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منها بدَّ —ال —أيًضا كلمة

حملة، ضدي قامت سنوات بضع فمنذ به؛ متهم أنا موضوع يف برصاحة أتكلم أن أريد
ثم عربية، ومجالت صحًفا يراسلون الذين الصغار وصحفيينا ُكتابنا بعض من بدأت
سؤال أول أصبح ثم الصحف، تلك يف األدب ومالحق لصفحات ل املفضَّ املوضوَع أصبحُت
اتهام هيئة عىل يُذكر الواقع يف ولكنه سؤاًال، وأقول أدبي، أو صحفي حديث أي يف أُسأَلُه
والرواية القصرية القصة ومنها األدبية، األعمال تركت ملاذا العظمى: بالخيانة اتهام وكأنه

الصحفية؟ للمقالة واتجهت واملرسح
أتريدون ناس يا فيها أقول أخرى، أحيانًا زاعقة أحيانًا، زاهدة إجابات أجيب وكنت
هذا من ركنًا ينتحي وأن لآلخرين، إطفاءه يرتك أن بيته يلتهم الحريق يرى رجل من
إنما إني بجلبابه؟ يمسك بدأ الذي الحريق هذا عن رواية أو قصة ويكتب املحرتق البيت
به، أومن ما وكل قيمي كل وعن اليومي وجودي عن يوميٍّا دفاًعا تلك، مقاالتي يف أدافع
لم فأنا الكتابة، دائرة خارج هذا أفعل وال ورشفكم، ورشيف وِعرضكم ِعريض عن وأذود
داري يف قاعد أنا وإنما إنجلرتا، أو فرنسا إىل هاجرت أو تنظيًما، كوَّنت وال حزب إىل أنضم
أنتم كنتم وإذا ككاتب، بدوري أقوم أن جهد من أملك ما بكل أحاول األبد إىل القاهرية
ملفهوم تكراًرا باعتبارها تماًما، خاطئة تسمية الواقع يف فهذه صحفية» «مقالة تسمونها
عمل املقالة أن عن فكرة القارئني لدى خت رسَّ التي واألربعينيات الثالثينيات فرتة مقاالت
ترتيبًا مرتبة «أفكار» هي وإنما فيه، الفن أو الوجدان أو للعاطفة دخل ال محض، عقالني
انطباعية، كتابة أكتب أنا نتيجة. إىل تؤدي والهندسة، الجرب تمارين حل كطريقة منطقيٍّا،
ويرسم مخيلتي عىل ينطبع الواقع أترك فأنا التشكييل؛ الفن يف حتى مدرسة واالنطباعية
عنارص كل عىل تحتوي ولكنها ومضحكة، متناقضة تكون وقد رهيبة تكون قد صورة
يته سمَّ ما طريق عن اآلخرين إىل االنطباع هذا أوصل أن وأحاول االنطباعي، الفني العمل
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حقيقة يف موىسبل سالمة أو حسني طه أو العقاد، «مقاالت» مثل ليست إذن هي «املفكِّرة».
األكاديميني طريقة عىل أخري استنتاج ثم وثالثًا، وثانيًا أوًال لها باملرة مقاالت ليست األمر
صفات يملك قد املكتوب االنطباعي الفن من نوع ولكنها األكاديمية، واملقاالت البحوث أو
من مالمح وفيه شعًرا، ليس ولكنه الشعر خصائص وبعض قصة، ليس ولكنه القصة

الدراما. عنارص من كثرية عنارص احتوى وإن مرسًحا، ليس ولكنه املرسح
إفهامهم أحاول وأنا الصحافة؟ إىل الفن تركت ملاذا بالسؤال: عيلَّ يلحون ظلوا ولقد
— الحكمة منتهى — بالسخرية قنعت االنفعال، بدل وأخريًا، جدوى، دون سابًقا، قلته ما
الفنية الكتابة ماهية الناس هؤالء ويُفهم يُنصفني يوًما ناقد يأتي عىس يدري من وقلت
كانوا كما أو القصة، مثل محدد عنوان تحت تندرج أن يمكن ال أحيان يف وأنها أصًال،
محمد الدكتور املرحوم يسميها كان كما أو القصيدة، أو الرواية أو األقصوصة يسمونها

أصًال. الرويس «األوترشك» فن يف كما كذلك ليست أيًضا هي إذ «األوترشك»، مندور
كل يف أراعي كتب، دفتي بني األعمال تلك شتات أجمع أنا القارئ عزيزي يا ولهذا
يحققها، مثلما كاملة، «رؤية» النهاية يف الكتاب ليحقق بينها ما خيط هناك يكون أن منها

طويل. فني عمل أي النهاية، يف
من أو بعضها قرأ قد كان من سواء القراء، يتلقفها أن يف الكتب من كثري نجحت وقد
أن «أهمية الفقر»، وفكر الفكر «فقر طبعات، ست ُطبع مثًال، «اإلرادة» كتاب يقَرأْها. لم
رسالة وتؤدي وتُقرأ تطبع وهي مرات عدة وغريها، املرصي»، البال «خلو ناس»، يا نتثقف

أدائها. عن امللحمة أو القصة تعجز
وال اإليدز، يف بحثًا ليس فهو السابق، األساس عىل الكتاب، هذا لك أقدِّم هذا أجل من

الدواء. مع جنب إىل جنبًا الداء عن دائب بحث ولكنه أفريقيا، يف وال اإلشعاع، يف
كانت أشياء للقارئ ييضء أن يف ينجح األقل عىل أو يشفي، وعىس، لعل يدري، ومن

. حالٍّ لها يجد ال محضة، عقالنية مشاكل مجرد
لن سعادتي فإن الرسالة، وصلت وإذا هذا، سوى ومحتوياته الكتاب يفعل لم فإذا

ُمضاَعفة. أضعاًفا إيلَّ سريد كتابتها يف الكبري وجهدي تقدر

إدريس يوسف
٨٨ يوليو القاهرة،
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اخلري صباح

