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كلمة

أن إرغاًما وأرغموني عيلَّ، تكاتفوا والُقراء األصدقاء ولكن هذا، أفعل أن نيَّتي يف أكن لم
كتب أنه الجربتي مجد كل إن الُحجة: سبيل عىل — قائِلني كتاٍب يف اليوميات هذه أُصدر
يَطَمع أو لها خ يُؤرِّ كان وما تالها، وما الفرنسية والحملة املماليك حكم أواخِر عن يومياته
وبالتايل اليومي باملوقف انفعاله مع صادًقا كان أنه األمر يف ما ُكلُّ التاريخ. يذكره أن
شعِبك بيوِم ملتصًقا كذلك — أنا يقصدون — أنت كنَت وقد مرص. يف يحدث ملا املصريي
أرباِع ثالثَة َوَضعَت الحياة من كريمة وأنواٍع ثورٍة إىل رانيًا َكتبَت، منذ االلتصاق أقىص

الستينيات. خالل يوميَّاتها يف الكتابية طاقتك
ولكنه الستينيات يف حدث ماٍض إنه وُمجلَّداتها؟! الصحف «ِلَدشت»، هذا، ترتك فكيف

يوميَّات؟ ِكتاَب منها تجعل ال فلماذا اليوم. حتى يحدث واقع
أفعل. رغبتهم عىل بناءً ذا أنا وها
أفعل. بما تماًما مؤمٌن املرة وهذه

القارئ. فليَقرأْها
املواضيِع حَسب أُفنِّدها لم فأنا ويستقبلها؛ يقرؤها وهو َسجيَّتها عىل نفسه وْليَرتْك
وأُرسلها. أَكتبها وأنا سجيَّتها عىل أنا نفيس تركُت كما نرشها، وتاريِخ الوحي حسب وإنما

أدبي. أو تاريخيٍّ ذكٍر يف مطمٍع أيُّ يل وليس
عمري. أو طاقتي أرباع ثالثَة استَغرَقت قد كانت لو حتى

إدريس يوسف د.





ِكامدات! إىل نحنيفحاجة

وامُلدَِّعني، والزعيق امُلهَدرة والِقيم املسلوقة واألعمال بالتفاهات عامٌر واألدبي الفني املناخ
امُلنِتج. النادِر النحِل بقتل الدبابري مئات ل وتَتكفَّ الحقيقي. الفن يموت الجو ذلك مثل ويف

املحمومة؟ ة جَّ الضَّ هذه يف الحق كلمة يقول واحٍد شجاٍع من أَما
إنها تاريخها. يف مثيًال بالدنا لها تشهد لم عصيبٍة بفرتٍة تمر واألدبية الفنية الحركة
شدة من وإنما واألدبية، الفنية األعمال جودة من ال مرتفعٌة الحرارة درجة ى، ُحمَّ حالة يف
باستطاعته صحفي ُمخٍرب أيُّ الِقيَم. واندحار بالنابل الحابل واختالط ة جَّ الضَّ وُعلُو الزِّحام
والتليفزيون. واإلذاعة واملرسح للسينما أعماًال ويُقدِّم وكاتبًا، فنانًا يكون أن وليلٍة يوٍم بني
اد. النُّقَّ تقييمها يف يحتار فنية، أعماًال، يُخرج أن باستطاعته اإلخراج عن كتابًا قرأ إنساٍن أيُّ
مختاراتها. من وتُصبح اإلذاعة تَقبلها أُغنيًة يُؤلِّف أن باستطاعته الخط يَُفك إنساٍن أيُّ
الثاني الربنامج يف النقاد يُناقشه ُمحرتًما كتابًا تُصبح أن باستطاعتها مقاالٍت مجموعِة أيُّ
املساواة قَدم عىل نفسه ويضع قصًصا يُؤلِّف أن باستطاعته حَلقاٍت بَطِل أيُّ النقد. وأعمدة
السيمفونية. القاهرة فرقة تَعِزفها موسيقى يُؤلِّف أن باستطاعته عازٍف أيُّ شابلن. مع
أن باستطاعته ُممثٍل وأيُّ ونجًما. ُمَمثًِّال يكون أن باستطاعته زوجها أو نَجمٍة صاحِب أيُّ
اشرتاكيٍّا. كاتبًا يكون أن باستطاعته االشرتاكية عن ملقاٍل قارٍئ وأيُّ وُمنتًجا ُمخرًجا يكون
الخارج من عائٍد وأيُّ واإلذاعة. والسينما للمرسح يُؤلِّف أن باستطاعته يومياٍت كاتِب وأيُّ
يشء أي يكون أن باستطاعته إنساٍن وأيُّ اإلخراج. يف ودكتوًرا عبقريٍّا يكون أن باستطاعته

أََقل. وربما ساعًة وعرشين أربع يف



الستينات جربتي

يعتقد أن إنسان أيِّ حق فمن بإيقافه؛ أبًدا أُطالب وال كله هذا عىل اعرتاضيل ال وأنا
حاجٍة يف نحن بل له، تحلو التي بالطريقة العمل هذا يزاول وأن عمٍل ألي يصلُح أنه
يف أنفسهم يُجرِّبون الُكتاب من وآالٍف الكتابة، يف أنفسهم يُجرِّبون امُلمثِلني من آالف إىل
يُصِبحون الربامج ُمقدِّمي من وآالٍف البالتوهات، يف يلعبون الكرة نجوم من وآالٍف التمثيل،
الكباريهات راقصات من وآالٍف الغناء، يحرتفون الجائِلني الباعة من وآالٍف ُمخرِجني،
وواجب؛ بل جائز هذا كل االقتباسوالتأليف، يزاولون امُلنتِجني من وآالٍف منتجات، يُصِبحن

جمهوًرا. ِلفنِّه يجد أن يحاول وأن يفنن وأن فنَّان، أنه يعتقد أن ُمواطٍن أي حق فمن
ى ُحمَّ الفوىض هذه من َجعَلت التي الظاهرُة حقيقة؛ عليه أعرتض الذي اليشء ا أمَّ
أو كله، هذا من اد النُّقَّ موقف فهو والتخريف، الَهْلوسة حد إىل الفني بوجداننا وَوصَلت
الغرابيِل موقَف تقف العالم بالد كل يف النقدية فالحركة النقدية؛ الحركة موقف باألصح
يف واملناخل الغرابيل فلوال وخطري؛ حيوي موقٌف وهو وامُلنتِجني. اإلنتاج من واملناِخل
م بالتسمُّ الناس وَألُصيب والداتورة، والزلَّط بالطوب مختلًطا الخبز الناُس ألََكل امَلطاِحن
الرغبة هذه اإلنتاج، من الكثرة هذه صحيٌة ظاهرٌة إنها غيبوبة. حالِة يف آخرون وعاش
وأمراضه مشاكله عىل ويتقوقع يُكبَت طويلة أحقابًا مجتمعنا عاش فلقد الفضفضة؛ يف
الخارج إىل واألورام األمراض هذه لطرد محاوالٌت إال هو إن اآلن يحدث وما وأوجاعه،
ظاهرًة ليست إذن هي املجتمع. جوف ولتطهري قبَضتها من وللتحرُّر للتخلُّصمنها تمهيًدا
فنِّنا حساب عىل تحدث أنها الكربى الكارثة ولكن صحية، اجتماعيٌة ظاهرٌة ولكنها فنيًة
ال مرًضا وثقافيٍّا فنيٍّا نَمَرض لكي اجتماعيٍّا بفضلها نُشفى وقد الثقافية، وقيمنا وأدِبنا
ُمتنكرًة تخرج التي االجتماعية اإلفرازات هذه إن إذ االجتماعي؛ املرض عن خطورًة يقل
املريَض وكأن الفن. استهالك إىل حاجِته بحكم ويبتلعها املجتمع يعود «فن»، هيئة عىل

املريض. طفِحه البتالِع يعود
الرَّقابة َدور تلعب كي متزايًدا ا حادٍّ نشاًطا تنشط أن النقدية للحركة بد ال كان لهذا
النُّفاية وتُحيل بالجيِّد وتُشيد ق وتُدقِّ تُغربل كي الالفن، من الفن تُميِّز كي الفنية، الصحية

الُقمامة. حرق أماكن إىل
إىل التأليف ادِّعاء امتد فقد بالعدوى؛ أُصيبت وكأنما األخرى هي النقدية الحركة ولكن
وندوس ونتشنَّج ونُرصخ ونتظاهر ب ونتعصَّ وننُقد نُؤلِّف كلنا أصبحنا حتى النقد ادِّعاء
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ِكمادات! إىل حاجة يف نحن

صابون، العرب عند وكله وامُلطيِّباتيَّة، املجامِلني أرجل أو الحاقِدين بأرجل الفنية القيم
يهم ماذا يشء، بكل يُطيح ووباءً وكولريا إسهاًال الرشب يُصِبح أن مانع وال «رشب»، كله
كاتب أنا وهل الدم؟ ثقيل شخًصا أو عُدوٍّا سأُهاجم أو صديًقا بنقدي سأُجامل دمُت ما
صناعة عن مسئوٌل أو املرسح، مستقبل يف ألُفكِّر مرسٍح كاتب أو القصة ألَحِرصعىل قصٍة

األدوات؟ هذه مستقبل عىل ألَحِرَص التليفزيون أو اإلذاعة أو السينما
وألف عبقري، كاتٍب ألُف عندنا فأصبح العبقرية، يف الكم نظرية حققنا أننا والنتيجة
ناقٍد، ممثٍل، مخرٍج، كاتٍب، ومليون عبقري، ناقٍد وألف عبقري، ممثٍل عبقري، مخرٍج

عبقري. ، سينمائيٍّ ، تليفزيونيٍّ ، إذاعيٍّ ، صحفيٍّ
ولم الفنية عقولنا يف العليا املراكز إىل َوصَلت شديدة ى ُحمَّ حالة يف إننا السادة، أيها
من الخبيث نُميِّز أن تلك الهلوسة حالة يف نستطيع نُعد ولم النُّقاد، ِكبار حتى منها يَسَلم
الفنية حركتنا يف ٍم بتضخُّ مصحوبًة الحمى هذه كانت وإذا الحق. كلمة نقول أو الطيب
لجسد نافًعا شيئًا يكون أن يمكن وال هدف، بال الرسطانية كاألورام تضخم فهو واألدبية
فوق نضع أن اآلن نطلبه ما كل ويمتصرحيقه، شعبنا ِوجدان يف ينخر إنه بالعكس أمتنا،
ثلج والصدق، الحقيقة ثلج الثلج، من هائلًة كمياٍت البارد، الثلج من ِكماداٍت جميًعا رءوسنا
كي امُلهَدرة، الفنية ِقيَمنا نرى نعود كي التخريب وتُوقف الَغَليان هذا من ض تُخفِّ الضمري،
خجٍل أو وازٍع دون الهجوم حب أو إشادة آيات إزجاء يف نندفع كي باملسئولية، نُحسُّ نعود
من مجموعة إىل أو كله. املولد هذا وسط يف واحد عاقٍل رجٍل إىل حاجٍة يف إننا النفس. من
الشديدة الفنية الضجة يغرنا فال صوابها. إىل واألدبية الفنية حركتنا تُعيد العاقِلني الرجال
سببها السوق كخناقات وخناقاٍت نفاق، وكالكساِت جائِلني، بائِعني ضجُة فإنها حولنا من
املرسح يف باملرة، له وجود فال الحقيقي التقدُّم ا أمَّ واملصلحة. السعر حول الخالف دائًما
السينما ويف الُعدوان، أعقاب يف َحدثَت التي األوىل املرسحية الثورة عىل نحيا زلنا ال نحن
اإلذاعة ويف اإلذاعة، تمثيليات عند زلنا ال التليفزيون ويف اإلمام، عرصحسن يف زلنا ال نحن
ويف طليمات، زكي مدرسة عند زلنا ال التمثيل ويف حسن، الشاطر حواديت عند زلنا ال
خاص أسلوٍب إىل نصل لم بعُد ولكنا تكنيكية تحسيناٍت ببضع إال نُقم لم املرسحي اإلخراج
يف امُلتاَجرة ملرحلة جيًدا وانتبهنا الفني الَخلق مرحلة جانبًا تركنا قد نحن عام وبشكٍل بنا.

لضمائرهم. النُّقاد أترك فإني الفني النقد ا أمَّ الفن،
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الستينات جربتي

الفوىض هذه من الَكثرِيين امُلستفيِدين ثائرة ستُثري هذه كلمتي أن تماًما أعرف إني
الحقيقيِّني الفنانني قلوب عىل وسالًما برًدا ستكون أنها أيًضا أعرف ولكني املحمومة،
إىل الوعي وإعادة النقد، َهْلوسة من النقد وإنقاذ الفن، ى ُحمَّ من الفن إنقاذ عىل الَحريِصني
يمكن ال املحموم املوبوء املناخ ذلك مثل ففي خطري؛ جد الوضع إذ الغائب؛ الثقايف ضمرينا
واألبواق الكالكسات ة َضجَّ يف سيضيع حتًما فإنه ظهر إن أو حقيقي، فني عمٌل يظهر أن

وساق. قَدٍم عىل اآلن القائمة والعويل اخ والرصُّ
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منيس السندباد

عدٌد اآلن يسبقه اسمه إن لكتاب. حاجٍة يف مغامراته إن عابرة، لكلمٍة حاجٍة يف ليس إنه
مغامراُت لتوارت تسمعه جَلسَت لو ولكنك الدكتوراه، وشهادات العلمية الدرجات من كبري
وعرف باإلسكندرية اآلداب كلية يف طالبًا كان لقد أيًضا. والجوي والربي البحري السندباد
أسابيع، ثالثة ملدة جنيًها وعرشين بتسعٍة الربيطاني املعهد نظََّمها إنجلرتا إىل رحلًة هناك أن
يستطع ولم املبلغ. ِليُدبِّر القطن لوزن كعامل الغزل رشكة يف اشتغل بشهٍر االمتحان وقبل
يف السفينة عىل بعمٍل إليه َعِهد الذي الباخرة ِلُقبطان «واسطة» وجد حتى يبحث فظل
اإلنجليزية إتقان استطاع الثالثة األسابيع خالل ويف هناك. إىل ووصل سفره، أجرة ُمقاِبل
وجد قد كان املدة تنتهي أن وقبل املاجستري، طلبة بني ليفربول جامعة قيََّدته أن درجة إىل
الظهر، بعد وطالبًا الصبح بعد وجنايني ليفربول، مدينة ثُراِة أحد عند «كجنايني» عمًال
ويُصاحبهم اإلنجليز ال الُعمَّ بني يحيا أن استطاع هناك. الوحيد السكر مصنع يف كعامٍل ثم
أنه الكتشاف الجامعة من ُفصل ولكنه ومشاكلهم، ولغتهم حياتهم تفاصيل أدقَّ ويدرس
ثم الدكتوراه ونال ونالها، املاجستري، ينال أن إىل يُعيده بأن وأقنعه املدير فقابل يعمل،
ملعلوماٍت إال تحتاج وال ا جدٍّ سهلٌة العربي األدب يف الدكتوراه أن ووجد لندن إىل انتقل
مناظراٍت وأقام السكرتري، وأصبح الجامعة اتحاد يف نفسه ح ورشَّ باملرة، فأخذها قليلة
كروسمان ويشارد مرة وتحدى اإلنجليزي، املجتمع شخصيات من ا جدٍّ كبري بعدٍد عرََّفته
سكيل سمر إديث وصاَدَق العرب، عىل إرسائيل بمنارصة واتهمه البارز ال الُعمَّ حزب عضو
أثناء يف وجهه يف إيدن وهاجم الصيت، الذائعة الية الُعمَّ والنائبة الكاتبة كاسل وبربارة
الكاتب وصادق املحافِظني، حزب أعضاء من الطلبة وأمام علنًا بالخيانة واتهمه العدوان
يسهر بيكيت وجعل ا جدٍّ متواضعة روايًة فكتب املرسحي التأليف وعشق بيكيت، املرسحي
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َدَعته حتى ألكسندرا األمرية بريطانيا ملكة عم ابنة إىل وتعرَّف منه، يسمعها بأكمله أسبوًعا
الربيطانية املالكة األرسة أعضاء سوى يحرضها لم التي الحفلة ويف ميالدها. عيد حفلة يف
مراٍت عدة وَرقَصت فَقِبَلت ُمراقَصتها وطلب منها فتقدَّم واقفًة األم إليزابيث امللكة وجد
الذي الباكستاني» «األمري عن التايل اليوم يف تتحدث الربيطانية الصحف وَخرَجت معه.
جيمس سان قرص أمام من مارٍّا وكان امليالد. عيد حفلة يف الغريب الوحيد امَلدُعو كان
عليهم تبدو َمدُعوُّون منها وينزل تقف الفخمة والعربات القرصمتأللئًة أضواء فوجد مرًة
يقفون الحاِرضين القرصووجد ودخل يعني؟ وإيه لنفسه: فقال والخطورة، الوقار سيماء
سكرتري له همس منها اقرتب وحني الطابور، إىل فانضم امللكة عىل ليُسلِّموا طويًال طابوًرا
ولكنه كلماتها، عىل ُمؤدَّبة بردوٍد فقط يكتفي وأن بالحديث امللكة يبدأ أال الخاص امللكة
كانت إذ القطار يف الليلة قضت وكيف ِتها صحَّ عن وسألها بالحديث بدأها إليها وصل حني
ويقول الربملانية. الوفود ألعضاء امُلقامة الحفلة هذه لحضور خصيًصا اسكتلندا من قادمًة
إذ عظمى راحًة أسئلتي يف َوجَدت امللكة أن ويبدو املغامرات: هذه صاحب منيس الدكتور
رسمية. ابتسامٌة فمها وعىل مقتضبة رسميًة تحيًة الوفود رؤساء تُحيِّي الوقت َطوال كانت
العهد ويل عن وسألتُها معي. تتكلم انَطلَقت حتى العادي الحديث بذلك أبدؤها ِكدُت وما
شقاوته، قصَص تحكي وانَطلَقت األطفال؟ بقية مثل شقيٌّ هو وهل وكيفصحته الصغري
الحفلة عن ِخلسًة سألتها ثم جة. الضَّ رغم القطار يف تنام أن استطاعت كيف يل وتروي
هذا كل ساعة. ربع من أكثَر الحديث بيننا واستمر لها؟ تتحمَّ أن عليها املجامالت من وكم
ولكزني الخاص السكرتري وجاء ويتململ. أنتهي أن ينتظرني واقٌف الطويل والطابور
امللكة وكانت شائًقا الحديث كان فقد به أُباِل لم ولكني لغريي الطريق أُفِسح أن مني طالبًا
والتفت مفاجئة، خبطٍة هيئة عىل كتفي عىل يده يضع شخًصا وَجدُت وحينئٍذ ُمنطِلقة.
اآلخر وأنا أنا. البالد أي ومن أحوايل عن يسألني وهو بعيًدا جرَّني الذي امللكة زوج به وإذا
برنامًجا له رأيت قد كنُت (إذ تليفزيونيٍّا نجًما يعمل أن عليه وأقرتح أحواله عن أسأله
كزوٍج َمنِصبه من وأعَفوه حدث لو فيما ا) جدٍّ ًقا موفَّ وكان العلم عن فيه تحدَّث تليفزيونيٍّا
َقضيتُه الذي اآلخر والربع امللكة مع أتحدث قضيته الذي الساعة الربع وجعلني للملكة.
واللوردات األعمال رجال وكبار الوفود رؤساء جميع أنظار محط زوجها األمري مع أتحدث
يف كان ولو وحفالتهم. منازلهم إىل ودَعوني إيلَّ التعرف يف يتسابقون فأخذوا الحاِرضين،
نجوم من نجًما وليلة يوٍم بني وأصبحُت بسهولة هذا الستطعُت عليهم أنُصب أن نبَّتي

اإلنجليزي. املجتمع
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املجتمع ونجوم املالكة، العائالت مع مغامراته عن منيس الدكتور قصص تنتهي وال
الوزراء ملعظم شخصيٍّا صديًقا يكون أن له أتاحت التي تلك الربيطاني، وغري الربيطاني
فهو امُلمثِلني ومشاهري آسبورن، وجون ووسكر وبنرت بيكيت اإلنجليز: والكتاب الربيطانيِّني
هذا توينبي، أرنولد أمثال من وامُلؤرِخني ويلز، وأورسون أوليفييه شخيصللورنس صديٌق
أعواٍم خمسة ملدة اشتغل فقد فقط النجوم وليس وبيفان. وويلسون وهيوم ماكميالن عدا
ومشاكله. خباياه كل وعرف وعرًضا طوًال املجتمع واخرتق اإلنجليزي والشعب العمال مع
ما كثريًا الشك وكان منيس، الدكتور ملغامرات فيها أستمع حافلة ليلًة قَضيُت ولقد
َة ثَمَّ كان — الغريب هو وهذا — ولكن مغامراته من السخرية وأُحاِول نفيس إىل يترسب
ورآها مغامراته منيسيف الدكتور عارص قد صدقة يف واحدة لحظًة أشك ال سوداني صديٌق

أبًدا. يُبالغ ال وأنه صحيٌح يقوله حرٍف كل أن يل يُؤكِّد وكان العني، رأي
الرس إنجلرتا؟ يف منيس الدكتور القاه الذي الساحق النجاح هذا يف الرس أتعرفون
وكان مذهلة، درجٍة إىل اإلنجليزية الطريقة وعىل باإلنجليزية الحديث أتقن لقد ا، جدٍّ بسيٌط

مروره. َجواَز وحده هذا
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يف أنك أحسسَت زرتَها كلما إنك بدمشق. نفيس يف وأعيادها الوحدة ترتبط ملاذا أعرف ال
،٥٨ ،٥٦ ،٥٤ أعوام يف دمشق أزور أن الظروف يل أتاحت ولقد موحد. نابٍض عربيٍّ قلٍب
فيها ينعقد كربى قاعٍة يف أصبحُت قد فجأة وكأني نفيس أجد هناك إىل ذهبُت كلما وكنُت
كنت لها، عاجلة حلوٍل عن ويبحث وقضاياهم العرب شئون ملناقشة دائم عربي مؤتمٌر
من لبنان، ومن السعيد، نوري أيام العراق من مكان، كل من عربًا مكافِحني دمشق يف أجد
حالة يف وأجدهم مكان، كل ومن املهجر ومن الخليج، وإمارات واليمن بريوت من األردن،
لجاٍن إىل والغوطات القهاوي جلسات يُحيلون الفراغ أثناء يف حتى مستمر، متحمٍس جدٍل
بجدوٍل ترتبط وال الهادئ البحث صعيد عىل القضايا فيه تُدَرس الكبري، املؤتمر عن تتفرع

مكتوب.
محيل، أساٍس عىل يُناقش العرب أمور من أمًرا دمشق يف شهدُت أن مرة يحدث ولم
وشبابها دمشق رجال من التامة اإلحاطة تلك مًعا ويُسعدني يُدهشني وكان إقليمي. أو
التي القاهرة أجد حني أبًدا أعجب فال العربي العالم أقطار من ُقطر أي يف يحدث ما بكل
يف يجري ما وكل وبغداد بريوت، ومشاكل بريوت أيًضا وفيها دمشق. يف أمامي خلَّفتُها،
مرصي مدرٍس مع يناقش الحماس ج ُمتوهِّ اليمني الطالب أجد حني أعجب وال بغداد،
مؤتمرها يتكفل دمشق أرض يطأ من فكل أعجب؛ ال لبنان. يف واألغلبية األقلية أوضاع
كما عربيٍّا ويصبح بها، جاء التي املصنوعة الخارجية أثوابه عنه يخلع بأن الدائب الكبري

البار. االبن يكون أن بد ال كما العرب قومه عن مسئوًال وعاش، ُولد
بالنسبة يكن لم الوحدة، وإعالن املتحدة، العربية الجمهورية قيام أن فالحقيقة لهذا،

عنه. وتذوُد وترعاه، تحياه تزال وال املدينة عاشته واقٍع أمٍر إقرار سوى لدمشق
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الوحدة أعياد من عيٍد كل يف النارص عبد جمال يُساِفر أن أستغرب ال أيًضا ولهذا
والزيارة. بالتهنئة دمشق يُجامل وال جمهورية، كرئيس هذا يفعل ال هو إذ دمشق؛ إىل
ِبدنا دمشق: أهل يهتف وحني الكبري. الدمشقي املؤتمر يف واجٌب اشرتاٌك إليها ذهابه إن
أعداء أعدائهم ُحجج يناقش أن يريدونه بيانًا، يريدون الحقيقة يف هم إنما جمال. من كلمة
إذا والخسائر املكاسب عن حسابًا يُريدون الغد، خطَّة منه يعرفوا أن يُريدون العروبة،

خسائر. هناك كانت
جمال حضور عىل ساعات، حتى أو أيام، بضعة تنقيض تكاد ما أنه تعوَّدنا ولقد
كان ولقد واتُِّخذ. املؤتمر، عنه ض تمخَّ قد قرار َة ثَمَّ ويكون إال املؤتمر لذلك النارص عبد
مجاٌل َة ثَمَّ يَبَق لم لومومبا ذَبْح بعد إنه وقته، يف وجاء ورصيًحا، واضًحا املرة هذه القرار
ذبحه والذي األفريقية، الجبهة يف لومومبا ذُِبح لقد الحلول. وأنصاف والحياد للمساومة

تشومبي. االستعمار عميد هو
يُصبُّون مكان كل من الُحرة الشعوب ومعهم واحٍد رجٍل قومَة العرب قام ولقد
االستعمار من الحرية عىل خطًرا يقلون ال العمالء أن اتضح وقد تشومبي. عىل غضبهم
يف العمالء عىل ثورة وتُصِبح تنتقل أن بد ال كان أفريقيا يف العمالء عىل الثورة هذه نفسه.
يجعلنا أن بد ال كان دوره وقذارَة تشومبي حقيقَة به رأينا الذي والوضوح العربي. الرشق

واستخَفوا. تنكَّروا مهما هنا العمالء حقيقة نتبنيَّ ونبدأ نُفيق
وبني أفريقيا، وكفاح العرب كفاح بني ربط أنه الكبري الدمشقي املؤتمر هذا خطورة إن
هناك املجرمة ووسائله االستعمار يد وبني العربي، الوطن يف وأمريكا الكونغو يف أمريكا
عندنا. وأشباههم زمالئهم وبني وموبوتو وكازافوبو تشومبي وبني هنا، ووسائله ويده
ناقوُس وكذلك رمز واستشهاده مرحلة، وبداية مرحلة لومومبا أن أدرك أنه خطورته
يا قائًال: فينا ليرصخ بنفسه ي يُضحِّ أنه يعرف وكان بنفسه ى ضحَّ أنه وبطولته خطر،
األمم يف الخري مون تتوسَّ زلتم ال من يا أعوانه، وتفاهة االستعمار بعدالة تؤمنون زلتم ال من
يُطِلق أعينكم أمام ذا أنا ها أموت، ذا أنا ها وفرنسا، بالغرب تِثقون من يا وأمريكا، املتحدة
التي الكلمة إن املصري. نفس من أُنِقذكم لكي يذبحني وبخناِجره رصاَصه االستعمار عيلَّ
إال األعداء ملواجهة طريقٌة هناك ليست بدمي. أقولُها ذا أنا ها بلساني أقولها أن أستطع لم

ُمتنا. تهاونَّا فإذا بحربهم، إال يأتي ال والنرص معاداتهم،
قرار، أهمَّ واحًدا؛ قراًرا ليتخذ انعقد قد أنه الكبري الدمشقي املؤتمر هذا خطورة إن
أنى لومومبا ننرص أن — وزمان مكان كل يف واحًدا الوطنية املعركة من موقفنا يكون أن
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بشدٍة نستنكر كنا لقد كازافوبو. به يُوجد اسٍم بأي كازافوبو نُعادي وأن لومومبا، وجد
عن يُداِفع كان لومومبا ألن إال ليشءٍ ال للومومبا وأعوانه االستعمار يَِكيلها التي الشتائم هذه
الهجوم من مختلًفا موقًفا نقف فلماذا عدوه، االستعمار ويُهاِجم وشعبه بالده استقالل
الخطأ، من معصوم أحَد وال أخطاؤه، للومومبا كان لقد هنا، الوطنية قيادتنا عىل يَُشن الذي
إال يكون أن يمكن ال وطنيٍّ أي عىل الهجوم أن نؤمن أن بد ال لومومبا درس بعد ولكنَّا
االستعمار يُعدِّدها أن فمبجرد أخطاءٌ لقيادتنا كان وإذا االستعمار. من وبخطٍة بوحٍي

فضائل. نراها أن بد ال ويُذيَعها
جريمة، االستعمار وبني بيننا القائمة املذبحة هذه يف «الحياد» عىل الوقوف حتى بل
يُناِرص الفرنيس الكونغو برازافيل يف وعميلها أمريكا، مع الحياد عىل تقف ال فرنسا إن
األدوار ع ويُوزِّ جماعًة، ويتآمر بعضه، ينُرص إنه بعضه، يُحايد ال االستعمار إن تشومبي.
املعركة من امُلتفرِّج موقف يقف أن يُريد بعُضنا كان فإذا رحمة. ذرِة أي بال ويقتل ويذبح
نِنئ ظَلْلنا لقد االستعمار. نعامل كما إال نُعاِمله أن يمكن وال االستعمار، إال يخدم ال فموقفه
شوكة فيه وتضُعف تقوى شوكتنا فيه بَدأَت الذي هذا وقتنا جاء حتى السنني ملئات ونصِرب
وبني بيننا تحول أن الصغرية مشاكلنا أو حزازاتنا او لخالفاتنا نسمح أن يمكن وال األعداء،
واألشخاص األسماء حول ونختلَف األخطاء نَتذكَّر أن يمكن وال الكبرية. معركتنا النرصيف
تحت ويُحاربنا دائًما، املعركة ويتذكَّر خالفاته ينىس فالعُدوُّ املعركة؛ وننىس العدو، وننىس
ذهب وحني إيدن وبقيادة ديجول، وغري وبديجول كنيدي رئاسة وتحت أيزنهاور رئاسة
نُحاِرب فنحن نهزمه؛ أن يهمنا ما كل يُصِبح أن إذن بد ال يهزمنا، أن يُِهمه ما كل إذ إيدن؛
من وأضخُم أكربُ وحريتنا وكرامتنا استقاللنا والنرص، ذاهبون، وكلنا باٍق والوطن للوطن،

الشعوب. مضبطة التاريخ إن ألشخاص، أو لشخٍص التاريخ لها يُسجِّ أن
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قراءته بعد الكتاب أغلقُت فلقد شديدة؛ َحريٍة يف حقي يحيى الكبري فننانا كتاب أوقعني
بني الفاصل والحد القصة وماهية الكاتب دور عن أتساءل مستمر تفكرٍي حالة يف وظَللُت
سهلًة حقائَق لك يقول سهًال كاتبًا ليس حقي يحيى إن والجمال. والقبح والحياة الفن
ما بمقداِر وُدخت سِعدُت، ما بمقداِر أقرؤه وأنا شِقيُت لقد ويريحك. محددٍة نظٍر بوجهِة
أوشكُت وكلما تَهديني، الصغرية البيضاء يده عن السطور بني أبحث أن وحاولُت اهتَديُت،
يُعلِّم أن يُريد طيِّب أٍب وابتسامة ماكرة، حركٍة يف عني أشاَح قد أجده بها أمسك أن
أردَت وإذا وقاِس. وتعلَّْم وذُق جرِّب هولة؟ السُّ بهذه الخالص أتُِحب ويقول: الحياة، أوالده

اعتمد. نَفِسك وعىل بنفسك، أَوِجده عندي، تنُشده فال الخالص
لسانك له تُخِرج فينا وماذا يعجبك، فينا ماذا االبتسامة، الغامض الفنان أيها إيِه
لكي الفني الدهاء من الخارقة الطاقة هذه تستعمل ويجعلك يثريك حياتنا يف وماذا امُلؤدَّب،
تجعلنا رسيعة حزينٍة بدمعٍة فتعقبها تضحك ال بسخريتك فتُحسَّ تَسخَر ولكي تُخِفيه،
وما تغوص، تغوصملاذا وحني تختار، الشمس تحت مكان أيَّ مأتًما؟ فرحنا وتَقِلب ندمع،
الجسور؟ إال بها يظفر لكيال نائية، جزيرٍة يف لنا، بعيًدا وتضعها تستخرجها التي الحكمة

رجل. يا تني َحريَّ
حياٍة قايض أنت أم تجده، ال جماًال تخلق أن هدفك هل عالم؟ فنان أم فنٍّ عالم أأنت
أنت بينما نهايتها؟ قبل أعمارنا تنتهي قد جلسة آلخر وتُبقيه تُعلنه ال حكًما وتُصِدر تنقد،
عندك وللحزن فؤاد، من أكثر ولك عني، من بأكثر الدنيا تراقب املتقاِضني ل تأمُّ يف ماٍض
تحته يتشقلب املقلوب كامِلقَطف رسك، والحياة األحزان، مرارة عندك ولألفراح فرح، رنَّة
البلياتشو إذ فقط؛ واحدة رصخٌة مات، فالن رصخة: ترتفع وأحيانًا ويُولدون، الناس،
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كان ما إىل الرسك يف ما كل بعدها يعود فقط، واحدة ضحكًة ضحكة، ليُطِلق بعدها يخرج
عليه؟!

يكون أال أميل وكل لنا، ويتأمَّ عنا. يحكي هو لنا. يحكي أن يُريد ال هنا حقي يحيى
النظارات، يضع من شعور — بروعة — يصف نفُسه فهو ما؛ منظاٍر خلف من لنا يتأمَّ

فيقول:
ُعصارتَها، وفَقَدت جذورها من واقتُِلَعت عاملها من انتُِزَعت كأنما األشياء لك «ستبدو
َخلق ملا مصغًرا أو ُمكربًا تقليًدا املصنوعة للنماذج ُمتحٍف كزائر تُشاهده مصاًصا وأصبََحت

هللا.»
ما عىل يرانا بدأ قد حقي يحيى يكون أن خائٌف كذلك، األمر يكون أن خائٌف إني
لم فاإلنسان ونفاذها، الحقيقة صالبة كل لنظرته كانت لو فحتى حقيقتنا؛ عىل عليه، نحن
بعده للواقع كان لو إذ للواقع؛ اآلخر البُعد ليضع إال الثانية، الحقيقة ليقيم إال الفن يبتكر
الواقع كان فإذا زمن. من املوت والستعذبوا الناس احتمله ملا نراه الذي املحدود الواحد
بنفسه اإلنسان يُوِجدها التي الحقيقة هو فالفن اإلنسان، أنف رغم املوجودة الحقيقة هو

برغمه! املوجودة الحقيقة من أقوى بها ليصبح
معك. املرة هذه أختلف بك، واإلعجاب لك حبي ِلَفرِط إني الكبري، فنانَنا يا
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أومو، ويقول «أومو» إعالنات التليفزيون يف يُذيع خميس أحمد الشاعر صوت سِمعُت كلما
زمان أيام الشاعر عندنا. الشعر بها يمر التي األزمة لخطورة إدراًكا أزداد أرسع، ينظف
واالحتفاالت، األفراح عشريته تُقيم حتى الشعر ينطق يكاد ال والقبيلة، القوم مفخرة كان
كان فقد وأكثر؛ أكثر يُجيد الشاعر كان لهذا وربما التهاني، لها ليُقدِّموا الناس ويأتي

وانتصاراته. قومه وتراث قومه عن يُعربِّ وإنما فقط، نفسه عن يُعربِّ ال أنه يُِحس
أومو، محاسن عن يُعربِّ عندنا الشاعر أصبح حتى كبريًا، ًرا تطوُّ رنا تطوَّ أننا بد ال
أحمد مكانة يف يصبحوا أن يتمنَّون كثرِيين ُشعراءَ أن بد فال محسود؛ وهو هذا ويفعل
حتى رنا تطوَّ أننا بد ال أكثر. أو بجنيٍه الدقيقة باعتبار به ينطقون ما ويُحَسب خميس،

أرسع. امُلنظِّف أيها الخري مساء ر، التطوُّ أيها الخري مساء للشعر، حاجتنا أصبحت
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عىل نسخط البلدية القهاوي إحدى أمام مواطٍن مائة من أكثر مع وقفُت الظهر ُقبيَل
يفعل كما ونتساءل الحرب، قبل املصنوع الراديو جهاز عن الصادرة املضغوطة األصوات

الديناميت؟ انفجر هل ترى رمضان: يف املغرب ساعة الصائمون
ساعاتها يف تحدِّق والغالبية بأذنيه، سِمَعه أنه ويقسم انفجر أنه يُؤكِّد بعضهم كان
فنجده الراديو من بالحقيقة نظفر أن كلنا ونحاول بعُد، يتِمَّ لم االنفجار أن عىل وتُِرص
عىل فتحه قد باملناسبة، منه احتفاًال القهوة، فصاحب بالحقيقة؛ إلخبارنا يصلُح ما آخر
بني يُميِّز يعود وال وتَتحَرشج تنبَح حني املظاهرات يف «الهتِّيفة» كأصوات صوته فبدا آخره

اإلطالق. عىل يشء كلماتها
قهوٍة إىل ونذهب أمكنتنا نُغادر أن نستطيع نكن فلم سخط، من اعرتانا ما ورغم
ُقوى كانت الحاسمة. اللحظة تفوتنا أن َمخافَة والصوت، البنية سليم راديو ذات أخرى
أن بنا وتُهيب امليكروفون عىل آذاننا ر وتُسمِّ األرض يف أقدامنا ر تُسمِّ إرادتنا ومن منا أكرب
عىل أجربنا الذي الحدُث ذلك يحدث حتى بعًضا بعضنا ويُسِكت ونصُمت ب ونرتقَّ ننتظر
من كل ل تأمُّ من وَفرغُت الوقفة، وطالت انتظاره. يف والوقوف و«مشاويرنا» مشاغلنا نبذ
كلما القهوة، جرسون السحنات. ُمتناِفر الزيِّ متنافُر الواقف الجمع امُلرتقِبني، من حويل
طلبات، من يحمله ما كل رغم يُنِصت ثابتًا مكانه يف وقف الراديو يف عاديٍّ غريُ صوٌت دوَّى
سندويتشاِت التهام يف امُلنَهكون الُعمال ذُراه، عىل النداء عن كف الذي املشوية الذرة بائع
الرابط لعلَّه خفي جاذٌب جذبهم قد الجميع هزار، أو شتائَم بال والطعمية القديمة الجبنة
الخواطر آالف أمنع أن أستطيع وال ل وأتأمَّ وأتفرَّج أسمع أن أحاول أيًضا. بينهم الوحيد
أن منا أيٌّ فليُحاول املرتَقب. الصوت ذلك إىل حاجتَنا أشدَّ ما أجل، رأيس. يف تدور أن
ويصنعها؟ البالد يُكهِرب عاٍل سدٌّ هناك يكن لم لو عليه يكون وماذا مستقبلنا يتصور
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كيف وتصوَّر دكاكني من فيها ما وُعد حارة أي يف امِش ُمختِنق. ُمزدِحم حارضنا إن
وأكثر اللقمة. عىل الحصول أجل من ومكوجيَّتها وجزَّاريها الصغار بقاليها عرشات يتناحر
بتعليٍم وتَخرََّجت وتعلََّمت وتَرعَرَعت الحرب بعد نَشأَت تُحىص وال تَُعد ال أجياٌل هذا من
اشتدَّت أطفاًال باألمس كانوا الذين األبناء سواعد تعليم. وبال وُربعه تعليٍم وبنصف كامل
ال وهم يأكلون وكيف هؤالء كل يذهب أين إىل عمل. وال العمل، تطلب وأصبَحت وامتَألَت
حقيقًة نحياها أننا فيها ما أبشُع مأساٌة يعملون، ال كأنهم يَعَملون من وحتى يعملون؟
كل ِلتبتِلع أفواهها تفتح أن بد ال كثريٌة مصانُع باملصانع، إال منها َمخَرج ال أزمٌة ونعانيها،

السواعد. هذه
الواقف الحشد تُغاِدر ال وعيني تتجاذبني الرؤى وآالف برأيس، تدور الخواطر آالف
يف األَِثري، عرب إليه ينقله الَعِيي والراديو أسوان يف الدائر الضخم الهائل الحدث يُتاِبع معي
َصدٍر كل ويف أتفه، بعمٍل أو تافه بطعاٍم مشغولة يٍد وكل خفي، أو ظاهٌر تعبريٌ وجٍه كل
واقِفني ظَللنا وتنفجر. الثياب تُشق وتكاد األيدي وتشل الوجه تعابري تخنق أزمٌة أزمة؛
القديم الجهاز أحاله كالٍم مجرد كثري، كالٌم كالم، الراديو يف يدور ما فكلُّ ونَسَخط ع نَتسمَّ

جوع. من تُغِني وال تُسِمن ال متصلٍة متشابهٍة جعجعٍة إىل

انفجاٌر وأسكتَها؛ امُلتِصلة الجعجعة عىل طغى انفجاٌر انفجار، دوَّى فجأًة هكذا وفجأًة،
وأَرَهفوا الواقفون له وتطاَول القهوة، يف الجالسون له وقف عليه خالف وال ورصيح واضح
ونحن وحيينا متنا الذي االنفجار له، بنا ترقُّ طال الذي االنفجار إنه بالضبط؛ األسماع،
أجله من لنا تحمَّ الذي االنفجار ونُصهني، ونغفر ونستشهد ونُقاِوم ونصِرب سبيله يف نُعاني
املقهى وُجدران القديم الراديو صندوق لها يهتز واقعة حقيقٌة ذا هو ها يهون. كله وقلنا:

اآلذان. طبول لوقعه وتدق امُلتداعي
السكون. استغرقها واحدة وثانيًة

وخارجها القهوة داخل من تصاَعَدت عظمى ٌة َضجَّ آخر؛ انفجار دوَّى أيًضا وفجأة
معنَى ال اللحظة وحي من وكلماٌت وُهتافات، هستريية، فرٍح صيحاُت والجالِسني. والواقِفني

املكان. أزيزها مأل مربوك وألف تطايََرت، لها
كان الثاني فاالنفجار وانتهى وقٍت بعد الراديو من تالىش قد األول االنفجار كان وإذا
فاضِيني، ونكات سيبك عم ويا وكوتشينة طاولة حديثها كان التي القهوة انفجار. بداية
عىل ونَبتَت أهميتها، والبرصة الكومي عىل الفرجة وفَقَدت الطاوالت، أُقِفَلت ى، ُحمَّ أصابَتَها
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اليائس والحديث ألذ، ودخانها مداخن، الشيش رقاب وأصبََحت املصانع، عرشات املناضد
العيش لقمة الشغل، ورضورة الشغل، عن ا ُمرصٍّ ا جادٍّ حديثًا أصبح الفلس عن امُلتثائب
الرابضة األزمات ر فجَّ أسوان يف ا سدٍّ ِليبنِيها األرض فجر الذي الديناميت اللقمة. وحتمية
واقع، إىل والغد إقدام، إىل االستسالم ليُحيل وإرادة. أمٍل َمعاقِل إىل ليُحيلها الصدور يف
اإلمكان ويف غد. إىل تستحيل أن بد ال مضغٍة للغد؛ مضغة إىل الصدور عىل الجاثم واليوَم

بأيدينا. تشكيلها
هو السد وكان بمعجزة، إال يتم أن يمكن ال كان إنقاذهم وكأن الناَس َعمَّ انفجار
الدقة وجه عىل أحٌد يعرف وال وحدوثها، قيامها يف مشكوًكا كان معجزٍة وكأي املعجزة،
الظواهَر صنع لكأنه السماء، وأرعد األرض فزلزل انفجر حني الديناميت ولكن حدث، ما

تحقيقها. إمكان عىل امللموس الدليل م وقدَّ املعجزة، ظهور تُصاحب التي الكونيَة
كَظم الذي الرجل ذلك حياِة وبحياته. باسمه يكربُ يزال ال واالنفجار القهوة تركُت
واقَعنا م أمَّ باألمس وأمالها، التاريخ عىل وجودنا أمىل حتى تهدأ ال وظلَّت صدره يف آمالنا

السد. ببناء أحالمنا م يُؤمِّ ذا هو ها واليوم القناة بتأميم
أَمانينا. م يُؤمِّ أن إال يَبَق لم
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دٍم من مثَلنا حيٍّا كائنًا تكون أن يمكن ال أنها إيلَّ ُخيِّل املرسح عىل ترُقص رأيتها حني
الجنيِّات. عن رها نتصوَّ التي الخارقة الُقدرة نفس لها جنيٌة كأنها كانت وأمعاء، ولحٍم
باليه فرقة نجوم من نجمٌة فيدتشفيا كالرييا اسمها وكياِنها. جسِدها يف التحكُّم عىل قدرتها
بجسدها للتعبري إتقانها وكان الصخر» «زهرة باليه يف الساحرة دور تمثل كانت ليننجراد.
إال يشُعر فال بوجودها أو بجسدها اإلحساس معها يَفِقد اإلنسان يكاد درجٍة إىل كامًال

عنها. تُعربِّ التي العاطفة أو باملعنى
منها أعرف أن أريد كنُت وقابلتُها، الباليه، انتهاء بعد نفيس أمنع أن أستطع ولم
جسدها، من فيها َصنَعت التي ذاتها، من فيها تَخلَصت التي الشاقِة الرحلة تلك تفاصيل
التي العواطف يشع الذي حساسيته يف الرائع الجهاز ذلك وأناملها، وسيقانها أَذُرعها من
ويحيَونها، أنفسهم فينَسون الناس، إىل خالصًة معزوفًة دًة ُمجسَّ وينقلها بإرادته يُريدها
بني الفارَق أكربَ وما بالفرحة. أو بالشقاء هي تُِحسَّ أن بمجرد وتُشقيهم وتُفِرحهم
دقيقًة إنسانًة الكواليس وراء كانت املرسح عىل وعيي َخطَفت التي كالرييا الصورتنَي،
وتَلعثَمت نفسها، عن سألتُها حني وجهها احمرَّ إنسانة خجولة؛ مؤدَّبٍة ابتسامٍة ذات رقيقة
وما تُحبه ما يل تذكر أن النجوم» مع الصحفية األحاديث عادة جرت «كما منها طَلبُت حني
كنُت خجيل. من أتعثر الذي أنا كنت ثوان بعد أني والواقع اللَّف، املالية يف ورأيها تَكرُهه،
فنانة وحريمهم، أهرامهم أو املرصيني عىل «لتتفرَّج» القاهرة إىل تأِت لم فن راهبِة أمام
الفني اإلنتاج بعض تواُضع يف و«ِلتُقدِّم شعبنَي بني صداقٍة كرسوِل يل قالت كما جاءت
الصوف من جوربنَي يف ساَقيها تُدِخل وهي تتحدث العربي.» الشعب لجماهري السوفييتي
بموهبتها أُشيد أن وأحاول القادمة، للرقصات استعداًدا عضالِتها حرارة لتحفظ الرخيص
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فال عليها أشكرك ُمجاملٌة هذه وتقول: تغضب وتكاد أُهينَت، كأنها فتخجل وعبقريَّتها
يف ساعات سبع عن تقل ال ملدٍة أتمرَّن وأنا عاًما عرشون يل تمرين. ُمجرَّد يشء، وال عبقرية
ببساطٍة فتقول أدخلها؟ الذي هو والدها وهل الباليه، اختارِت ملاذا وأسألها الواحد. اليوم
يصلُحون من الختيار لألطفال تُقام التي املسابقة دخلت وإنها مصنع، عامل أباها إن

عليها. وقع االختيار أن عبقريَّتها وكلُّ الباليه، ملدارِس
فيه؟ رأيك ما كالرييا آنسة يا والفن –

وتمرين. وإرصار دراسة –
واإللهام؟ والوحي –

اإلرادة. إال هناك ليس –
واملودة؟ –

ثقافتي. يف وأبتكر وأُجدِّد الخاطئة أفكاري أُغريِّ أن ل أُفضِّ أنا –
الحب؟ يف َوقعِت هل –

أقوى. دائًما للباليه حبي كان –
الحياة؟ يف وهدفك –

الباليه. رقَص أُجيَد أن –
بعد؟ تُجيِديه ألم –

مبتدئة! أزال ال أنا طبًعا –
تقول. ما تَعِني كانت أنها واملشكلة

جديد! عالٍم من جديدة لفنانٍة نموذًجا كالريبا أليست
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الطريق ل َأوَّ وقفاٌترسيعة

تم حني فلسطني الستعادة الحقيقي الطريق أول عىل أقدامنا وَضعنا بأننا أومن بدأُت
الحركة هو فاملهم الهدف؛ تجاه «نتحرك» أننا أُِحس بدأُت القاهرة، يف العاملية الندوة عقد
وميتة، العالم هذا يف ضائعٍة حقوٍق من فكم الحق، هو ليس املهم الهدف. تجاه الدائمة

تجاهه. الحركُة هو الستعادته، السعي هو املهم
أن يجُب كان الندوة عقد الضخم، العمل بهذا القيام أن أعتقد أني األمر يف ما ُكلُّ
قلب يف الصهيونية األوكار عىل باالنقضاض وذلك لعقدها، ضخمٌة تحضري عمليُة تَسِبقه
وأمريكا؛ الغربية أوروبا يف تماًما األمل نفقد حني ضخًما خطأ نرتكب إننا وأمريكا. أوروبا
كسبها من بد ال ومنظماٌت أناٌس يُوجد والرجعية البورجوازية تحكمها التي البالد هذه ففي
وغياب العرب، اآلخر؛ الطرف غياب بدافع للصهيونية انحازت ربما ألنها فلسطني؛ لقضية
وكثرٍي االشرتاكية للدول الرسمي بالتأييد نحظى أن يكفي ال إنه ثم ومنطقهم، ُحججهم
وإقناعها الدوِل تلك يف الجماهرِي إىل الوصول من بد فال للقضية؛ وأفريقيا آسيا دول من

نظرنا. بوجهة
أن بد ال وإنما عربية، قضيًة فلسطني قضية تكون أن فلسطني الستعادة يكفي ال
القاهرة يف املنعقدة العاملية والندوة األوىل. بالدرجة عاملية إنسانيًة قضيًة القضية تصبح

بداية. أروع الطريق، بداية هي





كبري عمل

لثورنتون «بلدتنا» مرسحية املرصي املرسح عىل شاهدتها التي املرسحية األعمال أروع من
أحسسُت لقد والتمثيل. اإلخراج ناحية من وإنما التأليف ناحية من روعتها أعني وال وايلدر،
وأن ُسدى، تَذَهب لم غيث حمدي جهود وأن املرسح، يف حقيقًة نشأ قد جديًدا جيًال أن
الصاعدة. الجديدة األجيال تلك يف خِطرون منافسون الكبار ألبطاله أصبح القومي املرسح
أو فقط العام هذا تخرَّج املرسحية أخرج الذي العصفوري سمري بأن فوجئُت لقد
كهذا صغريًا شابٍّا أن أُصدِّق أن عيلَّ عسريًا كان فقد التمثيل؛ معهد يف املايض العام أواخر
يف قدَّمها التي اللوحاِت ن يُضمِّ وأن األصالة، بهذه املرسح يف التجديد يفهم أن يستطيع
امليالد الحياة؛ حلقات بني التامَّ االرتباَط وذلك امُلوحي، الخفيَّ الشعَر ذلك الثالثة الفصول
العصفوري. بسمري عامًة واملرسح للتليفزيون العاملي املرسح أُهنئ إني واملوت. والزواج
الرجاء نفس الصغرية. والِقيَم واإلغراءات النِتنة، الفنية الحياة تُفِسده أال له أرجوه ما كل
الرواية ومرتجمة الديكور ومهندس رشاد، ناهد املوهوبة الدقيقة املرسحية بطلة إىل أسوقه
أرى أني املرسحية هذه يف أيًضا العجيب امُلرتجِمني. حذَلقات من كثرٍي من أعَفتنا التي
تُتيح ال وعصبية ُمتشنِّجة دائًما يقبلها التي فأدواره به؛ أقتنع دوٍر أوَل الحريري ِلُعمر
الرقيقة الكونية كاملادة كالنسمة، تماًما، امُلؤلِّف أراد كما كان هنا االنطالق. األصلية لقدرته
اللقاء. إىل قائلًة سخريٍة يف تبتسم ثم ل وتُحيصوتُسجِّ تُراِقب التي املادة كالفنان، الخالدة،





اإليامن قهر

خطابًا أرسل إنه األيام: هذه جمهوريتنا يزور الذي «لويل» الكبري األمريكي الشاعر يل قال
وال املتحدة. للواليات ثانية زيارٍة إىل فيه يدعوه «إيفتشنكو» الشاب السوفييتي للشاعر
املقاييس تتبع ال السوفييتي االتحاد يف الثقافية فالحركة ستتم؛ الزيارة هذه أن أعتقد
حني يف إيفتشنكو عىل هبطت التي للشهرة هناك يَعَجبون وهم الغربية، واالختيارات
العالم يف والنرش الصحف دور ولكن هناك، الشعر يقولون الذين الشباب أحسن ليس أنه
إيفتشنكو الدُّور هذه اْلتََقَطت وقد وإذاعتها، الشهرة خلق يف الَجَهنَّميَّة طريقتها لها الغربي
باسرتناك؛ مع َفعَلت مثلما تماًما السوفييتي، االتحاد ِلتَغيظ وكأنما األضواء، عليه وَسلََّطت
تُثار عمٍل أي قراءة أكره أني ذلك أشهر؛ ستة منذ إال جيفاجو» «دكتور أقرأ لم فِلألسف
صناعيٍّا تأثريًا دائًما للزوابع ألن الزوابع؛ فيه تُثار الذي الوقت نفس يف خاصًة الزوابع، حوله
أن إال والروعة، العمق بالغة شعريًة مواقَف الرواية يف بأن اعرتايف مع القارئ. عىل كبريًا
موقف املوقف؛ هذا عىل الشديِد الكاتِب وعطِف الرواية بَطل موقف من اشمأزَّت نفيس
بعقليِة املجتمع عىل تطرأ التي والتغيريات الجديدة للقيم الناظر وللشعب. للثورة امُلحتِقر
للحياة الضيق فهمه يف الصغري البورجوازي من أبشُع الصغري ف وامُلثقَّ صغري. ٍف ُمثقَّ
يف النرش دور اتخذته الذي واملوقف تُنَرش أن بد ال كان الرواية فإن هذا ورغم ولألحياء.
إن نفسه. الرواية بطِل موقف عن ضيًقا يقل ال خاطئ موقٌف منها السوفييتي االتحاد
صحة تتبنيَّ أن أجل من ولو امُلعاِرضة لألصوات حتى تتسع أن يجب الحقيقة الثورة
ثُواًرا؛ يكونوا أن يمكن ال والخائفون الخائِفني، مواقف فهي والَحْجر امُلصاَدَرة ا أمَّ موقفها،



