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املقدمة

عن كتبَت لقد حياتنا؟ عن تكتب ال ملاذا والجد: املزاح بني لزوجي قلُت هادئة جلسٍة يف
وأيام هادئة أياٌم فيها باملشاعر؛ مليئة حياتنا إن عنا. تكتب أن تفكر ولم اآلخرين، حياة
نظرًة إيلَّ فنظر الناس؛ كل حياة تشبه وال روتينية وال مملة حياًة ليست إنها نارها، يتأجج

له. يُحدَّد موضوع يف يكتب أن كاتب إىل يُطَلب ال أنه تعلمي أن يجب وقال: طويلة
فعًال، وكتبتها أنا. سأكتبها ذلك ومع عليك، أقرتح أنا وإنما تكليف أمر ليس إنه –
ومضة فيها زال ما حينئٍذ كتاباتي وكانت ١٩٧٥م سنة ذلك وكان أنرشها، لم ولكني
تأبني حفل يف يعقوب لويس املعروفة الكاتبة وقابلُت ٢٠٠٢م، سنة زوجي ورحل الشباب.
بمناسبة خورشيد؛ فاروق الكاتب اآلن يرأسه والذي الُكتاب اتحاد أقامه الذي لزوجي،
يل وقالت يعقوب لويس قابلت قنديل، فؤاد الروائي هو الحفل ُمنظم وكان األربعني، ذكرى

أباظة. عزيز أبيك عن كتبِت كما أباظة ثروت عن اكتبي ظاهر: حماٍس يف
أو أكتب أن استطاعتي يف وليس أحزاني، يف غارقة ولكنني هللا، شاء إن لها: فقلت
بذلك وأكون الكتابة، يف نفيسوفكرُت أتمالك أن واستطعُت الشهور مرَّت أن إىل أفكر. حتى
أعيش أن أسعدني الذي ثروت عن أكتب وبدأت يعقوب، لويس وأرضيت نفيس أرضيُت قد

أخرى. مرًة معه
امليلء األول نصفه وأخذت ١٩٧٥م سنة حياتنا عن كتبته الذي الكتاب إىل ورجعت

اآلن. سني يناسب ما بكتابة وأكملته الشباب، وحماس الجميلة باملشاعر
األعوام هذه إن أقول أن أستطيع وال عاًما، خمسني عىل يربو ما زواجنا دام وقد
إذا أحد يصدِّقني ولن الحياة، طبع من هذا فليس وسالم؛ سعادة كلها كانت الطويلة
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غاب فقد ذلك عدا وما الرقيقة، واللفتات الجميلة األيام إال أذكر ال اآلن ولكني ذلك، ادعيت
تماًما. ونسيته مخيلتي عن

األحاسيس تكون لن استطعت؛ ما اآلن الكتاب من األول الجزء أكتب أن حاولت ولو
١٩٧٥م. سنة بها كتبتها التي بالنضارة
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قلب خفقة أول

كله جو ويف وأخالق، مبادئ كله جوٍّ يف وترعرع وثراء، وكرم عز بيت يف أباظة ثروت نشأ
شخصيته وتكوَّنت دمه، يف ذلك كل فجرى وأدب، شعر كله محيط ويف ووطنية، سياسة
باشا أباظة دسوقي كان بديًال. الحرية ترىضعن وال الحق إال تقبل ال التي األصيلة الحرة
والتفاني العقل ورجاحة والرزانة بالذكاء يتَّسم وكان النابهني، األرسة شباب من شبابه يف
الحقوق مدرسة من تخرج شبابه، فجر منذ واألدب بالشعر ُمغرًما وكان الناس، خدمة يف
أثناء اإلنجليز الجنود فظائع وقعت أن وتصادف الجيزة، لنيابة وكيًال وُعنيِّ ١٩١١م، سنة
وكيًال بصفته — ففتح ونهب؛ سلب من والشوبك والبدرشني العزيزية يف ١٩١٩م ثورة
أجرى الذي املرصي الُقطر يف الوحيد هو وكان الوقائع، هذه يف للتحقيق محًرضا — للنيابة
أنحاء يف الجرائم هذه مثل اقرتفوا قد اإلنجليز أن رغم عىل رسميٍة محاَرض يف التحقيق
باللغة الخاص حسابه عىل وطبعها مرص، أنحاء جميع يف التحقيق محارض وزَّع ثم البالد،
الترصف هذا أن اإلنجليز ورأى واألجانب، املرصيني سخط ليُثري الفرنسية واللغة اإلنجليزية
أن إىل اطمأن أن بعد النيابة من فاستقال الحكومة؛ يف موظف وأنه خاصًة مقبول غري
الدستوريني األحرار حزب تأسس وملا اإلنجليز. بجرائم علًما أُحيطوا قد املرصيني جميع
بمجلس عضًوا ظل وقد له. ا عامٍّ سكرتريًا ثم إدارته، بمجلس عضًوا اختري ١٩٢٢م، سنة
سنة إىل ١٩٣٤م سنة النواب ملجلس وكيًال واختري ١٩٥٢م، سنة إىل ١٩٢٦م منذ النواب
وزيًرا ثم لألوقاف وزيًرا ثم ١٩٤١م، سنة االجتماعية للشئون وزيًرا اختري ثم ١٩٣٨م،

للخارجية.
يف واملرصيني األجانب أدعو إنني قائًال: البدالت رفض للخارجية وزيًرا كان وعندما
والوزراء بالكرباء يعجُّ منزله وكان الحكومة؟ من ذلك تكاليف آخذ فكيف الخاص منزيل
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غنيم، ومحمود العويضالوكيل، منهم وكان العروبة، أدباء لجمعية رئيًسا وكان والشعراء،
فاشا. أبو وطاهر حمام، ومصطفى مخيمر، وأحمد الغزايل، وأحمد

وكانت أباظة، بك هللا عبد عمه كريمات كربى من ١٩٤٤م سنة أباظة دسوقي تزوج
عروًسا أَر لم إنني متعجبة: قالت فرحها أحيت التي املغنية إن حتى األرسة، جميالت من
وكانت الزينة، أدوات من يشء أي وجهها عىل تضع لم فهي الحد؛ هذا إىل نفسها من واثقة
ثم وزينات وشامل ثروت أوالد: بأربعة هللا ورزقها الراعية، األم ونِعم امُلرشفة، الزوجة ِنعم

كوثر.
يسكنه األريض الطابق طوابق: ثالثة من مكونًا العباسية يف باشا دسوقي بيت وكان
مع يعيش منهم واحد فكل شخًصا، ٣٢ عددهم وبلغ غزالة من وكلهم املنزل يف العاملون
دسوقي مكتب حجرة وبه لالستقبال، ا ُمعدٍّ فكان األول الطابق أما … مكرًَّما معزًَّزا أرسته
ولألقارب للضيوف نوم وحجرة شامل، األصغر ألخيه وأخرى ثروت، مكتب وحجرة باشا،
تقوم وكانت القاهرة. يف الجامعية دراستهم ليكملوا الزقازيق؛ من يأتون الذين الشباب من

الحياة. مدى دامت صداقات البيت وأصحاب الضيوف الشباب بني الحال بطبيعة
عمته وابن شامل وكان املقربني. األقارب واستقبال للنوم فكان الثاني الطابق وأما
شامل، الشقاوة يف زعيمهم وكان قط، تفرتق ال جبهة يُكوِّنون سمري عمه وابن سامح
من الثالثة وكان دراسته، يف دائًما متفوًقا فكان سمري وأما سامح، التخطيط يف وزعيمهم
سامح ويُعدُّ مها، وتفهُّ بالسياسة االهتمام عىل ونشئوا الدستوريني، األحرار حزب شباب
كلما ولكن طريقه، منهم كلٌّ واختار الحياة بهم ومشت السياسة، تاريخ يف مرجًعا اآلن

الجميلة. الطفولة ذكريات تجددت اجتمعوا
مًعا، نشأن فقد سلوى، عمهما ابنة تفارقان ال كانتا فقد وكوثر زينات األختان وأما
وال األول، الدور يف يدور بما صلة أية لهن يكن ولم الطفولة، أيام أسعد مًعا وقضني
يصحبهما والدهما وكان آخر، عالٌم لهما كان وشعراء، أدباء من ضيوف من يأتي بمن
أو ساعة السيارة يف تنتظران واالبنتان مثًال، وزراء مجلس اجتماع إىل ويذهب سيارته يف
أو الخاالت بصحبة إليها تذهبان فكانتا السينما أما النزهة، بهذه تسعدان وكانتا أكثر،
من أحرَّ عىل املفاوضات نتيجة وتنتظران الوالد، مع طويلة مفاوضاٍت بعد ولكن العمات

الجمر.
معهم، كثريًا يلعب ولم بطفولته يتمتع لم فهو األطفال؛ باقي مثل طفًال ثروت يكن لم
واألدباء والكرباء الوزراء يجالس فكان إليه، يذهب مكان كل يف والده يصاحب كان وإنما
من أكثر والده َصِحبه بينها. نشأ ألنه كربه؛ يف املناصب يتهيَّب لم فهو ولذلك والشعراء؛
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وتفتَّحت السياسية، املناقشات إىل واستمع الزوار، رشفة يف وجلس النواب، مجلس إىل مرة
كتاباته فكانت السياسة م تفهُّ األدب حب مع فجمع النيابية؛ املجالس يف يدور ما عىل عيناه
الذين إخوته نظر يف وكان والسياسة، األدب من خليًطا — الشباب سن بلغ عندما —
مكانته ويف الكبار مجالسة يف الحق له الذي األكرب األخ هو بسيطة بسنواٍت يصغرونه
من سنوات ثالث بعد به وُرِزقا األوالد، أكرب أنه إىل يرجع ذلك ولعل أبويه، عند املميزة

والقلق. االنتظار
ينجح كان بل مالحظته، وقوة ذكائه رغم عىل الدراسة يف املتفوِّقني من ثروت يكن ولم

الثاني. الدور يف ينجح أن من مانع وال فحسب
وكتب العربية اللغة أستاذ دخل أن االبتدائية املدرسة يف وهو حدث فقد ذلك ومع

الرصايف]:1 [ملعروف وكانت السبورة، عىل الشعر من أبياتًا

ال��ن��ض��رة ال��غ��ص��ون ذات ال��ش��ج��رة ل��ت��ل��ك ان��ظ��ر

حفظتها، أنا وقال: ثروت فقام األبيات؟ هذه يقرأ من سأل: الكتابة من انتهى وملا
األبيات ع وسمَّ األستاذ به أمر ما ففعل ع، وسمِّ للسبورة ظهرك أدر وقال: املدرس فاندهش
بالعربية ومعناها اإلنجليزية باللغة كلمات والده له كتب أخرى مرٍة ويف تردد. بدون كلها
أخطأت لو والده: فقال حفظتها، لقد قال قليلٍة دقائَق وبعد يحفظها أن منه وطلب
وكان رياًال. فسأعطيك تخطئ لم وإذا لحفظها، الكايف الوقت تأخذ لم فأنت فسأعاقبك
من يكن لم ذلك مع ولكن بالريال، وفاز لألطفال، بالنسبة ثروة األيام هذه يف الريال

الدراسة. يف املتفوقني وال التقدميني
إىل ليذهب منه الرغم عىل أيقظوه أن االبتدائية املدرسة يف وهو مرة حدث وقد
غرفة إىل ه وتوجَّ األول الطابق إىل ونزل مالبسه ارتدى أن إال منه كان فما املدرسة؛
يخرب أن بخيت) أحمد (عم الخدم كبري م فصمَّ ذلك منه وتكرَّر النوم. واستأنف الضيوف

البيت. أهل عن املسئولني من نفسه يعترب ألنه باألمر؛ والدته
أن الباب وكاد الضيوف حجرة باب عىل مروًِّعا خبًطا ثروت سمع صباح وذات
وأرسلته بشدة فعنفته والدته، أمام لوجه وجًها نفسه فوجد الباب وفتح فانزعج ينخلع؛

النارش. 1
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قريته إىل سافر أنه وعلم أفىشرسه الذي الخدم كبري يجد لم عاد وملا املدرسة، إىل الحال يف
«ثروت». أغضب أنه أحسَّ الوقت نفس ويف بالسكوت له يسمح لم ضمريه ألن «غزالة»
كلمني إذا إال أعود لن التليفون: يف لها قال ولكنه العودة، منه تطلب أن األم حاولت وعبثًا
فوًرا، يعود أن ورجاه ضغينة، أو حقًدا له يحمل ال إنه له وقال به اتصل وفعًال ثروت،

مشاكل. دون الجامعية دراسته أتم وقد حياته، طوال يالزمه الصفاء هذا وظل
«غزالة» قريتهم يف الصيف من تقيضشهرين أن معتادة باشا دسوقي عائلة وكانت
عليه تخَف ولم أعماقهم، يف ودخل بالفالحني ثروت اختلط هنا ومن الرب، رأس يف وشهًرا
ساذج بأنه الفالح عن الكتَّاب يقوله ما أن وعرف طباعهم، من وال حياتهم من خافية
رواية كتب له العميقة معرفته عىل وبناءً وحريص، ذكي املرصي فالفالح خاطئ؛ وصٌف
حسني: طه الدكتور العربي األدب عميد عنها قال التي األيام» من «هارب وهي القرية عن

العربي. األدب يف القرية عن ُكتب ما أحسن إنها
القرى ومن غزالة من الفالحون وحوله «السالملك» يف يجلس باشا دسوقي وكان
وخدمتهم ملساعدتهم وسًعا باشا دسوقي يدَّخر ولم أشغالهم، ولقضاء للتحية املجاورة

اليوم. حتى ويذكرونه الجميل يحملون أحفادهم إن حتى
وحتى الباكر الصباح منذ بالناس يمتلئ باشا دسوقي منزل كان االنتخابات أيام يف
دائًما، االنتخابات يف ينجح باشا دسوقي وكان والرتحيب، اإلكرام كل لهم ويقدم الليل آخر
مساعداٍت الوفدي دسوقي خصم وساعدت األربعينيات يف وفدية وزارٌة جاءت أن إىل
وقد باشا، دسوقي نجح ذلك من الرغم وعىل حدود، وبال ظ تحفُّ أدنى بدون سافرًة
إىل واملساعدة للمراقبة الدائرة أنحاء جميع يف وانترشت وشيوخها شبابها األرسة تكاتفت
هذه أثناء بسيطة ملضايقاٍت أباظة باشا تعرَّضفكري وقد عميدهم. نجاح عىل اطمأنوا أن
دسوقي فيها يهنئ قصيدة الوكيل العويض األستاذ الشاعر كتب وقد االنتخابية، الحملة

مطلعها: الحكومة، مناورات فشل من ويسخر باشا

غ��اره��ا2 ب��أق��دام��ن��ا ودس��ن��ا ع��اره��ا ي��ا ال��ح��ك��وم��ة ق��ه��رن��ا

أمام عمرها من السابعة يف وهي تُلقيها باشا دسوقي بنات صغرى كوثر وكانت
وشعر. أدب منزل عن عبارة منزله وكان والدها، بيت يف تتواجد التي الجموع

الوفدي. الخصم رأس مسقط هي الغار 2

12



قلب خفقة أول

تكلمهن وكانت البيت، سيدة حول ويجلسن الفالحات تجيء كانت العلوي الدور ويف
إنه حتى العائلية، املشاكل لهن تحل وكانت باالسم، واحًدا واحًدا أوالدهن عن وتسأل
وحاولت فعلت لقد فقالت أقاربه، من قريبًا أرشكي لها: فقالت زوجها تشكو فالحة جاءت

فائدة. ال ولكن إصالحه الطرق بكل
بالشدة. ليصلحه العمدة إىل اذهبي –

فائدة. ال ولكن فعلُت –
هلل. عقابه واتركي أوالدك أجل من يل تحمَّ إذن –

الريفية). بلهجتها (قالتها التحمل أستطيع أعْد لم سيدتي يا –
تعهد عىل امِض له: وقال زوجها وأحرض املسكينة الفالحة هذه بأمر ثروت واهتم

زوجتك. تؤذي لن أنك
بيه. يا الكتابة أعرف ال أنا –
أميتك. وامُح فاذهب إذن –

الالم). (بكرس كده حلو أنا بيه يا ليه –
بالنسبة فتحها) أو الثانية الواو (بكرس و«وحًشا» حياته يف يوم آخر إىل حلًوا وظل

لزوجته.
زوجته. معاملة بُحسن شفويٍّا تعهًدا منه أخذ وقد إال ثروت يرتكه ولم

عن تبعد التي الزقازيق، يف وأخواله ألمه جدته زيارة إىل يذهب كان غزالة ومن
بك سليمان منزل وكان أيام، بضعة معهم يقيض وكان كيلومرتات، خمسة بمقدار قريته
ونوال، وعايدة ونبيل إسماعيل ألوالده: صديًقا وكان جدته، ملنزل مالصًقا أباظة إسماعيل
ثروت تحب حميدة» «أم اسمها مربية لهم وكان وسعادة. مرح يف وقتهم يقضون وكانوا
الضحك ويسود الجميلة الطفولة أيام يتذكرون كانوا كربوا وملا «بالسندوتشات». ه وتخصُّ
وبكاها فانزعج توفيت؛ إنها فقالوا: حميدة» «أم عن ثروت مرة وسألهم واملعاكسات،
الخمسني؛ سن يف وهو سالت الدموع وهذه الطفولة، ذكريات كل نفسه يف بعث ُمرٍّا بكاءً

العمر. بداية يف والحنان بالحب أحاطه من إىل يحنُّ فاإلنسان
الوحيدة التسلية هي البحر يف السباحة فكانت الرب رأس يف يقضونه الذي الشهر وأما
الصباح يف معهم تجلس وكانت ُكلثوم، أم «لعشة» مالصقة تهم» «عشَّ وكانت فقط، للرجال
يرتكهم ثروت وكان الظهر، بعد وشامل وثروت باشا دسوقي مع وتتمىش الشمسية، تحت
ثم للمغيب الشمس تميل حتى ويقرأ الشوقيات، ومعه الشاطئ عىل بعيد مكاٍن إىل ويذهب
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وأستاذه صديقه له هيأ الثانوية املدارس إىل وصل وملا القمر. ضوء عىل للشعر قراءته يكمل
وهي الوقت، هذا يف الصيت ذائعة الثقافة مجلة يف يكتب أن يف الفرصة نويه» «عثمان
الكبري العالم تحريرها يرأس وكان الُكتَّاب، فطاحل3 إال فيها يكتب ال بحتة أدبيٌة مجلٌة
أمني أحمد لألستاذ وقدمها أستاذه وأخذها املقالة ثروت وكتب أمني، بك أحمد األستاذ
ذلك وبعد ونرشها، التحرير رئيس بها وأعجب ناشئ. محاٍم كتبها املقالة هذه إن وقال:
الكاتب. أباظة ثروت بدأ هنا ومن الكبري، بالعالم وعرَّفه ثروت ومعه نويه عثمان إليه ذهب
منه واقرتب له، أعىل مثًال واتخذه إعجاب، كلها نظرة أبي إىل ينظر ثروت وكان
أن تريد أدبية بشحنٍة فيه وأحسَّ بحب، حبٍّا أبي وباَدَله بالتليفونات، أو بالزيارات سواء
مرسحيته «بروفات» يحرض أن فكلفه (محافًظا) أسيوط ملديرية مديًرا أبي وكان تنطلق،
أن منه وطلب امللكية، األوبرا مرسح عىل القومية الفرقة تمثلها وكانت «العباسة» الشعرية
شعره عىل أبي واطمأن قيام، خري به ُكلِّف بما وقام والتشكيل، النطق للممثلني ح يُصحِّ

أيًضا. الحب وزاد به ثقته وزادت الوزَن، الخاطئُ النطُق يُفِسد أن من
املكاملة نهاية قبل أبي وكان مرسحيته، عىل ليطمئنه أسيوط يف أبي يكلم ثروت وكان
سني وكان األدب، وأحب جيله من أنني باعتبار «عفاف» كلم له ويقول السماعة يعطيني
عمي أكلم كنت إنني يقول: أن زواجنا بعد لثروت يحلو وكان عاًما، عرش ستة حينذاك
الذي هو أبي إن يقول: أن يريد السماعة؟ لك يعطي كان فلماذا عمل، يف أسيوط يف عزيز
وكثرت القاهرة، يف املقام بنا واستقرَّ الوظيفة، أبي وترك الخطوبة. بفكرة إليه أوحى
من الود بدأ ثم الشعرية، واملطارحة الكتب وتبادل صداقة بيننا وابتدأت لنا، زياراته
سنه ِصغر إال اعرتاض عليه يل يكن لم سئلُت وملا أبي، زوجة من والدته وطلبتني ناحيته

السن. يف بيننا البسيط والفارق
طويلة؟ مدٍة منذ التليفون عىل تردين ال لم ثروت: وسأل التليفون جرس رنَّ يوٍم ويف

ذلك؟ تتعمدين هل
نعم. –
ملاذا؟ –
… –

صوتك! أسمع ال ذلك ومع يوميٍّا مرة من أكثر أطلبكم إنني –

العلم. غزير وهو ِفَطْحل جمع 3
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عنها. أشغلك أال وأفضل اقرتبت قد االمتحانات إن –
االمتحان. بعد ما إىل وتدَّخرينه أمًرا عني تكتمني أنت –

نعم. … الحقيقة –
فهمت. –

إذا أنني الشباب غرور يل صور فقد قصتنا، بداية هي التليفونية املكاملة هذه كانت
منها، يفيق ال صدمة وأصدمه مستقبله، عىل أقيض فسوف االمتحان قبل وأخربته رفضته
ال حتى طريقه عن أبتعد أن فآثرت السبب؛ أنا وأكون الحقوق ليسانس عليه ويضيع

ال؟ أو قبلتُه هل يسألني
سمرياميس، يف عيل محمد مربة جمعية تقيمه كبري حفٍل لحضور نستعدُّ وكنا
وعىل الحفل يف املقام بي يُطل لم به. التقينا وهناك وأخي، وزوجته أبي مع إليه وذهبت
لهذه خصيًصا اشرتيته الذي الجديد الفستان رغم وعىل سبقته، التي االستعدادات رغم
وكنت — عثمان عمي أمرني فقد واالنتظار؛ والتجميل «الكوافري» رغم وعىل املناسبة،
ساعة؛ نصف من أكثر الحفل يف أمضيت قد أكن ولم البيت. إىل بالعودة — بابا أناديه
ولم عمي ألمر وانصعُت العامة، املحافل هذه يف يوجدن أن للفتيات يجوز ال أنه رأيه ففي

عيلَّ. والدي حق نفس هو عيلَّ عمي حق ألن شفة ببنت أنبس
عن للبحث أخي وذهب لخطبتي، املتقدم الشاب معنا خرج السيارة إىل طريقنا ويف

بيننا. عاطفي موقٍف أول هذا وكان السيارات بني مًعا ووقفنا السائق
بذلك؟ تعدينني فهل منك. أطلبه ما كل هذا التفكري، تعيدي أن أرجو –

ونجح األيام ومرت وارتباًكا. صمتًا وعدي وكان أَِعد، أن إال استطاعتي يف يكن ولم
لقد فيه؟ رأيك ما يسألني: سعادة تشعان الصغريتان وعيناه أبي وجاء الليسانس، يف

وأخريًا. أوًال يخصك فاألمر رأيك؛ فقويل زواجك، أمر يف ثانيًة اليوم والده كلمني
… –

برصاحة. رأيك فقويل وأم؛ أب لك بالنسبة أنا –
أنت؟ رأيَك وما –

إن ثم وأكملهم، الشباب أحسن من إنه اعرتاض؟ عليه لديِك هل رأيك. بعد رأيي –
يعجبني. تربيته ونوع قوية، بي الروحية صلته

ال النفس، صايف القلب، طيب فهو نفسه؛ الشاب عىل اعرتاض لديَّ يكن لم الواقع يف
ُخلق. وعىل النساء، يعرف وال يرشب،
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أكثر الزوج يكون أن يجب أنه اعتقادي ويف بسيط، بيننا السن فارق أبي يا ولكن –
ببساطة يحل أن وليمكنه برفق، سفينته يقود أن ليمكنه للحياة؛ اختباًرا وأكثر تجربة

التعقيد. شديدة الحل صعبة للزوجة تبدو التي املشاكل
ذلك ومع أحد، بها يحلم ال بسعادة وتمتعنا زوَجني أسعد كنا ووالدتك أنا إنني –

متقاربًا. بيننا السن كان فقد
املشاكل كل عىل تغلَّب الذي هو بينكما يجمع كان الذي الحب إن أقول: أن أجرؤ لم

العقبات. كل وأذاب
ويصور اآلخر، عقلية يف الثقة بعدم الزوجني من كل يشعر السن تقارب إذا بابا، يا

واالتزان. بالرجاحة املتفرد هو أنه غروره له
باالرتياح تشعري ولم الخطبة تمت إذا وحتى غًدا. وأجيبيني مخدتك شاوري –

فيها. الرتاجع فيمكن
ألكرب إنها مختلفة. عواطُف وتصارعني كثرية، أفكاٌر تنازعني الليل طوال وبقيُت
العقل؟ عيلَّ يفرضه الذي ما الواجب؟ عيلَّ يقضيه الذي ما أفعل؟ ماذا تملَّكتني، حرية

مربوك؟ –
فرًحا. تلمعان وعيناه أبي قالها

من حركة كل يف وتبدَّت كيانه، مألت إنها السعادة، هذه مثل يف الرجل هذا أَر لم
سكناته. من سكنة كل ويف حركاته

الدنيا يف يل ليس الذي الرجل إسعاد يف السبب أنني أحسَّ أن مشاعري ليهزُّ إنه
قلب خفقة أبي فرحة تعادل أفال ولكن به، أحس ال ولكنني بالحب، أومن إنني سواه،

… إنها وهللا املحبني؟
كثريًا أحبه فإنني وهللا ال عليه، أعرتض أو الشاب هذا أكره أنني هذا معنى ليس
يرى ال النفس مطمنئ إنساٌن فهو أفكارنا؛ يف كبري بتباعٍد أشعر أنني إال متكامًال، وأراه
وبني والحلكة النور بني يُجمع فكيف الوجه، قاتمة أنا وأراها الوردي، قالبها يف إال الدنيا
من يمرحون أوالده ويرى أبًا يكون أن — شاب ككل — يريد هو ثم والتعقيد؟ البساطة
الرأي وهذا — جريمة األطفال إيجاد يف فأرى أنا أما وسعادة، حبٍّا دنياه ويملئون حوله
يمنع أن يستطيع منا ومن أوالده؟ يربي حتى سيعيش أنه يضمن منا فمن — بي خاص
أغفر كيف متخلًِّفا أو مشوًها الطفل جاء إذا ثم وعذاب؟ هواٍن من بعده أطفاله يراه ما
التشاؤم من النحو هذا عىل تفكريي يكون أن الغريب ومن ذلك؟ يف السبب أنا أنني لنفيس
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الذي هو العارشة يف وأنا أمي موت يكون قد ولكن عرشة، الثامنة تجاوزت قد أكن ولم
تحمي فاألم األطفال، عن يخفى ما أرى وجعلني الناس، يف وأصدم الدنيا يف أصدم جعلني
وزمجرت. أنيابها عن الدنيا كرشت ذهبت فإن واملطر، والربد الحر تقيهم كاملظلة أوالدها
صدقي أمينة أبي زوجة نظَّمته عائيل حفٍل يف بالزمالك والدي منزل يف الخطبة تمت
ذوقها من عليه وأضفْت صدقي، باشا إسماعيل الثورة قبل ما السابق الوزراء رئيس ابنة

وأمومة. بحب ينبض وبقلب وأناقة جماًال الرائع الرفيع
فرتة كانت األيام، وخشيت اآلمنة املطمئنة نفسه وبني املضطربة نفيس بني وقارنُت
كنت ناحيته، من كالشباب متدفق حبٍّ وعن ناحيتي، من دائم ٍظ تحفُّ عن عبارة الخطوبة
بابتسامٍة املساء يف يعود ثم سبيًال، ذلك إىل استطاع كلما معنا غداءه يتناول يوم كل أراه

ملتهب. وبقلٍب هادئة
مني وطلب جانبي إىل فجلس أظافري، أطيل وكنت الصالون إىل ثروت دخل يوم ويف
األيدي، تالمس هو املقصود وإنما املساعدة، يكن لم املقصود وطبًعا بذلك، هو يقوم أن
التي الخطوبة أيام أبًدا وحدنا نخرج ال وكنا الخطوبة، فرتة يف الغزل نوع هو هذا وكان
كانت هكذا وزوجاتهم، أعمامي ومع وزوجته أبي مع خروجنا كان وإنما سنتني، دامت

الزمن. هذا يف التقاليد
الشباب بغرور أجيبها دائًما وكنت الحب؟ هذا منه أستحق هل نفيس أسأل وكنت
تهزُّه دائًما مثيل ولكن وأكثر. بل الدرجة هذه إىل يَُحبَّ أن يجب مثيل أن واعتقادي
سابق وبدون يوًما وجدتني فلقد محب، قلب من ها يحسُّ التي الصادقة الجياشة العواطف
كاد قلبي عىل تراكم الذي الثلج هذا بأن أحسست مشاعري؛ يف غريب بتناقٍض أشعر إنذار
شهور وبعد بي إذا ولكن بالحب، يوًما سيخفق قلبي أن أتصور أكن لم إنني يذوب، أن
وهذا حبٍّا؟ فيه الدائم تفكريي يكون أن يمكن هل وصديًقا: أًخا وكان خايل ابن أسأل
الخفقات وهذه بالحب؟ الناس يسميه ما هو هذا أيكون أقبل إذا والفرح غاب إذا القلق
هو إذا القلب من يطفو الذي اللهيب وهذا حويل من الناس يسمعها يكاد حتى تعلو التي

الغياب. طول بعد به فأهًال الحب هو هذا كان إذا باسمي، نطق أو ناداني
من ورزانة وهدوءًا الخطيب، من وحبٍّا لهفة يل بالنسبة تعني الخطوبة أيام وكانت
بيشء الجياشة املشاعر تستقبل أن عليها بل مشاعرها تُبدي أن عليها وليس الخطيبة،
يف يكن لم لألسف ولكن الرقيقة، الحلوة الكلمات إال منه أسمع ال وكنت الكربياء، من
به. حبيسة وتظل حلقي يف تقف كانت فقد جميلة؛ كلماٍت بدوري أُسمعه أن مقدوري
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وخفقاته قلبي نغمات يسمع كان ولو طويلة. بسنوات زواجي بعد الحال هذه عىل وبقيُت
الشباب يحب التي املشاعر من حرمته ألنني اآلن ألندم وإني بالنفس. والثقة بالزهو لشعر
هو فهذا حيلتي؟ وما وخجيل، كربيائي يف كانت ومشكلتي ظلمته. وأنني بها، يشعروا أن
غري … ليتني ويا ليتني يا وأقول السن، بي علت ما بعد اآلن نفيس ألوم أني ومع قدري.
الشعر بيت وتذكرت كنته، الذي غري كنُت ما الوراء إىل الزمن بي عاد لو أنه واثقة أنني

وهو: طفلة وأنا أبي من تعلمته الذي

ال��ع��ب��ق م��ن ي��خ��ل��و ال ال��م��س��ك ك��ح��ام��ل أح��د ع��ل��ى ت��خ��ف��ى ال ال��ح��ب دالئ��ل

للكلمات؟ حاجتي فما
تعاملينه إنك يل: وقاال واثق، وأخي فردوس الكربى أختي ذلك؛ عىل إخوتي المني وقد
من الذين أقاربك ومع معنا الشجار دائمة كنِت فقد طفولتك؛ منذ طبعك وهذا برشاسة،

املعاملة. هذه أسباب عن بالطبع لهما أفصح ولم سنك،
أختي مع فعل كما باشا دسوقي من املهر أبي يقبل ولم للزواج، اإلعداد وبدأ
الكلمة هذه تحوي ما بكل أمٌّ ألنها كذلك أدعوها أن أحب وال — أبي زوجة ولكن الكربى،
واشرتى مضض عىل أبي فوافق التقاليد؛ أبي يحرتم أن ت وأرصَّ لت تدخَّ — معاٍن من
وأكرب الحجم كبري كان ألنه به أتزيَّن لم لألسف ولكن املاس، من «بروًشا» باملهر يل
باشا، دسوقي منزل يف الفرح وأُقيَم صديقاتي، بها تتزين التي «الربوشات» من بكثري
وكانت ولثروت، يل املقربني أقرب فكانوا الرجال وأما فقط، السيدات من املدعوون وكان
زوجة وكانت الذهبية، بالخيوط ُمطرَّزة األبيض الحرير من ستائر عن عبارة «الكوشة»

