قبل الزَّوجية رسير من تحرر لكنه
يف نسبي يشء كل نوال، يا مثالية أنِت رشيف: قال واإلخالصللوطن. اإلخالصللزوجة بني
لتربير رشيف يا النسبية نظرية تستخدم كم قلت: اْلِمائة. يف ِمائة إخالص يوجد ال الحياة،
اسم تحَت تحدث أكثر موبقات من وكم وقال: رشيف ضحك العالم! يف املوبقات من كثري

واملطلق. املثالية
منذ عاًما وثالثون ستة الرشفة، يف جالسان ونحن رشيف وبني بيني الحوار يدور
الجيزة أهرامات من القاهرة عىل العالية الرشفة من نُطل دائم، حوار يف ونحن تزوجنا
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لألطفال، حديقة أو خرضاء شجرة بال األسمنت من مساحات والقلعة، املقطم جبل إىل
كالشقوق نوافذ أو نوافذ، بال سوداء جدران الزرع، عىل الجدران وزحفت األشجار قطعوا
علبة كل داخل الصويا، وحبوب الفاصوليا فيها يحفظون املستوردة، كالُعلب الشقق، داخل
واألعمام والحفيدات، واألحفاد والبنات واألوالد واألم واألب والجدة الجد األجسام، تكدست
واحدة، غرفة يف اللحم جوار إىل اللحم يرقد وبناتهم، وأوالدهم والعمات والخاالت واألخوال
مظلم ثقب يف أحدهم قضيب يدخل يراه، أن دون اآلخر عني يف إصبعه منهم الواحد يدس
يف يتحرك يشء ال الجسد. من الجدار الظلمة يف يُعرف ال اللحم، داخل أو الجدار داخل
وباألرواح بالكتاب يؤمنون كلهم هللا، كتاب يف ذكرهم ورد الجان، وأرواح األشباح إال النَّوم
مغمضة، نصف بعيون يسريون النهار يف النَّوم، يف أحد يتكلم أن دون ينامون الخفية،
يشبه الطوارئ قانون حكم تحت يعيشون إنهم عقله، يف يدور مما بيشء ينطق أحد ال
تحقيق. دون جن السِّ إىل أخذوه رأسه يف يدور بما أحدهم نطق إن العرفية، األحكام قانون
عام حتى أخرى أعوام ثالثة الطوارئ بقانون العمل مد عىل عب الشَّ مجلس وافق باألمس

الرَّئيس. يِّد والسَّ هللا إال الغيب يعرف أحد ال وبعدها ،٢٠٠٣
البنتي: قلت زوجها، إذن دون السفر يف املرأة حق عىل عب الشَّ اعرتضمجلس باألمس
لم قلت: أمي؟ يا تزوجِت وملاذا ابنتي: قالت متزوجة. غري ألنك أمك من حرية أكثر أنِت
أو الزَّواج بورق أومن ال أنا زواج، دون عاًما أربعني منذ أطفاًال أُنجب أن ممكنًا يكن
ليكتسب مكتوب بعقد تزوجت لكني الوفاة، أو امليالد شهادة أو األدب أو الطب شهادة
خاضعات النِّساء تعد لم صالًحا، الرسمي الزَّواج عقد يعد لم اليوم لكن عية، الرشَّ أطفايل
الزَّواج من أخرى أنواع بدأت الرَّسمي، الزَّواج يرفضن فات املثقَّ ابات الشَّ أغلب مكسورات،
الزَّواج تتحدى وكلها الدم، وزواج املسيار، وزواج العريف الزَّواج مثل تنترش الرَّسمي غري

بالنرس. املختوم الرسمي
من مختلفة أجيال بني الحوار يدور والعرشين السادس الدور يف الرشفة هذه يف
منكرسة، تعد لم عيونهم بإعجاب… أرمقهم ابني، وعمر ابنتي، عمر من والشابات، باب الشَّ
ويعربون يتحاورون ُمْغَمضة، نصف تعد لم عيونهم األرض، إىل ُمْطِرقة تعد لم رءوسهم

خوف. دون عقولهم يف يدور عما
هنا نكون لن لكننا قلت: نوال! يا الحارض من أفضل املستقبل سيكون رشيف: وقال
الكتب. يف موجودة ستكون أفكارنا لكن بأجسامنا هنا نكون أن يهم ال قال: رشيف. يا

الكتب إىل أيًضا اآللهة لجأ ألهذا البرش؟! من عمًرا أطول الورق أيكون بدهشة: وأسأل
البقاء؟! أجل من
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جديدة جمعية أسسوا باب، والشَّ الشابات من أعداد بيتي يف تجمع ،٢٠٠٠ يوليو ٩ اليوم
رفضت االجتماعية، ئون الشُّ وزارة معاكسات بدأت املرصية. للمرأة الفكرية النهضة باسم
العمل، مواصلة عىل وا أرصُّ واألعضاء العضوات لكن املايض، مارس يف الجمعيَّة تسجيل
ربيع العمر، هذا مثل يف كنت حني عاًما، أربعني منذ نفيس أتذكر وجوههم، إىل أنظر
جزء عاطف وابني منى ابنتي الثالثني، أو العرشين يف كنت كما حمايس إيلَّ يعود باب، الشَّ
ولدتهم كأنما وابني، ابنتي تشبه الوجوه هذه الجديدة، والفنية الفكرية النهضة هذه من

شيئًا. عنه أدري ال وزمان مكان يف جميًعا
املليئة الشابة الوجوه هذه الجماعي، العمل مثل واألمل التفاؤل إيلَّ يعيد يشء ال
كأنما بيتي يف يتحركون ويضحكون، يبتسمون الربيق، يكسوها عيونهم واألمل، بالتفاؤل
منهم واحدة تتوىل ثم الذرة، فطرية يقطعون الشاي، يصنعون املطبخ، إىل يدخلون بيتهم،
تخرج والشعر، األدب تكتب ابتسام، اسمها والعرشين الخامسة يف شابة االجتماع، إدارة
من خرجت واألمومة، الزَّواج تجِربة خاضت والعائلة، ْولة الدَّ يف الفساد ضد املظاهرات إىل
تدربها مكان، كل يف معها تحملها أعوام، ثالثة عمرها وطفلة طويلة جديدة برواية التجِربة
راتبها من عليها تنفق طفلتها، مع وحَدها تعيش والتحدي، العالم، رؤية عىل الطفولة منذ
… طفلتها ويكفي يكفيها ما عىل تحصل الجديدة، حف الصُّ إحدى يف تشتغل الشهري،
أحد قال رجل. إىل حاجة دون بالحياة أستمتع سعيدة امرأة أنا االجتماع: يف ابتسام قالت
بد ال متخلفون، أغلبهم شاب: وقال الجميع، ضحك متخلفني. الرَِّجال كل ليس باب: الشَّ
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الشابات: إحدى وقالت الذكورة. عقدة من تخلصوا باب الشَّ من نادرة قلة أن االعرتاف من
األنوثة. عقدة من تخلصن الشابات من نادرة قلة أن االعرتاف من بد ال

القلة هؤالء هم ربما إليهم، أستمع بيتي، صالة يف جالسون وهم بينهم الحوار يدور
نوال دكتورة يا كتبك قرأت ابتسام: وقالت بالذات؟! أنا إيلَّ جاءوا فلماذا وإال النادرة،
هذه إبداعي. عمل إىل بها مررت مؤملة تجِربة كل أحوِّل أن استطعت كلها، حياتي وتغريْت
يطرد صدري، يدخل النقي كالهواء الزهرة، يروي كاملاء كاملوسيقى، أذني يف ترنُّ الكلمات
الثالوث املرضيشتد، يشتد، الجهل يشتد، الفقر وأرى حويل ت أتلفَّ واليأس، والحزن الغبار
يتجسد الثالوث هذا املرض»، الجهل، «الفقر، واإلقطاع: امللكية عهود منذ القديم املزمن

العمر. من السابعة يف طفلة كنت منذ الزمن يتحرك لم كأنما ذهبت، أينما أمامي
نادرة قلة لسنا ابتسام: تقول واألمل، التفاؤل إيلَّ تعيد الشابة الوجوه هذه لكن
صوت، لها يكن لم التي الصامتة األغلبية عب، الشَّ هذا أغلبية نحن نوال، دكتورة يا
تطلق ويكرب. يكرب سوف صوتنا لكنَّ صغرية مجموعة يف ضعيف ربما صوت، لنا أصبح
بأذني، ضحكتي صوت أسمع معهم، أضحك الضحك، الجميع يشاركها مرحة ضحكة
كأنما خفيفة بحركة أنهض والحزن، جسدي من األلم يترسب وشبابي، طفولتي أستعيد
الوهم؟! هو الزمن أيكون عمري، من سنة أربعون تالشت كأنما العمر، من العرشين يف

األمل؟! إال يشفيه ال املؤقت املرض هي الشيخوخة أتكون
وقال: رشيف ضحك والعرشين، الثَّاني القرن حتى سأعيش الليل، يف لرشيف همست
أنا اليوم لكن باألمس، ذلك كان رشيف، يا نعم غًدا. ستموتني إنك نوال يا قلِت باألمس
الحب؟! من وكثري السوداني، الفول من وقليل النبيذ من كأس يف رأيك ما جديد، من شابة
يف تبص وليه رشيف؟! يا يعني إيه نوال. يا صباًحا الثالثة اآلن الساعة رشيف، يضحك
أي إصبعه، حول الزَّواج وخاتم ِمْعَصمه، حول والساعة ينام أن رشيف تعوَّد الساعة؟!

خاتم. بأي أعرتف وال خاتم،
من يشء إىل حاجة يف نحن نظام»، ألي الرضورية «الفوىض عنها: رشيف يقول
أطلقنا التي الجديدة املادة ديوك جامعة يف يدرسمعي كان رشيف النظام، الفوىضلندرك
له: قلت عاًما وثالثني ستة منذ مرة ألول برشيف التقيت حني واإلبداع». «التمرد اسم عليها
ا. جدٍّ املنظم الخارجي مظهرك للفوىضرغم حنني أعماقك يف ومبدع، متمرد رشيف يا أنت
علم ويف النظام، عن ينفصل ال جزءًا الجديد الكون علم يف الفوىض نظرية أصبحت
منذ املوروثة الباطلة الثنائيات تالشت اإلله، من جزءًا يْطان الشَّ أصبح الجديد الفلسفة
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أعرتف ال السبب ألهذا واملحكوم؛ والحاكم واألنثى الذكر ثنائية ومنها العبودية؛ نشوء
رأسها عىل األساسية، الصفات بعض يف جميًعا الحكومات تشرتك العالم؟! يف حكومة بأي
كأنما قوية، قبضة يف يدي ر تتكوَّ حتى أذني يف «حكومة» كلمة ترن إن ما والتضليل، القهر

ثعبان. رأس سأرضب
حكومية جائزة ينال حني أو الحكومة، يف العايل بمنصبه أحد يفخر حني وأندهش

ْولة. الدَّ جائزة اسم تحمل
ْولة؟ والدَّ الحكومة بني الفرق ما –

الحكم. يف يشارك ال عب الشَّ ألن فرق؛ يوجد ال الدكتاتورية األنظمة يف –
العالم؟ يف حكم أي يف عب الشَّ يشارك وهل –

هذا؟ األبوي الطبقي عاملنا يف –
نعم. –

العدل وليس واألموال القوة تحكمه العالم بلد، أي يف حقيقية ديموقراطية توجد ال –
الحرية. أو

سقط أبي، بيت يف قرن نصف منذ يدور كان كما ٢٠٠٠ عام بيتنا يف الحوار يدور
تبقى أن لحكومة يمكن ال هي، كما الحكومات وظلت الجمهوري النظام وبدأ امللكي النظام
عب الشَّ يضلل يشء ال يقول: أبي كان وتضليله، عب الشَّ قهر دون عرشها فوق مستقرة

التعليم. نظام مثل
وزارة ذاكرتي، يف محفورة كلماته أبي، مات حني عمري من والعرشين الثامنة يف كنت
عمليات أصبحت اليوم، حتى إثم املعرفة بالحقيقة، النَّاس تجهيل يف دوًرا تلعب التعليم

الحديث. بعد وما الحديث واإلعالم التعليم تكنولوجيا تطور مع إتقانًا أكثر التجهيل
الجنسية، الشهوة من عندي أكرب املعرفة شهوة للمعرفة، الطفولة منذ حنني أعماقي يف
إىل انجذبوا كثريون، رجال بحياتي مر لقد الذكورية، الفحولة ذوو الرَِّجال يجذبني ال
ما رسعان لكن الحب، أبادلهم أنني تصوروا العينني، من املطل الربيق إىل الخادعة، أنوثتي

لالخرتاق. قابلة غري مختلفة بأنوثة التقليدية الذكورة تصطدم املأساة، تحدث
ألخرج ماتا أنهما أحلم كنت طفولتي يف تحررت، أنني تصورت وأمي أبي موت بعد
عىل أبكي ما بمثل موتهما عىل أبكي بالدموع، مبللة النَّوم من أصحو إذن، بدون البيت من

موتهما. عدم
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الجيزة، ميدان يف بعيادتي عيلَّ مرت لتعزيني، بطة صديقتي جاءت أبي موت بعد
انتهْزُت إجازة، يف والتمورجي املرىض من خالية العيادة الليل، أول السابعة الساعة كانت

تقول: الباب عىل ورقة علَّقت كامًال، شهًرا عيادتي ألغلق أبي موت فرصة
األبد»، إىل مغلقة «العيادة أكتب أن أريد كنت مارس»، ٢١ يوم حتى مغلقة «العيادة
وانتهت أبي مات وقد أبي، أجل من الطب كلية دخلت أبي، أجل من العيادة هذه فتحت لقد
األصدقاء ألتقي حيث األدب، لندوات مقرٍّا أصبحت فقد العيادة أما الطب، بمهنة عالقتي

والصديقات.
املدبب، العايل حذائها بكعب األرض تدق الباب، تدفع ريح مثل كعادتها بطة دخلت
فتحة أبي، موت عىل الحداد عالمة أسود، ثوبحريري داخل مدكوك القصري السمني جسمها
املضغوطني النهدين بني العميق الشق حتى ناعم سمني عنق عن تكشف واسعة الصدر
عالمات وجهها عىل ترسم األرض إىل ُمْطِرقة فجلست الحزين الشاحب وجهي رأت باملشد،
مكتومة مرحة ضحكة تمألهما بالكحل، مرسومتان الواسعتان السوداوان عيناها الحزن،

الصوت.
بطة؟ يا إيه ترشبي –

إيه؟ وال كده مش نوال، يا سوداء سادة قهوة –
السفىل شفتها لسانها بطَرف لعقت قصرية، تنهيدة املمتلئتني شفتيها من أفلتت
ضحكتها أطلقت هنا بطة. يا ينسون عندي قلت: تانية؟ حاجة عندك وقالت: السمينة

تونيك؟ جني عندك نوال، يا كربتي إنت بقة طفولة تبطيل مش وقالت: املرحة
الذي الوحيد اليشء إنه بطة: قالت تونيك»، «جني كلمة أسمع حياتي يف مرة أول كانت
أضواء تحت الحياة وتبدو الكآبة يبدد الذي الوحيد املرشوب حزينة، تكون حني ترشبه
كاللوح حياتي يف أبي وجود وكان األنفس، تشتهي ما كل ألذوق حنني أعماقي يف جديدة،
حاجز يعرتضني نحوها يدي مددت وإن الحياة خالله من أرى الشفاف، السميك الزجاجي

أراه. ال
نوال، يا حياتك يف البقية يقول: الصوت جاءني مكتبي، فوق التليفون جرس دق
مطت الشاعر. رجاء لها: قلت هو؟ مني وتساءلت: بطة عينا ملعت ساعة. بعد عليك سأمر
سوريا، مع الوحدة منذ مرص يف النَّاس ألسن يف شاعت كلمة وهي يعني! وقالت: بوزها
عن سوريا وانفصال الوحدة فشل بعد واحد، وقت يف املوافقة وعدم املوافقة تعني وهي
منهم الواحد يهز االهتمام، عدم أو الالمباالة وتعني األلسن، عىل ترتدد الكلمة بقيت مرص
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تعني. ماذا فندرك «يعني»، وتقول شفتيها منهن الواحدة تمط أو «يعني»، ويقول كتفه
سوريا، مع للوحدة األوىل األيام يف النارص عبد جمال لسان عىل بدأت ما أول الكلمة بدأت
انتقلت ثم بالسوريني، تشبًها جمهوري، شبه شفهي بقرار املرصي القاموس الكلمة دخلت
األصابع. بني بالسبحة اإلمساك ذلك وأعقب النارص، عبد بالرَّئيس تشبًها املرصيني إىل
«والال»، كلمة وهي السبحة، حبات تحريك مع املرصي القاموس إىل أخرى كلمة ودخلت
تطرقع ثم «يعني»، بكلمة تعقبها النارص، عبد بصوت «والال» كلمة تردد وهي بطة تضحك
االتحاد بتوع باعرف أنا نوال يا عارفة وتقول: شفتيها وتمط البضة القصرية أصابعها
القرارات صدور بعد تكون قد االشرتاكي االتحاد وكان كالمهم. طريقة من االشرتاكي
إىل امليثاق وخرج ،١٩٦٢ عام عبية الشَّ للقوى الوطني املؤتمر وُعقد ،١٩٦١ عام االشرتاكية

يعني! وتقول: بوزها تمط ذلك، كل من تسخر بطة وصديقتي الوجود
غارق «اشرتاكي عنه تقول بطة، صديقتي يعجب الشاعر رجاء صديقي يكن لم
ال وهي صغريتان، قدماه القامة، قصري الجسم نحيف وهو الربجوازية»، عشق يف ألذنيه
قدمها بإعجاٍب ترمق املرأة، يف الكبرية القدم تطيق ال كما الرَِّجال، يف الصغرية القدم تطيق
داخل الكبرية بقدمي تقارنها العايل، الكعب ذي الحذاء داخَل املقوَّسة البضة الصغرية
دي الرَِّجالة جزم يف عاجبك اليل إيه نوال يا عارفة مش شفتيها: وتمط كعب، بدون حذائي
بيشء السمراء برشتي ترمق مثلها، أنثى إىل تحوييل َمهمة تتوىل بطة كانت بتلبسيها! اليل
شوية جمال، ملكة تبقي عشان نوال يا ناقصك اليل إيه عارفة وتقول: االمتعاض، من

ده! األبيض شعرك وتصبغي وروج بودرة
غامضيجمعنا، هناكيشء كان يفكليشء، معها اختاليف رغم يل، النقيضة كانت كأنما
البيت يف لزيارتي وتأتي التليفون يف يوم كل تطلبني كظيل، إليه أذهب مكان كل يف تالزمني
حتى صوتها وأعرف الجرس يرن إن ما لكن عليها، أرد أال مرة كل يف أصمم العيادة، أو
من بيشء الجادة حياتي تمأل املرح، من بيشء الحزينة حياتي تمأل كانت بطة. أهًال أقول
لريى الفساد من يشء إىل دائًما النقاء يحتاج كأنما بالنقاء، أحس جوارها إىل االستهتار،

الظلمة. يف إال نراه ال كالضوء نفسه،
متعبة إنني الشاعر: رجاء لصديقي قلت بوزها، ومطت «يعني» بطة قالت حني
أن يريد كان األمل، خيبة صوته يف أحسست النَّاس. من أحًدا أقابل وال أبي ملوت وحزينة
تجعلني منه، أكثر تسليتي عىل قادرة وهي بطة، صديقتي معي وكانت الليلة، تلك يف يراني
الوطن، أو باهلل اإليمان مرصأو أو العراق أو سوريا عن تحدثني ال قلبي، أعماق من أضحك
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اإلجابة، مني تنتظر ال نوال؟ يا ثلج عندك وتسألني: الجني، زجاجة حقيبتها من تُخرج
زجاجة تفتح صغري، صحن يف الثلج قطع تضع العيادة، أو البيت يف الثالجة تنهضوتفتح
تغمسها الدائرة، شكل عىل الليمون من وقطعة الثلج مع بالتونيك الجني تخلط التونك، ماء
الجني اكتشف اليل ده العبقري مني ترى يا وتقول: تمصه ثم إصبعها بطَرف الكأس يف
ماتوا وأبوكي أمك وألن جوزك؛ تطلقي قدرتي ألنك نوال؟ يا ليه باحسدك أنا تعريف تونيك؟

حرة! إنسانة وبقيتي
أود إرادية، ال بقوة مثلها فأضحك املرض؛ مثل املعِديَة املرحة ضحكتها بطة تطلق
مشبوكتان ذراعاَي الحرير، من كخيوط تلفني القيود لكن حرة، إنسانة أنني أشعر أن
تخرق وتكاد تطلقها التي املرحة العالية الضحكة هذه أطلق أن أستطيع ال صدري، حول

األربعة. الحوائط
قلبك. كل من تضحكي بتقدري بطة يا بختك يا –

عينيها تكسو مجهول، قاع يف كأنما وجهها يسقط فجأة، الضحك عن بطة تتوقف
باضحك أنا وتقول: تمصمصشفتيها صمت، يف تونيك الجني ترشف كثيفة، حزن سحابُة
تلمع السحابة، تنقشع ما ورسعان … نفيس عن أفضفض باحاول نوال، يا بس معاكي
بالخيال رأسها يشتغل املكبوتة، بالرغبة متأجج مشع بريق منهما يطل جديد، من عيناها
يف نفيس أنا نوال يا تعريف الوعي، كامل يف وهي به تنطق ال بيشء االعرتاف يف تبدأ الجامح،
أي وأصطاد ارع الشَّ يف وأميش أخرج نفيس تهمس: ثم مرتددة لحظة تصمت دلوقتي؟ إيه
ممكن اليل الراجل ده هو إن نوال يا يل متهيأ أعرفه، وال يعرفني ال راجل يقابلني، راجل

نوال! يا املستحيلة اللذة املستحيل، يحقق ممكن املعجزة، يحقق يقدر
اللذة تتحقق أن يمكن ال والجنس، الحب بني تناقًضا هناك أن تؤمن بطة كانت
تقول وكانت الحب». الوطن، «هللا، املقدس: بالثالوث يؤمن ال فاسد رجل مع إال الجنسية
املوت، حتى املالئكية بصورتها يحتفظ حتى الجنس معه تمارس ال الرَّجل تحب حني إنها

