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-١- 
التغضب من تلـك    .انتبه جيدا لما تقرأ   .أيها الجبان  [

الصفة التى بدأنا بها مخاطبتك،فال يحق لك الغضب اال بعـد           

نحن جماعة مكافحـة العجـز      ..أن تثبت لنا أنك لست كذلك     

اتـك  لقد تحرينا عنك بدقة متناهية،وعرفنا دقائق حي      .والدنس

منذ طفولتك فى حى األنفوشى حتى تخرجت فـى الجامعـة           

بتفوق،ثم حـدث ماحـدث وتوقـف زمنـك عنـد جريمـة             

شنعاء،فعانيت من الظلم والبطالة والفراغ واالكتئاب والهـم        

والغم،حتى تعطف عليك بائع خضروات فجعل منك موظفـا         

نعلم أنـك   .صغيرا بشركة خاسرة من شركات قطاع األعمال      

ن وأنك متزوج ولديك ولد وبنت وتسكن فى        تجاوزت األربعي 

أنت رجل طيب القلـب حسـن       .حى شعبى من أحياء بحرى    

ورغـم  .التسعى الى الشر أبدا   -كشأن معظم المصريين  -النية

التزامك الدينى الذى اليعرف التعصب،إال أن نقاط ضـعفك         

نحن نعرفها وال نـود وال نملـك أن         .وسقطاتك التخفى علينا  

ــدد   ــا أو نه ــبك عليه ــتقرة  نحاس ــك المس ــا حيات به

انتبه جيدا لما تقرأ،فهذه أول خطـوة نطلبهـا         ..ولكن.الساكنة

وألنك جبان سرقت منه     ..منك يا أستاذ منصور عبد الرازق     



قبل أن نتخذ قرارا    -أحالمه ولم ينتفض،وألننا كنا جبناء مثلك     

 لم يتخذ قرارا بأن     -نحن وأنت -فإن أحدا منا  -بإنشاء الجماعة 

 ردود أفعال لقرارات اتخذها لنـا غيرنـا         يفعل،فكل قراراتنا 

بالوكالة عنا ودون الرجوع الينا ألننا استنمنا الى التهمـيش          

واستمرأنا السكون واالنقياد،وترك كل منا حياته ليديرها لـه         

نحن النسرد عبارات إنشائية وإنمـا      ..اآلخرون كيفما شاءوا  

وا لقد قررنا أن نأخذ بيد الجميع لكى يـدير        .نقرر أمرا واقعا  

 .حياتهم بأنفسهم حسبما يريدون هم الحسبما يريد اآلخرون

تتعجل األمور فسوف تجد فى رساالتنا القادمـة          ال

إجابات شافية عن تساؤالتك الحيرى بشـأن هويتنـا ومـن           

استرجع حياتك  .عليك اآلن فقط بالقراءة والتأمل والتفكر     .نكون

رة وتأمل كيف عشتها وارجع كل لحظة فيها الى ارادتك الح         

 :ثم اسأل نفسك

 هل عشت حياتك كما تريد؟-

ولو بصـفة   -تخّل.كن أمينا فى عملية الرصد والتقييم     

عن جبنك وأنت تكاشف نفسك،فستصل الـى النتيجـة         -وقتية

الحتمية وهى أنك حتى هذه اللحظة مسلوب االرادة،نكرة،عبد        

تفتقد أبسط  .الحتياجاتك،الرأى لك وال صوت،والحول والقوة    



 االنسانية الكريمة التى يبتغيهـا لنفسـه أى         ضرورات الحياة 

ال ألنه يبتغيها فحسب،بل ألنه يستحقها       إنسان على األرض،  

فحين أراد اهللا أن يختار من يخلفه فـى          لمجرد كونه إنسانا،  

األرض رفض ابتهاالت المالئكة أن يحظوا بهذا االصـطفاء         

 .واختار االنسان

نحـن  .يـر نحن لسنا جماعة دينية وليس لنا أم      ..انتبه

نرفض أصحاب الحقيقة الواحـدة المطلقـة ممـن يكفّـرون      

خصومهم،فالقاعدة الذهبية التى تنطلق منهـا دعوتنـا هـى          

وكما أعطينا لنفسنا الحق    .الحرية بمفهومها االنسانى المتكامل   

أن نصفك بالجبن،فمن حقك أن تثبت لنا أننا مخطئون،وأنـك          

نملك السـالح  نحن ال.تنوى الفعل بالفعل وهذا ما ننتظره منك   

والنريد أن نملكه،والنفكر فى قتل أحـد أو إهـدار دمـه أو             

سالحنا هو كلمة الحق وكلمة الحق هـى        .تكفيره والعياذ باهللا  

 .سالحنا

أن نتحرى عن حياتك    ا   لن  تأتّى ستتساءل بالقطع كيف  

واإلجابة أن جماعتنا تضم رجاال مخلصين من العاملين فـى          

كما تعتقد الغالبيـة    -ا الجهاز فليس كل العاملين بهذ    المباحث،



مـن األنـذال واألوغاد،بـل مـنهم الوطنيـون        -من الناس 

 .والشرفاء

ستتساءل كيف تدعون أنكم أحرار تنطلقون من قاعدة        

حرية االنسان،ثم تتجسسون على حياة الناس،واالجابة أنه لم        

يكن لدينا بديل عملى لمعرفة واختيار من يمكنهم االنضـمام          

من هم الجديرون باالنضـمام الينـا،حتى       :أدقالينا،أو بمعنى   

 .نكثف الفعل ونحرر ارادة الناس

ستتساءل كيف يمكنك االتصـال بنا،واالجابـة أنـه         

الداعى للحديث فى شىء قبل أوانه،فحين نستوثق من جديتك         

ستعرفنا وتسعد بنا،وسوف نعمل معا علـى تحريـر قلوبنـا           

 .]وعقولنا ونفوسنا وأرواحنا من العجز والدنس

 والدنس  جماعة مكافحة العجز 

 ٢٠٠٣/-/--  تحريرا فى

 **** 



-٢- 

 :أعلم أن سقراط سأل مريديه يوما

 أتعرفون الغرض الحقيقى لحياتكم؟- 

 :فأجابوا

 أن نعيش ياسقراط..نعم-

 :فقال لهم

  لكن البهائم تعيش-

وقد اعتدت فى السـنوات األخيـرة أن أعثـر فـى            

ن نوع غريب،كثير   صندوق خطاباتى على رسائل مجهولة م     

       كما يطلب  -منها يحتوى على بعض األدعية التى ينبغى على

أن أرددها عدة آالف من المرات بالنهار والليـل،ثم         -مرسلها

احتـرق منزلـى وبـارت      "أطبعها وأوزعها على الناس وإال    

واعتدت أيضا أن ألقى بمثل هـذه       "!..تجارتى وانخرب بيتى  

 قراءتها،والحسـرة   الرسائل فى سلة المهمالت قبل أن أكمل      

تنتابنى على تلك الردة التى تنسحب بالحاضر الـى قـرون           

 :الظلمات،مرددا فى سرى المثل الشعبى القائل

 !أهى المشرحة ناقصة قتلى؟-



أمام هذه الرسالة التـى افتتحـت بإهـانتى توقفـت           

هـذه  !.الحق أننى ضحكت من قلبى،فأنا فعال جبـان       ..طويال

أدهشنى أنهم توصلوا اليها بهذه     كم  .حقيقة اليعرفها أحد سواى   

إن أحدا لم يصفنى بـالجبن      .السهولة،ثم نعتونى بها بهذه الثقة    

 .فى السر أو فى العلن منذ طفولتى وحتى اليوم

أما المفارقة الخطيرة فى األمر فهى توقيت وصـول         

ذلك أننى منذ زمن غير بعيد بدأت أشعر من شـدة           ..الرسالة

،وفى الوقت ذاته أخشىعلى    الغيظ برغبة عارمة فى االنفجار    

غيـر أن هـذا     ..أتمنى وال أسـتطيع   .أريد وأقاوم .نفسى منه 

الصراع قد بلغ بى ذروته بعد أن قرأت فى جرائد المعارضة           

عن مجموعة متناثرة من أحداث تبدو كما لو كانت مترابطة          

  :من حيث طبيعة المناخ العام الذى وقعت فيه

زى المدرسى  رجل ينتحر ألنه لم يجد مايشترى به ال       

 . البنته

شاب تخرج فى كلية االقتصاد والعلـوم السياسـية         ..

بتفوق ثم حصل على الماجستير،ينتحر بإلقاء نفسه فى النيـل          

ألنه لم يقبل فى امتحان بوزارة الخارجيةرغم تفوقـه علـى           

غيـر  "-حسبما أعلنوه على المأل   -الممتحنين كافة،وذلك ألنه  



إسم هذا الشاب عبـد     . فقيرة ،النتمائه الى أسرة  "الئق اجتماعيا 

 .أموت وال أنساه أبدا.الحميد شتا

شاب جامعى من أسرة طيبة،يتمسك بحقه القانونى       ..

فى ترك عربته بجوار رصيف الشارع الذى يسكن فيه رئيس          

مجلس الشعب،فيهجم عليه رجال األمن ويودعونه مستشـفى        

األمراض العقلية عندما قال إنه يمارس حقه كمـواطن فـى           

 .فاع بالطريق العام الذى يملكه الشعباالنت

رجل أعمال ينهب من البنوك مائة وخمسين مليونا      .. 

ـ        ربية ويقتـل   ـمن الجنيهات،ثم يقتل زوجته المطربـة الع

 ته فى ــا مدير أعماله وزوجــمعه

مذبحة يحيط بها الفساد من كـل جانـب،ثم يطلـق           

الرصاص على نفسه تاركا وصية ألخيه بأال يتعامـل مـع           

وتتفرغ الجرائد القومية وجرائد المعارضة وقنوات      !..نوكالب

التلفزيون أسابيع متواصلة للحديث عن هذه الواقعة وتحليـل         

 .أبعادها

التى يشاع عن أهلهـا     -مهندس بمحافظة الشرقية  .. 

بدرجـة مـدير عـام يكتـب        -شدة الطيبة لدرجة السـذاجة    

 على بعض الحوائط فتأتى قوات من     " اللتوريث الحكم :"عبارة



شرطة األمن المركزى المدججة بالسالح لتـدهم بيتـه بعـد           

منتصف الليل وتصادر اآللة الكاتبة لزوجته الـدكتورة فـى          

الجامعة ،ويحبس بقرار من النيابة لخمسة عشر يوما علـى          

ذمة التحقيق لوال أن أمـر رئـيس الجمهوريـة بـاالفراج            

وفى نفس الوقت تفرج النيابة عن فنانة نصف مشهورة         ..عنه

فالة قدرها مائتى جنيه بعد ضبطها وهى تقود سيارتها فى          بك

نحالة سكر بي. 

اتضاح براءة أربعة متهمين فى قضايا مختلفة بعد        .. 

دخولهم السجن لعدة سنوات،إذ تبين أنهـم اضـطروا الـى           

االعتراف بجرائم لم يرتكبوها اتقاء لشر التعـذيب الوحشـى     

وقـال  ..حثالذى مورس معهم على يد رجال الشرطة والمبا       

ويـل  .مالكم تسحقون شعبى وتطحنون وجوه البائسـين      "أشعيا

للذين يقضون أقضية الباطل وللكتبة الـذين يسـجلون زورا          

ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائسى شعبى لتكون         

 ".األرامل غنيمتهم وينهبوا األيتام

كانت كل واقعـة    .تراكمت فى ضميرى تلك الوقائع      

هى بعيدة عنـى    .يظة تصفعنى على قفاى   منها بمثابة كف غل   

كل البعد،لكنى تساءلت ما الذى يمنع أن تقترب منـى يومـا            



أحسست بالخطر يقترب من كيانى كما لم       .فأكون أحد أبطالها    

من أن انسـانيتى أصـبحت       يقترب من قبل،وبت على يقين    

 .حينئذ شعرت بخوف عظيم..مهددة باالمتهان

**** 
لمتسلسل أال أعـرف    يقتضى منطق تداعى التفكير ا    

كيف أفعل مادمت ال اعرف ماذا أفعل،وأنا فى حقيقة األمـر           

من ذلك الصنف من الناس الذين يتكلمون كثيـرا ويفعلـون           

أظل أقلب فى الفكرة شرقا وغربا وشماال وجنوبا حتـى         .قليال

أستبصرها من مجال عـريض االتسـاع،فتتملكنى الحيـرة         

ية عن اتخاذ قرار    وأشعر بالتشتت والضياع،وأعجز فى النها    

الرسالة تستفزنى وتسـتنفرنى    . بشأنها،وتكون النتيجة صفرا    

انهم صادقون فأنا انسان يفتقد حريته      .ولكنى عاجز ال أتحرك   

التى تتيح له أن يريد أن يفعل فعال يعرف سـببه واليـدرك             

 !أنا إذن الشىء..كيفية القيام به

فجرت الرسالة غضبى المكتوم من نفسى ومن كـل         

ولى وأيقنت أنه البد من فعل قوى يزلزل األرض من          شىء ح 

تحت أقدام هؤالء الذين من المحتمل أن يدفعونى أنا اآلخـر           

 .الى إلقاء نفسى فى البحر كما دفعوا غيـرى الـى النيـل              



لكن البـد أن تكـون      .المشكلة أننى أجيد العوم وأحب الحياة     

غيـر المأسـوف    –هناك أكثر من وسيلة تحول دون انفجارى      

الى شظايا آدمية متناثرة فى أرجاء الوطن،التسـتطيع        -عليه

أن تلملم شتاتها لتبعث فى الحيـاة       -لو بعثت من جديد   -إيزيس

من جديد، وحتى لـو اسـتطاعت فـإنى أشـك فـى انهـا               

اذا لم تحسن األمـة سياسـة       :"ستهتم،وذلك بإيعاز من القائل     

 نفسها أذلها اهللا ألمة أخرى تحكمها كما تفعل الشرائع بإقامـة          

القيم على القاصر أو السفيه وهذه حكمة، ومتى بلغـت أمـة            

ان اهللا اليظلـم    ..رشدها استرجعت عزها وهذا عدل،وهكـذا     

 ".الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون

أتأمل هـذا   .أجلس الى نافذة شقتى المطلة على البحر      

 .الرهيب الكون

أراقب طيور النورس   .له أرنو الى األفق الذى النهاية    

وأسـألك أيهـا    ..تراقص فوق صفحات الموج العابث    وهى ت 

الخالق األعظم بكل اإلجالل والتوقير كيف تسمح لهذا الخلل         

 !أن يحدث فى كونك العظيم؟

علـى هـذه    -أو إيجـادى  -لقد بدأ مشروع وجودى   

األرض إثر انقضاء لحظة عاطفية عابرة جمعت بـين أبـى           



رغم أصبح هذا الوجود مجرد مصادفة قدرية ،  و         هكذا.وامى

له أن يحقق وجـوده      ذلك فأنا فكرة حقيقية ألننى موجود قدر      

هأنـا أحققـه بتعـاطى      ..حتى لو اعترض البعض على ذلك     

وقـد  ..الحبوب المهدئة والحلول المهدئة حتى أستطيع النـوم       

أوقعنى العجز والتعب واالصفرار ونقص األكسجين فى وهم        

متـدفق  االحتماء بصدر ماجده واالغتراف من نهرها الثائر ال       

وارتشاف رحيقها المسكر حتى الثمالة،حيث ينقلب عجـزى        

 .المهين إلى قوة جامحة والحول والقوة اال باهللا

أسلمت نفسى بين أحضانها للغيبوبـة خلـف حـائط          

سموحه وبين سحب الدخان األزرق ونوافـذ الميكروسـوفت       

األعاصير التى تعصف بكيـانى     .والكحول وجدران المساجد  

إنهـم  .دتى ألننى مهزوم وهزيمتى مركبة    أقوى بكثير من إرا   

وإذا كانت الحيـاة فـى      .صادقون فماذا أفعل برسالتهم هذه؟    

يمـة   ق مجملها تقيم بمـاأنجزه االنسـان مـن أعمـال ذات          

على المصـاعب والمعضالت،وصـمود      انسانية،وانتصارات

أمام الهزائم والضربات واألزمات،فإننى أستطيع أن أدعـى        

 لم أنجز شيئا يـذكر فـى هـذه          بال فخر على االطالق اننى    

الحياة،رغم اننى أحمل على كاهلى هموم القارات الست،بينما        



ال أستطيع أن أؤثر على أحداثها بمثقال ذرة ولو فى وطنـى            

المحدود،كما ال أستطيع أن أتنازل فى الوقت ذاته عن حملى          

وتساءلت متى يمكن أن اكون شـيئا       ..فهو قدر المهرب منه   

ه اآلن حتى يزول الخلل ويعود التـوازن        مختلفا عما أنا علي   

 .الى الكون؟

**** 

  -٣- 
كانت عقارب الساعة تشـير الـى الثالثـة صـباحا           

بينماأقاوم التفكير فى الذهاب الى غرفة النوم حيث تغط حنان          

إدمانى لإلنترنـت بـات حقيقـة       .نوم عميق أغبطها عليه    فى

 تونهاانه ينسينى الهزيمة ساعة ويلقي بىفى أ      .صارخة التنكر 

 .ساعة ورغم ذلك ال أستطيع المقاومة

حبى لهذه اآللة األمريكية الخطيرة متعادل تماما مـع         

حين تصلنى بالعالم فأنظر الى مـا يحـدث بـه           .رهبتى منها 

بعينين ذاهلتين وقلب ممرور فهى تؤكد عجزى لتفاقم البـون          

بين التقدم والتخلف، ثم تزيد التأكيد       الشاسع اآلخذ فى التزايد   

انعدام األمل فى إمكانية مالحقة الركب الكونى فتصيبنى        على  

 .بالرعب والخوف على قومى من االنقراض



تتعطـل  .أظل قابعا امام نافذة االتصـال باالنترنـت       

أظـل أعـاود االتصـال مـرة وعشـرة          .الشبكة وأصـبر  

أحل .أخلع الفيشة .البد أن هناك عطل فى التوصيلة     .وعشرين

أتأكـد مـن    .ك الداخلية أكشف على األسال  .المسمار الصليبة 

أعاود تثبيت غطـاء    .توصيلها وتثبيتها فى أماكنها الصحيحة    

االتصال ."أضعها فى مكانها وأكرر محاوالت االتصال     .الفيشة

تسـتدعى  ".حاول االتصال مرة ثانية   .متعذر فى الوقت الحالى   

لحظات االنتظار أشياء غريبة منها شهادة االسـتثمار التـى          

ابقة ثقافية أعلنت عنهـا احـدى   حصلت عليها لفوزى فى مس   

أعدت الشهادة الى البنك واشتريت بقيمتهـا لـوازم         .المجالت

أنا ال أستطيع شراء هدية لحنان فى أى مناسبة         .لمؤمن وإيمان 

هاهى المشكلة فـى طريقهـا    .ألننى لم أتذوق بعد لذة الفائض     

جــارى تصــنيف اســم المســتخدم وكلمــة ."الــى الحــل

فى طفولتى كان زميل لى     "..بكةجارى االتصال بالش  "ثم".السر

بالفصل يمتلك لعبة ميكانيكيـة معقـدة اليسـتطيع التعامـل           

كنت أعلمه كيف يستخدمها لكنه كان غبيا رغم ثـراء           .معها

حاولت أكثر من مرة أن أقترضها منـه لبضـع          .أبيه الفاحش 

ويقطـع  .. قررت مقاطعتـه  .دقائق فكان يرفض فى استعالء    



التى وأنا أدخن سيجارة من     االتصال مرة أخرى وأعاود محاو    

تقع عيناى علـى    .سيجارة رغم أن ميزانيتى مصابة باألنيميا     

يا الهى لقـد انقضـت      .ساعة التوقيت بركن الكمبيوتر األيمن    

أعـاود  .ساعات أربع وأنا محنط فى مكانى ولم أفعل شـيئا         

االتصال بإصرار جنونى حتى ينجح فأغوص فى أخبار الدنيا         

 ..الواسعة المهولة وأنسـى

اسـتخرجوه مـن جحـر      .صدام حسين على الشاشة   

وهو فرد واحـد    –كفأر مذعور يستسلم بعد أن تسبب        .حقير

فـى انتهـاك أرواح وأعـراض       -على أرض هذا الكوكـب    

أنا مذهول  .وأراض وأديان وكرامة على أيدى غرباء الغرب      

ألن يتسبب فرد واحد فى كل هذا الدمار الذى حاق بماضـى            

عجز شعبه عن الـتخلص     ي ثم.اوحاضر ومستقبل أمة بأسره   

 لهذه الكراهيـة    مندهش.منه على مدى أكثر من ثالثين عاما      

الكثيفة السوداء التى عبرت األطلنطى بفكر أسود متعصـب         

لتقضى بحقدها المسموم على حضارات بابل وآشور والفرس        

والفراعنة على مراحـل متعاقبـة طبقـا لخطـة مرسـومة       

علىالكراهيـة الـذى    ذلك الفكر العنصرى القـائم      ..ومعلنة

كيف نستطيع أن نحـب     :"فى مقولته الشهيرة  "هنتنجتون"أطلقه



ثم اليلبث عجبـى أن     "!..ماهو نحن مالم نكره ما ليس نحن؟      

يزول حين أتذكر أن أول من أشعل الحروب الصليبية فرنسى          

هو البابا اربان الثانى ،وأن اول حضارة قامت على اإلبـادة           

 األمريكيـة،وأن أول    واإلحالل لشعب آخر هـى الحضـارة      

احــتالل اســتيطانى إحيــائى هــو االحــتالل الصــهيونى 

يا ..لفلسطين،وأن أول دولة استعمارية فى العالم هى بريطانيا       

أى خلل هـذا الـذى يحـدث فـى          !..الهى ما أبشع الكراهية   

ويرتفع ضغط دمـى    !..األرض ويعجز الجميع عن إصالحه    

 :ككل يوم فأستحضر أسئلة حنان المتكررة

 ينوك مسئوال عن العالم؟هل ع-

ماذا يفيدك ياسقراط زمانك أن تحشر هموم الـدنيا         -

 فى راسك؟

 أليس من األنفع أن تتفرغ لتربية أوالدك؟-

وأستحضر معها إجاباتى البائسة بأن هللا فـى خلقـه          

وهكذا خلقنى مهموما بهموم العالم وكأن هموم وطنى         شئون،

ان  :"وسويعزينى فى ذلك قـول كونفوشـي      .وهمومى التكفي 

هذه الفوضى التى تعم الدنيا هى الشىء الـذى يحتـاج الـى     



وحين تستنفد طاقتها على الحوار تقول فـى تحـد          ".جهودى

 :ساخر

إذن فافعل شيئا يامنصور تغير بـه العـالم حتـى           -

 تستريح وتريحنا

أننى لن أفعل شـيئا     -مثلما أعلم أنا اآلخر   -وهى تعلم 

 الى المزيد من التفكير     بالمرة،فأنا حقا عاجز، والرسالة بحاجة    

وأترك نافذة الميكروسوفت الى النافذة المطلة علـى        ..والتأمل

البحر ألنفث دخان سيجارة فى الفضاء وأسبح بعيدا فى عالم          

 .الملكوت

**** 
 تبدأ رحلة العجـز اليوميـة مـن جـدران بيتـى            

من المفترض أننى أستطيع داخل هذه الجـدران أن         .األربعة

الذى أخوض به صراع كل يوم خارج       أخلع درعى الفوالذى    

الجدران، وأن ألقى بأسلحة الحرص والتوجس مهمـا كانـت      

ذلك أننى قـادر    ..األحوال بداخل هذه الجدران غير مرضية     

هنا على التخلى عن القسط األكبر من الخوف الذى ينتـابنى           

بمجرد النزول الى غابة األرض بحثا عن لقمة العيش صباح          



الوقاية والدفاع والمقاومة والهجـوم     مدججا بأسلحة    كل يوم، 

 :صائحا فى وجه الوحوش

 !!فيه إيه يا اوالد الكلب؟؟؟ -

ولسوف أتوقف عند هذه المحطة من رحلتى األزلية        

وبصـفة خاصـة جماعـة      -مع العجز ألقر لمن يعنيه األمر     

بأننى أنجح أحيانا فى الهـرب مـن        -مكافحة العجز والدنس  

ء البحـر أحيانـا ألذوب      رفقته الكئيبة باللجوء الى شـاطى     

بضآلتى فى اتساع الكون وأستنشق األكسجين النقى بعيدا عن         

وإلى حـائط   ..رائحة الدنس المتعفنة والمنتشرة فى كل مكان      

مصطفى الزوربا أحياناأخرى ألهيم فـى غيبوبـة الـدخان          

األزرق حين يصبح األمر ملحا،أو الى بيت ماجده حين تكون          

حيان أمكـث فـى المسـجد       وفى بعض األ  ..الظروف مواتية 

متعبدا خاشعا لساعات طوال أسأل اهللا التوبة والهدى والقرب         

والمحبة وأبتهل اليه أن يسارع بإصالح الخلل الـذى يتهـدد           

دون "الشىء اآلخـر  "وكثيرا ما أجد نفسى سابحا فى       ..الوطن

 .أن أدرى أنائم أنا أم يقظان

حين أمارس الهرب ال أفكر فى شىء غير محاولـة          

 نفسى لساعات أعلم أنها ستتبخر بعـد وقـت طـال أم             إلهاء



ساعات تجعلنى أنسـى االصـفرار والـذل والظلـم          .قصر

والكراهية واألنانيـة والرائحـة العفنة،وأسـتمتع باالنعتـاق       

تصبح الوحدة عندى متعة صافية شـافية،رغم أنهـا         .الوقتى

التحقق أكثر من الحد األدنى من السعادة التى أتـوق اليهـا            

 من أسـر الواقـع الكريـه الـى أسـر الوحـدة              باالنفالت

الجبرية،فاألصدقاء الحقيقيون قد اندثروا وتشتتوا بحثـا عـن        

فقدت حياتى بغيابهم قسطا كبيرا     .الرزق أو السلطة أو الشهرة    

 .من جمالها الفتقاد صحبتهم بخيرها وشرها

لست أدرى لماذا ازداد التباعد بينى وبينهم مع مضى         

 الطبيعى أن نزداد تقاربا وتالحمـا       السنوات مع انه كان من    

الظاهر ان التفكير فى المسـتقبل      .كلما مضى بنا قطار العمر    

من موقع من اليدرك الخلل أو يدركه لكنه يتجاهله،إنما يفقـد          

الناس رغبتهم فى اهتبال فرص السعادة فى الحاضـر،فيأتى         

أهرب من العجز   ..المستقبل ثم يتحول الى ماض دون إدراكها      

 .ب فإنه عائد الى وأنا عائد إليه المحالةأو ال أهر

عين الصواب هو أن تفكر فى قتل عجـزك الـذى           

أصحاب الرسالة المجهولة لم يكذبوا فأنت أجبن       .توحدت معه 

ـ من ذلك ألن العجز أنت نفسه،ولو قتلته تكون بذلك ق          د ــ



تعلـل  .وهذا أمر من المستبعد أن تفكر فيـه        ك،ـلت نفس ـقت

رة جمعت بين أبيك وأمك،وكأنك     وجودك بلحظة عاطفية عاب   

واثق من بنوتك لهما،ومن أن تلك العاطفة التى جمعت بينهما          

وأن أحدهما لم يغتصب هذه اللحظـات مـن          كانت متبادلة، 

 أنت مجرد صدفة أكثر من كونك فكرة حقيقية،        .اآلخر عنوة 

وجودك كان قهرا فى جميـع األحـوال        .شئت هذا أو لم تشأ    

مولدك ومماتك اليعنيان أكثر ممـا      .ألنك لم تمتلك حق العدم    

أمـا المسـافة بينهمـا فحلـم         تحمل الكلمتان مـن معنـى،     

وهأنت تخفـى    سخيف،وأما فائدة هذا الوجود فهىأمر نسبى،     

ثم  فى سريرتك أدلة انعدام فائدتك فى هذا الوجود بال خجل،         

 !..تتساءل كيف يسمح الخالق األعظم بهذا الخلل

موجودين مـن صـلبك   هذا كله تغامر بإيجاد  بعد... 

هذا هو الشىء الوحيـد الـذى        . لتشهد بعينيك تكرارالمهزلة  

إنجاب بـريئين فـى زمـن اليعـرف         :أفلحت فيه حتى اآلن   

 !.البراءة

حين فاجأت حنان آالم الوضع لم يكن بجيبى أكثـر          

لم نكن قد انتهينا من تسديد أقساط الجهـاز         .من بضعة قروش  

 . من الماء الينقطـع    كانت السماء ترخ سيال   .وأدوات المنزل 



نزلنـا  .ركبنا األوتوبيس ودفعت ما بجيبى ثمنـا للتـذكرتين        

كانـت  .بالمحطة المواجهة لمستشفى الشاطبى المجانية للوالدة     

عبرنا الشارع  .ألبستها الجاكيت وبقيت بالقميص   .حنان ترتعش 

عقب .ودخلنا المستشفى كجرذين خارجين لتوهما من بالوعة      

 الينا الممرضـة نظـرة فيهـا        ادخالها غرفة الوالدة نظرت   

 :سألتنى.ازدراء وفيها إشفاق أيضا

 أين مالبس الطفل ولوازم األم؟-

 :أجبتها فى عجز وانهزام

 سأذهب الى المنزل إلحضار كل شىء-

كنت فى هذه الفترة أعمل عمال موسميا يتذبذب دخله         

المسافة بين المستشفى والبيت تستغرق     .بين الضآلة واالنعدام  

الذين يحملـون المظـالت     .ة مشيا على األقدام   أكثر من ساع  

الواقية لم يحتملوا السير تحت ذلـك السـيل المنهمـر مـن             

الوليـد  -يبدو أن مؤمن  .المطر،فراحوا يحتمون بداخل البيوت   

سيكون موفور الرزق طويل العمر ذو حظ وفيـر          -المنتظر

وحدى كنـت أسـير     .هكذا يقول الماء الغزير    ..من السعادة 

آلداب قسم الفلسفة واالجتماع منكسا رأسـى       حامال ليسانس ا  

غير عابىء بالمطر،مستسلما له دون اعتراض وربمـا فـى          



شىء من البشر والتفاؤل،والسؤال التقليدى يتراقص بالمناسبة       

 :فى ذاكرتى

 هل يبدأ الوعى من الذات أم من الموضوع؟-

 :وهاتف خفى يهتف بى

 !وانت فقر" جتك نيله "-

األمر عالقة بمـوقفى اآلن     لست أدرى ان كان لهذا      

فيبـدو أن هـذا الوليـد هـو      ..من زوجتى ووليدها المرتقب   

أما الـوعى فتكفـى نظراتـى       .هى الذات "أنا"الموضوع وأن   

الزائغة ورأسى الملتهب للتدليل على بطشه وقسـوته،وأغلب        

ظنى أنه قابع تحت حذائى الغائص فى الطين،حـين وقعـت           

رض تراكمت فوقهـا    عيناى على بطاقة جلدية ملقاة على األ      

بعد مغادرتها بقليل صاح بى الهاتف نفسه       .األوساخ واألوحال 

 :فى قرف

 إنحن وخذها-

له وواصلت السـير والخلـق مـن         لكنى لم أستجب  

عدت اليها ولـم    .حولى يتفرجون على وهم محتمين بالبيوت     

ألتقطها وكأننى أتلذذ بمعاندة ذلـك الهـاتف الخفـى كبـديل            



ذهبت متـرددا وعـدت     .ع الملموس لعجزى عن معاندة الواق   

 :أكثر من مرة حين صاح أحدهم

 ألطف به يارب-

 :وقال آخر

 الحول وال قوة اال باهللا-

 :ثم صرخ فى الهاتف

 لماذا التأخذها يابنى آدم؟-

عدت ممغنطا اللتقاطهـا وانحرفـت الـى زقـاق          

ليس بها بطاقة شخصية وإنما ورقة مدون عليها بعض         .جانبى

ومفتاح صـغير جـدا وخمسـون جنيهـا         األرقام والتواريخ   

.  وصورة المراة تشبه الرجال مازلت أحتفظ بها حتـى اآلن         

ووزعت بقية الخمسين جنيهـا علـى       "بلدى"اشتريت فرختين 

،والعجب فقد كان الوعى راقدا     "مؤمن"الممرضات تيمنا بقدوم  

  .فى الطين

رفعت جانب الغطاء بلطف حتى أندس فى حـرص         

شعورى بالمهانة يبدأ بأننى أفقـد      .من تحته كى ال أوقظ حنان     

كرامتى معظم ساعات اليوم خالل محاوالتى المتعثرة دومـا         

النتشال نفسى وأسرتى من الفقر،ويمر دائما بـأدهم جبريـل          



الذى اليكف طيفه عن مطاردتى،ثم يستقر عند التصـريحات         

الكاذبة للوزراء والمسئولين عن تيسير الحياة على محـدودى         

ى شيئا أفعله غير أن أحاول النوم،ولسـان        لم يكن أمام  .الدخل

 :حالى يقول

 األيام الخراء فائدتها النوم - 

وفيما يرى النائم أرى دائما أننى أجد نفسى عريانـا          

والعريان مفضوح كما يقول بن     -فجأة وسط محفل من الناس    

فأظل أبحث لنفسى عن مخرج أستر به نفسـى مـن           -سيرين

سـترنى أو رجـال     الفضيحة دون جدوى،وال أجـد مكانـا ي       

يسترنى أو امرأة تسترنى،وكأن الدنيا بأسـرها قـد خلـت           

بى،فأحاول أن أخفى نفسى فى نفسى حتى اليرانى أحد،لكنى         

ويبدو أن ارتخائى لصيق الصلة باالرتخاء الذى       ..ال أستطيع 

والـذين   أصاب الدولة على يد المتحكمين فى مقاليد أمورها،       

 شخصا يـديرون    ∗عيناليزيد عددهم فى أعلى تقدير عن أرب      

 .شئون السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة  

-لكلينا أنا والدولة   - إننى واثق من عودة االنتصاب    

لو تم تغيير هؤالء األربعين واستبدل بهم أربعون آخرون من          

                                                           
 يقول الدكتور جالل أمين انهم عشرون  ∗



ومن األكرم أن يتم هـذا      .الشرفاء المحترفين فى تخصصاتهم   

ن فادحـا يدفعـه     وإال سيكون الـثم   "بيدى البيد عمرو  "التغيير

وسـيدفعه معهـم المتسـولون       المنتصبون والمرتخون معا،  

والغسيل من المناشر    وسارقو األحذية من المساجد والكنائس،    

 ارات ــالسي ومنادو وقد ظهروا من بعد اختفاء،

وباعة المناديل الورقية والمناشف وأهالى المحترقين      

ء  ومستنشقو السـحابات السـودا     ٨٢٣فى قطار الصعيد رقم   

والصفراء فى القاهرة وأبناء الطبقة المتوسطة بعد أن تهلهلت         

وانهارت قيمها ومبادؤها أمام الفقـــر والظلـم وإغـراء          

الصعود الى الطبقات العليا بكل األساليب النازلة من رشـوة          

 .ودعارة واختالس ومتاجرة بالمهنة والسلطة

أما طوفان الشباب العاطـل فسـيدفع الـثمن حقـدا           

مازلت أذكـر فـى     .ا،حتى تحرق النار الجميع   وغضباوتطرف

مقولة أبى بأنه يخشى أن يعاصر الزمن الذى سـيأكل           دهشة

قالها على أثر رفـض أخيـه        !!..فيه الناس بعضهم البعض   

الثرى إقراضه مبلغا من المال يواجه به متطلبات عـــام          

الرفض الخفى هو عجز أبـى عـن         كان سبب .دراسى جديد 



منه من قبل،أما السبب المعلن فكان      تسديد ماسبق أن اقترضه     

 !نقص السيولة

-٤- 
 :قرأت الرسالة الثانية بنهم شديد

لقد تركنا لك فسحة كافية من الزمن لتقرأ وتتفكـر           [

وتتأمل وتتدبر ، ونحن على ثقة من أنك قد أتممت مكاشـفة            

 أما مصدر الثقة فهو أننا نعلم أنك انسان مسالم،        ..نفسك بنجاح 

 اآلخرين، وعليه فإنه من الممكـن أن        صادق مع نفسك ومع   

تنجح فى محاولة اجتياز الخطوة األولى فى الطريـق الـى           

نحن نعرف إجابتك فأنـت     .عظيم.التخلص من جبنك وعجزك   

لم تعش الماضى كما كان ينبغـى أن يعاش،ولسـت تعـيش            

وفضال عن ذلك فأملك فى المسـتقبل        الحاضر وفق ما تريدٍٍ،   

اق فى كل لحظة من يومـك       انك معرض لالختن  .ضبابى معتم 

لمعاناتك المنهكة فى تدبير الطعام والكساء ونفقات الـدروس         

الخصوصية، وشراء جرائد المعارضة والكتـب السياسـية،        

وتلبية نداءاتك الوجدانية بفيلم تشاهده ومقطوعـة موسـيقية         

تسـمعها ورحلـة تصـطحب فيهـا أسـرتك الـى مكــان       

 الفنيـة  خلوى،وديوان شعر تسبح ببال رائـق فـى صـوره         



الخالبة، ومطعم تتناول فيه العشاء مع زوجتك ولو مرة كـل           

عام ،وبطاقة انتخابية صحيحة تحمل اسمك وشرطة تعمل فى         

خدمتك دون سب أو ضرب أو تعذيب ،ومستشفى عمـومى          

المسألة فـى غايـة     ..التذل فيه كرامتك واليمتهن فيه جسدك     

الوضوح فأنت عاجز وهـم عـاجزون والعجـز يحاصـر           

واسأل نفسك يامنصور إن كنت تعيش فى ظل حيـاة          .الجميع

اجتماعية عادلة أم أن المحظوظين وحدهم هم الذين يتمتعون         

وقبل أن تفكر فى اإلجابة اعلم أننا كنا        !..بهذه العدالة الظالمة  

نود أن نمتثل آلراء فضيلة الشيخ محمد متـولى الشـعراوى           

والقديس جريجورى واإلمام محمد عبـده والقـديس تومـا          

ألكوينى الذين أجمعوا على ضرورة طاعة أولى األمر وعدم         ا

جواز مقاومتهم أو التمرد عليهم،وأن أقل ماينبغى اذا انزلـق          

اللسان الى استنكار أعمالهم أن يتجه القلب فى أسف وخشوع          

الى الندم واالستغفار التماسا لعفو السلطة العظمى التى ماكان         

دنا صعوبة محققة فى    لكننا وج ..الحاكم إال ظلها على األرض    

هذا االمتثال، فقد تغير الزمان ولم يعد ولى األمـر ظـال هللا             

على األرض،وإنما أصبح مجرد حاكم مدنى ليست له سـلطة   

ولحـين أن تتعـرف علـى االجابـة          .دينية على االطالق  



الصحيحة سنتركك اآلن ونحن على ثقة من استقامة مفهومك         

 .]..حكمةللعدل وأنت الدارس للفلسفة المحب لل

 جماعة مكافحة العجز والدنس  

/../.. ٢٠٠٣ 

الجماعة التضرب اال على وتر     . جديد فى الرسالة   ال

 أنت عاجز وهم عاجزون والعجز يحاصر الجميـع        .[العجز

ومادام األمر كذلك فلماذا اليعرضـون وسـائلهم السـلمية          ].

إنهم اليختلفون  .المقترحة للقضاء على العجز وإصالح الخلل       

االسالم هـو   "يل أو كثير عن أولئك الذين يرفعون شعار       فى قل 

ثم اليقدمون تصورهم لكيفية تنفيذ هذا الحـل بشـكل          " الحل

-يكتفون حتى اآلن بإرسـال الرسـائل لـى          .تطبيقى عملى 

لماذا اليقولـون   . ممن وقع عليهم اختيارهم    -ولغيرى بالتأكيد 

بصراحة ووضوح إن لديهم خطـة محـددة ومـنهج عمـل            

ص من العجز الوطنى على األقـل واسـتبدال         مدروس للتخل 

المسـألة عـرض    ..؟"هـم "القادرين بالعاجزين الذين أسموهم   

أن أقبل  -كما يحق لغيرى  -هم يعرضون وأنا يحق لى    .وطلب

هذه هى الحرية التـى يقولـون انهـا         .مشاركتهم أو أرفض  



ومالم يكونوا يعـانون مـن العجـز فلمـاذا          .منطلقهم الوحيد 

 ..أم أنه مريض يضاجع ميتا؟..اليعلنون عن أنفسهم؟

انهم يتلصصون على صناديق البريد حتى يضـعوا        

لقد وجدت الرسالة األولى    .فيها الرسائل فى مأمن من العيون     

أمـا  .فى صندوق بريدى بالمنزل ساعة نزولى بعد العشـاء        

الرسالة الثانية فوجدتها صباحا عند نزولـى للتوجـه الـى           

رى كيف يتصرفون مع    ت. إذن فالرسالتان وضعتا بليل   .العمل

انهـم خـائفون و الخـوف        .من ليس لديهم صناديق بريد؟    

أخشى ما أخشاه أن تكون هذه الجماعة مجموعة مـن          .عجز

الدجالين الذين اليختلفون فى شىء عن أولئك الذين أهلكونـا           

بكلماتهم السمجة عن الرعيل الثـورى وتحريـك األسـعار          

-و التاريخيـة  أ-وإرادة التحدى والصمود والمرحلة الحرجة    

التى نمر بها واألمن واألمان وتوجيهـات السـيد الـرئيس           

الحكيمة وأخيرا مصطلح الخصخصة ومعه تابعه المالصـق        

بمعنـى أن   "!.. توسيع قاعـدة الملكيـة     " :له واسمه الكريم  

الشركة التى يملكها اآلن ثالثة آالف عامل ستصبح بين يـوم           

نطقـى لعبـارة    هذا هو التفسـير الم     .وليلة ملكا لفرد واحد   

التوسيع وعلى الشعب كله أن يستوعب مايراه المسئول الكبير         



أنا مثال أستوعب بإخالص أن     ..صوابا،كل على قدر استيعابه   

هذا الفرد المشترى البد أن يكون واسعا لدرجـة الالنهائيـة           

وويل لكـم أيهـا       ."∞المعروفة فى علم الرياضيات بالعالمة    

نكم تغلقون ملكوت السماوات    الكتبة والفريسيون المراءون أل   

 "..قدام الناس فال تدخلون أنتم وال تدعون الداخلون يـدخلون         

إنكم تبدأون دائما كالمالئكة األطهار ثم تنتهون الى شـياطين          

مردة والتعلمون أن ذاكرتنا يقظة التموت، فقـد كـان عبـد     

 الملك بن مروان عابدا زاهدا ناسكا فى المدينة قبل الخالفـة،          

 األمر اليه كان المصحف فـى حجـره فأطبقـه           ولما أفضى 

كما بدأ كاليجوال حكمه بتوزيـع      "..هذا آخر عهدى بك   :"وقال

األموال على الشعب وإظهار الخضوع والتواضع ألعضـاء        

مجلس الشيوخ،لكنه لم يلبث أن طلب منهم أن يقبلوا قدميـه           

تعظيما وتبجيال وأن يشكروه لسماحه لهم بذلك،وعندما قـل         

لحم إلطعام الوحوش التى كان يسـتخدمها فـى         مايلزم من ال  

أمر بأن يقدم جميع الصلع من المسـاجين ليكونـوا           األلعاب،

أما نيرون فبعد خمس سنوات من حكم       ..طعاما لهذه الوحوش  

مثالى استبد بمواطنيه واضطهد المسيحيين وأحـرق رومـا         

وقتل أمه التى أوصلته الى العرش ثم قطـع رأس زوجتـه            



وعليه فإن الشركة   ..م عشيقته تحقيقا لرغبتها   وألقاها تحت أقدا  

تعرض على السيد الواسع للبيع بنصف الثمن المقـدر لهـا           

 ال يعتـرف  انصياعا للتقييم الذى أقره مكتب خبرة أمريكـى         

بغير دراساته ونتائجها من بـين غيرهـا مـن الدراسـات            

المحلية،وإذا أراد اهللا بقوم سوءا ابتالهم بكثرة الجـدل وقلـة           

كأننى أرى فى هذا الواقع وليدا غير شرعى لعالقـة          العمل،و

جنسية شاذة،الفاعل فيها هو الكذب والصدق هـو المفعـول          

وإذا كانوا يتحدثون عن استقامة مفهومى للعدل فمن أيـن          .به

جاءوا بهذه المعلومة الخاطئة وأنا الذى لم يعرف العدل ولـم           

فـه  كل ما أعر  .أنا الذى لم  يذق طعمه ولم يستظل بظله        .يره

عن العدل أننى أحلم به فى المنام واليقظة عاريـا كنـت أم             

 .كاسيا

إن لم تتضح لى معالم هذه الجماعة فى أقرب فرصة          

فسوف أصرف النظر عنها قبل أن تضاف الى رصيد أسباب          

اختناقى الدائم وإحساسى باالصـفرار ونقـص االكسـيجين         

 وتضخم الخلل واستشراء العالقة الجنسوكيمائية بين الصـدق       

والكذب التى التسفر إال عن مركب من المسخ،وأنا لست أريد          



جميلة ورائعة خارج   -رغم كل شىء  -أن أموت مختنقا فالحياة   

 .مدار الخوف

**** 
سـاحة  .المكان ناء متطرف تندر فيه القدم السـائرة       

كبيرة فى مواجهة مجمع االسكان الشعبى الصناعى بمنطقـة         

-عـاش المبكـر   حين أحيل مصطفى الزوربا الى الم     .سموحه

اشترى أحد الدكاكين الموجـودة     -ضمن برنامج الخصخصة  

 .بالساحة وجعل منه مقهى صغيرا

بقدرة فائقة أحال المكان الى حديقة صغيرة يكسـوها         

النجيل األخضر وتحيط بها مجموعة من الشجيرات التى دأب         

على زرعها ورعايتها بإصرار حتـى أورقـت وتشـابكت          

 .ال يظلل المكانفروعها فصنعت سقفا أخضر جمي

يحد المقهى حائط كبير يفصـل بينهـا وبـين أحـد            

الحـائط مصـنوع مـن الحجـر        .معسكرات الجيش المهملة  

األنترى الملتصق ببعضه عشوائيا فى غير تنسـيق هندسـى          

بحيث تقبل عليه العين المحبة للجمال العتيق وتسـتريح لـه           

 .دون التفكير فى معرفة السبب



ئط عند نهايته فى ركن     أجلس دائما وظهرى الى الحا    

قصى حيث يستدير قليال، فأشعر أنه يحبنـى و يحتضـننى           

ويمتص دموعى وآالمى ويتوحد معى حتـى ليكـاد ينطـق           

-أسوق لنفسى فى كل مرة أتجه فيها الى المقهـى         .ويحدثنى

أقضى أكثـر مـن سـاعة فـى         . مبررا يدفعنى اليه   -الحائط

مهجور المواصالت حتى أصل من بحرى الى بداية الشارع ال        

ثم أمشى هذا الشارع فى خطوات      .الذى يقع المقهى فى نهايته    

منتظمة تستغرق من قيمة وقتى العدمى مايقرب من ثالثـين          

ـ       .دقيقة أخرى   ةتعصف ماليين التسـاؤالت برأسـى الخرب

لماذا .ة مرفوع تكون يفترض أن    و التى  نحو األرض    نيةالمح

التبحث عن حائط قريب من مسكنك تبكى أمامـه عجـزك           

 !لخلل؟وا

عندما عجزت عن تقديم إجابة شافية إليمان عن سر         

 :عشقى لهذا المكان قالت لى بمرحها المعهود

 لقد عرفت السر يا أبى -

 ماهو؟ -

 فى حياتك حب جديد غير أمى -

 وكيف عرفت؟ -



شرودك وغموض نظراتـك وصـمتك الطويـل         -

 يقولون ذلك

 إن ما أعانيه ليس حبا،وليته كان كذلك..يا إيمان -

 فماهو؟-

قولى انه اكتئاب متأصل أخشى أن يطول عمـره          -

 بقية عمرى

التقيت مصادفة بمصطفى الزوربا بعد سنوات مـن        

إحالته للمعاش المبكر فى أحد المساجد فدلنى علـى مقهـاه           

لكنى زرته مرة مشدودا      بزيارته، -دون نية صادقة  -ووعدته

فعشـقت خلـوة المكـان       بحبه القديم لى واهتمامه بـأمرى،     

 .وعزلته وصمته وتواؤمه مع انكسارى الدفين

من يرى مصطفى الزوربا ألول مرة وينظـر الـى          

معالم وجهه األسمر الضخم التى تنم عن قسوة بالغة ،وجسده          

يخيل اليه أنه أمـام فتـوة مـن          المتعملق فى تناسق مذهل،   

ومن يـدخل    اليعرف اال منطق البطش والقوة،    "السيالة"فتوات

أما قلبه فقلـب     أ خبرة السنين وحكمتها،   فى تالفيف عقله يقر   

هو عندى مخلوق    .طفل تجاوز األربعين يبكى ألتفه األسباب     



فى نهايـة   -للعجب-يعج بالمتناقضات االنسانية والتى تشكل    

 !أمرها كيانا متكامال اليعرف التناقض

  حين عرفت قدماى هذا المكان المتفرد فـى كـل          

وكأن سكينا حادا    شعرت باستغناء عن البشر أجمعين،     شىء،

أصبحت ال أريد أن     .قد قطع مابينى وبين المجتمع من صلة      

أرى أحدا من زمالئى أو أصدقائى من أبناء طبقتـى التـى            

وإما ظهـر    صارت فى هذا الزمان إما منسحقة مثلى معدمة،       

فيها من يتاجر فى لحوم النساء ومن يتاجر فى اللحوم الفاسدة           

أريد أن يكلمنى    ال .حياءومن يتاجر فى أعضاء الموتى واأل     

أحد فى أى شىء ابتداء من أحاديث المهنة وانتهاء بأحاديـث           

السياسة والغالء وضياع العراق وانخفـاض قيمـة الجنيـه          

وتفشى الفساد وجبروت شارون وتوافـه األمـور الحياتيـة          

األخرى عن األوالد وأسعار الشـقق والخيانـات الزوجيـة          

ــا ا ــرة والمناصــب العلي ــا ورحــالت العم ــى اعتاله لت

بصراحة لم أعد أطيق الشكوى وأحاديث المعاناة       .االنتهازيون

 .فالحياة لم تخلق لهذا الغرض

وتهب عاصفة ترابية التحتمل فأقطع كل هذه المسافة        

تكتسـح األمطـار السـماء       .من بيتى وأذهب الى المقهـى     



يغمر الوحـل حـذائى طـوال       .واألرض وأذهب الى الحائط   

متربة مليئة بمخلفات صرف الجنود     الطريق اليه وهى وعرة     

أدوس فـى بحيـرات      .المتسربة مـن المواسـير المتآكلـة      

الكيروسين والمازوت والشحم المتناثرة بـين عربـات نقـل          

الجنود المبعثرة فى غير نظام على جانبى الطريق المهجورة         

أتعرض لالنزالق والوقـوع علـى هـذه         .غير المرصوفة 

أعبأ وال أبالى ،فاليد التـى      القاذورات بعد منتصف الليل وال      

تجذبنى نحو الحائط بعنف وقوة هى ذات اليد التـى فرقـت            

بينى وبين اهتماماتى الغارقة فى أوهـام السـبق واالرتقـاء           

 !تحقيق الذات:والتقدم وما يسمونه بسخافة بالغة

**** 
منصور عبـد الـرازق أسـتاذ الفلسـفة بجامعـة           

يس وصاحب ما   االسكندرية ورئيس نادى أعضاء هيئة التدر     

يزيد على عشرين مؤلفا والحائز على جائزة الدولة التقديرية         

وعميد كلية اآلداب والمرشح كمدير لجامعة االسكندرية وفيما        

 ..بعد كوزير للتعليم العالى ثم رئيسا لمجلس الوزراء
هذا المنصور رفض من قبـل أن يعمـل مدرسـا           ..

