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الكتابة ثمن

قصرية مقدمة

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

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

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

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

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

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

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

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

منني؟ بييجوا والرعد والربق والرباكني الزالزل ال أمَّ سوسو، يا معقول ال، –
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منصور؟ حاج يا منني –
تهز والزالزل والرعد، الربق يحدث لقرن قرن من راسه األرضعىل يحرك الثور ملَّا –

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

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

ربنا. يعرفش ما نرصاني يهودي خواجة جاليليو –

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

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

أرسطو.
سوسو؟ يا بربنا مؤمن كان أرسطو –

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

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

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

منصور. حاج يا أيوة –
سوسو! يا بتدور األرض إن حاسس مش أنا لكن املية، مية صح كالمه الزم –

معاها. وبتدور منها جزء وانت حاج، يا كبرية برسعة بتدور ألنها –
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سوسو. يا معقول مش –
برسعة. بيجري إنه تحس يمكن ال حاج، يا القطر جوة راكب وانت مثًال –

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

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

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

يف الناس يصحو الربيع، بداية يف النسيم شم أو العظيم، العبور أو الكبري، األضحى
منهم األغنياء النيل، شاطئ عىل ون يتمشَّ والفسيخ، والرنجة البصل وا ليشمُّ الباكر الصباح
يف أو الشمايل، بالساحل األبيض البحر شاطئ عىل الجديدة املنتجعات يف النسيم ون يشمُّ

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

األجداد.
باألعياد، تحتفل ال املواسم، يف أبًدا تزورني ال رائحته، تُطيق ال وهي الفسيخ أُحب كنُت

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

انتي. معقولة مش –
معقولة. مش اليل انتي –

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

ليه؟ –
عارفة. مش –

املقدمة.)1 (انتهت

السعداوي نوال
القاهرة
٢٠١٧ مارس ٢٢

السعداوي. نوال الدكتورة أعمال كافة املقدمة هذه تتصدر 1
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اإلهداء

الحريَّة. عن بحثًا وطنه هجر من كل إىل
الصدق. ثمن حريَّته دفع من كل وإىل

السعداوي نوال





األول الفصل

املتعددة هويتي





بروكسل بمدينة بالفندق يفغرفتي

٢٠٠٧م فرباير ١٩

تحصل سوف كلها: وأوروبا إنجلرتا يف الفقريات النساء يُبرشِّ الصحف يف منشور خربٌ
للعجائز يمكن سوف بَيْضاتها، من للبنك تعطيه ما مقابل إسرتلينيٍّا جنيًها ٢٥٠ عىل املرأة

شكل. وبأي عدد، وبأي وقت، أي يف أطفاًال ينجبوا أن والنساء الرجال من األثرياء
أطفالها نفقات سد عىل الفقرية األم يساعد سوف املبلغ هذا الجريدة: يف امُلحرِّرة تكتب
تخرسشيئًا؛ لن املرأة أن كما الجديدة، الشتوية املالبس أو لهم الطعام رشاء أو املدارس، يف
الرحم يطرده الذي الحيض دم مع شهر، كل املبيض يفرزها التي بيضتها تفقد فهي
عندها ليس نهار، ليَل بالعمل ُمرَهقة األطفال، من مزيًدا تحتاج ال فقرية امرأٌة هي شهريٍّا،
من ذلك غري أو الحب، أو الجنس ممارسة يف أو بيضاتها يف للتفكري الجهد أو الوقت
هذه من يستفيد وسوف حبيب، أو زوٌج لها كان إن حبيب أو زوٍج مع الحياة، كماليات
مرض مثل والثراء، الشيخوخة بأمراض أو بالعقم، املصابون والرجال النساء البيضات
حياة يف الفياجرا نتائج أو واالنفصام، والباركينسون وألزهايمر الرشايني وتصلُّب القلب
وقد الحفيدة. أو االبنة عمر من الفقريات، املراهقات عشيقاتهم مع الرجال من العجائز
العجائز صحة نَت تحسَّ إذ العالم؛ بالد يف شائًعا األثرياء العجائز الجنيسلدى الشبق أصبح
الواحد أصبح بالدعامات. املتكلِّسة املتقلِّصة الرشايني وتوسيع القلب، عمليات ر تطوُّ مع
وتساعد عليها. يُحَسد جنسية بقوٍة املائة) بعد ما (أو املائة أو التسعني حتى يعيش منهم
بحوٌث وهناك بالزمن، املنكمشة الذكورية أعضائهم إىل الدم ق تدفُّ عىل الفياجرا حبوب
العجائز، الرجال هؤالء زوجات العجائز، للنساء الفياجرا من نوع الكتشاف جديدة علمية
قوًة تكتسب أن شابة فتاٍة إىل زوجها هجرها التي الثرية العجوز للزوجة يمكن حتى
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الشباب العشاق من لها فيصبح زوجها، يفعله ما تفعل أن عىل عها تُشجِّ جديدة جنسية
البنك. من البيضات رشاء بعد منهم تنجب وأن تشاء، ما الفقراء

ال السوق، عىل القائم الذكوري الرأسمايل العالم هو هذا لكن ُمقزًِّزا، األمر يبدو قد
القرف. تضاعف وإن الربح، إىل إال يسعى

الهامس صوتها يرسي كثيف، ضباٍب خالل من وجهها يل يرتاءى أمي، يف أفكر أحيانًا
ابنتي يا اضحكي الحزن، بل يقتلني لم الرسطان ابنتي، يا اسمعي النسيم: حفيف مثل
من حرََّرتني التي هي شاعرة؟ أم فيلسوفة أمي أكانت العمر. يطيل فالضحك اضحكي
فوق الجحيم جهنم، وال نار فيش ما وقالت: طفلة وأنا أذني يف همَست الدين، سطوة
يف الحزن منبع عن أسألِك لم موتك، بعد إال قيمتك أعرف لم الحبيبة! أمي يا آه األرض.
وأبًا زوًجا العالم ونظر نظري يف أبي وكان أبي، مع سعيدة زوجًة أظنك كنُت حياتك،

الحزن؟ جاء أين فمن مثاليٍّا،
إىل «مسافرة الحزينة: القصائد هذه فكتبَت أمي، يا عنِك الحزن ابنتي ورثَت هل
مثل جميًال تراه املستحيل، املحال، ابنتي تعشق الجديدة. قصائدها عنوان هذا امُلحال»،
يكمن الحياة جمال امُلحال، جمال ابنتي تعشق مستحيلة، الحياة ألصبَحت املوت لوال املوت،
يعيش ألهذا األموات، بل األحياء صفة ليست األبدية األبد. إىل يعيش حيٍّا كائن ال َفنائها، يف

األبد؟ إىل اإلله
األباطرة، الفراعنة، أمثال البرش من املرىض إال األبدية يف يفكر ال مرعب، يشءٌ األبدية
خالدون أنهم َوْهم يعيشون والبصرية. العقل فقدوا الذين املساطيل السالطني، امللوك،
تعيش، أرواحهم فإن الدود) وأكلها نَت (وتعفَّ أجسادهم ماتت وإن يموتون، ال األبد، إىل

األبد. إىل النعيم دار يف وتعيش املوت، بعد أخرى أجساًدا ص تتقمَّ
ودار املوت، بعد والحياة األبدية فكرة اخرتعوا الذين القديمة مرص يف الفراعنة إنهم
الكهنة من وأعوانه األكرب، اإلله توءم األكرب الفرعون بها يستمتع التي الجنة) (أو النعيم
الحاكم وكان السماوي، اإلله عن ينفصل األريض الحاكم يكن لم والدين. الدولة ورجال
قرصالشمس يف يتبدَّى واألرض، السماء عىل واحًدا إلًها نفسه ب نصَّ الذي «إخناتون» اإلله
موىس، عنه ورثها التوحيد، فكرة يخرتع واحد إلٍه وأول حاكم أول هو إخناتون صباح. كل

األديان. من وغريهما واإلسالم املسيحية مؤسسو ثم اليهودي، الدين مؤسس
ثقيالن وردفان كبريان ثديان له امرأة، أنه ظننُت إخناتون صورة رأيُت مرة أوَّل
قرص يف وتبدَّت مرص حكَمت امرأًة إخناتون كان فهل اإلناث، أرداف من أكرب عريضان
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القوى تصاُعد مع ذَكٍر رجٍل إىل الرجال املؤرخون حوَّله ثم إزيس؟ اإللهة مثل الشمس
العبودية؟ الذكورية األبوية السياسية

الحزينة: قصيدتهما الشاعرتان وابنتي أمي تكتب

دون يكن ال الحب الغسق، دون يكون ال الفجر تستهويني، ال األبد إىل الحياة
عند منه أفضل الحب قمة يف الفراق رعبًا، أصبح األبد إىل الحب عاش لو املوت،
عني. يفرتق أن قبل عنه أفرتق حياتي، يف الحب قصص تعددت ألهذا املوت.
أن قبل الطريق، يف تنبض حيًة وأتركها أميض تموت؟ أن قبل الحب قصة أُنهي
قطرات تتبخر أن قبل الحريق، القلب يف ينطفئ أن قبل الربيق، العيننَي يف يخبو
ملاذا رفيق، دون الكون يف وأميضوحيدة أتركه الرحيق، من الزهر ويخلو الندى
أفارق ال ملاذا الجديد؟ الفجر قبل الجميل الغسق وهما املوت أو الوحدة نخاف
عنه غريبة وأنا عني غريبًا يصبح أن قبل الرحيل، يأتي أن قبل عنفوانه يف الحب

الدفني؟ القرب يف

الرحيل؟ يأتي أن قبل بالفراق نعجل ملاذا الحزينتنَي: الشاعرتنَي وابنتي ألمي أقول
ملاذا الرحيق؟ يف قطرة آلخر كئوسنا نرشب ال ملاذا الطريق؟ آلخر الكون يف نميش ال ملاذا
تذوب أن قبل الرغبة قمة يف غريبنَي نصبح ملاذا اللهيب؟ القلب يف يربد أن قبل الحب نُنهي
وجمال املحال بسحر الشعر يشدو كم ابنتي ويا أمي يا آه الغريق؟ البحر يف الشهوة

املستحيل؟ هو وما املستحيل،
والدليل. الربهان عىل املبني العلمي املنطقي العقيل التفكري مع يتعارض ما كل هو
التساؤل األديان حرََّمت ملاذا واليقني؟ للشك القابلة غري الحقيقة هو املستحيل أصبح كيف
يستمتع عذراوات ُحوٌر فيها جنة أو املوت، بعد حياة أو للكون خالق وجود حقيقة عن

األبد؟ إىل الناس فيها يحرتق جهنم نار أو الرجال، بهن
أكثر أشتغل أنني مع عيلَّ، أخي ل تُفضِّ ملاذا سألته هللا، عدالة عن تساءلُت طفولتي يف
السؤال هذا إن املدرس يل قال عام. كل يرسب وهو بتفوق وأنجح واملدرسة، البيت يف منه
األسئلة عن أُكفَّ أن يل يمكن كان جهنم. نار يف بالحرق هللا عليه يعاقبني سوف عظيم إثٌم
كالم تسمعي ال ابنتي، يا ناٌر تُوجد ال قائلة: أذني يف همست التي أمي لوال الحرق من خوًفا

املدرس.
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النار، من خوف دون األسئلة من أشاء ما أطرح جعَلتني عقيل، فتَحت أمي كلمات
الرشوالخوف ألن كياني؛ الرشيف فريوَس قتَلت وعقيل، جسدي الخوفيف فريوَس أمي قتَلت

والفنون. العلوم يف والخلق اإلبداع أساس هي التفكري حرية ألن توءمان؛
الشجاعة؟! الواعية األم هذه لهم األطفال من كم لكن

األطفال يف يقتل الديني التعليم إن لهم قلُت بروكسل، يف الدويل النسائي املؤتمر يف
والدولة واملدرسة البيت يف الحاكمة، السلطة يطيعون عبيًدا يجعلهم الحر، اإلبداعي التفكري
أسريًا خادًما ينمو للطفل، النقدي العقل قتل يف السيايسدوًرا الديني التعليم يلعب والدين.
تخضع هكذا بالشعوب، االستبداد يف الحاكمة األنظمة تنجح هكذا عليه، نفوذ له من لكل
منذ حكم أي ينفصل لم ثورة. أو تمرد دون الديني، السيايس للحكم ورجاًال نساءً الشعوب
هذا يف العالم بالد جميع يف الدينية املدارس أعداد زادت وقد الدين. عن اليوم حتى الفراعنة
يف وغريهم مريكل وأنجيال بوش وجورج بلري توني حكم تحت والعرشين، الواحد القرن
اإليمان إىل الناس من كثري عاد واليهودية، املسيحية التيارات تصاُعد مع وأمريكا. أوروبا
بالدنا يف السياسية اإلسالمية التيارات تصاعَدت وباملثل الوراء، إىل ة والردَّ بالخزعبالت
سقوط ألن البعض؛ بعضها األديان تُساِند الوراء. إىل ة والردَّ الخزعبالت معها وتصاعَدت
معه تهاوت التوراة يف الجبار اإلله تهاوى إْن اآلخر. سقوط إىل بالرضورة يقود أحدها
اعتناقهم ملجرد بقتلهم وتأمر النار يف الناس تحرق التي الجبارة املنتقمة األخرى اآللهة
أوروبا يف العلمية النهضة قامت واملعرفة. اإلبداع تحريم الدين يف ما أخطر أخرى. أفكاًرا
ضد واإلبداع الفكر نهض العالم بالد كل يف الدين، ورجال العلماء بني عنيفة معارك بعد

الدين. رجال إرادة
التسامح دين املسيحية أن الحارضين يقنع أن املسيحية يف متخصص أستاذٌ حاول
اليهودية متخصصيف أستاذٌ حاول فكرته. ليدعم يشاء ما األناجيل من ينتقي راح واملحبة.
من اقتطعها بعباراٍت كالمه دعم والعدل، السالم دين اليهودية أن السامعني يقنع أن
العدل إىل تدعو التي اآليات القرآن من واختار مثلهما، اإلسالمي األستاذ وفعل التوراة.
الكتب هذه مشكلة إن فقلت للكالم دوري جاء والعقيدة. الفكر وحرية والسالم والرحمة
ويف صفحة، يف والحب والسالم للعدل تدعو ونقيضه، اليشء عىل تحتوي أنها الدينية
رجال من وأعوانهم الحكام ينتقي والكره. والحرب الظلم للنقيض؛ تدعو أخرى صفحٍة
من األغلبية مصالح ضد الزمان، وذلك املكان ذلك يف مصالحهم ق تُحقِّ التي اآليات الدين
العقيدة. أو الجنس أو الدين الختالف الناس بني والتفرقة والقهر القتل لتربير الشعب،
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تاريخ راجعوا هللا. اسم تحت والسلطة املال أجل من والحروب الدم يف األديان تاريخ يغرق
العسكرية باآللة الفلسطيني للشعب املستمرة املذابح هذه اليوم، حتى نشوئها منذ اليهودية
العادل اإلله يعطي كيف املوعودة؟ األرض عن التوراة يف آية إىل تستند أليست اإلرسائيلية،
شعبًا اإلله هذا ل يُفضِّ وملاذا وإبادتهم؟ سكانها بقتل ويأمرهم املختار لشعبه األرض هذه
ل يُفضِّ وملاذا الهوية؟ أو الجنسية أو الفكر أو العقيدة، يف االختالف ملجرد آخر، شعٍب عىل
املولودة كانت إذا النجاسة تتضاعف نجًسا، الوالدة دم يعترب ملاذا النساء؟ عىل الرجال

أنثى؟
تاريخ عن دموية يَِقل ال املسيحية وتاريخ اليهودية، عن للمرأة ازدراءً املسيحية تَِقلُّ ال
للمسيحيني رشع لكنه أهلها، وَقتْل فلسطني أرض رسقة لليهود هللا رشع لقد اليهودية.
الرومانية اإلمرباطورية قامت املسيح، سيف اسم تحت عليها. وما األرضية الكرة رسقة
قوة أي تُوجد ال اإلمرباطورية: شعار تحت وبوليسها. وجيوشها ونارها املسيحية بسيف
القتىل ماليني الدين)، ورجال والبوليس الروماني الجيش قوة نفسها (وهي هللا قوة إال
يف املسلمني اإلخوان شعار (مثل األخرى» اليد يف والسيف يد يف «اإلنجيل شعار تحت
واملكتبات الكتب أَحرَقت التفتيش، محاكم املسيحية أقامت والسيف»). «املصحف مرص
وَمزََّقت ورجاًال، نساءً والفالسفة، املفكرين قتََلت مرص. يف اإلسكندرية مكتبة فيها بما
فيها بما االستعمار، حروب أشعلت هيباثيا. املرصية الفيلسوفة فيهم بمن أجسادهم،
يف تاجرت قسطنطني، عرص يف الرابع القرن منذ بالنريان الحرق بدأت الصليبية، الحروب

أفريقيا. عبيد فيهم بمن البرش
االختالف ملجرد املسيحيني تقتل نفسها عىل انقَلبَت اآلخرين قتل من َشِبَعت أن بعد ثم
املاليني من كم والربوتستانت. الكاثوليك بني الحرب يف الدماء أُريقت الطائفة. أو املذهب يف
بالذهب الكنائس بنَوا العامرة، والقصور املال إىل سَعوا واملحبة؟! األخوة شعار تحت ُقتلوا

الثائرين. والجوعى الفقراء عساكرهم رضبت الفاخر. والرخام والياقوت
مع وتعاون هتلر أدولف أيد وقسس) وكنائس بابوات من فيه ما (بكل والفاتيكان
الثاني بول جان البابا اعرتف ١٩٩٣م عام يف الحديث عرصنا ويف والفاشستية، النازية

إرسائيل. دولة برشعية
والحكم. الدولة عن الدين ينفصل لم والغزوات، الحروب يف جميًعا األديان تاريخ يغرق
والرخام بالذهب املساجد بُنيَت والفضة. الذهب واقتناء واملال السلطة يف الدين رجال يُشاِرك
يقتلوا أن بعد الثائرين. والجوعى الفقراء املسلمني الحكام عساكر رضب الكنائس. مثل

23



الشمس يف تحدق امرأة

الطائفية واملذابح الحروب تقوم البعض. بعضهم لقتل املسلمون الحكام يندار الكفار
مع العاملي االستعمار يُشعلها اليوم، حتى الطائفية الحروب تُكفُّ ال والشيعة. نة السُّ بني
حكمهم فيسُهل البرش تقسيم يف ناجًعا دوًرا الدين يلعُب تُسد. فرِّق املحليني. الحكام

والنار. بالحديد
يعتربونه الجدل، الدين رجال يحب ال املتعددة. الجلسات يف ساخنًا جدًال املؤتمر أحَدث
الحجاب ورْفع كْشفخزعبالتهم إىل الجدل يقود أن الدين يخىشرجال الشيطان. وحي من
نفيهم أو املبدعني املفكرين وقتْل النار، من بالخوف العقل قتْل إىل يلجئون لهذا العقل؛ عن
عن الدين يرثون الذين املضلَّلني، املاليني إىل التفكري عدوى تنترش ال حتى حبسهم، أو

تفكري. دون آبائهم
مذكرًة مرص يف األزهر أرسل يقول: قليلة أياٍم منذ بروكسل صحف يف خرب طاَلَعني
اإللهية الذات ازدراء بتهمة السعداوي، نوال املرصية الكاتبة مع بالتحقيق العام النائب إىل
نوال عليها. العقاب أشد وتوقيع القمة»، اجتماع يف استقالته يقدم «اإلله مرسحيتها يف
ُعقد الذي النسائي الدويل املؤتمر يف للمشاركة فرباير ٨ يوم بروكسل إىل جاءت السعداوي
الصحف بعض ذَكرت كما مرص من السعداوي نوال تهرب لم ٢٠٠٧م، فرباير ٩ يوم
األدب جائزة لتسلُّم بأمريكا فرجينيا وست جامعة إىل طريقها يف وهي والغربية، املرصية
ألحد عام كل العاملية األفريقية الجمعية تمنحها التي ٢٠٠٧م، عام عن الدولية األفريقي

أفريقيا. قارة من املبدعني األدباء كبار
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يرى ال الرسم، يف مدرسة ألي تنتمي ال مبدعة امٌة رسَّ «صديقة»، اسمها عمري صديقة
اد نُقَّ حيوان. إىل اإلنسان ل تُحوِّ عضال، مرٌض الشهرة تقول: اإلعالم. تحب ال أحد، لوحاتها

عام. مكاٍن يف لوحاتها تعرضصديقتي لم طفيلية. ديداٌن نظرها يف الفن
واإلحساس. الذوق تنتهك العامة، املباول مثل املعارض تقول:

تقول: لألضواء. العاشقون املشهورون يفعل كما األضواء من الهروب صديقة تدَّعي ال
ال العقالء، من أعقل نظري يف لكنها بالجنون، الناس يتهمها الضوء. مثل اللوحة يحرق ال
من عاًما وسبعني ستة صديقة بلغت مجنونة. ليست أنها إال يشء يف املجانني عن تختلف
ملدة السباحة رياضة تمارس ١٩٣٤م. عام مارس ٢ يف ُولدت ٢٠١٠م، مارس ٢ يف العمر
ركوب يستدعي مكان أي إىل تذهب ال األسبوع، يف مرتنَي التنس تلعب يوَمني، كل ساعة
والسياسية، والفنية األدبية االجتماعات تُقاِطع سيجارة. أحدهم ن يُدخِّ حيث أو سيارة،
خمسة من أكثر بيتها عن يَبُعد ال تريده يشء كلُّ واإليمان. العلم جوائز توزيع ومهرجانات
بيتها يف بزيارتها ألحد تسمح ال قدَميها. عىل سريًا إليه تذهب الريايض النادي كيلومرتات.
صديٌق يزورها قليلة أحياٍن ويف املجاور، البيت تسكن التي وشقيقتها عمرها، صديقة إال
الخَفقان، عن يُكفُّ ال ربيعيٌّ قلبها صديق. إىل ل تحوَّ قديم حبيٌب أو تحبه، كانت جديد

وجسدها. وروحها عقلها مثل
سبعة أو سنني بسبع قبلها ُولدت كأنما دقائق، بسبع قبلها ُولدت التوءم شقيقتها
أحزان يف محفورة وجهها أحزان الشيخوخة. بعد وما الشيخوخة شقيقتها تجاوَزت قرون،

والروح. الجسد
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أراها مرٍة كل يف بالسعادة، تفيض الحركة نشيطة شابًة جوارها إىل صديقة تبدو
عاوزة كالفضة: تَرنُّ الطِلقة ضحكتها تُطِلق صديقة؟ يا السعادة تأتيك أين من أسألها:
ما يكونوا لم قابلتُهم من كلُّ حياتي، يف الخطأ الرجل قابلُت نوال؟ يا الحقيقي السبب
عنواٌن ُمقدَّسة. أخطائي أصبَحت الفضيلة، علََّمتني مما أكثر الخطيئة من تعلَّمُت أريد،

صديقة. يا الرواية بطلة سأجعلُِك الجديدة، لروايتي جيد
ِمَرشط مثل مون معقَّ يخطئون، ال مقدَّسون األبطال بطلة، أو بطل كلمة أُحب ال
والفن، األدب اد نقَّ يلعنها لن التاريخ، روايتك تدخل فلن أخطائي تُقدِّيس لم إن الجراحة،
األدب عيد ويف والبنزين، بالجاز يحرقوها لن واألرصفة، البيوت من البوليس يجمعها لن

األُوىل. الجائزة روايتُِك تناُل
بلوحاتك؟ أنِت تريدين وماذا أسألها: النقاد؟ رضا أم البقاء لروايتِك؟ تُريدين فماذا
الكنيسة، ُقبة فوق العذراء ضوء مثل حياتي، سماء يف امُلحلِّقة أخطائي، تجسيد أريد
فرضوا لعنوها، عاشت حني باألمس اليوم. تقديسها يف يبالغون كلهم يُقدِّسونها، اليوم
دون طفلها ووضَعت حمَلت كيف بالخطيئة، اتهموها وطنها، من والهجرة الهرب عليها

البليغ. بالصمت الذت عليهم، تَردَّ لم رجل؟
ترفعها خطيئتها، تحرتم حني وحدها األم إال تُنتجه ال املقدَّس الطفل أن تعرف كانت
تنتحر، ال العذراء، املقدَّسة األم تستسلم ال املزيَّفة. حياتهم ومن منهم أعىل ُعليا، درجٍة إىل
من التساُمح وال الصفح تطلب ال وصاحباته، الضمري أصحاب من العدل تطلب تنهزم، ال

القداسات. وأصحاب اآللهة
عادت والعرشين، الواحد القرن يف العذراء «ظهور بعنوان: األخرية قبل لوحاتها
أو «إزيس املرصية اآللهة مثل واملقهورين، املقهورات لكل العدل تطلب وشموخ بكربياء
هذا تسألهم اإللهي» التساُمح أو الصفح مذلة وليس اإلنساني العدل كرامة أحبَّت معات»،

بلوحتها: السؤال
املقدَّسون أيها يا أنتم أخطائكم عن وماذا ن؟ عمَّ يصفح من التساُمح؟ حق يملك من

يخطئون؟ ال الذين املعصومون
إزيسومعات اإللهتنَي موت (بعد الرجال العدل آلهة من مجلًسا ر تُصوِّ األخرية لوحتها
تخافونها؟ الحد هذا إىل لهم: تقول بابهم، من واحدة امرأٍة دخول يمنعون نوت) هما وأُمِّ
فتح يخافها، ال منهم واحٌد رجٌل فقط الواهي؟ عاملكم تفكيك عىل قادرة فقط واحدٌة هل
واحد. قلٍب يف يجتمعان ال والحب فالخوف حبها؛ عىل قادر فقط واحُد بًا، ُمرحِّ الباب لها
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ضِحَكت تقصدين؟ حب أيَّ سألتُها حبك؟ عىل قادًرا رجًال قابلِت هل صديقة: سأَلتْني
خوًفا يرتعد اللوحة يف الرجل «تاريخ»، عنوانها: الركن، يف أخرى لوحٍة إىل وأخذَتْني صديقة
من مصنوع هشٌّ يرتعد، يظل الحكم عرش عىل جلس وإن الزمان، قديم منذ دفني منها،
مثل الرتزية، حوانيت يف القماش وفضالت بالقطن محُشوَّتان العريضتان كِتفاه القش،
أو املؤلف هو يكون أن أبًدا يستطيع ال املؤلف، بخيوط املرسح أعىل من ممسوك العرائس.
وفضالت وقشٌّ قشٌّ قوانينهم، ترزية مثل بذالتهم ترزية صديقة: وضِحَكت ق، الخالَّ املبدع

الدسم. واألكل املحيش
املحشوَّة، أكتافهم مثل كالعروسة، بالقطن ثديَيها يحُشون املرأة عن لوحاتهم يف
حني وجسدها عقلها، هو يخافون ما أكثر الحي. لحمها دمها، يخافون الحشو، يألفون

العقل. يصبح
«عقلها» الوحيد سالحها من تجريدها عىل يتنافسون والدتها منذ صديقة: قالت
«األمومة»، «األنوثة»، مثل أخرى بكلمٍة يستبدلونها بالبالهة، رأسها يف الفراغ يملئون
العذري الحب وروايات والقرطاس، أكياساللب اإلخالصيف لها يبيعون «اإلخالصللزوج».
الجلد، وشد التدليك، ومراهم الفرن، وصواني والكنس، املسح ات وِمقشَّ الجسد، املنزوع
باعتبارها الفلسفة كتب عنها يمنعون التجاعيد. وإخفاء الشعر، ونتْف الدهون، وشْفط
املنزيل، التدبري بتعلُّم لها يسمحون الطاهر. السماوي الروحي غري الحب وروايات كفًرا،
قد واألطفال. النسائي الطب أو الصديد، وغسل التمريض أو الزوجية، ورسير الطبخ وفن
الكيمياء وعلوم الدولة) مجلس يف قاضية تكون أال (برشط القانون بدراسة لها يسمحون
يف عظامها تتكرسَّ العظام ة هشَّ أنثى وتظل قوة، أي تكتسب أال (برشط النووية والقوة

عناق). أوَّل
الرشوط: ل أوَّ بأجر. العمل إىل تخرج أن أرادت إن رشوط دائًما هناك

واألخالق التقاليد من املعلوم عن خروج هو منه خروُجِك البيت، يف الطبيعي مكانُِك
الصالح هذا يُقرِّر الذي هو األُرسة، ولصالح زوجك من بأمٍر إال ممنوٌع خروُجِك والدين.
عالًة تُصبحني االستقالة (بعد عملك من االستقالة عليِك يفرض أن يمكن أنِت. وليس
يف تجوعي أن يمكن االستقالة بعد الغري). معونات عىل تعيش دولٍة مثل عياله، مثل عليه
وإن سبب، دون طلَّقِك تعرتيضإن ال الهواء، مع ينطقها الطالق بكلمة طرَدِك إْن الشوارع،
عدًال، ليست هللا أوامر إن عقلك لك قال إْن هللا. أوامر فهذه األخريات، والنساء بينك جَمع
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فأنت عقلِك إلغاء عن عجزِت إن الكامل، لإليمان طلبًا عقلِك إلغاء حاويل كافر. عقلك فإن
املوت. بعد بالنار والحرق واملوت، والرجم الرضب تستحقني

يمكن ال ُظلم، إن يغضب أيًضا الحيوان الظلم، من اإلنساني بالغضب اللوحات تنطق
األخرية: لوحتها تقول اإلله؟ باُل فما ظالم، رجٍل مع تعيش أن لصديقتي

يشء هللا. ألوامر رافضة تصبح رفَضتْه إن الظلم، لقبول عقلها إلغاء عىل تَرتبَّى الطفلة
املوت. من أهون العقل وفقدان اإليمان، عدم من أهون عندها املوت له، تحمُّ لطفلة يمكن ال

الكبري؟ املأزق هذا من طفولتك يف خرجِت وكيف صديقة: سألُت
الخطأ، الرجل قابلُت مرة كم الخطأ، الرجل قابلُت حتى ملغيٍّا عقيل ظل منه، أخرج لم
علَّمني من نوال: يا يقولون أال املقدَّس، أستاذي الخطأ أصبح الخطأ، تكرار من تعلَّمُت

عبًدا؟ له رصت حرًفا
مشتقات وكل العبيد أكره «عبد». كلمة عىل يشتمل صديقتي، يا أُحبه ال املثَل هذا
بل تقديسها، إىل أيًضا أميل وال ألخطائي، عبدة أصبح لم وقالت: صديقة ضِحَكت العبودية،
ونقول: املوروثة واألمثال اللغة تغيري صديقة يا إذن علينا واحرتامها. بها االعرتاف مجرد

صديقة.» أو صديًقا له رصُت حرًفا علَّمني «من
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احلبواإلبداع عن بحًثا الدائم الرحيل
واحلرية والعدل

٢٠٠٩م أكتوبر ١٣

والرشق، الغرب يف العرص، موضة أَصبَحت التي األصلية، الُهويَّة عن الدولية املؤتمرات يف
أبيض بحر أم أفريقية عربية؟ أم مرصية أنِت هل ُهويَّتُك؟ هي ما دائًما: يسألونني
بيضاء أو سوداء أنِت هل هندوكية؟ أو بوذية أو يهودية أو مسيحية أو مسلمة متوسطية؟
أو جسدية، أو نفسية طبيبٌة أنِت هل عجوز؟ أو شابة أو امرأة أو رجل أنِت هل صفراء؟ أو
وأقول أبتسم ثم طويًال السؤال ل أتأمَّ روائية؟ كاتبٌة أو جامعية باحثٌة أو سياسية ناشطٌة
هي النقية الُهويَّة أو النقي فالدم متعددة؛ وُهويَّتي مختلطة دمائي ألن ذلك؛ كل أنا لهم:
من وترشب تمتد الشجرة، جذور مثل اإلنسان جذور والسيدات، السادة أيها العنرصية
هو واحد أصلنا الهواء. من تشاء ما س تتنفَّ الفضاء إىل تمتد وفروعها كلها، األرض مياه

الالنهائي. والتطور واإلبداع والحب والحرية العدل إىل الدءوب سعيها يف اإلنسانية
العاملي، املرأة يوم ٢٠٠٩م، مارس ٨ أطالنطا، يف النسائية الدولية املؤتمرات أحد ويف
متعددة، بالٍد يف «فيمينيست» لقب نفسها عىل تُطِلق التي الشخصيات ببعض التقيُت
بعضهن َست تحمَّ عربية. وبالٌد وآسيا وأفريقيا وأوروبا والجنوبية الشمالية أمريكا منها
كل يف والثقايف الديني والرتاث الثقافية، والخصوصية األصلية، الهوية عن الدفاع ى يُسمَّ ملا
والدينية الثقافية التعددية احرتام لفكرة الحديثة بعد ما أو الحديثة النغمة هي هذه بلد.

الغرب. أو الرشق يف شعب لكل األصلية الهوية اسم تحت واألخالقية،
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كاليفورنيا: جامعة يف املرأة دراسات قسم رئيسة األمريكية األستاذة قالت
مرص يف املسلمة للمرأة األصلية الهوية نحرتم أن يجب والسيدات، السادة أيها نعم
وال البالد، هذه يف والدينية الثقافية والخصوصية وغريها، والصومال واليمن والسودان
مثًال وِقيَمِهم. وتُراثهم األصلية ُهويَّتِهم مع تتماىش ال التي الغربية أفكارنا عليهم نفرض
يف املرأة ُهويَّة من جزء الِقيَم هذه ختانها. أو املسلمة املرأة حجاب إىل النقد ه نُوجِّ أال يجب
الرتداء النساء لهؤالء الحرية نرتك أن التعدُّدية عىل القائمة الديمقراطية تقتيض البالد، تلك

للختان. الخضوع أو الحجاب
وقالت: اليمن من شابة نَهَضت

العنرصية أمام الباب يفتح ألنه والسيدات؛ السادة أيها الكالم هذا عىل أوافق ال
من وغريها والُهويَّة والثقافة والرتاث والدين والطبقة الجنس بسبب الناس، بني والتفرقة
أبي وشخصيتي. صحتي عىل حفاًظا ختاني وأمي أبي رفض وقد اليمن من أنا يات. امُلسمَّ
نفسية آالًما ذلك من وعانت طفولتها يف تختينها تمَّ وأمي الختان، مضارَّ يعرف طبيٌب
الجنيس الربود عن تعويًضا أوروبا من نساءً يُعاِرش كان أبي أن أقلُّها واجتماعية، وجسمية
أنا عانيُت هكذا الطالق. طلبت لها أبي بخيانة أمي عرَفت حني الختان. بسبب أمي لدى
مًعا، الحياة لهما يمكن ال لكن أحبهما، وأب أم بني ممزقًة وعشُت أمي، ختان بسبب أيًضا
اليمن؟ يف املسلمة للمرأة األصلية الُهويَّة أو العريق الرتاث من جزء الختان إن قال ومن
احرتَمت التي اإلنسانية، القديمة حرضموت وحضارة اليمن تاريخ دراسة منكم أرجو
اإلناث ختان عملياُت أحد، يختنها لم بلقيس امللكة بلقيس؟ امللكة عن سمعتم هل النساء.
عالقة ال الختان األبوي. الطبقي النظام أو العبودية، نشوء منذ اليمن عىل طرأت اليمن يف

العريق. تراثها أو اليمنية للمرأة األصلية بالُهويَّة له
مرص: من شابٌَّة وقالت

والحرية، العدل يتماىشمع إيجابي بعضه قديم، تراٌث بلٍد لكل والسيدات، السادة أيها
أو اللون أو العقيدة أو الجنس أساس عىل الناس، بني والتفرقة الظلم يُكرِّس سلبيٌّ وبعضه
القائمة الجديدة العسكرية االستعمارية الرأسمالية مرحلة نعيش نحن ذلك. غري أو الِعْرق
األموال ورءوس البضائع ملرور الدول بني القديمة الحواجز كرس أو االقتصادية، العوملة عىل
دولة، إىل دولة من املهاجرين البرش مرور تمنع جديدٍة حواجَز إقامة مع ويرس، سهولة يف
عبودية قديمة. مفاهيَم أيًضا الجديدة الحواجز تشمل العمل. فرص أو الرزق عن بحثًا
والتقاليد، والقيم والثقافة واللغة والقومية واإلثنية والِعْرق والدين الدم روابط تُكرِّس
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األصلية الُهويَّة أو املحلية الخصوصية يسمى ما أو الضيقة، الصغرية الُهويَّات من وغريها
النظام وسيطرة العبودية، عصور إىل بنا تعود عنرصية فكرٌة وهي النقية، الُهويَّة أو
ليسهل وتفتيته املجتمع تقسيم وبالتايل املجتمع، عىل الديني العنرصي األبوي الطبقي

به. التحكُّم
َردُّ هي هل البيولوجية، والُهويَّة الدين إىل القديم، الرتاث إىل املايض، إىل العودة هل
البرتول، منطقة يف العسكرية وحروبها الرشسة االستعمارية العوملة عىل الشعوب فعل

الالتينية؟ وأمريكا وآسيا أفريقيا ويف واإليراني، العربي الخليج برتول
والسيدات، السادة أيها خاطئ فعل ردُّ فهي العوملة مواجهة يف فعل ردَّ هي كانت إذا
يف يحُدث ما انظروا الجديد. واالستعمار بالعوملة املقهورة الشعوب مصلحة ضد هي
الدين باسم دماؤه وتُراق العراقي الشعب يتفتَّت اإلرسائييل. األمريكي االحتالل تحت العراق
الساذجة، للشعوب الخادعة الشعارات تلك وكل والخصوصية والُهويَّة واملذهب والطائفة
يُردِّدون االستعمارية، الرأسمالية ملفكري عقليٍّا التابعة أو الواعية، غري الثقافية والنخب
األديان، رصاع الثقافات، رصاع الحضارات، رصاع نوع من كالببغاوات، الحديثة شعاراتهم
األنهر ومياه واألرايض البرتول عىل الحقيقي للرصاع املزيَّف الغطاء هذا الهويات. رصاع
وأملاس. ة وفضَّ وذهب ثمينة معادن من األرض تحت وما الفضاء يف والكواكب والبحار
دينية ذكورية أبوية طبقية رأسمالية واحدة حضارًة نعيش ونحن حضارات؟ رصاع أيُّ
أي يف نقية ُهويٌَّة هناك هل غريها. أو هندوكية أو بوذية أو إسالمية أو مسيحية أو يهودية
ممتزج غري نقي دٌم هناك هل عليه؟ سابقة بدياناٍت مخلوط غري نقي ديٌن هناك هل بلد؟
حذاءٍ أو الصدر حول عسكرية درٍع مثل ثابتة ُهويٌَّة هناك هل متعددة؟ كثرية أخرى بدماءٍ

القدم؟ يف حديدي
هي والسيدات، السادة أيها «العنرصية» هي النقية األُحادية الُهويَّة أو النقي الدم
أن أخرى، دماءٌ تُلوِّثه ال «نقي» األملاني الدم أن «هتلر» ادِّعاء هي الفاشستية، النازية
بالُهويَّة الساذج التشبُّث هذا أخرى. هوياٍت شبهاُت تشوبها ال صافية األملانية الُهويَّة
إال ليس والعوملة الجديد االستعمار مواجهة يف الثقافية الجنسية القومية الدينية العرقية
األرض تحرير عن الصحيح، هدفها عن الشعبية باملقاومة لالنحراف ومحلية عاملية خدعًة
الجذور ضياع أو الهوية فقدان عىل الخوف اسم تحت الشعوب تقسيم أجل من والعقل،

األسالف. وفكر والرتاث
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األموال تحرُّك أمام واملحلية الدولية الحواجز كرس عىل االستعمارية العوملة تقوم
إىل الكلية من وأعضاؤهم واألطفال، والشباب النساء الجنس. حتى يشء، بكل والتجارة
الرأسمالية السلع أمام الحواجز َكُرس هو الجديد االستعمار الكبد. وفلذة والقلب واملخ العني
أو العمل وراء سعيًا املهاجرين البرش أمام الحواجز إقامة ثم األسواق، يف بحريٍة لتسافر
الديمقراطية وزنازين السجون داخل أو واملجاعات، الحروب يف املوت من هربًا أو الكرامة،

الدولية. املحلية الدكتاتورية
والعدل الحب عن بحثًا وخارجه، الوطن داخل دائم، رحيٍل يف وأنا الدنيا وعيُت أن منذ
الوطن؟ هو وما الغربة هي فما وخارجه. الوطن داخل الغربة عشُت واإلبداع. والحرية
خالل األصيل. اإلنساني املعدن إىل األصل، إىل بلد، أي يف الجذور إىل أعود دائًما كنُت لكني
روابط بهم تجمعني ال قالئل، أفراٌد إال عني يسأل يكن لم بلدي خارج الطويل رحييل
أو األسالك عرب الهاتف، عرب يأتيني صوتهم كان أمي، تلدهم لم الرحم، صالت أو الدم
٢٠٠٨م، عام ربيع يف أطالنطا، بمدينة بيتي يف التلفون جرس دقَّ يوٍم ويف الالأسالك.
مجلتنا سعيد، السيد محمد أنا أنَت؟ من نعم، السعداوي؟ نوال أنِت ألو، السماعة: رفعُت
غيابي، يف تذكَّرتني ألنَك أوًال أشكرَك رأيِك؟ ما فيها، لتكتبي لِك مفتوحة «البديل» الجديدة
العمر وأصدقاء بل الدم، وروابط الواحدة الرحم من األقرباء أقرب فيه يتذكرني ال وقٍت يف
رغم السعيد: السيد محمد وقال الطويل. غيابي خالل أحٌد منهم يُكلِّمني لم وصديقاته،
األقل، عىل شهر كل مقاًال إلينا أرسيل مكان، كل يف وكتبِك بأفكارِك حارضة فأنت غيابِك

قريبًا. عودتِك ونرتقب إليِك «البديل» أرسة كل وسالم وسالمي
الوطن، إىل ُعدُت كأنما أحسسُت «البديل» مجلة يف منشوًرا األول مقايل رأيُت حني
إىل إندونيسيا من كله، العالم بلغات كتبي ت نُِرشَ العربية. أمي بلغة مقروءة أصبحُت
لها األم بلغة الكتابة لكن وجنوبًا، شماًال وأمريكا، وأوروبا والسند والهند إريرتيا إىل اليابان
عني تُشجِّ قريبًا. عودتِك نرتقُب يقول: أذني يف صوتُه خاصة. وسعادٌة لذَّة، خاص، مذاٌق
أن الحزين الخرب ى ألتلقَّ ٢٠٠٩م سبتمرب يف وأعود الوطن. إىل العودة عىل الرقيقة كلماته
قرأُت املوت، املرضثم َحجبَه يظهر، يُعد لم السعيد السيد ومحمد تصدر، تُعد لم «البديل»
الفكر فأصحاب ملوته؛ ليس الدهشة، أدرَكتْني ٢٠٠٩م. أكتوبر ١٢ يوم الصحف يف الخرب
ُدهشت لكني أرقى، درجٍة إىل اإلنسانية ترفع أفكارهم بعدهم من تبَقى يموتون، ال املبدع
يحظى ال الكبري، الكاتب املفكر الوطن فقيد موته، تنَعى املنشورة املقاالت من السيل لهذا
به يحَظون ال وبعضهم موتهم، بعد إال الحقيقيون املفكرون الضخم اللقب بهذا بالدنا يف
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والحرية والعدل واإلبداع الحب عن بحثًا الدائم الرحيل

من حظٍّا أكثر سعيد السيد محمد كان ربما قرون. بأربعة موتهم بعد أو ماتوا، وإن أبًدا
حيث العظمى، األهرام مؤسسة يف يوٍم ذات اشتغل ألنه ربما الحقيقيني؛ املفكرين من غريه
الصحف يف النعي جدوى ما لكن مرص. أهرامات أحد إىل صغري صحايفٍّ أي فيها يتحول
جديًدا فكًرا أنتج ألنه أم الهول؟ أبو يف أو األهرام يف نَعوه ألنهم اإلنسان يبقى وهل الكبرية؟

والحب؟ والعدل والحرية اإلبداع عىل قائًما
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وفرجينيا املرصية يتالفالحة جدَّ
الربيطانية وولفالكاتبة

إىل تتطلع القرية، يف دارها عتبة عىل جالسًة ذاتصباح، جدتي، رأيُت عمري، من العارشة يف
تروح دمعٌة تكسوهما متسعتان عيناها السماء، إىل مفهومة غري كلماٍت ه تُوجِّ البعيد، األفق
الجسورتنَي، العيننَي هاتنَي يف الرجفة أرى حياتي يف مرة أول الرجفة، يشبه فيما وتجيء
القتل، أو بالحبس العمدة هددها وإن األرض، عىل السماء سقطت وإن جفن لهما يرفَّ لم
بابا سألتها: الليل. يف لها ظهر األزرق العفريت أو اإلنجليز، إمرباطور أو فاروق امللك أو
قلبها روح الوحيد، ابنها أبي، موت هي ترجفها التي الوحيدة الكارثة أن تصورت مات؟

يأخذه. أن قبل هللا يأخذها أن العمر، بطول له تدعو وطحالها، وكبدها عينها ونور
جاء العمدة ابني، بنت يا أبوِك أبو جدك قتلت أنا الدفني: بالرس يل اعرتَفت أخريًا

أمك. أو ألبوك تقويل اوعي عيلَّ، يقبض
جدتي! يا اتولد ما قبل مات جدي ده إمتى؟ ليه؟ إزاي؟ قتلتيه؟

يميش أبوه، زي ندل راجل كان السماء: نحن رشودها يف غائبة وهي الحكاية يل تحكي
يمسح وربنا سنة كل ويحج ويصوم، ويصيل ربنا وينافق ويرسق ويكذب النسوان مع
الهم زي عايش وجدك الرجال، أحسن أخد ربنا لكن تاخده، رب يا وقلت كرهته ذنوبه،

ابني. بنت يا البقر رش إال املتاود ع يقعد ما القلب، ع
قلت لكن منه، وأسرتيح النيل يف نفيس أرمي فكرت بعدين وال جدتي؟ يا وبعدين
واحدة رضبًة الفاسورضبته مسكت املوت، يستاهل اليل هو حمارة؟ يا ليه تموتي لنفيس،
جالبيتي ولبسُت شعري وغسلُت مية صفيحة سخنُت دفنوه بعدما فيها، راح راسه، عىل

وزغَرْدت. الجديدة
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الخوف شدة من رأيس. عىل بالفأس ترضبني أن خفُت جدتي، بجوار ليلتها أنم لم
جسارتها رغم وإنها واسع، خياٍل صاحبة جدتي إن وقالت أمي ضحكت وأبي، ألمي حكيُت
لو أمي وأضاف: أمي، قالته ما أكد أبي بعوضة. تقتل وال الرقة شديدة إنسانٌة فهي وقوتها
عاقلٌة هي وولف، وفرجينيا زيادة مي مثل مبدعة كاتبًة ألصبحت والكتابة القراءة تعلََّمت

واملبدعات. املبدعني كل مثل ا جدٍّ ومجنونة ا جدٍّ
جنونها، أو عقلها من أتأكد أن أريد جديدة، بعيوٍن جدتي إىل أتطلع أصبحُت
أحبته؟ هل سألتها أُولد، أن قبل مات الذي جدي أو زوجها عن يل لتحكي أستدرجها
اتجوزتيه ليه خرس! وعرشة برص حبه وصاحت: السمراَوين الكبريتنَي بيَديها شوََّحت
الزم كان جنازتي! كانت جوازتي سنني، عرش وعمري ابني بنت يا جوزوني جدتي؟ يا

أعيش. ألجل أقتله
العمدة، إىل معها أخذَتْني بل تماًما، واعية صاحية كانت تحلم، نائمة جدتي تكن لم
مربوكة؟ حاجة يا قتلك اليل هو ده قائًال: برقة رصفها الرجل لكن القبضعليها، منه تطلب

نملة. يقتل ما خياله من يخاف كان ده جدتي: فيه صاحت
القاتالت النساء ومعارشة النفيس، الطب دراسة يف قي تعمُّ بعد إال جدتي أفهم لم
كثرية. أحياٍن يف والرقة الحنان عىل القدرة القتل عىل القدرة تقتيض السادات. سجن يف
تهاب ال جسورة امرأة تقتل، أن يمكن أنها قلبها ورقة جدتي شخصية قوة من أحسسُت
البنها ر لتُوفِّ بالحزام بطنها ربَطت واإلنجليز، وامللك العمدة ضد القرية أهل تقود املوت،

العايل. التعليم مصاريف
القدر تنتظر فلن ميتًا وأرادته زوَجها كرَهت إن للقدر، تستسلم جدَّتي تُكن لم
وتخاف جدَِّك تُِحب كانت جدَّتك لكن أبي، قال هكذا بيدها. تقتلُه سوف منه. ليُخلِّصها
حني الخريزان بالعصا الخفر شيخ َرضبَت جدتي إن أمي وقالت الطاير، الهوا من عليه
ومات املرض أرهَقه مريًضا، رقد حني جبينها َعَرق من جدي عىل ورصَفت جدِّي، شتم
كلهم رفضتهم منها، الزواج يطلبون كثريون رجاٌل جاءها شبابها، عز يف وهي ربنا موتة
حبها شدة من جدِِّك بعد رجل يلمسها أن تشأ لم أمي: قالت جدي. بعد تتزوج أال وأقسَمت

الرجال. كل كرهُت له ُكرهي شدة من سواي: يسمعه لم بصوت جدتي تمتَمت له،
فال علينا تستويل جميلة أدبية روايٍة مثل الغموض، شديدة مراوغًة الحقيقة أصبَحت
لكنه املرض؟ من مات إنه أم زوجها جدَّتي قتَلت صحيٌح هل نفيس: اسأل الليل. ننام
يَسبَح خيايل قتَلتْه؟ كيف لكن قتَلتْه، أنها بد ال سِمْعُت، كما الجسم قوي وكان شابٍّا مات
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الربيطانية الكاتبة وولف وفرجينيا املرصية الفالحة جدَّتي

يف معلَّقة أصبحُت الشخصية؟ مزدوجة يعني شخصيتان لجدتي هل السبع، السموات يف
قتَلته؟ أنها تخيَلت حتى زوجها موت جدتي تمنَّت هل الخيال، من الحقيقة أعرف ال الفراغ

الباطن؟ عقلها يف حقيقة إىل الخيال ل وتحوَّ قتَلتْه، أنها ليلة كل تحلم أصبَحت حتى
أن وأرادت زوجها َكِرَهت أنها وأشعر الربيطانية، الكاتبة وولف، فرجينيا أقرأ كنُت
يقتيضشجاعة ال الذات قتل أو االنتحار هل نفسها، فقتَلت الشجاعة تمِلك لم لكنها تقتله،
وليس زوجها قتْل عىل فأقَدَمت وولف، فرجينيا من أشجع جدتي كانت هل اآلخر؟ قتل

نفسها؟ قتْل
الخيال؟ يف أم الحقيقة يف زوجها قتَلت جدَّتي هل

غريي، ألحٍد تعرتف لم الرس، ومعها جدتي ماتت حتى عليه اإلجابة أعرف لم سؤاٌل
تتطلَّع وهي تُكِّرره الحادث، تتذكر كانت بل لالعرتاف، الصحيح باملعنى تعرتف لم هي أو
تذهب لها. يغفر أن هللا من تطلب جريمتها، عىل تندم تُكلِّمني، وال نفسها تُكلِّم األفق. إىل
تخلط أو تمزح، جدتي أن يُؤكِّد وأمي أبي مثل كان العمدة لكن العقاب، وتطلب العمدة إىل
وهو فيه تموت كانت املوت. حد إىل زوجها أَحبَّت أنها أو الشيخوخة، نتيجة بالخيال الواقع

القتل. أو واملوت الحب بني الناس أذهان يف عالقة هناك فيها. يموت
املغامرة، لذة تستعذب كالحقيقة، الخيال تعيش مبدعة، روائيًة جدَّتي كانت ربما أو
كأنما الخيال يف كبرية متعًة زوجها قتل قصة لها ق تُحقِّ واالستطالع، الفضول رغبة تغلبها
الهادئة األخرى ذاتها إىل والقدر، القضاء عىل املتنمرة القاتلة ذاتها عن تنفصل الحقيقة،
املستكني، الوادع بعقلها اآلخرة وعذاب باهلل تؤمن جدَّتي كانت هللا. وإرادة للقَدر املستسلمة

املبدع. اآلخر بعقلها عليهما وتتمرد
يتحوَّل حني العقل جنون لكنه والجنون، اإلبداع بني والتمرد، اإلبداع بني عالقة هناك
الباطن، بالعقل الواعي العقل يلتحم حني األعىل، الوعي ى يُسمَّ ما أو وعي، إىل الالوعي
مجنونًا كليٍّا كائنًا اإلنسان ويصبح بالعقل، بالنفس بالروح والجسد بالخيال والحقيقة

واحد. آٍن يف وعاقًال
كنت الجريان أوالد مع للعب خروجي يرفضان أمي أو أبي كان حني طفولتي يف
حبي أما الغسيل، بحبل النوم يف أخنقهما والحب، الُكره شدة من وأحيانًا، بموتهما. أحلم

نائمة. وأنا ليلة كل للقتل يتعرض جدي، مثل فكان، أتزوَّْجه، لم الذي الرجل الوحيد،
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تطالب ٢٠١٠م عام النسائية احلركات
الدولة عن الدين بفصل

٢٠١٠م مارس ٨

يف الثاني واملؤتمر بالسويد، جوتنبريج يف الدويل النسائي املؤتمر خالل مارس، ٦ يف
نساء من كبري بعدٍد التقيُت ٢٠١٠م، عام العاملي املرأة يوم بمناسبة مارس، ٨ كوبنهاجن
وإيران واملغرب وسوريا والعراق السعودية من ونساءٍ والغرب، والرشق والجنوب الشمال
أجل من مًعا لتتضامن جاءت النسائية الحركات أغلُب وغريها. وباكستان وأفغانستان
االختالفات يستخدم الذي االستعماري العسكري الرأسمايل النظام قبضة من العالم، تحرير
اإلعالمي. السيايس االقتصادي نفوذه وتقوية الشعوب، لتقسيم والعرقية والثقافية الدينية
النساء مطالب تُعد لم االختالفات. رغم العالم يف النسائية الحركات وعي ارتفع
واألديان الجنسيات كافة من واملهاجرين، واألجراء الفقراء مطالب عن منفصلة التحرر يف
الطبقي الجنيسوالقهر القهر بني الوثيق الربط تم والعنارص. والفصائل واألعراق والعقائد

والنوعي. والديني واإلثني والعنرصي
نيويورك. يف دويل نسائي مؤتمٍر يف مرة ألول شاركُت عاًما، أربعني من أكثر منذ
القهر بني كلمتي يف ربطُت حني واألوروبية، األمريكية النسائية الحركات ضدي هاجت
كلمة كانت الوقت ذلك يف بالشيوعية. اتهموني النساء. وقهر العاملي االستعماري الرأسمايل
ضد يناضلن الوسطى، أو العليا الطبقة من كن أغلبُهن الشيوعية. تعني «فقر» أو «طبقة»
القهر أنواع عن انفصال يف للنساء، الرجال قهر أو األبوي)، أو (البطريقي الذكوري القهر

األخرى.
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االنشغال أو بالبورجوازية تتهمني الشيوعية، خاصًة السياسية، الِفَرق كانت بالدنا ويف
االقتصادية الكربى القضايا عن والختان) والجنس املرأة قضية (مثل ثانوية بقضايا
واالجتماعية، الجنسية النساء قضايا بني أَفِصل لم كتاباتي، كل يف أنني، مع والسياسية،
تكفي ختان أو جنس كلمُة كانت الوقت ذلك يف لكن والسياسية. االقتصادية والقضايا

امرأة. ذَكَرتها إذا خاصًة يذكرها، من ُسمعة لتلويث
محرماٌت سقَطت املرأة، قضية عن املفاهيم َرت تطوَّ املاضية، األربعة العقود خالل
املتحدة األمم تُنظِّمها التي النسائية الدولية املؤتمرات تعدَّدِت والرشق. الغرب يف كثرية
النسائية، الحركات بني املؤتمرات تلك يف دائًما يدور الرصاع كان املنظمات. من وغريها
أعرتض كنت الثالث. العالم عليه أطلقوا فيما النسائية والحركات األول، العالم ونه يُسمُّ فيما
يحكمه واحد، عالٍم يف نعيش نحن مؤتمر: كل يف وأكرر أقول الثالث. العالم كلمة عىل دائًما

عسكري. استعماري عنرصي أبوي طبقي واحد نظاٌم
ريغان رونالد حكم تحت قوتها، تتصاعد اليهودية املسيحية اليمينية الكتلة كانت
األمريكية، للبضائع املرصية األسواق لفتح يعمل السادات أنور كان مرص ويف أمريكا. يف
واملسيحية، اإلسالمية التيارات ع يُشجِّ االنفتاح. اسم تحت املحيل، املرصي اإلنتاج ب وَرضْ
استمرَّت التي الطائفية الفتن َوقَعت الديمقراطية. اسم تحت طائفيٍّا الشعب لتقسيم
اسم تحت والعرشين الواحد القرن يف خطورًة زادت أخرى. وبالٍد مرص يف اليوم حتى
النساء بني خاصة والبطالة، الفقر تزايد مع الدينية، والحريات والتعدُّدية الديمقراطية

والشباب.
يف اليمينية الدينية التيارات تصاُعد مع كله، العالم يف النسائية الحركات رضب تمَّ
والهندوكية واإلسالمية واملسيحية اليهودية األديان، جميع من السواء، عىل والرشق الغرب
من أدنى املرأة وضع أن هو رئييس، لسبٍب الضحايا، ل أوَّ النساء وكانت وغريها، والبوذية
له تتعرض الذي القهر ونوع الدرجة اختالف رغم والعقائد، األديان أغلب يف الرجل، وضع
النظام نُشوءِ منذ الجنيس، القهر يُالِزمه الطبقي فالقهر منهن؛ الفقريات خاصة النساء،

اليوم. حتى التاريخ يف العبودي
يف االقتصادية. أهدافه لتحقيق الدين باستخدام القديم الربيطاني االستعمار تمرَّس
دخل حني ريفية: كينية امرأٌة يل قالت ١٩٨٥م، عام نريوبي، يف الدويل النسائي املؤتمر
اإلنجيل نملك أصبحنا خرجوا حني اإلنجيل، يملكون األرضوكانوا نملك كنا بالدنا اإلنجليز

األرض. يملكون وهم
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النساء كانت الحديثة. بعد وما والحديثة القديمة االستعمارية الخديعة هي هذه
الجنوب يف النساء، أدركِت والقهر. الفقر يعاني من أوَّل ألنهنَّ الدرس تَعلَّم من أوَّل
وتصاُعد الداخلية الدينية القوى تصاُعد بني الوثيق الرتابُط والغرب، والرشق والشمال
مًعا، والداخيل الخارجي االستعمار لرضب النساء تضامنَِت الخارجية. االستعمارية القوى
آٍن يف والعقل والجسد األرض استعمار واحد، آٍن يف العنرصي الديني االقتصادي السيايس

والعقل. والجسد األرض مًعا: الثالثة التحرير يشمل واحد.
ال بلد. كل وداخل العاملية النسائية الحركات اكتسبَته الذي الجديد الوعي هو هذا
الطبقي الحكم أو االستعمار أو االحتالل ظل يف النساء، من املجتمع نصف تحرير يمكن

الديني. أو األبوي أو
أو الدولة عن الدين فصل شعار ترفع كلِّه العالم يف النساء تحرير حركات أَصبَحت
يف العنرصي اليهودي الحكم ِنرِي تحت القايس الدْرس النساء تعلَّمِت «العلمانية». ى يُسمَّ ما
األمريكية، املتحدة الواليات جنوب ويف أفريقيا، جنوب يف اليميني املسيحي والحكم إرسائيل،
الطالبان وحكم إيران، يف االستبدادي اإلسالمي والحكم اإلنجيل»، «حزام اليوم ى يُسمَّ ما

الدينية. الدول من وغريها أفغانستان، يف
مدني، وقانوٌن دستور، يحكمها والتي ديمقراطية، نفسها ي تُسمِّ التي البالد يف بل
«السالم ُسمي ما أجل من النساء، بحقوق التضحية عىل والرشق الغرب يف البالد هذه دأبَت
مما الحكم؛ يف اليمني تصاُعد مع املتصاعدة واإلثنية الدينية الرصاعات منع أو االجتماعي»،
عن الدفاع أجل من ومحليٍّا، عامليٍّا نفسها تُنظِّم فأصبَحت النسائية، الحركات غضب أثار

املسلوبة. حقوقها
إصدار ممكنًا كان ملا الشعبية، املقاومة مع النسائي التضاُمن لوال مثًال، فرنسا يف
سواء جميًعا، الدينية الرموز ارتداء من والتلميذات التالميذ يمنع الذي ٢٠٠٥م عام القانون

غريها. أو هندوكية أو إسالمية أو مسيحية أو يهودية أكانت
العاملية، الشعبية القوى تضاُمن مع الكندية، النسائية الحركات نَجَحت كندا، يف
واألحوال األُرسة محاكم قانون يف دينية تعديالٍت إلدخال اليمينية املحاولة إجهاض يف

الشخصية.
الثالثة العقود خالل العالم بالد معظم يف متتالية لرضباٍت النساء حقوق تعرَضت
يف املسيحية الرأسمالية القوى مع الكاثوليكية، الكنيسة يف اليمني قوى تعاونَت املاضية،
بينهم االختالفات رغم وأفريقيا، آسيا يف اليمينية اإلسالمية التيارات مع واألمريكتنَي أوروبا
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واألديان) العقائد واحرتام الثقافية والخصوصيات األصلية الُهويَّة اسم (تحت مًعا، تعاونوا
الناس حياة يف ل والتدخُّ واملهاجرين، والفقراء والشباب للنساء التحريرية، الحركات لرضب
القانون استبدال وتمَّ واالستغالل، واالستبداد عليهم الدكتاتورية وفرض والعامة، الخاصة

هللا. اسم تحت الديني، بالقانون املدني
القانون عىل يمينية أملانية قاضيٌة اعتمدت ٢٠٠٧م) عام أبريل، (يف مثًال أملانيا يف
يف (٢٠٠٧م) نفسه العام يف األملاني. للقضاء مشكلة َشكَّل مما طالق، حالِة يف الديني
املدني. القانون من بدًال املحاكم بعض يف الديني القانون بتطبيق السماح ثم بريطانيا،

سياسيٍّا املتصاعدة اليمينية الدينية القوى والرشق، الغرب يف الدول، بعض نافَقت
الحريات اسم تحت القانونية، النساء حقوق حماية يف دورها عن وتنازَلت واقتصاديٍّا،
اآلخر. واحرتام الثقافية، النسبية ُسمي وما األصلية، الهويات واحرتام والتعددية، الدينية
املسيحية القوى تحتضغط الخطرية، اللُّعبة هذه يف شارَكت ذاتها املتحدة األمم إن بل
من ديٍن ألي ه يُوجَّ نقٍد أي مؤخًرا املتحدة األمم أدانت فقد واإلسالمية؛ واليهودية اليمينية

األعراق. من عرق أليِّ أو األنبياء، من نبيٍّ ألي أو األديان،
العلمي النقُد لوال القذف. أو والشتيمة البنَّاء، العلمي النقد بني فرٌق هناك بالطبع،
اإلنساني التقدُّم وال العلمية، النهضة كانت ما الوسطى، العصور أوروبا يف للكنيسة البناء

اليوم. نعيشه الذي
القوانني جميع وعن ميثاقها عن تراُجًعا يُعد املتحدة األمم من األخري القرار هذا

والنقد. والتعبري الفكر حرية تَْكُفل التي العالم بالد كل يف والدساتري،
بحق النساء طالبَِت السويد، يف ٢٠١٠م) مارس ٨) األخري النسائي الدويل املؤتمر يف
شعار: النساء ورفَعِت غريها، أو دينية أو سياسية معتقداٍت ألي البنَّاء النقد وحق التعبري
مواطنة «ال وربه»، الفرد بني خاصة عالقة «الدين النساء»، قضية الدولة عن الدين «فصل
الجنس أو الدين أساس عىل تفرقٍة دون واملساواة، العدالة يحقق كامل مدني قانوٍن دون

الجنسية». أو
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خالل بالدنا، اجتاحت التي والفكرية الثقافية ة الردَّ ضد واملبدعات املبدعني من عدٌد وقف
والفساد، واالستعمار والختان النقاب ضد بشجاعة وَقُفوا املاضية، األربعة أو الثالثة العقود
والعلمي األدبي واإلبداع الفكر حرية لترضب املايض، قبور من َخرَجت التي الحسبة وقضايا

والفني.
املتاجرين لبطش يتعرض من علنًا يُساِندون أقلِّية، الشجاعة وصاحبات أصحاب
تَدعُمه َمن غريه ِمن أكثر باملساندة يحظى واألخالق. والوطنية السياسة سوق يف بالدين،

واإلعالم. الثقافة مجال يف الحاكمة السلطة
يحظى ال فلماذا وليلة، ليلة ألف كتاب طبْع سانَدت التي تلك إيجابية قوية حملًة كانت

الحاكمة؟ السلطات من مدعومني غري ومبدعات مبدعون الحملة هذه بمثل
يحظى أن مبدع، كاتٍب ألي أو نوال، يا لِك يمكن «ال يل: يقول إدريس يوسف كان
سلطة لها األهرام مؤسسة الحاكمة، السلطة مع كباري له تكون أن دون كبري، كاتٍب بلقب
الوزراء فيهم بما األهرام، صفحات عىل الكبرية الرءوس نُعاِرض نحن الحكومة، من أكرب
ادة السجَّ اسحبوا التحرير: رئيس لنا يقول السلطة. حماية إىل ُمطمئنِّني الوزراء، ورئيس
أكثر الحكومة تنُقد باألهرام مقاالٍت أكتب إدريس يوسف أنا املعارضة. قدَمي تحت من

بطنه.» عىل يُرضب ال َظْهر له ومن ظهًرا، يل ألن املعارضة؛ مقاالت من شجاعة
«األهرام». صفحات عىل املعارضة الكبرية املقاالت أقرأ وأنا اليوم، الكلمات هذه أتذكَّر
واحد. جسٍم يف واملعارضني الحكوميني تضم وأدبية، مادية بقوٍة األهرام مؤسسة تتمتَّع

القانون. فوق النقد، فوق تجعلها خوفو، هرم من أكرب بحصانٍة تتمتَّع
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األستاذ بقلم مقاًال ٢٠١٠م، مايو ٢٤ يف الصادرة اليوم» «املرصي جريدة يف قرأُت
سنويٍّا جنيه مليار من أكثر تربح التي األهرام عىل «وباَت فيه: يقول املسلماني، أحمد
أحد كتب وديونًا. والسفه الخطأ بني يرتاوح وإنفاًقا خارسة، أهرامية رشكاٍت تُواِجه أن
بشأن الصحف تنرشه ما صحة عىل ودليٍل دليٍل ألَف يضع األهرام، إدارة مجلس أعضاء
للرقابة ووثائَق نصوًصا اتهاماتها مع تنُرش الصحف وكانت لألهرام، األسبق الرئيس فساد
من أكثر األهرام من الرجل ثروة إن وقتها وِقيل للحسابات، املركزي والجهاز اإلدارية
املسئول كسب وغريه، ذلك كل وبعد جنيه، مليارات أربعة إىل بالرقم أحدهم ووصل مليار،
كيف أيام، قبل األهرام مبنى إىل عاد ثم القضاء، ساحة يف املعارك كل الكبري األهرامي

يسرتيح؟» أن للضمري وكيف يفهم أن للعقل
رءوٍس من وكم حدث. يشء ال لكن شيئًا، يفعل سوف وغريه املقال هذا أن رُت تصوَّ
إال بالدنا يف يُعاَقب ال بسوء! أحدهم يُصاب أن دون الفساد تحقيقات كشفتها كبرية

الحاكمة. والسلطة الثروة يف َظهٌر لهم ليس الذين الفقراءُ الضعفاءُ
إىل تقود الصحف يف املعارضة أو الكتابة تُعِد لم املأزق؟ هذا من نخرُج كيف
الحكومة مع تتعىشَّ بسيط. امتحاٍن أي يف وتسُقط املعارضة فرق تَتمزَّق املنشود. التغيري
والليربالية التعدُّدية اسم تحت والعلمانيني، واليسار املعارضة مع وتُفِطر والدينيني، واليمني
جنيه. مليارات أربعة إىل امليت والضمري الحي الضمري بني املسافة تصل والديمقراطية.

مفهوم فيها بما ذاتها، املعارضة مفهوم يف جذريٍّا تغيريًا يقتيض املأزق من الخروج
املرصي الشعب شخصية يف جذري تغيرٍي بهدف ووسط، ويمني يسار السياسية، األحزاب
ذلك يتم لن واإلعالم. والثقافة التعليم تغيري املتعلمني، وغري املتعلمني عقلية تغيري نفسه،
لآلخرين، النصائح إعطاء أو الفضائيات، يف السطحية الحوارات أو الصحف، يف الكتابة َعْرب

اآلخرين. اتهام أو
غًدا وليس نبدأ، واآلن هنا من نفسها، أو بنفسه يبدأ أن منا واحٍد أو واحدٍة كل عىل
الذي الشارع يف وجرياننا وأُرسنا وبيوتنا أنفسنا إصالح علينا مكاني. غري آخر مكاٍن يف أو
األهل عن بعيًدا والذات، األنا عن بعيًدا الثوري، النضال عن الكالم أسهل فما فيه؛ نعيش

جرائم! من الحميمة حياتنا يف نقرتفه بما األجانب اآلخرين نتَِّهم أن أسهل ما والوطن!
تخون التي املرأة خارجه. قبل البيت داخل حياتنا يف يبدآن للعهد والوفاء األمانة إن
العمال لقضية يُخِلصان هل زوجته، مع العهد يخون الذي الرجل أو زوجها، مع العهد

فلسطني؟ أو العراق قضية أو والفالحني
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الوطنية حياتنا يف يصحو ثم الخاصة، الزوجية حياتنا يف يموت ال الحي الضمري
أو الزوج قضية تبنِّي أَصعَب وما العاملية! اإلنسان حقوق قضايا تبنِّي أَسهَل ما العامة.
القهر يُعاِنني زوجاٌت النفسية عيادتي إىل جاءت وقد البيت! يف الحقوق املسلوبة الزوجة
اإلنسان، حقوق عن دفاًعا الصوت عالية قياداٌت أزواجهن وبعض أزواجهن، من والظلم

أيًضا. املرأة حقوق بل
يساًرا ومعارضة، حكومة السياسية، القيادات بني شائعة سمٌة الخطري التناُقض هذا
احتقار والطفلة الطفل يرضع واملدارس، البيوت يف الطبقية األبوية الرتبية نتاج هي ويمينًا.
األم واسم الرشف هو األب اسم أن األطفال وجدان يف ب يرتسَّ ذاته، الوقت يف والخادم املرأة

املوت. حتى الوالدة من املرصية الشخصية عصِب يف االزدواجية تنخر عار.
البيت يف النموذج وعمل بالفعل بل الكتابة، أو بالكالم ليس املأزق هذا من الخروج

أكثر. أو مكياالن ال واحد مكياٌل لها جديدة أخالقية لقيٍم وخارجه،
الواضح من الكالم. يف املراوغة أو النفاق، وعدم الصدق يقتيض املأزق من الخروج
له وجه ال إنسان اإلنسانية. الهوية عىل تدل وكرامة رشٌف بل عورة ليس اإلنسان وجه أن
بالنقاب، وجهها إخفاء عليها نفرض فكيف إنسان، املرأة أن الواضح من إنسان. ال يعني

االختيار؟ حرية أو الُهويَّة أو األخالق أو الدين اسم تحت
اإلنسان أكان سواءٌ بالقانون، اإلنسان وجه إخفاء يمنع أن يجب إنساني مجتمٍع أي
حول الضجة هذه فما محكوًما؟ أو حاكًما فقريًا، أو غنيٍّا صغريًا، أو كبريًا امرأة، أو رجًال
إن يقولون الذين هؤالء الغرب؟ أو الرشق يف بلد أي داخل بالقانون، املرأة نقاب منِع
ويُناِفقون ويُراِوغون اإلسالم، إىل يُسيئون الجامع مئذنة مثل إسالمي رمٌز املرأة نقاب
مثل العالم، يف دولة كل عىل واجب بالقانون النقاب منع إن الدينية. السياسية التيارات
تعرية مثل واجتماعية، إنسانية جريمٌة العامة األماكن يف الوجه إخفاء الُعْري. منع قانون
يوقفك أن دون الشارع يف عاريًا تميش أن يمكن هل العام. الطريق يف الجنسية األعضاء
الصحي واملجتمع اإلنسانية ضد الكاملة، التعرية مثل لإلنسان الكاملة، التغطية البوليس؟

السليم.
املبدعني ومساندة البنَّاء، والنقد والصدق الشجاعة منا يقتيض املأزق من الخروج
ليس ومبدعني مبدعات ملساندة تصدَّوا الذين عدد كم السلطة. خارج كانوا وإن واملبدعات،
أليس وليلة؟ ليلة ألف كتاب لنرش املساندين عدد وكم الحاكمة؟ السلطة يف ظهر لهم

45



الشمس يف تحدق امرأة

حاجة يف نحن بالدنا؟ يف النفاق ضخامة عىل الضخم الفارق هذا يدل هل ضخًما؟ الفارق
من وغريها الحسبة، لقضايا يتعرضون الذين واملبدعات املبدعني كل أسماء تجميع إىل
ونقدها وتحليلها للناس، أعمالهم وَرشِح معهم، التضاُمن أجل من واملنع، القهر أساليب

املهمة؟ بهذه يقوم فمن بنَّاء، نحٍو عىل أدبيٍّا أو علميٍّا
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املرأة األُسطورة واملنام. اليقظة يف أحالمهم، وحي من شهرزاد، عن كتبوا رجاٍل من كم
الحكيم توفيق مرسحية َعَرفنا األعمى. الذكورة بطش عىل املراوغ األنثوي ذكاؤها انتَرص
املبدعني من كثريون األصيل. املؤلف من ذكورية أشد املؤلف، خيال فيها د تَجسَّ «شهرزاد».
كلٌّ ر تصوَّ خيالهم، غزت أن بعد عنها كتبوا شهرزاد، سحر تحت وقعوا والغرب الرشق يف
خياله يف الجنسية اللذة ارتبَطت للدماء، املتعطش الذكر شهريار، اإلمرباطور نفسه منهم
يَصَطْد ألم صباح؟ كل له تغريدها رغم طفولته يف العصفورة يقتِل أَلْم والقتل. العنف بلذة

املتعة؟ ملجرد باملطواة املولودة القطة جسد يُمزِّق أَلْم بالنبلة؟ الربيئات اليمامات
الحكيم توفيق منهم القديمة املرصية اإللهة «إزيس» عن كتبوا أيًضا كثريون
عقلهم يف كياٌن لها يكن لم أوزوريس. زوجة أنها سوى عنها يعرفوا لم (١٩٧٦م).
يف فلسفتُها انتََرشت الفكري، واإلبداع الحكمة إلهَة كانت أنها مع زوجها، خالل من إال
التي اإلبادة حروب رغم ميالدي، السادس القرن حتى وبقيت أوروبا إىل وانتقَلت مرص
العبودي النظام مؤرخي بيد دفنُهن تم النساء من املبدعات أغلب التاريخ. يف دفنها أرادت
النسائية الشخصيات إىل وإزيسومعات، وإنانا نوت القديمات، اإللهات من األبوي، الطبقي
ت تمَّ الحياة. قيد عىل وُهنَّ وفكريٍّا، وأدبيٍّا جسديٍّا دفنهن تم الحديث، عرصنا يف قة الخالَّ
جوائز الرجل نال الحاكمة. للسلطة التابعني الرجال من للمؤلفني وأُعطيت أفكارهن رسقة
بالشذوذ اتُّهَمت أو األنظار، عن األصلية املؤلفة توارت عىلحني والرشف، واملجد املرأة تحرير
تلد املثالية، األم أو الوفية الزوجة لتصبح املفكرة، املرأة شخصية اختزال تم أو والنشاز،
البنت. وليس االبن، أنجبن األبوي الطبقي التاريخ يف املبدعات كل اإلناث، تلد وال الذكور
لزوجها أنجبت شهرزاد املسيح، ابنها ولدت مريم السيدة حورس، ابنها ولدت إزيس
املايض يف الذكوري الخيال عجز واحدة. بنُت فيهم ليست ذكور، كلهم أبناء ثالثة شهريار
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بنتًا ولدت مريم السيدة أن أو حورس، ابنها من بدًال إزيس، لإللهة ابنة تصور والحارضعن
بنات ثالث أنجبت زاد شهر أن أو هللا، ابن املسيح ابنها من بدًال هللا» «بنت اسم عليها أطلقت
حسني طه شهرزاد؟ عن كتبوا الرجال من كم يقتلها؟ شهريار أكان ذكور، ثالثة من بدًال
الرحمن عبد (١٩٤٣م). املعارف بدار «اقرأ» إصدارات أول شهرزاد» «أحالم كتابه نرش
من كثريون وغريهم األملاني، وجوته الفرنيس، جيد وأندريه شهرزاد، عن كتب الخمييس
منها استلهموا املبدعة، بحكاياتها تأثروا والحديثة، القديمة األزمنة يف والغرب. الرشق أدباء
النسائية شخصيتها إدراك عن أعجزتهم الطبقية األبوية أحالمهم لكن والخيال، السحر
انتََرصت املرأة، محررة اعتربوها اآلخرين. من ًما تقدُّ أكثر نحٍو عىل صورها بعضهم األصلية،
وركع سالحه ألقى حكاياتها. لسحر شهريار الدموي اإلمرباطور أَخضَعت جنسها، لبنات
البنات. من وغريها نفسها تنقذ أن واملكر بالدهاء استطاعت مستسلًما. عاشًقا قدَميها عند
والتحايل املراوغة عىل ال واملواجهة، الصدق عىل يقوم الحقيقي اإلنساني التحرُّر لكن
الزوج ضد ال كله، املجتمع يف الطغيان مقاومة عىل يقوم الحقيقي اإلنساني التحرر واملكر.
والدولة. األُرسة يف الدموي الذكوري العنف هذا يُنِتج الذي النظام ضد بل فقط، الطاغي
طه ينهل الجديدة. حكايتها حسني» طه «شهرزاد تبدأ األلف، بعد التاسعة الليلة من
مثل الذكوري، الوجدان سجني خياله يظل العقيل، تحرُّره رغم عنها. أحالمه من حسني

األبوي. الطبقي عرصهما نتاج املبدعني، من غريهما مثل كانا، الحكيم. توفيق
بالنهار، تخدمه أن منها ينتظر ال البيت، أعمال يف يساعدها أمي، يحرتم أبي كان
امللك اعتربت عمري من السابعة يف شهريار. مثل ينام حتى الليل يف بالحكايات وتسليه
الجن عن السحرية الحكايات إىل الحاجة دون وحدي أنام ألني مني؛ طفولة أكثر شهريار
تُلهيه زوجها، تسلية إال عمل بال فهي بتقديري؛ تحظى شهرزاد تكن لم أيًضا والجنيات.
الدماء. لسفك مطلقة بحريٍة يتمتع مستبد، حاكٌم وهو واإلماء، الجواري مثل بالحكايات
َمثَيل شهرزاد تكن لم واالستبداد، الفوىض وليس املسئولية هي الحرية أن أبي من تعلمُت
املكر. أو املراوغة وعدم والرصاحة الصدق هي األنوثة أن أمي من تعلَّمُت الحياة. يف األعىل
وظل البنات، وقتل قتلها عن امتنع فقط الذكورية، زوجها سطوة من شهرزاد تُغريِّ لم
ثالثة له أنجبَت السحرية. الحكايات عىل إال ينام ال كالطفل، ُمدلًال األبوية، بالسلطة مريًضا

الثمالة. حتى ذكورته لتُشبع ذكور أبناءٍ
والدهاء املكر يمنحها العبودي، األنثوي الجنيس الدافع هو شهرزاد يُميِّز ما أبرز
علََّمت أنها الحقيقة اإلنسانية. شهريار علََّمت أنها الوهم يكمن هنا الرجل. عىل للسيطرة
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بالصدق ال واملراوغة، بالخداع الرجل عىل يسيطرن كيف واملداهنة، والدهاء املكر النساء
والنساء. الرجال من األحرار ذكاء ال والعبيد اإلماء ذكاء إنه واملواجهة. والشجاعة

شهريار، منه يخرج الذي ذاته املنبع من شهرزاد عن قصصالرجال يف األفكار تخرج
نجس، منبوذ محتَقر اللون، أسود العبد فالخادم العنرصية؛ الطبقية األبوية العبودية وهي
بعد الربيئات البنات رءوس يقطع كما الشك، ملجرد أو سبب، دون رأسه امللك يقطع
خانته رشيرة فاسدة امرأٍة ضحية شهريار كان ليلة. نصف أو واحدة، ليلًة اغتصابهن
بيده فأخذت املخلصة، الصالحة املرأة شهرزاد بعدها من جاءت لكن العبد، الخادم مع
الطفولية؛ الذكورية الغطرسة غباء يتضح هنا الصحيح. الطريق إىل الطاهرة كاألم وأرشدته
املالك؛ العذراء أو الشيطانة األنثى يد يف ألعوبة أو طفًال يظل وشاخ، كرب وإن فالرجل،
تقمص وإن به، املفعول هو والرجل الخري، ومجال الرش مجال يف الفاعلة هي املرأة إن أي
زوجها، تسلية يف انحرصدورها بيتها. خارج الحياة يف دور لشهرزاد يكن لم الفاعل. دور
لم اإلبداعية. وحيلها وذكائها لعقلها وإخضاعه قرنَيه، من به واإلمساك إغوائه يف التفنُّن
السبب لهذا الثقافية؛ أو االجتماعية أو السياسية العامة الحياة يف دور لشهرزاد يكن
أهواء خدمة يف املتفانية املخلصة للزوجة نموذًجا الصالحة، للمرأة نموذًجا الرجال اعتربها
باملرض عليها أحد يحكم لم اإلناث. وليس الذكور تلد التي املثالية لألم نموذًجا زوجها،
والفكر العامة الحياة يف شاركن الالئي النساء، من لغريها حدث كما الجنون أو النفيس
تدفعه باهظ ثمن أي زيادة. ميِّ الكاتبة مثيالت من يلدن ولم يتزوجن لم الالئي واإلبداع،

والحارض؟! املايض يف وعقلها إبداعها عىل لتحافظ املفكرة قة الخالَّ املرأة
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والعرشين الواحد

صحيح؟ هذا فهل املرأة، قرن هو والعرشين الواحد القرن إن يقولون أمريكا يف سمعتهم
يكون أن يكفي هل بالني؟ سارة كلينتون؟ هيالري مريكل؟ أنجيال يقصدون؟ امرأة وأيَّ
العليا اإلنسانية القيم هذه هل واألخالق؟ الحقيقية والديمقراطية بالعدل ليحكم امرأة املرءُ
منذ والبنت للولد نزيه عادل ضمرٍي تربية إنها أم بالهرمونات؟ تتعلق بيولوجية صفٌة
يتحدى مبدع وعقل مستنري وفكر اإلنسان، عليها يتعود مستقيمة وأخالق وسلوك الطفولة،

الغري؟ حقوق واحرتام والحرية بالعدل اإليمان من نابع مخلص وعمل التخلف،
ودمويتها ظلمها يف امرأة) كونها (رغم الرجال عىل تاترش مارجريت تفوََّقت ملاذا
هذه يف بالني سارة أو مريكل أنجيال نوع من نساءٌ نجَحت وملاذا والنساء؟ للفقراء وقهرها

األخرية؟ السنني
املفكرات وتراجَعت املقدمة؟ يف واملمثالت واملذيعات األعمال نساء أصبَحت ملاذا
والبيع السوق، عقلية طغت ملاذا الوراء؟ إىل املبدع والعقل املستقيم الخلق وصاحبات
نحو والسعي الصدق قيم عىل والنفاق، والخضوع واألنوثة والخسارة، واملكسب والرشاء،

والكرامة؟ العدل
اإلعالم يف التاجرة املزخرفة املرأة صورة طغت العالم. يقود األمريكي اإلعالم أصبح
يف املحافظ اليميني املسيحي للجناح بالني سارة تنتمي والسالح. السوق بأموال املدعوم
واملراوغة األنوثة يف املبالغة مع التقاليد، عىل واملحافظة التديُّن يف تُبالغ الجمهوري. الحزب
أمسَكت األنوثة فِشَلت إن امرأة، بكونها االنتخابات وموسم السياسة يف تلعب الحقائق. ويلِّ
نصف لتُخفي جبينها فوق شعرها تَتهدَّلخصلة األخرى. املقدَّسبيدها والكتاب بيٍد السالح
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يف تخُطب سمعتُها ُخطبها. تُلقي وهي رأسها حركات حسب اليرسى، أو اليمنى عينها
األفريقي، أبيه دين اإلسالم، تهمة به ألصَقت ٢٠٠٧م، أوباما باراك ضد االنتخابية معركتها
يدعم أنه مع السامية ضد إرهابي عربيٌّ أنه َعت ادَّ األمريكية، أمه دين عىل مسيحي أنه مع
من سِمعتُها ذلك. غري أنه مع اللون أسود ألنه البيض ضد بأنه اتهَمتْه بالكامل. إرسائيل
الخمس، القارات يف الشعوب ضد العسكرية للحرب األمريكي الشعب تُعبِّئ املنصة فوق
سالحها محتضنًة الليل يف تنام بأنها تفاَخَرت وأمريكا. إرسائيل مصالح يهدد من وكلِّ
يمِلك واالنتخابات. السياسة الرئييسيف الدور والعالم أمريكا يف لإلعالم أصبح بالقتل. تحلُم
أن التلفزيون ألضواء يمكن والسالح. والسوق والبنوك والرشكات األموال أصحاب اإلعالم
االنتخابات. يف األصوات تحصد سياسية نجمًة أو نجًما العقل غائب شخٍص من تجعل
عرش عىل ترتبع هي اليوم ٢٠٠٧م، عام االنتخابات موسم يف زعيمًة بالني سارة أصبحت
الحروب ضد املناضلة والنسائية الشعبية الحركات تراجَعِت األمريكية. والسياسة اإلعالم
الصغرية، الشاشة َعْرب املاليني بيوت إىل تترسب أن بالني سارة استطاعت والسوق. والفقر
بالدنا. ومنها البالد، وكل أمريكا لنساء األعىل املثل أصبَحت املصنوعة التجارية أنوثتها

الخاضعة األنثى الشخصية، املزدوجة املتناقضة املرأة هي املثالية املرأة أصبَحِت
متحدية، مفنجلة وعنٌي ناعسة منكرسة عنٌي املتمردة، الصلبة السياسية واملرأة اللينة،
قيم بَرَزت والقول. العمل يف واإلخالص والشهامة والنزاهة والرصاحة الصدق قيم توارت
العقل جمال تغييب تم باألخالق. واملتاجرة السطحي والتديُّن والنفاق واالنتهازية التسلُّق
قدرتها هو املرأة ذكاء أصبح املكتنزة. والشفاه األنثوي الجسد وإبراز والشخصية والروح
أجل من تجارة الحب تجعل قدرته، حسب كلٌّ الرجال، طريق عن طموحها تحقيق عىل
البيت خارج والتحدي والجدية العقل رداء تخلع النجاح. أو الشهرة أو املال املكاسب؛
الكتابة، قلم مع الحواجب قلم تُمِسك والخضوع. واملراوغة البيت يف األنوثة رداء لرتتدي

مكان. إىل مكان من حركتها مع تتلوَّن حربايٍة إىل يدها يف القلم ل يتحوَّ
سارة صورة تُشبه أراها (البيزنس) واألعمال السياسة نساء صور إىل أنظر حني
نربة لكن العربية، إىل اإلنجليزية من اللغة تختلف الخطب. وإلقاء الكالم طريقة حتى بالني،
الفخذَين من وجزء الركبتنَي عن يكشف الثوب الشعر، ترسيحة واحدة. تكون تكاد الصوت
واالبتسامة الشهقة أو ة البحَّ املدبب. العايل الكعب فوق املقوَّستان القدمان املضمومتنَي.
متوردٌة التجميل بمرشط املشدودة الوجه برشة والرصامة. الذكورية الشخطة ثم األنثوية،
والتجاعيد. والزمن الكحل يف الغارقة العيننَي نظرة مع مراهقة، فتاٍة أو لطفلة كأنما ناعمة
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الجفننَي استبدال رغم الجراحني، مشارط رغم لإلنسان الحقيقي العمر العينان تكشف
مثل منهن الواحدة تبدو الصناعيَّني. الغزيَرين الرمَشني تركيب رغم بغريهما، العجوَزين
الحر واالقتصاد السياسة شئون يف متعمقة األصوات، متعددة األلوان، متعددة دميٍة
املوضة، حسب بحجاٍب رأسها تلفُّ قد والزوج، هللا وطاعة والطبخ البيت وشئون والسوق،
جنبًا املتعرية، بجوار املتغطية تجلس أيًضا. املوضة حسب جسدها من أجزاءً تُعرِّي أو
الجماهري ق تُصفِّ الشخصية. والحرية التعدُّدية شعار ترفعان كامل، انسجاٍم يف جنب إىل

اإلعالم. ساحة يف املحتشدة
وبالد أمريكا، يف العام، الرأي يُشكِّالن السطحي واإلعالم التجارية اإلعالنات أصبَحِت
الديني اليمني سطوة تحت أنفاسها الجادة النسائية الحركات لِفَظِت بالدنا. ومنها العالم،
بيوتها يف توارت األبوي، الرأسمايل النظام ضد املناضلة النسائية النخب ماتت املتصاعد.
النساء من للجواري الساحة إفساح تمَّ املطاردات، أو االكتئاب أو الشيخوخة بسبب
بيزنس. السياسة أصبحت والسياسة، األعمال رجال من وأقرانهن املتعرِّيات، أو بات املحجَّ
األموال ترتكَّز والثروة، السلطة بني التزاُوج يحُدث بالبيزنس، والوزيرات الوزراء يعمل
الفقراء بني الهوة تتسع الخاص. والقطاع الدولة يف املناصب، أصحاب من القلة يد يف
الحياة يُعم حتى الفساد يطغى والعفة. الزهد إىل الداعية الدينية النعرات تشتد واألغنياء.

والخاصة. العامة
قرن عنه يقولون والعرشين؟ الواحد القرن هذا يف والعالم بالدنا حال هو هذا أليس
بة) ُمتحجِّ أو (ُمتعرِّية الجارية املرأة صورة تُصِبح ألم النساء؟ من نوع أي لكن النساء،
رمضان، شهر خالل مرص يف التلفزيونية املسلسالت تعكس ألم السائدة؟ الصورة هي
للواقع عاكسة مرآٌة هو واملسموع املرئي اإلعالم البائسة؟ الحال هذه ٢٠١٠م، أغسطس
السياسة تدهور مع الدرامية والفنون اإلعالم يتدهور نعيشها التي ة الردَّ ظروف يف الفاسد،
وضعهن بحكم الرجال، من أكثر التدهور هذا النساء تعكس واألخالق، والثقافة واالقتصاد
القهر يظهر الرجال. قبل للنساء قهرها الدينية السياسية الصاعدة القوى تمارس األدنى.
ألوامر طاعة التعرية عليها يفرض أو هلل، طاعة التغطية عليها يفرض املرأة، جسد عىل

البضائع. توزيع وزيادة الحرة السوق
مضاعفة يف الوعي، تزييف أو العقل تغييب يف رئيسيٍّا دوًرا اليوم بالدنا يف اإلعالم يلعب
املالكني أو املتحكمني الدولة، يف العليا للمناصب الشاغلني األعمال ونساء لرجال األرباح
والدستور، والرشائع والقوانني واالنتخابات واألحزاب والسوق والتجارة السياسة لقرارات
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وأرباحهم، أعمالهم لصالح التغيري شعار رفع عىل القادرين والثروة السلطة أصحاب
املنتجني عىل والفنون، الدراما عىل املسيطرين والفضائية، األرضية اإلعالمية للقنوات املالكني
تدُخل التلفزيونية. والقنوات اإلعالم من املاليني يكسبون واملمثالت. واملمثلني واملخرجني
الشاشة أمام الجالس الوعي، املغيَّب الفقري الشعب يدفعها التي اإلعالنات أرباُح جيوبَهم
يتجاوب املوت. بعد والحوريات بالجنة حامًلا العارية، النساء أجساد متأمًال فمه، فاتًحا
الحجاب زوجته عىل يفرض الشخصية. يف باالنفصام يُصاب والفساد، االستهالك قيم مع
أو املتعرية، بالني سارة اسم ليكتب االنتخاب صندوق إىل ويذهب الجواري، وخضوع

املرصية. االنتخابات يف حة واملرشَّ التلفزيون نجمة املذيعة شبيهتها
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٢٠٠٧م يونيو ٢٤

يُشِبه املستقبل، يف باألمل امليضء الوجه بدور، صورة اإلنرتنت، شاشة فوق صورتها رأيُت
من نساءٍ أربع أمسَكتْني حني وأكثر، عاًما ستني منذ عمرها، يف طفلة كنُت حني وجهي
قبل الدجاجة مثل كتَّْفنَني وساقي، ذراعي عىل قبضن الحديدية، األصابع ذوات الفتوَّات،

. فخذيَّ بني بالطبيعة املخلوق امللعون، اآلثم العضو الصدئة باملوىس َقطعَن ثم الذبح،
جسدي من يبُرتن أنهن تعرف مريرة، بابتسامٍة ترُمقني وراءهن واقفًة أمي كانت
اللذة أو السعادة، معنى حياتها يف تعرف لم أنها تعرف طفلة. وهي جسدها من بَرتْنه ما
واحدة خليٌة فيها ترتعش أن دون واألوالد، البنات من تسعة وأنجبَت تزوََّجت أنها الجسمية،
تلعن أعماقها ويف تحُسده، وكانت ينتفضبالنشوة. وتجعله زوجها تغمر كانت التي باللذة،
أجل من مًعا تعاونوا الذين واملدينة، الريف يف الكبريتنَي العائلتنَي أفراد وجميع وأباها أمها

السعادة. من حرمانها
أتباع من وطبيباٌت وأطباءُ واملساجد، الراديو يف يخطبون ممن الرجال لها ويقول
امللعون، اآلثم العضو بذلك لها عالقة ال السعادة «إن عقولهم: الحجابعىل وضعوا الخطباء،
قرب وزيارة والصالة والصوم واألطفال، الزوج لخدمة والتفرُّغ منه، التخلُّص السعادة بل

املوت.» قبل الرسول
فعلُت لقد ابنتي، يا يل «اغفري يل: قالت تموت أن قبل شبابها. ربيع يف أمي وماتت
بالخوف اليوم وأموت والجهل، الخوف داخل حياتي عشُت أدري، أن دون بي فعلوه ما بك

والجهل.»
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وال أمي، عىل اللعنات أصب أُعد لم عني، الغشاوة نزَعت كالضوء، كانت أمي كلماُت
طاقٍة إىل أعماقي يف الغضب ْلُت حوَّ الطبيبات. أو األطباء وال املساجد، يف الخطباء وال أبي
يفضح كتابًا أصدرُت املوروثات. وتخلُّف واألطباء، الخطباء ريف لكشف للكتابة، جديدة
للفرد ومخاطرها والنفس، للجسد ومضارَّها البنات، ضد جرائمها يكشف الختان، عمليات

واملجتمع.
البوليس رجال انترش حتى الكتاب صدر إن وما املايض. القرن منتصف يف ذلك كان
تُفِرز الشيطان ة ُغدَّ إن قالوا الشيطان. وحي من كتاٌب عنه قالوا يجمعونه، الشوارع يف
يعيش األطباء، من غريه مثل الصحة، وزير وكان واألخالق. للدين املعادية األفكار هذه
وتشويه عملها، من بالفصل املؤلِّفة وعقاب الكتاب، بإعدام قراًرا فأصدر والخوف، الجهل
الحنيف. والدين السليم الطب تعاليم عن خارجًة باعتبارها واإلعالم، الصحف يف صورتها
ختان يُحرِّم قراًرا يُصِدر الصحة وزير أن ألعيشوأقرأ طويًال، وطال امتد عمري أن إال
يف أشَهد ما أغرُب بل واملجتمع. والنفس الجسم صحة عىل الخطرية أرضاره بسبب البنات،
كبريًا. تحريًما حرَّمه هللا أن حرام، البنات ختان أن مرص يف الديار مفتي يعلن أن حياتي
يف الزاعقة وأصواتهم واألموات، األحياء الدين رجال فتاوى عن بعُد َجفَّ قد الحرب يكن لم
وتشجيٌع وضالٌل إثٌم النساء أجساد يف اآلثم العضو هذا تَْرك «إن الصوت: ات وُمكربِّ األبواق

واالنحالل.» الفسق عىل
أكان املظلمة؟ العقول إىل الضوء بعض يترسب حتى بدور يا تموتي أن يجب أكان
تنزيف أن يجب أكان بديهيٍّا؟ شيئًا األطباء يتعلم حتى ثمنًا الغالية حياتك تدفعي أن يجب
يقطع ال الصحيح الدين أن الدين رجال يتعلَّم حتى الطفويل الطاهر دمك من قطرة آخر
الحياة يف سلوك األخالق أن يعرفوا أن واألخالق؟ العفة عىل حفاًظا باملوىس، األطفال أعضاء

أعضاءه؟ يقطع مرشًطا وليس الطفولة، منذ اإلنسان عليه يتدرب اليومية
األطباء يد وعىل الريف، يف والدايات الصحة قي حالَّ يد عىل نزًفا وطفٍل طفلٍة من وكم
إىل يصل وال العدم، يف يندثر والبنات الذكور األطفال موت أن إال املدن؟ يف والطبيبات
ذكر طفٍل موت السادة أيها تنتظرون وهل الناس. وكشَفها بدور حالة وصَلت كما اإلعالم

الذكور؟ ختان تُحرِّموا حتى ختان عملية يف
وإىل األطباء نقابة إىل ورسالًة طويلة، رسالًة الصحة وزير إىل أرسلُت كثرية سننَي منذ
ونفسيٍّا جسديٍّا الذكور، ختان مخاطر فيها أوضحُت بالدنا، يف والضمائر العقول أصحاب
عن فصًال يشمل سنوات منذ كتاٌب يل وصدر رسالتي، الصحف بعض نَرشت واجتماعيٍّا.
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الطفل جسم من أجزاءٍ تقطيع مضارَّ تفضح أخرى كتٌب ولغريي يل وصدَرت املوضوع، هذا
تحريم تمَّ وقد جهًال، أكثر طبية تربيراٍت أو جاهلة دينيٍة دعاوى تحت األنثى، أو الذكر
يف تُقطِّع زالت ما واملشارط األمواس أن إال بدور، موِت بعد للبنات الختان عمليات وتجريم

القانون. حماية ظل يف واملدن القرى يف الذكور األطفال أجساد
نرشُت أن بعد بالكفر، تتهمني الدين ورجال األطباء بعض أصواُت ارتفَعت وقد
أكثر منذ اإلسالم ومعاداة بالكفر اتُِّهمُت ما بمثل الذكور، ختان منع وَطلبُت مقاالتي،
يَِرد لم اإلناث أو الذكور ختان أن مع البنات، ختان بمنع طالبُت حني قرن، نصف من
عىل الذكور ختان تُوِجب التوراة يف آيٌة فقط هناك أيًضا. اإلنجيل يف يَِرد ولم القرآن، يف
منحها التي فلسطني) أرض أو كنعان (أرض املوعودة األرض مقابل ملاذا؟ إرسائيل، بني
ربهم وبني إرسائيل بني بني القديم العهد هو هذا باملوىس؛ الذكر ُغرلة برت مقابل لهم، هللا

الربيئة؟! الدماء إلراقة متعطش ربٍّ أيُّ دموي؟! عهٍد أيُّ العليا. السموات يف
حتى األوالد. أو البنات أطفاله ختان عىل يُقِدم العالم يف عاقل أحٌد يُعد لم واليوم
يف النص يخالفون إنهم ألطفالهم. الضارة الجراحات هذه إجراء عن وا َكفُّ إرسائيل بنو
مدرسٌة وعندنا النص. عىل تتغلَّب املصلحة ألن وبناتهم؛ أوالدهم صحة عىل حرًصا التوراة
ألن النص عىل املصلحة ُغلِّبِت املصلحة مع النص تعارض «إذا تقول: اإلسالم يف عريقة

ثابت.» والنص متغرية املصلحة
املستنريين، أسالفنا أحد الحنبيل، الطويف عن الالمعة الفكرة هذه إرسائيل بنو أخذ
وأحدهم املظلمة، العصور يف الرجعيني، أسالفنا من املتخلفة األفكار إال نأخذ فال نحن أما
ديني. واجٌب النساء بظور قطع إن قال الذي الشيخ هذا كثرية، غري سننَي منذ هللا اه توفَّ
بظهر يَحتكَّ يُقَطع لم إن املرأة بظر ألن واإلعالم: الصحف يف أجاب الشيخ؟ فضيلة يا ملاذا

جنسيٍّا. فتُثار املرأة تركبها حني الدابة
املرأة الشيخ: ردَّ الراكبة؟ املرأة أم املركوبة الدابة الشيخ، سيادة يا جنسيٍّا تُثار من
العقل، عن الخارج الكالم هذا عىل أردُّ «املصور» بمجلة مقاًال كتبُت أنني أذكر طبًعا.
نقطع ما بمثل الذكور أعضاء نقطع فهل الدابة بظهر أيًضا الرجل عضو يحتكُّ وقلت:
اكتشاف انقرضبعد قد الدواب ركوب إن أيًضا وقلُت الجنسية؟ لإلثارة منًعا النساء، بظور
يف العقل مصدرها اإلنسان يف الجنسية اإلثارة إن أيًضا وقلُت والطيارة. والسيارة العجلة
ردِّي يف الكثري وقلُت يشء. أي بظهر الفخذَين بني العضو احتكاك وليس أساًسا، الرأس
فيعمل فضيلته هو أما الشيطان، مع أعمل وأنني بالكفر، اتهمني الذي الشيخ فضيلة عىل
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أم الفاكس أم بالتلفون باهلل؟ يتصل كيف هللا، مع يعمل كيف الكثريون وتساءل هللا. مع
اإليميل؟

أجل لك: أقول األطلنطي، واملحيط البحار وراء من بدور، يا البعيدة املسافة هذه من
مبدعة موسيقيًة أو عظيمة كاتبًة تصبحي أن الختان، لعملية تتعريض لم لو يمكنك، كان
عمٍل أي أو بالدنا، يف املستعصية لألمراض عالج عن باحثة أو فضاء، أو ذرة عاملة أو
املرشط، أو باملوىس وذبحوِك كالدجاجة، وكتَّفوك أمسكوِك بدور يا لكنهم تختارين، آخر
جسدك، يف الصغري العضو ذلك من ورعبهم وخوفهم وجهلهم لخزعبالتهم، قربانًا قدَّموِك
سحابات تحت يُرسبلونها التي املريضة وأفكارهم الواهية، الذكورية عروشهم يُهدِّد الذي

والرببشات. والتمتمات التالوات وقداسة واملباخر، الدخان
يركنوا أال العقول، تيضء شعلة املراق ابنتهم دم من يجعلوا أن بدور أُرسة من وأطلب
يركنوا أالَّ السماء، إىل عاليًة أصواتهم يرفعوا أن تهديد، أو إغراء تحت والنسيان، الصمت إىل
تحرير قضية من أقل ليست القضية، هي بدور قضية تكون حتى الراحة، أو النوم إىل
ضمري، أو إنسانية بال أرٍض وأي التاريخ، يف يندثر عقل بال وطنًا ألن والوطن؛ األرض

وتضيع. تذهب

58



األبية وأمي نصفرجل

رافضة النفس، عزيزة الرأس، مرفوعة كانت أمي. من كلها تعلَّمتُها والشَمم، واإلباء الكرامة
مع الفراش يف (أبي) زوجها ليلٍة ذات منامها يف رأت تنازالت. دون مساومات، دون الظلم
يف غسالة أشتغل ألبي: وقالت حقيبة يف مالبسها جمعت الصبح رشوق قبل أخرى. امرأٍة
نصف أقبل ال نفسك، نصف منك أقبل وال نفيس كل أعطيك أنا الخيانة! أقبل وال البيوت

رجل!
الكلمة معنى أُدرك لم رجل». «نصف كلمة أسمع مرة ألول التاسعة، يف طفلة كنت
ألمي: يقول أبي سمعت بالعرض، أو بالطول نصَفني مشطوًرا أبي جسد أتخيل لم تماًما،
ال حياتي، يف الوحيدة املرأة أنِك العظيم باهلل أقسم أحالمك، عن مسئول غري أنا زينب يا

أخرى؟ امرأٍة مع أخونك فكيف عليك، أكذب أن يمكن
الغرية ليست أمي: ردت زينب. يا الحب دليل الغرية سعادة: يف يبتسم أبي ورأيُت

الخيانة. قبول وعدم الكرامة بل سيد يا
والصدق كرامتها أن إال زوجها، بيت إال مأوى ألمي يكن ولم ١٩٤٠م، عام يف ذلك كان
أو بحجاب رأسها تغطي أمي تكن لم والخبز. املأوى من عندها أكرب كانت واإلخالص
كانت واملسئولية. والحرية والعدل الكرامة هو عندها هللا كان الدينية، الطقوس تمارس
يخون (جدي) أبوها كان والصالة. الصوم من أهم الزوجي واإلخالص الصدق أن تؤمن
ليمسح مكة إىل ويسافر رمضان ويصوم يصيل ثم يوم، كل عليها ويكذب (جدتي) أمها

ذنوبه.
اقتالعها يمكن ال عاًما، سبعني مدى عىل أمي مبادئ رسَخت وجسدي عقيل خاليا يف
التضحية عىل وكرامتي، الصدق أجل من قادرة، أصبحُت تحتها. أو األرض فوق قوة، بأي
والبوكر الدولة وجوائز واألدب والطب والزواج والجنس بالحب واآلخرة، الدنيا يف يشء بكل
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بيل كان وإن أيًضا) (وخائن رجل نصف أقبل أن يمكن ال أمي، مثل أصبحُت ونوبل.
قطَعت الذي السالم عليه يوسف سيدنا أو أينشتاين، العالمة أو أوباما، باراك أو كلينتون
يف طمًعا الخائن بزوجها رِضيَت كلينتون هيالري بالسكاكني. أيديهن رؤيته، عند النسوة،
أسرية كانت ألنها املتكررة سارتر بول بخيانات رِضيَت بوفوار دو سيمون واملال. السلطة
املتعددة بعالقاتها منه غضبها تعالج وكانت وخارجها، فرنسا داخل الواسعة، شهرته
زوجها أن يوم ذات بالصدفة اكتشَفت أظلم، والبادي بالسن والسن بالعني العني بالرجال؛
الحزب، يف سيايس اجتماٍع إىل ذاهب إنه ويقول عليها يكذب أخرى، امرأٍة فراش إىل يذهب
وليس منامها، يف رجل، نصف رفَضت التي أمي له؟ تقول ماذا زوجته، هي أمي كانت لو
طبيبة ابنتها؟ بال فما والخبز؟ املأوى تملك لم التي أمي والحقيقة، الواضع أرض عىل
ونزفت ويَديها قدَميها وأدمت الصخر يف حَفَرت ونفسيٍّا، اقتصاديٍّا مستقلة حرة وكاتبة

كلمتها؟ وصدق كرامتها عىل لتحافظ الدم،
رجل! نصف أقبل ال مثلك أيًضا أنا امرأة؟ نصف تقبل هل بهدوء: له قلُت

زواجكما؟ من سنة وأربعني خمس بعد العمر نهاية يف زوجك تفارقني صديقة: قالت
لها. عمر ال اإلنسان كرامة قلت:

عدم بل صديقتي، يا الغرية ليست قلت: زوجك؟ عىل الغرية أهي صديقة: وقالت
أقبل ثم قرن، نصف من ألكثر كتاباتي يف بالصدق أنادي كيف والخداع. الكذب قبول
زوج يرتدد ال أزواجهن، يرضبهن وزعيمات كاتبات هناك الخاصة؟ حياتي يف الكذب
من خوًفا زوجها، مع منهن الواحدة تبقى ذلك مع علنًا، أو ا رسٍّ خيانتها يف منهن الواحدة
يف الصدق عن الكتابَة أسهَل ما مجتمعنا. يف سائدة االزدواجية هذه الناس؛ وكالم الطالق
ما وأعيش أعيش ما أكتب صديقتي يا أنا والواقع! الحياة يف الكذب ثم والكتب، الصحف
ونتحرر ندفع ال فلماذا أشد، والكذب العبودية ثمن لكن باهٌظ والحرية الصدق ثمن أكتب.