بالعدوى. كأنما أضحك وأنطلق ضحكتها تطلق ثم

عىل كاملة سنة مضت ،١٩٥٩ فرباير ١٩ الخميس ليلَة أبي مات بالبيت، وحدي كنت
تلك نادًرا، إال يخلوا بيتنا يكن لم ،١٩٦٠ عام إبريل أول هي الليلة يوًما. وخمسون موته
الكون يصمت البعيدة. السحابة وراءَ «رع» اإلله أرى وأكاد فجأة، األفق يتسع اللحظات
ناعمة رقيقة تصيح الليل نسمة البعيدة، األشجار أوراق وحفيف النملة، دبة أسمع وأكاد
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النِّهاية، حتى عنقي أمد النِّهاية، حتى جسمي أفرد حني اللذة أستشعر الجسم، كحرارة
للنساء، مباحة الحركة هذه تكن لم السماء، يف «رع» اإلله رأس من قريبًا رأيسعاليًا يصبح
يف منهما أعىل هو من بال فما زوجها، أو أبيها رأس عن املرأة رأس يعلَو أالَّ واملفروض

العيب. هذا عالج من بد ال وكان طويًال، وعنقي شامخة قامتي كانت الكون،
اليقظة يف نهايته حتى جسدي أفراد أن أستطيع ال قليًال، منحنية أميشبقامة أصبحت
ينمو الغريب كالعضو أدري، أن دون ظهري فوق كالصنم تنمو االنحناءة النَّوم، يف أو
فيه، ويكمن العقل إىل يتسلل هللا عقاب من كالخوف الجسم، من جزءًا ويصبح ِخلسة
بسخرية، الكلمة ينطق «الفاميليا» أبي يسميها العدد، كبرية أرستنا كانت املزمن. كاملرض
والزهو بالضجر مملوء طويل، زفري مع يمدها املدودة واأللف األخرية، الياء مع الهواء ينفث

املائدة: حول ون مرتاصُّ ونحن الطويل بإصبعه إلينا يشري الخفي،
وأمهم.» العيال من تسعة الكريمة «الفاميليا

واحدة األطفال نحن مثلنا أمي فقط، أبي أرسة هي الفاميليا أن الطفولة منذ عرفت
عالة يعيشون من هم العيال االحتقار، عن تنم مهينة أذني يف ترن العيال كلمة العيال، من

غريهم. عىل
مش زينب يا ليه يوم: كلَّ أبي يسألها القرآن، تالوة أو الصالة عىل تواظب أمي تكن لم
سيد. يا عني بالنيابة بتصيل أنت وتقول: الساخرة املرحة ضحكتها أمي تضحك بتصيل؟
عني بتنوب إنت السخرية: أمي تواصل زينب؟ يا إزاي عنك بالنيابة ويقول: أبي يندهش

إيه؟! وال كمان، الصالة يف عني تنوب الزم يبقى والرشع، القانون حسب حاجة كل يف
أحيانًا تزمجر باهلل، تؤمن ال أنها بالفطرة أدركت أمي، كالم أفهم لم طفولتي يف
واحنا وآخرة دنيا الرَِّجال حق من حاجة كل يعني قائلة: السماء وتخاطب مكتوم بغضب

عظيم. ذنب كل من العظيم هللا أستغفر وتهمس: لحظة بعد ترتاجع حاجة؟! مافيش
البناء يسقط أال وعميدها؟! عمودها يكن ألم ماتت، الفاميليا أن أدركت أبي موت بعد
واهيًا، الطفولة منذ يل يبدو يسقط، البناء أرى وأنا يهزُّني الخفي الفرح العمود؟! بسقوط
التسعة نحن إلينا أبي يشري حني تضحك أمي كانت االسم، مجرد أو الوهم، من مصنوًعا

أوالدي! بزهو: ويقول
رسعان ثم الفكاهة، مدرًكا أبي يضحك أوالدك؟! إنهم قال َمْن وتسأله: أمي تضحك

قاع. بغري عميقة برئ يف يسقط كأنما فجأة ويصمت جافٌّ ُسعال ينتابه ما
كيف املذنبني، هللا يعاقب كيف لنا يحكي املوت، بعد األخرى بالحياة يؤمن أبي كان
الخوف، شدة من ير الرسَّ تحت األطفال نحن نختفي لتحرتق، النار يف أجسادهم تُلقى
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األطفال نحن نظرنا يف املوت كان شيئًا. يحس أن يمكن ال امليت إن الصغرى: أختي تقول
كانت الكبار، يقوله ما طفولتنا يف نصدِّق لم اإلحساس، ونهاية األلم نهاية هو املوت، هو
يعرفه ال ما يعرفون األطفال إن يل: وتقول ير، الرسَّ تحت اللعب تشاركني الصغرى أختي
ال حتى املكتوم بالضحك وننفجر صغري. عقلهم الكبار ألن تقول: ليه؟ وأسألها: الكبار.

الصالة. يف الجالسان أمي أو أبي يسمَعنا
األربع وأخواتي الطفلة ابنتي أخذت إبراهيم أم دادة الليلة، تلك خاليًا البيت كان
االحتفال أو الربيع، عيد أو النسيم شم إجازة كانت ربما القرية، إىل رحلة يف الصغريات
باالشرتاكية تتغنى إبراهيم أم أصبحت الجديدة، االشرتاكية املشاريع أحد أو العمال بعيد
وتدعك الصحون وتغسل تطبخ األم، بديل هي أصبحت أمي موت بعد ة. حَّ الصِّ وزير مثل
ورثتها الكبرية، الفاميليا عىل اإلنفاق أتوىل األب، بديل أنا أصبحت أبي موت بعد املرحاض.
من فدان ونصف الحنيف، ودينه الكريم واسمه البيت أثاث منها أخرى أشياء ضمن عنه

عمه. ابن محمد الحاج عليها استوىل طحلة، كفر يف الزراعية األرض
البنكنوت أوراق ْولة، الدَّ يف املوظفني مثل مرتبها إبراهيم أم أناول شهر كل أول
كشعاع القديم، الربيق يكسوهما عيناها جيبها، يف ها تدسَّ أن قبل لحظة يدها يف تُمسكها
وهي تجري كأنما قليًال أصابعها أطراف ترتعش الرَّأس، عظام قاع من ينفذ الضوء من
اللهم عفريت راكبها ضكطورة يا الفلوس «أصل وتقول: املرحة ضحكتها تطلق ثم واقفة،

رشهم!» من رب يا احفظنا
وغياب بالوحدة أستمتع البحرية، الرشفة يف الكنبة فوق راقدة وأنا هادئًا الليل كان
ترسي حينئذ الليل، منتصف يف إال بيتنا يف تنقطع األصوات تكن لم البيت. عن األرسة
الست جارتنا نوم لغرفة مالصقة نومي غرفة كانت الجريان. أصوات الجدران خالل من
أو النَّوم، يف غارقة وأنا الليل يف أنينها يرسي التواب، عبد أحمد يِّد السَّ وزوجها حمدية
صوت أو أنا»، عرفش ما ب غالَّ الهوى صحيح «هو الفجر، قرب تغني كلثوم أم صوت
بقوة، األلفاظ مخارج عىل يضغط الوطنية، املناسبات إحدى يف يخطب النارص عبد جمال

الجديد!» االشرتاكي املجتمع نبني أن جميًعا علينا واألخوات! اإلخوة أيها «االشرتاكية!
يرسي صوت وال أرسة بال البيت يف وحدي وأنا هادئًا الكون كان الربيع أول الليلة تلك
يشء أمإال صوت هو ربما بعيد، من الشجر حفيف يشبه خافت يشء إال الجريان، عند من
صوت أو الربيع، عيد بمناسبة الجريان راديو يف تغني الشجركلثوم حفيف يشبه خافت
يعد لم والصوت مسموعة تعد لم الكلمات حروف العمال. عيد يف النارصيخطب عبد جمال
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كحفيف الناعم، كالرَّماد الحجري الجدار وراء من يتسلل مسحوًقا شيئًا صار بل صوتًا،
االنسحاق تقاوم الحروف، متماسكة ظلت واحدة كلمة إال البعيد، األفق يف األشجار أوراق
الجو يف ترن الرشفة، يف الكنبة فوق راقدة وأنا أذني إىل الليل نسمة تحملها الجدار، داخل
فوق تقف االشرتاكي، االتحاد يف القيادية اللجنة عضو سامية صوت يشبه أنثوي بصوت
أيها االشرتاكية االشرتاكية! كلمة النارص عبد جمال بصوت وتنطق امليكرفون وراء املنصة

واألخوات. اإلخوة
اثنني، بعامني تكربني كانت اخلية، الدَّ عنرب يف إيلَّ الزميالت أقرب سامية تكن لم
تفك نعرفها، ال لغات قواميس تعرف قرنني، أو بقرن تكربني كأنما الوقت ذلك يف بدت
واملادية يوعيَّة الشُّ كلمة ومنها الصغريات، التلميذات نحن عقولنا عىل غامضة كلمات طالسم
«مركس» اسم مع أذاننا يف يختلط اسم وهو «ماركس»، اسم رأسها وعىل الدياليكتيكية،
الرقيق، الكاف حرف إىل الخشن القاف حرف تقلب كانت حني «بطة»، زميلتنا بصوت
كلمة الجو يف ترنُّ حني صفية وجه إىل الدم ويصعد واألجانب، الراقية بالطبقة تشبًها
يحتقن صدرها، فوق الذهبي القلب داخل تُعلقه الذي االسم فهو «مرقس»، أو «مركس»
تحكي هي وكانت الرس، أفشيت أنا كأنما حمراء بعني ترمقني الدم، بلون البيضاوان خداها
النَّوم، جرس يدق أن بعد معها تسهر زميلة ألي أو اخلية، الدَّ عنرب يف للزميالت حبها قصة

اخلية. الدَّ ضابطة عزيزة أبلة غياب يف والنجوم القمر عىل تطالن النافذة يف مًعا تقفان
الحديث كان الطب، كلية يف لنا زميلة أصبحت الثانوية، حلوان يف معنا «بطة» تكن لم
املراهقة عن الطفولة أو الجامعة عن املدرسة يفصل ال الدوام، عىل موصوًال الزميالت بني
حياة يعرتض آخر حادث أي أو الزَّوج موت أو طالق أو زواج يقطعه ال باب، الشَّ عن

عام. ِمائة املرأة تبلغ حتى أبًدا يرتوي ال الحب عطش كأنما والنِّساء، البنات
نحن عقولنا يف ترتدد التي املحرَّمات من كثريًا وأمي أبي عن أُخفي الطفولة منذ كنت
امليت الجسد أن أي األلم، نهاية املوت أن فكرة ومنها املوت، أو بالحب يتعلق أغلبها األطفال،
قبل األوىل الطفولة منذ لعقيل واضحة الفكرة هذه كانت النار. يف وضع إن شيئًا يحس ال
صفية كانت املدرسة. ودخلت كربت كلما تختفي بدأت لكنها العمر، من السابعة أبلغ أن
ناضجة، امرأة هي كأنما وتبدو واحد، بعام تكربني اخلية، الدَّ عنرب يف إيلَّ الزميالت أقرب
الحب عالم يف تجاِرب خاضت أو وأنجبت، تزوجت كأنما أمي، مثل باللحم ممتلئان ثدياها
بأطراف تفتحه الذهب، من مصنوع قلب منها يتدىل ذهبية سلسلة عنقها حول نعرفها، ال
أنفاسها، من ويهبط يعلو وصدرها بشفتيها، تلثمه أمي، كأصابع البضة الناعمة أصابعها

151



الثالث) (الجزء حياتي … أوراقي

تأخذ وتشمها، أنفها من تقربها القلب، تجويف داخل ملفوفة رفيعة شعر خصلة تلتقط
يتقطع بصوت ترتعشوتقول ورموشها، جفونها تفتح ثم طويلة، تنهيدة مع عميًقا شهيًقا
كلما الليلة، وراء الليلة العبارة هذه تكرر … فيه!» باموت نوال يا «باحبه أنفاسها: مع
واقفة وحَدها أتركها النُّعاس يغلبني حني النَّوم، جرس يدقَّ أن بعد النافذة يف معها وقْفُت
هللا يحرقها النار، يف املحمي السيخ فوق ممدودة أراها الُحلم ويف القمر، تُناجي النافذة يف
محرًما الحب كان الحب، هو األول اإلثم اثنني، بل واحًدا ليس إثمها إن املرة، وراء املرة
مسلمة، وهي القبطي حبيبها «مرقس» هو الثَّاني اإلثم واألفالم، األغاني يف إال البنات عىل
تمط كتفيها، تهز صفية»، يا النار يف حيحرقك ربنا حرام ده «الحب أذنها يف أهمس كنت
صوتها يرسي بحاجة»، حاحس مش نوال يا أموت ما «بعد وتهمس: األمام إىل شفتيها
، الجانِّ أرواح أو كاألشباح الظلمة يف بعيد من ترتاءى األشجار كحفيف الليل هدوء يف
يف واقفة وأنا جسدي يرتعد يْطان، الشَّ فحيح مثل مخيًفا الليل يف أذني إىل الحفيف يتسلل
تصعد الربودة أحس القدمني، بطن رأيسإىل قمة من القشعريرة ترسي جوارها، إىل النافذة
ذراعيَّ فوق تنتصب الدموية والشعريات الجلد، تحت الشعر منابت إىل العنرب بالط من
حانحس مش «يعني وأهمس: أذنها من املرتعشتني شفتيَّ أقرِّب اإلبر، كرءوس العاريتني
فمها تخفي وهي مكتومة ضحكة شفتيها بني من وتفلت صفية؟» يا نموت ما بعد بالنار
النافذة يف واقفة وحَدها أتركها بيها.» نحس بس نوال يا الحب «نار البضة الناعمة بيدها
مسموع رصير يف يرتج تحتي من ير والرسَّ يرتج، كياني يف يشء كل الغطاء، تحت وأختفي
رأيس يف واحدة خلية إال املذبوحة، كالفرخة األغطية وأنتفضتحت العنرب، بنات يوقظ يكاد
هي كأنما أو ولدت، منذ الحقيقة تعرف هي كأنما تهتز، وال ترتجُّ ال وقورة هادئة تظل

الطفولة. منذ عاشت التي عقيل يف الوحيدة الخلية
الكبري اإلسالمي الداعية زوجة أصبحت اليوم، حتى بصفية صداقتي تنقطع لم
مع يتعارض وال األصالة مع يتمىش أنيق بحجاب رأسها تلف الزهريي، مصطفى الدُّكتور
تضغط زوجها، صوت يشبه قوي بصوت تنطقها فرنسية كلمة «البونيه»، يسمونه الحداثة،
الذي البض السمني وجهها مع تتناقض رجولية بلهجة «البونيه» تقول وهي أسنانها عىل
أن قبل األحمر الروج بإصبع عليهما ضغطت الناعمتان املمتلئتان وشفتاها أنوثة، يفيض
األسود شعرها من يظهر ال رأسها، حول وأحكمته البونيه ارتدت أن وبعد البيت، من تخرج
عنقها فوق أو األمام، من العريضة جبهتها فوق تتدىل رفيعة نافرة خصلة إال املصبوغ

الخلف. من السمني القصري
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العيد، كخروف النار يف تشوى وأراها السنني، مرور رغم القديم الحلم يتكرر النَّوم يف
كالسيخ أذني يف يرسي وصوتها الليل، سكون يف ضحكتها تنطلق باأللم، تشعر أن دون
جواري إىل واقفة وهي الحلم لها أحكي كنت بيها»، نحس بس نوال يا الحب «نار الحامي
وعنقي رأيس إىل حرارتها ترسي خفية، بنار كأنما بالضوء تشتعالن عيناها النافذة، يف
األعماق، يف مختبئة شعلة هي كأنما أالمسها، أو تالمسني أن دون جوارها، إىل واقفة وأنا
يصبح الكعبني، أسفل إىل رأيس قمة من وترسي السخونة هذه تتدفق أين من أعرف ال
عزيزة وأبلة العنرب، داخل النَّوم يف غارقات والبنات الحافيتني، قدميَّ تحت ساخنًا البالط
بدًرا، املكتمل القمر إال السماء من علينا يطل أحد وال إجازة، يف غائبة اخلية الدَّ ضابطة
السائلة الفضة من بحر األفق، حتى عيوننا تحت املمدودة الصحراء رمال فوق نوره يتألق

اللؤلؤ. كفصوص الظلمة يف تبدو األبيض الضوء من ومضات موجاته تشع
الشعر من وقصيدة عاًما، وأربعني خمسة مرور رغم عقيل يف محفورة الصورة هذه
صديقتي مع النافذة عند واقفة الليل سهرت أن بعد الفجر، قرب الرسية مفكرتي يف كتبتها
وأنا اإلسالم، يعتنق أن بعد مرقس من بالزَّواج وتحلم الحب نار عن تحكي هي صفية،
الزَّواج. إال آخر يشء أي أو راقصة أو املرسح فوق ممثلة أو شاعرة أو كاتبة أكون بأن أحلم
كأنما أشعر وكنت السماء، إىل الفجر ضوء يسبق الدماء بلون األحمر الشفق كان
ونحن النَّوم جرس دق منذ تسع أو ساعات ثماني الوقوف، طول من قدماي تورََّمْت
قد النَّوم كان ونامت، بقليل الفجر قبل صفية تركتني … والنجوم القمر عىل نطل واقفتان
أعماقي يف ينفجر ينبوع كأنما األلم، أو التعب جسدي يعرف ولن األبد، إىل كأنما هجرني
وبدأت النافذة، حاَفة فوق البيضاء الورقة واقفة، وأنا القلم أمسكت أعرفها، ال بأشياء
واملكان، الزمان خارَج وعقيل، جسدي خارَج بقوٍة كأنما وحَده يميش القلم كان أكتب،

بنفسها. نفسها تكتب النثر أو الشعر من كلمات
يف الدموع تلمع … بعدها والتي بعدها، التي الليلة ويف التالية، الليلة يف قرأتعىلصفية
ير، الرسَّ مرتبة تحت وأخفيها الورقة أطوي دموعي، ألبتلع لحظة أتوقف أقرأها، وأنا عينيها
راحت كأنما قديمة الكلمات بدت قراءتها تعيد وهي ليلة يف وتقرأها. املرتبة تحت من تشدها
خرجت بالعنرب، وحدي كنت يوم ويف ومزقتها، الورقة أمسكت املتوهجة، األوىل شحنتها
القصيدة، كتابة وأعدت الرسية مفكرتي فتحت اليابانية، الحديقة إىل رحلة يف البنات كل
حني أحيانًا أبياتها بعض أردد أموت»، «لن عنوان: أعطيتها اليوم، حتى ذاكرتي يف بقيت
هو ربما الحنني، يكون وملن الشجن ينبعث أين من أعرف ال الحنني، أو الشجن بي يفيض
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أو الوهم هو ربما والحقيقة، الواقع يف أبًدا يتجسد ال الذي الطيف الحارض، الغائب الحب
أموت، «لن الهالك: عىل وأوشك األمور تتأزم لنفيسحني أقول املوت، من الخوف أو الحزن

أموت.» لن وال والقدر، القضاء سأتحدى
ويحوم الزنزانة، يف معي املسجونات يسود التشاؤم كان حني ١٩٨١ عام خريف يف
تتحدى اليأس، تقاوم كاملارد، داخيل منتصبة تهب بالقصيدة إذا رءوسنا، حول املوت شبح
نميض لن … ساكتات نموت فلن متنا وإن نموت، لن يقول: الغاضب صوتي وأسمع املوت،
نموت لن … السماء األرضونرج نرضب ونغضب، نغضب أن بد ال ضجة، دون الظلمة يف

صامتات. نموت فلن متنا وإن الحديد، قضبان نكرس أن دون
١٩٨١ النِّساء سجن يف مذكراتي

ظلت الثانوية، حلوان يف اخلية الدَّ املدرسة يف تلميذة وأنا ،١٩٤٧ عام الرسية مفكرتي ويف
الورق: وفوق ذاكرتي يف محفورة األسود، بالحرب مكتوبة القصيدة هذه

لنفيس: أقول ليلة، كل النَّوم يف أغيب أن قبل
مت وإن أموت، ولن حتًما الصبح سيأتي

املوت بعد يشء، يؤملني فلن
الرضب وال االمتحان، يف السقوط ال

باملسطرة األصابع أطراف عىل
الجحيم نار وال الشمس لهيب وال الربد زمهرير وال
نموت؟ هل ألسألها: العنرب يف صديقتي إال أجد لم

نحن؟! أين نموت؟ أن يؤملنا هل متنا وإن
والالزمان الالمكان يف املوتى، عنرب يف اآلن

الحريق يف نحرتق أن بعد إال للحب وجود وال
حلوان يف الصحراء وكرمال كالرَّماد، ونصري

األوان قبل متنا صديقتي يا كأننا
نميض أننا وعرفت الحلم، يف املشهد رأيت

أكون؟! أن أريد ما الغد يف أكون فهل ندري، ال حيث إىل
آثمة؟! حتى أو ناثرة أو شاعرة

السماء وأشق ممنوع؟! كتاب فوق اسمي أرى هل
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١٩٤٧ عام يَّة الرسِّ ُمفكرتي ِمْن

مشيئتي؟! رهن املطر وأجعل بقلمي،
والنثر والشعر والنهار
خطيئتي، من ينثال

جهنم نار يف هللا فليحرقني
دمائي األرض ولترشب
أموت. لن أبًدا لكني

١٩٤٧ الثانوية حلوان
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حنني أعماقي يف الحب»، عن «الباحثة عنوان أعطيتها رواية كتابة بدأت ١٩٦٣ عام صيف
العمر، من والثالثني الثَّانية بلغت أبحث، عما بالضبط أعرف ال غموًضا، أكثر غامضليشء
نساء والصديقات، األصدقاء من كثري حياتي يف معروفة، وأديبة ناجحة طبيبة أصبحت
مع والفلسفة، واألدب الطب يف نتحاور النيل، شاطئ عىل الحديث معهم أتبادل ورجال
فوق من القاهرة مدينة عىل نطل الخيام، عمر نبيذ ورشفات املشوي الحمام من قضمات
من الخالية الشوارع أعشق … الكون ينام أن بعد املدينة يف نتسكع األهرامات، ربوة
أسأله كنت — الطفويل السؤال إيلَّ يعود النجوم، إىل وأتطلع عقيل يصفو والبرش، السيارات
ربنا خلق ومني ابنتي. يا ربنا كلها؟ دي النجوم خلق مني العمر: من السابعة يف وأنا ألبي
يخلق أن الفكرة، هذه يقبل الطفويل عقيل يكن لم ابنتي. يا بنفسه نفسه خلق ربنا بابا؟ يا