الستينات جربتي

ملواجهة وليس كبرية، شجاعٍة إىل حاجة يف عقيدتها أو لونها، كان ومهما ثورة، أي فالثورة،
يعارضها، ما ملواجهة بالذات بل يعارضها، ما ملواجهة وإنما فقط األفكار من يُؤيِّدها ما
إال يواجههم ال واملؤمنون مؤمنون، ولكنهم عمالء ليسوا امُلعاِرضة األفكار حملة من كثريٌ

وأشمل. أقوى إيماٌن إال يقهره ال اإليمان ألن مؤمنون؛
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الذيحسدُته الرجل

يف زرناهما اللذَين وبيته تولستوي َضيعة صورة تزال ال السوفييتي االتحاد وبمناسبة
من تولستوي يأتيها كان التي الضيعة بذهني. عالقًة البيضاء» «باملروج اة امُلسمَّ القرية
سائًرا ربما يدري ومن الدرَّاجة، أحيانًا أو مرت، كيلو مائتَي ملسافة العربة راكبًا موسكو
«أنَّا فيها كتب التي والغرفة تولستوي و«َرساية» االصطبالت، أخرى. أحيانًا قدَميه عىل
التي تولستوي ومكتبة والسالم»، «الحرب الكربى امللحمة فيها بدأ التي واألُخرى كارنينا»
كتاٍب وجود فيها الحظُت بل اإلسالم، عن كثرية وبحوثًا وفارسية وهنديًة عربيًة كتبًا تضم
التي والحجرة والكريس والعصا القفطان، يُشِبه الذي و«ُروبَه» الطعام. ملح عن ضخم
أيام أواخر يف وسكرتريه الخاص وطبيبه وجوركي تشيكوف وينام فيها يستضيف كان
إىل ب امُلتعصِّ السوداء الذقن ذا والرجل حيٍّا، يزال وال الثمانني بلغ الذي العجوز حياته؛
أن وشمٍم بإباءٍ رفض والذي وحديقته، لبيته كدليٍل يعمل والذي لتولستوي الجنون حد
روسية أملانيٍة بإنجليزيٍة الحديث فتوىلَّ لنا العربية إىل كالمه برتجمة استفانوفا إيلينا تقوم
«أبعادية» يف شاهدتُه ما أروُع ا أمَّ بإنقاذه. لينا فتُسارع أثناءها عليه يرتج ما كثريًا كان
الرجل ذلك أوىص ولقد وصيَّته. حسب دفنوه أنهم ذلك تولستوي؛ قربُ فهو تولستوي
حد إىل الواقعي الهزل، حد إىل الجاد والغرور، الصلف حد إىل امُلتواِضع القديس الفنان،
احِتكاَرها يرفض أن درجة إىل وأحبها األرض عشق الذي اليقظة، حد إىل الحالم الخيال،
كما األرض يف يُدفن أن أوىص الناس؛ كل عىل بالتوزيع جديرًة كالسعادة واعتربَها لنفسه
أمام خاشِعني قليلة لثواٍن فيها وَقفنا التي تلك لحظٍة من أَروَعها مرصوما يف أمواتنا ندفن
ا جدٍّ قصري بسوٍر محاٍط أمتاٍر بضعة يَتعدَّى ال صغري ُمتنزٍه عن عبارٌة وهو تولستوي قرب
سنتيمرتات ببضعة متميًزا القرب يربز الُعشب، وسط ويف األخرض، العشب ويملؤه الزهور من



الستينات جربتي

املنظورة غري كاملوسيقى والطيور تَحتِضنه، الُحور بأشجار الكبرية الغابة بينما االرتفاع، يف
وال التام، والسكون األصفر القمر ضوء وشعاعات العشب وخرضة الورق وخرضة تُغرِّد،
تمنيُت وما تولستوي، حَسدُت مثلما َرقَدته عىل رجًال حياتي يف أحُسد لم إني هذا. غري يشء
ال التي بالعشب امُلخَرضَة األمتاَر أمتلك أن إال يل خاصًة أرٍض قطعَة أمتلك أن حياتي يف

قليلة. سنتيمرتاٍت ببضعة إال اإلنسان فيها يتميز
من البقعة لتلك احتاللهم أثناء يف األملان أن أخربنا س امُلتحمِّ املرشد أن يشء أَطرُف
األمتار هذه يف تولستوي مع األملان العساكر بعض بدفن القرص نهبوا بعدما قاموا روسيا،
يكفي األملاني: القائد لهم فقال العمل، هذا عىل يحتجون الروس حون الفالَّ وجاء القليلة،

أملان. َعساكَر مع جنٍب إىل جنبًا مدفونًا أصبح أنه فخًرا تُولستيَّكم
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يوميات

السبت

القومي املرسح مدير بصفته — أنه حمروش أحمد األستاذ أبلغني مؤدبة لطيفٍة بابتسامٍة
الحرجة» «اللحظة مرسحيتي تقديم من تمكنها لن الفرقة ظروف األسفألن أشدَّ يأسف —
هذه من الفرقة موقف أن ذلك مرتفع؛ عاٍل بصوٍت َضِحكُت فقد أنا ا أمَّ القادم. املوسم يف
عام كتاٍب يف أصدرتُها فقد مرتفع؛ عاٍل بصوٍت الضحك إال يستحق ال موقف املرسحية
األعضاء نصف وأيَّد نفسها، عىل اللجنة فانَقسَمت القراءة لجنة عىل وُعرضالكتاب ،١٩٥٧
قرََّرت لإلشكال حالٍّ وأخريًا أيًضا، بشدٍة تقديمها اآلخر النصف وعارض بشدة، تقديمها
املعارض، الحزب من وآخَر املؤيد الحزب من واحٍد أعضائها، من باثننَي أجتمع أن اللجنة
ورفضتها، عادت ثم تمثيلها، حينئذ الفرقة وقِبَلت التعديالت بعض إجراء عىل لالتفاق
هذا أوائل ويف القادم. املوسم يف تمثيلها عىل ينص عقًدا معي وأَبرَمت وقِبَلتها عادت ثم
ولم ذا، نحن وها القادم. املوسم برنامج ضمن املرسحية ستُقدِّم أنها الفرقة أعَلنَت الصيف
ولم إلخ. إلخ. تأسف، الفرقة أن ويبلغني حمروش األستاذ يعود منتصفه إىل الصيف يصل
عيٌب فيها املرسحية إن إذ منها فائدة ال امُلجاَدلة أن أعرف فأنا املوضوع يف مجادلته أشأ
أن عىل حريصٌة الفرقة أن ويبدو العامة. قضايانا إحدى يف معينًا رأيًا فيها إن إذ خطري؛
أن املستحسن فمن ُمعنيَّ لرأٍي األمر احتاج إذا أو رأي، أي من تخلو بحيث رواياتها تنتقي
مناقشُة أو الرأي إبداء عليهم فُمحرَّم العرب الُكتاب ا أمَّ غربي، كاتٍب من الرأي هذا نستورد

قال: قد شوقي كان لو حبَّذا خاصة. نظٍر وجهِة أية خالل من قضيٍة أي

ِج��نْ��ِس؟ ُك��لِّ ِم��ْن ِل��ل��طَّ��ي��ِر َح��َالٌل «ال��رَّأُْي» بَ��َالِب��ِل��ِه َع��َل��ى أََح��َراٌم



الستينات جربتي

االثنني

وهي ثقيٌل دُمها يوميات قسَمني: تنقسم اليوميات أن السباعي يوسف األستاذ رأي يف
من آخَر أمٍر أي يف تتحدث التي وهي خفيٌف دُمها ويوميات السياسة، عن تتحدث التي
ويبدو الدم. ثقل من كثرٍي ليشءٍ محتاجون اآلونة هذه يف أننا ويبدو والدنيا. املجتمع أمور
الشاقة؛ املهمة تلك من األكرب بالجزء يقوم أن بالذات السباعي يوسف األستاذ عىل أن
والظاهر الكربى. أفريقيا صحراء يف ذرية قنبلٍة لتفجري موعًدا حدََّدت قد ديجول ففرنسا
جبهٍة يف ليرضب ما بَجبهٍة َشغلنا يف الخبيث املاكر أسلوبه إىل يلجا يزال ال االستعمار أن

أخرى.
أوراس جبال يف التحرير جيش عىل يشتد الفرنسيِّني وهجوم أسابيع بضعة ومنذ
يف التحريرية الحرب وإنهاء تامة، إبادًة وحداته إبادة منها الهدُف بطريقٍة حولها وما
تَشنُّه الذي الهجوم مساندة يف ا جدٍّ فعالة كوسيلٍة يصلح ذرية قنبلٍة وتفجري الجزائر.

الشمال. من الفرنسية القوات
رأي يف — ممكن بالذات، أفريقيا ويف الُقنبلة، تلك مثل تفجري بل فقط، هذا ليس
وحرب العربي والرشق أفريقيا يف فقدتها التي هيبتها استعادة يف يُفِلح أن — فرنسا
أو حياٍة مسألَة أصبََحت الذري اإلرهاب هذا إىل فرنسا فحاجة هذا أجل من السويس.

إليها. بالنسبة موٍت
املستقلة. وشبه املستقلة أفريقيا دول إرادة اجتَمَعت لو أنه تماًما يعلم وديجول
الدولة أن أيًضا يعلم وديجول القنبلة. تفجري يستطيع فلن العاملي العام الرأي وساندها
الجمهورية هي العاملي، العام الرأي وإثارة أفريقيا دول تكتيل عىل القادرة الوحيدة
ورصف املتحدة العربية الجمهورية شغل من بد فال هذا أجل ومن املتحدة. العربية
من خريًا فرنسا تجد ال االستدراج عمليات ويف الذرية. وتجربتها فرنسا عن أنظارها
إذن فليتحرك — القِذرة العملية تلك يف ِقطٍّ كِمخَلب لتستعملها تصلُح إرسائيل حليفتها
عند وإيقافه عليه للرد نحن ولنتحرَّك الوِقحة، بترصيحاته الجو ويُكهِرب ديان موىس

القنبلة. ر وتُفجِّ الفرصة فرنسا ولتنتهز حده،
اللدودة عُدوتَنا إرسائيل وبني بيننا القائمة املعركة هذه خضم يف ننىس أالَّ يجب
الطاهرة أفريقيا جو وتلويث الجزائرية، التحرير بحرب للفتك املجرمة ومحاولتها فرنسا،
لبحث عاجًال اجتماًعا األفريقي اآلسيوي التضامن مؤتمر يَعِقد ال ملاذا الذرية. بإشعاعاتها
ال ملاذا القنبلة؟ انفجار ليمنع األفريقية للدول رسيٍع مؤتمٍر إىل ندعو ال ملاذا املشكلة؟
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يوميات

عمالنا واتحادات وصحفيِّينا وُمحاِمينا أطبائنا ونقابات العرب أدبائنا جمعيات تتصل
إليقاف كلِّه والعالم وأمريكا وأوروبا وأفريقيا آسيا دول بقية يف امُلمثَّلة والهيئات بالنقابات

حدها؟ عند الفرنسية االستعمارية الُحثاَلة هذه
أو حياة مسألة لفرنسا بالنسبة الَهيبة واستعادة الُقنبلة تفجري مسألة كانت إذا

موتنا؟ أو حياتنا مسألة أيًضا نحن نعتربها أن الواجب من أليس موت.
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إنسان ٣٠٠٠ يتنازعه واحد رسيٌر

جديد مكسٌب أنه وأُِحس له أفرح العامة الحياة مرافق من مرفق تأميم عن أقرؤه خٍرب كل
الدين نور للدكتور شكًرا الطب! تأميم حول األخرية اآلونة يف راج الذي الخرب إال للشعب،
أنه كانت بالدنا يف العالج مشكلة أن فيها شك ال التي فالحقيقة نفاه؛ أنه عىل طراف
أنها املفروض أو تقوم، التي هي الصحة وزارة إن إذ معظمه؛ األقل عىل أو فعًال، م ُمؤمَّ
مستشفياتها. يف مجانيٍّا عالًجا شعبنا أبناء من العظمى الغالبية بعالج تقوم، التي هي

ولكن األيام، هذه يف والعالج املرض بقضية الكبري االهتمام هذا وواجب، ا، جدٍّ وجميل
لم حارضها أو ماضيها يف الصحة وزارة أن اتفاق شبه هناك أن أيًضا فيه شك ال ما
وزرائها همة يف لتقصرٍي ال أقلَّه، حتى وال قياٍم خريَ ال عاتقها عىل امللقاة املهمة بهذه تقم
لسبب وأخطر؛ كله هذا من أبسط لسبٍب وإنما وحكيماتها، ممرضيها إلهمال وال وأطبائها،
واملشكلة واألمراض. املرىض من ُمروِّعة بنسبٍة يتمتع بلٍد يف ميزانيًة الوزارات أقل أنها
فعًال معها تضاعفت درجٍة إىل واملصالح الوزارات كل ميزانية ازدياد برغم أنه أيًضا
إىل ١٩٥٢ قبل جنيه مليون ٢٣ من لها املخصص فقفز والتعليم الرتبية وزارة ميزانية
أو مرات ثالث للدولة العامة امليزانية تضاعفت وبينما الحايل، الوقت يف جنيه مليون ٤٦
حوايل الثورة، قبل كانت كما تزال، ال فهي تتغري؛ ال تكاد الصحة وزارة فميزانية أكثر،
لكل طبيٌب لدينا يكون أن إذن غريبًا ليس كهذه ميزانيٍة ظل ويف جنيه. ماليني ١٠
وأمر أدهى واملأساة نسمة، ألف لكل طبيب هناك مثًال كسيالن بلد يف بينما نسمة، ٢٦٠٠
الصحة وزارة مستشفيات يف ة األَِرسَّ مجموع إذ املستشفيات؛ يف الداخيل للعالج بالنسبة
أطباء يُوجد ال حيث الصحية املجموعات عىل ُموزَّع تقريبًا نصُفها رسير ألف ١٦ حوايل
فعًال، العامة ة األَِرسَّ هي رسير ٧٩٠٠ التحديد وجه عىل وَقْدره الباقي بينما صون ُمتخصِّ
واحد رسيٍر بُمعدَّل أي واإلخصائيِّني؛ امُلعدَّات من األدنى الحد لديها مستشفياٍت يف الكائنة



الستينات جربتي

٣٢٥٠ ال هؤالء من ٪٩٠ فيه املرىض نسبة تبلغ شعب يف روا تصوَّ نسمة. ٣٢٥٠ لكل
مريض! ٢٩٠٠ عليه الرقوَد يتنازع واحد رسيٍر بمعدل أي مرىض، مواطنًا

بال بأَكمِلها ومناطَق أطباء، بال مستشفياٍت عن نسمع أن معه غريبًا ليس وضٌع
بالتعيني. تسمح ال امليزانية ألن وظائَف بال األطباء من بأكملها ودفعات مستشفيات،
وحلها الصحة، وزارة فقر وأوله الفقر، مشكلة هي السادة أيها عندنا املرض مشكلة
العمل، مجال لهم ونتيح األطباء، من أكربَ عدًدا ونُخرِّج مستشفيات، نبني أن الوحيد
ولوائَح بقواننَي وليس مركزية ال شعبيٍة بعقليٍة ثورتنا؛ بعقلية العالجية املؤسسات ونُدير
فعالجنا العالج؛ م نُؤمِّ أن أبًدا الحل وليس العثماني. وربما الربيطاني االحتالل أيام َصدَرت

نشاء. ما هذا بعد به ولنفعل أوًال األعرج العالج فْلنُعاِلج أعرج.
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علينا الوهابضحك عبد
الثقافة وعىلوزارة

أن بوجوب تُنادي الصيحات وتعالت األُوبِريت حول الضجة قامت وحني أكثر، أو عاٍم منذ
وأكد أوبريت، إعداد إىل بسبيله بأنه مرة من أكثر الوهاب عبد ح ورصَّ إليها موسيقانا تتجه
الوهاب عبد إن أقول َكتبُت معه، وتتفق تُباِدر الثقافة وزارة َجعَلت بطريقٍة ترصيحاته
ذكاء حركُة إال هي ما واتفاقاته ترصيحاته كل وإن غريها، وال العروسة مهر ن يُلحِّ لن
ونحن بعضنا، كان كما تماًما باألوبريت، امُلناِدية امُلظاهرة هذه «رسقة» هدفها بارعٌة
زمالئه من فيطلب بعيد، من ُمقبلًة ُمعاديًة ُمظاهرًة يلمح حينما يصنع، الجامعة يف طلبٌة
يُطمِنئ حتى شعاراتها بنفس يهتف ويبدأ امُلظاهرة إىل لينَضم أكتافهم، عىل يرفعوه أن
وينجح يريد ما إىل وشعاراتها امُلظاَهرة يَحِرف يبدأ فشيئًا شيئًا ولكنه عليها، القائِمني
املطالبة بامُلظاَهرات يُفاَجأ كان كلما أيًضا، الوهاب عبد امُلظاهرة. و«يرسق» النهاية يف
من سلسلٍة عقد يف ويبدأ يَتبنَّاها، كان بالعكس ضدها، يقف أبًدا يكن لم باألوبريت
وأنه ن، يُلحِّ فعًال أنه تؤكد وأخباًرا وأحاديَث ترصيحاٍت الجرائد يف ويَنُرش االجتماعات،
يردد ويظل قائًما، للُمظاهرة الحماس طاملا ُمتحمًسا، ويظل منها، االنتهاء إىل طريقه يف
وتنتهي اآلخر، هو فينىس الناس، وينىس الحماس يهبط حتى والترصيحات األحاديث

الوهاب. عبد لها يريدها التي النهاية امُلظاهرة
وألحانها جيدٌة أوبريت إنها القيامة»، «يوم أوبريت أشاهد وأنا هذا كل تذكَّرُت
وأنَفَقت مضطرة، الثقافة وزارة َمتها قدَّ ولقد نريد. ما ليست أبًدا ولكنها بها، بأس ال
نفسه. عىل قطعه قد كان الذي وعده ق يُحقِّ ولم الوهاب عبد خذلها أن بعد مضطرًة عليها



الستينات جربتي

أوبريت، ملحن ليس وأنه يوفيه لو أنه تماًما يعرف وهو الوعد هذا قطع الوهاب وعبد
إقامته وحدد تزعمه الذي امُلفَرد العاطفي الغناء وقالب املوسيقية وثقافته حياته وأن
يتزعم وهو األوبريت. ن يُلحِّ موسيقاٍر عن وليلٍة يوٍم بني ينفرج أن أبًدا يمكن ال داخله
ويُشتِّت الوقت ليُضيع فقط هذه، الذكاء حركات ويزاول الوعود، ويُجزل املظاهرات،
لقد الفنية. النفس عن الدفاع أنواع من كنوع األوبريت، عن األنظار ويرصف الحماس
التعبري ألوان بكل حافلٌة وهي درويش سيد من املوسيقية حركتنا الوهاب عبد تسلم
آثر فقد وإعجازه، صوته لحالوة وربما ومطرب، مغني أساًسا ألنه ربما ولكن، املوسيقي،
األخرى، األلوان كل حساب عىل لتطويرها بروعٍة يعمل وأخذ غريِها عىل العاطفية األغنية
النجاح حدود أرض إىل أضيف أن ويؤسفني النجاح حدود أبعد إىل هذا يف نجح حتى
نوها. وُملحِّ وُمؤلِّفوها األوبريت وماتت عداها، ما عىل العاطفية األغنية سادت فقد أيًضا؛
عرص يف حقيقة ونحن انحراف، إىل يُؤدِّي األلوان من غريه حساب عىل لون وازدهار
ذلك العاطفية؛ األغاني من واحد نوٍع نحو بل العاطفية، األغنية نحو املريض االنحراف
الضعف فينا ليُثري بالوحدة وإحساٍس ومراهقٍة ضعٍف من فينا ما كل يُخاِطب الذي النوع
ُمفَرغة، حلقٍة يف يدور بدأ أن إىل سائًدا اللون هذا ظل ولقد بالوحدة. واإلحساس واملراهقة
ر لتطوُّ الطبيعي الطريق ألن ذلك التجديد؛ وافتعال والتقليد االقتباس إىل اصحابه ويُلجئ
كجماعة، تخاطبنا واألوبريت األوبرا يف األغاني حيث الغنائي املرسح هو سها وتنفُّ األغنية
نجد أن نستطيع فقط خاللها ومن كشعب، عنا وتُعربِّ مالمحنا وترسم كجماعة، ونسمعها

واتساعها. رحابتها بكل وحياتنا أنفسنا عن الناضج ر امُلتطوِّ التعبري
واحٍد إىل نستمًع أن يكفي املوسيقية، أوضاعنا إليه آلت ما خطورة ندرك ولكي
ُمخجٍل حدٍّ أي إىل لنرى الغناء، يف العاطفية املدرسة هذه تالميذ من أكثر أو واحدٍة أو
تُعربِّ أن وتستطيع يستطيع لكي تأوُّهاتها، حرارة من تلك وتزيد صوته، من هذا يخنث
الطريقة بهذه يُحبون ال عندنا فالرجال حبنا؛ ليس قطًعا إنه هذا؟ حب أيُّ الحب، عن
نُضَطر فنحن هذا ومع التأوُّهات هذه مثل يتأوَّهَن عندنا امُلِحبَّات وال امُلخنَّثة، املائعة
عن تُعربِّ قوية ألحاٍن إىل جوعى جوعى، ونحن غذاء، فاملوسيقى االستماع؛ إىل ُمكَرِهني
بمثل العريقة األصلية عنا، ة امُلعربِّ منا، النابعة علينا، امُلحرَّمة موسيقانا وموسيقى؛ قوتنا،
وخالل امُلتهاِفتة، العربية األلحان هذه يف عليها نَعثُر أن عبثًا نُحاول وعراقتنا، أصالتنا

وامليكروفونات. التخنُّث وراء تختبئ التي األصوات
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الثقافة وزارة وعىل علينا ضحك الوهاب عبد

لهؤالء رصيحة وأقولها األوبريت. إىل الغنائي، املرسح إىل عظمى حاجٍة يف ونحن
أقول األوىل، أوبريتته تلحني من الوهاب عبد يفرغ أن وطيبٍة نيٍة حسن يف ينتظرون الذين
أوبرا ن ُملحِّ ليست أوًال فهو املستحيل؛ الوهاب عبد من تطلبوا وال تفعلون ما عبثًا لهم
يف لنََدْعه عليه. الجالس العرش عن بيده نفسه ي يُنحِّ أن يمكن ال ثانيًا وهو جماعات، أو
فرضنا إذا ملوسيقار، جادِّين كنا إذا بالتلحني ولنعهد وبرع، فيه امتاز الذي العاطفي لونه
خالل ومن وسيبدأ اللون، سيُوِجد أنه فيكفي ونبوغه؛ الوهاب عبد شهرة له ليس أنه جدًال
أن أبًدا يمكن وال نسري أن بد ال إذ ونسري؛ أخطاءنا ونعرف ننهض أن نستطيع البداية
التأوُّهات. د نُردِّ والثوار، واألطفال والنساء الرجال من وأكثر مليونًا ثالثني جميًعا، نقف
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الوهابواألوبريت عبد أخرى، مرًة

لهذا أنه وأعتقد اآلخِرين، شعور عىل محافظًة الناس أكثر من حمروش أحمد الصديق
محمد املوسيقار عن ُقلتُه ما يستنكر َكتَب أخرى أسباٍب ألية وليس وحده، السبب
معتقًدا والسكاكني، الخناجر طعن تُشِبه بأنها طريقتي واصًفا واألوبريت، الوهاب عبد
غري الوهاب عبد أن ُمؤكًِّدا ربما، للشهرة طلبًا املشهوِرين الفناِنني مهاجمة من نوٌع أنها

يومياته. يف ورد ما آخِر إىل ٍ ُمقرصِّ أو مسئوٍل
حماسه يف — أنه أعتقد فإني األخطاء، قليل حمروش أحمد الصديق أن علمي ورغم
أني تصور حني مثًال أخطأ قد فهو منها؛ عدٍد يف تورَّط قد — الوهاب عبد عن للدفاع
فرٌق واضح. سبٍب بال شخص عىل بتحاُمٍل إال يكون ال الهجوم إن الوهاب. عبد «هاجمُت»
الشخص هذا كان إذا خاصًة وواقعة، حقيقيٍة وألسباٍب ما شخٍص نقد وبني هذا بني كبري
الزاوية هذه ومن رها، وتطوُّ موسيقانا يف الخطورة بالغ أَثٌر له الوهاب كعبد كبريًا فنانًا
ُقلُت لقد أكتب، وأنا ُمطلًقا اعتباري يف يكن لم شخصه إن إذ الوهاب عبد عن تحدثُت
كنُت وإن ومستقبله، وحارضه بماضيه الغنائي املرسح يف نظٍر وجهة أُبدي وأنا ُقلُت ما
مهمة عاتقه عىل وأخذ نفسه عرَّض الذي هو الوهاب عبد فألن الوهاب لعبد تعرضُت قد

املرسح. لهذا أوبريت تلحني
الوهاب عبد ولكن وامُلهلِِّلني، له ِقني امُلصفِّ أول لكنُت نها لحَّ قد الوهاب عبد كان ولو
ويأخذ باألوبريت مطالبة األصوات فيها تتعاىل مرٍة أوَل هذه تكن ولم املهمة بهذه يقم لم
من وكل حمروش الصديق عىل وما يُقدِّمها، وال تقديمها، مهمة عاتقه عىل الوهاب عبد
قامت مرٍة كل يف أنه ليجد املايض القرن ربع خالل الصحف يُراجع أن إال األمر يهمه
بتقديمها، امُلتطوِعني لها امُلؤيِِّدين رأس عىل الوهاب عبد كان باألوبريت تطالب فنية ثورٌة



الستينات جربتي

بعد الحق يل أليس وتموت، جة الضَّ تهدأ أن تلبث وال األصوات تسُكت أن النتيجة وتكون
تصوُّري أيَُعد املرة. هذه وعده يف جادٍّ غريُ الوهاب عبد أن عىل الوضع ر أتصوَّ أن هذا
نوع بنقد يكون الوهاب عبد يف الطعن إن شأنه؟ من وانتقاًصا الوهاب عبد يف طعنًا حينئذ
أوبريت ملحن ليس الوهاب عبد إن نقول أن أما فعًال، يُقدِّمها التي واأللحان املوسيقى
وعدم محفوظ، نجيب يف طعنًا يَُعد للَمرسح الكتابة عدم كان إذا إال أبًدا فيه طعنًا فليس
بسيط، لسبٍب انتقاًصا وال طعنًا ليس إنه الحكيم. توفيق يف طعنًا يَُعد للسينما التأليف
العاطفية واملواقف األغاني مئات ن لحَّ قد الوهاب عبد أن الحقيقة إذ واقعة؛ حقيقة أنه
صدقي كأحمد آخر ملوسيقاٍر يُعَهد بأن املطالبة كانت إذا واحدة، أوبريت ن يُلحِّ لم ولكنه
بسيٍط فلسبٍب األوبريت، تلحني بمهمة املوسيقيِّني من غريهما أو نويرة الوهاب عبد أو

الناس. وشاهدها املرسح عىل وُقدَِّمت فعًال، أوبريتات نا لحَّ ألنهما أيًضا
الكبري املوسيقار يُضاِيق قد الحقائق هذه ذكر أن يف حمروش أحمد الصديق مع أنا
فإذا وقبلها، للمهمة تطوع الذي هو الوهاب، عبد يرغم لم أحًدا ولكن شعوره، يؤذي وقد
الغيوِرين امُلتحمِسني من حمروش صديقنا يريد كان فماذا لشعوره جرٌح محاسبته يف كان
أم الوهاب عبد لشعور مراعاًة اآلخرون هم أيصمتون يفعلوا؟ أن الغنائي مرسحنا عىل
باألىس، أُِحسُّ قلبي من إني ُقلُت؟ ما َغريَ يقولوا أن عليهم كان ماذا تكلموا، وإذا يتكلمون،
هي األماني هذه ربما بل الوهاب، عبد تلحني من أوبريتات وأشهَد أسمَع أن وأتمنى
وأستقيص نفيس أسأل ألن أيًضا دفعتني التي وهي ُقلُت، ما لقول وتدفعني دفعتني التي
املرسح، دعم مؤسسة مدير الراعي عيل الدكتور فأقابل حمروش، الصديق أوصاني كما
يف السؤال ويدخل وأسألهما. العروسة مهر أوبريت ُمؤلِّف الخمييس الرحمن عبد واألستاذ
األوبريت نص بأن االجتماعات يف يعتذر الوهاب عبد إن يقول عيل الدكتور مفرغة. دائرٍة
كلَّه ل األوَّ الفصَل الوهاب عبد وسلَّمُت فصَلني من انتهيُت لقد يقول والخمييس يصله، لم
الوهاب عبد عىل يرتدَّد ظل وإنه ونصف، عام مدى يف منه أغنياٍت ثالَث إال ن يُلحِّ لم ولكنه
يعتذر ما كثريًا الوهاب عبد وكان واملواقف، األغنيات عىل معه ليتفق أشهر ستة من أكثر
قائًال: ويستدرك الخمييس يبادر ثم أخرى، أحيانًا الكثرية وبمشغولياته أحيانًا كه بتوعُّ إليه
الثاني كالمه يتفق وال املسئول، وأنا مطلًقا. مسئوٍل غري الوهاب عبد املسئول. أنا ولكني
وعرشة وعامني عاًما دخلناها إذا تظل أن يمكن ُمفرغٌة دائرٌة والنتيجة األول، كالمه مع

العروسة. ملهر تلحينه من الوهاب عبد ينتهي أن انتظار يف أعواٍم
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لو أخَرس بأن الناس أَسعَد سأكون وإني راهنُت، إني أقول كتبت املايض العام ويف
بهذا نتعلق جميًعا نظل ان أبًدا مانع وال كلمتي. عند زلُت وما األوبريت، الوهاب عبد ن لحَّ
هذا أمام نتحرك ال واقِفني نظل أن الخطرية الكارثة ولكن أجل ولكن، والرجاء، األمل
ال نفسه الوهاب عبد إن الوهاب. عبد نْها يُلحِّ لم إذا أوبريت بال نظل أن الكارثة األمل،
آلخِرين الفرصُة تُعطى أن الكثرِيين ومع معي يرى أنه بد وال كهذا، وضًعا يقبل أن يمكن
سيكون أنه ملتأكٌِّد الغنائي ومرسحنا موسيقانا عىل َغريته يف ثقتي ِلَفْرط وإني بجواره.
التقديرية الدولة جوائز تُعاِدل ضخمة جائزٌة لها تُرصد حرة عامٍة بمسابقٍة املرحبني أول
لعىل وإني ورشوط. بموعد محدودًة وتكون شاء، من كلُّ إليها يتقدم — أكثر حتى أو —
الشبَّان موسيقيِّينا يف سواءٌ كامنة، مواهَب عن ستكشف بد ال كهذه مسابقًة أن من يقنٍي
موسيقاٍر عن لنا كشف قد للُهواة برنامٍج مجرَّد كان فإذا امَلعروِفني، غري أو امَلعروِفني

أكرب. لعدٍد أوسع فرصًة املسابقة هذه تتيح أن أَْوىل باِب فمن خريت، بكر كأبو
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حقيقة عىل أقع أن يل أُتيح الكامريا، خالل يدور ما أتابع قضيتُها التي الساعات خالل
املصور يل قال الليل أول يف السينمائي. الحقل يف العاملون يتكبده الذي الشاق املجهود
من وأكثر ساعات ثماني تستغرق قد الفيلم عرض دقائق من الدقيقة إن نرص عبده
فقد يتواضع، أنه يل اتضح ولكن يبالغ، أنه وحسبُت واالستعداد. والربوفات املجهود
أكثر تستغرق لن َحرضتُها التي اللقطة ساعات، عرش من أكثر ليلتها الدقيقة استَغرَقت
لجنٍة وتأليف األوقاف، وزارة من ترصيح من بد ال كان أجلها، ومن هذا، ومع ثواٍن، من
بدأ التصوير ويوم التصوير، قبل بأكمله يوًما استَغرَقت واستعداداٍت ُموظَِّفني، ثالثة من
وتوصيالت تركيباٍت يف وظلُّوا واإلضاءة الكهرباء عمال وجاء الظهر بعد الثالثة يف العمل

السادسة. الساعة إىل
الحية التجارب بدأت التاسعة ومن التجارب، مرحلة كانت التاسعة إىل السادسة ومن
يقطعوا أن وابنه) وزوجته دومة (وأبو أباظة ورشدي حمامة فاتن عىل كان امُلمثِِّلني، عىل
من املسافة، قطعوا مرًة عرشين من وأكثر ويدخلون، الباب ون يدقُّ بعدها أمتار عرشة
صوت يرتفع مرٍة وكل معتدلة، وبها منحرفًة وبالكامريا مرًة اليسار ومن مرًة اليمني
ليتحرك ع يتجمَّ املوكب ويعود ثانية، مرة قائًال: بيده ح يُلوِّ ثم «ستوب» سيف أبو صالح
أحدهم بكتف استبد قد والربد رب. يا ل مسهِّ يا يقولون: اللجنة أعضاء بينما جديد، من
هذا، ومع أسود، ثلًجا ظالمها د لتَجمَّ األضواء لوال شتاء، ليلِة يف يتزايد برٌد فأوقفها،
جاءوا كيف ندري ال بأُناٍس فجأًة ازدحم قد القاهرة شمال من النائي املكان ذلك فكان
الكاشفات ضوء يف تربُق عيونهم جاءوا، أين من وال املكان ذلك إىل الساعة تلك مثل يف
واللقطة واحد، املشهد أن مع فيلم، بمتابعة شغفهم عن يقل ال بشغف يدور ما وتُتابع
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التاريخ له يذكر ال الذي الرجل توفيق، الخديوي مدفن عىل دقة الدقة، وكذلك واحدة،
والنساء الرجال مئات احتاللنا، مهمة لإلنجليز سهل أنه عليه يُحَسد ال واحًدا عمًال إال
وفراشاُت أباظة، ورشدي فاتن ويُتاِبعون املدفن، أسوار خالل ينظرون واقفون واألطفال
واتخذت البقعة نفس يف ا عامٍّ مؤتمًرا وَعقَدت الفرصة انتَهَزت وكأنما وجراُدها القاهرة
برتديد مشغوٌل ورشدي برشدي، تستغيث وفاتن حمامة، فاتن مهاجمة واحًدا؛ قراًرا
عم يا تعرفه انت بروفة: الخمسني وخالل بروفة، كل يُردِّدها يقولها، أن عليه التي الجملة
عبده املصور عىل وَعينُه بلسانه يُردِّدها واجبه، أداء يف قرصَّ الذي كالتلميذ إسماعني؟
ويغدو، بها يروح والتي قضبان، عىل كالقطار تسري التي الكامريا عربة املمتطي نرص
مثل «الشوت» تجيء حني ثائًرا الهدف، إىل الكامريا ُمسدًدا عنه، مبتعًدا املشهد من مقرتبًا

«آوت». الجون من اقرتب كلما سليم صالح طلعات
املنطقة خفري كان الحاشدة؟ الحافلة الليلة تلك يف الناس أَسعَد كان من أتعرفون
وحذائه الواسع األصفر بِمعَطفه وذهابًا جيئًة املكان يَذَرع وهو أتتبعه ظَللُت لقد النظامي.
تبغي وكأنما األثريي الفضاء إىل امُلسدَّدة كتفه يف امُلعلَّقة وبندقيَّته فاه الفاغر الضخم
هذا صاحب وكأنه بالفرحة املضطرب سريه أَتتبَّع ظَللُت مداره، يف الرويس القمر إصابة
فيه، األمن وعىل عليه املحافظة عن املسئول وهو دركه يف يدور أنه باعتباره ُكلِّه، املولد
جاءت قد الَوحدة من الليايل آالف بعد أنه ُمصدِّق غريُ هو وكأنما بدهشة ممزوجة فرحٍة
واألنظار، األسماع َمحطُّ وأنه رعاياه، من وأصبحوا البلد نجوم فيها له احتَشَد ليلٌة عليه
حتى وال بوجوده، يُِحسَّ لم غريي أحًدا أن عرف لو اها سيتلقَّ كان مفاجأة أيُة تُرى

انتباَهه. الفضاء يف امُلغَمدة بندقيتُه اسرتَعت
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الكربى. الدول مشاكل أصبََحت مشاكله وحتى وامتد، كرب بلدنا، البلد،
وقوي، كرب، البلد نفيس، أتمالك أن أستطع لم القاهرة شوارع يف أتجول وأنا اليوم

الشمس. تحت مكانه واحتل
األعالم ألوان األبصار، ألوانها تخطف أزهاًرا وأصبََحت وتَرعرَعت، نمت، البذور

وأشكال. وألوان أعالم من أَكثَرها ما االنحياز، عدم دول أعالم الشوارع، يف املنثورة
الِكيان وتبَلَور الِكيان، وجدُت أخريًا مستقلة، بدوٍل وحفل كبري، عالٍم يف كرب، البلد
يف الحافل، القاهرة ِمهَرجان يف األعالم من غريه بني مكانه يأخذ اآلن هو ها عَلٍم بني

الفاه. فاغرًة وأمريكا أوروبا له تقف لقاءٍ يف مثيًال، العالم لها يشهد لم اجتماعاٍت
لن «البدائية» الشعوب أن االستقالل منح تأجيل يف االستعمارية الدول ُحجج كانت
فإذا القناة، إدارة تستطيع مرصلن إن يوم ذات قالوا مثلما بنفسها، نفسها حكم تستطيع
األمور تنظيم يف تبدأ العاملي املستوى وعىل وإنما فقط، داخليٍّا أمرها تدبر ال الشعوب بهذه
الغرب بَخَلد تدر لم والشعبي الدويل التعاون من أشكاًال وتقيم نفسها، األرضية الكرة فوق
استقاللها الدول هذه منحوا إن أنهم يظنون كانوا وأمريكا. أوروبا بها وَحلَمت امُلستعِمر
مضطرة، نفسها الدول هذه ستجد الواقع األمر وبحكم عاجًال أو فآجًال عنها؛ وجَلوا
ُمستعمِريها إىل اللجوء إىل الضخمة، واإلمكانيات الضخمة القوى تحكمه ضخم عالٍم يف
الدول هذه وتبدأ االنحياز، عدم نظرية تَتبُع نَفِسها الدول هذه بني من فإذا السابِقني،
امُلستضَعفة الدول بهذه إذا والتنظيم. التفكري يف قة الخالَّ طاقاتها عن الكشف يف نفُسها
االستعمارية التنظيمات أشكال كل من بكثرٍي أقوى الدويل للتعاُون أشكاًال تخلُق نفِسها
األمم، وعصبة مونرتيه مؤتمرات من بكثري أقوى والقاهرة بلجراد ومؤتمرات الكربى،
بني تقوم كانت عالقاٍت من وإنسانيًة فاعليًة وأشدُّ أقوى دولها بني تنشأ التي والعالقاُت
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كان الذي بالعالم وإذا الغنائم. وتقسيم والَغْدر الرش عىل االتفاق أساُسها االستعمار ُدول
متنفًسا باالستقالل َظِفَرت دولة أي فيه تجد ال بحيث سنوات بضع منذ ا جدٍّ ضيًقا يبدو
واتساًعا َرحابًة أكثَر عامًلا اليوم منه يجعل االنحياز بعدم إذا اليوم، به إذا للوجود، مكانًا أو
عىل كربى دولٍة بأي عالقتها تبني أن فيه ُصغرى دولٍة أي تستطيع عامًلا إنسانية، وأعظَم

املتبادل. الكامل واالحرتام والندِّية االختيار أساس
إنقاذ يف ساهم الذي االتجاه هذا خلق إىل أدَّت التي العوامل عرشات هناك تكون وقد
وجودها ألزمة مخرًجا النامية للدول أَوَجد أخرى ناحيٍة ومن ناحية، من العاملي السالم
هناك تكون قد الدوليَّني. والتكتُّف التعاُون أشكال من رائع جديٍد شكٍل إىل حتًما سيتحول
الهدف هذا فرض يف يوليو ٢٣ ثورة نجاح هو شكٍّ أدنى بال أهمها ولكن العوامل، عرشات
وحرٍب مرير رهيٍب كفاٍح بعد إال يأِت لم نجاًحا أجمع، العالم وعىل ُمستعمِريها عىل
يف أنه إال وحريتها الكامل التامَّ استقاللها ملرص أَحرَز كان وإن نجاًحا وعدوان. ومقاومٍة
ومثًال، ًدا، ُممهَّ طريًقا أمرها عىل املغلوبة والشعوب النامية الدول لكل أَحرَز نفِسه الوقت
يف َت غريَّ الحديث تاريخهم وللعرب ملرص خطَّت التي الثورة إن بحيث يُحتذَى ونموذًجا
امُلِرشق طريقها دوله لغالبية وخطَّت العالم، تاريخ من ت وغريَّ أيًضا، العاملية القوى ميزان

الجديد.
القاهرة يف تُعَقد متوالية خطريًة اجتماعاٍت املاضية القليلة الشهور بَحِر يف شِهدنا لقد
املنحازة، غري للدول قمٍة واجتماع عربي قمٍة واجتماع أفريقي قمٍة اجتماع واإلسكندرية؛
يف كمواطِنني قدرتنا تتفاوت وقد مرص. يف كلُّها االجتماعاُت هذه تحُدث أن صدفًة وليس
حياتنا عىل تأثرٍي أو صلٍة أي البعض فيها يرى ال قد بل الكربى، األحداث هذه مغزى إدراك
وقيادتنا، لثورتنا الداخلية الصورة إال يرى ال البعض هذا أن ذلك هنا؛ ومشاكلنا اليومية
أن طبيعتُها عليها تُحتِّم الذي العاملي دورها ولها الخارجية صورتُها لها ثورتَنا ولكنَّ

تلعبه.
أن وكان مرص، يف االجتماعي السيايسوالقهر الظلم لتكافح يوليو ٢٣ ثورة قامت لقد
والطغيان الرش دام فما عجز؛ أيَّ عجًزا والطغيان الرش قوى عىل داخليٍّا بانتصارها تكتفي
وقت أي يف علينا لالنقضاِض يعود أن فباستطاعته منها مقربٍة وعىل العالم يف َموجوَدين
والتكاتُف بالتعاُون إال يأتي ال الحقيقي ثورتنا نجاح فإن ولهذا وعاد» فعًال حدث «وقد
بالضبط وهو أجمع، العالِم يف والطغيان الرش عىل للقضاء وأحراره العالم ثورات كل مع
الشارع إىل بيتك من تخرجه أن اللص عىل لالنتصار يكفي ال اليوم. ثورتنا تفعله ما
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إىل والصهيونية االستعمار ب نتَعقَّ لم إن ونحن السجن، باب إىل تتعقبه أن عليك وإنما
يف رائٌح غاٍد واالستعماُر الكامل باألمن نُِحسَّ ولن السالم، يحل فلن األبدي سجنهما باب
نَتتبَّعه واالجتماعات املؤتمرات بهذه إننا نفسها. وأوروبا الالتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا
أفريقيٍّا النتصارها بالعمل وذلك الكاملة، يوليو ٢٣ ثورة ق ونُحقِّ الِخناق عليه ونُضيِّق
إال تتم ولن كشعب، بانتصارنا بَدأَت ثورٌة فهي وعامليٍّا؛ منحاز وغري وعربيٍّا وآسيويٍّا
واالنتصاراُت تنترص. لكي الشعوب هذه كل مع وتكاتُفنا وتعاُوننا الشعوب كل بانتصاِر
ويكرب يخوضها التي املعركة خضم يف االنتصارات، بهذه يَكربُ وبلدنا تتواىل، الحمد وهلل
علٍم وكلُّ النرص، برايات ازدانت قد فتجُدها اليوم، تسري مثلما شوارعه يف وتسري ويقوى
يخَطف بَريُقها األلوان ُمتعدِّدة كثريٌة كاألزهار والرايات انتصار، رايُة ُمنحازٍة غرِي لدولٍة
والتي الَجْدبة، العالم أرض يف غريها مع ثورتنا غرستها التي البذور أزهار فهي األبصار؛

الثمار. سنجني غًدا أننا وتُؤكِّد وتُِرشق اليوم تتفتح
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ترشكها أو تُعاِدينا التي الشخصيات تجاه نَتِخذَه أن يجب الذي املوقف عن َكتبُت قد كنت
هذه من السلبي باملوقف نكتفي بأالَّ طالبُت وقد اآلثم. نشاطها يف الصهيونية الدعاية
يرى كما واملحرقة» الجحيم يف «رميها إىل والدعوة بمخاصمتها نكتفي ال الشخصيات،
الجوفاء الدعاوى هذه أن رأيي ففي الجمهورية، صفحات عىل يل تَعرَّض الذي الكاتب
حقه، ومن باستطاعته، كان الذي بكاسرتو مثًال ورضبُت منه، جدوى ال نظريٌّ كالٌم
بدًال ولكنه كوبا، يف إليه ذهبوا حني واملحرقة َجهنَّم إىل األمريكيني بالصحفيِّني يرمي أن
كوبا قضية بعدالة إقناعهم يُحاِول متواصلًة ساعًة وعرشين أربًعا معهم قىض هذا، من
الَعدائي، أقول وال السلبي، موقفنا من يستفيد الذي أن بهذا للُمطاَلبة ودافعي وموقفها.
والعاطِفني. األصدقاء تكسب لتظل املوقف هذا من أكثر منا تريد ال فهي إرسائيل؛ هو
دخول من الشخصيات بعض منِع بوجوِب ذاك أو الكاتب هذا مناداة من بدًال طالبُت
بأن بالعكس، طالبُت الصهيونية، النظر وجهة تخدم بأعماٍل قامت أنها باعتبار بالدنا
وجهة لها ونرشح ونُناقشها بيننا وجودها فرصة ونَنتهَز بالدنا، إىل دعوتها عىل نُِرصَّ
الدعاية تُخِفيها التي الحقائق كل لها ونكشف الالجِئني خيام تزوم ونجعلها نظرنا،
أن من وبدًال ونُقنع، نُناقش أن واملنع املخاصمة من بدًال طالبُت رها وتُزوِّ الصهيونية
بدًال ويُناقشهم، دعوتهم يف يشرتك أن وحرقهم، الناس هؤالء بمخاصمة ما كاتٌب يُطاِلب
إيماٍن ناقصو وكأنهم — بالعربية ملواطِنينا يقولها التي الجوفاء سة امُلتحمِّ الكلمات من
إىل وَكسِبها الشخصيات تلك إلقناع وحماسه ومنطقه ُحججه كل يستعمل — وحماس
اآلونة يف بَدأَت اإلرسائيلية الدعاية بأن يعرتف عيلَّ َردَّ الذي الكاتب إن قضيتنا. جانب
عن تُدافع التي الدعاية هذه واألصدقاء، األنصار لكسب الذكاء بالغة طرًقا تتبع األخرية
أن وحق عدٍل قضية عن ندافع ونحن سيادته لنا يُريد فلماذا خارسة، مزعومة قضيٍة
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من وتزيد مبارشًة إرسائيل تخدم أساليُب ولكنها الغباء، منتهى يف أَقوُل ال أساليب نتبع
إرسائيل إن الكاتب يقول الذي الوقت يف أنه تصوروا إذ عليها؟ والعاطِفني أصدقائها عدد
وجهة لرشِح املستحيل أقىص تبذُل أي الربيئة؛ الربتقالة يف الدعاية «فيتامينات» تضع
الدعاية تَخَدعهم الذين وامُلمثِلني بالفناِنني املحرقة إىل نرمي أن: الكاتب منا يريد نظرها.
لتَستشِهد أَجمَع العالِم عىل وتنُرشه لتقتبسه هذا من أكثَر يف إرسائيل أتطمع الصهيونية.
ونَرميَهم هتلر فعله ما نفس باليهود نفعل أن ننوي إننا القائلة الكاذبة نظريتها عىل به
بقضيٍة وفلسطني، العرب كقضية مقدسة، قضيًة نربط كيف ثم واملحارق؟ األفران إىل
نسمح كيف وغازاته؟ وأفرانه اعتقاله ومعسكرات وهتلر النازي كقضايا مجرمة دنسٍة
وعصابة هتلر إجرام عن امُلدافِعني بمظهر العالم أمام يُظِهرنا أن منا ألحٍد أو ألنفسنا
جنًسا نُعادي ال مراًرا قلنا كما نحن اليهود؟ يُعادي كان هذا هتلر ألن فقط النازي الحزب
نربط فكيف واضحة، محددٍة ألسباٍب ونعاديهما وإرسائيل الصهيونية نعادي نحن بعينه،
يُرض لم أحًدا أن حني يف حرٍب مجرمي عن الدفاع يف ونتورط عنرصية بقضيٍة أنفسنا
لتمثيل الوسيلة أعطاهم بجرائمه فهو وعصابته؟ هتلر فعل ما بمثل العربية القضية
الصهيونية منا تريده ما إال نفعل ال أيًضا الحالة هذه يف إننا وامُلضطَهِدين. الشهداء َدوِر
— الكاتب السيد آراء أقصد — ونحن االضطهاد، بورقة يلعبون فهم بالضبط؛ وإرسائيل
العربية للقضية مخطئ واحٍد فرٍد تفسريَ إال ليس فهو بدليل؛ هو وما الدليل، لهم تقدم

الفلسطينية.
كله العربي الشعب هو بأَْرسه شعٍب مصري هي القضية أن يف الكاتب مع إني أجل،
نربط أن هو الحل أن يف أبًدا معه لست ولكني وحده، فلسطني يف العربي الشعب وليس
بذلك نحن إذ الصهيونية بالدعاية وامُلضلَِّلني اليهود بحرق ونُطاِلب وإيخمان بهتلر أنفسنا

املغتصبة. حقوقنا رد ل نُؤجِّ الحالة هذه يف ونحن قضيتنا، عدالة إال نحرق ال
ال التي بالحرق وامُلطاَلبات بإطالقها نكتفي التي األحكام هذه السلبي، املوقف هذا
قضيتنا، بأيدينا سنحل الذين نحن إننا الحل. من واحًدا شربًا تقدمنا ال كلها هذه ذها، نُنفِّ
لنا، العام الرأي وفهِم وتعضيِد بُمساعدِة نفعله أن يجب هذا ِلنفعَل ولكنَّا صحيح، هذا
باإلقناع يفهم إنه وبالَحرق، بالذَّبح والتهديد بالعقوبات يفهم ال العاملي العام والرأي
عداوتنا. يف تَورَّطوا الذين لكسب وحتى وامُلؤيِِّدين، األصدقاء لكسب الجهود أقىص ويبذل
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التي األفالم إلعداد التليفزيون استوديوهات عىل أتردَّد َقضيتُها التي الفرتة أثناء يف يل أُتيَح
عىل جديدة تجربًة قرٍب عن أُراِقب أن الوطني، تحريرها وجيش الجزائر لثورة أَخذنَاها

نفسه. الوقت يف الداللة وعميقًة تماًما، حياتنا
حني حاتم القادر عبد الدكتور عليها أقدم التي الجريئة الخطوة هي التجربة
أكرب وإدارة وتسيري وإنشاء بخلق الشباب من ضخمة مجموعٍة إىل مرة ألَوَّل عِهد
صاعِدين األسانسري بهم يزدحم شباب األوسط. رشقنا يف نوعها من سة مؤسَّ وأحدث
يُديرون وأكثر وأقل العرشين يف وبنات شبان الهائل، املبنى أرجاء يف ين ُمنتِرشِ هابِطني
لبيب سعد الصديق ويبدو االسكريبتات ويكتبون ذون ويُنفِّ ويُخرجون االستوديوهات
الخارجة كالُعملة جديدة، منهم مئاٌت كالعجوز. أو بينهم عجوًزا الواضح شبابه رغم
وأماني قنديل وحمدي حجازي وسلوى إبراهيم وفتحي طلعت السك، ماكينة من ِلتوِّها
وممدوح صادق وعادل لطفي وأحمد بسادة وميالد التكيل ويحيى السعود أبو وهند ناشد
وأمال الديب وسهام كلثوم وأم العايص وأسماء هايل وكوثر وهندام حياتي وزينب زاهر
الغضة وجوهها رؤية مجرد ومئاٌت وفايزة، وبهيجة وفتحية هندام الرحمن وعبد مكاوي

القلب. ويُفرح كآبتها النفس عن يُزيح بالحماس املليئة الحادة أصواتها وسماع
الصغرية الزهور هم الشاشة عىل نراهم الذين املذيِعني من الجيل أن أَحسُب كنُت وقد
وتفتُّح الزهور، عمر يف زهوٌر بالكل فإذا الستار، وراء بُد ال تعمل متقدمة ضخمة ألشجاٍر
حتى نوح، عمر يف وكأنه الخمسني أعوامه رغم يل يبدو ر امُلصوِّ رجب بعم وإذا الزهور،
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يزالون ال وكأنهم حديثون جدٌد كلهم والكهرباء واملونتاج والضوء الصوت يف الفنيون
الكليات. يف طلبًة

ولكن والكفاءة، الخربة يف نقص يُقاِبلها بُد ال السن يف الحداثة أن أيًضا أظن وكنت
يعرفون والشابَّات الشبَّان فهؤالء العكس؛ يل أثبَتَت التليفزيون يف قضيتُها التي األيام
يف ما وأسوأ أداءه. يُتقنوا كي الجهد من مضاعفة أضعاًفا ويبذلون املعرفة حق عملهم
وتأليفها. نصوصها هي التمثيليات يف ما وأسوأ تمثيلياته يف هو نقٍص من التليفزيون
خارج من طبًعا، السن يف الكبار، امُلؤلِّفون به يقوم إذ الخارج من يأتي هنا والسوء
برنامٍج ذ ُمنفِّ أو كامريان أي يكدح مثلما تمثيليٍة كتابة منهم كلٌّ أتقن ولو التليفزيون.