إىل متشابهة البرشي للجنس النفسية الرتكيبة أن تعتقد تجعلك التي األشياء أغرب من
تصنع التي هي والطبيعية والجغرافية التاريخية العوامل أن األمر يف ما كل الحدود، أبعد
وتحية الشمس، أرشقت إذا الصباح تحية األشياء تلك أغرب من األجناس، بني الفروق
مورننج جود وباإلنجليزية الخري، صباح مثًال بالعربية فهي الظالم؛ يحل حني املساء
«صباح أوترا دوبرى وبالروسية الخري». «صباح مورجن جوتن وباألملانية الخري»، «صباح
الفلندية يف وكذلك بونجور، والفرنسية الخري» «صباح بونجورنو وباإليطالية الخري».
مساء املساء: تحية أيًضا لغات. من بالك عىل يخطر ما وكل والسواحيلية، والهولندية
وجوتناخت باإلنجليزية إيفننج وجود بالفرنسية، الخري» «مساء وبونسوار بالعربية، الخري
سواحيلية. والكي والتايالندية والهندوكية بالروسية وكذلك باإليطالية، وبوناسريا باألملانية،
مرة عنها كتبت أني وأظن البسيطة، الحقيقة هذه أتأمل وأنا السنني عرشات ويل
وتستقبل اإلحساس، بنفس الشمس مرشق تستقبل مكان أي يف إنسان أي نفسية إن وقلت
اإلنسان إحساس أن بدَّ ال إذ يكفي؛ ال رأيي يف هذا ولكن اإلحساس، بنفس الليل مقدم
وبني الخري بني وتفرقته الرش، وبني بينه والفرق الخري، وقدوم الخري، ومعنى بالخري
تدل كله العالم يف وشموليتها البرشية، النفس يف ا جدٍّ قديمة أشياء أنها ذلك معنى الرش،
ومعنى الخري معنى يعي أن دون حتى — بالسليقة يفرق كان البدائي اإلنسان أن عىل
الجبال قمم يف أم األحراش جوف يف أكان سواء ُوِجد، أنَّى بينهما، يفرق كان — الرش
بداية مع أنه لهذا األخطر واملعنى والغرب. والرشق والجنوب الشمال يف السهول، وأعماق
بحواسه إال يدرك ال كان أن بعد املعاني، لهذه البدائي اإلنسان وإدراك املجردة املعاني نمو
بل يوجد، اإلنسان «عقل» بدأ حتى وتتعقد تتشابك ظلت التي تلك وبأحاسيسه، املبارشة
التطور أن معناه التلقائي؛ بالنمو هذا حدث حني يوجد، للحيوان «عقل» بدأ حني حتى
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األعصاب، مراكز وأدق واإلنزيمات الكيميائية والعالقات والروابط عقله لخاليا حدث الذي
ألنه وعي؛ دون وبالرش، بالخري تحس العقل، وجود قبل حالتها يف األخرى هي كانت
مسألة هي وبالرش. بالخري الواعي اإلحساس تخلق نفسه الالواعي، اإلحساس هذا من
يف حتى بطبيعتها، ة خريِّ الحياة أن يعتقدون الذين الناس هؤالء من ولكني عويصة علمية
أن حينذاك بدَّ وال الحيوان، وكذلك بطبعه خريِّ فالنبات والالعضوية؛ العضوية تركيباتها
الرشيرة الظروف تنتجها التي الشاذة القاعدة فهو الرش أما بطبعه. ًا خريِّ اإلنسان يكون
أو رشير، أناني إنسان لخلق املناسبة البيئة مع واألنانية الطمع تواجد مثل تتكاتف، حني
إىل معينة لحظة يف بيته من يخرج معينًا إنسانًا تجعل رشيرة مصادفة يف الرش يقع حني

عمره. وتأخذ تدهمه الرسعة مجنونة عربة تمر أن «ليتصادف» معني مكان
إدراك الليل، حان إذا الليل ويف النهار، جاء إذا النهار يف املختبئ الخري إدراك إن نعم.
امُلركَّبة تلك فاألميبا، نفسها؛ البرشية الحياة من أقدم بل البرشية، الحياة ِقدم ا، جدٍّ قديم
يغذيها، البدائي الطعام وإىل النور إىل تنجذب حني النور يف الخري تُدرك واحدة خلية من

محدق. ظالم أو مقرتب مجهول عدو يف ممثًال الرش عن وابتعادها
ذلك العربي، عاملنا سكان األخص وعىل كله، العالم سكان يا ًا خريِّ صباًحا لكم أتمنى

عليه. وينترص الرش به يحدق يكاد الذي
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األبيض اللون

هذا أن أتصور أكن ولم تفكريي، ومعمل وتمددي ورسحاني عميل حجرة هي نومي حجرة
قد سنوات عرش منذ كنت به. قمت الذي الصغري اإلجراء بهذا سيحدث تفكريي يف االنقالب
زخرفته لون وكان ا، جدٍّ وجميًال ا جدٍّ حديثًا الحني ذلك يف بدأ الحائط، لورق لونًا اخرتت
ثم ملاذا، أعرف أكن لم بالحجرة، أضيق بدأت عامني ومنذ السجادة، كانت وكذلك بنفسجيٍّا
الذي البنفسجي الجو وهذا السجاد ولون الورق بلون أضيق أني فوجدت املسألة تأملت
العالج أؤجل ظللت فقد لضيقي؛ كسبب التشخيص ذلك من متأكًدا أكن لم وألني طال،
وإعادة الورق نزع ة مشقَّ أعرف فأنا شهر؛ بعد وشهًرا أسبوع بعد أسبوًعا التغيري أو
الرشق أقىص من املسافة قاطًعا طويلة سفر رحلة بدأت أن إىل جديد، لون ولصق الطالء
طلبت تليفونية مكاملة وذات وأجادير، الرباط يف أقىصالغرب الرياضإىل العربية بالدنا يف
اللون هي تختار وأن النوم حجرة إىل املطبخ إصالحات تمد أن حياتي ورفيقة زوجتي من
اللون اختارت قد البيت سيدة وجدت عدت وحني ا، جدٍّ فاتًحا كان لو وحبذا املناسب،
أُشعل وأنا وفوجئت ذهبي، لون من ملسات مع أبيض كله إىل بنفسجي كله ومن األبيض،
استيقظت حني فوجئت ثم بكثري، األول من أكثر ا، جدٍّ تيضء الحجرة أن الضوء نفس
فضاء إىل وأسلمتني تماًما الحجرة جدران اختفت وكأنما ا جدٍّ نفسيٍّا مرتاح أني النوم من
لم غريبة راحة لها، وجود ال اللون دموية وأن ألفكاري ا جدٍّ مرتاح أني أحسست نهائي، ال
السبب، اكتشفت بعده وما التايل اليوم يف ولكن الوقت، ذلك يف سببها بالضبط أعرف أكن
كنت الطب، كلية يف الطبيعة أدرس كنت أن فمنذ تماًما؛ واستغربت األبيض، اللون إنه
األحمر الطيف ألوان كل من مكوَّن صحيح فهو األبيض، اللون عدا ما األلوان بكل أهتم
يل بدا ولكنه األحمر تحت وما البنفسجي فوق وما واألزرق واألخرض واألصفر والبنفسجي
ال تماًما، العادي إنه له، لون ال وكأن لونًا ليس وكأنه له، خاص طعم ال لونًا طالب وأنا
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إىل طويًال، االعتقاد هذا عىل ظللت ولقد األحمر، أو مثًال األزرق تأثري له يكون أن يمكن
نفيس قرارة يف تماًما مؤمنًا األنفاس هادئ الصدر منرشح فيه صحوت الذي اليوم ذلك
بالتأكيد؛ لنا النهائي فالنرص مؤقتًا ينترصون األعداء كان إذا وأنه حل، لها مشكلة كل أن
حق وكل الفناء، مصريه باطل فكل أبًدا؛ باطل عىل يُبنى ال والتاريخ حق، عىل الذين فنحن

التوتر. وراح عيني، يف الدنيا «احلوِّت» باملرصي نقول كما البقاء. مصريه
عىل ا خاصٍّ نفسيٍّا تأثريًا املرشقة، األشياء كل لون النهار، لون األبيض، للون أن بد ال
والحقد الرش لون وهو األسود، هو له املضاد فاللون عبثًا؛ للخري رمًزا اتُِّخذ وما البرش.
لعب ال تحية فهي أبيض»؛ «نهارك تحية اتخذ حينما حق عىل شعبنا كان إذن والفاجعة،
فال بنا، خاص اكتشاف وهو للشعب، عبقري اكتشاف هي إنما فيها، واملعاني باأللفاظ
مشاعرنا بدقة نحن وإنما أبيض»، «نهارك تعبري مثل تعبري العالم يف لغة أي يف يوجد
اكتشفت وبالخرضة، وبالصحراء والليل بالنهار تربطنا التي الكبرية الغريزية وبالقوى
وصدِّقوني الجماعية، الذاكرة يف وثبتته األبيض اللون رس بعيد، أمد منذ القديمة نفوسنا
إحساسشخيصيحدث هو وإنما األلوان، كافة عىل األبيضوإعالئه للون تمجيًدا هذا ليس
تجربتي. عن أعربِّ هنا ولكني زمن، من اكتشفه قد غريي يكون وقد حياتي، يف مرة ألول يل

هللا. شاء إن أبيض نهاركم
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األيام هذه اء قرَّ