صديقتي؟ يا
زوجك عىل تضنني فلماذا الحرية، أجل من حياتِك طوَل ناضلِت لقد صديقة: وقالت
والطعن والخيانة الكذب تعني ال الحرية تنفصالن، ال واملسئولية الحرية قلُت: بالحرية؟

الظهر. يف
اإلخالص املرأة طبيعة الخيانة، الرجل، طبيعة هذه خائنون، الرجال كل قالتصديقة:

واحد. لرجٍل
الطبيعة تتغري ثابتة، حديدية درًعا ليست رجًال) أو (امرأة البرشية الطبيعة قلُت:
أصبح والصدق الكرامة عىل اإلنسان تربى إذا الطفولة، منذ والرتبية واملكان، الزمان بتغري
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نظاٌم هما بل هرمونات، مسألة ليسا الخيانة أو الزوجي اإلخالص بكرامته. يعتز صادًقا
يتعلم األخالقية. االزدواجيات األطفال نفوس يف يغرس ثقايف، تعليمي اجتماعي سيايس
طاعٌة األنوثة أن البنت تتعلم وخداعهن. النساء غزو تعني الرجولة أن الطفولة منذ الولد

هللا. أمر أو القدر أو للظلم واستسالم وخضوع
الفوىض القانون أو املجتمع يدين ال النساء. زير أو جوان، الدون بأنه الرجل يفخر
بمغامراتهم الفنانني، خاصة الرجال، يتباهى الرجولة. اسم تحت عها يُشجِّ بل األخالقية،
من السمراوات غزو وخارجها، البالد داخل مذكِّراتهم يف أغلبهم كتبه ما لنراجع النسائية.
يف األعداء. عىل انتصاًرا وأمريكا أوروبا يف الشقراوات وغزو الوطن، يف عشًقا البلد أهل
قالوا الريحاني، نجيب الراحل الفنان حياة عن كبريًا تحقيًقا قرأنا اليوم» «املرصي جريدة
للنساء. وعاشًقا للفن مخلًصا عاش املرصية، الكوميديا عمالق العظيمة، األسطورة عنه:
أمي، فرتَكته جميلة، امرأًة التقى كلما فيه يقع وكان للحب، ُخلق والدي جينا: ابنته وقالت
جعل الزواج، خارج غزواته يمارس مصابني، بديعة من متزوًجا الريحاني نجيب كان
فرنسا. إىل وعادت ترَكتْه ثم كثريًا، وبكت أمها حزنَت الخفاء. يف وأمها جينا ابنته مع حياته
فنانة امرأًة أن لو الريحاني. نجيب وتكريم الفخر سبيل عىل اإلعالم، يف الكالم هذا نُرش
عنها؟ يقولون ماذا الناس، عىل ونرشته الخاصة حياتها يف الريحاني فعله ما فعَلت مرصية
واألسطورة الفن عمالقة لقب ويمنحونها الريحاني مثل دونها يُمجِّ هل مومس؟ عاهرة،

العظيمة؟
أن عليها مخادع. خائن زوٍج مع الحياة رفَضت إن تُدان فهي بالدنا يف املرأة أما
الرجل زواج حالة (يف ربعه أو الرجل، نصف بال فما وحب، بصرب الرجل فساد تقبل
الخامسة يف قارص فتاٍة أو طفلة من التسعني يف عجوز رجٌل يتزوج قد نساء)؟ بأربع
دون والقارصات، األطفال من املوسمي الزواج جرائم األخرية السنني يف انترشت عرشة.
يعم األخالقي الفساد أصبح ُمقنًَّعا؟ بغاءً أم زواًجا هذا نُسمي فهل الكبار، للرجال عقاب
أجل من بالحب يخدعها التسعني، يف ثرية امرأٍة اصطياد عن العاطل الشاب د يرتدَّ ال البالد.
َرت تفجَّ املال. أجل من أيًضا بالحب تخدعه ثريٍّا، عجوًزا تصطاد الفقرية والشابة املال،
عىل يقيض جديد قانوٍن إلصدار ة ُملحَّ الحاجة أصبَحت والبطالة. والعنوسة الفقر مشاكل

وخارجها. األُرسة داخل األخالقية، والتناُقضات االزدواجية
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القهر قلُت: تقريبًا، قرن نصف منذ النساء، قضايا عن مرص يف األول كتابي صدر حني
الكتاب واشتمل الطبقات. مختلف من النساء، حياة يف الجنيسمتالزمان والقهر االقتصادي
(الختان، الجنسية املرأة مشاكل وربْط واإلقطاعي، الرأسمايل األبوي الطبقي النظام نقد عىل
االقتصادية بمشاكلها إلخ) الزواج، يف املقنَّع البغاء للرشف، الخاطئ املفهوم العذرية،

إلخ). البنت، عن الولد تمييز بأجر، العمل من حرمانها األمية، (الفقر، واالجتماعية
بتهمة العامة املكتبات من جمعه وتمَّ حكومي، بقراٍر الكتاب مصادرة ت تمَّ بالطبع
النظام. لقلب والسعي االستقرار وتهديد الفتنة، عىل وتحريض بلبلٍة وإحداث الشيوعية

والدينية السياسية التيارات حسب ضدي، الهجوم ع تنوَّ املرصي واإلعالم املجتمع يف
مًعا والقبطي اإلسالمي اليمني اتهَمني العرشين. املايض القرن منتصف يف املتصارعة،
واالشرتاكي الشيوعي اليسار اتهَمني واألخالق». والتقاليد الدين دائرة عن «الخروج ب
والفقريات الفالحات من الكادحة الطبقات بهموم وليس بالجنس واالهتمام الغرب بتقليد

املعدمات.
للخداع يوم أتعرَّضكل العويصة. السياسة بحور أعرف ال العمر، ربيع يف شابًَّة كنت
العكس؛ يثبُت حتى وصادق، بريء اإلنسان أن تؤمن ساذجة شابًَّة السيايس، السيايسوغري
السياسية َلل الشِّ هذه من شلة أي إىل االنتماء أريد أكن لم تُؤرُِّقني. االتهامات هذه كانت لهذا
النزعة يف يتشابهون كانوا كلهم حكومة. أو معارضة أو إخوان أو يسار أو يمني األدبية. أو
الحياة يف أَشهَدهم حتى واإلخالص، والصدق والعدالة بالحرية يتشدَّقون والخداع، للسيطرة
عالقة أو والرجل، املرأة بعالقة يتعلق فيما خاصة الفعل، يناقض بالقول فإذا الواقعية
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كالم مجرد املقهورات. النساء أو الفقرية الطبقات عن بالدفاع يتشدَّقون بزوجته. الزوج
عالقات إقامة عىل يتنافسون واالستقالل. الحرية يف املرأة حق عن يكتبون شيئًا. يكلفهم ال

ألحدهم. زوجة تصبح أال برشط الحرة املستقلة املرأة مع
أبًدا أقتنع لم الكتب. من تعلَّمُت مما أكثر الحياة يف تجاربي من تعلَّمُت بالطبع
وأخرى علنية حياٌة له تكون أن متناقضان. وجهان لإلنسان يكون أن السائدة؛ باالزدواجية
وعقيل، بنفيس الثقة عىل نشأت وأبي. أمي تربية بسبب ذلك كان ربما لها. نقيضة خفيٌة
تُدوَّن لم شفهية كانت وإن أخونها، ال رشف كلمتي العمل، واإلخالصيف القول يف والصدق
شجرًة لتصبح وتنمو وتنمو الطفولة يف تُغرس التي القيم هذه وشهود. مكتوب عقٍد يف

اقتالعها. الصعب من عمالقة
أُرستي، من الريفيات الفقريات النساء عىل الواقع املزدوج القهر رأيُت طفولتي منذ
القهر لهذا تعرضت نفيس أنا األُرسة. رجال أحد أو الزوج الجنس، وقهر الفقر قهر
أنني إال اآلخرين، عن وأمي أبي وعي ارتفاع رغم واملدرسة، والشارع البيت يف املزدوج
الحدود يكرس عقيل كان أوسع. آفاٍق إىل وانطالقي حريتي تقييد حاوال حني عليهما تمرَّدُت
والخاصة، العامة حياتي من باهًظا، ثمنًا دفعُت بالطبع املوروثة. واملقدسات املفروضة
مفروًشا ليس حياتي. يف اخرتتُه الذي الطريق عىل أبًدا أندم لم لكني عقيل، حرية مقابل
واألمان، الراحة أساسيات من والحرمان واملعاناة األلم األشواك. من الكثري فيه بالورود،
مثل نظري، يف قيمًة أقلَّ أخرى مكاسَب عىل تغلَّبَت اإلبداعية واألدبية الفكرية سعادتي لكن

الكثريين. يغري مما وغريها الجوائز، أو املناصب أو السلطة أو املال عىل الحصول
شبابي يف عشُت ثم واملراهقة، الطفولة يف الربيطاني، واالستعمار العرصامللكي، عشُت
أربعة ٢٠١٠م، عام من اليوم حتى مبارك عرص ثم السادات، عرص ثم النارص، عبد عرص
الشيخوخة، أو الكهولة ونها يُسمُّ ما أُدرك أن دون عليها، وتمرَّدُت عشتُها، مختلفة عهوٍد
الظلم وجه يف الثورة أو التمرد عن والتوقف التغيري يف األمل فقدان إال الشيخوخة هي وما

والقيود! والكذب
فضائحه عهٍد لكل الشعب. ونه يُسمُّ ملا بإخالصها واحدة مرصية حكومٌة تُقِنعني لم
جبل قمة إال ليس الزوال. هذا قبل بعضها نكتشف قد زواله، بعد تُكتشف التي ومفاسده
الثائرون يتعرضله ملا تعرَّضُت وخاصة، عامة مشاكَل يف دائًما عشُت لهذا املاء؛ فوق الثلج

وغربًا. رشًقا الحكومات، اختالف رغم وزمان، مكان كل يف والثائرات
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عنا يتخىل حني حولنا، من والقهر األزمة تشتد حني بنا، تمر ضعٍف لحظاُت هناك
بعيًدا يقفز قد األصدقاء، وأخلص األقرباء، أقرب حتى السلطة، بطش من خوًفا الجميع،
قد العصيب الوقت هذا يف َقبْو، أو سجن أو منًفى يف وحدنا، مصرينا نواجه نجاة. قارب يف
القطيع؟ مع ونميش نرتاجع أم الطريق نواصل هل أنفسنا: نسأل تردُّد. لحظة بنا تمر

الربق، برسعة تمر مارقة، لحظاٌت لكنها حني، إىل حني من اللحظات بهذه مررُت
يف الطفلة هي ربما أدري، ال حيث من فجأة أمامي تربق نجمة جديد، أمٍل بارقة تعقبها
صوتها يأتيني كيف؟ جديد. من تصحو لحظة قتلوها وإن تموت، ال أبًدا املتمردة أعماقي
كبوة. جواٍد لكل انهيض، انهيض نوال، يا نوال يهتف: العميقة أعماقي من العنيد الطفويل
تنتشالن كبريتان يدان نجاة، كقارب الغرق من الصوت ينتشلني أمي، أو أبي صوت يُشبه

البحر. يف الغرق من الطفلة
كلية يف تخرَجت عمرها، من والعرشين التاسعة يف شابة، كاتبٌة جاءَتْني قليلة أياٍم منذ
الجنيس التحرير عن مقاًال كتبَت أن بعد العنيف للهجوم تعرََّضت الحجاب، ترتدي الطب،
والعقل الجسد بني الفصل ألن العقل؛ تحرير يتبع الجسد تحرير إن مقالها يف قالت للمرأة.
ربَطت والنفسية، الجنسية النساء صحة عىل الجسدية القيود مخاطر وَرشَحت مستحيل.

العقيل. والختان الجسدي الختان بني
أو الصهيونية، عمالء من أنها اتهموها عليها، الهجوم شدة من ُمؤرَّقة الفتاة أصبَحِت
تؤمن ال األخالقي، الفساد عىل النساء ع تُشجِّ داعرٌة فاجرٌة عنها قالوا أمريكية. جاسوسٌة
بًا تأدُّ أكثر كان بعضهم والوطنية. والدين األخالق دائرة عن خارجة والفضيلة، بالعذرية
خط تحت يعيش املرصي الشعب ونصف للمرأة الجنسية الحرية عن تكتبني كيف لها: قال

والدم؟ بالَعَرق العيش لقمة وراء تسعى النساء وماليني الفقر،
مشكلة عن جديًدا مقاًال نرشت ثم الحجاب الفتاة ارتَدت الطويلة، واملعاناة األََرق بعد
صورتها ظهور بعد خاصًة قبُل، من هاجموها ممن املدح نالت املرصيات. النساء بني الفقر
بمعنى مرصوالعالم، يف الفقر» «تأنيث مشكلة عن آخر بمقاٍل أتبَعتْه املقال. مع بالحجاب
أغلبية وأصبحت نساءً، الفقراء أغلب أصبح الرجال. من أكثر النساء يصيب أصبح الفقر أن
الفقر، مشاكل عن تكتب واستمرت يهاجمونها، كانوا ممن كثري مديٌح نالها فقريات. النساء

الجنس. مشاكل عن األول مقالها ونِسيَت
نفسك؟ عن وراضية اآلن مسرتيحة أنت هل سألتُها:
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الحقيقية، نفيس عن تخليُت أنني أشعر نفيس، عن راضيٍة غريُ أنا الفتاة: قالت
الختان وليس الفقر عن املقاالت أكتب وأصبحُت النساء، أغلبية مثل ألكون الحجاب ارتديُت

بالَحرْية. وأشعر مؤرقة أصبحُت الذم، وليس املدح ألنال الجنس أو
واسأليها هدوء يف نفسك مع تكلمي أنفسنا. يف التفكري لنعيد رضورية الَحرْية لها: قلُت
الحقيقية؟ ونفسك طفولتك من القادم أعماقك، يف البعيد الصوت إىل استمعي تريد؟ ماذا

الصوت. هذا لك يقوله ما اكتبي ثم جيًدا استمعي
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القاهرة؟ يف أوباما باراك

والوعي؟ البرص خطفت خاطفة زيارٌة

٢٠٠٩م يونيو ٤

يف كلمته يُلقي والبحار، املحيط وراء من أوباما، باراك أتابع الشاشة أمام جالسة كنت
أوباما. مبارك باراك حتى رع آمون اإلله منذ ألهلها القاهرة مدينتي،

الطرحة عدا فيما املالمح، يف يتشابهون وامرأة، رجٍل وخمسمائة ألفان عددهم
قاعة داخل حشدها تم والنساء، الرجال من املرصية النخبة والخواتم، األساور أو
الحكومتنَي من املختارة النخبة واألمريكية. املرصية الحكومة من بدعوٍة القاهرة جامعة
بمرشط املشدودة الوجوه ُمدبَّب، بُوُزها الالمعة، واألحذية الفاخرة املالبس الحاكمتنَي،

والغذاء. باألمن امُلتَْخمة املستورد، بالكريم املصقولة التجميل،
يتشابهون، معارضة أو حكومة سواء، حدٍّ عىل والشاشة األُوىل الصفحات يف ُصَورهم
أو الحرب موتى عىل الحداد عالمة األسود اللون فوقهم. من املعلَّقة اليافطة عدا فيما
األعمال، ورجال اليمني عالمة األبيض الشيطان، تبع ومن اليسار عالمة األحمر املجاعات،
نظاراٍت عن إعالن األزرق والبغض، الحقد عالمة األصفر واإليمان، التقوى عالمة األخرض

الشمس. ضوء لحجب جديدة أمريكية
كلمة خالل مرة ثالثني قوا صفَّ الحاد، بالتصفيق الناعمة ة البَضَّ هم أكفُّ التهبَت
الف (آي أحبك جهوري: بصوٍت فصاح بأحدهم الحماس دفع دقيقة، خمسني استغرَقت

أشكرك. لريُد: لحظة أوباما ف توقَّ يو).



الشمس يف تحدق امرأة

لم املرصي. الشعب أو مليونًا، ٨٠ تمثل ال شخص، ٢٥٠٠ من املختارة النخبة هذه
بوليٍس رجِل آالف عرشة القاعة يحوط كان البوليس. ل تدخُّ دون بحرية الشعب ينتخبها

إيه. آي يس واملخابرات البوليس من أمريكي رجٍل آالف وثالثة مرصي،
لكن إنسانية، أكثر أوباما يبدو بوش، جورج سابقه عن كشخٍص أوباما يختلف
نظامه واحد عالٍم يف نعيش نحن اإلنسانية. تعرف ال واملصالح واالقتصاد السياسة

العليا. املبادئ أو الحرية أو العدل وليس القوة تحكمه ديني، أبوي رأسمايلٌّ
بأجمل األعمال أقبح تغطية اإلنسان: عليها يتدرب النظام، هذا ظل يف لعبة السياسة
الكتب من يناسب ما اختيار الناس، قلوب عىل للسيطرة هللا اسم استخدام الكلمات،
ومواردهم أرضهم وتنهب الناس تقتل أن املعايري، وازدواجية التناُقضات إلخفاء املقدَّسة
الحجاب الرتدى امرأًة أوباما كان لو التماسيح». «دموع عينَيك يف بالدموع لهم تعتذر ثم
النظري، منقطع بحماٍس طويًال لها قوا صفَّ كلينتون، هيالري خارجيته؛ وزيرة فعَلت كما
ذلك كان إذا الحجاب ترتدي أن املسلمة املرأة حق من إن قال حني ألوباما أكثر قوا وصفَّ
النساء عىل هناك ضغوط ال كأنما املرأة. تختاره يشء الحجاب ارتداء كأنما اختيارها،
وما واالستهالك). الحرة السوق اسم (تحت للتعري أو هللا) أمر اسم (تحم ب للتحجُّ
وتعرية هلل) (إرضاءً رءوسهن تغطية يخرتن الالئي الفتيات هؤالء يف أوباما سيد يا رأيك
واألوالد البنات يف رأيك وما والحرية)؟ للديمقراطية (إرضاء األمريكي الجينز يف بطونهن
اختالف هناك يكون ال (حتى الذكور ُغرلة أو البظور قطع أو الختان يختارون الذين
وكم املوت. أو الفقر أو اإلنسان يختاره يشء القهر كأنما واألخريات)؟ اآلخرين وبني بينهم
يقتلون الفلسطينيني وأن الجهل) أو الكسل (بسبب الفقر يختارون الفقراء أن عن قرأنا
االختيار» «حرية اسم تحت العالم! عطف وينالوا ضحايا ليصبحوا وأطفالهم أنفسهم
من املفروض والقهر والدينية، السياسية أنواعها بشتى الواضحة الضغوط أوباما يتجاهل

والنساء. الرجال من املقهورين عىل والسماء األرض ُقوى
تبدو ويَديه، شفتَيه حركة أتابع خطابه، يُلقي وهو الشاشة فوق أوباما أرقب كنُت
ال بيضاء، ال سوداء، ال جاذبية، أكثر برشته بوش، جورج من قسوة أقل ويداه شفتاه
إنسانًا لتصنع وتطوَرت وانصهَرت امتزَجت متعددة وأجناٌس الدماء من مزيج صفراء،

ذكاءً. أكثر
ظهر عن النص يحفظ يمثل. أنه نظن ال من هو املمثلني أبرع بارع، ممثٌل أوباما
تُسمى ما اكتسب حتى التلقائية، عىل طويًال أوباما تدرَّب لديه، نص ال أن نظن حتى قلب
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عزف مثل واحد، آٍن يف وفنٌّ تدريب هي الشخصية، جاذبية وراء الرس هذا الكاريزما،
آخر. إبداٍع أي أو الكتابة أو الرسم أو املوسيقى

أو مرص يف الجماهري أغلب يدركها ال الجماهري مخاطبة عىل اإلبداعية القدرة هذه
نخبة من كانوا وإن الحكومات، يف املوظفني هؤالء خاصة البالد، من غريهما أو أمريكا

األذكى. اآلخر النوع هذا لفهم لهم يُؤهِّ ما الذكاء من يبلغوا لم الصحافيني. أو األدباء
ينتخِب ألم ستالني؟ روسيا يف الناس يعشِق ألم لهتلر؟ أملانيا يف الجماهري ق تُصفِّ ألم
مرص يف االنتخابات جميع يف السادات ينجِح ألم مرة، من أكثر بوش جورج األمريكيون

٩٥٪؟ عن يقل ال بما
حبيبي.» يا برفٍق «اقتلني تغني: يجعلَك كاريزما، أكثرهم هم السياسيني القادة أخطر

الخالب؟ وسحرها السياسة لعبة هي هذه تردُّد، دون أجلهم من بحياتك ي تُضحِّ
بني الحوار حرية عىل عظيًما مثًال جعله السعودية، بملك كلمته يف أوباما أشاد
إىل ودينيٍّا سياسيٍّا املتطرفة التيارات خ تُفرِّ التي الدينية العنرصية الدولة تحوَلت األديان،
لها املوايل الديكتاتور تجعل األمريكية، لإلمرباطورية العليا املشيئة للديمقراطية، مثاٍل
األبرار املكافحني من األيام من يوٍم يف الدن وبن حسني صدام يكن ألم ديمقراطيٍّا. بطًال

الحرية؟ أجل من
حتى بالذكاء، العرب الحكام من واحًدا أوباما يصف لم نتنياهو، بذكاء أوباما أشاد
له وعزف والورود، العجمي بالسجاجيد شوارعها وفرش مرص أبواب له فتح الذي مبارك
قاهرة يف الطويل خطابه يف واحدة مرًة مبارك اسم أوباما يذكر لم اإلمرباطوري، النشيد

املعز.
أمريكا يف الحكم يبعد أن أراد أم مرص؟ يف الحكم عن نفسه يبعد أن أوباما أراد هل

نفسه؟ عن
أن دون املوجة يركب كيف يعرف الحارضة، اللحظة ركوب عىل مدرَّب ذكيٌّ أوباما

تركبه.
أمام ويداه الطائرة ساللم يقفز طبيعية، حركته تبدو الجسد، لغة أوباما يُتِقن
هذا حبيبته، لقاء إىل يرسع العمر من العرشين يبلغ لم تلميذًا يشبه معه. تقفزان صدره

أوباما. حسني باراك هذا األمريكية، املتحدة الواليات رئيس ليس
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السياسة يف إيجابيٍّا ما تغيريًا ألتقط لعلني مرتنَي وقرأته الشاشة عىل خطابه شهدُت
الكتب من مأخوذة آياٍت وبعض العائمة، العامة الجميلة الكلمات وجدُت األمريكية،

قليلة. شهوٍر منذ باألردن كلمته يف البابا يشبه الثالثة، السماوية
يعرف كما املسلمني، يخاطب حني «حسني» األوسط اسمه استخدام أوباما يجيد

ُمشوَّه. عضٌو هو كأنما األعني عن يخفيه متى
عن يتكلم لم املايض، القرن أملانيا يف اليهود ومحرقة الهولوكوست عن أوباما تكلم
الفلسطينيني أوباما طالب باألمس، حدثَت التي غزة يف واملذابح الفلسطيني الهولوكست
األطفال ضد العنف بإيقاف إرسائيل يطالب لم إرسائيل، أطفال ضد العنف بإيقاف
وماذا جديدة. مستوطناٍت بناء إيقاف هو إرسائيل من طلبه ما كل الفلسطينيني.
وماذا وديارهم؟ أراضيَهم الفلسطينيني آالف سلبَت التي القديمة املستوطنات عن
للمستعمرات الطبيعي «النمو اسم تحت بناءها إرسائيل تواصل التي املستوطنات عن

القديمة»؟
الفلسطينيني عدد يذكر لم أملانيا، املايضيف القرن ُعذِّبوا الذي اليهود عدد أوباما ذكر
أراضيهم فوق إرسائيل دولة نشوء منذ دون ويُرشَّ يُقتلون يزالون وال دوا وُرشِّ ُقتلوا الذين
وينظر املايض آالم ينىس أن الفلسطيني الشعب أوباما طالب اليوم. وحتى عاًما ٦٠ منذ
التي التعذيب جرائم ينىس أن قليلة فرتٍة منذ األمريكي الشعب طالب كما املستقبل، إىل

وخارجها. أمريكا داخل السجناء ضد بوش جورج حكومة اقرتَفتها
القوانني جميع ضد البشعة الجرائم أوباما يتجاهل واإلنسانية التساُمح اسم تحت
إىل والتطلُّع املايض نسيان اسم تحت الناس. عىل يتلوها التي والدينية األخالقية والقيم
األمم وقرارات الدولية والرشعية والقيم القوانني تطبيق عن النظر أوباما يُغضُّ املستقبل
الدولية القوانني هذه تُوضع وملاذا وغريها. النساء وحقوق اإلنسان حقوق ومواثيق املتحدة
الحرب مجرمي ملحاكمة يُستخَدم لم إذا القانون جدوى ما ذ؟ وتُنفَّ تُطبَّق لم إذا واملحلية
تطبيق املفروض املستقبل؟ يف الجرائم هذه تُكرَّر ال حتى وعقابهم، واالغتصاب والتعذيب
العالم تحكم التي هي القوة لكن األفراد، أو الدول بني تفرقة دون الجميع عىل القانون

القانون. وليس
لو القانوني العقاب من إيران يُحذِّر إرسائيل. عىل ال إيران عىل القانون يطبق أوباما
يف نووية ترسانٍة أكرب تمتلك وهي يحذرها أو إرسائيل يعاقب وال نووية، أسلحًة امتلَكت

كلها! املنطقة
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بالدين السياسة خلط السياسة، رجال كل مثل هللا، بآيات تناُقضه أوباما يُغطِّي
فوق الحجاب كلينتون هيالري ترتِد أَلْم ونساؤهم، الحكم رجال يجيدها التي اللعبة هي
لفكرة تأكيًدا عقله فوق الحجاب أوباما ارتدى كما النساء، تحجيب لفكرة تأكيًدا رأسها
السماء. وإله األرض فوق اإلله بني مزجوا من التاريخ يف الساسة أخطر العقول؟ تحجيب

اليوم؟ حتى الفراعنة من الحكام كل ذلك يفعل ألم
برقة ينتقل واحدة، بكلمٍة عني، غمضة يف والسماء األرض بني ما أوباما ينتقل
وال تناُقض ال كأنما واألخالقية، اإلنسانية القيم إىل االقتصادية املصالح من ونعومة ولباقة

تعاُرض.
موارد من شيئًا تطلب وال العراق، يف مصالح ألمريكا ليس يقول: سمعتُه حني ُدِهشُت
تحت العراقية الحكومة عىل الضغوط مارَسِت األمريكية الحكومة أن أوباما نيس العراق.
الرشكات احتكار يُقرِّر الذي الجديد البرتول قانون ُسمي: ما لتوقيع العسكري االحتالل
قون يُصفِّ كيف يتذكَّر؟ كله والعالم نِيس كيف كاملة! سنًة ثالثني العراق لبرتول األمريكية
يعشق وكم الخطابية؟ الكاريزما إبداع بعض ذلك أليس بالقاهرة؟ القاعة يف بحرارة له
تزال ال يشء. أي من أكثر ناطق، حيواٌن اإلنسان أجمع! والعالم بالدنا يف الخطابة الناس

والغرب. الرشق يف السائد، الذكوري العرص سمة والحنجرية الصوتية الظاهرة
ليس الزيارة، هذه من األساسية أهدافه عن كشف التنمية عن أوباما تكلَّم حني
مسلم مليار تعبئة فقط ليس واألمنية، السياسية وأمريكا إرسائيل مصالح حماية فقط
بعض الفلسطيني للشعب الوهم حبال مد فقط ليس اإلسالمية، املتطرفة التيارات إلبادة
واإلرسائيلية، األمريكية للبضائع املسلمة األسواق فتح من املزيد أيًضا بل أخري، سنواٍت
أهداف يحقق الجديد االستعمار أصبح والتعاون. والصداقة والرشاكة التنمية اسم تحت
السعودية وملك للقرآن املدح بكلمات العسكري، السالح إىل حاجة دون القديم االستعمار
زيارٍة نفقاِت إال أمريكا تُكلِّف ال الجميلة فالكلمات العربي؛ الخليج برتول أمريكا تضمن
بنفقات املرصية الحكومة ل تتكفَّ العزيزة»، «مرص واإلسالمي العربي العالم لقلب خاطفة
الصغرية. خزانتها من العزيزة مرص دفَعتْها دوالر مليون ٥٠٠ والبوليس، االستقبال
خرسها دوالر مليون عرشون أوباما. أمن لحماية مرصي وضابٍط عسكري آالف عرشة
فتح دون البيوت يف والبقاء العمل إىل الخروج بعدم الصادرة األوامر بسبب املرصيون

هللا. أمان يف مرص أوباما السيد يغادر حتى النوافذ
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البوليس قوات من الجحافل هذه كل فلماذا البرش، أمان من أشد هللا أمان كان وإذا
باالقرتاب بالُك فما بُعد؟ عن الرؤية من األطفال تطرد والهراواُت حة املصفَّ والعربات

بالجسم!
جميع يف األطفال مدارس حتى والجامعات، املدارس بإغالق أيًضا األوامر وصَدرِت
وحديقة العظمى واألهرامات الكربى القاهرة جامعة من أوباما، يزورها التي املناطق
السلطان وجامع لة املبجَّ والقلعة الرشيف األزهر جامعة إىل الجيزة، محافظة يف الحيوان
الجمهوري والقرص املدينة، قلب إىل املطار من الطريق طول عىل املوتى ومقابر األكرب،
القاهرة عشوائيات أو املختارة، للنخبة راقية وأحياءٍ شوارع من حوله ما وكل بالقبة،
مثل البعيدة الضواحي وسكان والزبالون الجائلون والباعة والعاطلون الفقراء حيث

املدينة. وقاع املقطَّم وجبل واألسود واألخرض األحمر والدرب شمس وعني حلوان
من الوقت هذا يف تُؤدَّى التي واالمتحانات الدراسة عن والطالب التالميذ آالف تعطَّل

عام. كل
فال واشنطن، يف ابنتَيهما لتُالزم مرص، إىل زوجها ترافق لم أوباما ميشيل السيدة

املدرسة! يف االمتحانات أداء عن العظيمتان الطفلتان تتعطل
واملخابرات، األمن رجال إال املدينة، يف الحياة َفت توقَّ الناس، من القاهرة شوارع خَلت
يسمحوا لم القاهرة، جامعة حوَّطوا مكان، كل يف انترشوا واألمريكي، املرصي والبوليس
مظاهرٍة بعمل خاص ترصيٍح عىل حصلوا األمريكيني من عرش ثالثة إال باالقرتاب ألحٍد
أوباما. يا زيارة يف غزة إىل اذهب أوباما يا رقيقة، بأصواٍت يهتفون الجامعة، بوابة أمام
الديمقراطية. مرص يف املعارضة باعتبارهم الكربى اإلعالم أجهزة يف صورهم ظَهرت
أو السجون، نزيلة أو مرص، خارج املنفى يف فكانت الحقيقية املرصية املعارضة أما
املطلة النوافذ فتح مجرد أو العمل، أو املدرسة إىل الخروج من ممنوعة البيوت يف حبيسة

الفرعونية. املواكب عىل
شوارع يف انتَرش فقط دقيقًة بثالثني القاهرة أجواء أوباما طائرة غادَرت أن بعد
املشققة، بالشمس املحروقة وأياديهم الحزينة، الضامرة بوجوههم املساكني العمال القاهرة
الطرق جانبَي عىل أماكنها من يخلعونها الصناعية واألشجار الزهور فوق انَكَفئوا
رع آمون اإلله ُصَور فيها بما النرص، أقواس فوق املرفوعة واألعالم الصور مع وامليادين،

أوباما. مبارك وباراك
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االقتصادية األزمة

متعارضني: مبدأَين عىل األمريكي الرأسمايل االقتصادي النظام يقوم

الجماعية. أو الفردية اإلنسانية األخالقية القيم مراعاة دون األرباح، ضمان (١)
الفردية. املسئولية عىل القائمة والبيزنس والتجارة السوق حرية (٢)

الفردية، الفلسفة عىل وأخالقيٍّا، واقتصاديٍّا سياسيٍّا كله، األمريكي النظام يقوم
قراراتهم، مسئولية يتحملون أحراًرا الناس يعيش أن بمعنى وحريته؛ الفرد إرادة احرتام
يحصلون الناس أن يعني هذا القرارات؛ اتخاذ يف والرتوِّي الحرص عليهم يُحتِّم وهذا
أو عقارات أو أموال من يملكونه وما اجتهادهم حسب يستحقون، وما يريدون ما عىل

متطورة. وتكنولوجيا وتدريبات خربات أو رشكات،
العدالة من نوع وهي الرزق، عىل الحصول يف العدالة هي هذه أن الناس يفهم ربما
كثري عن كشَفت األخرية االقتصادية األزمة لكن عليها، ويتفقون األمريكيون بها يرىض
التجارة، يف وحريته الفرد مسئولية تُسمى ما أو الفردية، الفلسفة هذه يف الخلل من
األسلحة من يريد ما وإنتاج السحب، ناطحات وبناء الدوالرات، من الباليني وكسب والربح

النووية. أو الكيماوية
السابقة بوش جورج وحكومة أوباما حكومة تشابَهت االقتصادية، األزمة هذه خالل
أفلَست، التي املصانع أصحاب تعويض عىل العالج يقوم األزمة. عالج طريقة يف عليها
الفردية املسئولية عن تخلَّوا الذين هؤالء اإلفالس. عىل أوشَكت التي والبنوك والرشكات
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تعويض الفردية! الالمسئولية نظري لهم مكافآٍت إعطاء لألزمة، الرئييس السبب وكانوا
مجنون! نحٍو عىل الحرة السوق يف غامروا الذين هؤالء

فسادهم! عن تعويضهم يتم الفاسدون هؤالء
ولم يفلسوا لم الذين الناس بأموال الفاسدين؟ املفلسني تعويض يتم َمن بأموال

زَوغان. أو تهرٍُّب دون كلها الرضائب ودَفعوا بأمانة وعملوا يفسدوا، ولم يغامروا
وها له، انتخابهم عىل قليلة شهوٌر إال تمِض لم أوباما، عىل غضبهم األمريكيون يكتُم
العدالة، ضد هذا قائًال: غضبه عن بعضهم عربَّ بوش! جورج سابقه فعله ما يفعل هو
تعويض نريد كنا إن أوباما يسألنا لم السلوك. سوء ع تُشجِّ أوباما حكومة ظلم، هذا
املغلقة الغرفة يف إن النفس أطباء يقول ذنوبهم، لهم نغفر كنا إن يسألنا لم الفاسدين!

نفسه. «الزواج» ثالثهما يكون نفسيٍّا املريَضني الزوَجني مع
الزوَجني بني العدالة عدم عىل يقوم العبودي، التاريخ يف نشوئه منذ الزواج، نظام
الناس بني العدالة عدم عىل يقوم الرأسمايل، النظام مثل النوع، أو الجنس أساس عىل
القبيح، كالشبح بينهما ماثًال الزواج قانون يظل الزوَجني، توافق رغم الطبقة، أساس عىل
الدين، أو الفضيلة أو األخالق اسم تحت القديمة، الطبقية الذكورية القيم عليهما يفرض
اسم تحت والظلم الطبقية التفرقة قبول الناس عىل الرأسمالية تفرض كذلك الطبيعة، أو

والديمقراطية. الفردية الحرية أو السوق حرية
الظروف، كل ويف دائًما، الفقراء يدفع الذكوري، أو األبوي الرأسمايل النظام ظل يف
النساء يُعاقب االقتصادي، األغنياء فساد عن الفقراء يُعوِّض األغنياء. يدفع مما أكثر

األخالقي. الرجال فساد عن واألطفال
يغتصب الفاسدين. آبائهم ضحايا الشوارع، يف رشعي غري طفٍل مليونا مرص يف
الديني والقانون املجتمع يُربئه منها، يهرب ثم الطريق يف صغرية فتاًة منهم الواحد
والكاتبة الشاعرة طالبَِت حني ومولودها. وحدها الصغرية األم وتُعاَقب اإلثم، من واملدني
الجديد الثالثي باسمها َعت ووقَّ األم، اسم باحرتام األم عيد يف حلمي منى الدكتورة املرصية
واألخالق الدين تنتهك باعتبارها لتُعاَقب املحكمة إىل أخذوها وأبيها) أمها واسم (اسمها

والقانون!
ظل يف وأطفالهن، النساء عىل الواقع الظلم عن الفقراء عىل الواقع الظلم يختلف ال
والدين والنوع الجنس يشمل النساء عىل الواقع الظلم بأن إال الذكوري، الرأسمايل النظام

أيًضا.
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ذاته؟ النظام فساد عن الناتجة الرأسمالية أزمة تعالج أن أوباما لحكومة يمكن وهل
جورجيا والية يف خاصة العاطلني، أعداد وتضاُعف الفقراء عىل املتزايد الظلم رغم
من وشباب ونساء رجاٌل أطالنطا. شوارع يف تسري باألمس مظاهرة رأيُت أكون، حيث
البنوك لتأميم ال لالشرتاكية، ال عليها: املكتوب الالفتات يحملون والعاطلني، الفقراء
هللا والشيوعية، لإللحاد ال والديمقراطية. الفردية، والحرية للرأسمالية نعم والرشكات،
بعض رأيُت األمريكية. والحضارة األخالقية القيم ضد واملتآمرين املالحدة ضد معنا
اإلسالم تقول: الفتًة يحملن املظاهرة، صفوف داخل يَِرسن بات واملنقَّ بات املحجَّ النساء
شعار يحملون املظاهرة يف ُقسس هناك وكان اإلنسان. حرية مع اإلسالم الشيوعية، ضد
املقدسة، اليهودية الطاقية أو املميزة بربانيطهم يسريون اليهود من دين ورجال الكنيسة،

املظاهرة؟ هذه يف األديان جميع اتحدت كيف
للقوى حليًفا هللا يصبح هكذا صفوفها. الحرة والسوق الرأسمالية قوى تُنظِّم هكذا

مصالحهم. ضد بأفكار لإليمان والنساء الفقراء تجهيل يتم وهكذا األبوية. الطبقية
يف صفوفها والرجال النساء من والعلم التقدُّم قوى تُنظِّم ال ملاذا سؤال: يل وخطر

والظالم؟ التخلُّف قوى تفعل كما بالدنا) فيها بما البالد، من (وغريها أمريكا
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٢٠٠٩م يناير ٢٦

املتحدة. األمريكية للواليات الرشقي الجنوب يف جورجيا والية عاصمة هي أطالنطا مدينة
والية تنتخب لم والثقافية. واالجتماعية السياسية الناحية من تخلًفا الواليات أكثر هي
الحزب عن ماكني جون انتَخبَْت ٢٠٠٨م، الرئاسية االنتخابات يف أوباما باراك جورجيا
سود سكانها أكثر أن رغم الديمقراطي، وحزبه أوباما من رجعية األكثر الجمهوري،
حني العبيد، سيكولوجية هي ربما البيض، األسياد إىل جورجيا والية تتحيز البرشة.
فيها بما امُلستعبَدة الفئات كل منها تعاني النفسية، النقص عقدة العبد، أخاه يحتقر
الجامعات يف حتى الجنسية. أو الجنس عن النظر برصف املقهورون، واألُجراء النساء،
أكثر باحرتام األبيض األستاذ ويحظى النفوس، قاع يف قابعة العنرصية رواسب تظل
الكنيسة وترتفع والعرقية، الدينية الفروق تطغى أيًضا. أكرب وراتٍب سوداء، أستاذٍة من
والحرية الديمقراطية عن الرنانة الكلمات رغم والسياسة، الدستور فوق الكاثوليكية
املتعصب الديني واإلعالم الديني، التعليم أَْرسى جورجيا سكان أغلب يعيش واملساواة،

املسيحية. من معني لنوٍع
يف جوامع خمسة البيزنس، األعمال، رجال من أغلبهم عربي، مليونا يعيش هنا
رومانية كاثوليكية وكنيسٌة لبنانية، مارونية كنيسٌة قبطية، مرصية وكنيسٌة أطالنطا،
أو القومية الهوية تُسمى بما يتشبثون الغربة، يف تدينًا الناس يزداد أيًضا. لبنانية
الحجاب يفرضون الناس بعض األجانب. األغراب اآلخرين يف الذوبان من خوًفا الدينية،
عىل للحفاظ كمحاولة والذكور، اإلناث ألطفالهم الختان عمليات يُجرون أو نسائهم، عىل
دون الزوجة يُطلِّق أو الرشف عن دفاًعا البنت يقتل بعضهم الدينية. أو القومية الهوية
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يعادي بعضهم العقيدة. حسب رابعة أو ثالثة أو ثانية امرأًة عليها ليتزوج أو سبب،
األماكن أو البعيدة املسافات تُغريِّ ال هكذا املذهب. أو الدين اختالف ملجرد اآلخر البعض
عوالَم عىل االنفتاح رغم انغالًقا العقل يزداد بل القديمة، املوروثات من كثريًا الجديدة

أوسع.
ساعاٍت ثماني ملدة التفاؤل، يستحق برنامًجا أطالنطا يف الراديو أذاع اليوم لكن
غزة أحداث عن حوار يف أشارك أن جالسبي، مارك واسمه املذيع، مني طلب كاملة،
معي، حواًرا أذاع أن الراديو لهذا سبق ساالكان. موري اسمه أمريكي أستاٍذ مع األخرية،
الرصاع ومنها الرصاع، مناطق يف خاصة العالم يف العدالة قضايا يتبنى متقدِّم راديو وهو
أعطاني املرصية، وأنا أمريكيان رجالن الثالثة، نحن بيننا الحوار دار العربي-اإلرسائييل،

املذابح. فيها تدور التي املنطقة من بصفتي البداية يف الكلمة املذيع
استعماري صهيوني مرشوٌع هي إرسائيل دولة وقلُت: املشكلة جذور من كالمي بدأُت
السالم يحدث أو املشكلة تَُحل أن يمكن ال عاًما. ستني من أكثر منذ أمريكي، أوروبي
إنهاء لفلسطني، األجنبي اإلرسائييل االحتالل إنهاء وهو العدل، تحقيق دون املنطقة يف
يتحقق لن وهذا العربية، املنطقة يف األوروبي الصهيوني األمريكي االستعماري املرشوع
يف خرجت التي العالم شعوب مع والتنظيم، الوعي من بمزيد املنطقة، شعوب نحن بنا إال
اإلرسائيلية البضائع ومقاطعة واألمهات، األطفال وَقتِلها إرسائيل وحشية ضد مظاهرات
الدولية، العدل محكمة أو األمن مجلس أو املتحدة األمُم املشكلَة تُحل لن واألمريكية.
املرشوع يخدمون جميًعا هؤالء للمنطقة. أوباما مبعوث أو ساركوزي، أو بلري توني أو
املرشوع هذا من يتحرر أن منهم ألحٍد يمكن ال الصهيوني. األوروبي األمريكي االستعماري
دولة، أيِّ رئيس كان وإن ما، لفرٍد أو ما لهيئٍة يمكن ال الجديد. القديم االستعماري
العاملي النظام عليها يقوم استعمارية مشكلٌة إنها املشكلة. يُحل أن صغرى، أو كربى
حيت العربية، األنظمة فيها بما العالم، بالد كل يف املحلية واألنظمة والجديد، القديم
والصدق العدل أجل من وليس االستغالل، أجل من والخداع والحرب واملال القوة تحكم
األجنبي الخارجي االستعمار من نتحرر أن عربية كشعوٍب حاولنا وكم والسالم. والحرية
يف الخارجية مع الداخلية القوة تعاُون بسبب جدوى، دون الحكومي، الداخيل واالستعمار
اإلشاعات وخلق سمعتنا تشويه يف املنايف، إىل طردنا يف السجون، يف وضعنا يف بنا، البطش
يف االستعماري املرشوع إن األكاذيب. ونرش الناس لدى الوعي تزييف يف حولنا، الكاذبة
وليس جميًعا، قتَلنا وإن وسيلة، بأي شكل، بأي أساًسا البرتول ينُشد العربية املنطقة
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الرأسمالية للرشكات الجديدة األسواق وفتح األخرى املنافع مع فقط. فلسطني أو غزة أهل
إرسائيل دولة ُغرست لقد بالسموم. البرش ماليني قتَلت وإن فقط الربح عىل القائمة
القوى عليه تقف الذي األسايس االستعماري الَحَجر لتكون املسلحة، بالقوة املنطقة وسط
كارثة املنطقة يف البرتول واكتشاف السويس قناة حفر كان وأمريكا. أوروبا يف الحاكمة
يجلبه الذي الفقر أو االستعمار من للتحرر محاولة كل املنطقة. شعوب نحن علينا
النارص عبد جمال ضد االستعمار تآمر كيف املؤامرة. أو بالحرب تُجهض االستعمار
أسقط كيف االستعمار؟ قبضة من تحريرها وحاول السويس، قناة م أمَّ حني مرص يف
حسني صدام مع االستعمار تعاون كيف إيران؟ يف البرتول أمم حني «مصدق» االستعمار
كيف االستعمار؟ من العراق برتول تحرير حاول حسنيحني صدام رضب ثم إيران لرضب
داخل قياداته وسجن املرصي الشعب ورضب االستعمار مرصمع يف السادات أنور تعاون
وإرسائيل أمريكا مع وعقد املرصية الشعبية الحركة السادات أجهض كيف الزنازين؟
الفلسطيني، للشعب والتصفية الحروب من املزيد أنتَجت خادعة، زائفًة سالم معاهدَة
أكرب تملك إرسائيل أصبحت أن إىل إلرسائيل، األمريكية العسكرية املساعدات من واملزيد
العسكري الربنامج املتحدة األمم تفتش ال ملاذا النووية؟ األسلحة فيه بما املنطقة يف سالٍح
اإلرسائيلية، النووية الرتسانة عن االستعماري العالم يصمت ملاذا اإلرسائييل؟ النووي
ضغَطت لقد سلمية؟ مجاالت يف نوويٍّا برنامًجا ر تُطوِّ غريها أو إيران ألن ويرصخون
السلمية، النووية أبحاثها لتُوقف واألفريقية العربية البالد من وغريها مرص عىل أمريكا
لرضب مرشوعة غري أو مرشوعة وسيلٍة أي االستعمار يستخدم الطب. مجال يف حتى
الوحدة وتمزيق العربية البالد تقسيم تم لهذا تسد، َفرِّق املستعمرات. يف الشعبية الوحدة
َعت شجَّ التي هي إرسائيل تكن ألم الناس. تقسيم يف رابحة ورقًة الدين يلعب الشعوب. بني
حماس إرسائيل ترضب واآلن فتح؟ الفلسطينية التحرير منظمة لرضب اإلسالمية حماس
ترضب واآلن السوفييتي؟ االتحاد لرضب والقاعدة الدن بن أمريكا ع تُشجِّ ألم فتح. لتقوية
النظيفة غري االستعمار لعبة السوفييتي. االتحاد سقوط بعد الدن وبن القاعدة أمريكا

والخديعة. التناقض عىل القائمة
فيما الزميلة مع أتفق وقال: الربنامج يف معي املشارك ساالكان موري األستاذ وتكلم

قالته.
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وسادتي، تحت من يأتي االنفجار، يشبه مفزع، صوٍت عىل صحوُت العميق نومي من
أنه اكتشفُت ثم السقف، خرَقت إرهابية قنبلًة أو رأيس، يف انفجر رشيانًا أن تصورت
األصح أو الزوج، هو كأنما حضنها، يف والجهاز تنام التي جارتي، نوم غرفة يف التلفزيون
نوٍم غرِف يف يعشن الجامعات، يف األستاذات خاصة أمريكا، يف هنا فالنساء العشيق؛

السعيد. الزوجية ُعش عن أمكن ما بعيدٍة
هذه عن أُكفَّ لم الزواج بعد حتى وسادتي. محتضنة أنام أن طفولتي، منذ تعودُت،
ر تطوَّ ربما جدتي، عن املوروثة الجينات أحد هو ربما أو أمي، عن أخذتُها التي العادة،
العبودية لقيم املضادة القرون، مدى عىل املتعاقبة البيولوجية الثورات َعْرب الجني هذا
أو ونصف الواحد، للرجل األربع الزوجات قانون بالطبع رأسها عىل الذكورية، والقوانني

الواحدة. للمرأة زوج ربع
مضت ٢٠٠٨م. سبتمرب ١١ الخميس صباح السابعة، إىل تشري الساعة عقارب رأيُت

.٩ / ١١ حادث هنا ونه يُسمُّ ما منذ أعوام سبعة
بمثل أشعر لم موتي. أو حياتي أو صحتي عىل ينتابني والقلُق أمريكا إىل جئُت منذ
والديني السيايس القهر عانيُت ربما االستبدادية. األنظمة تحت مرص بلدي يف القلق هذا
والتحدي. للمقاومة ونفسية جسمية بقوٍة دائًما أشعر كنُت بل صحتي، عىل أقَلق لم لكني
األجش، بوش دابليو جورج بصوت نهاَر، ليَل اإلرهاب كلمة تُطاِردني أمريكا، يف هنا لكن،
رسطان عن الشاشة فوق املتحركة الصور مع والنساء، الرجال الخناشري من غريه أو

والجنون. والُعصاب والَعتَه واأللزهايمر املخ، وجلطة الثدي،
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أدخل لم والدم. املستشفيات رائحة وأكره بسواء، سواء واألطباء األمراض أكره وأنا
عاًما. خمسني منذ مات الذي ألبي إرضاءً إال الطب كلية

ذلك وعرفُت والسعادة. الصحة يجلب املبدع املنتج العمل أن الطب دراسة من عرفُت
وتنتج تعمل عاٍم مائة الفالحة جدتي عاشت طفولتي. منذ الحياة يف تجربتي من أيًضا
طبيب، إىل حياتها يف تذهب لم والعقل. الجسد سليمة ماتت ثم حقلها، يف الزرع من وتبدع

املرح. شديدة والنشاط، الحيوية شديدة امرأًة كانت دواء. ملعقة ترشب ولم
كانت عاًما. ستني من أكثر منذ موتها رغم يزال ال أذني يف املجلجلة ضحكتها صدى
مع طفولتها منذ تُغنِّي واإلنجليز، وامللك العمدة ضد قريتها أهل تقود ثائرة متمردًة أيًضا

اإلنجليز. تاُخد كبة عزيز يا عزيز يا الفالحات:

والتمرد األرضلإلبداع فوق مكان

الدم. ينزف جسدي يف يشء ال أْن اكتشفُت النور. مفتاح عىل وضغطُت يدي مددُت
ماء. كوب وأرشب الثالجة أفتح املطبخ، إىل وأميش الرسير من أنهض أن استطعُت

يف الفور عىل وبدأت ت، املوقَّ املوت بعد الحياة إىل أعود فأنا بالسعادة؛ قلبي خَفق
برسطان أو إرهابية بقنبلٍة أموت حتى اليوم من أعمل ماذا املستقبل. مشاريع وضع

الثدي؟
التقيُت الباكر. الصباح يف اليومية امليش رياضة أثناء باألمس سعيًدا شيئًا تذكرُت
وأدركُت الحديث تبادلنا سعيدة. نشيطة بخطوٍة تميش عاًما التسعني تجاوزِت بامرأة

جيدة. بصحٍة أخرى عاًما عرشين مثلها أعيش سوف أنني
سينمائيٍّا فيلًما أصنع أن يُكتب، لم ما أكتب أن أريد تفارقني. ال الطفولية أحالمي
للمبدعني األرض فوق مكانًا أخلُق أن وأخريًا تحدث. لم العالم يف ثورًة أقود أن يُصنع. لم
فيه يبدعون وحر آمن آخر وطٍن عن يبحثون الذين والرجال، النساء من املتمردين

ويتمردون.

والعرشين؟ الواحد القرن يف الدين إىل العودة ملاذا

ومحاوالت الدين، قوة يف تزايٌد العدل وغياب واإلعالم والسالح املال قوة يف التزايَد يواكب
غامضة بعيدة قوٍة إىل دائًما الظاملة الحاكمة النظم تحتاج العقول. وتحجيب الوعي تزييف
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قانوٌن البرش بني والتفرقة الظلم بأن الوهم ها وأهمُّ األوهام، لنرش الظلم، لتربير مرئية غري
واالغتصاب. والنهب للطغيان البرش وضعه قانونًا وليس السماء من إلهي

داخل البيت، يف مكانها املرأة أن األنوثة، عن درجة أعىل الذكورة أن الوهم ِلنْرشِ
والغنى الفقر أن الوهم ِلنِرش دولة. رئيسة أصبَحت وإْن زوجها، تحت الرسير ويف املطبخ،

املوت. بعد السماء يف قصوًرا للفقراء وأن الرب، عند من
واإلعالم التعليم يلعب العبودية، نشوء منذ ورشًقا، غربًا الحاكمة األنظمة جميع يف
وعقولهم، الناس نفوس يف األوهام هذه لتثبيت رئيسيٍّا سياسيٍّا دوًرا والثقافة والدين
الدم، مع عروقهما يف تجري األوهام، هذه والطفلة الطفل يرضع املوت. حتى الوالدة منذ
عقله اكتشف وإن منها يتحرر أن اإلنسان يستطيع ال العظم. والنخاع املخ خاليا يف ترسخ
إال التحرُّر عن عاجَزين الوهم، أسريَي نفسه أو وجدانه يظل األَْرس، من وخرج الخديعة

واملعرفة. الفهم عىل واإلرصار واملثابرة بالجهد
دينية بتعاليَم األطفال يحقن العام التعليم يزال ال األمريكية، املتحدة الواليات يف هنا

أطاعوا. إن بالجنة إغرائهم أو األوامر، عَصوا إن الجحيم، نار من إرهابهم عىل قائمة
عىل املبني العاقل التفكري عن لتعجزها العقول، إىل واملعجزات التناقضات تدُخل
بها يؤمن أوهاٌم مكانها وتحل العقلية البديهيات تتالىش واالستنتاج. واملالحظة التجربة

الجدل. أو الشك تقبل ال حقائق باعتبارها األطفال
يؤمنون كما فعًال، حرة وأنها الحرة، بالسوق الناس أغلب يؤمن أمريكا يف هنا
أيًضا. والحروب بل العوملة، وأخريًا والرأسمالية، والديمقراطية الحرة باالنتخابات
والفقر املقدس والكتاب والكنيسة هللا وجود مثل موجودة أشياء كلها أنها يتصورون
من القادمة والعواصف والتورنيدو الهوريكني رأسها وعىل الطبيعية، والظواهر واملوت

املحيط.
حتى الناس، أغلب بها يفكر التي الطريقة تغيري عىل الجامعات يف التعليم يساعد ال
منهج تغيري يف تنجح لم الجديدة العلوم وحقائق الكون ر تطوُّ عن العلمية املعلومات

العقل. تدخل ال بأشياء الطفولة منذ األعمى اإليمان عىل القائم التفكري

املوت حتى الوالدة منذ الخوف، الخوف

الخالق، املبدع الفكر منابع الخوف يقتل الخوف، عىل واإلعالم والرتبية التعليم يرتكز
واعتباره الخوف ترسيخ عىل اللغة تساعد حاول، وإن الخوف من اإلنسان يتخلص ال
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هما والعقاب الخوف هللا. عقاب يخاف إنه يقولون هنا شخًصا يمدحون حني مثًال فضيلة،
يجتمعان ال والحب فالخوف هللا؛ حب أو املعرفة حب أو العلم حب وليس التعليم أساس

واحد. قلٍب يف
أصحاب والرجال، النساء املبدعني، من قلٌة بالعقل املحيط السجن هذا من يفلت
النفي أو السجن إىل يصل عقابًا ينال بعضهم الحقيقة. عن والتنقيب البحث، يف الشجاعة
رشد وابن وجاليليو سقراط أمثال العظيمة الشخصيات بهذه التاريخ يُذكِّرنا املوت، أو
نحن لننعم الثمن، وحياتهم أمنهم من دفعوا والذين والغرب، الرشق مبدعي من وغريهم

اليوم. الفكرية باكتشافاتهم
الكنيسة يف آياته يُردِّدون يقرءوه، أن دون املقدس بالكتاب هنا الناس أغلب يؤمن
وقد إلهيٍّا، كتابًا اعتباره عن فوًرا توقفوا وفهموه قرءوه فإن يفهموه، أن دون األحد أيام
اإليمان إىل الحاجة من الطفويل، وجدانهم من يتخلصون ال أنهم إال كله، الدين يرفضون

مرئي. وغري غامض يشءٍ العقل، قدرة عىل يعلو بيشءٍ

الروحانيات إىل العودة

زمالئي أغلب الروحانيات. عىل العودة تُسمى التي الجديدة املوجة هذه انتشار هنا من
حتى الجديدة. الروحانية الحركة هذه إىل ينتمون الجامعة أساتذة من هنا وزميالتي
إىل بالعودة يتفاخرن (الفيمينيست) املتحرر النسائي الفكر إىل ينتمني الالئي النساء
فكرٌة هو والعقل، الجسد أو والروح، املادة بني الفصل أن مدركاٍت غري الروحانيات،
باعتباره والرجل الجسد، باعتبارها املرأة بني يفصل الذي األساس وهو عبودية، وهمية
الذي املتحرر (الفيمينيست) النسائي الفكر يرفضها التي الفكرة وهي العقل. أو الروح

إليه. ينتمون

االنتخابية املعركة يف بالني وسارة أوباما باراك تديُّن

أمريكا. يف هنا والقومي، الديني التعصب يف دوًرا واالقتصادية السياسية املصالح وتلعب
يكسب حتى واليهودية، املسيحية األصولية والتيارات الكنيسة أوباما باراك تملَّق وقد
الستني الذكرى بمناسبة له، خطبٍة يف الرئاسية. االنتخابية حملته يف األصوات من مزيًدا
أمن عىل اعتداء وأي واحدة، دولٌة وأمريكا إرسائيل أن أعلن النكبة) (ذكرى إرسائيل لدولة
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إلرسائيل زيارته يف اليهودية الطاقية أوباما وارتدى أمريكا. أمن عىل اعتداء هو إرسائيل
القوة عىل قامت إرسائيل دولة أن أوباما يذكر لم قبله. أمريكا رؤساء كل فعل مثلما

وترشيده. وقتله الفلسطيني الشعب أرض واغتصاب والبطش، والعنف العسكرية
فهي األمريكي، الرئيس نائبة لتكون الجمهوري الحزب عن املرشحة بالني، سارة أما
أمر إلهية مهمًة العراق ضد الحرب تعترب إنها أوباما. باراك من خطورة أشد تديُّنها يف
أرسلها هللا وأن هللا، عند من مرشوع هو أالسكا واليتها يف الغاز ومرشوع املسيح، بها
هللا قه يُحقِّ فلن هللا بمرشوع أالسكا يف الناس يؤمن لم وإن املرشوع، لتنفذ أالسكا إىل
الحماس ويشتعل القسس، مثل الناس يف بالني سارة وتخطب جهود. من هي بذلت مهما

األخرى. األديان ضد املسيحي الديني
خطورة من ُمحذِّرين الديني، الهذيان هذا األدبية الشجاعة ذوي من قليٌل يقاوم
األصوات هذه تتجاهل الكربى اإلعالم وسائل أن إال الدين، أساس عىل الناس بني التفرقة
دابليو جورج وحكومة الجمهوري، للحزب والسياسية االقتصادية املصالح تأثري تحت

بوش.

أمريكا يف املتقدمة التحرير وحركات النسائية الحركة غياب

حركات قوى تبدَّدت املاضية، العقود خالل املتعاقبة السياسية الرضبات وطأة تحت
واإلعالم والسالح املال رشاسة زادت العالم. بالد من غريها مثل أمريكا، يف التحرير
والطائفية. والدينية واإلعالمية واالقتصادية العسكرية الحروب زادت الخادع. والتديُّن
القرن من الستينيات خالل ارتفَعت التي التحررية املرأة حركات صوت نسمع نُعد لم
وخَفت تَبعثَرت والتقدمية اليسارية التحرر حركات حتى وخارجها. أمريكا داخل املايض،
يف مؤتمراتها تنظيم يف نَجَحت التي العاملي االجتماعي املنتدى حركة رأسها عىل صوتها،

رضوري. بل ممكن جديد عالٌم شعارها: وانترش ومومباي، أليجري بورتو
منذ األمريكية، املتحدة الواليات يف وجودي خالل الحركات هذه بوجود أشعر لم

٢٠٠٧م. العام بداية
بذلك األمريكية، الكربى اإلعالم أجهزة يف يُدوِّي بالني سارة صوت سمعُت حني
من ستصحو النسائية الحركة أن تصورُت والنساء، الفقراء حقوق ضد الديني الهوس
للمعركة وتتأهب نفسها تنظيم تعيد سوف منجزاتها؛ عىل بالخطر تشُعر سوف نومها،

املقال. هذا كتابة حتى شيئًا أسمع لم أنني إال حقوقها، عن والدفاع
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عند من بكالٍم الدموية الحروب تُغطِّي األثري، َعْرب يُدوِّي يزال ال بالني سارة صوُت
يف األجنة يصنع الذي هو هللا أن هللا، إرادة ضد الطبية اإلجهاض عملية أن تعلن هللا،

العذراء. مريم السيدة رحم يف اليسوع صنع مثلما النساء، أرحام

١٩٣٧م عام طحلة كفر يف الفالحة جارتي

األمية الفالحة بجارتنا تُذكِّرني هللا، وإرادة والحمل األمومة عن بالني سارة تتحدث حني
عمري. من السادسة يف طفلة كنُت حني ١٩٣٧م، عام طحلة كفر قريتي يف

عقليٍّا، متخلف ق، معوَّ طفل أحدهم بالني، سارة مثل األطفال من خمسٌة لجارتنا كان
األطباء علم عىل تعلو هللا إرادة أن سارة مثل تؤمن الجارة كانت بالني، سارة طفل مثل
من خطورًة أشد بالني سارة أن إال السادس. طفلها تلد وهي جارتنا ماتت وقد وأدويتهم.
الرئيس، نائبة أو أمريكا، رئيسة أصبحت إن بالني سارة ألن القرية؛ يف الفالحة جارتي
من املطرودة املغتصبة الشعوب عدد يزيد سوف العالم؛ يف القتىل أعداد يتضاعف فسوف

مواردها. املسلوبة أرضها،
رؤسائهن أو الرجال، زمالئهن من خطورة أشد بالني سارة مثيالت من النساء إن
بلذٍة مرتعًشا يُدوِّي صوتها يزال ال أذني يف الطغاة. الجالدين الرجال أو أزواجهن، أو
تحلم إنها والقمع. التسليح وزيادة العراق، يف الحرب عن تتحدث وهي أورجازمية شبه
العسكري سالحها باحتضانها تفخر إنها البرتول. إراقة من أكثر العراق يف الدماء بإراقة
سواء الغابة وحيوانات البرش عىل أحالمها يف الرصاص تُطِلق إنها النوم. أثناء رسيرها يف

بسواء.

٢٠٠١م سبتمرب دروس١١ أحد

اآلالف وموت ٢٠٠١م، سبتمرب ١١ يوم نيويورك يف التجارة بُرَجي سقوط أن شك ال
بازدياد تزداد الدرس من االستفادة لكن األمريكي، للشعب قاسيًا درًسا كان األبرياء، من
رئيسيٍّا دوًرا تلعب فقط، اإلسالم وليس األديان، جميع أن هنا الناس أدرك وقد قسوته.
ر تُكفِّ دموية، متناحرة ِفرٍق إىل الناس م وتُقسِّ والطائفية، العسكرية الحروب إشعال يف

بعًضا. بعضها
حني منه أشد أمريكا، داخل من يأتي حني اإلرهاب، خطر أن أيًضا الناس وأَدرَك
القائمة اإلعالمية السياسية الدعاية تطمسه ما رسعان اإلدراك هذا أن إال الخارج. من يأتي
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اإلعالم أجهزة تبُثَّ أن دون يوم يمر ال العقول. وتعمية السيطرة أجل من التخويف، عىل
قادمة إرهابية رضبٍة من الخوف الناس، قلوب يف الخوف بث عن بوش جورج ُخطب
وتنظيم الدن بن أسامة مع اإلسالمية، األصولية التيارات صنَعتْها إسالمية قنبلٍة ا، جدٍّ قريبًا
األوهام، من الحقائق يعرفون ال الناس؛ ويتخبط الثمني الدرس يضيع هكذا القاعدة.
وهناك والسالم. باألمن للشعور الوحيد ملجأهم الكنيسة أو هللا أو الروح أو الدين ويصبح

الخوف. وطأة من األمريكي الشعب هذا إلنقاذ وحيد أمٌل
وحركات النسائية، الحركة ومنها النشاط، إىل التقدُّمية التحرير حركاُت تعود أن
حركة ومنها العالم، يف التحرير حركات وأيًضا األمريكيني، األفارقة والسود الشباب،
أن بلد، كل يف ومحليٍّا عامليٍّا اتحَدت إن يمكن، الحركات هذه العاملية. االجتماعي املنتدى
فصل شعار رفع من البد كله. العالم ويف أمريكا داخل الخطرية ة الردَّ هذه عىل تقيض
لوائح أو التعليم مناهج أو الدستور أو للقوانني مصدًرا الدين يكون أالَّ الدولة، عن الدين
أو الجنس أو الدين أساس عىل الناُس م يُقسَّ أالَّ غريها. أو االجتماعي أو السيايس العمل

الثقافية. الخصوصية ى تُسمَّ ما أو الهوية، أو الثقافة أو اللغة أو الطبقة أو الجنسية
الثقافية. والخصوصية الدين سالح مثل الناس م يُقسِّ سالًحا الهوية كلمة أصبحت
اختالفاتهم حسب الناس تقسيم مع تتعارض الحقيقية، الديمقراطية أو الحرية، إن
لتربير سالًحا أصبحت الديمقراطية كلمة لكن غريها. أو الجنسية، أو الثقافية أو الدينية
سارة تتحدث املرأة. حقوق حتى أو اإلنسان حقوق أو الدين كلمة مثل واالغتصاب، الحرب
املشاهدين ملاليني يمكن كيف املرأة. حقوق ضد كلَّها أفكارها لكنَّ املرأة حقوق عن بالني
هذا يف األكرب التحدي هو هذا والوهم؟ الحقيقة بني يُفرِّقوا أن نيوز، وفوكس إن، إن لليس

الحداثة. بعد ما وعرص والعرشين الواحد القرن

جورجيا أطالنطا،
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٢٠٠٨م أكتوبر ١٥ أطالنطا،

مسافة أطالنطا، مطار إىل مًعا لنذهب الصباح هذا «جانيت» األمريكية صديقتي جاءت
يف واالنتظار الطائرات وركوب السفر أكره أصبحُت بيتي. من بالسيارة الساعة نصف
البوليس ونساء رجال بها يقوم التفتيش، إلجراءات الخضوع هو أكره ما وأكثر املطارات،
مكان كل البوليسيف هو البوليس الجنس؛ اختلف وإن البوليس وجوه تختلف ال األمريكي.
تتغري لم األبوي. الطبقي النظام باسم التاريخ يف ُعرف ما أو العبودية، نشوء منذ وزمان
اسم يحمل أصبح وأسماؤه. وأشكاله أثوابه تغريت فقط اليوم، حتى النظام هذا فلسفة
أمريكا يف البوليسية التفتيش إجراءات الحديث. بعد ما أو الحديث، الديمقراطي النظام
عن يكشف سفرك جواز أو عربية سحنتك كانت إذا خاصة أوروبا، يف عليه هي مما أشد
أصدقاء إنهم اإلسالم، وليس العدو هم العرب نعم العرب، هم اليوم العدو عربية. أصوٍل
مة املدعِّ اإلرسائيلية املسيحية والكتلة بوش جورج بها يؤمن اإلسالمية، السعودية اململكة

بالني. سارة ونائبته ماكني جون فيهم بمن الجمهوري، ولحزبه له
ويفتحوا األحذية، عنك يخلعوا إيه» إن. و«دي. دمائك تركيب يف البوليس تشكَّك إن
رأسه قطع قبل حسني صدام مع فعلوا كما وبلعومك، وحلقك أسنانك يفحصون فمك
بيني بلد. أي يف دولة رئيس أي وال حسني صدام أساند لم املشنقة. يف عنقه وضع أو
التاريخ) يف املعرفة (قائدة حواء تأثيم منذ السنني، آالف منذ عداء الحاكمة السلطة وبني

اآللهة. مصافِّ إىل اآلثم الذكوري الجنس ورفع بالشيطان، وربطها
عن فصيل يف طالبة والعرشين، الرابعة يف شابة جانيت، هي إيلَّ الصديقات أقرب
لإلبداع حماسها يُذكِّرني األدب. يف الدكتوراه لدرجة رسالتها ز تُجهِّ والتمرد»، «اإلبداع
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السياسة، عن منفصًال الشعر يُعد لم حلمي. منى الدكتورة الشاعرة بابنتي والتمرد
أو الجنس أساس عىل الناس، بني والتفرقة الظلم عىل يتمرد سياسيٍّا شعًرا جانيت تكتب
جانيت وقالت «الهوية». ونه يُسمُّ مما غريها أو الطبقة، أو اللون أو الدين أو الجنسية

باألمس؟ الحوار شهدِت هل املطار: إىل طريقنا يف السيارة يف ونحن
املايض. العام بدايتها من كلَّها االنتخابية املعركة شهدُت بل الحوار، شهدُت طبًعا

ديمقراطية! هناك كأنما زائفة، مملة معركٌة جانيت، وقالت
املطار. بلغنا حتى بيننا، الحوار ودار

األمريكية، للرئاسة الديمقراطي ح املرشَّ أوباما، باراك بني األخري الحوار كان باألمس
ماكني. جون الجمهوري ومنافسه

األمريكي الشعب تابع معدودة. أياٌم إال نوفمرب ٤ يف االنتخابات موعد عىل يبَق لم
يف يشء وال والشهور األيام مضت املايض. العام منذ املعركة هذه وامللل الثمالة حتى
هناك كأنما والديمقراطي، الجمهوري املتنافَسني، الحزبنَي حي مرشَّ بني العراك إال اإلعالم
أو الجذور، تمس ال سطحية اختالفاٌت أنها الجميع ويعلم الحزبنَي، بني خطري اختالٌف

االستعماري. الرأسمايل النووي العسكري النظام عليها يقوم التي األعمدة
حتى االمتحان، موعد قرب إن وما األيام. مع االنتخابية، املعركة وطيس يشتد
وَخْلق النظيفة، غري االتهامات وتباُدل املهاترات مرحلة يف دائًما يحدث كما املعركة دخَلِت
املبادئ عن البعد كل بعيدة معركٌة املنافس، الخصم لرضب الصحيحة غري اإلشاعات
تشويه أو القذف أو للسب التعرُّض وعدم االحرتام، حق أو اإلنسان، حقوق أو األخالقية

العام. الرأي لدى السمعة
بأية وبيعها السلعة لرتويج السوق، حرية يُسمى ما ظلِّ يف مرشوع يشء كل لكنَّ
فقط املرأة جسد ليس واالنتخابات. اإلنسان حتى تبُاع، سلعًة يصبح يشء كل وسيلة.
العقل يُباع اإلنسان، به يكتب الذي القلم أو الرأس، داخل العقل بل الجنس، سوق يف يُباع

أكثر. يدفع ملن والقلم
ونفوسهم، املاليني عقول ر يُدمِّ ألنه الجسدي؛ البغاء من خطورة أشد العقيل البغاء

ونفسه؟ عقله تدمري بعد لإلنسان يبقى وماذا
يشء، أي حساب عىل الربح، أو املكسب هو الزائفة الحرية هذه من األسايس الهدف
عقول ماتت وإن واألدوية، الطعام وُعلب واملاء الهواء يف بالسموم جسديٍّا البرش مات وإن
الكربى، الرأسمالية الرشكات تدفع باملال. ل املموَّ الكاذب واإلعالم الزائف، بالوعي الناس
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وضمائرهم أقالمهم يبيعون الكربى. الصحف يف األعمدة وألصحاب حني للمرشَّ وعلنًا، ا رسٍّ
بالدنا. فيها بما البالد، كل يف الصحفية األعمدة أصحاب يفعل كما النفوذ، ألصحاب
من البعد أو بالقرب املقال ِسعر يرتفع وكم الرابعة، وليست األُوىل السلطة هي الصحافة

الرئيس؟!
يف اإلنسان لسمعة املدمرة باإلشاعات الشخصية» «اغتيال هو القتل أنواع أشد لكنَّ
يبعث يشء االنتخابات؛ حرية ونه يُسمُّ ما هو هذا واألُرسة. األهل لدى وكرامته، مجتمعه
ماكني جون اتهام تَمَّ وماليٍّا؟ وجنسيٍّا سياسيٍّا املرشح، سمعة تتلوث كيف الغثيان. عىل
مع زوجية، خيانٍة عىل للعثور الرسية أوباما باراك حياة يف البحث ويجري بالرشوة،
اإلخالص شديد أوباما باراك أن إال آخر، رجٍل زوجة حبذا أو الهوى، بنات من واحدة
يف اآلخرين الرجال ينافس الجنس. أمور يف زاهًدا يبدو أنه كما الذكية، الرشيقة لزوجته
خارج البارزتنَي الكبريتنَي أذنَيه رغم النساء حبه يف تقع وكم الفراش، يف وليس الحكم
ذلك من أسوأ أو عبًدا زنجيٍّا البرشة، أسود تراه بالني سارة هي واحدة امرأًة إال رأسه!

االنتخابات. هذه تُغذِّي اإلشاعات مسلًما. عربيٍّا،
وديمقراطية الكذب حرية بمعنى حرة، انتخاباٍت ونها يُسمُّ اإلشاعات من مستنقع

الخداع.
مرشوعة. وغري مرشوعة وسيلة، بأية املنافسة الشخصية قتل حرية

فيها بما العالم بالد من وغريها أمريكا يف االنتخابات هذه مثل مراًرا شهدُت لقد
تذوب كيف والحرية، التعدُّدية تحت واألحادية االستبداد يتخفى كيف وأدركُت بالدنا،
يف الناس أن وبالدهم بالدنا بني األسايس الفرق يكون ربما الديكتاتورية. يف الديمقراطية
بالدنا يف الناس يأخذ ال والفكاهات. والقفشات النكات بإطالق وتهكما سخرية أكثر بالدنا
بالدنا. يف أكثر ومكشوفة بدائية اللعبة ألن الجد؛ مأخذ غريها أو الرئاسية االنتخابات
حتى الحقيقة، إخفاء يف مبدًعا ذكيٍّا دوًرا املتقدمة التكنولوجيا تلعب أمريكا، يف هنا، لكن
تتحول الدموية االستعمارية والحروب إنسانيٍّا، ثوبًا ترتدي السجون يف التعذيب جرائم
تبدو السلع أرخص غطاء، بأجمل تغليفها يتم األشياء أقبح راقية. حضارية أعماٍل إىل

األضواء. تحت ثمينة
إىل الفسيخ تحويل العسل، داخل السم تسويق االستهالك، عىل القائم النظام إنه
كما ويسقط، داخله، من نفسه يأكل فنائه، بذور بطنه يف النظام هذا يحمل رشبات.

اآلن. له يحدث
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النافذة تركُت الوثرية، األريكة فوق ساقي ومددُت التلفزيون فتحُت املاضية الجمعة
لحفيف الناعم الهمس إال الكامل، الصمت يف ساحر الخارج يف والليل دافئ الجو مفتوحة.
الحب يشبه بيشء معبأة املطر بقطرات املبللة الزهور رائحة الشجر. أوراق يداعب الهواء
بالحب، تحلم فتاًة كنت منذ واملكان، الزمان يف بعيًدا، وأرشد عيني أغمض العمر، ربيع يف
تحت القبح ى يتخفَّ كم الفتاة تدرك ال ومكان. زمان كل يف فتاة كل مثل بالسعادة،
غزاًال! القرد من الخيال يصنع كم السماء! من مالئكيٍّا حجابًا القسوة ترتدي كم الجمال!
التجميل. عمليات رغم عجوز وجه الشاشة، فوق ماكني جون وجه عىل عيني فتحُت
عه وقَّ كبريًا بيانًا الصحف يف نرشوا األسفل، فكِّه يف رسطانيٍّا ورًما األطباء استأصل
عن (امليالنوما) مرضه إخفاء عدم ماكني جون يطالبون طبيب، آالف ثمانية بأسمائهم
يده ترتفع التجميل. جراحة رغم األيرس فكِّه تحت الورم بقايا أو الورم يظهر الناخبني.
غريمه مثل الحركة خفيف شابٍّا يبدو أن يحاول جدوى. دون يُخفيه كأنما منه وعي دون
بالتهاب مصابتنَي ساَقني فوق يتأرجح الهرم املنهك جسده جدوى. دون أوباما، باراك

املفاصل.
ليست الزمن. مع املرتخية وجهه عضالت ارتعاشة مع فكِّه يف الورم يرتعش
كبار بعض يتمتع وكم السحر، واكتمال النضوج قمة هي بل نظري، يف عيبًا الشيخوخة
من جاذبة أكثر عينَيه، يف بالربيق كان، الحكيم توفيق الشباب! من أكثر بجاذبية السن
جاذبية أكثر العميق األبيضوصوتها بشعرها كانت، القلماوي سهري به. املحيطني الشباب

بها. املحيطات الشابات من
القبح. تصنع التي هي الجسد ال العقل شيخوخة

اآلذان تلتقط حتى فمه ماكني جون يفتح إن ما الوجه، مالمح يُشوِّه أيًضا الكذب
السمان القطط حماية يف يشارك الباليني، أصحاب من واحد هو والتناُقض. املراوغة رائحة
الحزب أقطاب من غريه مثل الكربى، والرشكات البورصة يف واملضاربني سرتيت، وول يف

الجمهوري.
باللوائح، التقيُّد دون لألثرياء الحرية إطالق عىل االقتصادية ماكني جون خطة تعتمد
أرباحهم، زادت أعمالهم اتسَعت إن األموال، أصحاب أن بحجة عليهم، الرضائب وتخفيف
العمل فرص توفري عىل قدرتهم وزادت للفقراء، مساعداتهم زادت أرباحهم زادت وإن

التأمينات. من مزيًدا تمنحهم أن للدولة يمكن كما الرابحة، رشكاتهم يف للعاطلني
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هي هذه الخاصة. والرشكات األعمال وأصحاب األموال أصحاب لدى الدولة تعمل
وإىل واألفريقية، العربية بالدنا إىل العالم، بالد إىل تصديرها تم وقد األعمال، رجال دولة

برلني. حائط سقوط بعد وروسيا والهند الصني
تأخذ الدولة عىل عالًة أو عاطًال تعيش أن حرية الرأسمالية، حرية هي وهذه
حقوقك منك لتأخذ املالليم الدولة تعطيك الفقر». «بدل ى يُسمَّ ما أو شاب، وأنت معاًشا
مساعدة أو منحة يقبل فال اإلنسان، كرامة يحفظ منتج بعمٍل التمتع حق أولها اإلنسانية،
لكن املبدع، املنتج للعمل العليا املؤهالت يحملون شباب من كم األغنياء. من حسنة أو
توفري يف النظام يفشل االقتصادية. األزمة تفاقم مع يوم وراء يوًما تتزايد البطالة معدالت
تقليل أو الناس، بني الفرص تكافؤ أو االجتماعية، العدالة بتحقيق فكيف العمل، فرص
املثقفون الوسطى: الطبقة فيها بما الكادحة، والطبقات الثرية الطبقة بني املتزايدة الهوة
الكادحني، الفقراء ضمن هؤالء أصبح املجاالت؟ جميع يف واملبدعون الجامعات وأساتذة

األمريكي. الفلك يف الدائرة البالد من وغريها بالدنا يف يحدث كما
وجهها الشمع، من تمثال مثل زوجته تقف اليمني، ناحية من ماكني، جون خلف
جورج شفتَي تشبهان مشدودتان، الكهربائية. كاألسالك رفيعتان، شفتاها ممتقع، طويٌل
حد إىل القاطَعني السلَكني بهذين الشفتنَي؟ بهاتنَي زوجها تُقبِّل كيف بالضبط، بوش دابليو
خاليتان عيناها الجمال. من عاطلة تبدو التجميل، وعمليات واملاكياج األلوان رغم البرت؟
خلفه الواقفة بالني) (سارة زوجها نائبة عينها بطرف ترمق بالخواء، مليئتان التعبري، من
واحد. رجٍل وراء تقفان امرأتنَي بني صامت باهت بلوٍن الغرية تتخفى اليسار. ناحية
أو السكرترية أو املساعدة أو النائبة األخرى: املرأة من أقل مكانٍة يف دائًما الزوجة تكون
الزوجة ثمن األدنى. الدرجة يف الزوجة تظل األخرى املرأة كانت أيٍّا العشيقة. أو الصديقة
قيمة وانخفاض األسعار ارتفاع ومع األثمان، أبخس هو األبوي الطبقي النظام ظل يف

الزوجات. ثمن من أعىل البيوت يف والخادمات املومسات ثمن يصبح اإلنسان
ماكني. جون زوجة السيدة وجه يف العضالت حركة أدبي باستمتاٍع أتابع

إال عمل لها ليس زوجها؟ وراء كالصنم الرفيع، الحاد بأنفها املرأة، هذه تقف كيف
مع عليه، بالبصق تهمُّ كأنما أوباما، باراك اسم تسمع حني اشمئناٍط يف بوزها تمطَّ أن
سقوط عالمة املدبَّب الطويل بظفرها أسفل، إىل األوسط وإصبعها وجهها عضالت تحريك
وجهها بعضالت لتلعب فقط زوجها حزب من رة مؤجَّ هي هل سافلني. أسفِل إىل أوباما

االنتخابات؟ لعبة يف وإصبعها
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تُلقي فهي األقل؛ عىل الكالم يف َدوٌر لها «النائبة»، بالني سارة األخرى، غريمتها إن
بصوتها سوقية كلماٍت أو العارشة، الدرجة من خطبًا كانت وإن الناخبني، عىل خطبًا

ماكني. جون لرئيسها القوي املنافس أوباما باراك ضد مسترتة شتائم املرسسع،
باب يف النسوة برششحة تُذكِّرني أوباما، تهاجم وهي وأصابعها، يَديها حركات
أبيه دين اإلسالم، تهمة به تُلصق أوباما، لباراك التهم بالني سارة تكيل الشعرية.
عربي أنه سارة السيدة تدَّعي األمريكية. أمه دين عىل مسيحي أنه مع الكيني، األفريقي
إنه تقول ملاذا؟ اإلرهاب، تهمة به تُلِصق املائة. يف مائة إرسائيل مع أنه مع السامية، ضد
الحزب أعضاء لها ق يُصفِّ عمره! من الثامنة يف كان حني رسية بمجموعٍة عالقة عىل كان

اقتلوه! اإلرهابي! الخائن! بعضهم: ويهتف الجمهوري
القاتل يهرب وكم وارد، الجسدي السيايس االغتيال اغتياله. عىل علني سافر تحريٌض
قتل َمن أحٌد يعرف لم اليوم حتى أحد! يعرفه أن دون البوليس، عليه يقبض أن دون
عىل مسدسه الشارع يف رجل صوَّب وباألمس كينج. لوثر مارتن قتل ومن كينيدي جون

صغري. شابٍّ صدر فوق أوباما باراك صورة
سارة السيدة تنام ميتًا. وسقط النار عليه أطلقت كأنما زهو، يف بالني سارة وتبتسم
«مع حزبها شعار نفسها عىل تطلق كاألورجازم. القتل لذة تستشعر بندقيتها، محتضنة
إلنقاذ كان وإن اإلجهاض»، «ضد أي األم»؛ بطن يف الجنني حياة «مع ويعني الحياة»
زواج دون بالني) (سارة ابنتها حمَلت وقد كبري، رجٌل اغتصبها عرشة الرابعة يف طفلة
اإلجهاض؛ ضد أنها الناخبني أمام بالني) (سارة أمها وتفاخرت عاًما، عرش تسعة وعمرها
املوت. مع وليست الحياة مع بالني) (سارة ألنها ابنتها؛ بطن يف الجنني تجهض لم ولهذا
كائنًا تصبح لم التي النطفة حياة مع بعُد، تتشكل لم التي الخاليا حياة مع إنها
ال التي األخرى البالد يف واألطفال، والنساء الرجال األحياء من اآلالف قتل مع لكنها حيٍّا،

املسيحي. ودينها األمريكية بجنسيتها تتمتع
الشعب مشاعر يُعبِّآن ماكني، جون مع املنصة فوق ترصخ بالني) (سارة سِمعتُها
فلسطني يف للبرش الكاملة اإلبادة حتى العسكرية للحرب األخرى، الشعوب ضد األمريكي

وإرسائيل. أمريكا مصالح يُهدِّد من وكل وباكستان، وأفغانستان وإيران والعراق
كنت إذا تفعل ماذا هجوم ألي تعرَضت إرسائيل أن لو السؤال: عىل ماكني جون رد
ال ال، ورصخ: ماكني جون تشنَّج األمن؟ مجلس موافقة تنتظر هل األمريكي؟ الرئيس

فوًرا. للتحرك للجيش األمر أعطي وإنما أحًدا أنتظر ال األمن. مجلس أنتظر
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عىل يرسم وهو فقال الفلسطينيني؟ عىل إرسائيل اعتدت لو تفعل وماذا فتاة: سأَلتْه
الحوار بعد أحد. عىل تعتدي ال ابنتي، يا مساملة دولٌة إرسائيل املالئكة: ابتسامة وجهه
هذه إىل األمريكي الشعب ينخدع ال ماكني، جون من أكثر أصواتًا أوباما باراك ربح األخري
بأنوثتها تلعب املزدوج، دورها يف بالني سارة تنجح لم األكاذيب. دائًما تنجح ال الدرجة،
جانيت قالت إغراء. يف بعينها وتغمز العايل كعبها فوق تهتز أخرى، تارة وبذكورتها تارة،

الفياجرا. حبوب من أكثر ماكني جون أنعَشت بالني سارة أنوثة إن
املتكررة الحوارات والزهق، بامللل الشعور حتى بالناس، االنتخابية اللعبة تميض
املالية. واالختالسات الزوجية والخيانات الجنسية الفضائح واملسترتة، املكشوفة واألكاذيب
أمام يقف األبوي. الطبقي النظام هذا ظل يف زوجته، يخون أن منهم الرجل يعيب ال
الرأس منكَّسة خلفه تقف زوجته خجل، أو حياء دون الرأس مرتفع التلفزيون، عدسات

هو. وليس الخيانة اقرتفت التي هي كأنما العني، مكسورة
يف األسماء تسجيل عن للمسئولني املحاكمة هو الشاشة عىل شهدُت ما أغرب لكن
من عدد يف الكشوف لهذه خطرية تزويٍر عملياِت اكتشاف تم لقد االنتخابات. كشوف
«رسة يسمونها األخرية الوالية هذه وميزوري. وميشيجان أوهايو والية منها الواليات،
األصولية املسيحية الكتلة فيها ترتكز Buckle of the Bible BELT املقدس» الكتاب
ميزوري جامعة رئيس قام وقد بالني، وسارة ماكني وجون بوش جورج لحزب املساندة
أديل (الدكتورة اآلداب كلية عميدة معي َعته وقَّ الذي العقد بإلغاء املايض٢٠٠٧م يونيو يف
املحارضة سمع الجامعة رئيس ألن ملاذا؟ بالجامعة. زائرة أستاذًة ألكون هريست) نيوسان
لم له. املساندة األصولية املسيحية والكتلة بوش، جورج سياسة فيها ونقدُت ألقيتُها التي
والناخبات. الناخبني أسماء تسجيالت يف التزوير عن التحقيقات أتابع وأنا بالغربة أشعر
حدث االنتخابات، كشوف يف أسمائهم لتسجيل بالدنا يف قبورهم من املوتى يخرج وكما
(أكتوبر الشهر هذا اإلعالم وسائل يف الفضيحة ُكشفت الديمقراطية. أمريكا يف أيًضا هذا
العالم إىل عاملنا غادروا أصحابها أن رغم لالنتخاب تسجيلها تم األسماء آالف ٢٠٠٨م)،
الجامعة صحيفة يف كاريكاترييٍّا رسًما ورأيت بالدنا، يف يحدث كما النكت وانطلَقت اآلخر،
كتب الصورة تحت السجل. يف به ع يُوقِّ قلٌم ومعه القرب من يخرج عظميٍّا هيكًال ر يُصوِّ
فوق مات أن بعد املسيح يسوع بُعث وقد املوت من اإلنسان يُبعث ال وملاذا الرسام:

يميش؟ القرب من وخرج الصليب،
يف هنا األخرى الفنون مثل كبرية، بحريٍة يتمتع الكاريكاتري فن إن القول يمكن
بعد بوش، جورج من ساخًرا كاريكاتريًا رأيُت وقد فرديٍّا. عمًال يكون أن برشط أمريكا،
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الهند، يف املعيشة مستوى يف ن التحسُّ بسبب نتجت األخرية الطعام أزمة أن ترصيحه
الهند، يف األمريكيني السياح من مجموعة الفنان رسم للطعام. الهنود استهالك وزيادة
عظمية هياكل الهنود، األطفال بعض إىل يشريون منتفخ، بطنه الجسد، سمني منهم كل
يف ألنفسهم السياح يقول الفضالت. عن بحثًا قمامة صفيحة يف ينبشون الجوع، شدة من

ينبغي! مما أكثر يأكلون أصبحوا الطعام، أزمة سبب هم هؤالء ضيق:
رفع يف البالد، جميع يف السيايس النقد يف بارًزا دوًرا واألدبي الفني اإلبداع يلعب
نشوء منذ ومكان، زمان كل يف والتمرد اإلبداع بني عالقة هناك العام. الرأي لدى الوعي
األمور، كل يف الجدل وإثارة النقد يف بارًزا دوًرا والفن اإلبداع يلعب اليوم، حتى العبودية

الدينية. واملقدسات السياسية املحرمات فيها بما
آخر. حديٌث ولهذا
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٢٠٠٨م نوفمرب ٢٧

مدينة ومنها األطلنطي، للمحيط الرشقي الجنوب مدن يف كاملعتاد الخريف شمس أرشَقت
وأكثر. عاَمني منذ أعيش حيث جورجيا والية عاصمة أطالنطا

من األخري الخميس يوم ألن «أندرونيكا»؛ قالت كما الشمس وترشق الدفء يشتد
نقدم ألننا إلينا الشمس واملسيح هللا يرسل واملسيح، هلل الشكر عيد هو عاٍم كلَّ نوفمرب
الرببشة تُذكِّرني بعينيها. ترببش وهي أندرونيكا تقول هكذا الشكر. عيد يف الشكر لهما
بعض وتالوة التمتمة وهذه البالد، كل يف األديان ونساء رجال من لكثري العيننَي بحركة
املسيحية للكتلة متحمسة عضوٌة أندرونيكا السائدة. الدينية الكتب من املقدسات اآليات