إعدادها. يف الفرح يوم صباح قضت قد أبي
إن يقولون: فتاة، كل بها تمرُّ التي العصيبة الدقائق نظري يف وهي الزفة، وبدأت
عن الفتاة تُخرج ألنها العمر من تُحَسب ال فعًال وهي العمر، من تُحَسب ال الدقائق هذه
يسعها ال واحد يشءٍ إىل واحدة لحظٍة يف تنظر التي العيون هذه كل فأمام بالحياة، الشعور
وبجانبه تتابعني أبي عيون إال أَر لم الحياة خارج أنا وبينما الحياة، عن تكفَّ أن إال
وسيسمعها قبيل من أجياٌل سمعتها التي الزفاف أغنية أسمع أن واستطعت كلثوم، أم
ي غريِّ هيا يل: وقالت أحمد عمي زوجة جاءت السهرة انتهاء وبعد بعدي. من أجياٌل
وال أبي أستأذن لم ولكنني لها: فقلت هاوس، مينا فندق إىل زوجك مع لتذهبي مالبسك
اإلسكندرية، إىل ذهبنا التايل اليوم ويف بلهاء. لست أنني لتتأكد طويًال إيلَّ فنظرْت أعمامي،
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نتجوَّل وأخذنا هناك، الفنادق أهم من وهو البوريفاج، فندق يف ونزلنا العسل، شهر وبدأ
نظري ولفت باريس، محالت من األصل طبق صورة وكان هانو، محل إىل وذهبنا البلد، يف
جهازي يف اشرتيت قد كنت ألنني أشرته ولم العطر هذا أحب إنني وقلت: العطر، من نوع
أُعجبت الذي العطر هذا ثروت يل قدَّم الفندق إىل عدنا وملا يشء، ينقصني وال أريده ما كل
أستطيع كنت فقد اشرتيته؟ ملاذا سخافة: يف له قلت وأشكره به أفرح أن من وبدًال به،
حدث، ماذا أقول ولن حاجتي. عن يزيد ما منه عندي أن تذكرت ولكني أشرتيه، أن أنا
وتزوج عمره من والعرشين الثالثة يف شاب فهو ممكن؛ فعل رد أي منه أستحق أنني غري
هذه كل عنده صدمت فقد زوجته، عن مسئول وأنه زوج أنه يشعر أن ويريد يومني منذ
ونزل الشاي، إال الطعام من فيه أتناول أكن ولم أسبوًعا وقضينا بغطرستي، املشاعر
أن إىل بمصاريفي، هو يتكفل أن يصح ال أنه اعتقادي يف ألنه كيلوجرامات؛ خمسة وزني
«سانتا هو معروف مطعٍم يف العشاء عىل ودعونا اإلسكندرية إىل وزوجته أحمد عمي جاء
وكان دفع. الذي هو عمي ألن الطعام فيها أتناول لم التي األيام وعوضت وأكلُت لوتشيا»
شهر يف كانت كما بقيت ليتها يا ويقول بعُد فيما القصة هذه يروي أن لثروت يحلو

نهائيٍّا. األفكار هذه ت تغريَّ الزمن مرور مع وطبًعا العسل.
الكامل شارع يف الزمالك يف الجديد بيتنا إىل وُعْدنا خري عىل العسل شهر وانتهى
ثروت ذهب زواجنا أيام أوائل ويف الرفيع. بذوقها أبي زوجة أثثتْها شقة وكانت محمد،
وحدَّد به رحيًما أبي فكان شهر، يف بيتنا مصاريف يكفي الذي املبلغ عن ليسأله أبي إىل
ونذهب األقل، عىل اليوم يف مرتنَي السينما إىل نذهب كنا ألننا أسبوع؛ من أكثر يكفينا مبلًغا
كورسال» «نيو مطعم يف أحيانًا غداءنا ونتناول األسبوع، يف ثالثة أو مرتنَي املرسح إىل
فيلقنوننا ألبيه التليفون منا كل يمسك مرتباتنا تنفد وبعدما الحمام، كازينو يف وعشاءنا

نجدتنا. إىل يهبُّون ثم التدبري يف طويًال درًسا
زيارتهما ننتظر وكنا وأحبتاني، أحببتهما وقد ثروت، شقيقتَي نستضيف وابتدأنا
من عرشة والثالثة عرشة الخامسة يف الشباب بواكري يف كانتا أسبوع، كل الصرب بفارغ
إال يخرجان ال أبيهما بيت ففي األحالم؛ من حلًما لنا زيارتهما تعتربان وكانتا عمرهما،
يف البنات خروج كان فقد األهل، من طويل وتردٍد منهما ُملحٍّ رجاء وبعد شهر، كل مرة
ابنة التالية األسابيع يف معهما اصطحبتا أن سعادتهما شدة من وبلغ نادًرا، الوقت ذلك
أال الثالث؟ الضيف سنتحمل إننا لكما قال من ضاحكة: لهما أقول وكنت سلوى عمهما
يتحملن أن مستعدات الثالث الضيفات وكانت بكما، رحبنا أننا ذنبنا أهو ضيفتان؟ يكفي

ويتسلَّني. ويسهرن يخرجن دمن ما منها وأكثر بل املداعبات هذه
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ألسهر عيلَّ ونادين فراشهن إىل ذهبن واملرسحيات باألفالم مشحون يوٍم وبعد
حجرتي إىل العودة أردت وملا الليل، منتصف بعد ما إىل والسمر الحديث وأخذنا معهن
مًعا لنستأنف باملفتاح، الباب أقفلن الخروج حاولُت وملا شديد، باحتجاٍج يمنعنني كن
يعنف فكان السينما، أخبار أبيهن عىل يقصصن كن بل بهذا يكتفني ولم واملرح، الضحك
ال أنا لهن: يقول زوجي وكان املالهي، إىل الكثرة بهذه اصطحابهن من ويمنعه زوجي
استئصال لجراحة زوجي احتاج أن وحدث والتعنيف. التعب إال لكن إكرامي من أجني

التنفيذ. وتأخر التشخيص لتأخر نظًرا كبرية عمليًة وكانت الزائدة
نراه كنا فقد أبي؛ زوجة وتشجيع بتشجيعي املستشفى إىل وذهبنا اليوم دنا وحدَّ
ساعتني، يف ساعة، نصف العادة يف تستغرق التي العملية، وأُجريت وعصبيٍّا، متأمًلا متعبًا
طبًعا فهي الالئمة؛ والدته نظرات أحتمل ولم قلوبنا، وخفقت جميًعا أعصابنا وتوترت
املوقف هذا عن مسئولة وتلقائيتها قلبها بطيبة واعتربتني الجراحة، عىل موافقة تكن لم
إال ينطق يكاد ال الثقيل، املخدِّر تأثري تحت زال ما وهو غرفته إىل أخريًا وخرج الدقيق.
ويسمعه إليه، ينظر ابنه رسير جانب إىل ووقف القلق، يملؤه وقلبه أبوه ودخل باسمي.
محرجة بعيًدا واقفة وكنت أقرتب، أن األب مني فطلب ذراعيه؛ الهواء يف يل ويمدُّ يناديني
وهو — يكلِّم وأخذ شديد، وبحذٍر تردُّد بعد واقرتبُت األهل، أمام العاطفي املوقف هذا من
واستعاد أفاق إن وما يل. حبه عن لها ويحكي بلُغتها اإلنجليزية املمرضة — نائم نصف
الحب بني والكربياء، الكربياء بني الرصاع وكان جديد، من املناقشات بدأت حتى نفسه
أثبت وأخذت ت فتجربَّ يل؛ الجارف بحبه أحسُّ كنت وسنوات سنوات واستمر والحب،
الصوت نغمة عىل آخذته الهفوة، عىل عاتبته الشباب. بقوة كياني عن وأدافع وجودي
ولكن البيت، منا كل وترك وتقاطعنا، تخاصمنا، الصدور، تخفي وما األعني خائنة وعىل
دائًما. البيت إىل يعيدنا ق املتدفِّ الحب وكان هذا، لكل يشفع كان قلبينا يف الكامن الحب

كان فقد كزوجة، وليس كخطيبة يعاملني أن أريد أنني هي حياتي عقدة وكانت
الجواب إىل القرار من الصوت فريتفع الزواج بعد أما رقيقة، والكلمات خافتًا الصوت
بعدوانية، فأجيبه مشاعري تصدم األزواج بطريقة كلَّمني كلما وكان تدريجيٍّا، تقلُّ والرقة
هذه ولوال — الحق ومعه — يغضب ثم ب، ويتعجَّ فيحار السبب، يفهم ال طبًعا وهو
أن هلل أحمد ولكن سنوات، الحال هذه عىل وبقينا أهدأ، مساٍر يف حياتنا لسارت العقدة
وأن الزوجات ككل زوجة أكون وأن الواقع، األمر أقبل أن واستطعُت زواجنا عمر يف مدَّ
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الشباب بني ما وشتان الكهولة، إىل وصلنا قد كنا ولكن فات، ما بعض عن أُعوِّضه
والكهولة!

آلخر، وقت من «غزالة» قريته إىل يسافر أن معتاًدا كان الزواج سنوات أوائل ويف
أحدنا احتدَّ املكاملة أثناء ويف مساءً، هناك إىل وصوله عند بالتليفون وكلمني مرة وسافر
لالتصال اشرتاك عندنا يكن ولم جنوني، وُجنَّ وجهي، يف التليفون فأغلق اآلخر؛ عىل
وأقفلت فأرسعُت ثانيًة طلبني أن إىل عروقي يف يغيل والدم وبقيُت القاهرة، بخارج
طلبتك إنني يل: قال الغضب وزال عاد وعندما أنام. أن واستطعت وجهه؛ يف التليفون
وهذه ذلك، من أمكِّنك أن فأردت اإلهانة؛ تردِّي أن قبل تنامي لن أنك أعرف ألنني ثانيًة

اآلن. حتى أذكرها أزال وال نفيس يف أثَّرت أنها إال بساطتها رغم عىل القصة
أقع؛ أن وكدت قدمي تعثرت بالحديقة مرورنا وأثناء لنا، عمة لزيارة يوًما ذهبنا
ترصخ ال له: قلُت أن إال مني كان ما ولكن ولهفة، عيلَّ خوًفا عالية رصخًة زوجي فرصخ
اللهفة. هذه منه أستحق ال إنني يل وقال مني، بروًدا هذا واعترب الدهشة فتملكته هكذا!
أحد يسمع أن خجلت أنني هو عمره من وقت آخر إىل زوجي يفهمه لم الذي والواقع
ما هذا ولكن الخاطر، هذا بباله يخطر لم أنه وأظن مشاعر، من بيننا ما ويعرف رصخته
وكنا نفسه، يف أثرت أنها إال السنني، ميض بعد حتى له أرشح أن أيًضا وخجلت به شعرت
كالطيور أحراًرا فكنا بعُد بأبنائنا ُرزقنا قد نكن ولم اإلسكندرية يف الصيف نقيضشهور
السيارات نادي هو املفضل مكاننا وكان نشاء، وقت أي يف نشاء حيثما نذهب السماء يف
البحر، يف وجالل وبتؤدة رويًدا رويًدا تغيب وهي ونتابعها الشمس غروب نشاهد حيث
الشعر؛ ترديد يف الوقت نقيض املغيب وبعد وانرشاًحا، سعادة نفوسنا يمأل منظرها وكان
شوقي. شعر يقول وهو الغزل يف أبي شعر أقول أنا منه، يحفظه ما أجمل منا كلٌّ يقول
يف الشوقيات حفظ إنه يل يقول زوجي وكان بمروره، نشعر نكاد وال الوقت ويميض
الشعر يعلمنا كان أبي إن له: أقول وكنت القمر، ضوء يف يقرؤها كان وإنه الرب، رأس
وكنا نحفظه، حتى وراءه نردده ونحن يقوله وكان وأنا، وأخي أختي أطفال؛ ونحن
السفر ملل بها نقتل كنا التي الشعرية املطارحة يف لنستعمله خصيًصا الشعر نحفظ

الطويل.
بالحديث الوقت وقطعنا القاهرة، وبني بينها طويلة واملسافة أسوان إىل مرة وسافرنا
يتغنى وأخذ للشعر، حفًظا الناس أكثر من وهو الشعر، يقول هو أخذ ثم والقراءة،
وجهي م وتجهَّ الغضب بي استبدَّ أن إىل شوقي؛ أحمد الشعراء أمري بشعر طويلة ساعاٍت
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بيتًا يذكر لم أنه الواقع ولكن شيئًا، له أُقْل لم السبب عن سألني وملا مني، الرغم عىل
اإلعجاب. أشد به ويعجب الكثري، منه يحفظ أنه أعرف وأنا أبي، شعر من واحًدا

شهور أوائل ويف منه. وتعجب ودهشة مني كبرية «بتكشريٍة» أسوان إىل ووصلنا
يذهب أن زوجي من — الريف أهل كعادة بابا يا أناديه وأنا — أحمد عمي طلب زواجنا
ولكني أعرتض أن فحاولت تقاَوم، ال إنها يُقال وكان حينذاك، ا جدٍّ معروفة فنانة منزل إىل
وكانت سيارتها، رشاء إجراءات معها يُتمَّ أن منه وطلب طلبًا، لعمي أردَّ أن أستطيع ال
واستقبلته امليعاد يف ثروت وذهب عربي. أمرٍي من هدية تها تلقَّ حينما للبيع عرضتها قد
وأعطته الصفقة وتمت يسرتان، مما أكثر يظهران شفاَفني و«روب» نوم بقميص الفنانة
ما لعمي ثروت وحكى الفنانة. عيون يف غزل السلسلة عىل مكتوبًا وكان السيارة، مفاتيح

سامًلا. بيته إىل زوجي وعاد بنفسه، يذهب لم أنه عىل عمي وندم رآه،
سنوات أوائل يف كثريًا نخرج كنا فقد القصة؛ هذه لنا أحمد بابا مداعبات ومن
ُخلٍق وعىل مطلقة شابٌة صديقٌة يل وكانت اليوم، يف مرتنَي السينما إىل نذهب وكنا الزواج،
يف لشابة مسموًحا يكن لم الوقت ذلك يف ألنه معنا؛ للخروج ندعوها دائًما فكنا عظيم،
جميًعا وكنا معنا، يوميٍّا تخرج فكانت لها؛ صديقات مع حتى أو وحدها تخرج أن سنها
قلت فالنة؟ صديقتك مع دائًما أتخرجني يل فقال عمي أزور كنت يوم ويف بذلك. سعداء

ثروت. من تتزوج ابنتها أن لو تتمنى إنها يل قالت والدتها إن يل: فقال نعم، له
يف يفكرون لعلهم أدراني وما لنفيس قلت أنني إال يمزح أنه أعرف أنني رغم عىل
أدعوها أال وقررت املظلومة، صاحبتي ناحية من درجة ١٨٠ أنقلب بي فإذا فعًال؛ ذلك
صديقتك وكلمي السينما إىل نذهب هيا زوجي: يل قال يوم ويف ذلك. بعد معنا للخروج
دعابة كانت وهكذا يجب. ولم فبُهت باألسئلة؛ وأحارصه فيه أنفجر بي فإذا معنا، لتأتي
ذنب ال فهي هي؛ كما بقيت صداقتنا ولكن الخروج. من صديقتي حرمان يف سببًا عمي
مرًة تزوجت أن إىل املنزل حبيسة هي وظلت الجد، مأخذ عمي دعابة أخذت أنني إال لها

عنها. وأُفرج أخرى
فاجأنا فقد ١٩٦٧م، سنة يناير يف كانت أوروبا إىل مًعا فيها سافرنا مرة وأول
كان الوقت نفس ويف العامة، املخابرات يف بارًزا عضًوا وكان خرض» «محمود صديقنا
أن «استطعت لثروت: قال حني فاجأنا لنا؛ املقربني أقرب من وهي أباظة لراوية زوًجا
األشياء، أصعب من الوقت هذا يف السفر وكان الخارج.» إىل بالسفر إذنًا ولزوجتك لك آخذ
العالج إىل يحتاج الذي املريض وحتى للمرىض، إال به يُسمح ال الحدود أضيق يف وكان
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«القومسيون» هذا يُعَقد وقد مرضه، من للتأكد طبي «قومسيون» عىل يُعرض الخارج يف
عىل يحصل وال دوره، يأتي حتى لالنتظار يضطر ولكنه املريض، حالة تسوء أن بعد
بالسليم؟ بالك فما للمريض بالنسبة هذا كان الحظ. املريضسعيد إال «القومسيون» قرار
حتى املوت عىل مرشفني أو ضباًطا فلسنا أنفسنا؛ نصدق نكاد ال وكنا غامرة فرحٌة تملكتنا
اآلن. إىل الجميل هذا له ننَس ولم خرض» «محمود صديقنا وشكرنا بالسفر، لنا يُسمح
ووجدتني ثواٍن إال هي وما السفر، تكاليف نملك ال أننا تذكَّرنا والسعادة الفرحة وبعد
ل وتكفَّ تتسابش.» ما فرصة «دي تردد: دون فقال حدث؛ ما عليه وأقصُّ أبي إىل أذهب
طريقة إىل اهتدى أن إىل وسيلة عن يبحث فأخذ وثروت، أنا سفري بتكاليف الفور عىل
أو بوسيلة منه، وطلب كتابًا له نرش قد كان لبناني بنارش اتصل فقد السفر، هذا له تحقق
يتعامل البنك وهذا جنيف، يف بنك عىل سويرسا إىل لبنان من مستحقاته يحول أن بأخرى

له. صديق معه
السيدة وجدنا لنا محطة أول روما ففي مبارًكا، سفًرا وكان وسافرنا، االتفاق وتم
أوالدها مرصمع غارت قد وكانت األباظية، للعائلة صديقة وهي الدمرداش» القلوب «قوت
عىل الحكومة واستولت الحراسة تحت وُوضعت األغنياء، أغنى من كانت ألنها الثورة بعد
سيارة الكريمة السيدة هذه لنا خصصت النيل. قرص كوبري عىل يطلُّ كان الذي بيتها
تمثال يرى أن ا ُمرصٍّ ثروت وكان روما، يف بها لنتجول األكرب ابنها يقودها «مرسيدس»
وسط يف ربوة عىل مكان يف كان إنما متحف يف موجوًدا يكن ولم أنجلو، ملايكل «موىس»
التمثال ولهذا وجدناه. أن إىل ويبحث يسأل صديقتنا ابن وهو سائقنا فأخذ املدينة،
نحته أتم أن بعد العظيم الفنان صانعه أن «وهي طفلة وأنا أبي يل حكاها شهرية قصٌة
له: ويقول التمثال عىل ويرضبها عصاه يأخذ أن من يتمالك فلم بعظمته فأُخذ إليه نظر
هاشم» «نجيب الكبري املربي هو إيطاليا يف مرص سفري وكان أراد. ما لزوجي وتم انطق!»
دائًما يشكوه كان ألنه جيًدا ويعرفه الثانوية، املدرسة يف ثروت عىل ناظًرا كان الذي
كوالد هاشم» بك «نجيب وعاملنا صباًحا. الدخول ميعاد عن لتأخره باشا دسوقي لوالده
التابعي» «محمد الفاتيكان يف سفرينا أنىس وال جميًعا. وأحببناهم الكريمة بعائلته وعرَّفنا
«نجيب السفرية زوجت وتبادلت بأمرنا، اهتما وكيف أيًضا، األرسة أصدقاء فهما وزوجته
إىل الذهاب يف وخصوًصا بي االهتمام التابعي» بك «محمد السفري وزوجة هاشم» بك
مضطرة نفيس أجد وكنت عندها، ل امُلفضَّ املحل إىل تصحبني منهما كلٌّ وكانت املحالت،
روما من سفرنا وعند االزدهار. منتهى يف تكن لم امليزانية أن مع لهما مجاملًة للرشاء
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«املرسيدس» بسيارته املدرسة يف لثروت زميًال وكان السفارة مستشار أوصلنا باريس إىل
هناك الدكتوراه يُحرضِّ كان الذي أباظة» الدسوقي «إبراهيم قابلنا باريس ويف املطار، إىل
يف الكائنة شقته عن لنا تنازل وقد الوفد، جريدة يف اآلن الكبري والكاتب املحامي وهو
وضواحيها. باريس يف بها لنتجول له صديق سيارة واستعار روسو» جاك «جان شارع
للطريان، مرص رشكة يف يعمل وكان أباظة» «إبراهيم أيًضا باريس مطار يف واستقبلنا
أمينة. الجميلة زوجته تصنعها مرصية أكالٍت عىل منزله إىل ويدعونا دائًما يالزمنا وكان
مًعا ترجما وقد إليه ا جدٍّ املقرب زوجي صديق وجدنا وهناك لندن، إىل ذهبنا باريس ومن
ويملك هناك ثقافيٍّا ملحًقا وكان البشري» هللا «عبد وهو و«شتاينبك» «همنجواي» أعمال
هذه يف اإلكرام هذا كل لندن. يف إقامتنا طوال أمرنا توىل وقد اإلنجليزية، اللغة ناصية
الرغم عىل ا ً ميرسَّ سهًال يشء كل ثروت ووجد فقط، الشخصية للصداقة راجًعا كان الرحلة
وكنت املواصالت. ويف املدينة معالم عىل التعرف يف صعوبة يجد مرة ألول املسافر أن من
أية لك ليس أنه رغم عىل كامللوك نسافر جعلنا قلبك وطيبة نفسك صفاء إن له: أقول

واحرتامهم. الناس بحب محاط أنت وإنما رسمية صفٍة
إننا له: وقلت مرة، ألول نسافر أننا يعلم فهو علينا وأطمئنه أشكره ألبي وكتبُت

مرسيدس. إىل مرسيدس من جوالتنا يف وننتقل ا جدٍّ سعداء
«برطمانًا» يده يف يحمل دسوقي وكان املطار، يف أوالدنا استقبَلنا القاهرة إىل عدنا وملا
أهو املرصان، عملية عملت «لقد وقال: السعادة، غاية يف وهو وجهنا يف به ح لوَّ صغريًا
ثانية.» مرة أبًدا عنك أغيب «لن له: وقال صدره إىل أبوه وضمه فانزعجنا البطرمان.» يف
أمري شعر من بيتنَي يل وقال ثروت إيلَّ فنظر عمره، من الثامنة يف وكان دسوقي فبكى

أوالده: عن الشعراء

ف��راق��ه ي��وم ك��ي��ف ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا َزْورة ف��ي خ��روج��ه ألج��ل ب��ك��ي��ا
إش��ف��اق��ه م��ن ال��روح إل��ي��ه ُردَّت ن��داه��م��ا ي��وم��ذاك ي��س��م��ع ك��ان ل��و

جمال يف فيها يتغزَّل أخذ قصرية، قصًة كتب القصرية القصص كتابة يف بدأ وملا
الزرقاوين عينيها ويف كتفيها، وعىل جبينها عىل املنسدل الذهبي شعرها ويف بطلتها
القصة فخبأت اإلطالق، عىل عيلَّ تنطبق ال األوصاف هذه ألن الغيظ فتملكني الواسعتني؛

غضبه. ألُثري حصني حصن يف
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إنني له: فقلت قصته فيه كتب الذي «الكشكول» عن سأل الخارج من عاد وعندما
«أنت له: وقلت القصة، له أظهرُت إثارته يف مأربي بلغُت وملا ثائرته، فثارت أره. لم
الوحيد الرشط هي الزرقاء والعيون الذهبي الشعر أن تعتقد هل الخواجة.» عقدة عندك

بالشقراوات. كثريًا أعجب أنا منتقًما يل فقال للجمال؟
أناقتها فيها ويحب زينتها، إظهار يف تبالغ التي املتكلِّفة املرأة يحب ال وكان
مثل بحدَّة مثًال كالسياسة العامة املواضيع يف تتكلم التي املرأة يحب وال وبساطتها،
له وكان األوسط. الرشق مشاكل تحل أن مناقشتها يف تحاول أن يحبها وال الرجال،
تشفع ولم متخصصة، ليست وهي واإلشعاع الذرَّة عن تتكلم سيدة مع قاسية مناقشٌة

عنده. أنوثتها لها
التليفزيون شاشة عىل إبراهيم نجوى الجميلة املذيعة رأى كلما أنه أضيف أن وأحب
عاٍل: بصوت ويقول بوجودي يبايل وال الشاشة عىل وهي املقعد عىل من لها يقول كان

أمامه. ظهرت كلما اإلعجاب هذا ويتكرر قمر!» «أنت
«هذا يل: ويقول شديد باهتماٍم يتابعه وكان «التليفزيون» يف مسلسل يفوته ال كان
عما تماًما مختلفًة بعضها يرى أن اعتاد فقد «التليفزيونية» أعماله أما شغل.» يل بالنسبة
السبعينيات يف مسلسل له وكان فقط.» كتابتي عن مسئول «أنا يقول: كان ولكنه كتب،
الطب، كلية يف أوىل سنة يف والده وكان ذراَعيها، بني أمه تحمله الوالدة حديث طفٌل فيه
حجمه نفس ويف أمه، ذراع عىل محموًال الطفل يزال وال سنوات سبع بعد األب وتخرَّج
وُعرض بكتابي؟! فعلتم ماذا فيه: ويرصخ امُلعدَّ يطلب أن زوجي يتمالك ولم ُولد، عندما

اسمه. يحمل فقط ولكنه صلة بأية لكتابه يمتُّ ال سينمائي فيلٌم له
ال أراه، أن أريد ما أُقرِّر الذي أنا إنني ويقول: الفيديو أفالم يشاهد أن يحب وكان
يف الفيديو مكتب إىل أذهب أن دائًما مني ويطلب التليفزيون)، (يقصد أحد يفَّ يتحكم
أتعب أن أحب ال عميل من أعود عندما يل: ويقول وخفيفة، مسلية أفالًما له ألختار الزمالك
ح فرتشِّ تافًها، فيلًما وأختار الفيديو مكتب إىل فأذهب األفالم. أَتْفه يل فاختاري ذهني
عيلَّ تعرض آخر يوٍم ويف صديقي» «الفول فيلم أعطيني لها: فأقول ا جادٍّ فيلًما البائعة
كده»، هي كده تجيلها كده «تجيبها فيلم أعطيني بل لها فأقول معروًفا تاريخيٍّا فيلًما
ظاهر: انفعال يف قال عاد فلما السائق، أرسلت وإنما بنفيس أذهب لم التايل اليوم ويف

أوي». وحش «كالم يل قالت البائعة
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قالت؟ ماذا –
العقلية بهذه وهي السيدة هذه مع يعيش أن أباظة ثروت يستطيع كيف قالت –

التافهة؟
ال فأنا أتتبعها وال إليها أنظر أحيانًا بل باملرة، األفالم هذه أشاهد لم ألني فضحكُت
مشحون فرأسه األفالم، هذه مشاهدة يف زوجي رغبة م أتفهَّ ولكني بطبعي، التفاهة أطيق
ف يخفِّ أن فيحاول وترهقه؛ تفكريه تتعب كبرية مسئولية وهي متنوعة، كثريٍة بقضايا
نجيب أفالم مشاهدة إىل يسعى وكان تغلبه، كانت الفنية حاسته ولكن النوم، قبل منها
جديد، من يعيدها كلها األفالم تنتهي وملا فيلًما يشاهد ليلة كل الفيديو، يف كلها الريحاني
لم أنني إال الريحاني بنجيب الشديد إعجابي رغم وعىل حوارها، من كثريًا يحفظ وكان

الشكل. بهذا حياتنا يشاركنا أن أحب أكن
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أمينة أبي زوجة اسم عىل أمينة وأسميناها طفلة بأول هللا رزَقنا سنوات ميضخمس وبعد
أقل وهو اسمها، عىل أسميناها وقد أمنا، وفاة بعد هللا بها أكرمنا التي األم وهي صدقي،
وبدأ مدلَّل، كشباٍب فيه فنا ترصَّ الذي العهد ومىض مشاعرنا. به لها نُظِهر أن نستطيع ما
الذي كهفه اآلخر منا كلٌّ ويعترب قوة، من أوتي ما بكل ويسانده لآلخر يده يمد منا كل
وويل طفل، أول من لألم فويل األوالد؛ تربية عىل الخالف بدأ ولكن األيام. من يحميه
ألنها بدورها تعاني واألم أمه، خربة عدم من يعاني األول فالطفل أمومة؛ أول من للطفل

ُمعذَّب. فكالهما الصغرية؛ املخلوقات هذه مع ذلك قبل تتعامل لم
الخالفات بدأت ثروت، والد باشا دسوقي اسم عىل وهو دسوقي جاءنا عاَمني بعد
يسخر زوجي وكان األطفال، تربية كتب يف قرأُت ملا وفًقا املواعيد يف الدقة أريد كنت ألنني
أُكرِّر أن عيلَّ وكان لهم، اشتاق ألنه يناموا أن بعد األوالد ويوقظ ومني مواعيدي من
ينامون ممن أطفايل يكن ولم أطفالها، تُنيم عندما أمٍّ كل تعرفه الذي الشاقَّ املجهود
أطفاٌل فيه الريف يل: يقول زوجي وكان الصحية بالقواعد ك التمسُّ يف أُبالغ كنت بسهولة.
حزبان؛ بيتنا يف ويتكوَّن األيام وتمر الصحية. القواعد هناك أحد يراعي وال يجب، مما أكثر
هم النظام، أريد الفوىضوأنا يريدون هم وحدي؛ فيه أنا وحزب واألوالد، زوجي فيه حزب
يريدون هم الصغار، األشقياء هؤالء أيدي عىل الرضب أريد وأنا الغلط يف التسامح يريدون
يف التليفزيون شاشة أمام السهر يريدون هم القديمة، الرتبية أريد وأنا الحديثة الرتبية
— أريد وأنا الحرية — دٍم ة وبخفَّ — يريدون هم املبكر، النوم أريد وأنا الصغرية السن

األغلبية. ضد وحدي ألنني أدائي يف أشك أحيانًا وكنت والربط. الضبط — بجدية
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هو (أي دعينا وقال: ثروت غضب املائدة عىل فقط أوجههم أن حاولُت كلما وكنُت
نكًدا. وكفى حالنا يف واألوالد)

الحديث؟ إليك أوجه لم وأنا األطفال مع نفسك تُدخل ولَم –
وشأنهم. األوالد تدعني وال االنتقاد دائمة أنت –

وإذا يفعل؟ فمن أفعل لم وإذا يأكلون، كيف أعلمهم أن عيلَّ ويجب واجبي، إنه –
الدنيا؟ يف وجودي جدوى فما بواجبي أقم لم

دائًما. باكني أوالدي أرى أن أحتمل ال إنني –
أربيهم. إنني –

وشأننا. دعينا باهلل –
سعداء واألوالد هو ويبقى وحدي، وأجلس محتجة الغرفة أترك بأن املناقشة وتنتهي

هانئني.
فأنا وعنفتها أنا وعاقبتها ورفضت طلبًا أمينة من طلبت إذا أنني زوجي ويرى
وأريد طبيعية غري أمٌّ فأنا جانبها وأخذُت األوالد أحد املدرسة ناظرة يل شكت وإذا ظاملة،
أكفُّ ال ولكن أوالدي وتمرد زوجي اعرتاضات ل أتحمَّ أن إال إذن عيلَّ وما العدل؛ أدعي أن

التوجيه. عن
ليلة يف التليفزيون وأمامنا الغرفة يف معنا أوالدنا نأخذ أن الشتاء يف عادتنا كانت
— سنوات أربع عمرها وكان — أمينة حرمت مرة ويف املدرسة، عطلة ليلة وهي األحد
علينا الباب تفتح وكانت اآلن، أذكره ال ذنب عىل لها عقابًا معنا التليفزيون مشاهدة من

وحشة. أنا غلطانة، أنا مصطنعة: عذوبة يف وتقول
تذنبيني حق لك تمثيلية: رقة يف وتقول تعود ثم قليًال وتختفي الباب تغلق ثم

مامي. يا
معنا أمينة تأِت لم إن وقال: تحدٍّ يف ثروت إيلَّ فنظر ثانيًة؛ وتختفي الباب وتغلق

فسأبكي. اآلن
الحد. عن زائًدا ألوالده وحبه عطفه كان وهكذا

«أنا شعارها ملل، دون وساعات ساعات تناقش أن الصغرية الشيطانة وتستطيع
الذي العطر ماما يا هاتي عرشة: الخامسة يف وهي وتقول وتعود الطوفان.» وبعدي

تستعملينه.
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أحبه. إنني ملاذا؟ –
غريه. عندك إن ثم أيًضا، وأنا –

أيًضا. وأنت –
نصفه. أعطيني –
استخسار؟ أهذا –

يدك. يف التي األسورة هذه أعطيني إذن –
تضيعني. ولكنك تلبسني ال أنت –

العني. ظل أعطيني –
تعجبك؟ التي هي القليلة األدوات هذه فهل املاكياج، بأدوات تفيض حجرتك إن –

صغرية. شابٌة أنا –
يشء. من أحرمك ال دمت ما ل أتجمَّ أن حقي ومن الحياة قيد عىل زلت ما وأنا –

تقرئني. الذي الكتاب أعطيني –
مصادرتك بسبب أكملها ولم بدأتها التي الكتب عدد أحيص أن أستطيع ال إنني –

أتنفسه. الذي الهواء تريدين إنك باملرة: قويل لها،
سينه. تتنفَّ الذي الهواء أريد –

الحياة. فداؤها ابتسامة وتبتسم
عىل وربت قلبه أعماق من فضحك أتنفسه الذي الهواء مني تطلب وهي أبوها ودخل

عجيبًا. أمًرا تطلب أمينة أن يَر لم أنه وأظن شعرها،
غًدا. امتحان فعندك القرآن احفظ هيا املدرسة: من عودته عند دسوقي البني وأقول

عليك. وسأقرؤه املدرسة يف حفظته إنني –
النطق. ويف التشكيل يف وأخطاء سليم، واحد حرف فيه ليس مفهوم غري كالًما وقرأه

بالتشكيل. اقرأ –
عليه؟ أنت مني تصمِّ فلماذا بذلك تطالبنا ال امُلدرِّسة إن –

وأنت جميل أسلوبه إن ثم صحيحة، قراءًة نقرأه أن ويجب هللا كالم القرآن ألن –
أسمعه. أن أريد ال تجعلني هذا بنطقك