بنفسه. نفسه أحد
الطب كلية يف بالدراسة انشغلت كلها، الطفولية األسئلة نسيت عمري من العرشين يف
أكن لم الصالة، عىل أواظب قليلة بأيام االمتحان قبل العام. آخَر االمتحانات يف والنجاح
ودين. عقل ناقصات النِّساء يقول الراديو يف الشيخ أسمع األزمات، وقت إال تصيل أمي أرى
عام ذروته اإليمان بي بلغ االمتحان، أوقات غري يف الصالة عىل أواظب بأبي، أتشبه بدأت
يف مواطنة الرسمية األوراق يف أصبحت العمر، من والعرشين الواحدة بلغت حني ،١٩٥٢
النِّساء، دون للرجال هللا منحها التي الحقوق عدا فيما اإلنسان بحقوق أحظى الرشد، سن
تنص هللا رشيعة لكن القانون، أمام النَّاس بني املساواة عىل ينص املرصي الدستور كان
لم والرشيعة، الدستور بني واضًحا التناقض كان النِّساء، من درجة أعىل الرَِّجال أن عىل
يجعلني األعمى املطلق اإليمان عمري، من والعرشين الواحدة يف التناقضوأنا هذا أرى أكن

للعيان. الواضحة التناقضات أرى ال



الثالث) (الجزء حياتي … أوراقي

أو هنا رأيس أحرك ال مستقيم، خط يف الكلية إىل البيت من طريقي يف أميش كنت
أروح يوم كلَّ ذاك، أو هذا إىل أتطلع أن دون مبارشة البيت إىل الكلية من وأعود هناك،
التقيت وفجأة الساقية، يف تدور العينني معصوبة العمياء كالبقرة ذاته، الطريق يف وأجيء
توقفت نوال. باسمي: وناداني استوقفني حني الكلية فناء يف أميش كنت … حلمي بأحمد
نوال كلمة كأنما أو قبل، من باسمي أحد ينادني لم كأنما الصوت، بهذا اسمي سماع عند

اللحظة. هذه يف لتَوِّها ولدْت جديدة أخرى امرأة اسم أصبحُت اسمي، تكن لم
فقط عيناه الفناء، يف أمامي واقف وهو عيناه الصوت، وليس العينان هما ربما
عىل القدرة أملك لم ألنني تماًما؛ أره لم آخر يشء بل العينني، هما تكونا لم ربما رأيتهما،

إليه. عيناي ترتفع أن قبل شجاعتي فقدت إليه، النظر
كما إيلَّ تعود أستعيدها، أتذكرها، عاًما، خمسني مرور بعد اللحظة هذه عند أتوقف
خالل الذاكرة من ضاعت أنها تصورت الدقيقة، الصغرية التفاصيل معها تعود حدثت،
يف تتكرر لم لحظة املايض، يف عاشت كما الحارض يف تعيش أنها تُفاجئني قرن، نصف

األكرب؟! الوهم أو الكبري الحب لحظة هي أتكون عاًما، خمسني منذ حياتي
إىل واملدخل الكلية فناء بني الصغري الباب عند بالضبط الفناء، يف واقًفا أحمد كان
إيلَّ يناولها مجلة يده ويف أبيض، قميًصا يرتدي كان القديم، العيني قرص مستشفى
كأنما اسمي حروف ينطق نوال. يا التحرير شعلة مجلة من الجديد العدد ده ويقول:
وانشغلت املجلة أخذت لوجه. وجًها أقابله التي األوىل املرة أنها رغم يألفها، كأنما يعرفها،
وأدوات واملرشط املحارضات وكشاكيل الطب كتب بني فيها املجلة وإدخال حقيبتي بفتح
حركة فيها، املجلة وأضع أفتحها أن عيلَّ وكان ممتلئة، ثقيلة كانت حقيبتي الترشيح،
للمجلة مكان وإفساح الحقيبة، فتح يف منهمكة أني تظاهرت عينيه، إىل النظر من أنقذتني
جوار إىل لها قيمة ال مهرتئة قديمة بأشياءَ مكدَّسة الحقيبة بدت والكشاكيل، الكتب بني
«شعلة الشمس: شعاع تحت يلمع أحمر، بخط الِغالف فوق اسمها يربق الجديدة، املجلة

التحرير».
رأيك. وتقولييل العدد قصة تقري نوال يا ريت يا –

موعد عن أتأخَر أن قبل الخطى أُرسع إبراهيم، باشا عيل مدرج إىل طريقي يف كنت
بلغة املحارضة يلقي الفسيولوجي، علم لنا يدرِّس «أنريب»، هو األستاذ كان املحارضة.
يف الطب كلية يف أستاذًا ليصبح مرص إىل روسيا من جاء روسية. لكنة تشوبها إنجليزية
له أبيض، معطف داخل الجسم مربع سمني قصري الخمسينات، وبداية األربعينات نهاية
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ودوستيوفسكي. تشيكوف لحية تشبه كثيفة لحيته األبيض، الدب عريضيشبه مربع وجه
أحدثت الرشطي، االرتباط نظرية اكتشف الذي الرويس«بافلوف» العالم عن لنا يحكي كان
الدُّكتور مع يرسح كان األدبي خيايل املعرفة. نظرية ويف الفسيولوجي، علم يف طفرة
املعمل، يف بافلوف أجراها التي التجِربة إنها والجرس، الكلب قصة لنا يحكي وهو «أنريب»
بشهية، الطعام عىل الكلب يُقبل معينة، ساعة يف يوم كل الكلب أمام الطعام يضع كان
الصحن، ويلحس بشهية، يأكل نفسه، املكان يف الطعام الكلب يجد نفسه املوعد يف يوم كلَّ
بدأ الطعام، الكلب فيها يأكل التي اللحظة تصاحب دقات عدة جرًسا يدق بافلوف أصبح
عدة يوم، كل الحدث تكرر الطعام، عىل أسنانه قضمات مع الجرس دقات يسمع الكلب
يسيل الكلب لعاب أصبح للكلب، الطعام يقدم أن دون الجرس يدق بافلوف بدأ ثم أيام،
كأنما بالهضم الخاص األنزيم تفرز الكلب معدة وأصبحت الجرس، صوت سماع ملجرد
ومذاقه األكل برائحة وعقله الكلب خيال يف الجرس صوت ارتبط لقد الطعام. تستقبل هي
التعليم عملية يف والخيايل املادي بني الرشطي االرتباط إىل بافلوف توصل ومعدته. فمه يف
والروح املادة بني العالقة كانت سواء. حد عىل البرش وحياة الكالب، حياة يف والتدريب

الحقيقة. من جزء الخيال وأن العقل، عن ينفصل ال الجسد أن أُدرك أحيانًا، تشغلني
املحارضة علينا يتلو يكن لم أنريب. الدُّكتور يقوله فيما وجسدي بعقيل أستغرق كنت
املعرفة ونظرية الفسيولوجي نفهم الحكايات، لنا يحكي كان اآلخرين، األساتذة مثل
والروحانيات. املاديات بني الربط والواقع، الخيال بني والربط القصص، طريق عن الجديدة
الطفولية األسئلة رأيس يف تدور الجسد، عن الروح بانفصال األعمى اإليمان يتخلخل
جسد، بدون الروح إىل ترمز «هللا» كلمة رهبة، يف السماء إىل ترتفعان عيناي القديمة،
ونسيت الرشد، سن بلغت جسد. دون الروح بوجود اإليمان عن عاجًزا كان الطفويل عقيل
أرى بدأت األجساد، عن املنفصلة باألرواح األعمى واإليمان النضوج نحو رست البديهيات،

القرآن. يف ورد ما وبكل بوجودها أومن الجن، أشباح الليل يف
شعلة األحمر، بالخط والعنوان الجديد الِغالف حقيبتي، فتحت الطالبات غرفة يف
جديد حب وهمست: مجرِّبة بعني بطة رمقتني عيني، يف الربيق الصديقاُت ملَحِت التحرير،
قصص هي كثرية الحب. عن إال الفراغ أوقات يف حديث للطالبات يكن لم نوال؟! يا
يف علينا تقرأها الطالبة، كشكول يف حب رسالة الطالب يدس والطالبات، الطلبة بني الحب
يحفرن الضخمة، الكافور شجرة تحت جالسات وهنَّ البنات خدود تتورد الطالبات، غرفة
كما بدقة القلب يرسمن القلب، داخل االسم حروف الشجرة جذع فوق الترشيح بمرشط

الترشيح. منضدة فوق الجثة صدر يف يظهر وكما الكتاب، يف مرسوم هو
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املنفصل الروحي بالحب أومن الطب، كلية يف املراهقات البنات هؤالء من واحدة كنت
األرض، فوق األدنى الجسد عن املنفصلة السماء، يف العليا الروح باهلل، أومن كما الجسد، عن
الطلبة كان الرسالة، الطلبة أحد يدس يوم كل الكشكول، داخل الحب رسالة أجد وكنت
االثنتني. اليدين أو الواحدة، اليد أصابع عىل يعد قليل عددهن والطالبات باملئات، عددهم
األدبية الندوات يف نشاط للزميالت يكن لم زميالتي، من أكثر الحب رسائل من نصيبي كان
ذلك يف الوحيدة الطالبة كنت ربما الوطنية، املظاهرات أو ياسيَّة السِّ االجتماعات أو بالكلية،
الطلبة من املجالت تحرير رؤساء وكان واملقاالت، القصرية القصص تكتب التي الوقت
إلينا يأتي حني البنات وجوه تحمر املرشحة، يف زميالتي بني جالسة وأنا إيلَّ يأتون الكبار
التطلع يف جرأة وأكثر سنٍّا أكرب الغرباء الطلبة كان املرشحة. يف لنا زمالء ليسوا غرباء طلبة
املظاهرات، يف الخَطب عىل يتنافسون زعماء، كأنهم كربياء يف رءوسهم يرفعون البنات، إىل
املسلمون اإلخوان امللك: سقوط قبل مرص يف األحزاب بعدد متناحرة فرق إىل ينقسمون
يحملون والوفديون واملنجل، املطرقة شعارهم الشيوعيون والقرآن، السيف شعار يرفعون
األقلية أحزاب كامل، باشا مصطفى كلمات يردد الوطني الحزب باشا، اس النحَّ صورة
املستقلون البالد، داخل حزب منهم لكل واإلنجليز والرساي الحكومة شعاره، منهم لكل
يؤمن بعضهم والنازية، باألملان يؤمن بعضهم املرصي، عزيز يتبع بعضهم أحزابهم، لهم

ياسيَّة. السِّ الساحة يف املتصارعة للقوى توابع كلهم والدِّيموقراطيَّة، بالحلفاء
مجموعة مع يُصدرها التحرير شعلة مجلة الوحيد، املستقل هو كأنما حلمي أحمد بدا
ثالثة، أو عددين قرأت التحرير، رئيس هو كان جيوبهم. من نفقاتها يدفعون زمالئه، من
قصة قرأت األدبية. امليول ذوي الطب طلبة بأقالم القصرية القصص بعض فيها نرشت
صورة الزمان، من قرن نصف مرور رغم أنىسالقصة ال وغالم»، «كلب بعنوان حلمي أحمد
حلمي أحمد كان أعرج. طفل جواره إىل ُقمامة صفيحة من يأكل األعرج الصغري الكلب
إدريس يوسف يكن لم واألدب. الطب بني واملرض، الفقر بني يربط األدبية، الندوات ينظم
«الجميع». اسمها أخرى مجلة ويرأس ياسيَّة السِّ املقاالت يكتب كان بعد، القصة يكتب

كتبتها إزاي وغالم»، «كلب قصتك قرأت ألحمد: يوسف قال األدبية الندوات إحدى يف
بياكل األعرج الكلب أشوف النوم عز يف نايم وأنا أحمد يا تصور فعًال، عجيب يشء أخي؟ يا

سيايس! مقال ِميت من أحسن دي القصة أخي يا األعرج، الطفل مع الزبالة من
خانه محطًَّما، وعاد القنال إىل سافر القصة، هذه بعد شيئًا حلمي أحمد يكتب لم
من واملوت الفدائي بالعمل يؤمن أبي كان أبي، إرادة ضد تزوجنا األعداء. قبل األصدقاء
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بروحي أفديِك بالدي بالدي الفداء، بأناشيد الطفولة منذ وعقيل خيايل مأل الوطن، أجل
بالِحمل ينوء أصبح النشيد، عن فيها كف سنوات، عرش منوف يف املنفي أبي عاش ودمي.
واألرسة الحكومية الوظيفة املحبسني رهني أصبح وأمهم، عيال تسعة من عائلة الثقيل،

األبوية.
حديث أول يف فقط. بالوطن يؤمن كان حلمي أحمد ولكن والوطن، باهلل يؤمن أبي كان
كنا طويلة، صمت لحظة مرت … طبًعا قلت: نوال؟ يا باهلل أتؤمنني سألني: الدين عن لنا
داخَل البط فيها يعوم صغرية، بحرية عىل يطل هادئ مكان الشاي، حديقة يف نجلس
مياه فوق منعكًسا وجهي أرى جديدة، وردية بلوزة أرتدي كنت بالجيزة. الحيوان حديقة
برسعة تتعاقب أنفايس محسوسة، ضلوعي تحت الدقات بريق، يكسوهما عيناي البحرية،
يتطاير املاء، يف أجنحته يفرد البط بمراقبة وأنشغل بالهدوء أتظاهر أن أحاول أتعودها، لم

الشمس. أشعة تحت تلمع اللؤلؤ من ذرات مثل الرذاذ ريشة فوق
باهلل؟ تؤمن هل أحمد يا وأنت –

نوال. يا أل –
عىل وقدرتي األنفاس توقفت ضلوعي، تحت الدقات دت تجمَّ الحب، يف األوىل الصدمة
تصورت الشمس، حجبت سحابة مرت عيناي، غامت البط، وال البحرية أرى أعد لم النطق،

الكون. يف ما وكل والشمس األرض يدمر أن وأراد «أل» كلمة سمع هللا أن
إليه. النظر عىل أقَوى ال ميت كائن كأنه أمامي، جالًسا أحمد ورأيت عيني فتحت

غري أنا الكون، نشوء فكرة يف التفكري دائم أنا صدمتك، كنت إذا نوال يا آسف –
وقريت املرشحة، يف اإلنسان جسم حت رشَّ أنا َماوية، السَّ الكتب يف الخلق بنظرية مقتنع
الربيطانية؛ اإلمرباطورية عرش يف املسمار بمثابة ده الكتاب األنواع»، «أصل داروين كتاب
الخلق نظرية وهي املقدس الكتاب يف ما أهم أو املقدَّس، الكتاب وهو أركانها أهم هدم ألنه

الكون. ونشوء
أنفايس الضلوع، تحت يؤملني يشء حلقي، يف الجفاف أحسست قليًال، أحمد صمت
امللمس، بارد بطيئًا صدري يف يميش الدم أحس هناك، تعد لم القلب ودقات بطيئة عادت
الزغاريد، أسمع ولم ولدت منذ يلتئم لم جرح الطفولة، منذ مفتوح صدري يف جرح كأنما
تحاول الصدئة كاملسامري سمراء غليظة أصابع والصمت، الحزن إال العيون يف أشهد لم
املحمي السيخ مثل أذني يخرق صوت وأطفو، وذراعي بقدمي أرفس وأنا املاء، تحت خنقي
الحديدي املسمار مثل أذني إىل تنفذ «هللا» كلمة هللا! العوضعىل ولًدا! وليست بنت النار، يف
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يف مؤنثًا، وليس مذكر الجاللة صاحب هللا النِّساء، عىل الرَِّجال يفضل هللا النار، يف الذائب
أبناء البنات، يلد ال هللا — املقدس األول الكتاب — التوراة ويف يولد، وال يلد ال هللا القرآن

البرشية. وأنجبوا النَّاس بنات تزوجوا هللا
نوال؟ يا األنواع أصل قريتي –

أل. –
السنة ،١٨٨٢ سنة يف املال»، «رأس ماركس كارل كتاب وكمان نوال، يا تقريه الزم –
أبي، مينيسرت وست يف عظيمة مقربة له عملوا داروين، مات مرص فيها احتلت اليل نفسها
ما قبل واحدة، بسنة داروين بعد لندن يف مات ،١٨٤٩ سنة من لندن يف ماركس كارل كان
واإلمرباطورية باملسيح مؤمنًا كان داروين لكن لداروين، املال» «رأس كتابه أهدى يموت
املال»، «رأس كتاب يستلم أن رفض ماركس، كارل هدية رفض كده عشان الربيطانية،

نوال؟ يا املال» «رأس قريتي لندن، يف والحكومة الكنيسة من خايف كان
أل. –

تقريه. الزم مهم ده الكتاب لكن شيوعي ماركيسوال مش أنا نوال، يا مهم كتاب ده –
الفدائيني، مع الحرب إىل سفره وقبل زواجنا قبل أحمد وبني بيني الحوار هذا دار
تسريان قدماي الهرم، شارع أول يف أبي بيت إىل الحيوان حديقة من سريًا البيت إىل عدت
تحت ألهبط ارع الشَّ أجتاز وأنا تصدمني سيارة كادت شارد. وعقيل الطريق يف وحَدهما
من يشء كل بدا الخيال. من الحقيقة أعرف ال مظلم نفق يف أسري كأنما القطار، نفق
الكون ونشوء الخلق ونظرية املقدس والكتاب باهلل، واإليمان الحب الوهم، يف يتخبط حويل
لكن أسأَله أن أود البيت يف أبي إىل أتطلع يرد، أحًدا أتوقع كأنما السماء إىل أتطلع …
بالكهرباء مشحونة أصبحت عادية، فمي من تخرج «هللا» كلمة تعد لم يخرج، ال صوتي
ينكشف أن الطفولة، منذ أعماقي يف املكبوت ينفجر أن بها نطقت لو أخىش الديناميت، أو
الحمراء جهنم ونار هللا من الخوف أو أبي من الخوف وهو إيماني، وراءَ الحقيقي السبب

املوت. بعد
وال إله بال معنًى، بال خاويًا الكون بدا القنال يف الحرب إىل أحمد سافر أن بعد
املرشحة إىل يَُهْرِولون الطلبة هدف، وبال معنًى بال بدت الطب كلية يشء، أي وال شيطان،
القرآن، يف ورد ما وكل والجان الخفية األرواح الوهم، من عالم يف كاألشباح واملستشفى
وال املوت بعد جنة توجد ال له أقول أكاد الوهم، من عليه فأشفق يصيل راكًعا أبي أرى

حلقي. يف الكلمات أحبس فمي فوق يدي أضع والصالة، الركوع من جدوى
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املستشفى يف املمرضات بعض مع تطوعت القنال، إىل السفر وقررت حقيبتي حزمت
اسمها املمرضات بني صديقة يل كانت األولية. اإلسعافات عىل تدربت الجبهة، إىل للسفر
أن أردت أيًضا أنا تعود، ثم تراه أن أرادت القنال، إىل الفدائيني مع سافر خطيبها وديدة،
أن ويمكن يَّاَرة، بالسَّ ساعتني طويًال، اإلسماعيلية إىل الطريق يكن لم أعود، ثم أحمد أرى

التايل. اليوم يف أو نفسه، اليوم يف يَّاَرة بالسَّ أعود
وسط املمرضني أحد جلس خلَفنا السائق، جوار اللوري، يَّارة السَّ وديدة مع ركبت
اإلسماعيلية، عىل واحد كيلو فاضل يقول: السائق صوت عىل أفقت والبالزما، الدم زجاجات
، بذراعيَّ صدري أحوط أحمد، وألتقي واحد كيلو إال يعد لم الضلوع، تحت يخفق قلبي
إىل سفري وراء الحقيقي السبب يَكتشف أن أخىش بجواري، السائق عن الخفقات أكتم

الوطن. أجل من املمرضات مع متطوعة أنني له أعلنُت لقد اإلسماعيلية،
عيناها رشدت النافذة، حاَفة فوَق رأسها ركنت وديدة الليل، يف القاهرة من خرجنا
ماعرفش غالب الهوى صحيح «هو كلثوم أم بأغنية يدندن املبحوح صوتها السماء، يف
وأخرجت حقيبتي فتحُت اخلية. الدَّ حلوان مدرسة يف فاطمة بزميلتي صوتها يذكرني أنا»،
قسمت والفلفل، بامللح مسلوقة وبيضة رومي جبن داخَله طويل فينو رغيف الساندويتش،

األخري. الجزء وأخذت جزءًا، وديدة جزءًا، السائق ناولت أقسام ثالثة الرغيف
طفلة أعود مفاجئ، بانتعاش تصيبني والفلفل والجبن الخبز رائحة جائعة، كنت
يف طفلة وأنا املدرسة إىل آلخذَه الساندويتش تجهز كانت حني أمي أتذكر بشهية، تأكل

العمر. من السابعة
صوت مثل طفولتي، يف أمي صورة خيايل إىل أعادت والفلفل والجبن الخبز رائحة
خيال بني تشابه هناك الطعام، صورة الكلب خيال يستحرضيف بافلوف، تجِربة الجرسيف
يف مميز أسلوب ألحمد كان وغالم»، «كلب قصة ذاكرتي إىل تعود اإلنسان. وخيال الكلب
حني صوته يشبه األرض، فوق خطوته يشبه بهدوء تتتابع السطر فوق كلماته الكتابة،
يل يرتاءى التجسيد. حد إىل الدقيق والتصوير كاإلعجاب، يبدو التعبري يف اإليجاز يتكلم،
من مًعا يأكالن ونحيًفا، صغريًا الغالم يشبه الكالب وجسم النحيف، الصغري الغالم جسم
فوق بارزتان السوداوان املقلتان الجمجمة، عظام داخل غائرة عيونهما القمامة، صفيحة
وحيدان يتيمان وصداقة، ألفة يف اآلخر إىل ينظر منهما كل الجوع، بنار البياضمشتعلتان

مبالية. غري باآللهة ملبدة وسماء رمادية، شبورة تحت الراقدة القاهرة مدينة يف
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أعرَّفك الزم اإلسماعيلية: مشارف إىل تدخل اللوري والعربة أذني يف وديدة همست
نوال، يا موت وحشني الحرب، من يرجع ما أول طول عىل نتجوز ناويني باليوزبايشرجب،
أشوفه. عشان التمريض كتيبة يف تطوعت إني يعرفش ما يشوفني، ملا مفاجأة حتبقى

وتنتمي الحرب، وقت الحب يف تفكر الوطن، تخون كأنما صمت، يف شفتيها أطبقت ثم
الرَِّجال. إال يشغلهن يشء ال الخامالت، العاطالت النسوة عالم إىل