الجنوب. يف املقدس الكتاب حزام تحت السائدة
أُشاكسها: أن أحب

نوفمرب؟ كل األخري الخميس واملسيح هللا األمريكيون يشكر أندرونيكا يا ملاذا
أمريكي عيٌد هو الشكر فعيد باألمس؛ نيويورك يف أُرستها إىل تسافر أن قبل سألتُها
عيد يف يحدث (كما الشكر هذا العالم يف املسيحيون أو األوروبيون يشاركهم ال بحت،
وحدهم العائلة أفراد به يحتفل بحت، عائيل عيٌد هو املسيح)، ميالد عيد أو الكريسماس

العائلة. خارج من أو أجانب ضيوٍف دون
األمريكية، املتحدة الواليات أنحاء جميع يف عائالتهم إىل األمس منذ الجميع سافر
بها يحظى ال نعمًة الوحدة تبدو وحدي. يل الكامباس) ونه (يُسمُّ الجامعي الحي أصبح
يف الزحام، عن الناتج الضجيج كرهُت طفولتي. منذ الوحدة أنشد وكنت ينشدها، من إال
العمل ومكان والشارع املدرسة يف الزحام منه أشد شديًدا، والزحام كبريًا العدد كان البيت
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األوتوبيسات، القطارات، املرسح، السينما، النادي، اإلنسان: إليه يذهب آخر مكاٍن وأي
سنوات العمل يف شقيُت وكم باملوتى، مزدحمة والقبور املدافن حتى العامة، املراحيض
مثل طفولتي، منذ الرشيك كرهت نعم، رشيك. دون مقربتي ألشرتي والكهولة الشباب
خرباء لغة حسب الرشاكة أو املشاركة أو الرشكة يقبلون ال التاريخ يف العظام اآللهة

الحديثة. بعد وما الحديثة الرأسمالية التنمية
بيت كل فوق املدينة، من ضجيًجا أكثر أصبحت لكنها هادئة طفولتي يف القرية كانت
ليَل يرصخ (ميكروفون) صوت مكرب بالروث املعجون التبن من كوخ أو النيِّئ الطني من
واالبتهاالت والدعوات، التواشيح منها ارتفاعها، شدة من التقاطها يمكن ال بأصواٍت نهاَر
نعم الطالق. أو الزواج حفالت يف والغناء والرقص الطبول ومنها الكوارث، أو املآتم يف
من عاًما عرش خمسة بعد الطالق، عىل حصَلت زوجٌة أقامته حفًال قريتي يف شهدُت
نعمٌة الطالق الرحم: صلة بها تربطني التي الزوجة هذه يل قالت املحاكم. عىل الدَوخان

السوء. جليس من خريٌ الوحدة دكتورة. يا
الوحدة أن مع الوحدة، من خوًفا تعاسة يف مًعا يعيشون وزوجات أزواٍج من كم
ال ألننا املوت مثل الوحدة نخاف نحن يعيشها، من إال الوحدة قيمة يعرف ال نعمة،
أوراق رائحة الخريف، برحيق أستمتع أميش وأنا تمهلُت نعيشهما. ال ألننا نعرفهما؛
تحت تموت أن أخىش برفق عليها أدوس الطيف، بألوان األرض تفرش الساقطة الشجر
يف الذهبية الفضية الصغرية األسماك مثل حية، كائناٍت مثل تتحرك بها أُحس قدمي،

الشمس. تحت قاعها يلمع صافية بحريٍة
الرحيق هذا النهائية، االنتفاضة الغزال، دم بلون الحمراء الشجر ورقة تنتفض

املوت! لحظة الشذا هذا يف الحياة خالصة ترتكز الرحيل، قبل األخري
الطريق، يف الساقطة لألشياء امُلبِدع الوداع ة قمَّ يعرفوا لم الوحدة يعرفوا لم الذين
تحت متألقة عيناها تربق ِسحلية أو األخري، نفسها تلفظ صغرية شجٍر ورقَة كان وإن
سألتني وقد الحب، مثل يعيشها من إال الوحدة يعشق ال األرض. يف الذوبان قبل الضوء
واألهل؟ الوطن عن بعيًدا الغربة يف هنا وأنت بالوحدة تشعرين أال يوم: ذات أندرونيكا
لوال جميلة، الحياة كانت ما املوت جمال لوال املوت، مثل األوهام أحد الوحدة لها: وقلُت
تردِّي لم أندرونيكا يا لكنِك والتقدم. والخلق واإلبداع التأمل عمق كان ما الوحدة روعُة
أشعر أنني دكتورة يا لك أعرتف أندرونيكا: وقالت الشكر؟ عيد يف الشكر ملاذا سؤايل: عىل
هللا من قريبة أنني أشعر هنا أطالنطا؛ يف هنا من أكثر نيويورك يف عائلتي وسط بالغربة
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يشكرون وال الكنيسة، إىل يذهبون وال يؤمنون ال نيويورك يف وأخواتي وأمي أبي واملسيح،
واجب! لهما الشكر الشكر! عيد يف واملسيح هللا

أندرونيكا؟ يا ملاذا -
أمريكا! إىل جاءوا الذين األوائل املهاجرين نرصا واملسيح هللا ألن -

األوائل؟ املهاجرون انترص َمن عىل –
عىل انترصوا تقول: ثم األمريكي، التاريخ يف عالية شهادًة تحمل التي الفتاة وتسكت

األصليني! السكان
الشكر يستحق إنساني عمٌل املهاجرين بواسطة األصليني السكان إبادة وهل –

أندرونيكا؟ يا
القضايا إال يساندان ال واملسيح هللا لكن ال بالطبع تقول: ثم طويًال أندرونيكا تسكت

العادلة. اإلنسانية
التناُقض؟ بعض أندرونيكا يا كالمِك يف ترين أال –

التناُقض، أساسها والحياة متناقض التاريخ لكن دكتورة يا تناُقٌض هناك نعم، –
والربابرة الهمج أن لو تصوري البرشية، األجناس من لألرقى دائًما يكون النرص إن ثم
النهضة حدثت ملا البرش من غريها عىل أوروبا انتصار لوال األوروبيني؟ عىل انترصوا
اإلنجليز ألن اإلنجليزية؟ اللغة أمريكا يف نتكلم ملاذا اليوم، نعيشها التي والعلمية الفكرية

اآلخرين. املهاجرين من غريهم عىل تغلبوا أمريكا إىل هاجروا الذين
أندرونيكا؟ يا بماذا تغلبوا –

والتقدم. والذكاء بالعلم تغلبوا –
للتاريخ؟ دراستُِك هي هذه هل سألتُها: –

اآلخرين عىل السيطرة من وتمكَّنوا أمريكا إىل جاءوا من أول اإلنجليز كان نعم. قالت:
السائدة. هي اإلنجليزية اللغة وأصبَحت

وأن دائًما، املنترصون يكتبه التاريخ أن أندرونيكا تعرف لم للتاريخ دراستها رغم
فرنسا من أمريكا إىل املهاجرين أوائل جاء أمريكا. إىل املهاجرين أول يكونوا لم اإلنجليز
من هربوا فلوريدا، يف النخيل شاطئ إىل عاًما بخمسني اإلنجليز سبقوا ١٥٦٤م، عام
كان ١٥٦٠م. عام منذ بالدماء أوروبا أغرقت التي والربوتستانت الكاثوليك بني الحرب
فرنسا، يف الحرب من لنجاتهم أمريكا يف واملسيح هلل الشكر عيد أقاموا من أول الفرنسيون
عىل الربوتستانت نرصا واملسيح هللا لكن كارولني، باسم كاثوليكية مستعمرًة وأَنشئوا
األمريكي التاريخ من وسقط اإللحاد، بتهمة كارولني يف الفرنسيني ذبح تم الكاثوليك،
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لسوء لكن الشكر، عيد بدءوا الذين الفرنسيون املهاجرون دورهم: اإلنجليز زحف تحت
يف ذبحهم تم حتى فرنسا يف املوت من إنقاذهم عىل واملسيح هللا شكروا إن ما حظهم
يف املسيحية تاريخ يغرق الغارقة. السفن من نَجوا الذين الفرنسيني مئات مع أمريكا
والربوتستانت، الكاثوليك بني والثروة الحكم عىل الرصاع خالل املراق بالدم وأمريكا أوروبا

الزمان. من قرننَي من ألكثر
يدعو الذي املسيحي بالدين عالقة لها ليس سياسية رصاعاٌت هذه أندرونيكا: وقالت
بالراحة أشعر أنا األيمن. خدك عىل يرضبك ملن األيرس خدك وإعطاء والتسامح املحبة إىل
ماريون. القسيسة وأحاديث اإلنجيل تالوة إىل وأستمع الكنيسة إىل أذهب حني والسالم
بني يفرق لم املسيح ألن الكنيسة؛ يف املقدس القس منصب الرجل مثل تحتل املرأة أصبحِت
القوانني. جميع يف الرجل مع تساوت األمريكية املرأة أن السبب هو وهذا والنساء، الرجال
أصبح أن ل أُفضِّ لكني أوباما، باراك مثل أمريكا رئيسة أصبح أن يمكن أنني أشعر أنا
أتعرفينها قديسة املرأة هذه ماريون. سيسرت مثل أطالنطا يف هنا الكنيسة يف قسيسة
دعاءها واملسيح هللا يتقبل واملسيح. باهلل صلة عىل إنها عنها؟ تسمعي أَلْم دكتورة؟ يا
وأنزل الجفاف أيام املايض العام دعاءها هللا تقبل وقد واألم، األب من املحرومني إلنقاذ
األبله قريتي مجذوب صوت يشبه أندرونيكا صوت أصبح وجورجيا! أطالنطا عىل املطر
الفالحة جدتي وكانت املايض، القرن من األربعينيات يف طفلة كنُت حني بالقمل، امليلء
حرامي أنه كما بالخزعبالت، يؤمن ألنه عقل بال إنه قائلة عليه وتضحك بالعصا ترضبه

هللا. أولياء أحد أنه مدعيًا السوق يف ويبيعها املوتى أكفان يرسق أيًضا
النيويورك جريدة يف رأيتها كروم» ماريون «باستور للقسيسة كبرية صورة أنىس ال
عاصمة أطالنطا مدينة قلب يف والنساء الرجال مئات تتقدم ٢٠٠٧م) نوفمرب ١٤) تايمز
القرن يف أمريكا يف حدث هذا املطر، إلنزال طلبًا واملسيح هلل صالة يف جورجيا، والية

والعرشين. الواحد
بالضبط قليلة، أياٍم بعد املطر ونزل صالتها واملسيح هللا تقبل أندرونيكا: وقالت
أطالنطا يف هنا تاريخي يوٌم هذا ٢٠٠٧م. نوفمرب ٢٢ الخميس املايض الشكر عيد يوم
طويلة عسرية شهوٍر بعد واملسيح، هللا بأمر السماء من هطلت األمطار ألن دكتورة؛ يا
أطالنطا يف البرش، نحن لنا الرشب مياه بل فقط للزرع ليس املاء، وانحباس الجفاف من
منخفٌض وهي النيز، بحرية من القادم املاء يرشبون السكان من ماليني خمسة األقل عىل
تلجأ وقد الجفاف، يعم قد شهور عدة املطر غاب إن العام، وراء عاًما املياه منه تتبخر
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هللا غضب إذا الناس، عىل املاء لتوزيع بطاقات عمل إىل املحلية جورجيا والية حكومة
املطر. ينزل ولم جورجيا سكان عىل واملسيح

والطبقات الفقراء عىل بالدنا يف والزيت السكر لتوزيع التموين بطاقات تذكرُت
عىل للحصول التموينية ببطاقتي مراهقتي تاريخ سجل يف أحتفظ زلت ما العاملة،
شقتي من أميش كنُت واألرز. والسكر والزيت الصابون من شهر كل املقررة حصتي
الشارع ناصية عىل «اليماني» بقالة إىل بالجيزة مراد شارع يف الخامس بالدور الصغرية
أعود فارغة، بالستيك وزجاجات أكياس داخلها ور، الدمُّ القماش من كبرية حقيبًة حاملًة
املرشوعة حصتي عىل للحصول سعادتي كانت قلبي. عىل خفيفة ذراعي عىل ثقيلًة بها

املرشوع. غري الجنس أو الحب سعادة من أكثر التموين من
يف ٢٠٠٧م العام طوال صورته أرى فكنُت بارك» سوو أوك «الباستور القس أما
كاملة، صفحًة يحتل األسبوعي، شبه الكبري مقاله رأس عىل تايمز، النيويورك جريدة
املقاالت هذه أتابع كنُت املنتظمة. صالته عن الناتجة السماوية املعجزات عن فيها يتحدث
أحد والعرشين؟ الواحد القرن يف أمريكا يف الناس عىل األوهام هذه تُنرش كيف باندهاش،
بارك سوو أوك القس أن ٢٠٠٧م) سبتمرب ١٠) تايمز النيويورك يف املنشورة األوهام هذه
الناس ِمن املئات مع وأنه ديدوك، جبل فوق املحتاجني، بعض إليه يلجأ مركًزا يقيم كان
عن بحثًا األرض لحفر العلم وأدوات واملهندسني والعمال الدوالرات وآالف الجهود بذلوا
األرض بطن يف توغل الحفر أن رغم ماء قطرة هناك تكن لم جدوى؛ دون ماء، ينبوع
وفجأة املاء، يرسل أن هلل والدعاء للصالة بارك سوو أوك القس لجأ وأخريًا ا. جدٍّ عميًقا
الطويل مقاله القس ويختم كالنافورة! األرض بطن من املاء انبثق هوب! الصالة! بعد

العلم. أدوات من فاعلية أكثر والصالة اإليمان أن عىل مؤكًدا
البداية منذ للصالة تلجأ لم سيدي يا ملاذا ا: ملحٍّ سؤاًال القس هذا أسأل أن أردُت وقد

األرض؟ يف الحفر عمليات عىل واألموال العلمية الجهود إنفاق قبل

الذقون وأصحاب العقول أصحاب

بطرد الفاتيكان من قرار صدر ٢٠٠٨م) (أكتوبر املايض الشهر خالل قليلة، أياٍم منذ
بورجيوس) روي (اسمه الدين خدمة يف عاًما وثالثني ستة عمره من أفنى أمريكي قسيٍس
اغتصبوا الذين الكبار، الرجال من القساوسة حتى قسيس. يناله أن يمكن عقاب أقىس

القس؟ هذا جريمة كانت فماذا العقاب! لهذا يتعرضوا لم أطفاًال
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أعطاه القسيس! منصب إىل الكنيسة يف املرأة صعود عىل وافق أنه جريمته كانت
إال العقاب، من لينجو عنه والرتاجع بالخطأ االعرتاف أو للندم فرصة الفاتيكان رجال
الفاتيكان عىل وردَّ الندم، ورفض الرتاجع رفض عاًما السبعني قارب الذي القس هذا أن

هيَّاب: غري عاٍل بصوٍت قائًال
للنساء؟ يمنحه ولم القسيس منصب منحكم هللا أن تدَّعوا حتى رجال يا أنتم من

حمالت يف وسافر متعددة، بالٍد يف املسيحي الدين «روي» يس القسِّ هذا خدم لقد
أجل من التفرقة، ضد ليناضل أمريكا بلده إىل منهما عاد والسلفادور، بوليفيا إىل تبشريية
التسليح يعارضون والرجال، النساء آالف حوله من جمع االجتماعية. والعدالة السالم

للصحف: روي القس وقال البرش، بني الفروق بإلغاء ينادون والحروب،
القس أفاق ثم بالغثيان. شعرت الفاتيكان من أكتوبر ٢١ يف الخطاب جاءني حني
الفاتيكان، مواجهة يف بالقوة ُروي يشعر أندم! لن قائًال: الخطاب عىل وردَّ ته ُغمَّ من
وأمريكا أوروبا يف والرجال النساء من كبرية أعداٌد معه املعركة، هذه يف وحده ليس فهو
سياسية قوٍة يف أنفسهن يُنظِّمن الكنائس داخل النساء بدأت أن بعد ٢٠٠٢م، عام منذ
بعض يف القسيس منصب عىل النساء بعض وحصَلت الذكوري، التقليدي للتدين مناهضة
من املعلوم عىل والخروج بالردة الكنائس تلك حينئذ البابا اتهم وقد أوروبا، يف الكنائس

قائًال: الثاني يوحنا البابا وأعلن الدين،
هذا إعطاء كنيسٍة ألي يحق ال لهذا قساوسة؛ ليكونوا فقط الرجال املسيح اختار لقد

للنساء! املقدس املنصب
يرتاجع، لم لكنه الُقسس، بها يحظى التي والدينية املالية امَليْزات من الكثري ُروي َفقَد
جأش: برباطة أعلن لكنه ابنه، مستقبل لضياع عاًما وتسعني خمسة البالغ أبوه وبكى

والسلفادور، بوليفيا أحراش ومن فيتنام، حرب من سامًلا «ُروي» ابني هللا أعاد
الرجال بني املساواة أجل من الفاتيكان، ضد األخرية معركته يف ابني هللا يحمي وسوف

البرش! بني كلها الفروق وإلغاء والنساء
ُروي بها تحىلَّ التي اإلنسانية الصفات بهذه والسياسة الدين رجال كل يتحىلَّ ال ملاذا
هللا يتحول ملاذا األديان؟ رجال كل لدى واملساواة العدل رمز هو هللا يكون ال ملاذا وأبوه؟
النساء بني األخص عىل البرش، بني للتفرقة وسيلة إىل النساء) (وبعض الرجال بعض لدى
والقتل والتكفري للبطش أداة الدين أصبح والعرشين الواحد القرن هذا يف ملاذا والرجال؟

الناس؟ بني والتفرقة
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هو ربنا أن املدارس تدخل لم التي الفالحة جدتي أدركت املايض القرن بداية يف
الذكاء التعليم مناهج تفقد هل الرديئة؟ املدارس يف املشكلة هل بالعقل! عرفوه العدل
الديني؟ التعليم مناهج أم السياسة؟ مناهج هي هل والتلميذات؟ التالميذ لدى الفطري
التعليم؟ ونظام والدين بالبوليس وحكامها مصالحها تحمي نشوئها منذ الدولة إنها أم
العصور يف نشوئهما منذ األبوية والعائلة الدولة عليه قامت الذي املقدَّس الثالوث هذا

والجنوب. والشمال والغرب الرشق يف اليوم، حتى العبودية
إال بالتعليم النهوض يحَظ لم أمريكا، يف بالتعليم النهوض أهمية أوباما يدرك لم
الذي هو الجيدة باملدارس الجيد التعليم أن رغم الرئايس؟ برنامجه من الخامس بالبند
الجماهري بها أقنع التي القدرة هذه وثقافية، فكرية قدرٍة من عليه هو ما إىل أوباما رفع
لرجال تكن لم الحكم كريس إىل أوباما حمَلت التي األصوات أن والشباب، النساء من
والتقاليد املتخلف الفكر رواسب من املتحررة الشابة العقول وصاحبات أصحاب بل الدين،
أمريكا يف السائدة القوى ليخدم األبيض البيت إىل حملوه عمن أوباما يتخىل هل البالية.
هذه أوباما يخدم هل الكنائس؟ يف الذقون أصحاب من وأعوانهم األموال أصحاب من
باسم ُعرف ما نشوء منذ الدول أغلب يف الحكام أغلب يفعل كما بالعدل ي ويُضحِّ القوى

الدولة؟
األخرى البالد عىل وأمريكا أوروبا ق تفوُّ أن والحديث القديم التاريخ أساتذة يُؤكِّد
هنا الذقون. أصحاب عىل العقول أصحاب وتغلُّب العلمية، النهضة بسبب إال يحدث لم
ذقون، لهم وليس عقول لهم قسم قسمان، العالم سكان املعري: العالء أبي قولة أتذكر
بد ال وكان طفولتي، منذ املقولة هذه يُردِّد أبي سمعُت عقول! لهم وليس ذقون لهم وقسم
هذه أن إال بالدنا، يف والتلميذات للتالميذ تُدرَّس أن رشد وابن املعري العالء أبي ملؤلفات
الكتب من أمثالها مع ساعَدت أوروبا، يف اآلخرون وأخذها مدارسنا، يف ُمنعت املؤلفات
أصبحِت فقد نحن أما أمريكا. إىل ومنها أوروبا يف الفكرية النهضة تحدث أن املتقدمة
العالء أبو وأصبح واملفكرات، املفكرين عقاب هو الجحيم نار يف والحرق عىص، ملن العصا

بقية. وللحديث امللحدين، الكفار من رشد وابن
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أوباما؟ يفعرصباراك

أطالنطا إىل النرويج من

٢٠٠٩ فرباير ٢٧ الجمعة أطالنطا

من الشمايل الجزء يف نوردهايم مدينة إىل قصرية رحلٍة من باألمس، أطالنطا إىل عدُت
أكرب من يُعترب الذي الدويل، الطالب مؤتمر يف رئيسية كلمٍة إللقاء ُدعيُت لقد النرويج،
والطالبات الطلبة من بآالف مكتظة الواسعة القاعة كانت الشبابية، الدولية املؤتمرات
ِسِني أنىس الثلوج، فوق معهم وأميش الشباب بني شبابي أستعيد العالم. بالد جميع من
الليل يف تتحرك رأيتها النارية الشعل آالف النار. من ُشعلًة مثلهم وأحمل املديد، عمري
٢٠٠٩م فرباير ٢٢ ليلة الصامتة الشباب مسرية ونها يُسمُّ رأيس، منها الرءوس آالف فوق

العالم. يف السالم أجل من
بالربد، أشعر ال العمر، نهاية إىل كأنما وأميش وأميش الثلج، يف تغوصان قدماي

السالم. أجل من وحماسهم الشباب حرارة من الدفء أستمد
العدل تحقيق دون يتحقق أن يمكن ال السالم إن كلمتي يف لهم قلُت الصباح، يف
فلسفة هو عدٍل دون السالم إن الصغرية. األُرسة أفراد وبني الكبري العالم يف الدول بني
شائعة كبرية أكذوبٌة هو عدل دون السالم اليوم. حتى العالم نظام تحكم التي العبودية
الخطب ويف الدول، بني الرسمية املفاوضات ويف املتحدة، األمم قاعات ويف املؤتمرات يف
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إرسائيل بني السالم عمليات كل فشلت فلماذا وإال الزائف، والتعليم واإلعالم السياسية
أن معنى ما املسلحة، بالقوة األرض اغتصاب عىل قائمة سالٍم عمليِة معنى ما وفلسطني؟
معي تتفاوض أن قبل السالم، عىل معي تتفاوض ثم البندقية بكعب عنقي عىل تدوس
أن بد ال البندقية، عنقي عن ترفع أن عليك املغتصبة، األرض إيلَّ ترد أن عليك السالم عىل
البسيط؟ املنطق بديهيات من بديهية هذه أليست السالم، يتحقق أن قبل العدل يتحقق
البديهيات وضاعت العدل، وليس القوة عىل القائم عاملنا يف ضاعت البديهيات أن إال
أغلب يف األُرسة قانون يقوم أال ذاته. القوة منطق يحكمها حيث الصغرية األُرسة يف أيًضا
رغم النرويج، يف حتى عدل؟ ودون منطق دون الذكوري الجنس سيطرة عىل العالم بالد
ترتابط الطبقي، األبوي بالنظام محكومة األُرسة فإن املرأة نالتها التي الكثرية الحقوق
والبنوك. والرشكات املال سلطة مع الدولة سلطة مع الكنيسة سلطة مع األبوية السلطة
الُهوة وتزايد واألغنياء الفقراء بني الهوة تزايُد مع الرأسمايل العالم يف الدين سلطة تتزايد
وضاعت الخداع تزايد األديان ونساء رجال سيطرة زادت كلما والرجال، النساء بني

املقدسات. وضباب املباخر دخان تحت البديهيات
الرجال من قليل عدٍد مع فرباير ٢٣ اإلثنني ليلة العشاء إىل نوردهايم حاكمة دعتني
ثم العشاء قبل قصرية كلمًة ألقت الحضور قوية امرأٌة أوترفيك، ريتا اسمها والنساء،
وحماس حماُسها أدهَشني البرش، بني واملساواة الدول بني الصداقة نخب النبيذ رشبنا
تكلَّم األخرية، املذابح أثناء غزة يف كان بعضهم الفلسطينية، للقضية جميًعا املدعوين
تتسرت نازية دولٌة إنها قال إرسائيل، دولة عن دالني جريهالد اسمه موسيقي وهو أحدهم
أهلها مع وعاش فلسطني الفنان املوسيقي هذا زار فلسطني. أرض الغتصاب الدين وراء
سأَلتْه إرسائيل، جرائم ويكشف الفلسطيني الشعب حقوق عن يدافع النرويج إىل عاد ثم
أو املوسيقى قائًال: عليها رد والحروب؟ بالسياسة املوسيقى عالقة ما املدعواِت إحدى
العالم، يف بلد أيِّ يف والسالم، العدل أجل ومن والحرب الظلم ضد يناضل الحقيقي الفن
لعالج غزة يف الشفاء مستشفى إىل النرويج من أطباءُ يذهب ألم أيًضا، والطب والعلم

األخرية؟ املذابح خالل الجرحى
مستشفى من عادا اللذَين فويس وإريك جيلبريت مادز النرويجيَّني الطبيبنَي اسم تردَّد
إرسائيل استخدَمت كيف الفلسطينيني، األطفال ضد اإلرسائييل الُجرم بشاعة يفضحان غزة
عن الدولية الرشعية تُسمى ما تغاضت كيف مرشوعة؟ وغري معروفة غري خطرية أسلحًة
يف األخرى والقوى األمريكية املتحدة الواليات من مدعومة أنها ملجرد إرسائيل جرائِم

العالم؟
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صويف آن واسمها السياسية، كلماتها لها تكتب التي الحاكمة النائبة وتحدثِت
قضيٌة إنها قوتنا، بكل الفلسطيني الشعب نساند نوردهايم يف هنا نحن وقالت: هانستاد
بالقومية له عالقة ال الحي الضمري الحية، الضمائر أصحاب لها يتحمس قضية عادلة،
الضمري والصيام، الصالة أو الكنيسة أو املقدسة بالكتب له عالقة ال الدين، أو الهوية أو
وشجاعة والحرية العدل عىل الطفلة أو الطفل يرتبى حني الطفولة، منذ يتكون الحي
الضمري ن تُكوِّ ال العالم بالد أغلب يف والسياسية الدينية الرتبية لكن الرأي، عن التعبري
أصحاب من العقاب أو الجحيم نار من والتخويف بالخوف الضمري تقتل إنها بل الحي،

الدولة. أو املدرسة أو األُرسة يف السلطة
سابقيه؟ من أفضل سيكون أوباما عرص أن تظنني هل الفنان: املوسيقي وسألني
بني الكبرية الهوة عالج حيث من األمريكي، للشعب بالنسبة أفضل يكون ربما قلت:
أكرب قطاعاٍت لتشمل الصحي التأمني مظلة وتوسيع بالتعليم، والنهوض واألغنياء، الفقراء
الوضع إلنقاذ منها بد ال اقتصادية إجراءاٌت وكلها للعاطلني، العمل وتأمني املحرومني، من
األمريكية، الخارجية السياسة تغيري عن عاجًزا سيظل أوباما لكن املتدهور، األمريكي
القومية أمريكا مصالح عن للدفاع مضطر إنه الفلسطيني. الشعب يخص فيما خاصة
لتأييد مضطر هو وبالتايل األوسط؛ الرشق يُسمى ما أو العربي العالم يف واالقتصادية

خطبه. كل يف يرددها التي العليا وامُلثُل ضمريه خالف وإن الوقت طول إرسائيل
كأنما حزين، طويل صمٌت وساد أقول، ما عىل املوافقة عالمَة رءوسهم الجميع هزَّ
الصمت وقطعُت العالم، يف واملظالم الحروب عىل للقضاء جديًدا أمًال لهم يمثل أوباما كان
ألي يمكن هل العالم؟ يغري أن لفرٍد يمكن وهل وقلت: قصرية مرحة بضحكٍة الحزين
أن لنا يؤكد التاريخ آخر؟ شعٍب أي أو الفلسطيني الشعب يحرر أن أمريكي رئيٍس
حرر الذي من وأطفاًال، ونساءً رجاًال وبأفراده بنفسه نفسه يحرر الذي هو الشعب

جميًعا. نحن نحن، وقالوا: الجميع وضحك النرويجي؟ الشعب
ونسائها برجالها بنفسها نفسها تُحرِّر التي الشعوب نَخَب النبيذَ جديٍد من ورشبنا
هانستاد: صويف آن وقالت غريها، أو الدين أو الِعْرق أو الجنس أساس عىل تفرقة دون
حاكمات عندنا الدولة، يف العليا املناصب كل يف والرجال النساء بني كاملة مساواٌة عندنا
وابتسمُت والجيش، الدفاع حتى مجال كل يف وزيراٌت وعندنا نوردهايم، حاكمة ريتا مثل
النظام ظل يف الرجل نظريها عن والجيش الدفاع وزيرة سياسة تختلف هل لكن وقلُت:

حزين. طويل صمٌت وساد الطبقي؟ األبوي
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حوايل كوبنهاجن، إىل نوردهايم من الطائرة ركبُت أطالنطا، إىل النرويج من ُعدُت
أزاحوا حتى الساعة ونصف ساعة اإلقالع يف الطائرة تأخرِت الثلوج، فوق الجو يف ساعتنَي
يف سينمائيٍّا فيلًما أشهد أو ُحلم يف أطري كأنما يل يبدو يشء كل الطائرة، جناَحي عن الثلج
أخريًا ساعات. عرش يف األطلنطي املحيط اجتَْزُت أطالنطا. إىل الطائرة ركبُت ثم آخر، عالم
السالمة ع هلل حمًدا تقول: منى ابنتي من القاهرة من اإليميل يف رسالة ألجد بيتي وصلُت

الطريق. ومشاقَّ السفر تعب تُبدِّد إنسانة أجمل من رسالة أجمل أمي. يا
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فتوح محمد الدكتور ذكرى يف

٢٠٠٨م ديسمرب ٦ السبت أطالنطا،

املايضنوفمرب الشهر خالل أُقيم (الذي فتوح محمد الدكتور تأبني حفل حضور عن تخلَّفُت
لوال األطلنطي. املحيط وراء فيما أطالنطا، يف هنا ألني بالزمالك) القاهرة بمكتبة ٢٠٠٨م
الحارضين، ضمن لكنُت واملاء، األرض من األميال آالف عرشات الكبري، الجغرايف البعد هذا
عرفوه، أو فتوح، محمد الدكتور زاملوا الذين وابنتي، ابني جيل من والشابَّات، الشباب من
أو اآلالف تعُرب كما الشارع، تعُرب كما حياتَك يف تَعُربه أن يمكن ال بُعد. عن أو ُقرب عن
جزءًا فتصبح مرة ألول تلقاها شخصيات أو وجوه هناك حياتك. طريق يف العابرة املاليني
هذه فتوح محمد عاش املوت. أو السجن أو املنفى يف الشخص غاب وإن تفارقك ال منك،
دون السجن واملفكرين، الكتاب شباب من غريه مثل الوطن داخل املنفى الثالثة؛ املصائر
مات املنصب. أو املال أو بالشهرة أبًدا يحَظ لم والعدل. للحرية العاشقني مثل قضبان
مليٍم عىل يحصل أن دون والكتب املقاالت يكتب كان العالج. ثمن يملك ال مريًضا فقريًا
املوسيقى يؤلف والسياسة، الفلسفة يف يكتب كان والشابات. الشباب أغلب مثل واحد،
سعادته يستمد والنفوذ، املال أصحاب من أكثر حياته يف سعيًدا كان ببالش، كله واأللحان،

منهما؟ أكرب سعادة هناك هل والخلق. اإلبداع من
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العادة، غري عىل أطالنطا سماء يف غائبة الشمس ٢٠٠٨م، ديسمرب ٦ السبت اليوم
«عرشة النهائية الدرجة جميًعا أعطيتُهم باألمس، الجامعة يف والطالبات الطالب ودَّعُت
النهائية، الدرجة يف تُفكِّروا ال لهم: قلُت حصة أول بالالتينية، «أ» حرف أو عرشة»، عىل
الباليني أصحاب وال الدكتوراه َحَملة أسماءَ التاريُخ يحفظ ال العليا، بالشهادة تهتموا ال
عرص يف الدولة رئيس أو امللك اسم تذكرون هل وامللوك. الدول رؤساء أسماء وال والبنوك،
أن قبل إال الدكتوراه درجة فتوح محمد يحمل لم أنشتاين؟ أو وولف فرجينيا أو شكسبري
بابنته يفرح أن ألبي أردت أبي، مع فعلُت كما ألبيه، يُهديَها أن أراد ربما واحد، بعاٍم يموت
محمد الدكتور والد لكن موته، بعد القمامة صفيحة يف بالشهادة ألقيُت ثم الدكتورة،
مدبويل. الحاج نرشه اسمه. يحمل كتاب أول يرى أن قبل به، يفرح أن قبل مات فتوح
ينرشها أن بعد الكتب بعض يحرق أنه (رغم نادرة بشجاعٍة النارشين وسط مدبويل يتميز
من اآلالف لخسارة نفسه ُمعرًِّضا ذلك مدبويل يفعل ملاذا املايض). العام يل كتابان ومنها
العشق شدة من ربما بعُد، فيما أعدَمها وإن املمنوعات لنرش عاشق ألنه ربما الجنيهات؟
الشباب بمرح يحتفظ مثيل. العمر من السبعني مدبويل الحاج تجاوز قتل). ما الُحب (ومن
كل من الربح إىل يسعى ال فتوح. محمد مثل املعروفني غري للشباب ينرش لهذا وجرأته،
كتاب، يعوض كتاب ٢٠٠٧م: فرباير أوائل يف الوطن أغادر أن قبل مدبويل يل قال كتاب،

دكتورة! يا الدنيا دي هي عليك، ويوٌم لك يوٌم كتاب، يف وأخرس كتاب يف أكسب
أو الدم عالقات تُعد لم وأبي! أمي عائلة من أقربائي من أكثر وحشٌة لك مدبويل يا
والصديقات. األصدقاء لنا د تُحدِّ التي هي البيولوجية العائلة تُسمى ما أو الرحم صالت
والصدق واإلنسانية العقل نمو مع الناس بني تنمو أو تموت الحب، مثل الصداقة، أصبحِت

والعمل. القول يف واألمانة
الفرع ن نُكوِّ بدأنا حني ١٩٨٢م، عام منذ فتوح محمد للدكتور صداقتي بدأَت
منهم والشباب، الشابات من الكثريون إلينا وَفد العربية. املرأة تضاُمن لجمعية املرصي
عزفه كان والشعر، املوسيقى فريق وإىل للشباب، الثقافية اللجنة إىل انضم فتوح، محمد
ملعنى وإدراكه شخصيته مثل والرقة، القوة بني يجمع الغناء، يف صوته مثل العود عىل
الطب أو البيولوجيا علم يف يُسمى (مما غريهما أو لحية وال شارب له يكن لم الرجولة.
املظاهر إىل حاجة يف يكن لم األصلية، بنفسه واثًقا كان للذكورة»). الثانوية «املظاهر
إبراز إىل بأنوثتها الواثقة املرأة تحتاج ال أيًضا كذلك راجل. أنا ليقول البيولوجية الثانوية
أن قبل شاب وهو مات كيف لكن عينَيها. وتكحيل شفتَيها تلوين أو وردَفيها، نهَديها
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شابة، وهي ماتت أمي بالدنا، يف شابٍّا يموت الذي وحده هو ليس الثاني؟ كتابه من ينتهي
وحيدة أنا شبابًا. ماتوا وصديقاتي أصدقائي من وكثري شابٍّا، مات وأخي شابٍّا، مات وأبي
من األربعني يف العالم هذا غادرن أغلبهن حية. بقيت التي والجامعة املدرسة يف زميالتي
يف السعيدات غري النساء من كثري املوت تنشد العمر. بها يطول ملن الخمسني أو العمر
زوجها يمنح أو رجل، نصف يجعلها قانون ظل يف املرأة تسعد أن النادر من حياتهن.
التعبري منهما أيٌّ يستطيع ال رجل أو امرأة تسعد أن النادر من ا. ورسٍّ علنًا خيانتها حق
سلمية مظاهرٍة يف السري أو كتاب، يف أفكاره نرش يستطيع ال أو عقله، يف يجول عما
تجاوزُت ألني الضمري تأنيب أو بالخجل أشعر أحيانًا الحرية. أو العدل تنشد شعبية
ما أعرف ال بالحياة. أستمتع زلت ال وأنا يموتون، الشباب ألن العمر؛ من عاًما السبعني
قبل أنتظره املستحيل الُحب هو ربما حياتي. يف املآيس عرشات رغم عمري، طول يف الرس
أدري ال التعاسات، كل الذاكرة من تمسح الكتابة أو اإلبداع سعادة هي ربما أموت؟ أن
أو األول، كتابهم نرش دون يموتون وشباٌب كتابًا. وأربعني سبعة نرشُت وقد أعيش ملاذا
ألهذا الكون؟ هذا من املعنى وغياب العدل غياب أدرك ألهذا فتوح؟ محمد مثل الثاني
الرشق يف فالسفة من وكم الحياة؟ من والهدف املعنى عن بحثًا الكتابة أملُّ وال أكتب

اللغز! هذا يكتشفوا أن قبل ماتوا والغرب
كما نعيشها أن معنى؛ له ليس الحياة معنى أن موتهم قبل أعلنوا فالسفة من وكم
عرفنا وإن ملاذا، نعرف أن دون بها ونسعد نستمتع أن الالمعنى! أو باملعنى الحياة هي
امليتة الكائنات أما الحية. الكائنات كل تموت كما نموت النهاية يف سيان، فاألمر ملاذا
دون وتموت تعيش التي هي امليتة؟ الكائنات هي ومن يموت. ال املوت ألن تموت؛ ال فهي
أثًرا ترتك أن دون العالم، يغري شيئًا تفعل أن دون وماتت، عاشت أنها العالم يدرك أن
عاَمني منذ فتوح محمد كلمات هي هذه الصدق. أو الحرية أو العدل عىل الناس ع يُشجِّ
هللا إن قال ألنه والكفر؛ باإللحاد متهًما فأصبح املجالت إحدى يف مقاًال نرش أن بعد وأكثر،
غضب إثارة بعدم أصدقائه بعض نصحه الذكورية. والفتاوى الدروشة وليس العدل هو
عليهم يرد سمعته للخطر، حياته تعرضت وإال املتعصبة، والسياسية الدينية التيارات
من والناس سجن، يف السجن خوف من والناس موت، يف املوت خوف من الناس قائًال:

ذل! يف الذل خوف
الشباب أكباد يأكل الذي الشائع بالفريوس مات بل الخوف، من فتوح محمد يمت لم
ثمن يزيد والذي اإلنسان، كبد الظالم يف ينهش الذي املجهول هذا «يس» فريوس بالدنا يف
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عمل له الذي الفرد أعني العادي، للفرد الشهري األجر ضعف عىل واحد شهٍر يف العالج
يكتبون الذين الشباب أغلب مثل أجر، دون يعمل أو عمل، له ليس الذي حال فما بأجر،
عىل الشاب يقيض كيف فتوح؟ محمد الدكتور مثل واحد، مليٍم دون الكتب أو املقاالت

عليه؟ الفريوس يقيض أن قبل «يس» فريوس
مرىض أعالج طبيبة كنُت عمري ربيع يف الطب. ومهنة األطباء كرهُت أنني أعرتف
عىل يقضيان يكونا لم األقراص، أو املرشط كالهما، باألقراص. أو باملرشط الرئوي، السل
بالعمل املرهق أو الطعام، من املحروم اإلنسان رئة إال تنهش ال فهي الدرن؛ جرثومة
مرض من اإلنسان يحميان والنفسية الجسمية والراحة الجيد الطعام والنفيس. الجسدي
فهي الدرن؛ جرثومة من لنا الحامية املناعة السعادة) (مع يصنعان كالهما الدرن.
القوة تحكمها فيه، نعيش الذي األبوي الرأسمايل العالم مثل اإلنسانية، عديمة جرثومٌة
غريها عن تختلف ال األقوياء، تخىش فقط، الضعفاء عىل الجرثومة تنَقضُّ العدل. وليس
أقىس والنساء. الرجال البرش، فصيلة خاصة الضعفاء، نهش عىل ترتبى التي الكائنات من
األسد يأكل ال األسد، هو إنسانية الحيوانات أكثر والجشع. الخوف عىل ترتبى الوحوش
نهش يف يرتدد ال والخوف، بالجشع املشبع البليونري، الرأسمايل لكن جاع، إذا إال فريسته

بالتخمة! مصابًا كان وإن األضعف
وهي الصحي، التأمني لرشكة شهر كل كبريًا مبلًغا راتبي من أدفع أطالنطا يف هنا
قلُت األمراض. من الخائفني واألصحاء املرىض تستغل الربح، عىل قائمة رأسمالية رشكٌة
لكن التأمني، لرشكة شيئًا أدفع أن أريد وال والعقل، الجسم سليمة إنني الجامعة إلدارة
بالطبع؛ الرشكة لصالح إرادتنا، رغم صحتنا عىل ن نُؤمِّ أن علينا يحتم الرأسمايل القانون
املكافحني العاملني من األغلبية لحساب وليس الرشكات لحساب تعمل الحكومة ألن
رفع ألنه إال ٢٠٠٨م العام هذا الرئاسة انتخابات يف أوباما باراك ينجح لم واملكافحات.
يراعي أن بالقوة، وليس بالعدل سيحكم بأنه بالوعود، الناس أغرق «التغيري». شعار
من أسفل، من ليكون الحكم هرم يقلب أن الثرية، األقلية وليس الفقرية األغلبية مصالح
يفعل ماذا ٢٠٠٩م يناير ٢٠ بعد نرى سوف العكس. وليس أعىل، إىل العريضة، القاعدة
الرأسمالية الرشكات فيه دفعت الذي التتويج حفل بعد رسميٍّا، العرش يعتيل حني أوباما

الدوالرات. ماليني
لتأجري الرشكات دفَعتها الدوالرات من املاليني عرشات أن الصحف يف باألمس قرأُت
أزمٍة يف البلد إن ويقولون يناير، يف أوباما تتويج حفل إىل للمدعوين الفنادق يف غرف
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مليون نصف فقد فقط، املايض الشهر نوفمرب، يف األزمة؟ هذه يعاني من لكن اقتصادية.
حفل أوباما يلغي ال ملاذا العاطلني، طابور يف الشارع، يف وأصبحوا أعمالهم شخص
صحي بتأمنٍي أو صحي؟ تأمنٍي بدون املرىض أو للعاطلني املاليني هذه ويدفع تتويجه
قررُت ثم يشء، عىل أحصل أن دون الصحي التأمني لرشكة دفعت وكم عدمه! مثل وجوده
للطبيب زيارة يف أدفع املرض. من الوقاية يُسمى ما أو للكشف طبيب أي إىل الذهاب عدم
الطبيب يرمقني كي ملاذا؟ جنيًها، وأربعني مائة يعادل ما أي دوالًرا؛ وعرشين خمسة
جسمي. من آخر جزءٍ أو للثدي أشعة صورة لعمل ويُحوِّلني باستعالء، أنفه طرف من
تجاوزت ألنني ملاذا؟ بالرسطان، مريضة بد ال أنني املريض الطبي خياله يف يتصور
صورة يف دوالر ألف ودفعُت البلهاء، كل مثل الطبيب، أطعُت األمر أول عاًما! السبعني
عن كففُت إن وما صحتي. يف أفكر أعد ولم األطباء أُطِع ولم الوعي اكتسبُت ثم األشعة،
يقع أن قبل كنُت كما وأصبحُت والسعادة، الصحة إيلَّ عادت حتى صحتي يف التفكري

الطبيب. عىل برصي
حالته إن قال الصحية، حالته عن الوطن أغادر أن قبل فتوح محمد الدكتور سألُت
ابتسامة الريف، من مرص أهل بها يتميز التي التلقائية االبتسامة تلك وابتسم تتحسن،
وال يشكو، ال الذي النفس عزيز ، األبيُّ اإلنسان الحياة، قسوة رغم السعيد البسيط اإلنسان
قال الجفون، تحت الحبيسة الدموع رأيت أُودِّعه وأنا املوت. عىل شارف وإن شيئًا يطلب
مرة، ألول صوته، يف إلينا. عودي انتظارك، يف إحنا دكتورة، يا نفسك من بالك خيل يل:
أن قبل الغربة يف سأموت أنني األخري، اللقاء أنه خياله يف دار هل دفني. عميق حزٍن رنة

أعود؟ أن قبل الوطن يف يموت الذي هو إنه أم أخرى، مرًة يراني
األوان، قبل فتوح محمد الدكتور حياة عىل «يس» فريوس قىض أن بعد نفيس سألُت
كتابه فيها يكتب أربعني؟ أو أخرى سنًة ثالثني يعيش أن العالج عىل حصل لو يمكن أكان
القلة مع تفعل كما العالج ثمن منَحتْه الدولة أن لو األربعني؟ حتى والرابع، والثالث الثاني
الواحد يسافر وصحافيني. ُكتَّاب من حولها ما أو الحاكمة النخبة من القلة املحظوظة؟
من تنقذه كلية أو كبد زرع إىل احتاج إذا بالُك فما باريس، أو لندن إىل عطس إن منهم
الرأسمالية، املسيحية الكتلة من القسس، أحد أفتى املايض العام ميزوري والية يف املوت؟
منذ مرص يف شعراوي الشيخ قولة تذكرُت هللا. إرادة مع تتعارض املخ زرع عملية أن
حينئٍذ دار نقاش من وكم بربه.» اإلنسان لقاء تؤجل ألنها حرام الكلية «زرع أعوام:
الشيخ، فتاوى إىل يستمعوا لم األغنياء لكن الشعراوي، الشيخ مقولة حول الصحف يف

الجديدة! الكلية ثمن دفعوا أن بعد السنني، عرشات بربهم لقائهم تأجيل يف ونجحوا
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الدكتور مات قليلة أياٍم ومنذ الكلوي. بالفشل شبابه يف أخي مات كثرية أعواٍم منذ
تهتز أن دون بالدنا يف يموتون شباب من وكم الكبدي. بالفشل شبابه يف فتوح محمد
اإلنسان؟ حياة تساوي كم نسأل: يجعلنا مما جفن! لها يطرف أو الدولة جسد يف شعرة
يف هنا والتعليم. واإلعالم والسالح باملال املحكوم كله، العالم يف بل فقط بالدنا يف ليس
لندن، ويف الراهنة. األزمة بسبب أسبوع، منذ عمله، من طرده بعد شاب انتحر أطالنطا
نظم يف العالج. ثمن له يدفع لم الصحي التأمني ألن بالرسطان رجل مات أيام، منذ
الفياجرا بحبوب عمره من التسعني يف العجوز الرجل يحظى الرأسمايل الصحي التأمني
األصحاء أو املرىض الشباب يحظى وال الصغريات، البنات مع املتهالكة ذكورته لتنشيط

الحياة. أو الصحة برضورات
لتغيري حياته يدفع ومن القبيح، العالم هذا يغري أن أجل من حياته فتوح محمد دفع

يموت. ال العالم
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املرصي الرئيس لتجعل للحقيقة، مغايرة صورًة املرصية األهرام جريدة فربَكت ملاذا
املفاوضات إىل السائر املوكب يف واألردني، الفلسطيني واإلرسائييل األمريكي الرئيس يتقدم
اكتشاف لوال ٢٠١٠م؟ سبتمرب يف واشنطن، يف والفلسطينيني اإلرسائيليني بني املبارشة

املؤملة. الحقيقة املرصي الشعب أدرك َلَما التزييف خرباء بواسطة الخدعة هذه
التكنولوجي اإلعالم قرن والعرشين، الواحد القرن ظاهرة الوعي تزييف أصبح ملاذا

الحديث؟ بعد وما الحديث
ليصبح البرشي العالم تهذيب يف َفِشَلت مزيفة، كلماٌت الحداثة بعد ما أو الحداثة

والخداع؟ واالستغالل الحرب عىل قائمة غابًة ال إنسانيٍّا،
عىل صورتها من تُغريِّ حضارات، عدة ال واحدة، أبوية طبقية حضارًة نعيش نحن
تزييف، دون القرون مدى عىل استمرارها يمكن ال اإلنسانية، غري حقيقتها لتُخفي الدوام،
قائمة حضارة وخارجيٍّا، داخليٍّا املقهور الرشق يف أو العسكري، االستعماري الغرب يف
الحروب تُكفُّ ال والجنسية. والطائفية والِعْرقية والدينية العنرصية والتفرقة الظلم، عىل
أصبَحت مزيفة. روحية دينية بشعاراٍت تتغطى التي املادية االقتصادية واملحلية الدولية
أسلحة ضمن اإليمان، أو الحب أو الصداقة أو الرشاكة أو السالم أو الديمقراطية، كلمة

والتزييف. الوعي تغييب
التخلُّف بسبب مكشوفة، ساذجًة امُلفربَكة األهرام جريدة صورة كانت ربما
أو االقتصادي أو السيايس التزييف عمليات تصبح الغرب يف لكن بالدنا، يف التكنولوجي
النساء تسافر اكتشافها. وليصعب حصافة، أكثر الزوجية) الخيانات (ومنها األخالقي
للوجه ناجحة تجميٍل عملياِت إلجراء الغرب إىل بالدنا يف العليا الطبقات من والرجال
أو الخمسني يف كأنما الثمانني يف الرجل العجوز أو املرأة العجوزة تصبح والجسم،
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وتُخفي الطبيعي الشعر تشبه التي الباروكة أو املتَقنة، الشعر صبغة مع األربعني،
األهداف تزييف من جزء الجسم وحركة الوجه تزييف الوجه. وازدواجية تماًما، الصلعة
من سخونة أكثر ُحمى بالدنا) (ويف الغرب يف االنتخابات موسم تصاحب والشعارات،

املالريا. ُحمى
الشباب، سن إىل جميًعا عادوا وقد حات، واملرشَّ حني املرشَّ بصور اإلعالم يكتظُّ
من واملقهورين. الفقراء خدمة عن املعسول الناعم والكالم املشدودة، املتورِّدة بالبرشة
ومكاسبه، لنفسه يعمل فيهم أحد ال والوطن؟ هللا أجل من التنافس؟ هذا كل ماذا أجل
باالتهامات يرتاشقون يتقاتلون، والوطن. وهللا الفقراء خدمة عىل يتنافس ذاته، ينكر الكل
الدموي الرصاع هذا كل الجنيس)؛ الفساد إىل االقتصادي الفساد (من الشتائم وأفظع
أجل من أخوات) إخوان معارضة، حكومة يسار، (يمني االنتخابات يف املتنافسني بني
الجنيهات من اآلالف مئات يدفعون األثرياء حون املرشَّ والفقراء؟ والوطن هللا خدمة
من مسابح أو إيران، من سجاجيد أو أمريكية، ثالجاٍت يُوزِّعون ثَراءً األقل للناخبني.
من عصاباٍت حني املرشَّ بعض يستخدم قد كبابًا. أو كفتة محشوة، طعاٍم علب أو مكة،
حني املرشَّ يُقلِّدن النساء حات املرشَّ حتى الفتاتهم، تمزيق أو خصومهم لرضب البلطجية
يف «األنوثة» إال الفقرية حة املرشَّ تملك ال قد الكرايس. حول الدموي رصاعهن يف الرجال،
«يأكلن أو جنسية» «رشاوي يعرضن أنهن يُروِّجن ُمناِفساتهن، يفضحن االنتخابات، لعبة
صور يف واللعب الوجه وشد النيولوك شائعات الربملانية. الحصانة عىل للحصول « بأثدائهنَّ
بالرشاوي أو بأثدائهم» «يأكلون قد أيًضا الرجال بالفوتوشوب، حني واملرشَّ حات املرشَّ

حاجته. حسب ولكل قدرته، حسب كلٌّ الجنسية،
الحبيبة، مرص وخدمة والفقراء هللا أجل من الرهيب، االنتخابي التقاتُل هذا كل
أو املاليني املزيفة: الصورة تحت الحقيقة، لهم تَلوُح الليل ظالم يف فقط أحالمهم يف
نواب أو الدولة، نفقة عىل العالج نواب أو األرايض، بيع نُوَّاب يكسبها التي الباليني
األمريكية االنتخابات يف الربملان. قبة تحت الحديثة الثراء وسائل غريها، أو القروض
الرأسمالية الرشكات أموال ى تتخفَّ إتقانًا، أكثر الديمقراطية الصورة تبدو األوروبية أو
اليهودية املسيحية والتحالُفات املصالح ى تتخفَّ حات. واملرشَّ حني املرشَّ ل تُموِّ التي الكبرية
من العجوز لوجه طبيعية حقيقًة النيولوك تبدو الرب. وكلمة الروحية الشعارات وراء
عىل الخفيفة وقفزاته الجمهوري، الحزب من الحسناء للمرأة املنافس الديمقراطي الحزب

شبابًا. األقل كلينتون وهيالري الشاب أوباما باراك قَفزات بها ينافس الساللم
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االنتخابات من الحقيقة، عىل والصورة الجوهر، عىل الشكل وتغليب التظاهر يمتد
املصحف حرُق يُخفي نيويورك يف الخاصة. والحياة والحب واألخالق الدين إىل والسياسة
األمن، ومجلس املتحدة األمم وقرارات األمريكي، اإلرسائييل لالستعمار السياسية األهداف
العاملية االقتصادية الحرب تتحول العاملية. التجارة ومنظمة النقد، وصندوق الدويل والبنك
والثروات األرض عىل الفلسطيني-اإلرسائييل الرصاع تحويل تم طائفية. دينية حرٍب إىل
العراق احتالل تم النساء. وتحجيب الروحانيات عىل واملسلمني اليهود بني ديني رصاٍع إىل
والصوفيني. والشيعة واألكراد النساء وحقوق الديمقراطية اسم تحت العسكرية بالحرب
أهدافه تحقيق بعد هناك) قواعده (تارًكا العراق من صوريٍّا األمريكي الجيش ينسحب

املنطقة. عىل إرسائيل سيطرة طائفيٍّا، العراق تمزيق البرتول، احتكار الثالثة:
تتألَّق جديًدا. مشدوًدا وجًها األخرية، السالم مفاوضات يف كلينتون، هيالري ترتدي
وسعادة. شبابًا أكثر اآلخر هو يبدو حميم. ودٍّ يف نتنياهو حول ذراَعيها تلفُّ وهي صورتها
حزينًا عجوًزا جوارها إىل يجلس الفلسطيني، الرئيس وبني بينها مسافًة هيالري ترتك
تستمر الحقيقة. إخفاء يف املزيفة الصورة تنجح اإلعالم، يف تميض التمثيلية لكن يائًسا،
هيالري تعلن السالم. عمليات اسم تحت عام، وراء عاًما الفلسطيني، للشعب اإلبادة
عىل واملوافقة إرسائيل، مع الكامل بالتطبيع مرهونة األخرية السالم عملية نجاح أن أخريًا

اإليراني. النووي للمرشوع واإلدانة إرسائيل، يف العسكري النووي الربنامج
لكنهم إيران، يف النساء ورجم الديني الحكم يُدينون العالم يف الضمري أصحاب
غري النووي اإليراني املرشوع إدانة من أكثر اإلرسائييل العسكري النووي الربنامج يُدينون
يحاربون كما وأمريكا، إرسائيل وغطرسة واالزدواجية الظلم يحاربون إنهم العسكري.
صورٍة إشاعة ثم الدين، اسم تحت اإليرانية املرأة وقهر واالستبداد األخالقية االزدواجية
زوجها أن الحقيقة رجًما. املوت وتستحق الزنى اقرتَفِت قالوا سكينة. عن إيران يف كاذبة
منها. انتقاًما بالخيانة فاتهمها عنه االنفصال فأرادت بخيانتها، الزنى اقرتف الذي هو
بالدنا. يف يحدث كما لزوجته، خائنًا كان وإن للرجل يتحيز إيران يف السلفي الديني الحكم
ُضبط إن أخرى. امرأٍة مع زوجته خان إن الرجل تُعاِقب مادٌة املرصي القانون يف ليس
وبهذا العشيقة، من زواجه يعلن ثم املنفردة بإرادته زوجته يُطلِّق فهو بالخيانة متلبًسا
إن العقاب من ينجو أن يمكن بالقوة فتاًة يغتصب الذي الرجل مثل إدانة، أي من ينجو
يف شائع أمٌر بريئة، كانت وإن وحدها، املرأة وعقاب األخالقية االزدواجية هذه تزوجها؛
الزواج قانون فيها بما الدولة، وقوانني الدين بني فصَلت التي البالد إال األنظمة، جميع

والحضانة. واإلرث والنسب والطالق
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األقوى ألنه الجاني رساج تُطِلق متحرضة، غري واحدة حضارٍة ظل يف نعيش نحن
يبدو الغرب لكن وجنسيٍّا، طبقيٍّا األدنى ألنهم عليهم املجنيَّ وتعاُقب وجنسيٍّا، طبقيٍّا
النسبي والتحرير والفربكة، الكذب وإتقان التكنولوجي م التقدُّ بسبب أكثر متحًرضا
(الحجاب بالدنا يف يحدث كما ظاهرية دينية بصورٍة الدولة تتحىلَّ وقد والفقراء. للنساء

املجاالت. كافة يف الفساد إلخفاء واللحية)
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بالدنا املالينييف صحة التواطؤضد عن

٢٠١٠م أبريل ٢٢

عن اإلعالمية ى الُحمَّ قمة (يف لهم قلُت حني األطباء، زمالئي من كثري بسخريٍة ضحك
الحمالت هذه تُغذِّي الدولية األدوية رشكات إن والخنازير) الطيور إنفلونزا مخاطر
غري العالم بالد يف الفاكسينات بيع من الباليني، أو املاليني لتجني املغرضة، الدعائية
األطباء الزمالء اتهَمني أفريقيا. قارة يف اإليدز مرض فاكسينات لبيع فعلت كما املتقدم،
قرن نصف منذ معي، فعلوا كما والدين، بالطب اإليمان وعدم املؤامرة، بنظرية باإليمان
واجتماعيٍّا، صحيٍّا ضارٌة الختان عمليات أن األطباء نقابة يف أعلنَت حني الزمان، من
نوفمرب ٨ يوم وبالتحديد هذا، يومنا من قرن ربع قبل دينية. أو أخالقية فوائُد لها وليس
حول جديدة حقائُق الغامض، «الخطر بعنوان: مقاًال «املصور» مجلة يف نرشُت ١٩٨٥م،
«املرصيات» ومنهن «الثالث» العالم يف النساء ماليني إن فيه قلُت الحمل»، منع حقن
يف «إيجون» رشكة تنتجها التي «الديبوبروفريا» الحمل منع حقن لخطورة يتعرَّضن
رسطانية، بأمراٍض تتسبب أنها لهم ثبت وقد قانونًا، أمريكا داخل واملمنوعة أمريكا،

لألجنَّة. ِخلقيَّة وتشوُّهاٍت واألوردة القلب يف وأمراٍض
دولة ٧٠ يف النساء استخدام يف بدأَت قد «إيجون» رشكة كانت ١٩٦٥م، عام يف
الحيوانات استخدامها قبل سنوات ثالث أْي الحقن؛ لهذه تجارَب كفرئاِن بالدنا، منها
إال لتجاربها األمريكية والقرود الكالب إناث استخدام يف الرشكة تبدأ لم التجارب. لهذه
بعد ١٩٧٣م، عام الحيوانات استخدام عن تماًما الرشكة َفت توقَّ ثم ١٩٦٨م، عام يف
ترسل ظلَّت الرشكة لكن الرحم. أو الثدي برسطان والقرود الكالب إناث إصابة ثبوت
مرص منها دولة، ٨٠ حوايل إىل الصحة، وزراء أو الحكومات بأمر الخطرية، الحقن هذه



الشمس يف تحدق امرأة

والسودان والسعودية وقطر وليبيا ولبنان والكويت وعمان واملغرب والبحرين والعراق
وآسيا. أفريقيا يف أخرى وبالد املتحدة العربية واإلمارات وسوريا

ينكمش وقد املستوردة، األدوية عىل للرقابة إداراٌت فيها ليس البالد هذه بعض
بقبول أمره إلصدار الدوالرات، ماليني أو املئات، بآالف عمولة ليقبل الصحة وزير ضمري
الحقن؛ هذه لخطورة حكومات بعض تنبَهت وقد تنتجها. التي البالد يف ممنوعة أدويٍة
بحرية يتمتع خاص، كقطاٍع الصيدليات إىل مبارشة ترسلها «إيجون» رشكة جعل مما

الخصخصة. أو الديمقراطية أو الليربالية اسم تحت والتصدير، االسترياد
الحقن، بهذه النساء لتعقيم الحكومات، بعض عىل ضغوًطا أيًضا الدويل البنك وضع
بكثرة «الثالث» العالم يف الفقر ربط وتم النسل. تحديد أو األرسة تنظيم اسم تحت
الجديد، االستعمار نتائج بعض والبطالة، بالفقر وليس النساء، خصوبة أو املواليد
االجتماعية والعدالة الشاملة الحقيقية التنمية وغياب الحرة، والسوق الرأسمالية وجشع
مع األرسة لتنظيم والدولية األمريكية الهيئات شارَكت كما البالد. هذه يف واالقتصادية
َرت دمَّ التي الحمل، منع حقن لتوزيع امُلغِرضة، الدعاية هذه يف املتحدة األمم منظمات
األمراض يرثون املواليد األرحام. داخل واألجنة النساء، ماليني من متعاقبة أجياٍل صحة
نرش تقرير ومن «النوبالنت». وب «الديبوبريفريا» ب املحقونة األم من الخلقية والعاهات
األموال حجم عن ،«٢٧ الصفحة ١٩٨٥م، «مارس عدد مونيتور» «مالتيناشونال مجلة يف
الرشكة «َدفَعت الحكومة: يف الكبار واملسئولني الصحة لوزراء «إيجون» رشكة دفَعتْها التي
يف ملسئولني دوالًرا) ٤٥٤٢٩٤٩ التقرير حسب (بالتحديد دوالر ماليني أربعة من أكثر
(بالتحديد دوالر مليون نصف مبلغ إىل باإلضافة و١٩٧٦م، ١٩٧١م عاَمي يف دولة، ٢٩

الصحة.» مجال يف يعملون حكوميني غرِي ملسئولني دوالر) ٤٧٤٠٠٠
(الدكتور يومها الصحة وزير «املصور». بمجلة املنشور مقايل يف وأكثر هذا كلُّ َوَرَد
طبية وتقاريَر وثائَق من عندي ما كل يده تحت أضع أن مني طلب الحديدي) حلمي
بإيقاف عاجًال قراًرا أو الفور، عىل يجري سوف تحقيًقا أن ذلك بعد تصورُت وعلمية.
آخر. بوزيٍر الحديدي حلمي تَغريَّ ثم يحدث، لم شيئًا أن إال الضار، بالعقار النساء حقن
عن شخصيٍّا تسألوه أن يمكن ومحليٍّا؟ دوليٍّا أكرب قوى رفضته تحقيق عمل أرصعىل هل

اليوم. حتى أعرفه لم الذي األمر، هذا
والحرب الفريوسات «نشوء بعنوان: مقاًال كتبُت ٢٠٠٢م، أكتوبر ١١ يوم يف
الحدود» «كرس كتابي ضمن ونُرش صحيفة، أي لنرشه تتحمس لم الخفية»، البيولوجية
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٢٠٠٤م، عام مدبويل دار عن بالقاهرة الصادر ،٣٢٢ الصفحة إىل ٣١٨ صفحة من
بعنوان ١٩٩٧م، عام باإلنجليزية الصادر هورويتز ليونارد الدكتور كتاب فيه لخصُت
Emerging Viruses, by Dr Leonard Horowitz, 1997 in) الناشئة» «الفريوسات
األمريكية، الصحة ووزارة العاملية، الصحة منظمة أن املؤلف الطبيب فيه أثبََت .(English
أبحاث إجراء يف جميًعا تعاونَت (البنتاجون)، األمريكية الدفاع ووزارة األدوية، ورشكات
البيولوجية، بالحرب الخاصة األبحاث من كجزء اإلنسان، عند املناعة تخفيض هدفها
ومن لها. يتعرضون قد بيولوجية حرٍب أي ضد األمريكيني الجنود حماية اسم تحت
عن ناتجة أوبئٌة تشتعل حتى اإلنسان جسم يف املناعة تخفيض يكفي أنه طبيٍّا املعروف

اإلنسانية. البيئة يف طبيعي بشكٍل املوجودة وامليكروبات الفريوسات
اإليدز فريوس أن الدقيقة، العلمية واألدلة بالرباهني هورويتز، ليونارد الدكتور ويؤكِّد
وزََّعتها التي الفاكسينات طريق وعن األبحاث، هذه بسبب األفريقية القارة سكان إل وصل
اسم تحت تجارب، وفرئاَن خنازيَر استخدامهم تم الختبارها. األفارقة عىل األدوية رشكات
التطعيمات لخطورة الرشكات هذه إدراك رغم املرض، من للحماية التطعيم» «مرشوعات

الفاكسينات. بهذه
املشاركة طريق عن األفارقة، املاليني قتل يف العاملية الصحة منظمة شارَكت هكذا
منها أخرى أوبئٌة وأيًضا أفريقيا، يف «اإليدز» وباء انترش الفاكسينات. هذه توزيع يف
ورئيسات والعربية، األفريقية بالدنا يف والرؤساء، امللوك زوجات َست وتحمَّ األطفال، شلل
الفاكسينات بهذه األطفال لتطعيم جهل) أو علم (عن والطفولة واألمومة النساء جمعيات

الخطرية.
هذه استطاعت واملسئوالت، للمسئولني والرشاوي اإلعالمي، التمويه طريق عن
أي تُجِهض أن وإعالمية، واقتصادية وعسكرية سياسية قوٍة من لها وبما الرشكات،
حصارها، تم األطباء من األفراد جهود حتى الفاكسينات، هذه ملنع واعية شعبية حركٍة
الكتاب ملؤلف حدث كما ملطاردتهم، حكوماتهم تسليط أو كتبهم، أو مقاالتهم نرش ومنع

هورويتز. الدكتور
نوفمرب ٨) «املصور» يف مقايل نرش من عاًما، عرش سبعة بعد ٢٠٠٢م، أكتوبر شهر يف
يف «إيجون» رشكة توزعها التي الديبوبريفريا، الحمل، منع حقن خطورة عن ١٩٨٥م)
فرأيُت القليوبية، محافظة بنها، مركز طحلة» «كفر قريتي زرُت أخرى، وبالٍد مرص
يتنافسن والطفل» األم صحة «مركز ُسمي ما باِب أمام واقفات الفالحات النساء طوابري
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والجهل الفقر بسبب املمصوصة الضامرة أجسادهن يف الديبوبريفريا بحقنة الفوز عىل
كالنار، عصاه ولسعات الزوج شتائم مع والدار، الحقل يف والشقاء التعب مع واملرض،

نهاَر. ليَل
ضد القرية أهل مع ثارت التي الفالحة، جدتي عائلة من يل، قريباٍت كن بعضهن
كنُت طفولتي يف فاروق. وامللك االستعمار) تعني الحماية (كلمة الربيطانية الحماية

اإلنجليز. تاخد كبة عزيز يا عزيز يا الفالحات: مع تغني أسمعها
األمريكان. تاخد كبة عزيز يا والفالحات: عمتي ابنة زينب، تُغنِّي اليوم

إنفلونزا ملخاطر املكثَّفة الدعاية من كامل عاٍم مرور بعد ٢٠١٠م، أبريل ٢٢ اليوم
هلٌع الخنازير إنفلونزا عنوان: تحت «األهرام» لجريدة األُوىل الصفحة يف قرأُت الخنازير،
أرباًحا حقَقت التي الكربى، العاملية األدوية رشكات مع العاملية الصحة تواطؤ أحدثه
هذه يف التحقيق يتوىل من تُرى يا للفريوس، املضادة اللقاحات بيع وراء من خيالية

املقهورة؟ شعوبنا عن نيابًة الجرائم
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املجلس من بدعوة ٢٠١٠م، مايو ١٩ إىل ١٦ من الربتغال، عاصمة لشبونة مدينة يف كنُت
شعار تحت والجنوب، الشمال مركز إنشاء عىل عاًما عرشين مرور بمناسبة األوروبي،
البالد، بني املشرتك والتبادل والتنمية التعاون العاملي، التضامن أجل من واحد» «عالم
يمنح والجنوب الشمال مركز بدأ ١٩٩٥م. عام منذ «الرشاكة»، بالعربية ى تُسمَّ ما أو
الفلسفة أو الفكر مجال يف الهامة، أعمالها بسبب عامليٍّا، تربز لشخصيات سنوية جائزًة
جابرييل» «بيرت عليها حصلوا من أوائل من واالجتماع. السياسة أو العلم أو الفن أو
وحصَلت ميوزيك». «ويرلد باسم ُعرفت العالم». «موسيقى مؤسس الربيطاني، املوسيقار
لهذه ٢٠٠٤م عام اختاروني ١٩٩٧م. عام أيسلندا رئيسة روبنسون» «ماري عليها
يف كبري اجتماٍع يف الربتغال رئيس يل قدَّمها والفكرية، األدبية ألعمايل تقديًرا الجائزة،
يف مرص سفري (منهم والسفراء والوزراء وأعضاؤه الربملان رئيس حرضه لشبونة، مدينة
متبع هو كما كلمة إلقاء مني طلبوا واملوسيقيون. والفنانون واملفكرون واألدباء الربتغال)
كلمة لكن جميلة، سمعتُها التي والكلمات األهداف إن فيها قلُت الجائزة. استالم بعد
رشكاءَ بني الحقيقية الرشاكة تحدث أن يمكن هل فأتساءل: بالشك تصيبني «الرشاكة»
والثروة السلطة تملك بالٍد بني سالم أو تعاُون أو تضاُمن يحدث هل متساوين؟ غري
أال االقتصادية؟ الحرب أو العسكرية بالحرب مواردها ُسلبت وبالٍد النووي، والسالح
تحت ١٨٨٢م عام مرص بريطانيا تحتلَّ ألم الجميلة؟ بالكلمات دائًما االستعمار ى يتخفَّ
العراق األوروبية) الجيوش (وبعض األمريكي الجيش يحتلَّ ألم والرعاية؟ الحماية اسم
تحتلُّ أال النساء؟ وحقوق اإلنسان وحقوق الديمقراطية عن الدفاع اسم تحت ٢٠٠٣م عام
مشاريع تُؤدِّ ألم السالم؟ عملية اسم تحت فلسطني أرض من املزيَد عاٍم كلَّ إرسائيل
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والهجرة، والبطالة، البالد أغلب يف الفقر، من مزيد إىل األخرية السنني يف والرشاكة التنمية
الديني؟ السيايس اليمني وصعود والثقايف، واالقتصادي العسكري واإلرهاب

بكلية طالبًا كان منذ سامبايو». فريناندو «جورج الجائزة عىل حصل ٢٠٠٨م عام
الربتغال، يف الفاشستي النظام ضد الثورية الحركة يف انخرط لشبونة، جامعة يف الحقوق
ثم السياسيني، املسجونني عن يدافع ثوريٍّا محاميًا تخرج ١٩٦١م. يف الطلبة اتحاد ورأس
الربملان يف عضًوا أصبح الربتغايل، االشرتاكي والحزب اليسار، حركة مؤسيس أحد أصبح
من للربتغال رئيًسا وظل انتخابه أُعيد ١٩٩٦م. عام للجمهورية رئيًسا انتخابه حتى

الحضارات. لتحالف املتحدة األمم ممثل أصبح ٢٠٠٧م عام يف ٢٠٠٦م، إىل ٢٠٠١م
تحالُف حول حوار يف ٢٠١٠م، مايو ١٨ يوم املستديرة املائدة يف املشاركني من كنُت
ضمن الحضارات. تحالف الديمقراطية، التنمية، العاملي، التضامن والجنوب، الشمال
يقود أيسلندا، لدولة الحايل (الرئيس جريمسون وأوالفور سامبايو، جورج املشاركني:
أيسلندا تفعل كما الكهرباء، النظيفة، الخرضاء بالطاقة والبرتول الفحم استبدال فكرة
أنطونيو حكم ضد الربتغال يف املعارضة (زعيم سوياريس وماريو والصني)، والهند
يصبح أن قبل سنوات، عدة ونُفي مرة عرشة ثالث السجن دخل الفاشستي، ساالزار
وأُعيد ١٩٨٥م، عام الربتغال دولة رئيس انتخابه تم االشرتاكي، الحزب عن الوزراء رئيس
منهم: والجنوب الشمال من شخصيات أيًضا املشاركني ضمن ١٩٩١م). عام انتخابه
عدة ونُفي مرتنَي السجن دخل املغرب، يف السابق الوزراء (رئيس يوسفي الرحمن عبد
رئيًسا أصبح اإلنسان، وحقوق العدالة عن مدافًعا العرب املحامني اتحاد يف برز سنوات،
املائدة إىل جلسُت ١٩٩٩م). عام والجنوب الشمال جائزة عىل حصل ١٩٩٨م، عام للوزراء
النضايل تاريخهم رغم بالغربة شعرُت العليا، الطبقات من النخبة هذه وسط املستديرة
ثرائهم أو الحاكمة، الطبقات إىل النضمامهم ربما االستعماري، الرأسمايل النظام ضد
األلرتا الكوافري ترسيحة املتقن. واملكياج العايل بالكعب نساءٌ الفاخرة. ومالبسهم الواضح
من وقميًصا وبنطلونًا الحر، بسبب مفتوًحا الجلد، من صندًال أرتدي أنا والعطر. مودرن

والصابون. باملاء مغسول وجهي القطن،
املناخ، أزمة االقتصادية، األزمة الكربى، العرص مشاكل عالج كيفية حول النقاش دار
الحضارات. تحالُف املتصاعدة، الدينية الرصاعات الحروب، الفقر، تفاقم التنمية، أزمة
تحالُف يف بدوره فخوًرا كان سامبايو. جورج هو الحضارات لتحالُف حماًسا أكثرهم
لتحالُف انضمامها املتحدة الواليات أعلنت الصحف، يف الجديدة األخبار جاءتنا الحضارات.
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وأفريقية أوروبية وبالٌد العربية والبالد مرص منها دولة ٩٩ يضم أصبح الذي الحضارات،
«طيب تركيا وزراء رئيس ومعه ثاباتريو»، «خوسيه إسبانيا وزراء رئيس كان وآسيوية.
لألمم العامة الجمعية انعقاد خالل التحالف هذا إنشاء يف املبادرين أول هما أردوغان»،

٢٠٠٥م. عام والخمسني التاسعة دورتها يف املتحدة
والجنوب الشمال جائزة عىل املتحدة) لألمم السابق العام (السكرتري عنان كويف حصل
العاملية، الشخصيات من لجنة شكَّل وقد الحضارات، تحالف تدعيم يف لدوره ٢٠٠٧م، عام
بني الحضارات. بني التحالف أسس لوضع السابق) إيران (رئيس خاتمي محمد ضمت
ثم إسبانيا، يف أولها اجتماعات، أربعة اللجنة هذه َعقَدت ٢٠٠٦م وعام ٢٠٠٥م عام
بها يفخر الحضارات. لحوار الدولية الوثيقة عنها نتجت تركيا، ثم السنغال، ثم قطر،
العاملي الفكر تغري عىل تدل ألنها ا جدٍّ هام حدٌث الوثيقة «هذه ويقول: سامبايو جورج
بني التحالف فكرة مكانها وحلَّت الحضارات رصاع فكرة انهزَمت األخرية، السنني خالل
حاجة يف «نحن قلُت: املستديرة املائدة اجتماع يف للكالم دوري جاء حني الحضارات.»
والتسامح والرشاكة والتعاون التحالف مثل الجميلة، الكلمات هذه عن الحجاب نزع إىل
نظاٍم ظل يف نعيش ألننا والحقيقة؛ الواقع يف فعٍل إىل تتحول ال التي والسالم، والحماية
وليس واالستعمار، والحرب والظلم القوة عىل قائم عادل، غري أبوي، رأسمايل عاملي
تعني ال التساُمح كلمة والرجال. النساء بني أو األفراد بني أو البالد بني واملساواة العدل
النساء تُقَهر وكم الحماية، كلمة مثل الضعفاء، للعبيد األقوياء اآللهة مسامحة بل املساواة
ة حدَّ لتخفيف دوًرا الحضارات تحالُف يلعب بالطبع الحماية؟ اسم تحت البالد وتُستعَمر
الدول بني األساسية الرصاعات هل لكن العالم، يف والدينية والثقافية الحضارية الرصاعات
والطعام والزرع األنهار ومياه األرض عىل مادية رصاعاٌت هي أم دينية؟ ثقافية حضاريٌة
عىل لالستيالء أم الثقافة، أو الدين بسبب العراق بوش جورج احتلَّ هل والعالج؟ والصحة
عىل رصاٌع أم ديني ثقايفٌّ وفلسطني إرسائيل بني الرصاع هل والسلطة؟ والثروة البرتول
السادة، أيها واإللحاد للشيوعية ينتمي ال الكالم هذا املاء؟ ورشبة العيش ولقمة األرض

العقل؟» وسالمة العدل منطق إىل بل
يف الغضب وبريق الحكم، مراكز عن البعيدة العيون بعض يف اإلعجاب بريق رأيُت
٢٠٠٤م، عام يل منحوها التي الجائزة سيسحبون أنهم رُت تصوَّ والحكام. الحكماء عيون
املستقبل، يف العالم يتغري ربما قلت: الجميع، من التأييد وكلمات التصفيق سمعُت لكني

البعيد. أو القريب
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بك فخورون نحن الغفار، عبد أمجد اسمي قال: الربتغال، مرصيف سفري نحوي أقبل
وقلُت: ضِحكُت الدين. بهاء أحمد املرحوم األستاذ صديقك ابنة من متزوج أنا دكتورة. يا
كبريًا. ومفكًرا أستاذًا حماي كان وقال: ضحك الحما؟ ما أدراك وما حماك كان بهاء يعني
الجائزة هذه عىل حصولك خرب املرصية الصحف نَرشِت هل سألني: ثم فعًال. له: قلُت
اليوم الخرب أرسل سوف معقول، غري قال: خرب، وال حس ال ضِحْكُت: ٢٠٠٤م؟ عام
أياٌم َمرَّت مايو، ٢٠ يوم الوطن إىل ُعدُت اليوم. كلمتك عن كامل صحفي تحقيٌق ومعه
عن الضخمة الصفحات رأيُت معارضة. أو حكومية جريدة، أي يف يشءٌ يُنرش أن دون
الوطنية بالخيانة االتهامات وتباُدل واألدبية، السياسية النخبة فصائل بني الحامية املعركة
أذني يف همس و… و… و… و… و… و… و… الحاكم، الوطني وللحزب ألمريكا والعمالة

الشعر: شيطان

املوسمية، االنتخابات ِشَلل
األدبية، واملهرجانات

نيوليربالية، ليربالية شيوعية رأسمالية
يتشابهون، معارضة حكومة

والكالم، واملشية الحركة
يسافرون، والخارج الداخل إىل

الحكام. نحو وجوههم املقدَّس شعبهم نحو ظهورهم
ومرصية، مرصي مليون ثمانون

األبدية، العبودية داخل
الزوجية، وسجن الطاعة، قانون

الكبري، امللعب إىل الطريق يعرفون ال
التغيري، وجمعية إياها الجماعة حيث

والطني، واألرض املقاومة رشف منهم رسقوا
الصني. من البكارة وأغشية النساء وأحجبة
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٢٠١٠م فرباير ١٨ القاهرة

الربملان العالم، يف الديمقراطيات أعرق ونها يُسمُّ بما بالدنا يف النخبة انبهار ينقطع لم
هذا أعضاء نصف من أكثر ٢٠١٠م. فرباير بداية انكشف الذي الفساد رغم اإلنجليزي،
أول هي هذه ليست األموال. باختالس فسادهم انكشف (٦٤٦ من عضًوا ٣٦٦) الربملان
ما أو أمريكا، أو أوروبا بالد يف الربملان أعضاء فيها يتورط جنسية) (أو مالية فضيحٍة
ونه يُسمُّ فيما الدكتاتورية النظم عن فساًدا تقل ال الغرب، يف الديمقراطية النظم تُسمى
الذي األبوي، الرأسمايل العالم هذا يف أخرى منطقٍة أي أو األوسط، الرشق أو الرشق،
والجنس الدين أساس عىل البرش بني يُفرِّق أنه طاملا وفنائه، فساده بَذْرة جوفه يف يحمل
األكرب. الهويات هذه من املنبثقة األصغر، األخرى والهويات والجنسية والقومية والطبقة
األخرية الطاحنة االقتصادية األزمة هو العادل غري العاملي النظام لهذا االنهيار مظاهر أحد
عصَفت التي مماثلة) أزماٌت وستتبعها مماثلة أزماٌت سبقتها األخرية. أو األُوىل (ليست
حساب عىل منها الخروج وتم والعقارية، التجارية الرأسمالية والرشكات الكربى بالبنوك

األزمة. سبب واألغنياء البنوك لصالح الُفقراء
استعمارية رأسمالية نُظٍم ظل يف الديمقراطية تتحقق أن يمكن هل هو: الوارد السؤال
بالًدا ليست وأمريكا أوروبا بالد إن الناس بعض سيقول مسيحية؟ أبوية عسكرية

علمانية. دوٌل هي يعني الديني؛ القانون وليس املدني القانون يحكمها مسيحية،



الشمس يف تحدق امرأة

واتساع العلمية، النهضة مع البالد هذه معظم يف الدولة، عن الكنيسة فصُل تمُّ بالطبع
القائم الرأسمايل الطبقي النظام لكن والسياسية. الدينية للثوابت النقد واستمرار املدارك،
أكثَر أسماءٍ تحت مختلفة، بأشكاٍل هذا، يومنا حتى يستمر املسيحي األبوي الفكر عىل

والرشق. الغرب يف الناس ملاليني خداًعا أكثر بريًقا،
املسيح ميالد احتفاالِت تشهَد أو األحد، أياَم الكنائس أجراَس تَسمَع أن يكفي
كبرية مدينٍة كل يف السحب، ناطحات الكاتدرائيات، قباب إىل تتطلَع أو «الكريسماس»
لتدرس واألمريكية، األوروبية املدارس يف التعليم مناهج عىل تتطلَع أو الغرب، يف وصغرية
السياسية والقيم العام الوجدان يشكل يزال ال والتوراة) (اإلنجيل املقدَّس الكتاب أن

الديمقراطي. الغرب يف البالد، لهذه املزدوجة األبوية األخالقية
دون واألمريكية، الربيطانية بالديمقراطية والعربية املرصية النخب بعض تتغنَّى
االجتماعية العدالة وهي الحقيقية، الديمقراطية عليها تقوم التي األُسس ألهم إدراك
ويغزو العالم عىل بوش جورج أو بلري توني يكذب حني وخارجه، البلد داخل االقتصادية
الربيطانية الديمقراطية هي هذه فهل الشعوب، من غريها أو فلسطني أو بوحشية، العراق
واستعماًرا، جشًعا األخرى الشعوب وقتلَت دولتك مصالح عن دافعَت إن األمريكية؟ أو

غابة؟ يف حيوان أم إنساٌن أنت هل ديمقراطي؟ أنت فهل
آخر سياسيٍّا مبعوثًا أو كلينتون هيالري خارجيته وزيرة األمريكي الرئيس أرسل إْن
اسم تحت مرت السننَي من كم به؟ نثق فهل السالم، عملية تحريك ونه يُسمُّ ِلَما بالدنا، إىل
والشعوب الفلسطيني الشعب إبادة من املزيد إال ليست والنتيجة السالم؟ عملية تحريك
أعلن إْن الزمن؟ مرور مع تجاربنا من نتعلَّم أال األوسط؟ الرشق يسمونه فيما األخرى،
نثق فهل بالدنا، يف الديمقراطية تحقيق عىل حريص أنه أوباما باراك األمريكي الرئيس
أو مرص؟ يف الدينية الحريات أو بالديمقراطية األمريكي الرئيس يهتم هل كالمه؟ يف
أو الربيطاني لالستعمار السياسية األهداف فصل يمكن هل والعلمية؟ التعليمية بالنهضة
واألدبية الفكرية أو العلمية؟ أو التعليمية أو الدينية أو االجتماعية؟ األهداف عن األمريكي

والفنية؟
هذه وحكومة؟ معارضة ويمينًا، يساًرا بالدنا، يف النَُّخب عقل يف االنفصام أهو
إىل (أوباما) األمريكي الرئيس ملبعوث النظري املنقطع واملديح املرصية، اإلعالمية الطنطنة
أو مرصية، جنسيًة يحمل املبعوث هذا أَِألن بالدنا؟ يف والتعليم بالعلم للنهوض مرص
أو مرصيٍّا بطًال األمريكي املبعوث هذا يصبح غريها) أو (نوبل دولية جائزة عىل حاصل

وتعليميٍّا؟ علميٍّا بها ينهض أو الجهل؟ من بالدنا ينتشل قوميٍّا بطًال
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مرص؟ يف والعلم التعليم إلصالح األمريكي الرئيس مندوب وظيفة مرصي عالٌم أيقبل
الرئيس وليس املرصي، الشعب مرجعه ليكون املرصي الشعب مندوب يكون أن املفروض
دولٍة يف والعلم التعليم إلصالح عنه مندوبًا دولة أي رئيس يرسل أن يمكن هل األمريكي.

ذلك؟ ي نُسمِّ ماذا أخرى؟
املقاالت هذه عقولنا. يف االنفصام هذا أدهشني علميٍّا؟ استعماًرا تعليميٍّا؟ استعماًرا
التمجيد املاضية، األيام خالل سواء، حدٍّ عىل واملعارضة الحكومة صحف يف املنشورة
الديمقراطية، وتحقيق والتعليم، بالعلم للنهوض مرص إىل األمريكي باملبعوث واالنبهار

والحريات!
األمريكية األهداف عن النقاب كَشفوا الذين هم بالدنا يف املفكرين من قليٌل
الديمقراطية، الدينية، الحريات منها الجميلة، الجديدة الكلمات تلك وراء االستعمارية،
وغريها، النساء حقوق اإلنسان، حقوق السالم، عملية تحريك والعلم، بالتعليم النهوض
العراق، لغزو بوش وجورج بلري توني عرص يف الكاذبة األمريكية التربيرات ضمن (من
والحكم الشامل الدمار أسلحة من العراقي الشعب وإنقاذ العراقيات، النساء تحرير

الحسيني). امي الصدَّ الشمويل
اليوم» «املرصي يف نُرش مرقس، سمري لألستاذ جزأَيْن) (من مقال نظري لفت
ينزع الدينية»، الحريات لجنة زيارة هامش «عىل عنوان: تحت ٢٠١٠م) فرباير و١٦ ٩)
هذه تكوين أسباب عن املقال يكشف الجديدة. االستعمارية الخدعة هذه عن النقاب
أطلَقته الدينية للحرية األمريكي القانون الدينية، الحريات اسم تحت ى تتخفَّ التي اللجنة
الديني األمريكي اليمني ضغط تزايُد ومع ١٩٩٦م، عام أمريكية متشددة دينية جماعٌة
وأَلَزم الدينية، صورته يف القانون عىل املوافقة ت تمَّ بمجلَسيه، الكونجرس عىل والسيايس
مستقلة لجنٍة بتشكيل الكونجرس، مع مشرتًكا األمريكي، الرئيَس ١٩٩٨م يف القانوُن

سنويٍّا. العالم حول تقريَرين تُصِدر الدينية، للحرية
هي هل ُهويَّتها، نعرف ال الدينية، الحريات اسم تحت مرص، تزور التي اللجنة هذه
مقاله: يف مرقس سمري األستاذ ويقول املدني؟ املجتمع تتبع هل حكومية؟ أو برملانية
يف الدينية «املجموعات تعبري يستخدم للحريات اللجنة هذه تقرير بدأ ٢٠٠٤م عام يف
الوطنية الجماعة مرص ال الدينية املجموعات مرص هي عنها يتحدثون التي مرص مرص»،
الحقوق تصل أن بني جوهري فرٌق هناك مواطنيها. بني االختالفات استيعاب عىل القادرة
دينية ملجموعاٍت ينتمون ألفراد الحقوق نمنح ال أو نمنح وأن كمواطنني، الجميع إىل
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مجموعاٍت من تتكون دولية مرص«جماعٌة أن كرومر اللورد ج روَّ سنة مائة منذ ومذهبية.
املرصي، املجتمع تجانُس عدم الفكرة هذه ويُكرِّس وحدة»، تضمهم ال السكان من شتى
هذا ضد املرصية الوطنية الحركة وقَفت آنذاك. االستعمارية األهداف يخدم ر تصوُّ وهو
٢٠١٠م ويف ولغوية. وعرقية ومذهبية دينية مجموعاٍت إىل مرص يُفتِّت الذي التصور
تحدَّث البدء يف والعرقية، واللغوية واملذهبية الدينية مرص حول أخرى مرًة الحديث يتكرر
نة السُّ من اقرتب كما و«املورمون»، يهوه» «شهود عن يتحدث بات ثم األقباط، عن التقرير
مثل الدينية لألقليات ثم للشيعة التقارير تطرَقت الوقت ومع والجماعات، اإلخوان ومن
جميًعا مًعا نعمل أن بني فرق هناك كرومر. منطق يُجدِّد املنطق هذا والبهائية؛ اليهود
فئة كل عزلة نُكرِّس أن وبني الوطني، االندماج ق يُحقِّ بما الحقوق الكتساب كمرصيني
الطابع إطار يف الدستور، من ٤٦ املادة حسب الدينية الحرية نحقق أن األخرى، عن
تقارير أن الخالصة ومذهبي. ديني أساٍس عىل مرص تقسيم إعادة وليس للدولة املدني
بغض املواطنني، لكل دولة ال دينية» «مجموعاٍت باعتبارها مرص إىل تنظر الدينية الحرية
من املواطنة، أساس عىل حلها يتم فئة كل تواجه التي املشاكل وأن انتماءاتهم، عن النظر
الطائفي النظام تكريس األمريكية الدينية الحريات لجنة تحاول الوطني. االندماج خالل

البلد. لتقسيم مرص يف
الدينية الحريات لجنة مع املغلق االجتماع رفضُت ٢٠١٠م يناير ٢٤ األحد يوم
كنُت واإلعالم. املرصية الصحافة حضور يف علنيٍّا االجتماع يكون أن صممُت األمريكية.
إىل وتهدف األمريكية، االستعمارية املصالح لخدمة بالرضورة تعمل اللجنة هذه أن أعرف
تكشف أسئلة عدة ألعضائها أعددُت تسد، فرِّق مبدأ حسب وطائفيٍّا، دينيٍّا مرص تقسيم

االجتماع. يتم لم وبالتايل الصحافة؛ ووجود العالنية اللجنة أعضاء يقبل لم أهدافها،
والداخيل. الخارجي االستغالل لخدمة الشعوب لتقسيم خطريًا دوًرا الدين ورقة تلعب
الحد عن الزائد الديني فالشعور بعُد؛ الخطورة هذه إلدراك بالدنا يف العام الوعي يصِل لم
الجرعات زيادة يف دوًرا والتعليم اإلعالم يلعب العقول، عىل حجابًا يضع التعصب، يُغذِّي
الحقيقي؛ املواطنة معنى إدراك أو األخرى، العقائد قبول عن العاجزة املتشددة، الدينية
دون والدستور، املدني القانون أمام متساوين سواء، جميًعا املواطنون يكون بحيث أي
املجتمع إقامة آخر، بمعنًى غريه، أو املذهب أو العرق أو الجنس أو الدين أساس عىل تفرقة
املواطنني بني تُفرِّق التي املواد وحذف املرصي الدستور تعديل املدنية، والدولة املدني

الفئات. مختلف من واملواطنات
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املصالح، أجل من أو وعي، دون املأزق هذا يف تقع املتعلمة النخب بعض لكن
الدينيون (١) قسَمني: إىل الشعب مون يُقسِّ نراهم السياسة، حلبة يف بالدين والتجارة
وليس لآلخرة يعملون الذين الجنة أصحاب املؤمنون، الوطنيون الرشفاء األخرويون، أو
يعملون الذين الجحيم، أصحاب الكافرون امللحدون الخائنون الالدينيون، (٢) للدنيا.

لآلخرة. وليس للدنيا
وأصبح والعربي، املرصي اإلعالم يف سائدة اإلرهابية الدينية اللغة هذه أصبَحت

بالدين. املتاجرون بها يتمتع التي الالذعة األلسنة من خوًفا يصمتون الكثريون
بالطبع، إرسائيل ومعها الدينية، االستعمارية لعبتها األمريكية املتحدة الواليات وتلعب
الصوفية للجماعات األمريكي التدعيم األخرية اللعب هذه من األوروبي، االتحاد داخل ودول
الدول وبعض مرص دفع عىل األمريكية الدينية الحريات لجنة أقدَمت وقد اإلسالمية،

الصوفية. الطرق تقوية عىل العربية
املشاريع تجاه اإلسالمية الصوفية الجماعات سلبية عىل املرصي التاريخ يدلُّنا
يسعى لهذا معه؛ املتعاون املحيل الحكم أو الخارجي، االستعمار من للتحرُّر الوطنية،
دينيٍّا الشعب تقسيم لتحقيق الصوفية بعض الستخدام الجديد األمريكي االستعمار

ومذهبيٍّا.
الدين؟ عباءة يرتدي الذي والداخيل الخارجي الخطر هذا مواجهة يف إذن العمل ما
تكفي وهل الواعية؟ غري الشعب وجماهري املتعلمة النخبة عقل عن الحجاب نرفع كيف

املقاالت؟ كتابة
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سبقه البرشي. للتاريخ االقتصادي املادي التحليل اكتشف من أوَّل ماركس كارل يكن لم
(أفالطون اليونان يف الفلسفة تبدأ لم وغربًا. رشًقا املفكرين، والرجال النساء من الكثريون
بدأَت الغازي. األوروبي والفكر املستعمرات مدارس يف علَّمونا كما وسقراط) وأرسطو
وفلسطني والعراق مرص يف األنهار، أودية حول القديمة اإلنسانية الحضارات يف الفلسفة
وخصوبة والطعام املاء وفرة بسبب البالد، من وغريها والصني والهند واألردن وسوريا
بدائية. زراعية وآالٍت ومجذاف، محراث من أدواتها واكتشاف الزراعة، وناتج األرض
كانت أطفالهن. بإطعام انشغالهن بسبب القديمة الزراعية الحضارات يف النساء تَفوََّقت
العلم إىل الرجل املرأة سبَقت لهذا والتقدم؛ املعرفة إىل الطريق هي الطعام إىل الحاجة
معات والحكمة، املعرفة إلهة القديمة مرص يف إزيس كانت والعدل. واملعرفة والفلسفة

املعرفة. شجرة إىل آدم سبَقت املعرفة إلهة حوَّاء العدل، إلهة
باألمهات باملرأة، اللغة بدأت جسمها. من تلدهم ألنها أمهم يعرفون األطفال كان
يغتصب الرجل كان لإلخصاب. الرجال عىل ينادين بالنساء للطعام، أطفالهن عىل ينادين
الرجاَل َمنَعت التحريم، قوانني األم بدأَت أطفاله، أنهم يعرف أن دون يأكلهم أو أطفاله
تكوين بكيفية الجهل بسبب حينئٍذ، معروفة األبوة تكن لم وأكلهم. األطفال اغتصاب من
من والطيور الحيوانات وقتل الصيد أعمال يف الطويل الرجال ولغياب الرحم، يف الجنني
تهبط غامضة بذرٌة البرشي الجنني أن املجتمعات هذه بعُض َرت تصوَّ أيًضا. الطعام أجل
واألنبياء السياسيني الزعماء من كثريٌ الرياح. َعْرب النخل تلقيح يشبه الهواء، مع السماء من
الطبقي، األبوي النظام نشوء بعد السبب. لهذا األب مجهويل كانوا البرشي التاريخ يف
إنتاج عىل والقدرة والزراعة، والثقافة واالقتصاد والنسب السلطة األمهات من اآلباء انتزع
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اإلله مثل امرأة، رحم وليس رجل رأس من يُولد الطفل أصبح الوالدة. أو أيًضا األطفال
رجٌل َوَلَدها بل امرأة، تنجبها لم أمنا، الشهرية وحوَّاء القديم، اليونان يف الشهري زيوس،
الحيوان اكتشاف تم حتى العلمي، م التقدُّ مع تدريجيٍّا الفكرة تطوَرت ثم ِضلعه، من

الجنني. لينتج املرأة بويضة مع يلتحم الذي املنوي
العبودي، األبوي بالنظام حينئٍذ إيمانه بسبب الشهري، اليونان فيلسوف أرسطو، لكن
املرأة بويضة أما حي، كائٌن املنوي الحيوان إن قال وحده. الذكر يصنعه الجنني أن ر تَصوَّ
والعلماء واألطباء الفالسفة أغلُب الفكرة هذه َوِرث فيها. حياة ال ميت يشءٌ نظره يف فهي
يحتوي كيف الكامل. املوت أو «السلبية» أو بالسكون البويضة وَصُفوا الحديث، عرصنا يف
حينئٍذ الرجال كان املتطور، العقل مع يتناقض يشء ميتة؟ بويضٍة عىل الحي املرأة جسد
التطور َسبَق لهذا االخرتاع؛ أم الرضورة باللغز، يصفونها الغامضة، املرأة قوة يخَشون
األرض، وخصوبة واملياه والزراعة الطعام يف الفقر بسبب أوروبا. يف العسكري العلمي
العسكري االغتصاب إنه وآسيا. أفريقيا (الرأسمايل) األبوي الطبقي بنظامها أوروبا َغَزت
الروحية التبشريية الحمالُت َسبَقت املادي، االقتصادي الغزو لتدعيم والروحي، والسيايس
بالدنا، يف التطوُّر عجلة أوقَفت وآسيا. أفريقيا إىل واالقتصادية العسكرية الحمالِت والدينية
مفكري عن ينقلون بالدنا يف املفكرون أصبح والثقايف، والتعليمي الفكري اإلبداع أوقَفت
األديان، حجاب وراء املتخفية االقتصادية ملصالحهم تدعيًما أمريكا)، مفكري (ثم أوروبا
إىل اإلنجليز يأتي أن قبل الحكيمة: قولتها قالت التي العرافة األفريقية املرأة هذه نذكر
يملكون أصبحوا بلدنا من خرجوا حني اإلنجيل، يملكون وكانوا األرض، نملك كنا بلدنا
يف والجديد القديم االستعمار خطط ص تُلخِّ هذه املرأة حكمة اإلنجيل. نملك ونحن األرض

واحدة. مقولٍة
والحرب السياسة يف االقتصاد دور لتدرك الكتب، تقرأ لم األفريقية املرأة هذه
األفريقية! املرأة هذه بحكمة اهتدينا لو واألساطيل. التاريخ يُحرِّك االقتصاد أن والدين،
لنا تيضء املعرفة من بحالة لخرجنا بالدنا، يف الوضع لتحليل أداة مقولتها استخدمنا لو

الطريق!
بعد وأكثر أكثر وساءت القديم، الربيطاني االستعمار بعد مرص أحوال ساءت
(رغم طعامنا نملك كنا القديم االستعمار يأتي أن قبل الجديد. األمريكي االستعمار
سواء استقالله، يملك طعامه يملك من العالم). يف املوروثة العنرصية الطبقية الفروق
الهوة اتسَعت ١٨٨٢م عام الربيطاني االستعمار بعد امرأة. أو رجًال فرًدا، أو دولة أكان
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اإلقطاعيني ك املالَّ كبار من ُعليا مرصطبقٌة يف االقتصاد عىل َسيَطَرت والعنرصية، الطبقية
الصناعي للقطاع املديرين واإلنجليز املرصيني الرأسماليني كبار ومعهم الزراعيني،
٪٢ فقط الجهل»؛ املرض، «الفقر، الشهري املزمن الثالوث إىل ذلك أدَّى والتجاري.
والثقافة والتعليم والسلطة واألموال األرايض ملكوا األجانب ومعهم املرصي، الشعب من
طعامهم الرمق، يُسدُّ ما إال يملكوا لم املرصي الشعب من ٪٩٨ والجوامع، والكنائس
الربيطاني االستعمار بواسطة أُجهضت لكنها ١٩١٩م ثورة جاءت ثم د. املقدَّ الخبز
وَقف الشعبية، املطالب مع الوفد حزب وَقف االستعمار، مع املتعاونة املرصية والحكومات
القيادة، يف واإلقطاعيني الرأسماليني كبار بحكم لهما خَضع ثم امللك، وضد اإلنجليز ضد
الجيش ضباط حركة جاءت ثم الوفد، شباب من األغلبية ضد الثروة تزوَجت السلطة
لسد االقتصادية املحاوالت بعض وقامت ذلك، بعد اإلنجليز ثم امللك، وسقوط ١٩٥٢م
العسكري الحكم استبداد بسبب الحركة، هذه إجهاض تمَّ والعنرصية، الطبقية الُهوَّة
فِشَلت نظام. وال وحدة وال اشرتاكية تحدث لم والنظام. والوحدة االشرتاكية اسم تحت
السلطة زواج الجديدة، الحاكمة الطبقة ِقبل من العام القطاع رسقة ت وتمَّ التأميمات،
االستعمار تمرير تمَّ الجديد. االقتصادي االنفتاح مع السبعينيات يف األزمة اشتدَّت بالثروة.
االستغالل تمرير تم واملسيحية. اإلسالمية الدينية الصحوة وأبخرة دخان تحت األمريكي
واملرض الفقر الخطري، الثالوث عاد الروحانيات. اسم تحت والنساء للفقراء والقهر املادي
وزراء األعمال. ورجال والسلطة الثروة أصحاب من ٪٢ ال ومجتمع والبورصة، والجهل،
بالدين يتاجرون املتتالية، الفساد فضائح يف يتساقطون الباليني، يكسبون أعمال ورجال
إىل تؤدي التي أو املعنى، من الخاوية والديمقراطية باالشرتاكية أو املسيحي، أو اإلسالمي
الرنانة الشعارات من مزيد مع املرأة، وقهر الفقر من ومزيد االستبداد من مزيد العكس.
البورصة، يف يضارب يساري ويمنٌي مستبد، يميني يساٌر لدينا أصبح والدينية. السياسية

السقوط. عند الدولة برئيس يحتمي الكل
من الفاشية، الرأسمالية إىل الدكتاتورية االشرتاكية من مرص يف الحكم انتقل
ورقة من العاري الصهيوني، األمريكي االستعمار إىل الخبيث الناعم الربيطاني االستعمار
أرضنا وأخذوا هللا كتاب أعَطونا الفقرية: األفريقية املرأة مقولة الناس ويَتذكَّر التوت.