ذا العمل نوعـا    للتاريخ بوزارة التربية والتعليم إذ رأى فى ه       



من أنواع الدعارة،فتاريخ بنى االنسان علـى األرض عبـر          

 .آالف السنين يؤكد هذه الحقيقة

هاهو اآلن يجلس مربوطا الى مكتب متواضع يتلقى        

فيه المكالمات من كل صوب وحدب ليوصـلها الـى السـيد            

يقدم له الملفات والبريد الوارد ويتسلم منـه البريـد          ..الرئيس

ه مواعيـد االجتماعـات داخـل الشـركة         ل الصادر وينسق 

كل هذا فى جانب وشكاوى العمال فـى جانـب           ..وخارجها

أبذل مابوسعى من جهـد ألتـيح        .أتلقاها بقلب عصفور  .آخر

للشاكى فرصـة مقابلـة الـرئيس كـى يعـرض مشـكلته             

أتدخل بشخصى إلزالـة أسـباب مـا أسـتطيع مـن            .بنفسه

 مركـز قـوة     أمثل بالنسبة للعاملين  -رغم خيبتى -شكاوى،فأنا

وإذا ..اليستهان بها بحكم اقترابى من صـانع القـرار األول         

سائق الرئيس على أنه مركز قـوة        "حوده"كانوا ينظرون الى  

كـل األحـالم     .فكيف ينظرون إلى وأنا سكرتير الـرئيس؟      

والتـى داعبتنـى فـى صـباى         -نوما ويقظـة  -المشروعة

ن وشبابى،رأيتها تستحيل الى واقع عبثى العالقـة فيـه بـي          

األسباب والمسببات،فالذى حدث إفراز طبيعـى لكـل مـاال          



أستطيع تسميته من سوء حظ أو حسن طالع أو قدر مكتـوب            

 .أو جهل مطبق بأسرار رحلة االنسان نحو مستقره األخير

يحكى لى مصطفى كيف كان يشق يد زميله بموسى         

حادة خلف اإلبهام ليصحبه بدفتر التأمين الصحى المسـروق         

مصـطفى وزميلـه كانـا يعمـالن        .كة البيرة الى عيادة شر  

كظهورات فى الفترة المسائية بشركة البيرة قبـل أن يعمـل           

يحملون عشرات الصـناديق البالسـتيك المحملـة        .بشركتنا

بالزجاجات الممتلئة والفارغة فوق أكتافهم من مكان االنتـاج         

تحتسب للمصـاب يوميـة عمـل كاملـة         .الى مكان الشحن  

 أن يعيد اليه بطاقتـه الشخصـية        يتناصفها مع مصطفى قبل   

أتألم أنا ألشـياء الحصـر لهـا         .المرتهنة لديه لحين القبض   

يتألم المصاب حين يفك رباط الجرح فى اليـوم التـالى           مثلما

له مصـطفى بمحلـول البوتـاس        فيبلله لألجازة المرضية، 

الكاوى ليزداد التهـاب الجـرح ويتناصـفا يـوميتين مـن            

نفد حـدودها قبـل اكتشـاف       وتتكرر الدورة حتى تست   .جديد

وفى جميع األحوال فإن الدواء المصروف يبـاع         ..الملعوب

ّأما .بمعرفة مصطفى الذى يقتسم ثمنه مع زميله بما يرضىاهللا        



الحصيلة فينفقها فى شراء الخبـز واألرز لألطفـال الـذين           

 .أنجبهم فى غفلة من الزمن

أصبح يرتدى مالبس   .اليوم ذاق مصطفىطعم القرش   

ية ويعد لى علبة من السجائر الملفوفة بالحشـيش         نظيفة مكو 

وحين أريد ان أختلـى      ..ندخنها معا فى مجلسنا تحت الحائط     

بنفسى فإنه يحترم رغبتى برقى فطرى غريزى رائع وهـو          

 :يقول

 براحتك ياصاحبى-

وينصرف للعب الدومينو مـع أصـدقائه مـن رواد          

 .المقهى والذين الينادونه إال بلقب المعلم

قتنا الحقيقية حين أحيل الى مكتب رئـيس        بدأت صدا 

لـه   الشركة وجلس فى االستراحة خلف مكتبى ينتظر السماح    

 كان قد ضرب برأسه رئيس الوردية األولى فشـج         .بالدخول

ولم يكتف بذلك وإنما حاول إلقائـه        له أنفه وكسر له سنتين،    

من العنبر القائم بالدور الثالث الـى األرض لـوال أن حـال            

 .مالبينهما الع

كان الجميـع يعرفـون السـبب واليملكـون إزاءه          

استطاع رئيس الوردية أن يخدع فتـاة مـن العـامالت           .شيئا



ولما حملت منه أنكـر كـل شـىء          بالعنبر ويعدها بالزواج،  

فشـلت محـاوالت     .وتركها للفضيحة تنتشر فـى المصـنع      

األسطوات الكبار إلقناعه بأن يكتب عليها ولو يطلقها فيمـا          

فكـانوا   بدا طاغيا شديد القسوة علـى العمـال،       كان مست .بعد

مصطفى الزوربا هـو الوحيـد       .يخشون بطشه ويتقون شره   

رأيت فيه بطال أسـطوريا أثـار إعجـابى          .الذى تصدى له  

الشكوى التى حررها أحدهم للفتاة ممـن يعرفـون         ..ومحبتى

القراءة والكتابة كانت حروفها كنبش الفراخ،فضال عـن أن         

ركيكة لم تكن كافية إلقناع الرئيس بـأن        صياغتها الساذجة ال  

له تفاصيل المأسـاة     أوضحت.يأخذ على عاتقه حل  المشكلة     

خيره الـرئيس   .من وجهة نظرى الشديدة االنحياز الى البنت      

أو أن يعقـد عليهـا       بين الفصل من العمل وإبالغ النيابـة،      

بفضل مصطفى نجح الخيار الثانى     .بحضور مأذون فى غرفته   

جد االنسان له سندا فى الحياة يؤازره فـى         وما أصعب أال ي   

حصلت على شهادة الليسـانس     .الحصول على حقه المهضوم   

كان حلم حياتى الكبير بـأن أعـين معيـدا          .بدرجة جيد جدا    

يغذى فى األمل بقفـزة      بالقسم راقدا منتشيا بين قبضة يدى،     

ــع   ــذابات الواق ــن ع ــلنى م ــة واقتصــادية تنش اجتماعي



ابن الـدكتور جبريـل     "أدهم"بدال منى عينوا  "هم"لكنهم.المرهق

تقدمت بالشكوى الى كل مكـان      .األستاذ فى قسم اللغة العربية    

حثنى البعض على رفع دعـوى ضـد        .يمكن أن أتوجه اليه   

الكلية،وأشفق على البعض من معانـاة ومصـروفات غيـر          

مجدية لن تصمد أمام من لديهم أكثر من مبرر قانونى زائف           

 .يدعم حقهم فى ظلمى

عاطال لثالثة أعوام متتالية أتنقل بـين عمـل         بقيت  

موسمى وآخر،يطحننى العجز ويكـوينى الشـعور بـالقهر         

والدى محال الى التقاعد منذ عـدة       .وانعدام القدرة على الفعل   

معاشه من وظيفته المتواضعة     .له حول والقوة   لم يعد .أعوام

لـه حـين     اليكاد يكفى إلطعام أسرته رغم مساعدتى الهزيلة      

وفى الطائرة أجلـس علـى مقعـدى بالدرجـة       .لحاليتيسر ا 

أراجـع صـفقاتى     .الممتازة وأمامى الكمبيـوتر المحمـول     

التجارية عبر المحيطات وتنقالت أموالى التى الحصر لهـا         

بين بنوك العالم،ثم أتوقف عند صافى أرباحى حتى اللحظـة          

ألحدد قيمة الصدقات التى يجب     % ٢،٥األخيرة ألضربها فى  

 . الفقراء دون أن تنتابنى لحظة تردد واحدةأن أنفقها على



يتأملنى حوده صاحب دكان الخضـروات المجـاور        

أحاول انتقاء البطاطس السليمة نسبيا من بين       .لبيتنا فى إشفاق  

التجرؤ عيناى على النظر الـى      .الثمرات المعطوبة الرخيصة  

لم يسألنى عـن    .سلة البطاطس الممتازة فسعرها فوق الطاقة     

وأحوال السياسة كشأنه الدائم معى، لكنه سـألنى        أخبار العالم   

 :بمودة جميلة

 ألم تجد وظيفة حتى اآلن؟-

 نعم-

 سأكلم لك رئيس الشركة واألرزاق على اهللا-

 أى شركة؟-

 التى أعمل بها نهارا فأنا سائق الرئيس-

 وماذا أعمل بليسانس الفلسفة فى شركةصناعية؟-

 فلسفة بـال    بال..سمعنا صالة النبى واتكل على اهللا      -

 "بتاع"

 اللهم صل على سيدنا محمد-

 طاهر بك اليرفض لى طلبا والتساهيل على اهللا -

**** 



أمام رئيس الشركة وقفت خائفـا مهـزوزا تنتـابنى          

دهشة عظيمة من أن يتوقف مصير إنسان على كلمة ينطقها          

 :إنسان آخر،حين سألنى بهدوء

 ماذا تفيد الفلسفة فى مجتمع كمجتمعنا؟-

 :ق فسألنى بهدوء أكثرلم أنط

 ماهى الفلسفة؟ -

للفلسفة تعاريف كثيرة منها حب الحكمة ويعرفهـا         -

برتراند رسل بأنها الجانب المظلم من العلم وهى تتناول علوم          

الوجود والميتافيزيقيا وعلـوم المعرفـة العقليـة والحسـية          

 .والحدسية وعلوم القيم كالحق والخير والجمال

 وأسفل عـدة مـرات ثـم        راح  يهز رأسه الى أعال     

 :تساءل كمن يحدث نفسه فى دهشة

 الحق والخير والجمال..آه-

 :ثم قال وكأنه يسمع هذه الكلمات ألول مرة فى حياته

وهل تستطيع أن تفيد الشركة بكل هذه العلوم مـن          -

 موقع عملك؟

-.  .  .   

 عموما سوف نجرب ونرى-



من الهمز والغمز واللمز والهمسات المستترة خيـل        

الى أن أمة خلقه من العاملين بالشركة يعرفون أن واسـطتى           

 .للعمل معهم هو حوده سائق الرئيس

ارتقيت من وظيفة الى أخرى فـى ادارة المبيعـات          

الـى أن فوجئـت      -فأنا حمار شغل كبير    -بالقطاع التجارى 

يوما بطاهر بك ينتدبنى كسكرتير له على أثر الوفاة المفاجئة          

علمـت  .لى علمه أننى أجيد االنجليزية    لمدير مكتبه وقد نما ا    

فيما بعد أننى كنت موضوعا تحت ميكروسـكوبه حيـث أن           

كثيرا من الشبهات كانت تحوم حول القطاع التجارى،ويبـدو         

أن الرجل قد منحنى ثقته التامة بعد نجاح فحصه المجهـرى           

 فى ذلك اليوم نصحنى نصيحة محددة.الدقيق

 رأيـت أو    فى هذا المكان التـتكلم كثيـرا مهمـا        -

سمعت،وعندما تنتابك الدهشة من شىء ،عليك بفلسفة األمـر         

 !هكذا تستفيد من دراستك..الواقع حسبما تستريح

ثم أطلق ضحكة غامضة علمتنى أن التزم بنصـيحته     

بحذافيرها وأصبحت بتعاقب األحداث والمشـاهد المدهشـة        

عبأت فى صدرى   .عاجزا أصيال عن فلسفة تجلب لى الراحة      

سرار طاهر بك وحكاياته ورواياته ومواقفه وأفعاله       تالال من أ  



لم أفكر فى البوح بها لمخلوق،أو فى محاولة تعقبهـا          .وأقواله

أنا ..بالفهم والتبرير،أو معرفة الدوافع وتوقع النتائج المحتملة      

-أو حتى لنفسى  -حتى هذه اللحظة الأستطيع أن أصرح ألحد      

 أن أعـرف    كما الأسـتطيع  ..إن كان هذا الرجل شريفا أم ال      

تماما ما أهمية أن أعرف ذلك فى كون يسوده الخلـل علـى             

 .علم من خالقه الذى البد أن له حكمة فى ذلك

**** 
      

       

   

   

  



-٥- 
هأنذا أكرر بكل غباء وبالدة دورة حياة أبى الميتـة          

دخـل  .فى تماثل تام دون أن أضيف شيئا ذا قيمة الى الحياة          

الب اليومية وعجز مـؤرق عـن       محدود وأسرة منهكة بالمط   

تحقيقها وطموح مقتول وظروف معاكسة تحت مظلة تعكـس         

العدالة وتمتص الظلم و مخلوقات تدمن التطـاحن والتنـافس    

الفارق الوحيد بين حالتينا هو أن زواجى لـم         .بالحق والباطل 

يكن تقليديا وإنما كان عن حب متبادل جمع بينى وبين حنان           

ا الحب بمثابة العزاء القوى والبلسـم       كان هذ .منذ أيام الجامعة  

وظل األمر  .الشافى والسند العظيم للثبات أمام كل المتغيرات      

على هذه الحال حتى دهمتنى الرغبة فـى االنفجـار والتـى            

مـع تلـك    .تزامنت مع وصول الرسالة األولى من الجماعة      

الرغبة تواكبت نكسة صاعقة فى حميمية العالقة بينى وبـين          

أشتاق الى جسدها بل صرت أنفـر منـه،وإن        حنان، فلم أعد    

تكـررت المحـاوالت دون     .أجبرت نفسى على الفعل فشلت    

جدوى حتى أصابنى اليأس وتمكن منى حزن دفـين غطـى           

إذ لم يعد يحزننى كثيرا أن يكون بعـض         ..على كل األحزان  

نوابى فى مجلس الشعب تجار مخدرات أو سماسرة قروض         



لم يعد يحزننى   .بارات ليلية أو متهربين من التجنيد أو فتوات       

كثيرا أن يعتدى ضابط بقسم شرطة حلوان على نساء أسـرة           

مواطن متهم فى قضية قتل بالتعذيب وهتك العرض العلنـى          

 .إلجباره على االعتراف بجريمة لم يرتكبها 

ولم يعد يحزننى كثيرا أننـى أصـبحت كمـواطن          

مصرى عربى مسلم عبدا من الدرجة العاشرة فى عرف أهل          

 .لغرب وألعوبة فى أياديهم يتقاذفون مصيرى وفقما يشاءونا

لم يعد يحزننى أن يستبيح ثالثة من آلهـة اإلغريـق           

فلو بـذل   ..أقدارى العربية ويأبوا أن يفارقوها الى يوم الدين       

كل من فلكان ومارس وبلوتو دماءهم المقدسة لالنتقـام مـن           

ع العرب  العرب وتعذيبهم وإذاللهم لما استطاعوا مثلما استطا      

لم يعد يحزننى كثيرا أن تتراجـع حضـارة البـدو           .  أنفسهم

عن ثوابتها المتخلفـة،فينتقل    -بأوامر أمريكية صريحة  -الغبية

مشايخها من فكر أسامه بن الدن بين يوم وليلة الـى فكـر             

بتعديل المنـاهج الدينيـة العربيـة     جورج بوش الذى يطالب 

 المسلمين  وحذف آيات من القرآن تتحدث عن اليهود وتحض       

على قتالهم،مبررا ذلك برغبته االنسانية المخلصة فى الحض        

على التسامح بين األديان وخلق حوار بينها يحترم فيه الرأى          



الرأى اآلخر،نبذا للغلو والتطرف وتأكيـدا علـى الوسـطية          

 .واالعتدال

كل هذه األحزان تضاءلت اآلن أمام حزنى الجديد،أما        

نى فهو ذلك النابع من الشعور      الحزن األصيل الذى ظل يالزم    

بالظلم بعد أن سرقوا حقى بدون خجل أو حياء،فصرت أنعى          

 :حظى كما نعاه أيوب البابلى

 ..لقد نفوا صيحة الحصاد من حقولى"

 ..وفرضوا الصمت على مدينتى

 ..سمحوا لغيرى بأن يحتل مناصبى

 ..وعينوا غريبا يقوم بشعائرى وطقوسى

 ..بالنهار تنهيد وبالليل أنين

 ..وكل يوم نواح كنواح الحمام

 .."وآهات أطلقها بدال من الغنــاء

استقبلت حنان تلك الحالة فى البداية بصـدر رحـب          

وقلب حنون وعقل متفهم، ولعل هذا الموقف النبيل منها كان          

سببا جوهريا فى مضاعفة حزنى وانكسارى،ولكن ماذا يضير        

 !..الشاة سلخها من بعد ذبحها؟

 :قال لى الطبيب



 التجزع فهذه حالة سائدة بين شباب اليوم-

 ؟…والسبب-

مناخ محبط،وعجز شامل فى كـل      :نفسانى صرف -

 !شىء

اكتملت الدائرة وأحاط بى البالء من كل جانب فالحمد         

 :هللا الذى اليحمد لمكروه سواه،ومرة ثانية تساءلت

 أهى المشرحة ناقصة قتلى؟-

من عيادة الطبيب الى حضن الحائط طـرت الئـذا          

 :تهويماته الضبابية الزرقاء متسائال فى نشوة مسروقةب

لماذا الأكون أنا حضرة صاحب الفخامة والجاللة        -

 !سمو أمير البالد؟

فـى  ٤٢بشارع"النود جيرلز "لكن التجول فى مالهى     

نيويورك أسهل بكثير من تحمل أعباء الحاكم العـادل الـذى           

يعجزون التتفشى فى عهده األمراض النفسية بين المواطنين ف       

رحم اهللا امرءا عرف قدر نفسه،فالحكمة       .عن ممارسة الحب  

والعدل فوق مستوى طاقاتى وقدراتى وهاهو الملل يختـرق         

نخاعى ليعيد تشكيل طبيعتى المرحة المتسامحة الى طبيعـة         

تأكلنى فى  .تتسم بالتجهم والذهول محرم عليها الغضب الثائر      



صمت قـاس الأقـوى علـى تبديـده بصـرخة احتجـاج             

أرتعد .حصادى العظيم من حياتى المعظمة فشل ذريع      .احدةو

من شدة إشفاقى على مؤمن وإيمان وقد تسببت بحماقتى فـى           

نزولهما الى هذه األرض الصحراوية،أما الثالث فقد أجهضناه        

حتى التزداد ورطتنا بالحياة،فضال عن اعتقادى بانـه كـان          

لـم يبـق    .سيولد مسخا شائها معبرا بحق عن طبيعة عصره       

إما الجنون وإما   .هناك وقت اضافى للتأمل واجترار الماضى     

أظـل أجـوب    .مغادرة هذا البلد الذى أصـابنى باالختنـاق       

الطرقات ليال ونهارا وطوال وعرضـا بحـواس مسـتنفرة          

مستفزة لكنها شديدة الضعف والوهن،يطاردها القـبح مثلمـا         

تصيبنى بين الحين واآلخر رجفـة      .يطارد روحى أينما حللت   

 " لها جسدى فال أستعيد توازنى إال باالستسالم الوقتى         يهتز ل 

يداعبنى وأنا فى كامل يقظتى وصحة قـواى        " الشىء اآلخر 

 ..العقلية

ميراث مفاجىء يكفينى وأسرتى لممارسة حياة كريمة       

منصب رفيع أختال به على     .عمل جديد مثمر أحبه   .بقية العمر 

 شـرطة   عربة.تجارة مربحة أجوب من خاللها العالم     .الكالب

 يتناثر النـاس علـى    .تتقدم موكبى تسبقها الدراجات البخارية    



جانبى الطريق كالهاموش من حولك خوفا مـن الـدراجات          

والسلطان والحياة والموت، لكنهم يصفقون لـك ويبتسـمون         

مالمـح  .ويتمنون ألنفسهم ماتمناه قوم قارون غبطة وحسـدا       

أبناء لم تعد تعبأ بهم رغم أنهم       .أوجههم صارت غريبة عليك   

بلدك الذين وضعوك فى هذه العربة حتى لو كانت االنتخابات          

رعايا الملك السلطان الحاكم األمير الرئيس الـزعيم        .مزورة

القائد المؤمن حفظه اهللا ،صاحب السمو والسعادة والحكمـة         

والفخامة والرصانة والتوجيهات السديدة للمسئولين فى كـل        

د بأن يعملوا فكـرهم     المواقع،خاصة ألئمة الفقهاء فى المساج    

ويصرخوا بأعلى أصواتهم لتعليم النـاس أحكـام الحـيض          

والنفاس، والبول والنكاح، وأحكام ارتداء الحجاب والنقـاب،        

ونواقض الوضوء وأحكامه وهل ينقضه لعاب السبع ،وهـل         

يجوز للزوج أن يرضع من ثدى زوجته ،وكيف يتم تقسـيم           

المشوية والنبيذ  أحب اللحوم   …نية  جالميراث عند الزواج من     

األحمر والنساء الحسان وأعشق االنحنـاءات واالنكسـارات        

أعشق التجوال فـى البحـر والـزرع        .الربانية فى أجسادهن  

بيوت جميلة قابعة على تالل خضراء تحيط بهـا         .والصحراء

األشجار والزهور وتجرى من تحتها األنهار،والناس هـانئين        



 الكون لتنفذ فى    موسيقا حالمة تنساب فى   .فى رغد من العيش   

شعيرات خالياك العصبية المتعطشة دوما للنشوة والهائمة فى        

الأعبـأ  .أتجرد من مالبسى وجلدى   .أغنى.أرقص.عشق الحياة 

أتوحد مع األشجار والحيوانات والطيـور واألسـماك        .بشىء

وغصون األشجار والسماء واألرض ، فقد قال رسـول اهللا          

ها مالم تتكلم ومـالم     إن اهللا تجاوز ألمتى عما حدثت به نفس       "

لقـد قتـل شـاب      !..حقا اننى لم أعد أساوى شيئا     "..تعمل به 

جامعى عاطل رجال اليعرفه التقى به مصادفة فى الطريـق          

هـذا  ..لمجرد أن يدخل السجن فيجد المأكل والملبس والمأوى       

 .ما قرأته فى جريدة مصرية منذ زمن قليل

 :قال لى مصطفى وهو ينفث دخان أوهامه الطائرة

 ياجدع فى يد الحكومة"سخسخت"البلد-

 ال تقلق فهم يبحثون عن وسائل مبتكرة إلفاقتها-

 لن ينفع معها إال الزار.. صدقنى-

 لقد استولوا على أموال المعاشات وربنا يستر-

بـإذن اهللا سـنمد يـدنا للخلـق ونقـول هللا            ..حلو-

 .عشاءنا عليك يارب.يامحسنين



قلــق علــى معاشــه الضــئيل خشــية أن تســرقه 

مازالت امامى سنوات طويلة حتى أفكر فى مسـألة         .الحكومة

اآلن أن أفكر فى حالتى النفسية التـى طـالبنى           على.المعاش

 .الطبيب بتحسينها

*** 
اليعرف للدنيا سببا واحدا غير     .زوجها مهندس عربيد  

مرتان أو ثالث كـل عـام علـى         .نادرا ماتراه .المتعة واللذة 

ويلة بجسد ملـوث بعطـور      يعود اليها من سفراته الط    .األكثر

تشعر أنه يالمسها من باب الشفقة أو       .نساء البالد التى يجوبها   

إبنها يدرك فى قرارة نفسه أن أمه ليست        .تأدية لواجب شرعى  

يخطـط للهجـرة الـى      .مستقيمة كما ينبغى،لكنه اليفعل شيئا    

يبتزها كلما اختفت من البيت وعادت من       .أمريكا بعد تخرجه  

ن إال مرات قليلة كل شهر،فهو يـدرس        اليلتقيا.حيث اليدرى 

لكل منهما عربته الخاصة وعالمـه      .فى جامعة بمدينة أخرى   

لـم تجـد    .ضبطته مرة مع امرأة على فراشه بالبيت      .الخاص

لم يستطع  .تهديداتها نفعا فليس هناك رجل يراجعه أو يزجره       

أن يعيرها بأنها تفعل مثلما يفعل فهو لم يقتنص بعـد دلـيال             



أنا أول من تطوع بتقديم هذا الدليل له بعد         .كهماديا يؤكد شكو  

 .زيارتى للطبيب بيوم واحد

لم تكن الفرصة متاحة كى ألتقى بماجده فـى بيتهـا           

ذهبنا بعربتهـا الـى حـدائق       .كالمعتاد،فالولد كان فى إجازه   

أم كلثـوم   .المنتزه وانتحينا جانبا مظلما تحيط بـه األشـجار        

اللمسات التـى دفعنـى     ونحن نتبادل العناق و   "هذه ليلتى "تغنى

تدللنى .اليها الطبيب دون أن يدرى ودون أن أدرى أنا اآلخر         

 :فى ميوعة وهى تقول

 سالمة نفسيتك يامنصورتى -

على صدرها ألقى بعجـزى فأشـعر أننـى قـوى           

تضطرب الرغبة فى جسدى بعنف وأشعر أننى رجـل         .فعال

لماذا أنجح مع ماجـده     .تقتلنى الحيرة .طبيعى اليشكو من عنة   

 !لماذا ينجح الحرام ويفشل الحالل؟.فشل مع حنانوا

أعـوذ بـك مـن      .انى منزعج متعب منهك    اموالىي

 .أجرنى منها فلقد تملك منى الهلع والزمنى الخـوف         .نفسى

البد انك تعاقبنى على معصيتى وتمردى وعشـقى لـرقص          

القلب ونشوة الجسد وسحر الليل وأناشـيد القمـر وعناقيـد           

 ركبـت طبعـى علـى هـذاالنحو         ماذنبى ياموالى وقد  .الفل



اننى مصاب بعشق الشىء ونقيضه ومـا        .العصابى المرهق 

عالمى الداخلى هو القلق والتوتر      .يتألف منهما من شىء ثالث    

ارحمنى واجعل منـى     .وشدة الحساسية تجاه الناس واألشياء    

اعتقنى من عشـق     .كائنا متبلدا يأكل ويشرب وينام ثم يموت      

دلنى على نفسى هل أنا طفل      .ستعبادالحرية فى عالم يدين باال    

كم أنت حقير أيها    .أم عاشق أم مجنون أم شاعر أم متصوف       

لقد تعلمت أال أطلب العون لنفسى من مخلـوق حـين           .الفقر

ــد كمســاعدة الســجين أ ــد للعب دركــت أن مســاعدة العب

إن أوهـن   ".."والويل لمن وضع ثقته فى إنسان مثله      .."للسجين

أبشـر يامنصـور    "..انوا يعلمون البيوت لبيت العنكبوت لو ك    

ولعل مامضى من دنياى حلم وما بقى منهـا  ..فالجماعة قادمة 

أمان والنفس أخبث من سبعين شيطانا ومن هرب من الـبالء        

اليصل الى باب الوالء فليس هناك تمكين من غير ابتالء وأنا           

ياموالى عبدك الهارب من كل شىء فامنن علـى بـالقرب           

ت التوبة والصبر والشكر والرجـاء      والمحبة وأدركنى بمقاما  

والخوف والزهد والتوكل والرضا فلقد شربت من الحب كأسا         

وذكر المحبة يـاموالى    ..بعد كأس والنفد الشراب والرويت    

أسكرنى فهل رأيت محبا غير سكران ؟وواهم مـن يـزرع           



الصدق فى أرض كاذبة فـالزهور التنمـو فـى الصـخور            

 من شموع والـى متـى   والتساوى اللعبة كل مايحرق ألجلها 

نستظل بشجرة قد تقلص عنا ظلها وانى أتوسل اليك ياموالى          

أن تنسف وعيى وتدمره تدميرا فال تبقى على شـىء منـه            

والتذر فأنا مازلت أسهو ويحدونى األمل رغم أنى أعلم أنـه           

لوال السهو واألمل لما مشى الناس فى الطرقات وإنما عمرت          

 يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمـل      ذرهم.."الدنيا بقلة عقول أهلها   

اننى أريد السير بجوار الحائط هانىء البال       "..فسوف يعلمون 

صافى النفس الأعرف الحاكم وال أريد أن يعرفنى وال أريـد           

من الناس شيئا حتى أريح وأستريح واننى لشديد الحسد لذلك          

العارف الذى سألك يارب أين الطريق اليك فجـاءه النـداء           

 :الفورى

 نفسك وتعال خل -

لمحتــه يقتــرب مــن نافــذة العربــة فــى تحفــز 

 :صرخت ماجده صائحة.للقتال

 !إبنى زياد..يانهار اسود-

أدارت موتور العربـة    .جف ريقى وارتعشت قدماى   

 :وهى تصرخ



 اقفل زجاج العربة بسرعة وسكّر الباب-

راح .سارعت بضغط زر البـاب وإغـالق النافـذة        

 :ا فى عنفيضرب عليها بقبضتيه وهو يصرخ مزمجر

 افتح الشباك ياجبان-

 !مرة ثانية أواجه بنفس الصفة التى الأنكرها…

تحولت الى كائن مشلول الفكر واالرادة عاجز عـن         

جـرى  .انطلقت ماجده بالعربة على أقصى سـرعة    .التصرف

كانت فتـاة تجلـس الـى جـوار مقعـد           .مسرعا الى عربته  

عنـد  .مـه قفز اليها وأدار عربته وراح يطارد عربة أ       .القيادة

لـم  .منحنى ضيق قطع عليها الطريق فاضطرت الى التوقف       

 .يكن أمامى اال أن أفتح الباب وأنزل لمواجهته

 من أنت وبأى حق تجلس بجوار أمى مكان أبى؟-

حمدت اهللا أن لم يرنا منذ قليل ونحن فى نشوة القبل           

 .الساخنة

 أنا صديق-

 :شخر بأنفه وقال فى سخرية غليظة

بـوى  . صديق وأنا ال أعرف؟    ألمى..صديق؟ !هه؟-

 !..فرند؟



كنت غارقا فى خـوفى وارتبـاكى       .وله  لم أجد ما أق   

 :حين تصاعدت حدة نبرته الزاعقة

 تكلم..أرنى بطاقتك..مااسمك وأين تعمل؟-

كان على وشك أن يتهجم على لوال أن توسلت اليـه           

 .ماجده

-ح اآلن يازياد وسأشرح لك كل شىء بالمنزلرو 

 الشر عن قصد منه وقال لهـا        تضاءلت عزيمته على  

 :بنظرات مهددة

 سأعرف كيف أتصرف معك-

تنفست الصعداء حين انصرف وفى عينيـه شـعور         

بالنصر والشماتة كما لو كانت بينهما حرب خفية،أو كما لـو           

كان يريد أن يقول لها ها نحـن علـى كفتـين متـوازنتين              

 :قالت لى وأنا أحاول جاهدا أن أبتلع ريقى.تماما

 يه تكفى إلسكاتهمائة جن-

تعرفت عليها للمرة األولى خالل مشـاهدتى ألحـد         

دار بيننا نقـاش حـول لوحـة لفـرس          .المعارض التشكيلية 

تواصل الحوار على فنجانين من القهـوة فـى صـالة     .جامح

فى المرة التالية تواصل الحوار على زجاجتين من        .المعرض



المنتزه بعد ذلك تناوب اللقاء بين حدائق       .البيرة فى المعمورة  

 .ومنزلها فى االبراهيمية حين يكون زياد فى جامعته البعيدة        

تعجبت للقوة الكامنة التى تتفجر فى جنون حين يلتقى عاجز          

وتساءلت لماذا تخون زوجها المسافر،ولماذا أخـون        بعاجزة،

اننى أمقـت   .زوجتى التى صرت عاجزا عن التواصل معها      

 رغـم اقترانـه     هذا النزول البغيض وأرى فيه حقارة بالغـة       

بالمتعة وإثبات الرجولة،وأتحير فى تلك القوة الطاغية التـى         

اننى ال أفهم هذه الحيـاة أبـدا،وربما        ..تتولد من عجزأصيل  

 .كانت هذه هى مشكلتى الكبرى فى عجزى عن التكيف معها

بمحاذاة مسجد أبى العباس المرسـى طلبـت منهـا          

نـا الجـدير    النزول وأنا مشفق عليها من ضياعها العظيم، وأ       

تمنيت .دخلت المسجد وتوضأت وصليت   .باإلشفاق على نفسى  

أن أبكى وأنهنه وأغرق فى نشيج من الندم لكـن هـذا لـم              

توجهت الى مكتبة المسجد بحثا عن قبس مـن روح           .يحدث

بدأت .يعيدنى الى روحى لكنى لم أجرؤ على لمس المصحف        

بقراءة ماتيسر فى كتب دينية متناثرة وكـأننى أبحـث عـن            

ليس هناك يقين الشك فيه أشبه بشك اليقين        .."وضوع بذاته م

طول األمل ينسى اآلخـرة واتبـاع       ".."فيه أكثر مما نحن فيه    



كلما اشتدت مالبسة العبد للـذنوب      ".."الهوى يصد عن الحق   

أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وعلى أهله وعامة النـاس           

س أضيق  لي".."حتى اليستقبح القبيح المن نفسه وال من غيره       

 ".من سجن الشهوة وال أصعب من قيد الهوى

هأنا أطلبك ياموالى طامعا فى أن أجدك وأنت أصل         

أنا الأبرر  .أعوذ بك من أن أنساك ولو نسيتنى يمينى       .الوجود

معصيتى ولكنى عاجز عن الطاعة التامة التى تتيح لـى أن           

كـان  .اجدك،بعيدا عن السجن والقيد والذل والخلل والنسـيان       

ن ألجأ اليك حين سرقوا مستقبلى،لكنى نسيتك ورحت        ينبغى أ 

اغفـر لـى    .أبحث فى األسباب غافال عن عدالة المسـبب         

لعل فى ذلك خير لى أنت تعلمه وأنا ال أعلم،فقد قـال            .يارب

 :لى طاهر بك

حين تختلط عليك األمور وتصيبك الدهشـة ممـا         -

 .تسمع أو ترى فما عليك اال أن تفلسف المسالة

سفة أمور الدنيا المتغيرة بأمور الـدين       وما أسهل فل  ..

 ..المطلقة



 ظللت أصلى متوسال لعينى أن تدمعا حتى أسـتريح،        

لكن دموع قلبى كانت قد جفت بفعل العجـز األزلـى أمـام             

 . الخلل

**** 
 

 

 

 

 

 

 



-٦- 
سنوات عديدة أقـوم    .ما أبشع أن يكره االنسان عمله     

بعمــل حقيــر دون كفــاءتى وقــدراتى الذهنيــة وطــاقتى 

 :يدق جرس التليفون فأرد على المتحدث.البداعيةا

من حضرتك؟ إبق معى دقيقة واحـدة       . أهال وسهال -

 .من فضلك

 :ثم أصله بطاهر بك قائال

 بك مع سيادتك"فالن"-

أردد هذه العبارات اآللية الباردة عشرات المرات كل        

كان يسعدنى ترديد عبـارات أخـرى فـى         .يوم حتى قتلتنى  

عة عن إعالء الدين عنـد المتكلمـين        محاضراتى لطلبة الجام  

أستقبل العمـالء   .والعقل عند الفالسفة والقلب عند المتصوفين     

يـأتينى  .والموردين فى االستراحة وأطلب لهم الشاى والقهوة      

لم .جرس االستدعاء فأفتح لهم الباب وأدخلهم على طاهر بك        

أستطع االلتزام بنصيحته أن أفلسف هذا الموت البطىء،وعلى        

 منــى طلبــت العــودة الــى العمــل بالقطــاع اســتحياء

 :فوجئت به يقول لى.التجارى

 لو صبرت قليال لنلت مرادك-



 كيف؟-

 ستحل محله.فضائح مدير المشتريات فاقت الحدود-

 لكن خبرتى تنحصر فى تحصيل شيكات المبيعات-

اذا كنت قد نجحت بمهارة تحسد عليها فى االنتقال         -

ما الشـديد،فماذا يمنـع أن      من الفلسفة الى البيع رغم تناقضه     

تنجح فى االنتقال من البيع الـى الشـراء وهمـا عمليتـان             

 متكاملتان؟

كتبىعن عالقة الفلسـفة    " بروفات"وبدال من أن أحمل   

بالدين والعلم ألتوجه الى المطبعة،كنت أحمل الشيكات بـين         

مئات الماليين تداولتها يداى وأنـا      .العمالء والشركة والبنوك  

ما مـن   .بشرية عجيبة يسمونهم رجال األعمال    ألتقى بكائنات   

كلهـم رأونـى    .أحد منهم نظر الى وتعامل معى من الداخل       

،وحتى عندما عملت مع طـاهر بـك        "بوسطجى"كموظف أو 

كنت أمارس نفس المهنة،فبدال من الشيكات كانـت األوراق         

لماذا اختاروا إبـن األسـتاذ      .والملفات والمكالمات التليفونية  

اختطف ضابط المباحث فى قسم باب شرقى       لماذا  ..ونبذونى؟

فتاة عمرها خمسة عشر عاما وخلع مالبسها وحبسها عارية         

مع المحتجزين،ثم حمل مالبسها الداخلية الى أسرتها وقـال         



إذا لم تعترفوا كما أريـد فسـوف أجعـل المحتجـزين            :لهم

ولماذا لم يرفـع    ..يغتصبون ابنتكم ثم ألفق لها قضية دعارة؟      

ة على جريدة األهالى حين نشرت عنه هذا        هذا الضابط قضي  

لماذاسـارعت باالستسـالم ولـم      ..الخبر الهمجى البربرى؟  

لو رفعت  .لو اشتكيت الى رئيس الجمهورية    .أحارب وأناضل؟ 

لو هـددت مـدير الجامعـة       .لو أضربت عن الطعام   . دعوى

لو فعلت أى شىء    .لو رقصت عاريا فى صحن الجامعة     .بالقتل

كنت اآلن راضيا عـن نفسـى،لكنى       ولو لم يؤد الى نتيجة ل     

مـرة فـى ادارة     "بوسـطجى "اكتفيت بالصمت وانتهيت الـى    

رغم ذلك فلن أجعل من     .المبيعات ومرة فى مكتب طاهر بك     

الثانى حتى الينام الكـالب مطمئنـين       " عبد الحميد شتا  "نفسى

 .على فعلتهم الوسخة

يقول طاهر بك ان فضائح مدير المشـتريات فاقـت          

ن فضائح مدير المبيعات أيضا قد تجـاوزت        أال يعلم أ  .الحدود

أنا أعرف أن أحد العمالء رشاه بعربـة فيـات وأن           .الحدود؟

عمالء آخرين يخصصون له راتبا شهريا لقاء التالعب فـى          

أصناف المنتج وتبديل مسمياتها،وأن بعض العمالء قد اشتروا        

بضائع بماليين الجنيهات دون ضمانات ائتمانية كافية بحيث         



كل ماتستطيع الشركة   .ركة عن تحصيل مستحقاتها   عجزت الش 

أن تفعله فى مثل هذه الحالة هو أن تخطـر المـدعى العـام              

االشتراكى باسم العميل وبياناته المتاحة ثم تفاد بعد ذلك بأنه          

لم يتم العثور عليه وأن بياناته تلك كانت وهمية،وأن مطربة           

جـوم  ناشئة قد رفضت الغناء فى أكثر من فندق من ذوى الن          

الخمس بعروض مالية مغرية مبررة رفضها بأنهـا تركـز          

 .جهودها فى إنجاح ألبومها الغنائى األول

ترى ماذا أفعل لو كنـت قـد وضـعت فـى هـذا              

سؤال من السهل إجابته من بعيـد بالحـديث عـن           ..المكان؟

الشرف واألمانة والضمير طالما أننى لم أوضع فـى محـك           

ت اإلجابـة عـن نفـس       اليوم تبدل الموقف وأصبح   .االختبار

السؤال صعبة مرهقة محيرة،فأنا معذب بين شعورى بالحاجة        

وضعونى هنا،وهنا  "هم."ووجودى فى غير المكان المناسب لى     

سلبونى حقـى مـن     "هم."أستطيع القضاء على أسباب الحاجة    

جهة ثم وضعونى فى مكان بمقدورى أن أعوض فيه ما سلب           

وبــذلك -تعويضــا ماديــا علــى األقــل   -منــى

ولتذهب ثقة طاهر بك فى شخصـى الـى         "!.خالصين"نكون



الجحيم،فهى ليست عندى أهم من ثقتى فـى منصـور عبـد            

 .الرازق التى ستكون حينئذ قد سبقتها الى نفس المصير

ن أستاذ بالجامعة الى مـدير للمشـتريات بشـركة          م

تعامـل معـى    . صناعية وجاءنى االمتحان األول على عجل     

ضحة بقدرته على شرائى كما     العميل على حذر رغم ثقته الوا     

أوضحت له خـط    .اشترى معظم من سبقونى الى هذا المقعد      

ترسل العينات الـواردة مـن سـائر        .سير بضاعته الرسمى  

العمالء المتنافسين بأرقام كودية الى ادارة المعامل بالشـركة         

تقيم البضائع  .لتحصل على معامالت جودة متباينة بعد تحليلها      

من جهة ومعامالت جودتها من جهة      بعد ذلك وفقا ألسعارها     

لجنة المشتريات هى التى تقوم بالتقييم النهـائى،وهى        .أخرى

لجنة يرأسها رئيس الشركة وتضم العديـد مـن المـديرين           

أكــدت لــه أن امكانيــة التالعــب .ورؤســاء القطاعــات

مستحيلة،وأنه ليس بيدى أن أميزه عن غيره حتى لو رغبـت   

ن كانت تحركات عينيـه     اطمأن لى الرجل نسبيا وإ    .فى ذلك 

أكدت له أن السعر والجودة هما المعيـارين        .توحى بغير ذلك  

بدأ فى  .الوحيدين لضمان نجاحه فى المناقصة وقبول توريداته      

كهديـة رمزيـة دعائيـة      "طاقم مكتـب  "مالعبتى بأن قدم لى   



شعر بشىء من الزهـو     .لشركته،فقبلتها شاكرا على استحياء   

د فتحت له بـاب الـدخول       الناشىء عن انتصاره المبدئى وق    

 .بيدى

عـاودت  .هنأته بحـرارة .جاءنى بعد فوزه بالمناقصة 

التأكيد على أننى لم أفعـل شـيئا يخـل بلـوائح الشـركة              

وقوانينها،وأنه فاز بجهده وحده، وأن أحدا فى الشركة بأكملها         

أيدنى فى كل ماقلت ورغم ذلـك       .اليستحق منه تقديرا خاصا   

 :وفا مغلقا وهو يقول قدم لى مظر- وبكل بساطة-فإنه

 اعتبرها حالوة النجاح-

وجدت نفسى أقبل منه المظروف دون تردد وكـأننى    

أمارس فعال قد اعتدت عليه منذ زمن طويل،أو كأننى أنـتقم           

 "!.هم"من

فى البيت أغلقـت علـى نفسـى حجـرة وفتحـت            

 .المظروف على عجل

رقم أتعامل معه ألول مـرة منـذ        .خمسة آالف جنيه  

أصـبحت  .يسد لى ثغرات عديدة مفتوحة    .تهتوظفت رغم تفاه  

أخفيت المظروف فـى مكـان غيـر        .مرتشيا بين يوم وليلة   

مـن  "بقشـيش "ليس األمر كذلك يارجل بل انه مجرد      .مطروق



تاجر غنى لبروليتارى فقير لم يفعل شيئا أضر بالشركة ولـم           

يخرق لها قانونا ولم يتالعب فى سعر أو رقم ولـم يخـالف             

 . الحق قيد أنملةنظام العمل ولم يحد عن

نحن ضميرك يارجل، فخض فى نفسـك واقمعهـا         [

التخش شيئا أو أحدا فأنت انسان كرمك اهللا بالوجود         .والتخف

إغسل أوساخك بعنف وقسوة فأنت جدير بـأن        .على صورته 

جعلت من يدك   .اذن فقد قبلت النزول يامنصور    .] تكون نظيفا 

ة لموقفك  هل هناك فلسف  .اليد السفلى وكأنك متسول يقبل حسنة     

نعم هناك،فمـا دمـت قـد قبلـت         .أفضح وأوضح من ذلك؟   

فهذا يعنى أنـك لـو      -سواء بعد تردد أو بال تردد     -المظروف

عملت بالفلسفة فى الجامعة التى تتباكى عليها ،كنت سـتفعل          

نظير مافعلت،كـأن تسـتغل ظـروف الطلبـة بالـدروس           

الخصوصية أو المذكرات المطبوعة أو على أسوأ الفـروض         

متحانات لمن يقدر على شرائها وتعثر فى يسر علـى          تبيع اال 

 .فلسفة تبرر بها ذلك

ولقد "..أول الرقص حنجلة  "يقولون فى األمثال الشعبية   

تحنجلت بقبولك اآلالف الخمسة،ولوال الربابـة لمـا كانـت          

فى المرة القادمة بإذن اهللا سترقص طربـا بقبـول          .الكمنجة



 لم تحد عن الحق     اآلالف العشرة وستؤكد لنفسك وللعميل أنك     

قيد أنملة ولكنك ستكون على وشك أن تحيد،وسـتحيد مـرة           

وتتعذب كثيرا،ثم تحيد مرة ثانية وتتعذب قليال،ثم تحيد مـرة          

ثم تظل على حيدتك المتزايـدة الـى األبـد          .ثالثة والتتعذب 

بأنك لم تحد عن الحق قيـد       -ولكن كاذبا -وستظل أيضا تؤكد  

 وكاذبا بعد أن تجاوزت     حينئذ تكون قد أصبحت مرتشيا    .أنملة

بالتدريج خطوتك األولى بالنزول الى منزلة صـاحب اليـد          

أحسـن الـى مـن شـئت تكـن          :"السفلى ويقول سيدنا على   

أميره،واستغن عمن شئت تكن نظيره،واحتج الى من شـئت         

كـان مـن األجـدر بـك االحتفـاظ بمنزلـة            ".تكن أسيره 

النظير،فاإلمــارة صــعبة عليــك وأنــت الــذى ارتضــى 

ومادمت قـد ارتضـيت باألسـر فإنـك أصـبحت           .باألسر

ترى كيـف   .عاجزا،وهذا ليس بجديد عليك فلقد أدمنت العجز      

يكون موقفك أمام طاهر بك الذى انتشلك من الفقر والضياع          

والبطالة ووضع فيك ثقته لو علم بما فعلت أو بما تنـوى أن             

ربما تكون لـديك    ..له مبرراتك الفلسفية؟   هل ستشرح ..تفعل؟

له ان هؤالء الناس قادرون وأنا عاجز        لكافية لتقول الشجاعة ا 

فلماذا أرفض تكافال اجتماعيا يتحقق بعطائهم لى عن طيـب          



لو عارضك قل له    .خاطر مادمت لم أخالف القوانين واللوائح     

مـوظفى  " قهـوة "ان الشركة تعترف اعترافا شبه رسمى ب      

عالنية "قهوتهم"وعمال ادارة الشحن بالمخازن،فالعميل يعطيهم    

تقدر بعشرات الجنيهات يوميا    "القهوة"والجميع يعلمون أن هذه   

وال أحد يعترض انصياعا لمبدأ التضامن االجتمـاعى بـين          

األغنياء والفقراء وتطبيقـا لنظريـة األوانـى المسـتطرقة          

كن شجاعا وقل له ان البضاعة       ".المليان يكب فى الفاضى   "و

فـال  التى يأخذها العميل توزن بدقة على ميـزان الشـركة           

عـن طيـب    "القهوة" ومادام يدفع  يحصل على أكثر من حقه،    

 " يسـمونه  "بقشـيش " أو "حالوة" هى..خاطر فهى ليسترشوة  

كما جرى العرف منذ تاريخ انشـاء هـذه الشـركة            " قهوة

 .وغيرها من الشركات

لكنك تنسى ذلك الوالى الذى قبل هدية فاستدعاه سيدنا         

 :محمد عليه السالم وسأله

 ليس لك بحق؟كيف تأخذ ما-

 لقد كانت هدية يارسول اهللا-

أرأيت لو قعد أحدكم فى داره ولم نوله عمال،أكـان          -

 !الناس يهدونه شيئا؟



ثم تعود وتتذكر ذلك الوالى على استحياء فى مـرة           

فوجئـت بـه    ..تالية حين خسر هذاالعميل مناقصـة أخـرى       

يوبخنى ويعنفنى فى مخاطبـة تليفونيـة أشـعرتنى بالـذل           

فكـرت أن   .الهوان،وكأننى المسئول عن خسارته   والعبودية و 

أعيد له آالفه الخمسة لكنها كانت قد اندثرت مع اندثار الجنيه           

المصرى الذى كان فيما مضـى يعـادل بضـعة جنيهـات            

 .استرلينية

جاءنى عميل آخر عرف فى الشركة بالبذخ والسخاء        

لم أتردد فى الرفض مثلما لم أتـردد فـى          .يدعى محمد العالم  

أصابه رفضى بذهول شديد وظل ينظر الـى        . من قبل  القبول

إننى لـن   .متعجبا وكأنه ينظر الى كائن قادم من كوكب آخر        

هكذا تصرفت وأنا أيضا فى ذهول      .أنسى نظراته تلك ماحييت   

من نفسى وكأن مخلوقا آخر غيرى هـو الـذى يتخـذ لـى              

كان عرضه شديد السخاء يسيل له لعاب       .قراراتى المصيرية 

ثالى،لكن مقاومتى كانت فوق ما تصورته عن       الضعفاء من أم  

بل اننى تجاوزت حدود المقاومة والرفض الى اتخـاذ         .نفسى

قرار تلقائى حاسم بأال أكرر سقطتى الوحيدة مرة ثانية طيلة          

 ومن العجيب أننى نجحت وكان نجاحى قاطعا ساحقا،        حياتى،



ومازلت عاجزا عن فهم معظم مايحدث فى هذه الحياة مـن           

 .مفارقات

فى حضن الحائط فتحت صدرى عن آخره لمصطفى        

له بمـا يسـتحيل أن       تحت مظلة األشجار الصامتة وأفضيت    

 :ابتسم فى حنكة متسائال.أفضى به إلنس أو جان

عندما اخذت الخمسة آالف جنيه هل كنت سـعيدا          -

 راضيا؟

 نعم -

وعندما رفضت ماعرضه عليك العالم هل كنـت         -

 سعيدا راضيا؟

 نعم -

 لمشكلة؟ولماذا تفسد علينا قعدة المزاج؟فأين هى ا-

ثم تركنى الستقبال صديق حين تمكنت من فرصـة         

لماذا رفضت العـرض    ..لالختالء بنفسى لعقد مكاشفة جديدة    

إفعل كمـا يفعـل هـؤالء البراجمـاتيون         ..الثانى واألخير؟ 

األمريكان حين يناقشون فكرة جديدة تنطوى على العديد من         

طريقـة العاصـفة العقليـة التـى        المتغيرات واالحتماالت ب  

أذكر كل فكرة تخطر علـى   . BRAIN STORMيسمونها



ومهما بدت غير معقولة أو      بالك ولو بغير ترتيب أو منطق،     

ثم دع األفكـار تتفاعـل       ..مقطوعة الصلة بموضوع البحث   

وتتصارع وتنسق وتصفى حتى تحصل على الفكرة النهائيـة         

ـ      ان هـذه الفكـرة     :"ونالصحيحة ذات النفع والفائدة،فهم يقول

،ثم "حقيقية ألنها نافعة ومفيدة وهى نافعة ومفيدة ألنها حقيقية        

التفتح فمك بكلمة واحدة عن فكرة وجودك على أرض هـذا           

عشاء فاخر من السمك فى أفخم مطـاعم الكـورنيش          ..البلد

الحرام والحالل والخوف   .وزجاجات ثالث من البيرة المثلجة    

لمتى ثديى فتاة عذراء وذلك أمر      حلمتا ثديى ماجدة كح   .من اهللا 

غريب فى عالم النساء األكثر غرابة،فكأنها تتحـدى الـزمن          

 اقتربت من األربعـين وبشـاعة        و وهى التى حملت وولدت   

االنحدار والسقوط وشـبكة االنترنـت والـدخان والحـائط          

واألحالم الضائعة فى الشىء اآلخر واستغن عمن شئت تكن         

الثقـة واإلحسـاس بالضـعة      نظيره واحترام الذات وخيانة     

والدونية والتنكر للتكريم اإللهى وإغماض العينين عن رقابته        

وتحدى إغراء المال وتغرق فى الدنس وتلوم المدنسين مـن          

 وحتمية زوال كل الناس     - األربعين على األكثر   -أولى األمر 

واألشياء بما فيهم النبى بوش السكير األسبق الذى يبدأ يومـه      



تاب المقدس والذى يقول انه رسول اهللا لهداية        بالقراءة فى الك  

المسلمين ثم يتبع قوله بسرقة أراضى الشعوب ويعلنها حربا         

صليبية لتغيير العالم باسم اهللا واضعا مصر فى ذيل القائمـة           

 جديرة بأن تكون رائدة للديموقراطية فى       -حسب قوله –ألنها  

لرقص المنطقة مثلما كانت رائدة للسالم ياسالم وهل جربت ا        

عاريا أمام مرآة على إيقـاع موسـيقا راقصـة ومـا أروع             

االعتزاز بالنفس ودرء الشعور بالدونية وهل من األفضل أن         

تركز على سبب دنيوى متغير أو أن تبحث فـى األسـباب            

اللهم أعنا على ذكرك وشـكرك وحسـن        .الملكوتية المقدسة 

وبعد،فهل توصلت بتلك العاصـفة الدماغيـة الـى         ..عبادتك

 !..شىء؟

**** 
 

 

 

 

 

 



-٧- 
ما أن تحقق عجـزى     .رغم موقفها النبيل فهى امرأة    

أمامها حتى انفجر ماكان كامنا فى أعمـاق سـريرتها فـى            

أنا اليوم رجل أنانى تسببت بتخلفى فى استقالتها مـن          .وجهى

عملها الحكومى لتتفرغ لتربية األوالد وكان راتبها الضـئيل         

كانت نفقات المظهر   . فى تدبير حال األسرة    -كما ترى -يساعد

أنا اآلن عندها رجـل     .تفوق المرتب -كما أرى -والمواصالت

ألـم  .لم يستطع اتخاذ قرار صحيح فى حياته ولو مرة واحدة         

 ..أكن أنا نفس الرجل قبل االنكسار يا امرأة؟

 وجدت عمال جيدا فى شركة استثمارية -

 ماهو هذا العمل؟ -

 سيحدده مدير الشركة بعد المقابلة -

 ان هذا يريحك فال مانع عندىلو ك -

 …وحتى لو مانعت -

صحيح أن تحولها قد حدث تدريجيا ولكنى لم أكـن          

أتصور أن يتخذ هذه الحدة أو أن يبلغ بها هذا المبلـغ مـن              

لست أدرى ماذا فعلت حنان باألوالد حتـى        .الجرأة والتطاول 

أصبح الثالثة بمثابة حزب يعارض كل تصـرفاتى ويتخـذ          



كيف نقلت شـعورها    . موقف أراه سديدا   مواقف معاكسة لكل  

أبهذه .بعجزى الى أبنائها بهذه السرعة وأين ذهب حبنا القديم؟        

البساطة ولهذا السبب وحده ينهار أساس الحب ويندك فيتبعثر         

أتضمحل الروح تحت سطوة الجسد هكـذا       .رمادا فى الهواء؟  

فما معنى الزهور والموسيقا والشعر والفن      .فى غمضة عين؟  

 واألمانى المحلقة والسهر فى البحـر علـى ليـالى           واألحالم

قال كليمان السكندرى ان كل امرأة يجب أن يحمـر          ..القمر؟

وجهها خجال لمجرد التفكيـر فـى كونهـا امـرأة،وتخلص           

أوريجين السكندرى من خصيتيه هربا منها،أما أنا فكالمعتـاد         

 . لم أفعل شيئا

 أنا الـذى  .ماجده تعرف أوريجين والحنان تعرفه     ال

انى أنظر الى حنان حتى هذه      .هنيئا لك بمعرفتك يافالح   .أعرفه

اللحظة كما أنظر الى الزوجة الفاضلة التى امتدحها لموئيـل          

ان ثمنها يفوق الآللىء وانهـا تصـنع        :"فى سفر األمثال قائال   

ورغم اختفـاء عجـزى     ".خيرا لزوجها الشرا كل أيام حياتها     

الصخابة التى ذكرت   أمام ماجده فإنى مازلت أرى فيها المرأة        

فى نفس السفر وهى تجلس عند باب بيتها على كرسى فـى            

أعالى المدينة لتدعو عـابرى الطريـق المقـومين سـبلهم           



،ولناقصـى العقـل    " من هو غر فليمـل الـى هنـا        :"فتقول

المياه المسروقة عذبة وخبز الخفية لذيذ وهو اليعلم أن         :"تقول

،واننـى  ".اويـة الخياالت هناك وأن مدعويها فى أعمـاق اله       

 منصور عبد الرازق ناقص العقل راقد فى تلـك األعمـاق،          

فالقلب يعـرف مـرارة نفسـه واليشـاركه غريـب فـى             

ترى هل شمت رائحة ماجده فـى جسـدى أو فـى            ..فرحته

سلوكى أو حتى فى عجزى ومن ثم تريد أن تنتقم لنفسها دون            

لعلها كانـت تراقبنـى كمـا تراقبنـى         .أن تعلن عن السبب؟   

 : إياها،فقد تردد السؤال كثيرا على لسانهاالجماعة

 أين كنت باألمس؟ -

 :وتكررت إجاباتى الهالمية

 كنت مع أصدقاء -

 !مريضا وال تسأل عنه"مؤمن"وتترك  -

الذى يفزعنى هـو تلـك      .التساؤالت ذاتها التضايقنى  

النبرات المباحثية االستطالعية االسـتفزازية التـى صـرت         

مافعلـه الجـنس ياسـيد      هـذا   .ألحظها على خطابها معـى    

فلتقر عيناك بصحة نظرياتـك عـن مرضـاك إذ أن           .فرويد

زوجتى أصبحت تستمرىء توبيخى وتقريعى أمام األوالد فى        



كل مناسبة منذ ذلك التحول البغيض الذى الناقـة لـى فيـه             

 .والجمل

 :وأفاجأ بمؤمن يقترب منى فى هدوء وهو يقول

 ا أبىكنت أتمنى أن تكون قدوتى ومثلى األعلى ي -

 :يصيبنى رعب يتفزز له جسدى فأسأله

 وما الذى يمنع ذلك ياحبيبى؟ -

 تؤاخذنى إنى أفتقد فيك القوة ال -

 وماذا تقصد بالقوة؟ -

معظم آباء أصدقائى أقوياء بـأموالهم ومناصـبهم         -

 ..أما أنت..وممتلكاتهم

أال تعرف أن اهللا يوزع األرزاق كيفما يشـاء وأن           -

  ارادتى؟هذه المسألة خارجة عن

تؤاخذنى مرة أخرى،ان الدالئل على سـلبيتك        ال - 

 المطلقة عديدة

 اضرب لى أمثلة -

أنت التدرى شيئا عن شئون بيتك،ولست أعـرف         -

 ان كنت تعلم أننا بتنا يوما بال  عشاء

 غير معقول أن يصل األمر الى هذه الدرجة -



انك لم تتحدث معى عن آمالى فى المستقبل ولـم           -

 .ية ولم تراجع معى درساتعلمنى هوا

 :أومأت فى خجل وقلت له بصوت اليكاد يسمع ..