جدال. بال التمثيليات مستوى الرتفع شابٍّ
املعاملة تختلف كيف بدقة أُالِحظ وأنا تماًما واستغرَقتني أذهَلتني برصاحٍة تجربٌة
وبساطة برصاحة يتعاملون إنهم قائمة. حكوميٍة مؤسسٍة أي يف عنها التيم هذا أفراد بني
بإخالص ويعملون برسعة ويتفاهمون تافهة، شكلياٍت يف الوقت يُضيِّعون وال وبراءة

والعالوات. الكادر عن كلمًة أبًدا سِمعُت وما وحده، العمل ِللذة وكأنما
قادرٍة غريُ الِقدم بالغة عجوٌز جامدٌة يدي يف فاللغة الشديد، بالضيق أُِحسُّ الحقيقة
املجموعة لتلك بالحياة املليئة الحية الصور تجسيد عىل وال إحساس، عن التعبري عىل أبًدا
كائنات أفرادها وكأن نابض، ُمتحرِّر انسياٍب يف باستمراٍر تتحرك وهي الجديدة البرشية
عىل غريبة بقدرٍة مزودًة ره تطوُّ مراحل آخُر أَفرَزتها وقد النامية شعبنا ِقَمم .٦٢ موديل
انسجاٌم ر. التطوُّ مراحل أرقى األخرى هي تجتاز آالٍت عىل والسيطرة والتعاُمل التفاُهم
أن أبًدا معه يمكنك ال تَطابٌُق ر. امُلتطوِّ الجديد واإلنسان رة امُلتطوِّ الجديدة اآللة بني كامل
فيها يعمل أن بغري كهذه إلكرتونيٍة مؤسسٍة َخلُق باالستطاعة كان فما العكس تتصور
الذين الحكومة ُموظَّفو توىلَّ لو هللا قدر ال يحدث كان ماذا تُرى إذ اإللكرتوني؛ الجيل

التليفزيون؟ وإدارة تشغيل دواوينُها بهم تَزُخر
أخطاء؟ والفتيات الشبان هؤالء من يُحِدث أال العام: املراقب حلمي حسن سألت

عيوب؟ لهم أليس
آخر، نوٍع من وأخطاءٌ عيوٌب ولكنها موجودة، واألخطاء موجودٌة العيوب وقال:

نية. بحسن يُخطئ حني للعمل س امُلتحمِّ عيوب
جريئة خطوٌة واإلتقان. اإلجادة عىل تناُفٌس ولكنه قال: تناُفس؟ يوجد أال سألتُه:
الشعب، لجماهري أبوابه التليفزيون فتح لو أتمنى كم ساحًقا. نجاًحا أثبتت ولكنها
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قها تُحقِّ التي املعجزة املعجزة، بأعيُنِهم يََروا كي الشباب شأن من التقليل لُهواة وبالذات
وأخطائها. عيوبها يف وحتى ها وِحسِّ رسعتها يف دقتها، يف عملها، يف الشباب، من مجموعٌة
أي من أبلغ بصمٍت تُثِبت ساعًة والعرشين األربع َطوال ماضية مستمرًة ُمظاهرًة تكون

مكان. كل يف األمور ِزمام تويلِّ يف الجديدة أجيالنا أحقيَة كالٍم
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أحمد الالذع الفنان بدأه عريض، متشعٌب واحٌد واملوضوع الطويل كمال مع طويلٌة جلسٌة
مع مماثلٍة طويلٍة جلساٍت يف كنُت بلياٍل وقبلها الدولة. جوائز عن امُلصور يف بكلمته رجب
والفنون للعلوم الدولة جوائز عن أيًضا والحديث واألطباء، والُعلماء امُلهندِسني من إخواٍن
الُخرافات، من ُخرافٌة هذه الدولة جوائز أن أَعتِقد بدأُت قد كنُت إذا واعذروني واآلداب.
كي الُجنيهات من األُلوف ِمئاِت وَرصَدت عليها ما أدَّت والثورة فالدولة الدولة بسبب ال
اللجان يف تكون قد الُخرافة حياتنا. قطاعات من قطاٍع كل يف امُلنتَخِبني نوابِغ عىل تُوزَّع
املشكلة ولكن اللجان، َقراراِت يف تتحكَّم التي والعقلياِت الجوائِز توزيِع يف تتحكَّم التي
الدولة جوائز يف حتى وال وقرارتهم، أعضائها عقلية أو اللجاِن يف أيًضا َليست الحقيقية

وأهم. وأَخطُر أَعمُق املشكلة أصًال،
ِلَسحق بأكمله الشعب تقود جيٍل وطليعُة جيٌل بها يقوم الثورة أن فاملفروض
هذا واإلنتاج. التفتُّح عىل قدرته وتَحِبس الشعب تَُغل التي الحكم وأنواع والنظم األوضاع
ورحابًة ثوريًة أكثَر جديدٍة أوضاٍع بإقامة إال تَِتم وال الثورة، بنجاح تنتهي ال مهمته الجيل
فهو ذها نفَّ وإذا تنفيذها، عىل القادر وحده هو للثورة د يُمهِّ الذي فالجيل لهذا وتطوًرا؛
يقوم أن حينئٍذ يتصور ال العقل الجديد. الثوري وبنائها نُظِمها خلق عىل القادر وحده
َخَطر وال بها آمن وال لها يعمل لم آخُر جيٌل منه ليتسلمها دوره وينتهي بالثورة ما جيٌل

قيامها. احتمال بباله
جهاز بتحطيم تبدأ لم قامت حني فالثورة حدث؛ ما التقريب وجه عىل هذا ولكن
من ُمنتقاٌة عناُرصه وُصنعها، َخلقها من ثوريٍّا جهاًزا لنفسها وتُنشئ السابق الحكم

وطليعِته. الثورة صنع الذي الجيل
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بجهاز الثورة استعانت وهكذا تُواِجَهها، أن عليها وأخطُر أهمُّ معارك أمامها كان
ضده، يقف كان أن بعد الشعِب مع ليعمل وقيادته اتجاهه ت غريَّ أن بعد نفسه الُحكم
وُدعاتُه وُمفكِّروه الحكم ركائز أيًضا هو الحكومة، جهاز فقط ليس الحكم وجهاز
بها آمنَت ال بصلة، الثورة إىل تمت ال بالبَداهة عناَرص من ُمكوَّنًا كان الجهاز هذا وخرباؤه،
فقط حينئذ واقعة، ملموسًة حقيقًة أصبحت أن بعد إال لها تنبََّهت وال أجلها من عِمَلت وال
وإبقائهم رضاها كسب يف ينجحون وعىس لعل تملُِّقها محاولُة مداه كلُّ إيمانًا بها آمنَت

مراكزهم. يف
الركائز تلك أصبََحت فقد الغرابة؛ غاية يف الوضع وأصبح لهذا الثورة اضُطرَّت ولقد
كل بيدها تملك التي هي الثورة، بعد حياتنا دعامات من أساسيًة دعاماٍت السابقة
وبعقليَّتها اللجان، تتكون أفرادها ومن تقرتح التي هي للثورة، «تُفكِّر» التي هي املفاتيح،

تشاء. بمن وتهوى وتصعد البعثات وترسل امُلوظَِّفني تختار
عباس كوبري من تَخرَّج الذي الجيل الحقيقي، الثورة هذه جيُل اندفع حني وهكذا
االستعمار مشاريع يُقاِوم ووقف ومنشورات، جرائَد وأصدر وعلنًا، ا رسٍّ للثورة ودبَّر
بعد الجيل هذا اندَفع حني املجيد. يوليو ٢٣ ليوم د ويُمهِّ القادم، الشامل بالتغيري ويُبرشِّ
كافة يف يُنِتج طاقته وبكل عنها، والروح بالدم ويُداِفع ويحميها حولها يلتفُّ الثورة نجاِح
ال أُناٍس يد يف مصريه وأن مصريه، يملك ال بأنه حنٍي بعد يُفاَجأ به إذا وامليادين املجاالت
وَخنِقه إنتاجهم لفرملة ُوسِعهم يف ما ويعملون امُلنتِجني عىل يَحِقدون عقيِمني يُنِتجون،
دنيء. دفاٍع األنانية الذات عن دفاٍع عمليِة يف اآلخِرين هم لقتلوهم استطاعوا ولو وَقتِله،
الخاص. الواحد منهم كلٍّ صالح أجل من ُكلِّه العام بالصالح للتضحية فيه يستعدون

من أناٌس بامِلرصاد له يقف مجاٍل كل يف املنتج الثائُر الجيُل الوضع، ن تكوَّ وهكذا
الضخمة اإلمكانيات الرأسماليون استعمل كما يستعملون وركائزه. البائد النظام ُمخلَّفات
الرأسماليون يفعل كما األرباح ويُضاِعفوا يُثروا لكي ال الثورة، دولة لهم رها تُوفِّ التي
هذه يستعملون إنهم وأَبشع. ُ أَسوأ — رأيي يف — هو ولكن الحد، الثورة تُلِزمهم أن قبل
ويَغُمر ِليُنِتج ثاَر الذي الجيل من اآلالف ومئات واآلالف املئات جهود عرقلة يف اإلمكانيات

وإنتاجه. بطاقاته بالدنا
إىل يتحول وبعضهم أصًال، اإلنتاج عن يُكف فبعضهم للغاية، خطريٌة والنتيجة؟
فالثورة صامد؛ ُمتحمٌل والجيل باملرور، له ِليَسَمحوا وشخصيته آراءه وينبذ والرياء املَلق
عرقلٌة النتيجة ثورتنا، هذا َمسَّ ربما إذ الوضع هذا عىل يثور أن إال يستطيع ال وهو ثورته
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يعملوا بأن طالبوا شبان ُمهندِسني بضعة أعرف تجده. مجاٍل كل يف وتحطيم. وتكسريٌ
أعرف املعهد. من ونقلهم البناء بحوث معهد ُمديُر عليهم فغضب اإلنتاج فرصة لهم وتُتاح
ِلريعى الدولة به جاءت الذي واآلداب الفنون لرعاية األعىل باملجلس الشعر لجنة رئيس
أصًال وهو «يرعى» فكيف الجيل، هذا شعراء بكل يعرتف ال أنه أعرف والشعراء، الشعر
من الجيل أبناء بكل يعرتف ال وهو املرسح أباظة عزيز يرعى وكيف بهم؟ «يعرتف» ال
يُعاِدي أنه د تردَّ ِلُملحٍن املوسيقى يف التشجيعية الدولة جائزة تُمنَح وكيف املرسح؟ ُكتَّاب

العربية. للُموسيقى تطويٍر كل
من كان التي األوضاع دون» «يُجمِّ ملن ِلتُعَهد «الثورة» تقوم أن ُعظمى، ملأساٌة إنها
أْعَىل بالثورة، بالُك فما نفسه، «التطوير» دون يُجمِّ ر، تتطوَّ أن ثورٍة بدون حتى املفروض

التطوير؟! أنواع وأخطِر وأحدِّ
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هيكل حسنني محمد

إىل منجذبًا نفسك تجد األوىل الثانية ومن اإلجابة، رسيع الفهم، رسيع الحركة، رسيع
وبالكاد االستطالع، وحب االطِّالع من وافٍر بكمٍّ املشحونة واالنفعال، التغريُّ الدائمة مالمحه
تِلغراٍف ات كدقَّ ُمستمر حاسٌم ناعٌم عاجٌل فحديثُه حديثه؛ وتُتابع تَسمَعه أن تستطيع
األفكار وترتيب التهيُّؤ عليك فيقطع يلمُحك، أنت، تتكلم أن أردَت وإذا بالَقطيفة. ُمبطَّن

تكلم! أي شوت؛ ويقول: فيها، تُفكِّر قد ُمقدماٍت وأيَّ
يجب الباسكت، ككرة كرٌة الكالم باألمتار، يُقاس وال بضاعًة ليس عنده فالكالم
ارتباكك يستمر وقد أنت، وارتبَكَت «فاول» احتُِسبَت تلكأَت فإذا باستمرار، تُحرَّك أن
يوقفها طويلة صفارًة ر يُصفِّ حادٌّ ثمنٌي الوقت أن فيه تُِحس ولكنك الثانية من جزءًا
ويشوت، تشوت، وعٍي وبال شوت. أخرى، ناعمة منخفضة وبكلمٍة خاطفة بابتسامٍة هو
يكون متواصل فكريٍّ تياٍر مجرد وتُصبح رسعتها، َفْرط من الكلمات وتختفي وتندمج،
بك وإذا أفكاره، ومتابعة ملجاراته وتدفعك تُكهربك، دائرة وبينه، بينك مغلقة دائرًة
واإلجابة والرد األخذ رسيَع الفهم رسيَع الحركة َرسيَع مثله، أَصبحَت قد دقائَق بعد

واالستجابة.
وأخطرهم، األهرام، تحرير رئاسة توىلَّ من أصغر هيكل حسنني محمد هو ذلك
أَدقُّ سكرتريته نوال اآلنسة دائًما تُردِّدها التي الكلمة هي فمشغوٌل مشغولية؛ وأكثرهم
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دخوَل أرادت إذا الهواء ِلنسمات حتى تقولها الدنيا، يف وربما القاهرة يف سكرترية وأَبرُع
التكييف. وآالت النوافذ طريق ل يُفضِّ فالهواء ولهذا ُحجرته؛

برصاحة؟ نتحدث به، عيلَّ عزم الذي السيجار من أُكحُّ وأنا له قلُت
شوت. –

«الجمهورية»؟ يف رأيك ما –
ِفكرَة َوضِعها بُحكِم تُمثِّل الجمهورية رأيي؟ أتريد ولكن الحقيقة. يف ُمحرٌج سؤاٌل –
أرقام إن يقولون َمن أوافق ال أنا العربية، الصحافة يف تجربة بأَخطِر تقوم وهي الثورة
األخرية الفرتة يف توزيعها ارتفع والجمهورية حقيقية. فعًال األرقام فيها. ُمباَلٌغ التوزيع
الحقيقة بل الهائلة، الزيادة بهذه أبًدا تَتأثَّْر لم األهرام ولكن سبعة، وربما أضعاٍف ستُة

اآلخر. هو ارتفع توزيعها أن
وعيوبها؟ –

لها نقًدا جريدٌة تنرش فهل العيوب بعض ذكرُت أني ِلنفِرْض كثري. هذا ال. ال ال –
صفحاتها؟ عىل

تفعل. القوية الجريدة –
الُقراء، من الوافر العدد بهذا االحتفاظ هي املشكلة عيوب، مشكلَة ليست املشكلة –
نجاح ولكنه فقط، لها نجاًحا هذا نجاحها يُعتَرب فلن هكذا، تُوزِّع الجمهورية ظلَّت إذا

كلها. العربية للصحافة
أخرى؟ يُغلق قد جريدٍة ونجاُح كيف، –

أنها الواقع بعًضا، بعضها تُلغي ال كاآلراء، كاألحزاب، كاملذاهب، الجرائد بالعكس، –
أخرى. ناجحٍة لجرائَد حاجٍة يف زلنا ال هنا ونحن اآلخر، بعضها تُقوِّي

رأيك؟ يف العالم صحافة من صحافتَنا تضع وأين –
حتى وأفريقيا وآسيا أوروبا باقي وخذ بريطانيا من دعك ا، جدٍّ متقدمة صحافتُنا –

تُباَرى. تكاد ال ومجالتنا جرائدنا تجد اليابان،
فماذا الحال، َت تغريَّ واآلن والنقد، الهجوم بمعارك حافلًة صحافتنا املايضكانت يف –

حدث؟
فزمان اآلن؛ موجود غري هذا أن معك أنا مثًال. الحكومة عىل الهجوم تقصد –
استرياٍد تصاريح ويعطي نفوذه يستغل ألنه الوزراء رئيس تهاجم أن باستطاعتك كان
الوزير أو الوزارة رئيس عىل فُدلَّني اآلن أما فعًال، يحدث كان هذا ألن مثًال أخته البن
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كانت الحكومات ألن الحكومات تُهاِجم الصحافة كانت املايض يف نفوذه. يستغل الذي
االستعمار، محاربة يف الشعب رأس عىل فالحكومة اليوم ا أمَّ وتتهاون، وتتهادن تخون
موجوٌد النقد عليها؟ الهجوم فلماذا الصحافة، إىل خربه يصل أن قبل حتى الفساد وتَجتثُّ
يستحق ما فيها يَحُدث التي واملصالح للوزارات هة املوجَّ باالنتقادات حافلة والصحُف
حدث الذي التغريُّ تستوعب لم التي األذهان بعض يف يدور هذا تساؤلك أن أعتقد النقد.
وراءنا َخلَّْفنا لقد والُكتلة، الدستوريِّني األحراِر عرص يف نزال ال وكأننا تُفكِّر التي ولنا، فينا
األحداث بينما القصة، أول يف يعيشون يزالون ال إنهم ا. جدٍّ طويلة بمسافاٍت املرحلة هذه

البداية؟ يف لنحيا معهم نعود أن يُريدوننا فكيف توالت، والفصول تطوَّرت
اليومية؟ الجرائد يف مسلسلٍة قصٍص نرش تجربة يف رأيك ما القصة بمناسبة –

محفوظ. لنجيب حارتنا أوالد نرشنا أننا بدليل تماًما، ناجحة تجربة –
حارتنا؟! أوالد يف رأيك وما –

ونرشتُها؟! لها، تحمسُت إني أُقل ألم –
العربية. الصحافة يف كتبها من وأَوَّل والسياسية، الصحفية التحقيقات لفن كأستاٍذ –

تحول؟ نقطة هناك كانت أم عمد، عن هذا اختيارك جاء هل تُرى
األهلية الحرب حَرض قد كان حربي مراسٌل وألقاها إليها استمعُت محارضة –
ما بكل هتفُت امليدان يف الصحفي العمل عن يتحدث كان بينما بالقاهرة، وَمرَّ اإلسبانية

أكونه. أن أريد ما هذا نفيس: يف
تريد؟ كنت ماذا وبالضبط –

يجمعها أخباًرا ا إمَّ كانت الثانية) العاملية الحرب (أواخر الوقت ذلك إىل الصحافة –
ِكبار يكتبها األحداث أو األخبار عىل تعليقاٍت أو ُكتاب، يكتبها مقاالٍت ا وإمَّ املندوبون،
ا أمَّ مكتبه أو جريدته يف الصحفي إىل ينتقل الذي هو الخرب كان باالختصار الصحفيِّني.
يكتبها ثُمَّ املعلومات ويجمع ويَدُرس ِلريى الحوادث أو الخرب مكان إىل الصحفي ينتقل أن
منذ حدَّدُت وهكذا بعُد. ُعرف قد يكن لم الصحافة من فنوٌع لجريدته، صحفي تحقيٍق يف
يف بها قمُت الصحفية التحقيقات من سلسلٍة وأَوَّل حوادث، كمخرب وبدأُت هديف، البداية
ثم الكولريا، وباء عن وبعَدها الصعيد، يف املشهورة وعصابته الُخط عن كانت اليوم أخبار
والهند والصني ،٥٠ عام كوريا ثم اليونان، شمال يف األهلية الحرب ثم فلسطني، حرب عن
تحرير رئيس وأنا الثورة وقامت مصدق، وعزل وعبدان البرتول وتأميم وإيران الصينية،

مكان. كل يف وتحرُّكاِتها أخبارها وراء وانتَقلُت املكتب فرتكُت ساعة آخر
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أحالمك؟ كل وحققَت –
بعَضها. –

الصحافة؟ غرِي آخَر بيشءٍ تحلُم ألم –
أبًدا. –

للمستقبل؟ أحالمك هي وما –
أيًضا. الصحافة –

بالسياسة؟ تعمل أن املحتمل من أليس –
يتغري. لم موقفي أن وأعتقُد املايض يف ابتعدُت أُريد، ال –

فعًال؟ سيايسٍّ بدوٍر تقوم تكتبه بما ولكنك –
كسيايس. الصحافة أُزاول ال أبًدا ولكني كصحفي، السياسة أُزاِول أنا –

الفارق؟ وما –
فهي بالصحافة؛ إال أعمل أن أستطيع ال وأنا والسياسة، الصحافة بني الفارق هو –

أنا. إنها حياتي، إنها عيش، أَكِل أو هوايٍة، أو عمٍل، ُمجرََّد إيلَّ بالنسبة ليست
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سارتر

ولجاٌن العالم أنحاء جميع من قادمون وناٌس مؤتمر فيينا. يف هاوس» «الكونزرت قاعة
الرجال ومالبس الزرقاء والشعارات الدول، جميع بأعالم دائبة وحركٌة وتتخاصم، تجتمع
يف لإلنسان صوًرا يعرض ُمتحرِّك حيٌّ ُمتَحٌف واملالمح والوجوه َكرنفال، كأنها والنساء

األرض. قرشة من مكاٍن كل
املزاح سبيل عىل طلبُت أتفرج، دخلُت املؤتمر، يف امُلشرتِكني ضمن سارتر اسم قرأُت
أكن لم محاولة مرص، من كاتبًا باعتباري اسمي وأعطيت أُقابَله أن املؤتمر ِسكرتريية من
عىل وأَتفرَّج والقاعة املدخل يف أَُدوُر وظللت تركتها ستنجح، أنها أعتقد ولم فيها ا جادٍّ
وهي الداخلية املؤتَمر إذاعة يف امُلذيعة صوت بشغٍف وأسمع واللغات واألجناس الوجوه
ويُحبِّب وعميق قويٌّ صوتها انِتباه. ومعناها آختونج، آختونج الكالم: بدأت كلما تقول
كل نِسيُت حتى املؤتمر يف يدور ما معرفة ومحاولة التفرُّج استَغرَقني األملانية. يف األذن
ُخيَّل اسًما مرة ينطق الُحْلو األملانية املذيعة بصوت فوِجئُت وامُلقابَلة. سارتر عن يشءٍ
يقابل إدريس يوسف قالت: أن َلِبثَت ما اإلنجليزية املذيعة تأكَّدُت. بل اسمي، أنه إيلَّ

الكافيرتيا. يف سارتر ب. ج.
أو قصًة نرشُت بالكاد والعرشين السادسة يف كنت وِخفُت. عظيم اضطراٌب شملني
عن أبحث نفيس وجدُت ولكني الرتاجع يف فكرُت العمالق؟ ولِسارتر أنا مايل قصتنَي،
مبارشًة، املرسح خشبة تحت مكانها يكون أن أبًدا أتصور ولم بحثي وطال الكافيرتيا،
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الوجه أحمر ضخٌم أحدهما رجالن يحتلها ِمنَضدٍة إىل أشار سارتر، عن الجرسون سألت
رخيص. عتيٍق نوٍع من منظاره أَحَول، َربٌع، قصريٌ، والثاني التقاطيع جميل الثياب فاخر
وُقلُت: امَلهيب للرجل بعصبيٍة يدي وَمددُت رأيس خَفضُت يُدق، وقلبي املنضدة من تقدَّمُت
الجالس القصري الرجل إىل بابتسامة أَشاَر ثم بهدوء الرجل يفَّ حملق سارتر. مسييه
هذا رجًال أن أبًدا أعتقد ولم أميل وخاب بُِهتُّ الواقع هو. هذا بالفرنسية: وقال بجانبه
هو مرصية أهليٍة مدرسٍة يف أحياء ُمدرِّس أنه إيلَّ لُخيِّل آخَر مكاٍن أي يف رأيته لو شأنه
أفهم لم كثريًا فرنسيٍّا كالًما الرجل وقال نفيس وقدَّمُت سلَّمُت ولكني سارتر. العظيم
إليا الكبري الرويس الكاتب فهو معه الجالس الرجل ا أمَّ سارتر، إنه يقول أنه إال منه
العبَث سبيل عىل مقابلًة أطلب أحمق: من يل يا فزع، إىل اضطرابي انقلب أهرونبورج.
وأمَلُس معهما، وأجلس العاملي، الفكر عمالقة من اثننَي حرضة يف واحدًة مرًة بي وإذا

السن؟! فارق إال عنهما يَفرقه ال كزميل ويُعامالِنني وأُكلِّمهما أَيديَهما
ال ُمناقشاٍت لخوض ودفعني كله، باملوقف لالستهتار دفَعني الذي هو الفزع وربما
ولُد يا اآلخُر أنت ولكنك يشء كل يف عمالقًة فليكونا وأقول نفيس أُطمِنئ كنت بها، يل ِقبَل
وتَعِرف سارتر، يَعِرفها ال التي اإلنجليزية تعرف األقل عىل يعرفانها، ال أشياءَ تعرف

أهرنبورج. يعرفها ال التي العربية
إىل ِألَِصل بالذكر جديرًة وكانت دارت ا جدٍّ كثريًة أشياءَ أتخطى ألن ُمضطرٌّ أنا
يف سارتر أُناِقش أنا منصور. أنيس عليها يَحُسدني مناقشٍة من لها ويا املناقشة،

املرتجم! بدور أهرنبورج إليا يقوم بينما الوجودية
القذرة، واأليدي مفر، وال الحائط، َمرسحياِت إال أعمالك من أقرأ لم لألسف أنا قلُت:

قصرية. ِقصٍص ومجموعة
لغة؟! بأية القاهرة! يف حقيقة، قرأتها قرأتها، الفرحة: من ونوٍع بدهشٍة قال

واإلنجليزية. بالعربية قلُت:
فيها؟ أنت رأيُك وما عنها؟ يقولون ماذا لديكم؟ بها تهتمون هل ا، جدٍّ جميل قال:
يف اآلخِرين آراء ِبشَغٍف وينتظر مثلنا يصنع اآلخُر هو سارتر حتى لنفيس: ُقلُت

أعماله.
أذهَلتني. كلها، رائعٌة أعماٌل له: وُقلُت

فيها؟ أعجبك ماذا قال:
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فيها إن رأي. من فيها ملا وليس فن، من فيها ملا أَعجبَتني الحقيقة؟ تريد هل ُقلُت:
الفلسفة ِليرتُك الكواليس وراء يختفي الذي امُلتواِضع املجهول البطل هو رائًعا ُمذهًال فنٍّا

والتصفيق. باملجد وتَحَظى امُلتفرِِّجني أمام وحدها تَِقف واآلراء
كفيلسوٍف؟ أم ككاتٍب الناس يقرأك أن مثلك، عظيًما رجًال يُسِعد ماذا ألتساءل: إني
فنٍّا أكان سواءٌ إنتاجه، الناس يقرأ أن مُلجرَّد يَسَعد اإلنسان أن أعتقد وقال: ضِحك

فلسفة. أم
اآلخِرين. رأي هو النعيم يكون أحيانًا إذن ُقلُت:

وجوديٍّا رأيًا له إن إذ الضحك؛ يف سارتر أغرق ترجمها وحني أوًال، أهرنبورج وَضِحك
اآلخرون. هو الجحيم إن يقول مشهوًرا

رتَها صوَّ التي التعاسة يُخلِّف اآلخِرين وجوُد كان لو الواقع فقلُت: الضِحك وجرَّأَني
أَبَقتنا التي هي تَذُكرها لم أخرى أشياءُ هناك بُد ال بعيد، زمٍن من البعض بعَضنا لقتَلنا

واحد. مجتمٍع يف أحياءً
بالتأكيد فلسفية، اصطالحاٍت أو حذر بال يناقشني مثلك غريبًا شابٍّا أن يعجبني قال:

بعُد. تُعرف لم أشياء هناك
املستقلة؟ واإلرادة الوجود إىل نظرتنا َعرفَت إذا تغريَّ وقد قلت:

ا. جدٍّ ممكٌن ممكٌن. ، تغريَّ وقد قال:
من غريها مع تتصارع نرتكها نظريٍة ُمجرَد إذن فلسفٍة أي نعترب ال ملاذا ُقلُت:
لهذه ُمحاِمني أنفسنا من نُقيم أن نُحاول أن ودون ب تعصُّ بال واالكتشافات، النظريات
إىل وصولنا يعوق أن ممكٌن تلك أو الفلسفة لهذه ب فالتعصُّ عنها؛ وُمدافِعني النظرية

الحقيقة.
إال يتم أن يمكن ال والرصاع برصاع، إال إليها الوصول يمكن ال الحقيقة لكن قال:

عنها. يُبِعدنا وال الحقيقة من يُقرِّبها عنها والدفاع النظريات فاعتناق ِبني؛ ُمتعصِّ بني
الحقيقة؟ من يُقرِّبنا مثًال واالشرتاكية الوجودية بني الرصاع قلت:

امُلفكِِّرين بني الرصاع أقصد الشارع. قلب يف الرصاع يتم أالَّ رشط عىل طبًعا. قال:
األُفق. الواسِعي

كاتٍب أعظم به يل يسمح أن أرجو ولكني سخيًفا، يكون قد تَساؤل مجرَّد ُقلُت:
فاته وترصُّ اختياره عن مسئوًال الفرد تعترب الوجودية وجودي. كاتٍب وأعظم اشرتاكي
يف تنشأ أن إذن املحتمل من أليس املسئول، هو املجتمع تعترب واالشرتاكية ومصريه.
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أَوضَح بدرجٍة وتُفرسِّ الفَجوات وتمأل واالشرتاكية الوجودية تجمع ثالثٌة نظريٌة القريب
الفردي الوجود بني والعالقة املجتمع، لحركة بالنسبة الفرد حركة أَدقَّ بدرجٍة وتُحدِّد

الجماعي؟ والوجود
ابتسامات أنها تَخيَّلُت بابتساماٍت يعقبها كان دفعاٍت عىل الرتجمة أهرنبورج توىل
الِجد بعض شابَه األمر، أول ضاحٌك خفيٌف بالفرنسية، نقاٌش بينهما ودار استخفاف.
ولكن لرأيك، ُمبتِهجان وأنا سارتر صديقي أهرنبورج: قال وأخريًا النهاية. يف ل والتأمُّ
إلغاءً االشرتاكية وإلغاء لسارتر، إلغاءً الوجودية بإلغاء جديٍّا فيه نفكر أن منا تنتظر ال
كله وجودها وتُلغي ُخضناها التي الطويلة املعارك لتُلغي القاهرة من قادم أنت فهل يل،

قلم؟! بجرة
بربد أَحَسسُت كلما والِزلُت أذكره، ِزلُت ال ِسنني، من يناير أيام أحد يف دار الحديث

اللقاء. ذلك تفاصيِل وأدقَّ فيينا تَذكَّرُت يناير
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الطب دراسة قالتإن التي الطبيبة
أنوثتها! ُتفِقدها مل

عفاف دكتورة

لم الطب دراسة إن بقولها ج التخرُّ حفلة يف َحت رصَّ أنها قرأُت حني انتباهي َجذبَت
أنوثتها. من واحدًة ذرًة تُفِقدها

كهذا «فحديٌث األنوثة عن تتحدَّث التي الدكتورة هذه لرؤية االستطالع حب دفعني
القرص يف امتياٍز طبيبَة تعمل وجدتها جريمة.» يعني ِسنني سبع من أيامنا، يعني كان
عنها. تخيَّلتُها التي الصورة إىل ِبصلٍة تُمتُّ ال ُمؤدَّبة لطيفًة فتاًة فَوجدُت قابلتها العيني.
قد كانت ممتدة حروٍق لحالة الدم نقل أجهزة تركيب يف ُمنهِمكٌة هي بينما الحديث ودار

توٍّا. العنرب دخلت
تستطيع؛ ال إنها فقالت األنوثة، لكلمة العلمي املفهوم َكطبيبة، يل توضح أن سألتُها –
املكتسبة األنوثة ا أمَّ تُكتسب. وال معها تُولد املرأة مواهب من طبيعية موهبٌة األنوثة ألن
ِقلَّة البلدي وبالتعبري أنوثة، قلَّة العلمي بالتعبري فهي والسينمات الشارع يف نراها التي

ُمؤاَخذة. ال حيا
الحب؟ يف رأيُِك وما دكتورة، يا طيب –

لكل احرتامي مع العزيزة، زميلتي لها: قلُت انتَهت وحني ساعة، ربع لرأيها استَمعُت
الحب. عن شيئًا تعرفني ال فأنت العلمية آرائك

تَقرئِني؟ ملن –



الستينات جربتي

القدوس. عبد وإحسان السباعي ليوسف –
يكتبون؟ أطباءَ عن تسمعي ألم –

أبًدا. –
غريبة؟ –

الصحة. يف امتحنِّي حتى ده عبده؛ سعيد الدكتور افتكرت. أيوه –
محمود؟ مصطفى عن تسمعي ألم غريه، طيب، –

شكله. يُعِجبني –
شخصيٍّا؟ ُشفتيه –
الصور. يف رأيتُه –

نار؟ أغنية تحبِّني هل نار، حظك –
البيت. يف بيغنُّوها البنات آه، –

إيه؟ وبيت مني بنات –
االمتياز. بيت يف الدكتورات زميالتي –

كتري؟ –
.٢٢ –

نار؟ أغنية مؤلف تعرفني هل –
ده. حسني اسمه اليل آه، –

الفار؟ حسني مني؟ حسني –
كده. أظن –

وقتك؟ تقضني كيف –
أتفسح. أنام، أقرأ، أهو. –

أفالمنا؟ يف رأيُك ما –
ِزفت. –

واألجنبية؟ –
كويس. بعضها –
حمامة؟ وفاتن –

امِلرصيَّات. َمرح فيهاش ما –
أباظة؟ ورشدي –
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املصور. يف كويسة مقاالت بيكتب –
فكري. ده –

أباظة. كله أهو عارفه، أنا –
الصحف؟ تقرئني هل –

أيوه. –
كلها؟ –

بعضها. –
يوم؟ كل –

كده. كتري مش –
فيها؟ رأيك إيه –
بطَّالة. مش –

الصحفيِّني؟ من بيعجبك مني –
كلهم. –

مني؟ زي –
موىس. وسالمة جاماتي حبيب –

يرحمه. هللا مات موىس سالمة إنما –
خسارة! يا صحيح مات –

الزواج؟ يف رأيك ما –
وحب. توافق فيه يبقى الزم –

ينفعيش؟ ما بس، حب فيه وافريض –
ينفع. –

بس؟ توافق فيه وافريض –
ينفعيش. ما ال –

اشمعنى؟ –
كده. كلهم بيقولوا –

خالص؟ رأي مالكيش وانتي –
أيوه. –
إيه؟ –

وتوافق. حب فيه يكون الزم إن –
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وأحالمك؟ للمستقبل مرشوعاتك هي ما –
كتري. حاجات –

مثًال؟ للرسطان دواء تكتشفي إيه؟ زي –
افتكرش. ما يوه –
دكتوراه؟ تاخدي –

البكالوريوس. كفاية آخدها؟ إني فايدة وإيه –
إيه؟ عايزة امال –

ولو حتى االمتياز بعد الصحة وزارة يف وظيفة أالقي أني أمنيتي كل الحقيقة يف –
بلدنا. من قريبة حتة يف ريت ويا جنيه، بخمستارش

ثمانني. بَقى هلل، الحمد وتقول، ارتياح يف د تتنهَّ بها وُفوجئُت
هي تقوم بما الوعي عن حتى وتمنعني تَشَغلُني كانت التي سؤالها مهمة من وأَفقُت
مصدومًة محروقًة نقلوها التي املريضة بضغط الوقت ُطول مشغولة كانت فوجدتها به،
يرتفع لكي الدموي جهازها إىل والبالزما الدماء من كمية أكرب ونقل قياسه يف منهمكًة

إذن. املريضة نجت ،٨٠ أصبح الضغط وتنجو. الضغط
أغنية مؤلف تَعِرف ال أنها لها وغفرُت بُرهة، الواحد عبد عفاف للدكتورة نظرُت

نار». حبيبي يا «نار
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تشاتريل الليدي عشيق
اجلزائر وقضية

عشيق رواية عن ومجالتنا جرائدنا يف ُكِتبََت التي والتعليقات والتحقيقات املقاالت ذكََّرتني
نُالِحظ إننا األوروبية. والثقافة الفكر من موقفنا هي املشكلة بمشكلة. تشاتريل الليدي
لنجد قليل بعد ت نتلفَّ وأمريكا أوروبا يف تثار التي واملشاكل القضايا معظم أن باستمرار
ونَنفعَل نحياها أن يجب قضايا باعتبارها ولكن أخبار، أنها باعتباِر ال عندنا أُِثريَت أنها
ولكنه الثقافة، مجال يف فقط موجوًدا ليس اتجاٌه وهو ومشاكلنا، قضايانا وكأنها بها
وامُلودات. االجتماعية العادات أدق يف وحتى والعمارة، والهندسة الصناعة يف أيًضا واضٌح
نجده — فيها يُنرش مما وكثرٍي وتعليقاتها بأبوابها — نفسها صحافتنا هذا، من أكثر
ومالبسنا. وأثاثها نفسها بيوتنا حتى ومجالته، الغرب جرائد عن روًحا أو ا نصٍّ مأخوذًا

أوروبا. عن مسطرٍة نقَل ننقله يشءٍ كل
أُحاول لن القليلة. السطور يف كهذه ضخمة مشكلًة أُناِقش أن أُحاِول ال هنا وأنا
وبيئتنا جونا مع يتالءم أثاثًا ونضع املعمارية هندستنا نُحِيي أن يمكن كيف أقول أن
فقط أحاول إني وصناعتنا، وفنوننا علومنا يف عليها نِقُف عربية أرًضا لنا نجد أن ونُحاِول
فكريٍة حركٍة بوجود إال تُحلَّ أن يمكن ال مشكلٌة الحقيقة يف هي إذ املشكلة؛ إىل أُشري أن
ا أمَّ مكان، كل من والحضارة بالثقافة نتزود ثم أوًال أنفسنا نكون أن إىل تدعو ضخمة
سيسلبنا ولكنه ين، ِ ُمتحرضِّ يجعلنا أن ممكن طريٌق فهو اآلخِرين عن يشء كل ننقل أن
العالم. وتحضري واالخرتاع االبتكار يف أيًضا نحن نُساِهم أن عىل وقدرتنا وأنفسنا روحنا
فالنقد أنفسنا؛ عن نبحث هذا بعد ثم ونُقلِّد أوًال ننقل أن يجب إننا قائل يقول وال
ممكن نحن، ومن نحتاج وماذا نفعل ماذا بالضبط نعرف ونحن بهما نُقم لم ما والتقليد
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ُمصطنعٍة َحضارٍة ُمجرَّد باستمراٍر وتظل أنفسنا عىل العثور عىل القدرة نفقد يجعلنا أن
نُعادي أقول ال «الروحي»، االستقالل لهذا نستعد أن يجب وتتبعها. أوروبا فلك يف تدور
النقل عن قليًال نُكفَّ عنها «نستقل» أن أطلب فقط وإنما نُقاِطعها أو األوربية الحضارة
هذه عىل وكمثاٍل وواقعنا، مجتمعنا من وقضايانا أفكارنا انتزاع نُحاِول ونبدأ َداد والرتَّ
تشاتريل الليدي عشيق عن دائًرا فيه الحديث كان التي األيام نفس املاضية القليلة األيام
ُمشِكلُة الجزائرية التحرير حرب أن ومع الجزائرية. التحرير حرب ذكرى تُوافق كانت
عن نعرفه ما أضعاف اإلسبانية األهلية كالحرب ثَورٍة عن نعرف لألسف أننا إال مشاكلنا
عن وتاريخهم كتبهم يف كثريًا تحدثوا وُمفكِّريها أوروبا ُكتاب ألن ذلك الجزائر؛ حرب
فيه حدثت الذي الوقت نفس يف أنه مع الحديث، هذا خلفهم نُردِّد ونحن اإلسبانية، الحرب
آخر مكاٍن يف تحدث نذلة غاشمٍة إبادٍة حرب كانت — تقريبًا — إسبانيا يف األهلية الحرب
فيها ويستعمل الحبيش الشعب ضد وجيشه الدوتيش ويرتكبها أفريقيا، يف العالم، من
ولكنَّ واإلنسان، الحروب تاريخ يف مرٍة وآلخر مرٍة ألوَّل ة السامَّ والغازات األسلحة أقذر
لنرصة تَطوَّعوا كلهم الحبيش، الشعب بجوار للقتال يتطوع لم أوروبا في ُمثقَّ من أحًدا
الحبيش الشعب ا أمَّ أوروبية، مشكلة ومشكلته أوروبيٍّا شعبًا باعتباره اإلسباني الشعب

األُمم. ُعصبة أضابرِي إىل قضيته أُِحيَلت فقد
الكربى، روسيا جريمة منها وجعل مها وضخَّ األوروبي الفكر َها كربَّ امَلَجر وقضية
فرنسا تعتدي حني ا أمَّ األوروبي، امَلَجري الشعب عىل اعتَدت الشيوعية روسيا أن باعتبار
سياسٍة ُسوء تكون أن تعدو ال فاملسألة األفريقي الجزائري العربي الشعب عىل األوروبية
وعلََّمنا علينا َضِحك األوربي الفكر إن الغارب. فرنسا مجد الستعادة نزعًة أو ديجول، من
ألوروبا ب التعصُّ صارخ ٌب ُمتعصِّ ِبطبيعِته نفسه هو بينما نظرتنا يف ِبني ُمتعصِّ نكون أالَّ
ال الجزائر يف فرنسا ملساعدة صليبيٍة حرٍب يف األطلنطي حلف دول تعاُون إن البيضاء.
وضمائرهم. أفكارهم قيامة يقيم مثًال برلني ِحصاُر بينما ضمريها، وال أوروبا فكر يُثري
رواية يُؤلِّف لم لورنس» ه. و«د. أوربية مشكلة ليست أنها الجزائر قضية مشكلة إن
فرنسا ُكتاب بعض أن حدث ما كلُّ ثُوَّارها. صفوف يف ِليُحاِرب هيمنجواي ع تَطوَّ وال عنها
يف ترتكب أنها باعتبار ديجول حكومة يُهاِجمون وراحوا ضمائرهم اشمأزَّت ومثقفيها
الجزائري الشعب مع تترصف حني ُكربى جرائَم الجزائر، حق يف وليس فرنسا، حق
أننا أُِحسُّ ولكني يُصدِّق، أن البعض يأبى وقد أوروبية. غري أي ة؛ ُمتحرضِّ غرِي بطريقٍة
أكثَر نفعُل فال وساجان، سارتر نظارات خالل من الجزائر قضية نتناول اآلخِرين نحن
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نُؤيِّد روا، تصوَّ الجزائر. قضية تأييد من موقفهم يف الفرنسيِّني الُكتاب نُؤيِّد نكتب أن من
نحن، حريتنا ومعركة والحبشية اإلسبانية حربنا قضيتنا، الجزائر قضية أن ناِسني التأييد
كشعوٍب نحن موقفنا يكون أن فمفروٌض التأييد موقف وقفت قد حكوماتنا كانت وإذا
الصليبي. األطلنطي ِحلف من العربي الشعبي الِحلف موقف هو الجنود، موقف هو
أن العرب الجنود بجوار ِليُقاتلوا والروس الصينيون امُلتطوِّعون يأتي أن قبل مفروٌض
أعداء وأعداؤها العرب قضية فهي العرب؛ إخوانهم بجوار ليقفوا العرب امُلتطوِّعون يأتي
ال نحن طاملا غرٍب أو رشٍق من وال أُمم هيئة من يأتي أن يمكن ال فيها والنُرص العرب،

أنفسنا. ننرص
كثريٍة أشياءَ يف أفكر َجعَلني تشاتريل الليدي عشيق حول دار الذي الكثري الجدل أجل،
امُلقدَّس، للجهاد يَْدعون بالدنا يف انترشوا وقد الثائر وشبابنا املساجد بُخطباء أَحلُم وأحلُم،
وأصبََحت الرسمية أبوابها َفتَحت وقد العربية العواصم يف الجزائر حكومة بمكاتب أحلم
للُمحارِبني، ودواء وطعاٍم وعتاٍد مالبَس لجمِع حمالٍت أتصور امُلتطوِِّعني، ِلقيد مراكز
ِلنقيض ُقمنا قد ُكلَّنا بأننا أحلم املدافع. وأمسكوا واألقالم األوراق تركوا وُشعراءَ بُكتاٍب

الجزائر. يف االستعمار عىل
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أخرى! مرة وهناية بداية

الذي الطاغي اإلحساس ذلك أستعيد أن أريد كنت ونهاية. بداية ِألُشاهد أذهب الثانية للمرة
قصة ونهاية بداية إن بالشجن. الحافل الكبري اإلخوة َموَّال وأسمع أشهد وأنا أَحَسسته
ومخرجها يكتبها وهو كبريًا أًخا كان محفوظ نجيب كاتبها مجتمعنا. يف اإلخوة اإلخوة؛
وسناء شوقي وفريد الرشيف عمر عاشها وكذلك األخ، بإحساس ها أحسَّ سيف أبو صالح
عمٍل يف تماًما ذابوا قد وامُلمثِِّلني امُلخرج أن أُِحسُّ فيلم يف مرٍة وألول حسني. وكمال جميل
والتمثيل، باإلخراج أخرى مرًة يُكتَب أن ممكن األدبي العمل أن أُِحس األُوىل وللمرة أدبي،
التي املشاعر أعيش أن استطعت الساعة ونصف ساعة يف أني درجة إىل يصل وبإتقاٍن
وحقيقتنا وعائالتنا بالدنا رائحة أفتقد أني أَحَسسُت كلما وسأظل ليال. ثالث يف قرأتُها
ِلَلذعة عليها، البعض أخذه الذي العيب ِلنفس وربما ونهاية، بداية أقرأ أو ِألُشاِهد أَذَهب
حياتنا س نتلمَّ نبدأ وتجعلنا تُفيقنا الذعة ُمتكرِّرٍة جرعاٍت إىل أَحوَجنا ما فيها. املأساة

واألحالم. والُقبح الجمال عن فيها ونبحث
بعض عنها ينرصف قد السينما، يف تحوُّل نُقُط تحت اليل والناس ونهاية بداية إن
الطفرة؛ رضيبة إنها ل، التحوُّ نقاط يف دائًما الشأن هو هذا ولكن النقاد، وبعض الجمهور

نَصَعد. أن أصعَب وما نَنحِدر أن وأنجَح وأَبسَط أَسهَل ما إذ





التمنيات أطيب مني ولك

كشخص، فهو السباعي؛ يوسف األستاذ وزميلنا صديقنا أمر من بالغٍة َحريٍة يف أني أعرتف
تُغِضبه كلمًة له تقول أن حتًما معها تَخَجل درجٍة إىل هللا، خلق وأنبل وأطيب أظرف من
الظريف الطيب الفنان هذا أن املشكلة املشكلة، ليست وهذه حق، كلمَة كانت لو حتى
للفنون األعىل املجلس سكرتريية إحداها الخطورة؛ بالغة وظائَف عدَة يشغل الدم الخفيف
املعقول غري ومن األدوار، ع ُمتنوِّ واملهام اللجان د ُمتعدِّ ضخم جهاٌز واملجلس واآلداب،
بالرضر؛ الناس بعض تُصيب أخطاء لجانه إحدى تخطئ أو املجلس يخطئ أال باملرة
ما أنه والكارثة الشكوى. أو باالحتجاج أصواتهم ويرفعوا معه يتحركوا أن بد ال رضر
أنه عىل شكوى أو احتجاٍج صوت أيَّ السباعي يوسف األستاذ وأخذ إال هذا حدث مرٍة من
أعمال يف أن غريي، يرى أو أرى، مرٍة كل يف وهكذا وغضب. وثار لشخصه، َهت ُوجِّ إهانٌة
الكتابة يُوجب ما القصة نادي أو األُدباء جمعية وضع يف حتى أو قراراته أو املجلس
صديق، إغضاِب قدر يؤملني يشء فال وأسكت؛ نقدي أَكِظم العادة يف كنُت النظر، وَلْفت

وبراءته. ونقائه السباعي يوسف أدب مثل له كان إذا خاصًة
الخاصة؛ عالقاته عىل أيًضا تنسحب هذه السباعي يوسف طريقة أن الثانية واملشكلة
كتبت باملثل. عاملتَه أنت إن ويغضب له، يحلو كما يترصف أن حرية لنفسه يعطي فهو
بهذا يَكتِف ولم الجمهورية، صفحات عىل الخطاب فنرش خاصة مناسبٍة يف خطابًا مرًة له
زجرني وكيف وعالقتنا به، لقائي قصة — نظره وجهة من — فيها قصَّ ُمقدِّمًة كتب بل
كان ولو مناسبتها، املناسبة وال مكانها، الجرائد أعمدة ليست أشياء عيلَّ، وقسا أحيانًا
املايض األسبوع ويف بالغضب. وجهه واحتقن وماج لهاج معه اليشء نفس فعل قد أحٌد
هو يُردَّ أن السباعي يوسف وآثر الدولة، جائزة يف التحكيم لجنة أعضاء بعض أنقد كتبُت
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مرسحيٌة حركٌة بأنه فعلتُه ما يصف أن فيه لنفسه استحلَّ اليوسف روز يف مقاًال فكتب
سوء ومن صوابي، إيلَّ يُردَّ أن ما شخٍص عىل وأن صوابي، فَقدُت أني وزعم ُمتشنِّجة،
واللمز، بالغمز َمحشوٌة املقال وسطور ذلك، يفعل أن هو عليه يكون أن صداقتنا حظ

اعِقل. يوسف، يا يقول: إذ أعجب ونهايتُه
يف معه وأَدُخل الفرصة أَنتِهز هل السباعي. يوسف عىل أَُردُّ كيف عليكم فباهلل
أبو يا عيب له: وأقول قهوة عىل جالسان وكأننا ُكلفٍة بال وأُعاِمله شخصية مهاتراٍت
ليست ثانيًا وألني الطريقة، هذه أحب ال أوًال ألني أفعل؛ أن أستطيع ال الحقيقة حجاج.
وتأنيبه؛ كشخٍص لومه يف أو الجرائد صفحات عىل السباعي يوسف مع الُكلفة رفع يف حرٍّا
يف عنه يكتبون حني الناس يُخاِطبها التي هي أخرى، صفٌة له السباعي يوسف ألن
السباعي يوسف ا أمَّ املسئول، امُلوظَّف صفة هي إذ هنا تَعِنينا التي وحدها وهي الجرائد،
أمام معه الَهْزل أو إليه التحدُّث أو عتابه يف أُفكِّر أن أبًدا يمكن فال وكصديٍق كشخٍص

ومشاكلهم. ونقودهم وقتهم حساب وعىل الُقراء جماهري
يوسف بني ا تامٍّ فصًال تفصل أن عىل أوًال ِلنتفق يوسف، أستاذ يا فأرجوك لهذا
هذا املسئول؛ امُلوظَّف السباعي ويوسف الشخص السباعي ويوسف الكاتب السباعي
شخصية، أموٍر يف يتحدث أن به يليق ال يوسف وهو أُخاطبه. الذي هو األخري اليوسف

عليه. أقسو أو أؤنبه أو أُعنِّفه أن تحدث، لو حتى بي، يليق وال
بعد إنني لك قلُت إذا تعذرني أن وأرجو املوضوع يف ندخل أن فيمكننا اتفقنا إذا
حول نتناقش كنا فقد باملرة؛ املوضوع يف للدخول ُمربًرا أجد ال الطويلة املقدمة هذه كل
ولجنة هذا، يف نحن وكنا القصرية، القصة لجائزة التحكيم لجنة أعضاء بعض صالحية
من بلٍد أي يف قامت تحكيٍم لجنة اتخذَته قراٍر وأَعَجب أَغَرب قراًرا، تتخذ كانت التحكيم
ِقصصها بعض حوار َكتبُت والتي قدَّمُت التي الُكتب جميع باستبعاد قراًرا العالم، بالد
كنَت إن أعرف وال ثالثة. عدا ما املتقدِمني جميع ُكتَب اللجنة استَبعَدت هذا وعىل بالعامية.
ردك، يف عيلَّ ثناءك أَذُكر ولكني تَعَلمه، تكن لم أم بالقرار عامًلا كنت ردَّك تكتب وأنت
من ينقص أو يُضيف أن يمكن منها حرمانه أو بالجائزة فوزه أن أظن ولسُت وقولك:
وأَكثُر قدًما أَثبُت ألنه ما؛ بجائزٍة َقْدره يُقوَّم أن إىل حاجٍة يف يُعد لم جداٍل بال ألنه قدره؛

جائزة. تزيَده أو تنقَصه أن من قْدًرا
بنفسك اخرتتَها التي اللجنة وكانت مشكوًرا، هذا تقول املجلس، سكرتري أنت، كنت
— ثالثة باستثناء — القصرية القصة يكتبون من جميع إنتاج وعىل إنتاجي عىل تحكم
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اللجنة استَنَدت نصٍّ أو حقٍّ أي وعىل هذا؟ معنى فما أصًال، بالعرضعليها جديٍر غريُ بأنه
كان إذا أو ِعلِمك، وبغري املجلس ِعلم بغري كهذا خطريًا موقًفا تأخذ وكيف القرار؟ اتخاذ يف
غريُ أنه اخرتتَها التي اللجنة رأته كاتٍب إنتاج حق يف الشهادة هذه تُعطي فكيف بعلِمك
والفن؟ األدب أَِلَمْصلحة املوقف؟ هذا اللجنة تقف من وملصلحة عليها؟ بالعرض جديٍر
وكان العربي، األدب عميد يقول كما للجاحظ والتبيني البيان ترفض أن إذن عليها كان
ومحمود الشني وطاهر املازني وقصص هاشم أم وقنديل الروح عودة تُلغي أن عليها
إنتاَجك ترفض أن عليها كان بل وفن، أدب من تراثنا يف ما وأروَع وأجمَل نفسه، تيمور
املعارف وزارة فيها أَشبَعَت التي الستار» «وراء كتابك مقدمة أذكر زلُت فال نفِسك أنت
باللغة يدور فيه الحوار ألن التالميِذ عىل إنتاجك بعض تقرير َرفَضت ألنها ُسخريًة آنذاك
الذي هو السوق من ونَفَدت وُقِرئت ِفعًال ُطِبَعت ُكتٍب بشأن كهذا قراٍر اتخاذ وهل العامية.
جيٍل إنتاج بمصادرة يكون اللغة شأن رفُع وهل شأنها؟ ويرفع العربية اللغة سيحمي
البطش موقف الوقوف هل بالعامية؟ حواًرا صفحاته بعض يف ألن الُكتاب من بأكمله
كتابة «يُحرِّمون» ويجعلهم الُكتاب سيُخيف الذي هو اللجنة جانب من والرفض واإلرهاب
وإنما األدب وال اللغة مصلحة ليس املقصود أن من يُقال ما نسمع أم بالعامية؟ الحوار
الحوار يكتب أنه الته ُمؤهِّ كلُّ كاتب ذاك، أو الكاتب هذا عىل الجائزة دائرة ِلغلِق هو

بالفصحى؟
الدولة عليه وتنفق أُنشئ الذي املجلس نفعله. بما علينا وأَِرش يوسف أستاذ يا َدبِّرنا
الُكتاب ورعاية األدبية الحركة إنعاش أجل من ماليينها وربما الجنيهات من األلوف مئات
وُكتابها القاهرة من ويجعل ويدفع ينشط أن واجبه من كان الذي املجلس والفنَّاِنني،
يحتضن أن من بدًال املجلس هذا وأفريقيا، آلسيا والفني والفكري الثقايف اإلشعاع مركز
لهم ب ويُرغِّ الثقايف وللتباُدل للدراسة بعثاٍت يف ويُرسلهم عهم ويُشجِّ والفنَّانني الُكتاب
الُكتاب ويطرد ويزجر يرفض أن مهمته كل جهاز إىل يتحول ذا هو ها واألدب الفن
وتحيل إنتاجهم من وتسخر الشعر لجنة ترفضهم الشعراء الرعاية؛ جنَّات من والفناِنني
القصة وُكتاب شعًرا، ليست أنها باعتبار النثر لجنة إىل — السخرية يف زيادًة — دواوينهم
إىل الطريق يف لجنته هي ها املرسح ويف ُحجة، وبأوَهى وتفصيًال جملًة إنتاجهم يُرفض