وأموالنا.
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فساد يف يشارك سنوات، لعدة الوزير منصب شخٌص يحتل أن الغريبة؟ الظاهرة هذه ما
ثم املرصي، الشعب أموال ونهب والرسقات الفساد فيستمر األقل، عىل بالصمت الحكومة،
ضخمة، مؤسسٍة أو كبري بنٍك يف مرموق، بمنصٍب الوزارة من الخروج بعد الوزير يُكافأ
يربح أعماٍل رجِل إىل يتحول فيينا. أو بريوت، أو جنيف، أو نيويورك، يف املتحدة األمم أو
يُشارك أن فجأة له يطرأ وأحفاده، وألوالده له واملكاسب املتعة من سنوات بعد ثم املاليني،
من وبطًال املرصية املعارضة أقطاب من ويصبح الحكومة، فساد ضد اإلعالمية الحملة يف

الجمهورية. رئاسة أو الشورى أو الربملان انتخابات يف نفسه ح يُرشِّ وقد أبطالها،
بها فأنشغل األحداث تِجدُّ ثُم املريضة، الظاهرة هذه عن الكتابة يف فكرت مرة كم
خطرية ترصيحاٍت واإلعالم، الصحف يف ٢٠١٠م، مايو ٢٦ يوم طالعُت حتى وأنىس،
قالت التالوي. مرفت الدكتورة السابقة االجتماعية والشئون التأمينات وزيرة بها أدلت
لدعم املعاشات، أصحاب أموال من مرصي جنيه مليار ٤٣٥ عىل استوَلت الحكومة إن
الوزارة، تولِّيها أثناء لها، تسمح لم الحكومة إن وقالت امليزانية. يف العجز وسد البورصة

الدستوري؟ غري بل القانوني غري العمل هذا ملنع شيئًا تفعل أن
الحكومي النهب هذا الجريمة، هذه عن منصبها، يف وهي الوزيرة، تكشف لم ملاذا
ال ضئيل معاٍش عىل يعيشون الذين العجائز املرصي، الشعب فقراء من املاليني ألموال
عىل حصَلت الوزارة من خروجها بعد السنني؟ هذه كل سَكتَت ملاذا الرمق؟ لسد يكفي

ال. أم املنصب هذا تشغل تزال ما كانت إن أعرف وال املتحدة، األمم يف كبري منصٍب
مع تعمل كانت املايض، القرن من الثمانينيات بداية يف التالوي مرفت د. قابلُت
شخصيتها أعجبَتْني بالجيزة. الخارجية بوزارة الدولية املؤتمرات بإدارة موىس عمرو د.
الدولية العربية املرأة تضاُمن جمعية تسجيل يف َدوًرا هي لِعبَت للحق. املساندة املستقيمة
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مع تكوينه، يف َرشْعُت الذي النسائي االتحاد إلنشاء َست تحمَّ أنها كما الخارجية، بوزارة
وكانت يومها، التالوي مرفت شجَعتْنا املرصيات. والشابَّات النساء من كبرية مجموعٍة
قائمًة سلََّمتْني بالوزارة، مكتبها يف األهلية. بالجمعيات املختصة االجتماعية الشئون وزيرة
النسائي، االتحاد إىل لتنضم بها لالتصال مرص، يف النسائية الجمعيات وعناوين بأسماء
ت انضمَّ نهار. ليَل النشاط واستمر لالنضمام، َست تحمَّ التي الجمعيات بهذه اتصلنا وفعًال
إلعالن الكبري، االجتماع موعد حدَّدنا ثُم النسائية، والجمعيات الشخصيات من الكثريات
عىل الحكومية، الصحف نرشت واحد بيوٍم االجتماع قبل املرصي. النسائي االتحاد إشهار
االتحاد هذا إن فيه تقول التالوي مرفت الوزيرة بلسان ترصيًحا «األهرام»، جريدة رأسها
الوزيرة موقف عىل الطارئ التغريُّ يف الرس نفهم لم الجميع، ُدهش قانوني. غري النسائي
السيدة إن يل فقالت بالصدفة، حسن فرخندة بالدكتورة التقيُت حتى التالوي، مرفت

للمرأة. القومي املجلس باسم النسائي، لالتحاد بديل عمٍل يف ترشع األُوىل
تكوين عن العظيم الخرب الكربى الصحف نَرشت حتى طويل وقٌت يمِض لم وفعًال

األُوىل. السيدة برئاسة للمرأة، القومي املجلس
الضمري يخالف مما فعَلتْه ما عىل محاسبتها أو التالوي، مرفت عتاب يف أفكر لم
بغتة، ومواقفهم ضمائرهم ون يُغريِّ بالدنا يف الكبار املسئولني أن األيام علََّمتْني وقد الحي،
ثم املنصب. عىل حفاًظا الطاعة، إال يملكون ال بغتة، تصلهم التي العليا األوامر حسب
التالوي مرفت د. بتوقيع بريوت، من تأتيني بالفاكس برسالة سنوات بضع بعد ُفوجئُت
نسائي مؤتمٍر لحضور تدعوني املتحدة، األمم يف اإلسكوا ملنظمة األعىل التنفيذي املدير
أن لضمريها أرادت أم نِسيَت؟ هل نفيس وسألُت كثريًا ُدِهشُت بريوت. يف يُعقد دويل

املؤتمر. حضور عن واعتذرُت يسرتيح؟
اإلعالمية والتصاريح املنشورة الكبرية الصفحات تلك هو اليوم يُدِهشني ما أكثر
هذه من وجزءًا وزيرة كانت أثناء الحكومة فساد تكشف التالوي، مرفت د. بلسان
قدََّمت إنها قليلة شهوٍر منذ للصحف قالت استقالتها؟ تقديم عن تعلن لم ملاذا الحكومة.
هل استقالتها؟ عن بنفسها هي تعلن لم فلماذا إعالنها، رفَضت الحكومة لكن استقالتها
وملاذا أنفها؟ رغم الصمت عليها فرضوا هل أنفها؟ رغم منصبها يف البقاء عليها فرضوا
أو رشًفا؟ أو موضة؟ الحكومة معارضة أصبَحت هل األوان؟ فوات بعد فقط اآلن تتكلم
وتكلموا يصمتوا لم ملاذا املعارضة؟ يرتكون ال ملاذا عليها؟ السطو عىل يتنافسون بطولة
هل أوالدهم؟ ودم ودمهم حياتهم من املعارضة ثمن ودفعوا واجبًا، الكالم كان حني
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صحف يف صورهم ونرش الكالم إال شيئًا السابقني الوزراء تُكلِّف ال املعارضة أصبَحت
السوق يف للبيع ومعروًضا مباًحا، أصبح يشء كل أن يبدو املستقلة؟ والصحف املعارضة
عانَوا الذين الحقيقيني املعارضني إقصاء تمَّ لقد الحكومة! معارضة ذلك يف بما الحرة،
وإفقارهم ترشيدهم تمَّ واملكاسب، املناصب من ُحرموا السنني؛ مدى عىل الحكومي القهر
املعارضني هؤالء عىل أصبح الخارج. أو الداخل إىل ونفيهم حبسهم أو سمعتهم، وتشويه
املعارضة، سوق يف التناُفس عن عوا يرتفَّ أن يصمتوا، أن والرجال النساء من الحقيقيني
يتبارى حيث الخاص؛ القطاع أو الحكومي اإلعالم أو الكربى الصحف يف مكان لهم وليس
وزراء ومنهم منها، جزءًا يكونوا لم كأنما الحكومة، نقد يف الباليني أو املاليني أصحاب
السلطة وأصحاب بالحكومة حميمة وثيقة ُقربى عالقاُت لهم سابقون، وزراء رؤساء أو
الفساد أسباب أهم من كانت بأقالٍم واملرض والفقر الفساد عن املقاالت كثُرت والثروة.
ينىس كيف القريب؟ املايض الناس ينىس كيف وأندهش، املقاالت هذه أقرأ واملرض. والفقر

الطويل؟ صمته السابق الوزير
تضعف اإلنسان، مخ يف خاليا فالذاكرة املرصي؟ الشعب ذاكرة ضعيفٌة هي كم
باألمس، أكله ما املرصي الشعب يذكر ال واإلرهاق. والحزن واليأس الغذاء ونقص بالفقر
ويحتمل يعيش فكيف وإال اآلالم، اإلنسان ينىس أن الطبيعي من مؤمًلا؟ شيئًا يذكر وملاذا
مؤلم الفقر ينىس، كالهما الثراء. ُفحش األغنياء وينىس الفقر، ذُل الفقراء ينىس الحياة؟

القاتل. الفقر جوار إىل وخزي عاٌر الفاحش الثراء الثراء، جوار إىل
نغفر ال فلماذا خطيئتهم، للناس يغفر هللا يخطئ، إنسان كل يقولون: الناس بعض
ينىس القلب طيب املرصي والشعب الخطأ؟ عن منزَّهون نحن وهل منا؟ البعض أخطاء

يُكرِّره. وال بالخطأ يعرتف ملن يغفرها أو اإلساءة
وال خطأه يُكرِّر أنه أو يخطئ، لم كأنما لنا وبدا بالخطأ، اإلنسان يعرتف لم إذا لكن
يلجئون بالخطأ، اعرتاًفا ألحدهم أقرأ لم الكبار، املسئولني هؤالء مع يحدث كما يصلحه،

والضباب. املراوغة يف الحقائق وتغرق والتمويه، والتأويل التربير إىل
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بالحدود التيففضاءٍ تأمُّ

٢٠٠٧م فرباير ٤

خالل من عيناي تُالِمسها البيضاء، السحب من قريبٌة الالنهائي، املمدود الفضاء يف محلِّقٌة
بأناميل، أالمسها أن أبغي إليها أتطلع الطفولة، منذ السحب عيناي تعشق النافذة، زجاج
ر املتبخِّ اململَّح، املاء طعم يشبه طعمها، أذوق لساني بطرف أُمسكها، أصابعي بأطراف
الزبد بلون الجو يف املتكثِّف طفولتنا) يف املالح البحر يه نُسمِّ (كنا اإلسكندرية بحر من
وحدها، رحمها من أبي َولَدت التي املرأة جدَّتي، حقل يف القطن نَوَّارات برائحة األبيض،
عرقها. يمسح أو أرضها معها يحرث مخلوٍق دون امرأة، أو رجل من مساعدٍة دون
العمر. من األوىل السنة يبلغوا أن قبل قريتنا يف األطفال يخَطف املوت إله عزرائيل كان
وجدتها بأمها جدتي وأقسَمت الصيف، يف الجبار اإلله يحصدهم الدجاج كتاكيت مثل
ابنها يكرب أن اإلرادات؛ كل ضد بإرادتها يعيش ابنها تجعل أن األعظم، اإلله تتحدى أن
لها وينجب الباشوات، بنت يتزوج الشهادات، أعىل عىل يحصل املحرتم، األستاذ ويصبح

الفالحة. جدتي بإرادة الدنيا إىل أنا جئُت هكذا والبنات، األوالد من عباقرة أحفاًدا
إىل الجنوب من السماء تشق املتوسط، األبيض البحر فوق تُحلِّق الطائرة أزيز أسمع
غادرُت ٢٠٠٧م، فرباير ٤ اليوم األوروبي. الشاطئ إىل األفريقي الشاطئ من الشمال،
أنظر لم خلفي، من الباب وصفقت حقيبتي حملُت صباًحا، الرابعة الساعة شربا يف بيتي
البعيد، البُعد من الظهر، يف بل الصدر يف الطعنات تكن لم العهد. خانوا من إىل خلفي
منذ الحياة ورشيك ُولدُت، منذ الوطن أهل باللحم، االلتصاق حتى القريب الُقرب ومن
قبل وحدي املجهول إىل وخرجُت خلفي، من الباب َصفقُت عاًما. وأربعني ثالثة مًعا عشنا
عاًما، وسبعون ستة أمي. ولَدتْني منذ ورائي، كلها املاضية حياتي تركُت الفجر، طلوع
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بجريمة متلبِّسة ضبطي تم الحكَّام. ورساديب املحاكم يف وقضايا وزنازين، ومآٍس، أحزان
وآمون اإلله رع منذ بالتعاليم املقيدة غري الحرة الكتابة جريمة يكذب، عالم يف الصدق

األكرب. وبعلهما
وستة سنة سبعون واأليام، السنون مرت طفولتي، يف ى يتخفَّ اإلله كان السحب وراء
واألرض، البحر وقاع السماء، قاع تكشفان السحب، تخرقان عيناي أصبَحت األعوام. من
كيف والجديدة القديمة األزمان وفراعنة جاء؟ كيف الكون. أرسار ينتهك عقيل أصبح
وامللك رع اإلله واآلخرة؟ الدنيا يف عقابهم من الخوف لهم؟ عبيًدا أصبحنا كيف حكمونا؟
كان إخناتون. اإلله جسد يف يذوب أتون الشمس وإله واحد، ثوٍب داخل يذوبان رمسيس
أنه الذكور املؤرخني بعض قرَّر حتى وجدتي، أمي من أكرب وِرْدفان ثديان «إخناتون» ل
يتغطَّى، أن يجب عاًرا القديم التاريخ منذ أنثى كلمة أصبَحت أنثى. وليس ذكًرا كان
نوت وأمها املعرفة، إلهة إيزيس جدتي عىل الستار إسدال تم . تتسرتَّ أن يجب وفضيحة
الجديد الذكوري اإلله أعلن مًعا. واألرض السماء الكون، إلهة نون وجدتها السماء، إلهة
منكرة، واألنثى مذكًرا العقل أصبح العقل. ناقصة ألنها تسود؛ أن يمكن ال األنثى أن
أُولد، أن قبل مات غريب رجٍل اسم أحمل أصبحُت التاريخ، يف وجدتي أمي اسم واندثر
كيف نفيس. من بالخجل فأشعر كتبي أغلفة فوق مطبوًعا اسمه أرى السعداوي، اسمه

أمي؟ اسم دفن يف شاركُت كيف التاريخ، يف للتزييف استسلمُت
مسقط نظري يف الوطن يُعد لم والحزن، الفرح بني يتخبط املقعد حزام تحت قلبي
األم فالوطن السماء؛ يف يرتفع بل األم الوطن يف الرأس يسقط ال أرض، قطعة فوق رأٍس
أبي أعطى طفولتي. يف أبي كلمات هذه والظلم؛ الهوان وليس والعدل الكرامة حيث هو
بالدنا، يف الفقراء الفالحني كل مثل القهر، إال يمنحهم لم لوطٍن الفالحة أمه مثل حياته
والعرشين. الواحد القرن هذا يف األخري فرعون حتى عام، آالف سبعة منذ األول فرعون من
جبنة، بقطعة أو ُمخلَّلة بليمونٍة الحاف الخبز يأكلون الوطن، أجل من الفالحون يشقى
الحكام أبناء ليعيش الحرب يف الفالحني أبناء يموت التخمة. حتى وأعوانهم الحكام ليأكل
الوطنية. واألغاني باملرسحيات الفالحني واملطربون املمثلون يخدع النعم. يف وأعوانهم
يتغزَّلون الحاكمني، موائد عىل السمني اللحم يأكلون الخديعة، يف والكتاب األدباء يشرتك
ثمن ألبنائهم يدفعون الثمالة، حتى الدنيا لذائذ من ينهلون والتقوى، ف والتقشُّ بالزهد
جنة إىل الفقراء الحرب شهداء يرفعون العمر. آخر حتى ليعيشوا الجيش من اإلعفاء
الليل يف بالنهار، الفاسدين الحكام يُعاِرضون وامليرس. والخمر الفساد يُدينون السماء،
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ص يتلصَّ الكالم، يف العليا بامُلثُل منهم الواحد يتشدَّق ويعربدون. يرشبون معهم، يسهرون
الغالم. الولد أو املومس العشيقة إىل الظلمة يف

جامعة مؤتمر من االنتهاء بعد مايو، ١٢ يف سأعود البنتي قلُت القاهرة أغادر أن قبل
نعم، الحضور؟ عن اعتذارِك لهم ترسيل أََلْم أمي، يا طويلة مدٌة هذه ابنتي، قالت أوهايو.

عاَمني. منذ أكتبها التي روايتي أكمل بيتي يف ألبقى االعتذار أريد كنت
يوم كل تسمعني أال السفر، من تسرتيحني أال أمي، يا رأيك ين تُغريِّ جعلِك الذي وما
طوابري يف والوقوف املطارات، يف واالنتظار أمي يا السفر أكره أنا الطائرات؟ سقوط عن
التجارب فرئان مثل والخضوع واألحزمة، األحذية وخلع الفاحصة، باألجهزة التفتيش
رأيِت أنت العناء؟ هذا كل نفَسِك لني وتُحمِّ أمي يا تسافرين ملاذا اإللكرتونية. للعيون
مثل جديدة قارٍة اكتشاف إال أمامك يبَق ولم الخمس القارات يف العالم بالد أمي يا

كولومبوس. كريستوف
بعد قلبي إىل الناس أقرب وابني ابنتي العميقة، قلوبنا من دائًما نضحك كما ضحكنا
خطر عند أوًال الذات تأتي الذات، حب إال األم حب فوق يشء يرتفع ال أمي. قبل أو أمي
مشاعر ر تتطوَّ نفيس، قبل ابني أو ابنتي إنقاذ يف أتردَّد ال لكني الطبيعة، بحكم املوت

العقل. يتخيله ال ما إىل والوعي الزمن مع األمومة
ابنتي. يا أُلغيه فسوف السفر ألغي أن أردِت إن قلُت،

ماذا أسألِك كنُت حني عبارتِك هذه أليست لنفسك، تريدينه ما لِك أريد ابنتي، قالت
معي. فعلِت كما تشائني ما لتفعيل أمي يا الحرية أُعطيِك وأنا أفعل؟ أن مني تريدين

أريد كنت وسافرت. حقيبتي حزمُت لكني السفر، عدم أُقرِّر أن تمنَّيُت أعماقي يف
يف الغرباء، أو األقرباء من غريب رجٍل شبح البعيد، أو املايضالقريب يف شبح التخلُّصمن
يناير ٢٨ األحد يوم العارشة الساعة يف بالضبط فقط، أيام ستة منذ الدولة. يف أو العائلة
حيث نوح عرص منذ العتيق املبنى يف األقدام، تحت املتهالكة الساللم أصعد كنُت ٢٠٠٧م
الكتابة، إال جريمة دون املعارضني، من تشاء من النيابة إىل الدولة تَُسوق النيابة. مكتب
تحبس كما الخيال الدولة تحبس الخيال. من رواية أو قصرية قصة أو شعر قصيدة
الحسبة قانون إسماعيل. الخديوي قرار منذ واالحتباس الحبس نظام يتغري لم الحقيقة.
اسم (تحت تحكم الدولة نيابة أصبَحت وأكثر، عام بألف الخديوي قبل القرب يف ُدفن
يشبه (املحقق) رجٌل النيابة كريس يف يجلس الديناصورات. مع انقرَضت بأحكاٍم هللا)
غرفة داخل مكسور خشبيٌّ الكريس والزبيبة، والسبحة باللحية املشايخ، أو القساوسة
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محفور أبيه) وأبي أبيه (واسم اسمه صفراوين، بعيننَي الرجل يرمقني الزنازين. تشبه
الثالث النائب بك محمد محمد محمد األستاذ «السيد مكتبه: فوق النحاس من قطعة عىل

األول». النائب الباشا لسيادة الثاني الوكيل لسيادة
لكنها ١٩٥٢م، عام فاروق امللك سقوط مع سقَطت قد والباشا الِبك ألقاب كانت
حكم ظل يف انتشاًرا وازدادت السبعينيات، خالل السادات حكم ظل يف الوجود إىل عادت
كما البورصة عادت والفقراء، األثرياء بني الُهوَّة تزايَدت األعمال، رجال ودولة مبارك
صاحب الباشا أصبح العبودية، عصور إىل مرص ارتدَّت واإلقطاع. امللكية عهود يف كانت
إىل العصا من الرضب وسائل َرت تطوَّ األسياد. يرضبهم كان كما عبيده يرضب الباليني،
باإللكرتونيات بالباليني، لتصبح والرشوة الرسقة َرت تطوَّ واملسدس. البندقية إىل الكرباج،
الرئيس، فخامة مع هللا وأصبح الدين، عمائم والتمويه الخداع وسائل ارتَدت والرتيليونات.
الثقل من قلبي ف يتخفَّ الوطن، عن بعيًدا أُحلِّق الطائرة يف امللك. جاللة مع كان كما
واألسالف. والرتاث والدين والدولة والزوج الوطن وبني بيني املسافة وازدياد بابتعادي،
القرآن، من اآليات بعض يتلو الخط، يفك ال رجٌل بابها عىل يقف زنزانًة الوطن أصبح
ال األرض، إىل بهما يهبط السماء، يف هللا نحو بعينَيه يُربِبش كبرية، بعمامٍة رأسه يلفُّ
الرجل يرصخ رءوسهن، فوق الشعر أو أردافهن أو النساء سيقان إال األرض فوق يرى
عىل يرى ال شاكلته عىل الرب كأنما رب، يا لقانونك انتهاٌك هذا إلهي يا صوته: بأعىل
ذلك، من أهم هو بما مشغول بالطبع الرب بالحجاب. امللفوف غري النساء شعر إال األرض
ملاذا لهم. عقابًا املسلمني، لذبح إرسائيل لبني الِعنان الرب يرتك فلسطني، يف باملذابح مثًال
أو الطربوش) (ذو املطربش أو العمامة) (ذو م امُلعمَّ الشيخ يُردُّ املسلمني؟ الربُّ يُعاِقب
النساء ألن السادة، أيها فسَدت النساء ألن يقول: الفضائيات يف الدكتوراه) (ذو الدكتور
ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول قال وقد عاريات، كاسياٍت أصبحن النساء ألن املفروض؛ هللا زي يرتدين ال
القيامة. يوم بمجيء نذير وهذا عاريات كاسياٍت النساء فيه تكون قومي عىل يوٌم سيأتي
كانت ٢٠٠٧م، يناير ٢٨ األحد ذلك النيابة، يف التحقيق يوم ابنتي معي كانت
تنقذ أن أرادت ٢٠٠٦م، مارس ٢١ األم عيد يف األم تُكرِّم مقاًال َكتبَت أنها جريمتها
من املحرومني الرشعيني»، غري «األطفال اسم عليهم يُطَلق الشوارع، أطفال من مليوننَي
وهم الوحشية بهذه القانون يعاقبهم ملاذا والطمأنينة، والتعليم والغذاء والرشف الكرامة

جريمة؟ أي يقرتفوا لم أبرياءُ أطفاٌل
ا ورسٍّ علنًا حياته رشيكة الزوج يخون الرجال، من املجرمني رساح القانون يُطِلق
يتزوج بالربيد، إليها يرسلها ورقة أو واحدة بكلمٍة املخلصة زوجته يُطلِّق عقاب، دون
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فقرية فتاًة منهم الرجل يغتصب التسعني. أو الثمانني يف وهو عرشة الخامسة يف طفلة
املولود) طفلها (مع وحدها الفتاة تُواِجه ويهرب، يرتكها ثم الشارع، غري أو الشارع يف
حني عىل وطفلها، الصغرية األم عىل القايس العقاب يقع والقانون. واملجتمع والدين الدولة
أو جواٍر أو عشيقات أو وزوجات أُخريات، نساءٍ مع بحياته ويستمتع املجرم األب يمرح
عادت لكنها التاريخ، يف ُدفنت قد والعبيد الجواري عهود كانت اليمني. ملَكت وَمن إماء
ومعايل البيه سعادة وألقاب الحسبة وقانون والبورصة واملباخر واملسابح اللحى عودة مع

الباشا.
الجأش: برباطة ق امُلحقِّ أسئلة عىل تُردُّ الرأس، شامخة جواري إىل ابنتي جلَست

حلمي؟ أبيِك باسم وليس نوال أمِك باسم مقالِك عِت وقَّ أنِت
اسم أعطيُت إنني أي حلمي»؛ نوال «منى باسم مقايل عُت وقَّ أنا صحيح غري هذا
اسم يُحذف ملاذا عادل، منطقي أمٌر وهذا أبي، اسم به يحظى الذي ذاته الرشف أمي
يُعاَقب ملاذا ثم األبوة؟ من لألطفال وتضحية إنسانية أكثر األمومة أن مع التاريخ من األم
بالرشف ويحظى أمه اسم الربيء الطفل هذا يحمل ال ملاذا األب؟ اسم له ليس الذي الطفل
عاًرا األم اسم يكون ملاذا األب؟ اسم يحملون الذين األطفال من غريه مثل اإلنسان وحقوق
األغاني هذه من بدًال األم، عيد يف لألم يُغنِّي والراديو األمهات؟ أقدام تحت الجنة أن مع

األبوة؟ بحقوق األمومة لتحظى القانون تغريون ال ملاذا الهواء. يف املتالشية
عىل حصل لقد اإلجابة. عىل قادر غري فاه فاغًرا متسعتنَي، بعيننَي املحقق يرمقها
داخل أنَّ بد ال العقل، من شيئًا جمجمته داخل أن بد وال القانون يف الدكتوراه درجة
األطفال تعاقبون كيف رجل يا ضمريه، له يقول يُؤنِّبه، الحي، الضمري من شيئًا صدره
لهؤالء تستسلم كيف رجل؟ يا عدل هذا هل الكبار؟ الرجال أخالق فساد بسبب األبرياء

أنت؟ درسَت كما القانون يدرسوا لم الذين املشايخ
إىل أجلس كنُت أمامه، االتهام عريضة يف يُبحِلق صمت، يف طويًال املحقق أطرَق
بها الهواء، مختنقة ضيقٌة الغرفة حويل، ما إىل عنه برصي أُحوِّل ثم أرقبه، ابنتي جوار
اسم مع محفوًرا اسُمه مكتبه فوق محقق، رجٌل كريسٍّ كل داخل عتيقة، َكراٍس أربعة
التحقيق ليتم دورهم ينتظرون ونساء، رجال من طابور منهم كلٍّ أمام أبيه، وأبي أبيه
مهرتئة صغرية كنبٌة إال الغرفة يف ليس بهم. أُلصقت التي الالجرائم أو الجرائم يف معهم
ألجلس الحق نفيس أعطيُت لكني بالجلوس املحقق لنا يأذن لم وابنتي، أنا عليها جلسُت
املتهمني، باقي مثل بالوقوف ليأمرنا الجرأة ق امُلحقِّ يملِك لم جواري، إىل ابنتي وجلَست
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أمنح أن حقي من لنفيس: وقلُت جلسُت لكني الجلوس، للمتهم يحق ال القانون حسب
بالدم. إال كرامتي أحد يسلب لن القانون، فوق وكرامتي تستحقها، التي الكرامة نفيس

من قطرة آخر حتى وابنتي كرامتي عن للدفاع استعداد عىل اللحظة تلك يف كنُت
هاله السوداء. بنظرتي أرمقه وأنا عيني بياض يف األحمر الدم املحقق رأى وقد دمي،
أُصبُّ كيف طفولتي منذ أعرف كنت الغضب. بلهيب املتأجج عيني، يف الكبري األسود
وابنتي، معي ق يُحقِّ رجٍل باُل فما طريقي، يعرتض رجل أي عينَي يف السوداء النار هذه

السجن! يف بنا ليُزجَّ هللا كتاب يف آية عن ويبحث
تهبط السحب، فوق تحليقي رغم األبد، إىل ذاكرتي يف محفوًرا اليوم هذا سيظل
بقع تعلوها الكالحة الجدران النيابة، مبنى يف الزنزانة تلك إىل األرض، إىل ذكرياتي
تُذكِّرني الرصاص، بلون قاتمة ورصاصية ورمادية وحمراء سوداء والجديد، القديم الدم
البرش دم بني أُفرِّق لم ١٩٨١م، عام خريف بالقناطر النساء سجن يف زنزانتي بجدران
داخل املظلمة الشقوق سجينة الحية، الكائنات من وغريها والفرئان، والبعوض البقِّ ودم

اإلنسان. دم المتصاص بينها فيما تتنافس الجدران،
اللغة تتكلم الحارضة. اللحظة إىل املايض من يشدني الطائرة مضيفة صوت
املتنوعة، باملرشوبات لة املحمَّ عربتها إىل أتطلع سيدتي؟ يا ترشبني ماذا اإلنجليزية،
أصبحُت األحمر، النبيذ طلبُت وجني، وويسكي ونبيذ برية غازية، مياه الفواكه، عصري
والروح، والعقل الجسم يُنعش الطبية، فوائده أعرف املرشوبات، من غريه عىل له أُفضِّ
االستمتاع عىل أخريًا تدربُت جميلة، الحارضة اللحظة تبدو املايض، يف الحياة قبح أنىس
الحارضة، اللحظة لهذه إال وجود ال بعُد، يأِت لم واملستقبل العدم يف املايضراح بالحارض،

أُضيِّعها؟ ملاذا
الخمسة، بأصابعي السعيدة اللحظة عىل أقبض بالسعادة، الحارض نشوة أصابتني
الكأس أتريدين وأبتسم: يدي قبضة إىل أنظر املضيفة تراني حي. جسٍم عىل أقبض كأنما
قلبي كل من وضِحكُت والرابعة، والثالثة الثانية الكأس أريد نعم نعم، سيدتي؟ يا الثانية
وابنتي أني أدري، ال حيث من وأيقنُت، العمر، من السابعة يف طفلة وأنا أضحك كنُت كما
التفاؤل يغزوني كله. الكون يف بل القاهرة محكمة يف فقط ليس القضية، نكسب سوف

نهاية. ال ما إىل الالنهائي األفق عرب ممدودة أعماقي، يف بؤرة من واألمل
٢٠٠٧م، فرباير ٤ اليوم ذلك السحب، فوق محلقة وأنا اللحظة، تلك الغيب أعرف لم
اليوم، هذا من أيام وتسعة عرششهًرا خمسة بعد األفق، ضوء يف يتبدَّى كان املستقبل لكن
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الدولة بمجلس اإلداري القضاء محكمة قرار صدر ٢٠٠٨م، مايو ١٣ الثالثاء يوم بالضبط
حرية أن أيًضا يؤكد بل إلينا، املوجهة التهم من ابنتي وبراءة براءتي يؤكد بالقاهرة،
من واألغرب الدستور، نص حسب واملرصيات للمرصيني حقٌّ والرأي الفكر وحرية الكتابة
املرصية، الصحف يف قرأُت التاريخي، القرار هذا صدور من فقط أيام ثالثة بعد أنه هذا
العريض: بالبنط العنوان هذا الحكومية) األهرام جريدة (ومنها مايو ١٦ الجمعة يوم
البنود: هذه الجديد القانون يشمل مرص»، يف األطفال حقوق لحماية الطفل قانون «تعديل

إجراء يف يرشع أو يُجري من عىل العقوبة وتشديد اإلناث، ختان عملية تجريم (١)
له عالقة وال صحية فوائَد أي له وليست دينيٍّا، مرشوع غري اإلناث ختان ألن العملية؛ هذه
كتاباتي يف َوَرد ما بالضبط هي الكلمات (هذه واألخالق الرتبية أساسها التي البنات بعفة

قرن). نصف من أكثر من
كطفٍل يُعامل وال ميالده، شهادة يف املتزوجة غري أمه اسم يحمل أن للطفل يحق (٢)
لألطفال تُمنح التي الحقوق بجميع يتمتع وأن أمه يرث أن له ويحق لقيط، أو رشعي غري
والعمل الصحية والرعاية باملدارس والتعليم األمراض ضد التطعيمات ومنها اآلخرين

والرشعية. والكرامة

ابنتي كتابات يف وورَدت قرن نصف منذ كتاباتي يف ورَدت بالضبط الكلمات (هذه
الكفر بتهمة املحاكم يف للوقوف وعرَّضني عرَّضها مما عاَمني، منذ حلمي منى الدكتورة

الدين.) عن والخروج
ألصول ووفًقا واملناقشة الدراسة من ه حقَّ أخذ الجديد القانون هذا أن الصحف ذَكَرت
الرشيعة فقهاء قسم وقد للطفل. الُفضىل املصلحة تحقيق أجل من وفروعها، الرشيعة
وقسم اإلنسانية، الحقوق كل وله واألم األب ظل يف يعيش قسم قسَمني: إىل األطفال حقوق
بال الطفل أقسام: ثالثة إىل األطفال هؤالء تقسيم وتم َكليهما. أو األم أو األب من ُحرم
واألب األم فقد الذي والطفل «قطيع»، ويُسمى أمه فقد الذي الطفل «لقيط»، ويُسمى أب
املنافقني وتصَفع وجهه، عىل املجتمع تلطم «لطمة» يصبح الطفل هذا ألن «لطيم» ويُسمى
ومنها الجديدة القوانني تُسنَّ أن الدولة عىل يجب والرشع. والدين الدولة باسم املتشدِّقني

والرشع. والدولة املجتمع جبني عن العار هذا ملحو الجديد الطفل قانون
٢٠٠٨م، مايو ١٦ اليوم هذا بالقاهرة بيتها يف البنتي التهاني برقيات وجاءت
الغربة أعيش كنُت حيث واملحيط؛ البحار وراء البعيد بيتي يف التهنئة برقيات وجاءتني
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الجديد الطفل قانون صدور وخرب املحكمة، من الصادر الرباءة خرب التهاني شمَلِت واملنفى.
األخالقية آبائهم جرائم بسبب األبرياء األطفال عقاب وعار البنات، ختان عار يمحو الذي
ويشجعانهم الفاسدين، الرجال هؤالء يحميان والرشع القانون كان كيف والجنسية.
القلم أمسكُت منذ الرجال هؤالء َكِرَهني ألهذا والدولة؟ هللا حماية تحت أكثر، فساٍد عىل
فضح عن ألكف الكتابة، عن ِألُكفَّ العقاب أنواع لكافة رضُت تعَّ ألهذا فسادهم؟ وكشفُت
ألنها البنتي العقاب امتد ألهذا والرشع؟ القانون اسم تحت بالدنا يف ينخر الذي الفساد

الشيخ؟ وفضيلة األخالق اسم تحت الخفية الفساد جيوب ضد أيًضا قلمها أشهرت
جموع أخاطب أن تعودُت كلمتي. ألقيت ٢٠٠٧م فرباير ٥ يوم روتردام مؤتمر يف
الورق، إىل حاجة دون موضوعي أعرف أصبحُت نفيس، أخاطب كما والرجال النساء
كلماتي يتابعون الجديدة. أفكاري عيونهم من أستلهم الناس، إىل مبارشة أنظر أن أحب
أن للفجر بد ال الظالم بعد واإلبداع، الخيال أجنحة فوق معي أحملهم وقلوبهم، بعقولهم
القرن عبيد يتحرر سوف واألساطري، الخزعبالت عىل والعلم العقل ينترص سوف يطلع.

ثمن. دون حرية وال تمرد، بغري إبداع ال ورجاًال، نساءً والعرشين، الواحد
قلوبهم تخفق والحب، والحرية العدل إىل عقولهم تحن بلد، كل يف الناس هم الناس
أي يف الناس لكلماتي ق يُصفِّ والصدق، بالجمال تتغنى شعر قصيدة أو املوسيقى لسماع

لهم: أقول لغة، وبأي بلد
الشجر؟ فوق يُغرِّد عصفوًرا نرى حني نفرح ملاذا
الذهب؟ من قفص يف صامت لعصفوٍر نحزن ملاذا

البرش؟ بال فما العصافري أحزان عن الياقوت وال الذهب يخدعنا ال
بعد ما أو الحديث العرص يُسمى وما والعرشين، الواحد القرن أمراض ضد أتكلم
الرشعية القانون، الدين، األخالق، الجميلة، قة املنمَّ الكلمات تحت الفساد أكشف الحديث،

الدولية؟
كبرية دولٌة تغتصب كيف فيها؟ نعيش التي الغابة هذه يف الدولية الرشعية أين

قوة؟ وال له حول ال طفٍل أو امرأة حقوق رجٌل يغتصب كيف قوة؟ أقل شعٍب حقوق

نكرسه، أن بد فال ظامًلا القانون كان إذا
نحلَّه، أن بد فال فاسًدا الربملان كان إذا

نرفَضه، أن بد فال عادل غري الدين كان إذا
نقهره، أن بد فال قاهًرا الوطن كان إذا
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نرصعه. أن بد فال غابة العالم كان إذا
ه، نُغريِّ أن دون يتغري أن يمكن يشء ال

نملكه. سالح بكل بسواعدنا، بعقولنا، بأيدينا،

دون إنسانية ال الظلم، عىل تمرد دون إبداع ال والتمرد، اإلبداع مبادئ هذه لهم: قلُت
حرية وال ثورة ال الفشل، بعد إال نجاح ال الهزيمة، بعد إال انتصار ال القهر، يرضب سالح

والدم. الثمن دون
ضد الشعبية املقاومة مع أنا قلُت: اإلرهاب؟» مع «أنِت الصحافيني: أحد يسألني
إن إرهابًا، وليست اإلنسان حقوق من حقٌّ الظلم مقاومة الداخيل. أو الخارجي االحتالل
دولة اعتداءُ هو اإلرهاب العادل. القانون حسب بريء فأنت يقتلَك أن يريد شخًصا قتلَت
إذا البالد. من وغريهما وفلسطني العراق يف يحدث كما املسلحة، بالقوة آمٍن شعٍب عىل
هذا ي أتُسمِّ وأهله وأرضه بيته سحَقت إرسائيلية دبابٍة عىل طوبة فلسطيني طفٌل ألقى

الدولية؟ للرشعية خاضعة مساملًة اإلرسائيلية والدبابة إرهابيٍّا الطفل
إرسائيلية بوليس نقطة يف نفسها رت وفجَّ بالبارود جسمها فلسطينية فتاة ت لفَّ إذا
مسامًلا اإلرسائييل والبوليس إرهابية الفتاة هذه أتسمي وأهلها، بيتها إىل املرور من تمنعها
القانون هو هذا أليس املجرم؟ ئ ُوتربِّ الضحية تُدين كيف العاملي؟ للقانون خاضًعا
يف الواردة املزدوجة القيم هي هذه أليست عام؟ آالف سبعة منذ األبوي الطبقي العبودي

املقدسة؟ الكتب
أستاذ؟ يا هللا بوجود تؤمن وأنت هللا؟ بوجود تؤمنني ال أنِت املقدسة؟ الكتب ضد أنِت

املقدس؟ والكتاب واملسيح باهلل أؤمن أنا أستاذة يا طبًعا
وأملانيا وفرنسا وإنجلرتا وأسرتاليا وأمريكا إرسائيل بوجود أستاذ يا أيًضا وتؤمن

والجميع؟ وهولندا وبلجيكا
وانرصف. عداء بنظرة الصحفي رمَقني

تماًما تشويهها، أو كلمتي حذف االستعمارية الرأسمالية الصحف بعض تعمَدت
قالوا وأمريكا. إرسائيل لحكومة علنًا أو ا رسٍّ املساندة والعربية املرصية الصحف تفعل كما
التي ذاتها االتهامات األوسط، الرشق يف السالم عملية ضد ملحدة، إرهابية شيوعيٌة عني:

الخارجية. للقوى التابعة والعربية املرصية الصحف بي ألصَقتْها
عن تكف ال وإرسائيل، وأمريكا أوروبا يف غريها مثل بلجيكا، يف الصحف كانت
األمريكي االحتالل تدين أن دون والعراق، فلسطني يف االنتحارية بالعمليات التشهري
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املقاومة صورة لتشويه استعمارية محاولًة كانت لفلسطني. اإلرسائييل االحتالل أو للعراق
والفلسطينية. العراقية الشعبية

الرس يف تعمل العربية والحكومات االستعمار أيادي كانت وفلسطني العراق يف هناك
إسالمية السياسية، الدينية التيارات مع بالتعاون الشعبية، املقاومة قوى لتفتيت والعلن

وغريها. ويهودية ومسيحية
أساسيٍّا دوًرا األرضية، أو السماوية واألديان والخارج، الداخل من األموال لِعبَت
سياسية مقاومٍة من تحوََّلت وفلسطني، العراق يف الشعبية املقاومة صفوف تقسيم يف
دينية جماعاٍت إىل واالقتصاد، األرض تحرير شعار تحت متحدة منظمة، اقتصادية
هللا اسم تحت طائفية، حروٍب إىل والظلم االحتالل ضد املقاومة حوََّلت متناحرة. ومذهبية
تحوََّلت النساء، صدور إىل املحتلة الجيوش صدور عن األسلحة تحوََّلت الرشيعة، وتطبيق
أصبح املرأة، رأس وتغطية الحجاب قضية إىل والثروة والبرتول األرض استعادة قضية
سيًفا الديمقراطية شعار أصبح طائفيٍّا. الناس لتقسيم سالًحا الدينية الحريات شعار
الحاكمة القوة خالف من كل يف تنفجر ناًرا هللا اسم أصبح الواحد، الشعب أوارص يمزق
واملبدعني واألديبات، واألدباء والشاعرات، للشعراء تُعلَّق ومشانق والخارج، الداخل يف

واملبدعات.
العقول رقاب يقطع سيًفا أصبح األرض، بطن من الديني «الحسبة» قانون وبرز
أيادي قطعوا هللا. وحدود بالرشيعة يتشدَّقون دين رجاُل الشقوق من وخرج املفكرة،
يف وحكامهم ألنفسهم الباليني رسقة أباحوا عيش. رغيف رسقوا فقراء صغار أوالٍد
ألنفسهم الزنى أباحوا الزنى. بتهمة املغتصبة الصغرية الفتاة رجموا والخارج، الداخل
خلَعت عمرها من العارشة يف طفلة قتلوا واملال. السلطة أصحاب الفحول وللذكور
نرشوا السيف. بحد واألوالد البنات األطفال ختان فرضوا حار. يوٍم يف رأسها عن الحجاب
والعنرصية العبودية رشعوا يمينهم. َملَكت وما واإلماء والجواري الزوجات د وتعدُّ الفسق
اإلرسائيلية األمريكية الرشكات مع والعلن الرس يف تاجروا ألنفسهم. الزوجية والخيانة
والتعاُون والكفر واملاسونية بالشيوعية واملعارضات املعارضني اتهموا األعمال. ورجال

والصهيونية. االستعمار مع
يقولون: التلفون أسالك َعْرب مرص يف وصديقاتي أصدقائي صوت وجاءني

قرشٍة تحت املتنكرة الدينية الدولة عنه تسُقط حتى نوال يا الوطن إىل تعودي ال
كبش يريدونِك إنهم وأفكارك. صورتِك اغتالوا أن بعد الغتيالك، بِك يرتبصون إنهم مدنية.
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العقل وفرضحجاب الشعب تجهيل تم الشعب. ضد جرائمهم عن الشعب به ى يتلهَّ فداءٍ
القسيس، مثل طويلة لحيٌة لهم أصبَحت الجامعات أساتذة حتى الجميع، عىل هللا باسم
أو بالحجاب رءوسهن غطَّني الجامعات وأستاذات الجبني، عىل وزبيبة اليد يف ومسبحة
شعارات تحت والعبودية الظالم عصور مرصإىل عادت التريبون. أو اإليشارب أو بالطرحة

والديمقراطية. واألمركة األسلمة
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٢٠٠٧م فرباير ٦

أنا عربي. أصٍل من الهولنديات والشابات الشباب من مجموعة وقَفت القطار رصيف عىل
ألباني. أصٍل من بلجيكية «بيلجي» جواري إىل القطار، نافذة من عليهم أُطل

تنسينا. ال أرجوِك روتردام. إىل عودتك انتظار يف نوال، دكتورة يا السالمة مع –
واألرض، والوطن األهل تركوا واألمل. والحماسة والفرح بالربيق، مليئة عيونهم
أو الكرامة، عن بحثًا البحار، مخاطر واجهوا الصغرية. األرسة مع أو وحدهم هاجروا
والتقاليد الفقر قسوة نُسوا والجد؛ األب لغة نُسوا الكريم. العمل أو التعليم أو الحرية،
السجن نُسوا البعيد؛ أو القريب املايض وذكريات الطفولة آالم نُسوا العبودية؛ منذ املوروثة
اللحم تقطع املوىس شفرة نُسوا بالجنازير؛ والرضب بالنار الكيَّ نُسوا بالكرباج؛ والجلد

والدين. الدولة قانون أو العفة أو هللا اسم تحت الطفويل،
بأياديهم يل لوَّحوا صوتي. يسمعوا لم يتحرك، والقطار لهم قلُت أنساكم؟ كيف
واألب، األم من أكثر لهم أنِت قالت: ، َعينيَّ يف الدموَع بيلجي رأت البيضاء. ومناديلهم
وأوالد بناٌت العالم بالد كل ويف روتردام يف نوال يا لِك الحياة، إىل نظرتهم كتاباتك َت غريَّ

العقل. الرأس: يف آخر عضٍو من بل الرحم من تلديهم لم
برصاحة. أحسدك أنا الطاغية. بالسعادة لشعرُت مكانِك كنُت لو نوال؟ يا تبكني ملاذا
منذ والشابات الشباب هؤالء أنشأه روتردام، يف العلمي للمركز زيارتي يف بيلجي معي كانت
حمامًة يشبه أبيض، لونه أدوار أربعة من بناء السعداوي، نوال مركز اسم: أعطوه أعوام،
بالهولندية كتبي منها بالكتب، مليئة مكتبٍة عىل يحتوي األخرض، الشجر وسط بيضاء
من واملهاجرات املهاجرين إلقامة وغرف والدراسة، والقراءة للبحث وقاعات والعربية،
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يحصلوا حتى املبنى هذا يف يعيشون أهل. أو بيت لهم ليس من وكل املرشق، أو املغرب
املعهد. أو الجامعة يف مكان أو العمل عىل

كفر قريتي ملكتبة الخارجي الباب تذكرُت الخارجي، الباب فوق محفوًرا اسمي رأيت
تحمل الباب فوق يافطة قريتي أهايل علق ألُنشئها، سنوات أربع عمري من أنفقُت طحلة.
فوق من اسمي حروف نزعوا البوليس، رجال جاء الليل يف السعداوي، نوال مكتبة اسم:
زوجة مبارك سوزان اسم تحمل المعة جديدة يافطًة وضعوا الوزير، أمر حسب الباب،
اسم ونزعوا وشابات، وشبابًا ورجاًال نساءً التايل، اليوم يف األهايل ع تجمَّ الدولة. رئيس
أطلقوا القرية أهل لكن الباب. عىل محفور اسٍم بال املكتبة بِقيَت الرئيس، حرم السيدة
أو البوليس قوة إىل حاجة دون يافطة، إىل حاجة دون السعداوي، نوال مكتبة اسم عليها
يف الحقيقة تبقى واألذهان. العقول يف والناس، القرية تاريخ يف االسم حفر تم السالح.

السنني. ومرور األجيال مع تتوالد تضيع، ال حية الذاكرة،
مالبيس حقيبة وَضعُت املمر يف جوارها إىل أمامي، املقعد يف بيلجي جلَست القطار يف
واحدة املمر، جوار إىل مقعدي تحت الصغريتنَي الحقيبتنَي وضعُت أمامها، جلسُت الحمراء.
وتصاريح والفيزات السفر جواز منها الهامة، أوراقي بها السميك القماش من سوداء
واليوروهات الجنيهات النقود، ومحفظة السفر، وتذاكر املؤتمرات حضور وعقود الدخول
يف الحنني يشتد حني أيًضا، حملتها وابني ابنتي وصور معي، حملتُها التي والدوالرات

الوطن. إىل فأعود الصورة، يف عيونهما إىل أنظر البعد،
عىل حصلُت بالقلم. تكتب إندونيسية امرأٍة رسم عليها قليًال، األكرب الثانية الحقيبة
الحقيبة مألُت النسائي، للمرسح الدويل جاكارتا مؤتمر يف ٢٠٠٦م العام الحقيبة هذه
منذ كتابتها بدأُت يدي، بخط مكتوبة صفحة، وتسعون مائتان الجديدة، روايتي بأوراق
السفر. خالل إكمالها بأمل القاهرة، من معي حملتها األخري. الفصل إال يبَق لم عاَمني.
تابعت الفرنسية، باللغة جوارها إىل الجالسة املرأة إىل الحديث يف كعادتها بيلجي انهَمَكت
الكبرية، النافذة زجاج خالل من الخرضاء، التالل إىل عيناي رشَدت ثم قليًال، حديثهما
القطار كيف. أعرف ال دائًما، الحزن عىل الفرح يغلب غامض، وحزٍن بفرح، يخفق قلبي
البوليس عيون تشبه تكاد وريبة، باستطالع ترمقني العيون بعض بالناس، مزدحم
توقَّف ثم القطار، خارج واألنهار الخرضة جمال إىل عنها بعيًدا رأيس أُحرِّك الرسي.
يهبطون الركاب بعض بدأ وبلجيكا. هولندا بني ما الحدود عىل املحطات إحدى يف القطار
سقَطت باإلنجليزية: وهتف جواري إىل املمر يف توقَّف الركاب أحد يركبون. وبعضهم
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برسعة عليها الحصول يف تساعدينني هل مدام، يا قدمك تحت األرض عىل نقودي بعض
عىل تسقط فضية نقوٍد صوت سمعُت فعًال ألني الفور عىل صدقتُه القطار؟ من ألهبط
املحمول، التلفون يشبه ا جدٍّ صغريًا وجهاًزا أخرى نقوٍد بعض يده يف ورأيت األرض،
ألفكر، ضيًقا كان الوقت لكن اإللكرتونية، العني يشبه متحرًكا ضوءًا عيني يف يصب
أخذُت نقود. أي هناك تكن لم لكن قدمي، تحت الساقطة النقود ألجمع برسعة فانحنيُت
الراكب ذلك مساعدة يف رغبًة جواري، إىل املقعد يف الجالسة السيدة قدَمي تحت أبحث
فاعتذر شديد، بأسٍف للرجل واعتذرُت النقود، أجد لم حني جلستي يف اعتدلُت ثم املسكني،

الهابطني. الناس طابور مع برسعة القطار من وهبط الرجل
تحت القطار أرض فوق الحقيبتني وجود عىل ألطمنئ لحظة بعد عيناي وتحرَكت
أمسكوا الحرامي أمسكوا جميًعا: الركَّاب أفزَعت حادة رصخة مني فانطلَقت مقعدي،
لحظة الحقيبتنَي رسق الذي بالحرامي أللحق القطار خارج جسمي واندفع الحرامي.
رسق الذي زميله أرى فال ليشغلني، خدعني أنه فهمُت الرجل. لذلك النقود بجمع انشغايل
قد القطار يُكِن لم حظي لحسن القطار. من وهبط الخاطفة اللحظة تلك يف الحقيبتنَي
ظهور من مئات القطار، غادروا الذين الناس وراء أجري فانطلقُت بعُد، املحطة غادر
أبيُض لونه وجهه. إال أَر لم وأنا ظهره من أعرفه وكيف الرجل، ذلك فيهم ليس الرجال
أو إسباني فٍم مع إيطايل أنٌف وشماله، األبيض البحر جنوب من خليط مالمحه قمحي،

تركيا. أو إيران من أو املرشق، أو املغرب من سوداوان عيناه جنوبي، فرنيسٍّ
ضحكوا األطفال بعض الحرامي، أمسكوا وأصيح: أجري وأنا الناس عيون ترمقني
غاضبة، ألهث لحظة توقفُت املكلومة. املرأة هذه إىل بالنظر يستمتعون وسعادة، مرح يف
هذه قال من صافية! نفوسهم أبرياءُ األطفال الكبار. من أكثر متحجرة قلوبهم األطفال

األكذوبة؟
ومعهم ورائي، يجرون البوليس رجال صفارات سِمعُت حتى الجري عن أتوقف لم
ينتظر ولن املحطة يغادر سوف القطار يُهدِّدونها، وهم بالفرنسية، تجادلهم بيلجي
(صديقتها صديقتها دون القطار يميض فسوف القطار إىل فوًرا تصعد لم إن صديقتها،
لن نهائيٍّا، ال شبًحا أطارد الالنهائي الرصيف فوق وأنا بد)، ال أنا هي عنها يتكلمون التي

تصورُت. هكذا الشبح، عىل أقبض أن قبل أموت
أكاد ال وهوًال، وهزيمة حزنًا مملوءة القلب، منكرسَة لحظاٍت بعد القطار إىل عدُت
يدي بخط املكتوبة الرواية حتى خاطفة، غباءٍ لحظِة يف يشء كل فقدُت أنني أستوعب
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النقود، من عندي ما وكل واألرق، الليايل وسهر والعرق، الزمن من عاَمني جهد فقدتها،
سقط بالقطار، مقعدي يف أطرقُت السفر. وجواز والفيزات والتذاكر املؤتمرات وأوراق
ضلوعي، تحت الرسيعة القوية الرضبات أحس قليًال غفوُت صدري، فوق وحده رأيس

أموت؟ أن ا حقٍّ أيمكن اللحظة؟ تلك يف جسدي من الروح تترسب أن أيمكن
رأسه، إىل يترسب جديد عقٌل واحدة، بلحظٍة املوت قبل لإلنسان يحدث ما يشءٌ
خبيثة إلهية شيطانية قوٌة كيانه، من يخرج هائل مارٌد جسده، تتقمص جديدة روٌح
املنطق يخالف والشياطني، اآللهة يتحدى والطبيعة، والسماء األرض قوى يتحدى تتملكه،
املستحيل سأفعل يقتلني، أن قبل العالم سأقتل لنفسه يقول والباطن، الظاهر والعقل

أبًدا. أبًدا أستسلم ولن
يتثاءب ضخًما مارًدا كانت العميقة، أعماقي يف كامنة القوة هذه كانت طفولتي منذ
سمَعتْني وينهض. العمالقة، قامته ويفرد يصحو به فإذا الخطر، لحظة حتى داخيل
رش قلُت: الفجيعة؟ هذه يف يضحكك ماذا بدهشة: سألتني قلبي، كل من أضحك بيلجي
وال يسجنك ملاذا السجن. يف ويضعني عيلَّ يقبض البوليس كاد قالت: يضحك. ما البلية
أو الغرب يف األبرياء عىل إال يقبض ال البوليس قالت: رسقوني؟ الذين اللصوص يسجن
يف أحًدا رسقِت هل عليك؟ البوليس يقبض ملاذا لكن فيلسوفة، أنت لها: قلُت الرشق. يف
بيلجي وحكت كيف؟ بالقوة؟ القطار أوقفُت بيلجي: قالت جريمتك؟ كانت ماذا القطار؟

فعَلتْه. ما أفعل كنُت أنني أتصور لم وجنوني شجاعتي رغم العجيبة، حكايتها
الرصيف فوق ترتكني كيف بالفزع، شعَرت بدوني يتحرك القطار بيلجي رأت حني
هربوا لصوص وراء أجري أعرفها، ال مدينة يف شخصيتي، تثبت أوراق دون نقود، دون
ثابتة، رسيعة بخطواٍت سارت مقعدها، من بيلجي انتفَضت عني؟ غمضة يف كاألشباح
بكل شدَّته كبري، حديدي مقبٌض االثنتنَي. بيديها السقف يف القطار فرامل مقبض أمسكت
بمقاعدهم رءوسهم ارتطَمت عنيفة، ارتجاجًة الركاب أجسام ت ارتجَّ أسفل، إىل قوتها
املمسكة بيلجي حوَّطوا البوليس، رجال الفور عىل ظهر املذعورة. أصواتهم وانطلَقت
«إيقاف بالجريمة: متلبسة أمسكوها تماًما، القطار توقف حتى ترتكه ال الفرامل بمقبض

للخطر.» الركاب مئات وتعريض يتحرك وهو القطار
عن الجسارة ورثَت والهويات، واألجناس الدماء متعددة قوية، امرأٌة بيلجي، لكنها،
محمد مثل الجيش يف جسوًرا جنديٍّا كان األلباني. وأبيها البلجيكية أمها جينات من خليط
ضد ثارت امرأٌة هي أيًضا وأكثر. عاًما عرشين مرص حكم الذي األلباني الجندي عيل،
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وعائلة بلدها حكومة ضد تهتف املظاهرات، يف تميش العالم، وكل وبلجيكا ألبانيا تقاليد
اآللهة تخاف ال بيلجي والرأسمالية. والعنرصية والصهيونية أمريكا ضد وأمها، أبيها

جفن. لها يطرف ال الشيطان عني يف تُبحلق أن ويمكنها اإلناث أو الذكور
وقالت البوليس، رجال عيون يف بقوة الرباقتنَي الزرقاَوين عينَيها بيلجي بَت صوَّ
ا، جدٍّ قوي لسبٍب القطار أوقفت أنا األصيلة: البلجيكية جذورها عن تنم فائقة بفرنسيٍة
طريقها يف وهي القطار هذا يف رسقتُها ت تمَّ قد عاملية، كاتبًة مهمة، شخصيًة أن ذلك
عن تبحث الرصيف عىل أتركها كيف ا. هامٍّ دوليٍّا مؤتمًرا الغد صباح لتفتتح بروكسل إىل
إليها وتُعيدوا اللصوص عىل تقبضوا أن أنتم واجبكم البوليس، مهمة هي هذه اللصوص؟
عنها، غريبة بالٍد يف أتركها كيف هنا، من ليست السادة، أيها مرص من إنها الحقيبتنَي.
مالبسها حقيبة ألن مالبس، معها وليس شخصيتها، تثبت أوراق وال نقود معها وليس

القطار؟ يف هنا معي
باملمر. املركونة الحمراء الحقيبة إىل بيلجي وأشارت

حتى األشباح اللصوص أطارد كنُت بيلجي، ومعهم القطار من البوليس رجال هبط
ذوي الرجال رأيت أنفايس، ألتقط لحظة توقفُت ثم العمر، آخر حتى الرصيف، آخر

بالفرنسية: يقول أحدهم سمعُت حويل، من اليونيفورم
نُعطِّل أن يمكن ال بدونك، القطار يميض فسوف وإال القطار إىل الصعود عليك

واحد؟ فرٍد أجل من راكبًا وخمسني مائتنَي
منكم. يتعلم بوش جورج ليت الحقيقية، الديمقراطية هي هذه طبًعا قلُت:

الضحك. حد إىل كبريًة يل بَدت املصيبة لكن ضحكُت، كيف أعرف ال وضحكُت،
بد ال بروكسل إىل القطار يصل حني قالت: جواري، إىل بيلجي جلَست القطار يف
عىل مدرب البلجيكي البوليس الرسقة. عن ونبلغ املحطة يف البوليس مكتب إىل نذهب أن
ستعودان الحقيبتنَي أن العقل وراء من أمل اجتاحني النوع. هذا من اللصوص ضبط
أنا يقول: رجل صوت عىل أفقُت ثم للوهم، مستسلمة عيني وأغمضُت فيهما، ما بكل إىل
أنيقة، بذلًة يرتدي القامة، طويل أمامي، واقًفا كان فقدت. ما كل عن لتعويضك مستعد
املرشق يف بالدنا يف الرجال يشبه والحنان، بالعطف مليئتان سوداوان عيناه الوجه، حليق
من يرمقني القطار يف مقعده عىل جالًسا دقائق منذ رأيته تركيا، أو إيران أو املغرب أو
بيلجي: قالت هذا؟ ما بيلجي أذن يف وهمسُت مأساتي، مع املتعاطفة النظرات بهذه بعيد
واحًدا يكون ربما يصدقه، ال أعماقي يف يشء لها، قلُت اإلنسانية. من العالم يخلو ال
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كريم أنه يبدو نوال، يا واسع الروائي خيالك بيلجي: وضحَكت اللصوص. عصابة من
األريضواملحمول، تليفونه رقم منه خذي لها: قلُت نعم، قالت أتصدقينه؟ لها: قلت الُخلق.
يف الرجل تلفون رقم بيلجي كتبت بروكسل. يف الفندق من به نتصل سوف إننا له وقويل
أحد، يسكنها ال خالية بروكسل يف شقة عندي الفندق، من بدًال يقول: سمعته مفكرتها،
كله املبلغ إلعطائها مستعد أنني كما مقابل، دون تريدها مدة أي فيها اإلقامة يمكنها

املبلغ؟ كان كم منها، ُرسق الذي
اإلرهاق. شدة من عيناي وانغلَقت الحديث يتبادالن تركتهما

السعادة بدت بيده. بها ح يُلوِّ وهو املحطات إحدى يف الرجل هبط دقائق بضع بعد
من واحد الرجل هذا أن أُقسم لها: قلُت موجود. هللا أن يبدو وقالت: بيلجي وجه عىل
لكلٍّ اللصوص، من مجموعة إنهم قلت: معهم؟ القطار يغادر لم وملاذا قالت: العصابة،
النقود بجمع شغلني الذي الرجل أولهم األقل، عىل رجال أربعة كانوا محدد، دور منهم
يشء عن وسألك يهبط أن قبل لحظَة عندك ف توقَّ الذي الرجل هو الثاني منه، الساقطة
من برسعة الحقيبتنَي سحب الذي الثالث الرجل عن ليشغلِك (الفليميش) الهولندية باللغة
ما يدُرس القطار يف بقي الذي فهو الرابع الرجل أما القطار. من وهبط مقعدي تحت
صعدنا منذ تراقبنا كانت بيلجي يا العصابة هذه اإلنسانية. باملساعدة ويوهمنا يحدث
بهما أن عرفوا الحقيبتني، وضعُت أين بدقة عرفوا بدقة، درسونا روتردام، يف القطار إىل
من أنني عرفوا وجودهما. عىل أطمنئ حني، إىل حني من ُسهما أتحسَّ كنت ألني ثمينة أشياءَ
أن السن، بحكم يمكنني، ولن أبيض شعري أن كما رشيرة، ليست مالمحي أن أجنبي، بلٍد
وليس القوة تحكمه األوروبي-األمريكي االستعمار مثل اللصوص هؤالء وراءهم. أجري
عن قصة تأليف يمكنك نوال! يا الجامح لخيالك يا بيلجي: صاحت العدل؟ أو اإلنسانية
بطريقٍة الرسقة عىل تتدرب العصابة هذه الحقيقة، بل قصة ليست قلُت: الرسقة. هذه
يخفي الضحية. وسلوك البوليس، سلوك ليدرس الرابع الرجل بقى وقد دقيقة، علمية
إنه قلُت: تلفونه، رقم أعطاني لقد بيلجي: وقالت مزيف. إنساني بدوٍر الحقيقي دوره
الشقة مفتاح ليُسلمنا بروكسل يف تطلبينه حني ذلك من تتأكدين وسوف مزيف رقم
يعيش ال ربما بيلجي: قالت بروكسل؟ قبل القطار من هبط ملاذا املرسوق، باملبلغ والشيك
الهواء، النقية الضواحي يف العاصمة، خارج يعيشون مثله األغنياء أغلب بروكسل، يف

والضجيج. التلوث من الخالية
مألُت البالغ، كتبُت ساعات، ثالث قضينا بروكسل محطة يف البوليس مكتب يف
طول عىل األمن مراكز بجميع البوليس اتصل الحقيبتنَي، أوصاف أعطيُت االستمارات،
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إىل متعاونًا البوليس رجل كان والعكس. بروكسل، إىل روتردام من الحديدية السكة خطوط
جبنٍة وساندويتش الربتقال عصري لنا فأحرض الليل منتصف بعد الوقت كان الحدود. أبعد
سفري جواز لتجديد املرصية السفارة لنطلب التلفون لنا م قدَّ طماطم، قطع مع بلجيكية
لتأجيل الدويل املؤتمر عن واملسئولني املال، بعض يل لرتسل القاهرة يف وأرستي املرسوق،
األوتوماتيكية. اآللة عىل رسالة فرتكُت نياًما الجميع كان الصباح. يف الرئيسية كلمتي
أدركُت اللزوم. عند بها لالتصال البوليس ملكتب املحمول تلفونها رقم بيلجي أعطت
بمجرد الصغري السحري الجهاز هذا أمتلك أن وقررُت املحمول، التلفون فائدة لحظتها
داخل السمني جسمه اهتز البلجيكي، البوليس رجل وضحك املرسوقة. نقودي اسرتجاع
سفرك جواز إليك اللصوص يرسل أن نتمناه ما كل بالفرنسية: وقال الرسمي اليونيفورم
عىل فعوضك الفلوس أما شفقة، عندهم كانت وإن محظوظة كنت إن األخرى، وأوراقك

مدام. يا هللا
٢٠٠٧م، فرباير ٦ الثالثاء يوم من صباًحا الرابعة الساعة أنم، لم بالفندق غرفتي يف
الرئيسية الكلمة سأُلقي العدم، يف املايض مع تسقط أن تريد ال سوداء ليلٌة أسود. يوٌم
ليسرتد األقل عىل ساعات ثالث عقيل ينام أن أريد صباًحا. التاسعة يف الدويل املؤتمر يف
أستطيع ال راحت، أيًضا ذاكرتي راحت، للمؤتمر أعددتُها التي الورقة الرتكيز، عىل قدرته
باملمر، عندي ف توقَّ الذي الرجل وجه يل يلوح القطار. حادث سوى آخر يشءٍ يف التفكري
األرض، عىل تسقط فضية نقوًدا يشبه الذي املزيف الصوت أحدث صغري جهاٌز يده يف
بحكم أرسعُت لحظتها. أفكر لم جيًدا، مالمحه أَر فلم قليًال عينيَّ زغلَلت ضوء وبؤرة
زميله بينما الساقطة، نقوده له ألجمع األرض إىل بجسمي وانحنيُت الغافلة اإلنسانية

القطار. من ويهبط الحقيبتنَي يرسق
األفراد، سيكولوجية اللصوص يدرس االستعمارية. البالد يف الرسقة وسائل تطورت
يرتكز أصبح يشء كل وحكامهم. الشعوب سيكولوجية املستعمرون يدرس ما بمثل
عىل التدريب إىل باإلضافة وحقائبهم، املسافرين جيوب نشل حتى والعلم، الدراسة عىل
غفلُت خاطفة ضوئية لحظة إال تكن لم الضوء، برسعة النشالني أصابع تتحرك الرسعة.
كان الهرم، شارع يف عاَمني، منذ مرص يف يل وقع رسقة حادث تذكرُت . حقيبتيَّ عن فيها
األشياء بعض ألشرتي الرصيف بجوار الصغرية سيارتي تركُت قد وكنت ظهًرا الوقت
أتكون تماًما. نائًما كان املوتور لكن السيارة تشغيل حاولت عدت، حني بقالة، محل من
العطل بإصالح خبرية لست البوجيهات؟ أتكون منها؟ سلك ُقطع أو انتهت؟ قد البطارية
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غري بي مرَّا وقد يتحدثان، طريقهما يف يسريان رجَلني رأيت حائرة أنا وبينما السيارات. يف
أنا أحدهما: قال النائم. املوتور بشئون خبريَين كانا إن وسألتهما ناديتهما يل. منتبَهني
بعض املوتور يفحص الرجل أخذ السعيدة، للصدفة يا لنفيس: قلُت سيارات، ميكانيكي
أفعل وماذا جديدة. طرنبٍة رشاء من لك بد ال تغيري، إىل بحاجة الطرنبة يل: قال ثم دقائق
السيارة به تسري مؤقتًا سلًكا لك سأضع الرجل: رد قليل؟ بعد هام موعٌد وعندي اآلن
قلُت: الجديدة، الطرنبة فتشرتي السيارات، غيار قطع يبيع محل إىل تصيل حتى قليًال
جزيًال. شكًرا قلُت: يشء. ال الرجل: قال الخدمة؟ هذه نظري لك أدفع كم جزيًال، شكًرا
خلفي. السائَرين الرجَلني عىل ناديُت توقَفت. ثم أمتار بضعة وسارت سيارتي تحركت
يحملها حقيبة من وأخرج اآلن، جديدة طرنبًة لك أركب أن األفضل السيارات: خبري وقال
لك أدفع أن بد ال يمكن، ال قلُت: يشء. ال ف: تعفُّ يف قال ثمنها؟ كم قلُت: صغرية. طرنبًة
دمِت ما الطرنبة ثمن فقط يدي، أجرة آخذ لن الرجل: فقال أيًضا. تركيبها وثمن ثمنها
وأخذ الطرنبة الرجل ركب جنيًها. وخمسني ستة فقط قال: لك؟ أدفع كم قلُت: ين. تُرصِّ
لم الرجَلني، عن ألبحث خلفي نظرت توقَفت. ثم أمتار بضعة سيارتي تحركت الفلوس.
لخدعة جديدة طرًقا يبتكران اللصوص، من الرجَلني أن بعُد فيما عرفُت أثر، لهما يكن
بالية. قديمة طرنبًة يل وركبا سيارتي يف السليمة الطرنبة رسقا لقد السيارات، أصحاب
ممدودة وأنا املالمح تطاردني بلجيكا. يف اللص مالمح تشبه مرص يف اللص مالمح
دافئًا حماًما أخذت أنام، أن دون والنصف السابعة أصبحت الساعة بالفندق، رسيري يف
أن بعد التفاؤل تضاعف اللصوص. عىل البوليس يعثر ربما التفاؤل، من بيشء وشعرت
الفريش بالزبدة الربتقال ومربى املحمر التوست مع (اإليرجراي) الساخن الشاي رشبت
ليلة وبدت املخ خاليا تخدََّرت معدتي، إىل رأيس من الدم هبط بريشت، مسلوقة وبيضة

أحالم. أضغاث األمس
قالت البوليس، مكتب من جديدة أخباٌر عندها ليست بيلجي، قابلتني الفندق بهو يف
لكن ضائع، بدل جديًدا سفر جواز لك يستخرجون وسوف املرصية بالسفارة اتصلُت يل:

كلمتك. انتظار يف فالجميع أوًال؛ املؤتمر إىل نذهب أن علينا
تعودُت املدرسة يف طفولتي منذ املنصة. عىل أقف حني يل يحدث عجيب يشءٌ هناك
عاليًا، رأيس رافعة أمامهم أقف نحوي. شاخصة بعيوٍن مليئة قاعٍة يف املنصة عىل الوقوف
كان حني ذلك يفعل أبي رأيُت ربما جفن. يل يطرف أن دون عيونهم، يف عيني مثبتة
يف ينظر كان املتحدثني. من زمالؤه يفعل كما ورقة يف ينظر يكن لم الجماهري، يخاطب
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ال البيت. يف يحدثنا كما وبساطة بتلقائية اآلالف أو املئات يُحدِّث مبارشة، الناس عيون
ذوي العظماء الرجال شخصية يتقمص ال إليه، يذهب مكان أي يف أبي شخصية تتغري
الشياطني. يخاف ال الجأش رابط طبيعيٍّا كان مظهره، أو شكله يغري ال العليا، املناصب
الكلمة، ألُلقي والطالبات الطلبة بني من يختارونني كانوا الجامعة ويف املدرسة يف
أو االستقالل ذكرى يف أو الجوائز، توزيع حفل أو الدرايس، العام نهاية التخرج حفل يف

الدستور. تعديل أو التام، الجالء
ظهري، عىل مستلقية عقيل يف أفكاري أُرتِّب الرسير، داخل وأنا الليل يف كلمتي ز أُجهِّ
مثل النوم يف يشتغل عقيل نائمة. وأنا بها أحلُم خيايل، يف ورقة دون قلم، دون أكتبها
النوم ساعات من االستفادة تعودت ذاكرتي. يف محفورة أجدها الصباح يف اليقظة،
تضيع النوم ساعات تُعد لم النهار. مثل الليل يف يكربان وخيايل عقيل أصبح الطويلة،
من وكم اإلنسان. نام وإن تعمل املخ خاليا أن وعرفُت الطب درسُت حتى الغيبوبة، يف
يف كتب روائي أو فنان من وكم النوم! أثناء العجيبة فكرته عىل عثَر العلم يف مخرتع

نائم! وهو خياله
مني ُرسقت ورقتي إن لهم قلُت ورقة، دون دقيقة، خمسني كلمتي استغرَقت
هنا الحارضة، اللحظة من كالمي أبدأ دائًما باختصار، القصة لهم حكيُت القطار. يف
بني أربط أشاء. كما املستقبل فضاء يف وأُحلِّق كان، وما املايض إىل أعود ثم واآلن،
االستغالل بني واملحلية، الدولية والسياسة والجديد، القديم االستعمار بني واملكان، الزمان
ختان بني الرجال، من اآلخر ونصفه النساء من املجتمع نصف بني واألجنبي، الوطني
واالقتصاد، الجنس بني واألديان، الدموية الحروب بني العقل، وختان الذكور وختان اإلناث
شعب، لكل قانوني حقٌّ بل إرهابًا ليست الشعبية املقاومة لهم: قلُت واألبوية. الطبقية بني
األفراد. وإرهاب الدولة إرهاب بني والغرب، الرشق يف اإلرهابيني بني وثيق ترابٌط هناك
إرسائيل، مثل استعمارية دولية صناعة والطالبان القاعدة توأمان، الدن وبن بوش جورج
دائًما حاجة هناك األديان. كل تشمل عاملية سياسية ظاهرٌة املتصاعدة الدينية التيارات
نحن البرش. قانون وليس السماء قانون الظلم ليكون الظلم، لتربير غيبية غامضة لقوٍة
األول العالم هو ومن الثالث، العالم اسمه يشء يُوجد ال ثالثة. ال واحد عالٍم يف نعيش
إرسائيل أهي العراق؟ شعب نهبَت التي العصابة رئيس بوش جورج أهو السادة؟ أيها
ال الذئب وأنياب القوة تحكمها غابة يف نعيش نحن فلسطني؟ نهبَت التي االستعمار ابنة
القتلة يُحاكم ال وملاذا ورق؟ عىل حربًا األُمم قرارات تبقى فلماذا وإال اإلنسانية، أو العدل

الدولية؟ العدل محكمة أمام الحروب ومجرمو
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عن والتعليم، والدين الدولية بالسياسة الجنسية النساء قضايا عالقة عن تكلمُت ثم
اجتماعية أو سياسية ثورٌة تحدث أن يمكن هل الفكري. باإلبداع السيايس التمرد عالقة
إن واملقاومة؟ التنظيم عىل بقدرته الشعب وعي دون وإعالمية؟ وتعليمية فكرية ثورٍة دون
تحت وتشتَّتت الشعب قوى انقسَمت الشعبية. املقاومة غابت الواعي والتنظيم الوعي غاب
املفكرون يتعرض لهذا واألحزاب؛ والشلل والهويات والطوائف واملذاهب األديان معاول
عن بالخروج اتهامهم يتم والقتل. والنفي والسجن للقهر والرجال النساء من واملبدعون
املسيطرة القوة تستطيع ال الجدل، إثارة أو الشغب إثارة أو البلبلة، أو الزندقة، أو الدين،
دون املاليني، عىل تسيطر أن الجامع أو الكنيسة أو الجيش أو االقتصاد أو الدولة يف
والجنس واالقتصاد السياسة لتحرير الخطوات أُوىل العقل تحرير عقولهم. عىل السيطرة
أبوية. رأسمالية مجتمعاٍت يف حقيقية ديمقراطيٌة أو حرية تُوجد ال والدستور. والقوانني
يمكن ال الشخصية، والقوانني األرسة تحرير دون العامة والقوانني الدولة تحرير يمكن ال
يف النساء، تحرير دون الرجال تحرير يمكن ال االقتصاد، تحرير دون الجنس تحرير

والسيدات. السادة أيها الغرب، أو الرشق
إىل ألجأ ال عقيل، يف يدور وما اآلخرين وحياة حياتي تجارب من كالمي واصلُت
بما يتباهون املحارضين، أغلب يفعل كما الكتب، من املستمدة معلوماتي استعراض
ال غريهم، بعقول يُفكِّرون اآلخرين، مقوالت يُردِّدون والفالسفة، املفكرين ألعظم قرءوا
اسم تحت املبهمة، واألفكار دة املعقَّ العبارات وراء ون يتخفَّ بصدق، أنفسهم عن ون يُعربِّ
إنه يشء. أي يف الحقيقي رأيهم يعرف أن ألحد يمكن ال العلمي. الحياد أو املوضوعية
الجوائز عىل الحاصلني العليا، فني املثقَّ طبقة من والنساء الرجال بلد، كل يف النخبة مرض
النظام أعمدة واألستاذات، الجامعات أكرب يف األساتذة والعاملية، املحلية واألدبية، العلمية
بني يتأرجحون واحد، آٍن يف واملعارضة الحكومة إىل ينتمون والغرب، الرشق يف الحاكم
والوسطية، الوسط أهل الطريق، منتصف يف دائًما يقفون وجوده، وعدم هللا بوجود اإليمان
عن يتحدث ولسانهم املصالح عىل عينهم صورها، أوضح يف النفعية الرباجماتية الفلسفة
لنتقي بوجوده، نؤمن أن واألفضل موجود، غري أو موجوًدا هللا يكون «قد يقولون: املبادئ،
هذه عسكري، أبوي رأسمايلٌّ العالم «نظام ويقولون: موجوًدا.» كان إن املوت بعد رشه
امرأة، واملرأة رجل الرجل األبد، وإىل األزل منذ طبيعية ظاهرٌة الحرب الكون، طبيعة هي

رشق.» والرشق غرب والغرب
بل النخبة، من القلة بإرادة الشعبية الثورات تحدث ال النخبة، هي بلد كل يف النخبة
يف السلطة أصحاب مع دائًما النخبة تتحالف املنظَّم. الواعي الشعب من األغلبية بإرادة
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الحكام ضد الثورة تقود تركبها، بالنخبة فإذا الشعبية الثورة تقوم حتى العلن، أو الرس
تتعاون القديمة، عادتها إىل تعود ثم الجدد، الحاكِمني مع الحكم إىل تصعد الساقطني،
املنافع، أجل من باملبادئ تضحي التي الرباجماتية إنها الشعب. مصالح ضد الحكام مع
األقوياء مع تقف واألزواج، واآلباء الرجال تملُّق أجل من واألطفال النساء بحقوق ي تُضحِّ

الضعفاء. ضد
يف الفقر محاربة عن حماسية كلماٍت املتحدثني بعض ألقى الفاخر، الغداء حفل يف
دوَّت واملرشوبات، والفواكه والخرضاوات املشوي باللحم العامرة املوائد حول من أفريقيا،
الفقرية. للبالد املعونات الغنية البالد م تُقدِّ وكيف املساكني، الفقراء عن الرنانة الكلمات
مشكلة تُحل لن فيهما: قلُت فقط، دقيقتنَي التعليق طلبُت والكالم األكل يهضموا أن قبل
يحتاجونها، ملن أبًدا تذهب ال املعونات هذه العينية، أو املالية باملعونات بلد أي يف الفقر
خدعٌة املعونات هذه للمعونة. املانحة األجنبية والدولة محليٍّا الحاكمة النخبة إىل تذهب بل
مثل الديمقراطية، اسم تحت العراق غزو خدعة مثل اإلنسانية، اسم تحت استعمارية
ثوراٌت إال الفقر مشكلة يحل لن والفلسطينيني. إرسائيل بني السالم مفاوضات خدعة
يف يحدث لم واحد. آٍن يف واألجنبية الوطنية الحكومة من الناس تُخلِّص تحريرية شعبية
أردتم إن وأطفاله. وشبابه ورجاله نسائه خارج من بُقًوى تحريره تم ما شعبًا أن التاريخ
الغرب، يف هنا االستعمارية حكوماتكم إسقاط فعليكم أفريقيا يف الفقرية البالد تحرير
خالل من والقهر الفقر علينا وتفرض أفريقيا ثروة تنهب التي فهي وأمريكا؛ أوروبا يف
ترفعوا أن هو الحل والسيدات، السادة أيها حكوماتكم. مع املتعاونة الوطنية حكوماتنا

بأنفسنا. أنفسنا تحرير مهمة لنا وترتكوا عنا أيديكم
رغم الصباح. يف كلمتي أنهيُت حني حدث كما يُدوِّي، التصفيق سمعت حني ُدِهشُت
دمائها من باهًظا ثمنًا أوروبا يف الشعوب دفَعت الخزعبالت، عىل العقل ينترص يشء كل
ونجَحت املقدس، الكتاب ونصوص الكنيسة رجال ضد بالعقل ناضلوا العقل، لتحرير
والصناعة السياسة رجاُل الجديد العلم سالَح امتلك ما رسعان لكن العلمية، النهضة
هللا، كتاب وأعطونا األرض أخذوا مواردنا، نهبوا بالدنا، أوروبا جيوش غزت والحرب.
بلدنا إىل اإلنجليز يأتي أن «قبل الشهرية: مقولتها األفريقيات، الفالحات إحدى قالت كما
نملك أصبحنا بلدنا من خرجوا أن بعد املقدَّس، الكتاب يملكون وكانوا األرض نملك كنا

أرضنا.» اإلنجليز وامتلك املقدَّس الكتاب
ارتعَشت خافتًا موسيقيٍّا صوتًا املحمول، تليفونها رنني بيلجي سمَعت الظهر بعد
هذه مثل يُعلِّقون أوروبا يف والنساء الرجال أصبح عنقها، حول تُعلِّقها صغرية حقيبٌة له
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املرتو أو الشارع يف ينشلوها أن للصوص يمكن ال حتى أعناقهم، حول الصغرية الحقيبة
علََّقتها طويل، حزاٌم لها خرضاء صغرية حقيبًة املؤتمر أهداني األتوبيس. أو القطار أو
وُكتيٍب البيضاء األوراق من ونوتة قلم عىل إال تحتوي ال أنها رغم عنقي، حول بيلجي
وقد النشالني، من أخاف أعد لم لسخرية: من بيشء لها قلُت بروكسل. عن صغري سياحي
دون بحرية أميش أنني غريبة، براحٍة شعرُت فقدُت ما عىل الحزن رغم قبُل. من نشيل تم

اللصوص. من خوف
ضِحَكت الخوف. يف العالم تسجن التي الخاصة امللكية من بيلجي يا تحررت وقلُت:
يكون لن خاصة ملكيٍة بدون قائلة: حقيبتها داخل من الصغري التلفون تشد وهي بيلجي

استعمار. هناك
إليكم. أُجرة سيارة سنأخذ حاًال، عندكم سنكون جميل، يشء هذا نعم، نعم، ألو، ألو
حاًال نذهب أن بد ال الحقيبتنَي. عىل البوليس عثر بالفرح: تنتفض وهي بيلجي قالت
وأشياءَ الخاصة ومفكرتك السفر وجواز األوراق وجدوا البوليس، مكتب من الستالمهما
شيئًا البوليس يذكر لم بيلجي: قالت والرواية؟ قلُت: طبًعا، الفلوس يجدوا لم لكن أخرى
بكل ومفكرتك السفر جواز املهم إليهم. نصل حني يشء كل نعرف سوف الرواية، عن

بنا. هيا الخاصة، وأوراقك والعناوين، األرقام
باللغة مكتوبة روايًة بروكسل يف اللصوص يرسق ملاذا الحقيبة، يف الرواية تكن لم
ربما أو صفحة، ثالثمائة ثقل من تخلًصا القطار من بها ألَقوا أنهم الظن أغلب العربية؟
أخرى نسخٌة عندك هل البلجيكية، للمخابرات ترسيبها أو الثمن، وقبض لنرشها رسقوها

نوال؟ يا منها
بعُد، الكمبيوتر عىل رواياتي أكتب أكن لم يدي. بخط الوحيدة النسخة هي كانت
األفضل من أنه رأيت لكني الكبرية، الحقيبة يف مالبيس مع الرواية أضع أن يمكن وكان
أنفقُت مأساتي، الرواية ضياع أصبح ثقلها. رغم الثانية، اليد حقيبة يف معي أحملها أن
من أسرتدها كيف النارش، إىل وأرسلها األخري الفصل إال يبَق لم وأكثر. عاَمني كتابتها يف
عندي بيلجي: قالت ما؟ لغرض بها يحتفظون هل الطريق؟ يف بها ألَقوا هل اللصوص؟
يعثر ملن سخية مكافأٍة عن الصحف جميع يف نعلن أن الرواية، السرتداد جهنمية فكرٌة
يمكنني لكن السخية، املكافأة هذه من شيئًا أملك ال وأنا مفلسة أنت بالطبع الرواية. عىل
رأيِك ما املرسوقة، الرواية عىل العثور القضية، يتبنى كي البلجيكي األدباء باتحاد االتصال

نوال؟ يا
املرسوقة». «الرواية جديدة: لروايٍة عنوان هذا أن بيلجي يا رأيي
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الرواية أسرتد لم بروكسل يف األدباء اتحاد بها قام التي اإلعالمية الحملة رغم
يف بلجيكي ناٌرش بي اتصل ثم خيايل، يف ببطء تزحف بدأت جديدة روايًة لكنَّ املرسوقة،
يل يدفع وسوف جديد، من املرسوقة الرواية كتابة عىل قادرة كنت إن يسألني بروكسل،

مني. ُرسق ما كل عن يُعوِّضني بما الجديدة الرواية لهذه مقدًما
بل راح، ما ألُعوِّض املال عىل الحصول أجل من فقط ليس النارش، مع العقد وقعُت
كتبتها قد دمُت ما ال؟ ولَِم الخيال، طريق عن املفقودة روايتي اسرتجاع أود كنت ألنني

أخرى؟ مرًة أكتبها ال فلماذا مرة
لكنَّ جديدة، شخصياٍت مع النوم يف تغزوني الضائعة الرواية شخصيات بدأت
األخبار مع القطار، حادث وصدمة األحداث، زحمة يف ضاعت قد كانت الكتابة عىل قدرتي
األزهر «أرسل اإلنرتنت، عرب العالم يف وانتَرشت املرصية، الصحف يف نُرشت التي الجديدة
عىل والتهكُّم األديان بازدراء السعداوي نوال الكاتبة فيها يتهم العام، النائب إىل مذكرة
عنوان: تحت املايض٢٠٠٦م، العام نهاية القاهرة يف املنشورة مرسحيتها يف اإللهية، الذات
العقوبة وتوقيع بمحاكمتها األزهر ويطالب القمة»، اجتماع يف استقالته يُقدِّم «اإلله
ضد حملة من بد ال جنون، هذا نوال؟ يا مرص إىل أتعودين بيلجي: قالت عليها.» املشددة
من الحملة ونبدأ العالم، يف األدباء كل فيها يشرتك عاملية حملة إليك، املوجهة التهمة هذه

أيًضا. هنا األوروبي الربملان ومن بروكسل، يف األدباء اتحاد من هنا
استعماريٍّا اتحاًدا أليس بيلجي، يا األوروبي االتحاد ضد ولكننا وقلت: ضِحكُت

أبويٍّا؟ رأسماليٍّا
يمكنك هل األوروبي، االتحاد مثل ليس األوروبي الربملان لكن نعم، بيلجي: قالت
الرتتيبات ت وتمَّ القادم؟ مارس ٨ يف العاملي املرأة عيد يف األوروبي الربملان يف كلمة إلقاء
اليوم يف كلمتي الصحف نَرشت األوروبي. الربملان يف ٢٠٠٧م مارس ٧ يوم كلمتي أللقي
عن يكفُّ ال التلفون وأصبح أيام، بضعة بعد القاهرة يف املرصية الصحف ونرشتها التايل،

بروكسل. يف بالفندق غرفتي يف الرنني
تحويل عىل الطفولة منذ تدربُت نافعة، ضارٍة ُرب يقول: طفولتي يف أبي أسمع كنت
النجاح، من أكثر فوائُد حياتي يف للفشل أصبح نرص. إىل والهزيمة نجاح، إىل الفشل

أكرب. قوة يقتلني ال الذي الحادث وأكسبَني
ألتسلم األطلنطي، املحيط عرب الطائرة يف أُحلِّق كنت مارس ١٣ الثالثاء يوم ويف
العاملية الجمعية رئيس باملر» «أوستاس الدكتور يل قدَّمها األفريقي، لألدب الدولية الجائزة
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بمدينة فرجينيا» «وست جامعة قاعة يف ٢٠٠٧م، مارس ١٦ الجمعة يوم األفريقي، لألدب
بني الصخور يشق عميق نهٍر عىل تطل الفندق يف غرفتي كانت تاون». «مورجان اسمها
واألشجار النهر رائحة تُذكِّرني والشجر. املاء بني الرميل الطريق يف أميش الخرضاء. الجبال
تُذكِّرني العصافري وأصواُت السنني، آالف منذ النيل حضن يف الراقدة طحلة» «كفر بقريتي
وراء البعيد الوطن إىل الحنني يغمرني الصباح، يف يناديانني طفلتي أو طفيل بصوت
أنىس وأبي، أمي وجه أو وابنتي، ابني وجه إال الوجوه من يل يرتاءى ال واملحيط. البحار

واألحزان. اآلالم تمسح كما اإلرادية غري الذاكرة تمسحها أذكرها، ال األخرى، الوجوه
جامعة من األدبية، واملؤتمرات الجامعات بني ما ٢٠٠٧م ربيع شهور أمضيت
املفروض وكان جورجيا، إىل أطالنطا إىل نيويورك إىل ميزوري إىل أوهايو إىل ميشيجان
البقاء وقررُت العودة تذكرة ألغيُت لكني ٢٠٠٧م مايو ١٢ السبت يوم مرص إىل أعود أن
مايو ٣١ يف الجامعة مع العقد ينتهي اثننَي. عاَمني ملدة والتمرد اإلبداع ألُدرِّس أطالنطا يف

٢٠٠٩م.
تلتئم إن ما جروًحا، إال املايض من جسمي يحمل ال املايض، إىل بالحنني أشعر لم
أقرب من الظهر، يف يل الطعنات ه تُوجَّ الجديدة، الجروح تنكأها حتى القديمة الجروح
العهَد يحفظ لم منهم، الرضبات أقىس جاءت وحياتي، ومايل ثقتي منحتُهم من األقرباء،
واملحيط البحار وراء من الغربة، يف يل يلوحان الربيئان الوجهان وابنتي. ابني إال األهل من
وجَهي أرى كأنما بالفرح، قلبي ينتفض التلفون، أسالك عرب صوتاهما يأتيني عيلَّ، يطالن

وأبي. أمي

170



أعيش أنا أكتبإذن أنا

أطالنطا يف امليالد أعياد

٢٠٠٨م ديسمرب

ميالد عيد يف بإرشاقها التنبؤ رغم أطالنطا، مدينة يف اليوم طوال الشمس تظهر لم
لم يسوع؟ ابنه ميالد عيد يف الشمس بغياب يأمر أن السماء يف لألِب يمكن كيف املسيح،
أندرونيكا تعشق للمسيحية بها تعصُّ رغم وتُجادلني، ألجادلها جواري إىل أندرونيكا تكن
فهي الجدل؛ الطالب ألُعلِّم يل تدفع الجامعة أن أندرونيكا تعرف معي. خاصًة الجدل،
ال الجدل، إثارة أجل من العالم، أنحاء كل من األساتذة تجذب فكريٍّا، متقدمة جامعٌة
عربيٍة أو أمريكيٍة أخرى جامعاٍت يف الحال هو كما سيئة بسمعٍة الجدل» «إثارة تحظى

غريهما. أو
أبريل ٢٣ يف محارضتي إىل استمَعت قد تاتام بيفرييل الدكتورة الجامعة رئيسة كانت
الَعشاء أثناء بيتها، يف للَعشاء دعتني مساءً السادسة يف مساءً، الرابعة الساعة ٢٠٠٧م،
أطالنطا؟ إىل تأتي أن أيمكن الجامعة، هذه يف هنا أستاذة تكوني أن أُحب كم يل: قالت
من أفريقيا من وأنا هذا جنوب أي وقلت: ضحكُت الجنوب؟ يف هنا تعييش أن أيمكن

مرص؟
ثم الطعام، غرفة غادَرت َعشاءها، تاتام الدكتورة تُنهي أن قبل قليلة، دقائَق بعد
كريس أستاذة لتكوني عاَمني ملدة َعقٌد «هذا وقالت: يل، ناولتها ورقٌة يدها ويف عادت
ترَكت كيف الَعشاء، مائدة حول ضيوفها معي واندهش اندهشُت، الجامعة!» يف هنا معنا
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قبل لحظة تردَّدُت الرسعة؟ بهذه الكمبيوتر عىل العقد تكتب أن أمكنها وكيف َعشاءها
كئوسهم الجميع ورفع باسمي، ووقعُت القلم أمسكُت قرأتُه أن بعد لكن العقد، أقرأ أن

والتمرد! اإلبداع تُدرِّس التي الجديدة األستاذة نخب ليرشبوا
أنها رغم العزيزة، األرسة مع بالكريسماس لتحتفل نيويورك إىل أندرونيكا سافَرت
يف يُخلق لم الكون إن أبوها يقول أبوها، يرأسها التي األرسة هذه إىل انتماء بأي تشعر ال
ولم العذراء، األم من يُولد لم املسيح إن البرش، تأليف من املقدس الكتاب إن أيام، ستة
الكنيسة، إىل يذهب ال األمريكي الشعب من ٪٦٥ مثل أبوها مات. أن بعد قربه من يخرج
بالكريسماس، االحتفال يف األغلبية يشارك لكنه والربهان، والعقل بالعلم إال يؤمن وال
وكل والخمر، النبيذ مع اللذيذ الطعام والتهام واألصدقاء، األقارب بلقاء االستمتاع يف رغبة
إن باطمئناٍن أندرونيكا تقول فقط. الجنة يف املباحة الدنيا، الحياة يف املمنوعة املحرمات
فوق فقط واحدة حياًة إال يملك ال إنه وإلخوتها لها ويقول املوت، بعد بحياة يؤمن ال أباها

األرض!
طيبة وانتي سنة «كل تقول: منى ابنتي صوت جاءني التلفون، رنني عىل أفقت
العصافري، مع باكًرا ابنتي تصحو الصباح. يف العصافري صوت يشبه صوتها ماما.» يا
ساعة أو كاملة ساعًة وتسبح املايوه ترتدي النادي، إىل الصغرية الحمراء سيارتها تقود
وتكتب مكتبها إىل تجلس والفطور، القهوة لتتناول البيت إىل تعود ثم الساعة، ونصف
تُِعده الذي الجديد السيناريو أو شعر، قصيدة أو قصرية قصًة أو األسبوعي، مقالها

السينما. أو للتلفزيون
الكمبيوتر فتحُت رسالتي.» يف املوسيقى واسمعي افتحيه ماما؟ يا اإليميل «فتحِت
غمَرتْني ٢٠٠٩م. الجديدة السنة بمناسبة وأغنية موسيقية قطعٍة إىل معها واستمعت
بيتي يف معي تجلس هي كأنما أو القاهرة، يف بيتها يف ابنتي مع أجلس كأنما السعادة
من أقل يف والزمان. املكان عىل الحديث العلم انترص الكون، حجم انكمش أطالنطا. يف
يشء، وكل والحركة والصورة الصوت واملحيطات، البحار عرب االتصال يحدث عني غمضة
القريب، املستقبل يف أيًضا هذا يتحقق ربما البرص، ملح يف أيًضا لينتقل الجسد إال يبَق لم
الضوء بحركة تُحسب رسعتها املواصالت. وسائل ضمن الفضاء مركبات تصبح حني

الساعة. أو بالدقيقة وليس
الزمان. وعن املكان عن ابتعدُت وإن وزمان، مكان أي عن بالبعد أشعر أُعد لم

وصوت القمر، هو والقمر الشمس، هي فالشمس الوحدة؛ أو بالغربة أشعر أُعد لم
واملحيطات. والبحار املسافات رغم يأتيني، ابنتي وصوت العصافري، صوت هو العصافري
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أكتب، «أنا املحيط، وراء حياتي ذكريات جديًدا، كتابًا أكتب أنا ذلك كل من وأهم
يكفي ال سيدي يا ال موجود»؟ أنا إذن أفكر «أنا قال: الذي ديكارت أهو أعيش» أنا إذن
كتب فلماذا وإال الكتابة. طريق عن الناس إىل تخرج أن ألفكارك بد ال لتعيش، تفكر أن
اإلله عن عرفنا ما املوتى كتاب لوال الورق؟ عىل مطبوعة للناس وأرسلوها كتبهم اآللهة
ما التوراة كتاب لوال إخناتون. اإلله عن شيئًا عرفنا ما األناشيد كتاب لوال أوزوريس.
كتاب لوال املسيحية. إله عن شيئًا عرفنا ما اإلنجيل كتاب لوال موىس. إله الناس عرف

آلهتهم. الهنود عرف ما الجيتا كتاب لوال اإلسالم. إله عن أحد عرف ما القرآن
الفضيحة، أو الفجيعة أو الكآبة أو الغرابة أو الغربة أعرف ال فأنا أكتب ألني
ملاذا زوجها يموت امرأة هذا؟ من أكثر البرش يحزن وماذا البرش. يُحزن مما غريها أو
أو السجن يدخل رجل أو تكتئب؟ ملاذا أخريات، نساءٍ مع زوجها يخونها امرأة أو تحزن؟
بالحياة الجديدة، بالتجربة يبتهج ال ملاذا الحزن؟ أو بالغربة يشعر ملاذا املنفى، إىل يرحل

وطن؟ أو أُرسة أو زوج دون املختلفة
هي الكتابة والوطن، األُرسة هي اإلنسانية تجعل العالم، كل هو الوطن تجعل الكتابة
تربطني الورق، عىل املطبوعة بقلمي، حرويف هي الشمس، وأمام الشمس، وراء حياتي
بحبٍّ الجديد الصبح أستقبل لهذا اللغات، بكل البالد كل يف بي الناس وتربط بالناس

عطر. أي من أكثر أوراقي رائحة أحب والورق، القلم تنتظر جديدة بأفكاٍر جديد،
الرجال! تكرهني أنت الجنس! تكرهني أنِت يوم: ذات الثاني زوجي يل قال

من أكثر الكتابة أحب ولكني غرائزهم، بكل البرش مثل أنا صحيح، غري له: قلت
أكوام تحبي إيه يعني وقال: الكتابة لذة يعرف لم الذي الزوج اندهش والرجال. الجنس
له رشحُت لكني فحولته، يف أو فيه العيب أن الرجل ر تَصوَّ زوجك؟ من أكرت ده الورق
وأن يفكر، عقل لها املرأة أن الحقيقة، إدراك عىل قادًرا خياله يكن لم جدوى، دون األمر،
توصيل من بد ال التعبري، من بد ال بل إنسانًا، اإلنسان ليكون يكفي ال وحده التفكري
تُفكِّر أن يكفي ال فقط. الحقيقة ِنصَف قال ديكارت إن قائلة وأضفُت للناس. األفكار
التعليم أباح الذي املجنون الشخص وأبا ديكارت أبا ولعن غاضبًا الزوج وانفجر لتعيش.