ل تفضَّ صغرية مقالة أو خطاب أسفلها عمود عىل يل صورة األوسط الرشق نرشت أيام منذ
يل موضًحا اإلنجليزية، اللغة هجاء يف درًسا يلقنني راح شديد استعالء يف القراء أحد بها
الذين الُكتاب يلوم تعاٍل مىضيف املنطلق هذا من ثم Scaning كلمة هجاء يف أخطأت أنني
إثبات ومحاولة بالتحذلق إياهم متهًما العربية الكلمة بجوار اإلنجليزي النص يضعون
يعد لم هذا، عرصنا يف — يقول كما — أمر هذا أن حني يف األجنبية، باللغات الوطيد علمهم

فخر. ألي مدعاة
يهدموها أو وينقدوها آراءنا القراء يناقش أن اعتدنا فلقد استغربت الحقيقة ويف
كانت ولو كلمة هجاء يف خطئه عىل الكاتب فيها يؤنِّب رسالة قارئ يرسل أن أما هدًما،
خطأ أي عن مسئولة فهي أوًال األوسط الرشق جريدتنا من غريب غريب. أمر فهو أجنبية
أو دولية جريدة كأي — لديها بدَّ ال إذ خطأ؛ الطباعة عامل يجمعه هجائي أو مطبعي
فإذا ملطابقتها، املجموعة باملادة املقال أصل ومقارنة بالتصحيح خاص قسم — محلية
وقد عنه، املسئولة هي الجريدة ثَم ومن التصحيح فقسم الخطأ وحدث االختالف حدث
وللقارئ للكاتب واالعتذار عليه، بالرد هي تبادر وأن القارئ رأي تنرش أن واجبها من كان

مًعا.
فإنه عندها من تعليق دون الرأي أو الخطاب تنرش أن األوسط الرشق ل تفضِّ حني أما
صديقنا دام وما بل له، أستغرب ما وهو رأيه الكاتب ال القارئ تشارك أنها يتضمن عمل
الناقد، الدرامي الحوار رضورة يف رأيه عىل ا ُمرصٍّ التحرير رئيس العمري عثمان األستاذ
نفسها الجريدة صفحات عىل نقًدا له ه أوجِّ ذا أنا فها الجريدة، صفحات عىل علنًا هكذا
فمسئولية األوسط؛ الرشق يُنرشيف مبدئي أو مطبعي خطأ أو كلمة كل عن املسئول باعتباره
أقصد التحرير؛ رئيس مسئولية لتبدأ الجريدة إىل الصحيح األصل بتسليمه تتوقف الكاتب
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فإني الفاضل القارئ عن أما التحرير. رئيس عند تنتهي التي املختلفة الجريدة أقسام
هكذا، جمعه إىل اإلنجليزية باللغة الجمع عامل دفع الذي املطبعي الخطأ هذا عىل له أعتذر
باعتباره التحرير رئيس الصديق عن باملرة له وأعتذر يراه، أو يلحظه أال إىل املصحح ودفع

املسئول.
الجمع تقنية يعرف ال الذي العزيز القارئ هذا هل أتساءل: االعتذار هذا رغم ولكن
الكاتب، استعملها كلمة هجاء كاتبًا يُعلم أن ضمريه له يسمح املطبعية واألخطاء والتصحيح
كيف يل يصحح أن حد األمر به ويبلغ يتهجاها، كيف يعرف أن قدراته من القليل وأقل
لروعة ويا النقد! لعظمة يا «تايم». هكذا تُكتب أن بد ال أنها ويذكر «تيم» مجلة اسم يكتب
وجهها عىل تُنطق الكلمة يجعالن بعدها وكرسالياء التاء فتح أن سيادته يعلم أال االكتشاف!
اإلنجليزية للغة دراستي بداية يف ابتدائي أوىل يف كنت أن منذ هذا أعرف إني الصحيح،
كنت الذي املوضوع نيس العزيز القارئ أن فهو ا حقٍّ للسخرية الداعي األمر أما ونطقها،
املراد يدرك أو ليفهمها املواضيع يقرأ ال وكأنه واحدة بكلمة يذكره ولم تماًما فيه أتحدث
العمري عثمان األستاذ عىل أقرتح ولذلك وأخريًا؛ أوًال هجائيٍّا ليصححها يقرؤها ولكنه منها،
ستكسب ولكنها قارئًا به الجريدة تفقد ولن فوًرا، التصحيح قسم يف لتعيينه استدعاءه

مصحًحا.
لزوم ال تعاٍل وأنه الالتينية أو اإلنجليزية نصالكلمة إثبات يف االتجاه هذا عن قوله أما
ألن اإلنجليزية الكلمة نثبت أننا أخ يا األمر يف ما كل يحزنون. أو تعاٍل املسألة يف فليس له،
للكلمة؛ الحقيقي املعنى عن بدقة تعربِّ ال — هلل والحمد — قليلة أحيان يف العربية الكلمة
ثابتة وسيلة باستخدام القريب الشامل الفحص تعني اإلنجليزية Scaning كلمة فمثًال
الرؤية تعبري وال شامل مسح كلمة لرتجمتها تصلح ال ولهذا الفحص؛ عملية إلتمام دقيقة
يف ترجمتها من بد ال وإنما تقابلها واحدة عربية كلمة توجد وال القارئ، ذكر كما الرسيعة
وإنما القارئ أخي يا التعالم إلظهار ليس مطلوب اإلنجليزية الكلمة فإثبات ولهذا جملة؛
كلمة يعرف ال من «يتعلم» حتى بدونها حتى أو العربية بجوار اإلنجليزية الكلمة لوضع
قد كلمة بالك فما حرًفا يتعلم أن يرفض الذي ذا ومن القارئ، أخي يا يتعلم أجل، جديدة،

جديد. بمعنى تستعمل أو تماًما، عليه جديدة تكون
يرفضه أن يمكن ال املعنى لتدقيق محاولة وإنما تعاليًا وال انحراًفا ليس فهو ولهذا

أعلم. وهللا علم. بغري مؤاخذة، ال متعاٍل، إال
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يغني نموتوالعامل نحن

«التليفزيون اسمه بربنامج وفوجئت التليفزيون، وفتحت الفندق، يف ليلة ذات األرق أصابني
جميلة أغاني مرات، والسويدية مرة باإلنجليزية مقدموه يتحدث برنامج اإلسكندنايف»
فإذا املؤرش وأدرت وراءه، همَّ وال له همَّ ال وكأن ويضحك ويغني فعًال، يعيش وشباب
الشباب من معظمهم األشخاص من آالف عدة يحرضه وحفل روما، من يأتي باإلرسال
يغني، عالم وشباب، وانطالق مرح وأمريكا. أوروبا بقاع كافة من املغنِّني يحيُّون وهم
األخبار نرشة موعد وجاء الثمالة، إىل ليًال بحياته ويستمتع ويلهو يعيش ينرشح عالم
ستني من أكثر قتل الذي ذلك لبنان يف طرابلس انفجار أرى بي فإذا العربية، القناة يف
التي املجنونة الحرب يف الشباب من القتىل جثث أشاهد بي وإذا مائتني، وجرح شخًصا
وتدمري وانفجارات جثث العراق. ضد — القدس إىل الذهاب باسم — الخوميني يشنُّها
قائًدا النهار وَضح يف «دولة!» تقتل الوضع، إرسائيل تستغل أن تماًما وطبيعي وقتل،
معاناة، العالم شعوب أكثر أننا أحسست الحقيقة . مستقالٍّ عربيٍّا بلًدا يسكن فلسطينيٍّا
نهرب جحيم إىل حياتنا أحالتا وإرسائيل أمريكا وأن فرًضا. علينا مفروضة معاناة وأنها
ويجأرون يرقصون هم واألغاني، املرح ولهم واألزمات الخراب لنا الجحيم. وكأنه منه