وأكثر معرفة أكثر أنِت هل نفيس؟ أتعب فلماذا ننطقه؛ وال االمتحان يف نكتبه إننا –
امُلدرِّسة؟ من دقة

فقط السبب لهذا واللغة؛ القرآن حول يدور ابني وبني بيني النقاش موضوع وألن
بشدة، فعنَّفه والشكل؛ بالنطق اهتمامه وعدم بحفظه، ابنه استهانة وهاله األب تدخل
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فقد عارًما؛ حبٍّا تحبه ألبيه جدته وكانت يُقرأ. أن يجب كما القرآن قرأ أن إىل معه وبقي
الوقت هذا يف الجدات وكانت صبي، وألنه حياتها، كل كان الذي زوجها اسم عىل ُسمي
أُنزل. كما القرآن يقرأ دسوقي فخر: بكل ألبي تقول وكانت اإلناث، عىل الذكور يفضلن

العلن. يف منه أكثر الرس يف بتعاليمه وتمسك دينه يف تعمق دسوقي كرب وملا
العربية اللغة مدرس من يهرب أن أراد عمره من عرشة الثالثة يف دسوقي كان عندما
ميعاده عن متأخًرا جاء أن إىل ينتظره أن وأرصرُت فغضبت تأخر، املدرس أن بحجة
بيني مشادة حدثت اليوم ذلك مساء ويف خاصمني، ولكنه غيظه دسوقي فكتم ساعتني،
وذهب غاضبًا الغرفة من خرج ثروت أن أذكره الذي ولكن سببها أذكر ال أبيه وبني
يروح قليل منذ أغضبته الذي ابني رأيت عندما وذهلت أخرى، غرفة يف الليلة ليقيض
لنقل وإنما النظر وجهات ليقرب ال أبيه؛ وحجرة حجرتي بني ونشاط بهمة ويجيء
والكتاب، «األباجورة» ليأخذ يغني وهو مرسًعا يعود ثم الجديدة، الغرفة إىل أبيه «راديو»
املظاهر هذه أطيق ال أنني جيًدا يعلم وهو «الرتموس»، يأخذ أن نيس ألنه مهروًال يرجع ثم
لنفيس: وقلت ثائرتي فثارت شماتته؛ يل يُظهر أن عىل أرصَّ ذلك مع ولكنه البيت أهل أمام
مشاعري عكس عىل أترصف مرة وألول فيه. أنا وألشمتن الصبيانية األعمال تلك ألنهني
يحتمل مما أكثر تفعله ما إن له: وقلت متشنِّجة بابتسامة حجرته يف زوجي إىل وذهبت

يكن. لم شيئًا وكأن مكانه إىل هذا كل سأنقل األمر،
معي. تتشاجرين أعود وعندما النهار طول أتعب إنني –

ذلك. لكل داعي وال اآلن املشاجرة انتهت لقد –
ومشينا والرتمس، باألباجورة أمسك وأنا والكتاب بالراديو يمسك هو غرفتنا إىل وُعدنا

يفَّ. فرحته تتم لم ابني أن نفيس يف وفرحت الصغري، الرشير أمام املوكب بهذا
أمينة أرادت فقد عليه؛ ويمكرون له نهاية ال الذي وحبَّه طيبته أوالده ويستغل
وحدها تسافر أن أحب ال ألنني فرفضت األبيض البحر بموانئ تمر رحلة يف تسافر أن
ال أمينة ابنتي ولكن أعرفهم، ال آخرين مع رحلة يف عمرها من عرشة السادسة يف وهي
هذه يف ستكونان ووالدتها صديقتها إن له وقالت أبيها من ولكن الطلب فأعادت تيئس،
وال الصديقة أعرف ال أني ولو بالفكرة حينئٍذ فرحبُت حمايتهما؟ يف تذهب ال فلَم الرحلة
وتحدد الرحلة مصاريف ودفعنا حال. كل عىل مثيل أمٍّ رعاية يف ستكون ولكنها والدتها
ترعى كما أمينة ترعى أن ألوصيها تليفونيٍّا صديقتها بوالدة فاتصلُت السفر ميعاد
ومثقف مدرَّب صوت واستكانة؛ نعومة فيه هامس صوٌت التليفون يف وجاءني ابنتها،
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مع تسافر لن أمينة أن واللحظة التوِّ يف فقررت بدني؛ منه اقشعر صوت معينة؛ ثقافة
تتمناها رحلة من البنت تحرمني هل مني: فسخر لزوجي؛ القصة ورويت الصوت، هذا

للصوت؟ ترتَْح لم أذنك ألن بلهفة؛ وتنتظرها
معني. نوٍع من المرأة إال يكون أن يمكن ال الصوت هذا أخطئ، ال أنا ضاحكة: فقلت

ابنتك. ارحمي –
الصوت؟ هذا مع رحلة يف أرسلتها إذا ابنتي أأرحم –

ارحمي. ، ستُجنُّ البنت –
أرحم. لن ال –

ثائرتها هدأت وملا وبكائها. وثورتها احتجاجها رغم عىل الرحلة إىل أمينة تذهب ولم
…؟ تعمل صديقتي أم مامي يا أتعرفني وقالت: بجانبي وجلست جاءت

تعرفني؟ وكنِت أسود، خرب يا –
أحافظ التي فأنا عيلَّ؛ يحافظ ملن محتاجة لست إنني يضريني؟ ماذا ولكن طبًعا، –

نفيس. عىل
تخطئ؟ لم أُذني وأن حق عىل أنني تعرفني وأنت بالظلم وترمينني –

تستاهل. الرحلة –
بجانبك. الوقوف عن ليكفَّ ألبيك سأقول ضاحكة: وقلت

من؟ مع ستسافر كانت ابنتك أتعرف –
من؟! مع –

… تعمل سيدة مع –
أسود! خرب يا –

حق. عىل كنت إنني أقول أن حاجة يف لست –
ابنته. عن يدافع كيف يدِر ولم

حديقة وإىل الحيوان حديقة إىل معهم ويذهب الكثري، وقته من أوالده يعطي وكان
ونعتربه دسوقي، سن يف وكان عمي ابن أباظة» «أمني معنا نصطحب وكنا هاوس، مينا
يصرب أن ثروت يستطع لم هاوس مينا إىل وصلنا فلما دميمة، مربيٌة له وكان لنا، ثانيًا ابنًا
منزلك؟ إىل به تأتني منظر أهذا عليِك، حرام لها: وقال خاله ابنة وهي أمني والدة وطلب
طوال أمني ابنك جانب إىل يكون وجه أهذا األوالد؟! مع نزهة يف يل ترسلينه منظر أهذا
ُولد أباظة» و«أمني غليله. شفى وقد إلينا وعاد الهاتف وأغلق وهللا، عليِك حرام الوقت؟!
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األمام من قميًصا ألبسوه إنهم حتى العادي الطفل حجم من أضعاف بثالثة أكرب وحجمه
أمني والدة خاله ابنة لزيارة ثروت ذهب يوم ويف جسمه، يغطي حتى الخلف من وقميًصا
القهوة معها ثروت ورشب القلق، راودها حتى معها ويمزح ابنها، سمنة عىل يعلق وأخذ
رسومات ورسمت منه قليًال وأخذت القهوة فنجان إىل املربية عادت خرج وملا وخرج،
ثروت عاد أن وتصادف الحسد، تمنع الرسومات هذه أن يُشاع وكان أمني، جبني عىل
إن ضاحكة فقالت أنا، قهوتي القهوة هذه خاله: البنة فقال حدث؛ ما ورأى الحجرة، إىل
الطفل يُمسَّ ولم معها وضحك حاسدة. عيوٌن امللونة العيون إن ويقال ملونتان، عينَيك

سمنته. زادت إنما يحسد ولم بسوء
املرصي والبنك األهيل البنك يف عمل ووسيًما، رشيًقا شابٍّا اآلن أصبح أباظة وأمني
فرتٌة مرت إن وما القطن، مجال دخل ثم ولذكائه، لكفاءته إليه األنظار ولفت الخليجي،
الرشق يف القطن مؤتمرات يرأس وأصبح أرساره؛ وعرف بدخائله ألمَّ وقد إال وجيزة

والغرب.
تُدخل أنها يعرف التي األماكن إىل معهم وخروجه باألوالد ثروت اهتمام إىل وعوًدا
من طارئ يمنعه الذي باليوم يعرتف وال عنده، ا جدٍّ ا هامٍّ البحر كان قلوبهم، عىل الرسور
وحتى صباًحا العارشة الساعة ومن البحر إىل الذهاب قبل ولكن «الشاطئ»، إىل الذهاب
األستاذ للقاء برتو قهوة إىل الذهاب وهو مقدس موعٌد عنده كان ظهًرا عرشة الثانية
أنا عليه أمرَّ أن إىل معهم ويبقى الحكيم، توفيق الكبري واألستاذ محفوظ نجيب الكبري
البالج ميعاد أن أباهما ليخربا ودسوقي أمينة ذهاب وعند البحر، إىل مًعا ونذهب واألوالد
لهما: يقول ثم حسابه عىل كوكاكوال يرشبا أن عىل الحكيم بك توفيق يصمم حان قد
إىل مًعا نذهب ثم السنة. يف مرة إال الكوكاكوال لكما أدفع ال فأنا القادم الصيف ميعادنا
الحديث يأخذهما ذواقة، صديٌق وهو أحمد الدمرداش الدكتور البحر يف نجد حيث املنتزه

املنزل. إىل العودة موعد يحني أن إىل والسياسة والشعر األدب يف
واإلعدادية، الثانوية املرحلة يف جميًعا وهم األرسة شباب حوله يلتفُّ كان البحر ويف
الرحمن وعبد محفوظ ونجيب الحكيم وتوفيق والعقاد حسني طه عن يكلمهم وكان
أجاب: الرشقاوي؟» الرحمن عبد هو «ومن قائلة: الفتيات إحدى فسألته الرشقاوي،
من وهو أباظة طاهر ولكن الفتاة، فذهلت حاًال.» اآلن واتركينا وجهي عن «اغربي
قليل.» بعد وعودي اآلن البحر من «اخرجي لها: قال الشبابية الندوة هذه عىل املداومني
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«ومن أباظة: طاهر فسأله ترششل عن تكلم والسياسيني السياسة عن يكلمهم كان وعندما
هؤالء كان ذلك رغم وعىل قليل. منذ الفتاة عىل ردَّ ما بمثل عليه ردُّه فكان ترششيل؟» هو
األوالد يشجع وكان البحر، عرض يف تعقد التي اليومية الندوات بهذه يتمتعون الشباب
مناسبًا يكن لم لو حتى موضوع أي ويف يشء كل يف األوالد يقرأ أن رأيه وكان القراءة، عىل
رأيي. من يكن لم هذا إن أقول أن من أملُّ وال فحسب، يقرءوا أن رأيه كان فقد لسنِّهم؛
لغة قسم اآلداب كلية أمينة ودخلت الدراسة يف طويل مشواٍر بعد األوالد وكربت
ويف واحد. بشهٍر االمتحانات قبل إال كتابًا تفتح ال فهي بأعجوبة؛ تنجح وكانت فرنسية
مربوك له وقال أباها الكلية عميد كلم النتيجة ظهرت وملا اليشء نفس حدث «الليسانس»
العميد وأعاد منه، ليتأكد ثانية العميد طلب ثم فعل رد أول يف ثروت ففرح نجحت، أمينة
إال يهدأ ولم اآلداب كلية إىل وتوجه سيارته أخذ أن إال ثروت من كان وما الكالم، نفس

الناجحني. مع اسمها رأى عندما
ولكنها هناك، املالية حالتها وانتعشت الدويل العربي املرصف يف عملت التخرج وبعد
يف صربي موىس الكبري األستاذ إىل والدها وأرسلها فاستقالت. البنوك؛ يف نفسها تجد لم
مجلة يف معه وعملت صالح رشدي الكبري األستاذ مكتب إىل بنفسه معها فذهب األخبار،
علم وملا املدبح. وعن وساكنيها، العوامات عن تحقيًقا وكتبت كاملة، سنًة ساعة آخر
جمال وعن الزهور عن تكتبي أن يجب لها: قال املدبح موضوع عن صالح رشدي األستاذ
ولكنها وجميلة لطيفة ابنتك له وقال أباها صربي موىس وكلم املدبح. عن وليس الطبيعة
منزيل إىل عدت وحينما الحركة، رسيعة الكالم، رسيعة الخاطر، رسيعة ألنها «روشتني»
يف وعملت ساعة آخر من أيًضا واستقالت «روشتني». أباظة ثروت ابنة لزوجتي قلت
من ترتجم الفضائية القناة يف الرتجمة قسم إىل انتقلت ثم األفالم، مراقبة قسم يف اإلذاعة
الكالب إليواء صغريًا مستشًفى تفتح أن فكرت ثم ناصيتها، تملك التي الفرنسية إىل العربية
فهذه السبب، يدري أحد وال بالطوب رميهم عىل دأبوا الذين األطفال من وحمايتهم الضالة
يمسح األجنبي الطفل نرى حني يف بإنسانية، تُعامل أن يجب هللا خلقها أرواح الحيوانات
وتعالجهم الكالب هذه تأخذ وهي وحنان. حب يف رأسه عىل ويربِّت الكلب ظهر عىل بيده
لألطفال؟ املستشفى هذا يكون ال ملاذا لها: يقولون الناس من كثريًا وتجد وتطعمهم
هذه يف يفكر أحد ال ولكن املدفوعة، وغري املدفوعة الحضانات يجدون األطفال إن فتقول:
عن وأحاديث الكريم، القرآن من سوًرا جمعت وقد املعاملة، سوء من امُلعذَّبة الحيوانات
ذلك يف ويساندها يعارضونها، من بها لتقنع بالحيوان الرفق عىل فيها يحثُّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي

السويس. جامعة يف األستاذ الستار عبد صالح والدكتور بهجت أحمد الكبري الكاتب
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والرقي، واألدب الرقة يف غاية رجل وهو رءوفمرشيف األعمال رجل من أمينة تزوجت
هادئة. زوجية حياٍة يف األمر بها واستقرَّ واإلنجليزية والفرنسية العربية الثقافة بني يجمع
بالحركة واسعة درايٍة عىل وهن بالتدريس، يعملن فرنسيات صديقاٌت أمينة البنتي
أباظة، وثروت تيمور ومحمود الحكيم وتوفيق محفوظ لنجيب قرأن فقد عندنا، األدبية
هالة لهم ويصنع البرش أرقى ويعتربهم األدباء يقدر الفرنيس الشعب إن لها: يقلن ودائًما
معروف، كاتٌب أٌب فلها هللا؟! أعطاها بما تتباهى ال أمينة أن كيف ويتعجبن التقديس، من

الكتاب. وكبار الحكيم وتوفيق محفوظ نجيب مقابلة لها هيأ
فلسفة قسم اآلداب كلية يدخل أن أراد العامة الثانوية عىل حصوله فبعد دسوقي وأما
األستاذ يُرشك أن ثروت اقرتح النقاش بينهما طال وملا الحقوق، بكلية نصحه والده ولكن
فلسفة تدخل أن ا جدٍّ «جميل لدسوقي: بك نجيب وقال األمر، يف محفوظ نجيب الكبري
وقرر دسوقي ففكر األوائل.» من تكون أن يجب الحياة يف شيئًا تكون أن لتستطيع ولكن
الذي القضائية للدراسات القومي املركز ودخل منها وتخرج الحقوق، كلية يدخل أن
صورًة املركز هذا وكان ناجي، سمري املستشار رئيسه وكان بالذات، السنة هذه يف افتُتح
مقابًال يأخذ أن بك سمري ورفض واألداء، الشكل ناحية من باريس يف ملثيله مصغرة
فأرسله للنيابة؛ وكيًال ٢٦٠ وعددها دفعته عىل األول دسوقي وكان املركز، هذا إلدارة
حارٍّا وداًعا دسوقي ودَّعنا السفر وعند باريس، إىل أشهر ستة مدتها مهمة يف بك سمري
من شهرين بعد ولكن الدموع، تلك تنهمر ال حتى بقوة شفتيه ويضم عينيه يف والدموع
أباه ولكن سنة، إىل البعثة يمدَّ أن أبيه من يطلب منه بتليفون فوجئنا باريس إىل وصوله
اختاره ثم املختلفة، النيابات يف العام للنائب وكيًال وعمل دسوقي وعاد باتٍّا. رفًضا رفض
اللغة الجدد النيابة لوكالء وليدرس الفني، للمكتب رئيًسا ليعمل ناجي بك سمري املستشار
بك سمري ولكن العمل لهذا مقابًال يرفض وأن بأستاذه يتمثل أن وأراد فقبل، الفرنسية
لسنوات وعمل فيه. نجح ولذلك عمله؛ وأحب القضاء يف دسوقي وظل الطلب. هذا رفض

العربية. الجامعة يف وعمل القضائي السلك ترك ثم عديدة
آخرها مقاالت، عدة األهرام جريدة له نرشت الكتابة، يف رصني أسلوٌب ولدسوقي
شبابه، فجر منذ قارئ وهو الشعراوي. متويل محمد الجليل الداعية فيها يودِّع مقالة
شعر ومن شوقي أحمد شعر من كثريًا يحفظ وهو والشعر، اآلداب ويف الدين يف ويقرأ

أباظة. عزيز جده
بعد املسئولية ل تحمَّ وقد األيام، معه تتعثر والذي اليائس جانب إىل دائًما وتجده

نفس. وسماحة بصرب أبيه
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وهي املشهور، املحامي حتاتة بك منري كريمة حتاتة جيهان من دسوقي وتزوج
وملك». وعفاف «ياسمني وأنجبا ممتازة، منزل وسيدة وأم زوجة

مساعدة يف والسعي والصدق واألخالق القيم أبيهما عن وأمينة دسوقي أخذ وقد
ونجدتهم. املحتاجني عىل والعطف الخري حب أيًضا وأخذا قواهما، بكل الناس

وال بماله عليهم يبخل ولم وحنوِّه حبه من عليهم ويغدق أوالده يرعى ثروت وظل
كل وينسيه حياته ييضء الذي النور فكانوا أحفاده وأما الحصني، حصنهم وكان بجاهه،

متاعبه.
للنظر الالفت ومن واألمان، األمن عنده ويجدون أحضانه يف يرتمون بدورهم وهم
والصفاء بالنقاء يحسُّ فالطفل أحفاده، فقط وليس معه األطفال كل حال هو هذا أن
أقدامه تحت مكانها تختار كانت األليفة املنزلية الحيوانات وحتى لحمايته، إليهما فيلجأ

راضية. مطمئنة هادئة وهي وتنام
املشهور املخرج منه طلب بقليل، زواجنا بعد فكانت األدبية ثروت أعمال أول أما
عباد؛ بن واملعتمد عمار ابن عن مرسحية كتابة يف معه يشرتك أن نشاطي فتوح األستاذ
هذا إتمام عىل تساعد لم الظروف ولكن عنها، يُكتب أن وتستحق مثرية قصتهما ألن
عمار، ابن عن كتابًا يكتب أن يف يفكر وبدأ ذهنه، وتداعب تراوده الفكرة وظلت العمل
سببًا كان الرصني العربي أسلوبها أن رأيي ويف فعًال. وكتبها معروفة التاريخية والقصة
اإلعدادية. الشهادة تالميذ عىل الستينيات أوائل تدريسها والتعليم الرتبية وزارة تقرر ألن
شعاًعا لهم يرتك دائًما وإنما نهائيٍّا، الضمري من والفاسد املجرم رواياته يف يحرم ال وكان
والتوبة الندم يف األمل أن اعتبار عىل العدالة؛ يد إليهم تصل لم وإن حتى ليحاسبهم منه

دائًما. موجود
قرية روعت األرشار من رشذمة فيها يصور وهو األيام» من «هارب كتب ذلك وبعد
الحرية هو الرواية هذه من هدفه وكان فساًدا، األرض يف وعاثت أهلها أموال وسلبت
الشاغل شغله هي الحرية وكانت االستعباد، نري من بالخالص واملناداة الرعب وتصوير
عن يتكلم والذي سينمائي فيلٍم إىل هناك» «لقاء كتاب يتحول أن تقرر وملا كتاباته، كل يف
شيخ إىل يذهب أن ثروت عىل كان األديان، بني املصالحة وعن واإليمان املادة بني الرصاع
وكانت الفيلم، عرض عىل ليوافقا شنودة» «البابا وإىل محمود» الحليم عبد «الشيخ األزهر
عىل لالطمئنان األول العرض حرضا اللذين األقباط وبابا األزهر شيخ بني مناقشات هناك
وأصدق أجمل الوطنية الوحدة عن عرب وقد كبريًا، نجاًحا الفيلم نجح وقد التنفيذ. سالمة

تعبري.
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وقوعها؛ قبل سياسية بأحداٍث تنبأ ما وكثريًا صادقة، سياسيٌة حاسٌة له وكانت
القنال، تأميم النارص عبد جمال الرئيس فيها أعلن التي اللحظة يف ٥٦ بحرب تنبأ فقد
كثريًا وتناقش للحرب، تماًما مستبعًدا وكان ذلك عىل الحكيم بك توفيق مع رهانًا وعمل
بدأ وعندما حرب، نشوب عدم من متأكًدا وكان الوقت ذلك يف السفري أباظة محسن مع
مقال يف السوفييتي االتحاد بانهيار أيًضا وتنبأ السياسية، بحاسته اعرتف الثالثي العدوان
هذه تنمية عىل ساعدت سياسة كله بيت يف نشأته ولعل ١٩٧٠م، سنة األهرام يف نرشه

فيه. الحاسة
ويهاجم اإلرهاب، بداية بأنهم مقاالته يف املسلمني اإلخوان يصف دائًما وكان
أيًضا، الشيوعيني ويهاجم بطشهم، تثبت املحاكم أحكام من حيثيات وينقل النارصيني
وكان منه، يُقلِّل أن رفض ولكنه هجومه، من ف نُخفِّ أن — وأنا أوالده — حاولنا وعبثًا

أموت. أن إىل الحق مع أنا يقول:
هذا كل منتًرشا يكن ولم «تكييف» عندنا أيًضا يكن لم الزوجية حياتنا أوائل ويف
القاهرة، يف مكيفة كافترييا أول افتتحت قد وكانت ريفويل سينما إىل يهرب فكان االنتشار،
وبعد كتب. ما يل ليقرأ آلخر وقت من يكلمني وكان األيام» من «هارب رواية هناك وكتب
القصة هذه ألهمته التي أنت مجاملني يل يقولون واألصدقاء األقارب كان الرواية صدور
هذه عىل نال وقد ألهمه. الذي هو ريفويل سينما تكييف بل لنفيس: أقول وكنت الشيقة،
ثم عليه. يحصل رسمي تكريٍم أول هذا وكان ١٩٥٨م، سنة التشجيعية الجائزة الرواية
اختارها ثم حلقات، عىل الخري صباح مجلة يف ونُرشت الخوف» من «يشء ذلك بعد كتب
وكان منزلنا يف السيناريو إعداد وتم سينمائيٍّا، فيلًما لينتجها الفقار ذو صالح الفنان
وتبادل للمشاورة عزت صربي والسيناريست كمال حسني العظيم باملخرج املنتج يجتمع
كبري فضٌل والتمثيل والتصوير للموسيقى وكان الجمال، بهذا الفيلم خرج ولذلك اآلراء؛

نجاحه. يف
املنعم عبد بك حسن الثقافة وزارة وكيال اعرتضعليه فقد قصة، بالذات الفيلم ولهذا
وزير هو عكاشة ثروت الدكتور وكان الوزير، يراه أن وطلبا الصاوي بك املنعم وعبد
طلب الحكم عىل وتلميحات إسقاطات من فيه بما وأحسَّ رآه وملا الحني. ذلك يف الثقافة
جمال الرئيس تعليق كان وقد شخصيٍّا. الجمهورية رئيس عىل الفيلم يُعرض أن بدوره
التكريم وأما بعرضه. وسمح الشعب.» لقتلني الرجل هذا مثل أنا كنت «لو النارص: عبد
تحت تملؤه التي باملرارة وأحسَّ بنفسه أحسَّ الذي الجمهور تكريم فهو ثروت ناله الذي
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النور؟! يرى أن له ُكتب كيف الفيلم؟! هذا ظهر كيف تتعجب الناس وكانت الطغيان، نري
«يشء أن والحقيقة التقدير. وبنفس اإلعجاب بنفس ويُقابَل يُعرض يزال ال اآلن وحتى

بالحرية. تنادي مدوية رصخًة كان الخوف» من
منها كثريًا وكتب املنزل، يف مكتبه حجرة يف رواياته باقي وكتب «التكييف» جاءنا ثم
من وينتهي به املحيط الواقع من رواياته يستوحي وكان لوزان، يف وبالتحديد سويرسا يف
ولكنه مقاالته عنف من قليًال ف يخفِّ بأن أُقنعه أن أُحاول وكنت تقريبًا، سنة يف كتابتها
وحدث هكذا.» خلقت وأنا أنت، كما خلقِت «أنت يل: ويقول مواقفه عن يتزحزح ال كان
لألدب تمتُّ ال بألفاظ باشا دسوقي أباه وهاجم حزبية، صحيفٍة يف الكتاب أحد هاجمه أن
— ابنه حما — حتاتة بك منري املعروف املحامي وكلف القضاء، إىل يلجأ أن فصمم بصلة؛
صحفيون وتدخل بالسجن، الصحفي الكاتب عىل وُحكم وكسبها، القضية، يف يرتافع أن
وقال الضغوط، هذه لكل صمد ولكنه القضية عن بالتنازل إلقناعه معروفة وشخصياٌت
يف يكتبها كان كتاباته وكل أبي.» حق عن أتنازل لن ولكن حقي، عن أتنازل «قد يل:
ندخل أن يحب وال بالدخول، ألحد يسمح وال الباب عليه ويغلق املنزل، يف مكتبه حجرة
يريده. الذي الوقت يف هو يطلب أن يحب إنما شايًا، أو قهوة يريد كان إذا لنسأله عليه
بكل عهد ذلك بعد ثم املختلفة، املطابع يف للنرش النارشون إليه فسعى اسمه ذاع قد وكان

املعارف. لدار استثناء دون أعماله
ال األطفال، كصفاء نفس صفاء عنده كان أنه فأشهد أخالقه أصف أن يل كان وإذا
يسعد والضمري، واليد القلب طاهر صدًقا، إال ينطق وال الحقد، وال الحسد قلبه يعرف
الوقت، نفس يف وحبه احرتامه عىل الناس تُجِرب وهيبته شموخه وكان الناس، لسعادة
اسمه فإن ثروت عمي باسم نطقنا «إذا تقول: «جيهان» دسوقي ابني زوجة وكانت
جميع ويف املجاالت، جميع يف مشكلة كل ويُذلِّل صعب كل ل يُسهِّ السحرية؛ كالكلمة يكون

عليه.» هللا من فضل وهذا األوساط،
تليفزيونيٌة أعماٌل بثروت تجمعه وكانت — التوني منري املعروف املخرج يل وقال
سمع إن وما وأصدقاء، له أقارب لتعيني طلبات ثروت من طلب إنه يل: قال — كثرية
بهم طيبة عالقٍة عىل وهو باملسئولني واتصل التليفون سماعة رفع حتى الطلب ثروت

الحال. يف طلبه إىل أجابوه وفعًال جميًعا
«املصور» مجلة يف كاتبًا كان أباظة فاروق فالصحفي تُروى، أن تستحق قصة وهذه
فاجأه حني ولكنه سنوات، مدى عىل مجلته صفحات عىل «ثروت» يهاجم أن عىل ودأب
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عن يتواَن لم الذي أباظة ثروت إىل إال يلجأ لم الخارج يف العالج إىل يحتاج خطري مرٌض
الدولة؛ نفقة عىل الصحفي يسافر أن ورجاه الحال يف الوزراء رئيس وطلب مساعدته،
أنه للحق وإحقاًقا لثروت. وبتقدير بحب أيًضا وعاد معاًىف سليًما بلده إىل وعاد كان، وقد
باملرة موضوعي غري بهجوٍم مبارشًة وفاته بعد «ثروت» أمني جالل األستاذُ هاجم عندما
صفحتني عىل الهجوم هذا وكان عليه، يردَّ أن إمكانه يف ليس إنسانًا يهاجم أنه ويكفي —
وشهامة. صدق بكل ثروت عن مدافًعا أباظة فاروق له تصدَّى — العربي جريدة من

فيه ينتقد مقاًال كتب فقد حياته؛ يف ولكن ثروت مع سابقة له أمني جالل واألستاذ
أو عليه يرد أن ثروت يشأ ولم والكراهية، بالحقد فيه يحسُّ موضوعي غري نقًدا «ثروت»
والد لذكرى إكراًما الصمت آثر ولكنه خصومته، يف عنيًفا كان أنه واملعروف به، العنف

أمني. بك أحمد الجليل العالم األستاذ أمني جالل األستاذ
التي الشهرية الثقافة مجلة صفحات لثروت أفسح من أول أمني بك أحمد كان وقد
العامة الثانوية — البكالوريا يف يزال ال ثروت وكان األربعينيات، يف تحريرها يرأس كان

وتشجيعه. ورعايته أُبوَّته ألستاذه ينَس لم وبالطبع — اآلن
مع واتفق غزالة، بلدته يف قطنه باع أن حدث فقد ا؛ حقٍّ ووعده عقًدا كلمته وكانت
التايل اليوم ويف بكلمة، االتفاق كان وإنما عقًدا يكتب لم ولكنه محدَّد ثمٍن عىل التاجر
وعبثًا أمس.» كلمة أعطيت «أنا د: تردُّ دون له فقال بكثري، أعىل بسعٍر آخر تاجٌر جاءه

ُخلقه. هو وهذا ، أرصَّ ولكنه عقًدا، يكتب لم بأنه يذكروه أن حوله الذين حاول
بأرضها ونعم فيها، نشأ التي للقرية عاشًقا كان فقد غزالة، عن نتكلم أننا وبما
للشباب مركز إلنشاء أرض بقطعة تربَّع فقد أعماقها؛ يف وغاص فيها وتعلَّم وسمائها،
الذي الجامع وأهدى السنرتال، وأدخل ابتدائية، مدرسٍة إلنشاء ذلك بعد سعى كما بها،
وكان كبريًا، جامًعا منه بدًال وأنشأت فهدمته األوقاف، وزارة إىل باشا دسوقي والده بناه
وثانوي. وإعدادي ابتدائي دينية معاهَد عليها ليبني أرض بقطعة قبُل من تربع قد والده
«يوسف اشرتى فقد فعًال؛ حدثت ولكنها الطرفة، إىل أميل وهي غريبة قصًة هنا وأسوق
سعر وكان الخمسينيات يف صغرية أرض قطعة ثروت من القرية يف الكالف» القادر عبد
من جزءًا يدفع أن ثروت مع واتفق صغريًا، بيتًا ليبني قرياطني اشرتى فقد زهيًدا، الفدان
أن فاقرتح األول القسط دفع عن عجز أنه حدث الذي ولكن أقساط، عىل والباقي ثمنها
الحال هذه عىل األمر واستمر ثروت، ووافق قسط، كل من بدًال ويدفعه روميٍّا ديًكا يسمن

كامًال. القرياطني ثمن سدَّد حتى
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والرحمة. الرب من منسوج قلبه أن فعىل يشء عىل القصة هذه دلَّت وإن
غزالة أهل من بيته يَُرسق أن نفسه عىل فكُرب للرسقة؛ غزالة قرية يف منزله تعرَّض
املدير سأله وملا بالزقازيق األمن بمدير واتصل فوًرا التليفون وأمسك حبها، عىل نشأ التي
عاشق أنه وثورته انفعاله أوج يف وهو ينَس ولم الخيس.» «غزالة قال غزالة عنوان عن
ليسوا اللصوص أن ظهر ثم األسد.» بيت معناه «الخيس األمن ملدير فقال العربية للغة

غزالة. أهل من
إنما القلق، أو الهواجس تساوره وال أمره، له يسلم له، حدود ال باهلل إيمانه وكان

أبًدا. يضريه لن هللا أن الثقة وتغمره مؤمن هو
الظالم، من وأخاف «األسانسري» من أخاف ألني وذلك إيماني؛ بضعف يتهمني وكان
لزوجي، أقول ال وكنت مؤملة، كلها سيناريوهاٍت وأتخيل تأخروا، إذا أوالدي عىل وأخاف
َكتََب َما إِالَّ يُِصيبَنَا َلْن ﴿ُقْل يل: فيقول فزع من أُخفيه ما وجهي عىل يالحظ كان ولكنه
السماء بني ُمعلَّقون ونحن هو ينام أن يمكن وكان الطائرة من أخاف وكنت َلنَا﴾ هللاُ
أحسسُت مرة ويف وأراقبها. املحركات صوت إىل أُنصت مستيقظة أنا أظل حني يف واألرض،
خرج ثواٍن وبعد الهلع، فأصابني مدوية؛ كانت بعدما املحركات صوت يف بانخفاض
إننا وقال: يشء، األمر يف ليس وكأنه القهوة من فنجانًا يده يف ممسًكا الطيار مساعد
أن فتأكدُت مقصدنا؛ وهي جنيف يف الجوية األحوال لسوء أثينا يف الهبوط إىل مضطرون
الحقيقي السبب عن املساعد هذا زوجي سأل الهبوط أثناء ويف الوقوع. وشك عىل كارثة
أحسست خويف شدة من أن فأدركت ف.» توقَّ قد الطائرة محركات من محرًكا «إن فقال:
أحسده وكنت روعي من يهدئ أن يحاول هادئًا ثروت وكان املحركات، صوت بانخفاض