الحديد، للسكة املحاذي الطريق فوق السائق أرسع بعيد، من االنفجارات َدِويَّ سمعنا
االنفجاِر َدِويُّ بعيد، من تراءى األحمر الشَفق كثيفة، الظلمة نتجه، أين إىل أعرف أكن لم
املعسكر نوصل الزم املوتور: صوت عىل يعلو صوته البنزين، عىل يدوس السائق يشتد،
حركة األصح أو األرض حول الشمس حركة مع سباق يف هو كأنما يطلع. ما الفجر قبل
األرض، وليس الكون مركز الشمس كوكب كوبرينيكس، قال كما الشمس حول األرض
وكم ونصف، قرون بثالثة داروين مسمار قبل ،١٥٤٣ عام الكنيسة نعش يف كبري مسمار
أربعِمائة ضمن كوكب مجرد الشمس وأصبحت اليوم، حتى تعاقبت أخرى مسامريَ من
ضوئية، سنوات أربع األرض الكوكب عن تبعد الشمسية، املجموعة يف آخر كوكب بليون
وخمسني ِمائة من أكثر واألرض الشمس بني املسافة الكيلومرتات، من الباليني باليني أي
مليون نصف برسعة أي ضوئية، دقائق ثماني يف الشمس أشعة تجتازها مرت كيلو مليون

الواحدة. الثَّانية يف كيلومرت
فوق يعلو املوتور الطريق، مطبات فوق تتخبط اللوري يَّاَرة السَّ أذني، يف تَُدوِّي املدافع
يَّارة السَّ قاع يف القابع التمورجي وراءنا، تتخبط والبالزما الدم زجاجات السائق، صوت

طيارة! راسنا وفوق جوية غارة فيه فزع، يف السماء إىل يشري
الحرب، معنى أعرف ال العمر، من العرشين يف كنت ،١٩٥١ عام نهاية يف ذلك كان
اْلِفِلت، رشاشة إال الوقت ذلك حتى حياتي يف أعرف لم والرشاشات، املدافع عن أسمع كنت
أحمد سافر منذ الذباب. ويقتل الفلت رذاذ يتطاير كاملنفاخ، وأحرِّكه بيدي ِمْقبَضها أُمسك
يتساقط ِمْقبضها، وأحرك الِفِلت رشاشة أُمسك النَّوم، يف يتكرر ُحلًما أرى وأنا القنال إىل
اإلنذار ارة َصفَّ سماع يُطربني كان طفولتي يف امليت. كالذباب األرض إىل اإلنجليز الجنود
تخرج األرض، تحت املخابئ إىل بيوتهم خارَج النَّاس ينطلق الجوية، الغارة عن تُعلن
الفوارق تذوب املخبأ يف كرافتة. وال بدل وال أحذية بال والرَِّجال النَّوم بقمصان النِّساء
يف مًعا األطفال نحن نلعب باألوالد، والبنات بالرَِّجال النِّساء يختلط والفقراء، األغنياء بني
تنطلق حني السيجة، ونلعب املربعات الرتاب فوق نرسم الصغرية، الطوب بِقَطع الظلمة
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التقاليد تعود بيتها، جدران وراءَ أطفالها مع عائلة كل تعود بالحزن، نشعر األمان ارة َصفَّ
ارع. الشَّ يف يلعبون األوالد ويخرج املطبخ داخل البنات تبقى األوالد، عن البنات تفصل
البيوت وخلق العائالت خلق الذي وهو واألوالد، البنات بني فرَّق هللا إن تقول: جدتي كانت

والجدران.
تَُدوِّي حني القاهرة، يف جدي بيت يف أراها كنت القرية، يف الكشافات أرى أكن لم
الضوء، بكشافات عيناي تتعلق السماء، عىل املطلَّة الواسعة الرشفة إىل أجري اإلنذار ارة َصفَّ
كأنما السماء، من الظلمة تمسح طويلة بيضاء أذرعها الالنهائي، الكون يف وتجيء تروح
صواريخ مثل بعيد من أذني يف املدافع أصوات وترن األعداء، طائرات تكشف هللا أذرع هي

العيد.
عربات الشجر، تحت تتخفى متفرقة سوداء خيام املعسكر، عند اللوري العربة توقفت
أوعية اْلَحِمري، أو الخيول تجرُّها كارو عربات الطريق، جانب عىل مركونة مصفحة جيب
الصحراء بدو العصابات، حرب بدل يرتدون شباب املاعز، جلد من ِقَرب داخَل وماء لألكل

اإلبل. صوف من عباءات تحت مختفية األسلحة فوقها من ِجمالهم يجرُّون
باب أمام واقًفا املعسكر رئيس رأيت والبالزما، الدم زجاجات ينقلون باب الشَّ بدأ
مشبع الجو األرض، تحت خنادق يحفرون خيامهم، ينصبون باب الشَّ يتأمل الخيمة،
الحقيقي، باسمه أحًدا يعرف أحد ال حلمي، أحمد عن باب الشَّ أحد سألت والرتاب. بالرمال

تنكرية. أسماء يحملون الجميع
الظلمة يف تنتصب السواد من ضخمة كتلة القنال شط عىل الضباب وسط بعيد من
السويس قناة اإلنجليز، معسكرات عنها يقولون السويس، قناة تحرس ضخمة قلعة مثل
أجل من القناة يحفرون والفالحني وديليسبس، عباس، بالخديوي الطفويل خيايل يف ترتبط
تلسع كالسياط الكرابيج … والوطن فرعون أجل من األكرب الهرم بنوا كالعبيد والوطن، هللا
ْوَن يتلقَّ الوطن، فداء الفقراء أبناؤهم يتطوع ويموتون، اإلعياء من يسقطون أجسادهم،

الوطن! هللا، امللك، يهتفون: وهم القتال ساحة يف يُستشهدون صدورهم، الرصاصيف
ال يرددون املسلمون اإلخوان مختلف: بشعار تهتف فرقة كل يهتفون، باب الشَّ سمعت
عب، الشَّ يحيا املسلح الكفاح املسلح الكفاح يهتفون الشيوعيون هللا، رسول محمد هللا إال إله
يتعاىل الصمت، يف وتذوب باب الشَّ أصوات تختلط النحاس. النحاس يهتفون الوفد شباب
رمالها سيناء، تالل أرى للقناة األخرى الضفة عىل األرض. يف املعاول رضبات مع الغبار
هي سيناء كانت التَّاريخ منذ الدم. يف غارقة هي كأنما الشمس أشعة تحَت ُحمرة تشوبها
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فوق الطائرات. أو والدبابات واْلَحِمري الخيول يركبون الغزاة، منها يدخل الشمالية البوابة
أجساد تحتَها ُدفنت الرمال من تالل سيناء، جزيرة شبه الشكل، مثلثَة تبدو الخريطة
املال من مبلًغا الفدية، األب يدفع الحرب، إىل يذهبون األثرياء أبناء يكن لم الفقراء، باب الشَّ

والوطن. هللا سبيل يف الفقري الشاب يموت ابنه، حياة به يشرتي
عارفة مش هنا، حد عارف حدش ما أذني: يف وديدة همسْت الخيمة، داخل الليل، يف
… النَّوم يف وراحت عينيها أغمضت ثم أشوفه. ما غري من نرجع موت خايفة نوال، يا أنام
األبيض الكستور من نوم قميص ترتدي وجهها، يغطي غزير أسود شعرها الطفلة، تشبه
يف همست الخيمة، سقف إىل شاخصة ورأتني عينيها فتحت حمراء. صغرية زهور فيه
ما بابا وديدة، يا بكره أرجع الزم بيه! يتَهنَّا عقلك واخد اليل نوال؟! يا ليه صاحية أذني:
الزم نوبتشية، وعندي العيني القرص مستشفى يف إني البيت يف لهم قلت هنا، إني يعرفش

وديدة. يا بكرة أرجع
أعود أن السائق مع رتبت البيت، خارج وأبيت وأمي أبي عىل أكذب األوىل املرة كانت
غريبًا، يبدو هنا يشء كل أحمد. عىل العثور يف األمل فقدت الصباح. يف اللوري العربة يف معه
رقد الخيام إحدى يف والصديد، الدم من الجروح يغسلن املمرضات رأيت املفزع. الحلم مثل
الرفيعة السوداء والخراطيم والبالزما، الدم زجاجات رءوسهم فوق الدم، ينزفون شباب
النفس لفظ باب الشَّ أحد األرض، فوق املمدودة األذرع إىل الزجاج من الدم فيها يجري

الخيمة. بجوار مقربة األرضيف يف دفنوه األخري،
نُرشت األرقام لكن ،١٩٥١ عام الحرب هذه يف ماتوا الفدائيني من كم أحد يعرف لم
الخريية، بالقناطر النِّساء سجن يف الزنزانة داخَل وأنا ،١٩٨١ عام يف عاًما. ثالثني بعد
بي الخاصة الثالثة األرغفة ت لفَّ لنا، الخبز أرغفة تحمل املومسات عنرب من زوبة، جاءت
زوبة كانت نوال. دكتورة يا والشفاء بالهناء وهمست: حف، الصُّ أوراق من ورقة داخَل
ألنه أتذكره ١٩٨١؛ أكتوبر ٢٧ تاريخ تحمل الصحيفة حف. الصُّ أوراق بعض لنا تهرِّب
يف صغري وخرب األخبار بعض فيها داخلية، واحدة صفحة إال تكن لم ميالدي. تاريخ
كشفت فدائي. ِمائتي عن يزيد ما الفدائيني من ُقتل ١٩٥١ حرب يف يقول: الصفحة أسفل
لثورة دت مهَّ التي هي الربيطاني االحتالل ضد الحرب هذه أن عن عاًما ثالثني بعد الحقائق
عىل اسمه ُحفر بعضهم التَّاريخ، يف ضاعت الشهداء هؤالء أسماء أن إال ،١٩٥٢ عام يوليو
العدم. يف االسم واندثر الزمن مع الحجر سقط القنال، شط من بالقرب الحجر من عمود
مرفوعة، برءوس يسريون وهم الحسد، ملؤها بعني الفدائيني هؤالء أرمق كنت
يموتون الخيمة فوَق قنبلٌة سقطت إْن بالكربياء، تلمع عيونهم كتفهم، فوق سالحهم
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تنال أن للمرأة يكن لم املمرضات. النِّساء مع راقدة فرايش يف أموت وأنا كربياء، يف واقفني
الفدائيني بُراز تحمل وهي أو فراشها، يف راقدة وهي تموت كانت تقاتل، وهي املوت رشف

والصديد. الدم من جروحهم تغسل أو الجردل، يف
هل املجهول، من الخوف أو القلق ينتابني اإلنجليز، معسكرات أرمق كنت بعيد من
األبراج مثل نة، املحصَّ القلعة مثل تبدو إنها ُحطاًما؟! املعسكرات هذه أرى حتى أعيش
الربيطاني، العلم فوقها من يرتاقص ومخيفة، مفرتسة برشية، غري كائنات تسكنها العالية
خطوط مع تتقاطع الدم بلون حمراء خطوطه الجارحة، الطيور من خرايف طائر مثل

املوت. بلون سوداء
فوق العلم شكل تغري ،١٩٦٧ حرب بعد اإلسماعيلية إىل جئت عاًما عرش أربعة بعد
تشق اللوري والعربة الظلمة، يف يرفرف داود، نجمة يحمل أصبح األعداء، معسكرات

وبورسعيد. اإلسماعيلية بني ما الطريق
يف يتساوى الكون يف يشء كل والسماء، تتالىش الصحراء كانت الليل ظلمة تحت
مفتوحتان عيناي السواد، يف وتذوب تتساوى كلها األعداء، ومعسكرات الدول أعالم الظالم،
أن أخىش الزفاف. وليلة الحرب من خطيبها بعودة تحلم النَّوم يف راحت وديدة أنام، ال
اإلسماعيلية، يف وأموت قنبلة تسقط أن أخىش الصباح، يف أصحو وال النَّوم يف أسقط
نوبتشية يف وليس اإلسماعيلية يف الليلة وقضيت عليهما كذبت أنني وأمي أبي يكتشف

الكذب. انكشاف من نظري يف أهون املوت كان العيني، القرص
نسمة مع صدري يف يَرسي األحمر الشفق الصحراء، يف أتمىش الخيمة من خرجت
هناك، بأحمد ألتقي سوف أنني أتصور املاء، عني أميشنحو للحب، الحنني أستشعر الفجر،
له، املجاورة الخيمة يف اإلسماعيلية، يف هنا أنني يدرك ربما ليرشب، النَّوم من نهض ربما
نقطتان إيلَّ، يميش وهو إليه، أميش وأنا موعًدا بيننا كأن املاء، عني إىل وأميش أنهض وأنني
نائم. كله والكون الليل سماء يف مؤرَّقان نجمان بعضهما، نحو تمشيان الكون يف صغريتان
املوعد. عن وتخلف العهد خان أحمد كأنما األمل، خيبة أحسست املاء، عني عند أحد يكن لم
له النيل، ماء طعم له ليس ورشبت، باملاء كفي مألت البارد، باملاء وذراعي وجهي غسلت
البدو من أسمع كنت املاء؟! األعداء سمم هل كيمائية، مادة إليه أضيفت كأنما معدنية، نكهة
الحمري يقودون وهم يسريون البدو رأيت بعيد من واآلبار. املاء عيون يسممون األعداء أن
بفئوسهم، جاءوا أيًضا الفالحون الفدائيني، كتائب إىل وانضموا خيامهم نصبوا الجمال، أو
بندقية تحمل القامة فارعة امرأة منهن أيًضا، والفالحات باألسلحة. جاءوا الطرق وقطَّاع
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جلد من بحزام رأسها تربط أسود، واسًعا جلبابًا ترتدي الفدائيني، أم يسمونها كتفها فوق
خطوتها أبي، أم الفالحة جدتي تشبه مشققان، كعبان سمراوان، كبريتان قدماها املاعز،

الفهد. كوثبات رسيعة قفزاتها الجسم، خفيفة األرض، فوق واسعة
األبيض والحصان النُّعاس، يشبه ما يف راحت والحمري، الجمال بركت وهناك هنا
منتصبة وصخورها سيناء تالل سيناء، من األعراب أحد إليه أهداه املعسكر، رئيس يركبه

األعداء. معسكرات عىل االنقضاض تريد كأنما غضب، يف
غزوات من املسلمني لتحمَي هللا خلقها إخواني يا التالل هذه الحمد، وهلل أكرب «هللا
أذان مع ينطلق صوته املسلمني، اإلخوان كتيبة يف الفدائيني أحد صوت هو هذا الكفرة!»
إذا أخ يا ليه هنا العسكرية «والحماية الشيوعيني أو الوفد كتيبة من شاب وصاح الفجر.
فيه تُستخدم كادت باب، الشَّ بني باملعركة أشبه حوار نشب حاميانا؟!» دي التالل كانت
القيادة، عالمة مشدودة، عضالته املعسكر، رئيس حضور إال ه يُفضَّ لم والبنادق. األيدي
عريضة، مربعة ذقنه العلوي، وجهه نصف يحجب كاسكيت يرتدي جيبه، من يُطل سالحه
نحو وجهه يرفع نفسه، من الواثق الهادئ األسد بخطوة العراك فض أن بعد يتمىش راح
يتخيل ُحطاًما، يتخيلها كان ربما األعداء، معسكرات نحو األفق يف ترشدان عيناه السماء،
بهذه يدين ملن بطًال وأصبح انترص وإن اإلنجليز؟! عىل ا حقٍّ أينترص النرص، بطل نفسه

األعداء؟! لإلنجليز أم الفدائيني باب الشَّ لهؤالء البطولة؟!
باإلثم شعور اجتاحه ربما األرض، إىل أطرق ثم واقف، وهو نام كأنما عينيه أغمض
األعداء؟! اإلنجليز وجود دون بطًال يكون أن أيمكن عقله، يف يدور سؤال الضمري، وتأنيب
الصمت: يمزق الفدائي صوت وارتفع ظهره، إال أرى أعد لم فاستدار، السؤال أحرجه
موىس لسيدنا الجبل هذا فوق هللا ظهر فقد اإلنجليز؛ ضد معنا سيناء جبل إن إخواني، يا
سانت معبد أيًضا وهناك فوقه، ليهبط العالم جبال كل من هللا اصطفاه السالم، عليه
ويوسف السالم عليه عيىس سيدنا مع مريم يِّدة السَّ فيه سارت الذي والطريق كاترين،
والصخور التالل مقدَّسة، فيه الرمال مقدَّس، جبٌل إخواني يا هذا مرص، إىل هاربني النجار
تصبح وسوف والنرصمعنا، معنا هللا فإن معنا الجبل كان وإذا اإلنجليز، بأعدائنا ترتبص
يرتفع ومئذنة جامًعا مكانَها ونبني الوجود، من نُِزيلها هللا، بإذن ُحطاًما املعسكرات هذه

أكرب! هللا أكرب هللا الحق، صوت فوقها من
كفاح يحيا يهتف: راح آخر فريق أكرب. هللا بعضهم: هتف باب، الشَّ يف الحماس دبَّ
الهالل شعار وارتفع اس! النحَّ اس النحَّ تهتف: أخرى أصوات وانطلقت املسلح! عب الشَّ
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مرسوم أخرى وراية الرشيف، املصحف يحمالن سيفان عليها راية مع الجو، يف والصليب
باب. الشَّ بعض يرفعه مرص وعلم واملنجل، املطرقة عليها

تحت يختفي العلوي وجهه نصف إليهم، يتطلع بعيد من واقًفا املعسكر رئيس كان
يفكر كان ربما متوترة، بأصابع املربعة ذقنه يمسك مشدودة، فمه عضالت الكاسكيت،
اإلنجليز، إخضاع يأتي ذلك بعد ثم املتناحرة، الفرق هذه إخضاع هي األوىل معركته أن
الفالحني أبناء من جنوًدا ليسوا الفدائيون باب الشَّ هؤالء أسهل؟! اإلنجليز إخضاع أيكون
الرأي، حرية الجديدة: باألفكار محشوَّة رءوسهم الجامعات، يف طلبة إنهم الجهلة، الفقراء
الحرب الحرب؟! يف األفكار هذه تنفع هل االجتماعية. العدالة الدِّيموقراطيَّة، االستقالل،

كان! أينما العدو وقتل لألوامر العمياء الطاعة واحدة: فكرة إال فيها ليس
أفضل. الجندي أصبح األفكار من الدماغ فرغت كلما

األصفر الرَّمادي الغبار العبارة، هذه يف يفكر كأنما الرَّأس مطرق بعيد من واقًفا كان
الرصاص طلقات صوت الكالب، نُباح يعقبها تهب الصحراوية العواصف الكون، يغطي
مع خرجوا أم الصحراء يف للصيد رحلة يف اإلنجليز خرج هل صيد؟! بنادق أهي بعيد، من
يعرف حساس عصبي جهاز لديها كالبهم الفدائيني؟! أوكار استكشاف حملة يف كالبهم
الرياح الكالب، أنوف إىل الفدائيني رائحة تحمل قد الصحراوية الرياح هذه العدو، رائحة

اإلنجليز؟! مع ويصبح املسلمني ضد الجبل أينقلب الجبل، ناحية من قادمة
دهشة يف حويل أتلفت اللوري، سائق أنتظر واقفة وأنا رأيس يف يدور السؤال كان
من بقطع الخيمة داخل مفروشة األرض أميض؟! أين وإىل جئت أين من أعرف أكاد ال
نُحاس طشت الصوف، من كليم فوَقها وديدة، فوَقه ترقد الصاج من رسير الخرفان، فروة
﴿إِْن الخيمة باب عند تتدىل منقوشة آية الكريم، املصحف وسادتها تحت ماء، وإبريق
البوص عيدان أو البامبوه من كنبة املجدول، القش من مقعد َلُكْم﴾، َغاِلَب َفَال هللاُ ُكُم يَنُْرصْ

الجريد. أو القش من األرض فوق حصرية البدو، من النِّساء بأيدي املشغولة
أصابع يديها، أصابع إىل تنظر الظلمة، يف تَُحملق رسيرها يف راقدة وديدة كانت
أصابع، شكل عىل سوداء ظالًال الجدار عىل ترسم الشاحب، الضوء يف تهتز رفيعة شاحبة
«وديدة!» قشعريرة، جسدي فوق رست جفن. لهما يطرف ال مفتوحتان شاخصتان عيناها
اليمنى يدها الوضع، هذا يف ماتت أنها تصورت شفتاها، تتحرك لم هامس، بصوت ناديتها
يف يشع إصبعها، حول يلتف الخطوبة خاتم الطفلة، كأصابع ناعمة صغرية صدرها، فوق

اللون. ذهبي خافتًا ضوءًا الظلمة
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رأيت الجديد، العيني قرص مستشفى فناء يف أميش كنت اليوم هذا من واحد عام بعد
يف ُقتل خطيبها أن تصورت السوداء، الحداد مالبس ترتدي الظهر منحنية تميش وديدة
األقل عىل الحرب يف مات كان ريته يا أذني: يف وهمست بالبكاء، أجهشت لكنها الحرب؛
األمل لخيبة تعرض خطيبها أن تصورت وصمتت، دموعها مسحت … بالخري أفتكره كنت
وديدة، يا الطحني وابور مثل الحرب الخيانة، لينىس بالسم نفسه يحقن حلمي، أحمد مثل

عاش. وإن ميتًا اإلنسان يصبح الروح، قتلت الجسد تقتل لم إن
فناء يف واقفة وهي كلماتها مع تتقطع أنفاسها املكتوم، بالبكاء وديدة أجهشت
أيًضا. الوطن يخون للحب الخائن والرَّجل نوال، يا يشء أفظع الضمري موت املستشفى:
حريق قبل ا رسٍّ القنال من عاد الفدائيني، زي يف تنكر السيايس، البوليس من خطيبها كان
ضباط ثورة قيام حتى شهور ستة وديدة خطيبته عن اختفى .١٩٥٢ يناير ٢٦ القاهرة
الجريدة وديدة فتحت شهور، بضعة بعد حف الصُّ يف اسمه ظهر يوليو، ٢٣ يوم الجيش
ليلة الحفل كان الثورة، رجال أحد ابنة إىل زفافه حفل عن وخربًا صورته رأت صباح، ذات
ابتلعت السوداء، الحداد مالبس وديدة ارتدت .١٩٥٣ يناير أو الجديدة السنة رأس عيد
أنقذوها املمرضات، عنرب داخل رسيرها يف تمددت املاء، من كوب مع أسود قرصلونه ِمائة
االنتحار حاولت الحياة، إىل عادت حني بالبكاء أجهشت للمعدة. رسيع بغسيل املستشفى يف
االنتحار. عن ت وكفَّ حبه يف وقعت االمتياز، سنة يف جديد طبيب املوت من أنقذها ثانية، مرة
لوجه، وجًها حلمي أحمد التقيت الحيوان حديقة داخَل أميش وأنا أعوام عرشة بعد
يف بيتي من الباكر الصباح يف أهبط كنت ،١٩٦٣ عام صيف من حارٍّ يوم يف ذلك كان
حديقة باب أمام الجيزة، شارع يف ألصبح دقيقتني أو دقيقة مسافة أميش مراد، شارع
من بإعفائي أمًرا للحديقة البيطري الطبيب أصدر الدخول، رسوم أدفع أكن لم الحيوان.
يف أتمىش وأنا إال عيلَّ يهبط ال الوحي وأن جديدة، طويلة رواية أكتب إنني له: قلت الرسوم،
تبدو كانت اآلن، قيمة لها ليست فقط، قروش خمسة الدخول رسم كان الحديقة. ممرات
البيطري الطبيب وكان صباح، كلَّ دفعه يمكنني ال كبريًا مبلًغا عاًما وثالثني سبعة منذ يل