 قد تكون محقا فى ذلك - 

والحال نفسه مع إيمان التى بدأت تفكر كـامرأة          - 

 دون أن تدرى عنها شيئا هى األخرى

-٠٠٠٠ 

أريد أن أسألك ألم تفكر يوما فى تغيير عملك حتى           -

 تكف أمى عن االستدانة من أمها كل شهر

 أراك وقد بدأت تردد آراء امك - 

 آسف لجرأتى فأنا الأقصد أبدا إيذاء مشاعرك -

 التأسف وأعدك أن أغير من نفسى -

وألول مرة آخذه بـين أحضانىوأشـعر أننـى أب          

 .فقد كان صادقا فى كل ماقال حقيقى،

لعلها لحظة من اللحظات النادرة التى جمعت بينـى         

إن .أن التحق بالجامعة  وبين مؤمن فى حوار بهذا الشكل منذ        

-أعظم ماتوصلت اليه من هذا الحوار ان ابنى يحبنى بشـدة          

لكنه يفتقد وجودى،ولست أدرى من أين جاءه       -دون أن أدرى  



اإللهام أن يواجهنى فى هذا التوقيت بهذا الحب الكبير المغلف          

يحدث هذا كله وأنـا منشـغل فـى         .بمرارة االنتقاد وقسوته  

 .. استمرأت تلك الخيبةاجترار هزائمى دون فعل حتى

سوف نقترب منك أكثر ونأمـل أن نلقـى منـك            [

واصل االغتسال والتطهر وتخلص مـن       .االستجابة المرتقبة 

كل مايعوق انطالقك نحو مستقبل تنعم فيـه بحريـة االرادة           

وراحة البال وسكينة النفس،واقتل تلـك الصـراعات التـى          

ن تخاف من   تستهلك روحك حتى تنعم بالسعادة الحقة،وإياك أ      

الحاكم فهو ليس بالمعصوم والهو مهبط الـوحى واليخصـه    

الدين بمزية واليرتفع به الى منزلة خاصة،فنواب األمة هـم          

الذين ينصبونه واألمة هى صاحبة الحق فى السيطرة عليـه          

 .وهى التى تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها

 :"إن الذين خافوا قال لهم جيمس األول ملك انجلتـره        

وفعل ".. نحن الملوك نجلس على عرش اهللا على األرض       اننا  

 اننا لم نتلق التاج اال من اهللا،      :"مثله لويس الخامس عشر فقال    

ختصاصنا وحـدنا بـال تبعـة       فسلطة سن القوانين هى من ا     

وفعل مثله الخليفة العباسى المنصور حين قـال         .."والشركة

 فـى   أيها الناس انما أنـا سـلطان اهللا       :"فى خطبته يوم عرفه   



أرضه،أسوسكم بتوفيقه وتسديده،وحارسه على ماله،أعمل فيه      

بمشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه،فقد جعلنى اهللا عليكم قفـال اذا          

شاء أن يفتحنى فتحنى إلعطائكم وإذا شاء ان يقفلنـى عليـه            

ومسك الختام نسوقه اليك من قـول لـويس الرابـع           "..أقفلنى

الخـالق فـاهللا    ان سلطة الملوك مستمدة من تفـويض        :"عشر

 "]. مصدرها وليس الشعب

 !..كالمكم جميل حقا،لكن ما أسهل الكالم..

فى اليوم التالى اشتدت أعراض األنفلـونزا بمـؤمن         

لست أدرى لماذا لم أنظر الى األمر       .وارتفعت درجة حرارته  

بما يستلزمه من اهتمام،وال أذكر بأى شىء شغلت عنه،معتقدا         

 بضع ساعات حتى تنخفض     أن المسألة لن تستغرق أكثر من     

درجة حرارته،ولست أعتقد أننى لم أستدع طبيبا للكشف عليه         

صحيح أننى لم أكن أملك مايكفى السـتدعاء        .من باب البخل  

طبيب ولكن كانت هناك أكثر من وسيلة لتدبير المبلغ ثم رده           

تعجبت من نفسى كيف لم أفزع أو أخف        .لصاحبه حين ميسرة  

ى لم أنضج بعد بالدرجـة التـى        أو أقلق عليه،وخيل الى انن    

تؤهلنى كى أكون أبا طبيعيا حقيقيا،أما العجيب فى هذه القصة          

فهى أننى كنت أتألم فى صمت من جهة وأهون األمر علـى            



ربما شغلنى عـن    .نفسى من جهة،ثم ال أفعل شيئا فى النهاية       

االهتمام بأمره انشغالى بالتفكير فيما أفضى بـه الـى مـن            

كنت أستعيد عباراته الحاسمة القاطعة     .مشاعر حميمية صادقة  

بأنه لن يعيد تكرار دورتى ودورة أبى الحياتية،مؤكدا علـى          

أنه سيصنع من نفسه شيئا هاما وسيحقق فـى حياتـه قيمـة             

 :وعندما صرخت حنان. كبرى

 الولد يهذى من شدة الحرارة..إلحق يامنصور-

سارعت فى لهفة باصطحابه الى الطبيب والـدموع        

حاولت حنان أن تأتى معنا فأثنيتهـا عـن         .عينىتتساقط من   

وفى العيادة  ..عزمها،وكانت سعيدة بإيجابيتى الحديثة العهد بها     

 !..مات مؤمن

**** 
 

 

 

 

 

 



-٨- 
أصدق ما يقال عنى بعد تلك الصدمة المروعة أننـى    

أستطيع بال فخـر    "!..الصفرى"أصبحت منصور عبد الرازق   

أفتقـد حريـة    .ىأن  أدعى بهدوء تام أننى اآلن رجل صفر        

أصبح مبعـث   .االختيار بين ما يقع عن يمين الصفر ويساره       

عزائى لنفسى بعد وفاة مؤمن هو الكمون فى طوايا اللحظـة           

بـال فعـل أو     -أستحلب متعة االنتقال  . الصفرية بكل برودها  

بين أقصى يمين الصفر وأقصى يساره دون مغـادرة         -حركة

فهل ..رية األخيرة جحرى الذى لم يعد آمنا بعد انكساراتى القد       

كما –وإذا اقتربوا منى    .تعلم الجماعة بما توصلت اليه اليوم؟     

فهل يغير هذا االقتـراب مـن       -يبشرون فى رسالتهم األخيرة   

 ..واقع تلك الصفرية الجديدة؟

تركتها عن يمين   .فجأة وجدت نفسى أمتنع عن ماجده     

كان ارتباطى الجسدى بها قد أضاف هم الخوف الـى          .الصفر

الخوف كان  .ناق ثمنا للتنعم بلذة الشعور بعدم العجز      هم االخت 

يشملنى وإياها من المجتمع وأحيانا مـن اهللا وأحيانـا مـن            

وثمة شعور مقيت آخر يلح علـى بـأننى انسـان           .الشيطان

خائن،وخيانتى مزدوجة،فأنا أخون الميثـاق المقـدس الـذى         



يربطنى بحنان،كما ادفع زوجة أخرى الى اقتراف نفس الفعل         

يصيبنى هـذا االرتبـاط     .و لم تكن تعانى نفس الشعور     حتى ل 

القوى الهزيل بارتباك شديد فى ملكاتى الداخلية والخارجيـة         

فتختلط على األشياء وأشعر أننى أساهم بقسط وافر فى الدنس          

العام بينما أسعى الى مقاومته،وفى إحداث الخلل الكونى بينما         

 .أدعى الرغبة فى اصالحه

 بارقـة حاولـت االمسـاك       فى ومضة إلهام شاردة   

باللحظات الزمنية الساخنة التى عانقت فيها ماجـده وحنـان          

انه نفس التعرى ونفـس الفعـل       ..ألتأملها وأستكشف خباياها  

فهل تساوى اللعبة كل ما     .ونفس المقدمات وماتفرزه من نتائج    

انى أعلـم   .. على كاهلى من هموم؟    -ألجلها-أصبحت أحمله   

 أستحم عقب كل لقاء مـع أى        أن لكل شىء ثمنا،ولكنى كنت    

منهما بنفس الماء الذى يتركب من االكسيجين وااليـدروجين         

ثم أنشف جسدى بمناشف صنعت جميعا من ألياف سليولوزية         

 :ويوما سألتها..ملونة تحمل نفس التركيب الكيمائى،ثم أنسى

 هل تكرهين زوجك؟ -

 ال -
 ..اذن فلماذا -



 وأنت؟..لست أدرى -

 أنا أحبها فعال -

 ..فلماذا؟ -

 لست أدرى أنا اآلخر -

 فلماذا نشغل أنفسنا بالبحث عن األسباب؟ -

ذكرتنى بمنطق مصطفى الزوربا فيما تعلق بقبـولى        

وما جدوى الوعى   ..الرشوة مرة ثم رفضها بعد ذلك الى األبد       

 .لو أنه يصبغ الحياة بهذه المرارة

لفترة من الزمن كانت حنـان فـاتنتى ومعشـوقتى          

 فراقنا مستحيل بكل المقـاييس،    .وخالصة أمنياتى من الحياة   

فحاجة كل منا الى اآلخر كانت حتما مقضيا اليستعاض عنها          

بما يمكن أن يقدمه ألحدنا إنس أو جان من تلبيـة لنـداء أو              

 .استجابة لرغبة أو تحقيق لحلم من األحالم

هو التكرار وإن   .انها لحظة كشف كان البد أن تجىء      

 على ذرائع متنوعـة   هو الزوال وإن اتكأ   .اتخذ صورا مختلفة  

إنـه  .من بينها االعتياد واالختناق والملـل وعشـق الجديـد         

الالجدوى مما على األرض من مسـاحيق ترابيـة انسـانية           

متحركة،والتطلع الى ما فى السماء من أرواح مالئكية هائمة         



فى لحن سرمدى التستطيع أن تسـمعه أو تسـتوعبه كـل             

 جسـر الـزمن     كان من الممكن أن تعبر تلك اللحظة      .اآلذان

فتنقشع كشأن كل لحظات الكشف السابقة التـى اعترضـت          

 .مسيرتك فى التجريب والعبث والسخرية من الحياة

ذهول عظيم يصيبنى من نفسى ومـن لغـز ألغـاز           

باهللا كيف ينتهى كل شىء بهذه البساطة وقـد تالقـت           .الحياة

األرواح من قبل وامتزجت األجساد وعبقت الـدنيا برائحـة          

أهكذا أصبحت  .دت العصافير الملونة أناشيد الخلد    النشوة وغر 

حنان بعجزى وهكذا أمسيت انا بدونها أم هكذا طبع الحيـاة           

انتهى دور ماجده بعد موت مؤمن ولست براغب        !..الخئون؟

فى أن أفسر االرتبـاط بـين النهـايتين خاصـة وأننـى ال              

وأين على األرض تلك المرأة التى يمكن أن أعشقها         ..أعرفه

يهــا دون تغيــر أو ملــل أو زوال أو خــوف أو وأفنــى ف

انها ليست امرأة بعينها أشتهى سكر التمرغ بوجهى        .اختناق؟

بين ثدييها أو أذوب شوقا الـى اعتصـار رحيـق شـفتيها             

كل ذلك راح بموت مؤمن ولم يبـق        ..واالنصهار فى أتونها    

ــكن    ــادة والتس ــرف الم ــدان إال روح التع ــى الوج ف

نسمة عطرة  .طيف بديع .فافةصورة ش .خيال شارد .آه.األرض



أال يكفى مـوت مـؤمن منصـور        .التلمس والتعانق بالجسد  

لنسيان أدهم جبريل والكف عن الضياع فى شبكة االنترنـت          

الشـىء  "بال هدف والذهاب الـى الحـائط والتوهـان فـى            

وأوهام السطل وقد فقدت الوظيفة الحلم واإلبن البكـر         "اآلخر

تؤصل هويتك الصفرية   مهمتك اآلن أن    ..آه.والزوجة المحبة 

قناعتك اآلن كافية ألن    .قبل أن تتخذ قرارك بارتباط بالجماعة     

تلتقى بهؤالء الناس الذين اليملون االتصال بك فأنت بحاجـة          

الى العون واإلنقاذ،وكونك صفريا هو أمر فى صالح االرتباط         

 .بهم ألنك قد تبدأ الحركة من جديد وعلى بياض

اعتصـرها الحـزن    .قربت المأساة بينى وبين حنان    

أصبحت أعد الطعـام وأغسـل األطبـاق        .وداهمها المرض 

وبداخلى نشوة خفية بهـذه األعمـال التـى أمارسـها ألول            

صرت أجلس الساعات الطوال مع إيمان أسـتمع اليهـا          .مرة

امتصـت  .وتستمع الى ونحاول معا تلهية حنان بـأى شـىء         

يـا  لكن شيئا جوهر  .وظيفتها الجديدة قسطا وافرا من تعاستها     

فى كيانها قد تبدل وكأنها أصبحت كائنا آخر غير حنان التى           

 .أعرفها

**** 



فكرت أن أتوسل الى طاهر بك أن يعيدنى الى عملى          

الممل معه ويبعدنى عن وباء القطاع التجـارى وامتحاناتـه          

طردت الفكرة من رأسى حتـى      .الكريهة التى لن تتوقف يوما    

نى كبيرا،وألننـى   ال أبدو صغيرا أمام من يحاول أن يجعل م        

 لذة التمـرد علـى رغبتـى        -وألول مرة -أحببت أن أجرب  

يراودنى عشق حميم ألن أقـبض بيـدى        .األزلية فى الهروب  

على جوهر هويتى الحقيقى انطالقا من هذه الصفرية التـى          

تجمد عندها الماضى كله ولم يعـد لـه مجـال أن يسـتبد              

كفاك جلـدا لـذاتك بصـوت       .بحاضرى يصول فيه ويجول   

ضى وسوطه،وليكن المستقبل مقصدك فال مفر من تغيير        الما

لقد تجاوز الغالء كل الحدود حتـى أصـبحت         .الواقع المهين 

كرامتك مهددة انت ومن هم على شاكلتك من حملة المؤهالت          

لم يمح  ..أو بروليتاريا هذا الزمان على حد تعبير كاتب كبير        

اح من ذاكرتى حتى اليوم مشهد تلك المرأة التى رأيتها صـب          

كان .يوم وهى تنبش فى صندوق القمامة باحثة عن بقايا طعام         

أولتك ظهرهـا فـى     .بجوارها كلب أجرب يؤدى نفس العمل     

أنت ايضا تظاهرت بعـدم رؤيتهـا       .حياء حتى الترى وجهها   

لم يكن ملبسها يوحى بالتشرد بقـدر       .احتراما لكيانها االنسانى  



تلـك  ورغم ذلك فقد لمحت فى عينيهـا        .ماكان يوحى بالفقر  

انى أفكر فـى نشـر      ..آه.النظرة الكسيرة المنهزمة المسحوقة   

على أكثر  -أيها األربعون :إعالن مدفوع بمثابة نداء أقول فيه     

 .ارحمونا وكفاكم عبثا بمقدراتنا واسـتخفافا بعقولنـا        -تقدير

ارحلوا يرحمكم ويرحمنا اهللا لنأت بغيركم فهذا أكرم لكم ولنا          

 ترحيلكم ثم يـدوس علـى       من أن يتولى النبى بوش وأتباعه     

أعناقنا بعد ذلك بدباباته ومجنزراته وعرباته المدرعة،أو كما        

احلقوا رؤوسكم بأنفسكم قبل أن يحلقها لكم       :سابق"شاويش"قال  

ـ .استكشـف .غيـر .افعل.أصرخ.كاشف.واجه.[يركم رك تح

 .]..أصبر.تحايل. أمكر.أكتب.تكلم.فكر.انجز.ثر

هذه األفعال  من هؤالء الناس الذين يطلبون منى كل        

انهم يتعقبون دقائق حياتى فكيف يتاح لهم       ..الصعبة المرهقة؟ 

ألـديهم  .أتبلغ قوتهم التنظيمية والتخطيطية هذا الحـد؟      .ذلك؟

القدرة على التغلغل فى ضميرى وسريرتى وقـدس أقداسـى      

ولكن متى أراهم وأعرفهم وأتكلم معهـم وجهـا         .بهذه الدقة؟ 

 ..لوجه؟

جبن كما وعدناك من    نحن نعتذر لك عن وصفك بال     [

لقد نجحت فى انتشال نفسـك    .قبل،إذ أثبتّ لنا شجاعتك بالفعل    



من أدران ماضيك المتمثل فى الضـياع والتشـرذم والنـدم           

والحزن والتشتت والهروب الى ملـذات وقتيـة تافهـة دون           

جدارتك بما تستحق،بغض النظر عن كونها مشروعة أو غير         

ونتكلم بمفـردات   مشروعة،ولنترك اآلن الحديث عن النفس      

لقـد آن األوان    "..نحن" بل" هم"وال "أنا" من اآلن ال   .الجماعة

اذهب الى مقهى اللؤلؤة الزرقـاء      .لتعرفنا وتتحقق من هويتنا   

ستجد رجال طويال عريضا فـى سـن        .غدا فى السابعة مساء   

على مائدته بضع كتب    .الخمسين يرتدى معطفا رمادى اللون    

 .].. ولنا لقاء آخر..كقدم نفسك له وسيقدمنا ل.وجرائد

هاهو الخـيط األول الـذى      .ه ل دق قلبى بعنف المثيل   

تسلح باألمـل وكـن     .أمسك به والتتراجع  .يقود الى الخالص  

واثقا من قدرة اهللا على أن يقول للشـىء كـن فيكـون،وفى             

التتخـل  .قدرتك على أن تكون جديرا بخالفته علـى األرض        

ى الـى   عن عزمك على المساهمة فى التغييـر الـذى يـؤد          

هنـاك  .الخالص الفردى والجمعى،فالمسـألة ليسـت لهـوا       

مواطنون غيرك يشفقون على البلد من االنهيار ويعملون على       

انقــاذه ويطلبــون مســاهمتك فــى انقــاذ نفســك وانقــاذ 



الحق انهم اتبعوا أسلوبا غريبا لالقتراب منك ولكن        ..اآلخرين

 .المهم أن يبدأ العمل.البأس

**** 
ى الموعد المضروب يالزمنـى     ذهبت الى المقهى ف   

خوف أزلى من السلطة توارثته عـن أجـدادى منـذ آالف            

من يدريك أنه كمين تستدرج اليه لتقع فى سين وجيم          .السنين

وتواجه تهمة غير حقيقية بمحاولة تغيير نظام الحكم بـالقوة          

وأنت العاجز عن تغيير نظام النفس،ثم يلقى بك فى غياهـب           

طـول ماضـيا وال حاضـرا وال        السجون و المعتقالت فال ت    

لقد اكتشفت اآلن اننـى ال      .خذ الحذر ولكن التتراجع   .مستقبال

اننى مقـدم علـى الفعـل ولـيكن         .أفكر اطالقا فى التراجع   

اآلن أستطيع أن أستنشق األكسـجين النقى،فيتحـول        .مايكون

االصفرار الى خضرة والظلم الى عدل وأنتزع وظيفتى ممن         

ول على عـدة أرغفـة مـن        اغتصبها منى وال أعانى للحص    

انها نفس النسمات التى    .يا أهللا ما أعذب نسمات الحرية     .الخبز

هفهفت على روحى يوم صمودى أمام محمد العـالم ويـوم           

 .جمدت الماضى فى الصفر



رحت أتجول بين الحاضرين فى المقهى حتى عثرت        

كانت مالمحـه المصـرية الصـميمة       .على الرجل المقصود  

الهـدوء وتجلـب الـى القلـب        تفيض بالبشر والسـماحة و    

كانت هناك  .تفحصت مائدته فم أجد عليها كتابا واحدا      .السكينة

تفحصت بقية الموائد بعنايـة     .جريدة أو جريدتان على األكثر    

كـان المقهـى مزدحمـا      .فلم أجد جرائد اال على هذه المائدة      

والنادل منشغال بتوصيل الطلبات فرحت أبحث عـن مقعـد          

نى بابتسامة وإشارة للجلوس علـى      تنبه الرجل الى فدعا   .خال

 :المقعد الخالى بجواره

 اجلس.تفضل -

هـل هـو الرجـل      .جلست متشككا فى أمره وأمرى    

بعد فتـرة صـمت تخللتهـا       ..المقصود وهل أنا من ينتظره؟    

 :نظرات استطالعية متبادلة سألنى

 أتبحث عن صديق؟ -  

 قلت له دون تفكير

 نعم -

 قد يأتى بعد قليل..التقلق -



 يرتدى معطفا رماديا بالفعل،لكنه لم يقدم لـى         الرجل

راودنـى هـاجس    .عالمة واحدة موحية يفصح بها عن نفسه      

قوى بأن أعود أدراجى الـى منزلـى وأن أعنـى بشـئونى          

الخاصة وهمومى الشخصية وحياتى العائلية الجريحـة،وأن       

أبحث عن عمل اضافى أحسن به دخلـى ،وأن أدع الملـك            

 مايشاء،وأنفض عن كـاهلى مـا       للمالك فهو صاحبه يفعل به    

أحمله به من أثقال وطنية وقومية وعالميـة تنـوء بحملهـا            

 .الشياطين المردة

  فى نفس اللحظات مرت عربة فارهة أمام المقهـى         

يجلس على مقعد قيادتها شاب غليظ القسمات أنيـق الملـبس           

وبجواره فتـاة حسـناء واالثنـان يضـحكان فـى سـعادة             

ذا المشهد،فلم يكن ذلك الشاب     تسمرت عيناى على ه   .وحبور

هاهو يرتع سعيدا بسـرقته     .سوى أدهم جبريل سارق حياتى    

وفتاته وعربته ودنياه وآخرته واحساسه بالطمأنينة النتمائـه        

حينئذ ألح على الهـاجس مـن       .الى األربعين على أكثر تقدير    

مركز قوة فشدنى من جديد الى الماضى الذى كان قد تجمـد            

صاحب المعطف الرمادى فإذا بـه      نظرت الى   ..فى صفريتى 



ينظر الى نظرات ذات مغزى أعطتنى انطباعا بأنه الرجـل          

 .المقصود

  ما أن تخلصت بعزم شديد من سطوة الماضى حتى         

لمحت عيناى احدى الجريدتين مفتوحة على صفحة يتصدرها        

،وكنت قد قـرأت المقـال      "من نحن "مقال لكاتب شهيرعنوانه  

الذى ينفى عن مصر صـفة      صباح اليوم وأعجبنى مضمونه     

أو هوية بعينها كالعربية أو الفرعونية أو األفريقية أو البحـر           

أوسطية ،وإنما هى فى رأيه مـزيج الينفصـل مـن هـذه             

 .المكونات تأصل عبر تاريخ مصر الطويل

 :انتهزت الفرصة القدرية وقد سنحت أمامى فسألته

 هل قرأت هذا المقال؟-

 نعم قرأته جيدا-

خل الوحيد ألعـرف هـويتهم التـى        وجدت أنه المد  

 :وعدونى بكشفها فى هذا اللقاء فسألته بجرأة

 إذن من أنتم؟-

 :نظر الى فى دهشة متسائال

 !أفندم؟-

 أسألك من أنتم-



أجاب وعلى فمه ابتسامة غامضة وقـد بـدا عليـه           

 :االرتباك

أنا أميل الى االعتقاد بأننا كمصريين نمثل الفكـر          -

 الذى طرحه الشاعر

توحى بالكثير،فإما أنه لم يفهم مقصدى ،وإمـا        اجابته  

أنه ليس الرجل المقصود،وإما أنه الرجل ولكنه لم يسـتوثق          

كنت فى غنى يامنصور عن وجـع الـرأس         .منى حتى اآلن  

 .والقلب فكفى بك أوجاعك األخرى

 كيف؟-

ان مجانين الحزب الجديد يطالبون بإعادة تـدريس        -

 العودة بمصـر الـى      اللغة المصرية القديمة وكأنهم يريدون    

 .هذا شىء مستحيل بكل المقاييس..القرون الماضية

بدأت أتوتر ووجدت نفسى أسأله فى حيرة مقتحمـا          

 :صلب الموضوع حتى يستوثق منى

 والخطابات؟؟؟ -

 !أية خطابات؟ -

 التى أرسلتموها الى تباعا -



أنا شخصيا لم أرسل اليك شيئا فأنا الأعرف مـن          - 

 أنت

ك بل أقصـد أولئـك الـذين        أنا الأقصدك لشخص  -

 "نحن" يقولون

 أنا الأفهم ماذا تعنى نهائيا..معذرة-

تبادلنا االرتباك فاعتذرت له وانصرفت متخاذال الى       

 .بيتى عائدا بخفى حنين،وقد ازدادت حيرتى وتبلبلت أفكارى       

هل هو ملعوب من صديق سخيف يريد أن يتسلى بـى،أم أن            

مـن المؤكـد أن     ..الرجل المقصود لم يحضر لعذر ألم بـه؟       

 .الرسالة القادمة ستوضح كل شىء

**** 
المرآة تنفع معى غير صفحة البحر حين أحتاج الى         

لست أدرى كيف تستطيع األمواج المتدافعـة        .أن أرى نفسى  

أن ترفع لى الحجب وتكشف األسرار وتجلب الـى روحـى           

تأتينى تهويمات غامضة من    .الطمأنينة والسكينة ولو إلى حين    

تمنيت من زمان أن أعمل بائعـا       .نة قريبة وبعيدة  أزمنة وأمك 

البيت وأظل  "كراكيب"أحمل تحت إبطى مجموعة من    .للجرائد

 :رائحا غاديا أنادى مروجا لبيع بضاعتى صائحا



 بعروكه وحمار مصرى -

وإن كنت قد نسبتها لنفسى فألننى       هذه ذكريات أبى،  

أنسى أحيانا من أنا،فتارة أصبح أبى وتـارة أصـبح جاللـة            

لملك،وتارة أصبح ألجد نفسى قد تاهت وربما اختفـت فـى           ا

 .غياهب المجهول

وينفجر أبواى فى الضحك لمحـاولتى تقليـد بـائع          

 : الجرائد الذى يمر أمام منزلنا مناديا

 بعكوكه أخبار مصرى-

ولما كبرت أدمنت الجرائد والمجالت والكتب وكنت       

 فيـه   أتعجب لماذا نحن فقراء وأتطلع الى اليوم الذى أصـبح         

أستاذا كبيرا يعلم طلبته معنى الطمـوح والرفعـة والتقـدم           

فى المساء أسـتمع    .واالرتقاء الى األعالى ونبذ الفقر والدونية     

الى موسيقا الغرب وأعيش تارة مع الفراعنة وتارة مع الجن          

وأحيانا مع حور الجنة العين وتتراءى لى أشـباح غامضـة           

ى أمر أبى الذى    أحدثها فى طالقة عن أحالمى وعن حيرتى ف       

يتمتع بثقة هائلة فى نفسه رغم أنه اليملك من حطـام الـدنيا             

وقلت ألبى اننى سوف أصبح رئيسا للوزراء فقال لـى          ..شيئا

ان أحدا اليعرف كيف يصبح صباح اليوم التالى فسألته مـن           



الذى يعرف فقال اهللا فأمضيت عمرى باحثا عنه متعرفا عليه          

أيته فى كل شىء حتى فـى       الجئا اليه فى كل شدة وكرب ور      

رذاذ الموج الذى داعب وجنتى فشعرت بانتعاش ونشوة ولم         

 .أفكر فى شىء

فجأة وجدت مؤمن واقفا أمامى بلحمه و شحمه ، واذا          

 :به يضحك من فزعى قائال 

يحـرق ديـن    . انك تعذب نفسك يا أبى بال طائل         -

  .السياسة على دماغ أصحابها 

ته، و سألته و أنا مـا       تعجبت لسوء أدبه فما هكذا ربي     

 :زلت مذهوال لوجوده 

 كيف ؟  -

 لماذا ال تفعل مثلى فتموت و ترتاح؟ -

 أهذا هو الحل الوحيد فى رأيك ؟ -

 .نعم ، فقضيتك خاسرة تماما -

 لماذا ؟ -

ألنك ستظل فى هذا العذاب حتى تموت طبيعيـا          -

 و لو بعد مائـة عـام،        – أو مريضا مقهورا على األرجح       –

 . فى أماكنهم من بعدكبينما سيبقى األربعون



و كما ظهر فجأة فإنه اختفى فجأة و تركنى هائما فى           

 .برزخ ضبابى يصل الحياة بالموت مثلما يفصل بينهما

*** 



-٩- 
لم يكن هناك بد من الذهاب الى الحائط وإفشاء السر          

لمصطفى الزوربا حتى أستريح،فقد مضى على لقاء اللؤلـؤة         

رسـالة  "مـنهم  "الزرقاء مايقرب من شـهر ولـم تصـلنى        

. كل شىء تجمد عند الصـفر     .جديدة،والحال على ماهو عليه   

معظم األربعين المهيمنين على مقاعد السياسة واالقتصاد لـم         

يتغيروا منذ عشرات السنين ولم يغيروا فى واقعى المتـردى          

كل تغيير يحدثونـه اليكـون فـى صـالحى          .شيئا باإليجاب 

لمقاعـد التـى    كمواطن عادى يتقاضى راتبا معلوما،وكأن ا     

أسـماهم كاتـب    .يجلسون عليها عاشقة للغباء والفشل والعفن     

بفرقة العميان الذين فقـدوا نعمـة البصـر         "ناصرى جرىء   

واستكانوا لضالل البصيرة ، فال هم يرون مسلسل االنتحـار          

ل هروب الشباب المتعلم الى     ــرون مسلس ــي فقرا والهم 

ات اإلحباط  ـامالموت فى قيعان البحر المتوسط فرارا من دو       

ـ       .وجحيم اليأس العام   ى ـانزاح الغطاء عن آبار غضـب تغل

ثالثون سنة  ..انه االنزالق األخير الى القاع    .وتفور فى الشارع  

وصل .ا مصر كما لم يحدث فى تاريخها األلفى       ــنهبت فيه 

ـ بهم االستهتار الى ح    ـ    ــ ارات المعاشـات   ـد سـرقة ملي



ويرى الكاتب  .."والتأمينات لتغطية عورات الفشل األسطورى    

أن يرحـل   "أن الحل هو  -ولست أنا الجبان الرعديد   -الناصرى

الحكم اختيارا قبل أن يطفح الكيل انفجارا،فإما التغيير العاجل         

وإما القيامة المعجلة،وتذكروا ان كنتم تذكرون طرفا من خبر         

التاريخ أن الشـعب المصـرى يصـبر كالجمـل ويثـور            

لعدد صرح رئـيس    وفى نفس الصحيفة ونفس ا    "..كاإلعصار

مـاليش  "مصر فى عهد حكومة   "يشفط"وزراء سابق بأن الفساد   

 .مليار جنيه٢٠٠وأن المبالغ المهربة الى الخارج بلغت" دعوه

األمل الذى داعبنى فى محاولة التغيير اختفـى منـذ          

ربما كانت الجماعة تنظيما سياسيا سريا غير       .انقطاع الرسائل 

ه فمن المحتمل أن    مشروع يتخفى وراء شعارات كاذبة،وعلي    

تكون قد وقعت فى قبضـة أمـن الدولـة التـى التعـرف              

ربنا يستر واليكون إسمى مدونا فى سـجالتهم فأنـا          .الرحمة

الجلوس هنا  .ومسخرة السجون " البورش"غلبان الأحتمل نومة  

فى حمى الحائط وفى حضن بيوت االسكان الصناعى تحـت          

مـا  سقف األغصان الخضراء المتشـابكة يسـاوى الـدنيا و        

أما لو كانت الجماعة مشـروعة      ..عليها،ويكفينى أن أقول آه   



ومعلنة فربما اختلف األمر معى وأصبحت أكثر قدرة علـى          

 .االنصهار فيها

البيوت تطل من واجهتها القبلية على نادى سـموحه         

االجتماعى الرياضى الذى ارتفعت قيمة عضويته الى خمسين        

خافتة فى المسـاء    النوافذ صغيرة تشيع أضواؤها ال    .ألف جنيه 

شعورا بالدفء والسـكينة والبسـاطة والرضـا والتسـليم          

والبأس من الجلوس فـى البيـت ومشـاهدة بـرامج           ..للقدر

التلفزيون االسالمية التى تتحدث عـن خـوارق اوليـاء اهللا           

الصالحين وتسخير الجان لتحقيق المنافع،وعن الدجاجة التـى        

ين،وعن تضع بيضا مكتوب عليه لفـظ الجاللـة والشـهادت         

ــه اال   ــة الال ــى هيئ ــا عل الشــجرة التــى تنمــو فروعه

 .اللــه،والجاموسة التى يشفى لبنها مرضى السكر

تماديت فى الثرثرة مع مصطفى وتمادى هـو فـى          

 السكان إما موظفين    معظم.االستماع الذى يجيده بفطرة أصيلة    

اشتروا مساكنهم بالتقسيط خصما مـن رواتـبهم        .وإما عمال 

 جميعا  حياتهم.جمعيات االسكان بشركاتهم  الشهرية عن طريق    

غالبا ماال يتعدى الراتب بضعة مئات قالئـل مـن          .متشابهة

على كل أسرة أن تـدبر احتياجاتهـا فـى حـدود            .الجنيهات



فى العقود السابقة كانت عشرة جنيهات تكفى إلعالـة         .راتبها

يتندر صهرى وهو يشير الـى      .أسرة كاملة على مدى الشهر    

غرافية بأن ثمن مايرتديه فى تلك الصورة       صورة زفافه الفوتو  

ابتداء من الطربوش مرورا بالبدلة ذات القمـاش الصـوفى          

االنجليزى وانتهاء بالحذاء المصنوع يدويا لم يتجاوز جنيهات        

نحن ننتمى بال فخر الى مـوظفى وعمـال الحكومـة           .ثالثة

وشركات القطاع العام الذين يمثلون الشريحة الوحيـدة مـن          

مع التى تسدد ضرائبها كاملـة بالخصـم مـن          شرائح المجت 

ال الحرفى وال الصـانع وال الفـالح وال صـاحب           .رواتبهم

األرض وال أصحاب المصانع وال التجـار يتـذوقون تلـك           

المرارة التى نتذوقها مع مطلع شمس كل يـوم مهمـا قلـت             

دخولهم،فهم قادرون على األقل على شراء اللحوم والفواكـه         

رغم ذلك فأنا أقتطع مـن قـوتى        .ادفى غير المواسم واألعي   

 .ألقرأ وإال مت كمدا

شىء كريه أن تنحصر الحياة فى هذه الحفرة الضيقة         

فكيف السبيل الى الخروج منها يامنصور ولماذا تقول هـذا          

الكالم السخيف المعاد لمصطفى وهو يعرفـه كمـا يعرفـه           

فمـا الفائـدة    !تقولـه لنفسـك إذن    ..أصغر طفل فى مصر؟   



ضك وانزل سموحه خلف النـادى وتفـرج        خذ بع !..ياخفيف

محالت مكدونالدز ومقاهى االنترنـت     ..على المجتمع الجديد  

وسوبر ماركت كارفور وزهران ووسط المدينـة وهيلتـون         

الجديد وجرين بالزا ومقاهى الشيشة والبانجو ومطاعم التيك        

اواى ومهرجان العربات الفارهة ودور السينيما ذات الطوابق        

الجينز وفتيات البودى الالتى يدخن السجائر      المتعددة وشباب   

والشيشة ويركبن الدراجات البخارية التى اليقل ثمن الواحدة        

منها عن ربع مليون جنيه،وأما عن العرى فحدث والحـرج،          

وأما جرائم االغتصاب والتشاجر بالسيوف وتحطيم المحالت       

والسكر والبلطجة فقد أضحت كلها أمور عاديـة يمكـن أن           

 .أى يوم أو كل يومتحدث فى 

لكن من األفضل أن تنأى عن هذا كله وما عليك اال           

أن تواصل اجترار آالمك وترديد آهاتك ،فمن المحتم أن يأتى          

واآلن اعط ظهرك لهـذا     ..يوم تستطيع أن تتنفس فيه بحرية     

كله واستند فى طمأنينة الى حائطك المحبب واسمع مصطفى         

 :وهو يتنهد قائال

  صاحبه ومالنا فيه شىءملك منظمه..إيييه -

 والى متى نظل راضين بالظلم يامصطفى؟ -



عش على قدك تعرف راحـة      .الظلم وال يحزنون   -

 البال

 !والطموح؟ -

 وآخرته ايه؟..يعنى ايه؟ -

 يعنى أفكر فى حياة أكثر انسانية -

دع الملك  .فكر على كيفك ولكن ال شأن لك بغيرك        -

 .ة القلبللمالك وابعد عن المقارنة تسلم من ظلم

انى أحسده على هذه الدرجة العاليـة مـن الرضـا           

وسكينة النفس رغم جهله،فهو لم يقرأ كتابا واحدا فى حياتـه           

فلسـفة  ".. عش علـى قـدك    .."من مئات الكتب التى قرأتها    

علمنى أبى أن   "..ابعد عن المقارنة  .." بالمقسوم والرضاللخنوع  

فمـاذا  . جحيم الباب الذى تدفعه ريح المقارنة الينفتح اال على       

لو قارنت حالى بحال ذلك اللص الذى سرق منـى الوظيفـة            

لو عدت  ..والفتاة والعربة والضحكات والطمأنينة واالنطالق؟    

الى الماضى ضاعت صفريتك التى تتكىء عليهـا وتحتمـى          

 !..وأين رسائلكم ياجماعة أنا فى عرض النبى..بها

 هذا الموضوع اليمكن أن يدخل دماغى -



بثقة وهو يشرب الشاى الثقيل كوبـا       قالها مصطفى   

وراء كوب،فقد تمرد عليه الرجل الذى يمده بالحشيش ورفع         

السعر كثيرا،معتقـدا أن مصـطفى سيتوسـل اليـه لشـدة            

لم يحدث شيئا من ذلك،فمصطفى اليعرف العبوديـة        .احتياجه

 .للصنف أو المال أو النساء أو أى شىء على األرض

على .ه نعيش ناقص الحشيش به نعيش ومن غير      ب-

 الطالق بالثالثة ما انا طالبه

شهيقه حرية وزفيره حرية وهو اليدرى بهذا النعـيم         

يـذكرنى بزوربـا اليونـانى      .الذى يرفل فيه وأحسده عليـه     

وسألته كأنى أسأل عالمـا     ..وصديقه المثقف المتردد الحيران   

 :أو حكيما

 لماذا اليدخل دماغك يادرش؟ -

 هو ملعوب ال أكثر -

 ل بغير ذلكقلبى يقو -

 ألن هذا ما تتمناه -

 فما العائد عليهم من هذه الرسائل المتتالية؟ -

 ألم تقل انها انقطعت؟!..هللا ا-

 أنا واثق أنها ستعود -



انـت غـاوى وجـع      .بال مغص يارجل  ..وبعدين -

 قلب؟خلك فى حالك

فقط الذين  "هم."الحياه حلوه يادرش ولكننا الننعم بها      -

 ينعمون

ستظل شاكيا طول   .انت حر .اغهكل واحد حسب دم    -

 الشأن لك بهم.عمرك

 انت سعيد إذن بحياتك هذه -

 :باس يده وجها وظهر وقال بعفوية فائقة

الحمد هللا آكل واشرب والبس أنا وعيـالى وانـام           -

تولع الحكومه والحراميـه     .شأن لى بغيرى   ال .مرتاح البال 

أنا أشعر اآلن فـى مقهـاى       .والعرب واألمريكان بجاز وسخ   

لذى أملكه تحت هذه األشجار التى زرعتها بيدى وأمامى هذا        ا

 .الكوب من الشاى أننى قاعد فى الجنة

 ..لم أصدقه

تقسم باهللا العظيم انك تقـول الحـق والتريـد أن            -

 تخفف عنى؟

قلبك ياحبيبى محتاج   .حتى لو أقسمت فلن تصدقنى     -

 لعمرة صيانة جامدة



امـل   اختلط على األمر فلم أعد أدرى مـن منـا ح          

هـذا الرجـل    ..ليسانس الفلسفة ومن األمى صاحب المقهـى      

األسطورة اليدرى أنه يسكن قصرا مسحورا بنى فى وسـط          

جبانة لألموات،فكيف يتاح له النظر من شرفاته بهذه السهولة         

مغناطيس الصدق القراح فى دمه هو      !..دون أن تقتله الرجفة؟   

أشـك فـى    لذا أتألم بشدة لحظـة أن       .الذى يجذبنى اليه دائما   

ذلك اننى أشعر بتناقض بـين حريتـه        .صدق مايقوله أحيانا  

المنعكسة على طمأنينته النفسية الراسخة وبين عبوديته لعشق        

كل عدة أعوام يتزوج امرأة يعـيش       .المرأة فهو مزواج كبير   

معها فترة ثم يطلقها ويسرحها بمعروف بعد أن يجـزل لهـا          

ـ   .العطاء فى صمت ودون ضجيج     نين معظمهن يصغرنه بس

يبـدو أن المسـألة ليسـت       ..عديدة ويقعن فى عشقه بسهولة    

زوجته ترهبـه   .عبودية وإنما شىء آخر يغمض على إدراكى      

وتخشى بطشه وعنفوانه ولكنها تتمرد عليه من حين الى آخر          

كلما علمت بزيجة جديدة فتذهب الى بيـت أهلهـا غاضـبة            

 ويتركها حتى تعود من تلقاء نفسها وقتما تشاء أو بعد ضغط          

هى الوحيـدة التـى أبقـى عليهـا دون          .األبناء عليها للعودة  



الأحد من أوالده يجرؤ على مراجعته فيما يفعل،وأجده        .طالق

 :قال.حنونا عليهم كأم رؤوم

خذنى معك اليهم فى لقائك القادم وأنا أفـتش لـك            -

 .عن سر الملعوب

تنهمر دموعى فجأة وبال مقدمة حزنا على فـراق         ..

اننى ال أفهم   .ضربة قاصمة على الظهر   مؤمن الذى فاجأنى ك   

 .شيئا مما يحدث فى هذه الحياة

 ماذا حصل؟مالك يا استاذ منصور؟ -

 الشىء..الشىء -

 .عرف سر بكائى..