قلبه. يف السكينة ينرش إيمانه وإنما املوت، يهاب ال ألنه
وأحب س أتحمَّ أعماقي إىل وتدخل مقالة تعجبني عندما ألنني ينتقدني دائًما وكان
محمود العظيم كالفنان فيه وبرع دوره أجاد فنانًا رأيت وإذا ألهنئه، صاحبها أكلم أن
الشخصية يف وتعمقه براعته أذهلتني الذي النعمان» حنيفة «أبي مسلسل يف ياسني
أعيش «لن مسلسل يف الرشيف نور العمالق الفنان بدور أعجبت أهنئه، أن أيًضا وأردت
بن «عمر مسلسل يف الحرير عمر الفنان ودور القمة، فوق أداؤه كان فقد أبي» جلباب يف
عليه يستحق كان رأيي ويف رائًعا، كان مروان؛ بن امللك عبد فيه جسد الذي العزيز» عبد
زهرة أبو الرحمن عبد الكبري الفنان به قام الذي املسلسل نفس يف الحجاج ودور جائزة،

واقتدار. بقوة
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ال فستانًا ترتدي كانت ولكنها أصيل، جميٍل صوٍت ذات شابة بمطربٍة وأعجبت
ليس الفستان أن رغم وعىل يُسَرت، أن ل أُفضِّ كنت ما كتفها من ويظهر سنها، يناسب
فال اآلفاق؛ أعىل إىل بك سيبلغ وحده صوتك «إن لها: أقول أن أحب كنت أنني إال عاريًا
فكوني مظهرك، من مساعدة أية إىل يحتاج ال فصوتك كتفك، من القليل إلظهار داعي
فقد أحمد سمرية الكبرية الفنانة أما سنك.» تناسب أن عىل واحريص أزيائك يف بسيطة
الفنانات عن أتكلم أن أردت «إذا قالت: الورق» «عىل برنامج يف تتحدث رمضان يف رأيتها
إىل يصل أن يستطيع منا أحد فال حمامة» «فاتن العظيمة الفنانة أستثني فإنني مرص يف

الذات. إنكار وعىل البساطة هذه عىل أهنئها أن أردت وعبقريتها.» فنها مستوى
لها ألن دائًما وننتقدها نعرفها بسيدة شبهني جميًعا سأهنئهم إنني لزوجي: قلت وملا
التليفزيون تكلم فهي الرأي، هذا عىل بناءً وتترصف العامة، املواضيع كل الخاصيف رأيها
وتناقشه القرار بصاحب تتصل يعجبها ال قرار الصحف يف صدر وإذا بشدة وتهاجمه
السخرية عن يكفُّ وال يشء! كل يف أنفها تدس إنها عنها: يقول زوجي وكان وتهاجمه،

التشبيه. هذا بعد أحًدا أكلم ولم عزيمتي، ضعف من
معروف غري شاعر وهو صاحبه كتب مقاًال املصور مجلة يف الستينيات يف يوًما قرأت
عفى قد واملدح والفخر الغزل وهي املعروفة الشعر أغراض أن الحديث الشعر شعراء من
االستهالكية، الجمعيات يف الناس معاناة هي الشعر أغراض يكون أن ويجب الزمن، عليها
الجميل، الشعر عىل نشأت فقد حلقي؛ يف بغصة فشعرت الجمعية؛ طابور أمام ومعاناتهم
الجمعية! طابور عن يتكلم شعًرا نسمع أن يريدنا فكيف الساحرة؛ الشعر وموسيقى
وقلت رسالة، املصور؛ مجلة تحرير رئيس وكان جودت صالح الشاعر لألستاذ فكتبت
للشعر ذلك فلتدْع والدجاج الجمعية عن الشعر يتكلَّم أن يريد الشاعر كان «إذا فيها: له
صالح فنرش والخيال.» والجمال الحب عن األصيل العمودي الشعر وليتكلم الحديث
كان، ما له وقلت املصور مجلة لزوجي قدمُت إمضاء. بدون وكانت الرسالة هذه جودت
الشاعر، عىل بالرد مسارعتي وعىل تحميس عىل اعرتض أنه إال رأيي من رأيه أن رغم وعىل
أنفسه يدسُّ بمن شبهني إنه قلت إذا ا رسٍّ أذيع وال النساء!» شأن من هذا «ليس يل: وقال

املرأة. من الترصف هذا وال الحماس هذا يحب ال وكان يشء، كل يف
قابله شخًصا يكلم أن يستعيصعليه وال للحديث، موضوعاٍت يفتح أن يستطيع وكان
ويندمجون الحارضين تشغل مناقشات يثري أن قدرة وله املواضيع، شتى يف مرة ألول
أمريٌ املدعوين ضمن من وكان العشاء، عىل أحمد عمي عند مرة ُدعينا أن وحدث فيها.
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وأراد معه، حوار فتح يف الجميع محاولة رغم عىل ينطق ال صامتًا األمري هذا وظل عربي،
اضطراًرا األمري اضطر أن إىل ويحاوره يسأله فأخذ الحديث؛ يف األمري يُرشك أن ثروت
عمي ابن محمود وجاء شتى. مواضيَع يف معه يتحدث أخذ بل صمته، عن يخرج أن إىل
هذه وتذكرني األرض.» طوب يكلم أن يستطيع ثروت «عمي ضاحًكا: يل وقال أحمد
الذي الطاهي» «حسن دعانا فقد الشخصيات؛ اختالف رغم عىل شبيهة بواقعٍة الواقعة
معنا وأخذنا الحال، بطبيعة فذهبنا طنطا، يف قريته يف قرانه عقد لحضور عندنا؛ يعمل
تزوج قد وكان دسوقي، ابننا قران عقد يوم فعلنا كما تماًما حلوى، وصينية الرشبات
فالح وهو والده، واستقبَلنا اللبن، الطوب من مبنية وهي داره دخلنا وصلنا وملا حديثًا،
الزراعة، هو الفالحون فيه يتكلم موضوع أحسن أن وأعتقد يحدثه، ثروت وأخذ طبًعا،

هنا؟ الفدان يرمي القطن من قنطاًرا كم فسأله:
أعرف. ال –

الفدان؟ يرمي القمح من إردبًا كم –
أعرف. ال –

األوىل املرة هي هذه وكانت يده! يف فأسقط ثروت؛ أسئلة عىل دائًما الرد هو هذا كان
وأكرمونا العشاء لتناول دعونا ثم ما، شخٍص مع حوار إجراء يف فيها يفشل التي واألخرية

امتنان. بكل ودَّعونا ثم ذلك، وسعهم ما
سبب دائًما كان الحب أن والواقع الصبيانية، الخالفات وذهبت للكهولة ووصلنا
وأصبح الهدوء، محلها وحلَّ العصبية وهدأت الصلح، سبب هو دائًما وكان الخالف،
الزوج ليس أنه إىل زوجي واطمأن قوة، من أوتي ما بكل ويسانده اآلخر يرعى منا كلٌّ
رقيقٍة بكلماٍت يل يكشف أن يف حرًجا يجد ال وأصبح ليونة، أكثر وأصبح لزوجته، املنقاد
هذا وكان يل، حبه استغل وإن عليه أتسلَّط أن يخىش أن دون نفسه يف يختلج عما حلوة
الخوف. لهذا نتيجة أغلبها العصبية وترصفاته زواجنا، بداية منذ ويالزمه يُقِلقه الخوف
أوالده، إسعاد يف ويتفانى زوجته ويقدر ويحرتمه بيته يحب كان حياته طوال ولكنه
أحوال يف كبريًا طبيبًا تستشري أن املسئولية طول بعد الزوجة تحتاج أيًضا الكهولة ويف
وقبل عيادته من خروجي وبعد إبراهيم، محسن العظيم الدكتور إىل فذهبُت صحتها؛
ولم عيلَّ، وليطمنئ صحتي عن ليستفرس التليفون يف يطلبه ثروت كان املنزل إىل وصويل
ولكن اآلخر عن يسمع منهما كل كان وإنما إبراهيم محسن الدكتور بعُد يعرف يكن

شخصية. معرفة بدون
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أصبح قد وكان ثروت، عىل للكشف منزلنا إىل إبراهيم محسن الدكتور جاء يوم ويف
مناقشًة وحرض منزلنا إىل جاء الرشيف، العزيز عبد الدكتور وفاة بعد له املعالج الطبيب
أريد وأنا للطبيب حالته وصف من ف يُخفِّ تفاؤله شدة من فهو زوجي؛ وبني بيني حادة
الزوج فإنه تغضبيه وال تناقشيه ال محسن الدكتور يل فقال هي. كما الحالة أصف أن
السنني عرشات منذ طبيب وأنا عليها، الكشف بعد زوجته صحة عن يسألني الذي الوحيد

عليها. الكشف بعد زوجته صحة عن يسألني واحد زوٍج صوت أسمع ولم
ووطنيته الزائدة رصاحته عىل دليل وأكرب مواربة، أو ميل عنده ليس رصيًحا وكان
هند األمرية وسمو العزيز عبد بن تركي األمري سمو دعانا فقد الواقعة، هذه املتعصبة
واهتمامه، برعايته كالعادة وأحاطنا فاخرٍة، فنادَق يف وأقمنا العمرة، ألداء السعودية إىل
عىل نحن وبينما منزله، يف العشاء عىل كتابًا؛ لثروت يطبع سعودي ناٌرش دعانا أن وحدث
ثروت: وسأل هناك، الحفاوة عالمات من عالمة هو الذي الخروف يُقطِّع الداعي بدأ املائدة

جدة؟ كورنيش رأيَت هل
نعم؟ –

القاهرة؟ كورنيش من أجمل أليس –
وإنما فقط، كورنيش أول عندها ليس مرص إن له: وقال صوته وارتفع ثروت فهبَّ

غريها. وبني بينها تقارن فال سنة ٧٠٠٠ عمرها العالم يف حضارة أول عندها
واإلشارة. باللفظ الكالم هذا عىل ن أمَّ ولكنه الداعي فبُهت

وذهبنا العربي، األدب يف القصة عن محارضة إللقاء مسقط إىل أخرى مرًة وُدعي
وعىل مسقط أدباء عىل للتعرف املرصي السفري ودعاه كبرية، بحفاوٍة وقوبل هناك إىل
العربي األدب يف القصة عن ثروت وتكلَّم املحارضة موعد وجاء هناك، املقيمني املرصيني
البؤس شجرة ثم الضائع والحب باشا، هيكل حسني الكبري للكاتب زينب برواية بادئًا
واألديب الحكيم، وتوفيق تيمور، محمود عن تكلم ثم باشا، حسني طه العربي األدب لعميد
وقال العمانيني األدباء أحد قام الحديث يف منهمك هو وبينما محفوظ. نجيب العاملي

مرص؟!» يف إال أدب يوجد «أال شديد: بانفعاٍل
دعوتموني أألنكم الفور: عىل ثروت عليه ردَّ كالمه امُلحتجُّ امُلقاطع يكمل أن وقبل
والشعر األدب منارة هي مرص نعم، اشرتيتموني؟! أنكم اعتقدتم وأكرمتموني بلدكم إىل

الدامس. الظالم طول بعد النور العربية البالد كل إىل وصل إشعاعها ومن والفن،
إن وقال: الندوة، يف الضيف وتكلم السبعينيات، يف هامة عربية شخصيٌة األهرام زار
تبِع لم مرص إن شديد: بانفعاٍل وقال واقًفا ثروت فهبَّ واستسلمت؛ القضية باعت مرص
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أرضكم تكون وملاذا بالسلم، ثم بالحرب أرضها اسرتجعت وإنما تستسلم ولم القضية
الكبري العربي الضيف فغضب علينا؟ أرضمرصعزيزة تكون أن وتعجبون عليكم عزيزة

أردُّ؟ وال بالدي تحقري أسمع كيف أجاب ُسئل وملا ثروت، من كان ما وشكا
وبكل مؤيًدا ثم ٧٣ حرب بعد السادات أنور للرئيس قلبه كل ومن مؤيًدا وكان
يف األهرام صفحات عىل تأييده يُعِلن وكان مبارك، حسني محمد للرئيس وصدق حماس
يتهمونه خصومه ألن حماسه من ف يخفِّ أن دسوقي ابنه منه وطلب األسبوعية، مقاالته
عهد لنافقت منافًقا كنت لو قائًال: عليه فردَّ النفاق) يعرف ال أنه هللا (ويعلم منافق بأنه
توفيق الكبري واألستاذ محفوظ نجيب الكبري األستاذ شاركت ما منافًقا كنت ولو الطغيان،
دام «ما فيه: نقول ٧٣ حرب قبل السادات أنور الرئيس إىل جريء بيان إرسال يف الحكيم
الرئيس أقالني وقد املعركة.» صوت عىل يعلو صوت ال لشعار داعي فال حرب هناك ليس
هذا كان ولكن — األيام من يوم يف فيه عضًوا أكن لم أني مع — االشرتاكي االتحاد من
عنهم الدفاع ألن الثورة؛ قبل ما بشوات عن دافعت ما منافًقا كنت ولو الغضب، إلظهار
تثبت أن تستطع لم وعنفوانها وجربوتها ونارها بحديدها والثورة تغتفر، ال جريمة يعترب
ما منافًقا كنت ولو ، مستقالٍّ أم سعديٍّا أم كان وفديٍّا مرص باشوات من واحد عىل الخيانة
ينافقون ممن األيام من يوًما يكن لم ثروت إن محفوظ: نجيب العاملي األديب عني قال

الخمسني. من اقرتب حتى عمل بال بقي ولذلك السلطة؛
الرشف، حب دمائه يف ويجري حساس ضمريٌ له منا كالٍّ أن بيننا الشبه وجه وكان
يحب وكالنا يكتبه، ما بكل وأحسُّ األدب أحب أنني حظِّه ُحسن ومن الشعر، يحب وكالنا

جميل. هو ما كل
فقد العريضة؛ الخطوط يف وليس اليومية الحياة يف فكانت بيننا االختالف أوجه أما
أغضب وكنت مواربة، غري يف بالحقائق الناس ويواجه درجة، أبعد إىل رصيًحا هو كان
خالفاتنا أساس كان وهذا رأيي، يكن لم ولو حتى رأيهم أتبنَّى وأحيانًا عليهم، شفقة
قلبه يمأل أب فهو األوالد؛ تربية طريقة يف أيًضا نختلف وكنا الزواج. أول يف خصوًصا
وكنت أحد، يعاقبهم أن يحب وال يبكون، يراهم أن يحب ال أوالده، عىل والعطف الحنان
الشدة هذه وكانت ثانيًا بالشدة ثم أوًال باللني وأعلمهم ههم أُوجِّ أن واجبي من أن أرى

زوجي. وبني بيني الخالف مثار
زواجنا، عمر هي عاًما ٥٢ مدى وعىل غرفتنا يف السنة رأس سهرة نقيض وكنا
وبزوجته به تربطنا وكانت طاهر، صالح العظيم الفنان عند مرة املنزل خارج سهرنا
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وصداقٍة ودٍّ عىل وكنا منصور، أنيس الكبري الكاتب عند ومرة وطيدة، صداقٌة العظيمة
كما فكنا السنوات باقي أما وُخلًقا، شكًال الجميلة الفاضلة السيدة زوجته وعرفنا جميلة
بالسنة احتفالنا وكان صغار، أطفال وهما ودسوقي أمينة ومعنا غرفتنا يف نقضيها ذكرُت
لننام. جميًعا ونتسابق ١٢ الساعة أوالدنا نقبل ثم مًعا نأكلها «تورتة» نشرتي أن الجديدة
العائلية السهرة هذه عىل يتهكمان كانا سنة ١٤ ،١٢ سن إىل أبناؤنا وصل وملا
الطقوس من ويسخرون عندنا، السنة رأس ليلة يحدث ما وأصدقائهما ألقاربهما ويحكيان

اليوم. هذا نفس يف دائًما نتبعها التي
بمشاهدة واكتفينا «التورتة» عن واستغنينا وحدنا وبقينا وتزوجا، كربا أن إىل
أن نتأكد وعندما السهرة، نهاية َلني متعجِّ دقائق خمس كل الساعة يف والنظر التليفزيون

سعيدة. سنًة لآلخر منا كل يتمنى علينا هلَّت قد الجديدة السنة إرشاقة
وكان طويلة، سنواٍت مدى عىل سويرسا يف سنة كل من سبتمرب شهر نقيض وكنا
بأكمله؛ عاًما مرص يف تستغرق حني يف أسبوعني، يف ويكملها لوزان يف مرة كل رواية يكتب
عدم إىل باإلضافة الجميلة، باألعمال توحي الساحرة واملناظر الجميل والجو الهدوء فهناك
صاحبتها صغرية شقًة نستأجر وكنا عندنا. الحياة بمتطلبات أو بتليفون الكتابة قطع
عليه تدخل عندما وكانت النظر، يلفت ونشاط ممتازة بصحٍة ولكنها التسعني يف سيدة
أباظة «سيد وتقول انبهارها ويزداد املكتوبة الصفحات إىل بانبهار تنظر يكتب وهو
الُكتاب إىل ينظرون أوروبا يف وهناك باملرة!» مشطوبة كلمة أية أرى وال بثبات يكتب

وتقديس. بل إعجاب كلها نظرة واملؤلفني
كتاباتها وأعيد صفحة كل يف أشطب فأنا يحدث؛ مما أعجب أكتب وأنا اآلن وإني
عندما زوجي وكان محرتفة، وال كاتبة لست أنني هذا سبب أن وأظن مرات، ثالث من أكثر
يدخل مساءً عمله من عودته وعند ١٩٧٣م، سنة أباظة» عزيز «أبي كتاب أكتب كنت
فأكتب ورقة؛ مني تضيع حويل، مبعثرة وأوراقي الرسير عىل جالسة فيجدني النوم غرفة
ليته ويا املؤلفة، دور ص أتقمَّ وأنا منظري من يضحك وكان أجدها، ذلك بعد ثم غريها،
الفوضوية، الطريقة بنفس رحيله بعد عنه أكتب وأنا عاًما ثالثني مرور بعد اآلن يراني

الصدق. وبنفس الحماس بنفس ولكن
بحرية عىل يُطلُّ لوزان يف بسيط فندٍق إىل ننتقل أن لنا وفضَّ الشقة هذه نا وغريَّ
إفطاري وأتناول الفندق «كافترييا» وأنزل الباكر الصباح يف أستيقظ وكنت «ليمان»
أقوم أن أستطيع نشاًطا لتكسبني أوروبا يف املشهور باللبن القهوة بفنجان وأستمتع
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واللبن الشاي أصبَّ أن وعيلَّ الغرفة يف اإلفطار له أطلب زوجي يستيقظ وعندما بمهامي،
األكل قبل الدواء ز أُجهِّ كله ذلك وقبل والوالعة، بالسجائر وآتي السكر وأُقلِّب الفنجان يف
إفطارك تتناولني ال «ملاذا يل: يقول ما كثريًا وكان فقط، أوروبا يف روتينًا هذا وكان وبعده،
الخدمات، هذه من خدمة أية لك أسدي أن استطعت ما معك تناولته «لو له: فأقول معي؟»

أساعدك.» أن أستطيع ذلك وبعد أوًال القهوة أرشب أن يل بد فال
املدينة، وسط يف فرنسوا» «سان ميدان إىل مًعا ونخرج مالبسه، ارتداء عىل أساعده ثم
العنان لنفسه ويرتك أوراقه، ومعه طويلًة سنواٍت فيها يجلس أن اعتاد قهوة توجد حيث
فنرتك الغداء، ميعاد يف إليه وأعود املحالت، يف أنا وأتجول اإلبداع حالة يف أتركه الكتابة؛ يف
أرقى والثاني «املوفينبيك» وهو السعر معتدل أحدهما اثنني من مطعم إىل ونتوجه القهوة
يسلمنا فهو بهًوا دخلنا فإذا القديمة، بالفخامة يُذكِّرنا الذي «البوريفاج» فندق وهو بكثري
عىل تطل األطراف مرتامية رشفٍة إىل تؤدي نجدها الطعام غرفة دخلنا إذا آخر، بهٍو إىل
نأخذ أحيانًا وكنا العريقة، الفخامة بهذه آلخر آٍن من نستمتع أن نحب وكنا البحرية،
الجبال إىل بانبهار ننظر ونظل ومنرتو، فيفي اتجاه إىل بنا ويسري الفندق أمام من املركب
ونظل تميزها، التي الحمراء الهرمية األسطح ذات فوقها املبعثرة البيوت وإىل الخرضاء
الشاعر كلمات أُردِّد سعادتي فرط من وكنت جمال من البلد لهذا أعطاه ما عىل هللا نُسبِّح

محمد: الوهاب عبد الغنائي

وال��ج��و وال��ن��اس ال��ع��ي��ش��ة دي ب��ت��ح��ل��و أي��ام��ي ب��س م��ش

لسعادتي. سعيًدا باسًما إيلَّ ينظر وكان
صنع بجميل االنبهار عن نكفُّ ال أننا إال عام كل املركب رحلة نأخذ أننا رغم وعىل
يف جوالتي أنا وأستأنف الغداء، بعد للراحة فراشه إىل فيأوي الفندق، إىل ونعود هللا.
وجلس استيقظ قد فأجده الغروب مع أعود ثم العشاء، طلبات إلعداد ماركت» «السوبر
عىل تلوح التي الجبال سلسلة إىل ببرصه راميًا البحرية، عىل املطلة الواسعة الرشفة يف
هناك، تتألأل أن األنوار تلبث ال ثم فرنسا، يف «إيفيان» منتج وهي منها اآلخر الشاطئ
رأسه، إىل الكلمات وتتسابق جميل، هو ما بكل للكاتب ويوحي املنظر، جمال ويكتمل
الكتب» «صحبة الشعراء أمري قصيدة يردد أن له يحلو ثم هللا، ويناجي قلمه، إىل ومنها

الجميل. الشعر أنغام عىل نغم؛ أحىل عىل ينام ثم قلب ظهر عن يحفظها التي
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بمألوف ليس وهذا الرشق، دفء أخالقهم يف ولكن سويرسيون، أصدقاء لوزان يف ولنا
خدماتهم، يعرضون دائًما فهم علينا؛ أوصياء أنفسهم يعتربون وكانوا سويرسا، يف
«الشيكوالته» أنواع العودة عند ويحملوننا ترصفنا، تحت وسياراتهم وقتهم ويضعون

واألحفاد. لألوالد
يدعواننا فكانا حرمه والسيدة زهران بك منري املتحدة األمم يف املرصي السفري أما
يوم ويف «بوريفاج»، ال يف الشاي عىل ليدعوانا لوزان إىل يأتيان أو جنيف يف منزلهما إىل
مدى ننساه لن ترحيبًا بنا ويرحبان جنيف، يف عندهم الغداء نتناول القاهرة إىل عودتنا
ولخمة السفر إجراءات عنا السفارة يف موظف ويتوىل املطار، إىل يصحباننا ثم الحياة،

باملرة. السفر بتعب نشعر ال خفاًقا الطائرة إىل ونصل الحقائب،
كنا سويرسا ومن العودة، ويف الوصول يف الزوار كبار قاعة له يُفتح السفري وكان
نزور أن عىل نحرص وكنا الخاص، وطابعها وجمالها عراقتها نحب وكنا لندن، نزور
التمثيل، ويبهرنا املرسح، إىل نذهب املساء ويف ذلك، أمكننا كلما بجماله ونستمتع الريف

فهمه. علينا استعىص قد يكون ما أدائهم وروعة املمثلني حركات لنا توضح وأحيانًا
من كثريًا قابلت «إنني لندن: يف يقيم وكان شلش عيل األديب األستاذ يل قال وقد
اإلنجليزي املرسح أن مع املسارح، إىل الذهاب يف منهم أحد يفكر ولم هنا، والكتاب األدباء

العالم.» يف الثقافة منارات أعظم من
وكان إقامته، محل يف أمني عيل األستاذ الكبري للصحفي الزيارة دائم ثروت وكان
يف محبوًسا أمني مصطفى األستاذ الصحفيني أبو شقيقه وكان لندن، يف منفيٍّا أو مقيًما
ثروت مع أمني عيل وبعث تغتفر، ال التي الجرائم من تعترب الزيارة هذه وكانت القاهرة،
يف وحيد وهو نفسه عىل ليطمئنها خريي؛ خريية املعروفة الصحفية زوجته إىل برسائل

غريب. بلٍد
أصبحنا يوم كل السباحة من بدًال ولكن اإلسكندرية، إىل نذهب كنا السن بنا علت وملا
محدَّدة مائدًة زوجي ويختار الرصيف، عىل وهي الرمل محطة يف الرتيانو قهوة إىل نذهب
تصله كانت بقتله التهديد رسائل أن رغم وعىل الصباح. فرتة فيها ويقيض شمسية تحت
جهة، كل من املكشوف الرصيف هذا عىل يجلس أن عىل يرص كان أنه إال األيام هذه يف
فائدة، ال ولكن مغلق مكاٍن إىل نذهب أن نرجوه أن الخاص وحارسه أنا حاولت وعبثًا
النور يَر لم الذي ابني أرى أن أريد ولكني بحمايتك، مكلَّف «أنا له: قال الحارس إن حتى
املدة، طوال الرتيانو رصيف عىل وبقينا حياتك.» عىل آمن ال املكشوف املكان هذا ويف بعُد
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إعجابهم ويبدون معه، ويتكلمون بأنفسهم، ويُعرِّفونه املارة يُحييه عندما يسعد وكان
أساتذة منهم فكان واألعمار؛ األوساط جميع ومن مختلفة مستوياٍت من وكانوا بمقاالته،
تاكيس «سائقو ومنهم وآنسات، سيدات ومنهم الشباب، من طلبة ومنهم الجامعة، يف
السائقني لهؤالء «كيف أتساءل: وكنت عريضة، وبابتسامٍة بحرارة يحيونه ترام» وسائقو
يقول وكان والسياسية؟» األدبية املقاالت ُكتاب يعرفوا أن التعليم من بسيط قدٍر عىل وهم

هباءً.» تذهب لم حياتي أن هلل «الحمد يل:
امللل ولتقطع عمرها، من التاسعة يف وهي «ياسمني» حفيدتنا معنا تأتي وكانت
طوال الشاغل شغلها هو هذا ويظل ويحيُّونه، جدها عىل يُسلِّمون الذين تحيصعدد كانت
تؤكل، ال «كيكة» تصنع بأن تتسىلَّ فكانت املنزل يف وأما اإلسكندرية، يف معنا إقامتها
وكنت املذاق. ُمرة أيًضا تكون أنها والغريبة مخفوقة. شيكوالته أو تُنظر، ال «تورته» أو
عىل تصنعه، مما أحىل شيئًا يذْق لم إنه لها يقول جدها كان حني يف ارحمينا! لها أقول

صدًقا. إال ينطق ال أنه رغم
ربع من أكثر األفراح يف يبقى أن يحب ال أنه األصدقاء عند ثروت عن معروًفا وكان
فرح إىل مرة ُدعينا املائدة. عىل معه من يجامل أن اضطر إذا ساعة نصف أو ساعة
الداعي أن وهو السبب، له فقلنا حدث؟ ماذا متعجبًا السائق سأَلنا نزلنا وملا فيه، وتأخرنا
يرتك حتى للبقاء فاضطررنا تأخر؛ الوزراء ورئيس الوزراء، رئيس ينتظر الباب عىل ظل

الهروب. ونستطيع الباب
بدقائق الوصول وقبل تقريبًا ساعة يف مسافة قطعنا الجديدة مرص يف آخر فرٍح ويف
أبي حياة قصة وهي واأللم» الحب «عازف حلقات من حلقة عن الراديو يف املذيع أعلن
من ندخل أن وقبل وصلنا، ولكننا أسمعها، أن أحب كنت وطبًعا السبعينيات، أواخر يف
العروس، أم ورأيت الداخل من ولكن الخارجي الباب أمام تسري الزفة رأيت املبنى باب
الزفة انتهاء ألنتظر مكاني إىل وعدت وهنأتها وقبلتها الباب عىل فوقفت صديقتي، وهي

صديقتك؟ تُقبِّيل ألم يل: يقول بثروت وإذا الدخول، لنستطيع
بىل. –

تهنئيها؟ ألم –
بىل. –

بنا. هيا إذن –
الحلقة إىل واستمعنا أدراجنا وعدنا بعُد، ندخل لم الخارجي الباب عىل ونحن هذا كل
فتُفكِّر لألفراح؛ تستعدَّ أن تحب السيدات أن واملفروض العودة. طريق يف ونحن الراديو يف
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يأخذ هذا كل تتجمل، أن تحاول أو تتجمل ومتى «الكوافري»، إىل تذهب ومتى تلبس، فيما
التعب؟! هذا كل الفرح باب عىل قضيناها التي القليلة الدقائق تساوي فهل طويًال وقتًا
ال أفراح هناك ولكْن نهائيٍّا، األفراح إىل الذهاب عدم ذلك بعد قرَّر أنه هلل والحمد
أنا أقوم وكنت قلوبنا، إىل وأقربهم األصدقاء أعز من فأصحابها نرفضها؛ أن نستطيع
الحدود. أضيق يف كانت بل كثرية األفراح هذه تكن ولم عنه، مندوبة وحدي املهمة بهذه
معناه االهتمام هذا «إن ويقول: املتناسقة، األلوان ويختار بملبسه، يهتم دائًما وكان
البيضاء «بذلته» مرتديًا صباًحا البيت من يخرج وعندما الغري.» واحرتام الذات احرتام
ا.» جدٍّ عليك الئقة البيضاء «البذلة» «إن له: يقولون وزوجاتهم أصدقائه من كثري كان
يف جميًال تبدو أنت «فعًال فأجيبه: سمعه، الذي اإلطراء عيلَّ يعيد املنزل إىل يعود وعندما
وأظن للكهولة، وصلنا عندما إال بها أنطق لم الحلوة الكلمات وهذه البيضاء.» «البذلة»

عنده. يُذكر تأثري ذات تكن لم أنها
يرى أن يحب وكان يجب، كما ليس مظهرهم وجد إذا األرسة شباب يعنف وكان
شباب من أربعة اجتمع أن وحدث ذقنهم. حالقة يف يهملون وال الئق شكٍل يف شعرهم
منزلنا، باب إىل ووصلوا رضوان» «عمر فرح دعاوى يوزعوا أن مهمتهم وكانت األرسة
وأخريًا ثروت، تعنيف يتفادوا حتى منظًرا؛ األليق ليختاروا لآلخر منهم كلٌّ ينظر وأخذ
ولكنها الحادة، االنتقادات من ينُج لم ولكنه الدعوى، وسلَّمه أباظة»، «طاهر اختاروا

كبري. وبحبٍّ صدر برحابة يتقبلونها وكانوا أبوية،
إذا بالوجل قلبه ويشتعل بخري، رآهم إذا عينًا يقرُّ وكان يتابعهم ظل أبناؤه كرب وملا
العبء، هذا عنه وحمل «غزالة» يف أرضه إدارة عنه توىل «دسوقي» ولكن سوء، مسهم
من وجعل الشخصية، مسئوليته عىل للسقوط؛ آيًال كان الذي هناك، األرسة منزل وأصلح
أبيه، مضجع يقضُّ ما بكل يحسُّ بارٌّ ابٌن ودسوقي والتنسيق، الجمال يف آية الحديقة
نسافر أن زوجي أقنع أن حاولُت مرة ويف عنه، الوطأة وتخفيف فيه مشاركته إىل ويسارع
وهن فقد عليه؛ ي تُلحِّ ال يل: قال «دسوقي» ولكن عادتنا، هي كما سويرسا إىل أسبوعني
هنا يسافر عندما له تُقدَّم التي التسهيالت كانت مهما السفر متاعب يحتمل وال جسده

جنيف. يف أو
إىل وبقي أباه والزم عمله من «دسوقي» استأذن مرضه من األخرية الشهور ويف
إقناعه يف عندي ليست دراية له كان فقد األطباء؛ أوامر ينفذ حتى ويالطفه يحايله جانبه
أن ويف يرفضه، الذي الطبيعي العالج عىل يوافق أن ويف ذلك، عن ُمِرضب وهو يأكل بأن
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يحاول كان الوقت نفس ويف وبرفق، بصرب هذا كل به، يضيق الذي الدواء بأخذ يقنعه
فتاة «كل يقول الذي املثل تجسد فهي أمينة أما منه. مفرَّ ال الذي للمصري يهيئني أن
دائًما، بالحرية ينادي الذي بأدبه ومعجبة وأخالقه، بمبادئه معجبة فهي معجبة» بأبيها
رصاحته فيه وتحب كتاباته، كل عىل وينضح طباعه، به تتسم الذي الجميل وبالتفاؤل
دائما فهما بينهما، كبري والتشابه الصفات، هذه يف معه وتشرتك بديهته، ورسعة ومرحه
جميًعا، الناس لحب يتسع كبري قلٌب لها وأمينة اآلخر، يُقدِّر منهما كالٍّ ولكن النقاش،
شفافة أمينة واإلعجاب، بالتقدير ممزوًجا حبٍّا ألبيها حبها ويعترب أيًضا، والحيوانات
طفولتها، منذ والفرنسية العربية باللغتني تقرأ القلب، طاهرة الحس، مرهفة النفس،
وسعها ما املكروبني وتساعد فيه، مباَلغ حدٍّ إىل كرمها يصل للجمال، وُمحبة أديبة وهي
كل مها يتفهَّ ال بها خاصة أفكاٌر لها وهي ومرحها، رسيرتها لنقاء األطفال ويحبها ذلك،
بعض مع دائم نقاٍش يف يجعلها وذلك بالصغائر، تعرتف ال األفق واسعة فهي الناس؛