للنساء!
ثم وتكتب؟! تقرأ بامرأٍة فكيف تقرأ، امرأٍة من يقرتب أال الرجل أقسم الطالق بعد

الخط. تُفكُّ ال العائلة من بفتاٍة أمه زوََّجته
عىل أتعرف لم أطالنطا يف هنا أجمع، العالم يف الكاتبات مشكلة هذه تكون ربما
مراٍت عدة تزوجت أو أبًدا، تتزوج لم أنها وعرفُت إال بيضاء، أو سوداء أمريكية كاتبٍة
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تعود أن دون عاد أو يُعد، ولم الحرب إىل ذهب زوجها أن أو فرتة، بعد زوجها وطلََّقت
الرجال، تقرب أال بعده من وأقسَمت إلهية، بإرادة أو ما حادٍث يف مات زوجها أن أو إليه،

األحياء. األزواج يف كراهية بل امليت زوجها يف حبٍّا ال
تربطها وولف، فرجينيا أدب يف تخصصت اإلنجليزي، األدب أستاذة شارلوت، زميلتي
عىل شارلوت أقدَمت األرواح. تناُسخ إنها عنها تقول بالحب، أشبه كبرية، إعجاٍب عالقُة بها
االنفصال وتريد تُحبه ال أنها يشكو زوجها جاءني يوم ويف وولف، فرجينيا مثل االنتحار
رجٍل حب يف تقع لو حبذا الرجل: وقال غريك؟ أحًدا تحب أنها تظن هل وسألتُه: عنه،
زوجي صوت يشبه أذني، يف رن صوته كله! الجنس تكره الرجال، كل تكره إنها آخر،
عاجًزا كان جدوى، دون األمر له أرشح أن حاولُت اإلنجليزية. يتكلم أنه رغم السابق،
الرجل إال شاغل من النساء حياة يف ليس أن الرجال، أغلب مثل يتصور، كان الفهم، عن
األبوي النظام نشوء منذ واحدة الرجال مشكلة بعُد: فيما شارلوت يل قالت والرسير.
الثقافة (يعني كالترش الفاليك إنه البينيس. الفاالس، يف الرجل فكر يتمركز العبودي،
ال املرأة أن الرجل يتصور العقل). وليس الجنيس الذكوري العضو الفاالس، من النابعة
الحقيقة إدراك عن الرجل يعجز الفاالس. أجل من يشء بكل ي تُضحِّ الفاالس، يف إال تفكر

اإلنساني. التطور يف الرجل سبَقت املرأة أن التاريخية:
أنني تذكَّرُت مساءً، والنصف السادسة إىل تشري الساعة ورأيُت بالجوع، َشَعرُت
ساعات، تسع بمرور أشعر أن دون أكتب الكمبيوتر إىل جلسُت الصباح، منذ آكل لم
أن دون مكاني، من أتحرك أن دون الثالث الطعام وجبات مرت واملغرب. والظهر الصبح
غريها عىل تتغلب أال الغرائز، أقوى الجوع غريزة عىل الكتابة تغلبِت إذا الجوع، يقرصني
لها: وقلُت شارلوت؟ قالت كما النساء عىل الكتابة الكنيسة حرَّمِت ألهذا إلحاًحا؟ األقل
فقط الكتابة أهي وقلُت: اآلخرون. وتبعها بَدأَت الكنيسة قالت: وحدها؟ الكنيسة أهي
الضحك ألن النساء؛ عىل الضحك الكنيسة حرََّمت شارلوت: وقالت تحريمها؟ تم التي
تَذوََّقت املعرفة، شجرة من وأكَلت يدها مدَّت السعادة املرأُة عرَفت وإن السعادة، يعني
أي املعرفة؛ إىل تقود والكتابة الكتابة، إىل تقود فاملعرفة الكتابة؛ وبدأت املحرمة، اللذة

خطيئتان. الواحدة الخطيئة بدل
آكل أُعد لم بني. وخبز البني األرز مع دجاج شوربة خفيفة، وجبًة لنفيس أعَددُت
املحل من والخبز واللحوم والخرضاوات الفاكهة أشرتي األبيض. األرز أو األبيض الخبز
الحقل من العضوية الطبيعية املنتجات يبيع الذي يعني العضوي؛ يعني األورجانيك؛
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املحل يف مضاعًفا الثمن أدفع الضارة. بالكيماويات املخلوطة املصنعة املنتجات وليس
وبني أورجانيك يسمونه ما بني كبريًا ليس الفرق أن الزمن مرور بعد ألكتشف األورجانيك
لم لكني أيًضا، األمر اكتشفُت أنا عليِك برافو وقالت: شارلوت وضِحَكت األورجانيك. غري
السياسة رجال كبار كان وإذا الحد، هذا إىل يصالن وخداعها الرأسمالية جشع أن أتصور
أتناول بينما التلفزيون أفتح أن تعودُت ماركت؟ السوبر تجار باُل فما يوم كل يكذبون
الذي باألكل مستمتعة مهل، عىل وجبتي وأتناول والعالم، أمريكا يف األخبار أُتابع الطعام،
الصيف، يف الغداء مع املثلجة البرية أو الصباح، يف اإليرجراي الشاي ومعه بنفيس، أعددتُه
بالطعام أستمتع كيف تعلمُت الشتاء. يف الَعشاء مع املعتق األحمر النبيذ من كأس أو
التي النعم بعض إنها حويل. من الزحام كان حني لذَّتهما، أعرف ال وكنُت والرشاب،
العالم أخبار يتأمل أن اللذة، فيستشعر مهل عىل يأكل أن اإلنسان، عىل الوحدة تُغِدقها
ل والتأمُّ والصمت بالوحدة دائًما اإلبداع ارتبط ألهذا األشياء. عىل الحكم تتعجل ال بعنٍي

والضجيج؟ بالزحام املتاح غري العميق
بيضاء لحيٌة له رجل حول يتحلقون األطفال من مجموعة كان التلفزيون شاشة عىل
عيناه أبيض، سمنٌي وجهه آخر، اسٍم أي أو كالوس سان أو نويل بابا يسمونه كبرية
تحُجب بقدسية، األطفال يرمقه واملراوغة، والخديعة باملكر مليئتان ترببشان، ضيقتان
عيون يف الكذب أرى أكن لم عمرهم مثل يف عينيه. يف الكذب يرون فال عيونهم القدسية
املثلث يف غامض وجٍع الصدر، يف وجع شكل عىل بجسدي أحسسته وإن املقدَّسني، الكبار
ُولدت منذ مرتاكمة دموٌع كأنما البكاء، يف الرغبة أو الغثيان يشبه الضلوع، تحت األعىل
يراها أن قبل الدموع أبتلع كنت املعدة. ثنايا يف أو القلب يف أو الرئة داخل صدري، يف
السبب، أعرف أن دون بالحزن، أشعر كنت وجهي عىل االبتسامة رغم الكبار. من أحد
ألؤمن األُوىل، الطفولة منذ عقيل تغييب تم لقد بعقيل. أدركها أن دون بالخديعة أشعر
فوق ساجدة وأنا تحوطني املالئكة بالليل، أذني يف يهمس الشيطان بأن بالالمعقول،
وال رقص وال هدايا وال كالوس، سانت أو نويل بابا هناك يكن لم هللا، يدي بني األرض

غناء.
مثل بهدايا البنت تحظى وأوالد، بنات ويُغنُّون يرقصون األطفال أرى الشاشة فوق
أصابني أن بعد عمري، من التاسعة منذ الهواء. يف وساَقيها ذراَعيها وتُحرِّك ترقص الولد،
عيون من خوًفا ملتصقتنَي بساَقني أميش أصبحُت عقيل، مثل جسدي د تجمَّ الحيض،
لسبٍب إال الرجال يخلق لم هللا أن رُت تصوَّ الفخذَين. بني أملك ما ألعزِّ وحماية الرجال،
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السبب ألهذا امتالكه. يف منهم رغبة أملك، ما أعز إىل البصبصة يف يتلصصوا أن واحد،
النوم؟ يف غائبة وأنا حتى أحد، يرسقه ال حتى أملك ما أعز عىل قوتي بكل أضغُط كنت

الباب! عقب تحت من تنفذ أن يمكن الرجال عيون أن تصورُت
املقدس، الكتاب من والنساء الرجال يُرتِّل الكنيسة داخل الشاشة، فوق الصور تتواىل
عما العيون لتعمي األبخرة تتصاعد مبخرة، يحمل القس مالبس يرتدي صغري صبيٌّ
عمود وراء دائًما هللا يتخفى هللا. بيوت ونها يُسمُّ التي املعابد يف أبخرة دائًما هناك يحدث،
القس يرمقه التعبري. عن عاجز صامت عميق حزٌن الصغري الصبي عينَي يف الدخان. من
تبصبصان الغائرتان العينان تتلصص الذئب، بعينَي الكثيفة البيضاء اللحية ذو العجوز
مثل الولد أن طفولتي يف أعرف لم يملك، ما أعز الغتصاب الفرصة تنتهزان الصبي، نحو
أن يمكن الكبار الرجال أن وعرفت قليًال كربُت حتى ساقيه، بني يملك ما أعز يملك البنت
أرسار كشف عن هنا الصحف تكف ال الصغرية. البنت مثل الصغري الولد عذرية ينتهكوا
املقدس املتعددة، بأنواعها الجنسية الفضائح نرش عىل الحجر يتم ال الكنائس. يف القسِّ
الحرة. السوق يف يشء أي من أكثر الفضائح من اإلعالم أجهزة تربح بسواء. سواءٌ واملدنس
وأطلق نويل بابا مالبس يف تنكر رجٌل أمريكا، ويف العالم يف تتواىل األخبار بدأت
يف بيضاتهن يبعن نيويورك يف نساء بالكريسماس. تحتفل كانت كاملة أرسٍة عىل النار
األزمة مع عملها فقدت مطعم يف عاملة دوالر. آالف عرشة ثمنها البيضة الحرة، السوق
األثرياء. إال املطاعم إىل يذهب يعد لم الزبائن. قلة بسبب أبوابه املطعم أغلق االقتصادية،
السوق، يف بيضتها تبيع أن إال املطعم عاملة تجد لم والعاطالت. العاطلني أعداد تضاعفت
كل أيًضا، املنوي سائلهم الرجال من الفقراء يبيع األنابيب، أطفال بنوك تجار يأخذها
والبويضة. املنوي والحيوان والكلية والقلب الكبد إىل الدم من السوق، يف للبيع قابل يشء
وزادت والعاطلني، الفقراء أعداد زادت والطلب، العرض حسب وينخفض الثمن يرتفع
وانخفض الطبية واملعامل البنوك يف املنوية والحيوانات والبيضات البرشية األعضاء كميات
بيض خاصة أجزائه، بكل اإلنسان انخفضسعر األسعار كل ارتفاع يف التزايد رغم ثمنها،

الدجاج. بيض عن القريب املستقبل يف النساء بيض سعر ينخفض قد النساء،
وهناك هنا تجري واألطفال تتطاير، برش وأشالء حرائَق صور الشاشة عىل رأيُت
ترضب حماس، اعتداءات عىل تردُّ إرسائيل إن األمريكي املذيع يقول تولول. والنساء
الحرب أنها يعني إرسائيل؛ ترضب وحماس غزة، يف العسكرية حماس مواقَع إرسائيل
جيًشا بل عسكريني، جيَشني بني حربًا أرى ال لكني وإرسائيل، حماس بني اشتعلت
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قنابل والنساء، األطفال تسحق دبابات والشوارع، البيوت يف الناس يرضب واحًدا عسكريٍّا
حماس قوة أين حماس؟ جيش أرى ال مكان، كل يف النريان فتشتعل البيوت عىل تسقط
آه ترصخ: امرأة املراق. والدم األشالء إال أرى ال النارية؟ صواريخها أين العسكرية؟
ما يتابع بوش الرئيس املذيع: قال النريان. وجهها يف تنطلق ثم كبدي يا آه ولدي، يا
عىل اعتدت قد حماس دامت ما للصحافة: يقول أوباما املنتخب والرئيس غزة، يف يحدث

نفسها! عن تُدافع أن إرسائيل حق فمن إرسائيل
غري واإلعالم الصحف يف األخبار عن أبحث اإلنرتنت، وفتحُت التلفزيون أغلقُت
االقتصادية، األزمة عن تتكلم املانشتات بالدنا؟ إىل غزة يف املعركة أخبار تصل ألم األمريكي.
البالد إلحدى حكمه من األوىل يوم املائة خالل أوباما زيارة عن والبطالة، الفقر تزايُد عن
يتنافس عاصمتها. إىل أوباما جذب يف واإلسالمية العربية الحكومات تتبارى اإلسالمية.
فهي أوباما يا املكرمة مكة إىل تعاَل أوباما. عني يف بلدهم تجميل يف األقالم أصحاب
تذهب ال أوباما يا ال عام. كل إليها املسلمني من املاليني يحج املقدسة، اإلسالم أرض
األحزاب وتعدد الديمقراطية حيث القاهرة إىل تعال النساء، يقهر ديمقراطي غري بلٍد إىل
جميع عربي، بلٍد أي إىل تذهب ال أوباما يا ال إسالمية. جامعة أقدم الرشيف األزهر وحيث
اسم تحت الرشسة بالدكتاتورية والنار، بالحديد شعوبهم يف يتحكمون العرب الحكام
والتعددية الديمقراطية تسودها إسالمية دولٍة أكرب عاصمة جاكرتا إىل تعاَل الديمقراطية،
املعركة تنشب التاريخية. تسوماني آثار حتى جاكارتا يف تجده يشء وكل الحرة. والسوق
املعارك يف املُراق الدم بدل الحرب أنُهر تسيل والعربية، اإلسالمية البالد يف األقالم حملة بني
بعده ما رشًفا أوباما زيارة أصبحت العربية، الفضائيات يف الحناجر تجف الحقيقية،
بحذائه املقدسة قدمه أوباما، قدم تطأه إن ما والفقر العبودية من البلد يتحرر رشف.

الحاسدين. عني يف املدبَّب البوز ذي الثمني الجلدي
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٢٠١٠م أبريل ٢٠ لندن

انفجرت الكربى، اإللهة «األمُّ»، الطبيعة لكن القاهرة، من هذا مقايل أكتب أن املفروض كان
يف املتفجر بركانها من الغرب، يف العسكري الصناعي الرأسمايل النظام معاقل عىل غضبًا،
العجوز. االستعمارية األوروبية القارة فوق العليا السموات رماده سحب غطَّت أيسلندا،
كثرية، بالٍد يف الجوي الطريان طرق بركانية، بذرَّاٍت املشبع الكثيف، األسود الدخان عطَّل
األدبي املهرجان يف كلمتي ألقيُت أن بعد «لندن» العاصمة يف كنت حيث بريطانيا، منها
إبداعات الذكور النقاد يتجاهل كيف كلمتي: يف قلُت الدويل، القلم نادي من بدعوة العاملي،
إلهة الكربى األم إسهامات الذكور املؤرخون تجاهل كما والغرب، الرشق يف الكاتبات
من ومحلية، عاملية ذكورية خيانٌة والفن؟ والعلم الزراعة اكتشاف يف والحكمة، املعرفة

النسائية. والتضحية اإلخالص مقابل والعائلة، الدولة
نحن عنا، تجمَّ الربيطاني، واملتحف لندن جامعة بجوار فيه نزلنا الذي الفندق يف
الفن، فروع كافة من وفنانات فنانني وأديبات، أُدباء البالد، مختلف من املدعوين
خذَلتْنا إنها قالوا األم، الطبيعة ضد يثورون بدءوا والسينما. واملرسح والغناء املوسيقى
الرحالت كل إلغاء وتم املهرجان، انتهى وقد عمل، بال لندن يف سجناء لنصبح جميًعا،
الكربى األم عىل اللعنات يصبُّوا أن إال أمامهم يُعد ولم لندن، يف الرئييس هيثرو مطار من
تقول جدتي كانت كما سخماط سخمت، املوت إلهة والزالزل، والرباكني الطبيعة إلهة
الفالحة جدتي كانت أيًضا. الحياة وإلهة املوت، إلهة سخماط إىل وترجعها الكوارث يف
صنع عىل القادرة مًعا، والحياة املوت إلهة هي سخماط نا أمُّ إن تقول بالسليقة، فيلسوفة

أيًضا. أخذها عىل قادرة الحياة
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السعداوي) (نوال أنا خاصة النساء، نحن منا غضبًا أكثر الذكور الرجال كان
معات. العدل وإلهة القديمة، مرص يف إزيس املعرفة بإلهة أشادت التي املرصية، الكاتبة
زوجة مجرد أجعلها لم والفلسفية، الفكرية مكانتها إليها أعدُت «إزيس» مرسحيتي ويف
كما النيل، وادي يف املبعثرة جسده أجزاء م وتُرمِّ زوجها، عىل تبكي أرملة أو ألوزوريس،

«إزيس». مرسحيته يف الحكيم، توفيق ومنهم الرجال الكتاب معظم رها صوَّ
األبدية غريتهم عن سون يُنفِّ الجنسيات، كافة من والفنانني األدباء عىل أغضب بدأُت
عقولهم، يفوق عقل لها امرأة أي من العتيق التاريخي خوفهم أو قة، الخالَّ املبدعة املرأة من
زوجاتهم أمهات من أو أمهاتهم، من أو زوجاتهم من والحديث القديم الخفي غضبهم أو
اإللهة الكربى األم من بالغضب املرأة تجاه الدفينة النفسية عقدهم يعالجون (حمواتهم)،
امُلراق والدم والجهل والزالزل الرباكني إله التوراة، إله ومنهم الذكور، اآللهة أنجبت األوىل،
والعلم واملعرفة الحياة إلهة كانت بل واملوت، الجهل إلهة الكربى األم تكن لم الحروب. يف
لهذا الحياة؛ وشجرة املعرفة، شجرة من املحرَّمة الثمرة قطف من أول هي والنور، واألدب

حية. حياة كلمة من حوَّاء اسمها كان
الجنيس، وتفوُّقهم بذكورتهم املؤرَّقني غري الرجال وبعض بحماس، النساء أيََّدتني
والعراق فلسطني وشعوب والفقراء النساء تحرير لقضية املساند املبدع الشباب من أغلبهم
باأليديولوجيا. األدب خلط من فوا تأفَّ التقليديني والنقاد األُدباء من العجائز لكن وغريهما.
عمره من التسعني يف أملانيٍّا أدبيٍّا ناقًدا رأيت األديبات. من الشابات يصطادون راحوا

األدبي. وفقره املايل بثرائه انبهرت شابة وراء يجري
نحن كنا تلقائية، مرسحيٍة يف جميًعا شاركنا مرسح، خشبة إىل الفندق بهو ل تحوَّ
هكذا املتفرج، الجمهور هم الفندق نزالء أصبح واملوسيقيني. واملخرجني واملمثلني املؤلفني
الجدران اإلبداع أذاب واألدبي. الفني والخلق الجماعي باإلبداع والغضب السأم عىل تغلَّبْنا

الكون. وشمَلت واألهل الوطن مساحة اتسَعت البرش، بني املوروثة والفروق
(خريف الخريية بالقناطر النساء سجن يف والغضب السأم عىل تغلبُت كيف تذكرُت
الحاكم من بأمٍر منه، الخروج عن تعجز مكان أي هو السجن السادات. عرص يف ١٩٨١م)
يف املستبد، أيسلندا بركان من بأمر أو الحيوانات، أقفاص يشبه مرصي سجٍن يف املستبد،
هو الجسدية، املعاناة من أكثر نفسية معاناٌة السجن لندن، يف نجوم خمسة فندق سجن
سياسيٍة أرضية، أو بركانية سماويٍة كربى، قوٍة أمام بالعجز بالقهر، بالظلم، اإلحساس
يقولون كما ميتافيزيائية، الطبيعة، وراء ما الطبيعة، فوق أو فيزيائية، طبيعيٍة اجتماعية،

األجنبية. باللغات
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يف «مذكراتي كتبُت شهور ثالثة خالل السجن، قضبان كرسُت اإلبداعية بالكتابة
كان املومسات. عنرب يف سجينة يل هرَّبَتهما حواجب، بقلم تواليت، ورق عىل النساء» سجن
العساكر يُفتِّش واألديبات، السياسيات املسجونات نحن منه ُحرمنا ما بكل يتمتع عنربهن
ورقة عىل عثرنا إن وجوهنا: يف رئيسهم يرصخ السقف، إىل األرض من يوم كل زنزانتنا

طبنجة! عىل العثور من أخطر وقلم
أنتظر األربعة، البيت جدران منها حياتي، يف السجون كافة كرهُت طفولتي منذ
حيث األرض، تحت املخبأ إىل والجميع أرستي مع ألجري الجوية، بالغارة اإلنذار صفارة
واألنوار. العيون مطفأ حولنا من والكوُن الجريان ابن مع وألعب العائلية، الجدران تزول
العاملية الحرب يف للموت، انتظاًرا الحرية؛ بسعادة عمري من الثامنة يف الحب اقرتن

الثانية.
ربما الزوجية قفص املستبد. الحاكم من بأمٍر السيايس السجن هو السجون أخفُّ
كما زوجته يُطلقِّ املنفردة، بإرادته القفص من يخرج املستبد الزوج النساء. لعامة أخطر
الشارع يف تصبح فقط، مرات ثالث طالق ويقول ليتثاءب فكَّيه يفتح أصابعه. يفرقع
حقوقها عن تنازَلت إن زوجها تخلع أن للزوجة يمكن اليوم مورد. دون محتقرة مطلقًة
قضية لريفع املحامي أجر تسديد تستطيع نفسها، تعول مستقلة تكون أن بد ال كلها،
نصف أصبح الوسطى. الطبقة فيهن بمن الكادحات النساء ألغلب يحدث ال يشء الخلع،
تتعذب عجوز، لرجٍل الطفلة ابنته األب يبيع الفقر، خط تحت يعيش املرصي الشعب

األشد. والفقر بالعار الطالق يف وتتعذب الفقر، بسبب الزوجية سجن يف الزوجة
القرار صدر حني بالحزن النساء بعض شعَرت الخريية بالقناطر النساء سجن يف
آلخر السجن يف تبقى أن تمنت تُودِّعنا، وهي شابة سجينٍة دموع أنىس ال عنهن، باإلفراج
سجن من االنطالق أو كالطالق لها، مخيًفا الحرية إىل الخروج أو اإلفراج كان عمرها.

الزوجية.
أيسلندا، يف املتفجر الربكان بهذا سعيدة كانت لندن، سجن يف معنا الفنانات إحدى
هي ستوكهولم، تعرفها ال الربيع هذا لندن شمس ستوكهولم، يف بيتها إىل سفرها منع
دون عاًما أربعني معه عاشت ويخونها. عليها يكذب زوجها، إىل العودة تريد ال أيًضا
أن بعد سأَلتْني عمره، من األربعني يف مرسحي بشاٍب لندن يف التقت حقيقته، تعرف أن
لها: قلُت عاًما؟ بعرشين يصغرني وهو نوال يا أحببتُه ُمعتَّق: أحمر نبيٍذ زجاجة أفرغت
التمتع حقي من هل قالت: عاًما؟ بخمسني تصغره فتاٍة مع ويعيش التسعني يف زوُجِك
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عرشين إن ثم املوت، حتى بالحب التمتع حقك من قلُت: عمري؟ من الستني يف بالحب
تزوجت جميًعا لنا األعىل املثل املؤمنني أم خديجة السيدة ماريانا، يا شيئًا ليست عاًما
ضحكًة وأطلقت فانتاستيك! ماريانا: هتفت عاًما؟ بعرشين منه أكرب وهي ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
زجاجًة رشبت ثم عاًما. أربعني منذ الضحك نسيت وقالت: السماء يف الربكان لها ارتج

املتفجر. بركانها وبركة األم الطبيعة نخب أخرى
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هروب

٢٠٠٩م يونيو ١٤ األحد

األلوان املتعددة الغابة وطيور عصافري زقزقة أذني يف ترسي ربًعا، إال صباًحا السابعة
فوق املتعانقة الكثيفة األشجار أوراق وحفيف اسمها، أعرف وال مثلها أَر لم واألشكال.
الجبال قمم من الصخور يشق الفضة من رشياٍن مثل املتدفقة النهر مياه وهدير رأيس،
تلمع الشجر، ورق فوق رقراقة تتساقط األمس، سيول بقايا مطر وقطرات السفح، إىل
ملمس لها وجهي، تُبلِّل الشمس، حرارة تشف اللؤلؤ، من فصوص الرشوق، ضوء تحت
النيل، بحضن قريتي يف املزارع بني أميش وأنا ذاتها، والرائحة طفولتي، يف الندى قطرات

املايض. القرن من األربعينيات يف
ودهشة. بانبهار الكون إىل تتطلع السابعة يف طفلة كنُت

واملحيطات. البحار اجتزُت عاًما، سبعني مرور رغم الطفولية، الدهشة تفارقني لم
القطب إىل الشمايل القطب من وغاباتها، وقراها مدنها وعرفت زرتها الخمس والقارات
والغليظة، اللطيفة األجناس كل عرفُت الغربي. القطب إىل الرشقي القطب من الجنوبي،
جديد، من الشمس تحت يُعد لم أليفة. أو مفرتسة حيواناٍت من والبيوت الغابات يف ما وكل
الطفولية بالدهشة عيناي تتسع وأحيانًا النظر، يف زهًدا مغلقتان وعيناي أميش أحيانًا

يزقزق. صغري عصفوٍر لرؤية
الحلق اسمها منطقة من بالقرب الغابة، يف أميش صباح كل اليومية رياضتي يف
يف أنني سوى الخريطة، فوق بالضبط أكون أين أعرف ال جورجيا، والية يف الذهبي،
لها العاج، أو كالرخام الناعم الخشب من طويلٌة عصا يدي يف األمريكي، الجنوب أغوار
واألرض واملزرعة البيت صاحبة اإليرانية األمريكية صديقتي أعطتنيها أسود، حديدي بوٌز

أذار. اسمها الجبل نحو املمدودة
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حيوانات ضد نفسك عن للدفاع نوال يا العصا هذه العصا: تناولني وهي أذار قالت
الذئاب. أو املتوحشة الكالب من القليل إال تقريبًا املفرتسة الحيوانات انقرَضت الغابة؟
وأكلك هاجمك وإال خوف أي تظهري ال بالعصا، له لوِّحي منها كلب أو ذئٌب هاجمك إن

أكًال.
الجبناء؟ الضعفاء إال تأكل ال البرش مثل املتوحشة الكالب أذار، يا لها: قلت

أما يجوع، حني إال الفريسة يأكل ال األسد مثل املتوحش الكلب لكن أذار: قالت
بعكس إنسانية، ازداد قوة الحيوان ازداد كلما متخمة. وبطونهم اآلخرين فيأكلون البرش
حيواٍن من أقل فتجعله العسكرية القوة أما جشًعا، السياسية القوة تزيده اإلنسان،
يبطش أعمى حيوانًا فتجعله العمياء الدينية القوة أما تمتَمت: ثم طويًال وسكتَت مفرتس.
أميش حني أنني نوال يا تصوَّري الرجال. من أكثر وبالنساء األعداء، من أكثر بالرفقاء
أو نيويورك أو تكساس شوارع يف أميش كنُت لو مما اطمئنانًا أكثر أكون الغابة يف
الدينية السياسية العصابات خطر أصبح طهران. أو كابول أو أباد إسالم أو فرانكفورت،
أو الشارع يف السري ملجرد حتفها املرأة تلقى قد الغابة. حيوانات خطر من أشد العالم يف
كاتب أو كاتبة أي صدر يف الرصاصة تنطلق وقد العمل، مكان أو املدرسة إىل الذهاب
ال غابة. العالم أصبح الشعر. من جديدة قصيدًة أو مرسحية يُقدِّم أن أحدهما حاول إذا
أو مديد بشهيٍق تنتهي مبحوحة طويلة ضحكًة وضحَكت الغابة. إال مكان أي يف أمان

طويل. زفرٍي
بكل األمراض من نفيس ألحمي دقيقة وعرشين ساعة صباح كل أميش أن تعودُت
وجودي، يف الثالثة يذوب والروح، والنفس للعقل رياضة هي الجسمية الرياضة أنواعها.
الزمن يف املوغل جسمي يتحرك كيف ودهشة، انبهار يف وساقيَّ ذراعيَّ أُحرِّك أميش، وأنا

العمر؟ ربيع يف شابة أو طفلة أنا كأنما والسهولة، ة الخفَّ بهذه
نوال. يا جسمِك تحمل الشابة روحِك اإليرانية: أذار تقول

أذار يا العقل قلُت: بالروح؟ تؤمنني أال سألتني: الروح؟ بكلمة تعني ماذا وسألتُها
الجسد تسبق بل الجسد، مع تشيخ عقول هناك أذار: وقالت العمر. بازدياد شبابًا يزداد
أو السادس القرن عند عقولهم تجمدت شباٌب إيران يف عندنا والجمود، الشيخوخة يف
الخميني، حكومة من بحياتها هربت كيف تتذكر طويًال صمتَت ثم امليالدي. الخامس
عرص يف السجن دخَلت ثم والحرية، العدل عن دفاًعا الشاه عرص يف السجن دخَلت كيف
الشاه، سجن من قسوة أشد الخميني سجن كان أيًضا. والحرية العدل عن دفاًعا الخميني

الحمراء. جهنم نار مثل السجون تكون هللا اسم تحت
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جلودهم تبديل ثم أحياءً الناس حرق يف هللا ينافس الخميني كان أذار: وقالت
الفتاة أما األبد. إىل الحرق يستمر وهكذا جديد، من لتُحرق سليمة، بجلوٍد املحروقة
الجنة تدخل فالعذراء تموت؛ أن قبل السجن حراس بواسطة جنسيٍّا تُغتصب فهي العذراء
فقَدت التي تلك أما املوت، بعد الصالحني للرجال هللا هدية العني الحور ضمن لتكون

الجحيم. نار إىل تذهب فهي بكارتها غشاء
مدينة يف العاملي املرأة يوم يف بها التقيُت منذ كثريًا، أذار من الكالم هذا سمعُت
األصغر أخوها مات طهران، يف املايض اسرتجاع عن أذار تُكفُّ ال املايض. العام أطالنطا
الحزن من أبوها مات واحد، بشهٍر تهرب أن قبل الخميني، سجن يف بالرصاص رميًا

تعلم. ال حيث إىل أذار ابنتها وهرب وزوجها ابنها موت بعد م السُّ أمها ورشبَت
بصوٍت هللا تخاطب وراحت الصالة سجادة فوق جلَست م السُّ أمها ترشب أن قبل
كان إذا السماء: يف إليه تشري وهي تقول النافذة خالل من الجريان سمعها ا. جدٍّ عاٍل
أال بنا؟ الخميني يفعله ما ترى أال أنت؟ تكون فماذا األرض عىل مندوبك هو الخميني
فيك؟ تُشكِّكني الخميني جرائم عىل رب يا سكوتك الجبارة؟ بقوتك تمنعه أن تستطيع
سجادة طوت جلستها، من األم نهَضت ثم بك! أؤمن ال إذن وأنا معه، متعاوٌن إذن أنت
وعىل وماتت سقراط فعل كما السم رشبت الكرار. غرفة يف ركن يف ووضعتها الصالة
انتحار قصة إيران يف الجريان حكى واآلخرة. الدنيا عذاب من الخالص ابتسامة وجهها

سنني. بضع منذ الهاتف عرب أمريكا يف أذار البنتها األم
بعنوان الفارسية إىل تُرجم الذي كتابي طهران من تهرب أن قبل أذار قرأَت
صادق حسني اسمه طهران بجامعة أستاذ ونرشه ترجمه العربية»، للمرأة العاري «الوجه
وما الدار هذه حرق تم الجديدة». األفكار «مركز باسم: للنرش داًرا يملك كان بازارداه،

إيران. الخميني حكم أن بعد كتب من فيها
الخميني، لبطش وبنتاه وزوجته األستاذ هذا تعرَّض اإلسالمي الحكم بداية يف
تم فقد الصغرى االبنة أما الكربى، وابنته زوجته به لِحَقت لندن، إىل الهرب واستطاع
ثم وُعذِّبت، السجن االبنة دخلت والسعودية، إيران بني ما الحدود تجتاز أن قبل اعتقالها

لندن. إىل الهرب عىل أبوها ساعدها
القرن من الثمانينيات يف لندن مدينة يف األرسة هذه بيت يف اإليراني العشاء تناولُت
طفولتي، يف أرستي تشبه الصغرية، الحديقة يف املائدة حول تجلس جميلة أرسٌة املايض،
مثلما الخيار بقطع والزبادي باملكرسات، واألرز باللحم، البامية طبخ يف األم مع األب تعاون
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والجرجري، والطماطم والفجل والخس الحديقة، يف النعناع أوراق أتشمم مرص. يف نفعل
عيناي تنغلق األكل، بعد بالنعناع الشاي أرشف الفرن، من الخارج اإليراني الخبز رائحة

الوطن. إىل عائدة
أقابلِك أن أردُت النرش. دار مع طهران يف يحرتق أن قبل كتابك قرأُت أذار: قالت
يقتلوني أن يمكن كان التحدي. عىل شجاعة مألني الكتاب. هذا عىل وأهنئِك أراسلِك أو
أمريكا، يف هنا والعذاب القهر عانيُت إيران. خارج الهرب يف نجحُت أنني لوال أخي مثل
ترصيح دون والطباخني الخدم مهن مارست رسمية، أوراٍق دون سنوات عدة عشت
األعمال. أشق عن األجور أدنى عىل حصلُت قانونية، غري كمهاجرٍة استغاليل تم بالعمل.
األدب يف املاجيستري عىل حصلُت جورجيا، جامعة يف مصاريفي ألدفع سنواٍت كافحُت
والية يف هنا السيايس العمل يف انهمكت لكني مثلك، كاتبة أكون بأن أحلم كنُت اإليراني.
كما واحدة لعملٍة وجهان كالهما بسواء، سواء واألمريكي الخميني النظام ضد جورجيا،
يف «بابك» قابلت ثم توءمان. بوش وجورج الدن بن عبارتك: تعجبني نوال، يا تقولني
الفلسطينية للقضية نتحمس اإليرانيني نحن الفلسطيني، الشعب ملنارصة سيايس اجتماٍع
عربية، كلماٌت فيها الفارسية اللغة العرب، وبني بيننا تاريخية روابُط هناك العرب، مثل
رغم الشاه زوجة فوزية املرصية األمرية نحب كنا الطعام، ونكهة واملوسيقى والثقافة

له. كراهيتنا
امللوك نساء من غريها مثل تعيسة، حياًة الشاه ظل يف عاشت األمرية هذه وقلُت:
يسهر الشاه زوجها كان طهران. يف والغربة الحزن من فوزية األمرية ماتت واألباطرة.
اإلمرباطوري القرص حبيسة هي وكانت مرص، يف فاروق امللك مثل واملومسات الغواني مع
أو ملكة أكون بأن حياتي يف أحلُم لم قائلة: أذار وضِحَكت القاهرة. يف فريدة امللكة مثل
عظيمة كاتبًة أصبح أن حياتي حلم كان كبري. بيٍت أو قرص يف أعيش بأن أحلم لم أمرية،

موتي. بعد كتبي تعيش
الشاي «بابك»، وزوجها وأذار أنا الثالثة، نحن الصباح، رياضة بعد الفطور تناولنا
بالخس ُملئ كبريًا وصحنًا دقائق، أربع املسلوق البيض مع املدمس والفول اإليرجراي
الكبري، الفاكهة وصحن املزرعة، يف بابك إنتاج من كلها والنعناع، والطماطم والخيار
األناناس، املوز، واألحمر، األسود العنب الخوخ، الحديقة، يف الشجر فوق من بابك جمعها
بطفولتي التوت بشجرة يُذكِّرني الطفلة، بنهم ألتهمه العسل بطعم األسود التوت البابايا،
أُعد لم اللذيذ، التوت حبات وألتهم الحقل يف الشجرة أتسلق كنت طحلة. كفر قريتي يف
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أحاول الغصن، فوق من التوت ثمرة وأشد عاليًا ذراعي أمد الشجرة، تسلُّق عىل قادرة
عاًما. سبعني منذ طفولتي مستعيدة وأضحك العالية، الغصون إىل ألصل قدميَّ فوق القفز
بينهما أشعر الحميمة، األُرسة مثل حويل من بهما أشعر بابك، ويضحك أذار وتضحك

النادرة. الصداقات ليشمل والوطن األرسة مفهوم يمتد بيتي، يف أنني
اسم بابك بابك؟ كلمة تعني وماذا النار، تعني بالفارسية؟ أذار كلمة تعني وماذا
ألف منذ الحكم ضد إيران يف مقاومة حركة قاد والعبودية، الظلم ضد ثار إيراني رجل

السجن. أودعه أن بعد عبَّايس امللك قتله عام،
بابك؟ يا السجن دخلَت هل سألتُه:

الهرب واستطعت شهور ثالثة السجن أودعوني الشاه مباحث السافاك رجال قال:
حبها. يف ووقعُت أذار قابلُت حيث جورجيا، إىل ثم لندن إىل

ذلك. بعد هو وقع ثم حبه يف وقعت التي أنا الحقيقة أذار: وضِحَكت
تعلِّمنيه لم ما أذار علََّمتْني تريد، ما وتُقرِّر إرادتها تملك امرأة أذار نعم بابك: رد
وانتقلنا مًعا، حياتنا أمر أذار دبََّرت عقلها. ورجاحة املرأة إرادة أحرتم أن إيران، يف أمي
أثرياء لكننا األمريكي، باملقياس أثرياء لسنا واملعرفة، الثراء إىل والجهل الفقر من سويٍّا

إيران. يف ألهلنا بالنسبة
يمكن ال مرص يف نحن إيران؟ يف سهًال السجن من الهرب يكون ملاذا سؤال: يل وطرأ
أحد إال سجني هروب عن حياتي كل يف أسمع لم ا. جدٍّ نادًرا إال السجن من نهرب أن
السجني تهريب يف دوًرا الحراس يلعب املخدرات، تجار من آخر وسجنٍي القتلة، الرجال

املال. نظري
تساعد وأحيانًا السجن، من الهروب حاالت يف دوره املال يلعب أيًضا إيران «يف

حزبي.» بمساعدة هربت أنا أعضائها. من السجناء تهريب يف السياسية األحزاب
«وانت كلثوم أم ألغنية يوتوب تحمل إحداها الرسائل، عىل ألرد الكمبيوتر فتحت
بقامتها الرأس مرفوعة واقفًة كلثوم، أم الكمبيوتر شاشة عىل رأيُت عيلَّ». يصعب معايا
املوسيقى مع يتحرك قليًال املمتلئ املمشوق جسمها الشهرية، أغنيتها تُغنِّي الشامخة،
تشبه األباطرة، عظمة عىل تعلو اإلبداع عظمة امللوك. كربياء من أكثر املوسيقى، بكربياء
حزنًا وأبكي الساحقة، الفن بقوة فرًحا أبكي الدموع، تملؤهما عيناي وأكثر، اآللهة عظمة
أصبح الشيطان. وحي من واملوسيقى حراًما الفن أصبح الوطن. يف الفن تدهور عىل
رءوس أصبحت اإليمان. دائرة عن الخروج بتهمة املحاكم إىل يُساقون واملبدعات املبدعون
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األسود الكثيف الشعر يغطيها الرجال وجوه السوداء. أو البيضاء بالطرحة ملفوفة النساء
الرأي خالفهم من كل يُهدِّدون الجحيم، لون أحمر، رشًرا تطلق عيونهم األبيض، أو

باملوت.
الغزير األسود شعرها الشامخ، رأسها يغطي حجاب دون تغني كانت كلثوم أم
عنقها مع رأسها يتحرك فضية. بتوكٍة الخلف من مشبوك كالتاج، رأسها حول ملفوف
إىل ذراعيها تمدُّ خالعة. وال فيه تربج ال بسيط فستاٍن داخل املمشوق جسمها مع القوي،

تنشد: وهي أعىل إىل بجسمها وتشبُّ األمام
لحد اتقلتيش ما بكلمة أندهلك نفيس عليك، ملهوف كده أدِّ إليك، مشتاق كده «أدِّ

تاني.»
باهتة، بذالٍت داخل ناحلة أجسامهم رجال، كلهم املوسيقية، الفرقة خلفها من
تستدير كلثوم أم قريتي. يف الفقراء الفالحني وجوه تشبه ممصوصة، ضامرٌة وجوههم
خفيفة، ابتسامٍة أو رأسها من بهزة تشجعهم رسيعة، بحركٍة حني إىل حني من إليهم
أصابعهم رضبات تحت الرفيعة األوتار تنتفض العزف. يف أكرب بحماٍس عليها يردون

بارزة. القوية عظامها النحيفة،
ملهوف كده أد إليك، مشتاق كده أد تاني، لحد اتقلتيش ما بكلمة أندهلك «نفيس

عليك.»
يف األخرى عن تختلف مرة كل املرات، مئات املرات، عرشات املقطع تُردِّد كلثوم أم

الغناء. وطريقة اللحن
بعضهم طربًا. رءوسهم ويهزُّون معها يُغنُّون شديد، بحماٍس يصفق الجمهور
أعيدي أعيدي واحد: نفٍس يف يردِّدون النشوة، شدة من األرض إىل بطرابيشهم يلقون
عىل تبدو السعادة يملون. هم وال اإلعادة تمل ال وتعيد، تعيد كلثوم وأم ست. يا أعيدي
ترتدي النساء، من قليلة قلٌة الحليقة. والوجوه األنيقة بالبذالت رجال أغلبهم الوجوه.
بني العميق الشق حتى صدرها من وجزءٍ عنقها عن يكشف سهرٍة فستان منهن الواحدة
الطويل. الحرمان عن تنمُّ عميقة تنهيدًة الحب كلمات مع منهن الواحدة د تتنهَّ النهَدين،
ترمقه زوجتُه بالحشيش. محشوة سيجارًة يشعل باللذة، متأجًجا زوجها جوارها إىل
غري بعيد أفٍق إىل أعىل، إىل مرفوعتان عيناها لنفسها، تغني كأنما تغني، كلثوم وأم بحسد،
تكاد وال تراهم ال وهي غريها، ترى ال والتي إليها، الشاخصة العيون آالف ترى ال محدود،
اإلبداع. عالم عنهم، بعيد آخر عالٍم يف تُحلِّق كانت تصفيقهم. تسمع وال وجودهم، تحس
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لحد تقلتيش ما بكلمة أندهلك نفيس عليك، ملهوف كده أدِّ إليك، مشتاق كده «أدِّ
تاني.»

الشهر، أول الخميس ليلة كلثوم أم إىل تستمع كانت حني طفلٌة وأنا أمي تذكرُت
كان أين الراديو. مع وحدها جالسة واملوسيقى، الغناء تتابع البيت صالة يف جالسًة أراها
مهمٍة يف مسافًرا كان ربما أصدقائه، مع املقهى يف ساهًرا كان ربما الليايل؟ تلك أبي
ترشد كلثوم، أم إىل تستمع الراديو مع وحدها تجلس كانت أمي أن املهم بعمله. خاصة
لم منديلها. أو بيدها خلسًة تمسحها أو حبيسة دمعًة تبتلع حزينة، بنظرٍة بعيًدا عيناها
ضحكتها تضحك متأنقة، متألقة دائًما سعيدة تبدو كانت أمي، أحزان طفولتي يف أعرف

املغردة. العصافري بصوت الجو يف ترتدد التي
تاني. لحد تقلتيش ما بكلمة أندهلك نفيس إليك، مشتاق كده أد

حزنها، أعرف لم حزينة شبابها يف أمي ماتت خدي. فوق تجري أحسها دموعي
يف الحزن عشُت مثلهما وأنا الحاكم، بالنظام مقهورة حزينًة كهولتها يف كلثوم أم ماتت
نفيس إليك، مشتاق كده «أد له: أقول برجل حياتي يف ألتِق لم وأيًضا قاهر. حكٍم ظل

تاني!» لحد تقلتيش ما بكلمة أندهلك
عام مرص يف املرأة عن مؤتمر من لقطات بعض رأيُت بالكمبيوتر أخرى رسالٍة يف
يف الجمهور تململ مكتوبة. طويلة ورقٍة من فاترة كلمًة الحاكم زوجة قرأَت ٢٠٠٩م،
بوجوٍه مقاعدهن يف جالسات محجبات، أغلبهن النساء، وبعض رجال أغلبهم ملًال، القاعة

وحزنًا. لحًما مملوءة سمينٌة أجسامهن والهموم، بالشحم ُمشبعة حزينة
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٢٠٠٧م مارس أول

مغلقة، والنوافذ األبواب تماًما، خاليٌة شوارعها إجازة، يف بروكسل مدينة أحد، يوَم كان
تحت كله. والكون املدينة أملك كأنما املمدودة، املفتوحة املساحات يف وحدي أميش وأنا
باألمس أمي. صدر كأنما الشمس وأحتضن ذراعيَّ أفرد أميش، الحنون الدافئة الشمس
قوة تحت وتالشت الثلوج ذابت والسيارات، والبيوت األرضواألشجار تغطي الثلوج كانت
تُهدِّدها، سلطٍة أي عىل تتمرد كانت حني جدَّتي، أو أمي بقوة تُذكِّرني املرشقة، الشمس

العالم. برودة عىل انتصارها يف كالشمس ترشق ثم
ى تلقَّ كم والطمأنينة. للدفء صدري فتحُت الثقيل، الصويف معطفي من تحرَّرُت
عن أكشف سرتتي، أخلع والغرباء! األعداء من أكثر واألصدقاء األهل من الطعنات ظهري
الجروح تلتئم أمي، كأنامل برفٍق الشمس أشعة تداويها والكدمات، ظهري يف الجروح
تحت وأميش والتشوُّهات، القديمة التقوُّسات تتالىش مستقيمة، قويًة ظهري عظام وتعود
شققها بور كأرٍض الشجر خرضة عيناي ترشب أميش، العمر آخر إىل وأميش، الشمس

والرتاب. األسود الغبار أطرد نقي، بهواء صدري أمأل الظمأ،
بالسحابة تُذكِّرني قاتمة، سحابٌة تزحف البحر وراء الرشقي الجنوب من بعيد، من
من بالُغزاة، القرون مدى عىل املقهورة الفقراء، لسكانها القاهرة مدينتي فوق السوداء
األرض امتالك عىل يتنافسون العلن، يف ويتبارزون الرس، يف يتعاونون والداخل، الخارج
يقتلون وللوطن، هلل والوالء التعليم باسم العقل عىل الحجاب يفرضون والهواء، واملاء
.٪٩٩,٩٩ الساحقة باألغلبية االنتخابات يف وينجحون الناس عرق ويرسقون هللا باسم
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يف بابل مدينة أهي «بابل» كلمة الالتينية بالحروف تعلوه مفتوح باٍب أمام توقفُت
ويتفرقون اآلخر، البعض بعضهم يفهم ال حتى أهلها ألسنة هللا بلبل حيث القديم؟ العراق
قوية وحدٍة يف بابل أهل ع تجمَّ السحب. يخرتق كاد الربج هذا بابل؟ برج بناء إكمال دون
قرر السماء. يف اإللهي العرش د يُهدِّ الربج أصبح الربج، بناء وبدءوا متفاهمة، متماسكة
يف القصة جاءت بابل، املدينة اسم أصبح والبناء. العمل ف فتوقَّ الناس ألسنة بلبلة هللا
الوحدة إىل الناس وتدعو هللا أوامر تعيص زانية امرأًة املدينة أصبحت املقدَّس، هللا كتاب
الفاضلة املرأة فانهزموا. فرََّقهم هللا لكن السماء، إىل الصاعد الربج إلكمال البناء، والعمل
لبناء والعمل الوحدة عىل تصميمها سوى وأهلها، ملدينتها حبها سوى جريمًة تقرتف لم
له وحٍش شكل عىل تصويرها تم املقدس، الكتاب يف بها الزنى تُهمة إلصاق تم الربج.
فيسيل هللا بسيف ترضبها منها األعظم الرب جنود لكنَّ الشيطان، يركبه قرون سبعة

واألرض. السماء ويغرق دمها
املكسيكي املخرج امتلك ربما السينما، باب من ألدخل «بابل» العنوان شدني
األزلية التهمة من املدينة، املرأة لتربئة والشجاعة، الوعي إينارتو) جونزاليس (أليخاندرو
وألحان موسيقى مع آرباخا) مو (جويلري املكسيكي السيناريو كاتب ومعه الزائفة،
وأمريكا. واليابان واملغرب املكسيك من وممثالت ممثلني مع أوالال)، سانتا (جوستانو
امرأٌة جواري إىل جلَست التذكرة، يف يورو عرشة دفعُت البالد، هذه يف الفيلم أحداث جرت
مرات ثالث الفيلم هذا رأيُت وقالت: يل ابتسَمت أسود. ومعطًفا قبعة ترتدي الوجه بيضاء
بقلوبنا األشياء نفهم أحيانًا لها: قلُت ملاذا. أعرف ال كثريًا أعجبني لكنه أفهمه، أن دون
وقالت: السيدة وضحكت مًعا. والقلب بالعقل نفهمه الجيد الفن لكن عقولنا، من أكثر
واملسيح. باهلل يؤمن سيدتي يا قلبي لكن وقلبي، بعقيل أفهمه الرابعة املرة هذه يف ربما
وعقولنا قلوبنا بني االنفصام هذا وقلُت: ضحكُت املقدس، الكتاب يرُفض عقيل أن رغم

عام. آالف سبعة منذ موروث
املحلية، بلغاتهم الفيلم يف واملمثالت املمثلون ينطق القاعة، يف الصمت وساد الفيلم بدأ
الشعبية اللكنة مع املحلية اللغة األمريكية، املتحدة والواليات واليابان واملغرب، املكسيك، يف
نكاد ال برسعة، املتحركة الصور أسفل الرتجمة رغم للفيلم، املشاهدين نحن بلبََلنا مما
اإلله فعل كما الناس عقول يُبلِبل أن املخرج أراد هل املشهد، يتغري حتى الرتجمة نقرأ
اإلثارة عىل تعتمد متناقضة، مفكَّكة قصٍة إىل أخذتنا الفيلم أحداث املقدس؟ كتابه يف
والخصوصية الرتاث احرتام اسم تحت البالية الشعبية التقاليد تتملق للذكور، الجنسية
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قرى يف النساء عجائز بواسطة الحشيش تدخني ذلك يف بما األصلية، الهوية أو الثقافية
بناٍت إىل فحويل ذكوري جنيس وانجذاب والحجاب، كالختان العبودية منذ وعادات املغرب،

بلهاوات. صغريات
األكرب، ألخيه بالنسبة القوية وشخصيته بذكائه إعجابنا الفيلم يف املغربي الصبي أثار
أيًضا بل غنمه تأكل التي الذئاب عىل فقط ليس الرصاص، وإطالق الرماية يف ومهارته
قتل الذي البوليس رجل وقتله الهدف إصابته وكذلك األمريكي، السياحي األتوبيس عىل
اللحظة حتى الفيلم، يف املأساوي البطل الفقري املغربي الصبي هذا كان األكرب. أخاه
ممارسته لحظة يف حتى املقتول، ألخيه انتقم أن بعد للبوليس نفسه سلم حني األخرية
اإلرادة، ثابتة قوية يٌد له كانت الفضفاض، املغربي رسواله تحت من بيده الرسية، للعادة
الهدف. وإصابة الرصاص إطالق عىل قادرة هي ما بقْدِر الجنسية، اللذة منحه عىل قادرة
األمريكي، الجيش يف الجنود من طابور آخر؛ فيلٍم يف مشهًدا اللحظة هذه يف تذكرُت
الرتابط البندقية، عىل يقبض األخرى وباليد بيد، املنتصب قضيبه عىل يقبض منهم كلٌّ
اليابانية للفتاة الجنيس التمرد العسكري. والغزو الجنيس الغزو عىل الذكورية القوة بني
مالبسها، خلع إىل فقط يقودها سطحي تمرٌد محرتم، غري بائس سلبي تمرٌد بابل فيلم يف
الحرة، طوكيو سوق يف السحاب ناطحات عيون أمام العالية، الرشفة يف عارية والوقوف

السماء. يف اآللهة عيون تخرق الرأسمالية، أبراج كل مثل مدببٌة قممها
بل االحرتام ينالون ال الضحايا لكن ذكوري، طبقي عاملي نظاٍم ضحية الفتاة بدت
اختار ألنه االحرتام املغربي الصبي نال واالحرتام. الشفقة بني كبري والفارق الشفقة،
امرأًة املخرج لنا يصور لم األكرب، كأخيه مقتوًال وليس قاتًال يكون أن وقرر املقاومة،
املغرب يف الدنيا الطبقات من فقرياٌت ضحايا كلهن االحرتام، تستحق مقاتلة واحدة
أو الشجاعة أو املقاومة تكون ال ويابانيات. أمريكيات األعىل، الطبقات من أو واملكسيك،
تُقدِّم عارية، الفتاة إليه تسري الذي الياباني، البوليس رجل حتى الرجال، عند إال القتال
ع يرتفَّ ويتعفف. الغرائز يقاوم إنسانًا املخرج يجعله كامل، استسالٍم يف كامًال جسدها له
أبيها عىل أو الصغرية الفتاة عىل إشفاًقا ربما الجنس، لشهوة االستسالم عن البوليس رجل
امرأة من متزوج ألنه ربما القايس؛ البوليس عمله من إرهاًقا ربما األسلحة؛ بتجارة املتهم
البولييس الرجل هذا أن املهم النساء. وليس الرجال مع الجنس يمارس كان ربما يحبها؛

احرتام. دون الشفقة نالت فقد الفتاة أما االحرتام، نال
تجتاز كانت التي الفقرية، املكسيكية الشغالة حتى الفيلم، يف النساء كل مثل مثلها
لرجال استسلَمت الظلم، ضحية أصبَحت األمريكيني، األثرياء بيوت يف لتعمل الحدود
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وهي تبكي كانت ملاذا الرأس. منكَّسة منكرسة املكسيك إىل وعادت الحدود، عند البوليس
مشاعر بدفء محوطة وهي زفافه؟ حفل يف ابنها تعانق وهي وأهلها؟ وطنها إىل عائدة
األمريكية، العليا الطبقة حياة داخل افتقدته الذي الدفء هذا املكسيك؟ يف واألحباء األهل
الشغالة مع أطفالهما تركا السياحي. األتوبيس يف زوجها بجوار الجالسة املرأة ومنهم
بينما الباردة، حياتهما عن بارد حواٌر بينهما يدور أمريكا. يف الكبري بيتهما يف املكسيكية
عن بعيًدا الخاصة ملذاته يعيش الزوج املغرب، هضاب بني طريقه األوتوبيس يشق

الزوجة؟ وليس الزوج صدر يف املغربي الصبي رصاصة تنطلق لم ملاذا زوجته،
الواقع للظلم ضحية األخالقي) فساده (رغم الرجل يجعل أن يريد ال املخرج لكن
التي وهي املغربي، الصبي برصاصة تُعاقب التي هي الضحية، هي املرأة بل العالم، يف
باإلشفاق إال الزوجة هذه تحَظ لم املستشفى. إىل بالطائرة نقلها يتم حتى الدم تنزف
من زوجته إلنقاذ الجهود يبذل وهو بطًال أصبح فقد زوجها أما الضحايا، من غريها مثل
املغرب. أهل من الفقراء معاملة يف فظاظته رغم جفاء، من بينهما كان ما رغم املوت،
مع يتشاجر زوجته، إلنقاذ اإلرساع عىل يحثُّهم أرضه، يف أُجراء كأنهم فيهم يشخط كان
الرجال السياح، من فيه ما بكل كله، األتوبيس تعطيل يحاول رغبته، لتحقيق الجميع
رغم باألتوبيس السائق فانطلق املوت، عىل أحدهم أوشك السن، كبار فيهم بمن والنساء،
عندما إال يحبها لم كأنما زوجته، إلنقاذ الزوج حماس يف املخرج بالغ الزوج. اعرتاضات
التي اآلالم بسبب موتها، قبل بالذنب إحساسه عن التخفيف أراد أو املوت، عىل أرشَفت

معه. الحياة يف عانتها
تحت العامة السياسية بالشعارات ينشغل بل الفيلم، شخصيات يف املخرج ق يتعمَّ ال
الحرة، والسوق الرأسمالية، العوملة مآيس أو الفقر قسوة تصوير أو اإلنسانية، اسم
املغربي الصبي أحدهم اإلرهاب. يُسمى ملا األبرياء والضحايا العاملية، السالح وتجارة
املرأة وجه َعربَّ ربما إرهابية، منظمٍة عىل يقبض كأنما البوليس عليه يقبض الذي الفقري،
وصمتها والعظم، الجلد يف محفورة املعاناة تجاعيد الفقر، مآيس عن العجوز املغربية
سلبي تمرُّد الحشيش، دخان تنفث وهي املكتوم وتمرُّدها املزموم، د املجعَّ بفمها البليغ،
األمريكية، السائحة حياة تُنِقذ أن السحرية، التعاويذ بعض بقراءة تحاول، عاجز. بائس

املقدسة. اآليات لبعض الطبية القدرة عن مزيفة صورٌة
القسوة من مزيج الدويل، األسلحة تاجر تجسد الفتاة، والد الياباني، األب شخصية
هل معه؟ الحياة من لنفسها إنقاذًا انتحرت إنها أم زوجته التاجر هذا قتل هل والفساد،
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املشهُد هذا أفقَدها هل العالية؟ الرشفة من لتسقط الخلف من أمها يدفع أباها الفتاة رأت
والجنس؟ واملخدرات الرقص حلبات يف الضائع العرص شباب مع تضيع وجعلها النطق؟
تنتقم حيث املكان فأصبحت الجريمة، فيه حدثَت الذي املكان هي الرشفة كانت
الُعْري إال العالم يف يشء لكل الكامل االنتقام وسائل من الفتاة تمتلك لم أبيها، من االبنة
أباها بعريها تصفع الرشفة يف عارية وتقف مالبسها كل عنها تخلع أن الكامل، الجسدي
يف العبيد ونخاسة الرأسمالية وسوق السالح، وتجار السحاب وناطحات البوليس، ورجل

النساء. وكل وهي أمها ومنهم الحديث بعد ما العرص
أقول السينما دار من وخرجُت راوَدتْني، التي األفكار هذه من شيئًا الفيلم يُقِل لم
وجعلني خيايل أثار أنه يكفيه ذكورية، وقيم ثغرات من فيه ما رغم جيد فيلٌم هذا لنفيس:
عالقة وال الكاتب، أو املخرج بال عىل يخطر لم آخر وسيناريو للفيلم أخرى قصًة أكتب

بابل. باسم له
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٢٠١٠م يوليو ٢ إىل يونيو ٢٧

طويلة رحلٍة يف السوفييتي، االتحاد إىل سافرُت العرشين، القرن من الستينيات أواخر يف
مع سفينة يف الفولجا نهر عىل وبعضها بالقطار، وبعضها بالطائرة بعضها قطعُت
املدن من عدًدا زرُت «جاجارين». األول رائده بعد من حينئٍذ، الفضاء بطلة «فاالنتينا»
بذلته داخل راقًدا رأيتُه لينني، ومقربة الكرملني حيث موسكو ستالينجراد، ليننجراد، منها
الكبري، امليدان تمأل البرش من والطوابري آمون، عنخ توت مثل محنًطا الرسمية السوداء
غريه أو لينني، أتباع من أكن لم البلشفية. الثورة زعيم عىل نظرة لتُلقي بالساعات تنتظر
كانت جليل. أمٌر أجلها من ناضل بفرٍد الشعوب احتفاء لكن الغرب. أو الرشق زعماء من
عام أدبيٍّا مؤتمًرا فيها حرضُت السوفييت، حكم تحت كازاخستان عاصمة «أملاتي» مدينة
يف لكن الصينيني. تشبه أهلها وجوه التفاح)، تعني أملاتي (كلمة تفاحها، وأكلت ١٩٦٨م
سقوط وبعد األوىل، الرحلة من عاًما أربعني من أكثر بعد كازاخستان، إىل الرحلة هذه
منذ كازاخستان عاصمة هي اآلستانة مدينة أصبحت أعوام، بعرشة السوفييتي االتحاد
يف فيينا إىل القاهرة من بدأت الجو، يف طويلة رحلٍة بعد مطارها إىل هبطُت ١٩٩١م.
الطفولة يف السفر أعشق كنت طريان. ساعات عرش اآلستانة. إىل فيينا من ثم النمسا،
األطفال. مثل القطار ركوب أو الجو يف بالتحليق أفرح زلت ال الزمن، مرور رغم والشباب.
يشء ال الرأس. ومسقط للقبيلة ب التعصُّ عىل يقيض الحدود وتجاوز السفر مثل يشء ال
والرحم بالدم املوروثة الصغرية الضيقة الهويات تذوب وقلوبنا. عقولنا ع يُوسِّ السفر مثل
أشعر االختالف. رغم البرش د تُوحِّ التي األكرب اإلنسانية الهوية نكتسب والعرق. والدين

واألسالف. األرض سجن داخل املزمن القهر من التحرر وسعادة السفر، يف بالراحة
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هاتنَي قرأت حني ترددُت املستوى». «رفيع دويل مؤتمٍر يف كلمة إللقاء الدعوة جاءتني
عليها تنفق وغربًا، رشًقا الحكومات، تنظمها املؤتمرات هذه املستوى». «رفيع الكلمتنَي
والزعماء، الرؤساء وصور باألوراق، املنتفخة والحقائب والدعايات امللل والنتيجة! املاليني،
املدرسة منذ تغلبَت. اآلستانة رؤية يف رغبتي لكن املصقولة. الطويلة خطبهم ومجلدات
املمدودة اإلمرباطورية عاصمة رتها تصوَّ اآلستانة. عن التاريخ كتاب يف قرأُت االبتدائية،
إىل قزوين وبحر األسود البحر الصني، حدود حتى آسيا يف وجنوبًا، شماًال وغربًا، رشًقا
شغَلت اآلستانة كلمة أفريقيا. يف النيل ونهر مرص إىل وأوروبا، املتوسط األبيض البحر
وإليها العلماء منها يجلب كان مرص، حاكم باشا عيل محمد اسم مع الطفويل، خيايل
عىل أرشفُت أن بعد مرة ألول أزورها عمري، من الثامنة يف وأنا بها حلمُت البعثات. يرسل
أتبع أن بدَّ ال البوليس. رجال يشبهون املطار يف الربوتوكول رجال العمر. من الثمانني
عن كاشفة عريضٌة ابتسامته املنشورة. الرئيس لصورة أبتسم وأن االستقبال، يف طقوسهم
بصفتي مدعوة كنت املستبدين. وكل بوشوستالني وجورج السادات ابتسامة تشبه أنيابه،
تبدو التي لغتهم يتكلمون نظام. أو حكومة أي أتبع ال مستقلة حرة كاتبة الشخصية،
الفندق إىل حمَلتْني اإلنجليزية، بعض تكلَمت صغرية فتاًة إال الهريوغليفية، أو كالصينية

تفرفر. مذبوحة فرخٍة مثل يرفرف، علم عليها كالشبح سوداء سيارٍة يف «راديسون»
أكلُت. ما أتقيأ األوىل الليلة قضيُت غذائي. تسممٌّ أصابني نجوم خمسة الفندق يف
يلمع، الفندق يف يشء كل وأوروبا؟ أمريكا عىل واالنفتاح املستوى رفيع املؤتمر نتائج أول
تحت الكريستال. والنجفات الفضية املالعق الجرسونات، وجوه الطعام، صحون ويربق،
بالدنا. منها العالم بالد معظم يف هذا يحدث الطعام، تلوُّث يتخفى واألضواء الربيق
يختبئ السوق. وحرية الديمقراطية اسم تحت الرأسمالية عىل لالنفتاح بليغ إيجاز هذا
كثريين. بأطباء جاءوني الغذائي، واألمن الخرضاء الثورة شعار تحت الغذائي التسمم
األطباء يفهم، ال املرتجم فاهمني، غري رءوسهم يهزون املعدة، دخلت سموم هذه لهم أقول
الفندق كان إذا أذهب، لن أعرتض: املستشفى، إىل حميل يحاولون مذعورون، حائرون
الطعام طردُت الباقية. بقوتي تشبثُت املستشفى؟ يكون فكيف الحال بهذا نجوم خمسة
والكمون، الليمون، عصري طلبُت القمامة. صفيحة يف األدوية علب ألقيت معدتي. من كله
الصباح يف صحوُت عميًقا. نوًما نمُت ثم النقي، املاء من كبرية وكمياٍت والكاموميل،
نقدي رغم الكثري، التصفيق نلُت كلمتي، أللقي املؤتمر إىل أخذوني الشمس، مع مرشقة
القائم الجديد بالتعليم أشدُت لكني الحرة. والسوق والخصخصة الزائفة للديمقراطية
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«نارينا»، اسمها األصل كردية فتاٌة مرافقتي الجدل. وإثارة والنقد والتعددية الحرية عىل
حضن يف قريتي عن قليًال تزيد نسمة، ألف سبعمائة سكانها املدينة. يف معي تجوَلت
نهر ضفاف عىل سعيدات الحدائق يف يلعبن البنات نظيفة. واسعٌة الشوارع لكن النيل،
أَر لم النساء، إىل يتطلع الرجال من أحد ال الخفيفة. الصيف مالبس يرتدين «إيسيل»،
قليل فيه ذهبية، قبٌة له املسجد املسلمني، من األغلبية أن رغم الحجاب، ترتدي واحدة امرأة
كازاخستان يف اإلسالم يختلف العاري. برأيس فيه تجويل عىل أحد يعرتض لم املصلني. من
والزمان. املكان بتغري الدينية القيم تتغري املرأة. بحجاب يؤمنون ال أخرى، بالٍد أي عن
قانون فيها بما مدنية، كلها كازاخستان يف القوانني واألعراق. واملذاهب هنا األديان تتعدد
أو الدين عن النظر برصف الجميع، بني واملساواة العدل عىل القائم الشخصية األحوال
يغري أن له يحق العمر من عرشة الثامنة إىل املواطن يصل حني الطائفة. أو الجنس
غري الدين املذاهب. أو األديان أو األسماء من يريد ما ويختار عائلته، أو أبيه واسم اسمه
والتلميذات التالميذ يدُرس كازاخستان مدارس يف التعليم. أو الرتبية أو بالوراثة مفروض
والتعليم والسياسة الفكر يف التعددية فكرة تسود وحده. اإلسالم وليس األديان كل جوهر

نسمة. مليون ١٨ سكانها مدنية دولٌة كازاخستان والثقافة.
مناهج لكن الشعب، فئات لكل باملجان التعليم كان السوفييتي، االتحاد حكم تحت
أوروبا عىل واالنفتاح االستقالل، بعد وحده. الشيوعي بالفكر محكومة كانت التعليم
من املناهج تحرََّرت التعلم. عىل قدرة للفقراء يُعد لم بالفلوس، التعليم أصبح وأمريكا،
إنها الطبقية. للقيود خضَعت لكنها وتعددية، حرية أكثر أصبحت الشيوعي. التحكم
الهوة تزداد الرأسمالية. البالد يف يحدث ما ِغرار عىل السوق، حرية املال، يملك َمن حرية

تزيد. والفكرية الشخصية الحريات لكن األدنى، والطبقات العليا الطبقة بني
سلبياتهما، وترتكوا واالشرتاكية الرأسمالية إيجابيات تأخذوا أن يمكن أال لنارينا: قلُت
التحرر يمكن أال السواء؟ عىل واألغنياء للفقراء ومفتوًحا متعدًدا حرٍّا التعليم يكون أن مثًال
وقالت: نارينا ضحَكت والدينية؟ الجنسية القيود من التحرُّر مثل الطبقية القيود من
رأسمالية، أو كانت شيوعية التقليدية، بالعقلية يحكموننا الرجال لكن دكتورة، يا ريت يا

والعائلة. الدولة يف السلطة يحتكرون الرجال لكن متحرِّرات، هنا املسلمات النساء

199





لبنان أعايلجبل صيفيف سحابة

٢٠١٠م، أغسطس الشهر هذا يف لبنان، جبل أعايل يف جميل صغري بيٍت يف نفيس وجدُت
والفساد واألرض، والضجيج والرتاب والحر الصهد ،٤٠ الحرارة درجة كانت القاهرة يف
واألقرباء والصديقات األصدقاء خيانات يغرقني. والحزن الصحف، يغرق والخاص العام
الحب ولحظات البعيد، املدى عىل أكثر األوفياء لكن والعالم. والدولة العائلة يف والقريبات،
سحابة مثل حياتي يعُرب يشء كل العابر. الحزن رغم قلبي، تغمر العميقة والصداقة
هو والفرح والضحك التفاؤل ويبقى اإلوزَّة. ظهر عىل تنزلق املاء قطرات مثل صيف،
التفاؤل هذا يأتيِك أين من دائًما: يسألونني العمر. نهاية إىل معي الباقي وهو األصل،
رب لهم: وأقول أضحك مصائب؟ من بحياتك يمر ما رغم الدنيا؟ سواد رغم والفرح
إىل الضار تحويل هو اإلبداع يقول: وكان طفولتي. يف أبي من سمعُت كما نافعة، ضارٍة
يعني صائب أي مصيب مؤنث هي مصيبة كلمة يضحك: وهو أيًضا، يقول وكان نافع.
وال الصحيح، الصائب اليشء إىل املبدعة أو املبدع حياة يف تنقلب املصائب كل صحيح،
والتفاؤل. والفرح الضحك فيغمرني يضحك، وهو أبي صوت إيلَّ يعود الصحيح، إال يصح
يف أغسطس حر يف إيه عاملة نوال بريوت: من صوته وجاءني التلفون جرس رنَّ
قلت: زياد، أنا قال: صوته، عىل أتعرف لم لبنان. جبل عىل إجازة تيجي رأيك إيه القاهرة؟
عمل اليل زياد أنا نوال ست يا لبناني؟ أم مرصي أنت زياد، اسمه أحًدا أذكر ال زياد؟
يمكن ال حياتي، يف عملته حوار أجمل سنني، عرش من اللبناني التلفزيون يف حوار معاكي
سنوات؟ عرش بال فما األمس أتذكر ال زياد يا قلُت: نسيتيني؟ وانتي يمكن، ال أنساه
هذا نوال ست يا ال ال تعجبني. ال ألنها الفضائيات، يُسمى فيما حواراتي دائًما أنىس وأنا
إجازة وتقيض جديد حوار نعمل بريوت عىل تيجي رأيك إيه حوار، أي غري كان الحوار
أشوف أحب طبًعا قلُت: تشوفك، ونفسها كتبك كل قرأت رانيا بنتي لبنان، جبل يف أسبوع
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زياد؟ يا التلفزيون حوار عىل كام تدفع لكن والشابات، الشباب كل باشجع أنا بنتك
قال: واللكمات؟ األلم نجني والكتَّاب الكاتبات وإحنا الفضائيات من املاليني تجنوا أنتم
يعني (مصاري مصاري أي من أكرب الدنيا يف قيمتك عليه، تقويل اليل دكتورة يا لك ندفع

اللبنانية). باللغة الفلوس
بعد ارجعي عنا، تغيبي ال ماما بعيد، من يل يُلوِّحان املطار، يف وابنتي ابني َعني ودَّ
إنه أم أخرى مرًة ألقاهما هل الضوء، وميض مثل العيون يف الدموع ملحُت واحد. أسبوٍع
املنفى سنوات عنهما غبُت طفالي. عينيَّ يف هما اآلخرين عيون يف كربا مهما األخري؟ اللقاء
أعماقي. يف الغائرة البرئ يف دموعي ابتلعت الدائمة، واملطاردة والسجن واملعاناة والغربة
آخر إىل وتميش وتميش الجبال، أجلهما من أمهما تحمل طفولتهما، منذ أمامهما أبكي ال

واآلخرة. الدنيا يف وموتها بحياتها ي تُضحِّ أن يمكن أجلهما من الدنيا،
برائحة الوطن إىل عدُت أحمر. ورٍد وباقة رانيا وابنته زياد استقبَلني بريوت مطار يف
العالم بالد كل يف يل ابني. أيًضا وزياد ابنتي، كأنها رانيا أعانق األم، حضن عىل الورد،
كانت مهما الكتابة، ثمن ارتفع مهما للكاتبة، الوحيدة املكافأة هي هذه وأبناء، بنات

وأعظم. أكرب املكافأة تظل الدم ونزيف واأللم املعاناة
الكتابة أن مرة ألول أدرك السماء، إىل أتطلع املقال، هذا أكتب لبنان، جبل أعايل يف
وغري الواعي العقل ينتجه ما قمة الصدق، قمة هو فاإلبداع السماء؛ رساالت إىل تعلو املبدعة
الطب والفن، العلم والخفي، املعلن مًعا، والباطن الظاهر مًعا، والخيال الواقع مًعا، الواعي
األشياء، بني املوروثة الفواصل اإلبداع يُذيب واملستقبل. والتاريخ والدين السياسة واألدب،
من الجديدة األجيال اإلبداع ينتشل العبودية. منذ الزائفة واالزدواجيات الثنائيات يُلغي
واالعتزاز والكرامة الصدق إىل الطريق أمامهم ينري األخالقية، والردة التعليم وسوء الجهل

بالنفس.
له. رشف ال له كلمة ال من وتحريرية. شفهيًَّة ومكتوبة، منطوقًة الرشف، هي الكلمة

غريه. يخون أن قبل نفسه يُخن كلمته يُخن من
كيف نتعلم ال أننا هي بالدنا يف التعليم مشكلة أن أدرك وأفكر، الشاهق الجبل أتأمل
لكن الصيف. سحابة مثل وتختفي االمتحان بعد تطري بمعلوماٍت الدماغ يملئون نفكر.
كيف علِّمني أصطاد. كيف علِّمني سمكة تعطيني أن من بدًال نفكر. كيف يُعلِّمنا اإلبداع

الغري. بعقول وليس أنا بعقيل أفكر
الحب ذكريات يا وأسمهان! فريوز صوت يا العالم! جبال أجمل يا لبنان، جبل يا آه

والعدل! والحرية والصدق والجمال
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الشجن. روعة من دموعي وتنهمر والسماء، والبحر الجبل إىل أتطلَّع
الحرب، أيام فيها ألقيم إليها جئُت وأكثر، عاًما ثالثني منذ ق. تتدفَّ بريوت ذكريات
االقتصادية اللجنة (اختصار األكوا بمنظمة املتحدة، باألمم مستشارة لقب أحمل كنت
االقتصادية اللجنة (اختصار اإلسكوا اسم اليوم تحمل بريوت. مركزها آسيا) غرب لبالد

لالقتصادي). االجتماعي املجال أضيف آسيا، غرب لبالد االجتماعية
يشء، أي يعمل أال للمستشار يمكن شيئًا، ال يعني كان املتحدة باألمم مستشار لقب
يكشف فهو بجدية املسألة وأخذ اشتغل إن ويريح. يسرتيح حتى املطلوب، هو وهذا

منه. للتخلص الجميع يرسع السطح، تحت الكامن الفساد
كنت العربية. الحكومات يف غريهم عن الخطرية الهيئة هذه يف املوظَّفون يختلف ال
تنطلق القناصني رصاصات حيث الشارع إىل منه فأهرب مكتبي داخل باالختناق أشعر

الخفية. العالية النوافذ من
يدرك موته. إدراك عن البرشي العقل يعجز املوت، أهاب ال بريوت، شوارع أقطع
عىل أميش النظري. منقطعة شجاعًة باملوت الجهل أكسبني هو. إال جميًعا البرش موت
اإلسكندرية، شاطئ عىل طفولتي أتذكر أسمهان. أو فريوز بأغنية أدندن الروشة شاطئ
األمواج. فوق بي يلقي ثم رأسه فوق أبي يحملني أمي، وراء كالسمكة البحر يف أسبَح

الحنني، د تبدَّ املسافات وتالشت اقرتبت فإن البعد، بازدياد يزيد واألهل للوطن حنيني
من العارشة يف يل خطر السؤال هذا الحب؟ رشط هو الفراق أيكون بالرحيل. أحلم وبدأُت

عنهما. بعيًدا سافرُت يوم وأمي ألبي الحب غمرني حني عمري،
العمر عشت واألخري، األول حبي إنه عمري، من العارشة يف كان حياتي يف حب أكرب

عنه. أبحث زلُت وما عمري من عاًما الثمانني من أقرتب جدوى. دون عنه أبحث كله
املستحيلة. الحرية املستحيل، العدل املستحيل، الحب من يُقرِّبني الجبل ارتفاع يف يشء
قلب كان كما يخفق قلبي يجعالن الالمنتهي، الالنهائي، إىل البحر وامتداد األفق اتساع

واألرض. والسماء والبحر والجبل كيانها الخفقة ترجُّ يخفق، الطفلة
تغطيها الشاهقة والقمم الجبل إىل أحنُّ ارتفاع، دون مستويٌة األرض الوطن، يف
لبنان، عىل جديد عدواٍن يف إرسائيل األرض، تحت من يأتيني املذيع صوت لكن الثلوج،

الرصاص. صوت عىل وأصحو الجبل قمة من أهبط
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يحمل تابعه خلفه من الشقيق، البلد من املتأنق، املذيع بيتي إىل جاء قليلة، أياٍم منذ
الكامريات يحملون والعمال، الفنيني من كبري وعدٌد النصب. وعدة الشغل بذلة له
برميل اللسان، سليط متسلط املذيع والحركي. والصوتي املرئي الرسيع، البث وأجهزة
إال يلمع فيه يشء كل الضوء. يعكس الالمع والحذاء والدبوس الكرافتة الخام. النفط من
البدوية، الخليجية الفصحى، نصف يتحدث الربيق، من خاليتان منطفئتان إنهما العيننَي،
يخطف باألضواء، ملسوع بالهواء، منفوخ الذهن، خايل والدهن، باللحم مدكوك جسد
شباب حوله، من للعمال التوجيهات يعطي محروقة، نصف مسلوخٌة برشته الكالم،
والبطالة االستبداد ضحايا ممصوصة، ضامرٌة وجوهم منكَّسة، عيونهم الحزين، مرص
لم العرص. وأوبئة والعوملة الحرة والسوق واالستعمار والفساد والخصخصة والبورصة
لينوء الوطن أرض إىل املطار من أهبط املرصي. الشعب حزن عىل يعلو العالم يف حزنًا أَر
ومئات الطبقات آالف طبقة، فوق طبقًة العيون يف املرتاكم والقهر الحزن بالهموم، قلبي
الوعي يدركهم لم املراهقة، تمرُّد أو الطفولة مرح يعرفوا لم وشابات شباب القرون،
شابٌّ حزنًا أكثرهم حزينة، مقهورة رحٍم من عجائز ولدوا الذات. وسمو العقل بكرامة
نتوءاٌت خديه عظام الجمجمة، قاع يف غائرتان عيناه الصعيد، جبل يف العبيد قرية من
صندوًقا يحمل الجبل، صخور يف بإزميل منحوتة الجلد، تحت مدببة أخاديُد حجرية،
جديدة وجوٍه زراعة التجميل، عملية وأدوات املاكياج علب العطر، منه يفوح مزخرًفا

الفضائيات. وضيوف واملذيعات للمذيعني
هيربون»، دي «فال مستشفى يف ٢٠١٠م) (مارس شهور ثالثة منذ اإلسبان، األطباء
كامل، وجٍه لزرع الجراحة عمليات إجراء يف العالم، يف مرة ألول نجحوا، برشلونة، مدينة يف
وجلًدا للوجه، جديدة عضالٍت يزرعون ما، حادٍث يف املحطم أو املحروق الوجه عن بدًال
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والجبهة والخدَّين واألسنان والحنك للفكَّني جديدة عظاًما جديدة، شفاًها جديًدا، وأنًفا
واألذننَي. والذقن

بالطبع. يعرفونه ال واآلخرون وجهه، يعرف فال املرآة) (يف نفسه إىل اإلنسان ينظر
كما الحوادث، يف املصابني يخدم جديد علمي تقدٌم يعرفونه. ال والبوليس املباحث رجال
الطاقة جديد، علمي اكتشاٍف كل مثل الصغرية. الشاشة وأضواء الجريمة عشاق يخدم
وطب كونية، حرٍب يف العالم ر تُدمِّ وقد أعظم، مرحلٍة إىل الطب تنقل قد والنووية الذرية
للمذيع أصبح دولية. وقرصنٍة تجارة إىل يتحول وقد البرشية، يخدم قد األعضاء زراعة
وجهك ضاحكة: له قلُت املفضض. األلومنيوم ورق مثل وبياًضا بريًقا يتألق جديد وجٌه
املاكياج دكتورة، يا املاكياج ضد أنِك أعرف إحباط: أصابه أستاذ؟ يا أفضل كان السابق
الذي هو امليت السمك «ألن التيار؟ ضد دائًما تسبحني ملاذا والهواء، كاملاء رضورة أصبح

أستاذ.» يا التيار مع يسبح
أول كلها، عليها أُردَّ أن أراد «النت»، من استخرجها أسئلة من الكثري جعبته يف كان
رغم أخالقيٍّا، فاسًدا أو خائنًا الزوجات تعدد يمارس الذي الرجل تعتربين كيف سؤال:

هللا؟ أمر عىل أتعرتضني القرآن؟ يف الوارد حقه يمارس أنه
والحفاظ الزوجي، واإلخالص العدل مع يتناىف ألنه أستاذ؛ يا الحق هذا هللا يمنح لم
و… و… و… و… الزوجات، د تعدُّ منَعت إسالمية دوٌل هناك واملجتمع. األرسة صحة عىل
ملاذا اإلسالم؟ أركان من أليس األسود الحجر تقبيل اململة: املكرَّرة األسئلة وانهالت
ضد أنت ملاذا «هو»، املذكر غري بالضمري هللا نخاطب كيف وثنية؟ عادة عنه تقولني
الرشعيني غري األطفال بتسمية تطالبني ملاذا الشخصية؟ الحرية ضد أنت هل النقاب؟

و… و… النساء؟ فساد عىل ذلك يشجع أال األم؟ باسم
الرجال. فساد عىل ذلك يقيض بل قائلة: قاطعتُه

والنفقة؟ املهر ترفضني ملاذا املقنع؟ بالبغاء الزواج تُشبِّهني ملاذا السؤال: جاء ثم
مفاهيم عىل تعرتضني ملاذا الحقيقي؟ للرشف مقياًسا ليست البنت عذرية إن تقولني ملاذا

و… و… و… و… و… بالتمرد؟ اإلبداع عالقة ما والرجولة؟ األنوثة
بالٌد تسعى الذي الوقت يف الهواء، عىل وقتنا نُضيِّع نحن قلُت: امللل، تبديد أجل من
ويصورونه اليوم يكتشفونه املريخ كوكب السبع. والسماوات الكواكب الكتشاف أخرى
٢٠١٢م، يونيو ٥ يف واألرض الشمس بني خاللها تمر جديدة دورًة تبدأ الزهرة بدقة.
أن يمكن الزهرة، من القمر يقرتب ٢١١٧م، سنة يف بالضبط عام، مائة من أكثر بعد ثم
نراها. فال القمر وراء من الزهرة تمر ثم الهالل، داخل نجمة شكل عىل بالتلسكوب نراهما
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تظهر ٢٠١٠م. السنة هذه بداية يف األرض كوكب من االقرتاب يف الزهرة كوكب بدأ
صباح يف فقط، كيلومرت ماليني ٢١٠ األرض عن يبعد صغري قمٍر شكل عىل اليوم الزهرة
كيلومرت ماليني ١٠٥ عنها تبعد الشمس، من قريبة الزهرة تصبح القادم أغسطس ٢٠
لتطل القمر وراء وتختفي واألرض، الشمس بني الزهرة تمر املقبل أكتوبر ٢٩ ويف فقط.
نحن أكرب. آفاٍق إىل الجديد الكون علم سينقل ذلك كل الزمن. من فرتة بعد ورائه من
عام. ألف منذ العلم يف شيئًا نكتشف لم غرينا، اكتشفها صناعية أقماٍر عرب أستاذ يا نتكلم
الفارغة، للثرثرة الفضائية، املحطات مئات الجوعى الفقراء وأموال النفط بأموال اشرتينا
واإلنتاج، العمل يف اإلرهاق بعد لكن أستاذ، يا الرتفيه ضد لست أنا والرتفيه، والتسلية
لتدافع املسافة هذه كل بلدك من جئَت أنت واالستهالك. والكسل الراحة عن الرتفيه ليس
واحدة؟ تكفيك أال أستاذ؟ يا نساء بأربع الزواج تريد ملاذا أُرستك؟ ترشيد يف ك حقِّ عن

اإلسالم؟ يف ليس املرأة حجاب إنَّ تقولني كيف الربق: برسعة آخر سؤاٍل إىل انتقل
األسود. الحجر وتقبيل والحجِّ والزكاة الصالة مثل اإلسالم أركان من ركن الحجاب أن مع
املرأة لحماية ورضوري الصالة، مثل فريضة املرأة حجاب أن عىل يؤكدون الفقهاء كل

الطريق. يف الرجال عيون من
املرأة إىل ينجذب رجل أنا نعم املذيع: ردَّ الطريق؟ يف املرأة إىل تنظر هل سألتُه:
إىل ينظر هل األخالق املستقيم الرجل الرجولية. الطبيعة ليست قلت: الرجولية، بالطبيعة

الطريق؟ يف النساء
الشاب إىل إصبعه بطرف أشار األضواء، تحت جبينه فوق تلمع قطراٍت العرق تصبَّب
عرق بها مسح معطرة، شفافًة ورٍق مناديَل الصندوق من فأخرج أرسع العجوز. املرصي

الخدود. ألحمر خفيفة وملساٍت البودرة من بطبقة وجهه غطَّى ثم املذيع،
عام، مائة بعد الكون يف يحدث بما يتنبئون أخرى بالٍد يف الناس قلت: أخريًا
الوسطى. القرون أسئلة نَجَرتُّ اليوم. حولنا من الظواهر تحليل عىل قادرين غري ونحن
واإلثارة الخرافات بث يف العقل، تدمري يف دوًرا الفضائية والقنوات واإلعالم التعليم يلعب
يشجع األذهان، يفتح عميًقا حواًرا نقيم أن املاضية الساعة خالل يمكن كان السطحية،

واألدب. والفن والتاريخ العلوم يف الحقيقة عن البحث عىل الناس
حواًرا كان بالعكس وقال: بلهاء سعادٍة يف ابتسم أستاذ؟ يا بالخسارة تشعر أال

دكتورة. يا رائًعا
يشء. يعالجه ال حزن يف وابتسمُت
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الفراش يف أتمطَّى مهل، عىل النوم من أصحو دقائق، وخمس عرشة الحادية الساعة
يشء ال عجلة، دون بنعومة الوعي إىل الالوعي من أنتقل الحياة، إىل املوت من أُبعث الدافئ،
حصص وال مواعيد ال األحد. هو فاليوم فات؛ الوقت ألن هلًعا الرسير من أقفز يجعلني
القانون بحكم علينا، املفروضة املقدَّسة األسبوعية اإلجازة محارضات؛ وال الجامعة يف
يتناولون النوم، بمالبس البيوت يف واألمريكيات األمريكيون يسرتيح السائد. املسيحي
بعضهم يخرج املحرمات. كل الحيوانات، ودهن والعجائن بالزبدة ملغًما دسًما فطوًرا
يؤمنون، ال أغلبهم واملسيح، هللا بوجود آمنوا إن أمعاؤهم، تتلبَّك لم إن الكنيسة يف للصالة
الخميس الشكر، عيد يف واملسيح هللا بشكر يكتفون بالعقل. يؤمنون ال بالقلب آمنوا وإن
الكتاب من بكلماٍت يُتمِتمون األكل. قبل اليوم يف مرات ثالث أو عام، كل نوفمرب من األخري

الغازات. مع األمعاء من الشياطني وطرد مات، املهضِّ أقراص ابتالع مع املقدس،
سعيًدا خربًا دائًما أتوقع مجهول، حدٍث انتظار يف الكاملة، اليقظة مع يخفق قلبي
وخفقة الفرح خفقة بني قلبي يميز ال النوم من اإلفاقة لحظة تقع، كارثًة أو طفولتي، منذ
والحلق الفم جفاف الشحنة، هي الصدر داخل املندفعة الساخنة الدم شحنة الفزع،
ملجرد أو سبب، بال الطفولية الدهشة تفارقني لم الدهشة. شهقة إال النفس وانقطاع
املوت، لحظة القوية الفارعة بقامته األرض إىل فجأة أبي سقوط أو الصبح، يف الصحيان
يخلق الجامح خيايل أو الدنيا، تفارق بيدها يدي ممسكًة املندهشة، األخرية أمي شهقة أو
شخٌص يسقط أن مثل حتًما، ستحدث أنها أعرف والتي بعُد، تحدث لم التي الكوارث
من أعرف أكن لم املخ. يف جلطة أو قلبية بسكتٍه يُصاب أو الدم برسطان ميتًا عزيز

الحزن. عىل يطغى الفرح وكان واملوت، املرض ها، أخفَّ إال الكوارث
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أو السعيد بالخرب فجأة سرينُّ كأنما رسيري بجوار الصامت التلفون جهاز أرمق
الحزن. من أرتعد الجرس جاء وإن الفرح، لضياع أحزن الجرس يرنَّ لم إن املشئوم. النبأ
مجهضة غامضة بلذٍة فأشعر جسدي، إىل الدم حرارة يدفعان والحزن، الفرح كالهما،

الجنس. قمة عقب والحيوان، اإلنسان يغمر املفاجئ االكتئاب أو الحب نشوة تشبه
الشمس كانت يوَمني منذ أطالنطا. مدينة سماء يف السحب وراء غائبة الشمس
ملجرد التاريخ، أستاذ «كريس» يقول كما الشكر» «عيد يف دائًما الشمس تتألق مرشقة،
الكتاب يف الواردة الخلق نظرية أو الستة، األيام بحكاية يؤمن ال مثيل فهو مشاكستي؛
قارتنا قلب من دفئًا املمتلئ القلب النيل، طمي بلون سمراء الخمرية برشته املقدس.
الوسامة املتوسط، األبيض البحر شمال من أعىل إىل املسحوب الروماني األنف األفريقية،
وأفريقيا وآسيا أوروبا من املختلطة، الدماء وصاحبات أصحاب بها يتميز املمشوقة والقامة
بأمي العسليتان عيناه وابني، بأبي الفارعة قامته تُذكِّرني والجنوبية. الشمالية وأمريكا
قبل األول، الزواج قبل حياتي، يف األول الحب أتذكر القوي الربيق يكسوهما حني وابنتي،
أو الكفن مثل لونه ويصبح وجهي من الدماء تهرب أن قبل حياتي، يف ميت أول أشهد أن

الورد. عمر يف وأنا الرسير، مالءة
أو األمل دفعه ثم متوجًسا، الهواء يف ذراعي وتردَّد فانتفضُت التلفون، جرس رن

ألو. ألو، السماعة: رفعت حتى االمتداد إىل الوهم
عليها، عزيٍز موت أو موتها نبأ تتلقى أخرى امرأة صوتي، ليس أذني. يف صوتي رنَّ
تسديدها لعدم السجن إيداعها األقل عىل أو املقصلة، إىل تقودها غامضة كافكاوية تهمة أو
أُسدِّد لم أنني دائم إحساٌس الوالدة، منذ يالزمني، كان الوالدة. منذ عليها املرتاكمة الديون
نهار، ليَل أجلك من أأشقى أتمرد: حني يقول أبي أسمع وعيُت منذ وأبي. ألمي ديوني
والعيش املخلل وتأكيل البالط تمسحي ال حتى أشقى آدم، بني ضمن لتصبحي أشقى
ي أمِّ ا أمَّ الكالم؟ تسمعني أال واملالبس، واألكل التعليم مصاريف لك ألدفع أشقى الحاف،
الوالدة وآالم بطنها يف شهور تسعة الحمل تشمل ألنَّها أبي؛ من أكثر لها ديوني فكانت
يف وأنا أبي ومات ي أمِّ وماتت و… و… و… و… والتلبيس والتأكيل والتحميم والرضاعة
حزنٍّا مملوءًا ثقيًال حياتي طوال قلبي ظلَّ هكذا ديونهما، أُسدِّد أن قبل العمر، مقتبل

الفرح. ة قمَّ يف حتى
مني؟ مني؟ ألو ألو، ألو –
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أوَّل صوتي عىل تتعرَّف لم األمريكيَّة، باللهجة اإلنجليزية يتحدث صوتها جاءني
ضحَكت. الخنازير. ال، قلُت: الطيور؟ بإنفلوانزا ُمصابٌة أنت هل سأَلتْني: األمر،

نيوسن «أديل األفريقيَّة األمريكيَّة صديقتي إنَّها املرحة. ضحكتها من عرفتُها
يف والفنون اآلداب كلية عميدة كانت ميزوري. جامعة يف اإلنجليزي األدب أستاذة هريست»
بينها أعوام منذ املشاكل نشأَت ٢٠٠٧م. صيف يف استقالتها تُقدِّم أن قبل الجامعة هذه
الحزب اليميني: للثالوث مؤيًِّدا وكان الرئيس، نائب أو الرئيس ومنهم الجامعة، إدارة وبني
حزام ة «ُرسَّ ونها يسمُّ ميزوري والية األصوليَّة. املسيحيَّة والكتلة بوش وجورج الجمهوري
عاصمة سربينجفيلد مدينة يف املفزعة ة َّ الرسُّ هذه قلب يف نفيس وجدُت املقدَّس». الكتاب
والفنون اآلداب كلية يف محارضة ألُلقي هريست نيوسن أديل العميدة دَعتْني فقد الوالية،
ب الطالَّ من بحشود مليئًة القاعة كانت ٢٠٠٧م. أبريل ١٧ يوم والتمرُّد، اإلبداع عن
انتهائي بعد والوكيل. الرئيس ونائب الرئيس فيهم بمن اإلدارة، يف واملوظفني واألساتذة
أعضاء جلس حيث األول الصف إال دقائق، بضع قون يُصفِّ الجميع وقف املحارضة من
مكتب يف حمراء. بعيوٍن يرمقونني ساهمني جالسني رأيتهم الجامعة. يف العليا السلطة
الجامعة؟ هذه يف هنا التدريس تقبلني هل أحبُّوك، والطالبات الطلبة قالت: أديل العميدة
الجامعة يف اإلدارة لكنَّ الكلية، يف والتمرد اإلبداع لتدريس عقًدا العميدة معي َعت وقَّ
قدَّمِت أن إىل الجامعة يف ورؤسائها العميدة بني الرصاع واشتدَّ العقد، تنفيذ رفضت
اإلنجليزيَّة. اللغة قسم يف فقط أستاذة تكون أن وآثَرْت العميدة، منصب من استقالتها
تنازلُت لكنِّي املحامي، طريق عن بالقانون ذ يُنفَّ أن يمكن معي العقد إنَّ أديل قالت
إىل يقودني محاٍم املهن، هذه أطيق ال واملحاكم. املحامني يف كراهيًة القانوني ي حقِّ عن
يف الحرة، املهن أصحاب من غريهما أو الجراحة، غرفة إىل يقودني طبيب أو محكمة
والديمقراطية، اإلنسانيَّة أو الطب أو القانون اسم تحت اآلخرين نهب حرِّية الحرة، السوق
بعد النارش إىل الكتاب أُرسل أن بدَّ ال قالت: الهاتف، عرب حديثها أديل واصَلت والحب.
تاريخ عن الفصل هذا أكملِت أديل يا لكنَّك لها: قلُت حياتك. عن لِك أسئلة وعندي أسبوع،
أديل؟ يا ماذا مثل الجديدة. األسئلة بعض عندي لكن نوال يا نعم شهور؟ منذ حياتي
أكثر أردَّ أَلْم أديل يا أووووهووو تكتبني؟ ملاذا الثاني والسؤال تكتبني؟ كيف األول السؤال
وقتها. إجابتك ن أدوِّ لم لكنِّي نوال يا نعم أديل، وضحكت األسئلة؟ هذه عىل مرة من
أديل يا أوووهووو مذكراتي، دفرت معي يكن ولم املشوي اللوبسرت نأكل كنَّا أتذكرين؟

الضحك. يف وانفجرنا لك، قلتُه ما نسيُت لقد
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بالنرجسية، املصابني هؤالء خاصة نفسه، عن اإلنسان يتحدَّث أن يف شكَّ ال متعة هناك
وأعمايل. حياتي عن باإلنجليزية كتاٍب ل أوَّ هذا يكن لم عنهم؟ كتبًا اآلخرون يؤلِّف أن فكيف
هذه تكرَّرت ثم ذاتها، والكتابة اإلبداع لذَّة تشبه ق، التحقُّ بلذَّة أشعر كنت كتاٍب كل مع
مثل عادية لتصبح األشياء لذَّة تضيع التكرار يف األخرية. العرشين السنني خالل اللذَّة
الحزن يراودني دائًما الغامض. الحزن يشبه امللل من نوًعا التكرار يُولِّد الزوجية. الحياة
أصعد وأنا الفخريَّة، الدكتوراه درجة أو الدولية الجائزة استالمي لحظة الفرح، لحظة
أحد. يراها ال حتى خلسة الدموع أبتلع بالحزن، قلبي يثقل الجائزة ي لتلقِّ ة املنصَّ إىل
أبي ألن ربَّما الحزن، أنَّه أعماقي يف أُدِرك لكنِّي الفرح، دموع إنَّها يقولون الناس بعض
الشكُّ يساورني ربَّما أو ديوني، لهما أُسدِّد أن قبل أو نجاحي، يشهدا أن قبل ماتا وأمي
شكل عىل يتنكَّر وحزنًا النجاح، شكل عىل يتنكَّر فشًال يبدو ذاته النجاح أنَّ الجائزة يف
املوت، مصريها خاطفة لحظة إالَّ ليس العظيم الفوز أو الكبري االحتفال هذا أنَّ أو الفرح،
مثل روحي، عىل تقبض تتملَّكني، املحتوم الفناء فكرة كانت الحياة. يف يشء كل مثل
العمر، من الخامسة يف كنُت جدَّتي، من عزرائيل اسم أسمع حياتي يف مرَّة ل أوَّ عزرائيل.
عشان جدَّتي: تقول تنام؟ ال ملاذا وأسألها الرسير، يف جالسة الليل يف صاحية جدَّتي أري
ماتت ثم روحهم! عىل يقبض لغريي ويروح يسيبني صاحية يالقيني ييجي عزرائني ملَّا
ملاذا كالشجرة. الفارعة بقامتها منتصبة ماتت لكنها ونصاحتها، صحيانها رغم جدَّتي
والزمان؟ املكان يف األميال بآالف عنها بعيدة وأنا واليقظة الحلم يف دائًما جدَّتي يل تلوح

الرسير؟ يف تجلس جواري إىل وهي أنساها وكنت
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٢٠٠٩م عام صيف

الجنوبيَّة، جورجيا والية يف الغابة أشجار داخل القرية تلك يف الصيف شهور قضيُت
أو السوق، من أُريد ما لرشاء أحيانًا إليها أذهب ميًال، عرشين بُعد عىل إيلَّ مدينة أقرب
وعواء الصبح يف العصافري تغاريد إال أسمع ال هنا أصواتهم. سماع أو البرش، رؤية ملجرَّد
أو األرض، فوق الرسيعة الخافتة الغزالن أقدام ووقع الضفادع، ونقيق الليل، يف الذئاب
الصغرية. البُحرية يف السمك التهام ثم الشاطئ، إىل النهر من «البيفر» زحف حفيف
يعمل بعضهم أنواعها. بكل والفواكه الخرضاوات بالزراعة، القرية أهل بعض يشتغل
يحفر الصناعية، أو الطبيعية والبحريات األنهار، يف األسماك أو الغابة، يف الغزال بالصيد،
يحمل األسماك، لرتبية مزرعة أو بحرية تصبح األنهر، من باملياه ويملئونها األرض الناس
أصبَحت الهدف إصابة الغزالة. عىل التصويب بها يسُهل الحديثة، البنادق الصيَّادون
بالضبط. الهدف نقطة تُحدِّد البندقية داخل دائرة هناك رة. املتطوِّ البنادق بتلك سهلة
األرض إىل الغزالة سقطت الزناد، عىل وضغطُت الغزالة عنق إىل يوم ذات البندقية بُت صوَّ
الغزالة عينا مخيلتي تغادر لم األرق، أصابني الليلة تلك األخرية. أنفاسها يف تنتفض
كانت كلما لحم، ألذُّ الغابة يف الشاردة الغزالة لحم املوت. الكتشاف دهشة الجاحظتان
والفراخ الروميَّة الديوك وطيورها. الغابة حيوانات كل مثل لذَّة، لحمها زاد شاردة الغزالة
لذَّة، أكثر املشدود القوي لحمه يصبح الغابة، يف حر طليق حي كائٍن أي شة، املتوحِّ الربية
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واالكتئاب واملذلَّة الخضوع سموم ترسي املستأنسة، الكائنات لتلك الطري اللحم مثل ليس
الذكور لسلطة الخاضعات البيوت، سجينات املتهدِّل، املرتخي النساء جسد مثل دمها، يف

االحتباس. وقانون
الغزالة رمَقتْني منذ املستأنسة، أو الربية أنواعها، بكل اللحوم أكل عن فُت توقَّ
عينا طفولتي، يف قبُل من رأيتهما العينان هاتان الجاحظتنَي، املشدوهتنَي بعينَيها املقتولة
عيد؟ أيُّ العيد. بفرحة نهلِّل حوله من األطفال ونحن بيتنا، ام حمَّ يف املذبوح الخروف
العينان هاتان طارَدتْني البالط؟ فوق امُلراِق والدِم الذبح بمشهد تبتهج طفولة؟ وأيُّ
اليوم. حتى الخروف لحم أكل عن ف أتوقَّ لم لكنِّي حياتي، عيلَّ صت نغَّ طفولتي، يف
أرقى؟ فصيلة إىل الغزال وينتمي أكلها، املباح الحيوان فصيلة إىل الخروف ينتمي هل
غري عمًال أكله فيصبح الحيوان قيمة من ترفع الغابة يف واالنطالق والكرامة الحرية هل

إنساني؟
الحبيسة تلك من وإنسانيَّة كرامة أكثر الحرة، املطلَّقة الطليقة الرجل) (أو املرأة هل

الخانعة؟ الخاضعة
الحيوانات من الجموح عدوى تنتقل الغابة، يف أميش وأنا املتمردة األفكار تراودني
االرض، عىل البندقية بكعب أدقُّ حديدي، كعُب له القوي، بحذائي أدبُّ جسدي، إىل الربية
حيواٌن أو ش متوحِّ كلٌب طريقي اعرتض إن وإقداًما، شجاعة القاتل السالُح يُكِسب
األوىل املرتبة باألسلحة التجارة تحتل ألهذا رأسه. إىل السالح أصوِّب أن يمكن مفرتس
املسلَّحة القوُة الذكوري الطبقي العالَم تحُكم ألهذا االستعمارية؟ الرأسماليَّة مكاسب يف

اللحوم؟ أكل عن املتحرِّرات (الفيمينيست) النساء من كثري تمتنع ألهذا العدل؟ وليس
الطيور أو الحيوان قتل عن تعفًفا اللحم، أكل عن املمتنعات هؤالء ضمن أصبَحُت
أيِّ قتل عن تعفًفا الفراخ بيض يأكلن ال الفيمينيست من صديقات يل األسماك، حتى أو
أيًضا هذه أليست لكن والنباتات، الخرضاوات يأكلن النساء؟ هؤالء تأكل وماذا ، حيٍّ يشءٍ

حيَّة؟ كائناٍت
يُحرِّم الذي الجيني، املذهب من الهند، يف الناس ببعض يذكِّرنني الصديقات هؤالء
الهند، شوارع يف يسريون رأيتهم الهاموش. فصيلة من كان وإن ، حيٍّ كائن أيِّ قتل
الحية، الفريوسات أو الهاموش من ألنفسهم حماية ليس كمامات، أنوفهم فوق يرتدون
اإلنسانية من أعىل درجٌة أهذه أنوفهم. داخل املوت من الهاموش أو الفريوس لحماية بل

بعينه؟ الجنون هو أم
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أنَّها بمعنى األبوي، الرأسمايل عاملنا يف معقولة غري قواننُي هناك أنواع، الجنون لكنَّ
املسالم الضعيف الشعب عقاب مثًال االزدواجية. أو بمكياَلني، والكيل الظلم عىل قائمٌة
املتعدِّدة الجنسيَّة العالقات إباحة الظاملة، العنرصية القوية الدولة مع التضامن واحتالله،
«غري لقب عليه يُطَلق بأن األب املعروف غري الطفل عقاب النساء، عىل وتحريمها للرجال
رغم األُم، السم إعطائه وعدم والرشعيَّة الرشف حقَّ األب اسِم إعطاء حرام»، «ابن رشعي»،

وترعاه. للطفل حياتها تَهُب التي هي األُمَّ أن
أمريكا يف السائد جورجيا، والية يف الغزالن صيد قانون هو عرفتُه قانون أغرب
لكنَّ شهيٍّا، لحًما وأكلها وقتلها الغزالن اصطياد القانون يُبيح أوروبا. بالد وبعض
خداع القتل. من أشدُّ جريمٌة الخداع كأنَّما قتلها، قبل الغزالن خداع يحرِّم ذاته القانون
مباح. غري الحيوانات خداع لكنَّ االستعماري، الرأسمايل النظام هذا ظلِّ يف ُمباح البرش
يُحرَّم البرش، من الُفقراء من أكثر بحقوٍق البيوت يف املستأنسة والقطط الكالب تتمتَّع
فيتمكَّن ألكلها، عليها باإلقبال الغزالن إلغراء األرض عىل الذرة وضع الصيادين عىل
والتهام قتلها قبل الغزالن خداع اإلنسانية من ليس بالبندقية. اصطيادها من الصيَّادون
الزائفة القيم اغتصابها، قبل للمرأة ينحني الجنتلمان، األرستقراطي الرجل أخالق لحمها.