وحـد اهللا  .انا هللا وانا اليـه راجعـون     .الاله اال اهللا   -

 يارجل

 الاله اال اهللا -

كنت تجد فى هذه الجماعة تسـرية        لو .تحزن ال -

 حضرهم لك من تحت طقاطيق األرضعن همك فأنا أ

 تعيش يادرش -

جففت دموعى ونسيت ماحدث كطفل وعاد عقلى الى        

 .  الجماعة



مرات عديدة أقرأ فى الجرائد عـن جماعـات ذات          

مسميات مختلفة تم القبض على أفرادها ومحـاكمتهم بتهمـة          

لكن .يبدو أن الجماعة قد ماتت من قبل أن تولد        .معاداة النظام 

نظام و رسائلهم التحث على معاداته أو محاولـة         ما شأنها بال  

مافهمته انهم يحاولون تغيير الحياة الى األفضل       .تغييره بالقوة 

،وتغيير أربعين شخص علـى أكثـر تقـدير يحقـق هـذا             

رغم ذلك فانضمامك لهذه الجماعة ماهو إال اعـالن          .الهدف

برفع راية العصيان على نظام الحكم ،وهذا عمـل سياسـى           

لقد حارب غانـدى    .تبعاته لو شئت الخوض فيه    عليك بتحمل   

امبراطورية كبرى وانتصر عليها بسالح المقاومـة السـلمى       

هذه الجماعة فى اعتقادى تحذو حذوه      .وصار مثال يحتذى به   

وإن كانت تتحرك فى سرية وحذر،بينماكانت حركة غانـدى         

وليت الجماعة تكشف لنا يوما عـن       ..معلنة على العالم بأسره   

جديد،فاألمة التى التشـعر بـآالم االسـتبداد        غاندى مصرى   

التستحق الحرية،وقبل مقاومة االستبداد البد من تهيئة مـاذا         

فلو كان االستبداد رجال أراد أن يحتسب وينتسـب         "يستبدل به 

لقال أنا الشر وأبى الظلم وأمى اإلساءة وأخى الغدر وأختـى           



الة المسكنة وعمى الضر وخالى الذل وابنى الفقر وبنتى البط        

 ".ووطنى الخراب وعشيرتى الجهالة

لست .رجل غبى راح يتعقبنى فى أى مكان أذهب اليه        

أدرى ان كان من الجماعة أم من اخواننـا الـذين تسـميهم             

وهؤالء أعرفهم جيدا فالجرائد تنشر صورهم      "..هم:"الجماعة

كل يوم لتصيبنى عن عمد بالتقزز لـرؤيتهم والرغبـة فـى            

لـو  .سس على ويتعقب حركـاتى    يرسلون رجال ليتج   ..القىء

أعرف مقرا للجماعة لذهبت اليـه طائعـا مختـارا ولـيكن            

مايكون،فالذى يهدف الى المستحيل هو وحده الذى يسـتطيع         

لو أعرف أحدا من الجماعة اللتقيت به بمحض         .بلوغ الممكن 

ارادتى راضيا بكل ماقد يحدث لى،حتى لو سـجنت فسـوف      

ن سيرين شديدة التهتز    ألن ثقتى فى اب    يكون ذلك مجرد حلم،   

إذ يقول ان الحبس فى السجن يدل على نيـل ملـك ،ولهـذا              

فقد قـال    فسوف أنام فى السجن وأضرط على مدد تلك الثقة،        

ان من رأى أنه بين قوم قد خرجت منه ضرطة مـن غيـر              

أما اذا خرج من دبـره       ارادة فإنه يأتيه فرج من غم وعسر،      

 أستبعده ألن زوجتى    طاووس فإنه يرزق بابنة حسناء وهذا ما      



تستخدم مانعا للحمل استجابة لنـداءات رئـيس الجمهوريـة          

 .المتكررة بضرورة تحديد النسل

من المؤكد أيضا أن تليفونى مراقب مـادام األمـر          

فمنذ عدة أيام صببت جام غضبى على رئيس الوزراء          كذلك،

الذى خسف بالجنيه المصرى األرض فأصبح سـعر كيلـو          

 والعدس خمسة جنيهـات وهمـا غـذاء    األرز ثالثة جنيهات  

وأصبح حامل ليسانس الفلسـفة وصـاحب األسـرة          الفقراء،

المحدودة العدد يفتقد الجرأة على السؤال عن سعر كيلو اللحم          

شاركنى صـديقى   .بعد أن خرج عن دائرة امكانياته الشرائية      

من موقعه على الهاتف الغضب على رئيس الـوزراء لكنـه           

سئول الحقيقى عـن قـرار تخفـيض        أبدى تشككه فى انه الم    

 :الجنيه،سألته فى دهشة

 من هو المسئول؟-

 يقولون انه شخص آخر نجمه آخذ فى الصعود-

 !من هو؟-

 !فوجئت به يغلق الخط

فى ذلك اليوم اقترضت من مصطفى الزوربا خمسين        

ولقد أردت أن أسرى عنه بنكتة فقد       ..جنيها ألكمل بهم الشهر   



صص من التاريخ،األولى عن    كان مغموما،فرويت له خمس ق    

مبايعة الخليفة العباسى األمين ابن الرشيد بوالية العهد البنـه          

والثانية .موسى ولقبه بالناطق الحق وهو إذ ذاك طفل رضيع        

عن عبد الملك ابن مروان حين ورث الحكم الى ابنه الوليد ثم            

من بعـده ابنـه الثـانى سـليمان فجعلهمـا وليـى عهـد               

ن عقد الوليد ابن يزيـد البنيـه الحكـم          والثالثة ع .المسلمين

وعثمان البيعة من بعده وجعلهما وليى عهده أحـدهما بعـد           

والرابعة عن  .اآلخر وكانا غالمين صغيرين لم يبلغا سن الحلم       

الخليفة العزيز باهللا الفاطمى الذى أوصى قبل وفاتـه بـثالث     

سنوات بالخالفة البنه الحاكم بأمر اهللا الذى منع أكـل الثـوم            

لملوخية ،وقد تولى الخالفـة وهـو فـى سـن الحاديـة             وا

والخامسة عن أحمد ابن طولـون حـين ولـى ابنـه            .عشرة

خمارويه إمرة مصر والشام وبرقة وكان عمره خمس عشرة         

وقبل نهاية النكتة الخامسة كان مصطفى يغـط وهـو          ..سنة

 .جالس فى نوم عميق

**** 
هل أنت مستعد يا منصور يابن عبد الرازق أن تلقى          

بنفسك فى هذه الدوامة القاتلة أم من األفضل أن تذكر اآليـة            



ألم تكـن أرض اهللا واسـعة فتهـاجروا         "الكريمة التى تقول  

وتأخذ عيالك وتتوكل على اهللا الى بلد عربى تبحـث          .؟".فيها

فيها عن عتبة رزق جديدة،فمن سعى رعى ومن لزم المنـام           

يع أن  ولكن أين هو البلد العربى الـذى تسـتط        .رأى األحالم 

لقد جفت ينابيع الخير    ..تعيش فيه اآلن آمنا ثم تعود منه آمنا؟       

فى هذه البالد منذ حربى الخليج وعاصفة الصحراء وغـزو          

العراق ولم يعد المصرى موضع ترحيب لديهم بل صـاروا          

أموالهم اسـتقرت  .يفضلون عليه الباكستانى والهندى والفلبينى  

أراضى شـعوبهم  منذ زمن طويل فى بنوك أوروبا وأمريكا،و     

أصبحت مرتعا لجنود أمريكا وبريطانيا وايطاليـا وأسـبانيا         

الوضع تغيـر كثيـرا يـا       .واليابان ومرتزقة الكتلة الشرقية   

منصور فانس تماما أن هناك قومية عربية مجدها يوما جمال          

ها فقتلوه،وليس مـن الحكمـة أن       ءعبد الناصر وحاول إعال   

لسـت أدرى   . اليـه  تترك بيتك خربا وتنشغل بتزيين الطريق     

 ..لماذا يكرهون المصريين الى هذه الدرجة؟

عقب حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبـل،وفى        

احتفالية بالمركز الثقافى الفرنسى باالسكندرية ألقى الكاتـب        

أنا لست أذكر   .الجزائرى الطاهر بن جلون كلمة بهذه المناسبة      



ى تفاصيل ما قاله وسمعته بأذنى ورأيتـه بعينـى،ولكن الـذ          

اليمكن ان أنساه هو شدة كثافة جرعة السم الحاقد الذى كـان            

يقطر من بين حروف المتكلم،محاوال بغيرته القاتلـة إفسـاد          

فرحة الحاضرين بهذا الحدث الجليل وكـأن الفـائز غيـر            

بعد ذلك بعام واحد    .مستحق للفوز وكأن مصر غير جديرة به      

صفيات وعقب مباراة فى كرة القدم بين مصر والجزائر فى ت         

كأس العـالم،حين هـزم الفريـق الجزائرى،قـام الالعـب           

الجزائرى األخضر بلومى بفقء عين طبيب مصرى بوحشية        

متناهية داخل احد الفنادق وانصرف عائدا فى أمان اهللا الـى           

بالده دون أدنى حساب أو عقاب من مصر المتسامحة دائمـا           

 ومنذ سنوات قريبة تعاقب وصول المئـات      .فى حقوق أبنائها  

أمـا فـى هـذه األيـام        .من الجثث المصرية واردة العراق    

فالمصريون يقتلون هناك بالجملة من العراقيين واألمريكـان        

والبريطانيين ، بينما تتوالى عبارات السب واالهانة لمصـر         

على لسان مرتزقة القنـوات الفضـائية مـن كـل جـنس             

عربى،حتى أمين الجامعة العربية المصرى لـم يسـلم مـن           

ومنذ سنوات أرسلنا جنودنا لمساندة الكويـت ضـد         ألسنتهم،

ومنـذ  ..الغزو العراقى ومن قبلها لمساندة ثورة اليمن السعيد       



طفولتى وأنا أعيش عذاب مصر فى خدمة القضية الفلسطينية         

حتى شهدت بعينى أحذية الفلسطينيين وهى تلقى فـى وجـه           

 .وزير الخارجية المصرى وفوق رأسه

ربية لمصر سر فهو يكمـن      ان كان لهذه الكراهية الع    

فى الغيرة النابعة من العجـز والشـعور بالدونيـة وفقـدان            

ومن العجز العربى الى العجز المنصورى ياقلـب        ..المبادرة

 .التحزن

استدرت فجأة وأنا فى طريقى الى الحائط وتراجعت        

 :بضع خطوات الى الخلف وسألته وقد كتمت انفعاالتى

 لماذا تتعقبنى؟-

 !أنا؟-

وهل فى هـذا الطريـق المقفـر        .. بالطبع نعم أنت -

 سوانا؟

 ولماذا أتعقبك؟-

 أنا الذى أسألك.التسألنى-

 اننى فى طريقى الى المقهى-

مـن  .الداعى للمناورة .إسمع..وأمس وأمس األول؟  -

 األكرم لك ولى ولنا كلنا أن تتعقب أدهم جبريل بدال منى



سيدى أنا الأتعقب أحدا ولست أعرفك وال أعـرف         -

 بريل هذامن أدهم ج

 أدهم هو الذى سرقنى وسرقك-

 :راح يردد فى غضب

 الاله اال اهللا والحول والقوة اال باهللا-

 :عند عودتى الىالمنزل سألت حنان

 أال تالحظين شيئا على التليفون هذه األيام؟-

 نعم أحيانا تتداخل الخطوط-

 وماذا أيضا؟-

أكثر من مرة يتصل بنا من يسأل ان كان هذا منزل           -

 ذ منصور،وبعد أن أجيبه بنعم يغلق الخطااألست

 هذا ما كنت أحسب حسابه-

 ما الذى حدث؟-

 ألم يصلنى خطاب فى البريد؟.الشىء-

 كيف لى أن أعرف ومفتاح الصندوق معك؟-

كثيرون صاروا يتعقبوننى فى كل مكان حتى صرت        

فى النهايـة قـررت أال أعبـأ        .ألتفت من حولى أينما مشيت    



يفما يريدون،فمنذ أكثر من مائتى عام      بشىء،فليمشوا ورائى ك  

 "!..اسحقوا الخزى:"صرخ فولتير قائال

 أصبح همى الدائم وشغلى الشاغل هو انتظار الرسالة       

تحملت بصبر صدمتى فى ابنى وتقلصـت حلـولى          .التالية

 صمتهم فماذا يريـدون منـى أن        يرهقنى..الهروبية المتعددة 

 االتصـال   أفعل حتى أنفى عن نفسى صفة الجبن فيعـاودون        

لكنك جبان حقا مادمت تترك سـارقك يـنعم بوظيفتـك           ..بى

تذكر .وتستمرىء أن تبكى ضعفك وعجزك وفقرك أمام حائط       

وتحركـت  .]..افعل شيئا .أصرخ.تحرك.ثر:[كلماتهم القاصفة 

 .صارخا ثائرا ألول مرة منذ عهد بعيد

**** 
 :قال لى عميد الكلية

د مضـى   لماذا تثيرها اآلن بع   .لكنها مشكلة قديمة   -

 هذه السنوات؟

 أريد حقى -

 فلماذا لم تصر على المطالبة به فى حينه؟ -

 كنت عاجزا -

 فاذهب اآلن بقوتك الجديدة الى مدير الجامعة -



 لم أشأ أن أتخطى سيادتك -

 المسألة ليست بيدى -

لم يبق لـى    .رفض مدير الجامعة مقابلتى دون مبرر     

ادر على انتزاع   سأثبت للجماعة اننى ق   .اال أدهم جبريل نفسه   

اهللا عـدل وأنـا     .حقى مساهما بقدر طاقتى فى اصالح الخلل      

مظلوم،فمن المؤكد أنه سينصرنى لو أخذت باألسباب فالمثل        

 وأنا أساعده حتى GOD NEEDS HELP:االنجليزى يقول

ليس هناك من سبب أخالقى أوقانونى يمنعنى من         .يساعدنى

من كئوس الذل   سأذيقه  .مواجهة الوغد السارق وإصالح الخلل    

والهوان التى طالما تجرعتها حتى الثمالة،ولو اقتضى األمـر         

أنا لم أمسك طبنجة فى حياتى ولكنى سأحصـل         .فسوف أقتله 

 .عليها بوسيلة أو بأخرى

كان حفل زفافه أسطوريا حضـره العميـد ومـدير          

سأحرمه مـن زوجتـه     .الجامعة ونشرت أخباره فى الجرائد    

واهللا يـا أخـى     .ا نسـفا  سأحرق عربتـه وأنسـفه     .الحسناء

كبير ولن تفعل شيئا من هذا كله،ألنك التستطيع         "هجاص"أنت

أن تؤذى ذبابة،فكيف تفكر بالقتل والنسف والخطـف وأيـن          

ثم ماذا تفعل   ..المقاومة السلمية التى كنت تشيد بها منذ قليل؟       



معه حين تواجهه؟هل تتوسل اليه أن يترك لك وظيفته التـى           

جة مدرس وأصبح علـى وشـك       ترقى فيها وحصل على در    

فى "بوسطجيا"الحصول على درجة أستاذ مساعد وأنت مازلت      

أم مـن األفضـل أن تحمـد اهللا علـى مـا أنـت               ..شركة؟

فيه،فالمصحات العقلية أصبحت عامرة بالمرضى من الشباب       

نـادى سـموحه مـن حملـة        "جارسونات"ومعظم..العاطلين

ال يعمل  الليسانس والبكالوريوس ،وصديقك هانى الناصح ماز     

بعد حصوله على بكـالوريوس التجـارة       "المايوهات"بمصنع  

أم أنه مكتوب عليـك أن تظـل حتـى          .شعبة العلوم السياسية  

 :الممات أسيرا لحوار السيد والعبد البابليين دستورا لحياتك

 أنصت ياعبدى أنصت-"

 هأنذا ياسيدى هأنذا-

 سأعشق امرأة ياعبدى-

 اعشق ياسيدى إعشق-

 حزن ويطرد خوفهفالعاشق ينسى ال

 الياعبدى لن أعشق امرأة لن أعشق-

 التعشق ياسيدى التعشق-

 مصيدة..فخ..هاوية..فالمرأة جحر أو حفرة



 المرأة خنجر حديدى مسنون يقطع رقبة الرجل

 أيها العبد أنصت الى-

 هأنذا ياسيدى هأنذا -

 سأقدم خدمة عامة الى بلدى -

 قدم ياسيدى قدم -

وضع أعمالـه فـى حلقـة       فالرجل الذى يخدم بلده ت    

 مردوخ

 الياعبدى لن أقدم على االطالق خدمة لبلدى-

 التقدم ياسيدى التقدم-

 اصعد فوق أكوام الخرائب القديمة وتمش هناك

 انظر فى جماجم األعلين واألسفلين

 "هل تتبين من كان المحسن فيهم ومن المسىء؟؟؟

وقال لى مؤمن إنه لم يعد متعاطفا معى مبررا ذلـك           

عبيد يستمرئون العبودية ويتلذذون بتعذيب أسيادهم لهم،       بأن ال 

بل ويميلون الى تقليدهم فى حياتهم الخاصة ألنهم يتمنون فى          

أعماقهم أن يكونوا فى مكانهم رغم ادعـائهم بغيـر ذلـك ،             

 :وسألته فى حيرة 

 هل أنت ميت أم حى ؟ -



 :أجابنى بنبرة هازئة 

 .هل أنت ميت أم حى .  أنا الذى أسألك -

**** 
 

 



-١٠- 
الوظيفة تعلم الموظف أن يمشى بجوار الحـائط وأن         

يتسلى فـى البيـت بمشـاهدة التلفزيـون والثرثـرة مـع             

أسرته،وخارج البيت بالجلوس على المقهـى مـع أصـحابه          

لتبادل الشكوى والتذمر من الحياة،وحين يـأتى الليـل ينـام           

يحدث هذا كله فى انتظار دائم ألول الشـهر         ..مستسلما لقدره 

يث يتم توزيع الراتب علـى االحتياجـات ويسـفر ذلـك            ح

فىالنهاية عن غصة فىالحلق تتولد من عدم الشعور باالكتفاء         

 .والطمأنينة

وألننى لم أستسلم لهذه الثوابت رغم كـونى موظفـا          

أعانى من افكار وهـواجس     -فضال عن وجود الغصة   -فإننى

وأحالم ورؤى تعصف بذهنى وتجعلنى فى حالة قلـق دائـم           

 .ول اال بتعاطى مهدىء تختلف طبيعته من ظرف آلخراليز

بعد موت مؤمن المفاجىء وتحولى الى صفر كبيـر         

بعد أن كنت صفرا صـغيرا،كنت واثقـا أن تلـك األفكـار             

والرؤى والهواجس ستتوارى ثم تصير الى فناء علـى أثـر           

لم يكن لدى عزيـز بعـد       .إدراكى لعبثية الحياة والموت معا    

لكن بمرور الـزمن وتعاقـب      .فترضتمؤمن أبكيه أو هكذا ا    



األحداث وجدت نفسى أعود بالتدريج الى طبعى القديم وكأن         

عدت الى اهتماماتى بالوطن واألمة والكـون       .شيئا لم يحدث  

رغم قسوة التجربة التى تهون أمامهـا أى تجربـة أخـرى            

وتفرض على النفس زهدا فى كل االهتمامات،فأنا لـم أفهـم           

انتابنى الشك فى   .يفية وهو بين يدى   لماذا مات مؤمن بهذه الك    

مسلمات كثيرة فجعلت أعيد النظر فى طمأنينتى المشكوك فى         

 أفكـر أنا  :"الشهيرة "ديكارت"  مقولة و راودت خاطرى  أمرها  

وقد أزاد هذا الشك من قلقى الدائم حتى بت         "..إذن أنا موجود  

 .ألعن وجودى المعذب

انعكست تلك الشكوك على كل شىء فى حياتى وقـد          

شاءت الظروف أن تنطلق بداياتها من مقـر عمـل حنـان            

الجديد،فرغم انهيارها الشديد عقب الصدمة المروعة اال اننى        

الحظت عليها تحوالت غريبة،فقد بدأت تضحك كثيرا فيمـا         

يشبه البالهة وهى السيدة العاقلة الوقور،كما راحـت تهـتم          

 بزينتها اهتماما لم ألحظه من قبـل،إذ اسـتبدلت بمالبسـها          

المحتشمة مالبس أخـرى تكـاد تقتـرب مـن أن تكـون             

وكثيرا ما كنت أفاجأ بامتناعها عن اعـداد الطعـام          ..فاضحة

للبيت وقيامها بشراء طعام جاهز من الخارج عـن طريـق           



وكدت أنفجر يوما فى الضحك حين سمعتها تخاطب         .التليفون

شقة منصور بـك عبـد      :"المتعهد بعد ذكر عنوان البيت قائلة     

فكانت بذلك أول مخلوق يمنحنـى الباكويـة فـى           ،"الرازق

ثم فوجئت بعد ذلك بلفافات ضخمة تصل بيتـى بـين           .غيابى

الحين واآلخر من محالت كبرى فتتسـلمها حنـان وتمـنح           

كبيرا وتفتحها بفرحة طاغية لتخـرج منهـا         "بقشيشا"حاملها  

مالبس خارجية وداخلية ترتديها وتظل  تروح وتجىء بهـا          

لخامسة عشر معبرة عن اعجابهـا الشـديد        أمامى كفتاة فى ا   

تخاطبنى كما لو كنت     .بذوق وسيم بك الرفيع وحسن اختياره     

صديقة لها تريـد كيـدها متغافلـة عـن وجـودى اللعـين           

فى بداية األمـر كنـت       .مرتين،األولى كزوج والثانيةكرجل  

أشفق عليها معتبرا أنها مازالت تعانى مـن آثـار الصـدمة            

ملها،حتى أننى هيأت نفسـى للتعامـل       وتوابعها التى فاقت تح   

ومع تصاعد حدة    .أو كما لو كانت مختلة عقليا      معها كحالة، 

الخلل تغاضيت عن أشياء كثيرة كانت تصـعقنىبين الحـين          

والحين،لكنه كان البد من الوقوف بحسم وقوة أمام ظـاهرة          

 :وسيم بك حين صاحت متهللة

 عاوز فلوس يامنصور؟-



 :صحت فيها مستنكرا فى غضب

 ..      نعم؟ -

معى فلوس كثيرة وعندى مالبس شيك ومرتبـى         -

 كبير وخير ربنا كثير

ظللت أتأملها فى مزيج من الحيرة والغضب المكتوم        

 :فواصلت

 انتهى عهد الفقر ولنستمتع بحياتنا كما نريد -

 :تمالكت نفسى وقلت لها بهدوء يخفى ثورتى

 وفورا.اآلن.عليك بإعادة هدايا وسيم بك اليه -

وفى حضن حائط المبكى لم أعد أبكى علـى نفسـى           

بحثت عن سبب   ..فحسب، وإنما رحت أبكى مدينتى الضائعة     

انفصـلت  ..بعيد للبكاء ينسينى بكائى على ما آلت اليه حالى        

عن حنان وعن نفسى وغصت فى لجة مدينتى فهى األخرى          

هى حنان أخرى أقف أمامها عاجزا      ..على وشك الضياع منى   

 .وهى تضيع

**** 
حارتنا التبعد عن قصر الملك برأس التين أكثر مـن          

سمعت من أبى حكايات أسـطورية      .بضعة مئات من األمتار   



كانـت  .عن روعـة حـارات بحـرى فـى الخمسـينيات          

مهمـا  -كـل األزقـة   .تغسلها بالماء كل صباح   "البلدية"عربات

يـذهب  . تخلو من القمامة الملقاة على الطريق      -تواضع شأنها 

ان سيرا على األقدام فى دقائق معدودة       أبى ورفاقه من الصبي   

الى ساحة رخامية مستديرة بحديقة القصر صباح كـل يـوم           

جمعة ليستمعوا الى فرقة موسيقا الجيش التى يرتدى أفرادها         

من العازفين مالبس ملونة جميلة ويقومون بعزف األغـانى         

بلديـة  .واأللحان الشهيرة لعبد الوهاب وأم كلثوم وغيرهمـا       

التسـمح أبـدا    "الحكم المحلى "ى تعرف اليوم بإسم   المدينة والت 

بمخالفة قانون المبانى بحيث تكون البيـوت الواطئـة فـى           

مواجهة البحر يليها البيوت األكثـر ارتفاعـا وهكـذا،بحيث          

يستمتع كل سكان االسكندرية تقريبا برؤية شاطئها الجميـل         

الباعة الجائلون يتغنون عن بضـائعهم      .مهما بعد موقعهم عنه   

ات جميلة ذات ايقاعات لحنيـة تميـز أحـدهم عـن            بأصو

عدد السكان قليـل فـال تعـرف المركبـات العامـة            .اآلخر

الزحام،وان امتألت العربة فإن الصغير يقوم للكبير والرجـل    

ويقول أبى انه وأقرانه كـانوا يتعلمـون تلـك          ..يقوم للمرأة 

السلوكيات فى المدرسة قبل أن يتعلموها من البيت،فالمدرس        



هابة تفتحت من خاللها عقولهم علـى منـابع الفكـر           قدوة م 

وأجسادهم على حب الرياضـة وأرواحهـم علـى عشـق           

يعلمونهم كيف يحبون القـراءة والرسـم والموسـيقا         .الفنون

األستاذ شنوانى المشرف علـى فريـق الكشـافة         .والمسرح  

يصحب أبى بيده الى محطة الترام ويعطيه قرشين حتى يصل          

ل مدرسته فى مسابقة سباحة المسافات      الى حمام الجامعة ليمث   

 :األستاذ الوليلى مدرس الرياضيات يقول لهم.القصيرة

اذا خطرت ببال أحدكم فكرة ايجابية جيدة فليسـع         -

 !الى تحقيقها على الفور دون تأجيل قبل أن تموت منه

 :ويجتر أبى ماضيه السعيد وهو المدرس السابق

 طـرفين   هناك وثيقة غير مرئية ولكنها موقعة مـن       "

كنـت كشـاب    .تلك هى وثيقة االنتماء   .هما الوطن والمواطن  

أشعر بانتمائى ألسرتى ولحيى ثم لمدينتى ثـم لـوطنى ثـم            

التعلـيم  .لقوميتى ثم الى الكـون العظـيم وخالقـه األعظـم          

خريج المـدارس   .المدرسون يتفانون فى أداء رسالتهم    .مجانى

المتوسطة والمعاهد والجامعات يجد عمـال ويـؤجر شـقة          

األسـعار فـى مسـتوى      .بسهولة ليتزوج ويعيش حياة سوية    

رب البيت يجد وقتا كافيا لتربية أبنائه إذ يعمل مـن           .الدخول



اليوم فترة واحدة فيجـد وقتـا آخـر لالسـتمتاع بمشـاهدة             

الراقية الشكل والمضمون،أو لالستماع    "األبيض واألسود "أفالم

لـى  الى قمم الطرب العربى الذين جعلوا الصبية قـادرين ع         

 .ترديد قصائدهم بالعربية الفصحى

كان مفهوم الدين بسيطا جميال انسانيا راقيا،إذ لم تكن         

الحضارة البدوية الوافدة بغبائها وتخلفها قـد اقتربـت منـه           

كل مايتعلق بعالم الملك فهـو نسـبى قابـل للتغيـر أو             .بعد

الزوال،وكل ما يتعلق بعالم الملكوت فهـو مطلـق اليجـوز           

ذلك الخلط الذى أدى الى ظهور البلطجة       .ىخلطه بما هو نسب   

الى اشتعال تناقضات وهميـة     -فيما بعد -الدينية،والذى أدى   

وصراعات متأججة بين ثنائيات متعددة وصل األمر الـى أن          

ــالة أم    ــر كاألص ــرف اآلخ ــا الط ــد طرفيه ــر أح يكف

المعاصرة،واألصـــولية أم اللبراليـــة، والـــدين أم   

ية،والمصـــرية أم الدولة،والفرعونيـــة أم البحـــر أوسط

العربية،وغيرها من ثنائيات أقام أصحابها الصراع بينها على        

 .التفاضل ال على االنتقاء والتكامل

 حين تقع حادثة اختالس بسيطة فإن المجتمع يهتـز         

كـان القطـاع العـام      . لها بعنف،ويتعجب لحدوثها النـاس    



مصدر طمأنينة للفردوالمجتمـع ومصـبا      -بحسناته وسيئاته –

وافد االنتماء المتعددة ومدرسـة كبـرى لتخـريج         عظيما لر 

صـحيح أن   .الخبراء والعلماء من أبناء الطبقـة المتوسـطة       

الرأسمالية كانت محاصرة ولكنى لو كنت أعلم ماذا سـتفعل          

 ".بنا لفضلت أن تبقى تحت الحصار الى األبد

-رغم صفريتى الجديدة  –هأنا أجتر الماضى مع أبى      

لساحة الرخامية قد ماتوا ومات     فكل الذين كانوا يعزفون فى ا     

 و كذلك االسـتاذ شـنوانى       معهم من كانوا يأمرونهم بالعزف    

عجـزوا عـن    . بالقمامـة  واالستاذ الوليلى و مدير البلدية ،     

تنظيفها فلجأوا الى شركة فرنسية لتقوم بتنظيفهم لقاء مبـالغ          

ستهالك الكهربـاء بغيـر سـند       باهظة تضاف على فاتورة ا    

ديو كليب الراقصة علـى ايقـاع غربـى         أغانى الفي  .قانونى

بكلمات سوقية تافهة وأجساد عارية تحتل التلفزيون ويحفظها        

يرقصون مع المطربين والمطربـات      .الشباب عن ظهر قلب   

فى الحفالت العامة بتحريك األيدى الى أعال تقليـدا لشـباب           

األفالم األمريكية تبث ثقافـة العنـف واالغتصـاب         .الغرب

المبـانى األسـمنتية    . الشباب وقلوبهم  والمخدرات فى عقول  

الشاهقة القبيحة أقيمت فى واجهة الكورنيش مباشرة ويشـغل         



أسفلها مقاه عديدة تدخن فيها الفتيات الشيشة تقليـدا لفتيـات           

سموحه،ومحالت تبيع األحذية وأخرى تبيـع قطـع غيـار          

الباعة الجائلون ينادون على بضـائعهم باسـتخدام        .السيارات

 .عجة فى أى وقت من النهـار أو الليـل         مكبرات صوت مز  

المركبات العامة تحولت الى مأساة متحركة تجوى فى طياتها         

ألغيـت  .كل ما يسىء الى االنسانية ويهدر من كرامة االنسان        

حصص الفنون والمكتبات والرياضة من المدارس وانشـغل        

علـى  "يعزم"المدرسون بدروسهم الخصوصية وصار الطالب    

 الوهن عادة القراءة رغـم ماتبذلـه        أصاب.المدرس بسيجارة 

-رجال األعمال الجـدد   .الدولة من محاوالت لبعثها من جديد     

 نهبوا البنوك وهربوا من البالد وصدق عليهم        -محدثو النعمة 

استبدلوا وحدانية السوق بوحدانية    "قول روجيه جارودى أنهم     

توحدوا مع عصر اللهاث وراء المعلومات واإلثراء مـن      ".اهللا

 .خدمى ال االنتاجىالعمل ال

فضائح الجنس صارت عناوين يومية للجرائد ومعظم       

أبطالها من األغنياء الذين أثروا فى غفلة من الزمن بعـد أن            

رئيس لجنة هامـة بمجلس الشعب     . تبوءوا المناصب الكبرى  

هذا هو الرجـل    .يدان فى قضايا فساد ورشوة ويودع السجن      



وأقرأ عناوين أخرى   .!.الذى يمثلنى أمام الحكومةونعم الرجال    

أكثر جماال فى جريدة صوت األمة عن سـرطان الفسـادفى           

ضابط شرطة يخـتلس السـالح األميـرى        :"مصر من عينة  

رئيس قسم جراحة القلب     ".." ويبيعه علنا فى ميدان روكسى    

بمستشفى الحسين الجامعى يجرى عمليات وهميـة للفقـراء         

ـ    ".." ليبيع دعامات القلب لألغنياء    از حمايـة   موظف فى جه

أمالك الدولة يسرق أسفار سيدنا موسى ويشاركه فى الجريمة         

قضية غسيل أموال   "..عامل وصيدلى وصاحب ورشة تكييف    

فى سويسره بعد أن اشـترى نصـف شـارع مـن            " أحدهم"

أكثر من نصف قيادات البنوك فى السجن        ".." العمارات هناك 

 "..أو فى طريقهم اليه

 كانـت عصـب     والتـى -اندحرت الطبقة المتوسطة  

وقد أنهكها الغالء والبطالة وأزمات التعليم واالسـكان        -الدولة

سقطوا فى بئر االستهالك الالسلكى فتجد الموظـف        .والصحة

 "الميناتل" محدود الدخل يحمل الهاتف النقال وفى جيبه كارت       

 .لالتصاالت البعيدة "مرحبا" وفى منزله كارت

وطـنهم  فقد الشباب القدوة وعاشوا االغتراب داخل       

آخرون أدمنوا الغربـة وصـار الحلـم        .فغاب عنهم االنتماء  



األمريكى أكبر آمالهم بعد أن تشرذم العالم العربى وحلت به          

النكسات والنكبات وأصبح عرضة للفناء بسبب الجمود وعدم        

غيرهم سقط فى براثن االغتراب     .االستجابة لمتغيرات التاريخ  

الجسدى أو االرتماء   الداخلى فتعرضوا لالكتئاب أو االنتحار      

وأهـال بـك    ..فى أحضان التطرف أو تعـاطى المغيبـات       

يامنصور ومن أنت من بين هؤالء ان كنت تعـرف نفسـك            

  …!حقا؟

بمحض صدفة جاء الى المدينة حاكم شريف منضبط        

قادر على اإلنجاز تحـت أى ظرف،فأعـاد اليهـا وجههـا            

لكن ماذا يستطيع الحاكم أن يصـنع بنفـوس أبنـاء           .الجميل

لمدينة وقلوبهم وعقولهم وقد عجز الفكر والفن والدين عـن          ا

الواقع المحلى والعالمى أصـابا  ..انتشالهم من عثراتهم العديدة 

المدينة بحالة مـن الهلـع مـن الحاضـر والرعـب مـن              

تقرير الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء يشير الى       .المستقبل

اب وفتاة  ارتفاع نسبة العنوسة فقد وصلت الى تسعة ماليين ش        

 .تجاوزوا سن الخامسة والثالثين دون زواج

الخطاب السائد فى المدينة صار خليطا من خطـاب         

دينى رجعى، وخطاب لبرالى غير مسـتند الـى دعامـات           



ديموقراطية حقيقية،وخطاب ثورى اليملك اال الكلمات الرنانة       

ولقد أدى ذلك كله بالكثير من      .التى تطيش فى الهواء بغير أثر     

ن الى نوع من التبلد االضـطرارى والـذى يسـميه           المثقفي

،فمنهم من استأجر نفسه للسلطة سـعيا       "تكبير الدماغ :"العامة

وراء مغانم خاصة،ومنهم من امتنـع عـن الفعـل الثقـافى            

فى هموم حياته الخاصـة تاركـا       -من باب اليأس  -وانغمس  

 الملك للمالك،ولم يبق فى النهاية اال القلة القليلة المناضلة التى         

تحفر فى الصخر فتقوم بالفعل لذاته ألنها لم تعد تملك غيـر            

ذلك،وسالم على بـوذا وكونفوشـيوس وسـقراط وعيسـى          

ومحمد،والجدوى من البكاء على مدينتك فأنت أولى بالبكـاء         

على حصنك الحصين داخل جدران بيتك األربعة،إذ تحولـت         

الهدايا العينية المعلنة الى هـدايا خفيـة ثمينـة،فمرة ألحـظ            

للصدر "بروش"بإصبعها خاتما ذهبيا ومرة سلسلة فضية ومرة        

 :ومرة عقد الأعرف مادته فسألتها

 من أين لك بهذه األشياء؟-

 من راتبى ومكافآتى-

بل إن الرجل يمهد الطريق لعضوه الـذى يعـرف          

 ..طريقه جيدا الى أنصاف الحرائر



 أنت تكذبين-

 :قالت بثقة شديدة وبحرقة أشد

  حياتى أكذب منكواهللا ما رأيت فى-

 .لم أشعر بنفسى حين صفعتها على وجهها ألول مرة        

واقـع   .كان ألمى شديدا وكان رد فعلها سلبيا أذهلتنى غرابته        

األمر أننى لم أصفعها وإنما تخيلت ذلك بقـوة تقتـرب فـى             

حتى أسـتطيع أن أحـتفظ بتـوازنى         شدتها من الفعل ذاته،   

نسـيت   . والشـك  المرأة فقدت عقلها بعد موت ابنها     .الداخلى

طهارة الحب وحقوق الزوجية واحتـرام الـذات والشـعور          

بالكرامة وخضعت فجأة وبسرعة البرق إلغراء رجل عابث        

يملك الثروة والسلطة وتعميه شهواته عن حرمـة االعتـداء          

ان منبتها طيب فكيف تفعل ذلك ولماذا       .على حرمات اآلخرين  

 ماجـده   تحاسبها والتحاسب نفسك حين كنت تنام على فراش       

هاهى زوجتك ياحصيف تخطو خطوات     ..بال ثروة أو سلطة؟   

حثيثة نحو السقوط فى بئر الرذيلة وأنت جالس تتفرج وتفكر          

 .والتفعل شيئا

**** 



جلست وجها لوجه أمام رئيس الجمهورية وشكوت له        

حالى فربت على كتفى ووعدنى بحـل مشـاكلى ومشـاكل           

 :دة قائالأسرتى ومدينتى وطبقتى ووطنى ثم صافحنى بمو

 مع السالمه يامنصور-

خرجت من عنده الى مطار القاهرة ثم الـى مطـار           

دمشق حيث تجولت فى سوق الحميديـة بصـحبة صـديقى           

واشترينا األقماع المسكرة المطعمـة     "موعد"المرحوم الدكتور 

احتفظـت بواحـد    ".بتاع الوالى "بالفستق والتى يسمونها هناك   

يم بك الجبان،ولم   وعدت به الى مصر ألدفعه فى مؤخرة وس       

تستغرق الرحلة من قصر الرئاسـة بالقـاهرة الـى سـوق            

الحميدية ثم العودة أكثر من ثوان معدودة،رغم أنه لـم يكـن            

 .بحوزتى براق

**** 
 



-١١- 
حين مددت يـدى    .فوجئت بمحمد العالم يدخل مكتبى    

ألصافحه جذبنى نحوه بشدة واحتضننى بحرارة أحسست فيها        

اقته تفوق الوصف وعطـره الخـالب       أن .بشىء من المبالغة  

لم أطـل مـن فتـرة        .يغمرنى وهو يقبلنى فى محبة مدهشة     

االستغراب وتركت العنان لمشاعرى فبادلته المحبة بابتسامة       

الغريب فـى األمـر أن      .من القلب وضاعفت من ترحيبى به     

موقفى الرافض لرشوته لم يحضرنى فى تلك اللحظة علـى          

ا أمر طبيعـى ألن العـالم       االطالق،ولو كان قد حضرنى فهذ    

العالم هو الحقيقـة    .يمثل نقطة كشف وتحول هامة فى حياتى      

الناصعة التى كشفت لى عن طبيعتى الحقيقية التى تميل الـى      

صحيح أننى لم أكن أمينا فـى مـرات         .األمانة وتنحاز اليها  

سابقة حين خضت تجربة الخيانة لمهنتى مـع عميـل آخـر       

نة لزوجتى مع ماجده لمرات     والخيا ولمرة واحدة فى حياتى،   

 عديدة وكان من الممكن أن أستمرىء السباحة فـى الوحـل،          

ومن العصمة أال   ..لكن اهللا عصمنى فلم أقدر على االستمرار      

 .تقدر



قدم له الساعى القهوة وسألته عن مطلبـه ففاجـأنى          

 :بقوله

 أنا لم أحضر اليوم بخصوص العمل-

 :انتابتنى الدهشة ولم أعلق فقال

 التسألنى عن سبب الزيارة؟لماذا -

 ..واصلت صمتى غارقا فى دهشتى

 لقد جئت لزيارتك أنت خصيصا-

 هذا شرف كبير لى.أهال بك ومرحبا-

 اننى بحاجة اليك.الشرف لى أنا يامنصور-

ما الذى يقوله هذا الرجل الشبيه وجهه بوجه السيد         ..

وما الذى يجعله يقول ذلك مالم يكن يرى فى شيئا           ..المسيح؟

ربما كنت كما يعتقد لوال شدة جلـدى لـذاتى           ..ر عادى؟ غي

ان الذى أعرفه عن رجال األعمال       .وتهوينى من شأن نفسى   

أنهم اليصرفون قرشا فى غير محله واليقولون كلمة فى غير          

وأنا لست خبيرا فى شـئون تجارتـه أو تجـارة            موضعها،

صحيح اننى أعشـق فنـون       .كل ما أعرفه هو الفلسفة    .غيره

الموسيقا والمسرح،لكن انغماسى فى قضـية الخلـل        األدب و 



لقد أحببت  ..أصاب عشقى بالفتور وقضى على تألقه وتوهجه      

 !.هذا الرجل بسرعة البرق

 وأنا تحت أمرك -

 هل تقبل أن تعمل معى؟ -

 يسعدنى ذلك بال شك،لكنك تعلم أننى موظف هنا -

 ثق أنك لن تندم لو تركت وظيفتك -

 هذا قرار صعب-

 عليكسأسهله  -

 كيف؟ -

خذ اجازة لمدة عام بدون أجر وإن أعجبك العمل          -

 معى فعليك باالستقالة

 !!االستقالة؟ -

 أنا واثق أن هذا ماستفعله -

 أال تتركنى أفكر قليال؟ -

العمل سيعجبك وأنـت أهـل له،والتقـدير        .التفكر -

 المادى لن يخطر ببالك

حتى حلم تغيير حياتى الى األفضل يتحقق بمفاجـأة         

ربما قرر الحظ أن    .رية اليد لى فيها ودون فعل من جانبى       قد



يبتسم لى وربما كان هذا قدرا مكتوبا وربما كان هو الـرزق            

الذى يعرف صاحبه ويطارده كالموت تمامـا حـين يـأتى           

كل همى فى سنواتى المنصرمة كان منحصرا فى هذا         ..وقته

كل سخطى على الحكام والمسئولين     .حياة أفضل :الحلم الضائع 

ان نابعا من عجزى عن تحقيق الحلم سواء كانت األسـباب           ك

واآلن تأتى الى الحيـاة األفضـل       ..من داخلى أم من خارجى    

طائعة مختارة على طبق من فضة مـن حيـث ال أدرى وال             

 !.أحتسب

تحرقى القاتل الى رسالة جديدة من الجماعة أصـابه         

حياتى ستكون سهلة ميسرة كريمـة تعـرف        .الجمود والوهن 

اء والرضا وتخلو من المعاناة واأللم والشعور بالدونيـة     االكتف

ويقول مصطفى الزوربا بعـد     ..فلماذا البحث عن المتاعب؟؟   

 :أن راجت أحوال المقهى وتذوق طعم الشبع

تولع الحكومه والحراميه والعـرب واألمريكـان        -

 الشأن لى بغيرى..بجاز وسخ

 :ويقول طاهر بك

 فلسف المسائل بحيث تستريح-



 سأصبح قادرا   -كمولدى تماما -بضربة قدرية هكذا و 

بغير حاجة الـى فلسـفة تبـرر العجـز أو تحـث علـى               

الأسخط على المحظوظين بحق أو بغيـر حـق،وال         .مقاومته

 :أفكر فى فلسطين أو العراق،وقال مصطفى

 ابعد عن المقارنة تسلم من ظلمةالقلب-

 :ولطالما ردد أبى على مسمعى عبارته الشهيرة

ذى تدفعه ريح المقارنة الينفتح اال على       ان الباب ال   -

 جحيم

 :وقال الرسول األمى

أنظروا الى من أسفل منكم وال تنظروا الى مـن           " -

 ".فوقكم فهذا أجدر أال تزدروا نعمة اهللا عليكم

أدفع خمسين  .شقة تمليك .أنتقل من بحرى الى سموحه    

مالك أنت باالسكندرية   .ألفا وأشترك فى عضوية النادى الكبير     

إبك على مؤمن لو كان     .ى تبكى على تدهورها وانحدارها    حت

لمـاذا يـارب حرمتنـى منـه        .من الضـرورى أن تبكـى     

مالك أنت بممثلك  الحرامى فى مجلس الشعب ومـا          ..هكذا؟

شأنك بالذى خفض سعر الجنيه سواء كان رئيس الوزراء أو          

وإذا كان عبد الحميد شتا قد ألقى بنفسه فـى النيـل            ..غيره؟



فما فعله يعد حماقـة وكفـرا ألنـه         "ئق اجتماعيا غير ال "ألنه

استسلم لشيطان اليأس بسرعة متخليا عـن إيمانـه بشـرف           

 .النضال النتزاع حقه

وإذا أمسكوا بالشاب الذى يريد أن يركن عربته فـى          

الشارع الذى يسكن به رئيس مجلس نواب الشعب وألقوا بـه           

 كتابـه   فى مستشفى المجانين فتلك مسئوليته ألن اهللا يقول فى        

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الـدنيا ورفعنـا          :"العزيز

بعضهم فـوق بعـض درجـات ليتخـذ بعضـهم بعضـا             

 .،ومشكلته أنه لم يلتفت الى تلك اآلية الكريمة"سخريا

مالك أنت برجل تافه يسمونه رجل أعمال يقتـرض         

الماليين من البنوك لينفقها على فروج النساء ثم يقوم بمذبحة          

أال تراه أكثر رجولـة مـن صـدام       ..ة قبل أن ينتحر؟   جماعي

حسين الذى قتل أمة بأسرها ثم استسلم فى خسة وحقارة ألنه           

 ..لم يجرؤ على اطالق الرصاص على نفسه؟

ثم هذا المهندس الذى يلـوث الحـوائط والجـدران          

هـل  ..بعبارات تعبر عن رفضه لتوريث الحكم فـى مصـر       

ثم انه اليحق لـه أن      ..؟طالبه أحد بإثبات رأيه على الحوائط     

يفرض رأيه على اآلخرين بهذه الكيفية فربما كـان هـؤالء           



اآلخرون يؤيدون فكرة التوريث،وعلى سبيل المثال فقد غير        

السوريون دستورهم خصيصا لكى يتولى بشار األسد وراثـة         

حكم أبيه لشدة إيمانهم بالتوريث،ولماذا لـم يعتـرض هـذا           

اإلبن حكم أمريكـا خلفـا      المهندس المغوار على تولى بوش      

 .لماذا يحرم هذا ويحلل ذاك؟..ألبيه

وإذا كان بعض الناس اليصـمدون أمـام التعـذيب          

الجهنمى على أيدى رجال المباحـث فـى أقسـام الشـرطة            

بجـرائم لـم    -كـذبا -والمعتقالت فيضطرون الى االعتراف   

يرتكبوها فيزجون فى السجون ظلما وعدوانا،فهذا يرجع الى        

لو كانوا قـد صـمدوا للتعـذيب        .م وعجزهم ضعفهم وتخاذله 

وأصروا على براءتهم ولم يعترفوا على أنفسهم بالباطل لمـا          

 .كان هذا مصيرهم

 وهؤالء الذين اليشبعون من الرشاوى والعمـوالت       

فيستوردون األسمدة المسرطنة ويجدون المساندة والدعم من       

أال يجوز انهـم يعملـون بهمـة        ..بعض كبار األربعين إياهم   

اس للقضاء على مشكلة مصر األزلية التىيرددها رئيس        وحم

 !..مشكلة زيادة السكان؟:الجمهورية دائما فى معظم خطاباته



فليفعلوا مايشاءون وحسابهم عند اهللا فى اآلخرة ومن        

من الذى جعل منك نبيا     .أخطأ فله أجر ومن أصاب فله أجران      

ة يحاول اصالح الخلل الذى حدث فى الناس والشارع والمدين        

يكفيك أن تصلح الخلل الكائن فـى       .والوطن واألمة والكون؟  

أشـترى  …نفسك ولو نجحت فى ذلك فلتمت راضيا مطمئنـا  

عربة أتفسح بها مع حنان وإيمان فى أقاليم مصـر الجميلـة            

ويموت وسيم بك بالسـكتة القلبيـة واللعنـة علـى أدهـم             

نزور أسوان فى الشتاء وشرم الشـيخ فـى الربيـع           .جبريل

أنا أحـب   .ولماذا النسافر الى اوروبا؟   .فى الخريف والغردقة  

أسبانيا ألنها تجمع بين سحر الشرق وجمال الغـرب وآه يـا            

اننى بحاجة ماسة الى التغيير من الداخل فأنا معجون         !..أندلس

برحيق الشرق العاطفى الفنان الذى تنبع نظرته مـن الـذات           

أنا حدسى تركيبـى متوحـد      .والذى اليبحث يقينه عن برهان    

تحركنى بصيرتى،ومعظم فكرى باطن محله القلب وعشـقى        

فلماذا ال أجرب النظـرة التـى       .للفن يطغى على تطلعى للعلم    

ــتريح   ــذى اليس ــى الموضــوع والتشــكك ال تصــب عل

لماذا أكون تجريبيا تحليليا منفصـال أثـق فـى          .االبالبرهان

بصرى قبل بصيرتى وأجرب الفكر الظـاهر الـذى محلـه           



حـين أجمـع بـين      ..لعلم والمعرفـة؟  الجوارح وأتطلع الى ا   

النقيضين ستزول عنى عقدة الكراهية المتبادلة بينـى وبـين          

الغرب الذى استمد حضارته من ينابيع الفلسفة من اليونـان          

ليس هذا كالمى وانمـا   ..والدين من فلسطين والعلم من مصر     

آه يامنصـور يـابن     "..وايتهيد"هو كالم شاهد من أهلها يدعى     

لق اهللا للمنافقين أذنابا لما وجد المؤمنـون        لو خ ..عبد الرازق 

أرضا يمشون عليها،فهاهو ابن هـانىء األندلسـى يمتـدح          

 :الخليفة المعز لدين اهللا الفاطمى بقوله

فاحكم فأنـت الواحـد      شاءت األقدار  ما شئت ال  ما

 القهار

 وكأنما أنت النبى محمد وكأنما انصارك األنصار

د الملـك يـأتى     هو الخليفة األموى يزيد بن عب      وها

 ليشهدوا له بأن ليس     -من عينة األربعين إياهم   -بأربعين شيخا 

وأخيـرا  ..على الخلفاء من حساب فـى اآلخـرة والعـذاب         

يضعون أحدهم على مقعد مدير جامعة االسكندرية العريقـة         

فيبدأ ممارسة مهام وظيفته بترشيح رئيس الوزراء للحصول        

د أن ترسخ فى    على أكبر جائزة تقديرية فى مصر ،وذلك بع       

ضمير سيادته النقى أن هذا الرجل هو أبدع المبـدعين فـى            



مصر،وقد أبدى حضرته دهشة وتعجبا عندما فوجىء بزمرة        

من كتاب الشعب الشرفاء يهاجمونه فى الجرائد ألنه لم يكـن           

ديموقراطيا بما فيه الكفاية إذ لم يعرض على الشعب حيثيات          

 رفع األسعار الـذى     ترشيحه لرئيس الوزراء التى تتمثل فى     

صاحبه رفع درجة االكتئاب بين أفراد الشعب حتـى صـار           

معظم الناس يكلمون أنفسهم فى الطريق،وفى عجز الحكومة        

عن توفير سيولة سنوية لخدمة الدين العام الـذى تجـاوزت           

قيمته ميزانية الدولة،وفى التبشير ببيع بعض أصول الدولـة         

يه من تهديد لمصـير     مقابل الدين بغض النظر عما يترتب عل      

أصحاب المعاشات،وفى ارتفاع نسبة البطالة التى أسفرت عن        

خلق فئة جديدة من العاطلين المحرومين من األمل فى الحياة          

والناقمين على الدنيا ومن فيها وعن ارتفاع نسبة االنحـراف          

والتطرف وزيادة معدالت الجريمة،وفى تراجع االستثمار فى       

من قوانين الجبايـة التـى تنهـب        مصر،وفى ابتكار المزيد    

ماتبقى من موارد المواطن مقتول الدخل،وفىالنجاح الساجق       

فى زرع الكنتالوب الماسخ والفراولة عديمة الطعم واستغالل        

العائد فى شراء القمح من سوريه الفقيرة التى تؤكد الخريطة          

على أن نهر النيل اليجرى فى أراضيها،وأخيرا فـى تزايـد           



ر وتعذيب المواطنين فى أقسام الشرطة فـى        حوادث االنتحا 

غير أن دهشة مدير الجامعـة وتعجبـه كـان          ..عهده الرائع 

 .مرجعهما القوى هو اكتشاف أن هناك شيئا اسمه الشعب

لو لم يتخذ مصطفى الزوربه قراره الخطير باالمتناع        

عن الحشيش لما حذوت حذوه فأنت لم تبادر قبله باتخاذ نفس           

م أن أشترى أوقية كاملة كلما أردت،ولكنى       أستطيع اليو .القرار

لن أريد،فلماذا أبحث عن الغيبوبة فى حاضر ملـؤه البهجـة           

سنتناول العشاء كل ليلة فى أفخم مطـاعم وفنـادق          .والسعادة

أخصص غرفة مكتب لى فى البيت تحيط أرفـف        .االسكندرية

الكتب واسطوانات الكالسيكيات بجدرانها األربعة فى ديكور       

بكـل  .تكييف مركزى . صوتية من أحدث الطرز    أجهزة.جميل

ولماذا شـقة تمليـك؟لم     .غرفة تلفزيون كبير بشاشة مسطحة    

التكون فيال فى أرقى احياء المدينة؟ولكن مالى أشعر بالتخمة         

والملل ورتابة الحياة بعد كل هذا العز الذى هبط علـى مـن             

هاهى قصة حب جديدة رائعة     .السماء؟البأس اذن من التجديد   

 أفق الخيال فامرأتى رغم عيوبها سيدة عاقلة وأنـا          تحوم فى 

أصبو اآلن الى امرأة مجنونة تقتلع من روحى جذور الحكمة          

أريد امرأة ترتعش   .والفلسفة،و من عقلى جليد الفكر والمعرفة     



أنفاسى فى انفاسها وحين أحتويها بين ذراعى الينطق أحـدنا          

 حرفا واحدا حيث تضيق الكلمات عن التعبيـر عـن أعلـى           

أريد أن أتخلى عن وقـارى المضـحك فقـد          .درجات النشوة 

إختصر .صرت بعجزى غير جدير به وصار غير جدير بى        

الزمان واتبع الشرع وتزوجها فى الحالل يامنصـور،ولتجر        

دماء جديدة فى عروقك وتذوق لذة الدهشة واالنبهار واللعنة         

أرتدى المالبس األنيقـة    ..على الماضى بكل ما فيه ومن فيه      

واحدة فى الصـباح    .أغير كل يوم بدلتين   ".موضه"أحدثعلى  

وأنا على هذه الحال سـيأتينى رجـال        .واألخرى فى المساء  

محترمون يتبارون فى طلب يد ايمان رغم أنف تقرير الجهاز          

ستكون لـدى حريـة االختيـار       .المركزى للتعبئة واالحصاء  

هذه هى الديموقراطية التـى     .وإليمان حرية القبول والرفض   

 .ها الحكام العرب وال حكام العالم الثالثاليعرف

هأنا أرى الدنيا تبسم فى وجهى ترى عيناى الجمـال          

هـاهو  .فى كل شىء وفى كل انسان مهما بلغت بشاعة قبحه         

عشقى للجمال يتفجر من مكمنه القديم فى صدرى فـأغترف          

الطبيعة كلها ملكى والنجـوم والقمـر       .من فيضه كيفما أشاء   



نساء والطيور والفن والجبال والسـماء      والبحار واألنهار وال  

 :واهللا لن يغضب منى أبدا وإال لما قال الشاعر..واألرض

 أال فاتقون خلقت الجمال لنا فتنة  وقلت عبادى

  وأنت جميل تحب الجمالفكيف عبادك اليعشقون

وسواء أكان وجودى فكـرة حقيقيـة ألنهـا نافعـة           

ة،أو كان شـيئا    ومفيدة،أو كان فكرة نافعة ومفيدة ألنها حقيقي      

سخيفا الفائـدة منـه وال منفعـة،أو كـان شـيئا اليضـر              

والينفع،وحتى لو كان وهما أو حلما جمع بين أبىوأمى فـى           

 .ليل أو نهار،فهذا األمر لم يعد يعنينى فى شىء أبدا

**** 
خصيصـا ألختلـى بكتـاب       كنت فى إجازة طلبتها     

فـى الظهيـرة    ".العالم الثالث وتحديات البقـاء    "مترجم عنوانه 

فوجئت بها تفتح باب الشقة وتندفع الى صدرى باكية منهارة          

راحت تقبل يدى وجبينى    ..فى مشهد سينيمائى مصرى متكرر    

 :وشفتى فى عصبية وانكسار يغمرها ندم عظيم وهى تردد

 سامحنى يامنصور.سامحنى يامنصور-

قمت بدورى المرسوم فى المشهد،إذ تجمدت بكل ما        

أملك من صفرية مستنجدا بالشىء اآلخر،فأخرجت الطبنجـة        



من جيبى وأطلقت وابال من الرصاص على وسيم بك الجبان          

الذى أغوى زوجتى فقتلته كما قتلـت أدهـم جبريـل مـن             

المشكلة الكبرى أنه لم يكن متواجدا،أما المشكلة األكبـر         .قبل

ى الجنونية فى معرفة ان كانت العالقة بينهما قـد          فهى رغبت 

بلغت حدها األقصى أم أن ضميرها قد أفـاق قبـل وقـوع             

 :سألتها بحروف مرتعشة.المحظور

 ماذا حدث؟ -

 واهللا العظيم لم يحدث شىء -

 فلماذا هذا البكاء؟ -

 كنت فى غيبوبة -

 !وأنت أيضا فى غيبوبة…

 جلقولى لى بصراحة ماذا فعل بك هذا الر -

 أنا التى نزلت الى أسفل سافلين.لم يفعل شيئا-  

 !وأنت أيضا نزلت…

 اهدئى واحكى لى ماذا حدث - 

 هل تثق بى أم ال؟ - 

كيف الأثق بحبيبتى وأم ابنتـى وشـريكتى فـى           - 

 !الحياة؟



 :راحت تقبلنى فى هستيرية وهى تردد

 الحمد هللا..الحمد هللا - 

حدث منك أن   أنا ال اتصور مهما     .التخافى ياحنان  -

 تتنكرى ألصلك الطيب

خبرتى فى عقارات الغيبوبة والبهجة أسـفرت عـن         

اعترفت لى بأنه نجح فى إقناعها بزيارته       .نجاحى فى تهدئتها  

 .فى فيلته بالشاطىء الشمالى بعد أن ارتضت بقبول مبرراته        

كانت تـروى وقـائع تجربتهـا بصـدق وفـى استرسـال             

جها وداخلهـا وهـى    كنت أشعر أنها تغتسل من خار     .الينقطع

بـين الماضـى والحاضـر       -بفعل العقاقيرالمركبـة   -تخلط

 والمستقبل بنبرات متهدجة متقطعة وكأنها منومة مغناطيسيا،      

 :سابحة فى بحار الالوعى البعيد

طوال الطريق الى الشاطىء الشـمالى كـان أبـى          "

ذلك المغامر المتجدد الملىء بالحيوية والذى عشت       .يصاحبنى

بى وعرفت على يديه متعة التنعم بالحياة،ثم       معه عصره الذه  

لست .عشت معه عصر إفالس تجارته فعرفت الفقر والحاجة       

أدرى من أين جاء ولماذا أصر على مالزمتى طول الطريق          

لـم ينصـحنى أو يعظنـى ولـم         .حتى قطعت أكثر من ثلثيه    



يذكرنى بالقرآن ولم يحذرنى من الخيانة وكأنه كان واثقا أننى          

انه .الطريق ألعود الى نفسى واليك وإلى إيمان      لن أكمل ثلث    

سـلبى  .نقيضك يامنصور فأنت تفتقد حب المغامرة والتغييـر    

كان أبى يعاملنى كمـا لـو كنـت         .التداعبنى.التغازلنى.ميت

كان قادرا على أن يفعل أى شىء إلسـعادى          .عشيقته المدللة 

لم يعرف الشعور بالعجز لحظة واحدة فـى      .وإسعاد من حوله  

حتى بعد أن أفلس ظل يقتحم العديد       .النقيض منك تماما  ..حياته

من مجاالت العمل واثقا أنه سيقف على قدميه من جديد لكنه           

أنت متقلب األطوار ساعة فى المسـجد وسـاعة فـى           .مات

أبى .وساعة فى خمارة وحصيلة ذلك كله صفر كبير        "غرزة"

كان يستمد من الدين قوة روحية هائلة تعينه علـى اقتحـام            

أنت منشغل بكـل    .ة بجرأة وجسارة دون أن يعبأ بالنتائج      الحيا

روحـك   ..شئون الوطن والعالم   .االنترنت.الكتب.ماهو ساكن 

لماذا التتحـدى الفقـر والحاجـة والعجـز وتفعـل           .خاوية

يخيل اليك أنك ازددت اقترابا منى بعد مـوت مـؤمن           .شيئا؟

 .ولكن الحقيقة أنك ازددت ابتعادا دون أن تدرى

 الطريق من نهايته أدركت أننى ماضية         كلما اقترب 

لقد وعدنى أن يزوجنى    .فى خيانة أبى وأننى مخيبة آماله فى      



لكنى -هكذا كان يطلق على نفسه فى سرور      -من مجنون مثله  

تزوجتك فتجمدت فى صقيع عقلك الذى يمتص الفكر ويحلله         

وحين أفقت وتراجعت ورجعت قبل أن أكمـل        .ولكن اليفرزه 

كانت سعادته بى فوق الوصف،وعدت     الطريق ودعنى أبى و   

ان .اليك يامنصور فافعل شيئا يجعلنى أشعر بالحياة فى كنفك        

عجزك الجسدى الطارىء اليؤرقنى أبدا فأنا واثقة من زواله         

تخلـص  ..ولو بعد حين ،أما عجزك اآلخر فهو الذى يعذبنى        

 .."منه يا منصور وافعل شيئا

 !انتهى اعترافها بإدانتى  ..