الُخلق. رفيعة القلب طيبة رقيقة إنسانٌة هي املجموع ويف الناس،
بأن لهم ويسمح ألوالده، األب معاملة فهي العاملني من بيته ألهل معاملته أما
برحمة، لكن الخاطئ، الفكر لهم ح ويُصحِّ السياسية، آرائهم عن ويفصحوا يناقشوه

العايل. الصوت مع تتعارض ال عنده والرحمة
الكثرية أدويته ويحفظ مالبسه، ارتداء يف يساعده من إىل احتاج األخرية السنوات ويف
وإذا عاًما، عرشين منذ عندنا يعمل وهو «عادل» هو الشخص هذا وكان فيها، يخطئ وال
ينقصها. أو يزيدها حتى ومواعيدها؛ األدوية أسماء له ليذكر «عادل» ننادي طبيب جاء
الليل، ينام ال كان األخرية الشهور ويف زوجي، خدمة يف وسًعا يدَّخر ال «عادل» وكان
فقد األمانة؛ غاية أمينًا وكان املستشفى، يف كان إذا املمرضات مع راحته عىل ويسهر
الباب إىل معه فمشيت باالنرصاف، همَّ كشف أن وبعد البيت إىل كبري طبيٌب جاء أن حدث
«بعادل» وإذا الغرفة، إىل وعدت ملكانته املناسبة األتعاب به ظرًفا وأعطيته الخارجي
أنها فأدركت الباب أمام األرض عىل املبلغ هذا وجدت يل: ويقول املال من مبلًغا يعطيني
أن فلو حدث، ما للطبيب ورشحت التليفون إىل فأرسعت الظرف؛ من سقطت األتعاب
األهرام. يف القصة هذه ثروت كتب وقد للغاية، محرًجا موقفنا لكان أمينًا يكن لم «عادل»
وكانا الخربة، نفس وله أخيه، غياب يف «ثروت» يخدم عادل شقيق «نارص» وكان
األخوان وكان «ثروت»، يريح بما املمرضات من أعلم ألنهما املستشفى؛ يف املبيت يتبادالن
وال «يرسِّ لهما يرشح فإنه الكالم يعجبه لم إذا ولكن لهما، ويستمع الدين يف يناقشانه

«! تُعرسِّ
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رعاهما عاًما، عرشين منذ له خدمتهم بدأت فقد أحمد وأخوه الطاهي حسن أما
سافر لحسن ومجاملة العمر، طوال ينسيانها ال خدمات لهما وقدم معاملتهما وأحسن
مئات بيتنا إىل توافد مبارشًة ثروت رحيل وعند قرانه، عقد ليحرض طنطا إىل القاهرة من
أربعني كذلك الحال وبقي الليل، منتصف إىل الصباح من وأحمد حسن عمل وكان امُلعزِّين،

الطويل. الشاق العمل عىل مالية مكافأًة يأخذا أن وإرصار بإباء ورفضا يوًما
يعرف ألنه الطويلة؛ املسافات يف بالتدخني له يسمح كان فقد السائق إبراهيم وإما
الجمعية اجتماع يوم ففي قصة، وإلبراهيم التدخني. يستطع لم إذا املدخن حال يكون كيف
األعضاء بني السائق دخل — حينذاك له رئيًسا ثروت وكان — الكتاب التحاد العمومية
وجرأة؛ بعنف العضو عىل وردَّ ثائرته، فثارت فيه؛ ليس بما «ثروت» يصف أحدهم فسمع
له وقال بإحضاره ثروت فأمر السائق، له وشكا ثروت مكتب إىل وذهب العضو فغضب
فأجابه: فيك.» ليس بما وصفك «إنه له: فقال الجرأة؟ بهذه األعضاء تكلم أن تجرؤ كيف
العضو، وَقِبل االعتذار، عىل وأجربه واحرتام!» توقري بكل األعضاء تكلم أن «املفروض

يعاتبه. حتى أو العضو يحاِسب أن دون بهدوء املشكلة ومرَّت
األهيل البنك إىل «ثروت» أوصل أنه زهو بكل أيًضا السائق إبراهيم يل حكى وقد
عىل وضع املرور عسكري جاء وملا ثاٍن، صفٍّ يف إال السيارة فيه يوقف مكانًا يجد ولم
وترك مخالفات سيارته خلف التي السيارات وعىل مخالفة سيارته أمام التي السيارات
سيارته ورأى املوضوعة املخالفات كمية ورأى ثروت عاد وملا منها، يقرتب ولم سيارته
العسكري رأى ملا السائق: فأجاب ذلك؟! يكون كيف للسائق: وقال ب تعجَّ مخالفة بدون
ملاذا وسأله العسكري عىل نادى أن إال منه كان فما سيارتك. من يقرتب لم ووقارك هيبتك
كما عملك وأدِّ تعاَل له: فقال يجب ولم العسكري فارتبك سيارتي؟ عىل مخالفة تضع لم
العسكري دهشة بني بالسري السائق وأمر دفعها ثم املخالفة؟ قيمة كم يل: وقل يجب،
مختلفة. طرٍق وعىل مرة من أكثر تكررت الحادثة هذه مثل إن السائق: وقال وذهوله،

«مرسيدس» سيارة بجانبه ومرت ١٣١ كانت ثروت سيارة إن أيًضا: السائق يل وقال
عىل ثروت فأجابه املرسيدس؟ أنت تركب أن يجب كان أما السائق: فقال طراز أحدث عىل
فخر وكله يحكي والسائق عجلة. ركبت أم املرسيدس ركبت سواء أباظة ثروت أنا الفور:
يف حتى الحكومة يستغل وال حقها، البلد ويعطي واجباته يعرف إنسان عند يعمل بأنه

مخالفة.
يعملون وكلهم خدم، أنهم قط يشعروا لم إنهم يقولون: املنزل يف العاملني كل وكان

ورعاية. حب بكل إال منه يشعروا ولم عاًما عرشين من أكثر منذ عنده
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مهموًما رأيته إذا وكنت حدود، بال وانبهاره وإعجابه حبٍّا، منه أكثر تقديًسا ألبيه حبه كان
وتعاوده فينطلق أبيه؛ عن أحدِّثه أن ويكفي صمته، عن أخرجه أن أحاول صامتًا أو
فمثًال رحمة؛ كلها وترصفات وشموخ، إنسانية كلها قصًصا عنه عيلَّ ويقصُّ الذكريات،
بيده؛ ودفعها املنزل، يف عاملة عنَّف عرشة الثانية يتجاوز ال عمره وكان طفولته يف
إىل بها وذهبا األمر، ليضخما األخرى الناحية من وسامح ناحية من شامل وسندها فبكت
وقال األكرب ابنه نادى أن إال باشا دسوقي من كان فما «ثروت» له وشكت باشا دسوقي
الحكم بهذا واكتفت الحال بطبيعة رفضت الخادمة ولكن بها. فعلت مثلما بك ستفعل له

لها. كرتضية
طفلة وهي أخرى خادمٍة مع اليشء نفس فعلت إنها ثروت شقيقة زينات يل وتقول
يف أنت كنت ولو الطريقة؟! بهذه تترصفني عليها حكَّمك هللا ألن هل أبوها: لها فقال
مطعم إىل معه يأخذه كان أباه أن زوجي يل ويحكي املعاملة؟ بهذه ترضني هل مكانها
هذين يف يأكله كان مما أحىل اآلن حتى يذق لم إنه يل: ويقول «جروبي» وصالة األمريكني
يطلب كان وكيف واألدباء، الشعراء كبار مع يُجلسه كان وكيف الطفولة. أيام املكانني
ويستقبلهم، العلوي الدور من هو ينزل حتى الوزراء من زواره كبار مع الجلوس منه
كتاباته طريقة حتى وكون الحياة يف اتجاهاته وكون االبن، شخصية كوَّن هذا كل أن أظن

والسياسة. األدب من مزيًجا وكانت ذلك، بعد
االنتظار من سنوات ثالث بعد جاء ألنه عندها؛ األثري فكان لوالدته بالنسبة وأما
من يوًما لها شكا فيها. وما الدنيا يملك يجعله ما وحبها حنوها من عليه وأضفت والقلق،

لك.» فداءً أملك وما «أنا له: تقول أن عن ترتدد فلم به؛ أملَّت مالية ضائقة
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هللا برحمة تحيطه السماء أبواب له وفتحت إال مالية ضائقة به أملَّت مرة من وما
التفاصيل. يف أسرتسل أن حقي من ليس ولألسف وسرته.

التليفزيونية. أو اإلذاعية أعماله من عمل يفوتها وال الحدود، أبعد إىل به فخورة وكانت
أول متماسًكا وبدا عمره، من واألربعني الثالثة يف ثروت كان جواره إىل هللا اختارها وملا
أهدئ فأخذت قلبه، أعماق من بالبكاء يجهش وأخذ الصباح يف استيقظ يوم ويف األمر،
يعلم ولكن تعوض. ال فاألم عنها؛ أعوِّضك ان أستطيع ال لألسف له: قلت ولكني روعه من

حاولت. أنني هللا
فرشبا والنزاهة، والرشف القيم عىل محافظة كله بيت يف و«شامل» «ثروت» ترعرع
الثورة جاءت ثم الدستوريني األحرار شباب من شبابهما يف وكانا الصايف، النبع هذا من
حزب «شامل» واختار السياسية، الحياة فأعاد السادات أنور حكم أن إىل األحزاب وحلَّت
املؤيدين من «ثروت» ف والخارجية الداخلية الشئون يف السياسية آراؤهما واختلفت الوفد
داعي ال «شامل» قال أن إىل حادة مناقشاٌت بينهما تقوم وكانت املعارضني، من و«شامل»
السياسة يف املناقشة وتجنَّبا عنه؛ يحيد لن الذي رأيه له منا فكل السياسة؛ يف للمناقشات

اإلمكان. بقدر
وكان ١٩٧٩م، سنة حتى فيه وبقي ١٩٧٦م، سنة الشعب مجلس دخل و«شامل»
املساهمة رشكة إدارة ملجلس رئيًسا عمل ثم ديفيد»، كامب «معاهدة عىل املعرتضني من
والسويرسيني، اليابانيني العمالء مع عالقات وكوَّن ١٩٩٠م، سنة إىل بها وبقي لألقطان

كلها. مرص مستوى عىل القطن قطاع يف للعاملني مرجًعا وأصبح
جانبه، إىل وتقف دائًما تساعده التي «شامل» زوجة هي النقرايش» و«صفية
النقرايش» فهمي «محمود كريمة وهي زوجها، ألهل وبحبِّها باألقدمية أباظية وأصبحت
من «اخرجوا مجدهم: أوج يف لإلنجليز قال والذي الثورة، قبل ما الوزراء رئيس باشا

متشعبة. وثقافٍة رفيع ُخلٍق ذات وهي القراصنة!» أيها بالدنا
يف الدكتوراه عىل حصلت عظيم، ُخلٍق عىل فهي هدى أما و«إبراهيم» «هدى» وأنجبا

شمس. عني جامعة اآلداب كلية يف أستاذة وأصبحت الفرنيس األدب
يف اآلن يعمل القويمة، واألخالق بالقيم ويتمثل بعينها، الطيبة فهو إبراهيم وأما
الخامس أخاهم أذكر أن دون باشا الدسوقي أوالد أذكر أن أستطيع وال بكندا» «تورنتو
بقليل؛ والدته بعد والدته توفيت باشا، الدسوقي شقيقة بنت ابن فهو أباظة» «سامح
فعًال، إخوة بل كاإلخوة، أقول وال إخوة، جميًعا فصاروا أوالده إىل باشا دسوقي ه فضمَّ

52



وتقديس حب

شقيقتَْي و«كوثر» «زينات» من وسمعت الحب، يف وال املعاملة يف بينهم الوالدان يفرق لم
شباب من سامح وكان «… الخمسة «نحن تقوالن طفولتهما عن تتكلمان عندما ثروت
تأليف تواريخ يعرف قوية، ذاكرٌة وله منبعها، من السياسة ورشب الدستوريني، األحرار

مرص. تاريخ يف مرجًعا اآلن ونعتربه الوزارات، وأسماء الوزارات
«زينات» وهما الفاضلة املرأة عليه تكون أن يجب الذي املثل عنده فهما شقيقتاه أما
طهارة فاكتسبتا وإخالص؛ ود كله بيت يف وترعرعتا واألخالق، بالقيم تحلَّتا وقد و«كوثر»
األب جالل ومن عها، وترفُّ األم طيبة من تعلمتاه بما والتزمتا الصغائر، عن والعلو النفس
جانبه إىل ووقفت أباظة، طوسون من زينات وتزوجت ونبيل. ساٍم هو ما بكل وتمسكه
بكر» «أبا وأنجبت وحكمة، بعقل سفينتها وقادت الكلمة، هذه معنى بكل أهلها فت ورشَّ
والصدق. الرصاحة عىل أتهما ونشَّ باشا، شوقي والدة اسم عىل تركي اسم وهو و«دلبار»
الصيت الذائع الطبيب ابن العزيز» عبد أحمد «الدكتور من تزوجت فقد «كوثر» وأما
إىل معه وسافرت إسماعيل» باشا العزيز عبد «الدكتور املايض القرن من األول النصف يف
بفضل عرفت أنها إال السن صغرية كانت أنها رغم وعىل العملية. حياته أول يف أمريكا
نتيجُة وكانت الوقت، نفس يف وحانية حازمة ا أمٍّ تكون وكيف مرشفة تكون كيف نشأتها
وهما العلم، وغزارة الطباع وحسن لألخالق مثال هما فتاتنَي الحنو وهذا الحزم هذا
التي كوثر تستطيع كيف جميًعا وعجبنا إسماعيل» و«وفاء إسماعيل» «سناء الدكتورة
ابنها وأما املثالية! الرتبية هذه أبناءها تربي أن عمرها من عرشة السابعة يف تزوجت
وبرز الحرة، األعمال ويف البنوك يف عمل جيله، أبناء أملع من فهو إسماعيل» العزيز «عبد

جميًعا. فيها
يكاد به وإعجابهم الشديد حبهم أن باشا دسوقي أوالد يف النظر يسرتعي والذي
نفوس يف التأثري هذا كل يرتك أن باشا دسوقي استطاع كيف ترى التقديس، إىل يصل
جوابًا أجد أن دائًما تمنيُت اآلباء؟ باقي به يخص ولم هللا به خصه الذي ما ترى أوالده؟!

السؤال. لهذا
واألجداد، اآلباء عن األبناء تتوارثه اآلن إىل موجوًدا زال ما فهو له الناس حب وأما
له وقال ساحًقا، نجاًحا نجح ١٩٧٥م، عام االنتخابات «شامل» دخل عندما إنه حتى
باشا دسوقي وفاة بعد وذلك والدك، ذكرى أجل ومن أجلك من ننتخبك نحن الناخبون
األرض. أصحاب عىل الفالحني الحقبة تلك يف املسئولني استعداء رغم وعىل عاًما، بعرشين
«أنا يوًما: لزوجي قلُت أن أذكر فإنني باشا، دسوقي أوالد بني يجمع والحب والرتابط
«… ومهذبتان محرتمتان فهما «طبًعا الفور: عىل وحماس بتحدٍّ فأجابني أختيك.» أحب
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شامل زوجة صفية لهما وأضمُّ ألختيه وأشهد أحبهم!» بطَّلت «خالص قاطعته: وهنا
مما بكثري أكثر وحب ورعاية زائد باهتماٍم زوجي رحيل بعد منهن شعرت إنني وأقول:

أتوقع. كنُت
األوىل، الطفولة منذ نما وحب وصداقة قرابة صلة هي أباظة» «ماهر ب وصلته
فارق رغم وعىل تُنىس، وال تنتهي وال الناس قلوب يف خاصة مكانٌة لها الطفولة وصداقة
وعندما زمان. أدب هو وهذا باحرتام، يعامله كان «ماهًرا» أن إال بينهما البسيط السن
ليتقدما القاهرة إىل اإلسكندرية من نزال اآلن) العامة (الثانوية البكالوريا شهادة إىل وصال
كانوا جميًعا البيت أهل ألن أحد به يكن ولم باشا، دسوقي منزل يف وأقاما الجامعة، إىل
يف وثروت الهندسة، كلية يف ماهر وُقبل العنب. إال يأكلون ال أيام ثالثة فبقيا املصيف، يف
يزال ال — عمي وهو — ماهر وكان مني. تزوج أن إىل الزمن بهما ومىش الحقوق، كلية
وأخي ماهر وكان الحقوق، كلية عن سنة فيها تزيد الدراسة سنوات ألن الهندسة كلية يف
نتناقش أحيانًا وكنا السينما، إىل نذهب عندما يالزماننا — التجارة كلية يف وكان — محمد
كانا األغلب ويف الفسحة، تسوء أن من خوًفا الضيفان؛ ينطق فال السيارة، يف وزوجي أنا
السينما. من أهم لسهرات مرصوفهما يدخران وكانا يدفع، الذي هو ألنه لزوجي يتحيزان
الرابعة يف وأخي عرشة السادسة سن يف وماهر لهما حدثت طريفة قصٌة ويحرضني
يف الرتيانو قهوة إىل «عثمان» عمي وأخذهما اإلسكندرية يف الصيف يف كنا فقد عرشة؛
شباك وأمام وذهبا للعائلة، السينما يف «لوًجا» به ليحجزا جنيًها أعطاهما ثم الرمل محطة

وقرًشا. جنيًها منهما طلبوا التذاكر
لهما: فقال صامتنَي أمامه ووقفا «عثمان» عمي إىل فعادا القرش هذا معهما يكن ولم
وقال فاندهش «اللوج»، ثمن به ليكمال قرش معهما يكن لم بأنه فأجاباه لكما؟» «ما
ولكنهما التذاكر وحجزا القرش وأعطاهما قرش؟ مثلكما شابَّني مع يكون ال كيف لهما

األقدام. عىل سريًا الشاطبي إىل الرمل محطة من عادا
حسني الرئيس فيه أنعم الذي اليوم يف أنه فأذكر بماهر، ثروت صداقة إىل ونعود
فأشار املرض، فراش عىل ثروت وكان الغرفة علينا دخل النيل بوشاح ماهر عىل مبارك

وسعادة. حب كلها قبلة قبَّله ثم منه، يقرتب أن يديه بكلتا إليه
مقتبل يف شابٍّا ابنًا عثمان خليل عثمان الدكتور زوجة أباظة هدى فقدت أن وحدث
أحًدا، تستقبل أو ترى أن رفضت أصابها ما هول ومن ثواٍن، ويف صحته كامل ويف العمر
املنزل.» لرتكُت يعزيني أحد جاء «لو وقالت: بآالمها، وانفردت عليها حجرتها وأغلقت
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أمسكت دقائق وبعد تفعل، فيما العذر كل وأعطاها فانزعج بحالتها زوجي وأخربُت
أن عىل معها أتفق وأخذت سني، يف وهي «هيام» أبي عم ابنة وطلبت التليفون سماعة
أحًدا ترى أن تستطيع ال أنها تعلمان أنتما قائًال: يرصخ بثروت فإذا للعزاء؛ سويٍّا نذهب

زيارتها! عىل تصممان ذلك ومع
جانبها. إىل أقف أن واجبي ومن جانبي إىل وقفت هي –

معناها ولكن ذلك قبل أسمعها ولم أفهمها لم كلمة وقال بال… تذكِّرانني أنتما –
فيها. ليأكلوا املآتم إىل يذهبون الذين مثل نفعل أننا

أطفاًال وكنا أمي، رحيل وقت الربعماية يف شهًرا وإخوتي أنا معي قضت هي –
اآلن؟ أتركها فكيف عنا، وتخفف تواسينا أن همها كل وكان حينذاك

غليًظا. قسًما وأقسم أخرى مرة فرصخ
الحدة. بنفس جملته فأعاد واجب؟ أداء عىل القسم هذا كل تقسم كيف –

الحدة بهذه نقاش يف سببًا عزاء واجب يكون أن املضحك من إنه إذ يدي، يف فأسقط
عىل ولكن بها حلَّت التي الكارثة يف جانبها إىل أقف ولم عاًما، خمسني دام زواج بعد
الذي الدَّين ويف نفيس يف أنا فكرت فقد الحق، كل معه أن وجدت فكرت وملا مني، الرغم
ما تتحمل أن عليها وأشفق املروِّعة، مأساتها ويف الثكىل األم يف فكَّر فقد هو أما عنقي، يف

تطيق. ال
لعزاء بيتنا يفتح أال وأرجوه بل زوجي من أطلب كنت عزاء واجب من عدت وكلما

االجتماعات. هذه يف يحدث بما الناس أدرى فانا عمري؛ ينتهي حينما السيدات
الغريبة والظاهرة فالنة، وخيانة فالنة، طالق وعن واألزياء، «املوضة» عن فالحديث
كلمة بأذني سمعُت وقد املناسبات، لهذه خصيًصا ويتأنَّقن لن يتجمَّ أن دن يتعمَّ أنهن
تُحاول قد لزوجي وقلت بعيد! زمن من تقابلها لم ألخرى سيدة تقولها سعيدة.» «فرصة
زوج؛ بال كانت إذا حياتها لتأمني وتُخطِّط مواساتك بحجة إليك تتقرَّب أن إحداهن
يل: ويقول قليًال يصمت ثم طويل؟» عمر بعد حتى «أتالحقينني يل: ويقول فيضحك

يومك.» قبل يومي يكون أن هللا أدعو «إنني
رماًدا يصبح ما ورسعان امُلَرضمة، كالنار يشتعل الرجال حزن أن الحياة علمتنا وقد
تُربي ملن احتياجه فالحجة شابٍّا كان فإن أخرى، زوجٍة عن البحث يف فسيجدُّ يخمد، ثم
عن يبحث فهو حال كل وعىل واملؤانسة، للرعاية احتياجه فالحجة شيًخا كان وإن أطفاله،
يعشن السيدات وأغلب يلتئم، وال قلبهن يتمزَّق وأعمق، أطول فحزنهن النساء أما زوجة.
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مدى بالسواد تتَّشح منهم وبعض األطفال، لرتبية حياتهن ويكرسن أزواجهن، ذكرى عىل
يل: يقول األفكار بهذه زوجي أواجه وعندما البقاء. دار يف بأزواجهن يلحقن حتى الحياة،
اإلسالم.» من ليست عادات هذه وكل الزوج، يُرِجع الرتمل استمرار وال السواد ارتداء «ال

أوافقه. ال وطبًعا
فقد عمتي؛ عينيَّ أمام أضع رحيلهم بعد لألزواج الزوجات وفاء عن أكتب وعندما
وعىل ١٩٧٣م. سنة هي توفيْت حتى ١٩٣٤م سنة زوجها تويف منذ بالسواد تتَّشح ظلت
املخلصة فالزوجة الوفاء؛ عىل يدل وال شيئًا يعني ال السواد ارتداء أن أعرف أنني رغم
وعىل الضمري، تأنيب بسبب حدادها يطول وربما كذلك الخائنة والزوجة السواد ترتدي
أُعَجب كنت نفيس قرارة يف أنني إال الراحلني؛ يُعيد ال السواد ارتداء أن أعرف أنني رغم

عمتي. بوفاء
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وكانت والديه، صديقة كانت األوىل؛ طفولته منذ عائلية عالقًة كلثوم بأم عالقته وكانت
ورأته ثروت، والد باشا دسوقي لعشة مالصقة عشٍة يف الرب رأس يف الصيف تقيضشهور
عىل كلثوم أم دعت والدته أن ثروت يل ويحكي اسمه. وكرب شهرته ذاعت أن إىل شابٍّا طفًال
فكشفته، مغطٍّى َطبًقا كلثوم أم رأت املائدة، عىل مفاجأة لك عاملة أنا لها: وقالت الغداء،
حميض!» يا زمان وهللا حميض، يا أهًال يض! «حمِّ وقالت: رصخت محتواه عرفت وملا
أهل يعرفه ال الريف يف ينبت نبات هو والحميض اليوم. آخر إىل دعاباتها يف واستمرت
ولكنه السبانخ، تُصنع كما يُصنع شيطاني نباٌت فهو عليه، تربَّت هي ولكنها املدينة،
نهائيٍّا. بيتها إىل الحميض دخول منعت القاهرة إىل أتت وعندما الريف، يف الفقراء أكل
العسل إال يأكل ال كان إنه لثروت حسني طه الدكتور قاله بما القصة هذه وتذكرني
دخول منع املالية حالته استقرت عندما لكنه ثمنه، لرخص باألزهر؛ دراسته أثناء األسود
إىل أرسته مع ذهبت كلثوم أم أن ثروت يل وحكى اإلطالق. عىل بيته إىل األسود العسل
طلوع وعند يوم ويف الصباح، حتى يسهرون وكانوا هناك معهم أياًما لتقيض غزالة قريته
دسوقي منزل إىل القرية أهل فتوافد الفجر؛ أذان وأذنت الرشفة يف كلثوم أم وقفت الفجر

غزالة. أجواء يف يعلو وهو كلثوم أم صوت إىل يستمعون مذهولني ووقفوا باشا،
كل من النسيم شم يوم يدعو باشا «دسوقي» شقيق أباظة» فكري بك هللا «عبد وكان
كامل يوٍم قضاء إىل باشا دسوقي وعائلة زوجته إخوة وأوالد إخوتها وأوالد كلثوم أم سنة
وكانت الشمس، غروب وحتى الفجر طلوع وقت تبدأ الرحلة وكانت النيل، يف مركب عىل
الحارضين وتسعد األلحان، أجمل تغني ثم واملرح البهجة الرحلة عىل تضفي كلثوم أم

الحارضين؟! من يكون أن يتمنى ال منا فمن طربًا، وتشجيهم
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وأمضت كلثوم أم وجاءت بعيدة، سنواٍت من بسيط سيارة حادث لثروت وحدث
والفن. والشعر األدب يف يتكلمان وكانا بأكمله، يوم صباح معه

يوسف «أمني صديقه جاءه بأن الشخصية املعرفة هذه وبدأت حسني، طه وعرف
«طه الدكتور لنزور معي انزل تعاَل له وقال األيام» من «هارب روايته ظهور بعد غراب»
تمأل والسعادة ثروت فأرسع يراك، أن يريد بها وأُعجب روايتك قرأ أن بعد فهو حسني»
جميلة؛ عالقٌة بينهما بدأت هنا ومن العربي، األدب عميد بيت إىل صديقه مع وذهب كيانه
من و«هارب الخوف» من «يشء رواياته عن وكتب «ثروت» العربي األدب عميد رعى فقد
ثروت «إن بإخالص: وقال هناك» و«لقاء الشمس» ترشق و«ثم النيل» عىل و«قرص األيام»
قراءتها ويعيد بل رواياته جميع قراءة يف واستمر املرصي.» الريف ر صوَّ من أحسن أباظة
إىل العالقة هذه وظلت ُخلقه، وعظيم وفنه بأدبه وأعجب أبويٍّا، حبٍّا وأحبَّه آلخر، وقت من
البيتني: بهذين يقابله زيارته عن ثروت يتأخر عندما وكان حسني، طه حياة يف يوم آخر

ج��م��ي��ٌل ف��ص��ب��ٌر ذن��ٍب م��ا غ��ي��ِر م��ن ه��ج��ِرن��ا ع��ل��ى أزم��ع��َت ك��ن��ت إن
اْل��َوِك��ي��ل َون��ع��َم ال��ل��ه ف��ح��س��ب��ن��ا غ��ي��رن��ا ب��ن��ا ت��ب��دل��ت ك��ن��ت وإن

وقالت زوجته وقابلته «راماتان» إىل ثروت أرسع حسني طه الدكتور رحيل وبعد
نجيب العاملي واألديب الكبري األستاذ وأما كثريًا). يحبك كان لقد أباظة، (مسيو بالفرنسية
يوم كل من الرابعة الساعة التليفون سماعة يرفع زوجي أرى وأنا زواجي فمنذ محفوظ
األستاذ عىل تعذَّر أن إىل طويلة سنواٍت مدى عىل تحدث املكاملة هذه وظلت معه، ليتكلم
والرائد أستاذته من محفوظ» «نجيب يعترب ثروت وكان الهاتف. استعمال محفوظ نجيب
ثروت وكان بإعجاب. وقرأه إال محفوظ نجيب قلم خطه حرًفا يرتك ولم الرواية، فن يف
العباسية، يف قهوة إىل مًعا هان يتوجَّ ثم محفوظ نجيب منزل إىل خميس يوم كل يذهب
بينهم تدور وكانت مظهر» «أحمد األستاذ الكبري الفنان منزل يف حينذاك السهرة وكانت

إليها. يستمعوا أن يتمنون األدب محبي كل أن أعتقد ومتنوعة، شيقٌة أحاديُث
الوعي هذا بكل مثلك يل يقرءون قراء عرشة أن «لو مرة: العاملي األديب له قال وقد

بهم.» الكتفيت التعمق هذا وبكل
يف الرشعية عن أحد يكتب ألم ألستاذه: زوجي قال السهرات هذه من سهرة ويف

أحد. يكتب لم فعًال فأجابه مرص
عنها. أنا فسأكتب إذًا –
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وكانت رضاها؛ بغري تم إذا البكر زواج بطالن عن باحثًا األربعة األئمة كتب وقرأ
الخوف». من «يشء رواية

يتمالك ولم املستشفى إىل ثروت أرسع االغتيال لحادث بك نجيب تعرَّض وحينما
أنا؟» أم أصبت الذي أنت «هل العاملي: األديب فقال البكاء من نفسه

ليس إعجابًا به إعجابه وكان قلبه أعماق من نابًعا حبٍّا بك لنجيب ثروت حب وكان
١٩٤٤م. سنة الجديدة» «القاهرة رواية ظهور منذ اإلعجاب هذا وابتدأ نظري له

وكرَّمه وفرًحا، فخًرا كلها مرص اهتزَّت «نوبل» جائزة عىل محفوظ نجيب حصل وملا
تقديره. وعميق حبه من بدافع ثروت فيه تكلم كبري، حفٍل يف مبارك حسني الرئيس

املتبادل والتقدير الحب عىل مبنية كانت بينهما العالقة إن أقول: أن إال يسعني وال
عاًما. خمسني مدى عىل

كان عندما طفولته منذ بدأت فقد الحكيم توفيق العظيم الكاتب مع عالقته وأما
حسني» و«طه املازني» القادر «عبد تأليف من اآلونة تلك يف تصدر التي الكتب كل يقرأ
فيه يجلس النيل قرص شارع يف معروف مكاٌن له األخري هذا وكان الحكيم» و«توفيق
وكان يوم جاء أن إىل بعيد، من إليه بالنظر ويكتفي به يمرُّ «ثروت» وكان الصباح، يف
لزوجي: الحكيم توفيق قاله مما وكان فتعارفا، اإلذاعة مبنى من خارًجا الحكيم توفيق

ستذاع.» أنها عرفت إذا أخرج وال العرب، أقاصيص عن تمثيلياتك إىل أستمع «إنني
يل. يقول كان كما «ثروت» يصدق ولم

بينهما الود اتصل بسنوات ذلك وبعد أباظة»، «ثروت الكاتب بداية هي هذه وكانت
رعاية إليه ويَِكل املالية أرساره عىل يأتمنه له ابنًا «ثروت» يَعترب الحكيم توفيق وأصبح
تتصل املنزل يف وتقيم ترعاه التي السيدة كانت يمرض كان عندما إنه حتى أيًضا، صحته
«أحمد الدكتور له ح ورشَّ بالطبيب، ويأتي نجدتها إىل يرسع حتى الهاتف يف بثروت

طويلة. سنواٍت مدى عىل له املعالج وأصبح املشهور الطبيب إسماعيل» العزيز عبد
لم املالية األحوال ولكن اإلسكندرية، إىل يذهب أن يحب بك وتوفيق الصيف وجاء
أن وتصادف إليه، املقرَّبون إال يعرفها ال ا جدٍّ كثرية التزاماٌت فعليه يرام؛ ما عىل تكن
تتصل وكانت السينما يف لتمثلها رواية منه تشرتي أن «ثروت» من معروفة ممثلٌة طلبت
«ال لزوجي: فقلت طريقتها، ترْحني لم ولكن املكاملة أحيانًا أتلقى وكنت تليفونيٍّا، به
عليه ضيَّقُت وملا أقل، وال أكثر ال داخيل إحساٍس بدافع وهذا معها.» تتعامل أن أريدك
الطلب وكررت األهرام جريدة يف التايل اليوم يف املمثلة هذه وزارتْه إلرادتي رضخ الخناق
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مكتبه إىل نذهب معي فتعايل يبيعها؛ أن يريد رواية بك الحكيم توفيق عند «إن لها: فقال
لها: فقال مني.» سيطلبه ما له أدفع أن أستطيع ال «أنا له: فقالت ملكتبي.» مجاور فهو
ووضعت الرواية منه طلبت دخال وعندما يقول.» ما وسنرى مكتبه عىل معك ما «ضعي