ومقتولني. مظلومني ورصاًخا عويًال نجأر ونحن السعادة بأصوات
إلهي! يا

نفكر حتى أو نستبرش أو نفرح أن يمنعنا صدرونا عىل الجاثم الحي الكابوس هذا
ذلك يف أحيا شخصيٍّا إنني حل؟ من أَما له، آخر من أَما الخالص، عليه يكون سوف فيما
ضيَّعها طفولتنا للصعداء، تنفس أو واحدة راحة لحظة بال اآلن. إىل ٤٦ عام منذ الكابوس
عن متواصل ودفاع حروب ورجولتنا وسجون، مظاهرات وشبابنا الرزق، وضيق الفقر
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ويلقي ويزهق يتغري ومن حوًال، له نملك أن دون يسقط منا يسقط من والوجود، النفس
تشوَّهنا طبيعي، وضع وكأنه األمر نأخذ وإنما بدهشة حتى له ننظر ال الوحل يف املبادئ
أو الخاطئ، الزمن يف جئنا وكأنما وقتال، وموت ُقبح من أمامنا نراه ما فرط من داخليٍّا
والعقاب. والعذاب الذنب نحن علينا وحلَّ إثًما ارتكبوا قد سحيق زمن من جدودنا كأن

فقط البَِشع بالظلم أحس وال وبينهم بيننا أقارن وأنا بذهني الخواطر هذه كل جالت
كتاباتنا وكل أيًضا، أنفسنا نظلم أصبحنا علينا الواقع الظلم فرط من أننا أيًضا أحس وإنما
قرصوا فيه. نحيا الذي النهار آخر حتى أو الغد، هو املستقبل يف لها مدى أقىص وأفكارنا
لم القصرية فالحلول املدى؛ طويل نعم لحياتنا. املدى طويل حالٍّ تجد أن وأفكارنا أبصارنا
باردة بأعصاب واألعداء ويجري، يلهث عمره طول يظل أن لإلنسان يمكن فال تُجدي، تعد
مقتل. أو موجع يف لرضبنا ويخططون يدبرون فيها، انفعال ذرة ال زرقاء وعيون تماًما

والجري. اللهث إىل نعود األلم فرط من رصاًخا الدنيا نمأل أن وبعد
أعمارنا لنعيشوتطول نفعل أن علينا يجب ماذا لنا يرسم عربي تفكري أو عقل من أَما

األعداء؟! أذى أنفسنا عن وندفع مرادنا نبلغ بحيث
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منوحيدمشق

الكارثة بمدى أحسست املرسح مهرجان لحضور املايض العام يف دمشق إىل ذهبت حني
يكون أن فدون املجيد؛ العربي العالم وفناني ومثقفي ُكتاب نحن بنا حلت التي السياسية
كنا الذي الجميل، العربي العالم وجدنا استخارة أو استشارة أو رأي أو يد األمر يف لنا
وقوائم وجوازات حدود ذات ودويالت دول إىل ل وتحوَّ تحوصل قد الخمسينيات، يف نحياه
ال أنا سلطان، من بها هللا أنزل ما التي الغريبة املمنوعات من وسلسلة وحمراء، سوداء
مسئولة بعينها السياسة تلك أو الشخص هذا أو الحاكم هذا إن أقول وال أحد، يف أطعن
األوضاع تلك من نعاني وفنانني كُكتاب أننا وهو واقًعا أمًرا أقرر فقط أنا مسئولة، غري أو

األحيان. بعض يف اإلجرامية
أن املايض العام يف واكتشفت عامني أو عام كل دمشق أزور أن عادتي من كان
دمشقية ليلة يف أسهر ولم والُكتاب، الشعراء أصدقائي فيها أَر لم مرت قد سنوات عرش
كامب ع وقَّ قد السادات كان إذا أنا ذنبي ما دمشقية، عيون من نظرة روحي سحبت أو
معها نبرت ولكن السياسية العالقات بقطع نكتفي ال كحكومات أننا أنا ذنبي وما ديفيد؟
من ممنوع مرصي يوجد ال أنه املشكلة فنية؟ أو جماعية أو مهنية أو ثقافية صلة كل
عربي؛ ألنه القاهرة دخول من ممنوع عربي يوجد وال مرصي، ألنه عربي بلد أي دخول
ويل الحدود. يتخطى ملن الويل ولكن بكم، مرحبًا مفتوحة، أنا وتقول: بنا ترحب فالحدود

هو. دولته من له األكرب الويل وأحيانًا دخلها، التي «الدولة» من أحيانًا له
أردت من كل قابلت وأنني دمشق، يف أخريًا أصبحت لكوني تماًما سعدت أني املهم
أعجبني بعضمرسحيات فيه شاهدت فقد املرسح مؤتمر أما واألحباب، األصدقاء من لقاءه
سوري شاب ومثَّلها أخرجها التي «كاليجوال» مرسحية وبالذات مذهل، حد إىل بعضها
بت؛ تعجَّ القاهرة يف املرسحي العايل املعهد خريجي من أنه علمت حني املوهبة، خطري
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ورضب حطَّم قد القاهرة يف اآلن إىل السبعينيات منتصف من ساد الذي التجاري فاملرسح
ومنحتها املوهبة تلك تلقفت فقد دمشق أما وابتلعها، الشابة املرصية املواهب من كثريًا
الحقيقية، التحفاملرسحية من غريها وكان «كاليجوال» وكانت وماًال، ومرسًحا وفرقة فرصة

يُغتفر. ال ذنب أنه مع ذلك يل وليغفر الرائع، الشاب اسم نسيت لكوني آسف أنا
ا جدٍّ قليًال إليها استمعت فقد الكالم، هذا وكل واملداخالت والندوات املناقشات أما
مهرجان يف محضة، نظرية دراسة مرسح وداريس «مخرجني» كالم أنها ذلك مللت، ثم
املرسح، عن واحدة سخيفة ندوة تنعقد لم العام، هذا حرضته وقد مثًال، املرسحي أدنربة
عىل كالم هواة نحن ملاذا والعروضاملرسحية، املرسحيات من ا جدٍّ كبريًا عدًدا شاهدنا وإنما
املخرج ونجد الدور، لعبها كيفية عن تتحدث املمثلة فنجد اإلذاعة نفتح واملليان، الفايض
التقعر عن نكف ال ملاذا نظره؟ وجهة من الفني» العمل «مقومات عن يتحدث الكاتب أو
الجمهور «نُعلِّم» أن أبًدا وليسرضوريٍّا فنيٍّا، عمًال اآلخرين نُري أن يعني الفن والتقعري؟!
وعظيم نبيل هو ما كل ي لتلقِّ جاهًزا متعلًِّما الجمهور خلق سبحانه هللا إن نقدمه، ما

الحياة. ويف املرسح يف وجميل
والخطباء العرب واملرسحيني العرب، والشعراء العرب، األدباء مؤتمرات من أرجو إني
والقصة والخطابة واملرسح والشعر «األدب عن كالمهم من العدم حد إىل يقللوا أن العرب
معرًضا للعرضفقط، مكانًا واملهرجانات والندوات املؤتمرات تلك من يجعلوا وأن والرواية»
يف تتبارى التي و«التوصيات» «املقررات» كل تتحقق هنا ومن الفنية، األعمال بني ومباراة
أن واألدب: الفن مجال يف واحدة توصية هناك إذ مؤتمر، كل عقب وإصدارها صياغتها

وأدبًا. فنٍّا نقدم
دمشق! أوحشتني
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مؤلفة نسمة