ومقاالت. قصص من أنرشه ما يتابع
نوال؟ دكتورة يا الجديدة الرَِّواية عنوان وإيه –

دكتور. يا الحب عن الباحثة –
من صورة ذاكرته إىل عادت كأنما الربيق، انطفأ ثم لحظة الضيقتان عيناه ملعت
مرحلة يف وأنا عجوًزا يل يبدو الخمسني، يف الجسم ممتلئ قصريًا رجًال كان البعيد، املايض
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كان الحيوانات، وجوه يتأمل دهشة يف حوله ت تلفَّ القرود، جبالية أمام أقف كنت باب. الشَّ
إىل ت وِرسْ يتأمله واقًفا تركته اإلنسان. يشبه شجرة جذع فوق مربًعا جالًسا الشمبانزي
بمراقبة أتسىلَّ الرَِّواية، وأكتب يوم كلَّ إليها أجلس التي املنضدة كانت هناك الشاي، حديقة
فوق ويطري أجنحته يفرد الذهبية، الشمس أشعة تحت يسبح الصغرية، البحرية يف البط
مثل ضوءًا تشع اللؤلؤية، القطرات حوله من تتناثر الرذاذ، ريشه عن ينفض املاء، سطح

الشمس. من تتساقط ذرات
ما أن القصة لبطل أعلنت قد البطلة كانت الرَِّواية، من األخري الفصل أكتب كنت
تموت زهرة مثل ينتهي الحب قالت: الحب؟! ينتهي كيف بدهشة وسألها انتهى، قد بينهما
سألها: أيديهم. يف وتموت األطفال عليها يقبض الزرع فوق تطري فراشة مثل تعود، وال
ورجال نساء حياتي يف لكن آخر، رجل حياتي يف ليس قالت: آخر؟ رجل حياتك يف هل

الواسعة. الحياة إىل الحب خندق من خرجت أن بعد كثريون،
عادت البط أرساب الغرب، نحو مالت الشمسقد كانت األوراق، فوق من وجهي رفعت
تُخفي سوداء ونظارة أبيض، قميًصا يرتدي كان واقًفا، شخًصا جواري إىل رأيت بيوتها، إىل

الفور. عىل تذكَّرته قليًال، ابتسم عينيه،
أحمد. يا أهًال –
نوال! يا إزيك –

دوره الزمن لعب ضلوعي، تحت يدق يشء ال تهزني، بصوته نوال كلمة تعد لم
نظارته قميص، أي مثل أصبح األبيض قميصه والحب، والفرح والحزن األلم نسيان يف

عادي. اسم كأي أنطقه حلمي أحمد واسمه سوداء، نظارة أي مثل السوداء
حني أتذكرين قال: شاي، كوب له طلبت ينرصف، أن قبل الوقت بعض معي جلس

عاًما؟! عرش اثني منذ لنا لقاء أول يف هنا جلسنا
الشاي أرشب معه جلست تفرحني، أو تؤملني الذكرى تعد لم األول، اللقاء أذكر كنت
أكثر بيننا العالقة أصبحت وسهولة، بحرية معه أتكلم صديق، أو زميل أي مع أجلس كما

إنسانية.
القديم، العبودي واإلرث التَّاريخ ثقل من تحرَّرنا وامرأة، رجل بني عالقة تعد لم
كانت، مما أحىل أصبحت الشاي نكهة كان، مما أجمل بيننا الحوار ودار معه جلست

زوجي. يكوَن أن عن كفَّ أن بعد إنسانًا أحمد أصبح
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.٢٠٠٠ يوليو ١٥ السبت صباح
حياتي، قصة من األخري الجزء هذا أُنهَي أن أود الكتابة، أحاول مكتبي إىل جالسة
يواصل مكتبه إىل يجلس ثم الصباح، يف حف الصُّ يقرأ رشيف يتحرك، ال أصابعي بني القلم
كتابة إىل األخبار قراءة من السهولة بهذه ينتقل كيف أعرف ال الجديدة، روايته كتابة
والغضب، التوتُر يزوَل حتى يومني أو يوًما الكتابة عن أتوقف حف الصُّ قرأت إْن الرَِّواية؛
محكوم كالهما السالم، أجل من املفاوضات أخبار أو والحرب، القتل حوادث أنىس حتى
واألفراد. الجماعات أو الدول بني العالقات يحكم الذي الثالوث واإلعالم؛ واملال السالح بقوة
املكتوبة السطور بني التناقَض أكتشف الخاصة، بطريقتي حف الصُّ أقرأ أصبحت
واليد الوجه فوق العريضة االبتسامات األوىل، الصفحة يف املرسومة والصور املكتوبة، وغري
ديفيد كامب يف الثالوث صورة كانت الصباح هذا القتل. بآلة ممسكة الظهر وراء تختفي
األوىل، الصفحة يف الثالثة الوجوه األوىل، ديفيد كامب كانت عاًما وعرشين واحد منذ الثَّانية،
من ويتفاوضون للكامريا يبتسمون والرَّئيساملرصي، والرَّئيساإلرسائييل األمريكي الرَّئيس
الرَّئيس خرج واإلعالم. واملال السالح بطش أمام االستسالم تعني السالم كلمة السالم، أجل
١٩٨١ أكتوبر ٦ النرص عيد ويف االنتصار، يعلن للكامريا يبتسم اليدين ِصْفر املرصي
املصنوع النرص موكب يشهد وهو قتيًال سقط صدره، يف رصاصة وعرشون ِمائة انطلقت
واإلرسائيليون األمريكيون الرؤساء جنازته يف سار امللونة، النارية واأللعاب البالونات من
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بالقناطر النِّساء سجن داخل زنزانة يف كنت اليوم ذلك املوكب. عن املرصي عب الشَّ وتخلف
ملعاهدة املعارضني ضمن باعتقايل أمر الذي هو القتيل املرصي الرَّئيس كان الخريية،
الهزيمة معاهدة اليوم اسمها أصبح والسالم، النرص معاهدة يسميها كان ديفيد، كامب
ثالثني أو عرشين بعد إال واملعاهدات للمفاوضات الرسية األوراق تتكشف ال واالستسالم،
حف الصُّ تنرش الرسية، املداوالت يف يدور عما شيئًا الشعوب تعرف ال حدوثها، من عاًما
يف املوت، بعد الثراء وأوهام النرص، أوهام يف النَّاس يعيش قة، ملفَّ أخباًرا اإلعالم وأجهزة
مقتولة. أكبادهم وفلذات محروقة وقلوبهم وجوههم عىل واالبتسامة يموتون الجنة، قصور
يداه للكامريا، يبتسم الثَّانية، ديفيد كامب يف الفلسطيني الرَّئيس صورة كانت هكذا
إىل يستند ال عاٍر ظهره اإلعالم، وال املال وال السالم ال شيئًا، يملك ال فارغتان، ظهره وراء

ديفيد. كامب يف املفاوضات مائدة إىل جرُّوه شعبه، ومن سالحه من جردوه قوة، أية
الظهر، وراء من تتشابك أياديهما اإلرسائييل، الرَّئيس وجه يف يبتسم األمريكي الرَّئيس
دوالر، مليار ٢٫٨ عىل فقط باألمس إرسائيل حصلت واإلعالم، واملال السالح يتبادالن
يف تجري واملفاوضات األمريكي الكونجرس قرار صدر دوالر، مليار ٢ عىل مرص وحصلت
صورة أرى ٢٠٠٠ يوليو ١٥ السبت واليوم باألمس، حف الصُّ يف الخرب قرأت ديفيد. كامب
تحت يتألق كبري مانشيت الصورة تحت والفلسطيني، واإلرسائييل األمريكي الثالثة الرؤساء
يف لعبت كما الثَّانية ديفيد كامب السالم عملية يف قياديٍّا دوًرا مرص تلعب النرص: أضواء

األوىل. ديفيد كامب
خرب عالقة ما بالعار! أشعر غرفتي، يف أختفي األخبار، ألقرأ الصحيفة يناولني رشيف

والثَّانية؟! األوىل ديفيد كامب ومعاهدة ملرص األمريكية املعونة
كلمة ترن حتًما، سينفجر رشيان كأنما رأيس، إىل يصعد الدم تجعل املعونة كلمة
مرص أصبحْت السادات عهد منذ الوجه. عىل الصفعة أو البصقة مثل نابية، أذني يف املعونة
ْولة الدَّ لرشيف: قلت التنازالت. تحدث املعونة استمرار أجل من األمريكية؛ املعونة تتلقى
سن بلغت منذ غريه، عىل عالة يعيش الذي الطفل أو كاملرأة غريها عىل عالًة تعيش التي
مستقل؟! غري وطن يف مستقالٍّ الفرد يكون كيف لكن بنفيس، نفيس أعول أصبحت الرشد
املوت هو ما أعرف لم الزَُّؤام. املوت أو التام االستقالل أبي، مع أهتف الطفولة منذ
نرمي تقول: أمي أسمع كنت بقدمي، املوت إىل ُت ِرسْ وإن أموت لن أنني تصورت الزَُّؤام،
جبهة إىل أسافر أحرتق، أن دون النار داخل أميش أصبحت سليمة. ترجع النار يف نوال

أموت. أن دون أعود ثم القتال
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تطوعت ١٩٦٧ هزيمة بعد ساًقا، أو ذراًعا أفقد أن دون من وعدت سافرت مرة كم
أطباء ستة عددنا كان القنال، يف القتال جبهة إىل سافرنا األطباء، من مجموعة ضمن
إىل األوىل الفرقة سافرت طبيبني، من تتكون فرقة كل فرق، ثالث إىل انقسمنا متطوعني،
سافرت التي الفرقة ضمن كنت بورسعيد، إىل والثالثة اإلسماعيلية، إىل والثَّانية السويس،

حمودة. طلعت الدُّكتور اسمه يل زميل مع اإلسماعيلية
العربة ألركَب ة حَّ الصِّ وزارة يف مكتبي تركت بالُغيوم، ُمَلبًَّدا ُمْكَفِهرٍّا صباًحا كان
طلعت صعد األمامي، املقعد يف السائق جوار إىل جلست اإلسماعيلية، مدينة إىل اللوري
والبالزما، الدم بزجاجات املعبأة الصناديق بني خشبية دكَّة فوق وجلس الخلف من حمودة
مقعد، أي يف بسهولة يجلس أن يمكن القامة، قصري الجسم نحيف عمري من شابٍّا كان
العربة عجالت الساعتني، حوايل يَّاَرة بالسَّ يستغرق واإلسماعيلية القاهرة بني الطريق
عجلة تحوط مشققة، سمراء طويلة السائق أصابع بقوة، األسفلت ترضب ضخمة اللوري
نحو تتطلعان عريضة جبهة تحت غائرتان عيناه صدرها، يف طفلها تحتضن كاألم القيادة
أصفر لونها رأسه فوق طاقية مهرتئة، صفراء بدلة يرتدي القلق، من بيشء القتال جبهة
وأنا عجوًزا يل بدا عاًما، خمسون عمره الشيب، يتخلله مجعد كثيف رأسه شعر شاحب،
يذكِّرني … الضكطورة باسم يناديني محمد، عم أناديه كنت باب، الشَّ من املرحلة تلك يف
التفكري، يف مستغرًقا الطريق، طوال صامتًا كان القرية، يف وأقاربي إبراهيم أم دادة بلهجة
داخل تتخبط الزجاجات أصوات اللوري، العربة اهتزازات مع يهتز املمتلئ القصري جسده
محمد عم يا كيلو كام فاضل الخلف: من يأتينا حمودة طلعت الدُّكتور صوت الصناديق،

اإلسماعيلية؟ عىل
ضكطور. يا كيلو أربعة –

انفجارات. أصوات سامع أنا –
ضكطور. يا أيوه –

محمد؟ عم يا دي منني جايه –
التاني. الرب من اإلسماعيلية بيرضبوا إرسائيل عساكر –

أكن لم يحدث، ماذا أدرك أن دون حمودة طلعت والدُّكتور السائق بني الحوار أتابع
إال القنابل صوت أسمع أكن لم ،١٩٦٧ عام نهاية يف اليوم ذلك حتى الحرب هي ما أعرف

الصور. يف إال املمزقة واألشالء القتىل شهدت أكن لم األفالم، يف
يشبه األذن، تخرق تكاد حادَّة ارة بَصفَّ تعوي الريح صوت يشبه غريبًا، صوتًا سمعت
كانت الضوء. رسعة تفوق برسعة الكون يخرتق مدبب صلب جسم أو نفاثة طائرة صوت
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الطرق اختار البنزين، دواسة عىل السائق ضغط اإلسماعيلية، دخلت قد اللوري العربة
هذه يف املستشفى، إىل وصلنا حتى دقائق إال تكن لم القنال، شاطئ عن بعيًدا الجانبية
أخفيت الصناديق، تحت حمودة طلعت الدُّكتور اختفى التفكري، عن عقيل توقف الدقائق
من عدت دانة فيه ضكطورة، يا سرت ربنا يقول: محمود عم سمعت االثنتني، بذراعي رأيس

سرت! ربنا ورانا،
الجو يف تنطلق التي القذيفة مثل إنها «دانة» كلمة فيها أسمع التي األوىل املرة كانت
االنفجارات. صوت الفور عىل يعقبها العاتية، الريح ارة بَصفَّ الشبيه الصوت ذلك وتُحدث
اللوري العربة كأنما الحلم، يف كأنما عيني أغمضت تشتعل، ونريانًا تسقط جدرانًا رأيت
سليمة. ترجع النار يف نرميها نوال األرض: تحت من يأتيني أمي وصوت النار، داخل تميش
العربة املستشفى، باب أمام واقفة نفيس وجدت عجيب، مشهد عىل عيني فتحت
فيه ليس خاٍل محمد عم السائق مقعد الصناديق، داخَلها الرصيف بجوار واقفة اللوري
أين القيادة، عجلة عىل قابضة املشققة السمراء الخمسة بأصابعه اليمنى ذراعه فقط أحد،
ليس كأنما يقول وصوتي حويل، من الوجوه بعض رأيت محمد؟! عم السائق جسد ذهب

حمودة؟! طلعت الدُّكتور فني محمد؟! عم فني صوتي:
اللوري، العربة أرض فوق الصناديق تحت منبطًحا حمودة طلعت الدُّكتور كان
دكتورة يا إيه حصل متحرشج: بصوت يهمس الوجه شاحب الخلفي الباب من أخرجوه

نوال؟
طلعت. دكتور يا عارفة مش –

ادخلوا فينا: ترصخ أصواتهم البيضاء، باملرايل التمورجية بعض حولنا من رأيت
مدير هناك كان املستشفى، تحت املخبأ إىل حمودة طلعت والدُّكتور أخذوني برسعة! املخبأ
عم تقول: أصواتًا سمعت الجرحى، من وعدد والتمورجية واملمرضات واألطباء املستشفى
تَساقط األرض، يرجُّ زلزال كأنما املخبأ اهتز وفجأة الدانة، رضبته مسكني، راح، محمد
تحت كلنا نموت وسوف يسقط، سوف السقف أن تصورت السقف، من رأيس فوق الرتاُب

األنقاض.
فوق الجميع وانبطح قلبي انخلع فيه، نحن الذي املكان فوَق والدانات القذائف توالت
مدير صوت سمعت ثم الحياة، قيد عىل الوحيدة وأنا جميًعا ماتوا أنهم تصورت األرض،
األطباء: أحد وقال املستشفى. يهدُّوا عاوزين يظهر جاد، دي املرة الرضب يقول: املستشفى
وجايز طول، عىل قصادنا القنال من التانية الناحية عىل بقوا مننا، أوي قريبني بقوا أصلهم

شايفينا.
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احتاللهم بعد السويس، قناة من األخرى الضفة إىل وصلوا قد اإلرسائيليون الجنود كان
فوق يتساقط الرتاب وكان ،١٩٦٧ يونيو حرب من فقط أيام خمسة بعد كلها ألرضسيناء
أسمَع ال حتى أذني فوق يدي أضع نفيس، حول متكوِّرة األرض فوق جالسة وأنا رأيس
ارة فَّ الصَّ تَدوِّي ثم لحظًة السكون يعم العاتية، كالريح وتعوي ر تصفِّ التي الدانات صوت
إحدى اخرتقت رأيس، فوق الرتاب من مزيد ويتساقط االنفجار صوت يعقبها أذني، يف
مرتعش. بصوت الشهادة يقرأ يصيل راكًعا املستشفى مدير ورأيت املخبأ جدار الدانات

الوعي أفقد أن دون أموت، أن دون املوت رأيت حياتي، يف السوداء األيام من يوم
واحدة. لحظة

هناك وكان أتنفس، مكاني يف بقيت أنني إال السقف من املتساقط الرتاب تحَت غرقت
رغم اشة الشَّ عىل تظهر الصور كانت منضدة، فوق تليفزيون جهاز األخرى الناحية يف
كان ماذا أعرف لم واحدة، لحظًة اإلرساُل ينقطع ولم الكهربي، التيار ينقطع لم الدانات،
جمال سامية تشبه راقصة رأيت ألني القديمة األفالم أحد ربما اشة، الشَّ فوق يُعرض
تحت غارقني اإلسماعيلية يف نحن مذهًال، غريبًا مشهًدا كان يغني. األطرش وفريد ترقص
القاهرة ومدينة القنال، ضفة عىل املرابط اإلرسائييل الجيش من الدانات علينا تنهال الرتاب

وتغني. ترقص
ويغني يرقص وطن أجل من للموت تطوعُت وقد عبثية، مرسحية يف كأنما املشهد بدا
طلعت الدُّكتور زمييل مات أيام. عدة بعد القاهرة إىل وعدت نجوت أنني إال أموت، أنا بينما
وزارة بجوار ارع الشَّ يف سيارته يقود وهو القلبية بالسكتة واحد أسبوع بعد حمودة
تحت واحنا وُغنا رقص نازل التلفزيون كان رشيف يا تصور لرشيف: وقلت ة. حَّ الصِّ
بلد بعنوان قصرية قصة وكتبت تانية! بلد يف واحنا بلد يف التلفزيون يظهر بنموت! األرض
استدعاء صغرية: ورقة يناولني الرَِّجال أحد رأيت يوم، صباح الباب جرس ودق بلد. غري
رشيف أخذني القبة. برساي العامة املخابرات إدارة إىل للحضور السعداوي نوال الدُّكتورة
ست من يقرب ما ارع الشَّ يف انتظرني املخابرات، مبنى إىل الصغرية الفيات بسيارته
يحقق أخذ بوليس، رجل جاء ثم ساعات، أربع الزنزانة تشبه غرفة يف تركوني ساعات،
نعيش أننا أدركُت اإلسماعيلية؟ إىل سافرت ملاذا عجيبًا: كان سؤال أول ساعتني، معي
البوليُس طارد وكما فاروق، امللك منذ يتغري لم مرص يف النظام وأن املخابرات، دولة يف
تطوعوا الذين األطباء يطارد فإنه ،١٩٥٦ وحرب ،١٩٥١ حرب من عادوا أن بعد الفدائيني

.١٩٦٧ حرب بعد الثالث القنال مدن يف الطبية الطوارئ لبناء
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من عودتنا من قليلة أيام بعد القلبية بالسكتة مات فقد حمودة طلعت الدُّكتور أما
حفل ة حَّ الصِّ وزارة يف له أقاموا صغريين، وطفلني شابة زوجة وراءه ترك اإلسماعيلية،
عام نهاية يف القنال أرض عىل استُشهد الذي املنييس أحمد زمييل تأبني حفل يشبه تأبني،
قليلة، سنوات بعد اللوحة سقطت الوزراء، فناء يف الشهداء لوحة عىل اسمه حفروا ،١٩٥١
وغريهما حلمي وأحمد املنييس أحمد اسم راح ما بمثل العدم، يف حمودة طلعت اسم وراح
تأبني، حفل دون العدم، يف جسمه مع اسمه اندثر فقد محمد عم السائق أما الفدائيني. من

اسمه. فوقها يسقط رشف لوحة دون
األطباء من فريًقا األردن يف القتال جبهة إىل األطباء نقابة أرسلت ١٩٦٨ عام صيف يف
أطباء، خمسة من مجموعة ضمن للسفر تطوعت التي الوحيدة الطبيبة كنت املتطوعني،
حف الصُّ عن بعيًدا القاهرة، عن بعيًدا السفر إىل حاجة يف كنت أعرف، ال تطوعت؟! ملاذا
الصفحة عىل أو اشة الشَّ فوق تظهر التي الوجوه تلك رؤية أطيق أكن لم التلفزيون، وشاشة
ضمن اسمي سجلت اإلذاعات، يف األكاذيب سماع أطيق أعد لم اليومية، الجرائد من األوىل

األردن. يف القتال جبهة إىل املسافرين األطباء
اإلسعاف عربة أركب السلط، من بالقرب األغوار بمنطقة خيمة أعيشيف نفيس وجدت
يسمونها الفلسطيني، بالشال رأسها تلف بالشمس، محروقة وقدماها يداها امرأة مع
فدائية، فلسطينية فتاة العربة تقود الليل يف بنا تنطلق اإلسعاف عربة كانت الفدائيني. أم
جوارها إىل األردن، نهر شاطئ نحو تتطلع خاطف، بريق فيهما أعىل، إىل مرفوعتان عيناها
الفتاة، يد عليها تقبض كبرية القيادة عجلة الجيب، نوع من مصفحة يَّاَرة السَّ سالحها،
لها خفيفة وحركة الضوء، يشبه ما الجلد تحت من تشع قوية عظامها طويلة، أصابعها
هي كأنما الحديدية القيادة عجلة عىل قابضة تَِلني، ال كالحديد أصابع الخاصة، إرادتها
هشة، رقيقة تبدو أصابعي عظام جوارها، إىل جالسة وأنا ِخْلسة يدي أرمق أطفال، لُعبة
دون وحَدها يَّارة السَّ تقود اليمنى يدها ِحْجري، فوق اليرسى يدي مع معقودة اليمنى يدي
الطريق. مطبات فوق تهتز حني بها تستعني الكوع، عند مبتورة اليرسى؛ بيدها االستعانة
من نوع املاس، أو الفوالذ من الجانب من وجهها األمام، إىل شاخصة صامتة كانت
الشامخ، املرفوع األنف هذا عن بعيًدا عيني أحرك أن أستطيع ال املشعة، الكريمة األحجار
رأسها تحرك لم الشامخة، االرتفاعة هذه مثل ألنفي أيكون السيف، نصل مثل الظلمة يشق