أنا. وارتحُت بك توفيق ارتاح وهكذا الصفقة. تمت ثم قليًال فرتدد أمامه؛ نقودها
وحتى الصباح من األسبوع يف يومني بك لتوفيق ص يُخصِّ ثروت كان اإلسكندرية ويف
٣ من السينما إىل يذهبان ثم البلد، وسط يف مطعم يف الغداء طعام يتناوالن املساء،
يحتمل ال رسيع طلٌب يل كان أن وحدث السيارات. نادى يف السهرة يكمالن ثم ،٦ إىل
اليوم هذا ألن أهميته؛ رغم عىل تأجيله مني طلب ذلك من الرغم عىل ولكنه التأجيل
رنَّ الحكيم. توفيق من غريتي وأعلنت وغضبت ثُرُت أنني أخفي وال بك. توفيق يوم هو
ينجدها أن وتطلب تبكي الحكيم توفيق خادمة وسمعت أمينة، فردَّت عندنا الباب جرس
أمينة فأرسعت تليفون؛ أي عن بعيًدا الشورى بمجلس جلسة يف وكان بطبيب، «ثروت»
داخلها يف وألن الطريق، تعرف تكن لم ولكنها أبيها، إىل تذهب أن وقررت سيارتها إىل
رآها إن وما النهاية، يف وصلت حتى املرور وعساكر املارة وسألت انطلقت فقد إرصاًرا
مريض بك توفيق «إن فقالت: مجيئها سبب عن لهفة يف وسألها القلق تملكه حتى أبوها
توفيق منزل يف دقائق بعد وتقابال إسماعيل» «أحمد الدكتور فوًرا فطلب طبيبًا.» ويريد

للشفاء. تماثل أن إىل يوميٍّا يعوده وظل الحكيم، بك
باشا «دسوقي لوالده صديًقا كان فقد العقاد» محمود «عباس الكبري األستاذ وأما
وكان الرشيفة، والخصومة والشجاعة الجرأة حيث من «لثروت» أعىل مثًال وكان أباظة»
ميعاًدا لنارش حدَّد أنه يوًما وحدث الوكيل». «العويض األستاذ الشاعر مع ندواته يحرض
بأن خادمه أمر أن إال العقاد من كان فما دقائق، خمس تأخر النارش ولكن بيته، يف
لوال أدراجه يعود أن النارش وكاد دقائق خمس املوعد عن تأخر إنه له ويقول يرصفه
وأمرهم االستقبال حجرة إىل فعاد النارش؛ مع أباظة» «ثروت أن العقاد أخرب الخادم أن
واالعتزاز الرصاحة عنه واملعروف قابلتك.» ما معك «ثروت» أن «لوال وقال: بالدخول،
للجنة ُمقرًِّرا كان عندما أنه وهي ا، جدٍّ ومشهورة طريفة قصٌة وله فيه. املباَلغ بالنفس
إىل فنظر حديث شعٌر عليه ُعرض الستينيات يف واآلداب للفنون األعىل املجلس يف الشعر

النثر. لجنة إىل ل يُحوَّ قال: وبرسعة الورقة
عالقتنا واستمرت ألبي، صديقني الفتح» أبو وأحمد «حسني الالمعان الصحفيان وكان
الفتح» أبو «أحمد كتابات ألن الثورة؛ بعد نهائيٍّا مرص مغادرة إىل اضطرا حتى بهما
اجتماعاتهم األحرار الضباط يشارك الفتح» أبو «أحمد كان فقد السلطة. تحرج كانت
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وصولهم بعد ولكن تماًما، مبادئهم مع ومتَّفًقا فاروق امللك حكم عىل ثائًرا مثلهم وكان
يف يكتب الفتح» أبو «أحمد فبدأ بها؛ ينادون كانوا التي الديمقراطية ينفذوا لم للسلطة
وشقيقه هو ليقيم وطنه بمغادرته األمر وانتهى الدكتاتورية، ويهاجم املرصي جريدته

طويلة. لسنواٍت جنيف يف حسني
ما ويكرماننا منزلهما إىل دائًما ويدعواننا بهما نتصل «جنيف» نزور حينما وكنا
الضباط غضب من علينا خوًفا نهاًرا؛ ويتجنباننا ليًال بنا يحتفالن وكانا ذلك، وسعهما
يف كانت ألنها القاهرة مطار يف اعتُقلت أصدقائهما من سيدة أن وخصوًصا مرص، يف

إحراًجا. لهم يسببا ال حتى املرصيني تجنَّبا اليوم ذلك ومنذ جنيف. يف ضيافتهما
معه يدخل «ثروت» وكان عنيد، معارٌض فهو الخاصة؛ آراؤه الفتح أبو ألحمد وكان
بهدوء يناقش ولكن برأيه، يتمسك الفتح» أبو «أحمد وكان ملتهبة، سياسيٍة مناقشاٍت يف
التي الصداقة هذه تنتهي أن أنا وأتوقع ُمجلِجًال، صوته ويعلو ثروت، س يتحمَّ حني يف
«ثروت العظيَمني شقيقة عكاشة» «ثريا الفتح» أبو «أحمد زوجة أن وخصوًصا بها أعتزُّ
أن الصداقة هذه عىل أخىش وكنت قلبي، إىل قريبة صديقٌة عكاشة» و«أحمد عكاشة»
وكأن كانت كما التليفونية املكاملات تعود التايل اليوم يف ولكن املناقشات، حدة من ر تُدمَّ

قضية. للود يفسد ال الرأي واختالف يكن، لم شيئًا
عثمان الدكتور وكان عثمان» خليل «عثمان الدكتور بأستاذه ا جدٍّ قويٌة صلٌة له وكان
ما له ويرشح بيته يف يستضيفه وكان الحقوق، كلية يف الدستوري القانون له يدرس
«هدى أستاذه فزوجة العشاء؛ طعام ليلة كل عنده يتناول وكان فهمه، عليه استعىص
تقرتب أن إىل املنوال هذا عىل الحال ويستمر أباظة». بك العظيم «عبد كريمة أباظة»
هو ألنه زيارته عن ينقطع أن تلميذه من األستاذ فيطلب العام، آخر امتحانات مواعيد
أكون االمتحان يف سيجيء مما أسئلة عنك أخفيُت «إذا له: وقال االمتحانات، سيضع الذي
عن التلميذ وانقطع ضمريي.» خالفُت قد أكون األسئلة هذه عىل أطلعتك وإن ظلمتك، قد

االمتحانات. انتهت حتى العظيم أستاذه زيارة
دستورهم لهم يضع أن خليل» «عثمان الدكتور من الكويت حكومة طلبت وقد
وكلما عاًما، عرش أربعة هناك وبقي مستوى، أعىل عىل عمله وأتمَّ وعائلته هو فعًال وسافر

واحرتام. تقدير بكل أحاطته وقد بإرصار، الحكومة استبقته مرص إىل العودة أراد
يستمتع وكان له، ابنًا واعتربه «ثروت» أحبَّه فقد حجي» «طارق األعمال رجل وأما
والشعر؛ األدب إىل الحديث ويتطرق طويًال، وقتًا يدوم الذي التليفون عرب معه بالحديث
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إدارة ملجلس مرصي رئيٍس أول وكان معروف اقتصاديٌّ أنه رغم عىل حجي فطارق
يف حجي» «طارق عند ُدعينا إذا وكنا األوىل، الطبقة من وذواقة أديب أنه إال «ِشل» رشكة
املتنبي عن حوار يف ثروت مع ويدخل لفرتة يرتكهم كان هامة أجنبيٍة شخصياٍت مع بيته
الحديث هو هذا وكان شوقي، أحمد الشعراء أمري إىل يصلوا أن إىل والبحرتي الرومي وابن
كتٌب وهي االقتصاد، عن كتبه «ثروت» يهدي حجي طارق وكان لهما، بالنسبة املمتع
وأعجبنا قرأناها وقد والعالج، الحلول ومعها كثرية وهي املشاكل فيها يعرض ا جدٍّ قيمة
وقفت ُخلق وعىل وجميلة رقيقة سيدٌة فهي زوجته وأما كنوز. من الكتب هذه تحويه بما

املكانة. هذه إىل وصل وحتى العملية حياته بداية منذ جانبه إىل
يزال ما وهو ثروت عرفه فقد الوهاب عبد محمد األستاذ األجيال موسيقار عن وأما
مطلع وأسمعه الهرم، يف منزله إىل الكبري الفنان دعاه قد وكان الحقوق، كلية يف طالبًا
يل: يقول «ثروت» وكان بعُد، تلحينها من ينتِه لم وكان مرقده» جفاه «مضناك قصيدة
«نهلة السيدة من ج تزوَّ عندما عائليٍّا اتصلنا ذلك وبعد وحدي.» يل الوهاب عبد غنَّى «لقد
الصحفيني، كبار من كثريًا نقابل وكنا الزمالك، يف األنيق بيته يف كثريًا ودعانا القديس»
فهي ومرًحا أُنًسا البيت عىل تشعُّ القديس نهلة السيدة وكانت بلقائهم، زوجي ويسعد

بأهميته. مدعوٍّ كل تُشِعر ممتازة مضيافٌة
االتصال كان الشورى مجلس يف عضًوا الوهاب عبد محمد املوسيقار ُعنيِّ وعندما

مستمرٍّا. بالتليفون بينهما
وإذا الهدايا، بأجمل له يبعث كان الصيف نهاية يف باريس من يعود كان وعندما
مرة ودعوناه املرض، تفاصيل أدق عن وسأل باهتمام املوسيقار عنه سأل «ثروت» مرض
تهنئة عليها مكتوب «بتورته» ففاجأناه ميالده يوم من قريبًا اليوم وكان العشاء عىل
فخفتت الغناء؛ يشاركنا به وإذا جميل» يا حلوة «سنة له وغنينا واحدة، شمعٌة وبها له
الذي ثروت» «محمد املطرب معنا وكان السماء، من آٍت وكأنه صوته إال يبَق ولم أصواتنا
منه وطلب موهبته، يحتضن وكان حافظ» الحليم «عبد املطرب وفاة بعد املوسيقار تبنَّاه
طول» عىل تغيب ناوي أنت «ملا عذبك» «مني مثل القديمة أغانيه يغني أن الليلة تلك يف
يرجوه أن يتعمد وال وتلقائية ببساطة ثروت محمد ويغني جميل» يا يسمح الزمان «امتى
بالحديث ينطق شجية قيثارٌة فهو يتكلم عندما الوهاب عبد وكان يغني، أن املستمعون

الساحر. الجميل املنمق
واملثقفون، الخطباء وتكلم العربية املوسيقى مرسح يف حفلة مرة معه حرضنا وقد

تألًقا. وأكثرهم وضوًحا أكثرهم فكان الوهاب عبد وتكلم
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املبتسم الوسيم الصديق ذلك أذكر وال «ثروت» أصدقاء عن أتكلم أن أستطيع وال
كان فقد السباعي»؛ «يوسف الكبري الكاتب وهو الصايف والقلب الطفويل الوجه ذا دائًما
الحرجة، األوقات يف زوجي جانب إىل ووقف معاٍن، من الكلمة هذه تحمل ما بكل صديًقا
الطيبة هي املشرتكة الصفات من كثري تجمعهما وكانت ومساندة، حب كلها وقفات

والحبيب. العدو ومساعدة النفس وصفاء
آخر مجلة لتحرير رئيًسا وكان منصور» «أنيس األستاذ العظيم الكاتب أن وأذكر
تقرئني ملن الصحفي وسألني أباظة» عزيز «أبي كتابي عن ألكلمه صحفيٍّا يل أرسل ساعة
الكبري الكاتب دعونا شهور وبعد لزوجي. ثم محفوظ لنجيب أقرأ قلت الُكتَّاب؟ من
ساعة آخر يف «قرأت يل: قال حتى رآني إن فما الغداء، عىل وأرسته السباعي» «يوسف
البساطة هذه فأََرستْني لهم.» تقرئني الذين الكتاب بني اسمي أَر ولم معك أجروه حديثًا
سجيَّته. عىل ويتكلم ُعقد أية من خاٍل ألنه يعاتبني أن يف يرتدد لم فهو التلقائية؛ وهذه
مستشفى يف كان أنه وأذكر له. وحبي به إعجابي زاد ولكن ا، ردٍّ أجد لم أنني والحقيقة
وخرج عويف أن إىل يوم كل يزوره «ثروت» وكان شهر ملدة اإلسالمية الخريية الجمعية
عند والطيبة بالصفاء يشعرون والصغار — يحبونه أبنائي وكان جيدة، صحٍة يف وهو
بها لتظهر طريقة تجد ال املراهقة سن يف وهي أمينة ابنتي — إليهم فينجذبون الكبار
يفخر وكان الهدية، بهذه ا جدٍّ يسعد وكان «الشيكوالته» من لوًحا تهديه أن إال له حبها
الهدية هذه أثر ولزوجي يل يحكي وكان بها، هو ليفرح منها نفسها تحرم أنها ا جدٍّ

عنده. البسيطة
كنا الفرتات من فرتة ويف منصور» «أنيس الكبري بالكاتب قوية صلٌة لثروت كان
وهي — الفاضلة وزوجته هو وكان الشهر، يف مرتني أو مرة العشاء عىل عنده نُدعى
العمالق بالفنان عندهما نلتقي وكنا احتفاء، أيما بضيوفهما يحتفيان — عزيزة صديقٌة
«زكريا السابق الوزير بأحاديث نسعد وكنا هللا، رحمها العظيمة وزوجته طاهر صالح
«فايزة بغناء نستمتع وكنا كامل» «ُفتنة العزيزة الصديقة وزوجته الفتاح» عبد توفيق
عندهما وقضينا سلطان» «محمد الكبري املوسيقار زوجها عود نغمات عىل األصيل أحمد»
وعطاؤها ذكية ومرشفٌة عظيمة سيدٌة منصور أنيس الكبري الكاتب وزوجة األوقات. أجمل
وهما واحًدا شخًصا هللا بهما يخصُّ قلَّما صفتنَي بني تجمع أنها والغريب حدود، بال

الظل. وخفة الباهر الجمال
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أحاديثه يف يقول دائًما وكان الكبري كاتبنا بكتابات اإلعجاب شديد زوجي وكان
هذه يف صدرت التي الكتب أعظم من العقاد» «صالون كتاب إن واإلذاعية الصحفية

الحقبة.
وبقدرته يقرأ، ما أعماق يف وبغوصه وبتنوُّعها، قراءته بغزارة يعجب إنه أيًضا ويقول
حتى رشفة؛ رشفًة اليومي عموده لقراء ويسقيها يبسطها ثم ذهنه يف بها االحتفاظ عىل
«أنيس األستاذ اصطىل وقد وإبداع، خلق فهي كتبه وأما املتخصصني، غري عىل تسهل

وبعواطفه. بقلبه معه ثروت وكان الستينيات، حكم بنريان منصور»
أعز من وصديًقا الحقوق كلية يف لزوجي زميًال كان الغفار» عبد «بكر والسفري
١٩٢٧م، سنة يونيو ٢٨ السنة، نفس من واحد يوٍم يف ولدا أنهما والغريب أصدقائه،
العبقري الفذُّ املهندس املؤتمر نفس يف وُدعي إسبانيا، يف مؤتمر إىل ثروت ُدعي أن وحدث
لنا يحجز أن منه وطلب الغفار» عبد «بكر السفري صديقه «ثروت» وكلم فتحي»، «حسن
منزله يف لإلقامة أمينة ومعنا دعانا أن إال السفري من كان فما املؤتمر، من قريب فندٍق يف
وهي حرمه الفاضلة والسيدة السفري املطار يف انتظارنا يف كان وصلنا وملا مدريد، يف
قامت معها يل لقاء أول ومن الباسل»، «محمد العظيم املناضل حفيدة الباسل» «رقية

والحب. والتقارب التفاهم أساسها صداقة اآلن وحتى بيننا
فقد ،٦٧ هزيمة بعد له «ثروت» صداقة فبدأت عكاشة» «أحمد العاملي الدكتور وأما
الدكتور إىل ه فتوجَّ الطعام؛ يف رغبة وعدم النوم، يف رغبة وعدم مستمر، بانقباٍض أحسَّ
عىل واستمر أصابه، الذي االكتئاب من يشفيه أن استطاع طويل وبعالٍج عكاشة». «أحمد
أهون مرض «أي يل: يقول وكان أخرى. مرًة االكتئاب عودة من خوًفا عاًما ثالثني العالج
له فقال به ألمَّ عارض من «أحمد» للدكتور اشتكى طويلة مدٍة وبعد االكتئاب.» من عيلَّ
يف طبيبه إىل يذهب جعله مما الجديدة؛ لألدوية يستجب لم «ثروت» ولكن العالج، سأُغريِّ
«أحمد» الدكتور واضطر أحكام، للصداقة ولكْن — األطباء مع يحدث ال ما وهذا — بيته
هذا كل املتباَدل، واإلعجاب الحب واستمر الصداقة واستمرت القديم، دوائه إىل يعيده أن

سنوات. دام الذي الطويل العالج هذا يف املادة ل تتدخَّ ولم
وكان جميلة، عواطُف كلها صلة الشناوي» الفتاح «عبد املرحوم باألستاذ صلته كانت
تليفونيٍة مكاملاٍت أثناء املايض إىل يعودان كانا لألوقاف، وزيًرا كان عندما أبيه ملكتب مديًرا
باشا دسوقي منزل عىل يتوافدون كانوا الذين الشعراء شعر مًعا ويتذكران ويومية طويلة
من وهو هاشم» «السيد باألستاذ صلته وهي باملايض تربط أخرى وصلٌة العباسية، يف
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يتجوَّالن الدرايس اليوم ينتهي عندما وكان الرشقية. يف دينية أرسٍة ومن نسبًا قرباه ذوي
الصيفية اإلجازة فرتات يف وكانا خاصة، شوقي شعر وأجواء عامًة الشعر أجواء يف مًعا
ويعلمهما هللا رحمه الفراعيش» «أحمد األستاذ اإللزامية غزالة مدرسة ناظر يتوالهما
املحافل يحرضان فكانا القاهرة يف وأما الصحيح، الفصيح العربي للنطق لسانهما ويُقوِّم
الشعر نطق القومية الفرقة ممثيل تلقني عىل مًعا وأرشفا الشعرية، والندوات األدبية
تأليف الشعرية، «النارص» مرسحية تمثل الفرقة كانت عندما األكمل الوجه عىل وحفظه
ضجَّ حتى املهمة لهذه متفرَغني الشهر قرابة االثنان وظل أباظة»، «عزيز الشاعر أبي
األستاذ له وكتب املدة، هذه طيلة البيت عن زوجي غياب من باشا» «دسوقي منزل مرتادو

الوكيل»: «العويض الشاعر

ط��ل��ي��م��ا زك��ي ع��ن��د ف��ق��ي��ل ل��ل��ق��اء أه��ف��و ج��ئ��ت ق��د
ي��وًم��ا ه��ن��اك ت��رك��ت وال س��ئ��م��ت م��ا ه��ن��ال��ك ش��ه��ًرا
ل��وًم��ا س��م��ع��ت ن��راك وم��ا ن��ل��وم ل��ك��م ال��ك��رام، ب��ن ي��ا
ع��وم��ا ال��ش��ب��ه��ات ف��ي ي��ع��وم ال��ش��ب��اب دأب ل��ك��ن��ه

الثانوية تعادل وهي التوجيهية شهادة عىل حصل عندما الشعراء أحد له وكتب
املزاح: باب من اآلن العامة

ت��ب��ت��غ��ي��ه م��ا ون��ل��ت ال��ت��وج��ي��ه��ي ف��ي ن��ج��ح��ت
ن��ب��ي��ه ب��ن ع��ل��يَّ ت��ح��ك��ي ال��ع��ل��م ف��ي وص��رت

الوالة: أحد يف القديم العربي الشاعر صاغه بما يمتدحه الشعراء أحد وكان

األش��ي��ب ال��س��ي��د ي��ب��ل��غ م��ا س��ن��ي��ك م��ن م��ض��ت ل��ع��ش��ر ب��ل��غ��ت
ي��ل��ع��ب��وا أن ل��دات��ك وح��ظ األم��ور ج��س��ام ف��ي��ه��ا ف��ح��ظ��ك

املعجبني أشد من املشاعر رقيق اللسان عفيف اإلذاعيني شيخ خليل» بك «عيل وكان
تظهر الذي اليوم وهو — أسبوع كل من اثنني يوم كل ويف وككاتب، كإنسان «بثروت»
وحب، وإعجاب حماس كلها مكاملة التليفون يف يكلمه — األهرام يف «ثروت» مقالة فيه
صادق وهو الدين، يف الخشوع وبهذا السياسة، يف الجرأة بهذه يكتب يظل أن له ويدعو
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رواد من خليل» بك «عيل ف الطرفني من اإلعجاب كان الحال وبطبيعة الحالتني، يف وعادل
عرفناها. التي الشخصيات أعظم ومن مرص يف اإلعالميني

وكان له، وكيًال عاًما عرش ثمانية ثروت فيه عمل فقد الشورى مجلس عن وأما
وقلبه الجمِّ وأدبه املتواضعة بشخصيته املجلس رئيس حلمي» كمال «مصطفى الدكتور
احرتاًما بدوره له يكنُّ وكان ثروت، قلب إىل الناس أقرب من والصفاء؛ بالحب امليلء الكبري
وال السنوات، هذه طوال التفاهم وهذا األخوة هذه وظلت له، مثيل ال وإعجابًا وحبٍّا
إىل سافر فقد «ثروت» جنازة يف حلمي» «مصطفى الدكتور فعله ما أذكر أن إال يمكنني
عىل أرصَّ ولكنه ممهد، غري ا جدٍّ طويٍل طريٍق يف املقابر وحتى املنزل من ومىش «غزالة»

اإلنسان. للدكتور املوقف ذلك ننىس ولن األخري، الوداع ودعه حتى السري
الشورى، ملجلس العام األمني الدري» بك «فرج وبني بينه وطيدة صداقٌة قامت وقد
التليفوني االتصال وكان املتبادل، والحب املتبادل، اإلعجاب هو الصداقة هذه أساس وكان
األخري مرضه ويف املجلس. يف ثروت قضاها التي الطويلة السنوات مدى عىل يوميٍّا بينهما
ما كل — خاطر وبطيب — له وقدما رعاية، بكل العام واألمني ورئيسه املجلس أحاطه
يتحمل لم ولو باهظة، أنها هللا يعلم تكاليف ومن تسهيالت، من الطويل مرضه احتاجه
شاء هللا ولكن ماديٍّا، لها يتحمَّ أن هو استطاع ملا الرهيبة األعباء هذه كل الشورى مجلس

مستوًرا. عزيًزا حياته يف لحظة آخر إىل يظل أن
درجة يف وهو الشورى، مجلس وكيل مكتب عىل املرشف هو عمارة» بك «ماجد وكان
كنت إنني حتى األمور كل يسهل وكان له، كبريًا أًخا «ثروت» يعترب وكان وزارة، أول وكيل
«مصطفى محله حل وفاته وبعد لعمله، ومخلًصا متديِّنًا وكان املعجزات، بصانع أسميه
معه وتعامل له والًدا «ثروت» واعترب عمله، يف تفانى وقد أيًضا وزارة وكيل وهو عمر» بك
أيًضا وزارة وكيل وهو الحليم» عبد بك «محمد وكان وحب، إخالص وبكل وقلبه بضمريه
كفاءة ألنه مرة من أكثر املعاش بعد الخدمة مدة «ثروت» له مدَّ وقد املكتب، أعضاء من
بطارق وثقته له، ا خاصٍّ سكرتريًا كان فقد حمودة» «طارق األستاذ وأما بذلك. وجدير

أيًضا. له كابن وعامله الذكاء فيه واستشفَّ حدود بال كانت
«سهري والسيدة أيًضا، وزارة وكيلة وهي الجرف» «زينب السيدة فكن السيدات أما
عوض» «هايدي واآلنسة الحميد» عبد «نجالء والسيدة محيي» «عزة والسيدة مشهور»
والوئام، التفاهم ويملؤه العائلة روح تسوده ثروت مكتب وكان أباظة» «عزة والسيدة

فيه. يحلُّ مكان كل يف واألمان الحب يشع ثروت؛ شأن كان وهكذا
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بدأت صداقة فهي الرشيف» العزيز «عبد العمالق بالدكتور صداقته عن تكلمت وإذا
محاوًال بسيطة، مواضيَع يف يتكلم الدكتور بدأ للعيادة زيارة أول ويف الستينيات أواخر من
الدكتور ميَّزت ميزة وهذه الكشف، يبدأ أن قبل بتحسن يشعر حتى مريضه يهدئ أن
املرض ص يُشخِّ ثم وأمانة، دقة بكل الكشف يبدأ ثم الرشيف»، العزيز «عبد العظيم

واملنطق. بالعلم
أنه املريض ويُشعر بوقته، يبخل وال باهلل اإليمان شديد أنه أيًضا مميزاته من وكان
والحالة الصحية بالحالة يلمَّ حتى التفاصيل تفاصيل عن ويسأله «حالة» وليس إنسان
تخرج حتى وساندته معه وقفت خاله، ابنة فهي زوجته الفاضلة السيدة أما العامة،
يف طبيب أعظم أصبح حتى جانبه إىل وظلت الدكتوراه، عىل ليحصل لندن؛ إىل وسافر

مرص.
«كوثر» الصغرى شقيقته زوج فهو إسماعيل» العزيز عبد «أحمد الدكتور وأما
ويعجب ويُقدِّره اآلخر يحب منهما كل فكان خاص؛ نوٍع من صداقة به تربطه فكانت
عظيمة، طبيًة مقاالٍت األهرام يف يكتب أحمد فالدكتور النقاش، دائَمي كانا ولكنهما به،
«مالك مازًحا: له يقول «ثروت» وكان الحلول، الوقت نفس يف ويطرح املشاكل يطرح
ال «أحمد» الدكتور ولكن الكتابة.» لنا فاترك ومشهور؛ عظيم طبيٌب أنت الكتابة ومال

كتاباته. يف ويستمر يقتنع
نوٍع من صداقة الرشقاوي» الرحمن «عبد الكبري الكاتب وبني زوجي بني وكان
والشعر األدب يجمعهما ولكن كبرية، بدرجٍة السياسية اآلراء يف مختلفان فهما خاص،
األصوات، فيه تعلو حاد نقاٌش دائًما بينهما يدور وكان العربية، اللغة بحور يف قهما وتعمُّ
تعود قليل وبعد رأيه، عن أحدهما يتنازل وال حارقة، ناًرا النقاش يصبح حتى وتعلو

وسالًما. برًدا تصبح والنار كانت كما الصداقة
ويُحِرض كثريًا يزورنا وكان ثروت، قلب يف خاصة مكانٌة غراب» يوسف «أمني ل وكان
بفارغ زيارته ينتظرون وكانوا يحبونها، وكانوا ألوالدي معينة «شوكوالته» دائًما معه
الدكتور حينذاك الشهري الجراح وكان املستشفى يف أمينة زار عندما إنه حتى الصرب،
التخدير من أفاقت قد تكن ولم — رأته حينما الزائدة؛ لها يستأصل الرشبيني» «مصطفى
السؤال أعادت قد فإنها لها أبيها نظرات رغم وعىل «الشوكوالته»؟ أين له قالت — بعُد
إرصارها عىل آخذناها أننا إال السابعة يتجاوز يكن لم عمرها أن رغم وعىل متكررة، مراٍت

غراب. أمني من «الشوكوالته» طلب يف
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الذي هو غراب» «أمني أن والواقع غراب»، «أمني وفاة حتى طويًال عالقتهما ودامت
بثروت. حسني طه الدكتور عرَّف

يف عضًوا وكان الشاعر، الطبيب ناجي» «إبراهيم الدكتور أيًضا املقربني معارفه ومن
يرى ناجي الدكتور وكان أباظة»، باشا «دسوقي يرعاها كان التي العروبة أدباء جماعة
سيجوب اسمك إن له: وقال الجامعة يف طالبًا يزال ال وهو لثروت ورآه باألرقام، الطالع
وأنت واسعة شهرتك وستكون حدودها، ستتعدى ولكن وحدها مرص آفاق وليس اآلفاق

الشباب. سن يف
جهاز رئيس بك محمود محمد ومحمود الطاهري بك أحمد أصدقائه من وكان
سليمان باشا محمود والده عىل اإلنجليز عرض الذي محمود باشا محمد ابن املحاسبة
البديهة، رسيع النكتة حارض بطبيعته وهو معهما يمزح أن يحب وكان أبى، ولكن امللك
بيت يف ولدت بك ثروت «يا له: يقول وكان معه يتجاوب ال كان بك» محمود «محمد ولكن

قط.» حياتنا يف نمزح ولم املزاح يعرف ال
العزيز عبد أحمد الدكتور صهره إن حتى بكثري سنٍّا منه أكرب جميًعا أصدقاؤه وكان
سيرتكونك ألنهم الزمن من قليل بعد أصدقاء لك يكون لن «أنت ضاحًكا: له قال إسماعيل

اآلخر.» تلو واحًدا ربهم عند ويذهبون
وزارات يف وزيًرا وكان والده، صديق وهو الغفار» عبد باشا «أحمد أصدقائه ومن
الغفار عبد باشا أحمد ولكن الثانوية، املدارس يف أباظة ثروت كان حني الثورة قبل ما
بصوته يسأل كان الخمسينيات أوائل يف اإلسكندرية يف السيارات نادي يدخل كان عندما
املجيد عبد باشا، علوبة عيل محمد من مكوَّنة «الشلة» وكانت «الشلة»، عن الجهوري
قد يكن لم الذي أباظة ثروت والشاب نور، بك برهان النفراوي، بك جعفر باشا، إبراهيم

والعرشين. الخامسة بلغ
والده كوَّنها التي العروبة أدباء جماعِة لشعراءِ سنه صغر َرْغِم عىل صديًقا وكان
غنيم محمود — الوكيل العويض الشعراء هؤالء ومن لها، رئيًسا وكان أباظة باشا دسوقي

الغزايل. املجيد عبد أحمد — مخيمر أحمد — فاشا أبو طاهر — حمام مصطفى —
مثاًال كانا خميس» «أحمد الكبري والفنان كمال» «إحسان الكبرية الكاتبة أن وأشهد
أو دينية مناسبٌة أو عيد يمر ال كما الصادق، والحب الخلق وسمو واإلخالص للوفاء
أن قبل من وأعرفه صوتهما أميز أن استطعت حتى املهنئني، أول وكانا إال عائلية مناسبٌة
يف يوم آخر إىل عنه سؤالهما ينقطع ولم السائلني، أول كانا املرض ويف اسمهما، يذكرا

حياته.
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الدكتور وخصوًصا األدبية حياتهم أوائل يف األدباء شباب «ثروت» ساند وقد
العال عبد املعروف والكاتب سالمة، فتحي الصحفي والكاتب رشف، العزيز عبد
من أصبحوا أن إىل ورعاهم أعمالهم وتتبع فايد، فخري الصحفي والكاتب الحماميص،
«ثروت كتاب ألف عندما منه اقرتب فقد فوزي محمود الصحفي الكاتب أما الكتاب، كبار
األدبية حياته عن الكثري منه وعرف مرات عدة معه وتقابل األرستقراطي» الفالح أباظة
أن إال يمكنني وال حياته، يف يوم آخر إىل جميًعا معهم والحب الود نفس وبقي والعائلية،
تفاصيل عندي ليس ولألسف منها، جزءًا وأصبحوا حياته، يف تغلغلوا قد فهم عنهم؛ أكتب
ذلك. من أتمكن لم ولكن أكثر منهم أعرف أن حاولُت وقد معه، الطويل مشوارهم عن

وكل احرتام كل له يحمل كان فقد جوهر» «يوسف األستاذ الكبري للكاتب وبالنسبة
قوية صلتهما وظلت الكتاب، اتحاد صندوق أمني جوهر» «يوسف األستاذ وكان تقدير،
األعياد يف به االتصال عىل يداوم وكان جوهر»، «يوسف حياة يف يوم آخر إىل وودية
الوزراء رئيس يكلم أن ثروت من طلب عينيه يف دقيقة عمليٍة إىل احتاج وعندما املسيحية،
نجحت وقد وعاد ليشكره أمريكا من يكلمه وكان فعًال، وسافر الدولة؛ نفقة عىل ليسافر

العملية.
اغتياله ويوم السباعي» «يوسف الكبري للكاتب سكرتريًا كان السيد» «صربي األستاذ
مكتب حجرة إىل ه وتوجَّ ُمزلِزلة، صدمًة فُصدم األهرام مبنى يف ثروت كان قربص يف

مكتبه. إىل عاد ثم عينيه من تنهمر والدموع صربي األستاذ كتف وربت الفقيد
فتعاَل مثيل بالفقيد القوية صلتك يعرف أحد «ال صربي لألستاذ قال أيام وبعد
حتى ثقة؛ موضع وكان وإخالص، وفاء كله وكان معه، وعمل كان، وقد معي.» واعمل
والتليفزيون اإلذاعة ومن النارشين من مستحقاته كل باستالم توكيًال له كتب ثروت إن

والسينما.
يف مكتبه ثروت ترك أن إىل املتبادلة والثقة املتبادل الحب من الحال هذه عىل وظالَّ