وأنا بالصدفة عليها عثرت مرسحية كتبت سنة) ١٤) نسمة الصغرية ابنتي كارثة، اكتشفت
واجب أنها األمر أول تصوَّرت لها، احتجت ميالدها، شهادة صورة عن مكتبها يف أبحث
به وإذا وقرأت، قرأت وحوار، شخصيات هناك كان ولكن اليشء، بعض طويل مدريس
ذكرت ولكنها األمر أول فتضايقت سألتها املدرسة من حرضت وحني فعًال، مرسحي حوار
الشخصيات تتقمصبعض أن عوَّدتنا فنسمة أُفاجأ؛ ولم ألَّفتها، مرسحية أنها النهاية يف يل
ما نسق عىل جارتها مع سيدة وكأنها و«ترغي» التليفون سماعة تمسك أن أو وتقلِّدها
إىل والقريبات والجارات الصديقات بني شديد رغي من والعربية املرصية البيوت يف تجده
يشبه بما فأُِصبت املرسحية قراءة وأعدت بها، تفاجئنا كانت التي «املرسحية» الظواهر آخر
فكرة هي غريبة، والفكرة مرسحيٍّا، وحواًرا مرسحية فكرة فعًال وجدتها أني ذلك «التوله»؛
وترسم، لوحة وأمامها فرشاة األخرى ومع وتكتب، وقلم ورق إحداهن أمام بنات، ثالث
أو: األوىل وتعزف البنتان، وتنصت اللحن، هذا اسمعي و: موسيقية آلة عىل تعزف وثالثة

األفق. خط تأميل اللوحة، هذه إىل انظري
وال موسيقية آلة وال فرشاة وال هناك لوحة ال أن نكتشف األضواء يف بتغيري أننا املهم
فعًال وكأنهن مختلفات بات معقِّ متحاورات يزلن ال منهمكات البنات ولكن ورقة، وال قلًما
تستطيع فال األمر عليك يرتبك أن إىل يقودك، الحوار أن املهم ويرسمن، ويكتبن يعزفن
ووهم إيهام عملية هو نفسه الفن كان إن أو فعًال، مجنونات البنات كانت إن تُدرك أن
الوهم هذا اآلخرون يتبنى أن إىل هذا يف واالندماج «يفنن» أنه لنفسه اإلنسان إيهام كربى،

حقيقة! أنه ويعتقدون
رب! يا
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فيها أعرف أكن لم التي السن تلك يف خطرية وأفكار أفكار، لديها البنت أفعل، ماذا
وجود أبًدا نتخيل وال والشعر األدب عن نتكلم فقط كنا أيامها فن. لكلمة واحًدا معنًى

فنٍّا. املسمى وهذا العظيم األدب بني عالقة
تبدو التي أوالدي أوىل هي النسمة فهذه أفرح؛ لم كأب إني لكم قلت إن عليكم أكذب

التأليف. مخايل عليها
تنغيص ستبدأ الفتاة أن هذا فمعنى ة، الُغصَّ يشبه بما أحسست مؤقتة فرحة بعد ولكن
الجميل العالم منها سيضيع «اإليهام» «الحقيقة»، «الوهم»، «الفن»، بهذا ا جدٍّ مبكًرا حياتها
كان وكما أنا، فعلت كما عمرها، «األوهام» يف وتضيِّع فيه، تحيا أن أتمنى كنت الذي ا جدٍّ
أُنيس أو التاريخ نيس عمره، األوهام يف ضيَّع من «أنا الوقت: ذلك يف يقول طه محمود عيل

ذكره.»
إلهي! يا

وأتعذب أنا، قالت: نسمة؟ يا كاتبة تصبحي أن تريدين هل نسمة، سألت التايل اليوم يف
مستحيل. ونهارك، لياليك يف أنت تتعذب مثلما

تكوني؟ أن تريدين ماذا إذن قلت:
أقل. ال فضاء رائدة قالت:

خطورة؟ أقل بيشء تحلمني أال لها: قلت
الفضاء، ريادة من بكثري خطورة أكثر الكتابة «اللمضة»: املرسحية الكاتبة ببالغة قالت

هذا. عىل دليل خري بعيني أراها التي الكتابة يف ومعاناتك
فضاء. رائدة فضاء، رائدة هللا، إىل أمري قلت:

بغري الفضاء نجوب أن حرفة وشاباتنا لشبابنا اخرتعوا الذين الفضاء لرواد وسالمي
كتابة.
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املعارضة حكم

لحضور للمغرب إجازة زيارة يف كنت تماًما، أسعدتني عربية تجربة املغرب يف عشت
العام، هذا أكتوبر يف سيُعقد الذي العربية للثقافة القومي للمؤتمر التحضريية اللجنة
وأنا املهرجان، تنظيم عن املسئول الفقيه إبراهيم أحمد الكبري العربي الكاتب ودعانا
املهرجان، فيه سيُعقد الذي الفندق نفس يف واإلقامة املدينة، لزيارة أجادير مدينة ببلدية
مرة أول وتلك البلدي، املجلس أعضاء هم الشباب من مجموعة أجادير مطار يف وقابلنا
الستينيات أوائل يف الزالزل أصابتها مدينة خاطري يف كانت التي تلك أجادير، فيها أزور
مدينة يف ذا أنا ها التربعات، وجمعت الحني ذلك يف صحفنا عنها وكتبت تماًما وتهدمت
الزلزال، عقب الخامس محمد الكبري املغربي العاهل أسسها ا، جدٍّ نظيفة تماًما، جديدة
املدينة مجلس يكوِّنون عضًوا ٣١ من عضًوا ٢٨ أن مرة ألول عرفت العشاء، مائدة وحول
وهو البلدي املجلس رئيس وأن املعارض، االشرتاكي الحزب يف أعضاء الوقت نفس يف هم
وأسعدني االشرتاكي. االتحاد حزب يف كبري عضو هو الربملان يف عضو أيًضا الوقت نفس يف

تماًما. الوضع هذا
فقد ذلك ومع حزبية تعددية مرص يف وعندنا الديمقراطية، عن كثريًا نتحدث نحن
وأن محافظة أو بلًدا املعارضة تحكم أن ا، حقٍّ جديًدا شيئًا املغربية التجربة يف وجدت
بعيني رأيت وقد كثريًا هذا يحدث ال ملاذا الدولة. مؤسسة من جزءًا املعارضة تصبح
أن األمر يف ما كل ومدينتهم، لعملهم متحمسون فاألعضاء تماًما؛ ناجحة ورأيتها التجربة
يتناقض أن للمواطن نسمح ال وملاذا الدولة، لبعضسياسات ناقدة أي معارضة؛ أفكارهم
وطنيٍّا عمًال نعطيه وإنما عليه، نقبض وال حينذاك، نتهمه وال الدولة، سياسات بعض مع
العربي، العالم يف بلدي ملجلس أعضاء أحسن رأيت إني أقول أكاد سيفعله؟ ماذا ونرى
ما بقدر النظام مع — ُوجدت إن — خالفاته بإظهار يهتم لم منهم أحًدا أن أؤكد بل
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اهتموا ما أيًضا وبقدر شديَدين، وبحماس بحب مدينتهم عن بالحديث جميًعا اهتموا
وجدت حقيقة، عامة. وباملغرب بمدينتهم خاصة وأرقام وإحصاءات بمعلومات بتزويدي
أميل وكل الدولة عىل محسوب أو مواٍل موظف أي من ولبلده ملدينته أخلص منهم كالٍّ أن
أغلبية عن أسفرت قد مثًال بورسعيد يف البلدية االنتخابات أن وأجد يوم يف أصحو أن
صحيفة تحرير رئيس رشدي مصطفي آراء ستتغري قطًعا املدينة، أمور تسلَّمت وفدية
أو خطأ من فيه ما كل عن مسئول عنه، مسئول هو واقع من مادته وسيجمع الوفد،
ذة املنفَّ األفكار غري أخرى أفكاًرا لديها ألن وإنما هلل يف هلل تعارض ال الناس إن صواب.
صحتها ندرك أن الستطعنا ذ، تُنفَّ أن ضيِّق، نطاق عىل ولو لها، أتحنا لو أفكاًرا واملطروحة،
إلعطاء وسيلة منها معنيَّ جانب يف وإنما عبثًا تنشأ لم الغربية الديمقراطية إن خطئها. من
النفس يُصيب الذي اإلحباط نتفادى وبهذا الناس، ويجربه يراه كي فرصة املخالف الرأي
واالنحراف. التطرف ثم، ومن والحقد، بالغيظ صاحبها ويُصاب رأيها يُكبت حني البرشية
هذا استحسنت فقط لهذا وليس الثاني، الحسن امللك إىل معظمه يرجع سيايس ذكاء إنه
املجاالت مختلف يف يعمل املغربي الذكاء أنه عىل يدل تقدُّم من املغرب يف رأيته فما الذكاء؛
نفسه؛ عن عربي نظام أي «يقوله» ما أصدِّق أعد لم أني يل واسمحوا تماًما، حسنة بطاقة
املحك هو وهذا أفعاله، عىل أقواله تنطبق تكاد واملغرب جوفاء، كلها ولألسف كثرية فاألقوال