أيًضا. والفصحى العامية وبُحجة الشبان الُكتاب إنتاج عىل الطريق قطع
لو إذ امَلمنوِعني؛ امَلطروِدين مع يوسف أستاذ يا بإنتاجك أنك األمر يف والطريف
وهل الضحك؟ إىل يدعو ما هذا يف أليس الطريقة. بنفس لُرِفض ُعِرض قد إنتاجك كان
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عىل ر نُوفِّ أن امُلستحَسن من لكان كذلك األمر كان لو ممنوع؟ وتقول ترفض أن املشكلة
بساٍع ونكتفي أعضائه ومكافآت املجلس لجان ونُلغي الجنيهات، من األلوف مئات الدولة
بنجاٍح مهمتكم أديتم لقد ا! جدٍّ حسٌن جديد. إنتاٍج كل به يبُصم ممنوع بكلمِة ختٌم معه
كل هي أهذه يشء؟ كل أهذا واملرسحية، والشعر القصة يف امُلعاِرص اإلنتاج جميع ورفضتم
ال الدرجة هذه إىل َغيوِرين دمتم ما ملاذا التأليف؟ عن إذن ماذا الهدف؟ هو أهذا الرعاية؟
حسب يُؤلِّف لن أحًدا فإن كهذا؛ قراٍر اتخاذ من لكم بد ال أنتم؟ تُؤلِّفوا بأن قراًرا تتخذون
الَخنق حد إىل األدبية الحركة رعيتم بأنكم تفخروا أن وباستطاعتكم أبًدا، مواصفاتكم

سعيكم. هللا وشكر أيديكم َسِلَمت والقتل، واالزدراء
يف والفناِنني عراء والشُّ الُكتاب من املعارص الجيل يوسف، أستاذ يا الرصاحة تريد
يُمدَّ أن لنا يُقدِّر وأن «الرعاية» هذه من الرحمة هو نطلبه ما وكل كامل، يأٍس حالة
آخَر بفهٍم أخرى، بعقلياٍت ا، حقٍّ والفن األدب عىل غيورًة أخرى لجانًا نرى أن إىل أعمارنا

واالبتكار. الخلق عىل اإلنسان قدرة الحياة، يف ما وألجمِل للحياة،
اللجان نعيم من واملحروِمني واملنبوِذين املطروِدين ومن مني لك هذا يحُدث أن وإىل

الناس. يُفيد موضوٍع إىل ولننتقل التمنِّيات، أطيب وقراراتهم
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القراء خطابات وسيل اإليجار، تخفيض مشكلة عن رأيي» «هذا كتبَُت أن يوم من
صدور عىل فون يَتلهَّ والجميع ويستغيث، مأساًة، يحمل منها خطاٍب وكل ينقطع، ال
ِليلَمس عليها والقروية البلدية الشئون وزير السيد يَطَِّلع أن أتمنى كنت وكم القانون.
امُلواطِنني، من كبري عدٍد بتالبيِب املرتفعة اإليجارات أزمة تُمِسك خانٍق حدٍّ أي إىل بنفسه
أُريد ما كل بالوضع. علًما جميًعا منا أكثر هو وربما هذا، إىل حاجٍة بغري أنه أعتقد ولكني
ة ِهمَّ يُثبِّط قد ما التخفيض قانون صدور يف أن يظنون من هناك أن املناسبة، بهذه قوله
معنى ال ُحجٌة رأيي يف وهذه الجديدة، املساكن بناء عن العدول إىل ويَدَفُعهم ك امُلالَّ بعض
الجديدة اإليجارات لنساوي البناء عىل املال أصحاب قدرة نستنفد أن إىل ننتظر فإن لها؛
من األلوف مئات نرتك فهل آخر. له يكون أن يحتمل ال بل يطول، قد انتظاٌر فهو بالقديمة
التخفيض قوانني حالت هل ثم البناء؟ عىل ك امُلالَّ نُغري أن أجل من يختنقون امُلواطِنني
أُصِدَرت قوانني بضعة أن نعلمه ما إن بالعكس البناء؟ وبني النقود أصحاب بني األوىل
كثرية، ِبوسائَل البناء ع نُشجِّ أن يمكن ونحن املساكن، بناء يف النقود استثمار حركة لتحد
بالتقسيط، ك للُمالَّ الحكومة أرايض ِببيع مثًال، والحديد والخشب اإلسمنت أسعار بخفض
يفرضون البيوت ألصحاب سائغًة لقمًة امُلواطِنني آالف ترِك طريق إال آخر طريٍق ِبأي

إيجارات. من شاءوا ما عليهم
أخرى؛ ناحيٍة من العقارات أصحاب عليه تحايََل حدث الذي التخفيض إن ثم
والقانون عماراتهم، يف خَلت إذا للشقة جنيٍه مائة عن يقل ال ِرجٍل ُخلُوَّ يُحدِّدون فأصبحوا
بَغرِي بَِقيَت إذا ويَستِفيدون اإليجارات َضت ُخفِّ إذا يستفيدون إذن هم عقاب. بغري يرتكهم

امِلسِكني. امُلستأِجر فهو الحالتنَي يف الخاُرس ا أمَّ تخفيٍض
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ك امُلالَّ جَشع يُوِقف حاسًما عاجًال إجراءً يتخذ أن نصري أبو محمد السيد أرجو إني
عليه. ألحد اعرتاض فال الحالل الربح أما الجَشع، ُمجرَّد حده، عند

يَتحرَّقون الشكوى من ُحلوقهم ت جفَّ الذين املظلوِمني امُلواطِنني من اآلالف مئاِت إن
ينتظرون؟! ندعهم متى فإىل اإلجراء، لهذا انتظاًرا
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كتب ٣

الجرائد! يف يعملون ُزمالءَ تأليف من جميًعا أنها الغريب ثالثة، كتٍب مع َقضيتُه األسبوع
للزميلني جاجارين عن وكتاٌب خالد، لوسيم الثالثة والصوة عفيفي، ملحمد عابسة ضحكاٌت
الثاني ويف الكتابة من جديًدا نوًعا اكتشفُت األول الكتاب يف نوار. وأحمد نوار هللا عبد

الكثري. الفضاء عن تعلَّمُت الثالث ومن كاتبًا، اكتشفت





أنفسنا؟ أنخدع

يموت. عزيٍز أول سالم صالح ليس
الشباب. رشخ يف الفناء يدهمه من أوَّل هو وال

الَعدم. متاهات وتبتلعه النبض عن يتوقف قلٍب ل أوَّ الكبري قلبه وليس
البسمات، ُمِشع الطاقة موفور حيٍّا تتخيله أن النفس عىل يعز إنسان ل أوَّ هو وال ال،
يُقضَّ الصغرية ومتاعبهم وأحزانهم بالناس العميق واإلحساس فمه تمأل الحلوة الكلمة

خمد. وبركانًا به، َحراَك ال ساكنًا جسًدا هذا بعد تتخيله ثم مضجعه،
منه. وأكثر حقيقة، هذا كلَّ سالم صالح كان لقد

الذكاء. حادَّ ذكيٍّا، متواضًعا، خجوًال، مثلنا، بًرشا كان
البرش. معظم يملكه ال ما يملك كان ولكنه

إرادة؛ ذا كان
للخري. إرادة
شهًما. كان

دائًما والوقوف الخائف، ونجدة امللهوف، إغاثة يف العريق شعبنا تراث شهامته يف
الضعيف. مع آٍن كل ويف

بطًال. كان
َخفَض ارتفع وإذا رأسه، يرفع كيف عرف هبَط وإذا البطل، َموِقف اختار ُخريِّ إذا

رأسه. بالتِّلقاء
النفس. عزيز كان

الضحكات. صايف بالناس واثًقا عذبًا رقيًقا
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تجارب معه وِعشنا وأَحبَبناه وصادقناه عاَرشناه هكذا الرجل، سالم صالح كان هكذا
مضت. قصرية طويلٍة أياٍم

املايضحافلًة بالعام كانت التي تلك الجمهورية» «دار دارنا ر نتصوَّ أن علينا وعسريٌ
مرحوِمني. هللا ذمة يف أصبحوا وقد وفضلون خالد ومحمد الحربوك وبإسماعيل به

واإلشعاعات وتوجيهاته واجتماعاته آرائه بغري بغريه، الدار ر نتصوَّ أن علينا عسريٌ
املمتدة القلوب آالف إىل منه الخارجة الخيوط آالف بغري وجوده، يبثها كان التي الخفية

سار. أينمار معه وتتحرك وتُحيطه، عنده، تلتقي إليه، منها
بالشفاء. له تدعو كله املايض العام قَضت التي القلوب آالف

مستحيل. ولكنه فقط، عسريًا ليس
داره، يف دارنا، يف قلوبنا، يف خواطرنا، يف يزال ال وهو مات، كرجٍل عنه نكتب كيف

الحياة. موفور حيٍّا
األصغر. أمُلنا املستحيل، وآالم املستحيل رغم كله، هذا رغم ولكنه،

األصغر. األلم هي — يشء كل رغم — الرجل سالم صالح يف فجيعتنا إن أجل،
األكرب. األلم ا أمَّ

املوت. بشاعة الحياة عىل يُضفي الذي الهائل األلم
يف يفوق الذي األهوج ر امُلدمِّ الغيظ بالغيظ، إال عنه التعبري إىل سبيل ال الذي األلم

املوت. َوحَدة وجربوته جدته
احتماله. عىل واحٍد لبٍرش طاقة ال الذي األلم ذلك

واالستعمار والَعْسف الظلم برجاله كافح كمجتمٍع كشعب، كُمواطِنني، أمُلنا فهو
املوت. أمام باهلل إال قوة وال حول وال يُسلِّم أن إال يملك لم ولكنه والهوان،

ثواره. أحد موت
الثائر. صالح يف هو األكرب أملنا

غريُ وِطينتُه خلقه، ومستحيٌل نجده، أن سهًال ليس نادر، ِصنٌف الناس أيها والثائر
البرش. ِطينة

والناس. العليا امُلثل بني الكائن إنه
من أكثر هو وما وحياته عمره الواهب القيمة، نبي الرأي، ِقدِّيس الفكر، راهب إنه

وآماله. الرجال آمال ق ِليُحقِّ وحياته عمره
شخًصا ليس فهو يموت؛ وال يمرض وال اتنا، بمرسَّ يفرح وال حياتنا، يحيا ال الثائر

مطالب. له جسًدا وال
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ومثل. وموقف، كلمة، إنه
اتفق. كيفما يحُدث فيها استمراره وال ُصدفة، الثورة يف اشرتاكه ال

أعدائها. عىل الثورة درجة إىل للحياة امُلِحب إنه
تطويرها. يف العظمى الرغبة درجة إىل بها اإليمان يف الغارق

املعاِرض. ليس املحطِّم ليس
باملستقبل. الواعي امُلدبِّر الباني امُلغريِّ إنما
شعبنا. أبناء من ثائًرا كان سالم وصالح

املبادئ. باعتناق يكتِف لم ثائًرا
يُطبِّقها. كان عجزه وبكل عنفوانه، بكل قواه، بكل وإنما

سالم. صالح مات فقدناه؛ وباألمس
كرجل، فقده عىل الصرب نستطيع كنا فإذا

كثائر؟ فيه الَخَسارة نحتمل فكيف
أنخدعها؟ أنفسنا؟ أنُصربِّ أقول؟ ماذا

ُهتاف؟ إىل حلوقنا يف الدموع تستحيل بأن أننادي
هتاف. ُمجرَّد أنه يقني عن نعلم أننا مرارته

كالم.
أنخدعها؟ أنفسنا؟ أنصربِّ أقول ماذا

كالم. إىل وتاريخه وكفاحه بحياته الثائر الرجل يتحول أن أمر ا أمَّ
الرجل. قلب حيٍّا ليظل أنقول:
الثائر؟ مبادئ تحيا األبد وإىل

لنا. العزاء
ثورة. يا لك والحياة

املستقبل. أيها فيَك األمُل وْليبَق
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وإيفانجيب احلامية
األخري والوشم

االثنني

ساهٌر فيها وليس تكاد أو نائمًة البلدة كانت الليل. منتصف قبل بورسعيد إىل وصلنا
وطابورهم الرخيص َعشاءهم يتناولون كانوا العيش. لقمة عن بحثًا امليناء عمال غري
آخر سألنا يعرف، فلم منهم عامًال سألنا بالدخول. اإلذن ينتظر الكبرية البوابة أمام واقٌف
ُمغَلق، الباُب فإذا النايف باب من الدخول حاولنا النايف. مبنى إىل نذهب أن علينا فاقرتح
لنا أشار البحر، يف ونحن قليل، وبعد لنًشا، رِكبنا امليناء ومن الكبرية البوابة إىل وعدنا

النايف. مبنى هو هذا وقال: األضواء، مشتعلة الحجم هائلة ضخمٍة بنايٍة إىل ار البحَّ
والرصيف واملبنى والبحر الرب ورحلوا. سبقونا وكأنهم باملرة شيئًا نََر البرصفلم أََجلنا
املتعددة امليناء أنوار تضيئه أسود، السحنة داكن ليٍل وسط مريبًا سكونًا ساكن يشء وكل
ة امُلحالَّ السوداء كالسبُّورة يبدو وتجعله فتُزخِرفه وحمراء وزرقاء وبيضاء صفراء األلوان؛
اسودَّ ما إذا الليل، لون من لونها تأخذ القنال ومياه حولنا والبحر ملون، ُمشعٍّ بطباشري
بامليناء البرصفإذا نُجيل ُرحنا أخرى مرًة باألضواء. حَفَلت باألضواء حَفل ما وإذا اسودَّت،
القبور. صمت األخرى هي صامتٍة املبنى، من قريبًا راسيٍة كالحٍة سوداءَ باخرٍة من إال خاٍل
عنهم للبحث يائسة محاولٍة يف الَرب إىل القارب وغادرنا الرصيف، من ار البحَّ بنا اقرتب
الحت حتى خطواٍت بضع نَسريُ نَكد ولم ورحلوا. خادعونا قد يكونوا أن يتضاعف وخوُفنا
قال حتى علينا برصه وقع إن ما ستن، ِمدفع يحمل واقًفا ديدبانًا كانت أمل، بادرُة لنا

أين؟ إىل ممطوطة: بإنجليزيٍة
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وكان الحراسة، بنوبة يق الضِّ وبادَي وعبيًطا، هادئًا العرشين، يتجاوز لم شابٍّا كان
أزور أكن لم القنال. منطقة كل يف عيوننا عليه تقع إنجليزيٍّ ل أوَّ — املهم هو هذا —
الجانبنَي عىل يزدحم املعاهدة طريق أرى كنت مرة كل يف ولكني مرة، ألوَّل املنطقة
داخل ويجيئون يروحون العيون ُزرق الوجوه، ُحمر عساكر واملعسكرات، بالعساكر
تغيل مرٍة وكلَّ عيونهم، من تُِطل املريضة والنظرات يكسوهم والَعرق كامُلعتَقِلني األسوار
بالدهم من جاءوا قد امُللوَّنون وهؤالء أرضنا، األرض وأقول: نفيس يف الغضب مراجل
ميكروباٍت من عارم كجيٍش خريِنا وعىل علينا لون يتطفَّ كرامتنا، ومعها ليُدنِّسوها البعيدة
لم ما بقاء وال طعام وال لنا، حياَة وال ُشهداءَنا، ويقتل أزماِتنا ويصنع بنا يفِتك كاكيٍة

الغاصِبني. ونَطُرد الداء نجتثَّ

البداية لحظة

وأذهب يشء كل أترُك نفيس ووَجدُت الصرب، أَستِطع لم الجالء يوم اقرتب حني لهذا،
مع فِلجيلنا بالذات؛ جيلِنا وحياة شعبنا، حياة يف التاريخية اللحظة تلك أَشهَد أن ألستطيع
بد وال اع والرصِّ الكبت صفحاِت غريي مع ِعشُت وطاملا الفصول، مة ُمدمَّ قصٌة االحتالل

النهاية. أحيا أن أيًضا
ساعٍة نصف وبعد السعدني محمود الصديق والفكرة الرحلة يُشاركني أن وأَسعَدني
اليوم فيها لنقيض اإلسماعيلية إىل الطريق يف ونحن تحتوينا األومنيبوس عربة كانت
األَحاسيِس وآالُف الجالء، احتفاالِت ِلنشَهد بورسعيد إىل الغد يف نذهب أن قبل والليلة
نفس واالحتالل فايد طريق املعاهدة، طريق أقطع نفيس وجدُت كلما تُراِودني كانت
بالليل نتسرتَّ ونحن الوطنية، اللجنة يف ونحن طلبة، ونحن نقطعه كنا الذي الطريق
يف ونحن واإلسعاف العالج وأدواِت بالسالح الكتائب نُزوِّد القاهرة من ونأتي والظالم
عىل أُصبح حني إال تُعاِودني ال الذكرى وكانت ُمحتلُّون، أننا ننىس ما كثريًا كنا القاهرة
تنتظرنا كانت التي الكربى املفاجأة األعداء. وعساكر املعسكرات أرى وأبدأ املعاهدة طريق
رؤية اعتدنا الذي املكان نفس يف أننا، «١٩٥٦ سنة يونيو ١٧ «االثنني اليوم ذلك يف
ذلك يف ُسمرتِهم لحالوِة يا ُسمر. ِمرصيِّني، عساكَر املرة هذه رأينا فيه، اإلنجليز العساكر
ولكنهم أيًضا الكاكي يرتدون الشتاء، يف يُقطف حني النحل َعسِل ُسمرة لكأنها اليوم

الشمس. حرارة من يَلَهثون وال بالعربي، ويتحدثون يضحكون،
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األخري والوشم جيب وإيفان الحامية

تقول إشاعًة هناك سمعنا إذ طويًال؛ فيها البقاء لنا يُتَح ولم اإلسماعيلية، إىل وَصْلنا
فبعد وقتًا؛ نُضيِّع ولم راحلون، الليلة وإنهم لريحلوا، الغد إىل ينتظروا لن اإلنجليز إن
مرسحيٍّا ُمؤلًِّفا اآلن أصبح (الذي املحامي شوقي الرحمن عبد األستاذ عربة كانت دقائق
بال يَتلوَّى الذي الطريق جديد، من امُلعاَهدة طريَق بنا تنهب بوالق») «نجفة رواية وكتب

امِلرصيِّني. بال كطول الصرب، من طويل كخيٍط نهايٍة
ذا هو ها هلل، حمًدا ولكن ذهبوا، قد يكونوا أن األكرب وَخوُفنا بورسعيد إىل ووَصْلنا

َفوج. آخَر ستُقل التي جيب» «إيفان الباخرة ذي هي وها اإلنجليزي، الديدبان

األخري الوشم

يعرف وال لنوبته خاصًة أهميًة يعرف ال أنه باديًا وكان الديدبان مع محادثاتنا طالت
من باالقرتاب لنا وسَمح االحتالل، قوات من قوة آلخر ديدبان آلخر حراسٍة نوبِة آخر أنها
إنجليز فالِحني كانوا حادثناهم، عساكر، أربعة غريُ كله املبنى يف يكن ولم النايف، مبنى
وأنهم قربص، إىل ذاهبون أنهم يعرفه ما وكل مانشسرت، من عامٌل وأحدهم فالِحني، وأبناء
أثناء البالد من كثريًا رأَوا وأنهم ظراف، وأهلها جميلٌة ِمَرص وأن بورسعيد، عن راحلون
ساعده وإذا الدنيا، عرب رحلته لرُيينا ساعده عن منهم واحٌد وكَشف الجيش، يف عملهم
والرابع العراق، يف وثالث الهند، يف وذلك سنغافورة، يف رسمه هذا وشم، برسومات حافٌل
الشمس انحسار بها يسجل الشاب العسكري وكأن إيلَّ وُخيِّل الرسومات، لت وتأمَّ مرص، يف

الشمس. عنها تغيب ال التي اإلمرباطورية حدود عن
الكشك، حائط عىل أسماءهم ويكتبون البعض، بعضهم يُداعبون العساكر وظل
قصريًا الضابط، ظهر أن إىل قربص، إىل الباخرة فيها ترحل التي اللحظة ويستعجلون
الزمان. قديم من العالم بها ابتُيل إنجليزية أرستقراطيٌة تُِطل أعماقه ومن ومنفعًال وعصبيٍّا
لكم؟ سمح ومن تريدون؟ وماذا جئتم؟ وملاذا دخلتم؟ كيف بأسئلته: علينا وانهال
أنكم أتُدِركون قائًال: ينتفض وجدناه حتى استنكاًرا ازداد نقاشه حاولنا كلما وكنا

بورسعيد؟ حامية تُعسِكر حيث النايف مبنى باقتحامكم جريمة ارتكبتُم
إذن؟ ُمحتلِّني كنا لقد «الحامية»! كلمة نَطق حني صدري يف يغيل بيشءٍ وأَحسسُت
ما أَفظُع مؤملٌة معاٍن بورسعيد؟! حاميَة كانوا امُلتكربِّ الضاِبط وهذا ذَّج السُّ العساكر هؤالء
آخِر رحيِل ملشاهدة ذاهبًا كنُت ينُسوا. لم الذين هم فقط أعداؤنا نسيناها، كنا أننا فيها
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يُذكِّرني متعجرف بضابٍط وإذا رحلة، من جزءٌ األمر وكأن نزهة، إىل ذاهب وكأني فوٍج
محتلون. أننا لحظٍة آخر يف

الساعة وحانت

الباخرة. إىل ِبُضباطهم العساكر ومىض
لون يف سوداء والسماء األضواء، مشتعل صامٌت كبريٌ النايف ومبنى ُمخيِّم، الهدوء
املوج أُنشودة د يُردِّ والبحر باردة، متباعدٌة وحيدٌة واألنوار السماء، لون يف واملاء املاء،
وتجيء تروح الُحمر والُقبََّعات الطايف، امليِّت كالحوت واقفٌة جيب وإيفان الحزينة، األزلية
التي الرتيبة األحذية ات دقَّ َوْقع عىل الباخرة إىل يسريون باط والضُّ والعساكر فوقها،
االحتالل جيش كان لو كما ببساطٍة ينتهي االحتالل، بها وينتهي الليل سكون صيف تَتلصَّ
راجعون، الرحلة أعضاء هم وها عاًما، ثمانون ُطولها إجازًة مرص يف قَضت مدرسيًة رحلًة
ليكمل تُهفِهف بيضاء، َمناديَل سوى تبقى وال تَنتِظر، والباخرة جميل، هادئٌ والجو

الستار. وتُسدل املشهد
باملرارة. أَحَسسُت ولكم

األعداء. رحيل يكون أن تمنيت هكذا ما
وتهتف رصاصات، تُودِّعهم أن فعًال» الثاني الجالء يف حدث «كما بُعمري أََودُّ كنت
هم وها امُلر، وأذاقونا استعمرونا أعداؤنا، إنهم البحر، ِخَضم وينتظرهم قنابل، فوقهم
مأساٍة وأيُّ الثمانني؟ احتََملنا كيف ترى عاًما، ثمانني بعد يرحلون، أعداؤنا يرحلون،

الرحيل؟ أخرت
يرحلون. أنَّى الهزيمة فْلتَتبَْعهم يَرَحلون، أعداؤنا
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سبندر درسمن

وأختامها، اليابان طوابع عليه ضخًما مظروًفا الخطابات صندوق يف وجدُت عودتي لدى
ورطة يف ووقعُت أخرى». وقصٌص العم «أوالد عنوانه كتاٌب فيه فإذا فَضضتُه وباستغراب
أن وذاك هذا من وأهم باإلنجليزية، القصص بينما باليابانية، مكتوبًة املقدمة وجدُت فقد
املايض. فرباير يف القاهرة زار الذي الكبري اإلنجليزي الشاعر سبندر»؛ «ستيفن هو امُلؤلِّف
نصف يف مكتوبًا األوىل الصفحة يف إهداءً هناك أن فاكتشفُت الكتاب صفحات قلبُت
النقاش «ذكرى وإىل إيلَّ، موجًها اإلهداء وكان هنا، عادتنا عكس عىل األسفل الصفحة

القاهرة». يف بيننا دار الذي املمتع
منزيل، عنوان الكبري الشاعر عرف كيف هي ني وتُحريِّ تُواِجهني وجدتُها التي املشكلة
أُقيم الذي االحتفال أثناء يف َقابلتُه أنني أَذُكره ما كل كتابه، بالذات إيلَّ، يُهدي وملاذا
مريس الصديق وأن وأفريقيا، آسيا لُكتاب التحضريي املؤتمر ألعضاء األُدباء جامعة يف
واأللوان األجناس وكرنفال الهائل االزدحام ورغم التعاُرف. واسطة كان الدين سعد
وزكريا وكابول، وسيول وبكني القاهرة بأبناء الغرفة واحتشاد امُلحبَّبة، والفوىض واألزياء،
الذي الرسيع الكثري والتعاُرف النقاش ة وضجَّ الفولكلور، عالم يف واكتشافاته الحجاوي
عن نتصوره ما عكس فعىل سبندر؛ لستيفن ُدِهشُت أني إال االحتفاالت، تلك أمثال يف يُدور
كلماته، واختيار امَلهيب األبيض شعره تصفيف يف حتى دقيًقا ُمنظًما أنيًقا وجدته الشاعر
فقد االكتظاظ ورغم النفيس، االستتباب وروعة النظام شاعرية يُمثِّل وكأنه يل بدا حتى
عن كالهما يُعربِّ حني اص والقصَّ الشاعر بني الفرق نُناقش ساعٍة نصف من أكثر ظَللنا

به. مرت شخصيٍة تجربٍة عن أو ذاته
عرف كيف حل، بغري تزاُل ال املشكلة ولكن الِكتاب، ح أَتصفَّ وأنا كله هذا تَذكَّرُت
أشد. الِقصص بقراءة شَغفي ووَجدُت جواب، عىل أعثُر أن يئسُت عنواني. سبندر ستفني
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ُخالصًة تُضم سلسلٍة يف الربيطانية النرش ُدور من بترصيٍح اليابان يف مطبوٌع الكتاب
وايلد وأوسكار وميلتون وشيليل لشكسبري اإلنجليزية باللغة ُكِتبَت التي األعمال ألروع
النوع من ِقصٍص ثالث بالكتاب وسبندر. وبيتس وهكسيل وجاسكل وإيليوت وكالدويل
من الجيدة فالِقصص ُروِّعُت؛ والحقيقة الطويلة. القصرية الِقصص عليه: يُطِلقون الذي
لجوجول، املعطف غري منها اإلنسان يذكر يكاد ال العاملية اآلداب يف ا جدٍّ قليلٌة النوع هذا
وحياتي لسارتر، والحائط موباسان، دي لجي الشحم وكرة لجوجول، الشحم وكرة
لستيفن العم وأوالد اآلن: أضيف أن وباستطاعتي لشتاينبك، وفرئان ورجال لتشيكوف،
اكتشاًفا. إيلَّ بالنسبة كانت الثالث وِقصُصه املجال، هذا يف يُباَرى ال أستاذٌ إنه سبندر.

فحني يشء؛ كل تَذكَّرُت البحرية» «بجوار الثالثة قصته من ِفقرًة أقرأ وأنا أني املهم
بجوار أنه جم، تواُضٍع يف بقوله الِقصة يف بآرائه إعجابي عىل أجاب ينتهي أن ِنقاُشنا كاد
ِقصًصا، له أقرأ أن يل يُتَح لم ألني وأََسفي دهشتي أَبديُت وحني أيًضا الِقصة يكتب الشعر
ولحظتَها معه. كانت كربيٍت ُعلبة باطن يف وَكتبَه له، فقلتُه عنواني عن سألني أنه أَذُكر
تليفونات وأرقام عناوين فيها َكتبُت التي املرَّات بعَرشات طريقته ذكَّرتني فقد ابتََسمُت
عنواني مصري أن واعتقدُت وأوراق. وكربيت َسجائَر علب عىل ومراسالت بمكاملات ووعوًدا
املوضوع أهملُت هذا من ولِتأكُّدي آخذها، التي العناويِن مصري نفس له سيكون حتًما
فعًال، الكتاب إىل وصل وقد هناك، إال أَتذكَّْره لم الحفلة. تنتهي أن قبل حتى ونَِسيتُه
أن الرجل ينتظر لم بل والنقاش، والليلة سبندر عن يشء كل أنا نَسيُت وقد إيلَّ وصل
ُكتبه، أحِد من نُسخًة تجواله أثناء فيها صادف بلٍد أول من أبًدا، ِلرُيسله، لندن إىل يعود
ووعد وتأكيدات. وعوٍد ازدحام يف أعطاه الذي بوعده ِليُويف بإرسالها سارع اليابان، من
باعتباره الصغرية الوعود هذه أمثال ينىس أن ًما ُمقدَّ له الناس يغتفر شاعٍر من ممن؟

وأعظم. أهم هو بما مشغوٌل بد ال
من كم عليه، أَُردَّ ولم يل كتب صديٍق من كم بالخجل، وأَحَسسُت كله هذا لُت تأمَّ
والواجبات الصغرية الوعود من مئات من كم وأرسل، العناء نَفَسه كلَّف قارئ ُمواطٍن

نظري. له ليس سخاءٍ يف نُبعِثرها جميًعا، ولكنَّا وحدي أنا أُبعِثرها ال الصغرية
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والصحراء العجوز

مرتكٌز واقٌف وهو مات سليمان سيدنا إن تقول التي األُسطورة قصة نعرف جميًعا أظنُّنا
أنه منها واعتقاًدا منه خوًفا تعَمل والحيوانات واإلنس الجن بِقيَت هذا ومع عصاه، عىل
النحو، هذا عىل يدور فيها العمل ظل التي السنني عدد تحدد ال واألسطورة حيٍّا. يزال ال
اشتد وحني حيٍّا، يزال ما كان إن تتساءل نملة بدأت طويلة مدٍة بعد أنه تذُكر ولكنها
جثًة لخرَّ العصا ولوال مات، أنه للجميع ِلتُثبت عصاه بقرِض تقوم أن تطوََّعت الجدل
يسُقط، بسليمان وإذا العصا وَقرَضت النملة ذَهبَت فلقد حدث؛ ما هذا وبالضبط هامدة.
قد كان الذي العمل عن ون فيكفُّ مات، أنه يُدركون وجوده من امَلرعوِبني بهؤالء وإذا

أحراًرا. األرض يف وينترشون به، للقيام رهم سخَّ
كما الكويت أرض عىل الربيطانية القوات هبوط أتابع وأنا األسطورة هذه تَذكَّرُت
املاهرة اليد يف تتحول أن يمكن الكامريا أن أُِحس مرٍة ألول العربي. التليفزيون بعثة نقَلته
العساكر ل أتأمَّ ظَللُت أني فالحقيقة أحيانًا؛ السيف ومن القلم، من فاعليًة أشدَّ سالٍح إىل
وأسرتجع املعاني، آالُف نفيس يف وتتداعى العربية، األرض إىل الهابِطني الربيطانيِّني
بني شتان شتان، ولكن ومدافعهم، ودبَّاباتهم اإلنجليز أَرِدية نفس لهم إن الذكريات.
لم أبًدا اآلن. بهم وإحساسنا أرضنا يحتلون كانوا وأيام الثانية الحرب أيام بهم إحساسنا
يُدافع ال ُمرتزٍق جيٍش يف جنوًدا بهم أُِحس مرٍة ألول املحتلة. القاهرة القوة وقع لهم يُعد
وأصحاب رشكاٍت عن دفاًعا وباألجر دمه يسفح وإنما عدالة أو وطن أو إمرباطورية عن
الذي الجيش هو أهذا أَعَجب، رحُت لقد أنفسهم. والعساكر هدف! من أَخيبَه ما رشكات.
املستعمرات أرايض من شاسعة مساحاٍت يف الرعب ويُلقي كينياتا ويسجن الشعوب خ يُدوِّ
ِصغار شباٌن الجديد، اإلنجليزي الجيل من الصبية، من حفنٌة إنهم املستعمرات. وغري
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جيٌل وللرمال؟! وللصحراء لهؤالء ما النساء. ة ورقَّ بنعومة لهم وتُِحس اللبان يمضغون
أجله من يموت الذي وبالبرتول الحق، دفاَع عنه يُدافع الذي وبالظلم بنفسه شقي جديد
أو حتى، ِحصاٍن عىل عربي، لفارٍس ُقدِّر لو أنه إيلَّ ُخيَّل لقد كثري. أو قليٍل يف يهمه وال

األدبار. َلولَّوا رصاخ، مجرَّد فيهم، ويُرصخ الصحراء قلِب من عليهم يَخُرج أن برمح،
أو إمرباطورية بال اإلمرباطورية جيش رأينا حتى عشنا فلقد َلشماتة؛ إنها اللهم
امللكة! جنود يُدوِّي: اسٍم أو رنَّة أو شنَّة بال به، يُحيط ضخٍم إطاٍر أو أَعالٍم بال هيلمان،
بال بالسالح يلهون صغاًرا ُشبانًا مذعوِرين، الهِثني عرايا نراهم هم ها امللكة فجنود
بمثلجات عليه يُقايضوا أو يبيعوه أو يُلقوه أن ة ُمِلحَّ برغبٍة حتى بل بالسالح، إحساٍس

لبان. بقطع أو
فيها ولإلنجليزي االستعماري، التناسخ عملية فيها تتم تزال ال بالد فهناك هذا ومع
الهيلمان. هو والهيلمان كان، كما يزال ال يشءٍ كل وكأن العادة فوق وسفراء ساٍم مندوٌب
وسليمان الواقف وامليِّت امَلَقاتة خيال ِسوى ليس ترونه وما السادة أيها اإلنجليز انتهى لقد
قطَة السَّ سنوات، خمس من وسقط، انَقرَضت عصاه وحتى عصاه، سوى تسنده ال الذي

بورسعيد. يف والربكة النارص، عبد جمال يف والربكة بعدها، له ِقيامَة ال التي
اإلمرباطورية أسَقطنا الذين نحن وأننا حدث، كله هذا أن أُصدِّق أكاُد ال ِلفرحي إني
ليس َميِّت، حركاِت سوى اآلن حركاتها فَليَست بها؛ َحراَك ال جثًة واحدة، معركٍة ِبجرَّة
عنها َغربَت التي الالفحة الساطعة الشمس مبعثها ولكن إليها، الحياة عودة مبعثها

وتتلظَّى. تتَملَمل أن إال ميتتها يف وهي حتى معها تمِلك ال شمٌس علينا، وأَرشَقت
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والبوتاجاز الشعر

صالح الصغري سنه رغم الكبري العربي للشاعر والديوان الديوان قراءة أُعيد مرٍة ِلثالِث
تقبل واحدٌة نٍرش داُر بها يُعد لم القاهرة ألن بريوت؛ يف مطبوع والديوان الصبور، عبد
من اللون هذا إىل حاجة يف يعودوا لم بالدنا يف الناس وكأن الشعر. بنرش تُجازف أن
جنب إىل جنبًا الشعراء دواوين يضعون الخارج يف الحقيقة. لألسف ولكنها الفن، ألوان
الذي بالصالون هللا شاء ما هللا باسم عامًرا املنزل تجد وهنا بيت، كل يف األناجيل مع
تجد ولن ة، الِفضَّ والصواني الغالية األنيقة واملطبخ املائدة وبأدوات أحد، يستعمله ال
الناس شعر. ديوان بَْله األوالد، يستخدمها التي املدرسية الكتب عدا واحًدا كتابًا فيه
الحياة بمباهج والتمتُّع والبوتاجاز الفريجيدير وراء باللهث باملظهر، مشغولون هنا
االستلقاء ة مشقَّ من أكثر مشقًة صاحبها تُكلِّف ال التي الفن وأنواع األفالم عىل و«الُفرجة»
والفكر الشجن يُثري فالشعر الشعر؛ يُريد أحد ال لهذا وربما النُّكتة، و«استقبال» امُلريح
هم إضاءتها. أو بسرتها أحد يهتم ال ولهذا أحد يراها ال داخلية مناطُق وهي والخيال،
الرءوس ا أمَّ أناقة، الجوارِب أكثر عن لها يبحثون الظاهرة بجلودهم يهتمون جميًعا
وال َعورًة يَُعد ال مجتمعنا يف وُعريها عليها، اإلنفاق إىل الحاجة فما واألعماق والصدور

أحد. منه يَسَخر
ما والجوارب، األنيقة الكرفتات وراء الالهِثني الناس؛ هؤالء بعض رأيُت ما أَكثَر وما
حزانَى، إحساسهم، ومكنون بأنفسهم وانفردوا اآلخرين عن ابتعدوا إذا رأيتُهم ما أَكثَر
نور، من شعاٌع يُضيئه ال الليل كظالم سوداء أعماُقهم قوة، وال لهم حول ال واجِمني،
وسيداٌت كبار، رجاٌل إنهم تفكر. أو ل تتأمَّ أو ترى أن عن عاجزٌة الداخل من وأرواُحهم
أطفاٌل الداخل، من وقارصون ُمراِهقون الداخل من ولكنهم أناقة، األزياء أكثَر يرتدين
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املظهر كل رغم ولهذا ثقافة؛ أو فنٌّ نفوسهم أَنضَج وال الحياة حكمة يتعلموا لم جهلٌة
بامليكروسكوب يرى عالٍم يف األعمى ُحزَن حزانى، يظلُّون والبوتاجاز والفريجيدير العظيم
ظالم؛ من نفوسهم يف ش يُعشِّ ما ينقِشع ال والَحْلوى الجيِّد الطعام ورغم والتلسكوب.

والتثقيف. والشعر الفكر إال به يَذَهُب ال ظالٌم فهو
َقْرن لها ِليكون الجماعة أوجدته لقد عبثًا. البرشي املجتمع يف يُوجد لم الشاعر إن
به ويُحيل إنسانية، أَكثَر اإلنسان به يُصبح ما ِليقول الخيال، لديها ي ِليُنمِّ االستشعار،
أقوى حوله، ما كلِّ من أقوى الرجل به ِليُصبح البرش، نوازع أرقى إىل الحيوان نوازع
روعٍة يف ماضيًا الركب ِليظل القافلة، ليَحُدو القوم، خطوات م ِليُنغِّ واملشاكل، العقبات من

وانتصار.
حديثة، بأدواٍت املطابخ وتجميل الِقسط لتدبري امَللهوِفني أولئك كل عىل أَقِرتح إني
ثمن تُعاِدل ال قروٍش َغريَ تُكلِّفهم لن برشية بحماقٍة ويقوموا مرًة يغامروا أن عليهم أقرتح
كتاب، أيَّ كتابًا، أو شعر، ديوان أحدهم فيها يشرتي مغامرٍة جورب؛ َفرَدة أو «طاسة»
ِديوان كان لو وحبذا فقط واحًدا كتابًا يشرتي ثم وينتقي، ويتفرج املكتبة، إىل يذهب
الكسب عىل قدرًة أَكثَر الناحية، هذه من حتى سيُصِبح قراءته بعد أنه لواثٌق إنِّي ِشعر.

النجفة. ثمن وإكمال «الطاسة» رشاء وعىل
أن حمروش الحميد عبد واألخ اإلعالنات رشكة مدير بشري محمد الصديق وْليَعتِرب
من أصبح حدٍّ إىل وَصلنا وقد أفعل ماذا إذ عر؛ الشِّ وكتب عر الشِّ عن سافٌر إعالٌن سبق ما
نفعل؟! ماذا حقيقة، الناس، ِليقرأه عر الشِّ وفوائد عر الشِّ عن نُعلن أن فيه علينا الواجب
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باليوميات، ا حقٍّ الجديرة الخفيفة املواضيع من لعدٍد الحيِّز هذا ص أُخصِّ أن أُريد ُكنُت
تجعل أخبار رأيي؛ تغيري إىل َدَعتني الجزائر من القادمة األخرية الخطرية األخبار ولكن
يف املرشق من ُمفتَعل بهجوٍم يشغلوننا دائًما يفعلون كانوا كما أعداءنا كأن يَعتِقد اإلنسان
الجزائر ويف املغرب يف أَخطَر ُمبيٍَّت لهجوٍم وا ليُحرضِّ الجامعة، مجلس واجتماع «شتورا»

بالذات.
بني أَُشدِّها عىل واألزمة صباح، ذات الجزائر يف ونحن استيقظنا حني أذُكر زلُت وال
ذلك حتى الحياد عىل تِقف كانت التي الرابعة الوالية قوات أن فوجدنا وتلمسان، الجزائر
الشوارع يف املتاريس وأقامت واحتلَّتها الفجر يف العاصمة الجزائر إىل َزحَفت قد الوقت،
بن مع باتفاٍق تم قد بد ال إنه وقالوا العمل، بهذا الجميع استبرش يومها واملرتليوزات.
عنها العسكري املسئول كان إذ املدينة؛ «لتحييد» تمهيًدا السيايس املكتب وأعضاء بيال
ناحيتِهم من وكانوا بشدة، ورفاقه بيال بن يُعاِرض كان الذي الدين عز الكولونيل هو
به تقوم عسكريٍّ عمٍل أول هذا كان فيها. املسيطر هو طاملا الجزائر دخول يرفضون
مبعث وكان امُلتأزِّم، املوقف يف للجيش ل تدخُّ َل أوَّ كذلك وكان التحرير، جيش من قواٌت
ر يُوفِّ «ُمحايد» جو تهيئة منه الهدف وأن محايدة، قواٌت به قامت عمل أنه الجميع تفاُؤل
ويتفقوا ويجتمعوا يلتقوا كي االتجاهات كافة من السيايس املكتب ألعضاء واألمان األمن
ُمظاهرة كل شعبية، ُمظاهراٌت قامت وهكذا أخرى. مرًة التحرير جبهة قيادُة وتتَّحد
املوقف لحسم املتدخل للجيش تهتف الرابعة، الوالية جنود من جنديٍّا رأسها عىل تحمل
العمل لهذا أبًدا أطمنئ لم نفيس وبني فبيني كله هذا ورغم للمدينة. احتالله وتحيي
يكون أن إال يمكن ال أنه عىل وامُلحلِِّلني وامُلعلِِّقني الزمالء إجماع رغم املفاجئ، البولييس
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من أحًدا ألن أطمنئ لم السيايس، املكتب أعضاء وبقية بيال بن مع واتفاٍق بعلٍم تم قد
قيادة يف األزمة كانت أخرى ناحيٍة ومن العمل. هذا يف رأيه يعلن لم امُلتناِزعة األطراف
كانت بحيث للشعب؛ السياسية القيادة ويف املوقف يف فراًغا َخلَقت قد التحرير جبهة
التحرير جبهة قيادة حساب عىل ولو حتى األزمة هذه من َمخرٍج عن تبحث الجماهري
ذلك وأخذهم الرابعة الوالية قوات صورة عىل الجيش بروز إن بحيث بتنحيتها؛ أو كلها
الوالية قوات وإحاطة العمل هذا بإحاطة كفيٌل حقيقًة، السيايسَّ اسًما، العسكري املوقف

األزمة. طوال الشعب إليه يتطلَّع كان الذي «امُلنقذ» لهالة الرابعة
االعتبار، يف أخذها ا جدٍّ امُلهم من كان الجزائري الشعب لجماهري النفسية الحالة وهذه
قائًال هناك، من إليها اليومية رسالتي يف «للجمهورية» أكتب ألن دفعتني التي الحالة تلك
يقوم عسكريٍّ انقالٍب بأي الجماهريُ فيه ب تُرحِّ أن امُلمِكن من حدٍّ إىل وصل قد الوضع إن

التحرير. جيش داخل
عىل الرابعة الوالية قوات ل لتدخُّ أبًدا مطمنئٍّ غري الرأي، هذا عىل ا مرصٍّ ظَللُت ولقد
بيال بن يعارضون وُمعلِّقون أجانب مراسلون ومنهم الجميع، إرصار رغم الصورة هذه
ويتولون السيايس املكتب أعضاء يحُرض حني ستنتهي كلها وأنها تة، ُمؤقَّ إجراءات أنها عىل
بيال بني ملصلحة ُحلَّت قد األساس هذا عىل تُعتَرب الجزائرية املشكلة وأن السلطة، زمام

السيايس. واملكتب
الذي هو منهم القليل صغار، شباٌن يتذوَّقها حني وِزمامها السلطة هذه من آه ولكن،
هم أنهم يعتقدون حني الصاعدة، التحرير جيش موجَة رِكب الذي هو والكثري حارب،
فيُطاعون يَأُمرون السلطة، أيديهم يف حقيقًة أصبحوا الذين وهم باالستقالل جاءوا الذين
اإلعالم أجهزة عىل ويُسيطروا هوا يُوجِّ أن يستطيعون الجزائر، فتُحيِّيهم الجزائر ويَدُخلون

باالجتماع. املكتب أو الحكومة ألعضاء يسمحوا ال أو ويسمحوا فيها
بأعمالنا القائم خشبة عيل السيد بني دارت التي الطويلة املناقشة أَذُكر أزال ال يومها
حول وبيني الديبلومايس، تمثيلنا أعضاء وأنشط وأذكى أخلص من وواحٍد الجزائر يف
من أنه إقناعي يُحاول وهو والليل املساء من كبريًا جزءًا استنفدنا وكيف الوضع، هذا
املستحيل من وأنه الرابعة، الوالية قوات قادة بعقول كهذا يشء يدور أن املعقول غري
بيال بن فيُزيحوا الحكم ملسئولية تماًما الشعب يجهلهم مثلهم شباٍن بضعُة يتصدى أن

هم. ويحكموا وبوضياف وخيرض وكريم
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صديٍق أو لزميل قلته كلما ُكنُت للغاية، واهيًا احتماًال الحقيقة يف االحتمال كان
أتنازل ِكدُت حتى ناحيتي، من وأوهاٍم ساٍت توجُّ من أكثَر فيه يََر ولم بشدة فيه عارَضني
التفاؤل فيه يبلغ جوٍّ يف تحتمل ما فوق فعًال األمور ل أُحمِّ أنِّي وأعتقد عنه النهاية يف
بن وعاد حدث، قد الجميع عه توقَّ وما خاصًة انتَهت، قد األزمة أن يقنٍي عىل والكل ه، أَُشدَّ

يُرام. ما أَتمِّ عىل يشءٍ كل ومىض الجزائر إىل األبطال عودة فعًال بيال
وأن واقعة حقيقًة أَصبَح قد الواهي االحتمال أن تُطاِلعنا األنباء ذي هي ها ولكن
مع والتضاُمن باالتفاق السيايس املكتب إىل الرضبات ه تُوجِّ بَدأَت قد الرابعة الوالية قيادة
املوقف هو ها السيايس. واملكتب بيال لبن معارضًة الواليات أكثر الثالثة الوالية قيادة
جبهة زعماء بني دارت التي الطاحنة املعركة وأن حق، عىل كنُت أني فيُثِبت ف يتكشَّ
وبحيُث التنظيمية، هيبتها َفقَدت بحيُث نفُسها التحرير جبهة ثمنها َدفَعت قد التحرير
يقف أن حقه ومن بوضياف، أو بيال بن يكون أن حقه من صغري ضابٍط كل أصبح
جرَّب قد كان إذا خاصًة واحد، وطني جيٍش يف قواتها وتجميع الواليات إدماج ليُعارض
السحر من السلطة يف أن بد وال السلطة. سحر يتذوق وأن فيُطاع يأمر وأن يحُكم أن
واستََعد رصيًعا ووقع إالَّ مرة أحدٌّ جرَّبها فما مقاومتَه؛ البرشية النفس تستطيع ال ما
إذ ويتذوَّقها؛ بها ينَعم يستمر لكي وأحطِّها األساليِب أوعِر واستعماِل كلها الدنيا ملحاربة
الصغري العسكري بانقالبهم يقومون الرابعة الوالية ُقوَّاد كاد فما حدث؛ ما بالضبط هذا
أصبحوا حتى الشهر، عن يزيد ال ما لها احتاللهم ويستمر الجزائر، مدينة ويحتلون
خاصًة الجزائر يف يحكم من حول الناشبة املعركة اآلخرون هم دخلوا وحتى حكاًما،
سيتوىل من عىل خالًفا هو وبوضياف بيال بن بني الخالف كان فإذا َمصلحِتهم. يف والوضع
وباستطاعتهم فعًال، اآلن يحكمون الضباط فهؤالء شهور، أو أسابيع بضعة بعد الحكم
وعمُل املناصب وتوزيُع األخرى، الواليات ُقوَّاد بباقي فعًال اتصلوا قد يكن لم إن االتصال،
احتكم الذي هو هذا الواليات مجلس أن القدر ُسخرية ومن الواليات. مجلس من حكومٍة
داموا ما يدري ومن بينهما. النزاع لفضِّ أسابيع بضعة منذ خدة وبن بيال بن إليه
التحرير جيش بأن ويُنادي قانونيٍّا، ويجعله الوضع يُنظِّر من لهم يربُز قد سيحكمون،
يتبنَّون كيف أيًضا علَّمهم وربما البالد، حرَّر الذي هو دام ما يحكم أن يجب الذي هو

خدة. وبن بوضياف وديمقراطية وعروبته بيال بن باشرتاكية ويُنادون الشعارات
وبعُد.
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فيه مشغولون نحن وقت يف تحُدث الخطرية التطورات هذه أن الحظ ُسوء من
الذي البلد سوريا حكَّام أيًضا لألَسِف مه يتزعَّ هجوٍم املرشق، من ُمبيَّت رجعي بهجوٍم
أيًضا تحركاٍت نُواِجه أننا عىل تدل راٌت تطوُّ وهي أرضه، فوق الحديثة العروبة تَرعرَعت
وفرنسيٌة غربيٌة رجعيٌة راٌت تطوُّ أنها وأدَّعي الحوادث أسبق لن وأنا العربي. املغرب يف
اللهو يف الوقت تُضيِّعان ال وأمريكا فرنسا أن عىل أُِرصَّ أَْن ِألَقوله أمامي ما وكل بالذات،
أقوى ه تُوجِّ أن قوة ألية يُمِكن بحيث والفراغ امليوعة من هناك اآلن الوضع وأن بالجزائر،
العربي املغرب يف الوطنية الحركات إىل ثم ومن الجزائر يف الوطنية الحركة إىل الطعنات
خريات من فيها وما ومراكش وتونس الجزائر إىل وبرتولها ليبيا من ابتداءً املغرب كله،
مشكلة أن األمر يف ما كل لالتفاق. واستعدادات وخياناٍت مؤامراٍت من فيها وما وثروات،
تستعملها التي القطط وَمخاِلب التكتيك هي كانت امُلرتبِّصة االستعمارية القوى هذه
كذلك دروًسا لالستعمار حربها من الوطنية الحركات تعلََّمت وكما الرضبات. هذه لتوجيه
املستعمر يد من الجيش تسلب أن تعلََّمت قد الوطنية الحركات كانت وإذا االستعمار. تعلَّم
االستعمار يتعلم أن امُلمكن من فكذلك الشعب، يد يف خنجًرا لتجعله والرجعي والخائن

البال. عىل تخُطر قد وطنيٍة شعاراٍت أيِة وتحت الجيش، لعبة اآلخر هو يلعب أن
الجيش. ِللُعبة تماًما ممهد الجزائر يف واملرسح

خاويًا؟ املرسح له نرتك فهل
الشعبية القوى كل بحشد االستعمار، تُناضل والجزائُر فعلنا كما أطالب، إنني
الشعب بتجنيد الوفود، بإيفاد باملؤتمرات، باالتصاالت، االجتماعات، بعقد بالكتابة، العربية،
االستعمارية الِقطط َمخاِلب وجه يف للوقوف خاصًة، الجزائري والشعب كله، العربي

مستقلة. كبالٍد ِلتسُقط ُمستعَمرٍة كبالد الجزائر تنترص أن بني للحيلولة
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السبت

لكتابة زافاتيني اإليطايل الكاتب مع نجيب رمسيس املنتج اتفاق خرب كثريًا يُسِعدني لم
لسياسة استمراٌر إال هو إن االتفاق هذا ألن إال ليشء ال العايل، السد عن لفيلم سيناريو
ضعف سببها أفالمنا عيوب أن ترى التي تلك املقطوعة، املرصية السينما ِقربة ترقيع
عندنا السينما مشكلة أن حني يف بها، السينمائي التكنيك وضعف السيناريو، «صنعة»

وإخراج. كعالج واملوضوع كفكرة، املوضوع «املوضوع»، هي
جهود من السينمائيون به قام ما لكل احرتامي مع إذ املشكلة؛ هو لدينا املوضوع
ليست فالسينما العزيمة؛ فيلم منذ مرصيٍّا سينمائيٍّا موضوًعا أشهد لم أني أعرتف فإني
ُمعلًَّقا ُمطَلًقا إحساًسا أبًدا ليس واإلحساس إحساس، والفن فن، أوًال ولكنها صنعة فقط
مشاكَل من وتعاني ُمعنيَّ وطٍن يف تحيا ُمعيَّنة برشيٍة كائناٍت إحساس ولكنه الهواء يف
من له بد ال إذ لقيًطا هكذا يُوجد أن يمكن ال إذن السينمائي الفن معينة. وتناقضاٍت
ينبع أن وممتاًزا وعامليٍّا حقيقيٍّا يكون ولكي فنٍّا يكون لكي املرصي للفيلم بد ال نَسب،
املرصية السينما تُخرجها التي واألفالم املرصي. الشعب وَمشاعِر وَخلَجات احتياجات من
أي حياة عن أيًضا بعيدة ولكنها حياتنا عن فقط بعيدًة ليست أنها الكربى ُمصيبتُها
من ساكٍن ألي حدوثه بإمكانية اإلنسان يؤمن أو يحدث أن يمكن ال ومعظمها آخر، شعٍب
و«تحبكها» و«تصنعها» اختالًقا املواضيع «تختلق» عندنا السينما األرضية. كرتنا ُسكَّان
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الناس يُصدِّقها لكي حقيقية ومالمَح أسماءً املمثلني وإعطاء الصناعة ِحرفيَّة عىل وتعتمد
الفن إىل ينظرون وُمنتجينا ُمخرجينا معظم أن سببه االختالق هذا أحد. يصدقها فال
الجمهور تُثري أن املهم أدائها، يف الَرباعة هو فيها املهم حاوي لعبة وكأنه السينمائي
تدُخل بحيث تُصطنع أو تُختار االجتماعية املشاكل حتى الكرايس، فوق َحراٍك بال وتربطه