عنها. بعيًدا رأيس أحرك ال وأنا ناحيتي،
شفافة طبقة تغطيهما عميقتان غائرتان عيناها الفدائيني، أم جلسْت الخلفي املقعد يف
الفالحة جدتي أو إبراهيم أم تشبه ائمة، الدَّ االبتسامة أو الخاطفة اللمعة تشبه الدموع، من
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القوية البارزة الجبهة الليل، عتمة يف مؤكدة وجهها مالمح النيل، ضفاف عىل قريتي يف
الضفة األرض ينادون كما نا»، «أُمَّ الفدائيون يناديها النهر، عىل يطل الصخري النتوء مثل
األخرض. األرضنبتها تنادي كما أطفايل تناديهم هي واألهل، الوطن حيث النهر، من األخرى
النِّساء رجالها، كلهم الرَِّجال بيتها، كلها البيوت أم، وال أب وال رجل ال بيت، لها يكن لم
ولدته أو أبًدا، تلده لم أحشائها يف وجنني حب، قصة عاًما ثالثني منذ ذاكرتها يف نساؤها،

األغوار. يف منها ضاع ثم
املارق، كالسهم الليل تشق املصفحة العربة غابت، والنجوم والقمر مكتمل الظالم
عيونهم، عن تخفينا تحوطنا، الظلمة املراقبة، أبراج من علينا يُِطلُّون اإلرسائيليون الجنود
مارس ٢١ فقط، شهرين من الكرامة معركة وقعت الكرامة، اسمها مدينة ُحطام إىل وصلنا
والدانات، بالرصاص مثقوب أسود جدار بجوار العربة توقفت سكانها. كل ُقتل ،١٩٦٨
وحروفمتعرجة االبتسامة تحت مثقوبة اليمنى الطفل عني يبتسم، طفل وجه عليه مرسوم
من خالية واألزقة الشوارع متهدمة، كلها البيوت املوت. حتى سنقاتل الحجر: يف محفورة
بجسمها الفدائية الفتاة انحنت طفل، حذاء فردة صغري، يشء يف أميش وأنا عثرت البرش.
صدرها إىل ضمتها القوية، الطويلة بأصابعها الحذاء فردة التقطت املمشوق، النحيف
إىل النهر، وراء األرض إىل تتطلعان الظلمة، تشقان مرفوعتان عيناها الطفل، تضم كأنما
عىل اإلرسائيليون استوىل حني عمرها من العارشة يف كانت فيه، ولدْت الذي القديم البيت
أحُدهم بقر ثم اآلخر، وراء واحًدا أمها اغتصبوا منهم أربعة أماَمها، أباها ذبحوا البيت،
سجن يسمونه الذي جن السِّ إىل أخذوه أخوها واحدة. بخبطة ثدييها يقطع أن قبل بطنَها
يوم كلَّ يجلدونه السالح، حمل عىل قادًرا يعد لم اليمنى، يده أصابع قطعوا األنصار،
برتوا جسده، يف السجائر يطفئون الحديد، من عموًدا الرشج فتحة يف يُدخلون بالسياط،
أو الفدائيني زمالئه أحد اسم ينطق ال يعرتف، أن يمكن ال جدوى، دون وذراعيه، ساقيه

الخيال. عنها يعِجز اإلنسانية القوة من نماذج الفدائيات،
يف وانطلقت سالحها، جوار إىل وضعتها الحذاء، فردة ومعها العربة إىل الفتاة عادت
الفدائيني أم حوطته العشب، داخل راقًدا الجريح هناك كان توقفت، النهر حاَفة عند األغوار.
أو غسان تهم، األسماء تعد لم الغائب، طفلها باسم تناديه ابنها، عىل تعثر كاألم بذراعيها
يَِنئُّ وساقيه، ذراعيه فقد الدم، ينزف الجريح الجسد هذا كلهم زياد، أو فتحي أو يوسف

ابني. وتناديه بدموعها تغرقه وهي أمي، يناديها مكتوم، بصوت
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أصبح شهور، ثالثة بعد ُشفي السلط، معسكر يف الخيمة إىل الجريح الفدائي حملنا
عميقتان زرقاوان عيناه أطراف، بال ورأس جسد العجالت، فوق يتحرك مقعد داخَل يميش
اللؤلؤ. من فصوص مثل بيضاء أسنانه عريضة، ابتسامته األزرق، اللهب يشبه ما ان تشعَّ
داست الساقني، مبتورة حميدة اسمها زميلة يل كانت منوف يف االبتدائية املدرسة يف
يرتعد املبتور، جسمها إىل النظر إمكاني يف يكن لم العيد، يوم يف كارو عجالت عليهما

النظر. ملجرد ينتقل ُمْعٍد مرض التشويه كأنما املشوهة، األجساد ملنظر جسدي
يف الشمس حرارة تشع دافئة ناعمة حجر قطعة رأيس تحت أنام كنت الخيمة يف
منفرجتني، نصف شفتاها مفتوحتني، نصف عيناها نائمة الفدائيني أم جواري إىل الليل،
الصمت، تصنع الهامسة الخافتة األصوات ماليني الليل، صمت يف مسموعة عميقة أنفاسها

«ابني». واحدة: بكلمة أذني يف تدوِّي
أعوام، عرشة عمرها منى وابنتي ونصف، عامان عمره عاطف ابني القاهرة يف تركت
إىل يشدني إليهم الحنني الشهر، ونصف شهور ثالثة عنهم غبت رشيف، زوجي يرعاهما
بطلتها الحياة، عني عنوان: أعطيتها جديدة رواية بدأت البقاء. وأود العودة أود القاهرة،
املرأة هذه القرية، يف الفالحة جدتي مثل فارعة القامة طويلة الفدائيني، أم تشبه امرأة
الحياة. عني باسم الورق فوق تجسدت مكتبي، إىل جلست حتى النَّوم يف يل ترتاءى ظلت
سبتمرب يف باألردن ان عمَّ مدينة يف ماتت حتى أخبارها أتابع كنت القاهرة إىل عودتي بعد
روايتي يف حية بقيت لكنها واحد؛ بشهر النارص عبد جمال موت قبل ،١٩٧٠ عام األسود
فيما الرتجمة نرشت أن بعد أخرى بالد ويف العربية، بالدنا يف النَّاس يقرؤها الحياة، عني
فيه تعرف عاديٍّا بحثًا يكن لم تبحث، النهر حاَفة عىل تميش وهي صورتها أستعيد بعد.
أو تلده، لم ابن عن غريبًا بحثًا كان تجده، ال وقد تجده قد أنها تعرف أو املفقود، اليشء

شيئًا. عنهما تدري ال ومكان زمان يف منها ضاع ثم ولدته

يف أتمىش الخيمة من خرجت القاهرة، إىل أعوَد أن قبل السلط معسكر يف األخرية الليلة
من إال ساكن الليل األبيض، األطباء معطف فوقها من الفدائيني، بدلة أرتدي كنت األغوار،
األردن، جبال بني تتسلل الناعمة الصيف نسمة بعيد، من النهر مياه صوت األشجار، حفيف
الصخرية، األرض عىل حذائي وقع أسمع ُحلم. داخَل ُحلم يف أميش كأنما األغوار يف أميش
الخيال، رائحة لها الشمال من خفيفة باردة ريح أخرض، عشب يغطيها كالدم أحمر لونها
أغمضعينيه أطراَفه، يفقد أن قبل الشاب يرقد حيث األخرى، الناحية من تهب دافئة نسمة
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الغائب ابنها عن النَّوم يف تبحث العجوز، أمه ترقد حيث الغربية الضفة إىل عاد أنه ويحلم
محملة الريح الخيال، رعشة أو الرجفة، من كأنما قليًال أسنانه تصطك الرشقية، الضفة يف
بني تسريين األبيض ِمْعَطفك يف أراِك الليل: سكون يف أذني يف يرسي صوته الحلم، برائحة
وقت عندك هل العيون، فيه توجد الذي املكان غري مكان يف جسدي، يف بالعني أراِك الخيام،
يف هناك دكتورة يا تخايف ال ؟! وساقيَّ ذراعيَّ قوة بِرسِّ وأخربك العني هذه عن لك ألكشف
والجرح جريح، فقط أنا أمت، لم لكني مت، أنني اعتقدوا أعداءٌ النهر وراءَ األخرى الضفة
ملاذا املوت، بعد ما أشهد املختفي، القمر ضوء يف واآلَن هنا أراك أنا العني، محجر يف ليس
قادرة دمِت ما وساقيك، ذراعيك فقْدِت إن تخايف ال مثيل؟ جريحة أنِت هل صامتة؟ أنِت
الضفة عىل هناك العدو قبَل داخَلِك العدو قهرِت املوت، قهرِت فأنِت إيلَّ، االستماع عىل
جسًدا التالمس أو االقرتاب، إال ألمثالك ليس إليك، االستماع عىل قادر مثلك وأنا األخرى،
تبتعدي ال انتظري وتلمسني، ألملسها العاري صدري فوق ضعيها يَدِك، أعطيني لجسد،
الرَِّجال من لست قلبي، أفقد لم لكني أطرايف فقدت ربما املختلف، شكيل من تخايف ال عني،
األخرى الرغبة هي إنما امرأة، أو رجل جسد يل يعد لم الظلمة، يف النِّساء يغتصبون الذي

األخرى؟! الرغبة أتعرفني دكتورة، يا
الشاش من ِرباط اليرسى عينه حول والساقني، الذراعني مبتور ظهره فوق راقًدا كان
فلسطينيٍّا فدائيٍّا كان خياًال، وال َوْهًما يكن لم األحمر، الطوب بلون برشته الدم، يف الغارق
يرحل أن قبَل يَْكِشَف أن يحاول صمت، يف ويغلقه فمه يفتح األخرية، االحتضار لحظات يف

غسان. يا أسمعك أنا … تكلم وقلت: فمه من بأذني اقرتبُْت ، خفيٍّ رسٍّ عن
شبابًا كانوا الخيام يف هنا الراقدة األجسام كل األخرى؟! الرغبة أتعرفني دكتورة يا –
تملكها يملكونها، ال أيًضا األجساد وهذه أجسادهم، إال الحياة يف شيئًا يملكون ال فقراء، مثيل
هواء القيادة؟! رائحة أتعرفني البعد، من تشمينها رائحة لها قيادة وهي العسكرية، القيادة
صوت ولها رائحة، لها السلطة أن أعرف أكن لم انظري، الناحية، هذه من يهب بارد ثقيل
صوت إىل الصدى يتحول لبة، الصُّ باملعادن الفوالذ ارتطام أو الحديد قرقعة مثل يَْصَطكُّ

اسمعي! نسمعه، الذي الصوت بهذا أشبه
صمت إال أسمع فلم الريح صوت التقاط أحاول األربعة االتجاهات يف رأيس حركت

فمه. من أذني قربت الصمت، تصنع التي الهامسة األصوات ماليني الليل،
غسان. يا شيئًا أسمع ال –

أن وأردِت األرض، هذه عىل ولدت منذ بعيد، زمن منذ دكتورة يا أذنيك فقدت ألنك –
األوىل السباب كلمة تسمعي ألم «َمَرة»، كملة مثل النابية؛ الكلمات سماع من نفسك تحمي

181



الثالث) (الجزء حياتي … أوراقي

عىل قادرون أعدائي إن اْلَمَرة». «ابن له: يقولون رجل إهانة أرادوا إذا األرض؟ هذه فوق
كما زعيمنا أو قائدنا يل قال يوم ويف اإلهانة، هذه منذ أخف لكنه باأللم، جسدي تمزيق
أخرى. مرَّة الكلمة أسمع ال حتى أذني فقدت اليوم ذلك منذ املره»، «ابن يل: قال يسمونه،
يرشب أنه نسيت قهوته، فنجان يف السكر من قليًال أضع لم أنني سوى شيئًا فعلت أكن لم
الريحة ع قهوته يرشب لم إن مزاجه يفقد وكان مرص، يف تقولون كما الريحة ع القهوة
كلمات تنثال فمه ومن بأسنانه، حوله َمن يعض يكاد كالضبع، هائًجا يصبح الصباح، يف
قد وكنت أذني، فقدت أن بعد املعسكر من وهربت املره! ابن يا الكلمة هذه أولها السباب،
كانت التي أرضالعدو، قلب يف األخرى، الضفة داخَل فدائية عملية يف اليمنى ذراعي فقدت
فوق أزحف وأنا هنا، إىل ألعود أهرب وبدأت العدو معسكر تدمري يف نجحت أمي، أرض
بالرائحة، صدري أمأل لحظة توقفت قليًال، تمهلت األرض، يف أمي رائحة شممت بطني
أعرف لم الليل، ظلمة األبيضيف الحمام رسائب مثل حويل الرصاصمن طلقات وانهمرت
صدر داخَل أنفي أدسُّ طفًال عدت الطفولية، اللذة يف مستغرًقا كنت رصاص، طلقات أنها

دكتورة؟! يا أمك رائحة أتذكرين بالرائحة، صدري وأمأل أمي
أمي؟! رائحة –

يتحرك الهواء بدأ أمي، رائحة نسيت سنوات، تسع منذ أمي ماتت السؤال، فاجأني
بفعل تحرك الهواء لكن الذاكرة، من تترسب أن قبل بها اإلمساك أوشكت الرائحة، يل حامًال

البحر. يف أصابعي بني من الصغرية السمكة تهرب كما مني فهربت الريح؛
مربعة قطعة ظهره، فوق كان كما راقد وهو الخيمة، بجوار حجر قطعة فوق جلسُت
ترمقني األخرى العني بالشاش، مربوطة عني ساقني، وال ذراعني بال البرشي اللحم من
الليل نسمة مع جسدي َمسامَّ يدخل صوته سوداء، سماء يف الوحيدة كالنجمة الظلمة يف

كالُحلم.
عجالت، أربع لها الخشب من قطعة فوق أزحف دكتورة يا املعسكر من هربت –
إال يشء وال عيون، وال آذان وال أطراف بال بجسمي أفعل ماذا أعرف لم بكتفي، أدفعها
عيون ورأيت للحب، بالحنني ممتلئًا يخفق قلبي تحتها والضلوع املكشوف الصدر هذا
وجودها، إىل يطمئنون وسيقانهم، أذرعهم يتحسسون خوف، يف بعيد من ترمقني األطفال
يُلقون أيًضا، بعيد من ترمقني الكبار وعيون يفَّ، مستقبلهم يَرْون كأنما فقدانها، يخَشْون
وأذناه أطرافه منه وضاعت إال أحدهم مني يقرتب يكاد ال بعيد، من النقود من بقطعة إيلَّ
بها ألتقط يدي أصبح الذي بلساني، ألتقطها بطني، فوق النقود قطعة تسقط وعيناه،
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الشحاذين، أو العاهات أصحاب ملفات ضمن صغريًا ا ملفٍّ القيادة يل وصنعت األشياء،
قائدنا يزور األمريكي املبعوث جاء وإذا الطريق، يف النَّاس فضالت من طعامي ألتقط كنت
القمامة، من الشوارع تكنس الشحاذين، تلم الشوارع يف املصفحة الجيب عربات تنترش
الفدائي من تحولت النرص، وأقواس األعالم ترفع البيضاء، بالبويا األشجار سيقان تدهن

الضيوف. عيون عن كالعورة إخفاؤه املطلوب املخزي الوجه إىل املرشف الوطن وجه
غسان؟ يا الفدائيني معسكر إىل عدت وكيف –

أن تفضل: أيهما وسألني؛ القيادة من مندوب جاءني مهم، سؤال هذا دكتورة، يا آه –
دون املوت أنشد كنت أموت! الفور: عىل قلت مكرًما؟ شهيًدا تموت أم محتَقًرا تعيششحاذًا
بها أمسك يد يل تكن لم نفيس، ألقتل حالقة موس أو مسدًسا بيدي أمسك أن أريد جدوى،
من طرد مثل حملوني املوقوتة، القنابل من حزاًما وبطني صدري حول ربطوا القتل، آلة
صفقات مغشوشة، كلها كانت القنابل، تنفجر لم الحظ لسوء األعداء معسكر إىل الديناميت
أيدي بني أسريًا سقطت بينها. فيما الربح القيادات تقتسم دولية، تجارة الفاسدة األسلحة
هذه يف وضعوني لها، العقاب من كنوع قيادتي إىل فأعادوني منظري من تشاءموا األعداء

السلط. معسكر يف الخيمة
صدري حول القنابل حزام ربطوا األخرى الضفة يف معسكر تفجري أرادوا كلما
ألموت مغشوشة القنابل تكون أال وحيد، أمل وعندي سعيًدا، مهمتي يف أنطلق وبطني،
موتي ينشد أبي كان املعاش، عىل موتي بعد أبي ويحصل األنبياء، مع الجنة وأدخل شهيًدا
يل تبدو وأحيانًا املوت، بعد جنة هناك أن أصدق أحيانًا كبرية. أرسة يعول فقري رجل فهو
القيادة دكتورة؟ يا القيادة هذه يف أحًدا أتعرفني القيادة، اخرتاع من خدعة مجرد الجنة

حبك؟ يف أحدهم وقع هل أحدهم؟ حب يف وقعِت هل العالم، يف بلد أي يف القيادة هي
غسان؟! يا أنا –

يمر أن دون من هنا إىل يأتي أحد ال دكتورة؟ يا هنا إىل جئِت كيف إنِت! أيوه! –
الجاذبية، من يشء فيهم املالمح، ُقبح رغم إنهم القيادة، تفحَصه أن دون القيادة، عىل
أغراِك هل … النِّساء من أكرب بنصيب القائد يحظى لهذا املكانة؛ بارتفاع الجاذبية وتشتد
أكثر فاملرأة الوطن؛ أو هللا سبيل وليسيف سبيله يف نعم سبيله؟! يف واملوت بالتطوع أحدهم
ملموس يشء أجل من بل مجردة، كلمة أجل من املرأة تموت أن يمكن ال الرَّجل، من ذكاءً
لم ساقني وال ذراعني بال رجل وأنا الليل، يف يضمانها ذراعان له رجل جسد مثل حقيقي؛

أجيل. من املوت يف ترغب امرأة هناك تعد
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راقد وهو الخيمة، بجوار الحجر قطعة فوق جالسة وأنا الساعة وراءَ تنقيض الساعة
عينه والدم، الرتاب من طبقة تعلوه متقطعة، بأنفاس ويهبط يعلو صدره ظهره، فوق
االنطفاء، عىل توشك ضوء ذُؤابة مثل وتومض الظلمة يف ترمقني مفتوحة تزال ال الوحيدة

فمه. من أذني أقرب أسمعه، ال أكاد يتقطع، قليًال، ينخفض صوته
غسان. يا أسمعك أنا … استمر –

صدر مثل صدرِك إن كثريين، رجاًال حياتك يف عرفت أنِك يكشف الحنن صوتك –
عن الباحثني األطفال الرَِّجال تطردين كنت لكنك متعبة، كثرية رءوٌس فوَقه رقدت األم
فدائيٍّا تريدين العدو، ويقتل السالح يحمل الرجولة مكتمل رجل عن تبحثني كنت األم،
هنا إىل جئت ألهذا أمك؛ صدر هو كأنما صدره فوق رأسِك تضعني املوت، يخاف ال شجاًعا

دكتورة؟! يا
أطيق أعد لم الهزيمة بعد لكني رأيس، عليه أضع صدر عن أبحث ال أنا غسان، يا ال –
منكرسة العيون والهزيمة، بالدخان مشبًعا أصبح هناك الهواء القاهرة، مدينة يف الحياة
الجريح. األسد مثل عيناه وانكرست مالمحه تهدلت نفسه النارص عبد جمال حتى حزينة،
يف كنت جديدة؟ رواية عن بحثًا هنا إىل جئِت هل كاتبة، أنِك الزمالء من سمعت –
شعاع مثل والحلم باألمل مملوءتان سوداوان عينان لها هناك وكانت الشعر أكتب طفولتي

الطفلة؟ هذه تشبهان الواحدة بعيني أراهما عيناها الشمس،
غسان؟ يا تراني هل –

صوتك بقلبي، أراك لكني ترى، تعد لم الباقية العني ألن أراك؛ ال دكتورة، يا ال –
البعيد، القريب الوطن يف األم حضن إىل عدت أنني ليلة كلَّ أحلم أمي، بصوت يذكرني
واحدة، امرأة يف يجتمعان ال واألنوثة األمومة لكن األنثى، وجسد األم صدر لها بامرأة أحلم
جديدة، رواية موضوع أو جريًحا كان إذا إال يلمسك أن لرجل يمكن ال وكاتبة طبيبة وأنت
فيها وليس الذكور نحن لنا خلقت الجنة لكن َعْدن؟ جنة ودخول باملوت مثيل أتحلمني

دكتورة؟ يا الحقيقة هذه أتعرفني الحوريات، الجواري إال دور لإلناث
الجنة. بدخول أبًدا أحلم لم لذلك غسان؛ يا أعرفها نعم –

بينهما الواسع املحيط تجتازين واألنوثة، الذكورة زيف كشف ذكية، إنسانة أنت –
رغبة أتحققني أموت، أن قبل ذكاءك يرث طفًال منِك أريد وأنا قدمك، من واحدة بخطوة