من مـرة أخـرى ليواصـل تهجمـه         ثم عاودنى مؤ  

 :االستفزازى على قائال 

لقد عجزت فى كل شئ بحياتك و لم تفلح اال فى            -

 .شئ واحد

 ما هو ؟ -

 قتلى -

 يابنى هذا قضاء اهللا -

ال تتماحك فى االله فأنت ال تعرفـه اال حـين            -

 .تريد



-١٢- 
 :على غير توقع منى جاءتنى الرسالة اآلتية

د حدث سوء فهم    لق.معذرة لتأخرنا فى االتصال بك     [

كان  الرجل الذى .غير مقصود بخصوص لقاء اللؤلؤة الزرقاء     

قادما اليك فى تلك الليلة دهمته عربة طائشة يقودهـا شـاب            

قـال  .مخمور بصحبته مجموعة صاخبة من الفتية والفتيـات       

بعضنا انه قتل عن قصد وأن الشـباب المخمـورين مجـرد           

إن هناك مـن    .لعمدتمثيلية متقنة الستبعاد أى شبهة فى القتل ا       

يتقصى أسرارنا رغم حرصنا الشديد على السـرية حمايـة          

عموما هذا أمر متوقع سلفا ومعمول      .ألرواح أتباعنا ومريدينا  

انهم المستفيدون من الوضع الراهن والذين يتمنون أن        .حسابه

سـوف يجـد    .يبقى الحال على ماهو عليه وإال كانت نهايتهم       

وطد عالقتـك   . على عقب  جديد فى حياتك وربما تنقلب رأسا     

به وتعاون معه قدر استطاعتك فهو منا ونحن منه،وإياك أن          

راد والقـيم   ـر فنحن أغنياء بالكثير من األف     ــتظن بنا الفق  

يا إللغـاء قـانون الطـوارىء       ـنريد أن نعمل سلم   .واألفكار

اء على  ـونظام انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق االستفت      

ومة ـميا على تجديد دماء الحك    ا نعمل سل  ـفرد واحد،كما أنن  



هناك مئـات   .واألحزاب وعلى وجود أكثر من نائب للرئيس      

ـ        ــمن الكت  ا ـاب والمفكـرين المخلصـين يتبنـون آراءن

ومبادءنا وينشرونها فى الجرائد ويتحدثون عنها فى المنتديات        

ـ      ـكم.المختلفة ا نراسـلك   ـا أننا نراسل كبار المسئولين مثلم

شاريعنا إلصالح أحوال البالد مكتوبة     ا وم ـفنبعث لهم بأمانين  

بوضوح اليحتمل سوء الفهم،وجميع رسائلنا موقعة كالمعتـاد        

باسم جماعتنا،ونحن فى النهايـة واثقـين مـن توفيـق اهللا            

العبرة بموقفك منا بعـد ظهـور الرجـل الجديـد           ..ورعايته

والوضع الجديد،فقد تنصرف عنا الى شأنك الخاص بعـد أن          

قلبك،وهذا ماال نتوقعـه منـك علـى        تعاطفت معنا بفكرك و   

 .]انسان نبيل-بكل أخطائك وسلبياتك-األرجح فأنت

أعدت قراءتها عدة مـرات     .قرأت الرسالة بنهم شديد   

يغمرنى مزيج متناقض من الفرحة والدهشة والقلق والحماس        

 .والبرود والشك والتصديق

الجماعة تصفنى بالنبل من بعد جبن،ومحمد العـالم        

 عادى ويقول انه يشرف بى،ومصـطفى       يرى فى شيئا غير   

الزوربا يقول ان قلبى بحاجة الى عمرة صيانة شاملة،أما أنا          

فال أعرف مصيرى مع هذا الوجه الجديد الذى يطـل علـى            



حياتى بمالمحه الهادئة العذبة الشاردة المشعة بهالة غامضـة         

،فالبـد  ]هو منا ونحن منه   :[تقول الرسالة فى وضوح   .من نور 

 .لجديد الى بغير جدالأنه مبعوثهم ا

 ياسيد منصور أنت نموذج مثالى لمن يطلق عليهم        - 

 ".ظالمى أنفسهم"

ما من كلمة يقولها هذا الرجـل إال وتشـد انتبـاهى            

 .وتستثير يقظتى التامة

 كيف؟- 

 انك تدعى الجهل وأنت تعرف- 

 أنا الأعرف ماذا تقصد تماما- 

لقد أثبت نجاحا فائقا فى عملـك التجـارى رغـم          - 

اختالف تخصصك،وأثبت عفة رائعـة فـى نفسـك رغـم           

احتياجك،ووعيا شديدا بهموم وطنـك رغـم أنـك التعمـل           

 .بالسياسة

تساقطت كلماته على روحى كقطرات مـن نـور         ..

 .ذهبى تغسل أدران القلب وتضىء النفس بإشراقات األمل

 ولكن كيف توصلت الى هذا كله؟- 

 لم يجب عن سؤالى وإنما واصل حديثه



صك شىء يدعوك الـى االعتـزاز بنفسـك         الينق- 

 والكف عن إنزالها دون قدرها

 وكيف عرفت هذا أيضا؟- 

 اننى قارىء أعين وقلوب- 

 !نعم؟- 

دخلنا فى الخرافات والهواجس والعجـب فـنحن        ..

لكن هذا الفكر الحدسى يتناقض مع فكـر الجماعـة          !..شرق

المتطور كما فهمته واستوعبته مـن رسائلهم،فضـال عـن          

 . مع منطق رجال األعمال وطبيعة شخوصهمتناقضه

أنت انسان شديد الذكاء والحساسية فالبد أن تفهـم         - 

 ماذا أعنى

كالمك هذا اليستوعبه اال متصوف وأنا أبعد مـا         - 

 أكون عن ذلك

بل ان هناك قوة كاسحة تكمن فى روحك يمكنهـا          - 

أن تحتوى ما فوق ذلك،لكن المشكلة أنك تقمعها،ولهذا أقـول          

 ..م نفسك فقد قرأت عينيك وقلبكانك ظال



ذو الوجـه   "العالم"أى قوة تلك التى يتحدث عنها ذلك        

فليسأل عنها حنـان    .انه مسكين !..الشبيه بوجه السيد المسيح؟   

 .حتى تنبؤه بأن تلك القوة تستحيل على الفراش الى عدم

الحق انى الأجد فى نفسى كـل هـذه الصـفات           - 

 الخارقة

 ها من حلهنا مكمن أزمتك ،والبد ل- 

البيت .قدم لى أفخم الطعام والشراب    .دعانى الى منزله  

صومعة عاشق للحيـاة القصـر رجـل        .أشبه بجنة صغيرة  

جياة تخيم عليها الطمأنينة ويسودها الحـب وتظللهـا         .أعمال

اسـتبعدت أن تكـون     .الولد له والبنـت   .المودة ورقة الطباع  

جميل عود  ..محبته نوعا من التبنى فعمرنا متقارب الى حد ما        

قابع فى ركن من األركان محلى بالصدف،يقول انه يعـزف          

لكن لماذا هـذا كلـه      .أعجبنى تعبيره .عليه حين تجوع روحه   

وهل وضعت الجماعة هذا الرجل فى طريقى ألبـدأ معهـم           

 !..المسيرة أم وضعه اهللا؟

ستسافر معى فى جولة كبيرة بعدة دول أوروبيـة         - 

 .لمعاينة بعض المصانع

 ..لم هذا كله ومن أنا؟؟.. من أعماقىتهزنى الفرحة..



 وما هو دورى فى هذا الشأن على وجه التحديد؟- 

ستكون مدير أعمالى وباللغة التـى       "البزنس" بلغة- 

 .أحبها ستكون فأل الخير الذى أستبشر به

قلت له  .أردت أن تكون األمور واضحة منذ البداية      ..

 :بصدق شديد

يجـب أن   .خطأيبدو أنك فهمتنى    .اسمع ياعالم بك   - 

 أنبهك منذ البداية

 بماذا تريد أن تنبهنى؟ - 

ان صلتى باهللا ليست بتلك القـوة التـى تجعلـك            - 

 .أنا انسان مشتت الفكر ضعيف اإليمان..تستبشر بى

 :قال بانفعال

انه يحبك كثيرا ولكنك فى غفلة عـن        .تقل هذا  ال - 

 نعمته

 سأظل أسألك كيف عرفت هذا - 

  أعين وقلوبقلت لك اننى قارىء - 

 :قدم لى علبة مغلفة وقال لى

 تفتحها اال فى بيتك ووسط أسرتك ال - 

**** 



فتحت حنان فمها على اتساعه وصاحت وهى تشهق        

 ضاربة صدرها بيدها

 !ماهذا كله؟ - 

بـداخلها  .العلبة محالة بالصدف صنعت فى سـورية      

احداها من فئة المائـة     .حزمتين سميكتين من األوراق المالية    

 .واألخرى من فئة العشر دوالراتجنيه 

 من أين جئت بهذه األموال يا منصور؟ - 

التسألينى كثيرا فذهنى معذب بالمجاهيل تائه فى        - 

 كثرتها

 ولكن البد لى أن أعرف - 

 سأحكى لك كل شىء أعرفه أو أظن أننى أعرفه - 

قال لى انها مجرد بضعة آالف ال أكثر وأن اهللا قـد            

طاقة تحمله وحده، وما هـذه اآلالف       أفاض عليه بخير يفوق     

اال دفعة مقدمة بمناسبة ضرورة االستعداد للسفر،أما مرتبـى         

 :وقالت حنان..فسيكون خمسة آالف جنيه فى الشهر

تستطيع اآلن أن تزور أشهر األطباء فى مصـر          - 

 أو فى الخارج عندما تسافر



تعجبت ألن هذا األمر كان أول شىء يخطر ببالهـا          

الخطير غير المبرر فى حياتنا،وكأن كل ماعداه       بعد االنقالب   

لكنى قلـت   ..من أمور أخرى قد تضاءلت أهميتها أو انعدمت       

 :لها فى حسم

 ضعى العلبة بجانب الفراش وتعالى - 

وكانت تأوهاتها ممتزجة بصـرخات وشـهقات       ... 

 :وهى فى ذروة النشوة صائحة فى شبق

ــاحبيبى  -  ــول ي ــر معق ــول  ..غي ــر معق غي

 ف حدث ذلك؟كي..يامنصور

اننى الأفهم هـذه    :سأظل أردد هذه العبارة ماحييت    …

 !الحياة

هل من المعقول أن يزول العجز لمجرد توافر بضعة         

هذا !..أوراق لدى العاجز بعضها جنيهات وبعضها دوالرات؟      

لو صح  .العجز إذن شخصى بحت وال عالقة له بالعجز العام        

رض الوطن  هذا االستنتاج فإنى أستحق لقب أكبر نذل على أ        

ولو صح هـذا االسـتنتاج النعـدمت     ..عن جدارة واستحقاق  

 .جدارتى بأن أكون عضوا فى الجماعة



  ليس هناك سبب لموت مؤمن غير انها مشيئة مـن          

الشـىء  "أما الجماعة فربما كانـت حلمـا ب       .خلقه واسترده 

 !آه..وأما أدهم جبريل..الذى لم ينقطع مدده حتى اآلن"اآلخر

واره فى الطائرة المتوجهة الـى      سألته وأنا جالس بج   

 :ميونيخ

أال تريحنى ياعالم بك وتبرد على قلبـى بإفشـاء           - 

 السر؟

 أى سر يامنصور؟ - 

 الجماعة التى تنتمى اليها..الجماعة - 

 وكيف عرفت ذلك؟ - 

 هم الذين أخبرونى - 

 ألك اتصال بالصوفية وتدعى بغير ذلك؟!.عجيبه - 

 !!..صوفية؟؟ - 

كيف عرفت بانتمـائى الـى جماعـة        وإال ف  نعم، - 

 الشاذلية؟

دارت الدنيا برأسى وعـاودنى الشـعور بالتوهـان         

ان كان صوفيا فكيف سهل عليه أن يغرينى يومـا          .والتشتت

 بتقديم رشوة لى؟



 أنا ال اقصد هذه الجماعة - 

 :قال ضاحكا

 ألم أقل لك انك ظالم نفسك؟ - 

أمام ارتباكى وترددى رأيـت أن أغيـر موضـوع          

يث بصفة وقتية حتى أعثر على مدخل جديد مـع هـذا            الحد

 :سألته.الرجل غريب األطوار الذى يظننى وليا من أولياء اهللا

 هل قرأت جرائد اليوم؟- 

 نعم وال جديد كالمعتاد- 

 بل ان هناك جديدا وهاما- 

 ماهو؟- 

لقد صرح رئيس الجمهورية فى حديثـه لـرئيس         - 

لو حدث فـى بـالد      االذاعة بأنه التوريث للحكم فى مصر و      

 أخرى

 أحسن صنعا فقد أبرأ ذمته أمام الشعب- 

ليته يحسم أمورا أخرى مثـل تغييـر الحكومـة          - 

 الفاشلة وتعديل نظام انتخاب رئيس الجمهورية



وليته يلغى قانون الطوارىء ويعين نائبا للـرئيس         -

 حكما بين األحزاب،وبذلك يدخل التـاريخ       يكتفى بأن يكون  و

 .من أوسع أبوابه

أصابتنى دهشة فائقة وأنا أسمعه يردد نفس أمنياتى        ..

وأمنيات كل مصرى،بل انه يكاد يردد حرفيا نفس مبـادىء          

 .الجماعة التى جاءت فى رسالتهم األخيرة

  تشجع يامنصور وادخل فقد فتح لك البـاب علـى          

ربما أراد ذلك   ..انه اليريد أن يعلن عن نفسه اآلن      .مصراعيه

أعلمه بأننى متفهم لنواياه تفهما     لكن يجب أن    .فى وقت الحق  

 .تاما

 لقد فهمت اآلن كل شىء- 

 ماذا فهمت يامنصور؟- 

 :أمام دهشته الشديدة تراجعت فى تأدب كاذب قائال

 أقصد اننى فهمت مبادئك الوطنية- 

 .دعنا نتحدث اآلن فى العمل..الحمد هللا انك فهمت- 

وقال لى مؤمن إنه يقضى وقتا ممتعا فـى البـرزخ           

 الشيخ أحمد ياسين شهيد المقاومة الفلسطينية والقـس         بصحبة

عبدالحميد شتا شهيد وزارة الخارجية المصـرية والـرئيس         



اسحاق رابين قتيل العنصرية الصهيونية ، و أنهم يتسامرون         

بأرواحهم فى محبة ووداعة ، وكأن ما حدث لهم فى الـدنيا            

ما عبثيا  وما أحدثوه فيها لم يكن شيئا مذكورا ، أو أنه كان حل           

ال معنى له ، ومن ثم فإنه نصحنى فى وقار أكبر من سـنّه              

بأن أحترم نفسى ، فتعجبت مرة أخرى لتطاوله علـى بهـذه            

 – وهو الذى كان فى غاية األدب والرقة قبل موته           –السهولة  

 .وقلت له تأدب يا ولد فانفجر فى الضحك واختفى

**** 
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 عن يمين الصفر،    أخيرا نجحت فى فعل شىء إيجابى     

فبعد استتباب األمن الجنسى مع حنان بسبب علبـة صـدفية           

تحوى أوراقا مالية هبطت من السماء بمحض صدفة،وطدت        

صداقتى بإيمان فأفصحت لها عما تساءلت عنه من أسـباب          

شرودى وغموض نظراتى وصمتى الطويل، ليس من بـاب         

الصداقة فحسب،وإنما بدافع قوى من حب استطالع لوجهـة         

 :نظر الشباب فيما يجرى من حولهم،وسألتها يوما

 مارأيك يا إيمان فى حال البلد؟- 

 من أى ناحية يا أبى؟- 

 أريد أن أطلع على رؤيتك العامة كدارسة للقانون- 

دخــل قــومى .الحالــة غيــر مطمئنــة بــالمرة- 

نظـام  .اقتراض وديون متراكمة داخليـة وخارجيـة      .اليكفى

أعضاء حكومة ونواب شعب    .انتخابات مزورة .سياسى متهالك 

رجال أعمال يهربون مئات المليارات مـن أمـوال         .فاسدون

قيود على الصحف واألحزاب والحريات     .الشعب الى الخارج  

والمظاهرات ،والداعى للمزيد فأنت تعرفه،أما عن ارتفـاع        

 .األسعار فاسأل أمى



 أهذا رأيك الشخصى؟- 

نحن انه رأى الغالبية العظمى من شباب الجامعة،ف      - 

النتحدث كل يوم اال عن هذه المصائب حتى أصبحنا نـرى           

 .المستقبل أمامنا سوادا فى سواد

  رغم انتباهى لكل ما قالته اال اننى توقفت طـويال          

تذكرت يوما كنت أشاهد فيه نشرة األخبـار        .أمام المظاهرات 

فى قناة فضائية عربية وأنا جالس على فراشى مسترخ تماما          

وبيدى سيجارة،وإذا بمشهد يصفعنى فى     وأمامى فنجان قهوة    

أربعة من الضباط والمخبرين ينهالون جميعا بالعصى       ..عينى

الغليظة واأليدى واألقدام فى قسوة بالغة على شـاب بعينـه           

كانـت  .حتى سقط محطما على األرض والدماء تنزف منـه        

مظاهرة سلمية تعارض نية األمريكان الستخدام القوة ضـد         

عة تعلن أن هذه االشتباكات تـدور اآلن        فوجئت بالمذي .العراق

أنا أجلس مسـترخيا    .بين البوليس وشباب جامعة االسكندرية    

فى بيتى وال أدرى شيئا عما يدور حولى من دنـس إال مـن    

عـدت بالمؤشـر الـى القنـوات        .قناة فضائية غير مصرية   

المصرية األولى والثانية والخامسة ألشاهد نشـرة األخبـار         

ولكن الحـس والخبر،وكـأن هـذه       وأعرف حقيقة مايحدث    



األحداث التى تبعد عن بيتى بمقدار ثلث ساعة بالسيارة تقـع           

المثير للضحك أن مذيعة هذه الدولة الصغيرة       .فى كوااللمبور 

له تستجلب   ذات الحكم القبلى المتخلف والشعب الذى الصوت      

آه .متحدثا عربيا ليتحسر على انعدام الحريـة فـى مصـر          

كم فنحن بحاجة مؤسفة الى االرتـداد       لكن الحق مع  !..ياغجر

ما أشبه المستبد   :"قرنا من الزمان الى الخلف لنسمع من يقول       

فى نسبته الى رعيته بالوصى الخائن القـوى علـى أيتـام            

أغنياء،يتصرف فى أموالهم وأنفسهم كمـا يهـوى مـاداموا          

قاصرين،فكما أنه ليس من صالح الوصى أن يبلـغ األيتـام           

الح المسـتبد أن تتنـور الرعيـة        رشدهم،كذلك ليس من ص   

بالعلم،واليخفى على المستبد أن ال استعباد مالم تكن الرعيـة          

عبـد الناصـر    "..حمقاء تتخبط فى ظلمات جهل وتيه وعماء      

يامسكين كنت تريد أن تتوحد مع هؤالء الناس فقتلوك،وحين         

تجاهلهم خليفتك البراجماتى الداهية اتهموه بالخيانة والعمالـة        

أمـا حـين    "..شلت يداك ياسادات  "ميكروفوناتهموصاحوا فى   

جاءت البوارج وحـامالت الطـائرات والمـدافع والقنابـل          

 المحرمة دوليا والصواريخ والدبابات األمريكية والبريطانية،     



فإنهم قدموا لها قواعدهم طواعية ليضـربوا منهـا العـراق           

 .ويدكوها دكا ثم يحتلونها ويذلون شعبها

 :  سألتها بصراحة

 رأيك فى الجماعات االسالمية؟ما - 

 انها غابة من المتناقضات المتشابكة-  

 كيف؟- 

منهم من يكفر الدنيا بأسرها ويرون فـى أنفسـهم          - 

 أصحاب الحقيقة الواحدة المطلقة،ومنهم السلفيين المتحجرين،     

ومنهم المسالمين الوسطيين،غير انهم جميعا يربطون الـدين        

دون أن   "  هـو الحـل    االسـالم  " بالدولة ويرفعون شـعار   

يوضحوا لنا كيفية هذا الحل،وأشهد أنهم ذوو قدرة هائلة على          

 .التنظيم والتخطيط

أراك تصلحين جيدا للعمل بالسلك الديبلوماسى يـا        - 

 إيمان

 :ثم سألتها فى اندفاع صبيانى

 ماذا تفعلين لو كنت مكانى؟- 

 فيم أفعل؟- 

 فى الواقع الذى نحياه- 



 فعله كمساهمة منى فى تغييرهافعل ماأستطيع أن أ- 

أنا لم أستطع أن أغير واقعى منـذ سـرق أدهـم            - 

 جبريل وظيفتى فكيف أغير الواقع العام؟

لو غير كل انسان واقعه الى األفضل لتغير واقـع          - 

 المجتمع كله

يقول الكتبة والفريسيون المعاصرون فى أحـاديثهم       ..

افـة،وما  ومقاالتهم ان شباب اليوم تافه ضحل مفرغ من الثق        

فكر منطقى مرتب اليخلو من جـرأة       ..سمعته يقول بغير ذلك   

ودعوة صادقة للتغيير،واتخذت قرارا بكتابة شكوى الى السيد        

رئيس الجمهورية الذى يخيل الى اننـى التقيـت بـه مـن             

على أيـة حـال شـكرا       .أحالها مكتبه الى مدير الجامعة    .قبل

 مـدير   لكنى عدت الى الـدائرة الجهنميـة بـين         الهتمامهم،

الجامعة وعميد الكلية فلم يبق أمامى اال أن أقتل أدهم جبريل           

من قبل كما قتلت وسيم     " الشىء اآلخر "الذى سبق أن قتلته ب    

هكذا حين تدق ساعة الفعل     .وحتى هذه التفيد أيضا بشىء    ..بك

أشرب نزيف قلبى    .أقف أمام نفسى عاريا أرتجف فى رعب      

قت العبارة والمفر من    وال أفعل شيئا،فكلما اتسعت الرؤية ضا     

تجاوز محنتى الفردية الى المحنة العامة وال طريق الى ذلك          



غير طريق الجماعة،ولكن حتى هذا الطريـق أراه مسـدودا          

 .أحيانا متشعبا ملتويا يلفه الضباب والغموض أحيانا أخرى

**** 
 

 

 



-١٤- 
كلفنى العالم بمهام إدارية متعددة انجزتهـا بشـغف         

مصـطفى الزوربـا يـرفض      .د السفر ونجاح حتى حان موع   

محمد العالم يتفق   .الخمر تماما ويلعن شاربها وحاملها وساقيها     

معى فى أن كأسين من النبيذ أو الويسكى قد يصلحان المعدة           

ويوسعان الشرايين ويجلبان شيئا من البهجة دون اإلضـرار         

 .بأحد أو بالنفس

  ..مقفـرا    كان منظر القاهرة مـن السـماء كئيبـا        

ة من المبانى محاطة بصحراء صفراء جرداء مـات         مجموع

والعزاء للـنفس أو الزقـاق أو        ..فيها اللون األخضر ودفن   

 .المدينة أو كوكب المريخ

  فى الطائرة رأيت األرض من السـماء صـغيرة         

أمام هذه الرؤيـة انكمشـت      .ضئيلة،أما البشر فال وجود لهم    

سـبب  همومى وتضاءلت وأيقنت أن نهاية العالم لن تكـون ب         

جريمة أدهم أو عجزى عن التوصل الى الجماعة أو ازدحام          

األرض بأذناب المنافقين أو حلم محمد العالم بأن يكون طلعت          

 .حرب مصر الجديد



  مع أول كأس تجرعتهـا فـى الطـائرة انسـابت           

الطمأنينة فى كيانى واسترخت أعصـابى فشـعرت براحـة          

ثـم  تذكرت الصندوق المصدف والراتـب الكبيـر         .وسعادة

صياح حنان فى شبق وهى فى ذروة نشوتها فاكتملت دائـرة           

سعادتى بالطمأنينة والسكينة والرضا وراحة البال وقلت اننى        

 .لم أعد أريد شيئا من هذه الحياة أكثر مما أصبت منها

  راحت المضيفة تشرح للركاب كيفية استخدام طوق       

 أى نجـاة أيتهـا  ..النجاة فى حالة حدوث طارىء القـدر اهللا     

الحسناء لو شاء القدر لعلبتك المعدنية الجميلة أن تسقط لخلل          

أيـن ذلـك الكـائن      .الخلل وثيق االرتباط بالسقوط    !.طارىء

الخرافى الجبار الذى سيمكنه وعيه وتسعفه أعصابه ويطيعه        

عقله حينئذ على اتباع تعليماتك الساذجة بشد تلك السترة وفتح          

 !..ذلك الزر والنفخ فى هذا الشىء؟

هى اال قطرة ضئيلة من محيط كونـك         إن ..ياأهللا    

العظيم تبدو لعينى المنبهرتين بشوارع المعة وسماء ممطرة        

ووجوه بيضاء ومبان رائعة الشكل والتنسيق،أما الورود التى        

وما أبعد الفارق الشعورى الوهمى      تزين الشرفات فما أبدعها،   

 .بين كون اإلنسان افريقيا وكونه أوروبيا



اتى األولـى أدوس بهـا علـى أرض         هاهى خطـو  

أنا فـى شـوق     .الحضارة السائدة والمنتصرة فى هذا الزمان     

برترانـد  "شديد لرؤية هؤالء الناس الـذين نـادى مفكـرهم         

بفكرة إنشاء حكومة عالمية لها سـلطة فعالـة تجعـل           "رسل

آرنولـد  " والذين قال مؤرخهم   الحرب مستحيلة فى المستقبل،   

 ر عالمى قد يبدو اكثر جمـاال      بأن أى مشروع لدستو    "توينبى

 ومفكـرتهم  القوميـة،  لـم نتشـبث بالسـيادة      من الواقع ما  

التى أسست مذهب الجوهرية والتى تنادى بالتخلى        "سوندارى"

 ..عن طقوس العبادات الثالثة مادام جوهر األديـان واحـدا         

كيف " :الذى تساءل فى غل وتعصب قائال     " هنتنجتون" واخيرا

هـؤالء  ."ن مالم نكره ما ليس نحن؟     يمكننا أن نحب ماهو نح    

الناس الذين اخترعوا الكمبيوتر واالنترنت يثيـرون حسـدى       

وإعجابى فى آن واحد،فنظامهم العام اليعرف الخلل أو العجز         

 .أو العبودية

**** 
الصناعية بالسويد كـان البـد أن        القرى   فى احدى 

أتوجه الى قسم الشرطة إلنهاء إجراءات تخص إقامتى هناك         



عة أيام ريثما ينتهى محمد العالم مـن معاينـة بعـض            لبض

 .المصانع الكيمائية التى ينوى شراء واحد منها

 توجهت الى العنوان المكتوب ووقفت حائرا مشتتا إذ        

" الفـيالت "لم تلمح عيناى فى هذا المكان غير مجموعة مـن   

لم أجد احدا يدلنى علـى      .الجميلة المحاطة بالزهور والحدائق   

غير معقـول أن    .ارع خالية من المارة المترجلين    القسم فالشو 

كان من الطبيعى أن     ".الفيالت"يكون القسم بداخل احدى هذه      

 أرى على بابه جنديا واحدا علـى األقـل واقفـا بالسـالح،            

 المساعد بقسم الجمرك،   "مرسى"وبالداخل نظيرا أنيقا للصول     

وبالداخل ضابطا نوبتجيا يتعامل مع الناس برقـى وتحضـر          

دخلت المبنى متشككا طبقا للـرقم المكتـوب         .ن استعالء ودو

كانت بيـدى   .استقبلتنى فتاة جميلة ترتدى زيا مدنيا   .بالعنوان

وكانت موسيقا هادئة تنساب فـى أرجـاء         سيجارة مشتعلة، 

 :سألتها فى دهشة .المكان

 هل هذا هو قسم الشرطة؟- 

 أجابت بابتسامة عذبة

 هو..نعم- 

 :ئر وقالت بأدب جمثم أشارت الى منفضة سجا



 التدخين ممنوع هنا..من فضلك- 

أطفأت السيجارة وسألتها عـن الضـابط المسـئول         

 :فشكرتنى على اطفاء السيجارة وقالت

 أية خدمة أقدمها لك- 

أوضحت لها مطلبى المتعلق باإلقامة فأخذت جـواز        

ألقـت   صغيرة، "كارتة" السفر وفتحت درجا استخرجت منه    

وفى أقـل     اطلعت على جواز السفر،    عليها بنظرة فاحصة ثم   

 :من دقيقتين وضعت خاتم القسم عليه وقالت لى

 أهال بك فى السويد- 

توقفت قليال فى حيرة إذ لم أستوعب أن األمـر قـد            

انتهى وأن على أن أغادر المكان،فابتسمت لـى مـن جديـد            

 :وقالت بلطف ساحر

 هل تريد أن تشرب قهوة؟..انتهى موضوعك- 

تعال وتفرج ياحضـرة الصـول      .شكرتها وانصرفت 

مرسى فقد اكتشفت أن دائرة سعادتى المكتملة وهم كبير،وأنه         

قد آن األوان لقارىء األعين والقلوب أن يكشف لى عن نفسه           

فأطلق العنان ألمنياتى التى أرغب فى البوح بهـا للجماعـة           

على رأس هذه األمانى    .ومطالبتهم بتبنيها والعمل على تحقيقها    



حترام المواطن ومعاملتـه إنسـانيا فـى كـل          تأتى مسألة ا  

تلك المسألة التى تأججت فـى      ..موقع،خاصة بأقسام الشرطة  

صدرى كرغبة ملحة لحظة زيارتى لقصر الملك والملكة فى         

لمحنـى   .بالمدينة القديمة فـى اسـتوكهولم      "سلسن"ضاحية  

إذ اليمكن التمييـز     جميل الشكل والملبس،  -أو جندى -ضابط

فأدى لـى تحيـة      الضابط والجندى هناك،  بسهولة بين هيئتى    

عسكرية كاملة ظننت أنه يؤديها لرتبة أكبر منه تـأتى مـن            

خلفى،لكنى حين نظرت من حولى لم أجد أحدا غيرى فسألته          

 :قال لى.عن سبب هذه التحية

 ان مالمحك تؤكد أنك أجنبـى قـادم لزيارتنـا،          - 

 ووظيفتى هنا كخادم للشعب أن أسألك هل من خدمة أؤديهـا          

 اليك؟

أخبرته بمقصدى فقادنى الى مدخل القصر وسـلمنى        

للمسئول وحيانى مرة ثانية ثم سألنى فى حياء شديد عن موقع           

أخرج من جيبه   .مصر على خريطة العالم ألنه لم يسمع عنها       

مـن العـالم     "أم الدنيا " أشرت له على موقع   . خريطة قديمة 

ندى أو  أطالب بأن يعظم الج    واهللا أنا ال   ..فشكرنى وانصرف 

أطالبه فقط بـاحترامهم ألنـه       .الضابط المواطنين فى مصر   



اليتميز عنهم اال بكونه خادما لهـم يتقاضـى راتبـه مـن             

الضرائب المستقطعة من رواتبهم،وألنه المبرر على االطالق       

هـذا مـا    ..ألن يتسلط عليهم متوهما أنه األعلى وهم األدنى       

ه الى الجماعة   سأطلبه من العالم بعد أن يشترى مصانعه لينقل       

لكن الى متى سأنتظر ومفاوضات البيـع       .لحين أن ألتقى بهم   

 ..لم ال أطرق الحديد وهو ساخن؟ .والشراء تطول

  ونحن نتناول الغداء فى مطعم دنماركى شـاهدت        

نقابـات  !!..آخر ماخطر ببالى أنـه مظـاهرة       منظرا غريبا، 

العمال أصدرت أمرا بالتظاهر ضد أصحاب العمـل الـذين          

العمال يرفعون الالفتات ويسيرون فى      . رفع األجور  رفضوا

مجموعات متراصة يحرسهم البوليس من الجانبين ويتبـادل        

لكن  كل هذا جميل ورائع،   .أفراده معهم الحديث واالبتسامات   

أكثر ما فى المشهد من إثـارة هـو أن تصـحب الموسـيقا              

فقد كانت مجموعة من المتظاهرين تدق الطبـول         المظاهرة،

 .ى المزامير والحول وال قوة اال باهللاوتنفخ ف

  لم أستطع أن أمسك بنفسى فسألته مباشـرة وقـد          

 :فاض بى الكيل من صمته

 هل سمعت عن جماعة مكافحة العجز والدنس؟- 



 نعم- 

 ..أخيرا تحقق الحلم

 هل لك عالقة بها؟- 

 انها على عالقة وثيقة بقطاعات كبيرة من الشعب- 

 كيف؟- 

  الى الناسمن خالل رسائلهم- 

 هل وصلتك منهم رسائل؟- 

 العديد- 

 وهل عرفتهم؟وهل التقيت بهم؟- 

لم أفكر فى ذلك فوقتى اليسمح،فضال عـن أنهـم          - 

 اليكشفون عن أنفسهم

 هل تقبل؟..فلنفترض أنهم دعوك للقائهم- 

 .ال فى السياسة"البزنس"ياحبيبى أنا أعمل فى - 

فيه خالل مفاوضاته مع أصحاب المصانع كنت أرى        

شخصية أخرى غير تلك التى عرفتها عنه،فهو هنا عقالنـى          

دقيق حصيف مادى شكاك متوجس دؤوب حتى يحصل على         

 . مبتغاه



ولكن أال يهمك تغيير الواقـع المتـردى الـذى           - 

 نعيشه؟

يهمنى بالطبع ولكن كل ميسر لما خلق له،وأنا لـم        - 

 .أخلق لتأدية هذا الدور فى الحياة

ولكن لـم اليكـون     ..ن جديد هو يتملص منى م    ها..

لو كان األمر كذلك فإن هـذه الجماعـة         ..صادقا فيما يقول؟  

لماذا يتهربون من   .تتالعب بى وتسخر من شخصى وقدراتى     

مواجهتى وعندى الكثير ألقوله لهم وألفـت أنظـارهم الـى           

 !خطورته ماداموا يتشدقون بمقاومتهم للعجز والدنس

**** 
 آخر بسهولة انتقالى    يتنقل العالم من بلد أوروبى الى     

حلمـه الـوطنى بمصـر       .من مسكنى الى مسكن مجـاور     

الصناعية هو الوهم الذى يجلب له السعادة ويبذل من أجلـه           

مفهومه للنهضة قائم على تفضـيل العلـم         .الغالى والرخيص 

سمعته مرة يلعن الحكومة ألنها أهملت مشروع        .على ماعداه 

يث اكتفى رئـيس    الدكتور زويل للتنمية العلمية فى مصر،ح     

الوزراء بوضع حجر أساس المشروع وهو يبتسم ابتسـامته         

الشهيرة لسبب أو لغير ما سبب،ثم انتهى األمر علـى ذلـك            



حتى التهمت المشروع من مصر دولة عربية أخرى شرعت         

 .فى تنفيذه على الفور

  منتجاته الصناعية فى مصر تتمتع بسـمعة قويـة         

فاع أسعارها،لكنه اليعبـأ    غير أن مايعيبها فى السوق هو ارت      

بذلك إذ يبرره بارتفاع جودتهـا وتفوقهـا علـى نظيرهـا            

المستورد مالم تتساوى معه،لهذا فهو يضن ببيعها لغير مـن          

لقـد تأكـدت    .يقدرها حق التقدير مهما بلغت ضآلة ربحيتـه       

رغم براعته فى المفاوضات المالية كمـا لـو كـان           -تماما

ولقد ضاعف هذا   !.. بالمرة أن المال عنده اليعنى شيئا    -يهوديا

هـذا  ..من حيرتى فى فهم طبيعة شخصه الغنية بـالمتغيرات        

الرجل الذى اليرى المجد االنسانى إال فى ازدهار الصـناعة          

تعجبت كيف  .أوضح لى أنه لم يدفع رشوة لموظف فى حياته        

يكذب على بهذه الجرأة وهو الذى كشف لى عن نفسى حـين            

فهـم مرمـاى    .ذا األمر فاتحته عن بعد فى ه    .رفضت رشوته 

على الفور وكان تفسيره أن مايدفعـه لمـوظفى الحكومـة           

والقطاع العام إن هو اال صدقة محسوبة بكسر الجنيه كنسبة          

عامة من مجمل أرباحه،وذلك لشدة تعاطفه معهـم وإشـفاقه          



وأخيرا صرح لى   ..عليهم وإحساسه العميق بمعاناتهم المؤلمة    

 :بوضوح

 كنت أختبركأما أنت بصفة خاصة فقد - 

 لماذا؟- 

 ألنى كنت واثقا من رفضك- 

 ومادليلك؟- 

يقينى من أن وساختك من خارجك فقط،أما الداخل        - 

 فناصع البياض

**** 
القبرصية لها سحر خاص وشـعبها       "بافوس"   مدينة

حين فهم سائق التاكسـى مـن        .معجون بفن اجتذاب السياح   

ان  -بيـة رغم أنه اليعـرف العر    –حوارى العابر مع العالم     

فوجئت به فى المساء وبعـد انتهـاء         اليوم هو عيد ميالدى،   

الذى أقيم به ليقدم     "سيبراماريس" دورة عمله يحضر الى فندق    

 .لى باقة من الورد

  فى المطاعم يجلس معنا صاحب المطعم وزوجتـه        

واوالده يتحدثون فى أمور الدنيا ويطمئنون على جودة الطعام         

اوبون على خدمتنا بحب كبير يجعلنا      الذى أعدوه لنا،بينما يتن   



نشعر أنهم أقاربنا وأبناء عمومة حضارتنا وأن هناك صلةدم         

 .تربط بيننا وبينهم

  فى عشاء عمل مع مجموعة من أصحاب األعمال        

ذوى الجنسيات المختلفة الحظت أن محمد العالم يلقـى مـن           

ذا الجميع توقيرا ملحوظا لم أتبين أسبابه حتى اآلن، اللهم اال ا          

كان السبب أنه يصر على دفع الحساب فى كل مرة مهما كان           

والحق أننى قررت فى تلك الليلـة أن أريـح ذهنـى            ..باهظا

المكدود من أية محاولة لفهم أى شـىء،فقد كانـت موسـيقا            

زوربا اليونانى تجلجل فى المكان وكان القبارصة يرقصـون         

غير أن أكثـر مـا أثـار         .بنشوة وحب وقوة وفرح مجنون    

شتى وانتباهى وفضولى هـو مشـهد تكسـير األطبـاق           ده

ذلك التقليد الذى سمعت عنه ولكنى أراه أمام عينى          ..الصينية

 .ألول مرة

  اليوم أشعر بالبهجة الخالصة وأفرح بشدة لوجودى       

لو كانت  ..على قيد الحياة حتى أرى ما أرى وأسمع ما أسمع         

ـ          ا حنان معى لفقدت وقارها وقامت لترقص معهم على زورب

 .ونصف



  إذن فهناك حياة أخرى ال أعرفها واليعرفها ماليين        

حياة التسمح بالتفكير فـى العجـز       .غيرى من القتلى األحياء   

 .ألنها مشحونة بالقدرة والحيوية والبهجة

 :  بعد أن انفض السامر قلت للعالم

 .البد أن هناك تنظيما معينا يقود هذه الجماعة- 

 :فاجأنى بقوله

 !دور دائما حول هذا الموضوع؟لماذا تلف وت- 

 ألنه أصبح شغلى الشاغل- 

عندما تندمج معنـا فـى العمـل ستنسـى هـذه            - 

 .الخزعبالت

 فى محله فخاليا جسدى يشكلها كيان       ظنهيبدو أن    ..