والحبكة. اللُّعبة قالب يف
إذ بالصناعة؛ االرتقاء ملحاولة معظمهم تفكري يجري الخطوط هذه نفس وعىل
ترتقي لن عندنا السينما صناعة أن حني يف أيًضا بالتكنيك ارتقاءٌ أنه عىل يفهمونه
عىل السينما وفهم جانبًا ناعة والصِّ نعة الصَّ بطرح إال «املوضوع»، بتغيري إال تتقدم ولن
التي وبالطريقة وُمخرجون، ُكتاب مرصيون؛ فنانون يُفِرزه أن بد ال مرصي فنٌّ أنها
والتلفيقية، والرصاعية الهتشكوكية مفاهيمهم كل مع تعارضت لو حتى هم يختارونها
عظيًما هوليوديٍّا كاتبًا أحرض الذي إسالماه» «وا بدرس يتعظ لم نجيب رمسيس وكأن
كيف حقيقة، إذ معه؛ تجاوب وال املوضوع أحس ال أنه النتيجة فكانت سيناريو ليكتب

إسالماه»؟ «وا يف اإلسالم رصخة عن ويُعربِّ د ويُجسِّ يُِحس أن هوليود من لكاتب
العميق لفهمه اإليطالية مواضيعه يف لعبقريته أَنحِني إيطاليا، من ِلكاتٍب وكيف
محاولتنا وبطولتنا، مأساتنا العايل، السد د ويُجسِّ ويُعربِّ يُِحسَّ أن اإليطايل، لإلنسان الواعي
ولكنهم عنها األجانب الُكتاب يكتب أن طبًعا مانٌع هناك ليس األعظم. وانتصارنا الكربى
الرتاب ينقل عاديٍّ عامٍل وأيُّ أبعاده. يُدركوا ولن الداخيل شعورنا إىل يصلوا لن أبًدا
مما بأَروَع املرصي لإلنسان بالنسبة املرشوع هذا عن يُعربِّ أن باستطاعته السد يف
يف الفن وخياالت، أكاذيَب فيه الفن يُعد لم عرص يف فنحن وزافاتيني؛ شكسبري يستطيعه
«ُمذكِّرات نرى أن وَحسبُنا الحياة. اسمها واحدة لعملٍة وجَهني والصدق هو أصبح عرصنا
حتى التهامي صالح املخرج أنتجه الذي الصادق القصري التسجييل الفيلم ذلك مهندس»
أوًال ولكنه أسوان يف صناعيٍّا سدٍّا ليس العايل السد أن نُدرك لكي بكاتب، االستعانة دون

طوبة. وطوبًة ِبصٍرب ونبنيه داخلنا يحيا رائع ُحلٌم
أوًال عليهم أن يدركوا أن عندنا السينما صناعة عىل للقائِمني أََرضع أخرى مرًة إني
صادًقا يكون لكي واإلحساس إحساس، الفن وأن فن، السينما باء ألف أن يفهموا أن
مرصيٍّ قلٍب من ينبع أن بد وال يُستوَرد أو يُقتبَس أو يُختَلق أن يمكن ال وعامليٍّا وعميًقا

مكان. كل يف الشعوب معه ولِتتجاوب هنا شعبنا معه ِليتجاوب صادق،
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… ولكن بزافاتيني، مرحبًا

األحد

ومتابعة ُمشاهدتَها إيلَّ حبَّب قد والتليفزيون أفعل ماذا ولكن الكرة، ُهواة من أكن لم
حائًرا زملكاوية أو أهالوية ا إمَّ حويل من الناس أرى وأنا طويًال ظَللُت ولقد مبارياتها.
أتحمس أني األمر يف ما كل ِبعينِه. ناديًا أَخَرتْ لم أني النتيجة وكانت أختار، أيهما د أتردَّ
ويبدو متعادل. األقل عىل أو فائٌز وهو املباراة من يخرج أن همي كل ويُصبح للمغلوب
من تمر امُلظاهراِت أرى وأنا بأكملهما يوَمني فَطواَل املوقف؛ هذا أقف الذي وحدي أني

العِبيه. — أبًدا رياضيٍة غرِي بروٍح — وتَُسب الزمالك يف تَشَمت الدقي يف بيتنا تحت
والعِبيها للكرة ال فيها، فكَّرُت كلما عيلَّ تستويل هذه واألهيل الزمالك حكاية أن امُلهم
هذا مع التحزُّب ولوال الرأي، يف الشديد االختالف هذا فلوال نفسها؛ الرصاع ِلفكرة وإنما
أالَّ اإلنسانية الطبيعة ِشيَم من وكأنَّ باللعبة، الساحق التعلُّق هذا ُوجد ملا ضده أو النادي
الحق لها كان إذا إال الكره أو الحب عىل تلتقي وأالَّ تَكره، أن الحق لها كان إذا إال تُحب

تختلف. أن
التعلُّق هذا بكل كلُعبٍة الكرة تحظى أكانت وزمالك أهيل هناك يكن لم لو تُرى،

واالهتمام؟
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وحده املعيشة ليسبمستوى

أشهر من أصبحوا مرصيون أطباء هناك ولكن مرص، من ممثلون يوجد ال هوليود يف
شوارِعها أحد هوليود تُعتَرب والتي ألمريكا، الغنية العاصمة أنجيلوس لوس يف األطباء

َدوَرين. عن فيها املباني ارتفاع يزيد ال التي الطويلة
السابقات وامللكات النجوم كبار فيه يحيا الذي بيفريل تالل أو هيلز» «بيفريل حي يف
أن يمكن ما بأجمِل الحافل الخيايل الحي هذا يف وابنتها، نازيل السابقة امللكة وبينهن
منزٍل يف سالم الهادي الدكتور اسمه مرصيٌّ طبيٌب يقُطن وقصور، فيلالت من العني ترى
موديل كاديالك سيارتان ولديه سباحة، وحمام وعصافريُ شالالٌت فيها غابٌة تُحيطه كبري
جراحة يف ٌص وُمتخصِّ جرَّاٌح سالم الهادي والدكتور بيضاء، واألخرى سوداء إحداهما ٦٦
الواحدة العملية ويتقاىضيف وُمنِتِجيها، وُمخرِجيها هوليود نجوم أغلب ثقة ومحل الصدر

الدوالرات. من آالٍف بضعة
الطب كليات بإحدى كُمدرٍس لاللتحاق عاَمني من أكثر يُلِحُّ ظل الكبري الجرَّاح هذا
اضِطراًرا واضطرَّته بشهادته االعرتاف َرفَضت آنذاك العايل التعليم وزارة ولكن لدينا،
امُلِطلة قرصه ُرشفة يف جلوس ونحن يل ح رصَّ فقد كله هذا ورغم أمريكا. يف والعمل للهجرة
مهنته يزاول أن له يُتاح وأن ملرص يعود أن أمله منتهى بأن الصناعي املاء شالل عىل
الذي الفاخر املعيشة ومستوى يربحها التي اآلالف فإن بلده؛ يف مواطِنيه ويَخدَم العلمية
ومواطِنيه، بلده خدمة من محروًما يزال ال أنه يُنسياه أن ِللحظة يستطيعا لم فيه يحيا

القاهرة. من تَِشع التي الكربى الحضارية الثورة يف املشاركة من ممنوًعا
األمريكيات والعجائز باليابانيني امليلء الصغري الفندق يف حجرتي إىل ليلتها ُعدُت
اإلنسان، يحيا وحده املعيشة بمستوى ليس أنه حقيقة الغريبة، الحقيقة هذه يف أُفكِّر وأنا
يكفي. ال وحده االنتماء مجرد إن شعب. إىل يُمتُّ أنه املرء يُِحس أن بكاٍف ليس وحتى
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يُعذِّب الذي اليشء هو وهذا االنتماء، هذا أجل من شيئًا يصنع أنه اإلنسان يُحس أن بد ال
املشكلة وِغنى. ارتفاًعا أكثَر مستوى يف ويَحيَون ويُهاجرون بالدهم يرتكون ممن آالًفا
األقوى فاإلحساس كانت مهما حياًة املستوى، هذا يف «وحدهم» يَحيَون أنهم ون يُحسُّ أنهم
يقوم التي اللحظة إىل ويرنو ينتمي تفكريهم كل ومن منهم أقوى شيئًا وأن تة، ُمؤقَّ أنها

االنتماء. هذا أجل من بعمٍل فيها
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اخلرطوم فيلم

ويُحاول القديمة دفاتره يُراِجع أفلس، الذي كاليهودي اإلمرباطوري الربيطاني التفكري
الشمس. عنها تغُرب ال كانت التي الغاربة العظمة بها د يُمجِّ أشياءَ منها يستخرج أن
امتد أكتافها عىل التي تلك الكربى، االستعمار أعمدة من يصنعوا أن اليوم يُحاولون إنهم
هكذا ُخرافيِّني. ألبطاٍل نماذَج منها ويجعلوا والخديعة والخبث باملكر الربيطاني الُعدوان
يف ُمتدلِّه محبٍّ إىل أحالوه الربيطانية املخابرات يف أَجرٍي ضابٍط ومن بلورنس، صنعوا
من أرادوا هكذا أجلها. من وُمناضٍل العربية للثورة وباعٍث رسالة، وصاحِب الصحراء،
وإن بريطاني أصلُها العربية، كالجامعة ربما العربية الثورة إن يقولوا أن لورنس فيلم
فيلم يف بعيد. من وملوكها عروشها وعىل عليها الوالية أصحاُب وبالتايل أصحابها، اإلنجليز
بمثله أُِحسَّ لم باشمئزاٍز أَحَسسُت شيكاجو يف السينما دور بإحدى رأيته الذي الخرطوم
تُحاول أنيابها، اإلمرباطورية عن زالت أن بعد تُحاِول النِتنة العقول أرى وأنا حياتي، يف
بثورة يبدأ فالفيلم وبواعثها؛ حقيقتها عن العاملي العالم تخدع أن والفن والخبث بالكهن

املهدي.
اتخذَتشكل مثًال سودانية وطنيٌة ثورٌة أنها عىل الثورة هذه روا يُصوِّ لم أنهم واملشكلة
ثورٌة أنها عىل روها صوَّ ولكنهم اإلسالم، رسالة حقيقة إىل تمت ال وأنها الدينية، الهلوسة
الخرطوم يف مذبحٍة بإقامة املهدي أحالم وأن اإلسالمية، العقيدة عمل من وكأنها إسالمية
يقرأ مسيحيٍّا امُلقاِبلة، الناحية يف باشا، غوردون روا صوَّ أنهم امُلهم الدين. شأن إلعالء هو
أو وحيًدا يذهب ألن دفعه إيمانًا الغربية، املسيحية بالحضارة أقىصحد إىل ومؤمنًا اإلنجيل
وإستامبول القاهرة لتخويف جميًعا بذبحهم يُهدِّد املهدي كان الذين املرصيِّني إلنقاذ يكاد
دفاًعا باشا غوردون «استُشهد» وهكذا ويخضع، له يركع كي بأرسه اإلسالمي والعالم
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تَحِمي أن وأرادت «اإلسالمية»، املهدية الهمجية وجه يف تقف أن أرادت التي َمسيحيَّته عن
غوردون بغباء إال تحُدث لم الخرطوم مذبحة أن حني يف والتمثيل، الذبح من املرصيني
ره صوَّ كما أبًدا ضحيتها وليس املذبحة عن األول املسئول إنه فه. ترصُّ وسخافة باشا
ُمؤرِّخون كتبه قد التاريخ فهذا يُدرَّس؛ يزال ال لألسف والذي درسناه، الذي التاريخ لنا
الجيش به قام ما أن واعتربوا «هوجة» عرابي ثورة سموا الذين امُلؤرِِّخني نفس بريطانيون

العام. وللنظام وللمرصيِّني وللسلطان مرص لعرش إنقاذًا كان الربيطاني
وسياسيِّني، عسكريِّني أعداءً فقط ليس نواجه أننا للفيلم مشاهدتي بعد أَحَسسُت لقد
العسكريِّني األعداء خطر عن يقل ال َخطُرهم وفناِنني فنيِّني أعداءً أيًضا نواجه ولكنا
نزوًة ليست السويس وأن قرار، لهم يَقرَّ ولن أبًدا يهدأ لن لنا عداءهم وأن والسياسيِّني،
وأنها اإلنجليزية، االستعمارية الُعنُجهية عن املفتوح التعبري كانت السويس إنما إيدن من
عدن يف فقط ليس تظهر، تزال وال تَختِف لم أبًدا فإنها وُهزَمت ُكشَفت قد كانت إذا

الفنية. األعمال يف وحتى التاريخ يف حتى وإنما الخليج وإمارات
املرصي الجيش من قواٍت وأن مرص، يف معظمه ر ُصوِّ الفيلم هذا أن ا حقٍّ املؤسف
هو هذا كان إذا اللهم الفيلم. يف دارت التي املعارك كل يف ُمخرجه عليها اعتمد التي هي
املستوى وعىل املأل عىل نَطَعن أن الثمن كان إذا اللهم صعبة، عملٍة عىل للحصول الطريق
من فِبئَسه وكمسلِمني، وكشعٍب كحضارٍة أنفسنا وإنما كثورة أنفَسنا فقط ليس العاملي
تتوىل، تجاهنا، الصليبي تفكريها عن بعٌد تَتخلَّ لم عقوًال نرتك حني نفعل ما وبئس ثمن،

حياتنا. تاريَخ وترحيٍب؛ منا وبمساعدٍة

122



زيفاجو دكتور

هذه صنع قد الغرب أن وصحيٌح زيفاجو». «دكتور فيلم أيًضا رأيُت األفالم وبمناسبة
فيها تستمتع قد الجودة متوسطة روايًة تكون أن تعدو ال الحقيقة يف أنها مع ُقبًَّة الرواية
املنكمش األنانيِّ بَطِلها من االشمئزاز إال تملك ال ولكنك الحقيقي، الشعر من ِبلحظاٍت
وصعوبُة الفودكا اختفاءُ إال بلده، تُغريِّ التي الهائلة الثورة وسط يهمه، ال الذي ذاته عىل
أتوقع كنُت وقد هذه. الشعر لحظات من خاليًا حتى جاء الفيلم ولكن عليها، الحصول
الثورة ر تُصوِّ التي املشاهد مدى أَوسِع وعىل ِلتُخرج إمكانياتها كل هوليود تحُشد أن
لشعور مراعاًة وكأنما تفعل لم — الغريب هو وهذا — ولكنها تصوير، أَبشَع الروسية
اللحظات يف الذاتي شعوره عىل منكفئ إنساٍن قصَة كله الفيلم وجاء السوفييتي، االتحاد
الرشيف عمر قام ولقد وذاتيتهم. أنانيتهم عن والذاتيون األنانيون حتى فيها يتخىل التي
وال السيناريو ال ولكن «الشاعر» دور يُمثِّل أن طاقِته َقْدر حاول قد أنه ومع بالدَّور.

التصوير. هو الفيلم يف ما أنجح وكان ساعده، اإلخراج
الرقابة اتخذَته الذي القرار هذا يف هو رأيي يف زيفاجو»، «دكتور مشكلة ولكن
منعنا ملاذا بالسؤال: عيلَّ اإللحاح دائِمي كانوا مرصيون بعضهم كثريون أناٌس بمنعه.
الرحيم عبد باألستاذ حَدت التي األسباب أعرف ال أني والحقيقة زيفاجو؟ دكتور عرض
عندنا؛ العرض من املنع رشف يستحق ال رأيته كما الفيلم ولكن القرار، هذا التخاذ رسور
دكتور عرض من نخاف وكأننا كبري، حادٌث وكأنه الخرب األمريكية الصحف نََرشت فقد
إىل حتى أو إلينا يُيسء أن يستحق يشءٌ فيه ليس قلتُه كما الفيلم أن حني يف زيفاجو
أن هو العرض منع قرار من «هوَّلوا» الذين كل عىل ردٍّ َخري إن نفسه. السوفييتي االتحاد

أسبوع. من أكثر يُعَرض لن أنه ملتأكٌد وإني الفيلم، نَعِرض





درويش سيد

والحق درويش سيد فيلم اإلسكندرية يف رأيُت فلقد سيَِرسقنا؛ السينما حديث أن والظاهر
جيدًة قصًة لنا ليُقدِّم بدرخان أحمد جاء الطويل سكوته فبعد يل؛ مفاجأًة كان أنه
تَتملَّكك ال العرض فَطوال النوع؛ هذا من قصٌة به تُعرض ما وأحسِن بأبسِط معروضة
بالضبط يعرف كبري سينمائيٌّ راٍو واألحداث القصة إىل يُشدُّك وإنما واحدة ملٍل لحظُة
أراه مرٍة ل أَوَّ وهذه مطاوع، كرم أن أيًضا والحق يفعل. كيف أكثر ويعرف يريد، ماذا
درويش. سيد كشخصية معقدة ِلشخصيٍة صه تقمُّ يف حدٍّ أبعد إىل ًقا ُموفَّ كان فيها، يُمثِّل
تلك وجليلة. درويش سيد بني الحب قصة هو قه يُحقِّ أن السيناريو استطاع ما وأَروُع
كاألفالم جاء أنه الفيلم عىل آُخذُه ما كل رستم. هند ا حقٍّ القديرة املمثلة بها قامت التي
يف أطمع ُكنُت وقد درويش، سيد لحياة الخارجية بالقصة واكتفى ما حدٍّ إىل التسجيلية
ِليُغريِّ قام الذي العظيم، الفنان ذلك أزمة يل د يُجسِّ أن درويش سيد لحياة يتعرض فيلٍم
نفسه لنسيان تدَفُعه كانت التي الخطرية التناقضاُت هي ما عرصه، يف املوسيقى وجه من
الفيلم لنا ر صوَّ لقد تلك؟ أزماته خالل من يُخلق كان وكيف أزماتُه كانت كيف والدنيا؟
أجل من كفاِحه قصَة أن حني يف الباب، عتبة عىل درويش سيد ينتظر كان النجاح وكأن
أُحب كنُت حقيقًة بأكمله. فيلًما وحدها تستحق الشعب معه ويُغنِّي ويُؤلِّف يُغنِّي أن
وال خارجه، من لنا ره صوَّ مثلما الفنان أعماق يف قليًال يغوص أن الفيلم كهذا جيد لفيلٍم
نماذِج وطبيعَة درويش سيد «عرص» فيُقدِّم أيًضا َعِرصه إىل وإنما فقط نفسه إىل يغوص
لنا ليخرج عرصه مع درويش سيد تفاعل كيف ويُرينا وتعاسته، وأفراحه العرص ذلك
درجة إىل نسمعه، مما كثرٍي من بكثرٍي أحدَث اآلن إىل تزاُل ال موسيقى املذهلة: النتيجة بتلك
املشهورة األغاني كل ضخمٍة وبكمياٍت تطبع أن لدينا األُسطوانات رشكات عىل أقرتح أني
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سيد لتطوُّر يتعرض لم أيًضا فالفيلم يسمعوها؛ لم والتي الفيلم، يف الناس سمعها التي
أن فهو األخري اقرتاحي ا أمَّ ر. التطوُّ هذا يف الزاوية أحجار لنا يُقدِّم ولم املوسيقي، درويش
يكون حينئٍذ إنه كلها. األغاني هذه بتسجيل الجميل القوي بصوته شبانة إسماعيل يقوم
تأميم من بد ال كله هذا يحُدث لكي أنه وأعتقد تُنىس. ال خدمًة العربية للموسيقى قدم قد
أوالد أنهم فيكفي بسخاء؛ ومكافأتهم عائلته من أغانيه كل حق رشاء ومن درويش، سيد
س ملؤسِّ هها نُوجِّ التحية أقل إنها طيبًا. َرحبًا مكانًا أنفسنا من ِلنُحلَّهم العمالق الفنان هذا
النطاق عىل تعريٍف بدايَة درويش سيد فيلم كان ما بمثل ِذكراه يف الحديثة موسيقانا

ق. الخالَّ املوسيقي القائد بهذا الشعبي
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صوت. رقة وليس رجولة عندنا الغناء
الناس. أعالج وداير مجروح جسمي أنا

∗∗∗

ما أَسهَل فما شعبيٍّا؛ شعًرا وبينه بيني دارت التي املحاورة لجعلُت بيدي األمر كان لو
لُعبٍة يف الحاوي يفعل ما بمثل هكذا أمامي يُؤلف أَشَهده وأنا الشعر تأليف رُت تصوَّ
رتها. تصوَّ التي بالبساطة ليس األمر أن وجدُت واألوراق بالقلم انفردُت حني ولكني سهلة،
تلك ُمطِرَب رأيي يف يَُعد ألنه إال ليشءٍ ال دراع بأبي الشهري املحالوي محمد اخرتُت لقد
طبقاٌت تبدأ حيث املطلب عبد عند حدها وينتهي وامُلعدِمني العدم من تبدأ التي الطبقات
األساس الشعب نحن لنا يكونون الذين الناس مطرب آخر؛ مستًوى وعىل أخرى شعبيٌة
يحملون أكتافهم وعىل واألرضوالطني الحفر يف مغروزٌة وأَرجلُهم يَحيَون الذين والجذور،

الهائلة. شعبنا كتلة
أكثر دكتور، يا مشهور ُمطرٌب أنا نفسه: ُمقدًما يل قال الحقيقة. هذه يعي دراع وأبو
ويتجاوبون يسمعونني الذين فالناس وفريد؛ حافظ الحليم عبد من وهللا شهرًة الناس
قلبي» إيه عملك يل «قول أو حبيبي» يا «نار سمعوا إذا الذي الجالليب أصحاب هم معي
يُشجيهم الذي وحده فهو املوَّال، يسمعوا أن وطلبوا الغيظ من بأقدامهم األرض وا دقُّ

كلماته. ِلَوقِع ويتلوَّون
أضواء يف نسمعهم الذين ُمغنِّينا عن تماًما تختلف الٌت ُمؤهِّ لهم الطبقات هذه وُمغنُّو
إذ معربًا؛ رجاليٍّا قويَّا يكون أن يكفي أبًدا، ا مهمٍّ ليس األصيل الصوُت هناك املدينة،
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إال تستجيب أن يمكن وال فيها لألنوثة ذرَّة ال رجاليًة أجساًدا ويُحرِّك يَهزَّ أن منه املطلوب
كلماٍت شاعُر وأساًسا أوًال إنه فقط يُغنِّي ال املغني إن ثم ورجوليَّتها. ُقوَّتها مثل يف لصوٍت
إذ باملرة؛ اسطامبوليل وال سيكا وال ا مدٍّ ليس والغناء يُغنِّيها. التي املقاطع نفس وُمؤلِّف
يعتمد سليًما، فبقي خم الضَّ الِقطاع هذا إىل أبًدا أثرها يصل لم الرشقية الرتكية املوسيقى
مائة مرصٌي أنه الكربى ميزته ولكن السبك، جيد أو جميًال يكون ال قد مرصيٍّ نغٍم عىل
بَِقيَت التي الطبقات إال له يَطَرَب أن يمكن وال هذا، شعبُنا إال يَفِرزه أن يمكن ال املائة يف
م. ُمنغَّ نَْظم ُمجرَّد ليس أيًضا وهو غرب، أو رشٍق مع تتفاَعْل ولم تَتأثَّْر لم خالصة مرصيًة
يؤمنوا حتى بَطٍل هيئة عىل ِلُمستمِعيه يبدو أن عليه إن فقط. ًها ُمرفِّ ليس هنا امُلغنِّي إن

معه. ويتفاعلوا به
بمسألة ا جدٍّ واٍع إنه وحده، به خاصة ظاهرٍة مع املزايا هذه كل دراع أبو يف ووجدُت
املوهوم وجوده يستعمل أو يستعمله فهو قطعه ورغم ِللحظة، ينساه ال املقطوع، ذراعه
اإلعجاب يَستِدر وأحيانًا اإلشفاق، ويَستِدر يَتجربَّ وأحيانًا به، يُهدِّد السالح يكون ما كأقوى
معه قضيتُها التي الطويلة الجلسة ويف العاهة. هذه رغم بها قام بطولٍة قصَة يحكي حني
عىل تُخيِّم وإبقائها استحضارها يف دراع أبو ينجح التي الغائبة كالروح الذراع هذا َظلَّ
تفسريها وجدُت وبالكاد الظاهرة هذه ُكنه عن أتساءل ظَللُت ولقد إشارته. َرهَن الجلسة

نفسه. دراع أبو حياة قصة يف
سني قوي، لها باشتاق وكنت تانية بلد يف اجوزت أمي كانت يروي: له ولنستمع
أبويا ومرات … ال بن يا إال يقوليش ما وأبويا يزفوني حته كل يف والعيال سنني، ست
عىل أغنيها امه، يا فني انتي باغني: نفيس أالقي وأوعى الغيط يف بنفيس أنفرد كنت جبارة.
وأعيد أقولها أفضل بيقولها، املشهور املحلة مطرب الششتاوي مرة سمعت كنت نغمى
أهرب بقيت شوية كربت ملا يسمعني، وال يشوفني حد ما غري من رشط عىل بس فيها
ترضاش وما تجوعني أبويا مرات كانت واخدني. طابب أبويا أالقي أبص لها واروح

واخبيه. وراها من العيش أرسق ازاي فعلمتني تأكلني

ال��رغ��ي��ف س��رق��ت اب��وي��ا ع��ن��د ال��ل��ي أن��ا
أم��ي ع��ن��د ع��ي��ش ش��ح��ت ج��وع��ي وم��ن

∗∗∗
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ي��ه��رب��ن��ي ال��دن��ي��ا م ح��د رب ي��ا أس��أل��ك
ي��ض��رب��ن��ي ج��وزه��ا أالق��ي الم��ي أروح
ت��ط��ردن��ي م��رات��ه أالق��ي الب��وي��ا واروح
ق��رب��ن��ي ق��ل��ب��ه م��ن ال��ت��ق��ي��ه ح��ب��ي��ب م��ال��ي��ش

يركب كيف يعرف كاد وما الحال، هذه عىل الصغري دراع أبو قضاها سنوات وثالث
باب يف صادفه جرائد معلم ألول أعطاهما جنيهان ومعه القاهرة إىل هرب حتى القطار
الوحيدة ونزهته اليوم، يف قرًشا ١٥ ويكسب والجهاد األهرام يبيع معه واشتغل الحديد،
تنتصب حيث األحمدي سيدي بجوار يُقام شعبي َمولٍد إىل خميٍس كل يذهب أن كانت
فرقة ط ونقَّ ع تَشجَّ مرٍة وذات الشعبية. امُلسلِّيات تلك وكل واأللعاب والذكر الغناء حلقات
الناس وأعجب صوتًا، له أن يومها أحس يُغنِّيه. مواٍل يف ليصاحبوه ريال بنصف املزيكة
قرًشا ٣٠ مطلًقا به يحلُم يكن لم مبلٍغ نظري معهم يعمل أن الفرقة صاحب عليه وعرض
يف امَلوَّال جمهور عىل ويتعرف يغني البالد يف وساح وَقِبل الفرحة من طار اليوم. يف
مرة حدث أن إىل له، وِحفِظه اآلخِرين تأليف عىل أغانيه يف يعتمد كان ولكنه مكان، كل
اآلخر ويجعل يُسِعفه وال ينضب املنقول ِبَمعينه فيها أحس مبارزٍة يف آخر مغنٍّ له ودخل
دول ألرواحهم بيألفوا اليل هم ولد، يا إيه قلت دراع: أبو استفز حينئٍذ بسهولة. يكتسحه
ريال نص عىل واليمته ويكتب يقرا بيعرف راجل عىل وجيت البيت وروحت زيك؟ مش
وأألف، وأناحر أجائر الليل طول وقعدت اكتبه، بقي من يطلع اليل له وقلت قدامي وقعدته
واحد قام عابدين يف حارة يف بغني كنت مرة ويف ومشيت. الصنعة، مسكت ليلتها ومن
مقطوعة حتى أبو ده لفندي مني أعرف الزم وموتي أنا اجننت بجنيه، نقطني افندي
مطران، خليل املرحوم مني؟ ويطلع عليه سألت بحاله، بجنيه نقطني واليل مناخريه من
يخليني عشان وهبي ليوسف كرت يديني منه واطلب إيده عىل أبوس عليه جري طلعت
يف وطلعت واداني، األفالم، يف بيغني أيامها كان العربي محمد ألن أفالمه من فيلم يف أغني
كالم. مفيش املحلة بتاع الششتاوي هو أستاذي إنما شوية، واسع عىل بقى واتعرفت أفالم

فغنى: للفنان، مفهومه عن دراع أبو سألُت

ح��ال��ه��م ع��ل��ى غ��ن��وا ال��غ��رام والد م��س��اك��ي��ن
ح��ال��ه��م ع��ل��ى وال��ف��ي��ن س��ه��ر ال��ل��ي��ال��ي ط��ول
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ح��ال��ه��م ع��ل��ى ت��ع��دي��د ك��الم ل��ل��ن��اس ب��ي��غ��ن��وا
ح��ال��ه��م ع��ل��ى ال��ن��اس ت��س��ي��ب ن��اس ف��ي��ه ري��ت وي��ا

الفن؟ هو ما دراع؟ ابو يا الفن

ل��ل��ن��اس ع��الج ك��ل��ه ه��ب��ه أص��ل��ه ال��ف��ن
ال��ن��اس ي��س��ت��س��ي��غ��ه��ا م��وس��ي��ق��ى وال��ل��ه ش��ع��ر م��ن
ال��ن��اس أع��ال��ج وداي��ر م��ج��روح ج��س��م��ي وأن��ا

عن تتحدث األغلب يف التي إنها فقال شعبنا، يُؤثِرها التي املعاني نَوِع عن وسألتُه
يُنِشده: راح بموَّال مثًال ورضب املايل، والحظ الظلم

(ج��ب��رن��ي) ج��اب��رن��ي ال��دار ت��ع��ال��ى (م��ج��ب��رات��ي) ج��ب��ار ي��ا ط��ب��ي��ب ي��ا
ج��اب��رن��ي إي��ه م��واج��ع��ك إي��ه ج��رى ل��ي ق��ال ق��ام
ج��اب��رن��ي م��ت��ل��وف ع��ض��اي ش��وف ل��ه ق��ل��ت أن��ا
ردي ال��دي��ار وع��ل��ى ال��ن��ار ب��ي زادت
ردي ط��ع��ام ص��ب��ح وأه��و س��ي��ئ وال��ح��ظ
ردي ح��ب��ي��ب ق��ل��ة م��ن ذل��ي��ت ن��ف��س��ي ع��ل��ى
ج��اب��رن��ي ال��ع��ي��ش وأك��ل ض��دي وخ��دم��ت

ل، التجوُّ حظر أيام من الثورة، قبل من فقال السيايس، للشعر يتجه بدأ متى سألته
املقطع: هذا غنَّى وكَمثٍل

م��ق��ف��ول��ة؟ واألف��ك��ار ف��ن اق��ول ح إزاي
ف��ول��ه م��اء الق��ى م��ش وان��ا ش��ه��د ت��اك��ل ال��ن��اس
م��ق��ف��ول��ة م��ص��ر ت��الق��ي ت��س��ع��ة ال��س��اع��ة وم

130



حرية؟ عندنا هل يتساءل: أمريكي

أستاٍذ من أنها وجدُت فَضضتُها حني أمريكا، من ضخمة رسالًة األسبوع هذا يُت تلقَّ
مناقشاٌت بيننا وجرت هناك، قابلتُه قد كنت األوسط، الرشق بأمور مهتم كبرٍي جامعيٍّ
التي القليلة االنطباعات عىل ا وردٍّ تعليًقا وجدتُها الرسالة أحيان. يف الحدة درجة بلغت
«تعليق» إنها أقول حني كثريًا الواقع من ف وأُخفِّ عودتي، لدى املتحدة الواليات عن نرشتُها
كثريًا لوًما صاحبها ويَلوُمني كتَبُت ما بشدٍة تنُقد غاضبة، رسالٌة أنها فالحقيقة «رد» أو
ُمتحيًزا. تحاُمًال هناك األوضاع عىل وتحاملُت الحقيقة، عىل تجنَّيُت قد رأيه يف أني باعتبار
القارئ أمام وأضعها الكبري األمريكي ف امُلثقَّ هذا رسالة أنُرش أن ِبُودِّي كان وكم
لدينا أن الجامعي األستاذ لهذا أثبت لكي إال ليشءٍ ال أنرشها عليها، للرد تمهيًدا العربي
والحيز طويلة الرسالة أن لوال بالهجوم، وال بالنقد نضيق ال وأننا للنرش، واسعة حريًة
عىل أجرؤ ال أني يعتقد التي تلك خطابه، من ِفقرًة سأختار ولكني يسمح، ال صيل امُلخصَّ
يف واألساتذة الطلبة تظاهر لقد فيها: يقول والتي العربي، العام الرأي عىل عرضها ُمجرَّد
عندكم الطلبة ال أنه أعتقد ولكني فيتنام يف األمريكي» «العمل ضد بها أعَمل التي الجامعة
نيويورك ويف اليمن. يف امَلوِقف تجاه اليشء بنفس يقوموا أن يستطيعون األساتذة وال
رئيس يهاجموا أن املرصيون يستطيع فهل جونسون، الرئيس الناس من عدٌد هاجم

دولتهم؟
صورَُّت أني باعتبار كتبته ملا نقده مجال يف التحدِّي هذا األمريكي األستاذ ويُوِرد
العربي رشقنا يف السائد لالتجاه إرضاءً أو تملًُّقا السواد، بالغة صورٍة يف األمريكي املجتمع
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هذه امُلسبَقة النظر لوجهة أخضع أن إال أستطيع ال أني وباعتبار أمريكا، عىل الهجوم يف
ولكني العيوب، من خالية املتحدة الواليات أن أزعم ال إني قائًال: ويستطرد أكتب. فيما
وهذا الحرية، بمطلق ونُناِقشها أنفسنا، عن عيوبنا نُخِفي ال أننا يف عنكم نختلف إننا أقول

عيوبنا. كل وإصالح مشاكلنا كل لحل الوحيد الضمان هو
والداِعني مبعوثِينا بعض مثُل هذا يف مثلُه يعتقد، الجامعي األستاذ هذا إذن، حسٌن
قدرة هو ما، بلٍد يف الحرية النتشار الوحيد املقياس أن الحر، الربملاني النظام إىل منا
فيها. السياسية األوضاع أو حكوماتهم رؤساء نقد عىل األفراد أو البلد هذا يف الجماهري
عن البُعد كل بعيدٌة الحقيقية الديمقراطية أو الحقيقية الحرية أن عن النظر وبرصف
كل عىل أُردُّ دائًما كنُت هذا يف حتى ولكني الحرية، ملفهوم التافه السطحي املقياس هذا
إن بقولهم إحراجي ُمحاولِني بلدنا، يف األوضاع عن بشدة يناقشونني كانوا الذين هؤالء
عليهم أَردُّ كنت عنه، التعبري حق يملك أو يستطيع وال رأيه قول من ممنوٌع منا املواطن

علنًا. يجري مرص يف الحكومة نقد وإن صحيح، غري هذا إن بقويل
للمسئولني وقصصنا ومرسحياتنا ومجالتنا جرائدنا يف نقرؤها التي النقد كمية إن
يف ما وكل العالم صحف من صحافة أية يف مثلها يُوَجد ال الحياة، أوجه ولكافة عندنا
هنا األوضاع تصوير تُحاِول والتي الخارج يف عنا تُشاع التي اإلشاعات من جزءٌ أنها األمر
ها غريه، وللكثرِيين األستاذ لهذا أُقدِّمه عميلٍّ وكدليٍل الحقيقة. عن بعيًدا ظامًلا تصويًرا
تُوَجد ال إذ رقابٍة وبال يرى، كما تامة بحريٍة أنرشها رسالته، من الِفقرة تلك أنرش ذا أنا

ُصحفنا. عىل رقابٌة
لو الدولة رئيس تهاجم أن مرص يف الجماهري تستطيع هل يتساءل: الكاتب إن
جونسون تهاجم والديمقراطية» الحرية «قلعة املتحدة الواليات يف الجماهري إذ أرادت؛
الجماهري وأن الحرية، ُمقيَّدُة مرص يف الجماهري أن عىل دليًال هذا من متخذًا وسياسته؟

الحرية. ُمطَلقة أمريكا يف

الحرية باء ألف

هو ليس الحرية قضية باء وألف القضية، باء ألف يتجاهل هذا يف األمريكي األستاذ إن
الرئيس أو امللكة ويهاجم سكوير واشنجطن أو بارك هايد يف يقف أن الشخص قدرة
أن عىل الرأي هذا وقدرة عنه، يُعربَّ حني الرأي فعالية يف هي املشكلة ولكن جونسون،
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الذي السياحي العرض من جزء هي لندن يف بارك هايد زاوية إن التنفيذ. موضع يُوَضع
ولكن، الرأي، لحرية نماذَج عىل الناس فيه «يتفرج» مكانًا باعتبارها لندن بلدية به تهتم
أمكن هل الربيطانية؟ السياسة ة دفَّ تغيري يف ما دوًرا خطباؤها أو هايدبارك َلِعبَت هل
فاآللة مطلًقا يحُدث لم حقيقية؟ سياسيٍة قوٍة إىل يوم يف تتحول أن هذه القول لحرية
أن دون الربيطانية االستعمارية املصالح إطار يف دوًما تتحرك االستعمارية الربيطانية
تمتع رغم أنه بدليل أكذوبٌة األمريكية والحرية بارك. هايد ُخطباء ِبَهبَْهبِة ِلَلحظٍة تعبأ
ال والحقَّ الرأي هذا فإن عنه، والتعبري رأيه قول يف ه بحقِّ الدستور نصِّ حسب الشعب
حريًة األمريكي املجتمع يف الحرية كانت فلو األمريكية؛ السياسة عىل ُمطلًقا لهما أَثَر
ومع الفيتنامية. الحرب ضد األمريكي الشعب فأغلبية فيتنام؛ يف الحرب َفت لتَوقَّ حقيقيًة
فالحرب الحرب بإيقاف وتُطالب مساءَ صباَح تُناِدي التي الكثرية األصوات ومع هذا،
وتَقذف الشمالية فيتنام ترضب طريقها يف ماضيٌة األمريكية االستعمارية واآللة مستمرة،
الشعب برأي شعرٍة ِقيَد تَحِفل أن دون الحرب أتُون إىل األبرياء الشبان من اآلالف بمئات

األمريكي.
األستاذ يريدنا كما — ليست وسياسته لجونسون األمريكي الشعب مهاجمة إن
خطأ عىل دليل ولكنها بالحرية، األمريكي الشعب تمتُّع عىل دليًال — نعتقد أن األمريكي

األمريكية. السياسة
أن أبًدا سببه ليس ولسياسته الدولة لرئيس املرصي الشعب مهاجمة عدم وإن
يُواِفق املرصي الشعب أن عىل دليل ببساطة ولكنه رأيه، إبداء يف حقه من ممنوع الشعب
الحكم يف عاًما عرش خمسة املرصية الثورة بقاء إن سياسته. النارصيف عبد الرئيس ويُؤيِّد
دليٌل ولكنه معارضيها، وتَسَحق بالقوة ُوجوَدها تَفِرض الثورة هذه أن عىل دليًال ليس
أن الغريب إن حولها. والتفاِفه لها املطلق وتأييِده الثورة هذه عن الشعب رضاء عىل
وهي النارصوحده، عبد الرئيس آراء إال ليست املرصية الثورة أن ر تتصوَّ الغربية العقلية
الشعب هذا وأن املرصي، الشعب إلرادة ُمنفذًا إال ليس النارص عبد أن تفهم أن تستطيع ال
من «ممنوعة» ليست القاهرة يف الجماهري إن لها. «صانع» هو إنما للثورة «خاضًعا» ليس
وتُؤاِزره، النارص عبد حول تلتَف حريتها ِبُمطَلق ألنها ولكن الرأي إبداء من أو التظاُهر
الحياة معركَة قيادته تحت تخوض أن َمستعدٌة ولكنها فقط لتأييده مستعدًة وليست

نفَسها. واملوت
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اليمن ضد القاهرة يف نتظاهر ال ملاذا

بالنسبة ليست اليمن يف الحرب ألن اليمن؛ يف الحرب ضد تتظاهر ال القاهرة يف والجماهري
ليس اليمن يف املرصي الجيش إن األمريكية. للجماهري بالنسبة فيتنام يف كالحرب إلينا
اليمن يف املرصي فالجيش تماًما؛ هذا عكس الحقيقة إذ فيتنام؛ يف األمريكي كالجيش
فيتنام، يف األمريكي التدخل تكافح فالفيتكونج تماًما؛ الفيتكونج قوات كوضع وضعه
وحيث اليمن، يف الرجعي اإلمامي امللكي السعودي ل التدخُّ أيًضا يكافح املرصي والجيش
وامُلستشاِرين، الُخرباء له وتُرِسل وتُؤيِّده لفيصل األسلحة تبيع التي هي املتحدة الواليات إن
فيتنام يف أمريكا إن سعودي. ِبلثاٍم امُللثَّم األمريكي ل التدخُّ أيًضا نُكاِفح اليمن يف فنحن
ومصانعه مدارسه وتَسَحق الفيتنامي الشعب وتُعادي الجنراالت وحكم الرجعية تنارص
ضد الرجعية القوى مع فتتحالف الدَّور بنفس تقوم أيًضا اليمن يف وأمريكا وُمنَشآته،
املرصي، شعبنا كاهل تُثِقل الفيتنامي الشعب أعباء أن وصحيٌح والتقدُّم. الشعب قوى
شمال يف الشعب يحتمل كما ولكن الفيتنامي، الشعب كاهل فيتنام يف الحرب تُثِقل مثلما
وتضحياِته أعباءه هنا الشعب يحتمل فكذلك وشجاعة، بصٍرب الحرية رضيبة فيتنام
مثلما تماًما اليمن يف جيشنا ضد مظاهرات تَشَهد ال القاهرة ويف والشجاعة، الصرب بنفس
والحكومة هناك الشعب مشاركة ضد مظاهراٍت الشمالية فيتنام يف تشهد أن يمكن ال
رجعيٍّ أجنبيٍّ ٍل» «تدخُّ ضد وجودنا عن «ندافع» مثلهم فنحن الجنوبية؛ فيتنام لشعب

استعماري.
بها يشيد كان بالعكس النازية، ضد الحرب أمريكا دخلت حني يغضب لم العالم إن
هو ما لفرض املرة هذه تتدخل حني أمريكا عىل ويحتج يغضب العالم ولكن ويُؤيِّدها،
العالم» «سالم عن تُدافع أمريكا إن رسالته يف يقول األمريكي األستاذ إن النازية. من أَبشُع
فيتنام، يف األمريكية املصالح عن تُدافع أَوضَح بمعنًى أو «الحرية»، عن تُدافع وأمنه،
إذ أكذوبة؛ هذه أن ترى األمريكي، الشعب جماهري نفس حتى كله، العالم كان إذا ولكن
الشمالية فيتنام حاوَلت أن يحدث ولم فيتنام، يف مهددٍة أمريكيٍة مصالَح أية هناك ليست
كانت إذ الصحيح؛ هو العكس إن بل مصالحها أو أمريكا عىل الهجوم الصني حاولت أو
هو وإنما أمريكا عن دفاًعا ليس فيتنام يف يحدث ما أن تعتقد األمريكي الشعب أغلبية

خبيثة. مغامرٌة
العملية فإن والحرية الديمقراطية ورغم هذا، يرى نفسه األمريكي الشعب كان إذا
إفالس عىل دليٌل بعده ما دليٌل هذا يف أليس قوتها، بأقىص وماضية ومستمرٌة قائمٌة
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الرأسماليون توىل قد الرأسمالية الحرية مفهوم حتى أنه وعىل األمريكية الديمقراطية
جوفاء؟ كلمًة أصبح بحيث ُمحتواه كل وسلب تمزيقه أنفسهم

الخروج يُحاول املتحدة الواليات رئيس بدأ حني الذين الرأسماليِّني هؤالء نفس
الحقيقية، األمريكي الشعب إلرادة منفذًا يكون أن يُحاول سيطرتهم، ِربَقة من بالشعب
الظهر ِعزِّ ويف عينك، عيني قتلوه، والديمقراطية الحرية إىل املضمون يعيد أن يُحاول

غابة. يف وكأننا
أهي الحكم، دفة تُسريِّ التي َمن إرادة هو: بلد أي يف للحرية الوحيد املقياس إن
الشعب إرادة أن فواضٌح الفئات؟ من ما فئٍة أو ما طبقٍة إرادة أم الحقيقية الشعب إرادة
فليس الحكم هذا ضد الناس تظاهر فإذا أمريكا، تَحُكم التي اإلرادة هي ليست األمريكي
يف الناس يتظاهر لم وإذا الناس، من قليلٍة فئٍة ملصلحة ُمعطِّلة الشعبية اإلرادة أن معناه
معناه ولكن التظاُهر يف الحق مسلوب الجمهور أن معناه فليس حكومتهم ضد القاهرة

حكومتها. سياسة إرادتها وبمطلق قلبها من تُؤيِّد، الناس أن
للفرجة، حرية فاعلية، بال الرأسمالية البالد من غريها ويف أمريكا يف الحرية إن
إذ حقيقية؛ فحريٌة عندنا الحرية ا أمَّ العامة، امليادين ويف الجرائد صفحات عىل تجدها
أكثر تفعل ال وحكومتنا وأوضاعها، بالدنا سياسة عىل حقيقيٍّا انعكاًسا منعكسًة تجدها
الَغربيِّني السياسيِّني امُلعلِِّقني كل ألتحدَّى وإني الشعبية. اإلرادة هذه وتنظم ذ تُنفِّ أنها من
إرادة ضد أصحَّ بمعنًى أو شعبنا إرادة ضد الحكومة به قامت واحًدا عمًال يل يذكروا أن

غالبيته.
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النرش باب أن الوحيدة شكواهم وفاِنني وكتابًا أُدباء أُقابل وأنا املاضية الشهور َطوال
ناًرشا اليوم يجدون ال الكتب وإصدار التأليف يف طويٍل تاريٍخ بعد وأنهم أمامهم، ُموَصد
بدأُت فشيئًا شيئًا ولكني األمر، أول فرديٍة كظواهَر أَخذتُها كتابًا. لهم يخرج أن يقبل

عامة. ظاهرٌة أنها أُدِرك
الذين الُكتاب من كاتٍب من بأكثَر التقيُت حني إال الوضع بخطورة أوقن أبدأ ولم
هم بهم فإذا نرش، بأزمة يُصابوا أن ومكانة شهرة من بلغوه ما كل بعد أتصور أكن لم
أحدهم تنازل وإذا كتبهم، طبع يرفضون النارشون املشكلة؛ نفس من يعانون اآلخرون
يدفع أن يشرتط أحيانًا بل للكتاب، أجٍر عىل يحصل أالَّ منهم الكاتب عىل يشرتط وقبل
الحال بل له، كتاٍب إصدار يقبل حتى ًما ُمقدَّ املال من مبلًغا يأخذ» أن «ال له املؤلف
قد بانتظاٍم تصدر كانت التي الكتب من كثريًا لوَجدَت حولك تلتف لو أنك إىل وصل قد

الزوال. إىل طريقه يف اآلخر والبعض تماًما، اختفت
لرعاية أُنِشئَت التي الهيئات انتباه تسرتعي أن مفروًضا كان خطرية غريبٌة ظاهرٌة
أن عِلمَت إذا تُصَعق، تكاد بل تُدَهش، هذا من أكثر تفعل. لم ولكنها والتأليف، الثقافة
الكتب وجعلت النرش أَوقَفت التي هي الخانقة، األزمة يف السبب هي نفسها الهيئات هذه
هذه َفِهَمت لقد بسيطة. فاملسألة السبب هي كيف ا أمَّ حياتنا. من تختفي تكاد امُلؤلَّفة
الثقافة رعاية إىل الطريق أن واإلرشاد الثقافة ووزارة والتعليم الرتبية وزارة يف الهيئات
الثقافية الكتب ترجمة أجل من ضخمٍة تناُفٍس حركِة يف الدخول هو وتشجيعها والفكر
مع تَتِفق هذا أجل من وهي زهيدة، بقروٍش وبيعها األجنبية اللغات عن ونقلها املختلفة

السعر. فروَق هي وتتحمل األرباَح عليهم وتُغِدق الناِرشين
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بوزارة الثقافة إدارة كتاب، األلف مرشوع الهدف؛ هذا حول تتنافس هيئٍة من وأكثر
القومية، النرش دار الثقافية، الكتب سلسلة اإلرشاد، بوزارة الثقافة إدارة والتعليم، الرتبية
هيئاٍت من ماذا أعلم وهللا واآلداب. الفنون لرعاية األعىل املجلس عاملية، رواياٍت سلسلة
األجنبية اللغات عن والنقل الكتب سعر خفض يف اآلخر يُنافس منها كلٌّ أيًضا، وإداراٍت

تُصِدرها. التي الكتب بعدد التباهي ويف اتَفق كيفما
زهيدة، بأسعاٍر له وبيِعها الكتب ترجمة عىل الشعب أموال ننفق أن جميل يشءٌ
تدفعهم بطريقٍة امُلرتَجمات، نَْرش ِدي ُمتعهِّ إىل الناِرشين تُحيل بطريقٍة هذا نفعل أن ا أمَّ
حماقة؛ يَُعد الكتب هذه أمثال فنَُرش امُلؤلَّفة، العربية الكتب نرش عن ُكليًة االنرصاف إىل
والربُح الهيئات، هذه تُصِدرها التي الكتب أسعار إىل بالقياس ا جدٍّ مرتفًعا يُصِبح فسعرها
تلك، أو الهيئة هذه تُكلِّفه حني بينما هو، بنقوده يُغاِمر هنا النارش ألن مضموٍن غري فيها

واألرباح. التكاليف له هي تدفع
انتشاُر هي األمور، إليه آلت الذي الخطري الوضع هي الحتمية النتيجة باالختصار.
مكاتِب أدراج يف للطبع ة امُلَعدَّ الكتب وَوأُد وقتلُها التأليف حركة وموُت امُلرتَجمة الكتب
إىل دفًعا وَدفُعه جمهوريتنا يف امُلؤلِّف أمام القاهرة أبواب إغالُق النتيجة أصحابها؛

امُلؤلَّفة. الكتب لنرش مفتوًحا يزال ال املجاُل حيث بريوت يف الناِرشين
النتيجة تلك اعتبارهم يف وَضعوا قد الهيئات هذه عن املسئولون كان إذا أعرف ال
ما ولكن هذا، فاتهم أم الرخيصة، امُلرتَجمة بالكتب السوق إلغراق خطَّتهم يرسمون وهم
فروع ترجمة إن عليه. السكوت يمكن ال وضٌع السياسة هذه َخلَقته الذي الوضع أن أعلمه
َقتْل ولكنَّ ، شكٌّ ذلك يف ما جليٌل عمٌل العربي القارئ ُمتناَول يف وجعلها املختلفة الثقافة

أيًضا. شكٌّ ذلك يف ما مشنٌي عمٌل الطريقة بهذه امُلؤلَّف العربي الكتاب
ألَمٌر إنه للرتجمة. عاصمٍة إىل تتحول أن نُريدها وال التأليف عاصمَة القاهرة ظلَّت لقد
وكتبنا قصصنا ومجموعات ورواياتنا شعرنا دواوين كل تُصبح أن مًعا وُمخِجٌل ُمحريِّ
األدب فيه ثورتُنا تُويل وقٍت يف هذا ويحُدث بريوت. عن تَصُدر واألبحاث والدراسات للنقد
نتيجة أتكون والوزارات. املجالس الغرض هذا أجل من وتُنِشئ الكربى، ِعنايتَها والتأليف

التأليف؟ حركة عىل التضييق هذا والوزارات املجالس
حاول إذا وهو كاتب، أيُّ كاتبنا، يفعل ماذا نفعل؟ ماذا السادة: أيها يل قولوا بربكم،
املجلس وجد الشعر قول حاول وإذا الوضع، هذا يحكمها الظهور مجاالِت وجد الظهور
بشعره؟ أو به يعرتفون ال العقاد، األستاذ وسكرتريها به الشعر ولجنة لآلداب، األعىل
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ظهوِر وعن املجلس، يف املرسح عن مسئوًال أباظة بعزيز له جاءوا مرسحيًة أَلَّف وإذا
تارًة الرفيع األدب وباسم تارة، اللغة باسم مرسحيًة ِليُلقي القومية، الفرقة يف املرسحياِت

أخرى؟
الُكتاب ومؤتمرات عليه، محرَّمة واألدب الكتابة ولجان كاتب، أيُّ كاتبنا؟ يفعل ماذا
يشءٍ وكل واملؤتمرات، واللجان والجوائز والهيئات، املجالس ُموظَِّفي عىل قاٌرص حضورها
يفعل ماذا عداه؟ من لكل بسخاء ممنوٌح الحق، املنتج األديِب عىل ممنوع باألدب يتعلق
وجهه؟ يف تِقَف أن إال تفعل ال وتدفعه ِلتُساِعده أُقيَمت التي الهيئات هذه وكل الكاتب،
الظهور؟ وبني بينه تحول كتابه حدِّ إىل َوصَلت قد والرعاية كاتب، أيُّ كاتبنا، يفعل ماذا

كاتب؟! أيُّ كاتبنا؛ يصنع ماذا عليكم، باهلل
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الرسام الثالثة: أبعاده مع عشت جاهني. صالح لغز أَُحلَّ أن املايض األسبوع خالل حاَولُت
الخالف بذور يبذر أن فيه وحاول الخري صباح يف هو كتبَه ما وبرغم واملمثل، والشاعر
صالح شعر بني التناُقض أشكال وإيجاد املقارنة ُمحاَوالت وبرغم الثالثة، أشخاصه بني
وتتشابك تتعقد امُلثلَّثة صالح مواهب أن وَجدُت ل وتأمُّ دراسٍة بعد أني فالحقيقة ورسومه،

متماسك. واحٌد كلٌّ أنها معها تُدِرك بطريقٍة
بكتلته — فشخصه يمثل؛ وهو شاهدتَه إذا إال صالح لغز تُحلَّ أن يمكنك ال وأنت
شخصيته مفتاح صالح يُعطيك وساطة، أو مانٍع دون إليك تنتقل حني بانفعاالته — الحية
ُمحملٌة وُخطوَطه كلماِته أن تُِحسُّ رسومه، ل وتتأمَّ شعره تقرأ حني إنك موهبته. ورس
مجرد ليس شعره إن بمفرده. الرسم أو بمفرده الشعر حدود تتعدَّى تعبرييٍة بشحناٍت
ه تُِحسُّ ال والُكل كل، من جزءًا تلك أو بهذه تُِحس إنك رسوم، مجرد ليست ورسومه شعر،

مثَّل. إذا إيَّاه يُعطيك وهو بُكله، صالٌح لك أعطاه إذا إال
عىل ليعتمد لنفسه يكتبها أدوار وكأنه أمامك، أنشده إذا إال يتكامل ال صالح شعر إن
الكاريكاتري يَخِرت لم أنه إيلَّ ويُخيَّل يُمثِّلها. حني كامًال تعبريًا معانيها عن التعبري يف نصفها
الكثرية الجسِدية والتشبيهاُت املرسوم، الكوميديا فن أو الكوميدي الرسم فن فهو عبثًا،
أيًضا شعره يف فهو «التمثيل»؛ إىل نَزعٌة هي ما بقدر د» «التجسُّ إىل نزعة ليست شعره يف

بالجسد. َمرسٍح خشبِة عىل وكأنه ، يُعربِّ
كأهداف كبريٌ ضخٌم وهدفه تمثيل، ُمؤلُِّف ولكنه فقط، ممثًال ليس تمثيله يف وصالٌح
موهبته يف هو إذ عنه؛ والتعبري عرصنا تمثيل إىل يهدف إنه الكبار. التمثيل ُمؤلِّفي
أكاد ومعناها، الكلمة مضمون بكل معاٌرص فناٌن املمثلة الرسامة الشاعرة الضخمة
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بساطتنا ُكلِّ عن يُعربِّ لكي يُضاِرعه من أجد ال — وبيئتنا عرصنا أستعرض حني —
امَلرح وظاهرنا الظاهر، وُحزننا الخفي وَمرِحنا البسيطة، ُعَقدنا وكلِّ دة امُلعقَّ الحارضة

بنا. عرصنا وُسخرية بعرصنا ُسخريتنا وكل الحزينة، وأعماقنا
عن يُعربِّ هو هدفه. هذا من ويجعل بعينها عاطفٍة عن يُعربِّ تَجُده ال أيًضا، وكالِكبار
ن ويُلوِّ يَمُزجها خام كموادَّ واألفكار العواطف يستعمل إنه االكتئاب، أو املرح أو الحزن
والرقة، والتفاؤل الحزن من أكرب هو عما بها يُعربِّ أن ِليستطيع وخطوطه كلماته بها
شارلينا ليكون صالح ينقص ما كل املعارص. إنساننا عن — وبالذات — اإلنسان عن
بشعره نفسه، لها يُِعدُّ — يدري أن دون — كان التي الخارقة باملوهبة يُؤِمن أن ونجيبنا،
صالح شاهدُت وحني التمثيل، يف امُلنتَظر َمهِديَّنا نرتقب طويلًة مدًة َظَللنا لقد ورسوماته.