اإلنجاب؟! عىل القدرة إال الوطن أجل من يشء كل فقد إنسان
صدره عىل بلسانه يمر الجسد، يف عميًقا أمًلا يكتم كأنما أسنانه عىل يضغط رأيته
أن يريد بصعوبة، العجالت ذي املقعد فوق يتحرك كان والكدمات، بالجروح اململوء
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املثانة كانت بطنه أسفَل الكثيف األسود الشعر تحت أمامي، يتبول أن يخجل يتبول،
اصطكاك صوت أسمع األلم، شدة من أسنانه عىل يجز الحاَفة، حتى ممتلئة منتفخة
بدءوا النَّوم من استيقظوا فدائيون شباب باألرض، تصطك حديدية وأقدام القويني، الفكني
لم الفجر الجو، يف يطلقونها بالرصاص، يمألونها بنادقهم ينظفون التدريبات، يؤدون
بدلة فوق األبيض املعطف أرتدي الخيمة، باب أماَم نفيس حول متكورة وأنا بعد، يطلع
ورقة منها أنزع قد اليومية، مفكرتي اآلخر الجيب يف رصاصجاف، قلم جيبي يف الحرب،
والدم. بالعرق ممزوًجا أصبح صوته غسان، كلمة أو دواء، اسم عليها ألكتب مكتوبة غري
حملت طفيل، هو كأنما بذراعي أحوطه مشوًَّها، أراه أعد لم يفزعني، جسده يعد لم اآلن
رغبته له أحقق أنا ، ذراعيَّ بني يموت إنه شيئًا، عنهما أدري ال وزمان مكان يف وولدته به

يموت. أن قبل األخرية
وأهالوا األرض يف حفرة داخل وضعوه الفجر، يطلع أن قبل الليلة تلك غسان مات
رآني باملطار، ينتظرني رشيف كان التايل، اليوم صباح القاهرة إىل عدت فوَقه، الرتاب
رشيف. يا غسان مات قلت: األردن؟ يف حدث ماذا سألني: املالبس، معفرة الوجه شاحبة
يرجم َعْدن جنة يف ذكيٍّا طفًال ينجب ربما مجهول شاعر قلت: نوال؟ يا غسان هو من قال:

جديدة؟! رواية أهي وقال: رشيف ضحك بالحجارة. إبليس
بالضبط عاًما عرشين بعد أنه أعرف أكن لم ،١٩٦٨ عام صيف نهاية يف ذلك كان
مالمحهم غسان، يشبهون والبنات األوالد من أطفال فلسطني، يف األطفال عدد يتزايد سوف
أكثر كثرية أعدادهم قوية، أصابعهم الربيق، يكسوها عيونهم الصخر، يف منحوتة فدائية
وال أب بال ُولدوا أطفال قلوب الجنة، يف تطمع وال النار تهاب ال ُشجاعة قلوبهم األعداء، من
ُعرفت ،١٩٨٨ عام األطفال ثورة قامت حجًرا. منهن الواحدة أو منهم الواحد يمسك أم،
العالم، حديَث ثورتهم أصبحت املسلحني، الجنود عىل انترصاألطفال الحجارة، ثورة باسم
الجديدة املؤامرة الرسية، اإلجهاض عملية لوال إرسائيل ضد تنقلب القوى موازين كادت
متى نعرف نكاد وال والثَّانية، األوىل ديڨيد وكامب ومدريد، أوسلو يف املفاوضات اسم تحت

القيامة. يوم يف املوت بعد ربما والرابعة، الثالثة تكون

185





احللم يف الطريان

رياح بها عصفت ديوك، غابة يُسمونها التي الصغرية الغابة عىل أُطل الطائرة نافذة من
عارية تلمع البَلُّوط أشجار أوراقها، الشتاء عنها خلع والهوريكني، األطلنطي املحيط
واملارشات املحافل يف الجنود كرءوس صفوف، يف منتظمة حليقة رءوسها الشمس، تحت
عيد املقدسيف الثالوث الضوء، بدوائر الرَّأستومضأوراقها مثلثة األرز أشجار العسكرية.
وأنا ،١٩٩٦ عام من األخري الشهر من األخري اليوم يف نحن الكريسماس، يسمونه املسيح،
الرشيقة النحيفة بسيقانها نَْوبَر الصَّ أشجار املنفى، سنوات بعد الوطن إىل العودة طريق يف
بيدي لوَّحت املستديرة، الصغرية النافذة وراء من الباليه. راقصات مثل الهواء مع تتمايل
عيونهم املطار، إىل الفصل عن نيابة جاءوا الطلبة، من واثنان طالباتي من أربع أودعهم،
عمره سنٍّا، أصغرهم كريس ساداوي، دكرت باسم ينادونني والدموع، االبتسامات فيها تلمع
والتمرد، اإلبداع فصل يف انتباًها أكثرهم املحيط، مياه بلون زرقاوان عيناه عاًما، عرشون
عىل أغنية عزف باألمس الوداع حفل يف بالشمس، ملوحة بيضاء برشته ممشوق، طويل

وتلحينه: تأليفه من الجيتار

اإلفريقي الشاطئ إىل معك خذيني
ساحرتان عيناك النيل ابنة يا
اإلنرتنت حبيس أقضيه الليل
كالحصان أجري الغابة ويف
بالسماعات مسدودتان أذناي

باألسالك مشدود رأيس
تريان وال تنظران عيناي
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واإلبداع التمرد أستاذة يا آه
الحلم يف معك أطري أن أريد

جديد. من نفيس عىل أعثر حيث إىل

الرسم تفضل الغابة، يف أحيانًا معي ترتيض كارولني، تجلس كانت كريس جوار إىل
سألتني أبًدا. بالطريان أختها تحلم لم الحلم، يف تطري مثيل كانت طفولتها يف الكتابة، عىل
نفسها فيها َرسمت لوحة أهدتني النَّوم؟! يف الطريان عن النَّاس بعض يعِجز ملاذا كارولني:
أجنحة. بدون أحالمي يف أفعل كنت كما وتطري الهواء يف ذراعيها تحرك الجو، يف مَحلِّقة
سمراء، برشتها نفاذتان، زرقاوان، عيناها نيويورك، مدينة يف ُولَِدْت أمريكية فتاة وهي
يَُعد، ولم فيتنام حرب يف جنَّدوه اللون أسود أبوها الفقري، هارلم حي يف أمها ولدتها
يف وأمها تشتغل واإلبداع، الرسم تدرس ديوك جامعة إىل وجاءت تفوق منحة عىل حصلت

األربعة. وأطفالها البيت عىل تنفق للبالستيك، مصنع يف عاملة تشتغل هارلم،
نوال، يا وأزورك القاهرة إىل التذكرة ثمن سأدخر تودِّعني: وهي كارولني قالت
يف واحد، عمر من كأنما الحديث نتبادل العمر فارق رغم باسمي، تناديني أصبحْت
يف لها زميلة من رسقت عمرها، من العارشة يف كانت الكنيسة، إىل أمها مع تذهب طفولتها
الكنيسة يف سمعت امللون. القلم ثمن تملك تكن ولم الرسم تحب كانت ملونًا، قلًما املدرسة
إىل وذهبت أمها وراء من تسللت الذنوب، ملسح رضوري االعرتاف وأن حرام، الرسقة أن
القسيس ربت بالرسقة، واعرتفت عينها أغمضت وتعرتف، تركع أن منها طلب القسيس،
وبطنها، صدرها إىل كتفها من يده امتدت ثم كارولني. يا لك هللا غفر وقال: كتفها عىل بيده
من كارولنيرصخت لكن هللا. يحبها مؤمنة فتاة أنت ترصخي وال تخايف ال أذنها: يف همس
تحمل لم سليمة، الحادثة من كارولني خرجت الخرب، تكتمت حدث، ما أمها عرفت األلم،

املقدس. والكتاب باهلل إيمانها وفقدت مريم، العذراء مثل باملسيح
بالذات؟ الفصل هذا اخرتتم ملاذا والطلبة: الطالبات سألُت الفصل إىل دخلت يوم أول
بني العالقة أعرف أن أريد الطفولة، منذ متمرًدا كنت املوسيقى، أدرس أنا كريس: قال
أختي بالطريان، أحلم كنت الطفولة يف الرسم، أدرس أنا كارولني: وقالت واإلبداع. التمرد
وقالت الحلم. يف الطريان عن النَّاس بعض يعِجز ملاذا أعرف أن أريد الحلم، يف تطري تكن لم
ضمن باسمك فوجئت حياتي، وتغريت «فردوس»، روايتك قرأت مايا: اسمها هندية طالبة
عيناها سمراء، برشتها فصلك. من طالبة ألكون هنا إىل جئت ديوك، جامعة يف األستاذات
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رواية تكتب بدأت الدرايس العام نهاية يف غزير، أسود شعرها الربيق، يكسوهما سوداوان
الهند. إىل تعود أن قبل طويلة

وقد الوطن إىل العودة يمكننا يل: قال القاهرة، إىل السفر يف سبقني قد رشيف كان
يف واألحوال هناك تعد لم املوت قائمة إن تقول رسائل جاءتنا كبري، حد إىل الخطر زال
انتهى حتى أخرى شهور ثالثة ديوك جامعة يف وبقيت رشيف، سافر هدوءًا. أكثر مرص

الدرايس. العام
ركبت مرة أول نيويورك، نحو شماًال متجهة األطليس املحيط فوَق تحلِّق الطائرة
الجو، يف أطري أنني يتكرر حلم هناك كان الطفولة منذ عاًما، وثالثني سبعة منذ الطائرة
كأنما السماء، يف ويحلق األرض عن ينفصل بجسمي وأشعر كالجناحني ذراعيَّ أحرك
ت وأتلفَّ أعرفها، ال وبالد أخرى عوالم يف أجدني السحب، أخرتق جناحان، له جواًدا أمتطي
مؤرقة وطفلة نافذة يف صغري ومصباح الظلمة، يف راقدة بعيدة األرض أرى ذعر، يف حويل

كالنجمة. األسود اْلِخَضمِّ يف تلمع السماء، يف الطائرة ترمق الليل يف
الحلم. لها أحكي حني جدتي تشهق

البنات. أحالم ليست هذه –
جدتي؟ يا البنات تحلم وماذا –

الزفاف. وفستان بالعريس يحلمن –
جديًدا، فستانًا أبي يل يشرتي عيد كل ويف الزفاف، فستان أو بالعريس أحلم لم لكني
يتكرس، حتى بأصابعه الزمبلك يلوي أخي كان زمبلك. لها صغرية طائرة ألخي ويشرتي
ُحطام جوار إىل أجلس كنت األرض، إىل تسقط تطري، ال لكنها الهواء، يف الطائرة يقذف
الزمبلك أركب جديد، من طائرة لتصبح تركيبها وأُعيد أشالءها أجمع القلب، ثقيلة الطائرة
الطائرة تتحرك فجأة دورتني، أو واحدة دورة اليمني ناحية أحركه البطن، أسفل مكانَه
النسوة إحدى أو جدتي تسمعني الفرح، من وأرصخ االثنتني بيديَّ ق أصفِّ الغرفة، يف وتحلق
بها وتلقي يدي من الطائرة تشد وجهها، فوق الغضب تكشرية أرى أبي، أو أمي عائلة من

للعب! وقت ال املطبخ تعايل ترصخ: ثم األرض عىل
كانت بأحالمي، ألمي وأهمس والثوم، البصل تقشري عىل بالطائرة اللعب أفضل كنت
الذبح، قبل الفرخة تُْمَسك كما أمسكوها لكنهم مثيل، بالطريان تحلم طفولتي يف أمي

الطبول. إيقاع تحت زفاف حفل إىل وساقوها
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عاًما وثالثون سبعة السفر، عن أتوقف لم ،١٩٦٣ عام مرة ألول الطائرة ركبت منذ
عاًما، عرش خمسة منذ صدر كتاب يف رحالتي من األول الجزء كتبت العالم، بالد فيها رأيت

الجديد. الكتاب هذا من االنتهاء بعد ذلك أفعل ربما بعد، الثَّاني الجزء أنرش لم
نيويورك يف الهبوط بعد الجنوب نحو متجهة األطليس املحيط فوق بي تحلق الطائرة
ترشبني ماذا سألتني: باسمًة انحنت املرشوبات، عليها العربة تجرُّ األمريكية املضيفة جاءت
سمعت حني عاًما وثالثني ثمانية منذ بطة صديقتي تذكرت تونيك. جني قلت: سيدتي؟ يا
الجني أصبح ،١٩٥٩ فرباير يف أبي موت بعد ذلك كان تونيك»، «جني كلمة مرة ألول منها
أتحرر الحياة، مشاكل قليًال أنىس االسرتخاء، عىل قليًال يساعدني املفضل، مرشوبي تونيك
للطريان عشقي رغم الطفولة. منذ مكبوتة مخاوفصغرية املخ، قرشة يف الراقدة مخاويف من
وأنا قليًال الطائرة اهتزت ُحطام. إىل وتتحول تسقط أراها الطائرة، ركوب من أخاف كنت
نمر األحزمة، اربطوا يقول: امليكروفون من ينبعث الصوت سمعت تونيك»، «جني أقول
سبعة مدى عىل العالم يف رحالتي خالل النداء هذا سمعت مرة كم الهوائية. ببعضاملطبَّات
مع الطائرة؛ تسقط ال يشء، يحدث ال مرة كل ويف املرات! آالف املرات! مئات عاًما، وثالثني

املرة. هذه حتًما تسقط سوف الطائرة أن أتصوَر حتى النداء أسمع إن ما ذلك
الدفء رسى بوردو، أحمر نبيذ بزجاجة تبعتهما تونيك، الجني من كأسني أخذت
الخوف تالىش وجسدي، عقيل يف تدفقت الحياة من شحنة بالنشوة، شعرت أوصايل، يف
ابتسامتها كانت باملرشوبات، أخرى مرة األمريكية املضيفة جاءت الطائرة، سقوط من
ترشبني ماذا رقيق: بصوت قالت حياتي، يف رأيتها امرأة أجمل بدت كالشمس، مرشقة
لم الطفولة منذ كاملوسيقى، أذني يف «جميلة» كلمة رنَّت الجميلة؟ سيدتي يا العشاء قبل
لكن «ذكية»، كلمة أحيانًا أسمع كنت «جميلة»، عني يقول أبي أو أمي عائلة من أحد يكن
برشة ورثن الالتي أخواتي من واحدة وصف يف إال أحد، ينطقها يكن لم «جميلة» كلمة
العسليتني وعينيها املمتلئ جسمها واستدارات البضة، الناعمة وأصابعها البيضاء، أمي
ورثت فقد أنا أما األنثوي، الجمال مقاييس هي هذه كانت الرقيق. وصوتها الوادعتني،
لهما يطرف ال املرفوعتني السوداوين العينني النحيفة، الطويلة والقامة السمراء، أبي برشة

أمي. والدة جدتي بلغة رصاصة» فيهما «تندب جفن،
إال إليه أنتبه لم نيويورك من صعد رجل، هناك كان بالطائرة يل املجاور املقعد يف
يف يقرأ الفستق، من حبات مع مهل عىل النبيذ يرشف كنا األحمر، والنبيذ تونيك الجني بعد
أنف يشبه كربياء يف املرتفع األنف هذا مألوفة، تبدو الجانب من مالمحه الجارديان، جريدة
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املرآة يف أراه الغزير األبيض الشعر هذا رشيف، جبهة تشبه العريضة الجبهة هذه أبي،
واألنف الفم حول قليًال الغائرة الخطوط رغم والحمرة، السمرة من مزيج برشته يوم، كل
يشبه يكاد اشة، الشَّ فوق ربما قبل، من رأيته الوجه هذا تجاعيد، بال مشدودة برشته تبدو
والكهولة باب الشَّ من املزيج هذا الذكورية، غري الطبيعية الوسامة هذه بيك، جريجوري
يكسوهما عيناه املالمح، واستقرار الشعر بياض مع املمشوق القوي الجسم والطفولة،
عجيب! مزيج التَّاريخ، يف الفالسفة من والحكماء العقالء مثل وهدوء بالجنون أشبه بريق
الجني أرشف السماء يف أطري وأنا الجامح خيايل هو أم الحقيقية، مالمحه أهي أدري ال

األحمر؟! والنبيذ تونك
األبيض شعري يتأمل كان ربما أراه، ال أنني تظاهرت عينه، بطرف يرمقني رأيته
أبتسم وأنا عيني يف األسود الربيق ملح ربما بالشمس، امللوَّحة السمراء برشتي مع الغزير
املضيفة ابتسمت سيدتي. يا الفستق من وقليل النبيذ من أخرى زجاجة وأقول: للمضيفة
أسناني صوت سمعت والبندق، بالفستق مليئًا وصحنًا البوردو زجاجة أمامي ووضعت
ترص واملضيفة األكل غرفة من العشاء رائحة أتشمم جائعة، كنت الطفلة، بشهية تقرقش
أين إىل الطائرة: أزيز رغم بوضوح سمعته قليل، بعد صوته جاءني العربة، فوق الصواني

ذاهبة؟ أنت
وأنت؟ القاهرة، إىل –

لندن. إىل –
اشة، الشَّ فوق رأيتك كأنما تماًما، مألوفة مالمحك السينما، نجمات إحدى أنِت هل –

كوبريك؟ ستانيل أو فيليني أهو املخرج، وال الفيلم اسم أذكر ال
عام صيف يف ذلك كان عاًما وثالثني تسعة منذ بأذني أسمعه لم بصوت ضحكت
«مذكرات روايتي سيف أبو صالح املخرج قرأ شهور، بخمسة أبي موت بعد ،١٩٥٩
يل قال ثم سينمائي، كفيلم الرَِّواية إخراج يريد كان البيت، إىل زيارة يف جاءني طبيبة»،

الفيلم؟! يف الدُّكتورة دور إنت تمثيل رأيك إيه ينرصف: أن قبل
وجه عندك نوال؟ دكتورة يا ليه صالح. أستاذ يا يمكن ال وقلت: يوَمها ضحكت
صالح قال التمثيل. يف وليس الكتابة يف موهبة قلت: … كمان موهبة وعندك فوتوجينيك
فكري العموم عىل التمثيل، يف املوسيقى، يف الكتابة، يف املوهبة، هي الفنية املوهبة سيف: أبو

أسبوع. بعد بالتليفون بيكي حاتصل املوضوع، يف
عرب يسألني بالضبط أسبوع بعد صوته جاءني دقيقة، سيف أبو صالح مواعيد كانت

نوال؟ دكتورة يا إيه رأيك األسالك:
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الفيلم. حرتفض الرقابة إن رأيي –
كده. بيعملوا املخرجني كل السيناريو، يف املشاهد بعض نغري ممكن لكن أيوه، –
طبيبة. مذكرات وليست تانية رواية حتبقى الرَِّواية يف حاجة غرينا إذا لكن، –
التمثيل؟ بخصوص إيه قررِت لكن الرقابة، من الرَِّواية أفوت أقدر يمكن –

وقالت: بطة ضحكت وصفية، وسامية بطة الصديقات رأي أخذُت األسبوع ذلك خالل
بوزها سامية ومطت سينمائية. نجمة أكون إني أحلم عمري طول نوال يا معك خذيني
بالدنا. يف محرتمة غري حاجات دي … نوال يا إيه فارغ وكالم إيه تمثيل وقالت: وجهي يف

محلولة. املشكلة وتبقى الرَِّواية، حرتفض الرقابة إن متأكدة أنا صفية: وقالت
واإلخوان والوسط واليمني اليسار بني تتأرجح مرص ،١٩٥٩ يوليو يف ذلك كان
الكتب عىل والرقابة والطاعة، بالوالء يَِدين ال رأي أي النارصيرضبون عبد أعوان املسلمني،
سيف أبو صالح حاول طبيبة. مذكرات رواية الرقابة رفضت يشء. وكل حف والصُّ واألفالم
،١٩٦٦ عام ثالثة مرة حاول املوافقة. عىل الحصول يف ينجح لم عامني، بعد أخرى مرة
يف ليست املشكلة يقول: األسالك عرب اليائس صوته سمعت ثم ،١٩٧٢ عام رابعة ومرة

السعداوي. نوال اسم يف املشكلة دكتورة، يا الرَِّواية
صالح؟! أستاذ يا االسم له ما –

شيوعية. عليكي بيقولوا –
البقر لحم أم سمك سألتني: الطعام، صواني عليها بالعربة جاءت قد املضيفة كانت
ضحكت سيدتي. يا لذيذ كله وقالت: ابتسمت أنِت؟ رأيك ما وقلت: لحظة تحريت فراخ؟ أم
وقال جواري إىل الجالس بيك بجريجوري الشبيه الكهل الشاب ضحك كله! هاتي وقلت:

سيدتي. يا لذة األكثر البقر لحم أن أظن للمضيفة:
سيدي؟ يا ملاذا –

بالجنون. مريض ألنه –
ملتهبًا طاجنًا أماَمه ووضعت األرض، قيود من متحررة عالية ضحكة املضيفة أطلقت
بهذه أكن لم الخرضاء، والبازالء املشوي اللحم رائحة منه تفوح الفرن، من لتوِّه خارًجا
تزال ال عقيل يف خلية كانت األحمر والنبيذ تونيك الجني رغم البقر، بجنون ألمرض الجرأة
املشوية الفراخ أو املشوي السمك أن يل تؤكد واملنطق، األرض لقيود خاضعة تماًما، واعية
ارتفاع بسبب عامني؛ منذ األحمر اللحم أكل عن توقفت الحمراء. اللحوم من للصحة أفضل
يف البقر جنون مرض عن األمريكية حف الصُّ يف أقرأه ما وبسبب الدم، يف الكوليسرتول
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حادة بيضاء أسنانه األطفال، بشهية اللحم طاحن يلتهم بيك جريجوري كان بريطانيا.
الزرع. خرضة تشوبه األزرق السماء بلون تلمعان عيناه الذئب، أسنان مثل

لورين؟! صوفيا تشبهني أنِك قبل من أحد لك قال هل –
بيك؟! جريجوري تشبه أنك قبل من أحد لك قال وهل –

أنواع الصغرية، الليكور زجاجات عليها العربة تجر املضيفة وجاءت طويًال ضحكنا
الختام، مسك من كنوع الطعام وجبات بعد األثرياء يرشبها التي املركزة املرشوبات من
نكهة له الليكور، من زجاجة أنا وأخذت مارتن»، «ديمي الكونياك من صغرية زجاجة أخذ

«كوانرتو». اسمه الربتقال،
ونصف ساعات سبع ولندن، نيويورك بني ما املسافة طوال طويل، حوار بيننا دار
من شحنة وأنا، هو إال الطائرة، يف جميًعا الركاب نام انقطاع، دون مًعا نتحاور ساعة
أِعْشها لم الحاالت من حالة القدمني، بطن حتى الرَّأس قمة من تغمرني والسعادة الحياة
الفوالذي الطائرة جناح أرمق الحلم، يف الطريان تشبه العمر، من العارشة يف كنت منذ
دور ألعب وأنا سينمائي، فيلم يف مشهد أو خيال، هو كأنما البيضاء السحب يشق األسود
األوىل بالسنة طالبة كنت حني باب الشَّ أول يف بالذات؟ لورين صوفيا وملاذا لورين، صوفيا
سامية يقول: أحدهم أسمع الكلية، مدخل أمام ينتظرونني الطلبة بعض كان بالجامعة
إنني تقول صفية لكن ويليامز، إسرت أُشبه إنني تقول كانت بطة صديقتي أهه! جت جمال
عيناك فقط العينني. إال الجمال، من عاطلة تراني فكانت سامية أما لورين، صوفيا أشبه
الكلمتني: تنطق وهي األمام إىل بوزها تمط جرداء. صحراء يشء، ال كله والباقي نوال، يا