انتهازى يرفض السلطة وينحاز الى الجماهير،لكنه يـرفض        

فى الوقت نفسه أن يكون شهيدا لهـذه السـلطة بـأن ينـام              

أن يعذب بالنفخ والصـعق      أو فى سجن حقير،  " شالبور"على

لكنه يقبل أن يهادن السلطة ويسـعى فـى          .وانتهاك العرض 

تأكدت من صحة تصـنيفى     . الوقت ذاته الى مماألة الجماهير    

لنفسى حين حضرت اجتماعا ثقافيا إعالميا كبيرا عقد مؤخرا         



بالقاهرة قسم فيه أحد المتحدثين المثقفين العرب الى ثمانيـة          

 :واعأن

المثقف الحاذق الذى يتعـيش علـى رضـا النـاس           

واالنتلجنسى الناقد المنخـرط فـى مشـروع         والسلطة معا، 

جمعى،والنرجسى الذى يدعى فـى كـل وقـت أنـه قـال             

ذلك،والخبير الذى يقتصر دوره على تقديم المشورة أو الرأى         

فى حدود ما يطلب منه،والمدرسى الذى يروى دائمـا عـن           

نى اللوكاتشى الذى يبحث عـن تجـاوز        غيره،واإلشكالى بمع 

يعرف مسبقا أنه لن يطله،ناهينا عن األرزقى الذى يكـرس          

همه فى اإلفادة من االمتيازات الداعمة لمصـلحته،والعولمى        

 .المرتبط بالكومبرادور والشركات الكونية عابرة القارات

  فى ذلك اليوم انتهت اجازتى التـى طلبتهـا مـن           

فاتحت العـالم فـى     .د الى وظيفتى  الشركة وكان البد أن أعو    

حاولت أن  .أريده وال أجرؤ عليه   .االستقالة فعل إيجابى  .األمر

أقمع كل هاجس ألم بى عن خطورة ترك الوظيفة وما يترتب           

عليها من معاش فى المستقبل وضمان فى الحاضـر يحققـه           

عبودية الوظيفة تقتل الطمـوح     . راتب ثابت مهما بلغ هزاله    

هذا ما كانت تقوله حنان قبل       . والتجديد والرغبة فى المغامرة  



الوظيفة قيـد يقيـدنى     .أن تستقيل من شركة وسيم بك الجبان      

بسالسل من تراث طويل عريض عميق متراكم مـن القهـر           

الفردى والجمعى والفكر الموروث،تكاتف الـزمن والموقـع        

والدين والحكام والتاريخ على تكبيلى به،فيقتلنى التردد بـين         

جام ويعذبنى الخوف ويستبد بى العجز عن اتخاذ        اإلقدام واالح 

قرار فأشعر بالضآلة والدونية، وبأننى ال أختلف كثيرا عـن          

حمار بوريدان لعجزه عن اتخاذ قرار باالختيار بين حزمتين         

متماثلتين من البرسيم موضوعتين على مسافتين متسـاويتين        

،فظل يتردد بينهما غارقا فى عجزه حتى مـات مـن شـدة             

 :قال لى العالم.الجوع

قبل أن أترك وظيفتى السابقة تـرددت مثلـك،وفى          "

ليلة دعانى لتناول العشـاء معـه صـديق يمتلـك مطبعـة             

فى تلك الليلة التـى ال      ..صغيرة،وقد أصبح مليونيرا فيما بعد    

أنساها لم يكن بجيبى سوى ثالثـة جنيهـات رغـم تـأنقى             

ـ          .الظاهرى دق كانت المرة األولى التى تطأ فيهـا قـدماى فن

كبير،وكان العشاء لحما مشويا ومأكوالت أخرى لـم أسـمع          

 .عنها من قبل



انصب موضوع السهرة على تردده فى االستقالة من        

قال لى ان المجتمـع     . وظيفته بالقطاع العام والتفرغ لمطبعته    

ـ           ـ يتعامل معه اآلن كمهندس ولكنه حين يستقيل سـيعامل ك

قال انـه   .الفارق يؤرقه .أو مجرد صاحب مطبعة    "مطبعجى"

أقسم راتبـى   -من وجهة نظره  -يحسدنى على راحة بالى فأنا      

على الشهر ثم أنام فى الليل نوما عميقا وأستطيع أن أشـخر            

 دون أن يؤرقنى شيك مرتد أو عميل نصاب أو نفاد           فى أمان 

وبعد أن قال مـا عنـده        ..رصيد أو مرتبات عمال تأخرت    

 :سألنى فى غير تردد أو حياء

هـل  ..يصا ألسألك سؤاال محددا   لقد دعوتك خص   - 

 أستقيل أم أستمر فى الجمع بين العملين؟

 :قلت له بال تردد

 بالطبع تستقيل- 

نظر الى فى دهشة لسرعة ردى فذكرتـه بـالحريق          

الذى حدث فى مطبعته منذ فترة أثناء تواجده بالشركة وأكدت          

له انه لو كان متواجدا يباشر عمله الخاص بنفسه لمـا وقـع             

 .الحريق



 كنت أشعر أثناء إبداء رأيى أنه لو لم يكن بحاجـة            

فى تلـك الليلـة   .الى االستماع اليه لما أنفق على ثمن عشائى  

قررت االستقالة أنا اآلخر رغم أننى لم أشر اليه بـذلك،ولم            

ان العمل الحر هو روح الحيـاة       .أكن أملك مطبعة أومزرعة   

فـى  الحرة،وصفات التخلف البشرى التكمن فى العقل وانما        

 .."الروح

ومن أيـن لـى بطمأنينـة       -:    قلت له على الفور   

 االستمرار معك بعد االستقالة؟

ومن أين ألحد بالطمأنينة على بقائه قيـد الحيـاة           - 

 لدقيقة واحدة؟

  رغم أنه يشرب النبيذ اال اننى أتلمس فيـه حسـا           

صوفيا فريدا من نوعه،يجذبنى اليه بشـدة ويشـعرنى أنـه           

 علمت  .وقررت االستقالة من العمل   ..يومااليمكن أن يخذلنى    

بعد ذلك أن مشتثمرا إشترى الشركة فألغى نظام الحـوافز و           

  توالـت    .طرد عددا كبيرا من عمالها على رأسهم طاهر بك        

 .جوالتنا فى اوروبا لمعاينة المصانع التى يريد شراءها

  فى ألمانيا الغربية شاهدت األلمـان وهـم يـدلون          

خجلت من نفسى أمام نظـام      . االنتخابية بأصواتهم فى اللجان  



-لم أكتف بالخجل فأنا غير مسئول عنه      .الحرية وحرية النظام  

لكنى شعرت بحسد شديد تجاه هـؤالء القـوم         -الى حد كبير  

وأدركت .الذين يختارون حكامهم بكل سهولة ودون منغصات      

أن التخلــف الحضــارى لألمــم يــؤثر بقــوة علــى ارادة 

 االقتصادى على صحة عواطفهم     شعوبها،مثلما يؤثر التخلف  

نحن نردد فى ببغاوية عن هؤالء النـاس        .االنسانية واستوائها 

انهم يعانون من خواء روحى وأن كثرة حـوادث االنتحـار           

عندهم تؤكد ذلك،ولكن لو قارنا انتحارهم بانتحارنـا لكانـت          

المقارنة فى صالحهم،فاالنتحار لسبب ميتافيزيقى أرحم بكثير       

وكان أرسطو قد أرسـل     ..ب الجوع والظلم  من االنتحار بسب  

الى تلميذه االسكندر األكبر رسالة ينصـحه فيهـا بمعاملـة           

اليونانيين كقائد،وأن يعامل الشرقيين معاملـة السـيد ألنهـم          

ان الرجل الحر اليستطيع أن     :"له أيضا  وقال..بطبيعتهم عبيد 

يتحمل حكم الطاغية،ولهذا فإن الرجـل اليونـانى اليطيـق          

ل ينفر منه،أما الرجل الشرقى فإنـه يجـده أمـرا           الطغيان ب 

طبيعيا، فهو نفسه طاغية فى بيتـه،يعامل زوجتـه معاملـة           

العبيد،ولهذا اليدهشه أن يعامله الحاكم هـو نفسـه معاملـة           

 ".العبيد



آخر مكان على وجه األرض     ..  أخيرا كانت أمريكا  

منـذ  ..كان يمكن أن أتصور أن تطأه قدماى ولو فى المنـام          

يست بالبعيدة كنت أشكو عجزى عـن شـراء اللحـم        أشهر ل 

واضعا نفسى عـن جـدارة فـى مصـاف الفقـراء مـن              

كالمفجوع ألتهم اليوم مايقرب من نصـف كيلـو         ..المتعلمين

فـى  "الفرايد تشـيكنز  "فى الغداء و  " الجريلد المب "جرام من   

المساء،وقليال ماكان يخطر ببالى أولئك الذين يكدحون هنـاك        

ليوفروا ثمـن   -ون كثيرا للكذب والنفاق   ويضطر-طيلة النهار 

طبق من الفول وبضعة أرغفة من الخبـز ويتفرجـون فـى            

على موكب محافظ المدينـة     -ولكن فى حقد  -الشارع كالبلهاء 

 .الذى يتعطل ألجله المرور

  رأيت رئيس الواليات المتحدة االمريكية وهو ينزل       

وهو شـارع    -من عربته فى موكب بسيط بشارع والستريت      

قليـل مـن     .ليحضر مؤتمرا صـحيا    -ى فى نيويورك  رئيس

الحرس من حوله،وعلى مدخل الشارع يقف فـى اسـتقباله          

حصانان جميالن يجلس عليهما جنديا مزركشان والحياة تسير        

ثم شاهدته فى التلفزيـون وهـو       ..فى الشارع سيرها العادى   

يتحدث فى هذا المؤتمر عن جهود الحكومـة فـى مكافحـة            



نتشر فى البالد،وفى المؤتمر الصـحافى      مرض اإليدز الذى ا   

قال ان معظم شـعوب الشـرق األوسـط محرومـة مـن             

الديموقراطية وتعانى من استبداد حكامها الـدكتاتوريين،وأن       

على أمريكا أن تنقذ هذه الشعوب من محنتها لتـنعم بالحيـاة            

 .الحرة الكريمة

  هذا الرجل اليقول الحقيقة،فلن يستطيع أن ينقذ هذه        

اال أنفسها،وأى انسان مهما بلغت سذاجته يعلم جيدا        الشعوب  

إنى أحسد المواطن األمريكى الحر المعزز      .أن الحرية التمنح  

المكرم المنعم فى وطنه وخارج وطنه،ال ألن رئيسه قد منحه          

 وإنما ألنـه هـو الـذى اختـار          -فهذا غير صحيح  -الحرية

هنا خطرت ببالى فكرة أن أمارس الحرية كمواطن        ..الرئيس

ير حر لكنه يتواجد اآلن على أرض حرة حيث يقع التمثال           غ

الشهير وسط جزيرته فانطلقت فى لمح البصر الـى الشـىء           

واجهت الرئيس األمريكى بكل ما يعتمل فى صـدرى         :اآلخر

تجاهه وصارحته برفضى لتعصبه ضد العـرب والمسـلمين         

وبثه للكراهيـة    وإثارته للحروب،  وانحيازه السافر إلسرائيل،  

لم يمنعنى أحد مـن مخاطبتـه       ..رية بين شعوب العالم   العنص

كان .لم يتعرض لى حرسه الخاص    .وجها لوجه أمام اآلخرين   



أما األعجب فأنه لم يثر ولم يأمر بترحيلـى         .ذلك أمرا عجيبا  

 :خارج البالد وإنما قال لى بنبرة آسفة

كنت أتوقع منك الشكر على اننى أسعى لتحريرك        - 

 !.مستوى فهمك دون ذلك بكثيرمن عبوديتك ولكن يبدو أن 

  شعرت بالخجل أمامه رغم ثقتى من شدة تناقضـه         

،فركبـت بسـاط    "طعميه"المفضوح وتمنيت أن يكون عشائى    

 ..الريح من نيويورك الى كاليفورنيا

  دخلت محل يهودى عراقى فى هوليـوود بوليفـار         

كان الفاجر يبيـع السـاندوتش      .متخصص فى تقديم الطعمية   

دوالرات وبداخله قرص واحد من الطعميـه       الصغير بثالثة   

وعليه لحسة ضئيلة من الطحينة وقطعة خيار مملـح شـديدة    

 .الرقة والضآلة

عندما عرفنى بهويته تحاورت معـه معبـرا عـن          

دهشتى لشدة بخله وطلبت منه المزيـد مـن قطـع الخيـار             

استجاب لى لكنه فاجأنى فى النهاية بإضافة ثمنها الى         .المملح

 لى اننا نحـن العـرب نسـىء تربيـة أبنائنـا             قال.الفاتورة

ولكننـا  -كما يفعـل األمريكـان    -والندربهم على االستقاللية  

نجعلهم يعتمدون علينا حتى بعد الزواج ألنهم لم يتعلموا كيف          



وحين اتجـه بنـا     .يتخذون بأنفسهم قرارات حياتهم المصيرية    

الحديث الى أمل الوحدة العربية شخر من أنفه بشدة أفضـل           

ــا ي ــخرية  مم ــن الس ــرا ع ــح تعبي ــكندرى ق ــخر س ش

 :وأخيرا قال لى فى عفوية.واالعتراض

سيصل رئيسكم هنا غـدا لعقـد مباحثـات مـع            - 

 .الحكومة األمريكية

هاهى فرصـة العمـر     .  نزل على الخبر كالصاعقة   

لقد مللـت طـول     .تسقط على أم رأسى من حيث ال أحتسب       

بل .عةانتظارى لفعل ايجابى واضح وقاطع وصريح من الجما       

اننى لم أتوصل اليها حتى اآلن مما جعلنى أتصورها أحيانـا           

التى تتواتر على فـى الليـل       " الشىء اآلخر "كحلم من أحالم  

والنهار والصحو والمنام والسـكر واإلفاقـة حتـى تمتـزج          

 لتصير جزءا اليتجزأ مـن      و دمه و عصبه   بشرايين واقعى   

يمكـن أن   هذه ليست وسيلة ناجعة للتغيير واالصالح       .الحقيقة

تسفر عن استئصال الدنس الذى نغرق فيـه ونعجـز عـن            

القضاء عليه،فمثل هذه الغايات النبيلـة التتحقـق بالرسـائل          

ــة    ــا بالمواجه ــروبة وإنم ــد المض ــة والمواعي المجهول

الجماعة التواجه، وتعلن أنها تنبذ المقاومة بالعنف ،        .الشجاعة



لق من قاعدة   لكنها التعلن عن نفسها مكتفية بادعائها أنها تنط       

 .الحرية

  التقط لى مواطن أمريكى صالح صورة فوتوغرافية       

أمام قاعدة تمثال الحرية التى أبحـث عنهـا مـع الجماعـة             

ظهرت فى الصورة ضئيال غير محدد المالمـح إذ         .والوطن

سيصل رئيسكم هنا غدا    .."احتلت القاعدة معظم حجم الصورة    

نحـن اآلن   !.!عظـيم "..لعقد مباحثات مع الحكومة األمريكية    

وهذا رئيس بالدى قادم    .على أرض يقولون انها أرض الحرية     

وهأنذا موجود هنا،فلماذا الألتقى به مثلما التقيت بالرئيس        .اليها

له عما بصدرى من معاناة وضغط مكبوت        األمريكى فأكشف 

لماذا الأكون أنا الجماعة نفسها بدال مـن        ..منذ آالف السنين؟  

ثم ألـيس مـن     .د لسان حال لها؟   أن أكون بديال عنها أو مجر     

المحتمل أن تكون الجماعة قد خططت بإحكام لتضعنى فـى          

الـرئيس إنسـان مثلـى مـن دم ولحـم           ..هذا الموضـع؟  

وأعصاب،لكن القدر حكم بأن يكون هو الرئيس وأنا المواطن         

ولو كنت أعرف أن مخلوقا بشريا قد اسـتطاع مـن           .الغلبان

 القدر ويعيش سليما    قبلى على مدى تاريخ البشرية أن يتحدى      

لما ترددت أن أعاود كرته،فما المانع أن نلتقى ونتحاور فـى           



أمان بعيدا عن أجالف األمن المركزى وجبابرة مباحث أمن         

الدولة وعمالقة المخبرين ذوى األكف الضخمة التى اعتادت        

أن تنهال على أقفيـة المصـريين بالضـرب منـذ عمـر             

قيت بـه علـى أرض      يخيل الى انه سبق لى ان الت      !..طويل؟

مصر حين كنت المواطن البائس المعـذب منصـور عبـد           

الرازق الذى كان جل همه أن راتبه من وظيفته اليكفيه حتى           

نهاية الثلث األول من كل شهر فيضطر الى إراقة ماء وجهه           

اليوم قد اختلف األمـر فأنـا ال أسـتطيع أن           .أمام أمة خلقه  

ر اننـى غلبـان     أستورد لنفسى الشعور بالغلب دون أن أشع      

ويؤلمنى أن يصبح حافزى للقاء الرئيس بحاجـة هـو          ..بحق

أنا الأستطيع وال أريـد أن أتصـور نفسـى          .نفسه الى حافز  

ورغم ثقتى من أن    .محتاجا مرة ثانية بعد أن عرفت االستغناء      

هذا االستغناء وقتى الضمان فيه للديمومـة،اال اننـى أجـده           

التى لم أتذوق طعمهـا     يكفينى لالستمتاع الجنونى بالطمأنينة     

ثـم ان   ..من قبل،ولو لزمن قادم مجهول مهما بلغت ضـآلته        

-أنا والـرئيس  -اللقاء محفوف بالمخاطر على أية حال،فنحن     

األرض هنـا   .مصريان رغم أننا سنلتقى على أرض أمريكية      

انها مجرد مكان يملكه اهللا أتيح      .قد التغير من واقع أحدنا شيئا     



ألحوال سـتتحول الـى أرض      فيه اللقاء فحسب،وفى أغلب ا    

مصرية ومشـاعر مصـرية وأوضـاع مصـرية لحظـة           

األمر الوحيـد  .سيكون هو الخليفة وأنا واحد من الرعية      .اللقاء

المطمئن هو أن رجال المباحث المصريين لـن يسـتطيعوا          

القبض على وترحيلى الى حيث الأعرف، ولو فعلها الحرس         

وانسـانية  األمريكى فربما سيكونون أكثر رحمة بى ورأفـة         

 .واهللا أعلم

على أننى تيقنت فى النهاية من بعد تردد أننى غيـر           

هؤالء الناس القلب لهم    .مطمئن لمحمد العالم ولمصيرى معه    

التخدعك كلماته بأنه قارىء أعين وقلوب      .صدقنى يامنصور 

وأنـا ال أعـرف السـبب        فربما يكون هو رئيس الجماعة،    

هذا السبب يوما ما    سيزول   .الحقيقى الستخدامه لى حتى اآلن    

وأعود مرة ثانية منصور عبد الرازق الغلبان بعـد أن تنفـد            

مدخراتى عن فترة العز التى الأعـرف كـم مـن الـزمن             

وهكذا يستعيد الحافز توهجه من جديد ألصبح بحاجة        ..ستدوم

ماسة الى انتهاز فرصة العمر لمقابلة الرئيس،لكنـى أشـعر          

امه، ال ألشكى لـه     برهبة عاتية حين أتصور نفسى جالسا أم      

حالى هذه المرة، ولكن ألرجوه أن يستريح من عناء الحكـم           



وإن .وعذاباته ويسلم الراية لوجه جديد ودم جديد وفكر جديد        

أراد أن يستمر فى العمل السياسى،فال بـأس مـن أن يبقـى             

رئيسا للحزب الذى ينتمى اليه مكتسبا بـذلك حـب الشـعب            

 شديدة حين أتصور أننى     تنتابنى قشعريرة ..ومباركته وتأييده 

أطالبه بأن يقدم خدمة العمر لشعبه قبل أن يستجيب لمطلبـى           

بأن يعيد انتخاب مجلس شعب جديـد نظيـف يخلـو مـن             

اللصوص والمرتزقة والفتوات والمرتشين،وأن يقوم بالفعـل       

نفسه مع مجلس الشورى ومجلس الـوزراء الـذين ينفقـون           

تجديد أدمغـتهم   الماليين على تجديد مكاتبهم ويعجزون عن       

وأفكارهم البالية التى تعفنت بطول البقاء على مقاعدهم فـوق   

أشعر بخوف عظيم وأنا أطالبه بإلغـاء قـانون         .قلوب الناس 

الطوارىء وإطالق حرية األحزاب والصحف ومنع البوليس       

من قمع المظاهرات السـلمية للمطالبـة بـالحقوق المدنيـة           

-خ أجـدادى كلـه    وكيف ال أشعر بالرهبة وتاري    ..المشروعة

 رجالـه يؤكد أنه لن يسمح لى، بل وربما يقوم         -الحافل بالقهر 

على الفور بمسح اسمى مـن الوجـود ولـو لـم يـأمرهم              

ولسوف يكون هذا أمرا يسيرا عليهم فوجودى الحقيقى        ..بذلك

 .وجود هش تسهل ازالته



غير أن الطمأنينة لعدالة الخالق ترأف بحالى وتحفظ        

 الفراعنة والرعية وهـو الكفيـل       لى توازنى،فهو الذى خلق   

بإرساء دعائم الحق والعدل بينهم على أرضه،فقد سبق له أن          

أغرق فرعون موسى حين طغى وتكبـر وتجبر،متعمـدا أن          

تطفو جثته على سطح البحر ليكون عبرة للعـالمين، بينمـا           

 .هبطت جثث ملئه الى القاع والتهمتها الحيتان

 الـرئيس حتـى     ما أن علم محمد العالم بنيتى للقـاء       

فوجئت به يسارع بإرسالى فى مهمة فوريـة عاجلـة الـى            

حين استمع منى الى    . القاهرة قال انها ذات صلة حيوية بعمله      

الفكرة رأيت فى عينيه التماعة فـزع شـديد سـرعان مـا             

استحالت الى عالمات دهشة ثم الى سكون مستقر اتخذ مـن           

 :قلت له.بعده القرار دون أن يناقشنى فيما سمع

أال يمكن تأجيل هذه المهمة لحـين العـودة الـى           - 

 مصر؟  

 :أجاب بحدة قاطعة

 السفر فورا لشدة أهمية الموضوع..اطالقا- 

 والرئيس؟- 



عندما تنهى المهمة وتعود الى بيتك تمهـل قلـيال          - 

 وفكر كثيرا فى هذه المسألة

 لكن الفرصة تكون قد ضاعت- 

 كثيرا مايسعد االنسان بفرصه الضائعة- 

**** 
حلقت الطائرة فوق سماء القاهرة فى منتصف الليـل         

وظهر نهر النيل العظيم تحتضنه غابة متأللئة من األضـواء          

الملونة البراقة التى توحى بدولة فاحشة الثراء،وصاح السياح        

 :بإعجاب وانبهار وفرحة

 ريفر نايل..أوه- 

هذه المدينة السـاحرة المضـيئة      .شعرت بزهو شديد  

 . بالدى التى البد أن تكون عظيمةالساهرة هى عاصمة

  أدركت ألول وهلة بعد لقائى بالمسـئولين الـذين         

بعثنى اليهم العالم فى مصر أن األمر لم يكن يستدعى قطـع            

السفر والعودة،فما تم انجازه من خاللى كان يمكن أن يتم من           

وهكذا يصبح أمـرا طبيعيـا أن       ..خالل الفاكس أو االنترنت   

 ومراميه،فالبد أن مصالحه تتعارض مع      أشك فى نوايا العالم   



صـحيح  ..لقائى بالرئيس رغم أن الرئيس اليعرفه واليعرفنى      

 :انه قال لى مرة

 مع السالمه يامنصور- 

لكن البد أن مشاغله العديدة أنسته من يكون منصور         

هذا، والحق أن الحق معه،فأنا نفسى أنسى أحيانا من يكـون           

حيط بى مـن كـل      منصور هذا،خاصة حين أشعر بالدنس ي     

جانب وأنا عاجز عن دفعـه بعيـدا عنـى ولـو بأضـعف              

 !..اإليمان،،،وكيف يقضى على الدنس فى وجود العجز؟

فى لحظة صفاء جمعت بينى و بين ايمان ، أفضـت           

راعنى أن يكون الحبيب الذى خفـق لـه         . الى بمكنون قلبها  

قلبها شاب جامعى مهذب لكنه عاطل يقرض الشعر و يكتب          

ش على ميراثه من أبيه ، أما حلمه فـى الحيـاه            القصة ويعي 

فينحصر فى أن يكون كاتبا كبيرا ينشر فكـره الحـر بـين             

أصابنى رعب و هلع ، اذ سرعان ما تنبأت بمصيرها          . الناس

. التراجيدى المؤلم الذى ينتظرها مع هذا الحـالم  الـتعس            

حاولت اثناءها عن رغبتها الملحة فى االرتباط بـه ، لكنهـا            

 :لى موقفها بقوة و عناد قائلة أصرت ع

 أنا حرة فى اختيار مستقبلى -



لم تكن قد فاتحت أمها فى هذا الشأن انتظارا لدعمى          

و تأييدى ، و لما صدمت بمعارضة أمها أيضا أعلنت ثورتها           

طلبت منها أن أطلع على نماذج مما يكتـب هـذا           . علينا معا 

 :الشاب فقالت لى فى غضب 

 لن تفهموا حرفا مما يكتب -

 لماذا ؟ -

ألنكم الماضى الذى أسلمنا الى هـذا الحاضـر          -

 .العفن ، و نحن المستقبل الذى سنصنعه كيفما نريد

*** 



- ١٥- 
عادت حنان الى التأقلم على الحيـاة كربـة أسـرة           

متفرغة بعد استقالتها عقب مصرع كل من وسيم بك الجبـان      

 .وأدهم جبريل المجرم ومنصور عبد الرازق الضعيف

شغلنا بعد العودة أن نحصى معا مدخراتنا       كان كل ماي  

خالل الفترة الوجيزة األخيرة التى انهال فيها الـرزق علينـا           

سارعت بوضع المدخرات فى البنك والحصول       .بغير حساب 

على رقم حساب حفظته عن ظهر قلب وشعرت بشىء مـن           

الرضا والزهو لسد بعض ثغرات الشعور بالدونية التى تثقب         

اثقا أن الحلـم اللعـين المتكـرر لـن          جدران نفسى وكنت و   

 .يعاودنى بعد اليوم

لم تكن ثقتى فى محلها إذ حلمت فى نفس الليلة اننى           

أفاجأ بنفسى عاريا وسط القـوم وال أعـرف كيـف أسـتر             

كما قلت مـن    – نفسى،ويصف ابن سيرين صاحب هذا الحلم     

وللعرى فـى   .. بأنه مفضوح والحول والقوة اال باهللا       -قبل  

كررة سمات متفردة فتارة أنا عـارى القـدمين         أحالمى المت 

وتارة عار من سترتى عدا مالبسى الداخلية وفـى الحـالتين           

وتارة أخرى  ..أرى نفسى أهرول باحثا عن حذائى أو سترتى       



 أكون عاريا تماما من أى شىء يسـتر جسـدى وعـورتى،           

ويصبح همى كله منصبا على البحث عن مكان أختبىء فيـه           

والعجيب أن هؤالء الناس متواجـدون      ..حتى اليرانى الناس  

دائما لحظة عريى وغالبا مايكونوا فـى صـورة جمـاهير           

متزاحمة متدافعة ونكون جميعا فى مكان عال أو فوق جسر          

 .يطل على نهر عظيم أو محيط شاسع

 :ولما وجدت نفسى فى الصباح كاسيا قلت لها

 فلننس هذه الوديعة ونعود الى مستوانا القديم -

 لماذا؟ - 

لنشعر بشىء من الطمأنينة أمام مفاجآت الغيـب         - 

 المحتملة

 ومافائدتها اذن مالم ننفقها ونتمتع بها؟ - 

 ذلك شىء مكتوب..المتعة مؤجلة ياحنان - 

كيف نؤجلها وقد كنا نتشوق اليها ونحن نعـانى          - 

 ..مر الحرمان

ــوت  " ــن م ــاطبكم ع ــماعكم ألخ ــى أس أعيرون

ـ       .الشعوب خ بـين المسـوخ     ليست الحكومـة اال أبـرد مس

أنا الشـعب،فإياكم أن    :الباردة،فهى تكذب بكل رصانة إذ تقول     



لقد أوليت ظهرى للحكام عنـدما أدركـت        ..تصدقوا ماتقول 

معنى الحكم فى هذه األزمان وتأكدت أنـه متـاجرة بـالقوة            

 "..ومساومة األوغاد عليها

ألننى أرى األيام القادمة أكثر سـوادا مـن هـذه           - 

 .متدهور البد أن يفضى الى مستقبل حالكفالحاضر ال األيام،

بشىء من التأمل الحيادى يتبين لى أن الفقر ليس           ..

وانما هو احدى دعاماتهـا القويـة        هو مشكلة حياتى األزلية،   

فحسب،فضال عن أنه بشىء من التفكير المتعقل يمكن القول          

من بات آمنـا فـى      " :بأننى لست فقيرا فقد قال سيدنا محمد      

له الدنيا   ى بدنه ولديه قوت يومه فكأنما حيزت      سربه معافى ف  

ــذافيرها ــروط   ،" بح ــا الش ــق علين ــالى تنطب ــا وعي وأن

وإذا ..الثالثة،وبالتالى النعد من الفقراء فى عرف سيد الخلـق      

كنت فقيرا يامنصور فبماذا تسمى ذلك المنتحر الذى لم يجـد           

البنته وبماذا تسمى سكان المقابر والعشوائيات      "  مريلة"ثمن  

الذين يسجدون هللا شكرا حين ينجحوا فى تدبير ثمـن وجبـة            

 ..إنما الفقر الحقيقى هو فقر الفكر وفكـر الفقـر          !..واحدة؟

عبارة مازالت تتردد فى سمعى منذ قالها يوسف ادريس فـى           

حدث ذلـك فـى نـدوة ثقافيـة انعقـدت            .مطلع الثمانينات 



باالسكندرية ليلة أن أفرج حسنى مبارك عن كـل المعتقلـين          

 قبل  ١٩٨١سبتمبر ٥ الذين زج بهم السادات الى السجون فى      

لو كان شعورى بالفقر حقيقيـا      . اغتياله بشهر بالتمام والكمال   

لقاتلت بحثا عن المال ولما بحثت عن الثراء فى نهدى ماجده           

وبين فخذيها وعلى شبكة االنترنت وتحـت حـائط المبكـى           

ان وتهويمات الشىء اآلخر أو بين صفحات الكتـب وجـدر         

بل وربما التكون المسألة من أساسها فقر فكـر أو          ..المساجد

فكر فقر، بل فقر روح شاردة جائعـة تتـوق الـى الشـبع              

 .فتضرب على غير هدى فى كل اتجاه باحثة عن الخالص

 **** 
اآلن وقد عملت بنصيحة العالم وجلست فـى بيتـى          

تملكنى .أتمهل وأتفكر كما أمرنى فيما كنت قد نويت أن أفعله         

عور طاغ بفرحة النجاة من هالك محقق كنت على وشـك           ش

-يبدو أننى فقدت عقلى على أرض الحرية      .االلقاء بنفسى اليه  

وتحولت الى   بفعل الصدمة الحضارية،   -وقد اعتاد االستعباد  

فاللهم لك الحمد    حالم دون كيشوتى يصارع طواحين الهواء،     

بقراره على نعمة العقل وقد استردها لى محمد العالم          والشكر

بن العـالم الثالـث حتـى تفكـر          أى معتوه أنت يا    .الحكيم



بمصارحة رئيس دولتك بأمنياتك للـوطن أو حتـى بمجـرد         

يستحيل على النملة أن تخاطب فـيال        ..مقابلته وجها لوجه؟  

ألنه لن يراها ولن يسمعها ولن يشعر بوجودهـا حتـى لـو             

عاشت فوق ظهره عمرا،فوجودها عنده وهم كبير يعيش فى         

وكلما طال أمد التعلق بالوهم ضاعت      .خيلتها كوجودك تماما  م

سنوات العمر سدى واستحال استرجاعها فالزمن الفائت أبـدا         

اليعود ومن عاش مات ومن مات فـات وكـل مـاهو آت             

وحتـى   آت،وهأنا أرى الحياة مستمرة رغم مـوت مـؤمن،        

الدنس الذى كان يحيط بها فى حياته اليختلف عـن الـدنس            

وقد أموت أنا اآلخر قبل أن       يحيط بها بعد مماته،   الذى مازال   

فالعجز األزلى األبدى عن إزالته قد كتب عليه الخلود          يزول،

ولهـذا وصـف المقريـزى المصـريين         فى أرض مصر،  

وفى هـذه   (يتسمون بالدعة والجبن والقنوط وقلة الصبر     "بأنهم

والرغبة فى العلم وسرعة الخوف     ) األخيرة أختلف معه كثيرا   

فال الـدنس    ".. النميمة والكذب والسعى الى السلطان     والحسد

مسئول عن موت مؤمن وال رئيس الدولة وال رئيس الوزراء          

وبطانته الفاشلة وال ارتفاع األسعار وال الفقر وال الجبن وال          

العبودية وال االستكانة واالستسالم والتخاذل والخنوع، وإنما       



ل فليكن مسئوال   المسئول عنه واحد الغيره،ومادام هو المسئو     

إذن عما نحن فيه وليخلصنا منه بقوته وجبروته وقدرته على          

أن يقول للشىء كن فيكون،وإال لماذا يسهل عليـه أن يزيـل            

روحا بريئة فى لحظة وال يسهل عليه أن يزيل الظلـم عنـا             

ثم انى رغبت   . أستغفر اهللا العظيم  !..ويرفعه فى لحظة مماثلة   

 المستعبد وذلك بالعمل فى التأكد من وجود هذا العقل 

حتى أتأكد مـن مقاومتـه       على إلغائه بصفة تجريبية   

 .وقوة حضوره فقلت أعود الى ماجده وأرى ماسيحدث

 :  قالت لى فى سخرية

 عاش من شافك - 

كانت ترتدى مالبس سوداء وقد بدا عليها االنكسـار         

 :سألتها عن السواد فقالت .والهرم

 مات - 

جها،بل على العكـس    لم أشعر بشىء تجاه موت زو     

راودنى شعور خفى بالراحة ورأيت نفسى جالسـا مجلـس          

كلينتون فى بيته األبيض وهى راكعة بين فخذى فـى مقـام            

بينما أنا منشغل بتدخين سيجارة وسألتها عن غريمى         مونيكا،

 :اآلخر



 ما اخباره؟..وزياد - 

 زياد هو الذى مات - 

ق جف ريقى ومات مؤمن وتيقظ العقل وتوهج وتـأل        

 .والتهب

 !زياد؟ - 

 زياد..نعم - 

توقعت أن تبكى بعد أن أثرت أشجانها،لكنها كانـت         

نزل الجسد من علياء عرشه وتخلـى        .صامدة كأقوى الرجال  

عن أمجاد شهوته وقال للنشوة المحرمة وداعا فالكـل الـى           

 :طال الصمت بيننا فقالت.زوال

 سأحج الى بيت اهللا الحرام بعد أشهر بمشيئة اهللا - 

حكاية الموت هذا ولم يالحقنى على هـذا النحـو           ما

أحبب من أحببت    " :كلما أردت أن أفعل شيئا وكأنه يقول لى       

فإنك مفارقه وافعل ماشئت فإنك مجزى به وعـش ماشـئت           

وإذا لم أفد اليوم واآلن من الموت كـى أنهـى           "..فإنك ميت 

 .مشاكلى المعقدة مع الحياة فلن أفيد شيئا من هذا الوجود

****  



  لم أكن شاردا بينما كنت أسير وسط الطريق،بـل         

لكـن العربـة المندفعـة      كنت فى ذروة الصحو والتركيـز،     

فـى   المسرعة أصرت على أن تدهسنى وتسـحق عظـامى        

 :المستشفى قلت لحنان

 انها محاولة حقيرة منهم الغتيالى - 

 من هم؟ - 

 الجماعة - 

نـا  وفى الحالتين أ   أبدت تأففها من ظنونى وأوهامى،    

سواء فعلـت    ميت كمؤمن الذى حاكمنى وزياد الذى أهاننى،      

 .شيئا لنفسى ولآلخرين أو لم أفعل

 ولكن لماذا يغتالونك؟ - 

ألننـى   .ألننى انتهازى  .ألننى متخاذل  .ألننى جبان 

متمركز حول ذاتى وأدعى كذبا أننى أحمل همـوم القـارات           

 ألننى يجب أن أموت قبل أن أخطو خطوة        .الست فوق كتفى  

واحدة نحو تنفيذ ما اعتزمت عليه بعد الحادث،فأنا ال أريد أن           

اتجرع السم وسط تالميذى لقاء جرأتى على أن أكون حـرا           

باسم اآلب واالبن والروح القـدس وايـزيس واوزوريـس          

نى أفضل الهروب من االسـكندرية مـادام        أ .وحورس آمين 



 االسكندر األكبر قد مات وفقدت بموته حمايتى من المحاكمة        

 ..والقتل

اهرب الى عزلتك فقد أورثـك الصـداع صـخب          " 

اهرب الى عزلتك فقد طالت     .الكبار وآلمتك وخزات الصغار   

التقف حيث يصيبك انتقـامهم     .اقامتك مع الصعاليك واألدنياء   

ومن المؤكد أننى التقيت فى وضح النهار بسـقراط         ."الدساس

وأرسطو وزرادشت وجوجان وخلعنا جميعا مالبسنا وألقينـا        

بأنفسنا فى بحر الحرية المقدس،فخير لإلنسان أن يسىء عمال         

من األفضـل أن  .من أن تستولى الخيبة والمسكنة على تفكيره  

لن أهرب وأترك أسرتى    .أموت كرجل من أن أعيش كحشرة     

وبالدى نهبا للمجهول وأسافر الى آخر الدنيا ألعيش وحيـدا          

ى بال أسرة والوطن وال عشيرة وال أحالم والحائط مصـر         

إن ماينقصنى كى أكون رجـال مـاهو اال    .أبكى على جداره 

لهب يطهرنى وجنون يستولى على حتـى أغـدو كـالبرق           

الساطع من الغيوم السوداء فأزيل الدنس وأكشـف الحقيقـة          

انتظرونى أيها المنهوكون مـن      ..وأعريها ورزقى على اهللا   

حكامكم منذ أن سخركم خوفو لبناء هرمه والخديوى سـعيد          

اة السويس وأثخنكم العرب بالخراج والجزية والسلب       لحفر قن 



والنهب وسرق محدثو النعمة ماليينكم وهربوا بها الى خارج         

البالد واحتكر أبناء الواصلين الوظائف واألعمـال وتركـوا         

انتظرونى فأنا قادم   ..أبناءكم نهبا للبطالة واالكتئاب والضياع    

 .اليكم

ء قالـت لـى     أمام فراشى بالبيت وبعد امتثالى للشفا     

 :ايمان بعفوية شديدة

 لماذا التبلغ البوليس يا أبى؟ - 

 بماذا؟ - 

 بهؤالء الذين حاولوا اغتيالك - 

انفجرت فى الضحك ولم أعلق وكان مؤمن يؤكد فى         

ثقة أقرب الى اليقين على أنه لن يكون موظفا مثلى فى يـوم             

من األيام وأنه يخطط لكى يكون حرا فهل كان يعنى بذلك أنه            

وهاهو محافظ المدينـة     ..يموت أم أن الحرية هى الموت؟     س

يتبختر بغباء فى موكبـه المهـول دون أن يشـعر بعـذاب             

الناظرين الى موكبه ومرارة شكواهم ولو دامت لغيره ما آلت          

حتى لو كان خائفـا فـى        -اليه والعجب فى زهوه واختياله    

 ما أريكم اال مـا     " :فجده هو القائل فى أقدس كتاب      -أعماقه

وهو العاجز عن الرؤيـة     "  أرى وما أهديكم اال سبيل الرشاد     



والقاصر عن الهداية والمهـيمن علـى شـهيقى وزفيـرى           

 .ومخرجات أمعائى المتوترة

كن .نحن على وشك تحقيق المعجزة    .أبشر يامنصور  [

معنا والتتخل عـن شـجاعتك،فنور الحريـة قـادم ليبـدد            

فقد شـعروا   ان الفراعنة يرتجفون من شدة الخوف       .الظلمات

 .]باقتراب نهايتهم

فمن أيـن تـأتى البشـرى        انهم يهلوسون، !!.كذب..

 ..والظالم غارق فى الظالم؟

لم يعد مهما أن تلتقى بنـا أو أن نلتقـى بك،فلقـد              [

انصهرنا فى الشعب وتوحدنا معه وتوحد معنـا وأصـبحنا          

جميعا فراعنة يونانيين رومانيين مسيحيين مسلمين عربا بحر        

ارقة آسيويين، فى مصهور واحد النظير له على        أوسطيين أف 

كوكب األرض الدوار،فال أقل من أن نكون قـادرين علـى           

ازالة الدنس عن تلك البقعة الصغيرة التى ننتمى اليها والتـى           

 .]جاء ذكرها فى الكتب المقدسة دونا عن غيرها من البقاع

أنا لـم    .هاهم يتنصلون من وعدهم باللقاء والتعارف     

فلقد رفعت مصر األقزام فوق      أكاذيبهم المتراكمة، أعد أصدق   

األعناق وتركت الكالب تنهش فى لحمها والذئاب تعوى فـى          



صحرائها والعناكب تعشش فى أرجائها وأصبحت قلـة مـن          

المصريين تلتهم معظم الدخل القومى وأسماهم مفكر مصرى        

بالنخبة الطافية،بينما يحصل بقية الشعب على الفتات المتبقى        

سـيعيش علـى أرض      ..لدخل وأسماهم بالكتلة الغاطسة   من ا 

مصر فى ثالثينات القرن الحادى والعشرين مـابين المائـة          

سيبنى الكثيـرون مـنهم      .والمائة وعشرين مليونا من البشر    

مساكنهم على أرض وادى النيل الزراعيـة التـى ستصـبح           

نصف مساحتها على األقل غابة من األسـمنت المزدحمـة          

وسينتقل الى المدن جزء كبيـر       ق والمنشآت، بالمبانى والطر 

من سكان الريف وستصبح القاهرة الكبرى عاصمة يسـكنها         

ثالثون مليونا من البشر يعيش الجزء األكبر منهم مكدسـين          

فى مناطق عشوائية على أطراف المدينة وفى مساكن ليست         

وسيهجرها القادرون الى    بها دورات مياه أو صرف صحى،     

 واحـات لسـكناهم بعيـدا عـن الزحـام           خارج المدن لبناء  

سيزداد اعتماد مصر علـى العـالم الخـارجى         . والضوضاء

 .لتزويدها بالقمح ومختلف المواد الغذائية

كلنا روح  .الجماعة هى الشعب والشعب هو الجماعة     [

 .]..واحدة فى رباط الى يوم القيامة



لن أنتظر حتى يوم القيامة وإال      !..  الى يوم القيامة؟  

م على مصر قبل هذا التاريخ المجهول يصدر فيـه          سيأتى يو 

بما أن جميع المصريين متهمون     :"لويس جديد أمرا يقول فيه    

وبما أننى أميرهم الوحيد المرسل بـأمر اهللا   بالعيب فى ذاتى،  

ولكـن   .فإننى بصفتى هذه آمر بشنقهم جميعا      القادر العظيم، 

األسماء األبوى فإنى آمر بأن تسحب       برحمتنا العالية وبعطفنا  

بالقرعة،وكل فرد واحد من بين خمسة عشر فردا فقط هـو           

لن أنتظر هذا اليوم الذى تقـول        "..الذى ينفذ فيه الحكم شنقا    

بشائره انه فى وقت قريب ستكون عملية خصخصة مصـانع          

القطاع العام والبنوك قد انتهت بانتقال ملكيتها الى نخبة منتقاة          

العـابرة للـدول    من المصريين باالشتراك مـع الشـركات        

وسيتم اغالق المصانع التى لن يكون فـى        .والمتعددة الجنسية 

استطاعة مالكها الجدد ادخالها فى السوق العالمى،وسـيكون        

سببا لالسـتغناء عـن      -أو حتى تطويرها   -اغالق المصانع 

أعداد كبيرة من العاملين فيها وعلى كـل المسـتويات ممـا            

 التجارة العالميـة    وبدخول مصر منظمة   .سيسبب آالما كثيرة  

والتى تعيش اليـوم     -فإن الكثير من مصانع القطاع الخاص     

ستغلق أبوابها أو ستضـطر     -على حساب الحماية الجمركية   



أبشـر   […الى الدخول فى شراكة مع رأس المال األجنبـى        

صدقتم يارجال   ]..يامنصور فنور الحرية قادم ليبدد الظلمات     

يلفان شالوم وزيـر    فقد نشرت جريدة األهرام خبرا بقدوم س      

خارجية شارون لزيارة مصر خالل أيام ،ولهذا فقد اطمـأن          

قلبى وانفرجت أساريرى ولم تسعنى الفرحـة ، واذا اسـتمر        

الدنس على ماهو عليه للثالثين سنة القادمة فإن الفروق بـين           

دخول الناس ستزيد وسيستمر تكريس انشطار المجتمع الـى         

تأكلهـا  "دد واسعة الثراء  فى طرف منه نخبة قليلة الع     :شطرين

وفى طرفه اآلخر كتلة الشعب المصرى التى ستهمش        " والعة

وستعيش النخبة   تماما ويعيش الجزء األكبر منها على الفتات،      

فى أحياء جديدة خارج المدن محاطة بأسوار وذات حـرس          

خاص وعام،وسترسل أبناءها الى مدارس وجامعات خاصـة        

، وستترك النخبة لعامـة     وسترفه عن نفسها فى أماكن بعينها     

الناس المدارس والجامعات الحالية والتى المناص أن يكـون         

والكـالم مـازال للمفكـر      ..مصيرها مزيدا مـن االنحـدار     

وسيزداد اهتمام النخبـة بتعلـيم أبنائهـا اللغـات          ..المصرى

األجنبية وفنون االدارة والعالقات العامـة إلعـدادهم إلدارة         

رة التى يملكونها،ولتمكينهم من    الشركات وبيوت المال والتجا   



الحوار مع شركائهم من مسئولى الشركات متعددة الجنسـية         

والذين سيكونون مسـئولين عـن تطـوير العمـل ونقـل            

وسيحتاج الحفـاظ علـى مثـل هـذه التركيبـة           .التكنولوجيا

االجتماعية الى استخدام القهر وقبول العيش فى ظل قـوانين          

طالق يد أجهـزة األمـن      استثنائية وتحت حكم الطوارىء وإ    

إلخماد أى تذمر يمكن أن تقوم به األكثرية الغاطسة ومنع أى           

تجمع لها أو القيام بأى مظهر من مظاهر التعبير عن آالمها           

وآمالها،فالفكر اليكون حرا دون البوح به واإلفضاء،وفى مثل        

هذا الجو البـد أن نتصـور أن اسـتخدام أجهـزة األمـان              

حـرس الخـاص وبنـاء األسـوار        االلكترونى واستئجار ال  

سيتزايد،وأغلب الظن أن االقبال على الهجرة الـى خـارج          

 .البالد سيستمر ان لم يزد عما هو عليه اآلن

**** 
كنت أود أن أهمس فى أذن المفكر الكبيـر إذ تنبـأ            

بتهميش كتلة من الشعـب مستقبـال ألطمئنـه بأن الشـعب         

ذكره بيـــوم   كله مهمش بحمد اهللا من اآلن، ويكفينى أن أ        

والذى وصفه أهل االسكندرية بيـوم      ٢٩/١٢/١٩٩٥الخميس  

العار، حين قدم حاكم عربى لزيارة المدينة فقام رجال األمن          



والمخابرات والمرور األفاضل بإغالق جميع الطـرق عـدا         

الطريق الذى سيمر منه جاللته ، وتوقفت حركة المدينة بعـد   

نتصـف الليـل،    أن أصيبت بالشلل التام من الظهر وحتى م       

فتعطلت مصالح المرضى واألصـحاء والحوامـل ، وعـاد          

األطفال المحبوسون إما فى فصولهم و إما بداخل عربـاتهم          

المدرسية فى ساعة متأخرة من الليــل و قد جاعـوا وبكوا          

وتبرزوا وتبولوا على أنفسهم وأصيب أهاليهم بالفزع والهلع        

الحاكم المدينـة   حتى فك الرجال األفاضل أسرهم بعد مغادرة        

 .مشيعا بالدعاء عليه واللعنات

**** 



-١٦- 
ضبطتها متلبسة بإلقاء المظروف فى صندوق بريدى       

سارعت بفتحه أمامها وتجاوزت السطور الـى       .بمدخل البيت 

أصيبت بارتبـاك شـديد     .التوقيع النهائى فكان باسم الجماعة    

وكانت تهتز كالبنـدول وهـى عـاجزة عـن الوقـوف أو             

 لم تكن فيما يبدو تتوقع ظهورىالمفاجىء لحظة        االنصراف،إذ

 .وضعها الرسالة

  تسميها حنان باألرملة الفاضلة،فهى جارتنـا التـى        

يناير التـى أطلـق عليهـا        ١٩و١٨ قتل زوجها فى انتفاضة   

التزمت بتربية ابنتيها وتعليمهما     ".انتفاضة الحرامية "السادات

ـ  .وتزويجهما ثم عاشت وحيدة ولم تتزوج      ل طيـب   حياتها مث

للجيرة الطيبة وااللتزام بالعفة والطهارة وحسن السيرة، فلـم         

تتقول عليها ألسنة النساء بكلمة واحدة ونادرا مايحدث ذلـك          

 .فى عالم النساء اال بمعجزة

  ما الذى يدفع سيدة محترمة مثلها ألن تـأتى بهـذا           

الفعل مالم تكن تستعيض عـن وحـدتها القاتلـة البغيضـة            

 وطنى خطير كالذى ضبطتها تقـوم بـه         باالنغماس فى عمل  

لماذا اختارتنى من بين بقية السكان وهل هى عضوة         ..اآلن؟



بتلك الجماعة الغامضة مكلفة بدس الرسائل فـى صـناديق          

لقد توارى غيظى منها أمـام احترامـى وتعظيمـى          .البريد؟

لوطنيتها رغم أننى مللـت أسـلوب الجماعـة ومناوراتهـا           

ومع ذلك سـألتها فـى دهشـة    . ءوتفاؤلها المستند الى الشى  

 :شديدة

 !..أنت؟ - 

لم تتكلم وإن كانت حركة شـفتيها المرتعشـتين قـد           

 .أوحت بالرغبة فى الكالم والعجز عنه

 !..لم تفعلين هذا؟ - 

 ...الحقيقة - 

 :قاطعت تلعثمها بلهفة

 أريد الحقيقة أرجوك فقد طال انتظارى لها..نعم - 

 سكان البيت أجمعينالحقيقة اننى اخترتك من بين  - 

 ولماذا أنا ؟ - 

 ألنى أعلم باهتماماتك السياسية والثقافية - 

أدركت أن السر قد انكشف أمامى وأن لديها كالمـا          

ومدخل المنزل اليسمح بـذلك أمـام        كثيرا تود أن تبوح به،    



دعوتها الى تناول فنجان من القهـوة فـى          .الغادى والرائح 

 :شقتى فسألتنى فى حياء صادق

 هل حنان موجودة؟ - 

 نعم  - 

 ..دهشت حنان وأنا أدخل عليها مصطحبا األرملـة       

فتحت فمها وعينيها ورفعت حاجبيها دون أن تتسـاءل عـن           

 .لكن ترحيبها باألرملة كان جميال.معنى الذى تراه

 تفضلى ..اهال وسهال يامدام عزة- 

ذهبت تعد لها شرابا فلحقت بها الى المطبخ وهمست         

 .ت حتى تتركنا وحدنا فعقدت الدهشة لسانهافى أذنيها بكلما

 :  قالت لى

منذ زمن طويل اعتدت على وجـود مثـل هـذه           - 

 الرسائل بصندوق بريدى

هل تتلقين الرسائل مثلى أم أنت التـى        .لست أفهم - 

 توزعينها على الخلق

فى البداية كنت أقرأها ولكنى اعتقدت أنهم أخطأوا        - 

 الطريق اليك فصرت أضعها عندك



 أن الرسائل كانت توضع فى صندوقك أصـال         أى- 

 ،الفى صندوقى

 أحيانا..ال..نعم- 

 ..ازداد ارتباكها وتلعثمها

 لكن مافيها يؤكد أنها مرسلة لى باإلسم- 

ربما قصدونى فى البدايـة ثـم أهملـونى لعـدم           - 

 استجابتى واتجهوا اليك

 أفهم من هذا أنك التعملين مع الجماعة- 

امل معهم لكنى متعاطفة معهم     أنا الأعرفهم وال أتع   - 

 . أشد التعاطف

أنـا  .ياله من شعب مازوكى يتلذذ بتعذيب نفسـه       ...

بعد كل العذاب الذى عانيته مع      .مازلت ال افهم شيئا حتى اآلن     

خاب أملى ومازال السر غائصا فى أعماق       .نفسى الأفهم شيئا  

الجماعة والشـعب   .[المجهول رافضا أن يكشف لى عن نفسه      

ورسائل هذه الـروح    ]  رباط الى يوم القيامة    روح واحدة فى  

تطاردنى بأكاذيب اللؤلؤة الزرقاء ومحمد العالم والعربة التى        

 .دهستنى والرجال الذين يراقبوننى وأخيرا األرملة الفاضلة



ــك   ــى وش ــت عل ــقة كن ــا الش ــد مغادرته   بع

نصحتنى حنان بأن أجمد تفكيرى فى هـذه المسـألة          .االنهيار

 أعطى ألعصابى فرصة كافية للراحة      ولو بصفة وقتية حتى   

 .على أن أعاود التفكير بعد حين طال أم قصر

  أسرنى إشفاقها على واهتمامها بأمرى فاسـتجبت       

لنصيحتها ورحت أمارس عملى مع محمد العالم الذى تجاهل         

 .هذه المسألة تماما كما لو كان قد اتفق مع حنان على ذلك

**** 
ى ألجد الرسـالة    ذات مساء فتحت بريدى االلكترون    

 :اآلتية

نحن النخاطب عامة الشعب فقط فـنحن الشـعب          [

اننا سوف نخاطب أيضا كل من يمتلك كمبيوتر ويتصـل          .كله

باالنترنت من خالل البريد االلكترونى والنصـر لنـا بـإذن           

نحن نعلم  ..[ولكن كيف توصلوا الى بريدى االلكترونى؟     ]..اهللا

سـالم وأصـول    أنك قرأت مستقبل الثقافـة فـى مصر،واإل       

أال تشعر بالخجل من نفسك يارجـل       ..الحكم،وطبائع االستبداد 

لـم  !]..لم تفعل شيئا حتى اآلن؟    -بعد كل هذه القراءات   -ألنك

يبق اال أن يعلنونى بمعرفتهم لتواريخ األيام التى ضـاجعت          



ننصحك بالدخول الـى    !..[فيها زوجتى فى السنوات األخيرة    

 :المواقع اآلتية

١-www……...@yahoo.com 

٢-www………@hotmail.com 

٣-www………@…org.eg 

وذلك لتعرف ماذا يحدث بمصر فـال تكـون مـن           

 ].الغافلين

  وحتى الأكون من الغافلين فتحت المواقع المذكورة       

ألقرأ مايشيب له شعر رأسى وال أكاد أصدقه،ألن بلدا تعانى          

 .من كل هذا الفساد البد من فنائها عن قريب

نوان البريدى الذى بعثوا منـه        حاولت االتصال بالع  

 .رسالتهم ولكن االتصال لم ينجح وهذا ماتوقعته

  ضاعت فرصة التأجيـل واالسـتراحة واشـتعلت        

فقدت صفريتى التى طالما تغنيت     .القضية فى رأسى من جديد    

بها وانضممت الى قائمة السلبيين الذين استمرأوا السير فـى          

ت الـى إدمـان     عد.الوحل والضرب على أقفيتهم دون مباالة     

االنترنت من جديد ورحت ألقى بنفسى الـى المواقـع التـى            

حددوها لى وأقرأ بها ماال يجرؤ أحـد علـى نشـره فـى              



شعرت برغبة جارفة فى اللجوء الى حـائط المبكـى          .مصر

 .وتدخين السجائر الملفوفة واالستماع الى مصطفى الزوربا

*** 
كـان  .منى مصطفى على انقطاعى الطويل عنه        ال

جلسـنا  .انى من مرض بالكلى أقعده لفترة طويلة بمنزلـه        يع

كـان  .تحت الحائط وأفضيت اليه بما فى صدرى دفعة واحدة        

عندما توقفت عن الكالم    .يستمع الى فى صمت عظيم كعادته     

 :سألنى بتلقائيته الفطرية المعهودة

 هل عندك المزيد؟ - 

 ال - 

اال واهللا يا أخى ما أنهكنى اال النساء وما أنهكـك            - 

 عقلك

 كيف؟ - 

 أتسأل عن األولى أم عن الثانية؟ - 

 الثانية - 

قلت لك ان قلبك بحاجة الى عمرة صيانة تنقـذه           - 

 من الظلمة لكنك أهملته

 لكنك تتكلم عن عقلى المنهك ال عن قلبى المظلم- 



وهل تنتظر السالمة لعقل يعانى صاحبه من ظلمة         - 

 !قلبه؟

 مةالرح..بالراحة على ياصاحبى - 

 نت الذى التعرف كيف ترحم نفسك - 

 كيف؟ - 

لو كان حال البلد يعذبك ويزعجـك الـى هـذه            - 

والتستطيع أن تتجاهل األمر مثلمـا أفعل،فأمامـك         الدرجة،

 حالن الثالث لهما

 ماهما؟ - 

 ارحل الى بلدة أخرى واشتر دماغك - 

 وإذا لم أتمكن من ذلك؟ - 

وتحمـل  خذ مدفعا رشاشا واقتل به مـن شـئت           - 

 النتائج

 أنت مجنون - 

 أقطع ذراعى ان لم يكن الجنون آخرتك - 

 غير معقول - 

قلت لك مائة مرة تولـع الحكومـة والحراميـة           - 

 .والعرب واألمريكان بجاز وسخ فلم تسمع كالمى



استفزتنى عبارته التى سبق أن حفظتها عـن ظهـر          

 :قلب لشدة رفضى لها وإعجابى بها فقلت له متشفيا

 الحريق الناتج من هذا الجاز الوسخ قد يطول         لكن - 

 ..بيتك ومقهاك يادرش

 :  لم أفلح فى استفزازه اذ قال بثقة الحد لها

هذا كالم مثقفين الينفع بشىء واليضر فى شىء         - 

 .أيضا

 :  لم أعلق فواصل حديثه ساخرا

تكلم كما شئت ولسـوف أسـتمع اليـك وأبـدى            - 

على ذلـك وكـل واحـد       اعجابى بما تقول ثم ينتهى األمر       

 .سيروح الى بيته وينكح امرأته وينام وخالص

اليعرف تـاريخ   "وقال جمال حمدان بكبرياء العالم    ...