فرًحا. عيني دمعت جاهني
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املجلس منرشفة

وال املايض، األسبوع خالل األمة مجلس ُمناَقشاِت — امُلواطِنني من كغريي — تتبعت
يُسطِّرون الُجدد نُوابُنا انربى أن أعَجبَني فقد األمل؛ َخيبة ببعض أُِصبُت قد إني أقول
الرد؛ من عليهم أُشِفق ُكنُت وقد الوزراء. رئيس صربي عىل السيد بيان عىل تاريخيٍّا ا ردٍّ
بها نحتفظ بأن جديرة خطريًة سياسيًة وثيقًة ذاته حد يف يُعتَرب شامٌل جامٌع فالبيان
عهُدها انتهى قد العرش» «خطب وأن العلم، عرص وشعبًا حكومًة دخلنا قد أننا عىل دليًال
امُلوَجزة والبيانات الدقيقة التقارير ُخطب األرقام»، «ُخطب عرص يف اآلن وأننا األبد، إىل

ومرساتنا. لحياتنا الشاملة والنظرة
أعترب أزال ال ُكنُت وإن الشمول، أمكنه ما شامًال النظرة، لتلك ًال ُمكمِّ جاء الرد ولكن
للتعجيل اندفاًعا أكثَر كان املجلس، بيان من واشرتاكيًة ثوريًة أكثَر كان الحكومة بيان أن
من مزيٍد يف وطمًعا األناة إىل َميًال أكثَر النواب رد كان ما بَقْدر الكاملة االشرتاكية بعرص

حياتنا. يف ساريًة تزال ال التي الفردي اإلنتاج أشكال لبعض املكاسب
االشرتاكي يقف وأن حدث، ما ر أتصوَّ أن أستطع ولم املناقشاُت، ذلك أعقب وقد
الخاص القطاع عن يتحدثان حافظ علوي «الثوري» واالشرتاكي الغندور، حلمي «القديم»
يف املسألة إن عليه. ملحكوٍم الحكم تخفيف يلتمسان أو مظلوٍم عن يتحدثان وكأنهما
رضورة إلثبات محاولًة وليست العام، والقطاع الخاص القطاع بني مفاضلًة ليست رأيي
استمراًرا تُعتَرب النمط هذا عىل املناقشة أن رأيي يف املشكلة إنما الخاص، القطاع وحتمية
املهمة للمسائل ترًكا تُعتَرب الشعبية، القوى مؤتمر يف َحدثَت التي الجزئية للمناقشات
خط هي ليست جانبية فرعيٍة مناقشاٍت يف املواطِنني وإغراق مسائل، أهم الخطرية،
بَضَع ليست االشرتاكية ثورتنا إن االنطالق. مرحلة إىل دفعه نُحاول الذي األسايس حياتنا



الستينات جربتي

وحده وللحظ آخر، بعدٍد تَحيق خسائَر ِبضع مقابل املواطِنني من عدٌد بها يحظى مكاسب
املكاسب. تنهال من وعىل الخسائر تَحيق بمن يحكم أن وللنصيب

أو العدل توزيع مجال يف لسنا فنحن هناك؛ وعدًال هنا ظلًما ليست اشرتاكيَّتنا إن
نحن قطاع. ضد قطاٍع تدعيم محاولة وال ذاك من هذا إنصاِف مجال يف ولسنا الظلم،
وتدعيمها االشرتاكية تحقيق مجال يف زلنا ال نحن االشرتاكية. أرباح توزيع مجال يف لسنا
خَطونا َمن قَدم عىل لنرى ت نَتلفَّ أن السخف من بل العبث من بطريقٍة قواعدها وإرساء
ليس واملهم القومي بميثاقنا جاء ما تطبيق بسبيل إننا ذاك. أو القرار لهذا تألَّم ومن
مستشفى، إقامة أو تُرعة حفر ليس الصفراء، الذُّرة سعر ليس التطبيق، هذا جزيئيات
هو املهم النظرية، هو املهم الخطَّة، هو املهم املصانع. توزيع أو الِخدمات يف النقص ليس

«كيف». وليس «ملاذا»
بأنظارنا االرتفاع إىل حاجٍة يف ونُوابًا، االتحاد يف وأعضاءً مواطِنني جميًعا، أننا أَعتِقد
حكمته. عن ونسأل له ونُعدِّ الخط هذا ونُناقش لحياتنا العام الخط فيه نرى مستوى إىل
املعركة هذه تكون أن ويجب لالشرتاكية، والتطبيقية التفكريية املعركة يف ِزلنا ال نحن
وليس كله، املرصي للشعب نُفكِّر كيف نتعلم أن يجب الشاغل. ُشغلنا هي وحدها الكربى
مسئوًال نفسه منا كلٌّ يعترب أن يجب كله. ملستقبله وإنما لقطاعاته أو لحارضه فقط
إىل جميًعا وُحريتِه وأمِنه وعمِله وِكسائه ِغذائه توفري عن مسئوًال كله، الشعب هذا عن
ماِضيَه نُمثِّل شعبًا، نُمثِّل نحن وإنما قطاعاٍت أو فئاٍت نمثل ال فنحن األبد؛ وإىل اآلن
النظرية وننُقد ونتعلم نُناقش كيف مستقبله، نُمثِّل كيف نعرف أن واجبنا ومن ه، وحاِرضَ
املستقبل وذاك الحارض هذا من ِلنصنع رها ونُطوِّ وندعمها ومستقبله حارضه تصنع التي

امليثاق. يف جاء مما حتى أَروَع شيئًا
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الثالثة القنبلة

املرسحية ملشاهدة وذهبُت يجب، مما أكثر ببساطة املوضوع أخذُت إني أقول أن يل بد ال
حدث الذي ولكن قديم. موضوٍع عن ناشئ مرسحيٍّ لكاتٍب ناشئٌة محاولٌة أنها ذهني ويف
ولقضيٍة ناضج عمٍل أمام نفيس وجدُت فجأًة تصويره. أستطيع ال يشءٌ املرسحية يف
لألستاذ الثالثة» «القنبلة مرسحية أُشاِهد وأنا شعوري هذا كان بالضبط حية. إنسانية
املرسح أن أُؤكِّد ولكنِّي حقيقي، هذا للمرسح. يكتبه عمٍل ُل أوَّ إنها مشعل. مصطفى
كيف يعرفون الذين ا جدٍّ القالئل من إنه وجديد. عميٍق كل الكاتب هذا من سريى املرصي
تيبتس الكولونيل عن الرواية هذه َكتبَت ملاذا سألته حني يكتبون. وماذا للمرسح يكتبون
يف عِشقُت لقد — قوله من عليه واحكموا — قال هريوشيما، فوق األوىل القنبلة ألقى الذي
لألستاذ ًصا ُملخَّ قرأُت وحني اإلسكندرية، إلذاعة برتجمته وُقمُت اإلغريقي األدب صغري
هذا بشخصية انفعلُت تيبتس عن صدر لكتاٍب الجمهورية يف نرشه بيربس الدين ضياء
أخطأ إذا ويقعدونها الدنيا يُقيمون اإلغريق كان لقد لنفيس: وُقلُت عميًقا انفعاًال الرجل
ماكبث جريمة وكل الشعور، لها يهتز مأساًة هذا من يفعلون وكانوا أُمه ج وتزوَّ أوديب
تراجيديته شكسبري صنع الجريمة هذه ومن عرشه ِليغتِصب ملكه وقتل امُللك يف َطِمع أنه
لم الذي الرجل قصة العرشين، قرننا يف مأساة كهذه قصٌة تصلُح ال فكيف املشهورة،
نسمة، ألِف مائة وشوه د ورشَّ قتل ولكنه فقط أفراٍد بضعة أو ملًكا يقتل ولم أُمه يتزوج
َوألِقها، بطًال ُكن له قالوا وبقنبلٍة وحده، قتلهم وأعصاب، ولحٍم دٍم من إنساٍن ألف مائة
كهذا موضوٌع يصلُح ال كيف االنهيار؟ أصابه ثم أشهر لثالثة بطًال وعاش فألقاها،
الطائرة طاقم من تسعًة أن ثبت لقد إذ دليٍل خري وحدها والحقيقة حديثة؟ تراجيدية
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األمراض ات َمصحَّ ودخلوا بالجنون أُصيبوا قد عرش اثنَي عددهم وكان القنبلة ألقت التي
ما كل عن الكتب واستوردُت ب وأُنقِّ أبحث نفيس وجدُت حتى يحدث هذا كاد ما العقلية.

املرسحية. هذه وَكتبُت بصلة، وحياته تيبتس إىل يمت
العاديِّني باملواطِنني حويل من ميلء واملرسح مكتمًال، ناضًجا ُقلُت كما العمل وجاء
ألقى الذي األمريكي الطائرة قائد عن موضوٌع كهذا؛ موضوٌع اجتذبهم الذين البسطاء
املوضوع اجتذبهم مضت. عاًما عرش تسعة منذ اآلخر هو بعيد يابانيٍّ بلٍد فوق ذريًة ُقنبلًة
املأساة هذه للغوصيف واملجيء وتسليتهم حياتهم لرتك دفعتهم درجٍة إىل ونُضجه بِصدقه
املستعد الرائع الطيب جمهوُرنا أكثَر أعجبني لقد فقط، باملؤلف أُعَجب لم إني أخرى. مرًة

ويتقبَّل. ويشارك ويعي يفهم ألن دائًما
الذي درويش فوزي وللمخرج وكتب، اختار الذي للُمؤلِّف حارٍة تحيٍة كلمة إنها
يف به فإذا األبد إىل أَخذَته قد السينما أن تصورت قد ُكنُت الذي رسحان وملحسن أتقن،
فهمها يف الَغور البعيدة امُلمثِّلة تلك نبيل زوزو وإىل ممتاز، َخشبٍة ُممثُل املرسحية هذه
جمهور امُلشاِرك؛ اس الحسَّ الغفري للجمهور آخًرا وليس وأخريًا تمثلها. التي للشخصية

الحبيب. شعبنا
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ناس يا إنسانية ة ذرَّ

يف أحراٌر وهم شكاواهم، نَِرش عن االمتناع من موقفي عىل الُقراء السادة بعض المني
تأكيدي فمع الباب؛ هذا يف نَرشتُها شكوى آخِر قصَة عليهم سأقص ولكني هذا، لومهم
إىل الحضور عىل صاحبها سالمة غايل صربي السيد أرص فقد األخرية أنها عىل وإرصاري
أن خائف أنه مفادها ا، جدٍّ طويلٍة أخرى، شكوى لتسليمي وثانيًا أوًال لشكري الجريدة
أسبوٌع يميض كاد وما واشتكى. جرؤ ألنه به بالتنكيل بها يعمل التي ات املهمَّ إدارة تقوم
وكانت يشء؛ موضوعه يف يتم لم لآلن أنه مفادها أُخرى شكوى يل أرسل قد كان حتى
إحالته يطلُب رئيسه إىل به تقدَّم طلبًا بها وأرفق صفحات، َسبِع من املرة هذه الشكوى
األعىل املجلس وَجدُت حتى أيام بضعة تميض كادت وما لعالجه. اآلن أذكرها ال جهٍة إىل
ل، ُمسجَّ خطاٍب الستالم الحضور مني ويطلب تليفونًا يل يدق واآلداب الفنون لرعاية
به وإذا سالمة غايل صربي السيد من به وإذا صفحات تسع من بالِخطاب وإذا وذهبُت
جزءٍ استبدال ويرجو املالية وزير إىل سيادته يتقدم آخر طلٌب بها َمرفٌق أخرى شكوى
أو املالية وزير لدى «الوساطة» أبذل أن ويُوصيني نفسه، عالج من ليتمكن معاشه من
خطابًا انتظاري يف وجُدت حتى البيت إىل أعود ِكدُت وما النقود، رصف الستعجال الخزانة

املعنى. بنفس منه آخَر مسجًال
القراء، من اآلالف عرشات من واحًدا قارئًا إال ليس سالمة غايل صربي والسيد
أقول إذ آسٌف فإني ضمريي سيُحرِّك امُلعذِّبة املطاردة بهذه أنه يعتقد سيادته كان وإذا
ممكٌن ضمرٍي أيَّ أن أعتقد ال بل بامُلطاَردات، إطالًقا يتحرك ال ضمريي إن ولغريه: له
أمام الباب يُغِلق الطريقة وبهذه يتحجر! أوىل باب من إنه الوسيلة، بهذه يتحرك أن
يف املكاتب فوق الجالسون الناس أيها طالح. عمٍل إىل الصالح العمل ويُحيل ا جدٍّ الكثرِيين



الستينات جربتي

أرجوكم، منه. وأنقذوني مرضه من الرجل هذا أَنِقذوا الخزانة، وزارة ويف املهمات إدارة
ف الترصُّ يملك الذي ذلك أنتم ضمريكم يتحرك أن أوالِدكم وَمعزَّة آبائكم برحمِة أستحلفكم
إنسانيٍة ذرَّة لديكم تُوَجد أال مرضه، من الخمِسني جاوز الذي الرجل هذا ويُنِقذ والنقود،

واحدة؟!
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أكتورا سسرت

دكتورة أنها أعتقد هكذا يُنَطق االسم َسِمعُت كلما كنت األمر، ل أوَّ أكتورا، سسرت
وأنها الحقيقة أدركُت الثالث اليوم من ولكني الدكتورة، األخت بلَقب ينادونها وأنهم
مثل طويلٌة بيضاءُ باملستشفى، املوجودات الراهبات كبقية راهبٌة ولكنها دكتورة، ليست
يف تستيقظ درجة، أقىص إىل الحركة خفيفة الوجه دسمة العيننَي زرقاءُ معظمهن،
جنبات بني يرتدَّد واسمها الليل، منتصف قبل تنام وال يوٍم كل صباح من السادسة

أكتورا. سسرت أكتورا، سسرت وَردَهاته، املستشفى
ُملَحقة محندقٌة صغريٌة والكنيسة الكنيسة، من أكتورا سسرت تأتي حتى أنتظر
تلمحهن النهار، يف ساحرة حمراءَ هزيلًة الشموع، أضواء فيها ترتاقص باملستشفى
كلما تُصِدر الطُّول ُمختلفة ُمجوَّفة نُحاسية أعمدٍة من امُلكوَّن جرسها ات دقَّ بعد يدُخلنها
عىل راكعاٍت نصف تلمُحهن املمر ومن خافتة، موسيقيًة نَغماٍت الخشبية بامِلطرقة ُطِرَقت
تجعلك معظمها، يف ساكنة خافتة صالًة القدس، وللروح وللعذراء للمسيح يصلني األرض

ومعنى. آخًر بطعٍم للمسيحية املسلم أنت تُِحس
عملها، إىل كلٌّ ينرصفن جميًعا هن ها الصالة، انتهاء بعد قادمة أكتورا سسرت هي ها
العمل وكأن وابتسامة، وصٍرب بدأٍب يعملن والعنرب، والغرفة واملنسج واملخزن املطبخ إىل
الشمال، أقىص الشمال، يف بلدهن تَرْكن الالتي األملانيات هؤالء هللا. فيه يقابلن عبادٌة
وإيمان، وتضحية صمٍت يف هكذا املرىض خدمة يف هللا يَعبُدن القاهرة إىل هنا، وَحَرضن
ترك عىل منهن كالٍّ تُرغم أن استطاعت جبارٍة قوى أية تُرى عليك. يُلِح بد ال والسؤال
منهن كلٍّ وراء أن نعتقد ب؟ وتَرتهَّ — كلية بالدها يف الناس وحياة — الناس حياة
حاَولَت مهما ِقصة، وشبابًا، صحة رة امُلتفجِّ هذه بالذات أكتورا سسرت وراء بد وال قصة،
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ًرا ُمقدِّ وتَِخر القصة هذه ستحرتم بد ال فِشلَت إذا حتى ولكنك تستطيع فلن معرفتها
بكل عمره، بكل ولكن عمره من بعاٍم ال اإلنسان ي يُضحِّ فلن التضحية؛ أمام ساجًدا
كما اإلنسان هو هذا بالضبط عقيدة. أو فكرة أو مبدأ أجل من ونُضجه وشبابه صباه
السوداء بأرديتهن أكتورا وأََخوات أكتورا، سسرت كائنٌة هي وكما اإلنسان، يكون أن يجب
الطويل، الكادِح وَدأِبهن الصامتة، وصالتهن الشاحبة، وبابتساماتهن املهيبة، البيضاء

أشكرك. أكتورا، سسرت
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هو كما أجده أن إال يشءٍ أي ع أَتوقَّ ُكنُت عاد، أخريًا ولكنه غيبته طالت الذي الغائب
صالح هو وهذا الرزين، البسيط الساحر واملنطق عر والشَّ املالمح بنفس دائًما كان وكما
املشهور بابه يف سنوات بضِع منذ اليوسف روز ُقراء من اآلالف َعرَفته كما حافظ
هذا من أهم ولكنه فقط، القلم مهنة يف وزمييل صديقي ليس وصالح الحياة». «انتصار
الِكرش الزميل ومعنا الطب كلية يف كنا عاًما عرش أربعة ومنذُ امِلَرشط، مهنة يف زميٌل
القناطر لصحة مفتًشا اآلن أصبح الذي الِعمالق القصة كاتب أحمد يرسي محمد الغضوب
الطويلة وجلساتُنا ناجي إبراهيم الدكتور باملرحوم املشرتكة عالقتُنا مًعا جمعتنا الخريية،

والحياة. والشعر الفن حول وَجوالته النِّقاش وَصوالت والتافرنا، إيزافتش يف
قرأُت «القصة» مجلة ففي القصة؛ طريق عن ت تمَّ بالذات حافظ بصالح وعالقتي
ع أُروَّ بي وإذا إله. نصف وكأنه كاتبها ر أتصوَّ ُرحُت «الذبابة»، اسمها دوََّختني قصًة يوًما
بل معنا، املجتمِعني أحد أن الطب كلية لطلبة مجلٍة إلصدار نجتمع ونحن أيام بضعة بعد
عيني أُصدِّق لم يومها الذبابة. قصة كاتب حافظ صالح هو عوًدا، وأرقهم جسًدا أضألهم
ويف الكلية نفس يف معي طالبًا بها ُجِننُت التي القصة كاتب يطلع أن مطلًقا رُت تصوَّ وال
أن أُصدِّق وكيف الروعة؟! بهذه قصًة يكتب أن مثله طبٍّ لطالب يَتسنَّى كيف الدفعة.
به َوصَلت قد تكون أن هذا من أكثر بل القصص؟ هواية نفس يُشاِركني آخر زميًال يل

«القصة»؟ مجلة يف إنتاجه نِرش حدَّ هوايته
الزمن يَعُرب أن لخيايل أمكن ملا ِشئُت، كيفما ر ِبالتصوُّ لنفيس سمحُت قد كنُت ولو
لسننَي طويلة عالقٍة خط سيُحدِّد مجلٍة إصدار أجل من االجتماع هذا أن ر يَتصوَّ وأن

عاًما. عرش أربعة من أكثر ُقلُت كما اآلن إىل بَلَغت مقبلة، كثريٍة
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أني املشكلة ولكن عاد، قد وابتسامته ولحمه بدمه حافظ صالح ذا هو ها واليوم
ُكتب أسلوٍب أبسَط أقرأ أن أخرى مرة يل يُتاح أن وإىل يكتب، أن إىل غائبًا أعتربه سأظل
الُحجج إيراد يف الشديد والذكاء لفظ، كلِّ اختيار يف املثالية الدقة مع املرصية، الصحافة يف
عن موىس حافظ أحمد الدكتور أستاذنا سألني امتياز طبيُب وأنا أني درجة إىل واألدلة،
وحني اليوسف، روز يف الحياة انتصار باب يكتب الذي مة العالَّ الحاذق الطبيب ذلك
املرشحة يف يزال ال كان أيامها بل يزال، ال طبٍّ طالُب ولكنه طبيبًا ليس كاتبها أن أخربته
واعترب يُصدِّقني لم موىس حافظ للدكتور هذا قلُت حني سنوات. ثالث للتخرُّج وأمامه
واإلقناع. التبسيط عىل الخارقة وُقدرتُه حافظ صالح بالضبط هو هذا ولكن، هزًال، كالمي
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بغداد

الِعز عاصمة بغداد؛ رأيس، إىل تتدافع كثريٌة خواطُر كانت بغداد فوق بنا تحلق والطائرة
وأَعنِف أَقرِب وصاحبُة الربامكة، واقعِة شاهدُة املنصور، جعفر أبي مجد حاِملة والخالفة،
واألعظمية الكاظمية ترتدد: وبإرصاٍر بقوٍة سِمعناها طاملا التي من أسماءٌ كانت تاريخ.
أَوسَع ما التي بغداد العراق؛ عاصمة بغداد الرشيد، ومعسكر الدفاع ووزارة والكرخ،
أن وشك عىل مرة ألول ذا، أنا ها الخناق. عليها ُضيِّق ما أكثر وما َحكَمت، ما وأَرحَب
وترتبط وتاريٌخ وُسمعٌة شخصيٌة — الحي كالكائن — لها عظيمة مدينٍة كل إن أراها.
أن بد ال العظيمة وكالشخصية والخفية، املنظورة الخيوط من بعرشاٍت منا كلٍّ ذهن يف

األمل. يخيب أن رهبة بالرهبة؛ املقرون وق بالشَّ للقائها ب تَتأهَّ وأنت تُحس
بغداد؛ يف كثريٌة واألضواء حل، قد املساء كان حتى بغداد شوارع يف نُصبح ِكدنا وما
حب يف تقع يجعلك الذي حَر السِّ بغداَد عىل أَضَفيا واألضواء والليل رخيصة، فالكهرباء
لها املدن باقي مثل ليست فهي بابها؛ يف فريدة مدينٌة وبغداُد نظرة. أول من املدينة
عدة تكون تكاد إنها واالزدحام. الحركة قليلة وضواٍح وحوافُّ مزدحم تجاري وسٌط
بعضها عن تفصلها وأحياء مدن واستقاللها؛ الخاص كيانها مدينٍة لكل يكون يكاد مدٍن
املأهولة األفدنة من املئات هذه لوجود لنَعَجب حتى الفضاء، األرض من واسعة مساحاٌت
وفيلالت؛ صغرية بيوٍت من ُمكوَّن املدينة ومعظم قليلة، والعمارات بغداد، مدينة قلب يف
وال تراٌم بغداَد يف وليس معقول، غريَ اتساًعا املدينة ُرقعة اتَّسَعت أن نتيجته كانت وضع
وحتى وعذوبة، رقة حديثهم فيفيض تُحدِّثهم طيبون، والناس هادئة، والحركة زحام،
حتى الفصاحة، من وكثرٍي الشعبية واألهازيج مة املنغَّ والُهتافات عِر بالشِّ تحفل ُمظاهراتُهم
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العابس الوجه اآلخر، الوجه تُصدِّق أم وتراه، تَلَمسه ما أتُصدِّق وتحتار: هذا بعد لتَعَجب
الشعب؟ لهذا الغاضب

تدرس وتبدأ االستطالع، وحب والتفرُّج السياحة إىل نهمك يشبع حينما أكثَر وتحتار
أوضاٍع أمام نفسك تجد ألنك تحتار والعراق. بغداد يف واالجتماعية السياسية األوضاع
ومتنافرة ومختلفة ومتالقية ومتشعبة متضاربة تياراٍت وأمام التعقيد، غاية ُمعقدٍة
بالعالمات املليئة الخريطة تفهم تبدأ أن قبل طويل زمٍن مرور من بد ال بحيث ومتآلفة

والرموز. التاريخية والحفائر والشعارات
والقومية الفئوية للتقسيمات كبريًة أهميًة يعطون وامُلعلِقني الباحِثني من وكثريٌ
والعرب األكراد وبني نة والسُّ الشيعة بني وعميقة فاصلة خطوًطا ويضعون العراق، يف
السطح، من أَعمَق إىل تذهب الخطوط هذه أن أعتقد ال ولكني والرتكمان، واألشوريِّني
يف وخطرية رئيسية سمًة العصور مر عىل ِفيه ولُِمثقَّ العراق يف للشعب أن األمر يف ما ُكل

للتقسيمات. الحاد الشكل هذا للصورة تُعطي التي هي نفسه، الوقت
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ورجل والكوفة، وكربالء النجف يف املقدسة العتبات نزور ونحن الخاطر يف جاء ولقد
الفضة، من بسياج وامُلحاط عيل بن الحسني فيه استُشهد الذي املكان يُرينا العتيد الدين
عليه وا انقضُّ أن لبثوا ما ثم ِلُمناَرصته املدينة من الحسني استدَعوا قد كانوا الكوفة وأهل
رون. ويُكفِّ تلك فعلتهم عىل ينَدمون وهم هجريٍّا قرنًا عرش أربعة من أكثر ولهم وقتلوه،
والعقائد؛ املبادئ بلعنة يُصاب أن عليه ُكتب قد العراق يف الشعب وكأنما أَحَسسُت لحظتَها
بني من لها َوجَد وإال نفسه، يف العراقي الشعب جرَّبَها وقد إال مبدأ أو عقيدة من فما
الخالف إىل نة، السُّ وأهل الشيعة أهل بني الخالف من ابتداءً وخصوًما أنصاًرا أبنائه
أنهما «مع والَوحدويِّني العرب القوميِّني بني حتى الخالف إىل والبعثيِّني، الشيوعيِّني بني
الرصاع طابع العصور مر عىل اتَخذَت قد الخالفات هذه كانت ولو بالوحدة». مًعا يناديان
لعاش ذاك أو املذهب هذا أنصار بني قة الخالَّ امُلحاوراِت طابع أو األيديولوجي أو الفكري
الخالف ولكن النظري، منقطعة وفكرية وعقائدية روحية نهضٍة ظل يف الحبيب عراقنا
يف امُلعسَكَرين كال يُوِقف ولكنه األمام إىل يدفع ال خالف ب، التعصُّ شكل يأخذ هناك

املآيس. عنه وتنتج وااللتحام االشتباك إىل النهاية يف ويدفع د، ويُجمِّ اآلخر، مواجهة
باألحق أو اإليمان، يف العقل مع املتدفقة العاطفة إرشاك من ينتج دائًما ب والتعصُّ
تُضيِّق والعاطفة يُيضء، والعقل تُعمي والعاطفة العقل عىل املتدفقة العواطف طغيان من
قلبه بجماِع أَحبَّ أحبَّ إذا ُملتهبُها، العواطف حادُّ العراق يف والشعب يفتح، والعقل
وقد يخذُله. ملن فالويل خذَل وإذا قوته، بُمطَلق أيَّد أيَّد وإذا بركان، إىل تحول َكِره وإذا
ويف االستعمار، ضد الوطنية بثورته الشعب يقوم أن املتناقضات تلك لكل الحل كان
الناس يُسِقط وأن العاطفية، االختالفات كل تزول أن بد ال كان الثوري االلتحام ذلك
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حدث ما هو هذا وبالضبط تجتاحهم. التي الكربى العاطفة ِخضم يف الصغرى عواطفهم
ووجد برباعٍة واستغلها الضعف نقطة يعرف كان االستعمار ولكن ،١٩٥٨ ثورة أوائل يف
إال هي إن التاريخ ذلك منذ املتالحقة والثورات وُمعني، أَداٍة خريَ قاسم الكريم عبد يف
إجهاضها باستمراٍر االستعمار يُحاِول التي الوطنية بالثورة للقيام املحاوالت تلو املحاوالت

أخرى. مرًة ورصفها مرًة
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يوم كنا تُنىس. ال التي التاريخ َمشاِهد من مشهًدا شاهدُت ببغداد الكشافة ملعب يف
االستبداد من العراق أَنقذَت التي للثورة األوىل بالذكرى االحتفال يوم «تموز» نوفمرب ١٨
الطلبة من بآالٍف يموج بغداد» يف استاذ أكرب «وهو الكشافة ملعب وكان واالنحراف،
خطابه يُلقي أن وشك عىل عارف السالم عبد الرئيس وكان والسيدات. والعمال والفالِحني
رفعت الدين كمال السيد ومعه املدرج دخل أن ومنذ التاريخية، املناسبة تلك يف الجامع
ولقد امُلحتِشدة. الجماهري داخل رت تفجَّ قد الحماس ونافورات بالثورة، التهنئة وفد رئيس
تتمتع العراقية املظاهرات أن أشهد ولكني ُمظاهراٍت، ورأيُت كثريٍة مظاهراٍت يف اشرتكُت
أطراف من أعماقها، أعمق من — َهتَفت إذا — تهتف هناك الناس إن تُبارى. ال بحرارٍة
إىل بها يؤدي ُهتاًفا السماء، له تُرعد ُهتاًفا عليها، الواقفة األرض داخل من أصابعها،
عىل عر الشِّ ر يُفجِّ ُهتاًفا وتتشنَّج، وتغني وتتمايل تهتز فرتوح القصوى النشوة من حالٍة
الحماس، ج وتُؤجِّ كالحمم أبياته تتدفق مجهول شاعٌر يندفع وحنٍي حنٍي كل وبني األلسنة،
فيه تحُدث املنظوم الكالم أنواع من خاص نوٌع وهي أهازيج، صاحُب يقطعه حماًسا

وتجأر. الجماعة وقعه عىل تَهتَز م ُمنغَّ بُهتاٍف تنتهي والجمهور الحادي بني محاورٌة
العراق، يف كله العام نعمة ربما بل اليوم، نغمة أن واضًحا كان األوىل اللحظة ومنذ
جيبلنا عارف يا نارص، جيبلنا عارف يا الجمهور، بديهة عنها تَفتَقت التي الجملة تلك هي
ترسي حتى واحد هاتٍف من تُقال تكاد ما جملة عارف، يا نارص لنا هات أي نارص؛
هذا وتُعم بالخارج، الواقِفني واألطفال السيدات وُمدرَّجات كله امللعب جمهور إىل كالنار
نارص، جيبلنا عارف يا الكلمات: وقع عىل شاملة جماعيٌة رقصٌة الزاخر الجماهريي البحر

نارص. جيبلنا عارف يا
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ال درجٍة إىل بسيٌط الكلمة، معنى بكل شعبيٌّ رئيٌس عارف السالم عبد والرئيس
بمالمحه يقول وهو رفعت كمال السيد إيلَّ أشار َست، وتَحمَّ الجماهري َهتَفت كلما تُعقل
تَرَفع وبشدة ى الُحمَّ تنتابها والجماهري ويبتسم، يُحيِّي رفعت وكمال له، قولوا معناه، ما
للرئيَسني واملطبوعة الضخمة الفوتوغرافية الصور نهايتها يف ثُبِّتَت التي الطويلة العىص
أَفدَح ما أال عارف. يا نارص جيبلنا وجئريًا: ونشوة هياًجا وتزداد وعارف، النارص عبد
تُعلِّق وأن العني، رأى النارص عبد ترى أن كلها الجماهري هذه أمل يكون أن املسئولية،
ومستقبلها، ووجودها حياتها تأمني يف متناقضاتها، إزالة يف خالفاتها، حل يف كلها آمالها

اللقاء. بهذا
ينقطع لم عارف السالم عبد الرئيس خطاب استَغرَقها التي الثالث الساعات وَطواَل
يسأل: الوقت مىض كلما وعارٌف قدَميه، عىل الواقف الجمهور تعب وال لحظة، الُهتاف
وامللعب الدنيا، أَظلَمت حتى للصبح. معاك معناه: بما البرشي الهدير فيجيبه كفاية؟
عارف الرئيس منها يُلقي التي املنصة وحتى الكهربائية، باألضواء مزوََّدين ليسا ج وامُلدرَّ
املنصة عىل كاشفة أنواٌر وُسلَِّطت الصَفحات، ييضء كهربائي مصباٌح فوقها ليس خطابه
نُعد ولم الظالم، يف يختفي الجماهريي البحر وبدأ الصورة نقل من التليفزيون ِليتمكَّن
ينبعث الذي الهِديُر ذلك منه ى تَبقَّ قد كان ما كل نراه، — امُلدرَّجات يف الجالِسني نحن —
ينبعث، السماء وعليا األرض باطِن من أو الليل قلِب من وكأنما الخطاب، ِفقرات لدى
األعني، عن اختفى مهما شعب، أيَّ الشعب وأن الوجود، يُلغي ال أبًدا الظالم بأن يُذكِّرنا

فيه. وليس تراه ال التي العني يف وأبًدا دائًما يَكُمن فالعيب
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واملنجزات املنشآت ليس بولندا يف ما أجمل

— بلد أي — بلد لزيارة ذَهبَت إذا فأنت واملنشآت، «املنجزات» ليس بولدنا يف ما أجمل
عقلك يمتلئ وسوف واألجهزة، واملعاهد املصانع ومئاِت عرشاِت تُشاِهد يجعلونك فسوف
تجدها أشياء كلها هذه واألسعار. األجور ومستوى والتخطيط الخطَّة عن األرقام بعرشاِت
فيها ما أجمل أن هي غريبة ظاهرٌة فيها تَستوِقفك بالذات بولندا ولكن تزوره، بلٍد أي يف

تماًما. مختلٌف آخر يشءٌ وإنما هذا، كل ليس

غاَدرُت قد كنُت مساءً. الثامنة يف وارسو هبطنا فقد ذلك؛ أكتشف أن عيلَّ صعبٍّا كان ولقد
باستغراب إيلَّ ينظرون املطار إىل طريقي يف والناس الشتوية، مالبيس ارتديُت وقد القاهرة
كانت وارسو مطار يف هبطُت وحني الصيفية. املالبس يرتدون يزالون ال جميًعا كانوا فقد
الصفر. تحت ما إىل نفيس زُت َجهَّ قد كنُت إذ َسِعدُت هذا ومع مئوية، واحدًة الحرارة درجة
ط ُمنشِّ ُمنعٌش برٌد الدم؛ ثقيل الكئيب الربد ليس ولكنه صحيح، هذا بارًدا الجو كان
من أقلَّ فبعد حدث؛ ما بالضبط وهو والحياة، الدف إىل وظمآن جوعان أنك معه تُِحس
أنتبه ولم ويَسُمرون. ون يتعشَّ وأناٌس موسيقى هناك وكانت بولندي، مطعٍم يف كنا ساعة
الوجه عىل أعثر أن أُحاِول الوجوه يف حويل، من الناس يف أُحدِّق رحُت ما بَقْدر الطعام إىل
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وإذا املختلفة، شخصياتها لها واللغاُت َوْقعها. أَعِرف أن أحاول اللغة ويف املثايل، البولندي
أعرف أن ل أُفضِّ شخصيٍّا فأنا وحروفها بكلماتها ويدرسونها اللغات يعرفون الناس كان
وهو الفم بشكِل كلماِتها، بنهايات فيها، تتكرَّر التي بالحروف الكالمية، بموسيقاها اللغة
لك مجهولة لغويٍة مزرعٍة وسط يف فجأًة نفَسك تجد حني لها الغريب بالَوْقع ينطقها،
روح اإلنسان، يف حينئٍذ تستيقظ الطفل روح إن مثيًال. ولِنباتها ِألزهارها تََر لم تماًما،

بالواقع. والتفاُجؤ واالكتشاف باملعرفة َغف الشَّ
قالت عذبة وبابتسامٍة االستقبال، عند ووقفُت الفندق َرْدهة إىل خرجُت الَعشاء بعد
بولنديٍّا: حِسبَتني وقد الفندق، مديرة مساعدُة أنها بعد فيما َعرفُت الجمال، رائعة فتاة يل
ا، جدٍّ طبيعية بموسيقيٍة هكذا سوهاي. جديد: من الكلمة أسمع بأذني وأصخُت سوهاي.
أني درجة إىل الكلمة أَعجبَتني سوهاي. الجميلة: املديرة فم من الكلمة تَخُرج ا، جدٍّ رقيقٍة
فقالت معناها عن وسألتُها وأعاَدتها، فضحكت تعيدها، أن طبًعا باإلنجليزية منها طلبُت

حاجة؟ فيه نعم، أفندم، العامية: باللغة أو تريد؟ ماذا مثل: شيئًا تعني إنها
ولم للمدينة، خريطًة منها وطلبُت وراسو، أرى أن أُريد كنُت شيئًا، أُريد كنُت وفعًال
ماسٍة حاجٍة ويف منهًكا كنُت به. املحيطة والشوارِع للفندق خريطًة أعطتني لديها. يكن
أُريد كنُت ولكني مساءً، التاسعة يف وانتهت صباًحا التاسعة يف بَدأَت رحلٍة بعد الراحة إىل
وكيف الثانية، العاملية الحرب أثناء يف بها حل ا وعمَّ عنها الكثري قرأُت لقد وارسو. أرى أن
إنهم حتى منها، ينسحبون وهم َهدَمها أعادوا وكيف بولندا، يغزون وهم األملان َهدَمها
من بدًال فكروا تخرَّب، قد املدينة من املائة يف ٩٠ من أكثر أن وجدوا وحني الحرب بعد
بعيدًة جديدًة وارسو يُقيموا أن باهظة، نفقاٍت من العملية هذه تُكلِّفه وما األنقاض رفع

القديمة. موقع عن
واضًحا كان أنقاًضا. بالطبع أَِجد لم طويًال. وقتًا الشوارع يف أطوف وظَللُت َخرجُت
قبل عليه كانت عما وارسو يف األبنية تَضاعَفت بل بناؤه، أُعيد قد الحرب َهدَمته ما ُكلَّ أن
عمرها يكون أن يمكن ال عريقًة األبنية َوجدُت أني تني حريَّ التي املشكلة ولكن الحرب،
وارسو إن فقال: اللُّغز هذا برشح بولندي صديٌق ل تكفَّ وقد أقل. ربما أو عاًما عرشين
كانت ملا األصل ِطبَق صورًة واملنازل الشوارع تكون أن أساس عىل أُعيد بناؤها، أُعيد حني
صوٌر األحيان بعض يف منها كثرية، بأشياءَ ُمستفيِدين هذا فعلوا وقد هدمها، قبل عليه
القديمة، املدينة ونه يُسمِّ ما إىل الصديق نفس َصِحبنا ولقد القديمة. للشوارع فوتوغرافية
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عليه كانت الذي النََّسق عىل بناؤها أُعيد ولكنها الحرب أثناء يف تماًما َخِربَت قد كانت هذه
السنني. مئات من

البناء يُعيد الذي اإلنسان يف امُلشكلة واملنشآت. البناء يف ليست قلُت كما املشكلة ولكن
كان البولندي واإلنسان البولندي. اإلنسان هو بولندا يف ما وأجمل ويُبدع، ويخلق ر ويُعمِّ
لها وجود ال نفسها بولندا كانت فقد مزعوًما؛ إنسانًا األعوام من عرشاٍت بضِع قبل ما إىل
مة وُمقسَّ محتلًة أرُضها كانت فقد «قانوني» أو دويل وجوٌد لها ليس الدقة وجه عىل أو
مرحلٍة طوال والتمزيق االحتالل هذا ظل ولقد وأملانيا. والنمسا القيرصية روسيا بني
ُروَح الوضُع هذا يقتل لم وأبًدا وبعده، وأياَمه شوبان قبَل التاريخ، مراحل من طويلة
نابًضا حيٍّا هناك ظل وإنما وعقله، قلبه يف أبًدا «الوطن» يقتل لم اإلنسان، يف املقاومة
شوبان روح يعترص وحتى الشعراء، ثائرة ويُثري امُلمزَِّقني امُلبَعِدين امُلواطِنني خيال يُلِهب
موسيقى من الفرتة تلك أَخرَجته ما وأَصدَق أَعذَب ِليُخرج بفرنسا ده وترشُّ غربته يف
لها وتُصبح األوىل، العاملية الحرب وبعد أخريًا د تَتوحَّ بولندا كادت وما أجمع. العالم يف
هناك» ينطقونها كما جدانسك «أو دانزج مشكلة كانت حتى واحدة، بولندية حكومٌة
قلُت وكما الثانية. العاملية الحرب قيام ثم ومن لبولندا، الهتلري الغزو يف تَسبَّبت التي
أن نعرف أن بد فال وتضحيات، غاراٍت وبضع كلمًة الحرب نحن عرفنا قد كنا إذا مرًة:
إىل ُمغِورة بشعة غريبٌة حقيقٌة إنها بولندا. مثل لبلٍد بالنسبة أبًدا هكذا ليست الحرب
يتجاوز ال تعدادها كان «التي بولندا أن نعلم أن يكفي البولندي. الشعب أعماق أعمق
ُمدِنها معظم وَفقَدت الحرب، خالل أهلها من نسمة ماليني أربعة َفقَدت مليونًا» العرشين
سطح عىل قامت قد «اآلخرة» وكأنما كانت هناك الحرب إن وثرواتها. ومتاحفها ومنشآِتها

اآلخرة. َجهنَّم وبالذات الدنيا،
الجائع املطعون امُلمزَّق الشعب هذا يعود أن هو الحرب، بعد حدث ما هو والعجيب
من لديه ى تبقَّ ما بجماِع وكأنما انطالٌق ولكنه وقوف ُمجرَّد ليس ليقف، املرض حد إىل
تكاثًُرا ليتكاثر أيًضا وإنما أرضها، وإصالح بالده بناء ِليُعيد فقط وليس الحياة، عىل قدرة

مليونًا. الثالثني عىل يربو ما إىل اآلن سكاِنه بتَعداِد ُمذهًال
األرض «تلك الغربية، والحدود جدانسك مشكلة أن نجد أن امُلحريِّ فاألمر هذا ومع
يف الحِرجة الحساسَة النقطَة هي تزال ال بوتسدام»، مؤتمر يف لبولندا ضمها أُعيد التي
هذا يف املوقف يف األزمة نقطة تُعترب بل بولندا، وبني بالذات الغربية أملانيا بني املوقف
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هذه عن الغربية أملانيا يف يُكتب ملا ترجماٍت أقرأ وأنا أَحَسسُت لقد أوروبا. من الجزء
يُطالبون يزالون ال من هناك أن البولندية، والكتب الصحف يف يُكتب فيما وحتى املشكلة،
أملانيا يف السياسية األوساط إن بل أملانية، أرٌض أنه باعتبار أملانيا إىل الجزء هذا بإعادة
وكأنما امَلطَلب، هذا يف بالتفريط الرشقية أملانيا يتهم األقل»، عىل بعضها «أو الغربية
يف يُفِلحوا لم الهتلري العدوان ضحيَة راحوا الذين هؤالء كل وكأن أبًدا، تُقم لم الحرب
هي سطور، يف هنا عنها نتحدث التي املشكلة هذه أن يُدرك أن للقارئ بُد وال املشكلة. حل
الخاصة مشكلتُه العالم من جزءٍ لكل وكأنما العالم، من الجزء ذلك يف املشاكل مشكلة

عنها. الحديث ِللناس يَملُّ ال التي ة امُلِلحَّ
ُخرايف كائٌن اإلنسان أن بولندا أنحاء يف بها قمُت التي الكبرية الجولة بعد آمنُت لقد
الصحيح، هو العكس ربما تقهره. أن األرض سطح عىل كارثٍة أو قوٍة ألية أبًدا يمكن ال
تفعل مثلما تفعل هي إنما أبًدا، عضده يف تفت ال الشعوب من بشعٍب تلحق كوارث أيَة إن
بحيث فيه املقاومة ذراٍت كل استفزاز إىل الشعب وتَدَفع طة، امُلنشِّ والهرمونات الُحقن
الحياة طريق يف يقفز ألن وإنما عليه، كان ما إىل يعود أن فقط ليس النهاية يف بد ال
يف دولٍة رابع هي اآلن بولندا أن روا وتصوَّ املقدمة. يف تضعه ربما جبارة واسعًة قفزاٍت
الزراعية بولندا العالم، يف الصناعة يف األُوىل الدُّول العرش ومن البواخر، صناعة يف العالم

حي. كائٍن ماليني أربعة وُقتل الحرب أثناء يف منها مات التي امُلمزَّقة

السياسة لندع

بولندا عن ولنتحدث الناس، ملعظم يروق ال دائًما عنها فالحديث جانبًا السياسة ولندع
يف والثقافة البولنديون. فون امُلثقَّ هو اإلنسان بولندا يف االنتباه يسرتعي ما ل وأوَّ اإلنسان.
املرافق كان فقد أحيان؛ يف للضحك تدفعنا كانت التي الدرجة إىل شائعة مسألٌة بولندا
إىل طريقنا يف أننا ر ونتصوَّ فالن، الربوفيسور مع موعٌد لديكم صباًحا غًدا لنا، يقول مثًال
رئيس أن لنا ويتضح املدينة، مجلس إىل طريقنا يف أننا الصباح يف نُفاجأ ولكنا الجامعة،
امليكانيكا أو الرياضة أستاذ الوقت نفس يف أنه ونجد الربفيسري، هذا هو املدينة مجلس
لقد حتى املدينة، شعب جماهري من ومحبوٌب منتخٌب وإنما ُمعيَّنًا ليس وأنه الجامعة، يف

الربوفيسريات. يحُكمه الذي البلد هناك: وأنا بولندا عىل أَطَلقُت
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وارسو يف املثقفون

يحكمون الذي الوقت يف إنهم العالم، بالد معظم يف كامُلثقِفني ليسوا البولنديون واملثقفون
لم بطريقٍة النقَد تتقبل هناك الحكومة وتجد النقد، أشد هذا حكمهم ينُقدون تجدهم فيه
معارص«موروجيك» بولندي مرسحي كاتٍب ألكِرب مرسحية رأيت وارسو يف رها. أتصوَّ أكن
يف أكن لم ولكني بولندي، صديٌق العرض أثناء يف ترجمها «تانجو»، اسمها واملرسحية
ليس الحياة. أوضاع كافة إىل ه امُلوجَّ النقد من الهائلة الكمية هذه ِألدرك الرتجمة إىل حاجة
وهامٌّ ا جدٍّ حيٌّ جزءٌ باملناسبة البولندي واملرسح كلها. أوروبا يف وإنما وحدها بولندا يف
يف املرسح فيها نشأ التي الفرتة نفس يف هناك املرسح نشأ فلقد األوروبي؛ املرسح من ا جدٍّ
عرش والسادس عرش الخامس القرن يف تقليدية دينيًة نشأًة الوسطى، أوروبا بلدان معظم
النهضة عرص بدايِة ومع املسيحية. الدينيِة الشخصياِت بني بالالتينية ُمحاَوراٍت هيئِة عىل
طلبة ويُمثِّلها بالبولندية، تُكتب امُلحاورات بَدأَت الوجود إىل البولندية اللغة خروج وبدايِة
لُكتاب ُمرتجماٍت يُقدِّمون حيث أوروبا» جامعات أقدم «من القديمة كراكوف جامعة

سيكلنسكي. وبيوتر جورنيكي لوكاش مثل عرش السادس القرن
عن وهي يوسف» «حياة اسمها ا جدٍّ قديمة مرسحيًة أيًضا وارسو يف شِهدُت ولقد
ومنذُ الطول، بالغة شعرية كملحمٍة مكتوبًة كانت ولقد يوسف، لسيدنا املعروفة القصة
ديجميك كازيميريز املعارص الفنان ا خاصٍّ إعداًدا أعدها أن إىل مرسٍح عىل تُمثَّل لم كتابتها
معاًرصا فنيٍّا عمًال يُشاهد كمن كنُت أني وأشهد .١٩٥٨ عام املرسح عىل مرة ألول وُقدَِّمت
إىل تفوَّقوا قد اإلخراج يف فالبولنديون اإلخراج؛ عن أتحدَّث ولن والغواية. اإلغراء عن
املسارح، أحد حول شديًدا ازدحاًما وشاهدُت موسكو يف مرة ذات فيها كنُت التي الدرجة
ونفاد الشديد االزدحام أدهشني وملا برخت، مرسحيات إحدى أنها عرفُت سألُت وحني
تَُعد ال املرسح مجال يف بولندا أن والحقيقة بولندي. مُلخرٍج أنها الرس إن يل قالوا التذاكر
أيًضا غربية أوروبيٍة لبالٍد بالنسبة ولكن االشرتاكية، للبالد بالنسبة فقط الطليعة من
مجلة تحرير رئيس يل قال واقعة. أزلية حقيقٌة هناك املرسح إن وفرنسا. إيطاليا مثل
لسنا إننا أخريات»: مجالٍت أربع «وهناك بولندا يف األوىل املرسحية املجلة وهي «ديالوج»
إند»، «الويك نقيضفيها الريف يف امُلقامة والفيالت الفارهة العربات لدينا برجوازيِّني قوًما
إنه باملرسح. ُمرتِبطة كلها الروحية فحياتنا ولهذا ونكدح؛ ترى كما نعمل كلنا قوٌم نحن
مرسٌح لديهم كان إن سألتُه حني أني والغريب إرشاد. أو وعٍظ بال الحديثة «كنيستنا»
الحقيقي املرسح عىل تعوََّدت قد وجماهرينا التجاري املرسح وعن وقال: هذا نفى تجاري
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ه يَؤمُّ واحد مرسٍح سوى لدينا ليس التهريج؟ أو السخَف تقبل أن ألَذَواقها يمكن ال بحيث
ورئيس املحيل، املرسحي واإلنتاج األوروبي «الريبوتوار» عىل قائم مرسٌح الناس، جميع
اإلنجليزية يتكلم الحظ ولُِحسن البولندية األدبية الشخصيات أملع من «ديالوج» تحرير
وأنه أجمع، والعالم للبولنديِّني بيكيت اكتشف من أوُل أنه يل ذكر وقد بطالقة، والفرنسية
يزال وال فرنسا يف وامُلخرجون النارشون يرفضها كان التي األوىل مخطوطاته له نرش
ُمخرٍج لقاء من آتيًا كنُت فيه قابلتُه الذي اليوم نفس يف أنني والغريب اآلن. إىل صديقه
ومع «أنديني». جريودو مرسحية «بروفات» إحدى معه َحرضُت أن بعد ثائر شابٍّ مرسحي
الصوتية، وامُلؤثِّرات واألضواء باملالبس تحدث بها فوجئُت أني إال بروفة ُمجرَّد كانت أنها
امُلخرج ولكن للرواية، عرشة الخامسة الربوفة كانت األخرية. وال جنراًال الربوفة تكن ولم

للرواية. الكامل النفيس الجو يف األوىل التدريبات ومنذ امُلمثِّل إيجاد رضورة يل أكَّد
رضورة ويؤكِّد اإلخراج، يف طريقته عن يحدثني امُلخرج جلس «الربوفة» انتهاء وبعد
عىل هذا عارض فقد «ديالوج» تحرير رئيس أما شخصيٍّا، تفسريًا النص امُلخرج يُفرسِّ أن

اإلخالل. أو به املساس يجب ال أدبيٍّا عمًال أوًال املرسحي النص واعترب مستقيم، خطٍّ
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يكونون الوقت نفس ويف املضيئة، النقطة دائًما يكونون االشرتاكية، البالد يف فون امُلثقَّ
َوضَع يُحل أن اآلن إىل يستطع لم االشرتاكي املجتمع أن وذلك املجتمع؛ هذا مشاكل إحدى
تَملُمُل ما، نوٍع من تملُمٌل دائًما هناك كان زرتُه اشرتاكي بلٍد أي ويف جذريٍّا، حالٍّ امُلثقِفني
بعض مختلٌف الوضع بولندا يف املسئولِني. من امُلثقِفني وتملُمل املثقِفني، من املسئولني
أن نعرف أن هذا عىل للداللة «ويكفي املجتمع فئات من ا جدٍّ ضخمة فئٌة فون فاملثقَّ اليشء؛
ولهذا والكتابة» القراءة يجيدون سنواٍت بضع ومنذ أصبحوا البولندي الشعب أفراد كل
من يشكو ُمثقًفا أشهد لم لهذا وربما الشعب، جماهري بني ضخم نفوذٌ أيًضا ِفني فِللُمثقَّ
كان لو حتى أحد عىل ألحد فضل وال بالضبط، مكانه يف موضوٌع ٍف ُمثقَّ كل أبًدا. وضعه
من يشكو موهوبًا فنانًا أو كاتبًا أشهد لم عضًوا. ليس وزميله الحزب أعضاء من ف امُلثقَّ
بولندا وجه وهي Polish Perspectives مجلة ففي الناشِئني حتى تقديٍر أو نٍرش أزمة
إىل مرتجمًة الِعِرشين يتجاوزون ال لشبان أشعاًرا تجد الخارجي، العالم إىل والثقايف األدبي
مكانتَه بلغ الكبري املرسحي الكاتب وموروجيك والروسية، واألملانية والفرنسية اإلنجليزية
رغم تلك، مكانته عليه أحٌد يُنِكْر ولم سنوات، ثماني أو سبع قليلة، سنواٍت بضع يف هذه
وللعمر للسن احرتاًما الطابور آخر يف يقف بأن أحد يُطاِلبه ولم األربعني، يبلغ لم أنه
بالدهم. مفاخِر كأحد ويُعدُّونه رءوسهم فوق اقة الخفَّ كالراية يحملونه هم بل األدبي،