جرداء. صحراء
أو جدي، أو أبي اسم عن يسأَلني أو أسأَله أن دون ونصًفا ساعات سبع تكلمنا
هذه كل بدت القبيل. هذا من آخر يشء أي أو عائلتي أو قبيلتي أو ديني أو جنسيتي
خصيَّة، الشَّ أو الهوية عنارص يسمونها وما السفر، جواز يف املكتوبة رضورية، غري األشياء
مما أكثر اإلنسان حقيقة تُخفي أغطية، مجرد أغطية، هي كأنما اللحظة تلك يف بدت

تظهرها.
يظهر املاء، تحت الثلج جبل مثل السطح، فوق يظهر بدأ الحقيقة من جزء وكأنما
االرتفاع بسبب ربما الوعي، غياب األصح عىل أو الالوعي، يسمونه ما يقظة مع بالتدريج
داخل الكيميائي التغيري ربما أو األخرى، الكواكب واكتشاف األرض كوكب فوق الشاهق

والكوانرتو. تونيك والجني النبيذ إثر املخ خاليا
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العالم. بالد يف كثريًا سافرِت أنِك يبدو –
أيًضا؟ وأنَت –

وإرسائيل. العربية البالد عدا ما العالم بالد كل إىل سافرت –
ملاذا؟ –

يف املسئولني أحد كنت العربية، الحكومات ومن إرسائيل حكومة من غاضب ألني –
استقالتي. قدمت ثم األوسط، الرشق مشكلة يسمونه عما املتحدة األمم

املتحدة؟! األمم من استقالتك قدمت –
األخري. نيويورك اجتماع يف فقط أيام ثالثة منذ –

أخريًا وقال: طويل، بزفري أعقبه عميق بشهيق صدره ومأل آخرهما عن ذراعيه فرد
كالسجني، عاًما ثالثني عشت عاًما، ثالثني بعد املتحدة باألمم الوظيفة سجن من تحررت
لكني االستقالة، يف يوم كلَّ أفكر كنت األمن، ومجلس العدل ومحكمة الدولية للقوى أسريًا

البيت. داخَل أخرى ملؤسسة أسريًا كنت حريتي، أملك أكن لم
الوظيفة» سجن من تحررت «أخريًا ويقول آخرهما عن ذراعيه يفرد وهو حَرَكته
أن بعد وصاح املعاش إىل أحالوه أن بعد آخرهما عن ذراعيه فرد حني أبي يشبه يكاد
رهني كنت سنة، وثالثني ثالث بعد تحررت أخريًا طويل: بزفري أعقبه عميًقا شهيًقا أخذ

الزَّوجية. ورسير الحكومية الوظيفة املحبسني
متزوجة؟ أنت هل –

نعم. –
وبنات؟ أوالد وعندك –

وأنت؟ واحد، وابن واحدة ابنة –
األدوية رائحة تحب لم لكنها الصيدلة؛ كلية من الكربى تخرجت بنات، ثالث عندي –
إىل سافرت ثم املقارن األدب درست الوسطى االبنة سويرسا، يف موسيقية بفرقة فالتحقت
أنجلوسضمن لوس يف الصغرى االبنة إفريقيا، جنوب من لها زميًال تزوجت حيث باريس،
مع أنا وقال: طفويل بصوت ضحك الفيمينيست. بعد ما يسمونها جديدة نسائية حركة
لست أنا «ليزبيان»، بأنها تفخر أمريكية، لها زميلة مع تعيش ابنتي لكن املرأة، تحرير
ماذا وأنِت؟ عجوًزا، تقليديٍّا رجًال أكون ربما للذكور، أنجذب ال لكني الجنسية؛ الحرية ضد

وابنك؟ ابنتك عن
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لكنها والدُّكتوراه، املاجستري درجة عىل وحصلت االقتصاد كلية من تخرجت ابنتي –
الهندسة كلية من تخرج وابني واملقاالت، القصص وكتابة لألدب وتفرغت ذلك كل تركت

السينمائي. لإلخراج تفرغ ثم فقط واحد أسبوع ملدة مهندًسا واشتغل
وأنِت؟ رائع! جنون هذا فانتاستيك! –

لألدب وتفرغ الطب ترك لكنه رشيف، زوجي وكذلك الطب كلية من تخرجت أنا –
روائية. كاتبة أيًضا وأنا الروايات، وكتابة

القاهرة. يف تعيشون وكلكم مجنونة، عجيبة أرسة أنتم –
نعم. –

تذكرت لكني اسمه، عن سألته أكن ولم الوقت، ذلك حتى اسمي عن سألني يكن لم
الطائرة هبوط قبل حف الصُّ إحدى يف املتحدة باألمم املسئولني أحد استقالة عن قرأت أنني
جريدة رأيت املياه. دورة يف ربما قليًال واختفى مقعده غادر قد هو كان نيويورك، يف
إحدى يف صورته رأيت حتى أتصفحها بدأت مقعده، أمام الجراب من تطل الجارديان
الجراب، يف مكانها إىل الجارديان أعدت استقالته. أسباب عن معه قصريًا وحواًرا الصفحات،
الصغرية حقيبته يف وضعها أخرضرفيع، برشيط مربوطة صغرية لفة يحمل مقعده إىل عاد
الكبرية. ذنوبي عن بها ر أكفِّ لزوجتي صغرية هدية من بد ال وقال: ضحك مقعده، تحت

الجارديان. يف معك الحوار قرأت –
رأيك؟ ما –

واحد! شيئًا إال يشء كل يف معك أتفق –
هو؟ ما –

مكانَك يحتل سوف آخر شخًصا ألن تستقيل؛ وال موقعك يف تستمر أن يجب كان –
يريدون. ما وينفذ

اللعبة هذه يف أشارك املأساة، هذه أعيش وأنا سنة ثالثون تعبت، لكني معك، أنا –
لعبة مجرد وكلها األمن، مجلس وقرارات املتحدة، األمم اجتماعات يسمونها التي ياسيَّة السِّ
مجلس قرارات إرسائيل تنفذ لم األمريكية، املتحدة والواليات إرسائيل جرائم عىل للتغطية
العربية والبالد العراق يف الشامل الدمار أسلحة بنزع املتحدة األمم تقوم بينما األمن،
املتحدة الواليات ألن إرسائيل؛ يف النووي السالح لنزع تتحرك لم واآلسيوية. واإلفريقية
املنطقة. يف الوحيدة النووية العسكرية القوة إرسائيل تكون أن تريدان بريطانيا، ومعها
هذه ه ستوجَّ أين نووية، برءوس ًال محمَّ صاروًخا وخمسني ِمائتني من أكثر إرسائيل تملك
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بالوالء يَِدين ال املنطقة يف بلد وأي وأنقرة وطهران والقاهرة ودمشق بغداد إىل الرءوس؟
أيمكن األوسط! الرشق يف السالم مفاوضات يسمونها التي ياسيَّة السِّ اللعبة وهذه والطاعة!
ألكثَر الحصار تحت الجوع من يوميٍّا اآلالف منه يموت العراق وشعب سالم هناك يكون أن
أن يُعقل هل الغذاء؟ مقابل النفط برنامج يسمونه عما األكذوبة وهذه أعوام؟! ثمانية من
املخابرات يف موظفني يضم الذي العراق يف الشامل الدمار أسلحة عىل التفتيش فريق
يف األفالم تحميض يتم أن يُعقل هل يشاءون؟! كما التقارير صياغة يعيدون األمريكية
أن يُعقل هل التفتيش؟ فريق بواسطة العراق يف تصويرها تم التي األفالم هذه إرسائيل،
كي الهامة املواقع عن باملعلومات التفتيش فريق تزود كانت املوساد اإلرسائيلية املخابرات
وهذه العراق. يف النووي املفاعل رضبت منذ هذا يف خربة وإلرسائيل بالكامل، تدمريها يتمَّ
حقوق بعض لتحقيق املسدودة واملفاوضات السالم، عملية تحريك يسمونها التي املهزلة
املستوطنات عدد يزداد بل يشء، عن إرسائيل تتنازل ال الذي الوقت يف الفلسطيني، عب الشَّ
يف تشارك العربية الحكومات بعض فإن أسف وبكل الفلسطينيني! من القتىل عدد ويزداد

.١٩٩١ عام الخليج حرب يف شاركت كما اللعبة هذه
األحزمة اربطوا يقول: امليكرفون يف ينبعث الصوت سمعنا حني الكالم عن توقف

هيثرو. لندن، مطار يف الطائرة ستهبط
تدرِّس الجامعة يف أستاذة وهي إنجليزية زوجتي عاًما، ثالثني منذ لندن أعيشيف أنا –
فيمينيست إنها نسائيٍّا، مؤتمًرا تحرض اآلن جنيف يف وهي مثلك أبيض شعرها الفيزياء،
لوس يف الصغرى ابنتنا مثل وليس بريء، حب أيًضا، النِّساء تحب وهي األوىل، املوجة من

فيمينست؟! أنت هل وسألني، ضحك، ثم أنجلوس،
املعنى كان وإن مختلفة، كلمات نستخدم العربية لغتنا ويف إنجليزية، كلمة هذه –
تتعلق فاملشكلة أيًضا؛ الرَِّجال وتحرير النِّساء تحرير مع أنا بالطبع النِّساء، تحرير هو

اليوم. وحتى العبودية نشوء منذ األبوي بالنظام
الصغرية ساعتي أخرجت صباًحا، السابعة لندن يف الساعة كانت الطائرة، من هبطنا
ساعات. سبع لندن عن متأخرة «ديرهم» يف التوقيت حسب تزال ال كانت يدي، حقيبة من
حني اللحظة تلك يف دائًما يدور رأيس دورات، سبع اثنني بإصبعني األمام إىل الوقت حركت
دولية أكذوبة أو لعبة الوقت يبدو األمام، إىل أو الوراء إىل الوقت وأحرك الطائرة من أهبط
األرض يف رأيسأو يف الدوران مع مشيتي يف قليًال أترنح املتحدة. األمم قرارات مثل كونية أو
إال هي ما لكن النفاثة، الطائرة داخل الجو يف الطويلة الساعات بسبب ربما قدمي، تحت
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املمر بالط عىل بقوة أدبُّ قدمي. تحت ثابتة واألرض مكانه، يف ثابتًا رأيس ويعود لحظة
ال الرَِّجال، أحذية كعوب يشبه متني مربع حذائي كعب األبيض، الرخام يشبه الذي الالمع
صغرية، جلدية حقيبة يدي يف رسيعة، واسعة خطواتي العايل، الرفيع األنثوي الكعب ألبس
غزير، أبيض وشعره ممشوق جسمه الرسيعة، الواسعة بالخطوة جواري إىل يميش وهو
األوىل، للمرة هيثرو مطار يرى كأنما دهشة يف حوله يتلفت طفويل، بريق يكسوهما عيناه

التذكارية. والهدايا البطاقات يبيع صغري بوتيك أمام توقف
لندن؟ من صغرية هدية لِك أشرتي بأن رأيِك ما –

وقت. عندي ليس أشكرك، –
القاهرة؟ إىل طائرتك تقلع متى –

مساءً. الرابعة الساعة –
ال أنا انتظار، ساعات ثماني من أكثر أماَمِك صباًحا، السابعة اآلن الساعة أوهوه! –

وأنِت؟ املطارات، يف االنتظار أطيق
الطائرة. يف قراءتها أنوي كنت جديدة رواية معي لكن أيًضا، االنتظار أطيق ال أنا –

الكالم؟! يف وقتِك ضيعُت –
معك. بالحديث استمتعت لقد أبًدا، –

بالوقت. أشعر لم دقائق، سبع مثل ساعات سبع فاتت –
األمن. مجلس قرارات مثل كونية أكذوبة الوقت –

وقال: الوراء إىل خطوة تراجع لكنه ألودعه يدي مددت طفولية، ضحكة أطلق
وقطعة كابيتشينو قهوة فنجان يف رأيك ما ساعات؟! ثماني وأماَمك اآلن تودعيني وملاذا
أبقى أن ويمكن االستقالة، بعد عمل عندي وليس البيت يف ينتظرني أحد ال كرواسان؟

شئت. إن قليًال معك
صدري بها أمأل النكهة، أتشمم باالنتعاش، تمألني القهوة نكهة الكافيترييا، إىل دخلنا
اللسان طرف يحرتق بالبن، املمزوج املغيل اللبن رغوة لساني أالمسبطرق عميق، شهيق يف
كما امللتهب، السطح ارتشاف تكرار عن أتوقف وال أغتاظ ال ذلك مع السخونة، شدة من
فوق أتلقاه أنفي، إىل البخار يتصاعد املغيل، واللبن الشاي أرشف طفولتي، يف أفعل كنت
أمي كانت التي الفطرية هي كأنما الكرواسان قطعة أضم برشتي، مسام تمتصه وجهي،
وهاتني الربيق هذا رأيت كأنما الربيق، يكسوهما بعينني يرمقني وهو الفرن، من تخرجها
مطار يف الكافيرتيا هذه يف أجلس أنا كأنما شيئًا، عنهما أدري ال وزمان مكان يف العينني
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سأبقى كأنما الوعي، يسمى ما عندي وأصبح الحياة وعيت منذ بعيد، زمن منذ هيثرو
وأموت. الوعي مني يترسب حتى الزمن، آخر إىل مكاني يف هكذا جالسة

جواري إىل جلس أن تصادف غريب، رجل إىل أجلس أنني إىل أفيق واحدة لحظة بعد
الرتانزيت، صالة داخل الكافيترييا يف معه أجلس إنني لندن، إىل نيويورك من الطائرة يف
سوف الذي املؤقت االنتظار تعني أنها أعرف اإلنجليزية، باللغة «الرتانزيت» كلمة أقرأ

قليلة. ساعات أو دقائق بعد عاجًال ينتهي
تفكرين؟! فيم تماًما، شاردة أنت –

… أنَّ تصور ا، جدٍّ غريبة الحياة هذه –
الخيال. من أغرب الصدفة أنَّ أتصور نعم –

ميعاد. ألف من خري صدفة ربَّ يقول: عربي مثل عندنا –
إىل وجلس الطائرات آالف ركبت وقد صدفة، ليست لكنها صدفة، لنا تبدو هي –
ليست إنها منهم، أي مع واحدة كلمة أتبادل لم ذلك ومع … والنِّساء الرَِّجال آالف جواري
اسمك أعرف لم تصوري بدهشة، عيناه اتسعت الحديث، عن توقف فجأة … يا صدفة

«بيل». باسم ينادونني أصدقائي لكن الجارديان، من اسمي عرفت أنت اآلن! حتى
بيل. يا نوال اسمي –

نافال؟! –
بالواو. نوال، –

ناوال. –
نوال. النون، بعد ألف توجد ال –

نوال؟ –
صح! هذا أيوه –

نوال! عجيب، اسم من له يا –
يتكلمون ال ملن النطق سهلة «نوال» كلمة تكن لم صحيح، نحو عىل االسم ينطق أصبح
دائًما ناوال، أو «نافال» اسمي ينطقون وصديقاتي األجانب أصدقائي أغلب العربية، اللغة

العربية. اللغة يعرف كأنما نوال يناديني أصبح لكنه النون، بعد باأللف
بيل؟ يا عربية كلمات بعض تعرف هل –

شوكرن. مثل ا جدٍّ قليلة كلمات –
شوكرن. وليس شكًرا –

شوكًرا. –
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الشني. بعد الواو بدون شكًرا، –
شكًرا. –

صح. هذا أيوه –
نوال. شكًرا –

نوال. شكًرا وليس شكًرا، نوال، نقول: أوًال، يأتي االسم –
شكًرا. نوال، –

ينطق وهو الصحيح، النطق أعلِّمه وأنا ضحكت املعدية، الطفولية ضحكته أطلق
يف أضحك كنت كما أضحك وأنا املوت، حتى العربية اللغة سيتكلِّم كأنما بدقة الحروف

منوف. يف االبتدائية املدرسة
وأركب تذكرة سأشرتي القاهرة إىل معي تعاَل قلِت لو نوال، يا ا رسٍّ لِك سأقول –
أيًضا وأنا عاقلة، إنسانة ألنك هذا؛ تقويل لن أنك أعرف لكني الرابعة، الساعة الطائرة معِك
سعادتي قىضعىل العقل هذا عاًما، ثالثني الوظيفة سجني جعلني العقل هذا لكن … عاقل
منذ أخاف، كنت لكنِّي جن السِّ من ألخرج القليلة الفرص بعض جاءتني ولقد الحياة، يف
كدت ،١٩٨٦ عام جنيف يف املتحدة األمم مؤتمر يف مثلك إنسانة قابلت تقريبًا، أعوام عرشة
مثل جن، السِّ إىل وعدت تراجعت لكني جانريو، دي ريو إىل معها وأسافر يشء كل أترك

مجهولة. عليا قوَّة من مؤبد بقرار عليه املحكوم
عرشسنوات كلَّ تقريبًا الحديث: واصل ثم ضحكة أطلق تاترش. مارجريت هي ربما –
تعرف ال التي النادرة الصداقة من النوع هذا رجاًال، أو نساءً النَّاس، من النوع بهذا ألتقي
العائلة، اسم وال الِعْرق وال اللون وال الجنسية وال الجنس ال البرش، بني املصنوعة الفروق

نوال. األول: االسم فقط
ونحن ونصف ساعات ست مضت والنصف، الواحدة وجدتها الساعة إىل نظرت حني
يجرُّون يجيئون ناس باملسافرين، ازدحمت قد الكافيترييا كانت نشعر، أن دون نتكلم
يرتكوا أن دون حياتهم يف يمضون ثم بحقائبهم غريهم ويأتي يروحون، ثم حقائبهم
من الوجوه هذه رأيت كأنما وأطفاًال، ونساءً رجاًال املسافرين، وجوه أتأمل أثًرا. وراءهم
التي الجرسونة الفتاة وهذه العجالت، فوق يجرونها الحقائب وهذه املطارات، كل يف قبل
وفرقعات املالعق، وصوت املوائد، بني وتجري واألكواب الصحون فوقها الصينية تحمل
من الخارجة والطواجن الشواء ورائحة الكئوس، داخل الثلج وصوت الزجاجات، سدادات

الفرن.
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ترشبني ماذا غريب، بجوع أشعر شخصيٍّا أنا الغداء، موعد أتى وقد جائعة أنك بد ال –
تونيك؟! جني الغداء، قبل

وثالثني سبعة منذ تونيك الجني كلمة أسمع مرة وأول بطة صديقتي عن له حكيت
أبي. وفاة بعد ،١٩٥٩ عام الجيزة بميدان الطبية، عيادتي يف عاًما

نوال؟ يا طبيبة أنت –
طويلة. سنني منذ عيادتي أغلقت املهنة، كرهت ولكني نعم، –

اآلن؟ تعملني وماذا –
وقصًصا! روايات أكتب –

أفتقده، ألني إليه أنجذب الجنون، هذا أحب وأنا نوال، يا مجنونة أنت فانتاستيك! –
يف أشارك املتحدة باألمم موظًفا أصبحت جن، السِّ داخل عاًما ثالثني جنوني فقدت لقد
بعد لكن نفيس، أحرِّر سنة ثالثني بعد وأخريًا بها، أومن أن دون الدولية ياسة السِّ مهنة

موتسارت. أو شوبان مثل موسيقيٍّا أكون أن حياتي حلم كان نوال، يا األوان فوات
بيل. يا باب الشَّ ريعان يف زلت ال أنت األوان، فوات اسمه يشء هناك ليس –

عجوًزا. كهًال املرآة يف نفيس أرى لكني –
تونيك، الجني نرشف ونحن ضحكنا املتحدة! األمم قرارات مثل وكاذبة خادعة املرآة –
خرضاء وسالطة الفرن، يف أرز وطاجن املشوي السمك مع األحمر، النبيذ زجاجة طلبنا ثم

والخس. والطماطم الخيار من
الخروج باب إىل للقاهرة املسافرين توجه عن امليكرفون يف يعلن الصوت سمعنا ثم
أرى ال أنَّني تظاهرت يصافحني، لحظة توقف الخروج، باب حتى معي سار أربعة، رقم

بيل. يا أخرى مرة سنلتقي وأقول: يده عىل أشد وأنا ابتسمت عينيه،
ا. جدٍّ قريبًا القاهرة يف ترينني ربما يدري ومن إليك، سأكتب نوال، يا أكيد هذا –

حزن فيهما عيناه بيده، يل يلوح واقًفا رأيته الخروج، باب وراءَ أختفي أن قبل استدرت
النافذة، بجوار مقعدي يف جلست ثقيلة، بطيئة بخطوات الطائرة باب نحو رست عميق.
مثل عريضان كتفاه باللحم، منتفخ أبيض وجهه يل، املجاور املقعد يف وجلس رجل دخل
والنفوذ، السلطة ذوي بحركة للمضيفة وناوله الجاكيت خلع إسبانيا. يف الثريان مروِّيض
بعض منها وأخرج سامسونايت سوداء حقيبة فتح الضخم، بجسده املقعد ومأل جلس
ُسبات يف راح ثم الوراء، إىل رأسه أسند قليًال، جاحظتني بعينني فيها يبحلق راح األوراق،

عميق.
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رأيتها الحميمة الثالثة الوجوه وعاطف، ومنى رشيف، ينتظرني كان القاهرة، مطار يف
والحب. الشوق بحرارة تعانقنا الحقائب، فوَقها العربة أجرُّ الباب من أخرج وأنا عيلَّ تطلُّ
بذراعيه رشيف يحوطني أن قبل الليل يف الدافئة. الوطن بنسمة صدري أمأل بينهم رست
يف شفتك ما أول وقال: املعتاد بهدوئه رشيف ابتسم هيثرو، مطار يف حدث ما له حكيت
عينيك. يف بتبان حاجة كل إن نوال يا مشكلتك مثرية، مغامرة من راجعة نوال قلت املطار

الزَّواج. قبَل املغامرات عن نحكي كنا حني عاًما، ثالثني منذ نضحك كنا كما وضحكنا
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