واالسـتكانة   مصر من ينكر أن الطغيان والبطش من جانب،       

أو الزلفى من الجانب اآلخر هى من أعمق وأسـوأ خطـوط            

نة الحياة المصرية عبر العصور،فهى فى الحقيقة النغمة الحزي       

والينبغى لنا أن نخجل أو      ..الدالة فى تاريخ الدراما المصرى    

كما أنه من    أن تأخذنا العزة فنهرب أو نكابر فى هذه الحقيقة،        

بل البـد    الخطأ أن ندعها تترسب فى نفوسنا كعقدة تاريخية،       



أن نجابهها بالتحليل العلمى والتشريح الموضوعى لنرى الى        

 طول ما أزمنت،أو الى     أى حد هى ظاهرة ظرفية مؤقتة رغم      

للمركـب  -كما يـزعم الـبعض    -أى مدى هى نتاج طبيعى    

 "..البيئى،وبالتالى فهى جزء اليتجزأ من مركبنا الحضارى

 :وقلت أنا بكبرياء المهزوم...

 هل سمعت يادرش عن رجل اسمه جمال حمدان؟- 

أنا أعرف بالطبع انه اليعرفه،لكنى استشـعرت لـذة         

ر وعمالقتها من الرجال األفذاذ      سادية تؤكد لى ان علماء مص     

 .قد أنفقوا حياتهم سدى

أنا سمعت عن رجل ثان اسمه جمال عبـد         !..هع- 

 الناصر

 وهل أحببته؟- 

 كان يحب الفقراء..رجل جدع- 

 والسادات؟- 

 ومع ذلك أودى بنا فى داهيه..داهيه- 

 ومبارك؟- 

نظر الى فى تشكك لم ألحظه عليه من قبل،لكنه قال          

 :ن تشعان ذكاء وحنكةباسما بعيني



 ربنا يخليه لنا- 

شعرت أنه يخاطبنى كما لو كنت ضابطا بالمباحـث         

 :فعاودت مشاغبته

 من قلبك يادرش؟- 

 :انفجر ضاحكا وهو يقول

 من عينى ياصاحبى..أل- 

  سألته على استحياء عن سعر الصنف فضحك قائال        

 ان التاجر االنتهازى الطماع قد عاد اليه ذليال بعد أن كسـر           

أنفه باإلضراب عن الحشيش لفترة طويلة فخفض له السـعر          

كما شاء،وفوجئت به يخرج لى علبة من السجائر المحشـوة          

 :قائال

 كانت فى انتظارك منذ أن اختفيت- 

قدمت له واحـدة ليشـعلها      .أخرجت منها سيجارتين  

أشعلت سـيجارتى   .فرفض قائال انه فى غير حاجة اليها اآلن       

عقبتها بثانية وثالثة وشعرت برغبـة      ودخنتها بنهم عميق ثم أ    

قوية فى االختالء بنفسى بعد أن انصرف عنى مصطفى الى          

 .أصحابه

**** 



  استأجرت قاربا وجدفت بحماس حتى بعدت كثيرا       

عن الشاطىء فوضعت المجدافين على جانبى القارب ومددت        

كان البحر ساكنا كـالنوم وقـد        .جسدى مسترخيا فى هدوء   

اء الصافية وانتشيت بهسيسـها وهـى       بهرتنى مياهه الخضر  

التهمـت بقيـة    .تالمس ضفتى القارب فى عنـاق مسـتديم       

العلبة،والنسيم العطر يرف على وجهى فأشعر بنشوة عارمة        

وأنا أرى عرائس الماء ترقص من حولى وكنت بحاجة الـى           

مؤانسة ومسامرة فأتيت باألرملة الفاضلة ذات الخمسين ربيعا        

 أنهل سالفة الحب من أعطافها      وجردتها من مالبسها ورحت   

كانـت  .والماء اللعوب يهز بنا القارب هزا وئيدا رئيفا رقيقا        

األرملة كائنا رقيقا كزنبقة على غصن رطيب فرحت أبلـل          

قلت .فمى الظامىء من ثغرها الراوى بقبالت الحب المسكرة       

لها حدثينى عن السحر والجمال فتدفقت كلماتها كتدفق الخمر         

وقفت عن الكالم رأيت فى صـمتها حلمـا         فى الكأس ولما ت   

جميال فى أجفان عاشقة يترقرق الجمال فى جسدها الظمـآن          

للحب وتلتمع فى فمها المكتنز ثنايـا مـن اللؤلـؤ الرطـب             

فأعتصرها وأستحلب رحيقها وأناجيها وأرتشف معهـا مـن         

كؤوس الهوى وقلت لها غنى لى فأنا محـروم مـن أنغـام             



قلبـه الصـغير وصـارت      الحرية فشدت لى كعندليب شف      

العصافير ترجع ألحانها من حولى لتثلج صـدرى المكلـوم          

وجاءنى ملك كريم وضع على رأسى تـاج الملـك العظـيم            

فأصبحت حاكما للعالم بأسره أدير شئونه كيفما أشاء فقررت         

أن أجعل من الحرية دينا لشعوب األرض واستخرت اهللا فيما          

 بين ذراعيهـا    قررت فأيدنى برحمته وحنانه ووضعت رأسى     

المرمريتين فوق صدرها الناهد وذبت فى جسدها الريان حين         

هبت أرواح الملكوت من سباتها تبارك ملكى وحكمى وحبى         

وعشقى وتحولت الى روح شفافة ترف فى زرقة السماء فلم          

أشعر بالشمس وهى تغرب ونحن معا فى القارب نستضـىء          

ى الباعثـة   بضوء البدر العاشق وينبض قلبانا بدماء العـذار       

بأطيافها النورانية فى األفق،وأصدرت أول أمر لى بـالقبض         

على كل الحكام الدكتاتوريين فى العالم ووضعتهم جميعا فى         

جزيرة نائية وأمرت بإمـدادهم بالطعـام والشـراب حتـى           

الموت،وهكذا تحول العالم بين يوم وليلة الى جنـة عطـرة           

ـ        ا أعـواد   تفوح بشذى الورد وعبق الرياحين وتتراقص فيه

 :وقالت لى..الزنبق وتغنى الطيور

 أال ترتوى من العشق أبدا ياحبيبى؟- 



 نعم ، فدونه الموت- 

دعنى أتنفس  .انى ال أقوى على احتمال هذا النعيم      - 

 .وأستريح

  ولما غادرتنى ألقيت بنفسى عاريا فى الماء ورحت        

أسبح بين األسماك وعرائس البحر حتى اكتفيت ثم عدت الى          

وأنا فى كامل نضارتى وإشراقى وبهجتى وحيـويتى        القارب  

شربت أربع علب من البيرة ونظـرت الـى         .وعشقى للحياة 

 :السماء قائال

يارب أنا خادمك المطيع وعبدك العاصى وعاشقك       - 

الصب الولهان،فاسبغ على رحمتك وغفرانك وادخلنـى فـى         

 .زمرة عبادك المخلصين

ـ     عدت بالقارب الى الشاطىء       وتهائما فـى الملك

غصت فى لجة حلقة الذكر مرددا مـع        .وتوجهت الى المسجد  

الذاكرين اسم الجاللة فى نشوة وخشوع وتمنيت أن أقـبض          

على يوشع العصر شارون ألضمه الى المعتقلين من أعـداء          

الحياة والحرية فى الجزيرة النائية وأمنع عنه وحده الطعـام          

نـذ  والشراب لكنى تذكرت اننى لم أعد ملكا علـى العـالم م           

لحظات فشعرت بذنوبى الصغيرة تحيط بى من كـل جانـب           



حتى أورثتنى خوفا شديدا فقـال الرسـول عليـه الصـالة            

إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجـل        :"والسالم

وقلت اننى هالك المحالة فى اآلخرة كما هلكت        "..حتى يهلكنه 

 ال  ياعبادى ان كنتم تعتقدون أنـى     :"فى الدنيا،وقال جل جالله   

أراكم فالخلل فى ايمانكم وإن كنتم تعتقدون أنى أراكـم فلـم            

فقلت يـارب العـرش      ".. جعلتمونى أهون الناظرين اليكم؟   

العظيم ياحنان يامنان يابـديع السـماوات واألرض يـارفيع          

بارك فـى ابنتـى     الدرجات ذو العرش ياذا الجالل واالكرام       

اب الـذى   التى رفعت على راية العصيان و انتشلها من السر        

أنا غير معترض على قضائك بأخـذ       تركض بعمرها نحوه ،     

ولكن لم ال تأخذ معه كـل       الذى تمرد على بعد موته ،       مؤمن  

من نعرفهم وتعرفهم من األسافل واألدنياء الذين أفسدوا حياتنا        

لم التأخذهم وتريحنا   ..ودنسوها وتترك لنا األطهار والشرفاء؟    

يـارب  ..ف السـنين  فقد عجزنا عن التخلص منهم منـذ آال       

خلصنا مـنهم   .خلصنا منهم ..العرش العظيم برحمتك أستغيث   

 .يارب

**** 
 



-١٧- 
فى احدى الجرائد المحلية عديمة الجدوى ، معدومـة   

االنتشار ، والتى تشغل االعالنات نصف حجمهـا ويشـغل          

النصف اآلخر صور المحافظ ورئيس الجمهوريـة ورئـيس         

 يقـول  ان رجـال       الحكم المحلى ، كتب عنى صحافى فاشل      

يتجاوز األربعين من العمر ويـدعى      !! مهووسا مختل العقل  

منصور عبد الرازق قد اقتحم قرب الفجـر منـزل األسـتاذ            

الجامعى الدكتور أدهم جبريل حيث كان الدكتور مع زوجتـه      

فى وضع حميمى،فأفرغ فى صدره رصاص مسدسـه وراح         

عالـت  يرقص ويغنى بكلمات غير مفهومة عن الحرية،بينما ت       

 .صرخات الزوجة تطلب النجدة من الجيران

**** 
 سعيد سالم

 ٢٠٠٤ االسكندرية فى مارس

 

 

 

 



  فى أعماله  سعيد سالمالقضايا التى يتناولهانبذة عن 

 وآراء النقاد والكتاب حولها

 ∗تعريف بالكاتب سعيد ســـالم: أوال

 سعيد محمود سالم-

 ١٩٤٣من مواليد االسكندرية -

 ٤٠٠رقم العضوية . مصرعضو اتحاد كتاب-

 ٦٢٤رقم العضوية .عضو اتحاد الكتاب العرب-

عضو لجنة النصوص الدرامية باالدارة المركزيـة       -

 لإلذاعة والتليفزيون

 عضو هيئة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية-

 عضو أتيليه الكتاب والفنانين-

 ١٠شارع على باشا ذو الفقار شقة       ٥عنوان المنزل   -

 االسكندرية.بمصطفى كامل

 :تليفونات-

  ٥٤٦٢٨٦٩المنزل

                                                           
نى بالتعـاون مـع     أعد هذا الملف االستاذ الدكتور محمد زكريا عنا        ∗

 المؤلف
 



  ٠١٢٤٣٩٠٢٥٩الموبايل

 ٥٦٢١٨١٠ /١١ / ١٣العمل

 :المؤهالت

كليــة .١٩٦٤بكــالوريوس الهندســة الكيمائيــة -١

 جامعة االسكندرية .الهندسة

كليـة  . ١٩٦٨ماجستـير الهندسـة الكيمائيـة      -٢ 

 جامعة االسكندرية.الهندسة

الـورق  رئيس القطــاع الفنى بشـركة      : المهنة-

 ومهندس استشارى حاليا) سابقا(األهلية 

  ٢٠٠٤مجمل أعمال الكاتب حتى عام 

  رواية١٢: فى مجال الرواية -

 مجموعات قصصية٩: فى مجال القصة القصيرة -

عشرات المسلسـالت   : فى مجال الدراما اإلذاعية    -

ــاهرة   ــإذاعتى الق ــة ب ــهرات الدرامي ــباعيات والس والس

 .واالسكندرية

مسرحيتان كوميديتان كل منهما    :لمسرحفى مجال ا   -

 فى ثالثة فصول



مجموعـة دراسـات عـن      :فى مجال النقد األدبى    -

أعمال بعض الكتاب المصريين والعرب نشـرت بمجـالت         

 .وجرائد مختلفة

مجموعة مقاالت ثقافية وسياسية    : فى مجال المقالة   -

 .واجتماعية نشرت بمجالت وجرائد مختلفة

  :عليها الكاتب  أهم الجوائز التى حصل 

جائزة إحسان عبد القـدوس األولـى فـى الروايـة            -١

الصادرة عن روايات   " األزمنة" عن رواية    ١٩٩٠لعام

 .الهالل بالقاهرة

جائزة الدولـة التشـجيعية فـى القصـة القصـيرة            -٢

الصادرة عـن   " الموظفون" عن مجموعة  ٩٤/٩٥لعام

 .مطبوعات اتحاد الكتاب العرب بدمشق

 عن  ٢٠٠١تاب مصر فى الرواية لعام      جائزة اتحاد ك   -٣

 .اتحاد الكتاب بمصر".كف مريم"رواية 

 - ٢٠٠٢ رشح لجائزتى التفوق األولى والثانية لعام  -٤



  : مجاالت نشر قصصه القصيرة

مدى مايقرب من ثالثين عاما نشرت له مئـات          على

القصص القصيرة والمقاالت فى الجرائد والمجالت المصرية       

 :والعربية اآلتية

-أخبـار األدب   -أخبـار اليـوم    -األخبار-األهرام

-الثقافـة -الهالل -مايو -حواء-أكتوبر-المساء-الجمهورية

 عـالم   - القصـة  -روز اليوسف  -آخر ساعه -إبداع-الكاتب

-الثـورة -اآلداب - الموقف األدبـى   -تشرين-البعث-القصة

-المجلـة -الفيصل- العربى -األنباء-البيان-األسبوع األدبى 

اليـوم  - الـرأى  -الدستور-شرق األوسط ال-الحرس الوطنى 

 .الرافد-البحرين الثقافية- الكويت-صباح الخير-السابع

 : الروايات المنشــورة 

 ١٩٧٦جماعة أدباء االسكندرية   جالمبو -١

 ١٩٧٧جماعة أدباء االسكندرية   بوابة مورو -٢

   ١٩٧٩عمالقة أكتوبر  الهيئة المصرية العامة للكتاب -٣

 ١٩٨٥الهيئة المصرية العامة للكتـاب    آلهة من طين     -٤

 طبعة أولى

  طبعة ثانية١٩٨٦ دار الجليـــل بدمشق



طبعـة   ١٩٨٥عاليها واطيهاوزارة الثقافــة بدمشق     -٥

 أولى

 طبعة ثانية١٩٩٢  دار المستقبل بالقاهرة

 طبعة ثالثة١٩٩٥ الهيئة المصرية العامة للكتاب  

 ١٩٨٨ الشــرخ  دار طالس بدمشـــق -٦

 ١٩٩٢ زمنــة  روايات الهالل بالقاهرة  األ -٧

 ١٩٩٣ الفلــوس  دار المستقبل بالقاهرة -٨

 طبعة أولى١٩٩٧ دار المستقبل بالقاهرة١٠١الكيلو  -٩

 طبعة ثانية١٩٩٩ الهيئة المصرية العامة للكتاب

 ٢٠٠١ كف مـريماتحاد كتاب مصر  -١٠

  ٢٠٠٢ روايات الهالل  حالة مستعصية -١١

 :صصية المنشورةالمجموعات الق

 ١٩٨٧ اتحاد الكتاب العرب بدمشق  قبلة الملكة -١

 ١٩٩١ الموظفون اتحاد الكتاب العرب بدمشق   -٢

 ١٩٩٤ الجـائزة  قايتباى للطباعة والنشر -٣

 ١٩٩٥رجل مختلف  الهيئة المصرية العامة للكتاب -٤

  ٢٠٠٢  الممنوع والمسموح  مختارات فصول -٥



 :ت النشر  المجموعات القصصية تح

 مكتبة األسرة  أقاصيص من السويد -١

  هوى الخمسين   -٢

 الكتاب الفضى  قانون الحب  -٣

  رحيق الروح -٤

 القضايا الجوهرية فى أعمال سعيد سالم:  ثانيا

تتعرض أعمال سعيد سـالم الروائيـة والقصصـية         

والدرامية للعديد من القضايا واألفكار المعاصرة ذات الطابع        

ن خالل لغة سردية عالية تجمـع بـين التفلسـف           االنسانى م 

والسخرية، يتخللها حس صوفى ازداد ظهوره فى إبداعاتـه         

وإذا كانت لغة الواقع هى اللغة السائدة فى معظـم          . األخيرة

أعماله فإنه يمزج بها الخيال والفانتازيا أحيانا فى أشكال فنية          

مضامين متعددة دائمة التطور والتغير بما يتالءم مع طبيعة ال        

 .الفكرية التى يتناولها

يعتمد بصفة أساسية علـى السـرد،وإنما          وهو ال 

يستخدم بتلقائية فنية وسائل متنوعة يطوع فيها سائر الفنـون          

األخرى لخدمة فنه الروائى،فنجده يستخدم الحوار االذاعـى        

والمسرحى والمونولوج الداخلى والرسائل المتبادلة وحـديث       



لسينيمائى وتيار الوعى فـى مـزيج       الشخصيات والسيناريو ا  

ومن ثنايـا حديثـه     .يشعل من لهيب العمل ويزيد من جاذبيته      

 نـتلمس   ٨/١/٢٠٠١ لنادى روتارى شرق االسكندرية فـى     

إحساسه بأهمية الرواية كفن أدبىودورها المؤثر فى المجتمع        

 رافضا مذهب الفن للفن،    من حيث مخاطبتها للعقل والوجدان،    

حقيق التناغم والتصـالح بـين االنسـان        فالفن عنده وسيلة لت   

وبينه وبين الحياة والكون والخالق من جهة        ونفسه من جهة،  

وهو يرى أنه رسالة تحمل من الداللة أكثر مما تحمل           أخرى،

 .من الفكر

والمتابع لمراحل التطور الفنى ألعمال سـعيد سـالم         

من هذا المنطلـق نجـد      .يمكنه أن يقسمها الى مراحل خمس     

تتناول  "عمالقة أكتوبر -بوابة مورو  -جالمبو" ولىأعماله األ 

قضية االنتماء، البدرجاته المتصاعدة ابتداء مـن ثـدى األم          

وانتهاء بالكون العظيم والخـالق األعظـم، وانمـا باختيـار          

آلهة من طين   :"وفى مرحلة تالية  .االنتماء للوطن بصفة خاصة   

يتناول فكرة خالص االنسان من     "ومجموعات قصصية أخرى  

ثم يقترب مـن الفانتازيـا فـى مرحلـة           الل الدين والفن،  خ

رجـل  -الموظفون–قبلة الملكة   -األزمنة-عاليها أسفلها :"ثالثة



 يتعرض فيها لقضايا أخرى كهوية الثقافة المصرية،      -"مختلف

 وظاهرة الفساد الذى استشرى فى المجتمع،ومفهومه للحرية،      

لحياة وكيف  ماذا يريد االنسان من ا    ..ورؤيته للوجود االنسانى  

ويغلب على هـذه المرحلـة طـابع التأمـل          ..يحقق سعادته 

 .والتفلسف والتساؤل

وفى المرحلة الرابعة يتصـاعد اهتمامـه بالقضـايا         

السياسية القومية والعالمية من منظور انسانى، كما يتعـرض         

فى هذه المرحلة لتناول فكرة المال وعالقته المعقدة باالنسان،         

نفسى علـى معظـم أعمـال هـذه         ويالحظ غلبة التحليل ال   

-حالـة مستعصـية   - األزمنـة  - الفلوس -الشرخ:"المرحلة

 ".الجائزة

وفى المرحلة الخامسة يتصاعد الحـس الرومانسـى        

كـف  " و "١٠١الكيلـو    " :والصوفى فى روايتيه األخيرتين   

، ويتسع أفق رؤيته لإلنسان والكون والحياة، وتتبلـور         "مريم

د مـن الثنائيـات الفكريـة       رؤيته لطبيعة التناقض بين العدي    

 الفرد والمجتمع، أو الدين والدولة،     كاألصالة والمعاصرة، أو  

أو األصولية والليبرالية، من خالل تناوله لقضايا معاصـرة         

كـف  "كاالغتراب واإلرهاب والعلمانية والفتنة الطائفية، وفى       



بصفة خاصة كان أمرا مثيرا للدهشة أن يتم تناول مثل          " مريم

ات الشائكة من خالل قصة حـب رومانسـية         هذه الموضوع 

شديدة الخصوصية بين رجل وامرأة من ديانتين مختلفتين وقد         

 .تجاوزا مرحلة الشباب

ومن الممكن أن نلقى بنظـرة عاجلـة علـى تلـك            

المضامين التىتناولها سعيد سالم بجرأة شديدة ومكر روائـى         

كما وصفها الدكتور صالح فضل ،وذلك مـن خـالل آراء           

 :والكتاب الذين أدلوا بدلوهم فيما كتب النقاد 

 :االنتمــــــاء

عنـد  -كثيرا ما عبر سعيد سالم عن فكرة االنتمـاء        

سواء فى بـدايات أعمالـه الروائيـة        -الشباب بصفة خاصة  

والقصصية، أو من خالل أحاديثه الصحافية واإلذاعيـة،بأنها        

أشبه بوثيقة مواطنة موقعـة مـن طـرفين همـا الـوطن             

 وأنـه   -"٢٠٠٢/  /أخبار اليوم     .ة المواطن قص"-والمواطن

فإذا  .إذا غاب توقيع أحد الطرفين أصبح التعاقد بينهما الغيا        

 فإن هـذا    -ألسباب يتناولها -كان الطرف الغائب هو الوطن    

 :يؤدى بدوره إلى احتماالت عديدة



اغتراب الشاب خارج وطنه بحثا عن وطن آخـر          *

 .يوقع معه على الوثيقة

 داخل وطنه بتعرضـه لالكتئـاب       اغتراب الشاب  *

 .واإلحباط واأللم

اغتراب الشاب داخل ذاته بانضوائه تحت ألويـة         *

 .التمرد والتطرف واالنحراف

بوابة -جالمبو"وقد تعرض فى رواياته الثالث األولى     

لنماذج ثالثة من الشباب الالمنتمـى      "  عمالقة أكتوبر  -مورو

الشـباب ذى   الذى يعتصره الضياع ويهدد مستقبله ووطنه، و      

سياسـية أو    االنتماء السلبى الذى تعوقه مسببات اجتماعية أو      

نفسية عن تحقيق انتماء يرغب فيه ويعمـل جاهـدا علـى            

تحقيقه، والشباب ذى االنتماء اإليجابى الذى كتب عليـه أن          

يبذل حياته مناضال ألعتى قوى الشر والفساد والطغيان حتى         

 .يحقق ذلك االنتماء

ب فيما يبدو بأن نقادا وكتابا كنجيب       ولقد فوجىء الكات  

محفوظ والدكتور على الراعى والـدكتور يوسـف إدريـس          

ويوسف الشارونى والدكتور سيد حامـد النسـاج والـدكتور     

محمد مصطفى هداره والدكتور السعيد الـورقى والـدكتور         



محمد زكريا عنانى والدكتور عبد العزيز الدسوقى والدكتور        

استقبلوا هذه األعمـال باهتمـام      يوسف عز الدين عيسى، قد      

شديد مما جعل سعيد سالم يصرح بأنه أصيب بالرعب عندما          

قرأ هذه اآلراء حيث كان شعوره بفداحة المسئولية عما يمكن          

أن يكتبه مستقبال ،أقوى بكثير من شـعوره بالفرحـة لهـذا            

 .االهتمام غير المنتظر

 :نالدين والف

ية من روايـات      لعله من الملفت للنظر أال تكاد روا      

سعيد سالم تخلو من إشارات فنية إلى مقدسات دينية إسالمية          

آلهة من  " :أو مسيحية أو يهودية، إن لم تتناول أعمال بكاملها        

التعرض لفعـل الـدين عنـد       " كف مريم -١٠١الكيلو  -طين

خالص االنسان فى األرض    "إذ يرى سعيد سالم أن       االنسان،

يتحقـق إال    السـماء ال  يتحقق إال بالحب،وأن خالصه فى       ال

بالدين، وأن الفن هو الجسر البرزخـى الـذى يصـل بـين             

وهو ككاتب مسلم يعترف باألديـان الثالثـة ،         ". الخالصين

 بأن النصوص الدينية الثالثـة      -كما يتبين من كتاباته   -يؤمن

أشبه بطبعات ثالث متتالية لكتاب واحد آخذة فـى التطـوير           

كانت  فإذا.مثالية اإلسالمية والتنقيح حتى انتهت إلى طبعتها ال     



الديانة اليهودية تمثل عالم الملـك والقـوة والمـادة واإللـه            

الجبار،فإن الديانة المسيحية تمثل عالم الملكـوت والتسـامح         

والروح المتسامية واإلله الرحيم، بينما تمثل الديانة االسالمية        

وبين القوة   وسطا متوازنا رائعا بين عالمى الملك والملكوت،      

لتسامح،وبين المادة والروح،وال عجب فهى ديانـة اإللـه         وا

 ).حوار بندوة روتارى شرق االسكندرية".(العــــادل

وعلى ذلك فإن العبرة عنده بجوهر األديان الواحـد         

بما تدعو إليه جميعا من حق وخير وجمـال، األمـر الـذى             

تؤكده دعواه الفنية المتكررة بنبذ التعصب والتطـرف مـن          

مقالة "خلط بين المطلق والنسبى من جهة أخرى      جهة، وعدم ال  

-"٢٠٠١فبرايـر  .نشرة اتحـاد الكتـاب     -المطلق والنسبى 

كـف  " ومـن خـالل روايتـه     ". حالـة مستعصـية   "ورواية

 ٢٠٠١الحاصلة على جائزة اتحاد كتاب مصـر لعـام        "مريم

-"١١/١١/٢٠٠١األهـرام " -يصف الدكتور السعيد الورقى   

ك تلقائية الحـاكى الـذى      حكواتى مثقف يمل   " سعيد سالم بأنه  

يظل مسيطرا على ذهنك حتى نهاية الحكاية، وهكـذا كـان           

وقد استطاع سعيد سـالم أن يصـنع         .يوسف إدريس العظيم  

وديناميكية  نسيجا سرديا مثقفا، فيه شاعرية األداء والتصوير،      



الحركة المتدافعة،وسحر اللغة الصورة، وعمق الفكـر، فـى         

– الكاتب قضـية اإلرهـاب       وقد تناول  .جدل الحوار الذهنى  

دون تحديد قاطع لهويته ،مـع أن القتلـة          -وهذه براعة منه  

إال أن الكاتب مسها وكأنها قضـية        ملتحون والقتيل مسيحى،  

صراع طبقى وثورة االحساس بقهر الحاجة وتمرد المتخـبط         

وقد استغل الكاتب قصة الحب     . بين ايديولوجيات الفكـــر  

فيها من رومانسية شاعرية رقيقة     الشائكة بين حليم ومريم بما      

ليطل على عدد من القضايا الواقعية والفكرية كتالقى األديان         

وذوبانها فى دين واحد،وهل يمكن لمريم المسـيحية وحلـيم          

المسلم أن يذوبا فى كيان واحد ووجـدان مشـترك، وهـل            

كما تنـاول قضـية     ..يستطيع الحب والتسامح أن يحققا هذا؟     

-والتقف براعة سعيد سالم   . وداخلهاالغتراب خارج الوطن    

المانع المانح على قدرته فـى وضـع        -فى روايته كف مريم   

تصميم بنائى محكـم لعملـه،وال علـى دقتـه فـى رسـم              

شخصياته،وفى تكوين عالقات هـذه األشـخاص ببعضـها         

وبنفسها وبالحدث، وال على منظومة القضايا واألفكار التـى         

خصـياته،وال  كانت حاضرة فى ذهنه وحركها من خـالل ش        

على التوازن الحسابى الدقيق الستحضار أصوات شخصياته       



وتناسب حجمها مع حضورها،  وإنمــا يقف علـى قمـة           

براعته األدائية لغـــة السرد لديه بما فيها مـن شـاعرية           

 ".مثقفة وما فيها من قدرة حركية تمتلك خصوصيات السرد

له أن تنـاول أولـى       ويالحظ أن نفس الناقد قد سبق     

وايات الكاتب بالنقد منذ خمسة وعشرين عاما علـى وجـه        ر

 .التحديد

وعن نفـس الروايـة وصـفه الكاتـب عبـدالعال           

منذ بزوغه  " :بقوله " ٢٣/١١/٢٠٠١مجلة أكتوبر "الحمامصى

مبدعا موهوبا فى السبعينات من القرن اآلفل،أعطانا الكاتـب         

السكندرى الكبير سعيد سالم مجموعة كبيرة مـن األعمـال          

وقد حملت هذه األعمال من القيمـة       .اعية روائيا وقاصا  اإلبد

األدبية ماجعله واحدا من أعالم الحركة اإلبداعية بين أدبـاء          

 ".الجيل

جريـدة األسـبوع    "وتصفه الناقدة فوزيـة مهـران     

بتألق أسلوب السرد المبدع وارتفاعه الى       "٢٠٠١ /٢٣٥العدد

ير والعشق والقدرة على تصـو     شاعرية نادرة بمقامات الحب   

المشهد بالحوار الذكى الموحى ليحيط بما يجرى على أرض         

 ".الواقع وداخل النفوس



شوقى بغدادى فى مقدمتـه        وقد عبر الناقد السورى   

عن رأيه فـى هـذه      " آلهة من طين  " للطبعة الثانية من رواية   

إن سعيد سالم شخص اليمكن نسـيانه بعـد          " :بقوله الرواية

لحى الحاضـر فـى الـذهن       لقد صار لكلماته معناها ا    .اآلن

ذلك أن الرواية لـم      وكأننى أعرفه شخصيا منذ سنين عديدة،     

بل كانت أيضا وثيقة شخصـية فـى         تكن مجرد متعة فنية،   

اعتقادى على صاحبها ، فاالسـكندرية كبيئـة والتخصـص          

، كلهـا كانـت     كخلفية والخصوصية المتفردة كـأداء    العلمى  

 معرفـة   حاضرة فى الرواية بشكل أو بـآخر كـى تزيـدك          

بل باالنسان الذى يحمل إسم سعيد سـالم ،          البالفنان وحده ،  

ذلك الكاتب الذى يتميز باالندفاع الشـديد المتـدفق بـوتيرة           

متسارعة يلهث فيها القارىء والكاتب معا ، وكأن المخـزون          

العاطفى والفكرى عنده يخضع لعملية انفجار أكثر منها عملية         

فى هذه المسألة ، ذلك ألنها      تأمل ،وال تستطيع مناقشة الكاتب      

تعود بالدرجة األولى إلى طبيعة تكوينه كإنسـان ذى تـوتر           

 ."داخلى بالغ الشدة

وألن الشكل الفنى التقليدى قد اليتالءم أحيانـا مـع          

طبيعة مضمون شديد األهمية والحساسية كالدين ، فإن سعيد         



النثـر  :كما يقول الدكتور محمد مصطفىهداره فىكتابه     -سالم

اليعتمد على سرد الحكاية فقط وإنما      "-١٩٩٤ى الحديث   العرب

يستخدم المونولوج الداخلى استخداما جيدا بلغة شاعرية شديدة        

التكثيف سريعة اإليقاع، ويوظف الرمـز بصـورة إيحائيـة          

تستثير الفكر وتجعله دائم اليقظـة،وهو يجـنح قلـيال الـى            

. ألحيان ولكن دون إغراق فى الغموض     السيريالية فى بعض ا   

والشك أن عينه الناقدة التى تعى جيدا ظروف مجتمعها كانت          

موجودة فى أقاصيص قصيرة تناول فيهـا بعـض قضـايا           

المجتمع المصرى ولكنها لم تكن مرتبطة بفرد بل بمجتمـع          

 ".وأمة على المستوى اإلنسانى العام

الظـاهر  :" وسعيد سالم يعشق التجديد فـى الشـكل       

رحيـق   "وقصـة " ٢٩/٩/٢٠٠٠ ملحق األهـرام   .والباطن

وهما تنتميـان إلـى     ( "٢٨/١٢/٢٠٠١ملحق األهرام   .الروح

حيث نجد القصة مكونة من مجموعة       )مجموعة رحيق الروح  

كل أقصوصة قائمة بـذاتها، لكـن        مختلفة من األقاصيص،  

مجموعة األقاصيص فى مجملهـا تشـكل محـورا فكريـا           

بق التى س -"آلهة من طين  "كما نجد أن رواية   .ووجدانيا مشتركا 

أن تقررت دراستها فى منتصف الثمانينـات علـى شـعبة           



السيناريو بمعهد السينيما تحت إشراف الدكتور محمد كامـل         

تجمع بين السرد والمونولوج الـداخلى والرسـائل        -القليوبى

وقد كتب عنها الناقـد      .المتبادلة والحوار اإلذاعى والمسرحى   

الســينيمائى الــدكتور رفيــق الصــبان فــى مجلــة روز 

لو وجدت طريقهـا الـى       "  قائال إنها  ٢٧/٣/١٩٨٩وسفالي

الشاشة فسوف تترك فى النفوس أثرا يماثل إن لم يفق األثـر            

الذى تركه قنديل أم هاشم يحيى حقـى أو شـحات نجيـب             

 ."محفوظ

-ألول مرة  -نجده يدخل  "األزمنـــة" وفى رواية 

السيناريو السينيمائى فى نسيج العمل الروائى بتلقائية شـديدة         

بينما نجده يترك شخصياته تكشف عن خبايـا         ونما افتعال، ود

كف " نفسها وعن عالقتها باآلخرين بضمير المتكلم فى روايته       

ورغم أن هذا التكنيك ليس من ابتكاره إذ سبقه إليـه            ".مريم

البعض ،إال أننا نجد جمل الحوار عنده مختلفـة حين يرويها          

 .طرفـا الحواركل من وجهة نظره 

 :المتناقضةالثنائيات 

مثلما اعترض سعيد سالم على مـايمكن أن يشـكل          

تناقضا بين الدين والفن، فالفن جمال واهللا جميل،نجده يرفض         



وجود جبهتين فكريتين متصارعتين تكاد تكفر كـل منهمـا          

األخرى باعتبارها صاحبة الحقيقة الواحدة والمطلقة، ذلك انه        

فاضـل ،فهـو    يؤمن بالحل الذى يقوم على التكامل العلى الت       

فى حديثه  "يرى مثال انه كلما تعمقت األصالة تألقت المعاصرة       

 حيث يتوقف األمـر     -١٩٨١/"٢٧/١٢لمجلة الشراع اللبنانية  

على حسن انتقاء مايلزم ورفض ماال يلزم،بما اليتعارض مع         

القيم االنسانية النبيلة من جهة أو مع قيم الحداثة والتقدم مـن            

أما التشبث  . تكاملية التلفيقية  جهة أخرى،بذلك تكون الحصيلة   

بالماضى بحذافيره دون اعتبـار لمـرور الـزمن و تجـدد            

أو األخذ بأسباب المعاصرة من الغرب المتقدم كما         متغيراته ، 

وهو يرى أن تبنـى     .هى بخيرها وشرها فذلك كله مرفوض     

هذا الفكر التكاملى يؤدى الى ازالة الكثير من التناقض بـين           

 مازالت فى جـدل عقـيم حتـى اآلن          اتجاهات فكرية عديدة  

كاألصولية واللبرالية،التراث والحداثة،الفرد والمجتمع،الـدين     

والدولة، وغيرها من التيارات المتقاتلة فى ضـراوة والتـى          

تكرس حالة من االنفصام الفكرى علـى مسـتوى المجتمـع           

والفرد وتؤدى فى النهاية إلىالتـردد والعجـز عـن اتخـاذ           

 قائمة على المبادرة بالفعـل ولـيس        قرارات مصيرية أصيلة  



ولعل حيوية الـدراما    ".رواية حالة مستعصية  :"على رده فقط  

فى مجمل أعمال سعيد سالم ترجع بالدرجة األولى إلى احتدام          

الصراع الفنىوالفكرى بين العديد من المتناقضات التى نراها        

 .ممثلة فى شخوصه وأحداثه

 :الالم

 اإلنسان مستترة فى    بقيت فكرة المال وعالقته بسعادة    

بعض أعمال سعيد سـالم التـى تسـخر ممـا آلـت إليـه               

حياتناالمعاصرة من تعليب للوعى و تسعير للشعور وتسويق        

للوجدان حتى بدأ العالم يتحول إلى غابة اليستطيع الحياة فيها          

سوى أقوى الوحوش، إلى أن اقتحم معاقلهـا بجـرأة فنيـة            

رحلـة   " الـدرامى  ومسلسـله  "الفلـوس " تجريبية فى روايته  

إنه يؤكد لنا من خالل حكيه      ". ١٩٩٤إبريل.الصعود والهبوط 

علـى  -والذى اشترك فيه الحيوان مع االنسان      -الفنى المحكم 

بديهيات قد نعلمها جميعا ولكننا ننساها فى خضم الحياة،وهى         

وهو زائل المحالة إما ألسباب دنيوية       أن المال وسيلة الغاية،   

 قواعد سماوية تريح االنسان وتـدفع       وأن هناك  وإما بالموت، 

عنه الجهد والعناء لو اتبعها فى التعامل مع هذا المال الـذى            

وكـأن   ..هو بمثابة عهدة مؤقتة استخلف فى األرض إلنفاقها       



إذا "سعيد سالم يقتفى أثر سيدنا على بن ابى طالب حين يقول          

أقبلت عليك الدنيا فأنفق فيها فإنها التفنى،وإذا أدبرت عنـك          

-وذلك من منطلـق اعتقـاده      "تبقى لدنيا فأنفق فيها فإنها ال    ا

بأن رزق االنسان هو مـا ينفقـه فـى          -حسبما تؤكد كتاباته  

مفتـاح   "وفـى مسلسـل    .دنياه،أما مايكنزه فهو رزق غيـره     

يقوم العمل بأكمله علـى      ٢٠٠٠أذيع فى يوليو   الذى"الســر

 :الجدل حول فكرة اإلمام الشافعى التى يطرحها قائال

 فنعما لذا وتعسا لذاكا/رب قسمتها حظوظا علينا  

 لك سر يحير اإلدراكا/    العلم والذكاء ولكن

إذ يتعرض لها فى حوار أذيع على مدى شهر كامل          

وكانت الغلبة فيه لألخذ باألسباب واحترام قيمة العمـل دون          

تكالب أو لهاث أو صرع على المال، بمـا يحقـق لإلنسـان     

وفـى مسلسـله    . خلى عن إنسانيته  سعادته المرجوة دون الت   

نجده يحث  ١٩٧٧إبريل .اإلذاعة. "الدكتور مخالف : "الكوميدى

مـن وقفـة     -خالل مسيرة حياته   -على أنه البد لكل إنسان    

مكاشفة مع النفس ومواجهة مع الضـمير، يسـترجع فيهـا           

ويلتقط فيها أنفاسه استعدادا     مواقفه من الحياة بخيرها وشرها،    

ظروف أفضـل وفـى منـاخ أجمـل         لمواصلة الرحلة فى    



،متخلصا من سلبيات الماضى وأخطائه، مستشرفا مسـتقبله        

وكما تتحتم هذه الوقفـة     .الجديد بروح عامرة بالحب والصفاء    

على الفرد فإنها بنفس الكيفية تتحتم على المجتمـع، خاصـا           

 .بالذكر مجتمعنا المصرى سليل المجد القديم

المتناقضـات    وألن سعيد سالم مولع بالثنائيـات و      

ولعل ذلك راجعا بالدرجة األولى إلى طبيعة تفكيره        -الجدلية  

كمهندس كيمائى مارس بيديه تفاعل العنصر مع عنصر آخر         

لينتج مركبا ثالثا يمكنه التفاعل مع مركب رابع لينتج خامسا          

فإننا نجده يعقـد مقـابالت      -وهكذا، فمن التناقض يتم التخليق    

غـرب بوجـه عـام      صارخة بين فكـر الشـرق وفكـر ال        

هـوى  "و "أقاصيص مـن السـويد    : "فىمجموعاته القصصية 

وبوجه خاص حول التعامل مـع      " رجل مختلف "و" الخمسين

زارع " :المال والقانون والوقت والعمل فى مسلسله الـدرامى       

  .١٩٨٧سبتمبر ".األمل

 

 

 

 



 

 :إسرائيل وحلم الوحدة العربية

ـ           م من الهموم الملحة التى تؤرق فكر سعيد سـالم ه

، إذ  "الجـائزة :"الوحدة العربية المؤجلة إلى أجل غير مسـمى       

يزعجه إلى درجة الجنون اتحاد دول أوروبا رغم تناقضاتها         

اللغوية والجغرافية والدينية واالجتماعية،فى الوقـت الـذى        

يعجز فيه العرب، المتجاورون جغرافيـا وأصـحاب اللغـة          

ة أمـام   الواحدة والدين الواحد والمصـلحة القوميـة الواحـد        

تحديات االستعمار والصهيونية، عن اتحاد مماثل يواجهـون        

 به عصر العولمة والتكتالت االقتصادية الكبـرى وسـيطرة        

مهيئـين   اإلعالم العنصرى األمريكى والغربى والصهيونى،    

تعوض أمام إسرائيل لتحقيق     بذلك الموقف المتخاذل فرصة ال    

بى من النيـل    حلمها األسطورى الخرافى باحتالل العالم العر     

إلى الفرات استنادا إلى أكاذيب الهوتية يعلمون أنها مختلقة،         

مطبقين بروتوكوالت حكماء صهيون تطبيقا حرفيـا بنجـاح         

وقصة بروتوكوالت حكمـاء     قصة آالم يعرب،  " :الحدود له 

حيث تتردد   "..الشركة العربية المتحدة للصوتيات والمرئيات    

المعجـزة  "و ة العربية، الواليات المتحد :عبارات وحدوية مثل  



فى سياق  " وحدة األديان "و "التجمع اإلنسانى "و "اإلسالمسيحية

العمل بما يؤكد توقه الحارق إلى تحقيق الوحدة العربية كحل          

 .البديل له عن فناء األمة العربية

 :ةهوية مصر الثقافي

يتفق سعيد سالم مع من يحصرون هوية مصر فى          ال

ن كالفرعونية أو القبطيـة أو      انتماء تاريخى أو جغرافى معي    

أوسطية ،إذ أنه يرى فـى هـذه الهويـة           اإلسالمية أو البحر  

مصهورا إنسانيا مركبا شديد الخصوصية، نجح فى استيعاب        

ــة ــانية كاف ــارات االنس ــار  .الحض ــه ألخب ــى حديث وف

إن الثقافة المصرية تمثل بخالف     "  يقول ١٣/١٢/٢٠٠٢األدب

تمائها العربى كما تمثـل     وجهها الوطنى ثقافة قومية بحكم ان     

وهـى   ثقافة عصرية تستوعب التيارات االنسانية المتجـددة،      

أيضا ثقافة عالمية بحكم تفاعلها عبر القرون مـع الثقافـات           

 .األخرى ودون الوقوع فى أسرها

غير أن المرحلة الفرعونية تمثل هوى خاصا لـدى         

دة وهى الرواية الوحي  " عاليها أسفلها :"الكاتب نلحظه فى رواية   

التى كتبها سعيد سالم بلغة الفانتازيا الخالصة، حيث نما إلـى           

علم الفراعنة أن أهراماتهم قد انقلبت فصار عاليهـا سـافلها           



وأن أحفادهم المعاصرين عاجزون عن إعادتها إلى وضـعها         

الطبيعى،فقرروا إيفاد ممثلين عنهم ليلتقوا بالمعاصرين مـن        

ياسـة واالقتصـاد    رجال الفكر والعلم والـدين والفـن والس       

واالجتماع لدراسة أسباب االنقالب والبحث عن حلول جذرية        

كما نلمح هذا الهوى فى     .ناجعة إلعادتها إلى وضعها الطبيعى    

ورغم أنها رواية واقعيـة إال      ،"عمالقة أكتوبر :"روايته القديمة 

أنه لم يعدم سببا فنيا لبعث روح أجداده الفراعنة كـى تلقـى             

لى األحداث،وال غرابة إذن حين يعـاود       بظاللها التاريخية ع  

إذ "األزمنة"سعيد سالم اإلشارة إلى فرعونيته فى مقدمة رواية       

أنا مواطن مصرى الجنسية وإن     " :يعرفنا الراوى بنفسه قائال   

كان البد أن أذكر ديانتى فأنا مسلم لكن أبى مسيحى وأبـوه            

 ."فرعونى أما جدى األكبر فكان يدين بالكون العظيم

 : والحياةاإلنسان

تساؤل اإلنسان األزلى عن لغز الحياة، وعن حيرتـه         

األبدية فى اإلجابة عنه ، نجده مطروحا علـى الـدوام فـى             

الكثير من أعمال سعيد سالم القصصية والروائية، وقد بلـغ          

يقـول الناقـد    ". قبلة الملكة " :ذروته فى مجموعته القصصية   

يردد الكاتب   : "١٩٨٨أكتوبر.محمد السيد عيد فى مجلة إبداع     



 "لسـت أفهـم   "و "لسـت أدرى  " :بإلحاح عبارات بعينها مثل   

هل تستحق الحياة كـل مايبـذل       " و "األمر شديد الغموض  "و

إن مولـدى   " :، ثم نجده يقـول    "ما هو قانون الحياة؟   "و "فيها؟

ومماتى اليعنيان أكثر مما تحمل الكلمتان من معنـى، أمـا           

ليذكرنا بمـا قالـه     " .المسافة بينهما فلم تكن غير حلم سخيف      

إذا كان الوجـود موجـودا فأنـا ال         " :أحد الفالسفة اليونانيين  

ونخرج  ، "أستطيع أن أدركه لقصر العمر وغموض المسألة      

من الحديث عن رؤية الكاتب فى قصصه الفلسفية بأنه كاتب          

جاد يحاول أن يمشى طريقا خاصا به اليشاركه فيه معظـم           

ويجمل محمد السـيد    ".. هأبناء جيله،مما يؤكد طموحه وجرأت    

إنه كاتب  :"عيد رؤيته فى إبداعات سعيد سالم القصصية بقوله       

طموح يحاول أن يعرف سر الحياة اإلنسانية وأن يثبت قدمه          

فى أرض التفلسف ويتأثر فى رؤيته كثيرا بالعبث كما يتـأثر           

أما اللغة فتبتعد عن التجريب لكنها       به فى شخصياته وأحداثه،   

وتلح فكرة السعادة علـى الكثيـر مـن          .. "فى مجملها جيدة  

حالـة   "قصص سعيد سالم التأملية وهو يستشهد فى روايتـه        

ماذا يصنع أعدائى بى وجنتـى       "بالمقولة الصوفية "مستعصية

وإن  إن حبسـونى فحبسـى خلـوة،       نى فى صـدرى؟   وبستا



مستدال " أخرجونى فخروجى سياحة، وإن قتلونى فقتلى شهادة      

 عن السعادة بأنهـا شـعور ينبـع         بذلك على مفهومه الراسخ   

ولـيس  كالنور من الداخل ليضفى تأثيره على ما بالخـارج          

وحول موضوع اإلنسان والحياة     ..العكس كما يعتقد الكثيرون   

 ١٩/٣/١٩٨٨ يقول أحمد زكى عبد الحليم فى مجلة حـواء        

يظل سعيد سالم صاحب أسلوب متميز ليس بطالوة الكلمـة          "

ـ      ة علـى اختـراق الحجـب       فحسب ولكن بمقدرة هذه الكلم

والوصول إلى جوهر األشياء، بحيث نرى حياتنا ونقف على         

أقدارنا ونبتسم فى سخرية أو فى حزن من أجل أيام ماضـية            

 ."وأيام مقبلة

 :رأةالم

" والقصـة  رحلتى مـع الروايـة    " فى شهادته بعنوان  

مـايو   .عـدد األدب والحريـة     .المنشورة بمجلـة فصـول    

 رحها فى ندوة له بعنوان    والتى أعاد ط  ١٥٣-١٤٢ص١٩٩٢

فــى قصــر ثقافــة مصــطفى " تجربتــى مــع الكتابـــة"