أعمالهم، أو بذواتهم تتعلق شخصيًة مشاكَل ليست إذن بولندا يف ِفني امُلثقَّ مشاكل
أو االشرتاكية، هي واألحاديث املناقشات عرشات من استخلصتُها كما مشكلتهم ولكن
الديمقراطية مشكلة أدقَّ بمعنًى أو الديمقراطية، مشكلة وأولها االشرتاكية. مشاكل باألصح
للمجتمع الفكرية الُخالصات أحد قابلُت ميجانوفسكي الكاتب الصديق منزل يف االشرتاكية.
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كان أنه والحقيقة الكربى، املجالت إحدى تحرير ورئيس كبري كاتٍب يف ممثًال البولندي
أن بأكملها سهرٍة خالل يل قاله ما ص وُملخَّ العميق. االشرتاكي والفهم للذكاء مثاًال
التطبيق دعائم أَرَست أن بعد لنفسها، تجد أن هي اآلن أجمع العالم يف االشرتاكية مشكلة
نظٌم فهذه الرأسمالية الغربية الربملانية ليس بها، الخاص الديمقراطيَّ النظاَم االقتصادي،
صميم من نابعة ديمقراطية نظٌم ولكنها االشرتاكية، البالد يف تتكرر أن يمكن ال خاصة
جماهري اشرتاك أي الحقيقي؛ الديمقراطي التطبيق تضمن بحيث وُمَعدَّة االشرتاكي النظام
َدوًرا االشرتاكية أدَّت لقد سلبية. أو خوٍف من َحدٌّ ه يَحدُّ ال الحكم يف فعليٍّا اشرتاًكا الشعب
الحقيقية مهمتها تُؤدِّي أن وبقي فيها، ُطبَِّقت التي البالد باقتصاديات النهوض يف معجًزا
المركزية من ويَسبُقه هذا يعُقب وما بأنفسهم أنفسهم ُحكم يف الناس إرشاك وهي أال

االقتصادية. األجهزة
امُلحتَّم من اختباٍر أمام االشرتاكية تضع رأيه يف املشكلة هذه إن العامة. سات وامُلؤسَّ
تقبله ال نظاٍم إىل واستحالت نفِسها ُروحها َفقَدت وإال تجتازه أن آجًال أو عاجًال إن لها

الجماهري.
مكاٍن كل يف االشرتاكيون فون امُلثقَّ يراها كما االشرتاكية املشكلة بالضبط هي وتلك
وأوائل املايض القرن أواخر يف العالم ُمشكَلة االشرتاكية الثورة قيام كان فإذا العالم. من
ال االشرتاكية، الديمقراطية قيام هي الحارض لعرصنا الرئيسية فالسمة الحايل، القرن

واقعة. كحقيقٍة وإنما كشعاٍر،
َدأبَت التي العقليات أولها كثرية عقباٌت فدونه أبًدا؛ سهًال هذا ليس وبالطبع
األسلوب العقليات هذه تقبُّل إن صارمة. مركزيٍة نظٍم ظل يف االشرتاكي التطبيق عىل
التحقيق، بعيدَة تبدو مسألٌة نفسها تلقاء ومن سليًما قبوًال االشرتاكي الشعبي الديمقراطي

للمشكلة؟ البولندية الحلول هي وما الحل؟ فما
آخر. لقاءٍ إىل حاجٍة يف غريها والكثري األسئلة هذه عىل اإلجابة أن أَعتِقد
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اليشء بعض عانيُت أني أعرتف أن يل بد وال قوة»، «مراكز كلمة األخرية اآلونة يف تردََّدت
مراكِز ن تكوُّ تعني بد ال أنها أدركُت وأخريًا بالكلمة، املقصود الحقيقيَّ املعنى أفهم لكي
بطريقٍة لتحقيقها، مجتمعنا يسعى التي لألهداف مناوئٍة أو السياسية لقيادتنا مناوئٍة قوٍة
كلمة بني ِذهني يف أَقِرن أن استطعُت لقد بل وتصفيتها، املراكِز هذه عىل القضاء من بد ال
مراكز وبني فيكون، كن لليشء يقول أن أحيانًا يستطيع ال النارص عبد جمال إن الرئيس:
تنمو أو ما، نوٍع من بحصاناٍت املراكز هذه بعض تتمتع أحيانًا إذ وتصفيتها؛ هذه الُقوة
آخر إىل العواقب، مأمونة غرِي باهتزازاٍت الحكم دعائم يُِصيب عليها القضاء أن درجة إىل

التفسريات. هذه
من مركٍز عىل القضاء إن أخرى. زاويٍة من املوضوع إىل نظرُت الحقيقة يف ولكني
واعتقال، قبض ثم التدبري يف إحكام ثم الشديد التقيصِّ رضورة دائًما يلزمه القوة مراكز
يلزمه املراكز هذه من مركٍز عىل القضاء إن . أَصحَّ بمعنًى وأحكام وضجة محاكمة ثم
العملية يحتمل بحيث ً ُمهيأ ليس — جسم أي — والجسم كربى، جراحية» «عمليٌة دائًما
تَنَضج حتى العملية لتأجيل اضِطراًرا نُضَطر وأحيانًا لحظة، أيِّ يف الكربى الجراحية
استحالة إىل يُؤدِّي قد ألنه ذاته حد يف خطريٌ التأجيل هذا بها، للقيام اإلنسان جسم حالة

استئصاله. يستحيل بحيث الجسم من املركز هذا تمكُّن إىل أو مثًال، إجرائها
وثوريِّني علميِّني نكون لكي بد ال وإنما املركز استئصال مشكلة ليست إذن املشكلة
تتطلَّب التي الدرجة إىل وتسترشي تنمو وملاذا أصًال، املراكز هذه تنشأ ملاذا نَدُرس أن
للقيادة مناوئٍة قوة مراكز لنشوء واحًدا سببًا هناك إن عليها. للقضاء كربى إجراءاٍت
واألشخاص املراكز بعض وتمتُّع الذاتي، والنقد النقد غيبة هو السبب هذا وألهدافنا،
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وتسترشي القوة مراكز تنمو امُلظِلم الجو هذا ظل يف بنقدها. تسمح ال بحصانٍة والهيئات
الطاِمعون يُطاِلب وال والثورة. القيادة أعني عن بعيًدا ورقابته، العام الرأي أعنُي عن بعيًدا
امُلناسب الجو بقاء باستمراٍر يَضَمنوا لكي تحديده أو النقد إلغاء من بأَكثَر املراكِز هذه يف

ومقاديرنا. حياتنا من وتمكُِّنهم ِمهم لتضخُّ
تُستخدم لن حرية فإنها النقد؛ حرية بإطالق تطالب الشعارات ارتَفَعت هذا أجل من
ضد الستخدامها الشعب بها يُطاِلب حريٌة إنها القيم. أو القيادة أو الثورة ضد بالقطع
أحٌد يتمتع ال بحيث هيئٍة وأية إنساٍن أي نقِد حرية املهد، يف تزال ال وهي االنحرافات
كلمًة ليست إنها والقيم. املبادئ حساب عىل ويسترشي يتضخم أن له تُتيح بحصانٍة
من يقصد وال تماًما الشعب ذهن يف ُمحددة كلمٌة إنها «الحرية». لها معنى ال َجوفاءَ
سالًحا يحمل أن بحقه باستمراٍر يُطاِلب إنما للزينة، يستعملها أو بها يلهو كلمًة متطلباته
إلزالته. كربى جراحيٍة عمليٍة من بُد ال ويُصِبح يكرب أن قبل ويرُصده االنحراف به يرضب
هم املثقفون ولكن والفالحون، العمال الرئيسية قواها العامل، الشعب ثورة ا حقٍّ إنها
والفنية والثقافية الفكرية الحياة ولتصوير ناحية من للنقد العامل الشعب جماهري أداة
هو متناسًال، شاربًا آكًال كائنًا يكون أن قبل فاإلنسان أخرى؛ ناحية من الجماهري لهذه
ورشابه طعامه ضمان وألصبح والحيوان، هو الستوى وإالَّ مفكر كائٌن يشء كل وقبل أوًال
من حرمانُه هو والفكر الثقافة من وحرمانُه وحده، الجسد غذاء ضمان من نوٌع هو
يضمن لكي يكافح نزال ال شعٌب أننا نعرتف إننا والتفكري. الحرية هي فالثقافة الحرية؛
يتعارضمع أن يمكن ال يشء ويأكل املواطن يعمل أن ولكن العيش، لقمة فيه ُمواطٍن لكل
وحقه يأكله، الذي الطعام نوع يف حتى يعجبه، ال وما يعجبه فيما رأيه يقول أن يف ه حقَّ
يُفكِّر أن يف وحقه وعمله، ورشابه طعامه له تُهيئ التي واألحوال الظروف ينقد أن يف
وحدها؛ بالحرية إال تتم أن يمكن ال عملياٌت كلها وهذه ورشابه، هذا طعامه تطوير يف
بدء ومنذ والحرية، الخبز هو: مكان وكل مكاٍن أي يف االشرتاكية الثورة ِشعاُر كان ولهذا
وحده بالخبز ليس وقال: اإلنجيل جاء أن منذ ينطفئ، لم قائٌم الشعار وهذا الحضارة
الفصيح املرصي والفالح وأفالطون أرسطو منذ بكثري، اإلنجيل قبل بل اإلنسان، يحيا

مًعا. وروحه لجسده بالزاد باستمرار ويطالب يُدِرك واإلنسان
ني؛ ِشقَّ ذاَت باعتبارها ِللُحرية ثَورتِنا مفهوم عن النارص عبد الرئيس عربَّ لقد أجل،
اختيار يف ه حقُّ وهي السياسية والحرية يعمل، أن املواطن حق وهي االجتماعية الحرية

بها. يُحكم التي الطريقة نقد ويف يحكمه من

168



والحرية الخبز بني تناُقض ال

البعض محاوالت من فبالرغم الحرية، شعار رَفعوا قد ُمظاهراتهم يف الطلبة كان وإذا
وا يُعربِّ أن أرادوا إنما ِتلقائيتهم يف الطلبة أن أعتقد فإني الربيء الشعار هذا الستغالل
تكاثُر لعدم ضمانًا الذاتي والنقد النقد حرية ثورته؛ لحماية العادل الشعبي املطلب عن
ضمانًا وامُلنحرِفني، العابثِني من للثورة ضمانًا السلطة، مراكِز وقيام واالنحرافات األخطاء

ومبادئه. الشعِب مصلحِة يف دائًما يكون أن للُحكم
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اجلزائر يف التطوراتاألخرية
ليستمفاجأة

شخيص. الرصاع مذهبي، رصاٌع فيها ليس الجزائر
األصدقاء! وحرب األعداء، حرب بني الفرق

∗∗∗

أحداثًا تكن لم املاضية القليلة األيام خالل الجزائر داخل َحدثَت التي الخطرية رات التطوُّ
بعد الجزائر وضع بعمٍق يرى أن فرصة له أُتيحت من كل إن بالعكس عة، ُمتوقَّ غري
أَخَطر. أحداٍث من يِجدُّ قد ما وال بل إليه، بالنسبة مفاجأًة األحداُث هذه تكن لم االستقالل
رأيي يف الوضع زال فال وقضيتها، الجزائر عن ونَقرؤه قرأناه الذي الكثري ورغم
بعد الجزائرية املأساة عمق هنا القارئ يُدرك لكي عليه تُلقى كثريٍة أضواءٍ إىل حاجة يف
تكتنفها واملوضوعية والرصاحة وضوٍح بكل املأساة هذه عن الكتابة ولكن االستقالل،

عقبات:
يكون أن يجب وما وأفكاره آراءه ليعرض يكتُب أن الكاتب عىل السهل من أنه أولها:
كل وأن نعتقده ما كل يف حقٍّ عىل أننا ولنا لنفسه يُثِبت لكي يكتب وأن الواقع، عىل
برصاحٍة الواقع نُواِجه أن فهو الصعب ا أمَّ هلل. والحمد له ونُقدِّر قدَّرنا كما يميض يشءٍ

عليه. ونتغلَّب نَقَهره لكي وشجاعٍة
أحراًرا العالم من آخر مكاٍن أي يف كالُكتاب لسنا الجزائرية للقضية بالنسبة أننا وثانيها:

وملتزمون. القضية، مع فنحن ونعتقده؛ نراه ما كل نقول أن يف



الستينات جربتي

قضيُة يشءٍ كل قبل هي القصوى الذاتية أهميتها فوق الجزائرية القضية أن وثالثها:
صعبٌة قضيٌة وهي القادمة، األعوام خالل مكاٍن كل يف العرب ومستقبِل نحن مستقبِلنا
ه وُموجِّ عامٍل ألف توجيهها يف ويتدخل وظرف، ظرٍف ألف يكتنفها التعقيد بالغة
شاملة؛ عميقة سياسيٍة دراساٍت إىل — برصاحة وأقولها — حاجة يف بها واإلحاطة
قضايانا معظم تكاد بل صون، ُمتخصِّ لها لدينا فليس ستحدث؛ أنها أعتقد ال دراساٍت
دائًما تتم الهامة وقضايانا ومسائلنا ودراستهم، ِصني امُلتخصِّ أعمال من تخلو األساسية
مقاٌل عمله يمكن ما أقىص يُصِبح أحيانًا واالتكال. واللهَوجة الرسعة بنفس هكذا

وكغريه. املقال كهذا رسيع خاطٌف

بكثري أضخم الجزائر

حتى أزماتهم، وعن قادتها عن بالحديث الجزائر عن الحديث نبدأ أن دائًما تعوَّدنا لقد
ولكن املؤقتة، الحكومة أعضاء أو السيايس املكتب أعضاء نظرنا يف تصبح الجزائر تكاد
وشبابًا. وحماسًة فتوًة العربية بالدنا وأكثُر وأغنى أكربُ إنها الواقع. يف هكذا ليَست الجزائر
كان التي تلك الغابات، من إالَّ الجرداء، الجبال سفوح هي ظني يف الجزائر كانت لقد
هذا مع األوىل رحلتي يف منها بارقًة َلَمحُت والتي ويتحرك، التحرير جيش فيها يُعسِكر
بابها ومن قانونية، وبطريقٍة امُلستِقلة الجزائر دخلُت حيُث املرة هذه ولكني الجيش،
يُعتَرب فاخر ضخٍم مطاٍر يف تونس من قادمًة الطائرة َهبَطت فقد ذُِهلُت؛ الواسع، األمامي
املسافة السيارة بنا َقطَعت املطار ومن به، يُقاَرن ال شيئًا الحايل «الدويل» القاهرة مطار
ليست أنها أعتقد كغريي كنُت لقد نفيس. أُصدِّق أكاد ال مذهوٌل وأنا الجزائر مدينة إىل
بي فإذا وأكواًخا، فقًرا وتَرَكها خرياِتها االستعمار امتصَّ التي البالد من آخر بلٍد سوى
أو إيطاليا يف تراه مما بكثرٍي أعظَم والضخامة، الروعة بالغة ومنشآٍت وأبنية طرًقا أجد
كل بني تَجَمع — الجزائر مدينة — واملدينة نفسها. فرنسا حتى أو سويرسا أو النمسا
وامليناء مًعا، أُدمجتا املدينتان وكأنما وِغناها القاهرة وِجديَّة وشاعريتها اإلسكندرية جمال
مثيالتها أضعاف أربعة تُعاِدل وأوناشه أرصفته تكاد اإلسكندرية ميناء من بكثري أكربُ
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أعىل فيها املعيشة مستوى أن درجة إىل غنيٌة حد، أقىص إىل حديثة مدينٌة اإلسكندرية؛ يف
املزروعة األرض مساحة إن نفسه. الجزائري الريف فقط، املدينة وليست فرنسا. يف منه
من كلها، والزراعة القمح، من فدان ومليونَي فدان، ماليني خمسة من بأقلَّ ليست كروًما

الحيواني. الجهد أو البرشية اليد استعمال ودون آليٍّا تتم يائها إىل ألفها
والجزائر العقل، يصدقه ال حدٍّ إىل أرقامها تصل والبرتولية املعدنية الجزائر وثروة
ال الهائلة املساحة هذه ويف فرنسا، مساحة أمثال أربعة مساحتها األطراف، شاسعة كُقطٍر
والتسع العرب من األقل عىل منهم ثمانيٌة نسمة، ماليني تسعة من يَقُرب ما سوى يقطن
يشءَ وال ولليهود للفرنسيني يشء كلُّ الضخمة. الحضارة هذه كل يملك الذي هو الباقي
ويتقاىض غرفة، يف أرسة كل وينامون كالرسدين فيها يُحَرشون كالقصبة أحياء إال للعرب،

الواحد. العمل عن الفرنيس يتقاضاه الذي األجر ُخمس املسلم العربي فيها

الحضارة دكتاتورية

الجزائر يف أقدامها َوضَعت أن يوِم من هدُفها كان بهذا، تكتفي تكن لم فرنسا ولكن
منه وتَجتثَّ نفسه الجزائري اإلنسان تُفرنِس أن أيًضا ولكن أرضها، فقط تُفرنِس أالَّ
تُحس فأنت ولهذا ودينه؛ ولغته ماضيه ُمكوِّناته: من ُمكوِّناٍت ثالثِة بأهم يربطه ما كل
دكتاتورية من أكثُر هو ما هناك أن فيها الحياة وتفحصَت وتجولَت البالد يف أوغلَت كلما
التي تلك الفرنسية الحضارة دكتاتورية إنها الفرنيس. االستعمار أو الفرنيس الجيش
بالكنائس حافلًة فيا القرى تِجد درجة إىل الكلمة، معنى بكل دكتاتوريٌة الجزائر، تحكم
الذين الجزائريِّني أن درجة إىل واحد، جامٍع مئذنَة املسلمني بالد يف تلمح وال األجراس ذات
القرآن تحفيِظ كتاتيِب يف تعلموها قد يكونوا أن بد ال وكتابة قراءة العربية اللغة يعرفون
باللغة الجدران عىل تُكتب الشعارات أرى ُكنُت أني درجة إىل الجزائر، خارج أو القليلة
Allah هكذا الشهداء» يرحم «هللا املشهور: الشعار فيكتبون الالتينية، وبالحروف العربية

.Yerham Elshouhada
األوروبية الفرنسية الحضارية الدكتاتورية هذه عىل للرد الوحيدة الطريقة كانت ولقد
عرب بالعدوان وتَخطَّى العرب، ضد األندلس يف اإلسبانية للحرب فرنسيٍّا امتداًدا تُعتَرب التي
األفريقي. الشمال عرب ضد صليبيٍة حرٍب يف وإسبانيا فرنسا تشرتك كي املتوسط البحر
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كلها العربي املغرب بالد يف إسالمية عربيٌة شعبيٌة ثورٌة تقوم أن كله هذا عىل الرد كان
وألن جاءت، حيث إىل البَحِر عرب أخرى مرًة الصليبية األوربية الدكتاتورية بهذه تدفع كي
تونس يف الثورة قامت فلقد ينبغي كما كلُّها تجري األفريقي الشمال يف تكن لم األمور
القيادات طبيعة واختالف الظروف ولكن تقوم، أن يجب كان كما ومراكش والجزائر
بالحديث الثورة من تكتفي مراكش وَجعَلت بالحكم، الغنيمة من تكتفي تونس جعلت
به تقوم أن يجب كان بما تقوم أن وحدها الجزائرية اليد عىل أصبح وهكذا الثورة. عن
العربي الشعبي الرد الجزائرية؛ الثورة خطورة تنبع هذا وألجل هنا ومن ُمجتِمعة. األيدي

امُلسلَّح. الصليبي األوروبي العدوان عىل امُلسلَّح اإلسالمي
َوجَدت وملاذا اإلرهابية، الرسية املنظمة نَشأَت ملاذا ندرك أن يُمِكننا أيًضا هنا ومن
امُلستوِطنون حيث وهران يف األسايس مركزها كان وملاذا إسبانيا، يف خصبًا مرتًعا لها
امُلستوِطنون هؤالء يَشُعر امُلهم هو وهذا وملاذا الفرنسية. بالجنسية تجنَّسوا الذين اإلسبان
التي امَلرارة َطعم نفس من إنها الجزائر. يف الهزيمة بمرارة عامٍّ بشكٍل أوروبا وتَشُعر

األندلس. يف َحدَث ما ونستعيد التاريخ نَدُرس حني كعرٍب ها نُِحسُّ تزال ال

جزائرية ثورة ليست الجزائر ثورة

طاقتهم بكل يُحاولون كثريون هناك حقيقة فقط. جزائريًة ثورًة ليست الجزائر ثورة إن
وبعض أنفِسهم الجزائريِّني ِفني امُلثقَّ من كبريًا عدًدا بالَكثرِيين وأَقِصد هكذا، يجعلوها أن
وطنيًة ثورًة تكون أن تعدو ال أنها أنفسهم يُوِهموا أن يُحاِولون الجزائريِّني، القادة
فيها بالحكم ويُعهد البالد تستقل أن النهاية يف هدُفها الثورات، من غريها مثل تحرريًة
الحبيب فهم كما تماًما وزارية، ومناصُب عامة ووظائُف سفاراٌت لها ويصبح أهلها، إىل
حيث األفريقي الشمال يف وبالذات العربي، الوطن يف ثورة أي ولكن تونس، ثورة بورقيبة
بالدها بحدود محدودة وطنية ثورٍة مجرد أبًدا ليست األوربي، الصليبي الُعدوان سيطر
عربية، ثورٍة أي إن مصائرهم. عىل أهلها وسيطرة االستقالل بنيل مصريها ومرهوٍن
الشمالية، الحضارية العربية الثورة من يتجزأ ال جزءٌ هي األفريقي، الشمال يف وبالذات
هدفها ليس الخليج»، إىل «املحيط من العربية األمة وحدة استعادة فقط هدفها ليس التي
وإنساني حضاريٌّ ٌع تجمُّ األسايس هدفها ولكن العربية وللشعوب للبالد جغرافيٍّا تجميًعا
وُعقد أدران من ووجودنا طبيعتنا عىل تراكم ما كل إزاحة هدفها الشعوب، لهذه ر ُمتطوِّ

174



مفاجأة ليست الجزائر يف األخرية التطورات

ونضيف طبيعتنا من بوحي نعمل لكي أنفسنا ونهيئ أنفسنا نجد أن هدفها وظالمات،
َمغلوِبني مجرد نظل أن بدل ونُقدِّم عليه، عالًة نحيا أن بدل العاملي الحضاري الرتاث إىل

وُمستهِلِكني. وفنونهم وعلومهم أمرهم عىل
الساسة تفكري عن صادًرا شيئًا ليست ومغزاها الجزائرية الثورة هذه وحقيقة
مفهومها العادية، الجزائرية واملرأة العادي الجزائري الرجل مفهوم إنه ِصني. وامُلتخصِّ
حتى رست، أَنَّى نسمعها التي الكلمة هي هذه أخي. يا عرب نحن الثورة، لهذه البسيط
والجزائريون والتناُقض. ب التعصُّ العرب وبني بينها أن يزعمون التي القبائل بالد يف
الجزائرية الثورة ساعدنا ألننا النارص عبد وجمال املتحدة العربية الجمهورية يحبون ال
الجمهورية أن البسيط التلقائي إلحساسهم هذا يفعلون إنهم ذَّج، السُّ بعض يعتقد كما
الجزائر، ثورة أجله من قامت الذي الَخطِّ نفس يف يمضيان النارص عبد وجمال العربية
فقط، االشرتاكية أو فقط االستقالل ليس َخط العربية، الثورية الحضارية الصحوة َخط
إىل وفعاًال وإيجابيٍّا ُمتطوًرا وتقديمه وإيقاظه العربي الِكيان عن الكشف َخط أيًضا ولكن
صاروخنا عن خٍرب أول سمعُت حني أبًدا أَعَجب لم وبهذا وفعال. وإيجابي ر متطوِّ عالٍم
وبالنص تلمسان، إىل يُِقلنا كان الذي التاكيس سائقي من الثورة أعياد يف أطلقناه الذي
تحدٍّ عربيٍّا، صاروًخا أطلقناه أجل، أطلقناه. اليل الصاروخ بالزاف مزيان كلماته: كانت
الوجود ذلك والهدف الجزائر، ثورة وتُحييه القاهرة ثورة أَطلَقته علمي، حضاريٌّ عربيٌّ

ر. امُلتطوِّ الثائر الواحد

الخالفشخصيٍّا كان هل

الخالف عىل ونحكم ببساطٍة نُحدِّد أن املمكن من الجزائرية، للثورة الَفهم هذا أساس عىل
املجاهد جريدة حتى شخيص، خالٌف إنه قالوا الناس بعض التحرير. جبهة قادة بني
ال اآلخر املعسكر بينما اشرتاكي بيال بن أن آخر رأٌي وهناك هذا، قالت الثورة جريدة

للخالف. ُمحرِّك كسبٍب ُوِضَعت وفرنسا االشرتاكية، إىل كثريًا يميل
وغري اشرتاكيِّني بني خالًفا ليس فهو محضة؛ ظاهريٌة أسباٌب كلها هذه ولكن
النظري شكله يف إنه ويحكم. يتسلط من عىل وال وُمتطرِِّفني، ُمعتدِلني بني وال اشرتاكيِّني،
ومن والتحرر، االستقالل هدفها جزائريٌة ثورٌة الجزائر ثورة أن يرون من بني خالٌف
املرشق تشمل أن يجب عربية ثورٍة من جزءٍ سوى ليست الجزائرية الثورة أن يرون
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ولكن الجزائر، حدود من بكثري أَبعَد أهداًفا الجزائرية للثورة يرون ومن مًعا، واملغرب
ليس أبًدا فهو للواقع؛ كبريٌ ظلٌم فيه الواضح املستوى هذا عىل الخالف وضع أن املشكلة
الجانِبني كال وكأن كثرية، ألسباٍب يختفي إنه الصورة. بتلك للِعيان ظاهًرا أو واضًحا
الكثرِيين، الجزائرية الثورة أعداء من لخوفه األول الجانب حقيقته؛ إخفاء عىل حريٌص
فهو ولهذا مكان؛ كل يف الثورة وتلك االمتداِد هذا أنصار العرب من لخوِفه الثاني والجانب
واليات، إىل البالد تقسيم ومن الجيش، من املوقف منها مختلفة أعراٍض هيئة عىل يبدو
الجمهورية عن التباُعد أو والتقاُرب الزراعي، واإلصالح األحزاب، تعدُّد أو الواحد والحزب

املتحدة. العربية
إىل االنضمام يف أحد تردد ملا للحظٍة ظهر قد ولو للعيان، يظهر ال الخالف لُب إن
بعض من إال وحيًدا منبوذًا اآلخر الطرف وَلبِقي عربية، كثورٍة الجزائرية الثورة جانب
مثلما األعىل، مثلهم ويرون العربية، القومية فكرة من يسخرون الذين الجزائيِّني ِفني امُلثقَّ
البورجوازية من وإالَّ وحضارتها، عامًة وأوروبا فرنسا يف عندنا، ِفني امُلثقَّ لبعض حدث
االشرتاكية العربية الثورة عواقب تخاف والتي االستعمار، كنف يف نَشأَت التي الجزائرية
الخطر أن يَروَن الذين استثناءٍ وبال َجميِعهم األُوروبيِّني من وإالَّ تأميم، من يتبعها وما
العليا، اليد لهم ستظل أيًضا االستقالل بعد إذ الجزائر تستقل أن ليس عليهم األكرب
الخطر يشء. كل عىل يُسيِطرون إيفيان اتفاقيات وبنصوص فرنسا وبحماية وسيظلون
مجرد حينئذ ويُصِبحوا العربي الثوري التحرُّر ركب إىل املستقلة الجزائر تنضم أن األكرب
فقط جزائريٌة الجزائر جانب تساند التي القوى هي تلك ثائر، عربيٍّ بحٍر يف صغريٍة قطرٍة
أيًضا الجانب هذا ومع فقط، حدودها داخل رة ُمتطوِّ والجزائر فقط، مستقلٌة والجزائر
وإرسائيل الجزائر داخل يف واليهود الحلف دول وكل وإنجلرتا وأمريكا فرنسا تقف بد ال

خارِجها. يف
التاريخ حكم ومعه مكان، كل يف العربي والشعب الجيش فمعه اآلخر الطرف ا أمَّ
عليه الذي الطرف وهو ورفاقه، بيال بن يُمثِّله الذي الطرف هو وهذا ر، والتطوُّ والحقيقة
يف يدُخل أن عليه يجب ال الذي الطرف أيًضا وهو مجتمعة، القوى هذه كل يُواِجه أن
املعركة هذه يدُخل أن منه اآلخرون يريده ما فأقىص حاسمة؛ معركٍة أيَة الحارضة اآلونة
تنظيميٍّا ارتباًطا بالجماهري ويرتبط جذور، الشعب يف له تَنبُت أن قبل اآلن، ويدُخلها

َفْصُمه. يمكن ال وعضويٍّا
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تماًما مختلفة الواقعية الصورة

البحت. النظري مستواه عىل الخالف هو هذا
ل. التأمُّ من مزيٍد إىل وتدفع املشهد من كثريًا تُغريِّ الواقعية الصورة ولكن

بأنهم لآلخِرين بيال بن معسكر اتهام محاولة عن تخُرج لم مثًال الواقعية فالصورة
املعسكر ورد اختصاصهم، من ليست فات بترصُّ والقيام الثورة مجلس قرارات عىل خرجوا
إىل عسكرية، دكتاتوريٍة َخلق ومحاولة الفردي التحكُّم إىل بالجنوح بيال بن باتهام اآلخر

القائمة. آخر
بتغايض االتفاق شبه أو االتفاق إىل النهاية يف امُلعسَكَرين َدفَعت الواقعية والصورة
املكتب عىل اآلخِرين وموافقة املفصولة، القيادة عودة حتمية عن ناحيته من بيال بن

طرابلس. مؤتمِر يف اقرتح كما السيايس
واحدة. تحريٍر كجبهة االنتخابات دخول إىل الجميع تدفع ذي هي ها وأخريًا

التحرير جبهة إن بكثري. أوانه قبل جاء الزعماء خالف أن الصورتنَي اختالف وسبب
غري أعضاؤها بقي هذا ومع سنني، سبع خالل املعركة قاد رسيٍّا ثوريٍّا تنظيًما كانت
وجبهة الحركية. أسمائهم سوى معظمهم عن يعرف ال يكاد الشعب لجماهري َمعروِفني
الحزبي السيايس الحقل يف يعملون شباب من مكونًة الثورة قبل ما إىل كانت التحرير
يف ارتَبَطت قد التحرير جبهة كانت وإن التنظيم. أعضاء غري يعرفه ال نشاُطهم الرسي،
األذهان يف ارتَبَطت أنها إال النرص، َجلبَت التي الواعية الحازمة بالقيادة الشعب أذهان
هؤالء أعمار إن أقول أن أريد باختصاٍر كزعامات. أو كأفراد ترتبط ولم كجبهة، أيًضا
هو واسع شعبيٍّ نطاٍق عىل بينهم املعروف والوحيد قصرية، العلنية القيادة يف الزعماء
به يقوم علنيٍّ عمٍل وأول الجبَهة، هذه الجديدة، القيادة هذه تأتي وأن عباس، فرحات
واالستقالل، النرص يُضيع كان الذي االختالف هذا يختلفوا أن االستقالل بعد أعضاؤها
لم العادية الشعب جماهري فإن منهم، ُكلٍّ اتجاه عن قيل مهما قادٍة بني الخالف هذا
وعىل عليه ِلتحُكم ذاك أو الزعيم هذا — يل الجزائريني من كثريين قول حد عىل — تُجرِّب

ذاك. أو واملبدأ العمل بهذا أذهانهم يف ارتباطه وعن قوله ِصدق
هذا النارصويؤيده عبد جمال حول يلتف لم مثًال العربي مرصوالعالم يف الشعب إن
عديٌد الشعب لهذا بالنسبة هو النارص عبد جمال ولكن فقط، ِلشخصه الساحق التأييد
واختبارات. وثقة تجارَب تَراُكِم ونتيجة تجربٍة نتيجة جاءت زعامٌة واملبادئ، املواقف من
وبني بينها الحتميُة الصلُة هذه تُوجد لكي الزمن عنرص َلِزَمها الجزائرية القيادة كانت
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واملبدئية النظرية الخالف أوجه تتضح لكي أخرى ناحيٍة ومن ناحية، من الشعب جماهري
حتى العلني الزِّمام تتسلم تكد لم جديدة، قيادٌة غريب، وضٌع وذاك، هذا بني والوسيلة
وال الخالف، هذا أسباب أبًدا الجزائري الشعب لدى ا مهمٍّ يكن لم الخالف. بينها دب
ذلك يُحس أن يمكن وال استقل، بأنه يحس أن أوًال كان عنده فاملهم الحق؛ يكُمن أين
منذ مرٍة ألول مثله، جزائريِّني من منه، أنها يلمس حكومٌة فوًرا له تكونت إذا إال اإلحساس
أيًضا ولذلك استقل؛ قد وِصدًقا فعًال وأنه ُحلًما، ال حقيقة يحيا أنه يُحس ِلكي عاًما، ١٣٢
ال التحرير جبهة من الثاني والصف الشعب كان املعركة يف يُقحم مبدئي خالٍف أيُّ كان
لم إذا املشهورة: افتتاحيتها يف املجاهد جريدة لسان عىل بقوله وإال أكتافه، بهز إال يُقابله
املبذولة الجهود فشل إىل املناورات أدَّت وإذا الوحدة، يف الجميع يرجوه الذي الحل يتحقق

الحالية. القيادة استبدال مشكلة هي حتمية، مشكلًة سنُواجه عندئٍذ فإننا حاليًا،
أناٌس فيه ورأى تفسريه، أُيسء فقد األوان قبل أُقحم النظري الخالف هذا وألن
يأكل أيهم وحول التسلُّط، حول رصاع هو ما بَقْدر السلطة حول رصاًعا ليس أنه كثريون

وحده. «الطبخة»

علنيِّني قادٍة بني والخالف التنظيمي الخالف بني الفرق

جبهة داخل السنوات السبع طوال معهم كان الشعب وكأن يترصفون الزعماء كان
كيف ويعرف تنشب، كانت التي الخالفات يَشَهد املنيعة، الرسية األسوار داخل التحرير،
كما ستظل فاتهم وترصُّ أقوالهم وكأن يترصفون وكانوا ذاك، واتجاه هذا اتجاه بني يفرق
تتعداها، ال التحرير لجبهة الرسية االجتماعات نطاِق داخل السنوات السبع طوال كانت
أصبحوا وأنهم أخرى، وفاعليٌة آخر وزٌن لها أصبح أحدهم من تصدر كلمٍة كل أن ونُسوا
وخرج الحرب بعد ما تاريِخ يف تجربٍة أعنف خاض عظيٍم ضخٍم لشعٍب الرشعيِّني القادة

ظافًرا. صابًرا منها
بمجرد أنه يعتقد األول الجانب كان للجانبنَي. مفاجأًة الفعل رد كان أيًضا ولهذا
وكريم بوضياف يعتقد كان وكذلك اآلخِرين، ضد ويقفون حوله الناس سيلتف آرائه إعالن
يكن لم هو إذ الجانبنَي؛ من أيٍّ مع يقف ال ظل األزمة َطوال الشعب ولكن وبوصوف،
جبهة أمام أنه يرى الحقيقية، الواضحة الرؤية دائًما يرى كان لقد أبًدا. جانبنَي يرى
الحقيقة. من نصيبها يُجرِّب لم وألسباٍب مناسٍب غرِي وقٍت يف نفسها عىل امُلمزَّقة التحرير
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الصديق وكفاح العدو كفاح بني الفرق

الكفاح أساليب بني كبريًا فارًقا هناك بأن بعُد وا أََحسُّ قد القادة هؤالء يكن لم الحقيقة يف
أساليب وبني به، ر وتُشهِّ ومكان زمان كل يف تُحاِربه أن همك كل يُصِبح حيث العدو ضد
تَسَحقهم أن ال واجبك من يُصِبح حيث الرأي؛ يف معك امُلختلِفني زمالئك ضد الكفاح
تكسب أن دائًما هدَفك تجعل وأن لصفك، تَكسبَهم أن ولكن العدو مع تفعل كما وتبرتهم
نُسوا اإلقناع. عىل واإلرصار والزمن اإلقناع بطريق ُمعسَكِرك داخل ينترصرأيك وأن لصفك
أن األجنبية.وكان الفرقة جنود يُعاِملون كانوا كما البعض بعضهم يعاملون وراحوا هذا
من نوًعا يخلُق وكاد كلها، بالقيادة يُطيح كاد استنكاًرا األسلوب هذا الجزائريون استنكر
الزَّعامة بمرض تسميته يمكن ما قصرٍي وقٍت يف نشأ بحيث نفِسها؛ الجبهة داخل التمرُّد

للقيادة. الواجب الثوري االحرتام ضاع أن بعد

الشعب إىل تمتد لم املعركة

ولم اآلليتيه، وفندق ريفو فيلال فندق نطاق قلت كما تتعدَّ لم أبًدا املعركة أن والغريب
بفالحيه بطلبته، بعماله، بتنظيماته، الشعب بقي بحيث الشعب جماهري إىل أبًدا تمتد
بمناقشة أبًدا ُمرحبة غرِي صارمٍة بمالمَح ويُواجهها منقسمة، قيادًة يواجه منقسٍم غري
أن وحَدها عليها كان التي تلك التحرير لجبهة حافًظا بقي حتى بل خالف، أي تفاصيل
سمعتها من الضخم رصيدها من واستغاللها توقيتها أيسء التي املعركة هذه ثمن تدفع
تنقلب أن نظريٍّا املمكن من كان التي األُوىل االشتباكاِت حد إىل األمر وصل بل وتاريخها،
شبان شهداءُ حقيقًة فيها سقط َحدثَت كهذه اشتباكاٍت أن هلل وحمًدا أهلية. حرٍب إىل
يُسدِّد سوف التحرير جيش يف جنديٍّ كل أن للطرَفني أثبتَت تجربة ولكنها لهم، ذنب ال
تجربٌة املجاهد؛ أخيه قلب إىل يُسدِّدها أن قبل بالحرب األمر إليه يُصِدر من إىل بندقيته
بيٍد الجزائري الدم سفك إىل اللجوء أن واحد وقٍت يف للجميع أثبتت رسيعة حاسمٌة
أن عليهم وأن مبدئي، أو نظري اختالٍف أي من وأكرب الخيانة من أكرب جريمٌة جزائرية
لحلها، الديمقراطية الشعبية الطرق إىل أخرى، طريقٍة إىل الخالفات هذه حل يف يلجئوا
يُقرِّر كي للشعب فشِله أو انتصاِره مهمة وترك له والدعوِة عليه واإلرصاِر الرأي إعالن إىل

والنضج. الوعي من وملزيد وللزمن
وكان أخرى مرًة الصف ليجمع ويتحرك بمسئوليته يُحس بيال، بن فريُق بدأ وهكذا

االتفاق. شبه أو االتفاق
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متأخًرا جاء اتفاق ولكنه

عىل ويعمل يرعاه يزال وال االستعمار خلقه وضًعا األزمة أكَّدت أن بعد حدث اتفاٌق ولكنه
واليات، إىل الجزائر تقسيم هو البقاء، لضمان الوحيدة ركيزتَه يُصبح يكاد بل استمراره،

والقبائيل. العربي بني القديمة النَّعرة وإثارة
وسيلة أنفسهم الجزائريون قدَّم أن بعد موضوٍع ذاِت غري أصبَحت كلها هذه أن غري
الجزائرية الثورة يُقاوم ظل أنه الفرنيس لالستعمار املاكرة الخبيثة الخطة إن أنجع.
ليس بعنٍف أيًضا يُقاِومونه الجزائريني َجعَلت بطريقٍة مثيل، من لهما ليس وقوة بعنف
لنيل الكفاح إال يشء كلَّ فيها يَنَسون درجٍة إىل املقاومة هذه يف ويغرقون مثيل، من له
أثناء ويف وفجأًة امُلكاِفحون، فيها يُفكِّر لم أموٌر يحدث؟ ماذا االستقالل، وبعد االستقالل،
رد حدث أن فكان للثُّوار، الجزائر وسلََّمت الحرب عن فرنسا تخلَّت الشديدة املقاومة هذه
ثم يشءٍ ملقاومة كلها قواك تُجنِّد حني الحالة، هذه يف يحدث أن بد ال الذي الطبيعي الفعل
التحرير جبهة َوجَدت وهكذا األرض، عىل ساقًطا تتهاوى أن حينئذ بد ال فجأًة، هذا ينزاح
فرنيسٍّ تدخٍل أي ودون وهكذا فانهارت. وتقاومه، تحاربه َعُدو بال االستقالل بعد نفسها
لم بموقٍف يُواَجهون سنوات سبع منذ مرٍة ألول أنهم التحرير جبهة قادة وجد مبارش
أخرى حروبًا بدءوا أن فكان يحاربونه، جيٍش وبال مستقلٍة جزائَر يف له، أنفسهم يُِعدوا
تستمتع مسرتخيٌة جالسٌة وفرنسا املعارك، بينهم وبَدأَت وتهًما عداواٍت ألنفسهم واختَلقوا
وعىل إرضائها عىل ويتنافسون الجزائريِّني، يُمزِّقون الجزائريِّني ترى وهي حدٍّ أقىص إىل
لطريق بَدءٍ كنقطة إال األمر ل أوَّ َقِبلوها ما التي إيفيان باتفاقية وإيمانهم تسليمهم تأكيد

الطويل. االستقالل
وحاولوا باملوقف التحرير جبهة يف املسئولون استشعر حني حدث هذا من وأسوأ
هم الواليات وقادُة األزمة، لحل الواليات قادة إىل َلَجئوا بينهم، الوحدة وعودة إصالحه
فكرة صاحب هو كان بيال وبن بوالياتهم، املوجود التحرير جيش قادُة الوقت نفس يف
أن واكتشفوا بأهمية، ألنفسهم القادة هؤالء أحس أن النتيجة فكانت إليهم، االحتكام
حقيقيٍة سلطٍة كأصحاب املوِقف يف لوا يَتدخَّ أن باستطاعتهم وأنَّ هم، ِبيدِهم األمور مقاليد
هو وهذا وقادتها، املستقلة الجزائر حكام هم ويُصبحوا التحرير جبهة قيادة كل ويُلغوا
ح يُرصِّ خيرض محمد أصبح وما الرابعة، الوالية قواد به قام وما أخريًا حدث ما بالضبط
مجلس بأن أسابيع منذ ح يُرصِّ كان الذي خيرض نفس قانونيته؛ وعدم رشعيته بعدم
قرارات. من اجتماعه عن يسفر ما انتظار يف كلها التحرير جبهة وأن مجتمع الواليات
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والنتيجة

الرابطة وِبفقد بكارثة، تهدد أصبََحت خطريٍة درجٍة إىل الجزائر يف الوضع تميَّع لقد
الزعامة، مرض وِبانتشار الخطري، الثوري التنظيم هذا شمل تجمع كانت التي التنظيمية
الجزائر يف اليوم القوة أصبََحت الدولة، وتوجيه الحكم يف وجنوده الجيش ضباط وِبتدخل
جيش وُضباط الواليات قادة يد يف اآلن والسالح السالح، معه ملن ولكن الحق معه ملن ليس
امُلنظَّمة القوة من ُمجرَّدون ولكنهم والشهرة واملنطق الحق معهم والزعماء التحرير،
حتًما بل يُهدِّد والوضع خالفاٌت، الزعماء وبني خالفاٌت الواليات قادة وبني والسالح،

أخري. حاسٌم عامٌل يتدخل لم ما قٍة ُمحقَّ كارثٍة إىل ر سيتطوَّ
الجزائري. الشعب هو العامل ذلك

الجزائري للشعب تُستعَمل حني ولكنها استُعِمَلت، ما أكثَر ما كلمٌة الشعب وكلمة
زعماءه أن درجة إىل سياسيٍّا وواعيًا وضخًما وخبريًا ناضًجا شعبًا بحق تصف فهي

بجواره. كاألقزام يَبدون استثناء وبال جميًعا
ما وكل آخر، مفصٍل حديٍث موضوع فهذا ل التدخُّ هذا يحدث أن يمكن كيف ا أمَّ
أن يمكن ما ساعات، تتجاوز ال فرتٌة وهما ونرشه، الكالم هذا كتابة بني يحدث أالَّ أرجوه

عِقب. عىل رأًسا املوقف يقلب
للجزائريِّني! الجزائر احفظ واللهم
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الثورة! ملقاومة األخرية الوسيلة كان االستقالل َمنْح
الزعماء. فيه وسقط فرنسا نصبته الذي الَفخ

أحد. اآلن إىل يستعمله لم رسي سالٌح الجزائر يف
واحد. حلٌّ إال لها ليس األزمة

∗∗∗

الجزائر. أرض فوق اآلن الدائر الرصاع تفاصيِل تتبُّع ملُّوا أنهم بد ال مكان كل يف الُقراء
يف سينترص الذي من النتيجة هو: لسان كل عىل تجده أصبَحَت الذي التقليدي والسؤال

وكيف؟ الرصاع، هذا
الحالية الرصاع مرحلة أن وعٍي ال أو وعٍي عن يدركون الناس أن منه تُحس سؤاٌل
اتجاه؟ أيِّ ويف النهاية تكون كيف هي املشكلة ولكن ستنتهي، بد ال وأنها مؤقتة، مرحلٌة
املعاِرضة القوى سلسلة عىل التغلُّب من السيايس املكتب أعضاء ومعه بيال بن سيتمكن هل
ويستطيع وخارَجها، التحرير جبهة داخَل مختلًفا، اسًما مرٍة كل يف لها تتخذ والتي املتصلة
السيايس املكتب يعود بحيث وَسيطرتَه ُقوتَه الثوري التنظيم لذلك يُعيدوا أن ورفاقه هو
االستقالل؟ بعد ما ِصعاَب تُواجه وطنية وحدٍة يف الشعب تقود والجبهة الجبهة، يقود

الكفة تميل ال بحيث امُلتنازَعني الرئيسيَّني امُلعسَكَرين بني ُمتأرِجًحا الوضع سيَظلُّ أم
وطاقتهما ُقوَّتهما الطرفان يُفني وبحيث االستعمار» يريده الذي الوضع «وهو أحدهما إىل

األعداء؟ ِسوى فيها يَربَح لن التي الداخلية املعركة هذه يف
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بمساعدٍة الرهيبة الداخلية وامُلتناِقضات املؤامرات وتستطيع الزمام يَفِلت هل أم
للحركة يكون وضًعا الجزائر يف تخلُق أن الخارج، من الُخبث بالغة وخطة وإشعاٍل

والعراق؟ وجواتيماال الكونغو يف َزميلِتها مصريُ فيه الوطنية
حدث عما كليٍّا اختالًفا الشكل يف مختلٍف تماًما، علينا جديد بوضٍع الجزائر تَنفِرد أم

الغاية؟ نفس يُؤدِّي كان وإن العراق أو الكونغو يف
أو الثورة مع احتماَلني؛ عن تخرج ال النهاية يف ولكنها نرى، كما كثرية احتماالٌت

ضدها.
والنرص باالستقالل ال منها، وَخرَجت وخاَضتها التحرير حرب الجزائر َدخَلت لقد
تنظيٌم يقوده ُمسلَّح ُمنظٍَّم ثائٍر بشعٍب واالنتصار، االستقالل من أهم هو بما ولكن فقط،
هذا عىل استمر قد األمر كان ولو الكلمة. معنى بكل مثالية ثورة والنفوذ. القوة بالغ ثوريٌّ
االستقالل بعد والسياسية االجتماعية وأهدافه مستقبله إىل الجزائري الشعب ملىض الوضع
أي ويف آخر بلٍد أي يف حدث مما بأَرسَع أهدافه جميع قت وَلتحقَّ نظري، من لها ليس بقوٍة
يثور ِلتجعَله والظروف العوامل تتضافر حني الشعب إن التاريخ. فرتات من أخرى فرتٍة
وتَمِلك تنظيمه تستطيع التي املخلصة الثوريَة القيادَة بالذات، اللحظات هذه يف ويجد
وأقول املعجزات. ق يُحقِّ أن باستطاعته كهذا شعٌب الواعية، طليعته تظل أن عىل القدرة

وأعنيها. أقولها ولكني األسلوبية املبالغة من كنوٍع ال املعجزات
للثورة: املضادة القوى نصدق ولم

األمر ل أوَّ لنفسه رها صوَّ هذا. يُصدِّق يكن لم االستعمار للثورة، املضادة والقوى
اعتقد حينئٍذ فَفِشل. القانون عىل الخارِجني َحرَب وحاربها القانون عىل خارجة عصابًة
وتُهيِّج تُثريها التي هي البالد تلك وأن فرنسا تُعادي التي العربية البالد صنع من أنها
الداخل يف امُلركَّزة بالدعاية األساس هذا عىل وحاربها «الفالجة» ل وتُموِّ الجزائريِّني
والقرى املدن ويف بورسعيد يف جهًرا حاربها النهاية ويف السيكلوجيِّني، واإلخصائيِّني

ذريًعا. فشًال أيًضا، ففشل الجزائرية
وليس ضده تثور التي هي وأنها ُمسلَّحة رسيٌة عصاباٌت أنها عىل لنفسه رها صوَّ ثم
الحربية قوته كل وركَّز وتكتيكاِته خطَطه أعاد األساس هذا وعىل ككل. الجزائري الشعب
الثورة انتَهت الجيَش سحق إذا أنه معتقًدا الشعب، عن التحرير جيش ِلعزل والسياسية
وحداٍت وأحاله امُلنظَّم الفرنيس الجيش تكوين من غريَّ أن الحرب هذه يف بلغ بل واسرتاح،
التحرير جيش وحداِت تُحارب كي الجبل إىل وأرسلها العصابات حرب كوحداِت صغريًة

فِشل. وأيًضا األسلوب، وبنفس الطريقة بنفس
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اإلجرامية املقاومة هذه الثورة يُقاِوم واالستعمار الكثرية السنوات هذه مضت وحني
وانتشاًرا. قوًة الثورة تزداد بل كلها، الوسائل وتفَشل وسيلٍة كل معها ويُجرِّب

أقىص إىل الجنوب أقىص ومن السهل، إىل الجبل من كلها الجزائر الكفاُح َعمَّ وحني
وتنظيماٍت مظاهراٍت هيئة عىل املدن جماهري تحركت وحني والغرب، والرشق الشمال
حينئٍذ نَفِسها. فرنسا إىل انتَقَلت أنها حدَّ الثورة انتشار من بلغ وحني مسلحة، رسيٍة
يقَف أو تُقاَوم أن فمستحيٌل َحدثَت إذا التي املعجزة أمام أنه يُدرك االستعمار بدأ فقد
شعٌب مخلصة؛ ثوريٌة قيادٌة رأسه وعىل تنظيًما ُمنظَّم ثائٍر شعٍب أماَم حائل، طريقها يف
فيه يُؤثِّر ال كهذا شعٌب ومئاتها، السنني لعرشاِت مقاوًما ثائًرا يَظل أن املمكن من كهذا
َكثَرت وكلما عزمه، اشتد الزمن طال كلما وبالعكس التضحيات، منه تُوِهن وال الزمن،

النرص. عىل واإلرصار الثورة يف لالستمرار جديدٌة أسباٌب له تكوَّنَت التضحياُت
مثل ومثله الكاريكاتري، امو رسَّ به لنا ره يُصوِّ الذي بالغباء ليس الفرنيس واالستعمار
واالستيعاِب الَفهم عىل وطاقتَه وُقدرتَه الرأسمايل الذكاء ُخالصة يُمثِّل آخر، استعماٍر أي

الخطط. وتغيري واالبتكار
املتحدة الواعية والقيادة الحديدي التنظيم ذي الثائِر هذا أمام االستعمار يفعل فماذا

االستقالل؟ نيل عىل ة امُلرصَّ شعبها تصميم مثل مة امُلصمِّ
باألخرى. استعان وفِشَلت إحداها جرَّب كلما بحيث خطط ِعدَة لنفسه َوَضع الحقيقة

األوىل الخطة

ومشكلته منه، مفروًغا أمًرا أصبح قد استقاللها عىل الجزائر حصول أن أدرك قد كان
بكثرٍي أَهوُن االستقالُل وعسكريٍّا وسياسيٍّا فاقتصاديٍّا استقاللها؛ يُعطيَها أن أبًدا ليست
بعد يحدث ماذا هي أَصبَحت ُمشكلتُه قواه. وتَنخر والرجال املال تُكلِّفه ه ضدَّ ثورٍة من
ُمجربًة تظل ولكنها ناحية، من الجزائر تستقل بحيث الوضع يف يتحكم أن االستقالل؟
يَرتبط أن يمكن كيف هو: والسؤال دائم. شبَه املدى طويَل ارتباًطا بفرنسا االرتباط عىل
كهذا؛ لشعٍب فرنسا تضمن أين ومن كيف؟ الواعية، القيادة ذو امُلنظَّم الثائُر الشعُب هذا
أن بعد كيف ألوانًا، املرارة من وأذاَقتهم بأهله ومثََّلت وامرأة رجٍل مليون منه َقتَلت شعٍب
من عاًما ١٣٢ خالل ويف حقه، يف ارتَكبَت التي بالدولة مرتبًطا يظل كهذا شعٌب يستقل

واملجازر؟ والجرائم املذابح تلك كلَّ له، احتاللها
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ا. جدٍّ بسيطة كانت االستعمار إليها انتهى التي الخطة إن
ووجهها. جلدها فرنسا تُغريِّ أن