شعارات. من النظام ذلك يُطلق بما ليس وأبًدا سيايس، نظام عىل للحكم الحقيقي
فكنا دموية، معاملة فيه املعارضة يعامل كان املغربي النظام عىل وقت جاء لقد
يقولها ولهذا املشاركة؛ حد إىل وصلت حتى املعاملة تغريت اآلن دمويٍّا، نظاًما فيه نرى
من تُعامل كيف يل ُقل إذ وذكاءً؛ نضًجا أكثر أصبح قد النظام إن مسرتيح بضمري اإلنسان

أنت. من لك أقول يعارضونك،
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الرائحي الُبعد

الحيوان من املستخلص ذلك واملسك الفل، رائحة والفل الياسمني، رائحة له الياسمني ملاذا
أو بها األنثى تلفت الجذابة املختلفة الفراشات ألوان حكاية مثًال أفهم أنا املسك. رائحة له
«رائحته» الياسمني يفرز ملاذا ولكن اإلخصاب، عملية إلتمام األنثى أو الذكر نظرة الذكر
ما وهو والرؤية، النظر بحاسة إال مزوَّدة تكون ال تكاد الحرشات أن حني يف الخاصة
بني اإلخصاب عملية املالمسة بهذه فتتم الياسمني، زهرة من الرحيق الرتشاف يدفعها
إن الزهرة. قاع يف الكائنة األنثوية والبويضة الياسمينة نفس تفرزها التي اللقاح حبوب
رائحة ال األزهار من كثري كانت فإذا ما، وفائدة دوًرا لها أن للياسمني رائحة وجود معنى
الياسمني لرائحة أن بد فال الفراشات، يجذب الذي الجميل باملنظر فقط تتمتع وإنما لها

تماًما. أخرى وظيفة الربتقال زهرة أو الفل أو الورد أو
كبصمات به، خاصة رائحة البرش نحن منا لكلٍّ أن وجدت التفكري يف إمعانًا إني، بل
بل رائحته، حيوان لكل إن بل الدنيا، يف غريه كائن أي رائحة مع تتشابه ال أصابعه،
ندرس ونحن وكنا الخاصة، رائحته عضوي غري أو عضوي مركب أو مادة لكل حتى
طريق عن عليها نتعرف دواء، أصول أو دواء مائتَي من أكثر علينا مقرر الطب كلية يف
ا. جدٍّ حسن الطبية. املادة علم أي Materia Medica العلم هذا واسم مًعا والشم الشكل
مكوناتها بكل األرضية كرتنا وإن لألشياء! «رائحيٍّا» بُعًدا هناك إن إذن نقول أن أستطيع
حجم من كونية أنوف إىل حاجة يف خاصة رائحة — الكون يف — لها وحيواناتها ونباتاتها
«الزهرة» رائحة عن مختلفة بد ال األرضية الكرة «رائحة» وإن لتشمها، مناسبة، وحساسية

«املريخ». أو «عطارد» أو
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فهناك اآلخر؛ هو تطور سلم فيه بُعد الحية، والكائنات لألشياء «الرائحي» البُعد هذا
أرقى وروائح الحيوانية، اململكة يف الدنيا الحيوانات كأنها البدائية شديدة بدائية روائح

البنفسج. أو الياسمني رائحة إىل تصل كثريًا،
لوجودها أو الحية للكائنات أو للمادة أهميته عدم رغم الرائحة يف التطور هذا إذن ملاذا
رائحة غري الغاضب اإلنسان فرائحة الروائح؟ يف التعدد هذا أيًضا ملاذا بل عام؟ بشكل
هناك بل ا، جدٍّ قوية عندها الشم حاسة إذ الكالب؛ جيًدا تميزها وتلك الخائف، اإلنسان
تختلف خاصة، غدد تفرزها مختلفة روائح وتلك الذكر لتثري الحيوانات أنثى تفرزها روائح
رائحته كائن لكل ليس آخر، بمعنًى الخوف، أو الغضب حالة يف نفسه الحيوان رائحة عن
الحي الكائن يف و«تختلف» «تتغري» نفسها الخاصة الرائحة هذه ولكن فقط، الخاصة

مستفزٍّا! أو راضيًا غاضبًا، أو كان فرًحا الوجودية، حالته باختالف الواحد
باستمرار يتطور الذي وللمادة، وللنبات وللحيوان لإلنسان «الرائحي» البُعد هذا
أنها أم يفعل؟ ما هدف ألغري وأجمل؟ أسمى إىل يتطور ملاذا وأجمل، وأسمى أعىل إىل
وأجمل؟ وأعىل أسمى إىل الحية املادة فيها بما املادة تتطور أن الخالق وُسنة الحياة سنة
قيل قد الجمال.» يحب جميل هللا «إن الرشيف: الحديث وما هدف والجمال السمو إذن
سبحانه، هللا الالمنتهى، باألصح أو املنتهى إىل يصعد التطور فسلم عبثًا؛ هللا— أستغفر —
وعىل كائن، أي حياة تاريخ وكل ذكاء، وأذكى تناسب وأدق عطر وأسمى جمال أجمل
رائحة واألرقى واألجمل واألفضل األذكى من االقرتاب عىل قدرتها تاريخ هو اإلنسان، رأسها
بل تماًما املحدودة قدراتها رغم هللا، صفات من لالقرتاب ملحاوالتها تاريخ هو وشكًال،

جمال. وأجمل كمال أكمل إىل وصولها واستحالة
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الصمت

اآلالت ضجة معه، الضجة جاءت صناعي، عالم إىل زراعي عالم من العالم ل تحوَّ حني
لو باختصار املاكينات، تلك عىل العامل اإلنسان وضجة واملصانع، والسيارات والقطارات
إىل مؤرشه ارتفع ملا مثًال، ١٧٠٠م عام يف للصوت) (مقياس سونومرت وضعت قد كنت
بعدها. وما املائة إىل املؤرش لوصل املكان نفس يف اآلن وضعته لو بينما درجتني، من أكثر
اآلن وهي والقطار البخارية اآلالت بدأت برسعة، تالحقت الصناعية النهضة وألن
كي أبًدا تكفي تكن لم عام الثالثمائة فإن ماليني، وربما اآلالت من اآلالف مئات تحوي
يلزم كان ونوعها، الضجة كم يف الرهيب االرتفاع هذا مع البرشي العقل أجهزة تتواءم
أو الضجة، حاجز ولريتفع الضجة تلك عقله ليهضم عام آالف ثالثة األقل عىل لإلنسان
وإرباك خالياه إىل النفاذ وبني الضجة تلك بني يحول ارتفاًعا عقله داخل الضجة «عتبة»