قائًما. الود وظل الشعب، ملجلس وكيًال وُعني األهرام
وعرشين اثنني مدى عىل معه عمل الذي صالح» «حمدي األستاذ مع صداقة له وكان
١٩٨٤م من له رئيًسا ثم للرئيس، نائبًا ثم الكتاب، التحاد ا عامٍّ سكرتريًا كان منذ عاًما،

١٩٩٧م. سنة استقالته قدَّم أن إىل
يشهد أن له أتاح الذي األمر لالتحاد؛ ا عامٍّ مديًرا صالح» «حمدي األستاذ وكان
اإلنجازات من كثريًا أثمرت والتي ثروت، بذلها التي املضيئة املخلصة الجهود قرب عن
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األمان بر إىل وأعضائه لالتحاد قيادته ُحسن عىل شاهد خري كانت التي الجليلة، والخدمات
الباطل ملواجهة بشدة والتصدي الحق، جانب إىل دائًما وبوقوفه القرار اتخاذ يف بشجاعته
باالتحاد، لالرتقاء السبل يرست بها اتسم التي الصفات هذه كل أن شك وال الظلم. وقهر

أجلها. من أنشئ التي برسالته والنهوض
يف مسجًدا أنشا فقد أعمال، من تحقق ما أهم عن صالح حمدي األستاذ يل كتب وقد
الجهاز وكان له، مقرٌّ هناك يكن لم االتحاد تأسيس تم وعندما الكتاب، اتحاد مقر مدخل
أيًضا، األدباء دار مقر ويف واآلداب، للفنون األعىل باملجلس مكتبه يف بأعماله يقوم اإلداري
الخالق عبد شارع يف شقة عىل الحصول الواسعة باتصاالته أباظة» «ثروت استطاع أن إىل
الحايل املبنى يف املقام بنا استقر ثم بها اجتماعاته وعقد أعماله االتحاد مارس ثروت،
وذلك للعقار، املالك بوصفه الشورى مجلس من بموافقة ١٩٨١م عام منذ بالزمالك

أباظة. ثروت األستاذ لرغبة استجابة سنويٍّا واحد جنيه قيمته رمزي بإيجار
املكثفة للجهود وكان غري، ال جنيًها ٢١٤٩ مبلغ هو لالتحاد املايل املركز حجم كان
١٩ رقم القانون إصدار يف الفضل غريه دون الدءوب وسعيه أباظة ثروت بها قام التي
األدبية، واملصنفات املؤلفات من االتحاد لصندوق ٪٢ نسبة بتخصيص ١٩٧٨م لسنة
بفئاتها االتحاد لصالح فرضت التي الدمغات إىل باإلضافة الرتاث، كتب من ٪٥ وكذلك
أكثر أصبح أن إىل أخرى، بعد سنة موارده وزيادة املايل املركز دعم إىل أدى مما املختلفة؛

١٩٩٧م. سنة أباظة ثروت تركه حني جنيه املليون من
ليكون جنيه ألف ٢٥٠ مقداره الدولة موازنة من دعم عىل الحصول أيًضا واستطاع
١٩٩٥م، سنة يناير أول من اعتباًرا لألعضاء واإلعانات للمعاشات صندوق يف أساًسا
نتيجة التجارية، غري املهن رضيبة من واألدباء للكتاب إعفاء عىل يحصل أن استطاع كما
رقم القانون صدر املختصني، الوزراء بالسادة الكبري كاتبنا أجراها التي لالتصاالت
واملقاالت والرتجمة التأليف عن الرضائب من واألدباء الكتاب بإعفاء ١٩٨١م، لسنة ١٥٧
مرص ُكتَّاب به يتمتع اآلن حتى ناقًدا اإلعفاء هذا يزال وال واإلذاعية، الثقافية واألحاديث

غريهم. من أو الكتاب اتحاد أعضاء بني من كانوا سواء وأدباؤها،

الدولة نفقة عىل االتحاد أعضاء عالج

الالزمة الوزارية القرارات استصدار عىل الحرص يف وسًعا أباظة ثروت األستاذ يدخر لم
حالة، كل لظروف وفًقا خارجها أو مرص داخل الدولة، نفقة عىل األدباء املرىضمن لعالج
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من استقالته بعد حتى النبيل، اإلنساني العمل بهذا القيام عىل حرصه يف استمر وقد
أدباء من إليه يلجأ من لكل ولكن فحسب الكتاب اتحاد ألعضاء بالنسبة ال االتحاد، رئاسة

وشعرائها. مرص

التعاوني لإلسكان جمعية إنشاء

أكتوبر ٦ بمدينة أراٍض توزيع أهمها من وأرسهم األعضاء لخدمة مرشوعات عدة قامت
رمزية. بأسعاٍر

ببعضاملحافظات مكتبات إنشاء

هدٍف لتحقيق كنواة مرص محافظات بعض يف مكتبات عرش وتجهيز بتأسيس قام كما
واالطالع. القراءة عىل والتشجيع الثقافة نرش وهو االتحاد، أهداف أهم من عام

الثقافية واملعاهدات االتفاقيات

وعدد مرص كتاب اتحاد بني أبرمت التي واملعاهدات االتفاقيات وبمقتىض الصدد، هذا يف
واألدبية الفكرية اللقاءات وتنظيم األدبية الوفود تبادل تم األجنبية، الكتاب اتحادات من
وشعرائها مرصومفكريها بأدباء التعريف يف األثر أكرب له كان مما واألجانب؛ املرصيني بني

األجانب. من نظرائهم عىل والتعرف

لألعضاء األدبية الوصايا ِسجل

يرتتب وما القانونية الجوانب بكافة مستوفيًا األدبية الوصايا سجل أباظة ثروت أنشأ
السجل يف األدبية بوصيته تقدم من أول وكان االتحاد، ألعضاء مالية حقوٍق من عليها

محفوظ. نجيب العاملي األديب تاله ثم الحكيم، توفيق الكبري الكاتب
الساحة عىل موجوًدا يزال ال مرص كتاب اتحاد كان وإذا كثري، من قليل فهذا وبعُد،
من وضعه الذي املتني األساس إىل مرجعه فذلك أباظة، ثروت استقالة بعد رسالته يواصل
والوثائق السجالت جميع بذلك تشهد كما ومسئولياته، مهامه فيه توىل الذي األول اليوم
والتي البيضاء، وأياديه صاحبها بصمات عن تتحدث ستظل والتي االتحاد، لدى املوجودة
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تَنَْفُع الذِّْكَرى َفِإنَّ والتاريخ، للحقيقة منها بعًضا أذكر أن — عيان كشاهد — حاولُت
اْلُمْؤِمِننَي.

بالغدر شعر ولكنه األصوات، بإجماع نجح الكتاب اتحاد يف له انتخابات آخر ويف
رئاسته أيام عىل يندمون يعارضونه كانوا الذين بخصومه فإذا االتحاد؛ من استقالته فقدَّم

متماسًكا. صلبًا االتحاد فيها كان التي األيام هذه تعود لو ويتمنون
الصديقني منازل وأنزله أباظة ثروت له الحارضاملغفور الغائب الكبري كاتبنا هللا رحم

مجيب. سميع إنه واألبرار،

عرشة السادسة يف الثانوية املدارس يف يزال ال وهو به كمونة» «عىل املستشار عالقة بدأت
ورواياٍت قصرية وقصٍص مقاالت، من أعماله بجميع اإلعجاب شديد وكان عمره، من
بالحوار ويسعد األهرام يف مكتبه يف يزوره وكان صدورها، تاريخ أيًضا ويحفظ طويلة،
الحديث جرى يوم ويف الشورى، ملجلس وكيًال ثروت ُعني حتى الزيارات استمرت ثم معه،
١٩٧٠م سنة كتبت أنت كمونة»: «عيل فقال الشيوعية سقوط مع روسيا يف حدث عما
عيل فجاء املقال، هذا أذكر ال أنا ثروت فقال السوفيتي. االتحاد بسقوط فيه تنبأت مقاًال
يف ثروت فنرشه املقال ومعه التايل اليوم يف الشورى مجلس يف ثروت مكتب إىل كمونة

تعليق. بدون وأنرشه ١٩٧٠م سنة كتبته املقال هذا مقدمته يف وكتب األهرام جريدة
مساءً كمونة» «عيل املستشار التليفون يف طلبه أن سنوات أربع أو ثالث منذ وحدث
فتضايق زواجك، عيد فأجابه املناسبة؟ وما له: فقال طيب» وأنت سنة «كل له وقال
والم اليوم. بهذا ولنحتفل فوًرا «تورتة» اطلبي يل: وقال املناسبة هذه نسينا أننا ثروت
يوم تاريخ فيها نسينا التي الوحيدة السنة هي هذه وكانت النسيان هذا عىل والمني نفسه

زواجنا.
عائشة السيدة كلمات قرأ عندما إنه النقض نيابة رئيس وهو كمونة عيل يل ويقول
«ملا الصديق: بكر أبي الراشدين الخلفاء أول أبيها قرب عىل قالتها التي عنها هللا ريض
يف كرب ما عينك يف صغر عليها بإقبالك معزٍّا ولآلخرة عنها بإعراضك مذالٍّ للدنيا عشت
يمكننا وأنه ثروت، أخالق يف تماًما تتمثل رآها األوصاف هذه قرأ عندما اآلخرين.» أعني
لو إنه متكررة مرات له قال زوجي إن أيًضا يل وقال الكلمات. هذه نفس فيه نقول أن
عندما محفوظ نجيب العاملي األديب إن أيًضا: يل وقال أبًدا، تزوج ملا مني يتزوج لم
الرواية يف دوره وإن تتكرر، ولن مثيل لها ليس أخالقه الفور: عىل قال الوفاة بخرب سمع

السياسية. املذاهب عن بعيًدا مطول بحٍث إىل يحتاج الطويلة
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بدأت أنت إال أغنياء يصبحون ثم فقراء يبدءون الكتاب أغلب إن لزوجي: يقول وكان
حرٍّا كان قلمك ألن لتعيش، أرضك بعَت ألنك وذلك الفقر؛ إىل األمر بك انتهى ثم غنيٍّا
يمليه ما إال تكتب ولم رأيك عن تتنازل ولم رأسك، تحِن ولم السلطة، تنافق لم جريئًا

ضمريك. عليك
عمار» «ابن كتاب صدور بعد أنه ثروت من سمع إنه أيًضا كمونة عيل يل وقال
هذا من قلبه يف عما الحكيم بك لتوفيق فقال تام بسكوت النقاد قابله له كتاب أول وهو
عنك لكتبْت هناك وتشاجرت كازينو إىل ذهبت كنت لو الكبري: الكاتب فأجابه السكوت،
كتاب والتعليم الرتبية وزارة قررت حتى طويل وقٌت يمر لم ولكن واملجالت، الصحف كل
«مربوك بك توفيق تعليق وكان الستينيات؛ يف اإلعدادية الشهادة تالميذ عىل عمار» «ابن
أيًضا كمونة عيل يل وقال عندي؟» من كتابًا يأخذوا ولم كتابك أخذوا كيف لكن ثروت يا
الدري» «فرج املستشار عليهما ودخل الشورى مجلس يف مكتبه يف ثروت يوًما زار إنه
الحال بطبيعة ولك جديدة سياراٌت املجلس وصل لقد «ثروت» ل وقال املجلس عام أمني
للسيارات داعي وال جيدة حالٍة يف زالت ما سيارتي «إن وقال: ثروت فشكره منها واحدة
سيارة يقودون بأنهم يفخرون السائقني ألن القرار هذا من استاء السائق ولكن الجديدة.»

موديل». «آخر
نحن ملاذا أتعرف مرة: له قال عوض لويس األستاذ أن ثروت من كمونة عيل وسمع
ال ال، له: وقال اليساريني النقاد إىل تعود (نحن) أن ثروت أدرك طبًعا عنك؟ نكتب ال

أعرف.
فهل األدبية حياتك بداية يف متعددة مقاالٍت عنك كتب حسني طه الدكتور ألن –

كالتليفزيون؟ عمالًقا ولدت
أجد وال بالذات، أريدها مقاالت عن البحث يف كمونة» «عيل األستاذ ساعدني قد
الكتاب، هيئة أصدرتها التي الكاملة ثروت أعمال مجلدات يف عنها البحث يف الشجاعة

شاق. ومجهوٍد طويل بحٍث بعد يل أحرضها ولكنه
زيارته من عرفها ولكنه أعرفها، أكن لم زوجي عن بمعلومات أيًضا أمدَّني وقد
هذه ببعض استعنُت وقد الشورى، مجلس يف مكتبه يف ثم األهرام بجريدة مكتبه يف له

والعرفان. الشكر كل مني كمونة» «لعيل ف زوجي عن الحديث سياق يف املعلومات
ومستشفى البيت بني متنقًال قضاه الذي األخري العام عن أتكلم وال هنا وسأتوقف
مرضه قبل وكانت عينه، من تنبعث التي الحادة النظرة تلك تدهشني وكانت الصفا،

73



أباظة ثروت زوجي

ال ولكن العصيبة، األيام تلك عن أتكلم لن األوىل» الالم «بكرس مدلِّلة بل حانية نظراٍت
أرشف الدكتور مديرها ومن املستشفى يف وجدناها التي الفائقة العناية أذكر أن يفوتني
فلن قلُت ومهما املركزة، العناية يف أو غرفته يف كانت سواء تمريضها هيئة ومن املليجي
وبقلبهم بعلمهم عالجوه فقد والعرفان الشكر من حقهم عالجوه الذين األطباء أعطي
نجا مازن والدكتور مشايل محمد والدكتور العظيم عبد حمدي الدكتور رأسهم وعىل

إبراهيم. محسن العظيم الدكتور وبمبارشة سمري رشيف والدكتور
لدى أعماله كل يودع أن طلب بأن نظره وبُعد وإدراكه وعيه مدى لثروت أنىس وال

الرحيل. موعد باقرتاب يشعر كان وكأنه له، وتنرشها لرتعاها املعارف دار
لألطباء، معروفة الحالة وهذه البكاء، لدجة التأثر رسيع األخرية السنوات يف وكان
يونيو، ٥ هزيمة يوم يف وأوالده أنا يبكي رأيته وإنما كذلك، يكن لم شبابه يف ولكن
األوالد صعق مرتفع؛ بصوٍت بالبكاء يجهش الراديو ومعه الصالون يف جالًسا فاجأناه
جلسة التليفزيون يف شاهد عندما الثانية واملرة الشامخ، كالطود دائًما يرونه كانوا ألنهم
موقًرا عضًوا ورأى ي التنحِّ عن النارص عبد جمال الرئيس عدول أعقبت التي األمة مجلس
بلده يف الحال إليه آل ما عىل حزنًا بكى الرئيس؛ لعودة فرًحا الربملان حرم يف يرقص

دمائه. يف قطرة كل يف حبها يجري التي مرص
عن كتابي أنهي ولن — أستطيع ليتني ويا — الفرتة هذه أنىس أن أحاول ولكني
أحدنا يربط ما يكن ولم تقليدية غري زواجنا فرتة كانت فقد الجميلة بالكلمات إال زوجي
الحب يربطنا كان وإنما الزيجات، معظم يف الحال هو وكما يقولون، كما الِعرشة باآلخر
كلها كانت زواجنا عمر وهي عاًما وخمسني اثنني إن أقول أن يمكنني وال الحقيقي،
منا كل كان فقد حب يف حب كلها كانت إنها أقول أن أستطيع ولكن سعادة، يف سعادة
وأن الصعاب، نجتاز أن بها استطعنا صادقة، وأحاسيَس جميلة مشاعَر لآلخر يحمل
تقتلع أن تستطع لم ولكنها فتقتلعها، البيوت كل عىل تهب التي الجارفة األعاصري نواجه
أنىس ولن الذكريات، أجمل إال أذكر ال وأنا وتركني الحياة ودع أن إىل بيننا، الذي الحب
كنز وأغىل الحياة يف ذخري أعتربها وعواطف مشاعر من الزوجية حياتي يف أحسسته ما
يتكهرب زلزالها، األرض تزلزل بأن تبدأ الزواج أول يف خالفاتنا وكانت األيام. عىل يعينني
إال تكن لم النار أن إلينا يخيل أن إىل رويًدا رويًدا النار تخمد ثم الرباكني، وتثور الجو،

صاٍف. جدوٍل يف يرتفرق عذبًا ماءً
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البرص، ملح يف كأنها صفحاته، وطويت أباظة» ثروت «زوجي كتاب انتهى وهكذا
سبحانه هللا وأحمد العربي. األدب سماء يف وتيضء الدنيا، تمأل وأعماله كلماته تبقى لكن
زوجي وكان أباظة عزيز أبي كان فقد به؛ أفخر جعلني ما حياتي يف منحني أن وتعاىل

أباظة. ثروت
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أباظة ثروت أمينة بقلم

واأليام، الناس من به أتحصن الذي والحصن والحماية والحنان الحب يل بالنسبة أبي كان
أن أحب ال خصوصيات أعتربها فإني بأبي؛ عالقتي عن أتحدَّث أن أريد ال هنا ولكني
الشجاعة وهو شخصيته، جوانب من جانب هو فيه التحدث أريد ما وإنما أتناولها،
ثروت قالها الحق فكلمة الناس، يف نجدها ما نادًرا ميزات وهي الحق، وقول والجسارة
كانت فرتة يف قالها فيه، التفكري عىل أحد يجرؤ ال بل يُقال ال الحق كان حينما أباظة
تعمل واملخابرات للداخلني، ذراعيها تفتح واملعتقالت مرصاعيها، عىل مفتوحة السجون
التليفونات عىل التصنت كان األعداء، عىل وليس املرصيني، عىل للتجسس ونشاط بجد
خالتي ابنة اعتُقلت الفرتة هذه يف «السيم». ب تتكلم كانت الناس إن حتى عاديٍّا شيئًا
املدارس أهم من املدرسة وكانت عرشة، الخامسة تتجاوز تكن ولم مدرستها يف زينب
الليثي ابنة الفصل يف لزميلتها قالت ألنها اعتُلقت إنجليزية؛ بإدارة تدار اإلسكندرية، يف
غرفتها عليها وأغلقوا النبي.» مال وأخذ أموالهم من الناس جرَّد عمِك «إن النارص عبد
أن أخوها استطاع أن إىل الستجوابها، املحافظة إىل لتذهب إال يخرجونها ال شهر، ملدة
السلطة، وقتها أباظة ثروت يمدح لم الستينيات، يف مرصنا كانت هكذا أرسها. يفكَّ
البالد اغتصبت قد السلطة أن واعترب أبًدا، بها يعرتف ولم حاربها وإنما يتملَّقها، ولم
من عرتيس «جواز صوت: بأعىل وصاح الخوف» من «يشء روايته يف قالها وقد اغتصابًا،
محفوفة الحقيقة كانت كم هللا ويعلم الحقيقة يقول كان أبي، كان هكذا باطل!» فؤادة
التعذيب وذاقوا الزبانية أيدي يف سقطوا الحق كلمة ضحايا من كم هللا ويعلم باملخاطر!
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الناس بعض اتهم وقد مرص! تاريخ من العصيبة الفرتة هذه عىل شهود وهم واألهوال
يتملق به األجدر كان أما مبارك، حسني والرئيس السادات أنور الرئيس تملَّق بأنه أبي
يأمن حتى أيًضا األعمار ويقصف بل األقالم يقصف كان الذي الطغيان حكم ويسرتيض
املرصي لإلنسان أعادا ألنهما اقتناع عن مبارك والرئيس السادات الرئيس أيَّد لكنه جانبه؟
ترى معارضة. أو كانت مؤيدًة جريدٍة رأي يف ال يتدخَّ ولم حريته، وللمواطن إنسانيته،
تفردان اللتني العربي جريدة أو األسبوع جريدة مثل جريدة تصدر أن املمكن من أكان
كان هل املسئولني؟! من لكثري حادة وانتقاداٍت الوزراء عىل للهجوم متعددًة صفحاٍت

الستينيات؟! يف هذا تصور يمكن
الشمس. وراء مآلهم سيكون كان املحررين أن املؤكد من
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بندق. مهدي تأليف أباظة: ثروت أدب يف والفن الدين •
قطب. ومحمد سعفان، إبراهيم تأليف أباظة: لثروت والقصصية الروائية األعمال •

مصطفى. العزيز عبد تأليف أباظة: ثروت عند الحرية قضية •
عيد. حسني تأليف أباظة: ثروت عند القصرية القصة •

السيد. صربي األستاذ وأعدها املقاالت جمع اآلخرين: مرايا يف أباظة ثروت •
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فوزي. محمود الصحفي الكاتب تأليف األرستقراطي: الفالح أباظة ثروت •

محمد وجيهة دكتورة رسالة منها متعددة دكتوراه» «رساالت أيًضا عنه تحدثت وقد
الجامعة من والباقي اإلسكندرية، جامعة العربية اللغة قسم آداب خريجة املكاوي

األزهرية. الجامعة ومن املرصية

يزال ال الحكم وكان صدق» يشء أي «يف السادات الرئيس حكم بداية يف مقاًال ثروت كتب
حكٍم من شديدة وبحكمٍة رويًدا رويًدا تحوَّل والذي السابق، الحكم نظام عىل سائًرا
جريئًا مقاًال وكان مغلًقا يزال ال الحكم كان حني املقال هذا كتب االنفتاح، حكم إىل مغلق

املقال. هو وهذا صادًقا،
صادق؟! يشء أي يف
صدق؟! يشء أي ويف

دماء وامتصَّ كرامتنا، وَلصَّ أمننا، رسق وقد املآل وما يُقال؟ ما يُقال أن غريبة أية
ومستقبلها؟ أمة وتاريخ والعرب، مرص رشف سيناء رمال عىل وأهدر أبنائنا،
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ذمته؟! يف يصدق حتى صدق يشء أي ويف
أن وأبى فقط، فكَّر أو االرتفاع يف فكَّر رأس كل وحطم أخي.» يا رأسك «ارفع قال:

أعداء. هم أو له عبيًدا يكونوا أن الجميع أرغم بل أًخا، الناس من أحًدا يجعل
كل عن وحده مسئوًال بالحكم، منفرًدا مسعوًرا، وحده فشا ثم ديمقراطية، قال

البالد. يف نفس خفقة
يتجاوزون ال كانوا الرأسمالية عهد يف املاليني بأصحاب فإذا اإلقطاع؛ عىل قضينا وقال
من تبلغ مهما منهم الواحد ثروة لعهده، نتيجة خمسمائة فأصبحوا عدًدا، اليدين أصابع

واإلقطاعيني. جميًعا اإلقطاع ماليني تلتهم الضآلة
أجل من سيناء وحربَْي اليمن حروب يف الشباب دماء أهدر ثم بيضاء، ثورة وقال

وكرامتها. ومالها دمائها يف مرص خراب أجل ومن الشخيص، مجده
واملعتقالت. السجون أسوار وراء مجرمة غادرٍة ٍة ِخسَّ يف الدماء وأسال
وأخواتهم. بناتهم ورشف زوجاتهم ة عفَّ يف الرجال وهدد الرشف، قال

يلهو منهم الواحد كان لقد حتى أبنائه، عىل األموال وأغدق الفرص، تكافؤ قال
يف تفكر له ابنة وتقدَّمت حياته، يف مرة يركبها أن الشعب أغلب يحلم ال طائرة بقيادة
لندن، إذاعة يف باملليونري ابنه ب ولُقِّ جنيه، ألف وخمسني مائة ثمنها يتجاوز أرض رشاء
فهم نعاله؛ والعقي أحذيته، ماسحي من كالبه وعىل إخوته عىل الدولة أموال وسكب
الشعب دماء أفواههم من وزالت الفاجعة، فيه فجعتهم وقد اليوم، حتى باسمه ينبحون
املعتقالت يف عليهم اعتدى أخرى فئة نباحهم يف تؤيدهم يمتصوها، أن لهم أتاح التي
ينبحون ذلك ومع عنهم، املال ولحبس األزواج حبس لطول عائل بال زوجاتهم وجعل

النابحة. كالبه مع باسمه
هللا. قال الجديد، الحكم ألن

الحرية. وقال
القانون. وقال

وانترص. قال ما ذ ونفَّ
صدق؟! يشء أي يف

رؤساء منهم وجعل الناس أهون اختار ثم املناسب.» املكان يف املناسب «الرجل قال:
فانهار النفاق؛ علماء هم الجهالء ألن جاهًال رئيًسا املناصب أغلب يف ووضع العمالقة، عىل
إجازة القانون أعط علمائه: من محافظ قال وحني العام. القطاع ويف الحكومة يف العمل

الدولة. شعار عن عرب ألنه وزير؛ إىل ي رقِّ
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صدق؟! يشء أي يف
تتضاءل عيشة أتباعه من واملحظوظون خدمه وعاش وعاش، االشرتاكية إىل دعا
وعن بالطائرات، تأتي فواكه عن فسمعنا الرأسمالية، يف العاهرين من الفجار عيشة عندها
ويسرت الفاعل عىل يغضب حني علينا هذا ويُعَلن والسجاجيد، الفراء تحمل نقل سيارات

قدميه. تحت رأسه ويضع يرتضاه حني علينا
والخوف الشائع، والقلق ع، املفزَّ والنوم والرصاخ، الهمس زمن يا رجعة غري إىل أال
املظلم، واألمل املمزَّق، والتاريخ الجريح، والرشف املسفوك، والدم املباح، والعرض املبيد،

املضاع. والحق العبوس، والغد الكالح، واليوم
عن العالم أموال أحجمت شاعت إن فإنها تذيع، أن الرسقات عىل اكتموا ويقولون:
هنا اللصوص أن يعرفون وأصحابها األموال تأتي لن الحقيقة، جهلوا واالنفتاح، مرص
ويعرف الحقائق ف تتكشَّ يوم بالدنا، أمانة يف التشكيك معها تحمل األستار، وراء ى تتخفَّ
اقتصادنا، مطمئنًا نفوسنا، واثقة أيدينا، رشيفة القويم، الطريق عىل أصبحنا أننا العالم

أجدر. بالدول دائًما الحق مطمئنني، واثقني رشفاء األموال أصحاب إلينا يأتي
قفز التي والتليفزيون اإلذاعة مجلة تحرير كرئيس منصبه املقال هذا كلفه وقد
قال أمني مصطفى الصحفيني شيخ إن حتى التصور؛ تفوق أرقام إىل عهده يف توزيعها

رشبات.» الفسيخ من صنعت «لقد له:
أن األصدقاء منه طلب وقد لغضبه، إظهاًرا منصبه من السادات الرئيس أقاله فقد
«دون وقال: قاطًعا، رفًضا رفض ولكنه السابق، املقال عن فيه يعتذر آخر مقاًال يكتب
سنواٍت فيها وبقي األدبية، للصفحة رئيًسا األهرام جريدة يف ُعني فرتة وبعد املوت!» ذلك
بسنوات رحيله وقبل تكوينه، أول يف الشورى مجلس يف عضًوا السادات عيَّنه أن إىل طويلة
االستشهاد من مقاالته من مقال يخلو وال وخشوع ونورانية شفافية كلها كتاباته كانت
متعددًة مقاالٍت وكتب عميق، وإيماٍن غامر بحبٍّ الرسول عن وكتب الكريم، بالقرآن
املسلمني بني التآخي عن أيًضا وكتب لألزهر، الرشيف األزهر يعود بأن مناديًا ومتتالية

القرآن. يف السالم عليه عيىس وابنها العذراء مريم مكانة وعن واملسيحيني،
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مقاالته مقتطفاتمن هذه
اهللاملسو هيلع هللا ىلص رسول عن

معجزة أية له ليس البرش، من بًرشا رسالته حامل يكون أن وتعاىل سبحانه هللا اختار وقد
َلَحاِفُظوَن﴾ َلُه َّا َوإِن الذِّْكَر نَزَّْلنَا نَْحُن ﴿إِنَّا بقوله: سبحانه ذكرها التي القرآن معجزة إال

وعال. جل وعده وصدق فعل وقد (٩ الحجر: (سورة
املطبعة؛ إىل والعظام الجلود إىل األلسنة إىل القلوب من وحرفه ه بنصِّ القرآن وانتقل

الحفظ. له فتمَّ
يف اإلرساء سورة يف تعاىل يقول برش، رسوٌل الرسالة إلينا حمل الذي الكريم والنبي
تَُكوَن أَْو * يَنْبُوًعا اْألَْرِض ِمَن َلنَا تَْفُجَر َحتَّى َلَك نُْؤِمَن َلْن ﴿َوَقالُوا بعدها: وما ٩٠ اآليات
َزَعْمَت َكَما َماءَ السَّ تُْسِقَط أَْو * تَْفِجريًا ِخَالَلَها اْألَنَْهاَر َر َفتَُفجِّ َوِعنٍَب نَِخيٍل ِمْن َجنٌَّة َلَك
ِيف تَْرَقى أَْو ُزْخُرٍف ِمْن بَيٌْت َلَك يَُكوَن أَْو * َقِبيًال َواْلَمَالِئَكِة ِباهللِ تَأِْتَي أَْو ِكَسًفا َعَليْنَا
ا بََرشً إِالَّ ُكنُْت َهْل َربِّي ُسبَْحاَن ُقْل نَْقَرُؤُه ِكتَابًا َعَليْنَا َل تُنَزِّ َحتَّى ِلُرِقيَِّك نُْؤِمَن َوَلْن َماءِ السَّ
َرُسوًال﴾ ا بََرشً هللاُ أَبََعَث َقالُوا أَْن إِالَّ اْلُهَدى َجاءَُهُم إِذْ يُْؤِمنُوا أَْن النَّاَس َمنََع َوَما * َرُسوًال

العظيم. هللا صدق
األرض ألن رسوًال؛ ملًكا ينزل لم هللا وأن رسول، بٌرش أنه إذن ملسو هيلع هللا ىلص النبي فمعجزة

مطمئنني. يمشون مالئكة بها ليس
الصالة عليه النبي إن ة: ُغصَّ نفسه يف يحسُّ مؤمن رجٍل من خطاب جاءني وقد
وإىل إليه أسوق أن دعاني ما وهذا األنبياء، ترصف وليس البرش، ترصف يترصف والسالم
يقول: حني برش فهو رسول وأنه برش أنه أخي يا النبي معجزة إن الحديث. هذا شاء من
عىل يعتِد لم ألنه رسول وهو َالِة.» الصَّ ِيف َعيْنِي ُقرَُّة َوُجِعَلْت َوالنَِّساءُ، الطِّيُب، َّ إَِيل «ُحبَِّب



أباظة ثروت زوجي

دينه، عن األعداء بها لريد بالحرب يأمر حني برش وهو إثًما، وال حراًما يرتكب ولم حرمٍة
للعفو األسباب يلتمس راح وحني األرسى، يُعذِّب ولم األرض يف يثِخن لم حني رسول وهو
ابنته عىل يتزوج أن يريد طالب أبي بن عيلَّ أن سمع حني أٌب إنساٌن بٌرش وهو عنهم،
ألنه غاضب فهو غاضب. إني اللهم غاضب، إني اللهم غاضب، إني اللهم فيصيح: فاطمة؛
ورشيف؛ أمني ورسوٌل نبي ولكنه وبناتهم، بَنِيهم البرش يحب كما ابنته يحب وألنه برش،
يقع أنه أو الدين، يخالف أنه أو هللا، يغضب فاطمة عىل بأخرى عيلٍّ زواج إن يقل لم ألنه
العميق أمله يخفي أن يستطيع وال ابنه، ملوت عينه تدمع حني برش وهو باطًال. زواًجا
ابنه أن علمه رغم عىل يبكي فهو منه؛ قطعة وهو ابنه فقدان من أفدح كارثة وأية للكارثة،
من تقوى أعظم عباده وأي عباده، من املتقني لسانه عىل هللا بها يَِعُد التي الجنة إىل رفع
من العليا القمة يف هللا رسول ولكنه برش ألنه يبكي وهو تحمله؟ األكتاف زالت ما طفل
الشمس «إن بقولهم: تعزيته يحاولون حني إليه أنزل وبما وبدينه بربه الثقة ومن اإليمان
من آيتان والقمر الشمس إنما الناس، «أيها يقول: الرسول فإذا إبراهيم.» ملوت خسفت
يتطيَّب حني برش وهو مسلم). (رواه الناس» من أحد ملوت ينكسفان ال وإنهما هللا آيات
مال أي لبنيه يرتك أن يأبى حني رسول وهو رائحة، أجمل إال منه الناس يشم ال حتى
غطى إن عيل، وبجانبها نائمة ويجدها فاطمة يزور حني برش وهو الحياة، عىل يعينهم
كشف صدريهما غطى وإن صدريهما، عن كشف منهما األقدام به يتدثران الذي الرداء
لهما يبحث ال رسول ألنه ولكن برش، ألنه وزوجها ابنته عىل الشفقة وتأخذه أقدامهما، عن
خري عىل أدلُّكما «أال لهما يقول وإنما — املؤمنني من عليه النهال طلبه لو — مال عن
ثالثًا أكرب وهللا مرة وثالثني ثالثًا هلل والحمد مرة وثالثني ثالثًا هللا سبحان قوال هذا: من
بكلمات وزوجها ابنته دثَّر القلوب تُطمُنئ التي هللا كلمة حمل رسول فألنه مرة.» وثالثني