الذكورية. للرأسمالية
الزراعة ألنَّ أرضالصيد؛ يف الذرة زرع للصيَّادين يُبيح ذاته القانون أنَّ أيًضا الغريب
الخداع! عىل ينطوي مصنوع عمٌل فهذا الصيد أرض إىل الذرة نقل ا أمَّ طبيعي، عمٌل
تختفي ال حتى الصيد، أرض من الطويلة والحشائش الشجر قطع أيًضا القانون ويُبيح
قطع فهل رأسها، إىل الرصاص وتصويب اقتناصها الصيَّادين عىل ويسُهل الغزالن، فيها
أو فاالستغالل األبويَّة؛ الطبقيَّة القوانني أغلب من املنطق يتالىش طبيعي؟ عمٌل األشجار
والجوامع الكنائس أعداد مثل الزمن هذا يف يتكاثر ال ألهذا املنطق. غياب يقتيض الظلم

واملزامري؟ اإلعالميَّة األبواق يف ارتفاًعا األديان رجال أصوات وتزداد والسيناجوجات،
األسد البرش، من إنسانيَّة أكثر الحيوانات تكون كيف الغابة، يف أميش وأنا تذكَّرُت،
الذكوريِّني الرأسماليِّني لكنَّ جائًعا، كان إذا إال األضعف الحيوان افرتاس عىل يُقِدم ال
ذكور الجوع. بسبب وليس األموال وتكويم الجشع بسبب األضعف الشعوب يفرتسون
الرياض من خربًا لكنَّ البرش، من الرجال يفعل كما بالرضب، إناثها تؤدِّب ال الحيوانات

يقول: ٢٠٠٨م، أكتوبر ٢٢ يوم النت يف قرأته بالسعودية
الشيخ أفتى ماتت، حتى زوجته رضب سعودي رجٍل إعدام من واحد يوٍم بعد
عن دفاًعا للمرأة، يجوز بأنَّه: السعودية العدل بوزارة املستشار العبيكان» املحسن «عبد
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الوحيدة الوسيلة هي هذه كانت وإن قتلها، حاول إن بالعنف، زوجها عنف ترد أن حياتها،
عليه صال إذا إنسان فأيُّ الصائل»؛ «دفع حكم حسب رشًعا جائز وهذا حياتها، إلنقاذ
لو حتى نفسه عن يدافع أن له إنسان، حتى أو السبع أو األسد الغابة كوحش صائٌل

قتله. حاول إن الصائل لقتل األمر وصل
العرشين؟ القرن من ٢٠٠٨م عام يف الشيخ فتوى إىل البشع الجُرم هذا أيحتاج لكن
القتل يُعترب وال النفس، عن الدفاع حق ع تُرشِّ العالم، بالد كل يف والقوانني، املواثيق كل
السعودي، الرشعي القانون يف إنسانة تكن فلم املرأة ا أمَّ النفس. عن الدفاع حالة يف جريمة

عقاب! أيَّ الزوج ينال أن دون وتأديبًا، رضبًا زوجاتهم قتلوا أزواج من وكم
اإلسالمي والغرب، الرشق يف الحديث، بعد وما الحديث الرأسمايل األبوي العالم يف
األديان هذه يف املرأة ألنَّ النساء؛ حقوق اإلنسان حقوق تشمل ال اليهودي، املسيحي أو
من القلَّة عدا ما األب، اسم العالم هذا كل يف األطفال يحمل الرجل. من أقل السماويَّة
أو أب، بدون األطفال ملشكلة كعالٍج األم، إىل االنتساب حقَّ األطفال تُعِطي بدأَت التي البالد
يعاقبهم الذين األبرياء األطفال هؤالء الرشعيِّني»؛ غري «األطفال بالدنا يف عليهم يُطلق ما
الصغرية الفتاة يخدع الذي األب هو هنا الجاني أبيهم. عقاب من بدًال األبوي، النظام
رساح وإطالق الضحيَّة عقاب املولود، طفله ومن منها يهرب ثم الحب، باسم الغريرة

فيه. نعيش الذي العالم لهذا الالأخالقي، األصح أو األخالقي، األساس هو الجاني
والجماعات األفراد عىل العبوديَّة، منذ املوروث األخالقي، غري القانون هذا يرسي
توابعها أو الكربى، االستعماريَّة الدول يف الحرب مجرمو املحاكمة إىل يُقدَّم ال والدول.
مدى عىل جرائمهم يُكرِّرون الدنيا، نعيم يف ليمرحوا رساحهم يُطَلق بل إرسائيل، دولة يف

والقرون. والعقود السنني
صدر اإلسالم عن باإلنجليزية كتابًا جورجيا، يف املرصيَّة صديقتي أنجيل، أعَطتْني
لكنَّه مسلمة، ولست مسيحيَّة أنَّني رغم نوال، يا مدهش الكتاب «هذا قالت ٢٠٠٨م، عام
أو التطرُّف يرفض ألنَّه الكتاب أعجبني جميًعا.» األديان وروح اإلسالم، روح عن يدافع
ينال باكستان، من فالح» «طارق اسمه الكتاب مؤلِّف األديان. حريَّة إىل ويدعو العنف
وأوروبا، وكندا أمريكا يف الصحف يف املقاالت عنه وتُنرش اإلعالم، أضواء من الكثري الكتاب
مسلمني، ورجاٍل نساء تأليف من الحرة، السوق يف املنترشة الكتب لهذه يحدث مثلما
(مرصي)، رمضان طارق منهم أذكر األبوي، الرأسمايل اإلعالم سوق يف نجوًما أصبحوا

وغريهم. كندا) (من منجي رشاد الصومال)، (من عيل هريس أيان
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أن دون سيناء، صحراء يف املسلمون «تاه كتابه: مقدِّمة يف فالح طارق املؤلِّف يقول
السبب هم والجروح، اآلالم ألنفسهم املسلمون يُسبِّب التيه، خارج موىس سيِّدنا يقودهم

الغرب.» وبالد الصهيونيَّة مؤامرات وليس وأزماتهم مشاكلهم وراء
مثل بالٍد عىل اإلرسائييل، األوروبي األمريكي االستعمار أثر املؤلِّف هذا يتجاهل هكذا
االحتالل كأنَّما وغريها، والسودان والصومال وأفغانستان وباكستان والعراق فلسطني
كأنَّما الداخلية، باملشاكل له عالقة ال أو موجود، غري البالد لهذه االقتصادي العسكري
كأنَّما املحلية. السلطة عن تنفصل الخارجيَّة السلطة أنَّ أو الخارج، عن ينفصل الداخل
منها. جزءًا أو والسياسيَّة االقتصادية للحروب غطاءً ليست الطائفية الدينية الحروب
الرأسمايل. األبوي للفكر وعي) غري أو وعي (عن املؤلِّفني من وأمثاله املؤلِّف هذا يخضع
يُدين االستعماريَّة. الباطشة القوة ويتجاهل العدوان، ضحيَّة املسالم الشعَب يُدين
املسيحيِّني عنف ويتجاهل اإلسالميِّني عنف يُدين الخارجيَّة. للقوى التابعة املحلية الحكومة
ة العامَّ والقوانني واألحكام هللا، عند من املنزلة السماويَّة الكتب بني يفصل واليهود.

املقدَّسة. الكتب هذه من امُلستمدة ة والخاصَّ
الحقائق عن والتعمية الجهل إىل يؤدِّي املنفصلة غري األشياء بني الفصل هذا
فاشلة، جانبيٍة معارَك يف االنخراط أو الباطشة، للقوى الخضوع وبالتايل الواضحة؛
هو تُسد» «فرِّق وخارجيٍّا، داخليٍّا املسيطرة القوى لها تُخطِّط ودينيَّة، طائفيَّة ورصاعاٍت

والقهر. والظلم االغتصاب مبدأ
للسلطات وخضوعهم أخطائهم، من غريهم) (أو املسلمني نُربِّئ أن لنا يمكن ال
التصدي دون األجنبي القهر من يتحرَّر أن شعب أليِّ يمكن ال وسياسيٍّا. دينيٍّا الحاكمة
التعاون دون ق يتحقَّ ال األجنبي القهر واحدة. لعملٍة وجهان كالهما املحيل، الوطني للقهر
للنساء يمكن ال العائيل). القهر كذلك أيًضا، استعمار الوطني (القهر الوطني القهر مع
فكيف منطقي، أمٌر هذا األرسة. داخل الرجال قهر من التحرر دون الدولة قهر من التحرُّر
أستطيع فال جسدي تحوط الحديديَّة األغالل كانت إذا بيتي يدخل الذي اللص أحارب
منطقيَّة؟ غري وأفكاٍر بكتب يوم كل يتغذَّى كان إذا منطقيٍّا عقيل يفكِّر وكيف الحركة؟

الصحيحة، الشعبيَّة املقاومة حركات إجهاض يف دوًرا الكتب هذه مثل تلعب هكذا
أو اإلسالم اسم تحت تتمُّ التي املعارك ومنها صحيحة، غرِي معارَك إىل بها االنحراف يف
من مزيد إىل إال الزائفة املعارك هذه تؤدِّي ال ديني. شعاٍر أي أو اليهوديَّة، أو املسيحيَّة
يزداد أو محتلَّة األرض وتبقى الطائفيَّة، والرصاعات الحروب من ومزيد الديني، ب التعصُّ

رضاوة. الشعوب لثروات والنهب واالغتصاب، االحتالل
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العسكري اإلرسائييل االحتالل من مزيد إىل فلسطني يف اإلسالمية املقاومة تؤدِّ ألم
اإلسالمية املقاومة عت شجَّ التي هي إرسائيل تكن ألم الفلسطيني؟ للشعب واالقتصادي
العراق يف اإلسالميَّة املقاومة تؤدِّ ألم (فتح)؟ الوطنيَّة الشعبيَّة املقاومة لرضب (حماس)
ألم وداخليٍّا؟ خارجيٍّا الباطشة القوى من أكثر العراق، تحرير يف الفشل من مزيد إىل
أمريكا ع تشجِّ ألم العراق؟ يف والشيعة نَّة السُّ بني االنشقاق األمريكي االحتالل ع يشجِّ
أفغانستان يف «الطالبان» حكم أمريكا ع تشجِّ ألم السوفييت؟ لرضب والقاعدة» الدن «بن
وحرق النساء، ضد الحرب إىل للتحرُّر أهدافها عن املقاومة وانحراف الشعب لتقسيم

الحجاب؟ ارتداء لعدم بالنار جلودهنَّ
إلجهاض املنصوب، الفخ هي املرأة» «حجاب حول والدولية املحلِّية املعارك أليست

بينها؟ الدينيَّة الرصاعات وإشعال الشعبيَّة املقاومة
يف سواء! حدٍّ عىل واإللهية منها البرشيَّة الدينيَّة، الكتب لنرش تُنفق املاليني من وكم
يف الدرج داخل هللا، كتب من األقل عىل واحًدا كتابًا أجد فيه أنزل فندق كل يف غرفتي
املقدَّس، وكتابه باهلل الزكي العطر يرتابط املعطِّر. والصابون الشامبو جوار إىل الدوالب،
السوق يف انتَرشت التي لألديان، عة املشجِّ األخرى والكتب هللا، كتب تالحقنا نذهب أينما
العميقة ة الجادَّ العلمية الكتب تُصاَدر حني عىل الجديدة، الفريوسات مثل الحرة الرأسمالية

انفصال. دون مًعا والدينيَّة السياسيَّة الخزعبالت تحارب التي
بالقاهرة، شعبي مؤتمٍر عقد عن خربًا ٢٠٠٩م، يوليو ٢٣ صباح النت، يف قرأُت
عاًما ثالثني مرص حكم (الذي مبارك حسني بن لجمال مرص يف الحكم توريث لرفض
االستعمار من املرصي الشعب وإنقاذ الدستور، من ٧٦ املادَّة وإلغاء ١٩٨١م)، منذ تقريبًا
مرص فقَدت مبارك. حكم إىل امتدَّ الذي السادات حكم ظلِّ يف الجديد، اإلرسائييل األمريكي
الشعب تحويل تمَّ إرسائيليَّة. أمريكيَّة مستعمرة أصبَحت واالقتصادي، السيايس استقاللها
ة أمَّ أصبَحت الرشيف. املصحف إال تقرأ ال والوجه، العقل بة محجَّ جاهلة، ٍة أمَّ إىل املرصي
فريوس انتشار بسبب الكبدي، الفشل إىل إضافة الكلوي، والفشل والسكَّر بالقلب مريضة
املرصي الشعب من ٪١٥) مرص، يف هي العالم يف يس بفريوس إصابة نسبة أعيل يس،
فريوس مرصبسبب يف مبكًِّرا الشباب يموت فريوسيس). انتشار بسبب بالرسطان يُصاب
والكنائس الجوامع وبناء الدينيَّة والكتب املصاحف من املاليني لطبع األموال تُنفق س.
الشباب ة صحَّ لتحسني تُنفق وال القاهرة) وسط يف القديم اليهود سيناجوج (وترميم
وغرس القرآن تحفيظ عىل القائمة واملناهج، األبنية املتهاوية املدارس تطوير أو والفقراء،

والتالميذ. األطفال عقول يف الخزعبالت
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النهر ومياه األشجار ل أتأمَّ ٢٠٠٩م، صيف خالل جورجيا، غابة يف أتميشَّ كنُت
سقَطت أنَّها رت تصوَّ املاء، سطح فوق ساقطة أشجاٌر نظري لفتَت الشجر. بني الجارية
شيئًا القرية أهل من علمت لكنِّي الهوريكني، أو التورنيدو أو القويَّة العواصف بفعل
يقرضها الجذع، أسفل من الشجرة يَقِرض الذي هو البحر) (كلب البيفر حيوان أدهَشني،
املاء، سطح عىل الشجرة تسقط حتى مَلل، أو كَلل دون اليوم، وراء اليوم ويقرضها،
بيتًا الشجرة تحت لنفسه ليصنع والحشائش، املقروضة األغصان حولها البيفر يجمع

النهر. داخل آمنًا فيه ينام منيًعا،
بل اإلنسان، عقل عن إبداًعا يقلُّ ال إبداعي، نحٍو عىل يشتغل البيفر عقل أنَّ شكَّ ال
يف البرش عقول عن بطَّة)، وأرجل كلب ورأس سمكة ذيل (له البيفر، عقل ق يتفوَّ قد
يف والذهب والنهر األرض منهم وأخذ هللا كتاب وأعطاهم االستعمار خدعهم الذين أفريقيا

األرض. بطن
الدنيا كانت إمبابة. حيِّ يف القاهرة شوارع َعْرب سيارتي أقود كنُت أنَّني تذكَّرُت
قرأت كبري، لجامٍع عالية منارٍة فوق النور، ملبات تحوطه كبري إعالٌن نظري لفت ليًال،
ِليَْعبُُدوِن﴾. إِالَّ َواْإلِنَْس اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوَما هللا: كتاب من املأخوذة العبارة هذه اإلعالن عىل
الصحوة منذ واألطفال، الكبار عقول غزت والعفاريِت الجانِّ عن القصص أنَّ عجب ال
كتابه يف يؤكِّد هللا كان إذا أمريكا. يف ريجان ورونالد مرص، يف السادات ُحكم تحت الدينيَّة
الجنِّ خلق من الوحيد الهدف كان وإذا البرش؟ وجوده يُنكر فهل الجنِّ وجود عن الكريم
الصالة يف إال ( الجنِّ من (والعفاريت الناس يفكِّر فهل هللا عبادة هو (البرش) واإلنس

والصوم؟
مشغولة فهي وإرسائيل، وبريطانيا أمريكا يف األخرى العقول علينا تنترص ألهذا
نحن بينما النوويَّة، والرءوس الليزر، وقنابل بنا، تفتك التي الجديدة األسلحة باخرتاع

الرمال. تحت أو بالحجاب رءوسنا ونخفي هلل نصيلِّ
عىل والداخليَّة الخارجيَّة القوى تتحالف بالدنا. مصري عىل يشتدُّ قلبي يف الوجع
القرون عند عقولنا، تجميد عىل التعليم وأنظمة اإلعالم وسائل تعمل بالخزعبالت. إغراقنا
املفكِّرون إال والدينية السياسية السلطات مضاجع يؤرِّق ال العبودي. العرص أو الوسطى

بالدنا. يف العرص جريمة هو العقل تشغيل أصبح والرجال، النساء من
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٢

٢٠٠٩م صيف

جورجيا. غابة يف القرية
أصوات أسمع األمس. بسيول املرويَّة القويَّة بالخرضة مستمتعة الغابة، يف أتمىشَّ
استغرقي لنفيس: أقول واملستقبل. والحارض املايض إىل أفكاري تعود بُعد، عن الحيوانات
املايض أيكون َوْهم. وغريها الحقيقة، هي واآلن هنا الحارضة، اللحظة متعة يف نوال يا
الحارض بني يفصل ال شاء، كيفما الزمن يف يسبح خيايل لكنَّ موجود؟ غري واملستقبل ميتًا
جورج فجأة تذكرُت الطريق، إىل األشجار بني من يقفز أرنبًا رأيُت واملستقبل. واملايض
ال أو األذنان، أو العينان أو الرأس ربَّما األرنب، وبني بينه الشبه ما أدري ال االبن، بوش
امتزاج الرؤية، مجال إىل املخبأ من املرسعة االندفاعة الجسم، حركة بل املالمح، من يشء
عرض يف الرسيعة اندفاعته رغم ذُعًرا، األرنب يرتعد ر. التهوُّ تشبه كاذبة بشجاعٍة الخوف
باألمس وأرضبه. العصا أرفع أن يمكن كان يلهث، ف توقَّ قدمي بجوار بالضبط الطريق،
يدفعه الغبيَّة؟ الحيوانات من األرنب أيكون الطريق، عرض يف ممزَّق أرنب جسد رأيُت

الفاشلة؟ املغامرة إىل والجبن الغباء
كادت قذيفة مثل الجو، يف الحذاء فردة طارت حني ذعًرا ينحني بوش جورج رأيت
الحذاء األرض. بقاع إىل الكامريات نَرشتْها التي الصورة لهذه العالم ضحك رأسه. تُصيب
الكاوبوي األمريكي، اإلمرباطور رأس إىل بوزه يتَّجه والعرشين، الواحد القرن يف التاريخي
يف واملسيح هللا النووي، والسالح الدين بالناَريْن: يلعب الذي الحرب صبي املتغطرس،
اسم تحت العراق دابليو جورج ويحتلُّ واملسيح، هللا خدمة يف والسالح السالح، خدمة
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من العراقيَّة املرأة تحرير يف الفيمينيست ينافس املرأة. وحقوق والديمقراطيَّة الحضارة
عىل تعلو سلطٌة أهناك األمريكية، بالسلطة حسني ام صدَّ قتل تمَّ حسني. صدَّام الدكتاتور
يعلو أيُّهما األمن؟ مجلس املتَّحدة؟ األمم الدولية؟ املحكمة لتقتله؟ بوش جورج الدكتاتور

الدويل؟ القانون أم األمريكي السالح اآلخر: عىل
الغذائية األزمة عن الشهري ترصيحه منها وغربًا، رشًقا العالم جورج أكاذيب أضحَكت

ييل: ما األزمة أسباب كانت ٢٠٠٨م، عام العالم يف

الرشق ي ُسمِّ وما العراق، يف الجديدة االستعماريَّة الحروب لتمويل األموال تحويل (١)
الغذاء. وإنتاج الزراعية التنمية يف إنفاقها من بدًال األوسط،

العوملة ورشاسة الجديد، اإلرسائييل األوروبي األمريكي االستعمار سطوة اشتداد (٢)
أعىل. من

الوقود األرايضإلنتاج من الكبرية املساحات وتحويل األمريكية الرأسمالية السياسة (٣)
الزراعي. اإلنتاج من بدًال واإليثانول،

تحت الحرَّة، السوق وانفالت الجنسيَّات املتعدِّدة للرشكات والفساد الجشع تزايد (٤)
واملحاسبة. القانون فوق صعَدت التي والرشكات الكربى والبنوك والبورصات الحرية، اسم

األزمة وازدياد العالم، يف واألغنياء الفقراء بني الهوَّة تزايد ذلك نتيجة من كان
الغذاء. وأزمة االقتصاديَّة

الغذاء أزمة أنَّ ٢٠٠٨م، مايو ٨ يوم وأعلن، الحقائق، هذه كل بوش جورج تجاهل
مع تهم صحَّ نت تحسَّ أن بعد لألكل، الفقراء والهند الصني أهل شهيَّة ازدياد عن نتجت

األغذية. أسعار ارتفاع إىل أدَّى ا ممَّ دخلهم، زيادة
ما أضعاف خمسة الواحد األمريكي الفرد يأكل قائلني: بوش جورج عىل الهنود ردَّ
إىل العالم يضطر فسوف األمريكيون يأكل مثلما الهنود أكل وإن الهندي. الفرد يأكله
من عدد عن كاريكاترييَّة صورة انترشت ثم السماء. يف والكواكب القمر فوق األغذية زرع
النحافة الشديدي الفقراء الهنود من عدٍد إىل يشريون السمان القطط األمريكيِّني: السيَّاح
يف نعاني أنَّنا عجب ال ضيق: يف ويقولون القمامة. من كوٍم يف طعام بقايا عن يبحثون

الالزم! من أكثر يأكلون الهنود هؤالء ألنَّ الغذاء، يف أزمة أمريكا
رؤساء بلسان األكاذيب، ونرش الناس تجهيل عىل يعتمد العالم، يسود الغابة قانون
مشاعر يدغدغ كيف يعرف ذكاءً، أكثر بوش، جورج من صوتًا أرقُّ أوباما باراك الدول،
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ينزع لم لكنَّه العالم! من النووي السالح نزع عن تحدَّث كم معسولة. بكلماٍت الناس
عن تفتِّش لم الذرية للطاقة الدوليَّة الوكالة إرسائيل. يف وال أمريكا يف النووي سالحه
الشماليَّة كوريا أو العراق يف عنه فتَّشت كما أمريكا، أو إرسائيل يف النووي السالح
والعدالة، النزاهة يفتقد النوويَّة األسلحة النتشار املقيد الراهن الدويل النظام إيران. أو
األمم مثل بمكياَلني والكيل األخالقيَّة االزدواجيَّة تحكمه بالسالح. املسيطرة للقوَّة يخضع
العالم يف النوويَّة الدول بهولندا. الهاي يف الدوليَّة العدل ومحكمة األمن ومجلس املتَّحدة
سحقها، أو غزوها يمكن ال االحرتام، كل النوويَّة الدول تنال نووي، رأٍس ألف ٢٧ تمتلك
نوويَّة. أسلحًة يملكان ال ألنَّهما وفلسطني العراق سحق تمَّ وفلسطني. للعراق حدث كما
تتحدَّى أمريكا النوويَّة. قوَّتها بسبب قراراتها تنفيذ وترفض املتَّحدة األمم تتحدَّى إرسائيل

النووي. سالحها بسبب الدويل القانون وتخرق العالم
أَِألنَّه للسالم، نوبل جائزة عىل الذرية للطاقة الدولية للوكالة العام املدير حصل
البالد مع فعل كما وأمريكا، إرسائيل يف النووي السالح عىل بالتفتيش أوامره يُعِط لم

األخرى؟
الدويل النووي الرأسمايل للنظام خارقة ما قوٌَّة أهي للسالم؟ نوبل جائزة يحكم من

الحاكم؟
ضحيَّة الضعيفة الشعوب ضد معها يقف هل العالم؟ يف النوويَّة بالقوَّة هللا عالقة ما
حاشدة مظاهرات يف الجماهري خرجت ٢٠٠٩م، يوليو شهر خالل الصيف، هذا العدوان؟
يسقط يهتفون: طهران شوارع يف والنساء الرجال سار إيران. يف اإلسالمي الحكم ضد
الشعب عانى عاًما ثالثني الدولة. قوانني عن هللا أبعدوا الديني، الحكم يسقط املاليل، ُحكم
شوارع يف األصوات ماليني سمعت اإلنرتنت َعْرب اإلسالمي، الحكم ظلِّ يف الويالت اإليراني

اإلرسائييل. الربيطاني األمريكي واالستعمار اإلسالمي الحكم يسقط ترصخ: طهران
١٩٧٩م، عام الخميني حكم قبل مرَّات ثالث إيران زرُت أذار: اإليرانية لصديقتي قلُت
الشباب ومن املفكِّرين من وعدًدا واحد)، بعاٍم موته (قبل أحمد آل جالل الكاتب قابلُت
بالشاه تطيح إيران، يف الحدوث وشك عىل شعبيَّة ثورة كانت الجامعة. يف والشابَّات
الطبقي القهر من إيران تُحرِّر اقتصاديَّة اجتماعيَّة ثورة له. املساندة االستعماريَّة والقوى
قبل اإليراني، البرتول بتأميم االشرتاكيَّة الثورة هذه مصدق الدكتور بدأ ربَّما األبوي؟
األمريكيَّة املتَّحدة الواليات تخىش ١٩٥٣م. عام إلسقاطه األمريكية املخابرات تخطِّط أن
العسكريَّة واالنقالبات باملؤامرات إجهاضها تُحاول الشعبيَّة، االشرتاكيَّة الثورات وحلفاؤها
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الديني. والحكم الخميني بواسطة إيران يف االشرتاكيَّة الثورة إجهاض تمَّ وقد الدينيَّة، أو
الخارجي االستعمار الخميني خدم وأمريكا. أوروبا يف الخارجيَّة القوى ذلك يف ساعَدته
عىل يخفى ال السعوديَّة. يف اإلسالمي الحكم يفعل كما بالضبط اإلسالم، خدم ا ممَّ أكثر
رئيسيٍّا دوًرا أمريكيٍّا) واملسلَّحة (املموَّلة اإلسالميَّة والتيَّارات السعوديَّة لعبت كيف أحٍد
يف السوفييت ضدَّ الحرب ويف واإلسالميَّة، العربيَّة البالد يف االشرتاكيَّة القوى رضب يف

الثمانينيات. خالل أفغانستان
له املعارضني كل قتل كما الخميني، يقتلني أن قبل إيران من هربُت أذار: قالت
ُخدعنا األخرى. األفكار أو املذاهب من اإلسالميِّني أو الوسط، أو اليمني أو اليسار من
ثورٍة من تحوَّلت الجمهورية» الحرية، «االستقالل، ١٩٧٩م، عام الثورة بشعارات جميًعا
الشعب. من ال هللا من مرشوعيَّته يستمد الفرد، الفقيه الويلِّ حكم إىل شعبيَّة، جماعيَّة
عىل هللا يصمُت كيف أدري ال هللا. حكم اسم تحت الشعب دماء وأتباعه الخميني أراق
هللا. وجود يف الكثريون يُشكِّك ُمريب، اإللهي الصمت هذا باسمه، تتمُّ التي الجرائم هذه
إيران يف بيت يخلو ال عائلتي! من ثالثة منهم السجون، يف ماتوا والشابَّات الشباب من كم
يحمل شارع من حيٌّ يخلو ال العراق، ضدَّ الحرب يف أو السجن يف القتىل عىل األحزان من

شهيد. اسم
إىل شكوكي امتدَّت بل ذلك، كل عن فُت توقَّ لكنِّي رمضان، وأصوم أصيلِّ كنُت
بجامعة الطالبة خالتي، ابنة الناس. يعيشها التي الكربى الخديعة اكتشفُت األديان. كل
السجن، يف اإلسالمي الحرس اغتصبها عمرها، من عرشة التاسعة بلَغت تكن لم طهران،
عثَر الجنَّة. تدخل عذراء وهي ماتت إن املرأة أنَّ العتقادهم بالسيف، رأسها إطاحة قبل
دفنه قبل لهم اتَّضَح مقربة، له حفروا الطريق، يف رجل جثَّة عىل يوٍم يف اإلسالمي الحرس

دفنوه. ثم جلدًة خمسني جلدوه اإلسالميَّة، اللحية له ليس حليق أنَّه
يف الرجال بعض من أكرب عقٌل له الغابة يف «البيفر» حيوان أذار، يا لها: قلُت
يف ٢٠٠٩م العام هذا اإلنرتنت يف الوسطى؟ بالقرون بالُِك فما والعرشين، الواحد القرن
أخرى فتاًة و١٢ الحسني أحمد لبنى اسمها السودان يف صحافيَّة عن خرب نُرش يوليو، ١٤
تهمة الحاكمة السلطة إليهنَّ هت وجَّ فتاة. لكل جلدة ٤٠ الجلد، عقوبة يواجهن معها،

(البنطلون). البنطال الرتدائهنَّ اإلسالمية، الرشيعة عىل الخروج
وباءٍ من يعاني آخر بلٍد أيِّ أو السودان أو إيران يف اإلسالمي الحكم أذار: قالت
هؤالء من أفضل وأخالق عقل له الخنزير فريوس أنَّ شكَّ ال الخنازير. إنفلوانزا من أخطر
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وفلسطني العراق يف املذابح عن برصه هللا يُحوِّل ملاذا هللا. باسم يحكمون الذين الطغاة
الذكور الرجال عيون أم هللا عني أهي يلبسن؟ وما النساء أجساد إىل إال ينظر وال وإيران

األرض؟ عىل مندوبيه
الحجاب. عليها يفرضون الرجال، عيون من املرأة حماية أجل من أذار: وأضافت
تحجيب وليس الرجال، عيون بتحجيب هللا يأمر أن املفروض لكنَّ هللا، أمر إنَّه يقولون

العدل؟ أو املنطق هو هذا أليس النساء،
مالبس هل الرجال: أحد سأله حني ٢٠٠٧م، سبتمرب ٧ يوم مرص، يف شنودة البابا
شنودة: البابا عليه ردَّ والخطايا؟ العثرات إىل تؤدِّي بات) املحجَّ (غري املسيحيات الفتيات
قهًرا تقل ال املسيحيَّة لكن عيناك. عثرتك إنَّ قال بل امرأة، عثرتك إنَّ يقل لم املسيح
أذار يا التوراة قرأِت لو للمرأة. قهًرا األديان أكثر فهي اليهوديَّة ا أمَّ اإلسالم، عن للنساء

ذلك. لعرفِت
حصَلت أطالنطا، إىل عاًما ثالثني منذ إيران من هربَت األمريكيَّة، الجنسيَّة أذار تحمل

«اإلرهاب». عن نظريَّة لها جورجيا، جامعة من التاريخ يف الدكتوراه عىل
أذار: تقول

منذ بدأ بل ٢٠٠١م، سبتمرب ٩ يف يبدأ لم «اإلرهاب» ى يُسمَّ ا ممَّ األمريكي التخويف
ضدَّ أمريكا يف األصليِّني السكَّان مقاومة بدأت حني ١٦٧٥م فرباير ١٠ منذ قرون، أربعة
غرب وماساشوستس النكسرت يف الشعبية املقاومة وبدءوا البنادق حملوا األجانب. الغزاة
يف التجارة برَجي من تصاعَدت (كما الغزاة، بيوت من النريان تصاعَدت الحالية. بوسطن
تم فيليب. امللك عهد حتى الشعبية املقاومة استمرت ٢٠٠٩م)، سبتمرب ٩ يوم نيويورك
إنجالند» «نيو اسم: اإلنجليز الغزاة عليها أطلق التي الوالية يف والقرى املدن ثلثَي تدمري
ُقتل ،١٨ القرن من الثاني النصف حتى الشعبية املقاومة امتدت الجديدة). (إنجلرتا
السكان ذبحوا النهاية، يف السالح بقوة اإلنجليز الغزاة انترص الجانبنَي. من اآلالف فيها
أصابتهم العسكري االنتصار رغم اليوم. األمريكيني هم أصبحوا أمريكا، وملكوا األصليني
ي يُسمِّ هكذا «اإلرهاب»، اسم عليها أطلقوا شعبية. مقاومٍة أي من نفسية رعب حالُة
يمتلئ البالد. من وغريهما وفلسطني العراق يف الرشعية الشعبية املقاومة يوش جورج
فرباير ١٠ منذ بالضبط قرون، أربعة منذ الشعبية املقاومات من بالرعب األمريكيني قلب
وثرواتهم، أراضيَهم واغتصبوا األصليني سكانها وقاتلوا أمريكا إىل جاءوا منذ ١٦٧٥م،
وكل أوباما، وباراك بوش جورج فيهم بمن اليوم، حتى األمريكيون يُدِرك حق. وجه دون
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إيران، من املهاجرة األمريكية بابك، أذار أنا، فيهم بمن األمريكية، الجنسية يحملون من
تظاهرنا وإن والقتل، بالسالح اغتصابها تم أمريكا يف هنا وأمالكنا أراضينا أن نُدرك
املهاجرين، الهمج الغزاة من مجموعات إال لسنا أننا نُدرك والرقي، واإلنسانية بالرباءة
من لغرينا قاهرين إىل ْلنا تحوَّ بالدنا، يف القهر أو الجوع أو املوت من هربًا أمريكا إىل جئنا
بأشدَّ الفلسطيني الشعب يقهرون بهم فإذا النازية قهرتهم اليهود، مثل نحن الشعوب.

فيهم. النازية فعَلتْه مما
ألذار: قلُت

املسيحيني من هتلر، عارضوا الذين كل قهرت بل فقط، اليهود تقهر لم النازية
أو االجتماعية بالعدالة املطالبني هم للنازية الرئييس العدو كان واألجناس. األديان وكل
الطبقة. أو الجنس أو العرق أو الدين عن النظر برصف األملاني، الشعب بني املساواة
أتباع من املالحدة، الشيوعيني أو األملاني، للنظام الخونة االشرتاكيني اسم هتلر عليهم أطلق
يضطهد لم األفران. يف حرًقا أو بالرصاص املوت عقابهم كان ماركس. كارل اليهودي
بالعدالة طالبوا ألنهم بل هتلر) مع تعاونوا اليهود (بعض بالتوراة آمنوا ألنهم اليهود هتلر
وغري األملان املسيحيني من ذاته للسبب غريهم اآلالف حرق وقد واملساواة. االجتماعية
اليهود مأساة استخدام أراد العرشين القرن خالل الربيطاني االستعمار لكن املسيحيني.
األوسط»، «الرشق عليها أطلق إسالمية، منطقٍة وسط يف يهودية دولٍة لزرع أملانيا) (يف
منطقتنا يف البرتول اكتشاف جلب «البرتول». األرض بطن يف الجديد الذهب عىل للسيطرة
االستعمار مندوبة إرسائيل دولة أصبحت األمريكي. اإلرسائييل األوروبي االستعمار حروب
االستعمارية الحروب عىل للتغطية الدينية الداخلية الحروب يُشِعلون املنطقة، يف األجنبي
االجتماعية. والعدالة الوطنية الوحدة ضد فتاك كسالٍح «الدين» استخدام تم البرتولية،
رغيف رسق فقري صبيٍّ يد تقطع دينية، نظًما لتصبح بالدنا يف السياسية النظم تغريت
تحرق وخارجيٍّا، داخليٍّا الحاكمة السلطة يف اللصوص كبار عن عينَيها وتُغِمض خبز،
األطفال يغتصبون الرجال كبار عن عينَيها وتغمض الحجاب، ترتد لم صغرية فتاٍة وجه
اإلماء أو الزوجات تعدد حق أو فقط، للرجل الطالق حرية اسم تحت الصغار، والبنات
زواج أو ت، املوقَّ الزواج أو املتعة، زواج اسم تحت أو نساء، من يمينهم ملكت وما لرجال،
القانون أو الرشع يعاقبهم ال للرجال، الجنسية الفوىض من مختلفة أشكاٌل وكلها الهبة،

الرشعيني». «غري األطفال من املاليني بالدنا يف أنتجت عليها،
دينية أنظمٍة ضحايا أصبحوا طعام، أو مأوى أو رعاية دون الشوارع يف أصبحوا
اسم تحت والشعراء املفكرين وتقتل األخالق، باسم الصغريات البنات تقتل أخالقية. غري
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فرق ال اإللهية، الذات أو امللكية الذات عىل التهكُّم أو الدين، من املعلوم عن الخروج
بينهما.

القاهرة، مدنية يف ٢٠٠٧م يناير ٢٨ األحد يوم صباح والنصف التاسعة الساعة يف
«الخروج بتهمة العامة النيابة إىل حلمي) مني الشاعرة وابنتي (أنا البوليس قادنا مرص،
بالطني ملطخة جدرانه املحاكم» «مجمع اسم النيابة مبنى يحمل الدين»، من املعلوم عن

الدم. وبقع والرتاب
مدى عىل املقهور املرصي، الشعب من ونساء رجال املخلوع الباب أمام يتزاحم
مكسورة ذابلة عيوٌن الحكام، امتصها ممصوصة ضامرة وجوٌه الفراعنة، منذ القرون
النيابة استدعتهم الفقرية، والنجوع واملدن القرى من جاءوا والنظام. البوليس كرسها
الربيء الغض الفتى هذا غريهم. اقرتفها جرائم ضحايا معظمهم أبرياء، واإلدانة، للتحقيق
من بدًال السجن تدخل الربيئة الزوجة هذه الهارب. أبيه من بدًال السجن إىل يأخذونه

الدينية. والدولة الحكم فساد يكشف مقاًال كتب الذي الصحايف هذا القاتل. زوجها
دار «هي» املؤنث بالضمري يل مقال يف هللا خاطبُت أنني ضدي املوجهة التهمة كانت

هللا»؟ «هي مقالك يف تقولني كيف كاآلتي: معي التحقيق
هللا؟» «هو أنت؟ تقول وماذا –

الكريم. كتابه يف جاء كما هو، باملذكَّر، يخاطب «هللا» جالله جل سبحانه نعم، –
كذلك؟ أليس روح، بل جسًدا ليس هللا –
جسد. له ليس روح سبحانه هللا نعم –

هذه تعرف أنك شك ال كذلك؟ أليس املؤنث، بالضمري تخاطب القرآن يف الروح –
الخطأ من ليس لهذا َربِّي﴾؛ أَْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن ﴿َويَْسأَلُونََك القرآنية: اآلية

جسًدا. وليس روح ألنه املؤنث بصيغة هللا مخاطبة
هللا كان «إذا القرآن: مع املتمشية املنطقية الحجة هذه يف يفكر طويًال املحقق صَمت
الفكرة يُقلِّب أخذ ربما أيًضا.» مؤنثًا هللا يكون أن بد فال القرآن يف مؤنثة والروح روًحا

يفعل. ماذا متحريًا رأسه يف
أصبح القاهرة. جامعة الحقوق، كلية يف القانون درس األربعني، حوايل يف شابٌّ إنه
يشءٍ بأي وليس واملنطق بالعدل يحكم أن املفروض العدل، وزارة يف العام للنائب وكيًال
أمامه، امللف يف يحملق أخذ ثم متحرية، بنظرٍة الطبية نظارته تحت من رمقني آخر.
حلمي. مني املتهمة اسم: يحمل آخر ملفٌّ جواره إىل السعداوي، نوال املتهمة اسم: يحمل
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الذي املايض، العام األم، عيد يف املنشور مقالها عن يسألها حلمي مني ابنتي إىل اتجه
هللا. رشع فيه خالَفت

القرآن ألن الدين؛ عن خروج وهذا حلمي» نوال «منى باسم مقالك عِت وقَّ أنِت –
لألم. وليس لألب النسب عىل يحض

وتُذاع عام، كل الدولة به تحتفل الذي الرسمي، األم عيد يف أمي تكريم أردُت أنا –
النسب بإلغاء أطالب لم أنا أبي. اسم مثل يل ًفا ُمرشِّ اسمها فجعلُت األم، عن األغاني فيه
يف األم يضع الذي اإلسالم جوهر مع يتمىش وهذا أمي، اسم إليه أضفُت لكني األبوي
أطفالها أجل من وتموت تعيش األم األمهات. أقدام تحت والجنة األب، من أعىل مرتبٍة
يترشد ملاذا األحيان، معظم يف نفسه أجل من ويموت يعيش واألب األحيان، معظم يف
األمهات بآالف املحاكم تمتلئ ملاذا مسئوليته؟ عن األب لتخيل الشوارع يف األطفال ماليني
باألغاني األم بعيد االحتفال يكون ملاذا وأنانيَّتهم؟ اآلباء فساد بسبب وأطفالهن املكلومات

األمهات؟ إلنصاف الجاد بالعمل وليس فقط
للمحقق: وقلُت بها فِرحُت األم، هذه صلب من الفتاة هذه نعم بفخر، ابنتي رمقُت
للتحقيق ل تُحوَّ أن ال الكربى، األدبية بالجائزة حلمي منى الدكتورة تحظى أن املفروض
فساد ومعه الحسبة قانون تفىشَّ حيث أستاذ، يا الظالم عصور إىل نعود نحن النيابة. يف

الدين. ورجال الحكم
انرشي واكتبي، ابنتي يا اكتبي لها: قلُت النيل. شاطئ عىل نتمىشَّ ابنتي مع خرجُت

والدولة. الدين رجال سلطة تهابي وال املظلمة، العقول أضيئي العالم، يف أشعارك
االبتدائية: املدرسة يف وهي «أمي» اسم تحت قصيدة ابنتي كتبَت

أتكحل كيف وليس السماء، يف عاليًا رأيس أرفع كيف أمي، علََّمتْني طفولتي منذ
أو أُغطِّي كيف وليس الطريق، يف أميش وأنا بعقيل أزهو كيف الرجال، ألغري وأتعطر
للشارع تخلَّوا رجال وكم املجيد، وعملها واسمها بأمي أفخر أنا الخليع. جسدي أكشف

وحيد! طفٍل عن
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٣

بورتالند مدينة شاطئ رمال فوق وأنا نهاية، ال ما إىل برصي تحت يمتد األطلنطي املحيط
٢٠٠٣م عام قضيُت كندا. حدود عىل املتحدة، الواليات شمال أقىص «ميني» والية عاصمة
صغرية جزيرٍة يف عشُت ميني) جنوب (جامعة ميني سازيرن جامعة يف زائرة أستاذًة
من السفينة تنقلني بالفريي. الجامعة إىل أذهب أيالند»، «بيكس اسمها املحيط داخل
بالخطوة الساعة مسافة أميش دقيقة، وثالثني خمس يف املدينة شاطئ إىل الجزيرة شاطئ
الجزيرة، حول اليومية رياضتي يف أميش الباكر الصباح يف الجامعة. إىل ألصل الرسيعة
يف أعيش كأنما الجزيرة، تظلِّل التي األشجار وغابة املحيط مياه بني الدائري الطريق يف

سينمائي. فيلٍم يف أو حلم
كواليٍة االتحاد إىل انضمت ،٢٣ األمريكية الوالية ١٨٢٠م عام «ميني» والية أصبحت
ميزوري تُعترب ميزوري. والية منها أخرى لوالياٍت حدث كما عبيد كوالية وليست حرة،
أي اإلنجيل» حزام ة «ُرسَّ اليوم ونها يُسمُّ للمسيحية، وتعصبًا عنرصية الواليات أكثر من

األصولية. املسيحية الكتلة مركز
شبابٍّ عن هنا الناس يحكي العبودية، ضد تاريخ لها تحرًرا، أكثر «ميني» والية لكنَّ
تحطَمت «ميني»، جزيرة إىل سفينة فوق بالسالسل مقيًدا جاء «دارنج» اسمه أفريقي
الشاب لكن غرًقا، يموت أن األبيض السيد الكابتن كاد الشاطئ، إىل الوصول قبل السفينة
وأعطاه سالسله فك بأن الكابتن كافأه نادرة، وإنسانيٍة بشهامة أنقذه بالسالسل املقيَّد

حرِّيته.
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خطر من الجزيرة حرر أن بعد بطًال أصبح دارلنج األفريقي الشاب إن القصة تقول
منها أنجب سندريال، مثل بيضاء جميلة لعروٍس زوجوه جميًعا، قتلها املفرتسة، الدبب
متعددة. عناَرص من خمري مزيٌج بل سوداء، وال بيضاء ليست برشتهما جميَلني، ولَدين
«ميني» والية يف حدث املختلط الزواج ١٨٤٧م، عام حتى الجديد املتطور دارنج انترشنسل
إليها هرب كما األخرى، الواليات يف والهوان العذاب من السود إليها يهرب كان غريها، قبل
نزحوا وصيادون األمريكية، السلطة ف تعسُّ من الحمر) (الهنود األصليون أمريكا سكان
مجتمع عليها أطلقوا واأللوان. األجناس اختلَطت الجزيرة هذه يف كثرية، بلداٍن من إليها
ساكسن األنجلو الدم تهدد سوف أنها روا تصوَّ الجنوبي، الزنجي الدم ومسكن مارون،

النقي.
يعودون كانوا البيض السفن ربابنة أن الجزيرة، تاريخ عن كثرية حكاياٌت دارت
هجماِت من الجزيرة عانت الكاريبيان. من سوداوات وعشيقاٌت مومسات ومعهم إليها
يف سجنوهم وامرأة، رجًال ٦٠ خطفوا الهجمات إحدى يف النقي، الدم ذوي العنرصيني
املدرسة، وُهدمت جميًعا قتلوهم ثم املتخلفة، العقول أو للمجانني «ميني» مدرسة مبنى

النقي. الدم ذوي من ساكسن األنجلو وحشية كشفت كربى فضيحًة كانت
عىل نفسها تفرض العنرصية ظلَّت لكن املأساة، هذه الجزيرة نِسيَت عام مائة بعد
نسٍل من أو سوًدا أطفاًال البيضاء األُرسة تتبنى أن يمنع قانوٌن منها القوانني، بعض
الوضع بآالم جاءت حني ١٩٥٩م، مايو ١٠ يوم حتى سائًدا القانون هذا ظل مختلط.
خمرية طفلًة «مرييس» مستشفى يف ولَدت أسود، رجٌل ومعها بيضاء، امرأٌة الوالية إىل
الطفلة تَر لم الدم. املختلطة الطفلة تتبنى أن أُرسة ألي يكن لم فيكتوريا، تْها سمَّ اللون
أثناء الجنود من واحد رويل، اسمه أسود رجًال وتزوجت أمها ترَكتْه أبًدا، األسود أباها
فيكتوريا، بأم التقى حني «ميني»، شوارع يف يتمىش إجازة يف كان الثانية، العاملية الحرب
كتبَت معروفة، بالية راقصة رويل، فيكتوريا اسمها أصبح أمها، زوج اسم الطفلة حملت
ذات األطلنطي، الشاطئ عىل الجميلة الجزيرة تلك يف هناك، كنُت حني ونَرشتْها مذكِّراتها

الشمس. تحت املتألقة البيضاء والثلوج العبودية، ضد املجيد التاريخ
عام يف الشاطئ هذا إىل وصَلت أفريقيا، من العبيد تحمل سفينة أول صورة أستعيُد
تحكم ظلَّت العنرصية لكن ١٨٦٥م، عام رسميٍّا الرق األمريكي الدستور ألغى ١٦١٤م،
بإنهاء ١٩٦٥م عام العليا املحكمة أمر صدر املسيحي. األبوي الطبقي النظام ضمن أمريكا
واملظاهرات فيتنام، حرب يف أمريكا هزيمة بعد والسود، البيض بني العنرصي الفصل

إكس. ومالكوم كينج مارتن بقيادة التفرقة ضد
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طول األرض تغطي الثلوج الحاني، الدفء مع يوليو منتصف يف مرشقة الشمس
دفء أعشق لكني أحيانًا، الثلج فوق السري أُحب الخريف. من وجزءًا والربيع، الشتاء
أرُقبه املحيط، هذا يف السباحة أستطيع ال الصيف، عز يف باردٌة املحيط مياه الشمس،
تبدو البعد من الشاطئ. عند املنكرسة الصغرية األمواج إىل قدميَّ أمد بحذر، الشاطئ من
٤٠٠ تحمل الواحدة السفينة كانت األمواج، هذه تحت العبيد من غرق كم مخيفة، األمواج
يتكدس حيث السفينة، قاع يف شديًدا الزحام كان واألطفال، والرجال النساء من عبد
ف للتخفُّ املحيط، إىل العبيد تجار بهم يُلقي أو املرض، أو بالجوع بعضهم يموت العبيد،
نصفهم يموت ،٤٠٠ ال من أحياءً فقط ١٠٠ الشاطئ إىل يصل الطريق، أثناء الحمل من

الشاطئ. عند واألحراش الغابات يف الهروب أثناء بالرضب، أو بالرصاص
كيف أفريقي، كعبٍد حياته قصة حكى جذور»، = «روتس هييل أليكس رواية قرأُت
يف دوًرا الروايات، من وغريها الرواية لعبت أمريكا. إىل املحيط َعْرب ونقلوه جدَّه خطفوا
وكتابات اإلنجليزية، إىل «بريخت» أعمال ترجمة مع الزنوج، تحرير بقضية الوعي رفع
أبطال بقيادة والعنرصية، الظلم ضد والتمرد، الثورة َعت وشجَّ العقول أضاءت أخرى

الزنجية. الحركة
أبطال.» إىل حاجة يف التي األرض هي «بائسٌة العبارة: هذه قال بريخت

مدينة قلب يف العالم. يف املقهورين ملاليني أدبيٍّا فكريٍّا منربًا بريخت أدب أصبح
أدبي ثقايف ملتقى فورام»؛ «بريخت والسود البيض من الثورية الحركة أنشأت نيويورك
أو اللون أساس عىل البرش، بني تفرقة أي ضد والكفاح العنرصية، مقاومة إىل يدعو فني،
من والفنانون املثقفون فورام بريخت حول ع تجمَّ الطبقة. أو الدين أو العرق أو الجنس
واإللحاد، الشيوعية بتهمة الحاكمة السلطة طاردتهم والشباب، والنساء والبيض السود
ُدعيُت وقد اليوم. حتى يعمل وظلَّ القهر قاوم فورام بريخت لكن الوطنية، الخيانة أو
يوم أو العاملي املرأة يوم يف كلمتي إللقاء املاضية، السنني خالل امللتقى هذا إىل مرات عدة
فلسطني يف الحرب ضد أو النووي، التسلُّح ضد مظاهرة يف أو العنرصية، أو الرق إلغاء

غريهما. أو العراق أو
واضُطر ،(١٦ رقم األمريكي (الرئيس لنكولن أبراهام عهد يف األهلية الحرب قامت
يف اغتياله حتى والعبودية للرق مؤيًدا ظل أنه إال ١٨٦٣م، يف بقراره العبودية إلغاء إىل
العملية بالنتائج تُخترب الحقيقة أن بمعنى براجماتيٍّا، لنكولن كان ١٨٦٥م، أبريل ١٤
االتحاد هدفه كان بل العبيد، تحرير يهمه يكن لم املطروحة، لألفكار أو لإليديولوجية
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أخر، بمعنًى االختالفات؛ عن النظر برصف الصفوف د يُوحِّ أن الواليات، بني الوحدة أو
والعنرصية، األبوية الطبقية املشاكل تجاهل أو والفقراء، والنساء الزنوج مشاكل تجاهل
السياسية املقاييس مزدوج لنكولن أبراهام كان األمريكية. املتحدة الواليات إنشاء أجل من
إىل الرباجماتية تُؤدِّي والرشق، الغرب يف الحكام من وغريه كلينتون بيل مثل واألخالقية

واألخالق. املبادئ غياب وبالتايل االزدواجية
«بيل األمريكي الرئيس أخالق فساد عن لوينسكي» «مونيكا الرسية العشيقة كشَفت
الرسية العشيقة هيمينجز» «سايل كشَفت كما العرشين، القرن من التسعينيات يف كلينتون»
املجهولنِي أطفاله عن إيه) إن. (دي. بحوث كشفت ثم «جيفرسون» األمريكي للرئيس
أخالقية فضيحٍة عن اإلعالم وسائل تعلن يوم كل هيمينجز». «سايل السوداء جاريته من
الرجل اقرتب كلما الربملان، أو الشيوخ أعضاء أو الحكام ألحد رسية عشيقٍة أو جديدة،
الرباجماتيني. الرجال حياة يف أعظم كان خفي وما صغرية، بفتاٍة تعلَّق القرب إىل منهم

براجماتية وكانت املسيحية، األبوية الرأسمالية لتدعيم أمريكا يف نشأت الرباجماتية
من الثالثينيات (خالل روزفيلت فرانكلني ومعارصه األمريكي، الفيلسوف ديوي» «جون
الصناعية الرأسمالية نواقص تحسني أراد ثورية. وليست إصالحية العرشين)، القرن
املسيحية واستخدام والحرب، واالستغالل الربح عىل يقوم كنظاٍم إسقاطها وليس املبكرة،
الدين أساس عىل الناس بني والتفرقة العنرصية عىل تقوم عبودية، أبوية طبقية كعقيدٍة

والطبقة. والجنس
حتى «لنكولن» من يشعلها: الرباجماتي الحاكم فإن أمريكا صالح يف الحرب كانت إذا
اإلنسانية املبادئ مراعاة دون األمريكية، القومية للمصالح تحقيًقا واالبن، األب «بوش»
الحروب تتوقف لم لهذا الشعوب؛ بني واملساواة العدالة تقتيض التي الدولية، والقوانني

األمريكية. العسكرية الرتسانة بقيادة العالم، يف االستعمارية
يحصل األمريكي الشعب من ٪١ والفقراء، األغنياء بني الهوة تزداد أمريكا داخل يف
لتحقيق اإلرهابية الدينية التيارات كل أمريكا ع تُشجِّ القومي، الدخل من ٪٢٠ عىل
القوى ومنها إرسائيل، لتدعيم واملسيحية اليهودية القوى منها االقتصادية، مصالحها

الذكورية. الرأسمالية يُعادي من كلِّ لرضب اإلسالمية
تاريخ يغرق االستعمارية، املزدوجة القيم اإلنجليز آبائهم عن األمريكيون ورث
حربان قامت ١٦٤٢م) أحداث (بعد ١٧ القرن يف والحروب. والدم الفساد يف بريطانيا
١٦٦٠م، أحداث كرومويل، سنوات ١٠ ثم األول، شارلز امللك رأس بقطع انتهتا أهليتان

232



املحيط وراء ومذكِّراتي ذكرياتي

عالج الذي ١٦٦٦م، لندن يف األعظم الحريق ثم ١٦٦٥م، لندن يف األعظم الطاعون ثم
الرصاعات تُكفَّ لم ١٦٨٩م، يف الدستورية امللكية أعلنت ١٦٨٨م، ثورة قامت ثم الطاعون،
األنجليكانيني وبني والرومان، الكاثوليك بني الحروب تُكفَّ لم والربملان، امللوك بني

الدماء. من بحور واإلنجليز، واأليرلنديني االسكتلنديني وبني والبيوريتانيني،
يف الشمال من شواطئها إىل اإلنجليز بمجيء أمريكا إىل الدماء بحور انتقَلت
اإلنجليز بني الحروب تُكفَّ لم الجنوب، يف وكارولينا فلوريدا شواطئ وإىل نيوإنجالند،
بخمسني اإلنجليز قبل الفرنسيون جاء والهولنديني، الفرنسيني املهاجرين من وغريهم
امليسيسبي نهر إىل سال» «ال الفرنيس القائد ذهب ١٦٨٢م عام يف ١٥٦٠م. عام يف عاًما،
«الكيبيك» من فرو تاجر سال» «ال كان فرنسا، يف XIV لويس امللك لصالح غزوه محاوًال
عن خاطئة خريطًة للملك ليُقدِّم فرنسا إىل سال» «ال سافر كندا، يف الفرنسية املستعمرة
املستعمرة ميكسيكو» «نيو والية يف الفضة مناجم من قريبًا النهر ترسم امليسيسبي، نهر
عىل للسيطرة واإلسبان اإلنجليز ضد الحرب الفرنيس امللك ابن األمري واصل اإلسبانية.
وأنشأت ١٧١٨م، عام امليسيسبي دلتا عىل بالسالح السيطرة واستطاع الشمالية، أمريكا
نوفيل «ال مدينة وتأسَست املكسيك، خليج من بالقرب لويزيانا، والية يف مستعمرتها فرنسا
تحت أورليانز» «نيو إىل اسمها يتغري أن قبل ١٧١٨م، العام هذا لها عاصمة أورليانز»
واألمريكيني واألملان واإلسبان واإلنجليز الفرنسيني بني حروب بعد اإلنجليز، سيطرة

وفرجينيا. كارولينا مثل أخرى واليات من جاءوا الذين املستوطنني،
مركًزا أصبَحت أورليانز، نيو إىل تباًعا تصل األفارقة بالعبيد املحملة السفن كانت
باألرض العمل يف العبيد تسخري عىل العبودية، عىل القائمة الجديدة األمريكية لإلمرباطورية

أخرى. والياٍت إىل هربًا الفرار أو املوت، حتى
اإلسبانية اإلمرباطورية كانت ١٧٩٩م، نوفمرب يف فرنسا يف الحكم إىل نابليون جاء
إىل لويزيانا والية إلعادة كارلوس امللك مع ا رسٍّ نابليون تفاوض ١٧٩٠م، منذ تتساقط
نابليون، خطة جيفرسون» «توماس األمريكي الرئيس اكتشف ١٨٠١م عام يف فرنسا.
من بدًال جيفرسون معه تفاوض عسكريٍّا، قويٍّا كان نابليون لكن ه، ضدُّ للحرب فاستعد
ليشرتي ا رسٍّ فرنسا إىل األمريكي السفري سافر باملال، أورليانز نيو مدينة رشاء عىل الحرب
من هايتي وتحرََّرت الكاريبيان، جزر يف هزيمته يعاني نابليون كان نابليون، من املدينة
باستعداد األمريكي السفري فوجئ املستقلة، هايتي جمهورية وأعلنت الفرنيس، االستعمار
الجنوب من كلها، لويزيانا والية لبيع بل وحدها أورليانز نيو مدينة لبيع ليس نابليون،

املسيسيبي. نهر مجرى كل كندا، يف الشمال إىل املكسيك، خليج عند
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السود، للعبيد واالضطهاد القهر زاد واإلسبان، الفرنسيني بدل أمريكان األنجلو حكم
هذا أصبح أورليانز، مدينة قلب يف الكونجو» «ميدان من العبودية ضد املقاومة بدأت
الخطب يلقون الثائرون، العبيد يتجمع حيث املكان ١٨٥٠م حتى ١٧٥٠م من امليدان
األفريقي، رقصهم وإيقاع النارية، بكلماتهم امليدان يرتج الثورة، إىل الداعية والقصائد
املدينة. يرجَّ كان الرقص إيقاع أنَّ بمعنى « «يرجُّ تعني «روك» كلمة رول»، أند «الروك
أورليانز نيو يف الكونجو ميدان يف ١٩٤٧م عام رول أند الروك لرقصات األساس بُني هكذا

١٧٥٠م. عام
موسيقى ١٨٠٣م، منذ ا هامٍّ وفنيٍّا وثقافيٍّا اقتصاديٍّا مركًزا أورليانز نيو أصبَحت
السود ثقافة والزمان، املكان ر تطوُّ املوسيقى تحكي سنة. ١٨٠٠ خالل َرت تطوَّ الجاز
سفينٍة أول «سرييول»، اسم عليهم أُطلق متعددة، أجناٍس من خليًطا كانوا املدينة، يف
السنغال، نهر ومن الفرنيس. الحكم أوائل «بنني»، من العبيد حمَلت شاطتها عىل رست
والبلوز. الجاز موسيقى أساس كانوا وغنائهم، املوسيقية، بآالتهم أورليانز نيو إىل جاءوا
الرقص انتقل واملزمار. والرق الطبلة ومعهم اإلسباني، الحكم إبَّان جاءوا الكونجو من
نيويورك، يف الزنوج حي هارلم إىل هافانا من كوبا، إىل أفريقيا من والغناء واملوسيقى
منذ أورليانز، نيو يف الكونجو ميدان يف بدأت كلها وغريها، األفروكاريبيان موسيقى
الطبلة تزاوجت وأمريكية، أوروبية آالٌت دخَلتها واملكان، الزمان َعْرب َرت تطوَّ ١٧٥٠م،
وأنواٍع البرش، من جديدٍة فصائَل إلنتاج السود مع البيض وتزاوج والكمنجة، الجيتار مع

والغناء. والرقص املوسيقى من متطورة
والجنوبية، الشمالية أمريكا داخل سافرُت هايتي، وإىل الكاريبيان جزر إىل سافرُت
مدينة يف األطلنطي املحيط يف سبحُت والربازيل، املكسيك إىل كندا يف الشمال أقىص من
األجناس كل خالطُت وفلوريدا، كارولينا شواطئ عىل الشمس تحت تمدَّدُت نيويورك،
اإلنسان داخل األجناس تعدَّدِت كلما الدماء، باختالط اإلنسان يتطور كم أدركُت واأللوان،
هي النقية الهوية الحي، الواقع يف موجود غري الدم نقاء إنسانية. أكثر وأصبح ى، ترقَّ

العنرصية.
املزارعني، الفرنسيني آالف هرب (١٧٩٦–١٨٠٤م) هايتي يف االستقالل حرب أثناء
الالجئني آالف وأيًضا وسرييول، وملونون سود األجناس، من خليٌط أيًضا املوت من هرب
دومنيك، سان من جميًعا هربوا كوبا، يف اإلسباني الحكم من فروا الذين الكوبيني
املدينة إثراء تم أورليانز، نيو أهل ضمن وأصبحوا الدم، يف الغارقة الكاريبيان املستعمرة

234



املحيط وراء ومذكِّراتي ذكرياتي

ثقافة عن غريبة املدينة هذه وظلَّت البرش، من النادر الخليط بهذا والفنون والثقافة
الحديثة. األمريكية الحضارة عليها أُطلق ما لها روََّجت التي األمريكية الكاوبوي

الثقافة هذه أمريكا حكام توارث والخداع. القتل عىل الكاوبوي ثقافة تنطوي
تومس استخدم إيه». آي. «يس. ال نوع من التجسس مؤسسات عىل حكمهم بنَوا املخادعة،
له يُقدِّم كان «توسان»، لزعيمها عدائه رغم هايتي، يف الثورة إلحباط الخداع جيفرسون
لكن أخرى، خديعٍة إثر السجن يف توسان مات ثم نابليون، قوة إلضعاف خلسة السالح

االستقالل. حتى توسان موت بعد استمرت هايتي يف الثورة
االستيالء يف نجح ألنه بالدم؛ امللطخ األمريكي التاريخ يف بطًال جيفرسون أصبح
قرشٍة تحت ُعنرصيَّته يُخفي عنرصيٍّا جيفرسون وكان الفرنسيني، من لويزيانا والية عىل
إنهاء يعلن قراًرا إصداره رغم ، الحيِّ الواقع يف العبيد تسخري واصل اإلنسانية، من ناعمة
عام يف النبيلة. املسيحية األخالق عن بالحديث يُغلَّفه فكان األخالقي فساده أما العبودية.
الحديث العلم لوال السوداء جاريته من املجهولني أطفاله يكشف أن ألحد يكن لم ١٩٩٨م

إيه. إن. الدي. وأبحاث
بقيادة الشعبية الحركة ضغط تحت العبيد تجارة بريطانيا منَعت ١٨٠٧م عام يف
جزءًا أورليانز نيو وأصبحت نابليون من لويزيانا والية جيفرسون اشرتى منذ الكويكرز.
منع تم ١٨٠٨م عام جيفرسون عهد يف األمريكية. اإلمربيالية القوة تصاعدت أمريكا، من
يف لتسخريهم أمريكا، داخل العبيد تجارة انتعَشت فقط، الخارج من بالعبيد التجارة

وتكساس. ولويزيانا واملسيسيبي ألباما يف القطن، خاصة الزراعة،
،١٩ القرن من األول النصف يف مليون ٤ إىل ٩٠٠٠٠٠ من الزنوج العبيد أعداد زاد
السخرة عىل يقوم االقتصاد أصبح بالقوارب، أورليانز نيو إىل فلوريدا حول من نزحوا
الجارية والغنم. البقر مثل السوق يف العبيد بيع من املتجمع املال رأس وعىل األرض، يف
تجلب العبيد سوق كانت قرض، أو كسلفة تُقدَّم أو تُباع دوالر، ٧٠٠٠ ثمنها كان السمراء
دوالر، بليون ٤ والجواري العبيد سوق جلبت ١٨٦٠م عام يف األرض. من أكثر أرباًحا

كله. األمريكي الدخل أضعاف سبعة
معركة بعد األهلية، الحرب حتى املتوحشة العبودية لهذه مركًزا أورليانز نيو ظلَّت
املدنية الحركة ثم األهلية، الحرب تصاعَدت أمريكا، وهزيمة ١٨١٥م، عام أورليانز نيو
مدى عىل العبودية ضد مظاهرات يف والبيض السود من املاليني وخروج السود، لتحرير
منتصف يف كينج، لوثر مارتن الدكتور الحركة قائد اغتيال حتى عاًما، وخمسني مائة
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بفعل اآلالف غرق من املدينة بها مرت التي املآيس رغم العرشين، القرن من الستينيات
تزايد أو املسيسيبي، نهر فوق السدود انهيار أو املحيط، من القادمة الهاروكينات
للثقافة مركًزا أورليانز نيو مدينة ظلَّت املتوحشة. الرأسمالية أزمات مع والبطالة الفقر
اإلمرباطورية أركاَن رول أند الروك رقصها إيقاُع يرجُّ والغناء. واملوسيقى والفنون،
أجل واشنطن. العاصمة يف املتينة األبيض البيت جدران يهزُّ املنيعة، وقصورها األمريكية
أتكون العبودية، من األمريكية اإلمرباطورية منه خرَجت الذي «املهد» أورليانز نيو كانت

أيًضا؟ «مقربتها»
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إندونيسيا املحيطيف ذكريايتوراء
أخرى وبالٍد

٢٠٠٦م خريف

الزجاجية النافذة خالل من أتأملها األشجار. غابة فوق سيوًال تنهمر وأمطار عواصف
إثيوبيا، أوغندة، يف أفريقيا؟ جنوب يف جورجيا؟ غابة أطالنطا؟ يف أنا؟ أين الكبرية،
كوريا، اليابان، النرويج، أسرتاليا، كندا، الربازيل، إيران، الهند، إندونيسيا، السنغال،
حتى أكون أين أعرف أكاد ال متشابهة. واألمطار واألشجار البالد تبدو السودان؟ طشقند،
أذهب أين فيها ل أُسجِّ ية، رسِّ بمفكرٍة أحتفظ طفولتي منذ اليومية. مفكرتي إىل أنظر
الدائمة صديقتي هي مفكرتي محرمة. أفكاٍر من لعقيل يخطر وما األنظار، عن بعيًدا
عقيل تطور فضيلة. واإلثم إثًما، الفضيلة أصبحِت اآلثمة، الطفولة أرسار يل تُعد لم األبدية.
بالدنا يف ليس البديهة، ويقتلون عقولنا يحطمون كم الخديعة. واكتشفُت الزمن مرور مع
الخديعة أن أدركُت الخمس، القارات يف البالد، كل إىل سافرت كله. العالم يف بل فقط
ريعان يف املقتولة أمي حتى الخطيئة، أصل حواء جدَّتي منذ والسماء، األرض قانون هي

بالفضيلة. الشباب
للمرسح الدويل للمؤتمر االفتتاح كلمة ألقيُت إندونيسيا، يف كنُت ٢٠٠٦م نوفمرب ١٩
ألقيُت أن بعد نوفمرب). ٢١ إىل ١٩) فقط أيام ثالثة قضيُت جاكرتا. يف النسائي
وقفوا البالد كافة من والرجال النساء مئات الواسعة، القاعة يف التصفيق هزَّني الكلمة
بالقبالت. يغُمرنني اإلندونيسيات الشابات عيلَّ وهجَمت دموعي، فاضت حتى قون يُصفِّ
الحجاب فرض ضد والشباب الشابات يقودها كبرية إندونيسيا يف شعبية حركٌة هناك
مرسحية كاتبٌة املؤتمر رئيسة اإلندونييس. الدستور أسلمة وضد اإلندونيسية، املرأة عىل
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اإلندونيسية باللغة اسمها وموسيقية، املرسح يف ممثلة فنانة ابنٌة لها «راتنا» اسمها
الحاكم شارك ورقص، وغناء عشاء حفل إىل جاكرتا حاكم دعانا بالحرية». أحلم «أنا
لحن إيقاع عىل رقصُت معه. للرقص دعاني ثم الشباب، من كواحد والغناء الرقص يف
للحاكم قلُت العني.» نور يا واألخرية األوىل رقصتي معي «ارقيص تقول: إندونيسية أغنيٍة
ربيع يف ونحن األخرية وملاذا املوسيقي: باإليقاع األرض عىل تدبَّان وقدماه اإلندونييس
الخامسة يف كنُت الرقص. حلبة يف واملشاركات املشاركني وجميع الحاكم ضحك العمر؟
مثل الساعة ونصف ساعة رقصُت لكني اإلندونيسية، الليلة تلك عمري من والسبعني

ماذا؟ أم الشباب؟ إلينا تعيد بالحرية السعادة أهي العرشين، يف شابَّة
وتراب، وعرق ورطوبة وحر زحام جاكرتا، شوارع يف راتنا مع التايل اليوم تجولُت
حزينة، شاحبة، الوجوه ذابلة، العيون أغسطس. يف القاهرة شوارع يف أسري كأنما
امليدان من اقرتبنا حني الوجوه َت تغريَّ بالدنا. يف الناس وجوه تشبه ممصوصة، مرهقة،
والنساء الرجال آالف واألمل، بالحماس متقدة بل حزينة ذابلة تعد لم العيون، وتغريت
الالفتات رافعني وامليدان، الشوارع يسدون صفوًفا، صفوًفا يسريون والشابات، والشباب
وإرسائيل االستعمارية، وأمريكا بوش جورج ضد يهتفون اإلندونيسية، باللغة والشعارات
الجماهري انظري، لنا، بوش جورج زيارة بسبب املظاهرات هذه راتنا: وقالت الصهيونية،
جاء قالت: جاكارتا؟ يف هنا بوش جورج مندهشة: سألتُها الفاسد. بالبيض موكبه تقذف
مصادفٌة قلت: املؤتمر، يف انشغالنا بسبب األخبار نسمع لم باألمس، إلندونيسيا زيارة يف
يقذفه اإلندونييس الشعب برؤية ألستمتع هنا، وأنا جاكرتا إىل بوش جورج يأتي سعيدة،
نتمتع نحن باإلعالم، مخدوع غري واٍع هنا الشعب راتنا: وقالت والطماطم. الفاسد بالبيض
واإلبداع واملوسيقى، املرسح يف تفوََّقت اإلندونيسية املرأة أيًضا. واجتماعية سياسية بحريٍة
هنا القانون الحرية». أحب «أنا اسم ابنتي عىل أطلقت الحرية. بسبب املجاالت كل يف
أبيها اسم ابنتي تحمل ال ألطفالها، األسماء من تشاء ما تعطي أن يف الحق األم يعطي
ترقص جميلة، رشيقٌة ابنتها للحرية. حبنا يؤكد أجمل آخر اسًما تحمل بل أمها، اسم وال
بابنتها األم تفخر طويًال، الجمهور لها يصفق املوسيقى، وتعزف وتغني املرسح عىل
األم فيه تحظى يوم يأتي هل حياتي. يف سمعتُه اسم أجمل الحرية» أحب «أنا املسماة
والدينية السياسية الحريات من بقْدر تتمتع إندونيسيا اإلندونيسية؟ األم بحرية املرصية
واألعراق، األديان متعددة نسمة، مليون ٢٣٥ من أكثر سكانها بالدنا، يف هو مما أكرب
عهد يف الهجري األول القرن يف اإلسالم دخلها .(٪٩٠ (حوايل باإلسالم يؤمنون أغلبيتهم
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الهولندي لالحتالل إندونيسيا خضعت العرب. واملالحني التجار َعْرب عفان، بن عثمان
رئيس أول ١٩٤٥م. عام استقاللها نالت حتى للتحرر وناضَلت الياباني، االحتالل ثم
يجعل مدني دستوٍر أرصعىل السيايس، الديني التطرف حارب سوكارنو أحمد إلندونيسيا
تكون أن سوكارنو رفض لهذا الدين؛ أساس عىل املواطنني بني يُفرِّق ال للجميع، الوطن
القوى لكن َرت، وتطوَّ الدولة َدت توحَّ هكذا الدولة. يف الترشيع مصدر اإلسالمية الرشيعة
سوهارتو حكم وجلبوا سوكارنو بحكم أطاحوا الداخل يف وأعوانها الخارجية االستعمارية
عىل َظهَرت ١٩٩٨م عام يف اإلندونييس. الشعب لتقسيم الديني التصاُعد ع شجَّ الذي
التي اإلسالمية والجمعيات األحزاب فيها بما الدينية، السياسية األحزاب عرشات الساحة
يف الحرَّة غري االنتخابات وساعدتها ب، وتعصُّ وجهل طائفية رصاعاٍت يف الناس أغرَقِت
تزايُد أن إال ٢٠٠٤م، انتخابات يف األصوات من ٪٤٥ كسب عىل السائد الوعي عدم ظل
الدينية القوى هذه َرضبَت املدنية الشعبية واملقاومة الديني غري التعليم وتطوير الوعي
ويزداد ،٪٣٠ إىل األصوات من جمعوه ما نسبُة فَهبَطت ٢٠٠٩م، انتخابات يف السياسية

مًعا. واالستعمار الدين براثن من إندونيسيا لتحرير يوم وراء يوًما الوعي
والعرشين. الواحد القرن يف الجديد االستعمار من اآلخر الوجه الدين أصبح

أن مفاده املرصية، الصحف يف خربًا قرأُت القاهرة، إىل عودتي خالل الطائرة، يف
أنَّ ترصيحه بسبب الدين، من املعلوم عن بالخروج متهم حسني) (فاروق الثقافة وزير
النظام يتعاون اإلسالم، اسم تحت الوراء إىل مرص تعود اإلسالم. من ليس املرأة حجاب
الجهل. يف الناس وإغراق الشعبية القوى لرضب والدين الجديد االستعمار مع الحاكم
األمريكية السيطرة من البالد تحرير قضية عن الحجاب بقضية مرص يف الناس يتلهى
التحرُّر طريق عىل إندونيسيا سبَقتْنا هل املرصية. الحاكمة السلطة يف وأعوانها اإلرسائيلية،

والدين؟ الجديد االستعمار الخبيثنَي: التوءَمني براثن من واالستقالل
الرحيل. يف أُفكِّر حتى القاهرة إىل أعود إن ما يوم، وراء يوًما تشتد الوطن يف غربتي
كلمتي سأُلقي الطائرة. يف نفيس وجدُت حتى إندونيسيا من عودتي عىل يومان يمِض لم
اإليطالية املضيفة تمر ٢٠٠٦م). نوفمرب ٢٧ إىل ٢٤) روما يف الدويل االجتماعي املنتدى يف

الغربة. يعالج مرشوب أي قلُت: سيدتي؟ يا ترشبني ماذا املرشوبات: بعربة
سألتُها: يل، ابتسَمت أمامي، املقعد يف املضيفة جلَسِت اإلقالع أثناء

إيطاليا؟ من أنت
األوطان الجميع فوق الجو، يف الطائرة، يف حياتي وطن، يل ليس لكن روما، يف ُولدُت

بالغربة. أشعر ال لهذا هللا، مثل مكان، ال ويف مكان كل يف وطني
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إىل تشري وهي املضيفة فقالِت اللحظة تلك يف عنيفة ارتجاجاٍت الطائرة ِت ارتجَّ
أقول فأنا سيدتي يا تقلقي ال لكن الطائرة، بإسقاط يُهدِّد لهذا كالمي يعجبه ال السماء:

واحدة. مرًة تسقط ولم عاًما، عرشين منذ الكالم هذا
نشعر الغربة: عن هيجل كلماِت تذكرُت األبيض، البحر فوق السحب، فوق أُحلِّق وأنا
وقال األحداث. مجرى يف التأثري أو مصرينا تغيري عىل القدرة نفقد حني االغرتاب أو بالغربة
مستوى إىل بالعامل يهبط الذي الرأسمايل النظام ظل يف عامة حالٌة االغرتاب ماركس:
أجل من بل نفسه أجل من يعمل ال ألنه وحجمه إنتاجه قوَّة بازدياد غربته تزداد السلعة.

غريه.
قًوى تتحكم حيث الرأسمالية للمجتمعات عامة سمٌة االغرتاب إن قال: فيرب ماكس
أن يشعر الذي اإلنسان حالة االغرتاب هايدجر: وقال الحياة. نواحي بجميع إنسانية غري
اإلنسان شعور االغرتاب سارتر: وقال بنفسه. قراراته يصنع ال ألنه أصيل؛ غري وجوده

حريته. تأكيد عن يعجز حني
املفكِّر أو الثائر املتمرد أو املطحون الفقري بها يشعر الوطن عن الغربة قال: أبي
ال املرأة لنفيس: وقلُت وزوجها. أبيها بيت يف بالغربة املرأة تشعر أمي: وقالت املطاَرد،
أشعر ألهذا فيه، نعيش الذي العالم وهو الديني، الطبقي األبوي النظام ظل يف لها وطن

مكان؟ كل يف بالغربة
والدولة الدولة، سلطة أمام عاجزة مغرتبة، شعوٌب العربية، البالد سكان مليون ٣٠٠
عن الناس لتعمية األديان السلطة أصحاب يستخدم الخارجية. القوى سلطة أمام عاجزٌة

الحقيقة.
أو الحجاب، ارتداء يف املرأة حرية عن املاركسية أليساندرا دافعت روما مؤتمر يف
وأزمة العراق يف الحرب حول الحوار من أكثر وقتًا الحجاب عن الحوار أخذ جيب. امليني
الحرة، السوق يف تعريتها مثل بالحجاب املرأة «تغطية وقلُت الكلمة أخذُت الرأسمالية.
األقوى حرية السوق، لحرية الزائفة الحرية واحدة، لعملٍة وجهان والتغطية التعرية

الحرية.» اسم تحت األضعف يف للتحكُّم
بعربة املضيفة مرت باريس، إىل القاهرة من الطائرة ركبُت ديسمرب، أول الجمعة يوم
الصادرة املرصية "األهرام" جريدة يف كبري مانشيت واألجنبية. العربية واملجالت الصحف

٢٠٠٦م: نوفمرب ٣٠ باألمس
.٧٦ باملادة تبدأ القادم أبريل ٢٤ قبل الدستور يف تاريخية تعديالٌت
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«كالم لقب أكذوبة أي عىل يطلقون قريتي أهل بالدنا، يف الصحف يُصدِّق أحد ال
سألتَنْي الرشيفني. الحرمني خادم من مبارك الرئيس إىل رسالة يقول: خرب ثم جرايد»،
أحد قلت: الرشيفني؟ الحرمني خادم هو من يل: املجاورة املقعد يف جالسة فرنسية فتاة
يف األبيض البيت يف أحدهما قلُت: الرشيفان؟ الحرمان هما أين سألت: النفط. أباطرة

يكون؟ أين والثاني؟ واشنطن،
منصب املرأة تويل ضد ترصيًحا يصدر مرص يف القضاة نادي رئيس يقول: آخر خربٌ
القاضيات لكنَّ والذكورة. والحكمة العقل يقتيض القضاء ألن سيدي؟ يا ملاذا القضاء.
تزيد واملغرب تونس يف عربية؟ دولًة ١٣ يف الرجال القضاة عىل وتفوَّقن نجحن النساء
عمل ينُقص فهل الوزيرة، منصب مرص يف املرأة وتحتل القضاة، من ٪٢٥ عن القاضيات
تقاليُد تحكمها املرصية الدولة القضاة: نادي رئيس يقول القضاء؟ عمل عن الوزارة
ت تغريَّ وقد أستاذ؟ يا ها تُغريِّ ال ملاذا املساواة. مع تواُفقها الرضوري من ليس وعاداٌت
إىل وتنضم التقدُّم وجه يف تقف فلماذا قاضيتان امرأتان اليوم مرص يف عندنا فعًال.
مفتية املرأة كانت «املفتي» منصب املرأة تقلََّدت اإلسالمي التاريخ ويف السلفية؟ التيارات

القايض؟ عمل من أقل املفتي عمل فهل الفتاوى، تُصِدر
خمس يف بالجمرات الشيطان يرمون اج الحجَّ من ونصف مليون يقول: خرب ُجدَّة من

السعودي. البوليس رجال من ٩٠٠٠ بمساعدة املمرات جرس فوق ساعات
يرجم أن يمكنه للحج: جدِّي يسافر أن قبل تقول، جدتي سمعُت طفولتي يف
بيوت وزيارة الخمر رشب عن امتنع أنه لو مكة، إىل السفر نفقاِت ر ويُوفِّ هنا الشيطان

العاهرات.
العراق، يف العنف وقف وسائل مًعا يبحثان واملالكي بوش يقول: واشنطن من خرب
والشيعة نة السُّ بني األهلية الحرب يُشِعل األمريكي االحتالل يقول: العراق من وخرب

تُسد». «فرِّق االستعمار مبدأ حسب أقسام، ثالثة إىل العراق لتقسيم واألكراد،
والفلسطينيني، إرسائيل بني «سمسار» لقب تحمل مبارك حكومة فلسطني: من خرب

األمريكان. لحساب
اختفت املرصيني، الفالحني عىل ثقيًال عبئًا أَصبَحت القطن زراعة مرص: من خرب
زادت جميل. يا عليك حالوة يا النيل قطن يا نورت الجني: مواسم يف وغناؤهم فرحتُهم
احتجاجية. مظاهرٍة يف القاهرة إىل ه التوجُّ وقرَّروا القطن، زراعة بسبب الفالحني ديون
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مجموعاٌت ٢٠٠٦م، ديسمرب ٢ يوم النسائي الدويل املؤتمر يف كلمتي ألقيُت باريس، يف
فرنسا، إىل واملهاجرات املهاجرين وجمعيات الفرنسية، النسائية الحركة من مختلفة
يدور وغريها. وسوريا وفلسطني ولبنان وتركيا وتونس والجزائر املغرب من بعضهم
وصعَدت االشرتاكي الحزب يف منافسيها عىل نَجَحت سيجولني، رويال حول الحديث
كلمتي: يف قلُت الرئاسية؟ االنتخابات تكسب هل الفرنسية، الرئاسة انتخابات لخوض
ما املهم األبوي. الرأسمايل القهر ضد لتكون امرأة سيجولني رويال تكون أن يكفي ال
االنتخابات سيجولني رويال كسبَت إن وبرامجها. سياستها وما أفكار، من رأسها يف
إنجلرتا؟ يف بلري توني فعل كما االشرتاكية مبادئها عىل تنقلب هل فرنسا، رئيسة وأصبَحت
امرأة أنها ملجرد املوضوعي. وغري املوضوعي النقد من لكثري سيجولني تعرََّضت
الشهر يف حامل وهي مؤتمًرا َحَرضت حني خاصة الذكوري، اإلعالم لسخرية تعرَضت
ابنها أنجبَت املؤتمر، يف وهي الوضع آالم تفاجئها أن من خوًفا طبيبتُها رافَقتْها التاسع.
عجوٍز وجَه لها جعلوا منها، تسَخر كاريكاتريية رسوم نُرشت البيئة. وزيرة كانت حني

البورجوازية. من أنثوية متأنقة
اسم: أنفسهن عىل أطَلْقن النساء من مجموعة ضدَّها اتَّحَدت االشرتاكي حزبها داخل
وأنوثتها أناقتها عىل وتركيزها عملها، طريقة عىل االحتجاج أعلنَّ متمردة»، ١٤٣ «جمعية

للمستقبل. وُخططها برنامجها عىل وليس
الثالث، الثقافات جمعية من بدعوة إسبانيا، يف غرناطة مدينة إىل سافرُت باريس بعد
الطويلة أشجارها بالجبال، محاطة غرناطة اإلعالم. السياسة، املرأة، الدويل: املؤتمر عنوان
يف القرص داخل تجوََّلت الحمراء، قرص عىل أُطلُّ بالفندق نافذتي من الرشيقة. الباسقة

وموسيقى. ورقص غناء حفل إىل ُدعيُت الليل يف التايل، اليوم
الدويل. االجتماعي املنتدى اجتماع حرضُت القاهرة، إىل برشلونة من الطائرة يف
يسودها التي االجتماعات هذه إىل أميل ال الرنَّانة، الخطب إللقاء الكثريون يتبارى
الدويل االجتماعي املنتدى هذا بفشل تنبأُت ثورية. بكلماٍت والتشدُّق والتحزُّب، التناُفس،
تنفسُت البالد. من عدٍد من أخرى وفرٌق فرنسا، يف أفراد مجموعة عليه تسيطر الثوري.
أجملها برشلونة، شوارع يف تجوَّْلُت واحد، يوٍم إجازَة أخذُت املؤتمر. انتهاء بعد َعداء الصُّ
البحر، عىل املطلة املقاهي أحد يف جلسُت كولومبس. وتمثال البحر إىل يقود الهمربا، شارع
رغم حنونة دافئٌة الشمس الصحف. وأقرأ السوداني، الفول مع األحمر النبيذ أرشف
طلبُت اإلسكندرية. رائحة لها البحر نسمة يناير، شهر الوطن يف الشمَس تشبه الشتاء،
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أودُّ الحارضة. اللحظة روعة بدََّدت الصحف يف األخبار لكن املشوي، السمك من صحنًا
والحرائق الحروب تُكفُّ وال الناس، حياة السياسة تفسد السياسة، عالم عن شيئًا أقرأ أال
دماءٍ من كم هللا، أو العدل أو الحرية أو الديمقراطية مثل بريئة أسماءٍ تحت والجرائم

الجديدة! االستعمارية الطائفية الحروب يف تُراق
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أفضل بعاٍمل أميل





كندا مونرتيال، إىل الطائرة يف

٢٠٠٩م يوليو ٥ األحد

من الثمانني ألبلغ فقط اثنان عامان أمامي العقود، مرور رغم أعماقي يف الطفلة تعيش
أَعَشق الخرضة، املمدودة والوديان األخرض الجبل عىل الطائرة نافذة من أُِطل العمر،
املدينة، إىل قريتي من القطار بركوب أفرح كنُت الطفولة. منذ والشجر الزرع ُخرضة
بالطريان الفرح يطغى قارة، إىل قارة من وأنتقل السحاب فوق بالتحليق أفرح أصبحُت
مثل بالطريان أحلم كنُت طفولتي يف رأيس. عظام وتهشيم السقوط من الخوف عىل
إىل جسمي فريتفع الهواء يف أُحرِّكهما ذراعاي أو النوم، يف ما أجنحٌة يل تنبُت العصافري،
عاجز جسٌد لها بنتًا خلقني بل عصفورًة يخلقني لم ملاذا هللا وأسأل الجو، يف ُمحلًقا أعىل

شهر. كل الفاسد بالدم يحيض الطريان عن
أنني تذكرُت مدام؟ يا ترشبني ماذا بالفرنسية: وتسألُني وجهي يف املضيفة تبتسم
تاريخ عن شيئًا قرأُت مونرتيال، وعاصمتها الكيبيك اسمها الفرنسية، كندا إىل طريقي يف
احتل أمريكا، يف حدث كما واستعمروها، اإلنجليز قبل كندا إىل الفرنسيون جاء الكيبيك،
األمريكية، األرايض من وغريها كارولينا وشاطئ اإلنجليز، قبل فلوريدا شاطئ الفرنسيون
إىل الفرنيس القومي النشيد تغيري تمَّ عليهم. وانترصوا الفرنسيِّني حاربوا اإلنجليز لكن
األسماء وإزالة اإلنجليزية اللغة فرض وتم امللكة»! احفظ رب «يا اإلنجليزي النشيد
بعض يف اليوم حتى الباقية الفرنسية األسماء بعض عدا ما واملدن، الشوارع من الفرنسية
األسماء هذه تقاوم ليوي. سان موا، دي ترويت، دي مثل األمريكية، املتحدة الواليات

اليوم. حتى اإلنجليز أمام الهزيمة الفرنسية
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باآللة الكاملة اإلبادة ضد ما حدٍّ إىل املقاومة يف الكندية الفرنسية الكيبيك نَجَحِت
اإلنجليزي الحكم جانب إىل اليوم، حتى الفرنيس الحكم وبقي الربيطانية، العسكرية
الكيبيك، مدن وأغلب مونرتيال يف الغالبة اللغة هي الفرنسية اللغة وبقيَِت الكيبيك، يف

كندا. من األخرى األجزاء يف اإلنجليزية اللغة وسادت
الكاثوليك تاريخ عن دموية يقل ال واإلنجليز، الفرنسيني بني دموي تاريٍخ أيُّ
القرون. مرور رغم كثريًا البرش عقول تتطور لم الوسطى. العصور يف والربوتستانت
كندا الحتالل بينهما الرصاع أثناء اإلنجليز بجيش محارصًة الفرنسية الكيبيك كانت
لسبٍب الخيول يأكلون ال والفرنسيون الحصان، لحم أكَلة من اإلنجليز كان واستعمارها،
الخوف أصبح الخيول، بأكلة محارصين أنفسهم وجدوا الفرنسيني أن املهم معلوم. غري
أصحاب اإلنجليز أصبح آخر، يشءٍ أي من أكثر الخوف هزمهم الحال، بطبيعة يسودهم
لإلنجليز غداءٍ مأدبة الفرنسيون أقام الوقت. ذلك يف شحيًحا اللحم كان الكيبيك، يف السلطة
رغم اللحم هذا أكل إىل الشنق من الخوف دفعهم النفاق، من كنوع الحصان لحم من
عىل وتُحرِّمه الحصان، لحم تأكل التي هي اإلنجليزية الحاكمة الطبقة كانت الغثيان.

الكادحني. العاملني الفقراء من الشعب وسائر الجنود
ضد املناضلة الفرنسية الكيبيك يف عنيف وجدٌل رصاع قام عرش السابع القرن يف
الكاثوليك كان حرام؟ أم حالل لحٌم هو هل (البيفر)، البحر كلب لحم أكل حول اإلنجليز،
رجال بني الجدل اشتعل السمك. أكل ويبيحون السنة، يف يوًما ١٤٠ اللحم أكل يُحرِّمون
ورجال القسس جلس السوربون، ويف باريس، الكربى العاصمة ويف الكيبيك يف الدين
هل هي: هامة معضلٍة حول يتناقشون وشواربهم، ولحاهم ومسوحهم بعمائمهم الدين
له البيفر أن بعضهم رأى الحيوان؟ فصيلة أو السمك فصيلة من (البيفر) البحر كلب
له البيفر أن رأى اآلخر البعض أكله. ويُباح السمك فصيلة من أنه وقرَّروا سمكة، ذيل
هكذا السنة، يف يوًما ١٤٠ الكاثوليكية الرشيعة حسب تحريمه يجب وبالتايل حيوان رأس
ليسد يأكله أن يمكن ما يأكل الفقري كيبيك شعب كان املسيحية. الِفَرق بني الرصاع استمر
كانت دين. أي عىل اإلنسان يف املعدة جوع يتغلب الدين، رجال قرار إىل حاجة دون الجوع،
لحمها ويأكلون الناس يصطادها املاء، يف باآلالف تَسبَح متوفرة، (البيفر) البحر كالب
الرب يتشممها السماء، يف الرب إىل الشواء رائحة تتصاعد املحرقة. نار عىل يشوونه اللذيذ،
أجل، آخر. يشءٍ أي وليس مشويٍّا لحًما إليه القرابني بتقديم عبيده ويطالب عارمة، بلذٍة
القرابني أما املشوي، الحيوان لحم إال املقدَّس) كتابه يف جاء (كما يتقبل الرب يكن لم
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األمام، إىل بوزه يمط وهو يرفضها فكان الثعابني أو األسماك أو الخرضاوات من األخرى
البرش. من يُقدِّمها من وجه يف

من البحر كالب أن القرار صدر ال، ال، اللحم؟ أكل بتحريم باريس قرار صدر هل
بالهناء حالل. حالٌل أكلها فإن وبالتايل األكيد، السمكي ذيلها بسبب األسماك، فصيلة
األرض. فوق الجائعة البطون لقرار األمر نهاية يف السماوي القرار خضع هكذا والشفاء.