العصبية. توصيالتها
يل تخطر لم وهي لليابان، األخرية زيارتي يف وأنا ذهني يف دارت الخواطر هذه كل
السيارات بضجة حافل عاملية عاصمة يف شارع كأي شارع طوكيو فشارع الشارع؛ يف
أوتوبيس عربات بها تقوم اليابان يف الفايش الحزب مظاهرات وحتى واملوتوسيكالت،
القذف ضد الصلب من بشبكات ومحصنة للصوت، عالية بمكربات مجهزة ضخمة سوداء
املرسح يف الياباني، املرسح يف الحقيقة يف بهذا أحسست بالِعِيص. التحطيم أو بالحجارة
التجسد حد إىل تماًما ملموسة بطريقة أحسسته ولكني التحديد، وجه عىل «الكابوكي»
وأساطريه قصصه يف جديد ال إذ غريب مرسح «النو» ومرسح «النو». مرسح يف الكامل
أوبرا ولكنها الخالصة، اليابانية األوبرا من نوًعا تشبه وهي محفوظة، تقريبًا كلها وإنما
أيًضا أسطوريون وأبطالها كبري، حدٍّ إىل الشعبية حواديتنا تشبه أسطورة عىل مبنية غربية
فرتات فهي األوبرا هذه يف األغرب أما إليه، ترمز وما شخصياتهم عىل تدل أقنعة ويرتدون
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شبه صمتًا الجمهور ويصمت املمثلون يصمت حيث ا؛ جدٍّ طويلة صمت فرتات الصمت،
يدور التي الغابة أشجار بوشوشة ميلء ميلء، صمت ولكنه عميًقا طويًال صمتًا مقدس،
صمتك، إىل يتحدث صمت لذئب، ا جدٍّ بعيد عواء أو عصفور، بزقزقة أو مثًال، الحدث فيها
الداخلية الذات ضبط عىل غريبة قدرة إىل حاجة يف صمت صامتًا، له وتُصغي صامتًا يُحدِّثك
ووجدت أحتمله، لم الحقيقة يف صمت السمع، وتصيخ هواجسها كل تُسكت بأن وأمرها
من حلَّ وإذا اإلصغاء، كهذا مركز إصغاء وسط حياتي يف أوجد لم أبًدا فأنا أنام، نفيس

أنام. أن أفعله ما فأول التام السكون حويل
أن عىل نفيس وطَّنت بل أنم، لم املرة وهذه تالية، ليلة يف املرسح إىل عدت ولكني
قد تباعد يف املرسح من القادمة الغريبة األصوات هذه أستوعب وأن داخيل يف ما كل أُصمت
وكان الصمت، هو األساس ولكن طري، صياح أو طبلة دقة توقفه وأحيانًا له، معنى ال يبدو
أقرب إحساًسا الياباني باإلنسان أحس بدأت يومها ومن فقط وهنا التجربة، عشت أن
عكسنا بحرف، ينطق أن قبل داخليٍّا يفكر أن األساسية قاعدته إنسان فهو الحقيقة؛ إىل
حامية تفكريية مونولوجات عاٍل، بصوت تفكري ولكنها حواًرا ليست أحاديثنا فمعظم تماًما؛
اجتماعي غري شخًصا نعتربه بصمت حوله من األشياء فينا يتأمل فمن ولهذا الوطيس،

املجموع. إطار عن وخارًجا الدم وتقيل
األماكن وأحب الصمت، أحرتم أصبحت اآلن وإىل وبعدها الزيارة أثناء شخصيٍّا ولكني
وقلَّت نضًجا، أكثر تخرج بدأت فأفكاري الثمار؛ وجنيت صخب، وال فيها ضجيج ال التي
أعوِّد أن وأهمية حويل، من العالم يصمت أن أهمية أدرك وبدأت املندفعة، مالحظاتي تماًما
حكمة أكثر أصبح ال يحدث، حني هذا ألن داخيل؛ الضجة أُخرس لكي وأروِّضها نفيس

املفتقدة. السعادة من ا جدٍّ غريب بنوع أحس ولكني فقط،
مرة. جرِّبوها
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الكواليس

انطلقت وكأنما (نيسان) «أبريل» يف األسبوعني هذين يف عشناها التي تلك دامية أيام
الشابني بمقتل كله العالم وُصدم ُصدمت ما وبقدر العرب، نحن ضدنا الجبهات كل
أعجاب أيَّما أعجبت ما بقدر الكويتية، الطائرة اختطاف حادثة يف الرناكا يف الكويتيني
يحدث متوحش يفري» «براد الحاكم. وأمريها الكويت لحكومة والحاسم الشجاع باملوقف
يستنكر عالم من ومسمع مرأًى وعىل املبارك رمضان ويف اإلسالمي العالم داخل لألسف
فدعهم «… «أوالد مسلمون نظره يف فكلهم ينحاز، ال أبًدا ولكنه ويتعايش يتعاطف، وال

بعًضا. بعضهم يأكلون
انتهكت التي الصورة تلك وعىل جهاد، أبو اغتيال هو كان ا حقٍّ الجلل الحادث ولكن
تسميه ما متناول يف فيها أقىصمكان حتى كلها وكأنها بالدنا وأظهرت عربية، أرضدولة
واقًعا أمًرا ويكون الكارثة؟ تكون أم وحقيقي. واقع أمر وكأنه الطوىل، بيدها إرسائيل
نتعلم لم ملاذا بغيظ أتساءل رحت للخرب، النهار طوال الوجوم أصابني ما وبقدر وحقيقيٍّا؟
غزيزة» «فيال عىل اإلرسائيلية الغارة من نتعلم لم ملاذا بريوت؟ يف السبعة اغتيال درس من
املرسح وكأن املنظمة لقادة اإلعالمي االنتشار هذا ملاذا يارسعرفات؟ مكتب بل قيادة ومقر
الهانئة األرسة حياة بني والجمع عالنية والحياة عالنية الظهور فيه لهم ومباح رشعي
تجري كلها العربية حياتنا أن خاطر؛ الغيظ فرط من واتاني لقد املسلحة؟ الثورة وحياة
العمق هي املرسح بلغة والكواليس كواليس، بال ومشهور، ومعروف مضاء مرسح عىل
واحد. متفرج يراه ال الذي العمق األشياء، كلُّ بصمت فيه تُدبَّر الذي العمق املرسحي،
يتم حيث املخيف الفعال العمق صورة، له ترى أو صوتًا له تسمع ال الذي العميق العمق
وبتكتُّم حدثت، قد تامة برسية وهي «الرضبة». إال بعده تظهر ال بحيث والتدبري، التخطيط

نجحت. تام
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ميونيخ حادث أفراد املوساد عرفت فلقد حياتنا؛ يف له وجود ال أن يبدو العمق هذا
فرًدا وقتلتهم تتبعتهم أنها والنتيجة وافتخاراتنا، دردشاتنا من إال عرفتهم كيف فرًدا، فرًدا
مسئول هذا، أمعقول حرَّاسه، عدد وما وكيف جهاد أبو يقطن أين املوساد وعرفت فرًدا،
البعيدة؟ تونس يف يعيش كان ولو حتى مثلنا، هكذا يعيش الفلسطيني املسلح الكفاح
جدية من لديها ما بكل تحاربنا إرسائيل أن هي بعد نهضمها لم التي الحقيقة أن يبدو
الفاعلة، أنها يعرف كله العالم ولكن بهذا، وتتفاخر مسئوليتها تعلن وال وتقتلنا، وتصميم،

تريد. ما تحقق أنها يكفي العالم، يهمها ال وهي واملجرمة، واملخططة،
بإشهار ونكسبه نكسبه، أن بد ال العاملي العام والرأي تماًما يهمنا فالعالم نحن أما
العكس أن حني يف إلشهار حاجة يف القضية وكأن للقضية، إشهار هذا يف وكأن أنفسنا،
نجاح يكمن العميق الرسي وبالعمل للقضية، أكرب إشهار أنفسنا إخفاء ففي الصحيح؛ هو