القلب. وطمأنينة هللا
االنتخابات: الشيوعي الحزب دخول يهاجم وكتب

يريدون التي واألصوات لالنتخابات أنفسهم يرشحون قوم من خبًال أكثر هناك وهل
الذين املسلمون منهم اآلخر، وباليوم باهلل تؤمن مؤمنة أصواٌت كلها عليها يحصلوا أن
ومنهم الصلوات، ويقيمون النبيني وخاتم هللا رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن يشهدون
ًة َمَودَّ أَْقَربَُهْم ﴿َوَلتَِجَدنَّ الكريم: قرآنه يف وتعاىل سبحانه عنهم قال الذين املسيحيون
يَْستَْكِربُوَن﴾ َال َوأَنَُّهْم َوُرْهبَانًا يِسنَي ِقسِّ ِمنُْهْم ِبأَنَّ ذَِلَك نََصاَرى إِنَّا َقالُوا الَِّذيَن آَمنُوا ِللَِّذيَن

.(٨٢ (املائدة:
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ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن مقاالته من مقتطفات هذه

هذا القراء يدي بني وأقدِّم له: مقالة عىل ا ردٍّ املسيحيني اإلخوة ألحد ا ردٍّ وكتب
تادرس: فريد حليم األستاذ من وصلني الذي الخطاب

وسؤالك (٧ / ٨ (أهرام أزهراه» «وا بعنوان واإلنقاذ الغوص لطلبك استجابة
أزهر وليس مرص أقباط — املسيحيني — نحن أيًضا أزهرنا وهو أزهرنا؟ أين
نحن لنا كفل الذي اإلسالمي الدين لحماية مجمع أوًال: ألنه فحسب؛ املسلمني
ووضع اإلنسان يملك ما أسمى وهما واالعتقاد، العقيدة حرية — املسيحيني —
خطب ثانيًا: املسلمني. غري مع ملعامالته عنوانًا الدِّيِن﴾ ِيف إِْكَراَه ﴿َال تعاىل: قوله
خضع الذي ثالثًا وهو اإلنجليزي. االستعمار ضد ١٩١٩م مرصسنة أقباط فيه
الظلم عىل حربًا وكان الكربى السياسية الحركات م وتزعَّ واألمراء، الحكام له
بقي ما حفظ الذي وهو يوليو، ٢٣ حتى الظاملني الحكام عىل وعونًا والطغيان
والعجمة والضعف االنحالل عوامل وقاوم رابًعا: والعربي. العلمي الرتاث من
للرتبية كربى جامعٌة بعُد ومن قبُل ومن خامًسا وهو العثماني، العهد خالل
أزهر هو األزهر واآلن واإلنقاذ، الغوص لطلبك استجابة أقول الدينيني والتعليم

املرصيني. جميع

مع أختلف وقد إيلَّ، جاءت التي الخطابات سيل بني من الخطاب هذا أنرش أن آثرُت
وكم اإلعجاب، كل هذا بخطابه معجب شك وال ولكنني تفسريات، بعض يف حليم األستاذ
الرسالة حامًال األزهر يعتربون الذي األقباط إخواننا رأي عن ًا ُمعربِّ أنرشه أن يسعدني
األزهر يجد أن ألرجو وإني ومغاربها! األرض رشق يف أجمعني العرب تُعني التي القومية
فال العرب فيها يفتقده التي العامة الحياة إىل فيعود عزيمته يستنهض ما املقال هذا يف

١٩٨٩م). أغسطس ٢٨ (األهرام بعُد ومن قبُل من األمر وهلل يجدونه،
أن رغم عىل مرص أقباط تحاربون أنتم املسلمني: اإلخوان يهاجم مقال يف وكتب

منهم؟! ج تزوَّ وقد ال، ولِم خريًا. بهم أوصانا هللا رسول
بني وحتى املدارس، تالميذ بني العربية اللغة تدهور من فيه يستغيث مقاًال وكتب
بنفس سيقوم فهو الشعر؛ حفظ عىل الرتكيز بزيادة املسئولني وطاَلب الجامعات، خريجي
يحفظ أن فيها يطالبون مسيحيني آباءَ من تصله كثريٍة برسائَل يفاجأ به وإذا النتيجة،

القويم. واللسان الصحيح النطق لهم ليتوافر املسلمني مع القرآن أوالدهم
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األزهر أخرىعن ومقالٌة

العالم إن ورصخت: األزهر، إىل األزهر يعود أن فيها طالبُت مقاالت عدة كتبُت سنوات منذ
أنواره بفيض استضاءات واحد أزهٌر إال العالم يف ليس ولكن املدنية الجامعات تملؤه
فقه عىل أمينًا األزهر هذا وكان الدنيا، مناحي كل إىل شعاعه وألقى أجمع، الرشق جنبات
جاء ما وحسبنا والدين، القرآن فهم إىل السبيل هي العربية واللغة الحنيف، والدين القرآن
يقيم كان أنه من الثقاة عن نقًال الشافعي اإلمام عن الرشقاوي الرحمن عبد أخينا كتاب يف
تصدى ملا يتصدى بأن جديًرا ويصبح العربي لسانه ليستقيم البادية؛ يف طويلًة فرتاٍت
يف وطالبت حرص، بهم يحيط ال قوم اليوم حتى فيه يتبعه مذهب له استقام حتى له،
رشًطا القرآن حفظ يصبح وأن بها، العهد سابق إىل الدينية الكليات تعود أن الحني ذلك
بشئون املهتمني وعند الناشئة عند العربي اللسان عىل خويف فإن الكليات؛ هذه لدخول
قارئًا، نجد لن قليلة سنواٍت مدى عىل فإننا القرآن يحفظوا لم إن فأولئك اإلسالمي، الدين
ساحات اليوم يضيئون الذين األعالم األئمة يخلف الدين يف متفقًها نجد فلن وجدناه وإن
األعالم؟ هؤالء مثل ستخرج التي الكليات فأين وعرضها البالد طول يف والحياة األزهر
القرآن حفظ مىض فيما حتًما كان وقد القرآن؟ يحفظون ال وهم اليوم يتخرجون وكيف
عىل الحصول العلوم دار طالب عىل أيًضا حتًما وكان الدعاة، من يكون أن يريد ملن
هذا أُلغي ومنذ الكريم، القرآن حفظة من كان فجميعهم إليها، للدخول األزهرية الثانوية
تدعو بصورة ضعاًفا يُدرِّسونها الذين وأصبح املدارس من العربية اللغة أُلغيت الرشط

واأللم. الحرسة إىل





مبارك الرئيسحسني من تعزية برقية
أباظة ثروت وفاة يف

الشورى مجلس رئيس حلمي كمال مصطفى الدكتور إىل مبارك حسني الرئيس بعث
«تلقيت فيها: قال املجلس وكيل أباظة ثروت األستاذ املرحوم وفاة يف ومواساة تعزية برقية
الشورى مجلس وكيل أباظة ثروت األستاذ له املغفور وفاة نبأ واألىس الحزن بمشاعر
املرصي واألدب الفكر فيها وأثرى وألهله، لوطنه فيها أخلص بالعطاء، حافلة حياٍة بعد
وترك الترشيعي، ملجلسكم وكوكيل كعضو مسئولياته وصدق بأمانة فيها وحمل والعربي،
أتقدم أن وأودُّ عربي، وكل مرصي كل ووجدان قلب يف التقدير من هائًال رصيًدا ذلك بكل
الجلل، املصاب هذا يف التعزية بخالص — املوقر مجلسكم ألعضاء خاللكم ومن — لكم
منازل ينزله وأن جناته فسيح يدخله وأن برحمته، الفقيد يتغمد أن وجل عز هللا داعيًا

وأمته.» لوطنه قدم ملا جزاء والصديقني الشهداء





أباظة ثروت ينعى الشورى

القادمة. لألجيال وقدوة الوطني لاللتزام مثاًال كان الحكومة:
وأديب. كسيايس البسطاء حقوق عن دافع األعضاء:

وقد املجلس، وكيل أباظة ثروت أمس صباح عقدها التي جلسته يف الشورى مجلس نعى
أن عليه يعزُّ إنه فيها قال الجلسة بداية يف كلمة حلمي كمال مصطفى الدكتور ألقى
إنشائه منذ الشورى مجلس به سعد صادًقا، ووطنيٍّا المًعا وبرملانيٍّا عزيًزا زميًال ينعى
شهرتها حلقت مؤلًفا أربعني من بأكثر العربية املكتبة أثرى أباظة إن وقال رحيله. وحتى

السامية. املجتمع قيم عززت اآلفاق، يف
فقال: والشورى الشعب مجلَيس وزير الشاذيل كمال السيد الحكومة ممثل وتحدث
املرصية. الثقافة يف أثَّر وسياسة، وأدبًا فكًرا الكبار علمائها أحد بوفاته فقدت مرص إن

الشورى، بمجلس عضًوا اختياره تم وقد كرمته، الدولة إن قائًال: الشاذيل أضاف
القادمة لألجيال مثال ولكنه فقط له تكريًما هذا يكن ولم له، وكيًال انتخابه تم حيث
فقد الوطني الحزب إن فقال: رجب محمد األغلبية ممثل وتحدث الكثري. منه لتتعلم
عىل القادر والكاتب، النائب يكون أن طويل زمٍن منذ حرص رشيفة وقيادًة كبريًا رجًال
الهيئة ممثل السعيد رفعت الدكتور وقال للوطن. واإلخالص العمل يف املثل يرضب أن
يعرف لم الحق، عن مقاتًال كان كبرية، شخصيًة فقدت مرص إن التجمع: لحزب الربملانية

رواياته. ويف املجلس يف الحق عن دافع يوًما، الخوف
شجاًعا. يرحل أن ويكفيه قدم، ما مثل له نقدم فلن قلنا مهما وقال:



أباظة ثروت زوجي

أباظة ثروت برحيل إنه فقال: أباظة ثروت الراحل السيد شوقي الدكتور نعى كما
العربية. املكتبة إثراء يف ساهم ورشيف قوي رجٌل رحل فقد والكثري، الكثري مرص فقدت
وأديبًا رجًال فقدت مرص إن فقال: اإلعالم وزير الرشيف صفوت السيد وتحدَّث
فاعًال عضًوا كان إنه وقال: ورئيسها، شعبها وعن مرص عن بصدق عربَّ كبريًا وُمفكًِّرا
مبارك، الرئيس كرمهم من مقدمة يف وكان والتليفزيون، اإلذاعة اتحاد أمناء مجلس يف

بيننا. حيٍّا وشجاعته بفكره أباظة ثروت يظل وسوف
رجًال كان منذ كبريًا ثقافيٍّا منربًا فقدت مرص إن زكريا: فريد محمد النائب وقال

بعضويته. رشف الذي مجلسه عىل حريًصا الحق، يف قويٍّا
وألرسة الشورى ملجلس العزاء التكافل حزب رئيس شلتوت أسامة الدكتور وقدم

الفقيد.
الفقيد. يف للمجلس بالعزاء الخرض حزب رئيس األعرص املنعم عبد تقدَّم كذلك

مثلما أباظة، ثروت رحيل يف بدوره العزاء فقدم الدفتار إسماعيل الدكتور وتحدث
حزب ممثل ناشد فهمي وقال الفقيد. يف أيًضا العزاء نافع الرحيم عبد املستشار قدَّم
الزيف؛ كل بسيفه يرضب الذي الفارس ذلك وننعى القيمة القامة فيه ننعى إننا الوفد:
وأشاد الشورى. مجلس ألعضاء رشيًفا رمًزا وكان الحق، وعن القيم عن مدافًعا كان فقد

والترشيعية. الدستورية حقوقه عىل الشورى مجلس حصول يف بدوره
أثر كبريًا أديبًا فقدت مرص إن مريس: محمد السيد العمال عن املجلس وكيل وقال

مسبوق. غري بشكل املرصية السياسية والحركة املرصي الوجدان يف
الراحل إن قال: فقد باملجلس الدستورية اللجنة رئيس محسن فرج املستشار أما
إن وأضاف: عنفوانه. يف اإلرهاب هاجم فقد وأمنه، الوطن عن املدافعني أوائل من كان

الكثري. املرصية للثقافة قدَّم أباظة ثروت
بمواقفه فأشادت البرشية، التنمية لجنة رئيس حسن فرخندة دكتورة وتحدَّثت

والربملانية. السياسية
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حلمي مصطفىكامل الدكتور كلمة
أباظة تأبنيثروت يف

الجوانب متعددة حياته

املرحوم هو والثقافة األدب أعالم من لَعَلم الوفاء معاني يحمل كريم ولقاءٌ كريم، جمٌع
أباظة. ثروت األستاذ

واالجتماعية السياسية الحياة تطور مراحل من هامًة مراحَل الكريم الراحل عايش لقد
وقيام النظام، هذا سقوط ثم امللكي، عارصالنظام فقد تاريخها، من هامة حقبٍة مرصيف يف
واالقتصادية االجتماعية التحوُّالت وعايش الجمهورية، وإعالن ١٩٥٢م يوليو ٢٣ ثورة
املنطقة ويف مرص، يف الحياة وجه ت وغريَّ الثورة هذه صاحبت التي العميقة والسياسية
لتشمل التعليم مجانية وامتدت االقتصادية، والقوانني الزراعي اإلصالح قانون فصدر كلها،
وخاضت واألفريقية، العربية الدول من العديد يف التحرر حركات وقامت الجامعي، التعليم
جيش فيه حقق الذي ١٩٧٣م عام العظيم أكتوبر نرص كان حتى متعددة، حروبًا مرص
يف السيايس النظام ومرَّ السالم. اتفاقية تبعته ثم الوطني، ترابنا تحرير البطل مرص
عىل والتأكيد ١٩٧١م، دستور يف األحزاب تعدد إىل الواحد الحزب من بدايًة بتجارب، مرص
االجتماعية للتنمية األولوية إعطاء مرحلة كانت ثم عليها، الرقابة وإلغاء الصحافة حرية
إىل وبرامجها مرشوعاتها تهدف طموحة إنمائيٍة خطٍط خالل من املتواصلة واالقتصادية
للمواطنني األساسية الخدمات توفري عىل والعمل والحرض، الريف بني التوازن تحقيق

الدخل. محدودي رعاية مع كافة،



أباظة ثروت زوجي

رأيه له وكان مرص تاريخ من الهامة املراحل تلك مختلف الكريم الراحل عايش لقد
تتصف كانت والتي وقصصه، ومقاالته كتاباته يف دائًما عنه وعرب أعلنه ما وهو فيها
ولكن نقًدا، أو رفًضا أو قبوًال التامة بالرصاحة — اللغوي سموها إىل — باإلضافة جميعها
والتصدي واالجتماعي، السيايس والقهر للظلم رفضه كانت كتاباته يف األساسية الركيزة
الرأي حرية الفرد، وحرية املجتمع، حرية والحرية؛ للديمقراطية الكامل وانحيازه لهما،

السامية. وتقاليده الرفيعة املجتمع قيم عن والدفاع والتعبري،
والكاتب العمالق، األديب فهو الجوانب؛ متعددة ثريٌة حياٌة أباظة ثروت وحياة
رئيًسا ومثقفوها مرص كتاب اختاره الذي الالمع، والربملاني الصادق، والوطني املتميز،
واملسئوليات املواقع من العديد من شغله ما إىل باإلضافة طويلة، لفرتة مرص كتاب التحاد
للثقافة، األعىل واملجلس للصحافة، األعىل واملجلس املتخصصة، القومية املجالس يف كعضو
الدولة بجائزة الدولة كرَّمته وقد القلم. ونادي والتليفزيون، اإلذاعة اتحاد أمناء ومجلس

والجوائز. األوسمة أرفع إىل باإلضافة التقديرية، الدولة وجائزة التشجيعية،
شهرتها حلقت التي مؤلفاته من بالعرشات العربية املكتبة الكريم الراحل أثرى وقد
حتى عنها ينقطع لم التي بكتاباته والسياسية والفنية الثقافية الحياة أثرى كما اآلفاق، يف
كعضو الرفيع الربملاني أدائه إىل باإلضافة كله وذلك الثرية، حياته مراحل من مرحلة آخر

الشورى. ملجلس وكوكيل
ثقافته، يف الكريم الراحل جوانب بكل املناسبة هذه يف نحيط أن اإلمكان يف وليس

مجال. من ألكثر وريادته الرفيعة، ومكانته ووطنيته، وإنسانيته، وأدبه،
بواسع يتغمده أن وجل عز املوىل ودعاء الكريم، الراحل أيها رحابه ويف هللا، ذمة ففي

األعمال. جليل من وأمته لوطنه قدمه ملا جزاءً جناته؛ فسيح يسكنه وأن رحمته،
بخالص والثقافية األدبية ومدرسته وزمالئه وذويه الكريم الراحل ألرسة وأتقدم

والسلوان. الصرب يلهمهم أن وجل عز املوىل داعيًا العزاء،
راجعون. إليه وإنا هلل وإنا
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نجيبحمفوظ العاملي األديب كلمة
أباظة تأبنيثروت يف

يموت ال األديب

أكن لم الذي أباظة ثروت العزيز الراحل هو ذلك كريًما؛ وصديًقا نبيًال، كبريًا أديبًا كان
أي قبل الرجل لهذا بوجوده يدين الذي الكتاب باتحاد تأبينه حفل عن أتخلَّف أن ر أتصوَّ
وقلَّ برصي، ضعف أن بعد الكاملة شبه بالعزلة عيلَّ قىض الذي الزمن لكنه آخر، إنسان

جسدي. ووهن سمعي،
قلبي، من القريبة املناسبة هذه يف تواجدي دون اليوم حال قد هذا وضعي كان وإذا
الراحل، الصديق مع تواصيل دون األخرية السنوات يف حال قد الوضع هذا نفس فإن
عىل نتغلَّب كنا وقد يل، الدورية زياراته دون وحال اآلخر هو املرض أقعده أن بعد خاصًة
أكن لم سمعي ضعف بعد ذلك تعذر حني ثم البداية، يف الهاتفي باالتصال الوضع ذلك
اليوم ذا أنا وها بمثلها، عيلَّ يردُّ كان التي الربقية الرسائل غري عليه لالطمئنان وسيلة أجد

الرسالة. هذه سوى الصديق لتأبني وسيلة من أجد ال املناسبة هذه يف
كان فقد تخطِّيها، عىل قادر غري زلت ما صدمة أباظة ثروت وفاة يف ُصدمُت ولقد
كاتبًا البداية يف عرفته وقد آخر، يشءٍ أي قبل وأًخا صديًقا يل بالنسبة أباظة ثروت
سنه صغر أدهشني لقيته وحني ألقاه، أن قبل له أقرؤها كنت مقاالت خالل من موسوعيٍّا
شاء الذي القدر مع موعًدا كان اللقاء ذلك وكأن كتاباته، عمق مع يتناسب يكن لم الذي
بيننا فيما اآلراء اختالف من العقبات، كل وتخطت العمر طوال امتدت صداقة به تبدأ أن



أباظة ثروت زوجي

أن إىل بيننا، تباعد أن يف تنجح لم التي الحياة ظروف أم بعدها، أم الثورة قبل سواء
اآلبدين. أبد إىل التواصل بعده يعود حني، إىل ولو ذلك، من وحده املوت تمكن

أحد فكان الرواية، إىل والثقافية النقدية املقاالت كتابة من أباظة ثروت ل تحوَّ ولقد
باملستوى رواياته تميزت وقد إنتاجه، وغزارة الجزل بأسلوبه العربية اللغة يف كتابها أكرب
أحد، األدبية قيمته عىل يختلف ولم واحد، آٍن يف الواسع الجماهريي وبالنجاح الرفيع الفني
وبمستواه بأدبه أشاد الذي حسني طه الدكتور نفسه العربي األدب عميد كان املقدمة يف

الرفيع.
شوقي أحمد دواوين وحفظ طفولته يف الشعر تعلَّم أديب عىل غريبًا ذلك يكن ولم

نضوجه. سنوات يف الروائي األدب وأثرى صباه يف
تلك والكرم، والشهامة واملروءة الشجاعة من الفرسان أخالق أباظة لثروت كان وقد
سيايس بعضها كثريٍة مواقَف يف خابرته وقد اليوم، عاملنا يف نادرة باتت التي الفضائل
وقد الثانية، يف واألخالق والكرم األوىل، يف واإلقدام للشجاعة مثاًال فكان إنساني، واآلخر
بشهامته ملعرفتهم الشدائد يف له يلجئون فكانوا أصدقائه؛ قبل خصومه ذلك عنه عرف
يرتدد يكن لم التي املواقف هذه مثل يف وسيًطا شخصيٍّا أنا كنت ما وكثريًا أخالقه، وكرم
عرص يف الفارس هذا مثل لنا فأين إليه، يلجأ من حاجة تلبية عن أباظة ثروت فيها
طمًعا ونهاجمهم مصلحة، يف طمًعا الرجال نقيم فرصنا الشخصية؟ املصالح فيه طغت
حان فهل رضًرا، وال نفًعا يملك يعد ولم أباظة ثروت اآلن رحل لقد أخرى، مصلحٍة يف
يف السياسية مواقفه عىل يعتمد ال الذي املوضوعي التقييم من ه حقَّ نعطيه لكي الوقت
بعد خالدة فأعماله يموت ال األديب إن األدب؟ يف الفذَّة وموهبته قدرته عىل وإنما الحياة،
فتفيد يستحق؛ بما أدبه تقييم تستطيع التي هي وحدها السليمة املجتمعات لكن رحيله،
ما بقدر إليه تيسء فال املوضوعية، وعدم بالتحيز عنه نفسها تصدَّ أو التالية، األجيال به

األدبي. لتاريخها تيسء
أرسته وألهم خريات، من العالم هذا يف لنا تركه ما عىل وجزاه أباظة ثروت هللا رحم

نلقاه. أن إىل الصرب ومنحنا والسلوان، الصرب
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أنيسمنصور مواقفلألستاذ

وبرغم الرشف، وأمله األدب، وأسلوبه الصدق، هدفه بليغ، فصيٌح شجاٌع رجٌل ذهب
إىل وقدَّم البناء، متني العبارة، قوي فكان هو؛ برشوطه عمل فقد بالصحافة اشتغاله
منه حرًصا والجمال؛ القوة بهذه يستخدمها أحد يُعْد لم التي القدماء عبارات األقالم
ملعنًى قدامى شعراء يستدعي كان ما وكثريًا البديعة، لغتنا يف األنيق القديم إحياء عىل
والفقهية واللغوية األدبية لكنوزه استعراًضا يكن ولم والبلغاء، الشعراء فأسعفه جديد،
نقد عن يكفَّ ولم الحارض، خدمة يف املايض يوظِّف أن عىل قدرته هي وإنما والقانونية،
لها زال فال الدنيا من تالشت قد الشيوعية أن من الرغم وعىل والشيوعية، النارصية فلول

مرص. يف سامة وبؤٌر ذيول
أو الشيوعيني ضد متعصبًا أو األفق، ضيق أباظة ثروت الكبري كاتبنا يكن فلم
وكلها الكذب، وضد التعصب، وضد القيود، ضد كان وإنما الهجاصني، أو النارصين
عىل غيوًرا كان والجمال؛ والصدق الفن عىل غيوًرا أباظة ثروت كان وكما صفاتهم.
وكان أيًضا، اإلسالم باسم باإلسالم املرتبصني عن واحدة لحظًة يغفل ولم ودينه، اإلسالم
جلسات عن يتخلَّف فلم وعلينا؛ عليه الثقيل مرضه برغم منضبًطا جنديٍّا أباظة ثروت
قدميه عىل يميش أن قرَّر لكنه خارًجا، داخًال عليه نشفق وكنا نادًرا، إال الشورى مجلس
لصاحب األلم أقرب فما إليها، اتجه بدنوِّها أحسَّ إذا كان وإنما النهاية ينتظر لم قربه، إىل

القلم!
والحكايات والنكتة املرح فيه يدركوا لم أخريًا، إال أباظة» «ثروت يعرفوا لم والذين
عرفوا وال أباظة، باشا دسوقي األديب أبيه بيت يف والفنانني األدباء أكثر وميالد التاريخية
مجلة يف له نرشتها قصة أول عن مكافأة بأول احتفل كيف وال األباظي»، «العدس والئم



أباظة ثروت زوجي

وأقام يتقاضاه، أن عىل وأرصَّ جنيهات، خمسة فكان األجر أما ١٩٦١م، سنة «الجيل»
املنشور الجميل العمل عن املكافأة ولكن تهمُّ ال فالفلوس الجنيهات! مئات تكلفت وليمة
الجمال. وعابد الصدق، وفارس األدباء، وباشا الباشوات فالح مات كثريًا. تهمُّ التي هي

القلم. مراد األلم إنه
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اإلنسان الفنان أباظة ثروت

التهامي محمد شعر:

وص��وال ه��ام��ت��ه��ا ب��ع��د ي��ح��اول وط��وال ع��رًض��ا ح��ي��ات��ه أدار
ظ��ل��ي��ال ظ��الَّ س��ع��ي��ره��ا أح��ال ب��ع��زم م��س��ي��رت��ه��ا ل��ظ��ى وداس
ال��م��س��ت��ح��ي��ال ال��ع��ن��اد ف��ي ي��ط��وع ع��ان��دت��ه م��ه��م��ا ال��ف��ن��ان ه��و
ال��ذي��وال م��ب��اه��ج��ه��ا ف��ي وج��رَّت ال��ل��ي��ال��ي ل��ط��ل��ع��ت��ه ب��س��م��ت ف��ق��د
ال��ط��ب��وال غ��رت��ه ل��ن��ور تُ��َدقُّ ول��ي��دا ب��دًرا ف��وق��ه��ا وح��ل��ق
ال��ف��ح��وال ب��دي��ه��ت��ه ع��ل��ى ي��ف��وق ك��ب��ي��ًرا َح��بَ��ا ال��ك��ب��ار ظ��ل وف��ي
ب��دي��ال ط��ع��ًم��ا ل��ط��ع��م��ه��ا وذاق ف��ي��ه��ا ال��م��ي��زان غ��ب��روا ول��م��ا
أص��ي��ال م��ع��دن��ه ك��ان م��ن ك��ذا ع��ط��اء م��س��ي��رت��ه��ا ف��ي ت��دفَّ��ق
ج��م��ي��ال م��ع��نً��ى ل��ع��ي��ش��ن��ا أت��اح ج��م��ي��ال ف��نٍّ��ا ب��ي��ان��ه وف��اض
ال��ع��ق��وال ل��ع��ب��رت��ه��ا ل��ف��ت��ت إذا خ��وف األي��ام ق��س��وة ف��ي ف��م��ا
األص��وال ال��ق��ل��م ح��ام��ل يُ��ع��لِّ��م ب��ف��ك��ر م��ن��اب��رن��ا ع��ل��ى أط��لَّ
ت��ق��وال أن ي��م��ن��ع ش��يء ال ف��ق��ل! ب��رأي ي��وم ف��ي آم��ن��ت إذا
ت��م��ي��ال أن ي��ق��ي��ن��ك ع��ن ح��رام ف��ق��ل��ه��ا ص��دق ف��ي أي��ق��ن��ت وإن
دل��ي��ال م��ج��اه��ل��ه��ا ف��ي س��ت��ب��ق��ى ف��الة ف��ي وح��دك أذَّن��ت ول��و
وق��ي��ال ق��اال ح��ول��ن��ا وض��ج��وا ح��داد ب��أل��س��ن��ٍة س��ل��ق��وا وإن
ال��س��ب��ي��ال ض��ل ل��ل��ذي ووي��ل ح��ي ك��ل غ��اي��ة ال��ح��ق ف��إن
خ��ل��ي��ال ي��ل��ق��ى م��غ��رًم��ا خ��ل��ي��ًال ن��راه��ا ال��غ��ال��ي ث��روت ي��ا غ��ًدا



أباظة ثروت زوجي

ي��زوال أن ال��خ��الئ��ق ع��ل��ى ي��ع��ز ح��بٍّ��ا س��ال ق��ل��بً��ا ف��ي��ك ع��رف��ن��ا
س��ي��وال ق��س��وت��ه��ا ب��رغ��م ي��ف��ي��ض ال��م��ن��اي��ا م��ن��اب��ع��ه غ��ط��ت ول��و
ق��ل��ي��ال ح��ب��ك��ُم ع��م��ي��ق أم��ام وت��ب��ق��ى ال��دن��ي��ا ع��ط��ره وي��م��أل
ف��ج��ي��ال ج��ي��ًال ع��م��رن��ا وي��س��ع��د ص��ف��اء ي��غ��م��رن��ا ال��ح��ب غ��رس��ت
ن��زوال س��ع��ة ع��ل��ى ل��ه��م أت��اح ص��دًرا األدب��اء ل��ع��ال��م ف��ت��ح��ت
ج��ل��ي��ال م��ث��ل��ه��ُم ال��ق��در ع��ظ��ي��م ات��ح��اًدا ف��ي��ه ش��م��ل��ه��م ت��ج��م��ع
ن��ب��ي��ال وه��ًوى م��ودة وع��ذب روح ص��ف��اء األدي��ب م��ث��ل وم��ا
األف��وال ت��رض��ى وال ل��ه ت��دوم ش��م��ًس��ا ي��ش��عُّ ال��وف��اء األدب وف��ي
ط��وال األف��الك دورة ي��ج��اوز ع��م��ًرا ال��ك��ل وف��اء ف��ي س��ت��ح��ي��ا
ال��ح��ل��وال ب��س��م��ت��ك ع��ن��د ون��ل��ق��ى رض��اءً وت��ش��ب��ع��ن��ا ل��ن��ا ت��ه��شُّ
ك��ه��وال ك��ن��ا إذا وت��س��ن��دن��ا ش��ب��ابً��ا ك��ن��ا إذا ت��س��ان��دن��ا

وأعزهم قلبه إىل الناس أحب رثاء يف أباظة عزيز الشاعر أبي شعر من األبيات هذه أخذت
نفسه: عىل

وال��س��ن��ى ال��ط��ه��ر ��ت ش��عَّ ب��أرض ون��ح��ن م��ص��دَّق وق��ل��ب��ي ق��ل��ب��ي يُ��ح��دِّث��ن��ي
ف��أح��س��ن��ا واج��ت��ب��اك ف��أدن��ى رع��اك م��ن��زل خ��ي��ر ف��ي ال��ل��ه ع��ن��د ب��أن��ك
وم��أم��ن��ا وه��ديً��ا وري��ح��انً��ا وَروًح��ا ون��ع��م��ة ل��ي رح��م��ة إال ك��ن��َت ف��م��ا
وال��ج��ن��ى ال��ظ��ل ف��ي روع��ُت ق��د ف��أم��س��ي��ُت وال��ج��ن��ى ال��م��ق��دس ال��ظ��ل ل��ي وك��ن��ت
ف��أث��خ��ن��ا أص��اب ق��د ل��م��ص��اب ف��ي��ا ج��وى ع��ل��ى وأغ��دو ن��ار ع��ل��ى أروح

عليني. يف أباظة ثروت زوجي إىل أبعثها املوجعة األبيات هذه
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أباظة إهداءاتثروت خمتاراتمن
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حق كلمة
ودسوقي أمينة أم زوجتي إىل

مدى عىل يل كنِت فقد نفيس، إىل أقدمها فكأني أُقدِّمها العرشون روايتي هذه
وحبٍّا الروع، عند وسكينًة الضائقة، عن وحصنًا الجزع، عند أمنًا عاًما أربعني
وإشفاًقا الدنيا، مت تجهَّ إذا وحدبًا السماء، من نور كأنه ووحيًا ، منٌّ يخالطه ال
الورود أنِت فكنِت أشواك األيام من بنا مرَّت وكم الطريق، يف األشواك تنبت حني

الطهور! واملاء الصايف الِورد أنت فكنِت ً ظمأ الحياة من لقينا وكم فيها!
الحياة والبنتك يل لتكوني عمرِك، يف يمدَّ أن هللا إىل دعائي كل بجانبي إليِك
نكون أن وحسبنا أنت، هو أنه يقني عن يشعر فثالثتنا بها، إال لنا حياة ال التي

أنِت. نحن
ثروت

أباظة ماهر نعمت إىل إهداء
بك. ماهر بأبيها وليس ونبوغها وأخالقها بجمالها أعتزُّ التي ابنتي إىل

أباظة ثروت

أباظة ماهر إىل إهداء
حبٍّا أباظة ماهر واملقصد والفكر الرأي رشيف الرجل عمري وصديق أخي إىل

وتقديًرا.

أباظة ثروت

102



أباظة ثروت إهداءات من مختارات
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105
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طفًال. أباظة ثروت
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الزفاف. ليلة أباظة وعفاف ثروت
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أمينة. وابنتهما وزوجته أباظة ثروت

أمينة. ابنته يقبل أباظة ثروت
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دسوقي. وابنه عفاف وحفيدته أباظة ثروت

زوجة حتاتة جيهان يمينه وإىل عفاف حفيدته ثم أمينة ابنته ثم زوجته يساره إىل أباظة ثروت
ياسمني. حفيدته ثم دسوقي ابنه
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أباظة. ثروت يصافح مبارك حسني الرئيس



الشورى. مجلس يف يتكلم أباظة ثروت



غزالة. قريته يف طفًال أباظة ثروت معهما سعيدية أختها ابنة وبجانبها الحمار ظهر عىل كلثوم أم

طاهر. وصالح السباعي ويوسف الحكيم توفيق مع أباظة ثروت



محفوظ. نجيب يُقبِّل أباظة ثروت



الكاتب أعمال لكل املعارف دار ملكية عقد ع يوقِّ املعارف دار يف النرش عام مدير عباس حمدي
الكبري.