كندا. يف الفرنسية املستعمرة الكيبيك يف الرسور باريس قرار وبعث
الكنديات والشابات الشباب من مجموعة انتظاري يف كان مونرتيال، مطار يف
وسوريا ولبنان فلسطني من كندا، إىل املهاجرين من الثالث أو الثاني الجيل العربيات،
طلبًا أو القهر، من هربًا بالدهم من هاجروا واملغرب، والجزائر وتونس ومرص والعراق
الطريق يف يل حكت الفندق، إىل سيارتها يف الجزائرية «مريم» حمَلتْني التعليم. أو للعمل
يف كانت والزوج، األهل جحيم من هاربة كندا إىل الجزائر من جاءت كيف حياتها، قصة
الجمعيات إحدى قادتها ترضع، وطفلتها يحبو طفلها تحمل ا، أُمٍّ عمرها، من العرشين
إنسانية أكثر املسيحية لها: قال املسيحية، يف دروًسا القسيس أعطاها الكنيسة، إىل الخريية
يُطلِّق أن للزوج يمكن ال اإلسالم، نبي مثل الكفار بقتل يؤمن املسيح يكن لم اإلسالم، من
خدِّك عىل رضبك من املسيح: أقوال لها د ردَّ املسلم، زوجك فعل كما يرضبها أو زوجته
السهل من سيكون مسيحية أصبحِت إن مريم، يا اسمعي لها: قال األيرس. له فأِدْر األيمن

مريم. من بدًال ماري اسمك ليكن مونرتيال، يف عمل عىل الحصول لك
السيارة بنا مالت ناحيتي. رأسها وحرََّكت مرحة ضحكًة الجزائرية مريم وأطلقت
مونرتيال. يف سيارة حادث يف أموت أن أريد ال لها: قلُت النهر، يف تسقط وكادت
يف بالعربية قرأتُه الذي كتابك لوال دكتورة، يا شكٍل بأي املوت لك أريد ال مريم: قالت
واعتنقُت القسيس هذا كالم لصدقُت عمري من عرشة الثالثة يف تلميذة وأنا الجزائر
وليس والعنرصية العبودية عىل األديان تقوم كيف يل كشف كتابك لكن املسيحية،
املرأة قهر عىل محمد، أو املسيح أو موىس بإله املؤمنني غري اآلخرين إبادة عىل الحرية،
ق. الخالَّ النقدي الفكر أو الجدل وليس العمياء الطاعة عىل الرجل، لسلطة وإخضاعها
تحكم ال كندا، فيها بما الدول، جميع والدولة. الدين سجن من عقيل تحرر َلَما كتابِك لوال
تعليم أجل من الكفاح، قررُت عاًما وعرشين سبعة منذ مونرتيال إىل جئُت منذ بالعدل.
األدب، يف الدكتوراه عىل حصلُت وطفلتي، طفيل مستقبل ألبني نهاَر ليَل والعمل نفيس،
وأنا كتابِك قرأُت مهندسة، وابنتي محاميًا أصبح ابني الجامعة، يف أستاذة وأصبحُت
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أن حياتي حلم كان عقيل، كلماتك تفارق ولم عمري، من عرشة الثالثة يف صغرية تلميذٌة
للطالب كتبك أدرِّس الجامعة يف أيًضا. مقابلتك يريدان وابنتي ابني دكتورة، يا أُقابلك
وزمالئي وطالباتي طالبي كل إليها دعوُت وقد محارضتك، يف سأكون غًدا والطالبات،
إال بها ليس والقاعة غًدا كبريًا العدد سيكون والعربيات. الكنديات وصديقاتي وزميالتي

مقعد. ثمانمائة
اضُطر الباب، عند الزحام بسبب ساعة، نصف موعدها عن املحارضة رِت تأخَّ
التي العيون ومئات الوجوه تأملُت النوافذ، أو الساللم أو األرض عىل الجلوس إىل الكثريون
يسعى وملاذا املرصية؟ الكاتبة هذه تقوله أن يمكن ماذا استطالع. أو باستغراب، ترمقني
واألديان البالد مختلف من األعمار، مختلف من والنساء، الرجال هؤالء كل سماعها إىل

واألجناس؟
أي يف والحماس، اإلقبال هذا يدهشني محارضة كل يف مرة كل نفيس أنا أندهش
واألمريكيَّتنَي. أوروبا إىل وآسيا أفريقيا إىل أسرتاليا إىل إندونيسيا من إليه، أسافر بلٍد
الفرنسية وبعض واإلنجليزية، العربية إال أُجيد ال لكني العالم، لغات إىل كتبي تُرجَمت
من الثالثينيات خالل أعوام ثالثة ملدة اإلسكندرية يف االبتدائية املدرسة يف درستُها التي

العرشين. القرن
عاًما أربعني منذ أَرْهم لم ورجال نساء مرصية، وجوٍه عىل تعرفُت األول الصف يف
الستينيات، وبداية الخمسينيات نهاية مرصيف من هاجروا ويهود، ومسلمون أقباط وأكثر،
من بعضهم كان األثرياء. األعمال رجال من أغلبهم الجامعات، يف أساتذة بعضهم أصبح
واألمريات. األمراء أو ناظيل امللكة أو فريدة، امللكة أو فاروق، امللك أيام املالكة األُرسة أقارب
نور يا فاروق يا زين يا البالد «ملك يغني: الراديو أسمع وأنا طفولتي يف أتخيل لم
املعظم امللك الجاللة لصاحب يدعو الجمعة صالة يف األكرب األزهر شيخ أسمع أو العني.»
محارضة فيه ألقى يوٌم سيأتي أنه أتخيل لم العمر.» مدى للبالد ذخًرا هللا يحفظه «أن
القائد باشا، عيل ومحمد فؤاد، السلطان نسل من ملكية دماءٌ عروقهم يف تجرى بٍرش عىل

الحكام. من غريه مثل شعبها، وأذلَّ مرص حكم الذي األلباني،
الوجوه إىل بالنظر محارضتي أبدأ دائًما يفَّ، تُحملق والعيون العيون يف أُحملق
نظراتهم من أستوحي سأخاطبه، الذي الجمهور دراسة أحاول قليًال، لهم أتأمَّ أمامي،
ماذا واآلن»، «هنا ب: دائًما أبدأ لكني قديمة، أشياءَ أتذكر أو الجديدة، األفكار بعض
بالد من وغريها العربية، بالدنا يف أمريكا، يف كندا، يف مونرتيال، يف والرجال النساء يشغل
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رغم وإسالمي، يهودي مسيحي أبوي رأسمايل واحد نظاٌم يحكمه واحد عالٌم إنه العالم،
التاريخ بداية منذ الدموية الحروب لوائها تحت تدور األديان بني الطفيفة االختالفات

اليوم. حتى
النقاط: هذه حول بإيجاز محارضتي ودارت

عىل قدرته العقل يفقد كيف الحديث، بعد ما الديني الرأسمايل العالم تناُقضات
منذ اإلنسان، يؤمن كيف اإلبداع؟ قتل يف دوًرا األكاديمي التعليم يلعب كيف التفكري؟
بني املشرتكة القيم والدين، الدولة قوانني يف التناُقضات يرى وال بالالمعقول الطفولة،
يُزيف كيف واالقتصاد، والجنس بالدين السياسة عالقة النساء، قهر ومنها األديان،
يعمل كيف النقدي؟ العقل اضمحالل إىل الطفولة يف الديني التعليم يُؤدِّي كيف التاريخ؟
إىل النظام هذا يحتاج ملاذا واشنطن؟ يف األبيض البيت زعامة تحت الجديد االستعمار
بوش وجورج الدن بن هل العالم؟ يف بلد كل يف السيايس تصاعدها ع ويُشجِّ األديان،
حول الرصاع أهو أفغانستان؟ يف املتتالية الحروب هذه رس ما واحدة؟ لعملٍة وجهان
تحت هريوين، طن ٣٠٠ عن يزيد ما سنويٍّا تنتج أفغانستان للمخدرات؟ الكربى املزرعة
أنحاء كل إىل املخدرات أطنان الحربية الطائرات تحمل األمريكي. االحتالل جيش حماية
ألف األفيون جرام كيلو زراعية تكلفة تقريبًا. التكلفة ضعف ألف مائة بمكسب العالم،
إىل األفيون يتحول وأكثر، دوالر ألف بمائة العاملية الحرة السوق يف يُباع تقريبًا. دوالر
الرأسمالية ألرباح الثالث الرئييس املصدر املخدرات تجارة لتصبح هريويني، إىل ثم مورفني
تتسرتَّ وكم األبيض. والرقيق الجنس وتجارة السالح تجار بعد ترتيبها يأتي الدولية،
االقتصاد انتعش وكما والديمقراطية. الحضارة أو هللا اسم تحت االقتصادية الحروب هذه
الحارض يف ينتعش املايض، يف للصني اإلنجليز احتالل خالل األفيون بتجارة الربيطاني
إىل أوباما باراك يذهب ثم والهريويني، والحشيش األفيون بتجارة األمريكي االقتصاد
شيخ أو األكرب البابا مسوح فيها يرتدي ٢٠٠٩م يونيو ٤ يوم خطبة ليُلقي القاهرة
عينيه يف بالدموع م يرتحَّ والقرآن. واإلنجيل التوراة من املقدسات اآليات ويتلو األزهر،
عىل دمعٍة نصف أو واحدة دمعٌة عينيه من تفرُّ وال املايض، القرن يف اليهود ضحايا عىل
وتغمز اإلسالمي، الحجاب كلينتون هيالري وترتدي الفلسطينيني. من القرن هذا ضحايا
بالد كل يف الدينية الصحة أو اليقظة تحُدث وهكذا أبيب. تل يف نتانياهو إىل عينها بطرف
عىل الواقع القهر يشتد وهكذا الحديث، بعد ما الرأسمايل االستعمار رعاية تحت العالم،

الثالثة. السماوية األديان ظل يف والفقراء واألطفال النساء
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األستاذات إحدى سأَلتْني املحارضة بعد قديًما، وحذاءً اللون باهت قميًصا أرتدي كنُت
والحذاء الباهت القميص بهذا الجماهري عىل املحارضة أُلقي كيف املتأنقات: األكاديميات
أحذية من أرتدي بما وليس بعقولهم، الناس يُفكِّر أن يل بالنسبة املهم لها: قلُت القديم؟

قمصان. أو
وقتًا أعطي دائًما دقيقة وعرشين ساعة النقاش وأعطيت دقيقة خمسني تكلمُت
الجامعة. يف وطالباتي طالبي مع أفعل كما املحارضة، وقت من أكثر والحوار للمناقشة
أو امُلحارض بواسطة التلقني من أكثر املتعمق، والنقاش الجميع بني الحوار التعلم يقتيض

املتحدثة. أو املتحدث،
كندا) وزراء (رئيس «هاربر» فلسطينية: كوفيٌة عنقها حول ترتدي كندية فتاٌة قالت
الشعب نهب أجل من كندا، يف األصولية املسيحية التيارات ع يُشجِّ بوش» «جورج مثل
القائمة املؤسسات هذه سببها االقتصادية األزمة والبنوك، الرأسمالية الرشكات بواسطة
يف الناس ومدخرات والبورصات األسواق يف التالُعب بسبب األزمة نشأَِت الجشع، عىل
شهوتها وتحجم واملؤسسات البنوك هذه عىل يدها الحكومة تضع أن من بدًال البنوك.
مكافأة ت تمَّ الكندي. الشعب حساب عىل الدوالرات مليارات إليها تضخُّ بها إذا للربح،
املرأة، قهر معه وزاد كندا يف املزيَّف التديُّن زاد الكادحني. الفقراء نحن بأموالنا اللصوص
واالبن، األب بوش جورج إدارة ظل يف األمريكية املتحدة الواليات يف حدث كما بالضبط
النساء وبني والفقراء، األغنياء بني الهوة واتسَعت البطالة زادت كندا يف القدس). (والروح
الكنائس أعداد زادت والديمقراطية؛ الحرية اسم تحت األديان الحكومة ع تُشجِّ والرجال.
حماية األديان، بواسطة العقول تحجيب عىل الدولة تعتمد اليهودية، واملعابد والجوامع
خمسمائة العالم يف بالجنس التجارة أَصبَحت والجنيس. الطبقي واالستغالل للرأسمالية
وبعد باملخدرات التجارة قبل للرأسماليني، للربح الثاني املصدر وهي سنويٍّا، دوالر مليار
عن املحارضة يف ِقيل ما كل مع أتفق فيه؟ نعيش الذي هذا عالم أي باألسلحة. التجارة
الرجال وسيطرة واملخدرات، الجنس وتجارة واالستعمار والسالح واملال الدين بني الرتابُط
يف النظام يختلف ال الغابة، ورشيعة القوة تحكمه واحد عالٍم يف نعيش نحن النساء. عىل

العالم. يف بلد أي أو أوروبا أو أمريكا يف عنه كندا
وكندا مونرتيال يف العام، والرأي اإلعالم يشغل األيام هذه جاكسون مايكل موت كان
ظل موته يف حتى والرقص. الغناء ملك البوب، ملك لقب يحمل وأوروبا، أمريكا مثل
حفالته كانت كما كاليفورنيا، يف املرور جنازته أوقَفت املاليني، يجذب جاكسون مايكل
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كندا مونرتيال، إىل الطائرة يف

االستاد يمتلئ والبيسبول، القدم كرة مباريات عىل اإلقبال مثل الشوارع، يف املرور تُوِقف
بمشاهدة الحكم، فساد يف التفكري عن الشباب إبعاد إىل الرأسمالية الدول تسعى باملاليني.
العارية الرقصات أو والجريمة، الجنس أفالم أو الثريان أو الديوك بني واملبارزات املباريات
عليهم، الواقع بالقهر واملقهورات املقهورون يُفكِّر ال حتى يشء وكل يشء، أي الخليعة.
أُريقت دماءٍ من وكم الديمقراطية، أو الحرية أو الوطن أو هللا منها جميلة أسماءٍ تحت

الجميلة! الكلمات هذه تحت
غريَّ إنسانية. يافطًة يحمل إنساني غري رأسمايل نظاٍم ضحيَة جاكسون مايكل راح
عرشات التجميل أطباء له أجرى مرة، من أكثر السوداء برشته لون جاكسون مايكل
وعنقه وجهه وبرشة وحاجبَيه، وجفنَيه، وشفتَيه، أنفه، شكل لتغيري الجراحية، العمليات
أو مسخة منه ليجعلوا الطبيعي، وجهه ليُشوِّهوا املاليني منه األطباء كسب ورجليه، ويَديه
فنانًا جذابًا جميًال كان طفولته، يف جاكسون مايكل صورة رأيُت رديئة. صناعية نسخًة
استنزف الرأسمالية. الحداثة بعد وما الحداثة اسم تحت وفنَّه فطرته أفسدوا بالفطرة،
ومنها الجنس منها مصنوعة، أخالقيٍة قضايا يف فنه من كسبها التي أمواله املحامون
عىل قادر فاسد، سيايس نظاٍم ضحية األصيل الفنان هذا ومات عاش هكذا املخدرات،

املال. وتراُكم الربح، تحقيق ملجرد الجميع، إفساد
والفنانات. الفنانني من وغريها مونور مارلني راحت كما جاكسون مايكل راح
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ة والنسبيَّ ة ديَّ والتعدُّ ة الفخريَّ الدكتوراه

٢٠١٠م

٢٠١٠م، سبتمرب ٢٣ يوم املكسيك جامعة من الفخرية الدكتوراه درجة الستالم سافرُت
مختلفة، جامعاٍت من الفخرية الدكتوراهات هذه من عدًدا املاضية السنوات خالل تسلَّمُت
إنجلرتا، يف يورك وجامعة النرويج، يف ترومسو وجامعة بأمريكا، ألينوي جامعة منها
يف أندروس سانت وجامعة (الهولندية)، بلجيكا وجامعة (الفرنسية)، بلجيكا وجامعة
الفخرية، الدكتوراهات هذه عن واحًدا خربًا مرصية صحيفٌة تنرش لم وغريها. اسكتلندا

وأجنبية. عربية صحٍف يف نُرش الخرب أن رغم
أو األدبية أعمايل عن مرصخربًا يف حكومية صحيفٌة تنرش لم وأكثر، قرن نصف منذ
الجامعات من بها أحظى التي الفخرية الدكتوراهات أو األدبية الجوائز باُل فما الفكرية،
وثرواتها الحاكمة السلطات من أهمَّ الرأي حرية يعترب َمن لكلِّ يحدث هذا العالم؟ يف
ساعة عرشة ست من أكثر املكسيك مدينة ثم باريس إىل القاهرة من طريقي يف وجوائزها.
السيدة فوز أخبار تستويل واألجنبية، والعربية املرصية الصحف قرأُت الطائرة يف الجو. يف
جميًعا، املرصية الصحف عىل القاهرة جامعة من الفخرية بالدكتوراه الدولة رئيس زوجة
يتبارى املرموقة. امليادين كافِة يف املتعددة األوىل السيدة إنجازات عن الطويلة واملقاالت
من الفقراء خاصة املرصي، الشعب عىل وأفضالها مآثرها ترديد يف والكاتبات الُكتَّاب
بني تتأرجح املرصية، الصحافة يف البارزات الكاتبات إحدى واملحتاجني. واألطفال النساء
بهذه كثريًا ابتهجت إنها تقول كتبت والوسط، واليمني اليسار بني والحكومة، املعارضة
السيدة ألن بل قالت، كما هلل حاشا ال، لها، رياءً ليس األوىل، للسيدة الفخرية الدكتوراه
عن التقدير هذا تستحق األُوىل) (السيدة وهي بالدنا، يف النساء تُكرَّم ما ونادًرا امرأة، األُوىل
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صادقة معارضًة نفسها وباعتبار بشجاعتها الكاتبة وتفاخرت العظيمة. ألعمالها جدارة
إىل سفري (قبل الكاتبة هذه بي اتصلت طبعها. من ليس النفاق ألن السلطة؛ تنافق ال
أغرَقني قد الفضائيات يف بالدين املتاجرين الشيوخ أحد أن لتخربني قليلة) بأياٍم املكسيك
وأنها بالدنا، يف النساء لتحرير الطويل كفاحي أنكر ألنه ا جدٍّ منه استاءت وأنَّها بالشتائم،
حياتها يف مرة ألول املرأة حقوق وعرَفت كتاباتها، يف أفكاري من أخذَت قد شخصيٍّا هي
كله، العربي العالم يف بل مرص يف ليس الرائدات، رائدة عني قالت املنشورة. كتبي من
بحماٍس أضافت ثم والرجال. النساء من األقل عىل أجيال أربعة يدك عىل تحرََّرت يل: قالت
تردِّي أن يجب بشعة، بطريقٍة صورتك يُشوِّه م امُلعمَّ الرجل هذا نوال، يا اسمعي شديد:

املحكمة. يف وقذف سبٍّ قضية عليه وترفعي عليه،
عليه تُردِّين ال ملاذا التلفون، أسالك خالل من ا، رسٍّ تمدحيني أن من بدًال لها: قلُت
جمعيتك وعىل عليك الواجب أليس والفضائيات؟ الصحف يف مساحاٌت ولِك اإلعالم، يف علنًا
ذكرِت كما املهدورة حقوقكن عن دافعُت كما املهدورة حقوقي عن تُدافعن أن النسائية

سيدتي؟ يا
كلها املرصية النسائية والحركة ة، مقرصِّ أنا نوال، يا صحيح قالت: ثم طويًال َسكتَت
املكسيك، جامعة من الفخرية الدكتوراه عىل حصولك خرب أنرش وسوف حقك، يف ة مقرصِّ
الرواية هذه ا، جدٍّ وأعجبتني قرأتُها لقد «زينة»، األخرية روايتك عن مقاًال أكتب سوف كما

تعرفني. كما الحكومة يف ُموظَّفون كلهم اد، النقَّ من أحد عنها يكتب لم
املدح تكيل بالطائرة) (وأنا مقالها قرأُت بل املقال، وال الخرب ال تنرششيئًا، لم بالطبع
استيائها عن َت عربَّ كما األوىل، للسيدة الفخرية الدكتوراه َمنَحت ألنها القاهرة؛ لجامعة
ملن يذهب الذي التقدير هذا عىل اعرتَضت التي السادات) (بلغة املنحرفة القلة تلك من

تستحقه.
الكاتبات أغلبية تمثل (فهي املرموقة الصحفية الكاتبة هذه لسلوك أندهش لم
جميع إىل وتذهب الكبرية» «الكاتبة بلقب تحظى واألدب) والثقافة اإلعالم يف والُكتَّاب
الرأي، صاحبات من يعتربونها وخارجها. مرص داخل والثقافية، النسائية املؤتمرات
جائزة أو مبارك، بجائزة قريبًا تحظى وسوف العظيمة، املناسبات كل يف رأيها ينرشون

غريها. أو الثقافة أو اإلعالم أو األدب يف الدولة
ألومها ال األعمال. ونساء رجال ودولة االنفتاح ظل يف تربَّت مني، أصغر جيٍل من هي
واملصالح والربح املال القيم، فيه انَقلبَت عًرصا نعيش الرجال. أو النساء من غريها وال
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الخيانة اجتماعيٍّا. وذكاءً حصافًة أصبَح النفاق بالوعد. والوفاء واألمانة الصدق فوق
أصبح الصدق والعباءة. النقاب مثل شخصية حريًة أو نظر وجهة أصبحت الزوجية
بالعدل التمسك والرئيس. والوطن باهلل كفًرا أصبح الرأي عن التعبري حكمة. وقلة تهوًرا
فوق الفهلوة أصبَحت العميقة. املعقدة األمور وتبسيط الجهل من نوًعا أصبح واملساواة
السلطة يملك ملن واملهللني باملهرجني والفنية واألدبية الثقافية الساحة وامتألت املوهبة،

الثروة. أو
الصورة «فربكة بعنوان اليوم» «املرصي يف السابق مقايل عن التعليقات استعرضُت
اتهمني الحقيقة، عىل والتغطية والكذب النفاق مقايل يف نقدُت املؤملة». الحقيقة إلخفاء
إخفاء يعني بالسرت، أمر هللا ألن هللا؛ أوامر احرتام وعدم بالكفر دينيٍّا املتشنِّجني أحد
وكشف السفور إىل أدعو بأنني امرأة اتهَمتْني هللا؟ أمر أعارض فلماذا املؤملة، الحقيقة
أعمالكم أحسن أظهروا محاسننا، نظهر بأن أمرنا هللا إن قالت اإلسالم. ضد وهذا املستور،

بالرسائر. أدرى وهللا
والرصاحة الصدق يفضلون ونساء لرجال التعليقات من قليل غري عدٌد جاء بالطبع
املغلوط املنطق لهذا ُدهشت لكني الحقيقة. عىل والتغطية والنفاق الكذب عىل واملكاشفة
والحرية والعدل الصدق مثل العليا، اإلنسانية القيم تعد لم األخالق؛ ملعنى بالدنا يف السائد
نظرية حسب نسبيٍّا، يشء كل أصبح بل األخالق، بند تحت تندرج بالعهد، والوفاء
السدس، أو الربع أو الحقيقة نصف تقول أن يمكنك املاركسية. تعليمات أو أينشتاين
وراتبك موقعك عىل لتحافظ رئيسك تنافق أن يمكنك بها. تمر التي اللحظة حسب
زوجتك تخون أن يمكنك النفي. أو السجن تأمن حتى الحاكم تتملَّق أن يمكنك الشهري.
فيها تكسب صفقة تعقد أن يمكنك والعشيقة. الزوجة االثنتنَي، مواهب تستغل حتى ا رسٍّ
عالٍم يف ومتعددة مختلفة نظٍر ووجهاُت نسبية أموٌر كلها هذه الستار. وراء من املاليني
األبوي الطبقي القانون السوق، قانون حسب ترسق رأسمالية، رشكات تسوده متعدِّد
للدولة العسكري االحتالل باألضعف، البطش وحرية السوق وحرية التعددية االستعماري،
قوة، بال سلطة الفلسطينية، السلطة (مثل نووي غري أو نوويٍّا لها، جيش ال التي األصغر،

وأمريكا). إرسائيل يف نووية عسكرية قوٍة أمام جيش، بال
(محمود الفلسطينية السلطة ممثل بني الهزلية املفاوضات أخبار املكسيك من تابعُت
وأوباما. نتانياهو الثنائي وأمريكا، إرسائيل وممثل الخطوة، البطيء املطأطئ عباس)
وأسوٌد نووية جيوٌش ورائهما من فهَدين، مثل يقفزان رشيقة، رسيعة بخطوٍة يسريان
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ا رسٍّ متعاونة عربية وحكوماٌت منقبة، دوليٌة عدٍل ومحكمُة متخفية، متحدة وأمٌم ذرية،
القوى تحدِّي عىل يَقِدر من صمت. يف تشهد والسماء واألرض واألزهر والفاتيكان علنًا. أو
النسبية واألخالق الواقعية حسب يشء وكل األمريكية؟ الدوالرات من والباليني النووية،
وحياتُها أَمَرها، تملك ال مرصية كاتبًة نلوم فهل والرشع، القانون ظل يف ومباح وارد

الدولة؟ أو زوجها يد يف وُخبُزها
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التاريخ دروسيف

٢٠٠٨م أكتوبر ٤ السبت

أطالنطا، مدينة من األخرى الناحية من بعيد، من يأتي هتاٍف صوت عىل النوم من صحوُت
تكون حيث األمريكية، املتحدة الواليات جنوب األطلنطي للمحيط الرشقي الساحل ُقرب
من الفقراء، البيضاء البرشة ذوي من والبعض السوداء، البرشة ذوي من العشوائيات

األمريكية. الجنسية يحملون الذين املهاجرين غري ومن املهاجرين
الذين املهاجرين من هم وجنوبًا، شماًال أمريكا، سكان جميع أن التاريخية الحقيقة
لم أنهم رغم الحمر، الهنود اسم حملوا الذين األصليني السكان إبادة بعد استوطنوها
األمريكية القارة إىل أوروبا من البيض املستعمرون جاء حمًرا. يكونوا ولم هنوًدا يكونوا
األبوي الطبقي أو العبودي النظام أن تؤمن التي وكنيستهم ولغتهم بسالحهم الجديدة
عىل واستوَلوا املستقر، اآلمن الشعب وقتلوا األعىل الرب باسم جاءوا السماء. قانون هو
والثقافة واالقتصاد والفنون والبيوت واملزارع واألشجار والبحار األنهار وعىل األرايض
بالضبط وزمان، مكان كل يف املستعمرون يفعل كما بالضبط يشء، وكل والسالح واإلعالم
القرن منتصف منذ األمريكي األوروبي االستعمار مع بالتعاون اإلرسائيليون فعل كما
واقتصاده، وثقافته وأنهاره أرضه عىل واستوَلوا الفلسطيني الشعب وأبادوا العرشين،
الطالبات لبعض صورة نومي غرفة يف الجدار فوق املقدس. الكتاب يف آيٍة اسِم تحت
أياديهم بقبضة يُلوِّحون برشتي، تشبه تكاد السمراء البرشة ذوي من الجامعة يف والطالب
من أكثر منذ سمعتُه وإن الصورة، يف أسمعه لم هتاٍف يف مفتوحة أفواههم غضب، يف
حينئٍذ) أمريكا (رئيس جونسون ضد يهتفون كانوا ألمريكا، يل رحلة أول يف عاًما أربعني
أقول وواشنطن، نيويورك شوارع يف املظاهرات يف معهم مشيُت فيتنام، يف الحرب وضد

الفيتنامي. الشعب ويحيا جونسون يسقط معهم:
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حرب يف اليوم لها يحدث كما وأخالقيٍّا، عسكريٍّا منهزمة فيتنام من أمريكا خرَجت
بوش جورج يموت وسوف فيتنام، يف الشعب وعاش سنني منذ جونسون مات العراق.
كل يف واألباطرة وامللوك الحكام يحفظه ال التاريخ يف الدرس هذا العراقي، الشعب ويحيا

ومكان. زمان
نيويورك يف كولومبيا جامعة يف وزميالتي زمالئي يشبهون الصورة، يف الوجوه أتأمل
لوثر مارتن األسود زعيمهم املايض القرن من الستينيات خالل عايشوا ١٩٦٥م، عام
جامعتها يف وتعلَّم السوداء) املدينة (يسمونها أطالنطا مدينة يف هنا ُولد الذي كينج،
اغتياله تم حتى الشمال، إىل الجنوب من الزنوج لتحرير الكبرية حركته وقاد الصغرية
عندي قائًال: بدأها التي الشهرية خطبته الجماهري يف يخطب املنصة عىل واقف وهو غدًرا
والحكومة كله الشعب به يحتفل قوميٍّا عيًدا كينج لوثر مارتن ميالد يوم أصبح ُحلم.
االحتفال يشبه يكاد واملكاتب، والرشكات واألعمال والجامعات املدارس تتعطل األمريكية،

الكريسماس. املسيح؛ بميالد
خالًدا يبقى والحق العدل أجل من يناضل من أن يؤكد التاريخ من درٌس أيًضا وهذا

عاش. وإن يموت والكذب الظلم يقرتف الذي وأن مات، وإن
اليوم يف يموت الجبان املنافق والكاذب واحدة، مرًة إال يموت ال الصادق الشجاع إن

املرات. آالف الواحد
الظاهر والعقل األذن خاليا يف انحَفَرت الفالحة، وجدَّتي وأمي أبي كلمات هي هذه
حياتي يف واملشاق املتاعب يل جلبت كلمات العمر. من الخامسة يف كنُت منذ والباطن
ال جسمي، من جزءًا أصبحت كلمات العمر، من السبعني تجاوزُت حتى الطفولة من كلها

املوت. أو الهالك عىل أرشفُت وإن تفارقني
الطالبية باملظاهرات يذكِّرني الهتاف، يأتي أين من أعرف لم والنوم اليقظة بني
يف الجيش حركة قيام قبل ١٩٥٢م وشتاء ١٩٥١م خريف القاهرة بجامعة تلميذة وأنا
أبًدا. يسقط ال هللا عند من نظاًما يل بدا الذي امللكي، النظام وسقوط ١٩٥٢م يوليو ٢٣
يهتفون: الشوارع إىل نزلوا الذين اآلالف وسط الشارع يف أميش نفيس وجدُت أنني أذكر

حرة. مرص تحيا الثورة، تحيا
يف عمري من العرشين يف شابة أعود كأنما بالدفء، إحساٌس رسيري يف وأنا غمرني
اإلحساس إيلَّ عاد أطالنطا، مدينة يف املنفى تعيش كهلًة أُعد لم القاهرة، مدينتي يف بيتي

٢٠٠٨؟ أكتوبر ٤ التاريخ ورأيُت عيني فتَحُت حتى والحماس، بالشباب
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أيلعب واليقظة؟ النوم بني ما دقيقة نصف يف عاًما وخمسون ستة انقىض هل
مثل خادًعا قناًعا الزمن يرتدي العمر؟ نهاية حتى الوالدة منذ معي املراوغة لعبته الزمن
الزمان عن القناع فيها يسقط األخرية، النضوج مرحلة حتى العسل، شهر يف الزوَجني

والوجوه. واملكان
تحمل الهوريكني، بمطر املبللة الخرضة الداكنة األشجار عىل املطلة النافذة فتحُت
أسماء املراحيض تحمل مثلما إيكا، إىل كارولينا إىل كاترينا من دائًما امرأة اسم الهوريكني
أو الفرنيس أو اإليطايل أو الصيني السرياميك من الناعمة أحواضها فوق ونهاد وهدى أمل
العلوم أو األديان أو الحضارات أو الثقافات يف البالد تختلف قد األمريكي، أو اإلنجليزي
رئيسة املنصب إىل املرأة تصعد قد واحدة. تكون تكاد للنساء نظرتها أن إال الفنون، أو
النساء أغلب أن إال حربية وزيرة أو خارجية وزيرة أو برملان أو حكومة رئيسة أو دولة
املرأة تزال ال الرجال. حقوق مع املتساوية اإلنسانية بالحقوق أبًدا يحظني ال بالدهن يف
الحرية أما املتساوي. العمل عن الرجل مع املتساوي األجر عىل لتحصل تناضل األمريكية
تعاسة إىل تؤدي فهي واألخالقية االقتصادية األخرى الحريات دون السائدة الجنسية

يشء. كل ويف والعمل والزواج الحب يف األمريكيات النساء
فارتديُت اللغة، أو الكلمات ألتقط لم الجنوب، ناحية من بعيد من يأتي الهتاف كان
إىل الخروج إىل طفولتي منذ الجماعي الهتاف يجذبني الشارع، إىل وخرجُت مالبيس
ما إىل املفتوح األفق إىل واالنطالق القيود كرس إىل املؤلفة، اآلالف بني السري إىل الشارع،
حر راح الفصول، أجمل الخريف أكتوبر، شهر يف دافئة الصباح شمس كانت نهاية، ال
رائحتها أشم أمي، كأنامل وجهي تالمس الشمس أشعة الشتاء. برد بعُد يأِت ولم الصيف
يف الوطن هي أمي ألن السفر؛ مشقة دون الوطن إىل أعود الحنون، الخريف نسمة يف

وغيابها. حضورها يف وموتها، حياتها
املظاهرة رأيُت الجامعة، شارع مع تقاطعه حتى كينج لوثر مارتن الشارع يف ِرسُت
يسقط تقول: ارتفاًعا أكثرها املرفوعة، والالفتات واملوسيقى الطبول دقات مع تسري وهي

بالني. وسارة ماكني وجون بوش جورج
وخرض وسمر وصفر وبيض سود واأللوان، األشكال جميع من الشباب من حشد
الذكورة، يف األنوثة تذوب الثالث. الجنس ومن واإلناث، الذكور الجنسني، من وزرق،
ما إال يتعرى الخامس والجنس هوية، أو جنسية أو جنس أي يف يذوب ال الرابع والجنس

والكفان. الوجه حتى عورة فيه ما كل يعترب السادس والجنس العورة، يسرت
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أو بالحجاب وبعضهن الكامل األسود النقاب يرتدين الشابات بعض رأيُت نعم،
تعرَّت وإن يعنيه، ال فيما هنا أحد يتدخل ال فقط، الرأس شعر يغطي الذي اإليشارب
شهوانية قبلٍة يف منهما اثنان غاب وإن التغطية، أو للُعري ينتبه أحد فال تغطت أو فتاة
جنٍس من االثنان يكون قد إذ وفتى؛ فتاة وليس اثنان القبلة، من أكثر هو ما أو طويلة

يتدخل. أحد ال مختلف، جنٍس أو واحد
حرية االختيار، حرية اسم تحت تحدث وهي تقريبًا، هنا الوحيدة الحرية هي هذه
به ألون الذي الروج لون اختيار حرية الرسير، يف رفيقتي أو ورفيقي مالبيس اختبار
تجاعيد بها أُخفي التي الجراحية العملية اختيار حرية بنفسجي، أو أزرق أو أحمر شفتي،
عىل الحصول حرية عن وماذا أوسع. جفني أو أكرب ثديي أو أصغر أنفي ألجعل وجهي
سبتمرب شهر يف وقت؟ أي يف للطرد التعرض وعدم عميل يف البقاء حرية عن وماذا عمل؟
خطأ دون والرجال النساء من ألًفا وثمانون مائة وظائفهم من طرد ٢٠٠٨م املايض

فعلوه.
حيث صغرية، شوارَع إىل دخَلت ثم كينج لوثر مارتن شارع من املظاهرة خرَجت
داخل أميش وأنا بالغربة أشعر لم الوطن، بعشوائيات أشبه عشوائياٍت يف الفقراء يتكدس
وبراز القمامة أكياس يف قدماي تتعثر شربا. يف بيتي بجوار الحواري تشبه ة، األزقَّ هذه
تعني جرباء هزيلة كالٌب لكنها الكالب، اقتناء يف باألغنياء يتشبهون هنا فالفقراء الكالب؛
صاحبه؟ بوجه شبيًها الكلب وجه يصبح كيف وعجائزهم، أطفالهم تشبه الغذاء، نقصان
تحت مًعا الزمن طول من باآلخر شبيًها منهما كلٌّ يصبح الزوج أو الزوجة وجه مثل

واحد. سقٍف
حريق كأنما الوطن، يف الحرائق عن قرأت أن بعد النوم يف كابوًسا رأيُت باألمِس
الليلة السقف، واخرتقت املحيط من جاءت خطرية متوحشة هوريكني أو بيتي، يف شب
قدٍم عىل أميش كنُت االثنتنَي. القدَمني فوق واقفة نومي من انتفضُت األمس قبل السابقة
أمراض من نوع عن التلفزيون يف إعالنًا رأيُت أن بعد املايض، األسبوع طوال واحدة
مشيتي يف أعرج وأصبحُت نومي، أثناء اليمنى قدمي عىل الرسطان انقضَّ الخبيثة، العظام
رسطان من ُشفيُت القدَمني، فوق واقفًة فانتفضُت القومي املرسح يف الحريق رأيُت حتى

أشد. بسمٍّ إال يعالج ال فالسمُّ العظام،
أحد وقام لندن، يف بارك هايد تُشبه خرضاء كبرية حديقٍة يف املظاهرة أصبَحت
أكرت، أسوُد شعره املتجمع، الحشد يف يخطب كبري خشبيٍّ صندوٍق فوق واقًفا الشباب
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بألوان أوباما باراك صورة عليه أسود قميًصا يرتدي تماًما، سوداءَ ليست سمراء برشتُه
زاهية.

وحزبه بوش جورج إدارة لنا جلبَتْها التي الكارثة إن وزميالتي زمالئي يا لكم أقول
األموال وسوق العقارات سوق انهيار فقط ليست فقط، اقتصاديًة ليست الجمهوري
وأخالقية. واجتماعية سياسة كارثٌة أيًضا هي بل الكربى، والرشكات والبنوك والبورصة
العظمى القوة إن جذريٍّا. ًا تغريُّ العاملي النظام فيها يتغري هامة تاريخية مرحلًة نشهد إننا
نشهد نحن الثانية. العاملية الحرب بعد تصاعَدت التي القوة هذه تتهاوى، األمريكية
وأفغانستان، العراق يف العسكرية الكربى هزيمتها األمريكية، اإلمرباطورية تساُقط اليوم
هو اليوم نشهُده ما الحرة. وسوقها الرأسمايل نظامها سقوط االقتصادية، وهزيمتها
نيويورك. يف العاملية التجارة بُرَجي أسقَطت التي ٢٠٠١م سبتمرب ١١ رضبة من أخطر
النظام بل الجشع ليس ال، ال، الكارثة، سبب هو سرتيت وول جشع إن لنا يقولون
حدود، دون للربح العنان وإطالق والفساد التسيُّب الجشع، عىل السيطرة يمنع الذي
وأصحاب الكبار بطش لقد بالتساوي. والصغار الكبار الجميع، عىل ترسي قواننَي دون
األثرياء بني تُفرِّق مزدوجة، قواننَي خالل من بذلك الحكومة لهم سمَحت بنا، األموال
جميع املاليني. مصالح حساب عىل أرباحهم يضاعفون وتجعلهم األثرياء تحمي والفقراء،
العسكري الطموح بسبب واندثَرت هوت ثم القمة، إىل صعَدت التاريخ يف اإلمرباطوريات
والعثمانية الربيطانية لإلمرباطوريات حدث ما بالضبط هذا الخارجية؛ والديون املريض
الكربى األزمة بعد بها نمرُّ اقتصادية أزمٍة أكرب إنها اليوم. لنا يحدث ما وهذا والرومانية،
دوالر، تريليون من أكثر األزمة هذه يف بالدنا ت خِرسَ املايض. القرن من الثالثينيات يف
إىل تضاعف الفيدرالية امليزانية يف العجز دوالر، تريليون عرشة بلغت الخارجية الديون
وثمانون مائة الفقر، خط تحت أصبحوا شخص ماليني خمسة دوالر، تريليون نصف
بدون شخص ماليني سبعة سبتمرب، املايض الشهر خالل وظائفهم فقدوا شخص ألف
وعبء الرضائب عبء يُحوِّلون الجمهوري وحزبهما وماكني بوش هو وها صحي، تأمني
يحاولون إنهم الكادحني. الفقراء نحن كاهلنا فوق إىل األثرياء كاهل فوق من األزمة
حساب عىل نحن، حسابنا عىل الخارسة والرشكات والبنوك والسوق األموال أصحاب إنقاذ
األسايس التحتي البناء وتدعيم التعليم وتطوير البيئة حماية حساب وعىل وصحتنا، حياتنا
من وُقتل دوالر، بليون ٧٠٠ وأفغانستان العراق حرب يف أنفقنا لقد األمريكي. للمجتمع
العراقي الشعبنَي أرواح من املاليني غري ألًفا، ثالثون وُجرح شاب، آالف أربعة جنودنا

263



الشمس يف تحدق امرأة

نعاني ونحن الحرب ميزانية نضاعف كيف خارسة؟ حرٍب يف نستمر فكيف واألفغاني،
العراق؟ حرب يف شهر كل دوالر باليني عرشة إنفاق يف نستمر كيف اقتصادية؟ كارثٍة أكرب
صورة تتدهور لم فيتنام حرب أثناء السقوط؟ قبل ورعبهم األباطرة جنون هو ذلك أليس
باراك ننتخب أن هو أمامنا الوحيد األمل اليوم. تتدهور هي كما العالم نظر يف أمريكا
أنه رغم املتكررة، الديمقراطي حزبه أخطاء رغم األخرية، تنازالته رغم نوفمرب، يف أوباما
هو الذي ماكني، جون من بكثري أفضل وهو نسبي، يشء كل أن إال السائد النظام من جزء
والسيايس االقتصادي األمان سلبنا الذي الجمهوري وحزبهما بوش، جورج لسياسة امتداد
حكومة اإلرهاب، ضد الحرب اسم تحت ترهبنا التي اإلرهابية الحكومة هذه واالجتماعي.
عىل القبض يتم أن جبيننا يف وصمة إنها والتعذيب، س والتجسُّ العنف من ُقوتها تستمد
داخل هنا أو العراق سجون يف أو غوانتنامو يف السجون، يف وتعذيبهم الشبه ملجرد األبرياء
يف الوحوش مثل صورتنا أصبَحت العالم، يف كرامتنا أضاع األخالقي السقوط هذا أمريكا؛

الغابة.
والبعض ِقيل ما يؤيد بعضهم والشباب، الشابات من والُخطب الكلمات تتابَعت
أو باكستان أو أفغانستان يف الحرب ضد ليسوا لكنهم العراق حرب ضد أغلبهم يعارض،
أسامة رأسهم عىل اإلرهابيني، عىل للقبض أو أمريكا، مصالح عىل للحفاظ آخر بلٍد أي
النووي التسليح يعارضون الذين اليسارية االشرتاكية التيارات من بعضهم الدن، بن
يف الحرب ميزانية النووي، وغري النووي األمريكي التسلُّح بسبب العالم يف املتصاعد
العالم. بالد جميع يف الحرب ميزانيات يساوى ما دوالر، بليون ٧٠٠ تبلغ وحدها أمريكا
أسلحة مع العالم يف النووية األسلحة من ٪٩٥ تمثل فهي األمريكية النووية األسلحة أما
يعارض األوسط. الرشق يف نوويٍّا املسلحة الوحيدة الدولة فهي إرسائيل أما النووية. روسيا
يؤيد الذي أوباما، باراك للرئاسة حه مرشَّ الديمقراطي الحزب داخل االشرتاكي الجناح

األبوي. الطبقي الرأسمايل النظام ويؤيد الخط، طول عىل إرسائيل
بلوزًة ترتدي متحمسة فتاٌة وقالت أوباما عن دافعن االشرتاكيات الشابات بعض
مبارشة، القلب فوق األيرس النهد عىل مرتبعة أوباما بصورة نهَديها، عن تكشف شفافة
التكتيك يستخدم لكنه والزميالت الزمالء أيها ماركيس اشرتاكي أوباما قائلة: الفتاة هتَفت
التغيري يف االسرتاتيجية بوعوده الوفاء فيستطيع الحكم إىل يصل حتى االنتخابات يف
بإيشارٍب رأسها تغطي األصولية املسيحية الكتلة من أخرى فتاٌة لها انربت الكامل.
الزميالت أيها ملحدين ماركسيني نريد ال قائلة: وهتَفت الهواء، ه يُطريِّ جًدا خفيف

هللا. كتاب يف الواردة الخلق وبنظريَّة باملسيح املؤمن ماكني جون نريد والزمالء،
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الصندوق فوق أخريًا صعد يعارض. وبعضها يؤيد بعضها الصيحات، اختلَطت وهنا
كلمة وألقى أسود، زيتون حبة بحجم سوداء حسنٌة األيرس خده فوق نحيف طويل شابٌّ
ستة يف ُخلق الكون إن تقول التي املقدس، الكتاب يف الواردة الخلق نظرية خطأ عن
نتيجة عام بليون عرش خمسة منذ بدأ الكون أن أثبت الجديد الكون علم أن مع أيام،
وقد الضوء. رسعة أضعاف الرسعة، متناهية ال الصغر متناهية ال ذرية جزيئاٍت تصاُدم
شديدة سخونٌة عنه نتجت الذي الكبري، االنفجار أي بانج؛ البيج إىل التصاُدم هذا أدَّى
وهكذا الصفر، تحت الدرجات مئات الشديد التربيد حدث ثم الشمس سخونة أضعاف
ُمبحِلقة والعيون طويًال الصمت دب فيه. نعيش الذي الكون لهذا األوىل املادة تكونت
األعىل الجزء عن وتكشف رأسها حول سوداء طرحًة ترتدي فتاة وقَفت ثم الفهم، تحاول
وقالت والقرآن والتوراة اإلنجيل من اآليات بعض وقرأَت الضيق الجينز داخل بطنها من
ويؤمن الدينية الخلق نظرية يرفض هو ذلك ومع مؤمن مسيحي رجٌل ماكني جون إن

اإليمان. مع يتعارض ال عنده فالعلم للتطور؛ دارون بنظرية
تحوََّلت التي الشمس تحت القدَمني، عىل الوقوف طول من املفاصل بآالم أشعر بدأُت
نهائية، ال مناقشات يف وتدخل تتظاهر املظاهرة وتركُت والحرق، العنف إىل األم حنان من
لم إن يشء ال إىل تنتهي قد وزمان، مكان كل يف املظاهرات هي املظاهرات أن أدركُت
ِرسُت النظام. تُغريِّ فعلية نتائَج إىل ويؤدي األغلبية يشمل دائم منظَّم عمٌل يصحبها
طوابريَ يف الواقفة بالسيارات مسدودة الشوارع رأيُت بيتي، إىل عائدة الطرقات، يف أميش
الغيظ من ينفخون املتوقفة السيارات داخل والنساء الرجال البنزين، محطات أمام طويلٍة
كم البنزين. أزمة فيها بما املتالحقة الكوارث هذه لهم جلب الذي بوش جورج ويلعنون
الرئيس موكب ألن ساعتنَي؛ أو ساعة املرور يتوقف حني الوطن، يف املشهد هذا مثل رأيُت
الغيظ من الناس ينفخ الهول! وأبو خوفو هرم عىل الفرجة أراد للرئيس ضيًفا أو يمر،
رءوس فوق اللعنات مع الغيظ أبخرة مع القيظ أبخرة تتصاعد املتوقفة، سياراتهم داخل

بصلة. إليهم ينتمي ما وكل وضيوفهم واألباطرة وامللوك الرؤساء
روايتي يف الجديد الفصل لكتابة أتهيَّأ وبدأُت بيتي إىل وصلُت حني الصعداء سُت تنفَّ
حياتي، يف الوحيد الحبِّ إىل أعود الرواية، أكتب حني الحقيقية نفيس إىل أعود القادمة.
الخيال. إال الصدق يقول ال الحقيقة، إىل الطرق أقرص هو الخيال لخيايل. العنان أترك حني
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٢٠٠٧م مارس ٧ األربعاء

يف نعيش نحن لكن الثالث، العالم اسم علينا يُطِلق من هناك أفريقيا، من مرص، من جئُت
العسكرية القوَّة تحكمه أبوي، طبقي رأسمايل واحد عالٍم عوالم، ثالثة وليس واحد عالٍم
والشمال والرشق، الغرب يف هذا، عاملنا عن غائب العدل العدل. وليس واالقتصادية
يموت كيف والفلسطيني، العراقي الشعب من امُلراقة الدماء نشهد أن يكفي والجنوب،
لتجار واألرباح األموال تراكم أجل من واالقتصادية، العسكرية بالحرب واملاليني اآلالف
للبطش األقوى حرية وهي الحرة، السوق أرباح الجنسيات، املتعددة والرشكات السالح

قوة. األقل باآلخر
النائب أمام املحاكمة إىل بتحوييل قراًرا األزهر أصدر املايض الشهر خالل مرص يف
مرسحية كتبت ألنني ملاذا؟ اإللهية، الذات ونقد األديان ازدراء بتهمة القاهرة، يف العام
عمٌل املرسحية هذه القمة»، اجتماع يف استقالته يقدم «اإلله عنوانها: العربية باللغة
ناٌرش نرشها ٢٠٠٧م، يناير يف إال تُنرش ولم ١٩٩٦م، عام كتبتها للمرسح، خيايل إبداعي
تداُول منُع تم وبالطبع فأعدمها، بإعدامها، العام األمن من أمًرا تلقى بالقاهرة، مرصي
تمت يل، أخرى كتٍب أربعة مع ٢٠٠٧م، للكتاب الدويل القاهرة معرض يف املرسحية هذه

مصادرتها.
الفكر يَّة وحرِّ اإلبداعية األعمال عىل الحكم يف الدين رجال أو األزهر ل تدخُّ أن شك ال
كما والفكر، التعبري يَّة حرِّ عىل ينص الذي املرصي، الدستور مع يتعارض أمٌر والتعبري،

املنطق. مع يتعارض أنه
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واألديبات، األُدباء األقل عىل أو والقارئات، القراء هم أدبي كتاٍب أي عىل يحكم الذي إن
األزهر. أو الدين رجال وليس والفن والسينما املرسح اد ونُقَّ

أُدينت قد البرشية تقدُّم يف أساسيٍّا دوًرا لِعبَت التي اإلبداعية األعمال جميع إن
الدين رجال إرادة ضد اإلنسانية تقدَمت لقد العالم. أنحاء جميع يف الدين رجال بواسطة

غريها. أو إسالمية أو يهودية أو مسيحية كانت سواء والعقائد، املذاهب جميع من
االستعمار قوى األزهر ساند وقد لدينا. معروٌف فهو األزهر مؤسسة تاريخ أما
ويف ورجاًال. نساءً املرصي، الشعب مصالح ضد املتعاقبة، املرصية والحكومات الخارجي،
امللك ضد وتلميذات تالميذ ونحن نتظاهر كنا حني املايض القرن من الخمسينيات بداية
إىل مرص يحكم أن للملك وتدعو تساندهما األزهر مؤسسة كانت الربيطاني واالحتالل

املسلمني. خليفَة يكون أن بل األبد،
حركٌة هي وحدها؛ مرص يف وليس كله، العالم يف خطرية وفكرية سياسة ٌة ردَّ هناك
التيارات هذه والرجال؛ النساء عقول عىل للسيطرة وسيلة الدين من تتخذ رجعية سياسية
من بتشجيع األديان، وجميع البالد، جميع يف تصاعَدت قد الرجعية السياسية الدينية
لرضب وذلك االستعمار؛ لهذا التابعة املحلية والحكومات الدويل، األمريكي االستعمار
األبوي. الرأسمايل الطبقي القهر ضد تناضل التي العالم، يف املستنرية التقدُّمية القوى

جميًعا. األديان تشمل هي بل البعض، رها يُصوِّ كما فقط، إسالمية حركًة ليست إنها
املتحدة الواليات يف املتخلِّفة األصولية املسيحية التيارات عىل قوته يف بوش جورج يعتمد
وتنظيم الدن، وبن اإلسالمية، التيارات الكبري» بوش «جورج والده ع شجَّ وقد األمريكية،

املايض. القرن من الثمانينيات خالل السوفييتي االتحاد لرضب القاعدة،
السياسة القوى بني الوثيق الرتابُط هذا عن أكشف أن أردُت كتبتُها التي املرسحية يف
الفقراء وقهر والظلم الحرب لتربير هللا يُستخَدم وكيف املعارص، عاملنا يف الدينية والقوى

والنساء.
عرفوه العدل هو «ربِّنا تقول املرصية الفالحة جدتي سمعُت عمري من السادسة منذ
من يخرج كتابًا وليس العدل هو «هللا األزهر يف تخرج الذي والدي يل وقال بالعقل.»

املطبعة.»
رجال به يتمسك الذي اآلخر واإلله العدل، رمز اإلله حول املرسحية يف الحوار ويدور
ويتقاتلون، الدين، رجال تفسريه يف يختلف والذي كتاب، يف املطبوع «النص» اإلله الدين،
العدل رمز اإلله وهو جدتي، إله مرسحيتي يف ينترص التفسريات. هذه اختالف بسبب
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استقالته. يقدم فإنه والظلم الحرب إله اآلخر اإلله أما والسالم، والحب واملساواة والحرية
مدينة يف األوروبي، الربملان قبة تحت إليكم للتحدُّث اليوم لدعوتي أشكركم وأنا
ضد الحرب يف معي تضامنوا الذين الضمائر وصاحبات أصحاب كل وأشكر بروكسل،
مرص من أهرب لم وأنا واالقتصاد، السياسة حلبة يف باألديان التجارة وضد الظلم،
الفكرية للمحاكمة أُقدَّم أن مستعدة وأنا الصحف، بعض ردََّدت كما املحاكمة، من خوًفا
شخص أي تكفري يحاولون متعصبني ديٍن رجاِل أيدي عىل للمحاكمة وليس والفلسفية،

مثلهم. يُفكِّر ال
محكمٌة تُقام أن وهي بروكسل، يف هنا واألديبات األدباء بعض يقرتحها فكرٌة وهناك
مرسحية عىل األدبي للحكم واحد، عاٍم بعد أي ٢٠٠٨م؛ مارس خالل بروكسل يف دولية
الفكر وصاحبات أصحاب من القضاة يكون وأن القمة»، اجتماع يف استقالته يقدم «اإلله

والفنانات. والفنانني والسينما، واملرسح األدب اد ونُقَّ والفالسفة، اإلبداعي،
األديان رجال حكم أقبل ال ولكني حكمها، أقبل فإنني الدولية املحكمة هذه أُقيمت إذا

الغرب. يف أو الرشق يف حكومة أيِّ سيطرة تحت أو عقيدة، أو مذهب أي من
ودم الحر، الرأي ذوي من املفكرين دم يُسفك إذ خطرية؛ مرحلٍة يف نعيش نحن
إن ألقول الفرصة هذه وأنتهز العاملي، املرأة يوم هو واليوم الحر، الفكر وذوات املفكرات
حقوق إن والروح. والجسد العقل كاملة إنسانة فاملرأة اإلنسان؛ حقوق هي النساء حقوق
أو األصلية، الهوية أو الثقافية، الخصوصيات ونه يُسمُّ ملا تخضع ال إنسانية عامليٌة املرأة

واإليمان. العقيدة أو الديني املذهب أو الثقافية النسبية
الِعرق أو الهوية أو الدين عن النظر برصف كاملة اإلنسان حقوق هي املرأة حقوق

غريها. أو التاريخ أو الجغرافيا أو الجنسية أو الطبقة أو
السوق اسم تحت التعرية أو الدين، اسم تحت التغطية بني ممزقة املرأة أصبَحت
اسم (تحت رءوسهن يغطني شاباٍت وبروكسل القاهرة يف رأيت وقد واالستهالك، الحرة

املوضة)! اسم (تحت األمريكي الجينز يف بطونهن ويُعرِّين األسلمة)
يف الحرب لجرائم الدولية املحاكمة يف ألشارك بروكسل إىل جئُت أعواٍم ثالثِة منذ
ورق، عىل حربًا ظل القرار أن إال املحكمة، تلك يف بوش جورج إدانة ت تمَّ وقد العراق،
ليحكمه العالم نُغريِّ كيف هو: اآلن والسؤال العدل. وليس تحكم التي هي القوة ألن ملاذا؟

القوة؟ وليس العدل
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سالم يف نعيش حتى رضوري، بل ممكن، العالم تغيري أن أمل وعندي قوة، األمل إن
مًعا: وتهتف مًعا وتتحد تتالقى العالم شعوب بدأت وقد حقيقية. وديمقراطية وحرية

رضوري. بل ممكن آخر عالٌم
الوحيد األمل هي وجنوبًا وشماًال وغربًا رشًقا املتحدة املنظَّمة الواعية الشعوب قوة إن

وحبٍّا. وسالًما وحرية وعدًال إنسانية أكثر وجعله العالم تغيري يف
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جميًعا الناس ويخرج تنفجر سوف ثورًة بأن أحلُم كنُت عمري، من العارشة منذ
كانت طفولتي. أحالم شكََّلت الثالث الكلمات هذه الكرامة. الحرية، العدل، يصيحون:
كل يف والكرامة، والعدل الحرية تسلبني وروحي، وعقيل جسدي تُحوِّط حديدية سالسل
وتحذيرات أوامُر أراها، وال ها أُحسُّ حديد من سالسل والشارع، واملدرسة البيت يف خطوة،
واملدرسات. واملدرسني املدرسة ناظرة أو األم أو األب أو هللا اسم تحت وتحريمات وتهديدات
بالجدران املحاط الرتابي الحوش يف نتجمع أطفاًال كنا العرشين، القرن من األربعينيَّات
خارج ا ممتدٍّ الهتاف معنا وكرب كربنا واملدرسة. البيت يسقط مخنوق: بصوٍت نهتف
االحتالل ضد وطالبات، طلبة باآلالف، تظاهرنا الطب كلية يف واملدارس. البيوت أسوار
دوت مكان، كل يف البوليس رجال انترش بأقدامنا، فاروق امللك صورة دسنا اإلنجليزي،
رضبوهم السجون، إيداعهم تم اإلسفلت، عىل الثائر الشباب دماء سالت الرصاص، طلقات
األجنبي، االحتالل يحارب القنال إىل وسافر السالح حمل بعضهم مات، بعضهم وعذبوهم،
ت تمَّ وامللك، الحكومة بوليُس بعَضهم قتل اإلنجليزي، الجيش برصاص بعضهم ُقتل
ومات السجون، يف بعضهم مات سالحهم، سلَّموا حتى الصحراء يف منهم الناجني مطاردة
التاريخ، يف جميًعا دفنهم تم خائن. وطٍن فداءَ ضاع ُعمٍر عىل الحزن وطأة من بعضهم
املقهور للشعب يكن لم الشعب، أو الحكومة يف أحد يُكرِّمهم لم دماءهم، األرض ِرشبَت
الكرامة لثورة الحقيقية البداية هم الفدائي الشباب كان تاريخ. وال ذاكرة وال صوت
يحكم الجيش أصبح ١٩٥٢م، يوليو ضباط حركة ُجثثهم فوق صِعَدت والحرية، والعدل
امللك صورة داسوا من بدمائهم، الثورة صنعوا من نسيان تمَّ الثورة، اسم تحت مرص

املوت. حتى السويس قنال يف اإلنجليز وحاربوا بأقدامهم
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بعد ٢٠١١م)، (أبريل الشهر هذا بداية يف السؤال د يرتدَّ نفسه؟ التاريخ يُكرِّر هل
يوًما عرشين مرور بعد األقدام، تحت مدهوسة امللك جاللة صورة عىل عاًما ستني مرور
العصابات هجَمت أن بعد طفلة، بإصبع العيننَي مفقوءة الرئيس فخامة صورة عىل
واألمهات واآلباء والشابات الشباب عىل الحي والرصاص والجمال باألحصنة الحكومية
اآلالف منهم سقط والكرامة، والعدل للحرية يغنون التحرير ميدان يف كانوا واألطفال.
تسعة بعد املعظم فخامته يسقط أن قبل واملستشفيات القبور بهم امتألت وجرحى، قتىل
الجاللة أصحاب مثل الاليشء، كأنها أعوام وتسعة قرن نصف يتالىش جفن طرفة يف أيام،
أدوس الصبا، ريعان يف فتاًة أعود يشء، كل كانوا بعدما الاليشء يصبحون والفخامة،
إيلَّ يعود والعدل. والكرامة الحرية والفتيان، الفتيات مع وأغني الجاللة صاحب صورة
أخرى عنٍي طرفة ذاتها، األغنية األطفال مع أُغنِّي االبتدائية، املدرسة يف طفولتي حلم
وخمسني تسعة الزمن يميض ١٩٥٢م. عام الثورة اسم تحت الحكم الجيش ويتوىل
يُكرِّر هل ٢٠١١م، عام الثورة اسم تحت الحكم الجيش ويتوىل أخرى عنٍي طرفة عاًما،
ثورتنا تُجَهض هل ٢٠١١م: الثورة صنعوا ممن الشباب بعض يسألني نفسه؟ التاريخ
أصحاب الثورة عىل يقِفز هل نفسه؟ التاريخ يُكرِّر هل السابقة؟ الثورات أُجِهَضت كما
أصواٌت اليوم بدأَت تنكرية؟ ووجوه ثورية مساحيَق وضع بعد واملعايل والفخامة الجاللة
وطنية عىل التأكيد بعد املسلَّحة، للقوات األعىل املجلس حكم استيحاءٍ عىل تنقد خافتة،
يأمر لم ملاذا لكن الفخامة، أو الجاللة لصاحب وليس للوطن، وإخالصه املرصي الجيش
رأسهم وعىل السابق، النظام يف الفساد ورءوس الثورة شباب قتلة بمحاكمة الجيش
ملاذا غًدا؟ وليس اليوم املحاكمة بدء عن يعلن ال ملاذا خوفو؟ هرم قمة األكرب املسئول
العقاب ويرسي األبرياء تربئة فتتم العدل، إلحقاق الرضورية املحاكمات هذه مثل تأجيل
اإلعالمي والكذب والتزوير والرسقة الشعب أموال نهب أو بالقتل وأمر أجرم من عىل

والثقايف؟
يظلُّ ملاذا لكن الصحف، تحرير رؤساء منهم اإلعالمية، القيادات تغيري تم أخريًا
األسبوعي، املقال أو اليومي العمود عرش عىل مرتبًعا الكبرية) الكاتبة (أو الكبري الكاتب
رمق؟ آخِر حتى السابق الرئيس عن األكرب واملدافع الساقط، النظام بوق كان الذي
اليومية الكتابة يمارس منه أخطر هو من ويبقى للخلع التحرير رئيس يتعرض ملاذا
الرئيس فخامة يُقدِّس كان أن بعد العظيمة الثورة شباب يُقدِّس وأصبح األسبوعية، أو
ذلك من الجديد الحكم مراكز عن بُعًدا وأكثر جاًها أقل التحرير رئيس هل املعظَّم؟
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يجري النفاق أصبح منهم كبري عدٌد بل واحًدا، كبريًا كاتبًا ليس أنه شك ال الكبري؟ الكاتب
املحظوظة النخبة فساد دون يُجسِّ مهم موقٍع كل يف وأمثالهم إنهم الدماء. مع عروقهم يف
األربعينيات يف املعظَّم الجاللة صاحب نافَقت التي والحوافز، الجوائز عىل الحائزة
لقب ومنَحتْه عليه انقلبَت سقوطه بعد الصالح، امللك لقب عليه أَطلَقت والخمسينيات،
موته بعد أصبح البالد، محرِّر الخالد البطل الرئيس من النفاق تَكرَّر الفاسد. امللك
والنرص، السالم بطل املؤمن الرئيس جاء ثم والعار. الهزيمة سبب الشيوعي الدكتاتور
أكتوبر حرب بطل الرئيس وجاء وإرسائيل. ألمريكا البلد باع خائن إىل اغتياله بعد ل تحوَّ
مهرِّب الحرامي، الفساد، حامَي السقوط بعد أصبح عاليًا، مرص رأس رفَعت التي املجيدة
املحاكمة إىل الكبار الكتاب هؤالء يُقدَّم ال ملاذا وأُرسته، هو ملرص العار جلَب األموال،
يُقدِّسون إنهم التخوين. إىل التقديس من املتحولة مقاالتهم مع السابق رئيسهم مع
يتملَّقون وهم صنعها، ومن يلعنونها فسوف الثورة إجهاض تم وإن اليوم الثورة شباب
فسوف الوضع تبدَّل وإن الحكم عرش عىل يجلس ألنه اليوم للجيش األعىل املجلس
من النخبة هذه أن رأيي، يف الباطش. املطلق العسكري الحكم يلعن من أول يكونون
واأللقاب بالجوائز السابقني الرؤساء ِقبل من عليهم اإلنعام تمَّ الذين والكاتبات، الُكتاب
النخبة هذه واإلعالمية، والثقافية الفكرية املناصب أعىل تولِّيهم وتمَّ واألدبية، يَّة املادِّ واملنح
هي واحد. آٍن يف واملحكومني الحكام تُفِسد التي وهي بالدنا، يف الفساد أصل هي املنافقة
املعارضة ثوب ترتدي التي هي الحقيقية، املواهب أصحاَب الثقافية الساحة عن تُبِعد التي
العام الرأي تشكيل يف اليوم حتى تتحكَّم التي هي للمعارضة. شكلية صورًة لتُعطي
دائًما تصبح ألنها املحاكمة؛ من دائًما تفلت التي النخبة هي املرصي؛ العقل وتزييف
الجديد الحكم نفاق إىل األرسع ألنها واإلعالم؛ الكتابة عرش عىل تربُّعها بحكم صوتًا األعىل
يتعلَّم منهم، النفاق وبناتهم أبناؤهم يتعلم غريهم. قبل والوالء الطاعة فروض وتقديم
تم لعقول مقنَّعة ونظرياٍت زاهية، بأقنعٍة النفاق يتغطى منهم، النفاق والحكومة الشعب
مختلفة الثورة هذه للتاريخ؛ دراستي حسب نفسه التاريخ يُكرِّر ال بكتاباتهم. تعطيلها
الثورة هذه خارجية؛ أو داخلية قوٌة تجهضها لن الثورة هذه والعالم؛ مرص يف غريها عن
املحيط، وراء شعوبًا ألهَمت بل وحده، العربي العالم يف ليس مرص، يف ليس التاريخ َت غريَّ
ذاتها املرصية الثورة شعارات أجل من ثاروا أمريكا، يف ويسكونسن والية شعُب منهم
علينا نعم املرصي.» بخطوة «سريوا عليها: كتبوا الفتاٍت حملوا الكرامة»، الحرية، «العدل،
علينا لكن وخارجيٍّا، داخليٍّا املرصية للثورة املضادة القوى ع تَتجمَّ كيف وندرك نعي أن
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املزيفة بالنظريات وتهدأ تفور انتفاضة أو حركة ليست الثورة هذه أن أيًضا نُدرك أن
وإحداث بالتقسيم أو املطَّاطة، الخادعة والوعود باملسكنات واالستقرار، األمن احرتام عن
وأطفاًال، ورجاًال ونساءً شبابًا جميًعا تشملنا حقيقية ثورٌة إنها الواحد. الشعب بني الفتنة
التي العقول عن الغشاوة أزالت ثورة والطبقات؛ واألعمار الفئات كل ومسلمني، مسيحيني
تبقى فقط، وجوهم تتغري عهد، كل يف الحكم أعمدة النخبة، وأحاديث بكتابات تزييفها تم

العام. الرأي وتشكيل الثقافة عىل مسيطرة أقالمهم
من غريها انتهى كما وتنتهي تُجهض سوف الثورة هذه تحلُمني، أنت يل قالوا
تأخَرت الثورة، بهذه عمري من العارشة منذ أحلُم وكنُت أحلُم، أنا نعم قلت الثورات،
لكني العمر، من الثمانني أبلغ حتى سأعيش أنني أبًدا أحلم لم عاًما، سبعني رأيي يف الثورة
واملدارس البيوت يف واالستبداد، والقهر الظلم أنواع كل ضد بالثورة، دائًما أحلم كنُت
سوق يف والربح التجارة ضد واملعارضة؛ والحكومة الدولة ورساديب العمل ودواليب
يف الرئيس أو وامللك األرسة، يف لألب امُلطَلقة السلطة ضد واألديان؛ والعقائد السياسة

الدولة.
الشابَّات صور اإلنرتنت يف رأيُت حني ٢٠١١م، مارس ٨ يوم مرص خارج كنُت
يحمل العاملي، املرأة بيوم يحتفلون التحرير ميدان يف الشباب زمالئهنَّ مع املرصيات
الثورة شعارات تحمل وشهداءها، الثورة شهيدات تُكرِّم الفتاٍت الشابات مع الشباب
نساءً للجميع الحرية ورجاًال، نساءً للجميع العدل الكرامة، الحرية العدل بدايتها منذ
الوجوه منهم، الكثريين وجوه عىل الصور يف تعرَّفُت ورجاًال. نساءً للجميع الكرامة ورجاًال،
تخرجوا وشابات شباٌب الجامعات، وطلبة طالبات التحرير، ميدان يف رأيتُها التي نفسها
أم وأبنائهم، بناتهم بجوار يسريون جدد وآباءٌ أمهاٌت عمل، عىل يحصلوا لم أو واشتغلوا
قانونًا «نريد تقول: الفتة األخرى بذراعها رافعة بذراعها، صدرها فوق طفلها تضم شابة
نساءً للجميع املساواة يؤكد مدنيٍّا جديًدا دستوًرا «نريد الشخصية.» لألحوال ًدا ُموحَّ مدنيٍّا
يجب املطلقة، األبوية السلطة إلغاء يجب املرصيني.» وكافة ومسيحيني مسلمني ورجاًال،
اختالف. أو سبب ألي تفرقة دون الشعب حقوق واحرتام والشهداء، الشهيدات تكريم

من لك ما لها مثلك، إنسانًا املرأة لرتى العقل طبيعي إنسانًا تكون أن يكفي
ثورًة تكون ال الشعبية الثورة نساء، نصفه الشعب واألرسة. الدولة يف وواجبات حقوق
أو اإلنسانية؟ الحقوق ناقصة فئًة املرصيات النساء اعتبار فلماذا النساء، دون حقيقية
يف إدارة أو مفوضية إال مثلهم تستحق (ال الالجئني أو املهاجرين من أو األقليات من
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يف (٪٢٥ األقل عىل (أو الشعب كنصف تمثل أن املرأة تستحق أال الوزارات). إحدى
املؤسسات وجميع والدستورية والقضائية والربملانية والترشيعية التنفيذية السلطات كل
واالجتماعية واالقتصادية السياسية املجاالت جميع يف والدنيا، العليا واملجالس واللجان

والتعليمية؟ واإلعالمية والثقافية
والحرية بالعدل تُنادي الالفتات، تحمل العاملي املرأة يوم يف تخرج أن للمرأة يحق أال
هجم إذن ملاذا الرجل؟ مثل املرأة حق من والكرامة والحرية العدل أليس والكرامة؟
والالفتات؟ لوحاتهن كرسوا ملاذا التحرير؟ ميدان يف الشابات هؤالء عىل الرجال بعض
من حساسة أماكن ويف رضبًا، عليهن وانهالوا بالفتيات منهم الذكور بعض تحرش ملاذا
مسريتهن، يف الشابات شاركوا الذين الثورة شباب بعض هناك كان بالطبع أجسامهن؟
فصيلة عىل الحيوان فصيلة من الذكور عدد غلب لكن واللوحات، الالفتات معهن وحملوا

خلقيٍّا. الراقي والشباب الرجال من اإلنسان
تصاعَدت السلفية القوى ألن املؤلم؛ الحدث هذا ورجاًال، نساءً إياها، النخبة تجاهَلت
االتحاد؛ إال الثورة وشباب شابات أمام وليس النساء، ضد صوتها وارتفع وإعالميٍّا سياسيٍّا
يف البدء من بدَّ ال والكرامة، والعدل والحرية للثورة املعادية القوى مواجهة يف قوة فاالتحاد
والنسائي، الشبابي اتحادهم والشباب للشابات يصبح حيث والتنظيم؛ الوعي رفع حمالت
التنظيمات، هذه كانت الحاكمة. السلطة عن املستقلة اتحاداتهم والفالحني وللعمال
التنظيمات هذه سقَطت وقد الحاكم، زوجة األوىل للسيدة تخضع منها، النسائية خاصة
والشابات؟ الشباب من الجديدة الثورية التنظيمات هي فأين السابق، الحكم سقوط مع
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الرفيعة، اإلنسانية باملبادئ والتمسك األخالقي بالنقاء التاريخ يف الشعبية الثورات تتميز
الثورة رفَعتْها التي الشعارات هي املبادئ هذه تكن ألم الصدق. العدالة، الحرية، الكرامة،
السلطات وكذب الحكومات فساد ضد الثورات تنفجر ٢٠١١م؟ يناير ٢٥ يف املرصية
عىل إال والعائلة الدولة يف تستمرُّ وال تقوم ال املطَلقة فالسلطة أشكالها؛ بكافة املطلقة
والسياسية واالقتصادية العسكرية بالقوة البرش ماليني يف والتحكم والخديعة االستبداد
األسلحة أهم من واملسموع املرئي واإلعالم الصحافة أصبَحت والدينية، والفكرية والثقافية
الدويل الحكومي اإلعالم يقوم الحديث، بعد وما الحديث العرص يف الثورات إلجهاض
مع االستعمارية الدولية القوى تتعاون الفاسدة. الحكومات بحماية واملرصي والعربي
أهدافها عن لتحويلها شعبية انتفاضٍة بأي الرتبص يف لها التابعة املحلية الحكومات
تقوم سطحية، إصالحية حركًة لتصبح الشامل الجذري التغيري أجل من العميقة الثورية

ذاته. الفساد ألُسس اقتالٍع دون الفاسد السابق للنظام تجميلية شكلية بعملياٍت
الصحف ونها يُسمُّ (ما املرصية الحكومية الصحف يف اليوم يُنرش ما نتابَع أن يكفي
املرصية الثورة بقوة الساقط السابق النظام فلول تسعى كيف لنكتشف الكربى) القومية
مانشتٍّا األوىل الصفحة يف نقرأ ذاتها. العظيمة الثورة اسم تحت الثورة أهداف إجهاض إىل
البنوك يف وأعوانه وأرسته أرصدته وتجميد السابق الرئيس محاكمة رضورة يؤكد كبريًا
املانشيت يناقض عريًضا مانشتٍّا لنقرأ الصفحة نقلب ثم املرصي، للشعب وإعادتها
نرى محمود. مصطفى ميدان يف خطابًا يُلقي العظيم مبارك رجل أن يؤكد السابق،
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يف األيمن ساعده وترشيح النرص، بطل ملبارك تأييد الفتاِت حاملني املوظَّفني بعض صورة
زيارته يف جيتس روبرت األمريكي الدفاع وزير نرى أخرى صفحة ويف املقبلة، االنتخابات
الذي التحرير لرئيس مقاًال نقرأ ثم املشري، ورئيسه األعىل العسكري املجلس مع للقاهرة
شيئًا، منه نفهم ال ضخًما مقاًال يكتب وتربيره، الفساد فالسفة وأحد مبارك أبواق أحد كان
إنشائية خطابية بنربٍة العظيمة ثورتهم يمدح للشباب، دروس وإعطاء األستاذية يدَّعي
وإيقاف واالستقرار األمن وانعدام الفوىض تعني الثورة هل يقول: ثم الصدق، تفتقد
يحشد أن السهل من ويقول: ثورتهم يف الشباب يُشكِّك ثم السياحة؟ وقتل اإلنتاج عجلة
الوطن يساعد إيجابي بعمٍل يقوموا أن عليهم الصعب من لكن مليونية، مظاهراٍت الشباب
تحوََّلت العظيمة، الثورة عنها يقول لحظات منذ كان الراهنة. األزمة من الخروج عىل
لم األمن غياب أن مع األمن، غياب من خوفه عن يعلن الراهنة، األزمة إىل نظره يف برسعة
وحرق الطائفية الفتنة من يحذر السابق. النظام بوليس من بل الثائر الشباب من يحدث
واحدة، بفتاٍة يتحرش ولم واحدة كنيسًة يحرق لم الثائر الشباب أن يعرف الكنائس،
أمريكا يف وأعوانهم السابق النظام بوليس بواسطة بالنساء والتحرش الكنائس حرق تم
بيوتهم، إىل العودة الشباب من يطلب االقتصادي، الوضع تدهور من يُحذِّر وإرسائيل.
مليونية، مظاهراٍت تنظيم من بدًال السياحة تنشيط اإلنتاج، زيادة عىل بالعمل ينصحهم
وما النظام، رأس سقط ما املليونية املظاهرات هذه لوال أنه الكبري الكاتب نيس أو تناىس
رسقاتهم عن والكشف النظام وزراء من عدد خلع تم وما الشباب، ملطالب أحد استمع
مراوغة بكلماٍت الثورة يرضب الكبري مقاله يف التحرير رئيس السيد ويميض البليونية.
السائد. واإلعالم الصحافة ونساء رجال كافة ذلك يف يُقلِّده العسل، يف السم يدسُّ معسولة،
عىل أو وبرَّروه، الفساد ساندوا الذين واإلعالم الصحافة رءوس سقوط نتوقع كنا
النظام يخدمون مواقعهم يف جميًعا زالوا ما لكنهم يكشفوه، ولم عليه وا تسرتَّ األقل
كما مسموعة عاليٌة أصواتهم سواء، حدٍّ عىل والعلن الخفاء يف معه يعملون السابق،
العظيمة) الثورة صنع (الذي الشباب نون يُلقِّ أصبحوا كانت، كما مستمرٌة أرباحهم كانوا،
مع خانوها، بل الثورة عن عجزوا أنهم يتذكرون ال يخجلون، ال والنصائح. الدروس
يف يبقيهم من يحميهم؟ من الثائر، الشباب من أكثر والثورية بالوطنية يتشدَّقون ذلك
الحكومة أم الظاهرة؟ الجديدة الحكومة أم األعىل؟ العسكري املجلس أهو مناصبهم؟
بها يرتبصون أعداء، لها ثورٍة كل أن التاريخ من عرفنا الظل؟ يف الكامنة الخفية
كل وحقَقت الثورة نجَحت لو يفقدوه أو يمكن ما أو فقدوه ما الستعادة إلجهاضها؛
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العادة بحكم أصبح الذي نفاقهم يمارسون لهذا مواقعهم؛ عن عزلهم ومنها أهدافها،
قدرة يف أثق لكني السلطة، يملك َمن كل ِمن للرتبُّح األمثل وطريقهم شخصيتهم، من جزءًا
وأذرعته جسده يُسِقطوا أن النظام رأس وأسقطوا الثورة صنعوا الذين والشابات الشباب
أمريكا حشَدت وإن خارجية، أو داخلية قوٍة أي الثورة وجه يف تقف لن وأذياله. وأصابعه
التحرير، ميدان إىل جيتس روبرت األمريكي الحربية وزير جاء وإن جيوشهما، وإرسائيل
بني فتنة مرصإلحداث يف كنسية حرق تم وإن الحزام، تحت من الثورة لرضب خطَّط وإن
ديٍن رجِل بالطائرة، إرسال، تمَّ وإن الثورة، ظل يف وتآَخوا اتحدوا الذين واألقباط املسلمني
يف يخطب الثورة نجاح بعد فجأة بالطائرة جاء تُسد»، «فرِّق االستعمار فلسفة عىل مدرَّب
دون قيادتها يُحاِول الثورة، ليتسلَّق جاء أرسَلتْه؟ التي الخارجية الُقوى هي ما املاليني،
اقتصادية سياسيٌة أنها رغم دينية لتكون إجهاضها يُحاِول فيها، دور أيُّ له يكون أن
خاليًا مدنيٍّا ليكون الدستور وتغيري والكرامة والحرية العدالة شعارات ترفع اجتماعية

والنساء. الرجال وبني واألقباط املسلمني بني تُفرِّق التي واألبوية الدينية البنود من
ويُحوِّلوها الثورة يُجهضوا أن املسلمني لإلخوان يمكن هل أمريكي: صحفيٌّ سألني
إىل املرصية الثورة تتحول لن قلُت ٧٩م؟ ثورة بعد إيران يف حدث كما دينية ثورٍة إىل
برضورة كامل وعٍي عىل املرصية الثورة صنعوا الذين والشابات الشباب ألن دينية؛ ثورٍة
أمام الجميع فيها يتساوى أن والدولة، الدين بني تفصل مدنية دولًة مرص تصبح أن
املدنية بالدولة يؤمنون املسلمني اإلخوان من الجديدة األجيال حتى والقانون، الدستور
السياسية ثورتها أُجهَضت وكيف إيران تجربة من املرصي الشباب تعلَّم الدينية. وليس
كيف أدركوا إليران. مدمرة دموية دينية ثورًة لتُصبح الثقافية االجتماعية االقتصادية
طهران إىل بالطائرة الخميني إلرسال والربيطاني األمريكي مع الفرنيس االستعمار تعاَون
للقضاء الساعية املدنية الثورة خطورة تُدرك االستعمارية القوى هذه الثورة. إلجهاض
االستعمار ل يُفضِّ الداخل. يف وأعوانه الخارجي االستعمار وعىل األبوي، الطبقي النظام عىل
الطبقية املصالَح الدينية الثوراُت تخدم بل االشرتاكية املدنية الثورة عىل الدينية الثورة
الظلم لتربير األديان والداخيل الخارجي االستعمار يستخدم والخارج. الداخل يف األبوية
تلعُب والقتل. والنهب السياسة حلبة يف باهلل ويتاجر املاليني يخدع هللا، اسم تحت والقهر
يف النصوص استخدام يف دوًرا إرسائيل) يف اليهودية الدولة رأسها (عىل الدينية الدول
عىل خطًرا أقل الدينية الثورات تُصبح لهذا أهلها؛ وإبادة ونهبها البالد الحتالل هللا كتب
واالقتصادية. السياسية املدنية الثورات من له) التابعة املحلية (والحكومات االستعمار
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القوى لها تُخطِّط كما إسالمية ثورٍة إىل ل تتحوَّ ولن تنخدع لن املرصية الثورة لكن
من العسكري للحكم تستسلم لن املرصية الثورة أن كما والداخل. الخارج يف لها املعادية
أو أمريكا تستطيع ولن مرص، يف تًا مؤقَّ السلطة يتوىل الذي للجيش األعىل املجلس خالل
أعادت لقد لصالحها. املرصية الثورة تجهض أن خارجية استعماريٍة قوٍة أي أو إرسائيل
والسياسية الدينية الخالفات كل التحريِر ميدان يف وأذابت املرصي الشعب توحيد الثورة
أهدافها كل ق وتُحقِّ تستمر وسوف الثورة تُجهض لن لهذا األبوية؛ والطبقية والجنسية
ينترص وسوف مستمرة، والثورة مستمرة املعركة فقط، الشكيل وليس الجذري للتغيري

وخارجيٍّا. داخليٍّا املتآمرين خدَع عىل الثوري النقاء
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كريستيان اسمها مذيعة تحاورني واشنطن، مدينة يف الكامريا أمام جالسة وجدتُني
لهجتها إيرانية، مالمحها أسود، شعرها نحيفة، سمراء، العمر، متوسطة امرأٌة أنانبور،
يف األسبوعي التلفزيوني برنامجها خالل من ا جدٍّ مشهورة عنها يقولون متنمرة، أمريكيٌة
مبارك، حسني السابق املرصي الرئيس منهم دول رؤساءَ حاوَرت قالوا س.» ب. «أ. قناة
يعرفون ال ومن؟) من بني األوسط (أسألهم: األوسط الرشق ونه يُسمُّ فيما آخرين ورؤساءَ
نظر يف وأهم أشهر وإنها األوسط)، (الرشق بالدنا شئون يف متخصصٌة إنها قالوا الجواب،
من عصٌب رأيس يف ينتفض الثالث. العالم ونه يُسمُّ فيما دولة رئيس أي من األمريكيني
ال األول؟ العالم هم ومن أسألهم: الثالث، العالم عنا يقولون أسمُعهم حني الغضب أعصاب
مواردها لتنهب الشعوب تقتل أنها يعرفون أمريكا؟ القول: من يخجلون الجواب، يعرفون
ضد املائة يف مائًة وتساندها إرسائيل وتُسلِّح التنمية، أو الديمقراطية اسم تحت وبرتولها
القامعة الدكتاتوريات تُساِند والتعاون الرشاكة اسم وتحت السالم. اسم تحت العالم إرادة
غريها، أو إسالمية أو يهودية أو مسيحية املتطرفة، الدينية والتيارات الفاسدة والحكومات
وتزيد كله، العالم يف أمريكا سمعة ساءت األمريكية. اإلمرباطورية مصالح تخدم دامت ما
الشعب إلنصاف محاولة أي لرضب املتحدة، األمم يف الفيتو باستخدامها سوءًا سمعتها
وحقوق والديمقراطية والحضارة واإلنسانية باملبادئ ذلك كل بعد تتشدق ثم الفلسطيني،

املرأة! وحقوق بل اإلنسان
الكامريا عرص يف الجهل بغرور منتفخة متنمرة أمامي املذيعة السيدة جلست
ماكرة نظرة عينيَّ يف ترى القدم، كرة العبي مثل نجوم إىل الجهالء يتحول والفضائيات.
وجهها تغطي كانت وبساطة. تواضًعا زاد بالنفس وثقة علًما اإلنسان زاد كلما لها: تقول
وأنا الليل، من أسود بلوٍن املصبوغ شعرها وتهز الصناعية برموشها وترببش باملساحيق
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والثلج املطر برذاذ وابتل الهواء طريه الذي شعري أو بشكيل عابئة غري أمامها جالسة
عن اإلنجليزية باللغة يقولون كما جلدي داخل مسرتيحة كنت واشنطن. سماء من الهاطل
املوقف سيدة أنها املذيعة تصورِت واآلخرة. بالدنيا املبايل غري نفسه من الواثق الشخص
رئيِس أرصدة عن تزيد البنوك يف أرصدة أو خاصة طائرًة تملك أو القناة تملك ألنها
إن الربنامج بدء قبل لها قلُت عارمة. شعبية بثورٍة للخلع طريقه يف أو مخلوع دولة أي
املرصية الثورة عدوى انتقال بعد آجًال، أو عاجًال مخلوًعا رئيًسا يصبح ربما أوباما باراك
الثورة تنتقل سوف ومنها وسكونسن، والية يف األمريكي الشعب إىل العظيمة الشعبية
إننا لها قلت ُمصدِّقة، غري ورموشها شعرها هزَّت املتحدة. وغري املتحدة، الواليات كل إىل
منذ موروث واحد طبقي أبوي نظاٌم يحكمه عوالم) ثالثة (وليس واحد عالٍم يف نعيش
كانت العالم، بالد كل يف واملذيعات املذيعني كافة مثل أقول ملا تنصت تكن لم العبودية.
وهي الربنامج، بدأ ثم وهناك. هنا رأسها مع املتحركة الشعر خصلة لتعدل املرآة يف تنظر
أعصاب يجعل يشء اإلجابات، تسمع ال الربق برسعة سؤال إىل سؤال من تنتقل تلهث
كل يف التلفزيونية الربامج تفاهة عىل تعوَّدُت لقد رأيس، إال رأٍس أي يف تنفجر الغضب
بكلمٍة إجابتي ألصوِّب الكامل هدوئي عىل أحافظ العربية، بالدنا رأسها عىل العالم، بالد
د تَتجمَّ رأسها، يف الطلقة تُدوِّي الهدف. تُصيب واحدة رصاٍص كطلقِة مخترصة، محددة
عن تخرج الحائرة، كالنمرة أنيابها عن تُكرشِّ أقول، ماذا تعرف ال تتلعثم مقعدها، يف
نعم قلتُه: ما عليها أُعيد أقول، ما معنى عن تسألني قلب. ظهر عن حِفَظته الذي النص
مرًة تُربِبش توءمان. الدن بن وأسامة بوش جورج إن لِك أقول الشهرية، املذيعة أيتها
األمريكي االستعمار بني العالقة لها ألرشح فمي أفتح هذا؟» كيف «تَوءمان؟ تُردِّد أخرى
دون الربنامج وينتهي آخر، سؤاٍل إىل تنتقل لكنها السياسية، الدينية والتيارات الجديد

يشء. أي توضيح
أحفظ وال نادًرا إال التلفزيون أفتح ال إنني حيث أراه؛ أن دون الربنامج إذاعة ت تمَّ
إن تقول اإللكرتوني الربيد عرب الرسائل جاءتني لكن فيها، أشارك التي الربامج مواعيد
أن يعني مما الدن؛ وبن بوش بجورج املتعلق كالمي من جزءًا حذَفت املذيعة السيدة
الديمقراطية هي هذه الرقيب! ملقص يخضع بالدنا، يف اإلعالم مثل األمريكي، اإلعالم
يف الربامج يتابعون ملن سهًال كان األمر لكن ذلك، اكتشفوا كيف أعرف ال األمريكية!
تكنولوجيا من لها يا الصناعية، األقمار يف اإللكرتونيات عن الخرب وانترش اإلنرتنت،
األرض أركان كل يف األثري عرب الفضائح تنترش ويكيليكس! من أخطر خطرية، فاضحٍة
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ونها يُسمُّ ما زيَف تكشف التي الفضائح بهذه الشعوب قلوب تبتهج السبع، والسموات
تساقَطت التي الكلمة بهذه كلينتون وهيالري أوباما باراك تشدَّق كم الديمقراطية. الدول

العاري! الجسد عن التوت ورقة تتساقط كما
الكريستيان هذه عن تختلف جودمان، إيمي اسمها أمريكية امرأٌة هناك لكْن
واإلذاعي التلفزيوني بربنامجها والعالم أمريكا يف معروفة جودمان إيمي أصبَحت أنانبور،
كانت وأكثر، أنانبور لكريستيان قلتُه ما لها قلُت ناو). (ديمقرايس اآلن» «الديمقراطية
تقاطعني، لم كاملة، بحريٍة حاوَرتْني جودمان إيمي هدوء. يف تردُّ ثم تستمع إيمي
مختلف، برنامجنا قالت أنانبور، الرقيب مقص عن لها حكيُت واحًدا، حرًفا تحذف لم
االستعمارية الرأسمالية حكم تحت الزائفة الديمقراطية داخل الحقائق كشف نُحاِول
ملستقبل أتوقع ماذا فيها، النساء َدْور الشعبية، املرصية الثورة عن سأَلتْني اإلمربياليَّة.
كل لها: قلُت مضادة؟ ثورٍة نشوء من مخاوف هناك هل الجديدة، املستقلة الحرة مرص
ثقتي لكن والداخلية، الخارجية القوى من إجهاٍض ملحاوالِت تتعرض الشعبية الثورات
النظام، رأس إسقاط يف نجحوا الثورة، صنعوا الذين والشاباِت الشباِب وعي يف كبرية
التناُزل قبولهم وعدم ووعيهم اتحادهم بسبب أيًضا، الجسد إسقاط يف ينجحون وسوف
الشباب عدد كان الثورة، يف تفرقة دون الرجال مع النساء شارَكت األساسية. مبادئهم عن
تؤكد التي الشعارات معهن حَملوا الشابات، عدد من أكثر للمرأة العاملي اليوم مسرية يف
الدين، أو الجنس أساس عىل تفرقة دون للجميع، والحرية والكرامة والعدالة املساواة عىل
حتى اإلسكندرية، إىل أسوان من محافظة، كل من الشعب فئات كافة من املاليني خرَجت

أهدافها. كل تحقق حتى مستمرة الثورة زالت وما الثورة، يف شاركوا األطفال
السيدة حفيد القدوس، عبد رشيف اسمه مرصي شابٌّ جودمان إيمي مع يعمل
دوٌر لها كان عظيمة امرأٌة قلُت: اليوسف. روز عن جودمان إيمي سأَلتْني اليوسف. روز
يف ا هامٍّ دوًرا لِعبَت التي اليوسف روز مجلتها أصَدَرت والثقافة، والسياسة الفن يف كبري
اليوسف روز صنََعت ١٩٥٢م، ثورة قبل امللكي والحكم الربيطاني لالستعمار التصدي
أرشق والشابات. الشباب من أجياٌل فيها تدرَّبت املرصية، للصحافة جديدة مدرسًة حينئٍذ
بالفخر يشعر منا من ته، بجدَّ الفخر عن تنمَّ جميلة، بابتسامٍة القدوس عبد رشيف وجه
يف والجدَّات األمهات اسم يختفي ملاذا يدور: زال وما رأيس يف دار سؤال ه؟ أمِّ أو ته بجدَّ

العظيمة؟ جهودهنَّ رغم التاريخ
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الشعب، فئات كل بني والعدالة والكرامة الحرية تحقيق املرصية الثورة هدف كان
الوسطى الطبقة شباب ساند لهذا الطبقة، أو الدين أو الجنس عن النظر برصف
والنفوذ املال ذوو املظاهرات عارضهذه العمل. عن والعاطلني والعمال الفقراء مظاهرات
قالوا والثقافة، واإلعالم الصحف عىل املسيطرة الثرية ونخبهم االنتقالية، الحكومة يف
بالحرية نادت التي العظيمة، الشبابية الثورة وحدة تشقُّ طبقية» أو فئوية «فتٌن عنها
«األمن الكلمتان هاتان واالستقرار. األمن تُهدِّد طبقية فئويٍة ملطالَب تتعرض ولم الليربالية

الشعبية. الثورات لرضب العبودية منذ املوروث الِغطاء هما واالستقرار»
تحت أسبوَعني، من ألكثر مبارك حاول يناير. ٢٥ ثورة رضب مبارك نظام حاول
القوى (عمالء والثوار الثورة عىل القضاء يمكن كان واالستقرار، األمن عىل الحفاظ اسم
أثبت والوعي. التنظيم وقوة الهائل الشعبي الصمود لوال اإلعالم) أشاع كما األجنبية
أكثر واملقهورات، املقهورين من املاليني مصالح عىل حرًصا أكثر أنهم الثوري الشباب
النساء تحرير قضية بأن وعيٍّا أكثر الطبقية، والسلطة املطلقة األبوية السلطة بني إدراًكا

وخارجيٍّا. داخليٍّا الوطن تحرير قضية عن تنفصل ال الشعب) (نصف
أيام التحرير ميدان يف تبدأ لم والشابَّات الشباب من الجديدة باألجيال عالقتي إن
مختلف من وأحفادي، أوالدي عمر من أغلبهم طويلة، سننَي منذ مستمرٌة هي بل الثورة،
يف والجدل للتحاور كبرية، أو صغرية مجموعاٍت يف بيتي عىل يرتدَّدون املعرفة، فروع
(رغم للجدل وحبهم أُفقهم اتساع أدهَشني والفنون، العلوم وشتى والتمرُّد واإلبداع األدب
لكل للجدل» «مثري تهمة إلصاق وتم الشيطان، من الجدل أن الحاكم النظام أشاعه ما
كرس عىل قدرتهم الثائر، الشباب إبداع أدهشني النساء). أو الرجال من مبدع أو مفكر
النساء وحقوق اإلنسان حقوق بني الربط والطبيعية، اإلنسانية العلوم بني والربط الحدود،
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العظيمة. الثورة وصنع وتَمرَّد أبدع الذي الواعي الجديد الشباب هو هذا الفقراء. وحقوق
الرفيعة، اإلنسانية القيم عىل العقل وتفتح الوعي قوة بسبب املرة هذه الثورة نَجَحت
ظَهَرت وعاطلني. وفقراءَ وفالحني عماًال ورجاًال، نساءً للجميع، العدالة، الكرامة، الحرية،
تساوى والدينية، والجنسية الطبقية الفروق تالشت التحرير. ميدان يف النبيلة القيم هذه
الطفل تساوى الرجل، مع املرأة تساوت الدكتور، مع العامل تساوى املسيحي، مع املسلم
النضال يف التحرير، ميدان مجتمع يف الجديد الثورة قانون أمام الجميع تساوى الكبري، مع
والعطش والجوع والرشب األكل يف وداخلها، الخيام خارج اليومية الحياة ويف الثوري
عىل العمل وتقسيم األبوية الطبقية القيم سقَطت والتمريض. والتنظيف والكنس والربد
الخَدم أو النساء اختصاص من التنظيف أو التمريض يُعد لم والطبقة. الجنس أساس
، الحيِّ بالرصاص املوت ويف الحياة، يف واملسئوليات، األعمال يف الجميع تساوى الفقراء،
األهداف تحقيق حتى الثورة مواصلة ثم االنتصار، وفرحة الرقص يف الجميع تساوى

كلها.
الدستور لتعديل اللجنة تشكََّلت حني األمل بخيبة اإلحساس يف الجميع وتساوى
فقط، القانون رجال من اللجنة تشكََّلت حني الطبقية، األبوية جذوره من تغيريه وليس
بني فصل ال والخاصة، العامة الحياة نواحي كل يشمل اجتماعي عقٌد الدستور أن رغم
وتمَّ فقط، الرجال من اللجنة تشكََّلت املجتمع. نواة واألُرسة والدولة، واالجتماع السياسة
النساء غضبِت مما أكثر غِضبوا الواعي الثائر الشاب أن املدهش عنها، النساء إقصاء
بل الشابات، مع املرصي النسائي االتحاد تشكيل الشباب قرَّر الجامعات. يف األستاذات
مارس، ٨ للمرأة العاملي اليوم يف للنساء مليونيَّة مسرية عن الشابَّات قبل الشباب أعلن
كله، الشعب حقوق تشمل الثورة بها طالبَت التي والكرامة والعدالة الحرية إن قالوا
٢ املادة عىل اإلبقاء عن اإلعالن تمَّ حني والشابَّات الشباب غضب واألطفال. والرجال النساء
يكون أن يجب واألقباط، املسلمني بني تُفرِّق املادة هذه قالوا: حذفها، وليس الدستور من
والدولة الدستور عن الدين فصل يجب الطائفية؛ للفتن منًعا بالكامل مدنيٍّا الدستور
موحًدا مدنيٍّا الشخصية األحوال قانون يكون أن البد والخاصة، العامة كلها، والقوانني
هذه واألُرسة؛ الدولة يف القانون أمام سواء كلنا نكون أن يجب واملسيحيني، املسلمني لكل
يف ح الرتشُّ واألقباط النساء حق من يكون أن ويجب الثورة، بها نادت التي العدالة هي

الرئاسة. فيها بما االنتخابات كل
الجديدة األجيال من املسلمني اإلخوان شباب من كثري به يؤمن الرأي هذا أن اكتشفُت
أيام التحرير ميدان يف ببعضهم التقيُت يناير، ٢٥ الشبابية، الثورة بقيم تشبََّعت التي
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ومسلمني ورجاًال نساءً للجميع، والعدالة والكرامة بالحرية إيمانهم وأدهَشني الثورة،
وأقباًطا.