انتهى أن إىل بهم، أتت االشرتاكيِّني حتى والوجوه، الجلود من كثريًا فرنسا ت غريَّ ولقد
به أتت رئيس ذات جديدة خامسٍة جمهوريٍة وإقامة نفسها الجمهورية تغيري إىل األمر
عليه وأن الجزائر، يف السوابِق أصحاب من ليس أنه مؤهالته كلُّ التاريخي، ُمتَحفها من
نازيته من العالم إنقاذ يف وساهمت هتلر حاربت التي فرنسا من وملحاٍت مسحاٍت أيًضا

ديجول. شارل ورشوره؛
يُقرِّروا أن الجزائريني حق من إن غريب: جديٍد دويٍّ ذي بشعاٍر ديجول وجاء

بأنفسهم. مصريهم
نفس الفرنسية، الجمهورية رئيس عن يصُدر أن غريبًا كان الحني، ذلك يف شعار
سلمية مظاهرًة تَظاَهر بعضهم ألن جزائري؛ مواطٍن ألف ٤٥ قتلت التي الجمهورية

املصري. تقرير حق فيها يطلُب
وِجلِدها. فرنسا َوجِه تغيري يف الُكربى األوىل الخطوة كان الشعار هذا صدور ُمجرَّد
من؟ ومع علنيًة مفاوضاٍت فرنسا فيها تقبل َمرَّة أول امُلفاوَضات، خطوات، تَلتها

الفالجة. القانون، عىل الخارِجني أو التحرير، جبهة ممثل مع
عبث، وأنها وقت، كسُب وأنها يشء، إىل تؤدي لن مفاوضاٌت أنها الكثريون وَحِسب

الطريقة. بهذه االستقالل عىل تحصل أن يُمِكن ال الجزائر وأن
الجزائر تُعطي بها وإذا جميًعا، هؤالء أمل فرنسا خيَّبَت — الخطة َحَسب — ولكن
وتزويًرا تَدخًال يتوقعون أيًضا كثريون وكان االستفتاء، وجاء املصري. تقرير حق فعًال
االستفتاء، يف ُمطَلًقا فرنسا تتدخل لم يشء، أغرُب حدث ولكن فرنسا، من كثريًة وأالعيَب

واقعة. حقيقًة الجزائر استقالل وأَصبَح ساحقة، أغلبيًة نتيجته وجاءت
الرشفاء بمظهر أجمع وللعالم للجزائريِّني فرنسا رجاالت ورائه ومن ديجول، وبدا
الجزائر سلَّموا وِصدًقا ا َحقٍّ والذين فعلوا، قالوا وإذا وا، َوفَّ وعدوا إذا الذين املبادئ أصحاب
الجزائر، علم لريتفع فرنسا علم يُنِزل الفرنيس القائد وقف هكذا وَرشف. بنُبل للجزائريِّني
امُلصدِّق غري — العالم َسمِع تحت احتالَلها بيدها فرنسا وتُنِهي الرجل، وظيفة وتنتهي

وبَِرصه. —
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تغيري يف فعًال نَجَحت قد كانت كلها الخطوات هذه إن نقول أن يجب أيًضا ولِلحقيقة
والعاملي. والعربي الجزائري العام الرأي أمام وِجلدها فرنسا وجه

الخطة. من األول الجزء هو التغيري هذا ولكن

جزء أهم الثاني؛ الجزء

بها يحلُم التي واملبادئ القيم بكل وطلََّقته مرة مليون وِجلَدها وجهها فرنسا ت غريَّ فلو
متحٌد ُمنظٌم شعٌب أي عليه؛ هو كما الجزائر يف الوضع وبقي هذا حدث لو اإلنسان.
رت ولتَبخَّ نهايتها، إىل ثورته يف يَمِيض الشعب لظل ثائرة، متحدٍة منظمٍة بقيادٍة ثائر
من تجعل بطريقٍة بها االستقالل بعد الجزائر ربط عن فرنسا راَوَدت التي األحالم كل

والفتة. كلمٍة مجرَد االستقالل
تستطيع ال التي امُلتجانسة الكتلة هذه إىل اليد تمتد أن كانت إذن الثانية الخطوة
قد االستقالل نيل يكون أن بعد الكتلة هذه إىل اليد تمتد قاعدة، من قيادة فيها تُميِّز أن
عظمى؛ وبمهارٍة بدقٍة مرسوًما ُمبيتًا عبثًا بها وتعبث وبرَّدها، حرارتها درجة من ض خفَّ
التقسيم جعل ثم القيادة، تقسيم ثم أوًال، وقاعدة قيادة إىل الكتلة هذه تقسيم هدُفه عبثًا
تلعب أن فرنسا عىل كان الجهود تنجح لم فإذا الشعب. ويَقِسم أسفل إىل يمتد القيادي
املصالح هذه «لحماية» املناسب الوقت يف بنفسها وتتدخل ومصالحهم امُلستوطِنني بورقة
عىل تقسيمه املمكن فمن سيايس أساٍس عىل الشعب تقسيم يُفِلح لم وإذا الرعايا، وهؤالء

والقبائيل. العربي بني ب التعصُّ نَعرة وإثارة قبائيل، أساٍس
محلَّها أُخرى حلت إحداها فِشَلت كلما بحيث كثرية وتكتيكاٌت واحتماالٌت خطٌط
االستقالل، كلمة من املضمون سلب النهاية يف هدُفها التي الخطة ماضيًة؛ الخطُة لتظل
بعد ما أوضاِع مواجهة عىل تقوى ال درجٍة إىل الجزائرية الوطنية الحركة وإضعاُف
الضخمة الثورية الكتلة هذه إضعاُف فرنسا؛ إىل راضيًة أو مضطرًة وتلجأ االستقالل،

وطموحها. نفسها يف ثقًة إال االستقالل عىل الحصول يَزِدها لم التي امُلكتِسحة
إىل تُضِعفها األقل فعىل الدرجة، تلك إىل إضعافها يف فرنسا تنجح لم إذا حتى أو
مشاكلها يف غارقًة نفسها، الجزائر داخل الجزائرية الوطنية الحركة إقامة د تُحدِّ درجٍة
تتصل أن — النقاط أخطر هي هذه — أو حولها، فيما تُؤثِّر أو تمتد أن مستطيعٍة غريَ

الكربى. العربية الثورة جناَحي مًعا االثنان ويكون املرصية الوطنية بالحركة
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ومجاعة كأزمة االستقالل إعطاء

من بالدور، ستقوم التي هي أنها اعتبار عىل معظمها أو كلها مبنيًة فرنسا خطة كانت
املرحلة الحقيقة يف فهي ُمحكمة خطة عليها؛ سيقع كله العبء وأن طبًعا، الستار وراء

الجزائرية. الثورة مقاومة مراحل من والحاسمة الخامسة
ما فوق الواقع ل ونُحمِّ الظن سوء يف نبالغ إننا البعض يقول وقد غريبًا، هذا يبدو وقد
عصاباٍت كحرب الثورة مقاومة يف فِشَلت التي ففرنسا امُلجرَّدة؛ الحقيقة ولكنها يحتمل،
عسكريٍّ كفاٍح ذاِت تحريٍر كجبهِة ثم ُمنظَّم، تحريٍر كجيِش ثم الجبل، يف محدودٍة
فرنسا وأجهزة؛ ووزارات ورعايا مؤقتٍة حكومٍة ذات جزائريٍة دولٍة كمرشوِع ثم وسيايس،
فسينتهي الطريقة وبنفس هذا من أكثَر إىل الثورة مقاومة يف مضت إذا أنها أَدرَكت التي
فرنسا تخرس وقد كله، أفريقيا وشمال الجزائر تخرس يشء، كل تخرس أن إىل بها األمر
قواها، عىل وامُلسيطرة فرنسا حاكمة الكبرية الفرنسية الرأسمالية أو هذه، فرنسا نفسها،
الكلمة كله العالم وأمام علنًا الجزائريِّني تُعطي بحيث الخطة تغيري من بُد ال أن رأت
الطاقاِت فيهم وتولد تَجمُعهم التي الكلمة بالحياة، تمسكهم من أكثر بها يتمسكون التي
يًا ُمدوِّ عاليًا اسًما االستقالل، تعطيهم ويُقاِومون، ويُكاِفحون بها يُحاِربون التي الرهيبَة
خطرٍي كمأزٍق ككارثة، كمشكلة، وإنما ومفخرٍة كتاٍج ال إياهم تعطيه السحر، مفعول له
نتيجته، فرنسا تضمن رصاٌع الرصاع؛ أجله ومن حوله ويحدث والقاعدة، القيادة فيه تقع
وهد جميًعا الجزائريني إضعاف الحتمية نتيجته وجزائريِّني جزائريِّني بني رصاٌع فهو

قواهم.
والحرفيِّني فيها الفنيِّني كل وأَرغَمت الرسية امُلنظَّمة خرَّبَتها جزائَر يف وهكذا
تعيش أن تستطيع ال جزائر يف الدكاكني، ُمغلَقة ُمفِلسٍة جزائَر يف مغادرتها، عىل
لرتفع َعلَمها فرنسا أَنزَلت عاجزة، االقتصاد مشلولِة جزائَر يف بمفردها، ثالثًة أو شهَرين
من مليون ونصف مليونان حوله وليلتف واملجاعة الخراب فوق لريتفع الجزائري العلم
أجله. من وحاربتُموني االستقالل جميًعا أَردتُم لقد للجزائريِّني. فرنسا ولتقول امُلتعطِِّلني،
بالنقود. امُلقطَّعة ُجيوبَكم يزحم دعوه الخاوية. بطونَُكم يمأل دعوه إذن. استقالَلكم هاكم
أردتم من يا والسالَم املرىض، أيها وامُلستشفياِت امُلتعطِّلون، أيها العمل لكم يخلُق دعوه
القنال. من املرِشِدين َسَحبوا يوم اتَّبعوها التي الحقرية الفرنسية الطريقة نفس السالم،
احتَفلوا هذا لكل إدراكهم فمع شعرة؛ الجزائريِّني يف يُحرِّْك لم كله هذا ولكنَّ
استقالل عىل وُمتآمِرين وهارِبني ُمستوطِنني الفرنسيِّني، َمضاجَع أقضَّ احتفاًال باالستقالل
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يظل أن واستعد الحائط، ُعرض املآزق هذه بكل الشعب رضب لقد واقتصادها. الجزائر
َعلَمه، الجزائري، الَعلَم يرى سيظل دام ما ُدخانه ويقرتض مالبسه يَغِزل جائًعا ُمتعطًال

أرضه. فوق مرفوًعا
وبطالة مجاعٍة هيئة عىل االستقالل إعطائه يف فرنسا خطة للشعب، بالنسبة فِشَلت،

ضخمة. ومشكلٍة

املرة هذه فرنسا خطة ونجحت

هم االستقالل إعطاؤهم أي وقيادتها؛ التحرير بجبهة ا خاصٍّ للخطة الثاني الوجه وكان
ويتناحرون. حولها يتصارعون مشكلٍة هيئة عىل اآلخرون

تتوقعه تكن لم نجاًحا الفرنسية الخطة نَجَحت بالذات، النقطة هذه يف فقط، وهنا
عن ويَكِشف العالم، أمام موقفها يَشُجب منها علني ٍل تدخُّ أي ودون نفسها، فرنسا

ِجلِدها. ولوِن ته غريَّ الذي وجهها
خطتها. فرنسا عن بالنيابة ذوا يُنفِّ أن — منهم وعٍي دون — الجزائريون القادة توىلَّ
عىل ويُفوِّت له، أخرى حيويٍة مطالَب وأية والصحة والعمل القوت يركل الشعب وبينما
بني النزاُع كان هذا يفعل الشعب بينما ومشكلة، كارثًة استقالله ينقلب أن خطة فرنسا
خالل يصل بحيث مريًرا قاسيًا يوِمه أول من ويبدأ السلطة، حول النزاُع ينفجر، القادة

عنفوانه. إىل أياٍم بضعِة

فقط؟ وجزائريِّني، جزائريِّني بني رصاع هو هل

الحسنة، والنية الرباءة منطقة يف نزال ال ونحن نقوله الرصاع عن كله الحديث هذا ولكن
ال املائة يف مائة جزائرٌي أنه باعتبار تطاحن، إىل أدَّى الرأي يف خالٌف أنه باعتبار نقوله

فيه. أخرى يٍد أليِّ وال ِلفرنسا دخل
فعًال؟ هكذا هو فهل

وال ولحًما دًما جزائريٌّ الرصاُع العلن ففي امُلجرَّدة؛ للعني تبدو التي الصورة إنها
عىل تتفرَّج أن إال تفعل ال واقفًة تبدو رشقها إىل غربها من األطراف وكل فيه، يتدخل أحد

النتيجة. وتنتظر املوقف
أيًضا؟ الخفاء يف يدور ما هو هذا فهل
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ل ونُحمِّ مسئوليٍة كل أنفسنا عن ننفي وأن االستعمار، نتهم أن مودة أصبََحت لقد
شيئًا تعني ال مجردة تُنطق وهي أصبََحت التي املطاطة الواسعة الكلمة هذه االستعمار،
االستعمارية الُقوى نقول أن السهل من االستعمار. تكافح إنها تقول أمريكا فحتى باملرة؛
الحقيقة من يُقرِّبنا ال القول هذا ولكن تُحرِّكه، التي وهي الرصاع هذا عن املسئولة هي
االستعمار، يتدخل كيف حقيقة نعرف أن املهم خطوة. أيَة وُمعالَجته الوضع فهم ومن
أحب فليس ونميض؛ مبهمًة كلمًة نقولها أالَّ املهم الخالف. يُحرِّك وكيف يقف، َمن ومع
الطريقة بهذه ونُساِهم اللفظية، الحماقاِت هذه نَرتكَب أن من نفسه االستعمار قلب إىل

تَغطيتِه. يف

الجزائر يف االستعمار يلعب إذن كيف

نالحظ ألم الجزائريِّني. القادة بني املعركة هذه تُميِّز غريبة ظاهرًة الحظنا جميًعا أننا بد ال
القادة اجتماع أصبح كلما النظر، وجهات بني التقريب إىل تَجنَح املشكلة بَدت كلما أنه
األزمة. انتهت خالص وقلنا: َعداء الصُّ جميًعا تنفسنا كلما الوقوع، أبواب عىل واتفاقهم
الُحسبان يف يكن لم جديد عامٌل ل تدخَّ لحظٍة آخر يف أنه وجدنا هذا من يشءٌ حدث كلما

أخرى؟ مرًة الخالف ج وأجَّ
بهذا نكتفي لألهمية ولكنا إحصائها، يف الوقت نُضيع أن من أكثر لهذا األمثلة إن
بها وإذا األزمة، لتُحل العاصمة إىل قواتها َدخَلت التي الرابعة الوالية حكاية األخري، املثل
املكتب بني ناشبًة األزمة كانت أن وبعد السيايس، املكتب تعادي وتبدأ فجأة موقفها تُغريِّ
ِعقد انفرط أثرها عىل أزمٌة أخرى؛ ناحيٍة من والثالثة الرابعة والوالية ناحية من السيايس
ويَتعكَّر الَوضُع ويرتبك يستقيل وبوضياف بترصيحات يُديل كريم وبدأ السيايس املكتب

عليه. كانت مما وأعنَف أظلَم بصورٍة املاء
عىل استعماريٍّا تدخًال نَضِبط املثَل بهذا أننا ندرك لكي ذكاء إىل حاجٍة يف لسنا إننا
لخطورته ال خطري تدخٌل وهو بالذات، الرابعة الوالية قيادة هيئة عىل جزائرية، يٍد هيئة
إلخضاعه ُمسلَّح جيٌش الرابعة الوالية فقوات عليه؛ التغلُّب لصعوبة ولكن ذاته حد يف
حربًا يعني القوة، استعمال من بد ال — واملساومات املفاوضات يف فِشلت إن — بد ال
به يُنادي من كل ضد يقف أن ومستعدٌّ امَلقِت أَشد الجزائري الشعب يَمُقته يشء أهلية؛

يستخدمه. أو به يُنادي من جانب يف الحقِّ كل الحقُّ كان لو حتى يستخدمه أو
أخرى. أسلحٍة استعمال من — إذن عليه للتغلب — بُد ال
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مثلما نفسها، الرابعة الوالية قوات داخل انقالباٍت إحداث مثل مبارشة غرِي أسلحٍة
الوالية فقيادة املرة؛ هذه ممكٌن كهذا شيئًا أن أعتقد ال ولكني الثانية، الوالية يف حدث
سوى تملك ال واليٍة قيادُة تجرؤ كانت فكيف وإال عبثًا، تلك بحركتها تقم لم هذه الرابعة
والياٍت وأربَع كله التحرير وجيش السيايس املكتب تتحدَّى أن الجنود من مئاٍت بضع
قاطٍع بشكل ضامنٌة بد ال أنها هو العمل هذا عىل إلقدامها الوحيد التفسري إن أخرى؟
لحمايتها؛ ضخمٌة قًوى ستتدخل اللزوم وعند وحدها، تقف ولن وحدها ليست أنها وأكيٍد

االنقالبات. ضد نها وتُحصِّ باملعلومات اآلن تغذيها التي الُقوى نفس
ولكن هذا، الرابعة الوالية «فصل» سينتهي كيف الدقة وجه عىل يعرف أحد وال
قوات تُسيِطر أن غًدا أو اليوم يحُدث قد وأنه طويًال، يستمر لن أنه توحي كلها الظروف
الرابعة، الوالية «فصل» ينتهي أن ليست املشكلة ولكن العاصمة، عىل األخرى الواليات
عامًال أن دائًما، يحدث كان وكما لحظة، آخر يف فسيحُدث، انتهى لو حتى أنه املشكلة
فرنسا وستبقى ومنقسًما. مائًعا الوضع وليبقى الحل، ِليؤجل سيتدخل الُحسبان يف ليس
حاول ولو والثورة. التحرير جبهة وبالتايل القادة، هم امُلالم بينما ُمالمٍة غري واقفًة أيًضا
وحتى ُمسلح، تدخٍل أي ضد محصٌن فالشعب بالجيش يَحِسمه أن ناحيته من بيال بن
الجزائريِّني بني تدور مسلحٍة معركٍة من فرنسا قلب إىل أحب فليس كذلك يكن لم إذا
عىل الفرنيس الجيش يتدخل أن بد ال فرنسيِّني، رعايا بضَع رصاصاٍت بضُع فيها وتُصيب
كله اللوم بل فرنسا أحٌد يلوم ولن ومصالحهم» الفرنسيِّني الرعايا عىل «للمحافظة أَثَرها
أنفسهم يحكمون كيف يعرفوا لم ولكنهم االستقالل «ُمِنحوا الذين الجزائريِّني عىل سيقع

وأضاعوه». به

للموقف الوحيد الحل

الجزائري العام الرأي كسب أَقِصد وال الشعب، الجزائر؛ يف للموقف واحًدا حالٍّ هناك إن
ولو ويُنظَّم الشعب يُجنَّد أن الوحيد الحل إن واملنشورات. والبيانات اإلذاعة طريق عن
طاعٍن أو عليه خارٍج كل ضد بجماهريه الشعب يقف بحيث السيايس املكتب شعار تحت
قوادها. عقول الخبيثة األحالم تُراِود واليٍة أية قوات ضد الشعب جماهري تقف بحيث فيه،
إىل اللجوء وأدى وباًال، النتيجة فكانت لحظٍة أول من أُهِمل الذي السالح ذلك الشعب؛
قائد ومائُة واحدة، جزائَر من بدًال جزائر ست هناك أصبحت أن وقواتها الواليات قادة
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وعرشين وعرش ست يف ُرضب زعيَمني بني قائًما كان الذي والرصاع واحد، قائٍد من بدًال
والسالح. القوة يملكون ضباٍط بني بل زعماء بني ال وأَصبَح مرة،

أوعى الجهنَّمية، الحرب من سنواٍت سبع تجربُة َصقَلته الذي الواعي الشعب الشعب؛
يعترب يزال ال والذي فرنسا أبًدا يَنَس لم الذي الشعب االستقالل. عىل وأحرصهم الجميع

خطوة. مجرد إيفيان اتفاقية
وبدون وفوًرا وجبهته، وثورته نفسه حماية يف حقه يُعَطى أن يجب الشعب هذا
حول الشعب يُنظِّم أن السيايس املكتب واجب من ترشيحاٍت أو انتخاباٍت أي وقبل إبطاء

السيايس! املكتب قيادة حول أوًال، الوطنية الوحدة
التي بالطريقة االستقالل أن يَذُكروا الثورة، ويَذُكروا الحكم الزعماء ينىس أن بد ال
ضد ليس الِكفاح، يستأنفوا وأن فيه، وقعوا أنهم بشجاعٍة ويعرتفوا وفخ، ُخدَعة بها تم
ثوري عمٍل أهم إن حدث. الذي التفِتيت ضد االنِقسام، ضد األطماع، ضد وإنما فرنسا،
عن الحديث وال باالشرتاكية التبشري وال لها التحضري وال االنتخابات إجراء هو ليس اآلن
وجمعها االستقالل، فخُّ بعثَرها التي الُقوى جمع هو اآلن عمٍل أهم الزراعي. اإلصالح
الحرب. أثناء يف كانت مثلما حقيقية جبهٍة فردي، تحكٌم فيها ليس جبهٍة أيًضا، كجبهٍة
بغري أنهم للزعماء أَثبتَت أنها — الوحيدة حسنتَها تكون ويكاد — لألزمة اآلخر الوجه إن
عقبٍة أمام الوقوف يستطيعون ال مًعا عهم تجمُّ أو تكتُّلهم وبغري شيئًا، يساوون ال الجبهة
عىل تسيطر قد احالٍم أية أن لهم أَثبتَت ستُواِجههم. التي الكثرية العقبات من واحدة
التي فهي جريمة؛ الحارض الوقت يف هي الباِقني، وتصفية بالسلطة االنفراد يف بعضهم
تظل أن ويجب الجبهة، كان الجزائر انتصار أسباب أحد إن نفسه. االستقالل تُضيِّع قد
تَنتِه، لم واملعركة بعُد، يَنتِه لم الكفاح إن إذ انتصاراتها يف الجزائر تستمر كي الجبهة
لنفسه الشعب وبحث كثوار انتَهوا حكٍم حول ومتصارِعني حكام إىل تحوَّلوا إذا والثوار
قائٌم والخطر تنتِه، لم الثورة ولكن استقاللها الجزائر نالت لقد آخِرين. ثواٍر قواٍد عن

الزعماء؟ يتصارع يشءٍ أي فعىل
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الجمعة

٪٩٩ ب فاز قد بيال بن أن من اليوم جرائدنا يف قرأتُه الذي الخرب عىل تعليًقا أجد ال
األسلوب هذا عىل الجزائرية للقضية أخذنا إن أقول: أن إال الترشيعي، املجس مقاعد من
وبنفس كهذا لخٍرب أُتيح فلو نفسه؛ بيال ولبن وللحقيقة الجزائري للواقع كبري ظلٌم فيه
الثائِرين أول بيال بن وكان عنيفة بثورٍة الجزائريِّني من َلُقوبل الجزائر يف ينرش أن النص
متينة، ثوريٍة صلبٍة أسٍس عىل الجزائريِّني بإخواننا عالقاتنا نُِقيم أن أردنا إذا ونحن عليه.
بنفسية نُِلم أن وكذلك عميًقا، فهًما االستقالل بعد الجزائري الواقع نفهم أن واجبنا فمن

الكفاح. من سنواٍت سبع بعد الجزائري الشعب
إني الفردية. للزعامة محاوالٌت وال لفرٍد تقديٌس فيها يُوجد ال اليوم الجزائر إن
إخواننا ألحد َعنَّ وكيف «ريفو»، فيلال إىل بيال بن عودة انتظار يف كنا كيف أذكر أزال ال
والذين بيال لبن ِسني امُلتحمِّ الضباط ألحد كالمه ه فوجَّ عودته موعد عن يسأل أن املرصيِّني

إمتى؟ يجي ح بيال بن الزعيم هو قائًال: الفندق يَملئون كانوا
بن الزعيم اسمه يشء يف ما يقول: وهو باط الضُّ اجتاح الذي الهائل للغضب وُدِهشنا

زعماء. عندنا ما هنا، بيال
أن يتحاىش كان فقد نفسه؛ هو موقُفه ولكنه فقط، أنصاره موقَف هو هذا وليس
هذا يفعل كان بيال وبن االستقالل، معركة قائُد أنه باعتبار أو زعيٌم أنه باعتبار يُخاَطب
وضباط وجنود التحرير جبهة وُمكاِفِحي الجزائري الشعب لنفسية ذكي إدراٍك بوعي
أْن أَكيٍد إيماٍن عىل تربى قد وسياسيِّني وعسكريِّني مدنيِّني فئاته بكل الشعب إن الجيش.
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وأن عليه، الحصول يف اشرتكوا قد الجميع وأن بُمفرِده استقاللها للجزائر ق حقَّ قد أحَد َال
منهم. كلٌّ بذَلها التي الجماعية للجهود نتيجٌة إال هي إن بها ينَعمون التي الحرية

األمر يف ما كل إطالًقا. مناقشتها عىل أحٌد يجرؤ ال كالشمس واضحة حقيقٌة هذه
االستفتاء بعد إليها. حاجٌة َة ثَمَّ تكن لم ألنه واضحًة تكن لم الكفاح سنوات أثناء أنها
السلطة، من َقْدر أَكِرب عىل يحصل الذي من حول القادة بني دار الذي والرصاع واالستقالل
للقادة يقوله ومجال، فرصة كل يف يَفِرضه الشعب وبدأ ويعلو يظهر الشعار هذا بدأ
لواحٍد فضَل وال كلنا ُصنعنا من االستقالل إن إنسان. ولكل ولفرنسا وللجيش ولنفسه

عليه. الحصول يف بمفردها ملجموعٍة أو بمفرده
للمأساة إيجابية نتيجٍة وأعظم أكرب هو الجزائري الشعب لدى ن تكوَّ الذي اإليمان هذا
يف خطري ٍر تطوُّ إىل بدورها أدت أن َلِبثَت ما نتيجٌة وهي االستقالل، بعد َحدثَت التي
واألوروبية الفرنسية الصحف راحت وبينما وتكتيكهم. التحرير جبهة قادة اسرتاتيجية
وتُربز فيهم الفردي العنرص عىل تلعب أن وتُحاِول وأدوارهم أسماءهم م تُضخِّ عام بشكٍل
«تهمة» نفسه عن ينفي أن جزائري قائٍد كل همُّ أصبَح ذاك، عىل األضواء وتُسلِّط هذا
بشكٍل أحس منهم كالٍّ ألن ذلك الجماعية؛ والقيادة الشعب دور عن يتحدث وأن الزعامة،
يتحكَّم أو وحده يحكم أن يُريد من بَمظَهر الجزائري الشعب أمام ظهر لو أنه قاطع

قائمة. بعدها له تقوم ولن األبد، إىل الشعِب َعني يف يسقط فسوف وحده
الجزائر، إىل عودته عند بيال لبن الحاشد االستقبال هذا كان فيم إذن. قائٌل: يقول وقد

وشخصه؟ زعامته حول الشعب التفاف عىل هذا يُدل أال
يخرجوا لم فالجزائريون ا؛ جدٍّ سطحي فهٌم املعنى بهذا االستقبال فهم أن واإلجابة
كان وتلمسان وهران يف بيال بن فبقاء وأشمل؛ أعمَق آخَر لهدٍف إال أبيهم بكرة عىل
الوحيدة العالمة وكانت التحرير، جبهة قادة بني قائًما الخالف بقاء عىل ويُدل يعني
الشعب خرج وقد العاصمة، إىل بيال بن حضور هي الخالف وانتهاء األزمة النتهاء األكيدة
الشعور وبداية الُفرقة عهد انتهاء يُحيِّي اتحَدت، التي القيادة يُحيِّي الحضور، هذا يُحيِّي
عن بعيًدا بقاؤه كان إذن ففيم وحده بيال لبن التأييد هذا كان ولو الحقيقي. باالستقالل

يوم؟ أول من الفاتِحني دخول يدخلها لم وملاذا العاصمة،
الواقع نرتكبه. كبريٌ ٌ خطأ األصوات من ٪٩٩ عىل حصل قد بيال بن بأن فالقول لهذا
االنتخابات دخل قد بيال بن كان ولو الضخم، التأييد بهذا فازت التي هي التحرير جبهة أن
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٪٩٩ عىل يحصل لم بيال بن

وألصبح األصوات تلك بكل فاز ملا التحرير، جبهة عىل ني كُمنشقِّ فقط، وأنصاره بيال كبن
كبري. شكٍّ محل االنتخابات يف نجاحه ُمجرَّد

والتنظيمات االتجاهات كافة يُرغم أنه هو االستقالل، يُحققها التي الكربى املعجزة إن
بماليني حافلٍة األطراف مرتامية كبريٍة ألمٍة يتحقق وبهذا وأهدافها جهودها توحيد عىل
والكفاح االستقالل إطاُر جميًعا يُضمها أن واالعتبارات واألفكار واملذاهب والطبقات الناس
االتجاهات هذه أقوى يستبد أن االستقالل بعد ما ملرحلة الخاطئ املفهوم كان وقد أجله. من
والخطأ ومستقبله، وحارضه الشعب عىل نفسه ويَفِرض الباقية العنارص ي ويُصفِّ بالُحكم
البالد ويَحِرم االستقالل معجزة جمَعتها التي الجهود يُشتِّت أنه املفهوم هذا يف األكرب
ألواِن وكافِة الشعب عن واالنعزال الديكتاتورية إىل النهاية يف ويُؤدِّي عناِرصها خريِة من

الشذوذ.
أخطاء من تستفيَد وأن الكمال، الجزائرية للتجربة يتحقق أن ونُريد نطمع وألننا
املكتب عليها حصل التي الضخمة األغلبية هذه تدفع أن أمٌل فكلنا الثورات، من غريها
مزيٍد إىل وإنما الجزائر، يف وتوجيهه بالحكم وانفراده قبضته تشديد إىل ال السيايس
الشعب وداخل التحرير جبهِة داخَل األخرى االتجاهاِت وإرشاك كسب ألجل الكفاح من
بِشعار والفردية االنفراد وِشعار الَكسب، بشعار التصفية شعار يستبدل أن عليه نفسه،
دعائِم تثبيت يف تنجح ولن استقاللها، معركة يف الجزائر انتََرصت الجبهة فِبشعار الجبهة؛
الديمقراطية بالجماعية إال نفسه، الجبهة بِشعار إال ثورتها يف ُقدًما وامُليض االستقالل
اعتَربَها والتي االستقالل، َحرِب َطواَل ونظََّمته الشعب ت سريَّ التي الروح تلك الثورية
الثوري التفكري إثراء يف به ساهمت وما الجزائرية الثورة َخلَقته ما وأروَع أعظَم الجميع

العاملي.
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للتعبئة شكًرا

السبت

كانت واألرقام رقم. إىل الحاجة مأزق يعاني يوٍم ذات نفسه وجد قد البد منا مواطٍن كلُّ
وال رقٍم عن أبحث َمغيًظا حائًرا األيام أو اليوم قضيُت مرٍة من كم مشكلتي. تزال وال
رقمه، به يُقِنعه أن يمكن كان بما القارئ إلقناع بأكمله مقاٍل كتابة إىل وأُضطر أجده،
التي تلك الكثرية وإدارتنا ومصالحنا العامة هيئاتنا عىل سِخطُت وكم بسيط. رقٍم مجرد

إحصائية. أو كتاٍب يف بَجمِعها تَحِفل وال بأهميتها وال باألرقام تُؤِمن ال
الحجم ط ُمتوسِّ كتابًا كانت اليوم. بريد أَُفضُّ وأنا تنتظرني مفاجأًة َوجدُت ولقد
العربية للجمهورية العامة لإلحصاءات السنوي الكتاب بهدوء: األنظار أمام ُعنوانه يمر
غري ُكليًة. الكتاب عن النظر رصف إىل الُعنوان ُطول يدفع قد بل ،١٩٥٢–١٩٦٠ املتحدة
باليأس الشعور جرَّبتم قد كنتم إن أعرف وال صفحاته، لتقليب دفَعني االستطالع حب أن
البال. عىل يخُطر أن دون ومفاجأة ُمدة بعد عليه العثور فرحة ثم يشء، عىل العثور من
حياتنا إنها األرقام. وآالف ومئات عرشات األرقام، إنها عنه. أبحث ُكنُت ما بالضبط إنه
حتى أرقام، يف ومستقبلنا وحارضنا وثرواتنا وأطفالنا ونساؤنا ورجالنا وبالدنا وأرضنا
عدد هناك، ألسوان، اإلسكندرية من واملسافة النيل نهر طول ني، حريَّ طاملا الذي الرقم
تَعداد العربية، الطريان رشكة طائرات عدد بالقاهرة، يدُرسون الذين الرشقيِّني الطلبة
عاٍم يف وليس بالكتاب، موجودة كلها أرقام ننتجه. البرتول من طنٍّا كم سيناء، ُسكان
ما أن لحظتها أَحَسسُت ر. تَطوُّ من ولها فيها حدث ما وبكل أعوام، عرشة يف ولكن واحد

املعلومات. من كنٌز ولكنه كتاٍب مجرد ليس وصلني
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وإحصائية. صفحٍة آخر إىل قرأتُه وقد إال أَتُرْكه لم األوىل صفحته ومن
من قرأتُه ما كلَّ ل وأتأمَّ عيني أغمض لكي وإنما أسرتيح، لكي ال الِكتاَب وأَغلقُت
ومعلوماتُه يعرفه، بالكاد به خاص قطاٍع يف يحيا منا فكلٌّ جديد؛ ضوءٍ عىل له أتأمَّ أرقام،
بك يَخُرج السجل هذا امَلعدومة. ُحكم يف كثريًة وأحيانًا نادرٌة حياتنا قطاعات بقية من
وجمهوريتنا بالدنا عن فكرتي ت تغريَّ لقد كله. وجودنا دائرة إىل الضيقة الدائرة هذه من
مكاٍن إىل أصعد وجعلني بيِدي أخذ لكأنه الكتاب، قراءة بعد وصناعتنا وزراعتنا وتجارتنا
ولو نشاط. أَوُجه من فيها ما وكل كلَّها بالدنا منه أرى أن أستطيع مكان أعىل إىل عاٍل،
نظرتي من ويُغريِّ ويُلهبني يُبهرني أن باستطاعته كان ملا كتبه الذي هو الُكتاب أعظم أن

الصغري. الكتاب ذلك أرقام بي َفعَلت مثلما
واملجهود الفكرة عىل ِألشُكرها وكمواطٍن ألَُحيِّيها، أسماءً الكتاب ُغالف عىل أجد ال إني
إدارة اسم سوى أجد ال وتنسيقه. ومقارنته كله هذا لجمع بُذل قد بُد ال الذي الضخم

امُلخلِصني. صمت، يف العامِلني جنودها من وللعديد لها شكًرا العامة. التعبئة
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يفسطور

وترك تُويف الذي الشاويش موضوع حول املعاشات إدارة من جاءني الذي الطويل الردُّ
ا حقٍّ ُمؤثِّر ردٌّ املعاش، عىل الحصول أجل من يُكاِفحون وأخته وأمه وزوجته السبعة أوالده
ولكن التقصري، من بريئًة َخرَجت املعاشات إدارة أن املشكلة ليست فيه. جاء ملا ُروِّعُت
هذا معاش أن الشكليَّات تلك وكل الرصف ر وتأخُّ الروتني مآيس أنستني التي املشكلة
جنيهات ثالثِة مبلغ هو وأخت وأم وزوجة أبناء سبعة عليه يحيا الذي املعاش الشاويش،
تناول لو أفواٍه عرشُة وهم اليوم، يف قرًشا عرش اثنَي بواقع يعني غري؛ ال مليًما و٦٦٠
أين من قرًشا. ١٥ ثمنها رغيًفا ثالثني يشرتوا أن عليهم لكان الوجبة يف رغيًفا منهم كلٌّ
هو ذلك مخيفة، درجٍة إىل َفقراءُ إننا املدارس؟ ومصاريف والسكن والكساء إذن الطعام
الزراعيِّني، والعمال الفالحني أرس معاش، بغري تحيا أًُرسا هناك أن شك فال به؛ َخرجُت ما
يتظلم هذا وبعد مليًما. وستني والستمائة الثالثة الجنيهات ثروة عىل كهذه أُرسًة وتَحُسد
جنيه؟! آالف عرشة للدخل األعىل الحد تجعل التي تلك االشرتاكية القواننِي من البعض
عىل هللا يحمدون أَال الشاويش؟ بمعاش يَحيَوا أن كهذا دخٍل أصحاب عىل كان لو ماذا
وخمسمائة آالف ثالثة عىل يزيد بمبلٍغ الواحد، الفرد يحيا بأن لهم تسمح بالٍد يف أنهم

هللا؟! يحمدون أَال أشخاص؟ عرشة من مكونة بأكملها أُرسٍة َمعاش من ضعف
املالهي بأحد راقصٍة مع «مايش» شحاذًا هناك أن األُسبوع هذا َسِمعتُه ما أَطَرف
فهو معرفتَه أَردتم إِذا شهريٍّا. جنيًها الخمسني عن يقل ال ما عليها يُنِفق وأنه الليلية،
سينما منطقة يف نفسه عىل مثنيًا ويَِقف سوداء نضارًة يرتدي الذي الشابُّ اذ الشحَّ
سائل. أنا قال َعمِله عن سألته وإذا صديقته، عن حقيقته يُخفي ال أنه والغريب ريفويل،





لألطباء ليساهتاًما

فيها أحدهما وزار الجمهورية، ُمحرِّري من اثنان بها قام التي الصحفية املغامرة هذه
وادَّعى مريض، أنه فيها وادَّعى والقاهرة اإلسكندرية يف الطب كليات أساتذة من عدًدا
وكتبوا امُلحرِّر «مرض» تشخيص حول األطباء فيها اختلف والتي العامل، قريبه أنه الثاني
«باألِشعة». عليه وكشفوا البول، باعتباره الشاَي له حلَّلوا أن بعد مختلًفا دواءً ٣١ له
ولكن الذهن إىل يتبادر قد كما الطبية الناحية من ال عليها، أُواِفق ال كلها املغامرة هذه
علم أيًضا الصحافة ولكن نعم، أْي ورسالة، علٌم فالطب امَلحَضة؛ الصحفية الناحية من
تُربِّر ال هنا الغاية فإن «يَخدَعون» أنهم ِلنُثبت األطباء بعض نحن «َخَدعنا» فإذا ورسالة،
للسالم يعمل أنه يدَّعي من مثل تماًما خطأ، لغايٍة إال تُؤدِّي ال الخطأ الوسيلة ألن الوسيلة؛
مهما حرٍب رسوُل إنه سالم، رسوَل يُعد ال حينئٍذ إنه السالم. يسود أن أجل من ويُحاِرب
يف جالًسا طبيبًا نفسه منا الواحد ر وْليتصوَّ به. وَجعَجع السالم ِشعار َرأِسه فوق رفع
األيمن. جانبي يف مغٌص عندي له ويقول الكشف أجرة ويَدَفع يُقبل بشخٍص وإذا عيادته،
هذه من املرض لتشخيص بحثه ويبدأ بها مسلمًة قضيًة حينئٍذ كالمه يأخذ ال كيف
عالماٍت أية يُوجد ال بالذات املغص حاالت يف بل فأحيانًا، املريض؟ شكوى من النقطة،
مغٍص من يشكو الحاالت تلك يف املريض دام وما املريض، شكوى غري للمرض أخرى
يختلف أن بد وال للمرض، عالًجا الطبيب يصف أن بد وال ما مرًضا هناك أن بُد فال
عالٌج منها سبٍب ولكل عديدة، األيمن الجانب يف امَلغص فأسباُب التشخيص حول األطباء

مختلف.
إىل ه يُوجَّ اتهاًما يَصلُح ال الصحفي الزميل قاله ما معظم نفِسه املبدأ ناحية من
أنفسهم وبني بينهم سواءٌ يُدينهم ما فيه وليس وعناوينهم، أسماءهم ذكر الذين األطباء
يَرتِكبها التي والجرائم األخطاء عرشات هناك صحيٌح ومواِطِنيهم. زمالئهم وبني بينهم أو
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امُلحاِمني بعض يرتكبها التي والجرائم األخطاء عرشات هناك مثلما تماًما األطباء؛ من عدٌد
ولكن والشبهات، النقد مستوى فوق أو سليمة، فئٌة تُوَجد فال الصحفيِّني؛ أو امُلهندِسني أو
أساتذة بعض عىل نَعيب أن أبًدا يجب وال امُليسء، بذنب الربيء نأخذ أن أبًدا يجب ال
لهم ح يُرصِّ املجتمع أن طاملا املرىض عىل للكشف عيادتهم يف نقوًدا يأخذون أنهم الطب
عالج يف الَعيب أن نعتقد أن هو فيه نتورط قد الذي األكرب والخطأ العيادات. هذه بفتح
ألننا تخريًفا يُعتَرب كهذا كالٌم األطباء. بعض فساِد إىل راجٌع بصحتهم والِعناية امُلواطِنني
امُلهندِسني بعض ذمم فساد إىل راجع صناِعتنا تأخري إن نقول أن يصح الحالة هذه يف

مثًال.
نفسها والدولة أنفسنا، معالجة نستطيع ال ُفقراءُ معظمنا ألن يتعثر؛ لدينا العالج
الذي االستعمار يف العيُب امُلتخلِّف، االقتصادي مستوانا يف العيب معالجتنا. تستطيع ال

ُقوانا. وهدَّ أنَهَكنا
التي األوضاع لبعِض اتهاٌم هو ما بَقْدر األطباء لبعض اتهاًما يَُعد ال حدث ما إن

نُعاني. نزال وال منها عانَينا
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املاضية. القليلة الشهور خالل العربي عاملنا يف حدث ما أُصدِّق أكاد ال أني الحقيقة
َت وغريَّ أنظمًة واقتَلَعت حكوماٍت َزلزَلت ثوراٍت ثالُث عام، نصف من أقل يف ثوراٍت ثالُث
ا أحقٍّ تُصدَّق، تكاد ال حقائُق إنها عام؟! نصف من أقل يف هذا وكل التاريخ، مجرى يف
األبد إىل ِدمشَق يف الضالل أصوات أُخِرَست ا أحقٍّ القيود؟ عنها وسَقَطت بغداد تحرََّرت
اليمن يف الثورة انترصت ا أحقٍّ وصنعاء؟ وبغداد والجزائر القاهرة ينادي صوتُها وارتفع

الظالم؟! جحافل كل رغم
عربي. لكل خاصٌة شخصيٌة أعياٌد ولكنها فقط، شعبيًة جماعيًة أعياًدا ليست إنها
والكويت ووهران الزور ودير وكربالء تعز بني ْل تَنَقَّ القطارات، اركب الشوارع، يف امِش
وعاصمة ذاتها عمان إىل اذهب بل والسعادة، الغبطة تجد عني كلِّ يف وحدِّق واألقرص
أحالم أصبحت ا جدٍّ أخريًا الخالص. يف األمل واألمل، أيًضا الفرحة تجد ونجران سعود
كبالٍد العربية الدول معظم تحرَّرت ا جدٍّ أخريًا التحقيق. من أدنى أو قوَسني قاَب العرب
كل الصدور. يف الَكبُت عليها طال التي األماني كل موحدة. واحدٍة كأمٍة وجودها ِلتُثِبت
د وتتجسَّ تتبلور لها آن كلها االحتمال، وِسني والنكسة الهزيمة ولحظاِت األلم ساعاِت
رناه. تصوَّ أمٍل كل من وأَرحَب عشناه واقٍع كل من أَجمَل رائعًة هائلًة حقيقًة وتصبح

ولكن.
ما هو بالضبط العكس االنتصار. بَخمر يَسَكر أن ألحد أرجو وال أُريد، ال ولكنني
الِحيُل منه تَفرْغ لم االستعمار ِجراب إن الشعارات. هي والوعي والحذر اليقظة أُريد؛
ا جدٍّ خبيثون أذكياءُ أقوياءُ وأعداؤنا بريوت، «يزور» يزال ال اإلنجليزي واألسطول بعُد،

ويرضبون. الفرصة وينتهزون الضعف نُقِط كل منا يعرفون
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هكذا يظلوا فلن وأزمٍة ورطٍة يف كانوا إن — وإرسائيل االستعمار — اليوم وأعداؤنا
اللحظة. تَحنَي أن ينتظرون وفقط ون ويُحرضِّ زون يُجهِّ اآلن من إنهم الغد، يف

ترى؟ يا التالية الَقذرة اللعبة هي فما
إحباطها. نستطيع الجهد من وبقليٍل إدراكها، نستطيع التفكري من ا جدٍّ بقليٍل إننا
التناُقض بورقة يلعبوا أن وحكايَة الطريق االستعمار عىل النارص عبد جمال قطع لقد

وبغداد. القاهرة بني اللهيب وإذكاء
كان لو حتى يستطيع التعليقات، ل يتأمَّ ومن وإرسائيل، لندن إىل يستمع من ولكن،
يخلقه بتناُقٍض أخرى، بورقٍة ِللَّعِب اآلن منذ يستعدون أنهم يُدرك أن الذكاء متوسط

وحرب. يوم ذات عداءٍ إىل هذا كل ينقلب أن أمل عىل يوقع ويزعمه
أن أُريد ولكنني النذير، بَدور أقوم أن الكربى الشعبية الفرحة وسط أريد ال إنني
وإن أعداء، قلبنا يف بل باألعداء، ُمحاِطني نزال ال وإننا بعُد، تنتِه لم املعركة إن أقول

ندرك. وأن نعي وأن نحذَر أن من تمنع ال فرحتَنا
نُنظِّم أن االستعمارية املشاريع كل عىل الرجعة خط لقطع الوحيدة الطريقة وإن
طرق اختَلَفت لو حتى واحدة ويًدا مًعا مًعا، نعمل أن يُمكن كيف نتعلم وأن أنفسنا
أيٌّ يُخِطئ ال وبحيث شاءت كيفما وتنرش تنبُع واالتجاهات العمل نرتك ال بحيث تفكرينا،
ولكن ممكنة، غري العاجلة الكاملة الوحدة تكون وقد نواياه. تأويل يُيسء أو اآلخر َفهم منا
والوحدة؟ التضاُمن مجرد التضاُمن، بني القائم الخط عىل نتحرَّك أن تَمنَع صعوبتها هل
ونَتداَرس ونلتقي نجتمع وحوله ما، اسًما عليه نُطِلق ما، تنظيًما نُنِشئ أن تمنع هل
كفاحها ق يُنسِّ امُلتحرِّرة العربية للدول أعىل عربيٍّا مجلًسا َمثًال نُنشئ ال ِلماذا ونتفاهم؟
تسبقنا أن قبل لالتفاق نَسِبق ال ملاذا بعُد؟ تتحرَّر لم التي الدول بقية لتحرير ويعمل
بل الجائز ومن أيًضا، بٌرش ثوراتنا صنعوا والذين وقادتنا وُحكامنا بٌرش إننا االختالفات؟
حينئذ يُنِقذنا فمن اتجاه، مع اتجاٌه يتعارض أو ذاك مع هذا يختلف أن يحُدث أن بد ال
من اتفاقنا؟ يرعى ومن اختَلفنا، إذا نحتَِكم من إىل والعداء؟ التناُقض ُهوة يف الوقوع من

من؟ والتنسيق؟ الخالف؟ أَوُجه يف والفصل َمهِدها يف التناُقضات وأد يتوىل
حقيقًة كانت إذا فإنها املتحررة»؛ العربية «الدول العنوان؛ ذلك أهضم ال أزال ال إنني
فماذا جدال، وال فيهما شك ال مسألتان وهما ُمتحرِّرة، حقيقًة كانت وإذا عربية، دوًال
والقرابة املحبة ورابطة قلوبنا طيبة عىل نعتمد نظل متى إىل متفرقة؟ «دوًال» يُبقيها
ملموسًة رسميًة أو شعبيًة تنظيميًة أشكاًال كلها «العواطف» هذه تتخذ ال وملاذا والود؟

فاعلية؟ وذات وواضحًة
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القادمة اللعبة

يمكن ال خطري وضٌع متحررة متفرقٍة عربيٍة كدوٍل امُلتحرِّرة العربية الدول بقاء إن
مصالحها تقل وال ُقربى تقل ال الدُّول هذه إن العربي. التحرُّر مستقبل صالح يف يكون أن
األوروبية السوق دول حتى أو باندونج، دول أو مثًال، البيضاء الدار دول عن ارتباًطا
منها ويجعل يجمعها ثوريٍّا تنظيميٍّا شكًال تَِجد ال التي اآلن إىل الوحيدة ولكنها املشرتكة،
العربية. الدول بقية تحريِر إىل آجًال أم عاجًال تُؤدِّي أن بُد ال التي الرهيبة الدافعة الُقوة
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السيئ الرشقية حظ

السماء من بختها محافظاٌت هناك ويانصيب. وحظٍّ بَخٍت مسألة املحيل الحكم أن الظاهر
أخرى محافظاٌت وهناك املحيل، الحكم يد عىل والتحسينات واملرشوعات املصانع يف َرفَلت
يف — املحافظات هذه وأتعس الحد. عن زائًدا الكرام مرور الحكم من النوع هذا بها َمرَّ
كانت كما تَزال ال فهي وزقازيقها؛ مراكزها بكل الرشقية الطيبة محافظتنا هي — رأيي
نفس هو الريش أبو وكفر ومطباتها، قذارتها نفس عىل الشوارُع السنني. عرشاِت منذ
الشارع وسط يف ولكن جانٍب عىل ليس يُقام، يزال ال السوق حتى بل الريش، أبو كفر
حديقة وال ُزرعت، شجرة ال وروائح، ورسدين أسماٍك من فيه ما بكل للزقازيق الرئييس
عالًجا أو املحلية للمنتجات تصنيًعا أو «استاًدا»، نقول وال افتُتح للشباب ناديًا وال أُقيمت،

ريفية. ووحداٍت
َحظَّ أنَعى فقط إنني املحافظ. وال حتى القول، بهذا أحًدا أطعن أن أريد ال إنني
وزير إىل ٌه ُموجَّ هنا والتساؤل وأتساءل، املايل، بختها عىل وأتحرسَّ الطيبة الكريمة َرشقيَّتنا
الضائع؟ اللقيط كاالبن مهمًال ا كمٍّ الِوزارة نظر يف الرشقية تظل متى إىل املحيل: الحكم
بانتسابهم الرشقية تفخر ممن «وهو صربي عيل السيد إىل موجه هنا والتساؤل وأتساءل،
قبل ما َعهِد يف يكن لم إن الثورة قبل ما عهِد يف تحيا ُمحافظاِتنا أكرب تظل متى إىل إليها»:
رشايينها يف وأََرسى واملدن املحافظات بقية عىل فتَح قد سبحانه هللا أن حني يف التاريخ،

ر. والتطوُّ اإلصالح بركب ولِحَقت فانتَفَضت الثوري الدفِع إكسريَ
والحماس كثريون هلل والحمد فالرجال رجال؛ مشكلة ليست الرشقية مشكلة إن
وتُغِدق املحيل الحكم وزارة تُدلِّلها التي املحافظات مشكلة اعتمادات، مشكلة إنها ُمتوفر.
العيش لقمة من وتَحِرمها وتِشح عليها تَبخل التي وتلك الرشيد، هارون أَْريَحية يف عليها

الحاف.
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مشاريِع يف منها كلٍّ ونصيِب باملحافظات الخاصة االعتمادات بنرش أطالب إنني
وجه عىل نعرف ولكي األشهاد، رءوس عىل وتُعلن تُناَقش لكي علنًا؛ الخمسية الخطة
الفرد، دخل بمتوسط أم السكان، بنسبة أهي امليزانيات، تلك ع تُوزَّ أساٍس أي عىل الدقة

ذاك؟ حساب عىل هذا وتدليل والودع الرمل برضب تُوزَّع أم

208



املُفتي أنور حنيكشفالدكتور
القرية عىل

كانت لقد رهيبة. ألم ساعاِت أُميض جعلني فقد امُلفتي أنور الدكتور ألستاذنا هللا غَفر
بهم وتَرِبطني وأحبهم أناسها أعرف الطيبة، العجوز كاألم يل بالنسبة املرصية القرية
أنور الدكتور يل أتاح املايض األسبوع يف تفسريًا. وال تربيًرا لها أجد ال مبهمة قوية عاطفٌة
التقرير وأعطاني تكرَّم آخرها يف ممتعة، صويف أدبي فلسفي طبيٍّ نقاٍش جلسَة امُلفتي
هذا قراءة من َمنَعتني قد ظرويف كانت الشديد ولألسف سحايل. يف تجربته عن كتَبه الذي
التقرير أخذُت فيها. امُلفتي الدكتور عرضه التي القيمة امُلحاَرضة حضور أو قبًال التقرير
ومحاولًة الجديدة الريفية الوحدات يف العالج عن تقريًرا كان حه. أَتصفَّ أن فقط وحاولُت
بالذعر. أُِصبُت األوىل الصفحات من ولكني عليها، والتغلُّب الكامنة املصاعب إلدراك علميًة
ثيابها عنها تكشف طيٍب عالٍم يد إليها امتدَّت قد الطيبة العجوز األم تلك القرية، لكأن
تلك أن تَكتِشف أن مزعج ليشءٌ وإنه ورصامته. العلم دقة بكل وتَفَحصها وتُعرِّيها القليلة
تدرك أن ع وامُلروِّ امُلفزع من الطيبة. قريتك يف ش وتُعشِّ تحيا يات الكمِّ تلك وبكل األمراض
اآلن مصاٌب بُد ال منهم كلٌّ الحواري يف وربما إلزامي يف ربما معك كانوا الذين أقرانك أن
ع واملروِّ املؤلم من عليه. وقىض به تكفل قد أحُدها يكن لم إن األقل عىل أمراٍض بثالثة
ومصاٌب بالبلهارسيا ُمتليٌِّف كلِّها أمتنا جسم الريف، أن وهي الحقيقة: تلك ل تتأمَّ أن
ومواد الفيتامينات من الخطري النقص من ويُعاني اإلنكلستوما مصارينه وتأكل باألنيميا

األساسية. الطعام
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وتُوقظ عقل أي تَنخر محماًة حقائَق أسياخ كان طبٍّا، وال تقريًرا، أقرؤه ما يكن لم
بال نُعالجه أن أو كله هذا نعرف أن باهلل باستطاعتنا كان كيف يتساءل: وتجعله نائم كل
يف أيًضا نزال ال االشرتاكية وبالقواننِي بالثورة حتى نحن بل اشرتاكية؟ قواننَي وبال ثورة

بعُد. الشامَل العالَج نبدأ ولم «التشخيص» مرحلة
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