بـدأت تجـاربى    " : يقول سعيد سـالم    ٢٠٠٠أغسطس.كامل

الجوهرية األولى فى عالم المرأة مع أمى التى كانت بمثابـة           

المستودع الكونى لعاطفتى إذ توفى أبى قبل أن أتجاوز الثانية          



األم واألب  هكذا نشأت مع سـيدة تقـوم بـدور          .من عمرى 

نافـذة   .قويـة الشـكيمة    .حاضرة البديهة .شديدة الذكاء .معا

أيوبية فى الصبر والصمود أمـام      .قمة فى التضحية  .البصيرة

متاعب الرزق وتنكر األقارب، ورغم هذا كله فقـد كانـت           

كـان اختيارهـا النهـائى أال       .تتمتع بروح السخرية والمرح   

ذات تتزوج بعد وفـاة زوجهـا وهـى الشـابة المرغوبـة             

الخمسةوالعشرين ربيعا ،وأال تعرف لنفسها رسالة فى الحياة        

سوى تربية أبنائها وتعليمهم وحراستهم من نوائب الدنيا،ولقد        

ومثلما كان حضنها دافئا كانت صفعاتها على       .نجحت فى ذلك  

تدرك فن اإلدارة من خـالل   -بالفطرة -الوجه قاسية وكأنها    

 .الثواب والعقاب

-نية فى هذا العالم الخصب الجميل       أما التجربة الثا  

فكانت مع فتاتى التى أحببتها منذ صـباى ثـم           -عالم المرأة 

تزوجتها فى النهايـة وأصـبحت أم أوالدى ورفيقتـى فـى            

وهى األخرى تتمتع بقوة الشخصـية وحـدة الـذكاء          .الحياة

غيـر أنهـا     وبصفات أخرى عديدة تشابهت مع صفات أمى،      

بقايـاه تشـع مـن عينيهـا     كانت تتمتع بجمال فريد مازالت   

ولعل أكبر إنجاز قامـت بـه فـى          .الخضراوتين حتى اليوم  



ويضيف سعيد  ".حياتى هو مساندتى فى رحلتى األدبية الشاقة      

التى ينشـر فيهـا     -٢٢/٧/١٩٩٥سالم فى حديثه لمجلة حواء    

 ".إن بطالتى فيهن شهامة الرجال"-معظم قصصه القصيرة

اطفى إلى حـد    يفهم مما قيل أن كاتبنا يتمتع بشبع ع       

ولكن الشبع اليولد فنـا مشـحونا بعواطـف سـاخنة            كبير،

على عكس ما نلحـظ فـى أعمالـه التـى تتفجـر             -متجددة

وعلى وجه العموم فربما كانت نشأته كيتيم ذات         -!!بالعاطفة

فاليتيم بطبعه شخصية تأملية،لذا     أثر خاص فى رؤيته للمرأة،    

أجلـس  لقد كنـت فـى صـباى        :"نجده يقول فى نفس الندوة    

الساعات الطوال إلى شاطىء البحر متأمال فى األفق البعيـد،         

متسائال فى حيرة فائقة عن معانى الحب والسـعادة والمـرأة          

والجنس والموت والظلم والعدل والجريمة والسلطة والثروة،       

فال أجد اإلجابة، ولذلك لجأت إلى الكتب فى سن مبكرة بحثا           

ن أتناول بعد ذلك كل     عن هذه اإلجابات، وكان من الطبيعى أ      

هذه الموضوعات فى كتابـاتى باهتمـام شـديد جـدا فـاق             

 ."اهتماماتى بأمور كثيرة فى الحياة

يتناول سعيد سالم فى أعماله نمـاذج متنوعـة مـن           

يصـطدم   "رجل مختلـف  " :المرأة، ففى مجموعته القصصية   



 ١٠٩البطل بنموذج عصرى عجيـب للمـرأة الغربيـة ص         

تفوق الوصف ثم طلبت منى أن      كشفت لى عن وقاحة     "فيقول

أضربها بعنف وكانت تبكى وتضحك فى آن واحـد، بينمـا           

استنفدت جل طاقتى فى إشباعها ضربا حتى منتصف الليـل،      

حين نامت حضارتان مجهـدتان علـى فـراش الحضـارة           

وفى الصباح عاملتنى كما لو كنت إنسـانا تـراه          . المنتصرة

انصرفت  .لها رىضاعفت قبلتها الباردة من احتقا     .ألول مرة 

بعدأن دعتنى لتناول الغداء بمنزلها فى اليوم التالى ولكنها لن          

وفى المقابل يعرض علينا الكاتب صورة      .".. ترانى الى األبد  

مناقضة معبرة عن رقـة المـرأة الشـرقية وحنانهـا فـى             

 على لسان   ٢٨/١٢/٢٠٠١ملحق األهرام ".رحيق الروح "قصته

ين يتوسد رأسى صدرها    ح:"البطل الذى يصف محبوبته قائال    

أغـادر األرض    ،الحنون ويحيط ذراعى بخصـرها الهـش      

بقهرها وقسوتها وماللتها ، ال إلـى السـماء حيـث العـدل             

 ..والرحمة ، وإنما إلى كون آخر يفصل بينهما مثلما يصـل          

كون برزخى يستقطر فيه عسل الحب والرضا إلـى رحيـق           

على رأسـى   العشق المتفانى وهى تربت بكفها الرقيق الدقيق        

ألذوب فى عبير عطائها المسكر، وكأنها تغسلنى فى ينبـوع          



الخلد المتدفق من هذا الصدر العبقرى لتزيل عـن روحـى           

أدران المادة وأثقال الشـتاء وتمـتص ذبـذباتى وعـذاباتى           

 ".كم أحببتها..يا إلهى .وحيرتى وقلقى

وفى رواية الشـــرخ نلتقى بنماذج الحصر لهـا        

جمع للمدرسـات المعـارات مـن دول        من المرأة يعرضها ت   

مختلفة إلى دولة عربية أخرى، فى سكنهن الجماعى حيـث          

يتحررن فى المساء من كل قيد وينطلقن فى أحاديثهن عـن           

الرجال بال ضابط أو رابط فى كلمـات يعبـرن بهـا عـن              

، فـى خلـيط     طرهن وغرائزهن وهواجسهن دون تحفظ    خوا

لماجنـة والصـامتة   يجمع بين الجريئة والخجولة والمتدينة وا  

 .والمرحة والمنطوية على نفسها

ونستطيع أن نخلص من النماذج التى قدمها الكاتـب         

عن المرأة والتى تجمع بين تناقضات هائلة إلى رؤيته بـأن           

تعيش فى عالم ذكورى يعتقد فى       -بوجه عام  -المرأة الشرقية 

تميز الرجل على المرأة وحقه فى السيطرة علـى مصـيرها           

 وال يمنع هذا من وجود نماذج أخرى من المـرأة           بقدر كبير، 

-مثل نرجس فى رواية الشـرخ      -الوضع المتمردة على هذا  

سواء انتهى هذا التمرد إلى تحقيق ذاتها لقاء ماتدفع من ثمن،           



وهذا ما تؤكـده    . أو هزيمتها واستسالمها للواقع المشار إليه     

" حين تكتب الصـحافية الشـابة     "حالة مستعصـــية "رواية

يا أستاذى   -الواقع من حولى يابهاء   :"إلى معشوقها قائلة  " يهأمن

 .أبعد من أحالمى بعد السماء عن األرض       -وصديقى وحبيبى 

. عقول من العصر الحجرى   . واقعى كتل هالمية تدعى بشرا    

حرام على المطلقة أن تضحك حتى فى مجلس أبيهـا، أو أن            

ليها ع .عيب عليها المعرفة .تكشف عن شعرها أمام ابن عمتها     

فقط أن تبقى فى انتظار السيد الجديد لتتزوج منه وتنجب لـه            

وتخدمه والترى من العالم الخارجى إال الطرقات التى تؤدى         

 ."إلى بيت أهله وأهلها

  المرأة إذن مظلومة عند سعيد سالم، ولكن عينـاه         

التغفالن عن رصد المرأة المتسـلطة قاسـية القلـب فـى            

ن الحائزة على جائزة الدولة     مجموعة الموظفو -"التعاقب"قصة

كما نرى المـرأة    .والتى تدفع بالرجل إلى قتل أبيه     -التشجيعية

كعاشقة تبذل المستحيل حتـى     ١٠١اللعوب فى رواية الكيلو     

اليملها العشيق ويتركها كما ترك غيرها، فتتلون علـى كـل           

األلوان لنجدها يوما تعيش معه بشخصـية الخادمـة ويومـا           

، حيـث تـؤدى      بشخصية الطبيبـة   ية العالمة ويوما  بشخص



ادوارها بإتقان شديد لمجرد أن تجدد من نفسها وتشعره فـى           

كل يوم أنها امرأة أخرى مختلفة عن تلـك التـى ضـاجعها             

فىاليوم الفائت ، ورغم ذلك فلم يكن مصير تلك العالقـة إال            

 .الفشل والنسيان

وفى رواية الفلـــوس تبيع مديحه عهدها لحبيبها       

قاء االرتباط بمن هو أقدر منه ماليا واجتماعيـا         عبد الخالق ل  

فتكون سببا فى انقالب جذرى بحياته ليصبح من أثرى أثرياء          

المدينة ، وحين تعود إليه مثقلة باإلحباط والندم اليستطيع أن          

 .يعرفها فقد أصبح كائنا آخر غير الذى عرفته من قبل

مما سبق من نماذج متنوعة للمرأة طرحها سعيد سالم         

 أعماله يمكن القول بأنه يرى فى المرأة كائنا رقيقا متفجرا           فى

بينابيع الحب والرحمة ولكنها تحت ضغط المجتمع الذكورى        

الظالم الذى اليكف عن قهر إرادتها تجد نفسها مضطرة إلى          

إشهارأسلحتها الغريزية الفتاكة كالمراوغة والنفـاق والتـدلل        

 .ى الحياةوالدموع والحيلة حتى تجد لنفسها طريقا ف

 :ةريالح

  يقول الدكتور سيد حامد النساج فى معرض حديثه        

 ١٢/١٢/١٩٩٠عن قبلة الملكة فى البرنامج الثانى من القاهرة       



إن الفكرة المسيطرة على سعيد سالم فى كثير من قصصـه            "

وقد اختار فى األغلب األعـم شخصـيات         .هى فكرة الحرية  

وربمـا   ،أيضايات فردية تعيش أزمات فردية مكبوتة وشخص 

وصف بعض النقاد القصة القصيرة انها فن الفـرد المـأزوم           

ورائيات قصص سـعيد     إن ما  ..التى تعبر عن آرائه الفردية    

سالم مكتوبة بوعى شديد على عكس مانصادف كثيـرا مـن           

تكشف عن وعى كاتبها سواء بواقعه أو بفنه         الكتابات التى ال  

ويشير الناقـد    ".نأو حتى بما يريد أن يقوله فى بعض األحيا        

 ٢/١٩٨٨/ ٦ السورى نذير حعفر فى جريدة تشرين السورية      

قصص سعيد سالم تشكل فـى مجملهـا صـرخة           "إلى أن   

احتجاج على الظلم واالستبداد والعالقات الالإنسانية، ولعـل        

ذلك ماجعله يلجأ إلى الترميز ومزج الواقع بالخيال فى غاللة          

نا إلى حـد اإليهـام      من الغموض الفانتازى الذى يصل أحيا     

خشية التعرض للقمع المباشر من السـلطات التـى يعريهـا           

 ".ويدين ممارساتها

  وفى مجموعته القصصية الممنوع والمسموح تتأكد      

ملفات المواطن   "المفاهيم السابقة من خالل معالجاته لقصص     

ونـرى   ".نشرة األخبـار  "و "الجحر"و "التائه"و "عبد الصبور 



ماذا أفعل  "يته األخيرة حالة مستعصية     البطل يتساءل فى روا   

وحاملة الطائرات األمريكية العمالقة تقف بعيدا فى عـرض         

لقد كنت  .البحر عند حافة األفق معترضة حلمى القديم بالجنة       

يبـدو   .أنوى االستحمام عاريا قرب الشاطىء لكنى تراجعت      

مـاهو تعريـف     :استولت على فكـرة مفاجئـة      .أننى جبان 

فسى داخل زنزانة عربية تجمع بين األصالة       تخيلت ن  ..العدو؟

يعـرف التنـاقض     والمعاصرة فى نسق تركيبى منسـجم ال      

تتدلى الورود واألغصان من بين فتحات أسالكها الشـائكة         .

 .وأسوار قضبانها الجميلة، والتهمة هى السب فى ذات الزعيم        

ياإخوانى نحن الكتاب العـرب     .أنت وحظك يابطل  . أى زعيم 

وهو يعبر بحرقة فى    " .دعونا حتى نتكلم فقط   .هه.ضمير األمة 

مجموعته أقاصيص من السويد عـن تلـك العوامـل التـى            

ذلـك التـراث الطويـل       " :تعترض حريته وتقيده بـالفوالذ    

العريض العميق من القهر الفردى والجمعى والفكر الموروث        

الذى تكاتف الزمن والموقع والدين والحكام والتـاريخ فـى          

 يكوينى بلهيب الخوف من    .يعذبنى . التردد يقتلنى .تكبيلى به 

المحظور وسوء الظن وخشية سـوء الفهـم وشـىء مـن            

رغم المخزون الهائل الـذى لقنتـه منـذ      اإلحساس بالدونية، 



إن اإلحساس بالقهر فـى     ."طفولتى عن حضارة آالف السنين    

الممنـوع  :الحاضر والخوف من المسـتقبل فـى مجموعتـه     

ث عن الخالص فى الحريـة      والمسموح يدفعان بالبطل الباح   

فكرت بإخالص شديد أن أقفز من أعلى البـرج ال        :"ألن يقول 

منتحرا ، وإنما راقصا مصفقا فى ليلة أنس أستقطر فيها متع           

الدنيا بنسائها الخمريات والبيض والسمر وقناطيرها المقنطرة       

بدأت حـدة شـعورى بـالخوف مـن         . من الذهب والفضة    

زدادت ثقتى بنفسى بدأت أخلع     ولما ا .المستقبل تخف تدريجيا  

مالبسى قطعة وراء األخرى وألقى بها إلى الشـارع دون أن           

بينما تعالـت أصـوات التهليـل       ..اتوقف لحظة عن الرقص   

 ."والتكبير من أسفل إلى أعلى

 :ظاهرة الفساد

يقول الدكتور مصطفى عبد الغنـى الناقـد األدبـى          

الـدار   ". يـة قضايا الرواية العرب   " بجريدة األهرام فى كتابه   

 عن تناول سعيد سالم لظاهرة الفساد       ١٩٩٩المصرية اللبنانية   

ويكون الراوى من الفطنة بحيث يربط بين الفساد        "فى أعماله 

الداخلى وعالقة القوى الغربية به، فكل أولئك الذين ينهشـون   

جسد مصر كل يوم إنمـا يعيشـون تحـت تبعيـة القـوى              



اية النظـام السياسـى     االمبريالية، فهذه القوى تسعى إلى حم     

الفاسد لكى يحقق طموحها المستمر فى الهيمنة خالل خلـق          

مجموعة من الفاسدين المستفيدين من ذلك، وبهذا تستطيع أن         

إن الكاتب كان دائم العود إلى العدو الخـارجى         .تحقق أهدافها 

وربطه بما يحدث فى العالم مستخدما كثيرا من اساليبه الفنية          

 ."ى واالسترجاع والتسجيل وما إلى ذلكمن التقطيع السينمائ

وتكاد تكون قضية معالجة الفساد الذى يستشرى فـى         

المجتمع المصرى والعربى أن تكون هوايـة سـعيد سـالم           

المفضلة والتى اليكاد يتركها فى عمل حتى يعود إليهـا فـى        

فرغم نجاح المصريين فى عبور خـط بـارليف         .عمل آخر 

 أنهم لم يحققوا نفس النجـاح       الرهيب باقتحامه ثم تدميره، إال    

فى تصديهم لخط بارليف الفساد الداخلى الذى ظل ينخر فـى           

ذلك الفساد الذى يحـول      ..جسد القطاع العام حتى أتى عليه     

دون تقدم األمة وانطالقها إلى آفاق العصر الحديث، والـذى          

" عمالقة أكتـوبر  " :يتعرض له من جوانب مختلفة فى رواياته      

وهو حين يتعرض لفساد أصحاب      "١٠١لو  الكي"و" األزمنة"و

الثروة والسلطة من المتاجرين فى قوت الشـعب وأراضـى          

الدولة حينا وفى السموم والمخدرات حينا آخر، فإنه اليكتفى         



بإلقاء الضوء على وقائع الفساد وإنما يتغلغـل فـى أعماقـه            

وجذوره ودوافعه ، ليكشف لنا عن ضعف الرقابة على المال          

 .اعاة العدالة فى توقيع العقاب على المفسـدين       العام وعدم مر  

وهو يعرى لنا تكنيك هؤالء المفسدين فى توريطهم لمسئولين         

من السلطة لضمان السكوت وتوزيع المسئولية عند السقوط،        

كما يفضح قدرتهم على التمويه باستخدام اإلعالنات والتمسح        

ء بالدين وبناء المساجد وتوزيع ممتلكاتهم المسـروقة بأسـما        

أقاربهم، ويسخر من وقاحتهم حين يبررون الفساد بادعـائهم         

أن العمولة أمر معترف به عالميا وأن لكل إنسان ثمن مهمـا            

ارتفع، وأنه مادام الكبار ينهبون فـال مـانع مـن مشـاركة             

الصغار، وأنه بـدون سـلطة أو ثـروة تسـتحيل الحيـاة             

-بحكم عمله فى الصـناعة     -ولقد أفاض سعيد سالم   ..الكريمة

فى شرح هذه األمور خالل لقاءاته المختلفة فـى المنتـديات           

 .األدبية

 "الـدكتور مخـالف   "   وفى مسـرحيته الكوميديـة    

المأخوذة عن روايته عاليها أسفلها يطرح لنا تبريرا كوميـديا     

للرشوة كمذهب يعتنقه بعض الموظفين وهو ما أسماه بمذهب         

 اليسـاهمون   ذلك أن األغنياء  ". التكافل االجتماعى اإلجبارى  "



فى التكافل االجتماعى السماوى ممثال فى الزكاة والصـدقات         

وال فى التكافل االجتماعى األرضى ممثال فـى الضـرائب،          

ولذلك وجب على الموظفين أن يجبروهم على المساهمة رغم         

 .أنوفهم بدفع الرشوة

 .  ونعود إلى شهادة سـعيد سـالم بمجلـة فصـول          

غة عن ظاهرتى الكذب     لنجده يتحدث بجرأة بال    ١٩٩٢خريف

إن الكـذب فـى     " :والنفاق من حيث ارتباطهما بالفساد فيقول     

حياتنا قد بلغ ذروته حتى اصـبح وجـه مجتمعنـا قبيحـا             

وحين اطالع الجرائد والمجالت أصاب بحالة مـن         ..كأمعائه

القرف واالشمئزاز لشدة النفاق الذى يحول الشىء إلى نقيضه         

 بالتصـريحات الكاذبـة     بجرة قلم،ويكفى أن أدلل على ذلـك      

لبعض الوزراء والمسئولين الذين يتعاملون مع الواقع كأنـه         

وهم ومع الوهم كأنه واقع كما لو كانوا يخاطبون شعبا قد فقد            

ففى اليوم الذى يصرح فيه أحـدهم        عقله وذاكرته وإحساسه،  

بثبات سعر سلعة ما ، نجدها قد ارتفع سعرها فى اليوم التالى            

ــا  ــزج الكــذب بالصــدق امتزاجــامباشــرة ، وكأنم  امت

يصعب معه إعادة فصلهما مـرة ثانيـة،مثلما         "جنسوكيمائيا"

وإنمـا   يصعب فصل المزيج الكيمائى المكون من مـادتين،       



حيث الكذب هو العنصـر     -تسفر هذه العالقة غير المشروعة    

 عن وليد مشوه هو واقعنـا       -الفاعل والصدق هو المفعول به    

فيه القمة إلى قاع و القاع إلـى  الهالمى العجيب الذى تحولت   

 ."قمة 

 نماذج من آراء الكتاب والنقاد حول أعمال سعيد سالم:ثالثا

 نجيب محفوظ

من حسن الحظ أنني تمكنت من قراءة بوابة مـورو،          

وأشهد بأنها جذبتني إلى قراءتها بسحر فيها الشك فيه وهـى           

عمل جيد فى تصويره للبيئة ، وبما قدمته من شخوص حيـة            

 في الراوي واألب والفتاتين ، وأسلوبها ينبض بالحيـاة          ممثلة

والتلقائية ، وإني أهنئك عليها وأعتبر عملك من آيات البشرى          

ببعث الحياة الثقافية التي لم يعد لها مـن عمـاد إال حمـاس              

 مجلة أكتـوبر    -بعض الشبان أمثالك من أدباء مصر العزيزة      

٧/٣/١٩٧٨ 

 يوسف إدريس

ندرية الذي دخل المسـرح     سعيد سالم هو ابن اإلسك    

األدبى دخول العاصفة ، والذي أتوقع أنه سيظل يثيـر مـن            

حوله تلك العواصف الخالقة، وأنا قرأت أعمالـه الروائيـة          



وكنت سعيدا  " عمالقة أكتوبر "و" وبوابة مورو " جالمبو"الثالثة

بها جدا ، وسعيد سالم أقل الكتاب تأثرا بي، فلـه اسـتقالله             

خاصة وله مدرسته في الكتابة أن قصص       الفني وله طريقته ال   

-سعيد سالم أحسن من قصص يوسف عجنون مليون مـرة         

  ١٩٨٢ يوليه –مجلة البيان الكويتية 

 الدكتور على الراعي

مما الشك فيه أن سعيد سالم قد قدم في بوابة مـورو            

عمال جادا يستأهل النقد الجاد، ومن ثم احتفيت به بالطريقـة           

العمل الجاد ، وهى حمله على محمـل        الوحيدة التى يستأهلها    

الجد فعال ، ومعاملته معاملة الفن القـادر علـى أن يثبـت             

للتحليل ، بما يعنيه هذا من استخدام ألسلحة النقد الثقيلة فـي            

 مجلة  -عرضه وتفسيره وتبيان نواحي ضعفه ومواطن قوته        

 ١٩٨٢ نوفمبر ٢٦ –المصــور 

 الدكتور سيد حامد النساج

سيطرة على سعيد سالم في كثيـر مـن         إن الفكرة الم  

قصصه هي فكرة الحرية ، واختياراته في األغلب األعم هي          

شخصيات مكبوتة تعيش أزمات فردية والواقع موجود فـي         

ذهن الكاتب وهو يكتب ، لكنه يستخدم الفنتازيا أحيانا ليعبـر           



من هذا الواقع برسائل الرمز واإليعاز والتضمين ، وأنا اتفق          

ى ما ورائيات قصصه فهي مكتوبة بوعي شديد        مع الكاتب ف  

  إذاعة البرنامج الثاني برنامج مع النقـــــاد-

 يوسف الشار ونى

 كعمل أدبي أول    –" جالمبو"أحب أن أعلن أن رواية      

على مستوى فني ناضج وملفت فيه دفقه الشـباب ونظرتـه           

المحتجة على كثير من األوضاع التي ال يرضى عنهـا فـي        

س الوقت فان حبه لمصر لم يلهه عن فنه فلم          مجتمعه وفى نف  

ينس أنه يقدم عمال روائيا ، فلم يقع في براثن التقريريـة وال             

األسلوب المباشر وال حتـى األسـاليب التقليديـة ، ونحـن            

نستنشق في كل سطر من سطور الرواية عبق اإلسـكندرية          

ونكاد نتذوق طعم ملوحة بحرها ونستمع إلى أغانيها ونجوس         

 -يكها وقد هبت علينا عواصفها وهطلت أمطارهـا       وسط فال 

 ١٩٧٧كتاب نماذج من الرواية المصرية هيئة الكتاب 

 الدكتور عبد العزيز الدسوقي

سعيد سالم روائي وقاص موهوب ، وقد احتفيت بـه          

وقدمت قصصه باعتزاز في مجلة الثقافة وسأظل أعتز بنشر         



لقصـة   من أعظم كتاب ا    -في رأيي  -إبداعه في المجلة ألنه   

 ١٩٧٧ة ديسمبر  مجلة الثقاف-في جيل السبعينات والرواية 

 دكتور صالح فضـل

 :عمالقة أكتوبر-١

إن القصاص سعيد سالم يستحق عناية نقدية خاصـة         

يكتفى بموهبة الحكى بل يحاول اسـتثمارها بـذكاء          ألنه ال 

ومهارة وهو يتميز بقدرة تصويرية ذات أبعاد تشكيلية تفيـد          

ينمائية وتقترب مـن التسـجيل التشـكيلي        من اإلنجازات الس  

، وهو ال يستقر على منظور واحد يرصد منه المشهد          سدالمج

 -بة على األداء القصصي عنده      وتيار الوعي هو السمة الغال    

 ١٩٨٠ ر يناي٢٢جريدة األهرام 

 :كف مريم -٢

استطاع سعيد سالم بدأبه ومثابرته أن يستثمر ذكـاءه         

وأن يزحف بثقة الى الصـفوف      االبداعى وتوقه الطليعى معا     

وكنت قد تنبأت له    .األولى من كتاب السرد العربى فى مصر      

منذمطلع الثمانينات بمستقبل واعد فى فن القـص لموهبتـه          

هو اليوم يقدم مايعتبره     ودهائه وقدراته التشكيلية البارزة وها    

 "...كـف مـريم   " ذروة ابداعه ودرته الفريدة وهى روايـة      



اتب وتجريبه لعوالم جديدة فـى كـال        ونالحظ أن جسارة الك   

الجانبين التقنى والداللى قد أضفى على الرواية قـدرا مـن           

العمق واألصالة التى توقظ فى القارىء حس التوتر الدرامى         

والشفافية الروحية مما يعد شاهدا على نجـاح المبـدع فـى            

 وقد استطاع سعيد سالم أن يقـيم        …تحريك السواكن الراكدة  

من " مريم" لنموذجه الواعر على تحويل صورة       البناء الداللى 

مجرد امرأة مصرية تدفع ثمن فتنتها األنثويـة انتقامـا مـن        

الزوج الذى اغتصبها الى رمز أعلى للعذراء التى تجمع بين          

التقديس الظاهر والتدنيس الباطن وقد احتشدت فى مسـيرتها         

مالمح التمييز فى الجنس والدين والهجرة والعمـل والحقـد          

 .فين المتنامى لجرائم التعصب األعمىالد

 ١٦/٦/٢٠٠٣ األهرام 

 محمد السيد عيد

" قبلة الملكة " لقد أسعدني تماما أن أجد في مجموعة        

خروجا على القضايا المألوفة في ساحتنا األدبيـة ومحاولـة          

جادة للتفلسف يقوم بها الكاتـب السـكندري سـعيد سـالم ،          

وما يؤرقه فـي    " لحياةا"والمحور الذي يدور حوله كاتبنا هو       

: هذه الحياة هو غموضها لذلك نراه يردد بإلحاح عبارات مثل         



انه كاتب  " المر شديد الغموض  " ،" لست أفهم "،  " لست أدرى "

طموح يحاول أن يعرف سر الحياة وأن يثبت قدمه في أرض           

التفلسف ، ويتأثر فى رؤيته كثيرا بالعبث ، كما يتاثربه فـي            

نهـا فـي    للغة فتبتعد عن التجريب لك    أحداثه وشخصياته أما ا   

 .١٩٨٨ة إبداع أكتوبر  مجل-مجملها جيدة ومعبرة 

 دكتور يوسف عز الدين عيسى

لألديب " بوابة مورو "و" جالمبو" عندما قرأت روايتي  

المهندس سعيد سالم شعرت بأنني أقرأ لشاب موهوب مطبوع         

ال مصنوع، وربما يكون ذلك راجعا إلى خبرته فـي كتابـة            

  العلمي فهو حاصل على الماجسـتير فـي الهندسـة          البحث

وهو يكتب بتلقائيـة تشـبه       الكيمائية من جامعة اإلسكندرية،   

والتي وصـفها أحـد     " جين أوستن " تلقائية الكاتبة اإلنجليزية  

يب روايتيه  النقاد بأنها تكتب كما يزقزق العصفور ويبدو ترك       

به ، وتتحرك أحداثهما فى قفزات تش     في نظام هندسي مترابط   

 القفزات المرسومة بدقة في بعض أنواع الرقص اإليقاعي أو        

 ١٩٧٩و  جريدة األخبار يولي-رقصات الباليه 



 دكتور محمد مصطفى هداره

تأتى معظم قصص سعيد سالم كصـرخة احتجـاج         

لحرية االنسان وقيمته الذاتية وكتأكيد ألهمية الفكر فى زمـن          

الشخصـية  المادة والبطل فى هذه القصص هو الفكرة وليس         

أو الحدث والكاتب يتقن الوسائل الحديثة فـى فـن القصـة            

القصيرة ،فهو اليعتمد على السرد والحكاية فقط وانما يستخدم         

ا جيـدا بتعبيـر فيـه تكثيـف         المونولوج الداخلى اسـتخدام   

، وهو يجنح قليال الى السيريالية دون اغراق فـى          وشاعرية

 الغموض، كما يسـتخدم الشـكل األسـطورى فـى بعـض      

األقاصيص، أما لغتــه فهى متميزة فى مسـتواها الفنـى          

 ١٢ اذاعـة البرنـامج الثـانى        –والفكرى برنامج مع النقاد     

 ١٩٩٠فبراير 

 دكتور السعيد الورقى

 *١٩٧٦جالمبو

نكتشف أننا أمام   " جالمبو"من القراءة األولى لرواية     

كاتب سكندرى حقيقى ، فى كتاباته طعم الماء المالح ورائحة          

 وأعشاب البحر ، وفى شخصياته صدى الضـطرابات         اليود

البحر وصراع االنسان وقصة كفاح كل يوم ، والى جانـب           



شخصية البطل قدم سعيد سالم فى عمله القصصى حشدا من          

الشخصيات الرائعة التى تستطيع كل منها على حدة أن تكون          

 مجلـــــة الكاتـب     -نواة قصصية لعمل قصصى رائع    

 ١٩٧٦مايو 

 ٢٠٠١كف مريم  *

" كـف مـريم    " تقف براعة سعيد سالم فى روايته      ال

المانع المانح على قدرته فى وضع تصـميم بنـائى محكـم            

لعمله،وال على دقته فى رسم شخصياته وفى تكوين عالقات         

وال على منظومة    هذه األشخاص ببعضها وبنفسها وبالحدث،    

القضايا واألفكار التى كانت حاضرة فى ذهنه وحركها مـن          

وال علـى التـوازن الحسـابى الـدقيق          خصـياته، خالل ش 

الستحضار أصـوات شخصـياته وتناسـب حجمهـا مـع           

حضورها،وإنما يقف على قمة براعته األدائية لغة السرد لديه         

بما فيها من شاعرية مثقفة وما فيها من قدرة حركية تمتلـك            

 ..خصوصيات السرد

يمتلك تلقائية الحاكى الذى     سعيد سالم حكواتى مثقف،   

ذا كان يوسف   اية الحكاية وه   مسيطرا على اذنك حتى نه     يظل

 )١١/١١/٢٠٠١األهرام( .مــإدريس العظي



 شــوقى بغدادى

ان هذا الشاب المختص بالكيمياء مسـكون بهـاجس         

الكتابة القصصية الى حد الهوس ، وكـأن شـيطانا داخليـا            

اليقاوم يدفع به الى انجاز عمله فى جلسة واحدة وهو عارف           

ة القصصية بتقنياتها المعروفة قديمها وحديثها ،       بأصول اللعب 

وكتابته أشبه ماتكون بنهر غزير سريع التدفق ، وجمال عمله          

 دار الجليل   – تقديم رواية آلهة من طين       -كامن فى وحشيته    

 ١٩٨٦دمشـــق 

  مصطفى عبد اللطيف السحرتى-

يمثل هذا الكاتب الجيل الغاضب، بل الجيل المتمـرد         

ير على تقنية جديـدة هـى الكتابـة بجمـع           المعربد وهو يس  

اللقطات فى حركة جد سريعة أشبه باللقطات السينمائية وقـد          

مثل لنا سعيد سالم المنتمى السلبى الفوضوى الـذى أراد أن           

 كما  – بوابة مورو    –يغير المجتمع فخاب ، وبقى أبناء الحى        

 -هم فى رضا وتواكل وقناعة ، وبقى هو فى حيرته وقلقـه             

 ١٩٧٧ثقـافة يونية مجلة ال



 جالل العشـــــرى

عن روايـات سـعيد سـالم       " آلهة من طين  "تختلف  

السابقة سواء من ناحية المضمون وزاوية الرؤيـة أو مـن           

ناحية الشكل وأداة التعبير ، وأخيرا مـن ناحيـة األسـلوب            

وطريقة الصياغة، مما يجعلها رواية غير تقليدية تتمرد على         

الصياغة والتعبيروالرواية فـى    كل ماهو مألوف فى الفكر و     

الحقيقة تتجاوز حدود الواقع لكى تقترب من مملكـة الرمـز           

وتصبح الشخصيات دالالت على معان ميتافيزيقية وفلسـفية،        

وتصير القضية المحورية التى يرتكز عليها الصراع الروائى        

هى قضية العالقة بين الفن والدين ومن هنـا اتسـم شـكل             

واقعية التى تبتعد عن األساليب التقايدية      الرواية بالنـزعة الال  

فى السرد والحوار ، ففيهـا يمتـزج المونولـوج الـداخلى            

بالمذكرات الشخصية أو أسلوب االعتراف ، ويلتقى الحـوار         

المتداخل باالسترجاع ، ويجتمع الطابع التسجيلى لالحـداث        

والتواريخ بالشطح الفلسفى الذى يقود الى التأمل فى جـوهر          

  –اهية االبداع لق ومالخ

 ١٤/١٢/١٩٨٥ون ية االذاعة والتليفزلمج



 أحمد زكى عبد الحليم

يبدو سعيد سالم حريصا علـى أن       " ة الملكة قبل" فى  

يمسك بتلك الخيوط الرئيسية فى حياة االنسان وخاصة أولئك         

الذين يعيشون حياتهم على نور العقل والمعرفة فينسج مـن           

رقات الحياة مـن خـالل   هذه الخيوط أوتارا يعزف عليها مفا    

ألحان حزينة وشجية ويظل سعيد سالم صاحب أسلوب متميز         

ليس بطالوة الكلمة ولكن بمقدرتها علـى اختـراق الحجـب        

والوصول الى جوهر الشياء بحيث نرى حياتنا دمعـة علـى     

أقدارنا ونبتسم فى سخرية أو فى حزن من أجل أيام ماضـية            

  ١٩/٣/١٩٨٨ء مجلــة حوا -وأيضا من أجل أيام مقبلة 

 دكتور محمد زكريا عناني

نشعر أن الواقع كيـان     " ةاألزمن" ونحن نقرأ رواية    

ها فنهتز بفـيض    راسخ يتمثل فى كل جملة فيها، ونعيد قراءت       

، ولهذا الحب الموؤد بين بطلها ونجالء،       رومانسيتها وشجنها 

ولموت األب وعذاب الغربة ثم نسترجع أصداءها فأذابها دنيا         

التي تنساب طبيعية طيعة ال يفرضها منطق جامد        من الرموز   

وال تخطيط نظري فإذا بنا أمام بناء فني يسـتفيد مـن كـل              



 جريـدة   -اإلمكانيات الفنية التي يسمح بها جـنس الروايـة        

  ٢/٩/١٩٩٢األخبـــــار

 :الدكتور مصطفى عبد الغنى

 نكتشف أن سعيد سالم كان مهتما بفكـرة         منذ البداية 

. تعوقها أشياء كثيرة كى التغدو انتماء ايجابيا      االنتماء التى قد    

 الكثير من مظاهر الفساد     -فيما يرى -وقد كان يعوق االنتماء   

االقتصادىبوجه خاص، ونستطيع أن نربط هنا بسهولة بـين         

لقـد  .وخوفه المعلن مـن الفسـاد      )االنتماء(هاجسه المضمر 

تبلورت قناعته التى لخصت رواياته األربـع األولـى مـن           

وهو موقف شـعورى ايجـابى اليمكـن أن          )النتماءا(مفهوم

يتحقق مالم يكن متبادال بين الوطن والمواطن ، الى تأكيد هذا           

المفهوم بازالة معوقات الفسـاد مـن أمامـه فـى أعمالـه             

ان الكاتب كان دائم العود الى العدو الخارجى وربطه         .األخيرة

مـن  بما يحدث فى العالم، مستخدما كثيرا من أساليبه الفنيـة         

ان . التقطيع السينمائى واالسترجاع والتسجيل وما الى ذلـك       

مايريد تأكيده سعيد سالم هو أن الواقع السياسى بدأ فى التغير           

تحت عنف معاول االقتصاد الغربى واألمريكى بوجه خاص،        



بمؤسساته وأحالمه الجديدة فى السيطرة على العـالم، ومـع          

 ..قنوط قطذلك فانه لم يصل به األمر الى اليأس وال

الـدار المصـرية    . تاب قضـايا الروايـة العربيـة      

 ١٩٩٩اللبنانية

 بعض اآلراء الخاصة للكاتب: رابعا

من واقع اهتمام الكاتب بالتواصـل مـع منجـزات          

 االتصال الحديثة وتواجده على موقع االنترنت المعـروف ب        

arabworld books.com   يمكننا االطالع علـى مفاهيمـه 

ذا يكتب ولمن يكتب وكيف وفيم يكتب،       حول ماهية الفن ولما   

كما يمكننا االطالع على رأيه الخاص فـى قضـية الشـكل            

والمضمون وقضية الفصحى والعامية وذلك فـى الفقـرات         

 :اآلتية المقتبسة من الموقع المشار إليه

 :رؤيتى لماهية الفن

من خالل عشرين عمل هم حصيلة انجازى األدبـى         

تسع مجموعات قصصـية     أحدى عشرة رواية و   : حتى اآلن   

" أستطيع أن أصرح باعتقادى فى صحة المقولة المعروفة أن        

، وأنه ان لم يحقق الهدفين معـا هبطـت      " الفن امتاع وتنوير  

انى أرى فى الفن سبيال راقيا لتحقيق التصالح والتناغم         . قيمته



بين االنسان ونفسه من جهة ، وبينه وبين الحيـاة والكـون            

نى أرى فى الفن خالصا شجيا يصل       وخالقه من جهة أخرى ا    

االنسان باألرض والسماء فى حب الحدود له ولقد وجدت فى          

فن االبداع الروائى والقصصى ضالتى التى تحقق لى كل تلك          

 الغايات مجتمعة 

 …لمــــاذا أكتب ؟؟؟ 

أكتب ألننى مدفوع الى ذلك الفعل الذى يكاد يكـون          

داع ، وألننى لو لـم      غريزيا ، والذى أسميه أحيانا بشهوة االب      

أمارس هذا الفعل الفطرى التلقائى فاننى أختل مـن داخلـى           

وتتعاكس ملكاتى وتضطرب نفسى ويدهمنى اكتئاب التنقطع       

موجاته المتعاقبة لكنى فى الوقت ذاته أشعر بثقة شديدة أننى          

أؤدى رسالة المبرر لوجودى على قيد الحياة ما لم أجتهد فى           

سانية وأنا لست أجهل أن توصـيل       توصيلها لعشيرتى فى االن   

الرسالة من الكاتب لآلخرين مرتبط بأسباب أخرى خارجـة         

تلـك  … عن ارادته ، كالنشر والنقد والجمهـور القـارىء          

 متعثرة الى حد    – فى حالتى على األقل      –األسباب التى تبدو    

كبير ، حتى أن بعض أعمالى تنشر بعد مرور عشرة سنوات           

 رواية الفلوس اال أننى حين أكتب ال        على كتابتها أو يزيد مثل    



أعبأ بسبب واحد من هذه األسباب ، وانى ألشكر اهللا كثيـرا            

 على أن هدانى لذلك بعد أن حبانى بالموهبة 

 …لمـــن أكتب ؟؟؟ 

من المؤكد حسبما تشير االحصائيات أننا شعب غير        

قارىء ، وبالتالى فأنا أكتب الى فئة محدودة جدا من مجتمعنا           

عكس الحال حين أكتـب التمثيليـات        على – الكبير   العربى

 لكنى أعتقد أن تأثير الفن فـى        -الدرامية بالعامية المصرية    

دائرة محدودة من البشر يمكن أن يتسع فى دوائر أخرى أكثر           

امتدادا مع الزمن غير المرتبط بعمر الفنان ، بحيـث يـأتى            

 فـى   ليست تلك ذريعة لالسـتمرار    . وقتيا تأثيره تراكميا ال  

الكتابة بال أمل ، وانما هى نظرة واقعية قائمة علـى تأمـل             

عميق فى فلسفة أن يمضى انسان عمره فـى تأديـة عمـل             

اليستطيع وال يأمل أن يقطف ثمرته علـى الفـور ولـيس            

المقصود بالثمرة نفع شخصى بقدر ما هو مقصود توصـيل          

 هاهالرسالة المشار اليها ، فهذا هو النفع األكبر والمتعة المشت

 …كيف ، وفيم أكتب ؟؟؟ 

ان ميالد العمل األدبى عندى يقوم بالدرجة األولـى         

على انشغالى المؤرق بقضية انسانية مـا ، تسـيطر علـى            



مشاعرى وأحاسيسى وتدفعنى الى البدء فـى الكتابـة دفعـا           

السبيل الى مقاومته وال يعنى ذلك أن الدافع األولى عندى هو           

، بل هو االحساس    "حرية والعدالة كالسعادة وال "الفكرة المجردة   

المصاحب لهذه الفكرة والمتوحد معها وأضرب علـى ذلـك          

األول هو الذى حركنى لكتابة روايتى الرابعة التـى         : مثالين  

كمرحلـة  ) آلهة من طين    ( تتعرض للعالقة بين الفن والدين      

كمرحلة تاليـة   )حالة مستعصية     (أولى ، ثم روايتى العاشرة    

حساسى بأننا كمصريين وعرب ، سواء على       كان الدافع هو ا   

مستوى األفراد أو المجتمعات نعانى من انفصام فكرى مقيت         

بين ثنائيات يعتقد الكثيرون أنها متناقضة، اذ يخـتلط فيهـا           

د مشـبوه ، مثـل      ق بالنسبى سواء عن غير قصد أو لق       المطل

األصولية واللبرالية ، أو األصالة والمعاصـرة أو التـراث          

ل ـوغيرها من ثنائيات تشتع   …  أو الدين والدولة     والحداثة،

بينها المعارك على جبهتين تعتقد كل منهما أنها صاحبة الحل          

األفضل أو األوحد، بينما يتغافل الجميع عن فكرة ايجاد حلول          

ات من  تكاملية التفاضلية وال تلفيقية ، تشفى األفراد والجماع       

ة الى  ـا الحياتي ـنا ومواقف ـؤدى بقراراتن ـام الذى ي  ذلك االنف 



أن تكون مجرد ردود أفعال لمـا يحـدث فـى الـدنيا دون              

 مبادرات ايجابية 

ين فـى قياسـنا     ـأصيلة من جانبنا، بل نظل متخبط     

ـ          ق ـللمطلق بالنسبى وللنسبى بالمطلق ، حتى اذا سألت سائ

ة حكومية تقوم يوميا من القـاهرة الـى االسـكندرية           ـعرب

 :ترة زمنية محددة وتستغرق المسافة المعروفة فى ف

  متى تصل العربة الى القاهرة ؟-

 فيجيبك دون أن يجيبك

  . اهللا أعلم أدع لنا بسالمة الطريق حتى نصل-

عاش هذا الحوار الذى شهدته بنفسى وتطـور فـى          

مخيلتى على مدى سنوات عديدة بدأت بآلهة من طين وانتهت          

ـ         ر بحالة مستعصية كعملين روائيين خالصين ذاب فيهما الفك

فى الفن وامتزجا فى مصهور خاص يمثل ذاتى الفنيـة أمـا            

المثال الثانى فهو الدافع الذى قادنى الى كتابة رواياتى الثالث          

 كان الـدافع    - جالمبو ،بوابة مورو، عمالقة أكتوبر     –األولى  

هو احساسى القوى بفكرة االنتماء بمعناها الشمولى أوال ثـم          

ماء هو عقد مواطنة مكتوب     اننى أعتقد أن االنت   . الوطنى ثانيا 

بين الوطن والمواطن وموقع من كليهما ، فاذا غاب توقيـع           



أحد الطرفين أصبح العقد باطال وهذا يفسر ما يحدث لشبابنا          

الذين يكتشفون أن عقودهم االنتمائية موقعة من طرفهم فقط،         

فاما يلجأون الى االغتراب خارج الوطن للبحث عـن الحلـم           

االغتـراب داخـل الـوطن سـواء        األمريكى وخالفـه،أو    

باالنحراف أو التطرف ، كما أن البعـض منهم وهـواألكثر          

حساسية وانطوائية قد يلجأ الى االغتراب الـداخلى فتدهسـه          

األمراض النفسية والعصبية ، بينما هو باق بجسـده داخـل           

" بوابة مورو "منتميا وبطل  ال" جالمبو" وطنه من هنا كان بطل    

فكـان ذا انتمـاء     " عمالقة أكتوبر " بطل   ذا انتماء سلبى ، أما    

ايجابى ، لكن الكثير من السلبيات والمعوقـات حالـت دون           

تحقيق انتمائه وفىالنهاية فاننى أستطيع استخالص آراء النقاد        

حول معظم كتاباتى فى أنها كتابات أشبه ما تكون بالكوميديا          

السوداء التى تميل الى التفلسف الساخر وتتخذ مـن الطـابع           

ر التقليدى أسلوبا لها ، اذ يمتزج فيها السرد بـالمونولوج           غي

الداخلى بالحوار المسرحى والسيناريو السينيمائى والخطابات      

سـواء  " الحدوتـة " وتيار الالوعى ، دون التخلى عن فكـرة       

باللجوء الى الواقعية أو الفانتازيا أو الـى المـزج بينهمـا ،             



 فـى لغـة     ويشير بعض النقاد الى تصاعد الحس الصـوفى       

 .  الوجه والقناع وكف مريم١٠١أعمالى األخيرة مثل الكيلو 

 رؤيتى لقضية الشكل والمضمون

يرى البعض أن الشكل هو الوعاء الفنى الذى يصب         

أما أنا فأنضم الى هؤالء الذين الينظـرون  . المضمون بداخله 

بصورة منفصلة للشكل عن المضمون، اذ أننى أرى فيهمـا          

ويمكننى ايضاح ذلـك    . به الصدق الفنى  مصهورا متجانسا أذا  

 مرة  -بحكم مهنتى -بطريقة اجتماعية مرة وبطريقة كيمائية      

رجـل  -فأما التفسير االجتماعى فهـو يشـبه زواج         . أخرى

بامرأة على أن يكون الصدق الفنى هو المأذون الـذى يعقـد            

وأما التفسير الكيمائى فهو أن المصهور أو المـزيج         . عليهما

مكوناته ، على عكس الخليط الذى يمكـن        يصعب فصله الى    

 .فصله الى العنصرين المكونين له

 :قضية الفصحى والعاميــة

معنى القصة العربية أنها نـوع مـن فنـون األدب           

المكتوبة باللغة العربية، واللغة فى ذاتها هى إحدى مكونـات          

الجمال الفنى فى القصة، وهى أحد العناصر األساسـية فـى           

نىالمختص بذات القصة والنابع من جوهرها      إنشاء القانون الف  



فإذا ماخلطنا العامية بالفصحى فى عمل قصصى فإننا        .وشكلها

نكون كمن أصدر قانونا ثم قام بالخروج عليه،هذا من حيـث           

مثلمـا  -المبدأ، أما من حيث النتيجة فإن الخروج على القانون    

يشكل فـى عـرف الفـن       -يشكل جريمة فى عرف المجتمع    

قصد بذلك جريمة القـبح والتشـويه وعـدم         جريمة أيضا،وأ 

 .التجانس والنزول بالفن إلى درجة سفلى

  وإنى أتفق مع توفيق الحكـيم ونجيـب محفـوظ          

وغيرهما من الكتاب المعاصرين الـذين انتهـوا مـن هـذه         

المشكلة بنجاح فيما يسمى باللغة الثالثة التـى تسـتخدم فـى            

س عامى  الحوار فقط،وهى لغة ذات جرس أو رنين أو إحسا        

لكنها فصحى فى األصل،أما السرد فيظل على عرشه الجدير         

به،إذ أن الحوار وحده هو الـذى يتعـرض للتعبيـر عـن             

 .  متحاورين تتفاوت مستوياتهم الثقافية والمعرفية والتعبيرية

مساهماته اإلبداعية فى األنشطة الثقافية والفكرية :  خامسا

 المختلفة

درة غير عادية على    سعيد سالم كاتب دؤوب يتمتع بق     

الصبر واالنتظار مع مداومة اإلصرار على الفعـل دون أن          

يستسلم لليأس،فمعظم رواياته لم تنشر إال بعد كتابتها بسنوات         



وزادت عن  ) رواية الفلوس ( عديدة بلغت أحيانا عشرة سنوات    

ورغم ذلك فهـو    ) رواية حالة مستعصية  ( ذلك أحيانا أخرى  

ها عن فكره ويطرحـه بصـور      يقتحم مجاالت عديدة يعبر في    

متنوعة كالمقاالت والمسلسالت الدرامية والندوات واألحاديث      

الصحافية واإلذاعية ، متحديا بذلك كل الظروف التى كـان          

لذلك  .من الممكن أن تدفع به إلى اليأس والتوقف عن اإلبداع         

نجده يصرح فى شهادته المشار إليها فـى مجلـة فصـول            

تحدث إال من داخـل المبـدع        بداع ال إن عملية قتل اإل   :"قائال

نفسه،فالعوامل الخارجية مهما كانت قوتها يستعصى عليها أن        

بل إنها ربمـا تسـتثيره فـى حـدود           تقضى على االبداع،  

معينة،وهى قد تعوق المسيرة االبداعية حينا أو آخـر طبقـا           

 .لنوعها وأثرها لكن المبدع اليقتله أحد إال نفسه

مسألة معقدة للغاية وال يمكن      إن سيكولوجية االبداع    

أن تخضع لقواعد معروفة أو ثابتة إذأنها تختلف من كاتـب           

إلى آخر، بل إنها تختلف عند الكاتب الواحد نفسه من حـين            

إن حالتى المزاجية المتقلبة بشدة ترتبط باالبـداع        ...إلى آخر 

والشك أن هذه الحالة تأخذ طابعا خاصا حـين          إلى حد كبير،  

لكويت وحين تدمر أمريكا الشـعب العراقـى        يغزو العراق ا  



على مسمع ومرأى من العرب تحت رايـة األمـم المتحـدة            

وحين أقع فى حب جديد وحين يتضاعف سعر رغيف الخبز          

فى بالدى وحين يقتل الشعب اللبنانى نفسه وحـين يتصـدى           

أطفال فلسطين للمجنزرات الصـهيونية بالحجـارة وحـين         

 بمنزلى تنادى بعضـها     تحاصرنى مكبرات الصوت المحيطة   

على بضاعة للبيع وتذيع بعضها القرآن عزاء لفقيـد وتـذيع           

 ". األخرى حفل زفاف همجيا

 ونخلص مما ذكره سعيد سالم إلى أن هدفه األساسى         

الملح من رحلته االبداعية هو توصيل فكره الى الناس بأيـة           

صورة، فإن واجه صعوبات كالنشر ومتطلبات الحياة اليومية        

ا والبعد عن العاصمة وقيود العمل والسكن ، فإنـه          وضغوطه

الينصرف إلى الشكوى والتذمر وإنما ينطلـق إلـى تنويـع           

ويمكـن  . أدوات توصيل فكره ورسـالته قـدر المسـتطاع        

 :االستدالل على ذلك من خالل مساهماته اآلتية

إلقاء المحاضرات حول قضايا الفكر والفن والمجتمع         -١

 األدبية مثل قصور الثقافـة      فى العديد من المنتديات   

والروتارى وبعض المراكز الثقافية األجنبية وأتيليـه       



الكتاب والفنانين وبعض البرامج االذاعية مثل برنامج       

 .مجلة االسكندرية ويوميات سكندرية

المشاركة فى التجمعات األدبية ومعـارض الكتـاب          -٢

خارج مصر والتصدى لمناقشـة القضـايا الثقافيـة         

القومية من خالل الحوار مع المثقفين فـى        الوطنية و 

 .سوريه والعراق واألردن وأمريكا والسويد

إعداد برنامج درامى أسبوعى بإذاعـة االسـكندرية         -٣

يتم فيه تناول األعمال القصصية     " عالم القصة "بعنوان

لألدباء الجدد للتعريف بإنتاجهم ودفعهم إلـى دائـرة         

 .الضوء الجماهيرية

ير فنيا من خـالل تقـديم عشـرات         مخاطبة الجماه   -٤

المسلسالت الدرامية الشهرية والسهرات والتمثيليات     

 .القصيرة بإذاعتى القاهرة واالسكندرية

المشاركة فى بعض البـرامج الثقافيـة التلفزيونيـة           -٥

 بالقنـاة   ٩كاألمسية الثقافية بالقناة األولى وكـاميرا       

 وفـى   الثانية ومساء الخير والصالون األدبى وحياتنا     

 .سهرتنا نجم بالقناة الخامسة



عقد ندوات دوريـة بنـادى سـموحة االجتمـاعى            -٦

الرياضى لمناقشة األعمال األدبية والفنيـة المختلفـة        

 .وتشجيع البراعم الجديدة بدفع إنتاجهم للنشر

المشاركة فى عضوية لجنـة النصـوص الدراميـة           -٧

باالدارة المركزية الذاعـة وتلفزيـون االسـكندرية        

ختيار األعمال الدرامية الصالحة التى تقـدم فنـا         ال

 .راقيا دون المساس بالقيم والمقدسات واألعراف

المساهمة فى رفع الكفاية االنتاجية للعمـال وتقليـل           -٨

عوادم االنتاج والمحافظة على جودته وعلى نظافـة        

البيئة من خالل تقديم أعمال درامية قصيرة لبرنامج        

برته المهنية الطويلة فى هذا     مع العمال وذلك بحكم خ    

 .المجال

عقد صالون أدبى غيـر دورى بـالمنزل لاللتقـاء            -٩

 .بالكتاب والشعراء واألدباء والفنانين

المساهمة فى الندوات األدبية التى تعقـد بـالمراكز           -١٠

الثقافية المختلفة خـارج االسـكندرية مثـل الفيـوم          

 .ويسوالوادى الجديد والبحيرة واالسماعيلية والس



طرح ومناقشة القضايا الثقافية العامة من خالل كتابة          -١١

المقال الساخر فى بعض الجرائد والمجـالت مثـل         

الدسـتور   واالسكندرية و  روزاليوسفأخبار األدب و  

 .هنا االسكندريةوالقاهرة و

 