والشابات الشباب من املرصي النسائي االتحاد لتأسيس الشعبية اللجنة تشكَّلِت
للجميع وكرامة وحرية عدالة دون ديمقراطيٌة هناك تكون أن يمكن ال قالوا: بسواء، سواء
هذا كله، الدستور تغيري يجب الطبقة، أو الدين أو الجنس أساس عىل تفرقٍة دون
مبادئ كل مع يتناقض دستور املطلقة؛ األبوية الطبقية السلطة يُكرَّس الحايل الدستور
سقوط مع الدستور هذا يسقط أن بدَّ ال السابق، النظام دستور إنه يناير. ٢٥ ثورة
بعمل تقوم وأقباط، مسلمني والرجال، النساء من تأسيسية جمعيٍة تشكيل يجب النظام،
حواراٍت عمل بعد عليه االستفتاء يتم الجديدة، الثورة مبادئ مع يتسق للبالد جديد دستوٍر

كله. الشعب من حوله متعمقة
هذه الثائر الشباب بدأ مارس؟ ٨ للمرأة العاملي اليوم يف النساء مليونية عن وماذا
بعضعضوات من أكثر الشابَّات لها َست تحمَّ الدستور، لجنة عن املرأة إقصاء بعد الفكرة
الحكومية غري املنظمات أو املدني، املجتمع منظمات وبعض السائدة، النسائية الجمعيات
حقوق لها إنساٌن املرأة أن تنىس التي اإلنسان حقوق منظمات وبعض الحكومية، أو
النسائية الحركات تعترب التي الرجعية الدينية أو السياسية التيارات وبعض اإلنسان،
املطالبني اتهموا الذين هم هؤالء املناضلني. صفوف تقسيم هدفها الغرب، من مدسوسة
فتنٍة إلحداث الوطنية الوحدة ون يشقُّ لألجانب عمالءُ أنهم الدستور من ٢ املادة بحذف
فتنًة يُحِدثون أنهم والعاطلني والفقراء العمال مظاهرات اتهموا الذين هم هؤالء طائفية.
يناير ٢٥ شباب عن قالوا الذين أيًضا وهم واالستقرار، األمن ويُهدِّدون طبقية، أو فئوية
وأسقَطت الثورة نَجَحت إن ما لكن واالستقرار، األمن تهدد صهيونية أمريكية دسيسٌة إنهم
تاريخ يف ثورٍة أعظم املقدَّسة، الثورة هي أصبحت تملُّقها، إىل الجميع تسابق حتى النظام

أجمع! العالم يف بل مرص
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سوفتستمرُّ ة، املرصيَّ الثورة َنجَحت
كلها أهدافها ق وحتقِّ

مقايل كتابة لحظة حتى ٢٠١١م يناير ٢٥ من املرصي، الشعب ثورة ألعيش العمر بي طال
والصحف، والنت الشاشة خالل من التونيس الشعب ثورة َشهدُت يناير، ٣٠ األحد صباح
بلحظة لحظًة الثورة تعيش أن وبني اإلعالم، خالل من ثورة تشهد أن بني كبري فرٌق لكن
بني أميش نفس. آخِر حتى القائم النظام إسقاط عىل املصممني والثائرين الثائرات مع
الشباب، قوة وروحي جسمي استعاد قويتنَي، قدَمني فوق والشابات الشباب صفوف
يف الجموع ذابت والخاص. العام والقهر الزمن آالم ضاعت عمري، من العرشين إىل عدُت
يف املنفى وصقيع يناير برد زال العرق، يف الدموع ذابت الجموع، يف الفرد وذاب الفرد
تُنادي مرصاملستقبل، وجوه هي ٢٠١١م يف الشباب وجوه التالُحم، ودفء األنفاس حرارة
بينهم تمييز ال د، املوحَّ املرصي الشعب شعارات واالستقالل، والعدالة والكرامة بالحرية
طفولتي منذ املظاهرات تذكرت غريها، أو اللون أو الطبقة أو الجنس أو الدين أساس عىل
ثم األربعينيات، يف الثانوية حلوان مدرسة ثم الثالثينيات، نهاية يف االبتدائية باملدرسة
الكربى الهزيمة بعد الستينيات مظاهرات ثم الخمسينيات، يف القاهرة جامعة الطب كلية
إىل مرص لتعود السادات أنور جاء ثم جدوى، دون بالتغيري النارص عبد طالبنا ١٩٦٧م،
السادات)، بلغة الحرامية (انتفاضة ١٩٧٧م يناير الخبز ثورة ثم املجاالت. كل يف الوراء
السادات سجن من خرجنا ١٩٨١م، سبتمرب مذبحة حتى الطغيان وزاد األحوال تدهورت
مبارك. عرص يف الديمقراطية اسم تحت قضبان بدون أكرب سجنًا لنعيش القضبان ذي
صوره ويمزقون مبارك» «يسقط املرصي الجيش دبابات عىل يكتب املرصي الشباب رأيت
وبداية ١٩٥١م نهاية يف والتلميذات التالميذ مظاهرات تذكرت الحاكم. الحزب بمقار
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واإلنجليز القرص أجهض امللك، يسقط هتفنا األول، فاروق صورة بأقدامنا دسنا ١٩٥٢م،
والفنادق املحالت أكرب وحرق نهب تمَّ ١٩٥٢م، يناير ٢٦ يف القاهرة بحريق الشعب ثورة
من عادوا الذين والفدائيون والشابات، الشباب قادها التي املرصية الثورة لرضب بالقاهرة
مع املرصية الحكومة طاردِت الربيطاني. االحتالل جيش ضد القنال يف الشعبية الحرب
الطب طالب املنييس أحمد وكان حلمي، أحمد الطب طالب منهم الفدائيني، فلول اإلنجليز
أو ُقتلوا الجامعات طالب من الفدائيني ومئات اإلنجليز، برصاص القنال يف ُقتل قد أيًضا
بالحرائق الشعبية الثورة الحكم بلطجية أجهض الحاكمة، السلطة مع اإلنجليز طاردهم
قبل فاسد حكٍم أي مؤامرة هي هذه اليوم. يحدث كما املواطنني، وترويع والسلب والنهب
الخارجي، االستعمار مع وتعاونه ورسقاته إدانته مستندات ليحرق البلد يحرق سقوطه،
مؤامرة نجحت الثائر. الشباب ضد الناس يثور أن بأمل لهم، الحامي أنه الناس ليُوهم
يف املرصي الجيش ثورة لتهب فقط شهور ستة الشعبية الثورة إخماد يف واإلنجليز امللك
ها ف، مرشِّ وطني بتاريٍخ املرصي الجيش يتمتع واإلنجليز. امللك وتطرد ١٩٥٢م، يوليو

والسلب. والنهب والحرائق الحكم بلطجية من الشعبية الثورة يحمي اليوم هو
شربا يف بيتي من ٢٠١١م، يناير ٣٠ األحد يوم من دقائق إال الرابعة اآلن الساعة
الحربية الطائرات هدير فجأة أسمع اليوم) للمرصي هذا األسبوعي مقايل أكتب (وأنا
تشبه تكاد يبدو، كما الضوء من بأرسع نفاثة حربية طائرات القاهرة، سماء يف تدوِّي
هي هل اآلن؟ يحدث ماذا ١٩٦٧م، يونيو ٥ يوم القاهرة عىل الجوية اإلرسائيلية الغارة
التقليدية الرتويع طرق أن يبدو الشعبية؟ الثورة وإجهاض الناس لرتويع جديدة طريقٌة
من بنفسه نفسه حماية بدأ املرصي الشعب ألن تماًما؛ فشلت قد وحرق وسلب نهب من
لحماية شربا) يف الصغري شارعنا (حتى شارع كل يف شعبية لجاٌن تكونت البلطجية.
لم الشوارع، من اختفت قد والرشطة األمن قوى كانت والعامة، الخاصة واملمتلكات البيوت
الحضارة، العريق املرصي الشعب طبيعة ظهرت بأنفسهم، أنفسهم يحمون الناس إال يبَق
أهًال يبتسمون، نحوي اقبلوا الصباح، هذا بيتي من أخرج وأنا الشباب بعض ملحني
تاكيس، سآخذ «شكًرا لهم: قلت التحرير، مليدان توصيلة تريدين هل نوال دكتورة يا
مختلف يحملون كانوا الثورة.» نجحت مربوك والتنظيم، الوعي دليل الشعبية لجانكم
يحمل كان طفل أحدهم املطبخ، سكني إىل الخشبية العصا من البلطجية، لرضب األسلحة
دكتورة؟» يا تاكس لك «آجيب الكبار: بلغة يل وقال ابتسم صغرية، حديدية ماسورًة
حضارة عام، آالف سبعة هي كأنما سنني.» «سبع كبري: بفخر قال كام؟ عمرك سألته:

مرص.
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كلها أهدافها ق وتحقِّ تستمرُّ سوف املرصيَّة، الثورة نَجَحت

يف أُصيبوا الذين الشباب بعض صحة عىل ألطمنئ نارص معهد مستشفى عىل مررُت
صعدنا ملرافقتي، الشباب األطباء أحد تطوع هناك، املستشفى مدير يكن لم املظاهرات،
أنا قلت عنا، ليكتب أحد يزرنا لم قلوبنا، أراحت زيارتك قالوا ،٦٢٠ وغرفة ٧٢٣ غرفة يف
يف عنكم أكتب وسوف كافية، لكم املستشفى خدمات أنَّ وألطمنئ كطبيبة، اليوم أزوركم
املستشفى أكل عن سألتهم برتقال، عصري يل أحرضوا اليوم، باملرصي القادم الثالثاء مقايل
أوَّلهم الصحافة، عرب أصواتنا الوطن يسمع أن نريد لكن كويس، والعالج؟ كويس، قالوا
عينه أصابت مطاطية قنبلٍة بسبب تماًما اليرسى عينه فقد محمود» محمد «وائل اسمه
عني جامعة إنجليزي قسم الرتبية كلية خريج هو البرص، إلفقادها عمد عن مبارشة
الفيسبوك. عرب املظاهرة يف للمشاركة الدعوة جاءته سيايس، تياٍر ألي ينتمي ال شمس،
تحريرنا أجل من اليرسى عيني «فقدت وائل: قال والعدالة، والكرامة بالحرية ينادي كان
طرف عىل رجل يجلس كان جواره إىل أبًدا.» نادم غري أنا ثمن، لها والحرية العبودية، من
أرفع وسوف الدولة بمجلس التأديبية املحاكم عام مدير وأنا وائل والد «أنا قال: الرسير،
إىل الدولة رئيس من الحكم نظام ضد األفراد، دائرة اإلداري القضاء محكمة أمام دعوى
ابني فقدان بسبب القاهرة، أمن ومدير القاهرة ومحافظ الداخلية ووزير الوزراء رئيس
«اسمي بجواره: رسير عىل الراقد وائل زميل وقال مطاطية.» برصاصٍة اليرسى عينه
املظاهرة يف وائل بجوار أسري كنت التعاونية، للدراسات العايل باملعهد عبده سيد أحمد
مثل يُصوِّب الرشطة مدرعة فوق ضابًطا بعيني رأيُت حني كرامة عدالة حرية نهتف
وائل.» مع هنا إىل إصابتي بعد نقلوني مبارشة، وائل عني اتجاه يف بالقنبلة القناص
اليمنى عيني أفقدتني بقنبلة رمسيس شارع يف إصابتي «بعد أمني: محمد محمود وقال
طبيٌب ساعدني األطباء، وليس األمن استقبلنا حيث األحمر الهالل مستشفى إىل أخذوني
السجون إىل املصابني يحمل كان األمن ألن للمستشفى؛ الخلفي الباب من للهرب شهم
تركت قد القنبلة شظايا كانت جسمه، عن محمود وكشف يموت.» بعضهم ويرضبهم،
عمره إبراهيم، سامي كريم السفيل. الفك يف أسنانه وكرست وصدره، ذراعه عىل عالمات
مطاطية، بقنبلٍة اليمنى عينه فقد القاهرة، جامعة آثار ليسانس عىل حاصل سنة، ٢٢
عيني، قرَّة كريم، بابني فخورة «أنا وتقول: دموعها تمسح جواره، إىل تبكي أمه كانت
إحنا الذل، عىل املرصي الشعب يسكت ولن بخري اليرسى عينه لكن اليمنى عينه له خلعوا
بعد الشوارع من والحجارة الزبالة يلموا كانوا املظاهرة يف وزمايله ابني مسالم شعٌب

دكتورة.» يا بيحبوا أوالدنا بيضا، نايلون أكياس يف املظاهرة
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عاًما، ٢٠ عمره بطنه، يف ناري عياٌر أصابه محمد، مجدي محمد اسمه املصابني أحد
برضبة األيرس فكِّه عظام كرسوا هللا عبد حمادة الحي. الرصاص علينا أطلقت الرشطة
«عشنا قالوا: النظام جربوت لخصوا عينه، يف اإلبصار فقد أغلبهم وغريه، وغريه عصا،
والعرشين الواحد القرن يف واآلن العرشين القرن من التسعينيات يف ُولدنا منذ القهر

مرص.» مستقبل نحن البرص يُفقدوننا
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ة الشعبيَّ الثورة تونسونجاح نساء

األمريكية الحكومتنَي (خاصة العربي الوطن خارج والحكومات العربية الحكومات تفزع
(املتعاونة الحكومات هذه أخرى، شعبية ثورٍة أي أو الحالية تونس ثورة من اإلرسائيلية)
االنقالبات لغة تفهم إنها الشعوب. ضد انقالبات عمل يف املتمرسة وخارجيٍّا) داخليٍّا
ثورة مواجهة يف والجهل والتخبُّط بالفزع تُصاب لكنها محكًما، علميٍّا فهًما واملؤامرات
سوف ٢٠١١م. عام من األول الشهر يف تونس يف حدث كما بنفسه، الشعب يقودها
سوف وخارجه. العربي الوطن داخل من والتآمرات املناورات كل رغم تونس ثورة تنجح
املدارس تالميذ واألطفال، والشباب والرجال النساء تشمل ألنها الشعبية الثورة هذه تنجح
الحرية شعارات رافًعا التونيس الشعب بها قام ثورة ألنها الجامعة؛ إىل االبتدائية من
النظر برصف املواطنني، بني تُساوي التي اإلنسانية القيم تشمل شعارات العدالة، الكرامة
هذه غريها. أو اللون أو اللغة أو السيايس الحزب أو الطبقة أو الدين أو الجنس عن
االجتماعية االقتصادية السياسية العدالة لتحقيق تسعى التي العليا، النبيلة الشعارات
الحزبية الدينية العرقيَّة االنتماءات أو الضيقة الهويات كل فوق وترتفع األخالقية، الثقافية
صغاًرا ورجاًال، نساء للجميع، والكرامة والحرية العدالة هذه الجنسية، الذكورية األبوية
الجيش، بها يقوم التي العسكرية الحركات عن الشعبية الثورات تميز التي هي وكباًرا،
الحركات أو اإلثنيَّة، العرفية أو الدينية الجماعات بها تقوم التي العنرصية الحركات أو
االقتصادية القوة بحكم املسيطرة والجماعات األحزاب رجال يقودها التي السياسية
بثالث التونيس الشعب من املاليني أصوات ارتفعت الجنسية. أو الثقافية أو الطبقية
بصوت ثالث كلماٍت من لها يا العدالة، الكرامة الحرية والعقول: القلوب هزت كلماٍت

وتلميذات. تالميذَ وشبابًا، أطفاًال ورجاًال، نساءً املاليني،
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وشبابًا، ورجاًال نساء لها، كله الشعب حماية هو تونس ثورة لنجاح الوحيد الضمان
القلة الثورات، إجهاض عىل داخلها املتمرسة بالقلة الشعبية، الثورة تُجهض ال بحيث
الشعب صفوف تخرتق التي القلة بلد، كل داخل الطبقية األبوية الثقافية النخب من
القومي أو الوطني أو الديني أو االقتصادي أو السيايس اإلصالح أو املعارضة اسم تحت
الحكومة اسم تحت الجديد الحكم عىل القفز عىل تاريخيٍّا املتدربة القلة هذه غريها. أو
كيف اليوم، تونس يف يحدث ما انظروا الفوىض. من الشعبية الثورة إنقاذ أو االنتقالية،
االنتقالية، الحكومة عىل والسيطرة التسلل عىل الساقط» عيل بن «نظام ونخب وزراء يعمل
الشوارع إىل خرج وشبابًا)، ورجاًال (نساء الواعي التونيس الشعب لكل الثورة، إلجهاض
لكن االنتقالية، الحكومة من االنتهازية النخب طارًدا الخفية، املناورة كاشًفا أخرى، مرة
الشعبية الثورة عىل للقضاء مًعا تعمل والخارجية الداخلية والتآمرات املناورات زالت ما

التونسية.
الوجوه أغلب االنتقالية؟ الحكومة هذه يف املناضلة التونسية املرأة أين اآلن: السؤال
الصحف يف قرأت الشعبية؟ الثورة يف شاركن التونسيات النساء أن مع رجال، رأيناها التي
جيد، خربٌ هذا الجديدة، الحكومة يف للثقافة وزيرة أصبحت تونسية مخرجًة أن مؤخًرا
الداخيل األبوي الطبقي القهر ضد لتكون سينمائية مخرجًة املرأة تكون أن يكفي هل لكن
يحمي هل الشعبية؟ الثورة لحماية يكفي للثقافة وزيرة امرأة تعيني هل والخارجي؟
نساء بالثورة، قامت التي الشعبية املنظمات أم الحكومات؟ يف والوزيرات الوزراء الثورة
من جزءًا الثوريني) الرجال الوزراء (مثل الثوريات النساء الوزيرات تصبح أال ورجاًال؟
(والبالد بالدنا يف الربملان وعضوات الوزيرات النساء تتبنَّ ألم الحاكم؟ الجديد النظام
تحت العرفية الدينية األبوية الطبقية املصالح السويد) فيها بما وأوروبا أمريكا يف األخرى
زيادة فهل «الكوتة»؟ اسم تحت الربملانات يف النساء أعداد تزايدت وإن الديمقراطية؟ اسم
إىل نَظرنا لو النساء؟ لدى العنرصية األبوية الطبقية العقلية تغيري أم الفيصل هي العدد
إىل االشرتاكيون الوزراء ل يتحوَّ ألم نرى؟ فماذا والعالم بالدنا يف الثورية القيادات تاريخ
التي املبادئ من الكريس يُغريِّ أال الكريس؟ يف الجلوس بمجرد رأسماليني أعماٍل رجاِل
السابق رئيسه عيل) (بن املخلوع التونيس الرئيس يخلِع ألم املرأة؟ أو الرجل بها يؤمن

الشعبية؟ الديمقراطية التصحيح ثورة اسم تحت بورقيبة) (الحبيب
الديمقراطية، اسم تحت رشاسًة الدكتاتورية زادت تونس يف الحكم عيل» «بن توىل منذ
أمريكا بضائع عىل االنفتاح مع مرص يف السادات أنور عرص منذ حدث كما بالضبط
الخديعة وداخلها، البالد خارج الحر اإلبداعي الفكر أصحاب نفي أو اعتقال تم وإرسائيل.
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دخلُت مثًال أنا الجديدة، والليربالية الديمقراطية اسم تحت االستعمارية، األبويَّة الطبقية
لم عيل» «بن عهد وطوال ١٩٨١م، سبتمرب املرصية املعارضة مذبحة يف السادات سجن
ورواياتي، كتبي قرءوا ورجاًال، نساءً التونيس، الشعب من دعوات أتلقى كنُت تونس، أدخل
الزحام بسبب تونس يف املرور تعطل املرَّات إحدى يف محارضاتي، لسماع باآلالف يأتون
القطارات الناس فاستقل ومكانها، وقتها تغيري إىل املنظمني دعا مما املحارضة، عىل
قياداٍت مع بتونس اجتماع يف (يومئٍذ) عرفات يارس كان القريوان. جامعة يف لحضورها
محارضتك «كانت فائق: محمد يل قال النارص، عبد عهد يف اإلعالم وزير منهم عربية،
أي «شعبية وقلت: كلثوم.» أم مثل تونس يف شعبيتك إن قال عرفات ويارس تونس حديث
كلثوم أم بال فما عادية مطربة أو راقصة أو كرة العب بشعبية تقارن ال كاتبة) (أو كاتب
تونس. دخول من بمنعي قراًرا ١٩٨٧م) يف سقوطه (قبل بورقيبة أصدر حتى كلها؟»
التي هي القرون عرب النضالية النسائية الحركة إن التونيس للتلفزيون حديث يف قلُت
يف (صدفة الحديث هذا بورقيبة سمع حينئٍذ). (بورقيبة الفرد الحاكم وليس النساء تُحرِّر
املحرر نفسه يعترب بورقيبة كان منصبه. من التلفزيون رئيس يفصل به فإذا التلفزيون)
اإلله تسلب أن ملخلوقة أو ملخلوق التلفزيون رئيس يسمح كيف تونس، لنساء الوحيد
املغربية الصحف نرشِت التعليم؟ ومناهج الوطني التاريخ يف ل املسجَّ حقه من الحاكم

الزائفة. ديمقراطيَّته عن كاشفة ذاته، بورقيبة من بقرار التلفزيون رئيس فصل خرب
تونس لنساء والعدالة والكرامة الحرية لتحقق التونسية الثورة استمرار يضمن من
الجزائرية، (الثورة الشعبية الثورات يف النساء شاركت مرة كم بالتساوي؟ ورجالها
الحكم استقر إن ما الثورات) من وغريها السودانيَّة اللبنانيَّة، املرصيَّة، الفلسطينية،
يف حلمي منى د. مقال يف ورد سؤال كان؟ خرب يف النساء حقوق أصبحت حتى الجديد
يف األبوي القهر من (أوتوماتيكيٍّا) النساء تتحرر هل ٢٠١١م: يناير ٢٢ القلم غناء بابها
بالنفي؛ التاريخ عنه أجاب سؤال الدولة؟ يف الطبقي القهر من الرجال يتحرر حني األُرسة
الطبقي التحرير الدولة، عن تنفصل ال األُرسة أو البيت الخاص، عن ينفصل ال العام ألن
يتحرر حتى النساء، املجتمع، نصف تحرير تأجيل يمكن ال واحد، آٍن يف يحدث واألبوي
ويرجع الدولة، يف املستبد الحاكم ضد الرجل «يثور حلمي: منى د. تكتب اآلخر، النصف

بزوجته.» لالستبداد مشتاًقا بيته إىل
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وعقًدا قيًام تضع ة املرصيَّ الثورة
جديًدا اجتامعيا

أكتب التي اللحظة حتى ٢٠١١م يناير ٢٥ من املرصية، الثورة يف وأشارك ألشهد عشُت
مسلمني واملرصيات، املرصيني ماليني ٢٠١١م). فرباير ٦ األحد (صباح هذا مقايل فيها
الشعبية الثورة راية تحت املرصي الشعب د توحَّ والعقائد، االتجاهات كل ومن ومسيحيني
املقدس فرعون من قدَميه، إىل ته قمَّ من الفاسد، املستبد القائم النظام ضد التلقائية،
وحزبه الفاسدة وحكومته كله) الشعب دماء أراق وإن العرش بكريس (يتمسك األعىل
والنساء األرايض نواب املزيف، ر املزوَّ وبرملانه الشباب، لقتل البلطجية يؤجر الذي الحاكم
وضمريها، أقالمها باعت التي املثقفة) النخبة (يسمونها ونخبته والرشاوي، واملخدرات
الجماعي العام الرأي وضلَّلِت والخاصة، العامة واألخالق والرتبية والتعليم الثقافة أفسَدِت
الشباب انطلق صغرية. أو كبرية الحكم يف ومناصَب آنيَّة مصالح أجل من والفردي،
أنفسهم يحمون بأنفسهم، أنفسهم يقودون بيوتهم، من تلقائيٍّا واألطفال والرجال والنساء
اإلعالم عىل املسيطرة النخبة وسقطت األمن، ورجال الرشطة سقَطِت أن بعد بأنفسهم،
االنتهازية الحزبية والقيادات والسلطة، الثروة قمة إىل الواصلة الحكماء ولجان والثقافة،
االنتهازية سقَطت قرن. نصف مدى عىل وعلنًا، ا رسٍّ الحاكم، النظام هذا ساندت التي
الفوىض وأشاعت واألفراد، واألُرسة الدولة أفسَدِت التي املراوغة، املزدوجة األخالقية والقيم
التنمية اسم تحت والبطالة والفقر الديمقراطية، اسم تحت والدكتاتورية األمن، اسم تحت
والخضوع واملهانة االختيار، وحرية األخالق اسم تحت الزوجية والخيانة والبغاء والرخاء،
عملية أو والصداقة والرشاكة املعونة اسم تحت األمريكي-اإلرسائييل لالستعمار الذليل



الشمس يف تحدق امرأة

أو الزنازين داخل املبدعة املفكرة الصادقة األقالم وصاحبات أصحاب وحبس السالم،
وداخله. الوطن خارج املنفى إىل طردهم أو سمعتهم، وتشويه عزلهم

القرى من املحافظات، كل من الشوارع إىل واملرصيات، املرصيني من املاليني خرج
يف الوطن. أرض من شرب وكل وبورسعيد والسويس اإلسكندرية إىل أسوان من واملدن،
أصبح اآلن، حتى نهاَر ليَل يوًما عرش أحد التحرير، ميدان يف عسكرنا القاهرة العاصمة
كتلًة الخيام وداخل اإلسفلت فوق فيه نرابط معسكرنا، هو أرضنا، هو التحرير ميدان
يف متنكًرا البوليس علينا هجم وإن مكاننا نغادر ال ونساءً، رجاًال البرش من صلبة واحدة
من مأجورة عصاباٌت فرباير) ٢ األربعاء يوم حدث (كما امليدان اقتحم وإن مدنيَّة، ثياٍب
ورشاوى الصغري للجندي كنتاكي وفرخة جنيًها (خمسني رشوة منهم كلٌّ أخذ النظام،
بكل ُمسلَّحني والجمال، الخيول راكبني امليدان علينا اقتحموا الرتبة). بازدياد تزيد أكرب
امليدان يف واقفة وأنا يدوسني األحصنة أحد كاد وبيضاء، وصفراء حمراء األسلحة أنواع
الخيول راكبي بعيني، رأيتهم الهمجية، الهجانة قافلة عن بعيًدا حملوني الشباب، مع
الذي والدخان الغبار وسط مكان، كل يف النريان يطلقون امليدان، يف يربطعون والجمال،
ودماء يسقط وشباب الجو، يف تتطاير النار ُكرات رأيُت حوله، من واملباني امليدان غطى
يُنادي املسالم املرصي الشعب وبني النظام مأجوري بني حربية شبه معركٌة نشبت تُراق،
تنترص أن استطاعت الثوري الشباب من الدفاع لجنة لكن والعدالة، والكرامة بالحرية
بكل املأجورين، من مائة وعىل والجمال، األحصنة بعض عىل تقبض وأن البلطجية، عىل
لهم ليس بعضهم رشطة، أمناء مركزي، أمن دولة، أمن ضباط منهم الشخصية، بطاقاتهم
ووعد جنيه ٢٠٠ بأخذ اعرتف بعضهم والسجون، الشوارع عصابات من بلطجية عمل،
واملولوتوف والسيوف بالسنج عليهم وقَضوا امليدان يف الشباب فرَّقوا لو جنيه ٥٠٠٠ ب
الذين مبارك رجال كبار بلغة الشغب») عاملني اليل «العيال الثورة شباب عن (قالوا

األموال. مع األوامر أعَطوهم
أمهاٌت الليل، ساعات بضع ليسرتيحوا امليدان أرض عىل الخيام أقاموا الشباب
يتحرش لم الشابات البنات مئات املطر، تحت الربد يف األرض افرتشوا ع الرضَّ بأطفالهن
وبني بينهن واملساواة والكرامة بالحرية يشعرن الرءوس، رافعات يرسن أحد، بهن
شباب بعض حوطني املسلمني، مع جنب إىل جنبًا الثورة يف يشاركون األقباط زمالئهن.
لم ألنك ونحبك نحرتمك لكننا كتاباتك بعض مع «نختلف يل: قالوا املسلمني. اإلخوان
الشباب عيلَّ يقبل امليدان يف سريي طوال الخارج.» أو الداخل يف قوة أو حكم أي تنافقي
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األجيال نحن نوال د. «يا يقولون: باألحضان يأخذونني االتجاهات، كافة من ورجاًال نساءً
املنشورة.» أفكارك من والثورة والتمرد اإلبداع واستلهمت كتبك قرأت التي الجديدة
واإلبداع والعدالة والكرامة الحرية عيد كلنا، لنا عيد «هذا لهم: قلت الدموع، ابتلعت
جديد بدستوٍر نطالب «نحن رفعت: رانيا اسمها الشابات إحدى قالت والثورة.» والتمرد
غريها.» أو العرق أو العقيدة أو الجنس أو الدين أساس عىل الشعب بني يفرق ال مدني
موحًدا مدنيٍّا شخصية أحواٍل قانون «نريد داوود: بطرس اسمه مسيحي شابٌّ وقال
شاب وقال الطائفية.» أو امللة أو الجنس أو الدين أساس عىل تفرقة دون الشعب لجميع
ولجنًة االنتقالية حكومتنا نختار أن وعلينا الثورة صنعوا «الشباب الدمريي: طارق اسمه
والشورى الشعب مجلس حل «نريد أمني: محمد اسمه شاب وقال الدستور.» لتغيري وطنية
اسمه شابٌّ وقال جديدة.» شعبيٍة ومجالَس جديد رئيٍس الختيار نزيهة انتخاباٍت وعمل
شعار مطالب، مجرد ليس جديًدا، اجتماعيٍّا عقًدا تضع شعبية ثورٌة «نحن جالل: أحمد
الجديد، الحكم قواعد يضع من هو الثورة صنع من اجتماعية، عدالة حرية مساواة ثورتنا:
حكماء لجنة يشكل الدستور، تُغريِّ التي الوطنية اللجنة يختار االنتقالية، الحكومة يختار
لم حكماء لجان والسلطة) الثروة (أصحاب االنتهازيون علينا يفرض ال حتى الثورة،
املرصيني من أمريكا، أو أوروبا من بالطائرات إلينا اآلن تأتي الثورة، يف معنا تشارك
نحن الثورة، قيادة ليصبحوا اآلن يأتون داخله، أو الوطن خارج حياتهم عاشوا الذين
عمرهم الشباب من حكماء بيننا من الثورة، يقودون الذين هم بالثورة قاموا الذين نقول:
والسياسية العلمية املجاالت كل يف كفاءات عندنا سنة. خمسون أو أربعون أو سنة ثالثون
الوطنية واللجنة االنتقالية، وحكومتنا حكمائنا لجنة نُشكِّل من نحن وغريها، واالقتصادية
حياتي يف مرة ألول بالفخر «أشعر سعيد: محمد الشاب وقال والقوانني.» الدستور لتغيري
بدم الحرية ثمن دفعنا نرص، إىل الهزيمة تحولِت واالكتئاب، اليأس راح مرصي. ألني

أبًدا.» الوراء إىل تُعيدنا قوة تُوجد وال شهدائنا
املصابون فيه يرقد بها امللحق واملستشفى بمرافقها، كاملة مدينٍة إىل امليدان ل تحوَّ
واألدوية بالبطاطني األهايل تطوع الشباب، جموع من واملمرضات األطباء ع تطوَّ والجرحى،
والشابات الشباب مع أعيش والخيال، الُحلم يشبه يشء واملاء. واألطعمة والشاش والقطن
إىل املصابني نقل إىل امليدان كنس من األعمال كل تتوىل منهم لجان تكوَّنت نهار، ليَل
النظام أكاذيب عىل والرد امليدان عن الدفاع تويل إىل واألدوية، الطعام توفري إىل املستشفى،
جدران تالشت وغريها. الحكماء ولجنة االنتقالية الحكومة أسماء ترشيح إىل اإلعالم، يف
واملسلمني والرجال النساء املواطنني، بني فرقت التي والتابوهات واملؤسسات البيوت
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أو الدين أو الجنس أساس عىل انقسامات ال واحًدا شعبًا أصبحنا غريهم، أو واملسيحيني،
الدماء عىل والحكومة، الحزب يف ورجاله ومحاكمته مبارك برحيل يطالب الكل غريهما،
مدى عىل واالستبداد والفساد يناير، ٢٥ منذ األيام وكل فرباير ٢ األربعاء يوم املراقة

بقيَّة. وللحديث الحكم. من عاًما ثالثني
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ق حتىحتقِّ ة مستمرَّ املرصية الثورة
كلها أهدافها

عن مبارك إسقاطحسني يف فرباير ١١ يوم نجاحه بعد بنفسه ثقته املرصي الشعب اكتسب
والخفية املعلنة واملناورات واملحزنة، املضحكة املضنية، املحاوالت كل رغم الدولة، رئاسة
والتجويع، للرتويع وأعوانه مبارك به قام وما الثورة، إلجهاض والخارج الداخل يف
الثورة نجَحت الحكم. كرايس يف وأعوانه مبارك الستمرار الدماء، وإراقة الفوىض وإشاعة
والطبقية والعنرصية والدينية الجنسية الفروق أزالت الكاملة، الشعبية الوحدة بسبب
بسبب الثورة نجحت العبودية. منذ األبوي الطبقي الحكم بسطوة علينا، املفروضة
واإلحساس الكامل واالستعداد التاريخية، الوطنية باملسئولية واإلحساس والوعي، التنظيم
الحرية عن دفاًعا املوت، حتى للتضحية الكامل واالستعداد التاريخية، الوطنية باملسئولية
الفئات كل من ونساءً رجاًال كله، املرصي الشعب ثار الوطن. واستقالل والعدالة والكرامة
هي السلميَّة الواعية الثورية الشعبية الوحدة هذه والطبقات، واملهن والعقائد واألعمار
قوى من أكرب هي الواعية املتَّحدة املاليني ثورة االستبدادي. الحكم أسلحة من أكرب قوَّة
للشعب املضيئة الوطنية الصورة تشويه حاول الذي الكاذب، اإلعالم أو الجيش أو البوليس
وزارات (كانت الفقي وأنس مبارك وسوزان مبارك إعالم واصل األكاذيب. وإشاعة الثائر،
غري ى تسمَّ حكومية وجمعياٍت وهيئات وزارات ضمن األوىل السيدة تتبع والثقافة اإلعالم
والثائرات الثوار وتصوير الجماهري وعي تزييف عىل الهابط اإلعالم هذا دأب حكومية)
من العروش زلزلة عىل الشعوب بقوة أؤمن كنت خارجية، لقوى وعمالء خونة أنهم عىل
بلحظة ولحظًة بيوم يوًما الثورة تعيش وأن تقرأ أن بني كبري الفرق لكنَّ التاريخ، قراءة

ويتهاوى. العرش يسقط حتى
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اآلن أراه ما فعًال؟ النظام سقط فهل النظام» «إسقاط املرصية الثورة شعار كان
التي الحكومة داخل متجسًدا قائًما زال ال النظام جسد لكن سقط، النظام رأس أن
الثورة يف شاركوا ممن جديدة انتقالية حكومٌة اآلن املطلوب ى. يتنحَّ أن قبل مبارك شكَّلها
الفساد عىل تسكت ولم املاليني، أو الباليني تجمع لم أمينة مخلصٍة وطنية وجوٍه من
ونساءً) (رجاًال الشباب من الحكومة هذه وزراء نصف يكون أن مطلوٌب والدكتاتورية.
والشابات الشباب بني الكفاءات كبريًا، عدًدا التحرير ميدان يف منهم قابلُت الواعي. الناضج
يف يشاركون ال ملاذا والخربات، الدرجات أعىل عىل حصلوا التخصصات، مختلف من كثرية
واألُرسة، الدولة يف والخاصة العامة والقوانني الدستور تغيري ولجنة االنتقالية، الحكومة
من الشارع، إىل البيت من جذريٍّا تغيريًا النظام تغيري عىل ستعمل التي اللجان وجميع
وغريها، واالقتصاديَّة والسياسيَّة واالجتماعيَّة األخالقية والقيم واإلعالم والثقافة التعليم
وتفقد بيوتها إىل تعود أن النظام رأس أسقَطت التي الشعبية املرصية للثورة يمكن ال
نفسه الشعب يحكم حتى واتحادها بقوتها مستمرة هي بل الكربى، الجماعية قوتها
وأكد ذلك، املسلحة للقوات األعىل املجلس أعلن الحقيقية. الديمقراطية هي فهذه بنفسه؛
الجيش من زمنيٍّا جدوًال أرادوا املاليني لكن كله، للشعب الحكم يُسلِّم سوف الجيش أن
تياٍر أو حزب أو شلة أو لفئة وليس الشعب، فئات كل من مدنية لحكومٍة الراية لتسليم
غريها، أو الطبقة أو الدين أو الجنس أساس عىل املواطنني بني فرق ال كله للشعب بل ما،

تأجيل. أو نقصان دون مطالبها كل لتحقيق ضمانات الثورة تريد
يف الشعب صمود رس املرصي. الشعب وصالبة عراقة عن الشعبية الثورة كشفت
والقهر والبطالة الجوع عانى شعب أنه اليوم) حتى يناير ٢٥ (من التحرير ميدان
الليل تنام خيمتها داخل بكاملها أُرسة رأيُت والرتويع، التجويع يهمه يُعد فلم البولييس،
يكتبون واألطفال الخيمة، يكنس واألب طفلها ترضع األم املطر، وتحت الربد يف امليدان يف
األربعاء يوم يميش.» هو هنميش «مش األبيض: القماش من الالفتة فوق أسود بقلٍم
واألحصنة الجمال مطاردة يف الشباب مع والبنات الصغار األوالد شارك فرباير ٢ الدامي
رأيتها أحصنة، ثالثة عىل القبض يف نجحوا الثورة، لرضب مبارك رجال أرسلها التي
عىل يقبضوا لم إنهم عاًما) ١٣ (عمره األوالد أحد يل قال امليدان، مدخل عند مربوطة
فوقها، بمن الجمال فهربت راكبها عىل القبض يستطيعوا فلم ا جدٍّ عالية ألنها الجمال
أن رغم واحدة رسقٌة تحدث لم املستقيمة، وأخالقه الشعب أصالة عن أيًضا الثورة كشَفت
بني املمرات يف وخارجها. الخيام داخل األرض عىل ُملقاًة كانت والبنات السيدات حقائب
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يتخىل شابٍّا رأيت القليل، الطعام الجميع تقاسم فتاة. بأي واحد تحرٌش يحدث لم الخيام،
منه أكثر للطعام تحتاج إنها لها وقال الرضيع طفلها تحمل ألم الطعام من نصيبه عن
جمع وينظمون امليدان يكنسون واألوالد البنات رأيت الجوع. من يبكي طفًال ترضع ألنها
واملرسحيات. واألغاني القصائد ويكتبون الجرحى وينقلون املراحيض ويبنون القمامة
فقط وليس أهدافها، كل ق تُحقِّ حتى تستمر وسوف ونجاحها، الثورة صمود رس هو هذا
جذوره. من وخلعه إسقاطه بل النظام وجوه تغيري ليس الهدف مبارك، حسني إسقاط
النخبة من واحد قال كما رخوة وليست قوية املرصية الشخصية أن الثورة كشَفت
لكل املنافقة النخب هامات لها طأطأت «التي األوىل السيدة وحرمه: بمبارك أحاطت التي
يف بزوجاتهم استبدادهم رغم الدولة يف الحاكمة السيدة ألوامر خضعوا حاكمة.» سلطٍة
النخبة رضبَت لزوجاتهم. املتكررة خياناتهم رغم والوطن باإلخالصهلل وتشدُّقهم البيوت،
األدباء العام. الرأي وأفسَدِت الوعي زيَفِت املرصية، للشخصية سيئًا مثًال املثقفة املرصية
الحزب من جديد، حكٍم كل إىل يهرولون الذين والصحافيات والصحافيون واألديبات
لكل املدح يكيلون (املباركي) الوطني الحزب إىل (الساداتي) مرص حزب إىل القومي
مبارك لرضب يسارعون اليوم نراهم والذم، له القدح يكيلون سقط أو مات فإن حاكم،
ال التقديس، حد إىل تصل بمبالغٍة الجديدة الفتيَّة الثورة شباب يتملقون سقط، أن بعد
الثائر الشعب أن يتصورون املكشوف، الواضح نفاقهم من الخجل أو بالخزي يشعرون
جائزة عىل حصلوا الذين أحد مبارك. لهم منحها التي والجوائز باألمس، كتبوه ما ينىس
العظيم ف املثقَّ هذا اسمها، تغيري يطلب أو الجائزة يرفض سوف إنَّه قال األدب يف مبارك
مبارك وخدم املرصية، الثقافة رئاسة توىلَّ التقديرية، الدولة جوائز جميع عىل الحاصل
اللواتي األديبات هؤالء من واحدة كنت والثائرات، الثائرين واألدبيات األدباء ضد وحرمه
نقَده أو عارَضه من بكل وبَطش الحكم، ألصحاب إرضاءً الثقايف الزعيم هذا بهنَّ بطش

معه. العمل رفض أو
يعرفهم الواعي املرصي الشباب عرصوعهد. كل يف املنافقني وجوه عن الثورة كشَفت
جديدة، وجوٍه تحت تنكروا وإن والفلسفة، اإلبداع أو األدب تحت وا تَسرتَّ وإن ويكشفهم،
الشعب مجلس أو للرئاسة أنفسهم لرتشيح أو الجديدة السلطة لخدمة أنفسهم قدَّموا وإن
البطالة عانى ثورتهم، يف شارك منهم واحًدا إال الشباب ينتخب لن األخرى. املناصب أو
الثورة شباب أحد التحرير، ميدان يف زميله أو أخته أو أخيه دماء أُريقت والقهر، والفقر
فيالَّ يملك ال الجديدة، املرصية للجمهورية رئيًسا سيصبح شابَّاتها) إحدى (أو الشعبية

البنوك. يف رصيًدا أو رشكة يملك ال قًرصا، أو
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إىل جاء زويل) أحمد (د. األمريكي الرئيس مبعوث أن عن املرصية الصحف يف قرأُت
للعلوم األعىل واملجلس الوزراء من وعدًدا الوزراء رئيس وقابل ٢٠١٠م، يناير ١٠ مرصيف
بالعلم للنهوض أوباما» «باراك األمريكي الرئيس خطة تنفيذ أجل من والتكنولوجيا،
٢٠٠٩م، يونيو ٤ يف القاهرة يف أوباما ألقاها التي الخطبة أساس عىل بالدنا، يف والتعليم
ما تذكرُت األمريكي. الرئيس إىل تقريره ليُقدِّم واشنطن إىل األمريكي املبعوث يعود ثم
مبعوث زيارة عن املايض، القرن من األربعينيات خالل طفولتي يف الصحف يف قرأته
تقريره ليقدم لندن إىل يعود ثم مرص، يف التعليم لتطوير مرص، إىل الربيطانية الحماية

اإلنجليزي. الرئيس إىل
قوية قاعدٍة بناء أوباما» «مبادرة أساس أن زويل أحمد د. األمريكي املبعوث أعلن
لتحقيق املادي الدعم يحقق صندوق وإنشاء السوق، بقوى وربطها بالدنا يف لالبتكار

ذلك.
يف الحر النقدي التفكري قلة أم املادي الدعم قلة مرص يف والعلم التعليم مشكلة هل

وغريهما؟ والدينية السياسية املسلَّمات جميع
مرص؟ يف اإلبداعي والفكر التعليم بتطوير والتجارة السوق قوى عالقة ما نعرف ولم
ومحليٍّا؟ دوليٍّا األضعف استغالل يف األقوى حرية عىل القائمة الحرة السوق سوق؟ أيُّ
عىل تقوم أن برشط السوق ضد لست فأنا الطفولة، منذ والتجار للتجارة كراهيتي رغم
والخداع العدل، من بدًال القوة استخدام عىل وليس واملشرتي، البائع بني واملساواة األمانة

األرباح. ومضاعفة والنهب الكسب أجل من الصدق، من بدًال



الشمس يف تحدق امرأة

بخربات واالستفادة البالد، بني والفكري والثقايف العلمي التبادل ضد لسُت أنَّني كما
متعددة بالٍد إىل نفيس أنا سافرُت وقد بالدنا، يف والتكنولوجيا العلم لتطوير كله العالم
الثقافات مختلف من اآلخرين مع الفكري واإلبداع التجارب ألتبادل والرشق، الغرب يف
الخربات تباُدل عىل يقوم الصحيح التعليم أو الفكري اإلبداع لكن والفنون، والعلوم
الرئيس السيد توجيهات أو مبادرة أو مسبقة خطٍة تنفيذ عىل وليس والنقاش، والحوار
الخارج. أو الداخل يف الرؤساء من غريهم أو اإلنجليزي، أو األمريكي، الرئيس أو املرصي
خارج الجامعات من عدد يف عاًما عرش ستة من ألكثر والتمرُّد» «لإلبداع أستاذة كنت
وليس دائًما، بيننا يدور حوار كان وعلَّمتُهم، وطالباتي طالبي من فيها تعلمُت الوطن،
أو الرئيس أو األستاذة أو األستاذ طرف من فقط تلقيًا ليس واحد، طرٍف من التلقني

الرئيسة.
أو علمي مجاٍل أي يف يبدع أن املرصي للعقل يمكن كيف هو: األسايس األول السؤال
والنقد؟ االبتكار عىل وليس والنقل التقليد عىل بالدنا يف التعليم يقوم ملاذا فني؟ أو فكري
النظرية الطبيعية، العلوم مجال يف يشء ابتكار املاضية القرون خالل نستطع لم ملاذا

وغريهما؟ والتطبيقية،
عقول تطوير إىل يسعى أن الخارجي لالستعمار يمكن هل األسايس: الثاني السؤال
اسم تحت والنهب االستغالل عىل قائمة بينهما العالقة كانت إذا املستعمرات، سكان
االستعمار منذ الخادعة الكلمات قاموس من غريها أو الصداقة أو الرشاكة أو الحماية

الجديد؟ األمريكي االستعمار حتى القديم الربيطاني
تدعيم األسايس هدفها يكن ألم ٢٠٠٩م؟ يونيو ٤ القاهرة يف أوباما خطبة نذكر وهل
للبضائع بالدنا يف األسواق وفتح وإرسائيل، أمريكا بني التاريخية املادية املشرتكة املصالح

حرة؟ ونها يُسمُّ التي السوق طريق عن االستعماري والنهب األجنبية
عرص منذ السبعينيات منذ مرص يف املتكررة البِشعة الدينية الفتن روََّعتنا لقد
٢٠١٠م، يناير أول يف حمادي نجع مذبحة آخرها األبرياء، أروح فيها تُزَهق السادات،

نخمد. ثم فنهتز جديدة مذبحٌة تحدث حتى نخمد؟ ثم أيام بضعة لها نهتز
الدينية التيارات تصاعد أو الدينية الفتن بني عالقة هناك هل هو: األسايس والسؤال
مع املحلية الحكومات تتعاون هل وغريها؟ والسياسة والعلم والفن التعليم تدهور وبني
متناحرة؟ طوائَف إىل لتقسيمنا الدينية الفتن إشعال يف الخارجية االستعمارية الحكومات
واليهوديَّة واملسيحيَّة اإلسالميَّة التيارات مع السادات أنور مع ريغان رونالد تعاون هل
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من الحماية اسم تحت املجتمع) نصف وجوه فقط (وليس جميًعا عقولنا تحجيب يف
تتحقق هل االستعمارية؟ القوى مع الرشاكة أو اإليمان حظرية إىل العودة أو الشيطان

املساواة؟ وعدم القهر ظل يف الحقيقية الرشاكة
املسئولية وإعفاء األجنبي، االستعمار شماعة عىل كلها مشاكلنا أُعلِّق أن أريد ال
شعبًا أنفسنا نحاكم أن البد والدويل، املحيل االستغالل بني الفصل يمكن ال املحلية.
عىل املفروض الحجاب نرفع أن علينا الخارجي. االستعمار نحاسب كما وأفراًدا وحكومة

ودينية. سياسية مختلفة مسمياٍت تحت عقولنا،
هل البسيط، الواضح املنطق إىل العودة هي العقل عن الحجاب لرفع خطوة أول
واالستغالل؟ النهب تقاوم كيف تعليمك إىل يسعى أن ونهبك استغاللك يريد ملن يمكن
برصف املساواة، لتعلميك يسعى أن والجنس الدين أساس عىل التفرقة يبث ملن يمكن هل

الحرية؟ لتعليمك يسعى أن يَّتك حرِّ يسلب ملن يمكن هل الجنس؟ أو الدين عن النظر
الفكري؟ اإلبداع وتشجيع والعلم التعليم بتطوير والحرية والعدل املساواة عالقة ما
ويبدع بحرية يفكر أن معني لديٍن والتعصب والظلم االستبداد عىل تربى لعقٍل يمكن هل

مجال؟ أي يف
كل من وأصدقاء صديقات يل كان املدرسة، دخول قبل األوىل، الطفولة سني يف
وأوالًدا، بنات مًعا، ونأكل مًعا نلعب كنا وغريهم، ويهوًدا وأقباًطا مسلمني الجريان، أطفال
ونوع الدين نوع حسب يقسموننا املدرسون وبدأ املدرسة دخلنا حتى بيننا، تفرقة دون
عما دفاًعا ونتناحر ونتقسم نتفرق بدأنا هكذا غنية، أو فقرية العائلة، ونوع الجنس،

أنت؟ من الهوية، يت ُسمَّ
الهوية أساس عىل البرش بني التفرقة عىل الطفولة منذ التعليمي النظام يقوم
غري العنرصية القيم هذه عىل األطفال ينشأ وغريها. والطائفية والطبقية والجنسية الدينية
العائلة، وأفراد واألم األب حب هللا، حب الوطن، حب منها براقة المعة أسماءٍ تحت اإلنسانية
عىل والقرابة الدم روابط تتغلب الغريب). عىل عمي وابن وأنا عمي ابن عىل وأخويا (أنا
الدونية النظرة ترتسب النسوان). من والوساخة اإليمان من (النظافة واإلنسانية العدل
الطفل يتعلم ترابه)، يف اتمرَّغ املريي فاتك (إن والنجاسة بالقذارة النساء وتُربط للمرأة
ترتسب الحاجب)، عن ترتفع ال (العني والسلطة الحكومة مواجهة يف والنفاق الهوان
األمثلة والعبيد. السادة بني الثابتة العالقة تغري وعدم األطفال، نفوس يف العبودية مفاهيم
من كثري إىل باإلضافة الطفولة، منذ املدارس يف نتعلمها التي العبودية القيم عن كثرية

الرق. عصور من العتيقة والتقاليد املوروثة املقدسات
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أنها عرفت الدين، مدرس من كانت زرقا» «عضمة كلمة فيها سمعت مرة أول
وتُشوي النار ستدخل وهي الجنة، سأدخل مسلمة وأنَّني إزيس، القبطية صديقتي تعني
وأبكي تُحرق وهي الليل يف بصديقتي أحلم أصبحت الحمراء. جهنم يف كالخروف
معها آكل وال املدرس، وصفها كما كافرة ألنها معها اللعب أتفادى أصبحت ثم لرصاخها،
إزيس يل: قالت أمي. إال البشعة العنرصية األفكار هذه من يحررني لم نجس، أكلها ألنَّ
من أمي حررتني هكذا حاجة، وال نار فيش ما ألن النار؛ تروح يمكن وال ممتازة بنٌت

الجحيم. نار من أيًضا الخوف
عقلك، شغيل كالببغاء، تسمعني ما ترددي «ال يل: وقال يل، أمي قالته ما أبي دعم
الحصة يف يقوله ما وأنقد الدين، مدرس عىل أتمرد بدأت يشء.» كل أساس العقل ألن
يف صفًرا ويعطيني الكافرة، املتمردة املشاغبة البنت عني يقول أصبح عقيل، يقبله ال مما
من خوف دون عقيل عن التعبري يف أستمر جعلني وأمي أبي تشجيع لكن االمتحانات،

االمتحان. يف السقوط أو النار
فقدُت جائزة، يف طمًعا أو العقاب من خوف دون التفكري حرية الطفولة منذ تعلمُت

واإلبداع. النقد عىل القادر عقيل كسبت لكني املختلفة عمري مراحل يف الجوائز كل
التعليم لتطوير األول األساس هذا تدرك أن أوباما األمريكي الرئيس ملبادرة يمكن هل
وليس الطفولة يف بالرتبية االبتكار قاعدة يربط لم إذن ملاذا مرص؟ يف واالبتكار والعلم

املادِّي؟ الدعم وصندوق والتجارة بالسوق
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الوطني، املجلس إنشاء العريض بالبنط املانشيت، تحت املنشورة، الصورة يف الوجوه
يف املجيدة يناير ثورة قوى وكل واألطياف الفئات كافة من السياسية القوى اجتمعت
وتشمل ثورته، يحمي الشعب شعار: تحت شخص، ٤٣٠٠ ضم الذي األول مرص مؤتمر
مجلس ملرشحي موحدة بقائمة والتقدم الثورة، وثيقة إصدار الوطني املجلس أهداف
الطبقة السابق، النظام يف الوجوه تشبه الوجوه املقبلة، الربملانية االنتخابات يف الشعب
هي اللغة التجميلية، التعديالت بعض مع العهود، كل يف وتنرش تكتب التي والنخبة ذاتها،
يعجز خيالهم املجيدة، يناير ثورة يقولون املجيدة أكتوبر حرب من بدًال السابقة، اللغة
والسوق واملال السياسة بورصة يف آبائهم مثل الناشطون إنهم جديدة، كلمات إبداع عن
خمسة عن يزيدون ال الحكومية، وغري الحكومية الحقوقية، واملنظمات الحر واإلعالم الحرة
الصورة يف نرى قد العجائز. الرجال من كلهم الرشعية، واملعارضة الحكم نخبة آالف،
منتبهني رجاًال ونرى الصفوف، وراء الصفوف اثنتنَي أو شابَّة امرأًة أو اثننَي، أو شابٍّا
عىل لالنقضاض الفرصة ينتهزون الحمراء، أو الخرضاء القطيفيَّة كراسيهم يف زين متحفِّ
التنافس هذا العرش، إىل الوصول عىل باملناكب التكالُب هذا فما وإال والثروة، السلطة
بآخر ون يضحُّ سوف أنَّهم يقسمون وكلهم الكريس، عىل الرئاسة حي مرشَّ بني الرهيب
االجتماعيَّة، بالعدالة يتشدَّقون القبور. وسكَّان واملساكني الفقراء أجل من دمهم من قطرة
هناك كانوا النادر) القليل (إال وكلهم الشعب، أموال نهبوا السابقني، اللصوص يسبُّون
حسني وفاروق مبارك جوائز عىل حاصلني والوزير، والهانم الرئيس حفالت يف حارضين

وغريهم. عصفور، وجابر
يف ثقة أزداد منهم، لست ألنني أبتهج ب، وأتعجَّ كالمهم، أسمع وجوههم، ل أتأمَّ
دون وأطيافه الشعب فئات كل تجتمع وكيف الصحيح. الطريق يف أسري أنني نفيس،
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وشبابًا ورجاًال نساءً املسحوقة، الساحقة األغلبيَّة حضور دون ذاته؟! الشعب وجود
والكرامة الرشف أو بالخبز يطالبون خرجوا إن الذين واملنبوذات املنبوذون وأطفاًال؟
نبيلة، وليست فئويَّة مطالبهم بالعار. وصموهم أو بالرصاص، يرضبوهم ألطفالهم،
الرعاع، الجياع ثورة ليست األصيلة، الوسطى الطبقة ثورة املجيدة، الثورة يخونون
العضالت تربز الحرام. أوالد الرشعيِّني، غري الشوارع وأطفال والعشوائيَّات القبور ساكني
ظلِّ يف وترعرعت نمت التي واألدبيَّة والصحفيَّة والثقافيَّة والدينيَّة واملاليَّة السياسيَّة
واألقباط واإلخوان السلفيِّني الساحة، يف القوى كل يغازلون كيف يعرفون السابق، النظام
يشء، وكل ووسط، ويمني يسار والبورصة. األعمال ورجال والشيوعيِّني والعلمانيِّني

معناها. من إلفراغها االجتماعيَّة العدالة كلمة يردِّدون
هللا أحباب هللا، أطفال هم هاتهم، وأمَّ الرشعيِّني غري األطفال بعض مع جلسة جمعتني
أبوه بريء، «الطفل تقول: كانت طحلة. كفر قريتي يف الفالحة جدَّتي يهم تسمِّ كانت كما
أب لوشرشف، ما مسئوليته عن يتخىلَّ اليلِّ األب وهرب، املسكينة أمه اغتصب املجرم، هو
ليس الفالحة، جدَّتي من االجتماعيَّة والعدالة الصحيحة األخالق تعلَّمت أنا رشعي.» غري
امللك وراء يصلُّون كانوا واملدرِّسني. الجامعة أساتذة أو التعليم وزير أو األزهر شيخ من
كلمة البورصة. يف واملضاربني ك املالَّ كبار وطبقة الربيطاني، االستعمار ويؤيِّدون فاروق
ومرض الصغري، الثعبان السحليَّة، الربص، بكلمة الطفولة منذ عقيل يف ترتبط البورصة
أصبحنا البورصة، كلمة اختفاء إال النارص عبد عهد يف يعجبني لم له. عالج ال الربص
الذي والقطن التيل ونلبس نزرع ا ممَّ نأكل أن والصناعي، الزراعي اإلنتاج عن نسمع
تغريَّ الخدم. لغة كانت العربيَّة، باللغة بالكتابة نفخر صناعتنا. من الكربى املحلَّة تنتجه
ما ونلبس ننتج ال ما ونأكل نأكل ال ما ننتج أصبحنا مبارك، ثم السادات عرص يف النظام
وتعليمنا، ومالبسنا خبزنا نستورد أصبحنا والتصدير، االسترياد مكاتب انترشت نصنع. ال
القطاع خصخصة ت تمَّ واألخالق. والثقافة والسياسة االقتصاد عىل البورصة كلمة طغت
املرصيِّني األعمال رجال من ووكالئهم األجنبيَّة الرشكات لصالح املصانع إغالق وتمَّ العام،
اإلعالم طغى الفضائيَّة. القنوات وملكوا الباليني كسبوا الخاص. القطاع رشكات أصحاب
مطاردة ت تمَّ املبدع. املفكِّر من أهم املذيعة أو املذيع أصبح واألدب، والفكر الثقافة عىل
املنفى أو بالسجن عليهم ُحكم والتكفري، الحسبة محاكم يف والنساء الرجال من املفكِّرين
تحت املرصي الشعب نصف وعاش ثراءً، والحكَّام األثرياء زاد السمعة. وتشويه والترشيد

الفقر. خطِّ
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اسم تحت للنساء والنقاب والسلفيَّة، اإلخوانيَّة الدينيَّة السياسيَّة القوى تصاعَدت
الشعب؟ فئات جميع عىل يَّات الحرِّ هذه تُطبَّق ال ملاذا والشخصيَّة. السياسيَّة يَّات الحرِّ
للرجال واألخالقيَّة واالقتصادية االجتماعيَّة والحقوق السياسيَّة الحقوق بني الفصل ملاذا
مسحوًقا: طفًال كتفها عيل تحمل املسحوقات، األمهات من واحدة قالت واألطفال؟ والنساء
حقوقنا عن يدافع نسائي اتحاٌد أو حزب لنا ليس الحاضنات املطلَّقات هات األمَّ «نحن
اإلنفاق مسئوليَّة من يتهرَّب ثم علمها، دون غيابيٍّا زوجته يطلِّق الرجل أطفالنا، وحقوق
منًي خطفه يريد أبوه يأتي ثم وأعالجه، طفيل عىل ألُنفق بالبيوت اشتغلُت ابنه، عىل
تحت األم، حقوق عيل لالستيالء مظاهرة لعمل مثله آخرين آباءٍ مع يتَّفق قلبي، ليحرق
الطعام مصاريف له ألرسل ابنه مصلحة عىل حريًصا كان لو ابنه.» رؤية يف األب حق اسم
عن التناُزل عليها ليفرض املسكينة، أُمه ليبتزَّ املسكني الطفل ابنه يستخدم لكنَّه والعالج،
يهدِّدها لكنَّه أبيه، سطوة من للطفل حماية ابنها ونفقة نفقتها عن األم تنازلت النفقة.
جاء جبينها. بعرق تكسبها التي وفلوسها تها شقَّ ليأخذ الطفل رؤية يف ه حقِّ اسم تحت
جيهان أو سوزان أجل من وليس املساكني، األطفال لصالح األخري الطفل قانون تعديل
السلطة بحكم واألطفال هات األمَّ عىل يسيطرون الفاسدين اآلباء هؤالء لكنَّ غريهما، أو

األضعف. ضد األقوى مع يقف السائد الطبقي األبوي النظام الطبقيَّة. األبويَّة
مغتصبًا كان وإن للرجل، التحيُّز يف دوًرا الوضعي والقانون والرشع العرف يلعب
مشيخة أمام بعضاآلباء تظاهر حقوقها. وسلبها البتزازها لطفلها األم حب يستغل غاصبًا،
عىل املجيدة الثورة اسم تحت الجديد الطفل وقانون الخلع قانون بإلغاء للمطالبة األزهر
األطفال بحق املجحفة القديمة القوانني هذه تعديل لكنَّ جيهان، أو سوزان الهانم قوانني
الطويل النضال الحيَّة، الضمائر ذوي من والرجال النساء نضال بسبب جاء هاتهم وأمَّ
وإعطائها املناضلني من الجهود سلب عىل واملنافقات املنافقون دأب القرون، مدى عىل

والرجال. النساء من للحكَّام
املسئول، غري أبيهم من الثالثة أطفالها حقَّ لتأخذ املحاكم يف داخت التي األم وتقول
املحاكم لذُّل ويعرِّضها الجنسيَّة، شهوته أجل من أوالده، أم زوجته يطلِّق الذي الرجل
أطفال، له يكون أن يستحقُّ وال األبوَّة، يستحقُّ ال الرجل «هذا أطفالها): نفقة وراء (سعيًا
الرتداء املرأة ُحريَّة عن الدفاع إال صوتًا لهم نسمع ال اإلنسان؟ وحقوق املرأة منظَّمات أين

النقاب؟»
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واحدة عٌني له منهم واحًدا َيَر مل

عاًما، بأربعني يكربها لرجٍل إرادتها رغم أبوها زوَّجها — سنة ١٨ عمرها طفلة — فتاٌة
ونفسيٍّا جسديٍّا تُنتَهك أن — صغرية فتاٍة — لطفلة فكيف بالطبع، ينجح لم الزواج لكن
االنتحار حاوَلت أو الفتاة قاوَمتْه ربَّما إرادتها، وضد جدَّها عمر من عجوز رجٍل ِقبل من
بإرادته وطلَّقها املأذون إىل فذهب الهرب، حاوَلت ثم َمَضضوُكره عىل معه وبِقيَت وفِشَلت
ة الحجَّ السلوك، بسوء يتهمها أبيها إىل أعادها ثم وركًال، رضبًا وأوَسَعها أمسكها املنفردة.
يف الرغبة أو العجز أو فيه العيب زوجته، يُطلِّق الضمري معدوم رجٍل ألي السهلة الجاهزة
أمسك البداية، منذ الضمري، املعدوم األب أنَّ املهم والهوان. الذل قبولها لعدم منها االنتقام
يساعده متني، بحبٍل الصغريتنَي يَديها كبَّل املقاومة، عن العاجزة الضعيفة الصغرية ابنته
وألَقوا «البالسرت»، الصقة رشائط وأنفها فمها حول وا لفُّ اؤها، وأشقَّ أعمامها األرسة، رجاُل
جثَّتها عىل العثور خرب ٢٠١١م أبريل ٢١ يوم القاهرة صحف ت نَرشَ النيل، يف حيَّة بها

الخنق. أسفيكسيا الوفاة سبب أنَّ الرشعي الطبيب وقرَّر املاء، من وانتشالها
اليوم واملرصي األهرام منها الصحف من عدد يف نُرش وقد الخرب، هذا قرأ منَّا كم
تنافس عن نظرهم يف األهم األخبار ليقرءوا الصفحة قلبوا ثم الخرب قرءوا اآلالف وغريهما؟
ورق عىل بالحرب امُلراقة االجتماعيَّة، بالعدالة للشعب الوعود الرئاسة. كريس عىل حني املرشَّ
انتهاء مع تختفي االجتماعيَّة بالعدالة الوعود الجماهري. عىل باألبواق امُلذاعة الصحف،
االجتماعيَّة للعدالة سني املتحمِّ املرشحني أحد تألَّم هل العرش. إىل والصعود االنتخابات
وكل انتخابات كل يف تتكرَّر والثروة السلطة عىل الرصاع حلبة الفتاة؟ هذه مقتل لخرب
زالت ال فقط. الوجوه ت تغريَّ بل يتغريَّ لم والنظام تتغريَّ وكيف نفسها، بالطريقة عهد،
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والعائلة. الدولة داخل العالقات تحكم التي هي الطبقيَّة األبويَّة والقوانني العنرصيَّة القيم
اسم تحت املقتولة الربيئة الطفلة الفتاة ونسوا الصفحة قلبوا النادر) القليل (إال الجميع
جهوري بصوت واألشقاء واألعمام األب ينطقها الرشف كلمة العائلة، رشف عن الدفاع
من متينة قوٍَّة يف الجميع يتكتَّل والدين. الحكم ورجال والقضاة قني املحقِّ وجدان له يهتزُّ
أحد لها ليس كرامة، وال رشف لها ليس الطفلة، الفتاة ضد وكرامتهم الرجال رشف أجل
أو ابنتها قتل يف الرجال تساعد الرشف، لكلمة ترتعد املسكينة ها أمُّ حتى الغابة، هذه يف
من بالدنا يف قتلهنَّ تمَّ صغريات بناٍت من وكم الجريمة، عىل وتتسرتَّ تسكت األقل عىل
رشفهم. عن املدافعني الرجال مع تعاطًفا ف مخفَّ عقاٍب أو القتلة، عقاب دون الرشف أجل
سلوك من أكثر الصغريات البنات بسلوك يرتبط بالدنا يف الرشف مفهوم زال ما نعم،

واإلعالم. واملال السياسة بورصة يف الرجال فطاحل
اهتمامي من يسخرون قد الرئاسة عىل التناُفس حلبة يف آلذانهم الغارقني بعض
إنسانة حق يحرتم ومن القوى، وتوازن واملال السياسة غابة يف لها وزن ال صغرية بفتاٍة
جماعية ثورٍة بعد إال املرصي الشعب ماليني احرتموا وهل قوَّة؟ له ليس مرصي إنساٍن أو
الثورة رفعت واالتِّحاد؟ التنظيم بقوَّة ها حقَّ وانتزعت النظام رءوس أسقطت مليونيَّة
الطبقة، أو الجنس أو الدين عن النظر برصف للجميع، والعدالة يَّة والحرِّ الكرامة شعار
تتمتَّع التي الطبقيَّة األبويَّة القوى السوق، يف املسيطرة القوى تكتَّلت ما رسعان لكن
لُرتعب الحاكمة السلطة يف الدين تُوظِّف التي الدينيَّة والقوى اإلعالم، يف العايل بالصوت

ويُطيع. يخضع ال من
من تقم ألم والكرامة؟ يَّة والحرِّ العدالة أجل من تقم ألم املرصيَّة؟ الثورة قامت ملاذا
انطفأت هل الفقري؟ الشعب من واملقهورين، املقهورات املاليني من وغريها الفتاة هذه أجل
عىل الرصاع حلبة إىل عدنا القديمة؟ لعادتها ريما وعادت العظيمة اإلنسانيَّة الثورة روح
واألغلبيَّة الضعفاء ترعى التي الثوريَّة اإلنسانيَّة فقدنا القديمة، بالطرق والثورة السلطة
وأمواٌل زاعقة، إعالميَّة وأبواٌق بارزة انتخابيَّة عضالٌت لها سياسيَّة حيواناٍت ُعدنا املظلومة،
أبًدا ق تتحقَّ ال التي والوعود عقود، منذ الُعليا املناصب أو الُحرَّة السوق أرباح من غزيرة
الزائفة الوعود من زهقنا الزنزانة. يف يُسجن أو بالرصاص يُرضب أو الحاكم يموت حتى
األجور رفع عن املعسول بالكالم والتغنِّي الساقطة، السابقة النظم بها تمرَّست التي
املزيَّفة الحرَّة االنتخابات يف السيايس النصب عمليَّات وكل والسلطة، الثروة توزيع وعدالة

البائدة. العهود منذ
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سوف للربملان أو للرئاسة شهور خالل القادمة االنتخابات هذه أنَّ عاقل ع يتوقَّ هل
نائب أو الجديد الرئيس يأتي أساس أي عىل جديًدا؟ نظاًما أو جدًدا حكَّاًما لنا تقدِّم
ة، والخاصَّ ة العامَّ كلُّها، والقوانني القشور، إال فيه تتغريَّ لم قديم والدستور الجديد؟ الربملان
الضحيَّة وتعاقب األقوى، الجاني رساح تُطلق عنرصيَّة، مزدوجة أبويَّة طبقيَّة قديمة،
ملاذا الرتشيحات؟ قبل والقوانني الدستور ِ يتغريَّ لم ملاذا واألطفال؟ والنساء الفقراء من
تفرز عادلة جديدة قواننَي ونُصدر نتأنَّى ال ملاذا االنتخابات؟ إىل والهرولة الرسعة هذه
القلَّة النخبة تلك خارج من والشابَّات، والشباب والنساء الرجال من ثوريَّة شعبيَّة عناَرص
والعدالة الكرامة ق تتحقَّ كيف والشاشة؟ والبورصة واملال السياسة سوق عىل املسيطرة
السياسيِّني من النخبة العهود؟ كل يف املميزة الطبقة لهذه وليس كله للشعب يَّة والحرِّ
يف وترعرعوا أغلبهم نما هؤالء واملاكياج؟ اإلعالم ونساء األعمال ورجال الشكليَّة واألحزاب
جلودهم ون يغريِّ والسنني؟ السنني فسادها عىل وصمتوا الفاسدة السابقة النظم حضن

ق. تتحقَّ ال جديدة ووعوٍد جديدة بوجوٍه علينا ويطلُّون
وأوصلته الفساد له وبرَّرت أفسدته التي هي السابق، النظام أعمدة هي النخبة هذه
مغسولة بوجوٍه إلينا وعادت يَديها عنه نفضت برسعة، عنه تخلَّت ثم طرة، سجن إىل
الشعب اعرتض وإن والدوليَّة. والعربيَّة املحلِّيَّة االنتخابات كل يف نفسها ح ترشِّ بريئة
لم كلنا املأمور، العبد كنا كلنا السابق، النظام عايشنا «كلنا حياء: دون يقولون عليهم
أو املنصب من الطرد أو النفي أو للسجن تعرَّضنا وإال الحمراء الخطوط تَجاُوَز نستطع
شجاعة ذات كانت والنساء الرجال من قليلة قلَّة هناك لكنَّ «… أو … أو السمعة تشويه
فلماذا صدق، كلمة تقول أن أجل من األذى، من األنواع هذه لكل تعرَّضت حيَّة وضمائر
األماكن كل كنتم، كما تحتلُّون ملاذا واملخلصات؟ املخلصني هؤالء أمام الطريق تُخلوَن ال
املسلمني واإلخوان والوسط واليسار اليمني واملعارضة، الحكومة صحف يف املساحات وكل
والسياسة والدين الدولة يف واملناصب القوى وكل والصوفيِّني، والسلفيِّني واملسيحيِّني
ال املرصي الشعب من واملخلصات املخلصون يشء؟ وكل واإلعالم والثقافة واالقتصاد
برتوش، عهٍد كل يف امُلتكرِّرة االنتخابات تمثيليَّة يف التناُفس وال املناصب عىل يتكالبون

جديد. وماكياٍج
املبادئ ذات الشعبيَّة الثورة وشابَّات شباب حتى يشء، كل تُفسد النخبة هذه
اختارت تَُسد، ْق َفرِّ مهم، لتتقسَّ بينهم الخالفات وتبذر تفسدهم، راحت الرفيعة اإلنسانيَّة
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الشباب من األغلبيَّة تغييب تمَّ املراوغة. املطَّاطة مبادئها مع ويتكيَّف معها يتواءم ما منهم
فقد شابٌّ يل قال وعيونهم. وقلوبهم ودمائهم بحياتهم وا وضحَّ صمدوا الذين والشابَّات
حلو البسني التلفزيون يف بيظهروا اليل الثورة شباب «كل قنَّاصة: برصاص اليمنى عينه

واحدة!» عني له منهم واحد شفتش ما حلوين، االتنني وعينيهم
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تحتاج ال واضحة بسيطة كلمات العدالة. يَّة الحرِّ الكرامة بالوضوح: الثوري الفكر يتميَّز
السابقة، العهود منذ كبري مفكِّر أو كبري كاتٍب لقب عىل حصلوا الذين الكبار الفالسفة إىل
توزيعها تمَّ الكبرية، القوميَّة أو الحكوميَّة الجريدة يف ة» خاصَّ «ملكيَّة دائمة ومساحٍة
للثقافة األعىل املجلس يف واإلقطاعيَّات، واللجان الدولة أرايض مع وبناتهم، وأبنائهم عليهم
الضخمة األقالم هذه من كثري الجديدة. والقاهرة والقطاميَّة الشمايل والساحل واإلعالم
للحكَّام الفساد وتجميل تربير طول من أسنانها بُريت التي الكربى، الصحف يف مة املتضخِّ
زمانه عبقري أنَّه املتواضع منهم الواحد عقل وتصوير ورشكائهم، ووزرائهم السابقني
هذه ألسنتهم عىل جرت كم مسبوق. غريُ نوعه من وفريٌد فلسفيَّة، نظريٍَّة وصاحب
كان مبارك الرئيس مع «اجتماعنا الشعب: مخ يف والرشايني الثورة َرت فجَّ التي العبارات
اليوم، حتى ِمداُدها يَِجفَّ لم مسبوق» «غري كلمة بالذات مسبوق»! غريَ نوعه من فريًدا
الشعر، وصبغة الجلد شد عمليات بعد القديمة صورهم علينا تُطلُّ الذين الكبار هؤالء
كالوا السلطة، إىل يصعد من حسب كتاباتهم ن تتلوَّ أسبوع، وكل يوم كل يكتبون زالوا ما
الشباب يفسدوا أن يمكن وابنه، وزوجته ملبارك املديح كالوا كما الثورة لشباب املديح
سوف وكما السابقني، الحكَّام أفسدوا كما باملديح، الزائفة كلماتهم نزيف من الجديد
العقول وبلبلة النفاق يف ويتفنَّنون ويراوغون يكتبون هم طاملا الالحقني، الحكَّام يفسدون

الجديدة. الشابَّة
الواضحة البسيطة الحقيقة تختفي حتى األشياء تخلط مراوغة كلماٍت لهم قرأُت اليوم
حاكًما أكان سواء الجميع، عىل ليطبَّقا رضوريَّان العادل والقانون الدستور إنَّ تقول التي
العادلة املحاكمة من يفلت أال يجب ل، األوَّ املسئول بصفته الحاكم، بل الشعب، من أم
الفساد عىل التغطية أو األموال نهب أو املتظاهرين قتل سواء ُجرمه، ثبت أن ويُعاقب
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ألسباٍب ل وتتأجَّ ل تتأجَّ املحاكمة لكنَّ للمحاكمة، مطلوبًا مبارك أصبح وقد ذلك. كل أو
إعفاء تريد والداخل الخارج من ضغوط بالطبع هناك غريهما. أو سياسيَّة أو يَّة صحِّ
يراوغون زالوا ما الذين الكتَّاب، كبار يروِّجها مختلفة تربيراٍت تحت املحاكمة من مبارك
يناير، ٢٥ يف عاٍم كل تُذاع أغنيٍة مجرَّد لتصبح معناها، من وإفراغها الثورة إلجهاض
يف مرص» يا حبيبتي «يا أغنية أو الهْزيل، األُم عيد يف أمي» يا حبيبتي «يا أغنية تُذاع كما
واإلعالميَّة، الثقافيَّة املهرجانات يف الباليني أصحاب يغنِّيها التي الوطني، النفاق مواكب

الجنوبي. أو الشمايل الساحل عىل فاخرة طعاٍم وجبِة عن يزيد ال الشهيد ومعاش
حول تدور متشابهة كلُّها مقاالتهم، وبعض للكبار اليوميَّة األعمدة قرأُت اليوم
رساالت يف عليا جهٍة من إليهم تصل أو بالليل، عليها يتَّفقون كأنَّما ذاتها، الخفيَّة الفكرة
الثورة شباب يا تربير، أي تحت املحاكمة من وأُرسته مبارك إعفاء محاولة يَّة، رسِّ بشيفرٍة
عند العفو العقاب، فوق عون ترتفَّ ي، والتشفِّ االنتقام مشاعر عن عون ترتفَّ نبالءُ أنتم النقي
أعدمت التي الفرنسيَّة الثورة مثل ليست الزكيَّة، الطاهرة العظيمة الثورة شباب يا املقدرة
مع الغزيرة دموعهم تسيل دم. فيها ليس بيضاءُ ثورتكم وأُرسته، عرش السادس لويس
الشوارع يف وُجرحت ُقتلت التي اآلالف عىل يبكوا لم الكبرية، أقالمهم من السائل الحرب
الشباب عىل يبكوا لم والجمال. األحصنة راكبي وسيوف بالرصاصالحي، التحرير وميدان
الذي مرص شعب عىل يبكوا لم املطَّاطيَّة. القنَّاصني بقنابل عيونهم فقدوا الذين الغض
إن حق، بكلمة فمه أحدهم فتح إن واملعتقالت، السجون يف والهوان، والبطالة الفقر عانى
تَمِش لم ألنَّها بالحياة» «ُدِفنَت شابَّة شاعرة كاتبٍة عىل يبكوا لم صدق. كلمة أحدهم كتب
الفاسدين وحَموا واألموال الدماء أراقوا حكَّاٍم عىل إال الدموع يذرفوا لم النفاق. مواكب يف
الشعب، محاكمات من الساقطني الحكَّام حماية بأقالمهم يحاولون اليوم املحاكمات. من
الطويلة واللحى األسالف أخرجوا الثواب، أو العقاب صاحب هو وحده هللا هللا. اسم تحت
الثورة شباب يا باهلل آِمنوا يشء، كل عىل القادر ار القهَّ الواحد هو هللا ليقولوا القبور من
بالِقصاص. يطالبون الذين السوداء القلوب ذوي من الحاقدين ار الكفَّ كالم تسمعوا وال
«هللا» وراء االختباء يف هللا، كلمة ترديد يف والجهاديَّة والصوفيَّة السلفيَّة ينافسون أصبحوا

ى. مسمٍّ غري أجٍل إىل مبارك محاكمة تأجيل أو إللغاء الكريم، املسامح
ملاذا محاكمة؟ دون عدالٌة هناك تكون وكيف الكبار، السادة أيَّها القانون فائدة وما
الكبار تحاكمون ال ملاذا بريئًا؟ متَّهمكم كان وإذا أبرياء كنتم إذا املحاكمة من تخافون
العدل محكمة غرار عىل الصغار إال تحاكمون ال ملاذا والصفح؟ الرحمة لهم وترجون
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أفريقيا حكَّام من الضعفاء اآلخرين وعاقبت بريئًا حرٍّا بوش جورج تركت التي الدوليَّة
السوداء؟

الُكتَّاب وكبار للوزراء والتوجيهات األوامر تُعطي التي العليا الجهة هو كان مبارك
بالثناء ويلهج إال فمه يفتح أحدهم يكن لم واملناصب، الجوائز عليهم ع يُوزِّ والكاتبات.
االجتماع من ويخرجون إال بهم الرئيس يجتمع ال الرئيس. السيِّد من والتوجيهات والوالء

مسبوق!» غري وهللا إي مسبوق، غري نوعه من فريد «اجتماع واحد: كوراٍل يف يردِّدون
أنقياءُ العمر، ربيع يف أنتم شباب، يا تخطئ الناس «كل يقول: بعضهم كتب
كلنا الحياة، عركنا الكبار نحن لكن تجارب، لكم ليس الحياة، تعرفوا لم رومانسيُّون،
يكرس لم الكبار، الُكتَّاب نحن معه، وعشنا النظام مع تكيَّفنا كلنا السابق، النظام عايشنا
األمن عيون عن بعيًدا ة الخاصَّ اجتماعاتنا يف فقط الحمراء، الخطوط الكبري، الكاتب أكربنا،
السجن وإال نتخطَّاها ال حدود لنا كانت تورية. أو عني، بغمزة أحدنا ح يلمِّ قد وآذانهم
أن بدَّ ال شباب يا البالد، داخل أو خارج النفي أو لنا التهم تلفيق أو أوالدنا تجويع أو
يجب جدعان، يا حرام امليِّت يف الرضب مبارك، من االنتقام وتنبذوا أنفسكم عىل تتعاَلوا
ونحمي القضاء، طريق عن املنهوب املال اسرتجاع يكفي السامية، الثورة روح تفقدوا أال

منه.» انتقاٍم دون كريًما آمنًا مرص من ويخرج املحاكمة، بهدلة من وأُرسته مبارك
أبريل ١٨ اليوم، املرصيَّة النخبة كبار عليها يعزف التي الجديدة النغمة هي هذه
الثقافة عروش عىل اليوم حتى املرتبِّعون السابقني للحكَّام الفكريَّة األعمدة ٢٠١١م،
فستكون حدثت وإن تحدث، لن املحاكمة أنَّ منهم تشتَمُّ تكاد والفنون، والكتابة واإلعالم
حماية خاطئة أكون أن أرجو البالد. خارج بأمان والسفر بالرباءة تنتهي فقط شكليًَّة

حارقة. أخرى ثورٍة من ملرص
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أو العمل أو املدرسة أو العائلة أو الدين أو الدولة يف الفرد حكم إىل بالحنني نشعر ملاذا
من املرصي العقل لتحرير دوًرا ة العامَّ الثقافة أو النفيس الطبُّ يلعب لم ملاذا يشء؟ أيِّ
طول مع مرضسيايسيتحوَّل للعبوديَّة الخضوع هل الفرديَّة؟ السلطة لعبوديَّة الخضوع
يَّة الحرِّ من الخوف أو العبوديَّة، من الشفاء يف الرغبة عدم بمعني نفيس؟ مرض إىل الزمن
اإلهانة وقبول الطاعة عىل الطفل يتدرَّب هل والهوان؟ الخضوع إىل والحنني واملسئوليَّة؟
العاشق يستعذب هل الحمش؟ الفحل الرجل الفتاة تعشق هل الناظر؟ أو املدرِّس من
الفرد؟ حكم من للتحرر محاولة أي تصيب التي النكسة هذه فلماذا وإال الحب؟ عذاب
ة. والخاصَّ ة العامَّ سات املؤسَّ يف ونقدِّسه نعبده آخر رأًسا خلقنا الدولة رأس خلعنا إن

الدولة رئيس من التخلُّص ٢٠١١م يناير يف األخرية املرصيَّة الثورة استطاعت
الفرد حكم تكرس التي املوروثة القيم من تتخلَّص لم أنَّها إال أعوانه، وبعض السابق
العلميَّة ومعاهدنا ومدارسنا بيوتنا يف ة، والخاصَّ ة العامَّ حياتنا يف املطلقة وسلطته الواحد
واإلعالميَّة والتعليميَّة والفكريَّة الثقافيَّة سات املؤسَّ وجميع السياسيَّة، وأحزابنا والدينيَّة،

وغريها. والصحافيَّة
اقتالعه يمكن ال البرشيَّة، والعقول النفوس يف مزمن مرٌض الفرد تقديس عبوديَّة
أو اجتماعيَّة أو فقط سياسيَّة ليست وثورات، ثورات إىل يحتاج إنَّه عُظمت، مهما بثورٍة
البرش، وعقول أجساد من العبوديَّة جذور القتالع ونفسيَّة فكريَّة ثورات بل اقتصاديَّة،
منذ وغربي، رشقي ، ومحيلِّ عاملي مرٌض الواحد الفرد تقديس وأطفاًال. ونساءً رجاًال
الفرعون الفرعوني، الحكم تحت القديمة مرص يف تجىلَّ الحجري، وقبل الحجري العرص
حني وموتهم البرش حياة يملك السماء، ويف األرض فوق الحكم عرش عىل الجالس اإلله
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أو سؤال دون وإبادتهم قتلهم عىل قادر هو ظلمه، رفضوا أو أوامره خالفوا إن يريد،
اليوم؟ حتى بالدنا يف ذلك يتكرَّر ألم املحاسبة، أو املساءلة فوق ألنَّه محاسبة،

كان وإن مرص، يف يشء أي ة قمَّ عىل الجالس األوحد الواحد للفرد التقديس هذا ما
أكثر وإعالًما صحافة أو رديئة؟ وأحزابًا سياسة أو رديء، تعليٍم تراُكم أو زبالة»؟ «كوم
املرصيَّة الصحف قراءة مجرَّد لكن واليأسضعف، قوَّة األمل متفائلة، أنا بالطبيعة رداءة؟
شبابي رس عن يسألونني حني مثيل، متفائلة طفلٍة أو طفل أي من األمل تقتلع (مثًال)
جميع عجزت تُمت، لم أعماقي يف املتفائلة الطفلة إنَّ لهم أقول العمر من الثمانني يف
نعم أعماقي. يف الطفلة قتل عن والداخل) والخارج والعائلة الدولة (يف العظمي القري
تقتلع التي الحقيقيَّة الثورة بالثورة، أحلم عمري من العارشة يف طفلة زلت ما السادة أيُّها
يقولون الشعب، بحكم دائًما السياسيون يتشدَّق مكان، أي يف املطلقة الفرديَّة السلطة
كانت وإن ما، سٍة مؤسَّ رئاسة أحدهم يتوىلَّ إن ما لكن الشعب، حكم تعني الديمقراطيَّة
أو الجدل يقبل ال اإلله فرعونًا. يصبح حتى للناس) مقاالت لنرش (أو الدواجن لرتبية
واإلعالم، والثقافة التعليم يف املطلقة الفرديَّة السلطة تتحكَّم كيف نعرف كلُّنا النقاش،

املرصي. العقل تُشكِّل التي الثالثة سات املؤسَّ هذه
أن من الثمني، الوقت عىل حرًصا السابق، العهد يف املرصي التلفزيون أفتح أكن لم
الفرديَّة السلطة أنَّ إال القديمة، الوجوه بعض ت تغريَّ األكاذيب، إىل االستماع يف يُهدر
الثقافة، ويف أيًضا املدارس يف جديًدا، شكًال واتَّخذت األكاذيب ت تغريَّ موجودة، زالت ما
تعليق وتمَّ وابنه، وحرمه القديم الحاكم صور نزع تمَّ الشوارع. يف النور أعمدة وفوق
بعض تغيري تمَّ الصحافة يف الجديدة. املطلقة الفرديَّة السلطة ألصحاب أخرى صور
آخرون ليأتي ذهبوا، املنافقني بعض مفهومة. معايريَ أي دون البعض واستبقاء الوجوه
وجوه عىل الضوء وتسلِّط الصحافة، تحكم ظلَّت املطلقة الفرديَّة السلطة نفاًقا. أكثر
امللك منذ اإلله الفرد وحكم الدكتاتوريَّة حماة كانوا فون ومثقَّ وصحافيُّون ُكتَّاب بعينها.
عىل يسيطرون جديدة، دكتاتورية ديمقراطيٍَّة أبواق من أصبحوا األوىل، والجمهوريَّة
بعد ظهرت جديدة شابَّة وجوٍه بعض هناك بالطبع والصحافة. واإلعالم والثقافة التعليم
نعرف أن دون الخفاء يف تتم االختيارات كل مفهومة، معايريَ دون وهناك، هنا الثورة
أو للشباب جديدة جمعيٍَّة أو جديد اتحاٍد أو جديد بمجلٍس يوم كل نُفاجأ وملاذا، كيف
بالطائرات، تهبط نضاليَّة ثوريَّة وقياداٍت فجأة، تظهر جديدة وأحزاٍب النساء، أو الرجال
الذي الفالني فالنًا تعرفني هل والشابَّات: الشباب يسألني نضايل. تاريٍخ أي لها نعرف ال
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للرئاسة؟ نفسه ح ويُرشِّ الكبري الجديد الحزب ويُشكِّل اإلذاعات كل يف الثورة عن يتكلَّم
بالٍد يف بطًال كان (ربما بالدنا يف تاريًخا له أعرف وال العظيم وهللا أعرفه ال لهم: أقول
اليوم الصحافة عرش عىل يرتبَّع الذي اإلله هذا يف رأيك ما يسألونني: البحار). وراء أخرى
مائة منذ جيًِّدا تاريخه أعرف لهم: أقول للرئاسة؟ حونه يرشِّ وريما املنافقون ويُقدِّسه
تنتخبني ومن يسألونني: االجتماعية. والعدالة بالديمقراطية ل تكحَّ وإن أنتخبه ولن عام
لن للربملان أو للرئاسة القادمة الرسيعة االنتخابات هذه أحد، ال لهم: أقول دكتورة؟ يا
أنواعها، بكل االنتخابات تأجيل من بُدَّ ال ُجدًدا، ودكتاتوريِّني آخرين فراعنًة إال تنتج
أساس عىل املواطنني بني تفرِّق ال عادلة كلها لتصبح والقوانني الدستور نُغريِّ حتى
الطبقي الحكم تكرس عادلة غري القوانني جميع غريها. أو الطبقة أو الجنس أو الدين
وسفح األُرسة حتى الدولة ة قمَّ من املطلقة، الفرديَّة السلطة أو الفرد حكم تكرس األبوي،
لسلطة وجود دون الشعب إرادة تعكس حرَّة انتخابات هناك تكون لن األسفل. املجتمع
القضاء دون والقانون، الدستور يف واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة السياسيَّة والعدالة الشعب،

واإلعالم. والتعليم الثقافة يف الفرد تقديس عبوديَّة عىل
ومسخ، قمٍع لعمليَّات تعرََّضت عقولنا لكنَّ سليم، عقٍل أليِّ تَِرد بسيطة بديهيَّاٌت هذه
َدت تجمَّ معنويٍّا، أو ماديٍّا املوت أو الطاعة اإللهيَّة، الفرعونيَّة املطلقة السلطة حكم تحت
تقديس منها قرون، منذ انقرضت وأفكاٍر بقيم ك نتمسَّ الحجري، العرص منذ عقولنا
ننتظر الدولة؟ أو املدرسة أو البيت يف الجماعية القيادة نتعلَّم لم وميتًا. حيٍّا الفرد سلطة
ويشكمنا، ليحكمنا األوحد الواحد الحاكم أو األوحد الواحد املفكِّر أو األوحد الواحد الكاتب

والعبوديَّة. والذل العذاب إىل الحنني فينا ليكف ونهدأ، ونستكني لنخضع
يشكو الشاربنَي ضخم رجًال الشخصيَّات؛ هذه من كثريًا النفسيَّة عيادتي يف شِهدُت
تشكو الشكيمة قويَّة زوجًة املرءوسني، عىل سلطة لها وليس رقيقة طيِّبٌة ألنَّها رئيسته من
مدرِّسه يحرتم ال بليًدا تلميذًا حريتها، عىل تخرج ويرتكها يشكمها ال رخو ألنَّه زوجها
كيف العقول. يف العبوديَّة قيم ب ترسُّ كيفيَّة نماذج هذه ويرضب. العصا يمسك ال ألنَّه
تصوَّري يل: أحدهم قال النفوس؟ يف ينخر مرًضا املطلقة الفرديَّة السلطة عشق أصبح
يف ابني عني وَخلَع السجن يف وضَعني أنَّه رغم ملبارك بالحنني أشعر أحيانًا دكتورة يا

التحرير.
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القاهرة من والعالم، بالدنا يف الثورات قبل ما إىل الوراء، إىل الزمن إعادة تحاولون من يا
وغريهم والبحرين واليمن وليبيا وسوريا ويسكونسن، يف ماديسون إىل التحرير ميدان يف
والفساد بالظلم الجماعي الوعي قبل ما إىل إعادتنا تحاولون األرض. بقاع ة كافَّ من كثري
من القدَمني، قاع إىل الرأس ة قمَّ من الكل يرتابط والعالم، والعائلة الدولة يف واالستبداد
االقتصادي السيايس من الفردي، إىل العائيل إىل املحيلِّ إىل القومي إىل اإلقليمي إىل العاملي
لتغزو دستورها ملبادئ عظمى دولٍة خيانة من الفراش، يف الشخيص الجنيس إىل الدويل
أوباما باراك تالُعب من والقتل، والنهب الغزو يف إرسائيل وتُساند البرتول، وتنهب العراق
مبارك إلنقاذ الرحمة بكلمة األزهر شيخ تالُعب من العربيَّة، بالثورات واشنطن خطبة يف
واألخالق، والدين السياسة بورصة يف اإلنسانيَّة بالقيم التجارة من القانون، عدالة من
من والتصالُح، التساُمح اسم تحت التحرير ميدان يف اآلالف القتىل أرواح خيانة من
الرجل يَفقِد لم السوق. لرشكاء وإخالصه حياته، لرشيكة النقد صندوق رئيس خيانة
أهل (من الناجحني الرجال من غريه مثل اإلنساني، ضمريه موت رغم الذكور بني االحرتام
بالحسابات والقلم، بالورقة و«يُهبِهبون» يَِرسقون اإلعالم) أو األدب أو السياسة أو املال
عتاب، أو عقاب دون بالقانون النساء أجساد ينتهكون القانون. ظل يف املضبوطة الدقيقة
أزيار من وغريهم كلينتون، بيل إىل ساركوزي إىل بريلوسكوني إىل الريحاني نجيب من
بناتهم عمر من والخادمات السكرتريات أجساد أمام لعابهم يسيل النساء. زير) (جمع
نصفه بني منهم الذكر يفصل ال مرتابطان، الشخيص والفساد الدويل الفساد وحفيداتهم.
الفصل واآلخرة؟ الدنيا وملذَّات للنساء وشهوته واملال للسلطة شهوته بني واألسفل، األعىل
مسيحيِّني الرجال، شهوات كبح يف األديان تنجح لم والدولة؟ الدين بني كالفصل مستحيل
أدريِّني» «ال «أجنوستيك» باإلنجليزيَّة بني، بنَي دينيِّني، ال مؤمنني، بوذيِّني يهوديِّني مسلمني
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أخالقيٍّا الرجال أغلب يسقط موجود. اإلله هل أدري، ال منهم: الرجل يقول العربيَّة. باللغة
رأسماليَّة تروتسكيَّة، أو لينينيَّة ماركسيَّة يمينيَّة، ليرباليَّة، واألحزاب: األجناس كل من
بالسياسة له عالقة ال الجنيس الرجال فساد أنَّ التاريخ أثبت وطنيَّة؟ غري أو وطنيَّة
إنَّها بالجينات، تتعلَّق بيولوجيَّة ذكوريَّة هرمونيَّة مسألًة ليس األيديولوجيا، أو الدين أو
الرجل يرفع املحكوم، عن الحاكم يرفع فاسد، مزدوج أبوي طبقي سيايس قانوٍن مسألة
أساس هو العقائدي، االقتصادي السيايس يتبع أخالقي. غري األخالقي القانون املرأة، عن
الحاكم يتمتَّع والربملان. واألحزاب واملدارس البيوت يف الفاسد املزدوج والتعليم الرتبية
فسق. وإن األخالقية بالحصانة والزوج األب يتمتَّع ونهب. قتل وإن السياسيَّة بالحصانة
تركب بالد أو الرياض أو القاهرة أو باريس يف العباد بني محرتًما يظلُّ الخائن الزوج
سكرترية أو فندقه، يف خادمة مع وتكراًرا، مراًرا زوجته الرجل يخون واألفيال. الجمال
احرتام يقل ال دولته. يف موظَّفة أو مصنعه، يف عاملة أو حقله، يف مزارعة أو مكتبه يف
إن منهم، فحٌل اغتصبها إن الصغرية الخادمة يحتقرون ذكوريٍّا، فحًال يعتربونه له، الناس
ونها يُسمُّ ه أُمُّ باملاليني، الشوارع أطفال إىل ينضمُّ رشعي، غري طفلها يعتربون منه أنجبت
برملانيَّة رئاسيَّة االنتخابات، سوق الفحل يدخل املومسات، عنرب السجن يف تدخل عاهرة،
رئيس أو برملان رئيس أو دولة رئيس يصبح شورى، وغري شورى أو محلِّيَّة مجالس
ظهور منذ والقلم. والورقة بالقانون وُكلُّه جيبه إال يعيبه ال الرجل ال؟ ولَِم األعىل، املجلس
عىل البرش بني تُفرِّق مزدوجة، كلُّها القوانني أصبَحِت العبودي العرص يف القديم العهد
مدينًة يقتل قد به، يؤمن ال َمن كلِّ بقتل يهوه اإلله أََمر والطبقة، والجنس الدين أساس
الخائنة واملرأة العذراء، غري واألُمِّ الطفل بقتل يهوه أََمر به. يؤمن ال فيها طفًال ألن كاملة
كانت بريئة، فهي طَفت وإن آثمة، فهي غِرَقت إن الغويط، املاء يف بإلقائها أََمر لزوجها،
ا أمَّ الربيئة. الغريرة الفتاة وتغرق والخيانة، السباحة عىل املتدرِّبة املرأُة املوت من تنجو
أباح عذريَّة، للرجل يكن لم الزوجي، إخالصه أو عذريَّته بامتحان يهوه يَأمْر فلم الرجل
يف املطلقة السلطة صاحب يهوه هو له، والءهم ِليضمَن للرجال، الزوجيَّة الخيانة يهوه
وعبيده ونساءه أطفاله يملك العائلة، يف املطلقة السلطة صاحب منهم، الرجل الدولة.
أو السياسة تعاطي من النساء يَحِرم يهوه كان يهوه. سلطة إال سلطٌة تعلوه ال وجواريَه،
الحزب يف اجتماعاتهم انتهاء بعد لرجالهن الطعام يطبخن البيوت يلزمن الجنس، أو املال
التناُقض، يكشف الضحك ألنَّ النساء؛ عىل الضحك تحريم تمَّ يهوه. رئيسهم مع الحاكم
فساد يهوه. النظام رأس بإسقاط تطالب الثورة فتبدأ بالظلم، الوعي إىل الضحُك يقود
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البرش؟ عقول يهوه أفسد هل العقل، يعني الرأس، من يبدأ السمك فساد مثل البرش
كان) سرتاوس (دومينيك عاملي بنٍك أعظم رئيس أو كلينتون) (بيل عظمى دولٍة رئيس
ُمحرِّر الفرنيس االشرتاكي الحزب زعيم (سرتاوس حفيداته عمر من خادمًة جنسيٍّا يشتهي
دولٍة أرض كربى دولٌة تغتصب ما بمثل الصغرية البنت الكبري الرجل يغتصب الكادحات)
اليوم حتى دويل قانوٌن يُوجد ال النساء؟ أجساد جيٍش أي يف الجنود يغتصب صغرى؟
ال امرأة. اغتصب منترص جنديٍّ عقاب أو تَمِلكها، ال أرًضا الغتصابها قويَّة دولًة يعاقب
عىل رجًال يعاقب قانوٌن يُوجد ال السيايس. واإلفساد الفساد عىل يحاسب قانوٌن يُوجد
جمَعت إن تُحتَقر أو تُحبس أو املرأة تُقتَل النساء، ِمن عدٍد بني الجمع أو الزوجيَّة الخيانة
أخرى وبالٍد مرص يف الثورة بدأت مائة؟ أو أربعة أو ثالثة باُل فما فقط، رجَلني بني
العامِّ ، واملحيلِّ الدويل الفساد عىل تقيض حتى الثورات تتوقف لن وعامليَّة، عربيَّة كثرية،
ورشيعة يهوه ِقيَم عىل دولٌة تعيش لن القديم، العهد عرص إىل الزمن يعود لن والخاص،
رجعة. دون املظلمة العقل خاليا أضاءت الثورة ُشعلة واملرأة. األرض اغتصاب الغاب،
املبدعة، األفكار عىل الشعوب عقل يتفتَّح الوعي، عدم َمرحلِة إىل أبًدا الوعي يَنتِكس ال
اكتََسب إذا إال مظلوم شعٌب يثور أن يُمِكن ال للثورة، الرضوري الوعي املاليني يكتسب
الوعي هذا بالقهر. الوعي اكتَسبَِت إذا إالَّ مقهورة امرأٌة تثور أن يمكن ال بالظلم. الوعي
والخطوط والثقافة والتعليم بالسياسة امُلحرَّمة يهوه، منذ املؤثَّمة املعرفة هذه املمنوع،
املعرفة توءم والشجاعة الثورة الثوريَّة، الشجاعة إال الحمراءَ الخطوَط يتجاوز ال الحمراء.
الثورة تَستمرُّ وسوف السابق، النظام رءوس بعض املرصيَّة الثورة أسَقَطِت والوعي،
أقول الجديدة. الحمراء الخطوط وَخْلق والتحريم املنع محاوالت رغم كلِّه، النظام إلسقاط
الحدود، الشعب َكَرس الخوف، ومعه القديم، العهد انقىض لقد والسيِّدات، السادة أيُّها لكم
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