العلنية. الثورة
شعاع منها يترسب ال التي املغطاة العميقة «الكواليس» ألنفسنا ونصنع نبدأ ال ملاذا
الوحيدة املرأة أن نعلم أن يكفي إذ إشهار؛ وال مرسح وال حديث وال تصدر كلمة وال نور
خطوة، خطوة االغتيال تصوير تولَّت بحيث اإلجرام من وكانت العملية، يف اشرتكت التي
وعائلته، بحياته الصلة لصيقة أمريكية صحفية شخصية يف متنكرة كثرية لسنني كانت

معه. املصورة الصحفية األحاديث من الكثري إجراء عىل استأمنها التي وهي
حربرضوستخوضها يف لها معنى ال التي العالنية شهيد الشهيد، أيها الخلد جنة يف

تام. ظالم يف والعمل التآمر عىل القدرة شديدي أعداء ضد ونخوضها
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يزال ال علمي موضوع عن جديًدا كتابًا فيها أقرأ التي تلك هي الشخصية قراءاتي أروع
العلم ومسألُة الحقيقة، كل بعُد نعرف لم فإننا عنه، أشياء عرفنا قد كنا إن أو مجهوًال،
إنني، حتى بها، جهًال يزيدك أحيانًا باألشياء، علمك فازدياد غريبة، معادلة والجهل
فمثًال فيه، تفكر الذي باملوضوع جهلك بمدى علمك كم بأنه العلم أعرَّف أحيانًا شخصيٍّا،
ذات التلسكوبات مثل الحديثة العلمية الوسائل استطاعت األخرية السنوات يف الفلك علم
الكونية األحداث عىل للتصنت الالسلكي تستعمل التي والتلسكوبات ا، جدٍّ القوية العدسات
العامة النسبية ونظرية بأينشتاين باالستعانة الليزر، أشعة تستعمل التي وتلك البعيدة،
من بكثري أكرب تماًما، غريبًا كونًا نرى يجعلنا أن كله هذا استطاع الكون، عن وتصوره
ابن مثل القدامى، العرب وعلماء فالسفة أيام العلماء يتصوره كان الذي املستأنس الكون
كوكب سوى ليست األرضية الكرة أن ثبت فقد املايض؛ القرن أواخر إىل الهيثم وابن سينا
مجرتنا، أذرع إحدى يف متواضعة شمس سوى ليست التي الشمسية املجموعة يف مسكني
هذا كوننا وأن «كوننا»، ن تكوِّ التي املجرات ماليني من واحدة سوى ليست مجرتنا وأن
رسائلنا انتهت هنا وإىل األكرب، الكون تشكِّل التي األكوان ماليني من واحد كون ليسسوى
إىل وصلنا فقط أننا أم الوجود، نهاية هي أتلك حائًرا، السؤال وظل وقدرتها، ا جدٍّ الحديثة

ا؟! جدٍّ طويًال يزال ال املوجود األكرب للكون النهاية نهاية ملعرفة الطريق وأن هنا،
لنا كشفت أيًضا ولكنها جديدة أشياء لنا كشفت قد الحديثة الفلك علوم أن بمعنى

األعمق. التصور إىل للوصول أمامنا يزال ال الذي «الجهل» كم
دراسة علوم هي الذرة فعلوم الكبرية، املرئية األكوان دراسة علم هو الفلك كان وإذا
نرى أن يمكن وال تستطيع وال «املادي» الوجود تشكِّل التي ا جدٍّ كثريًا األصغر األكوان
طرًقا أو «إكس»، أشعة أو ضوءًا تستعمل لرؤيتها محاولة فأي اآلن، إىل الذرة مكونات
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الذرة، تركيب تغيري إىل تؤدي نفسها الطرق وهذه رشحها، مجال هذا ليس ا جدٍّ حديثة
كبرية النواة كانت لو ذري، انفجار هيئة عىل محتوياتها تتشتت بحيث ذرة؛ تعود ال بحيث
تسمى ا جدٍّ صغرية أجسام من املكونة اإلشعاعات من وابل هيئة عىل أو اليورانيوم كنواة

آخره. إىل … ج ب، أ،
جيت» هيل «ناتنج يف «ماندارين» مكتبة يف بأكمله يوًما قضيت لندن يف كنت وحني
هي الكربى فهوايتي بالذات؛ الذرة تركيب مجال يف املطبعة أخرجته ما آخر عن أبحث
هاٍو، متابعات ولكنها متخصص متابعة ليست بحوثها، ومتابعة النووية الطبيعة دراسة
ثانوي، يف نأخذها كنا التي الساذجة املعادالت منذ بمعادالتها، العلم، من ا جدٍّ قليل يشء عىل
وأينشتاين. بوهر ونيل بالنك، وماكس الكم نظرية أفرزتها التي ا جدٍّ املعقدة املعادالت إىل

الحديثني. الرواد هؤالء آخر إىل
إىل أصل أن أريد فأنا الدم؛ ثقيل علميٍّا موضوًعا املوضوع هذا أجعل أن أريد وال
امليزونات مثل العلمية األسماء استعمال أريد ال وأيًضا املادة، تركيب عن قرأته ما خالصة
الذي أن العلماء إليه انتهى ما خالصة القائمة. تلك آخر إىل كونز، وامليكو والبوزيكرونات
بواحد يُقدَّر الذي وعمرها الذري الوجود قيد عىل ويُبقيها ووزنها مواصفاتها للذرة يعطي
الخمسينيات يف كنا وقد الذرة. بنواة يسمى ما هو السنني، من صفًرا وعرشون ستة وأمامه
عددها يختلف إلكرتونات، تلف حولها فقط، «بروتونات» من مكونة أنها عىل ندرسها
ثبت وقد ذري. «فراغ» والربوتونات اإللكرتونات بني ما وأن الذرات، باختالف ومجاالتها
وأن الجسيمات من بأكمله صغري «عالم» سوى ليس فالربوتون أحالم؛ أضغاث كله هذا أن
يعترب كان الذي نفسه اإللكرتون وأن النواة، خارج أو النواة داخل سواء الذرة يف فراغ ال
جسيمات اآلخر هو فيه وأن وأصغر، أصغر مركب عالم سوى ليس للوجود، وحدة أصغر

وأصغر. أصغر
الكون، يف أو الذرة يف هناك، ليس دام ما يربطها وماذا الجسيمات تلك تسبح ماذا يف

خرافة؟ اآلخر هو «الفراغ» أن أم فراغ فعًال هناك وهل فراغ؟
القادم؟ املوضوع إىل تتابعونني هل
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األرضية الكرة بني فراغ هناك ليس بل خارجها، وال الذرة، داخل ال فراغ، هناك ليس نعم
العلمي الوصف إن أقول؟ أن أستطيع ماذا والشموس، الكواكب من غريها أو والشمس
تماًما خفيًفا أكون أن أرجو علم ضيف سوى لست هنا «وأنا بأكمله كتابًا يستغرق الدقيق
فراغ، فعًال هناك ليس أعزائي يا املهم مفيد» بيشء الصغري الحيز هذا أمأل أن أستطيع وأن
أنت ثم ومن الجزيئات، ثم ومن للذرات، الصانعة املادة غري آخر نوع من مادة هو وإنما

نراها. التي «الكبرية» األشياء وكل األرضية والكرة وأنا
السؤال أصبح بحيث كنهها إدراك يف تماًما محتارين العلماء يزال ال األخرى املادة تلك
وكربون وحديد أكسجني من العنارص تلك باملادة وأقصد واحدة «مادة» هناك هل هو:
هناك هل الدراسة؟ أيام من تذكرونه زلتم ما كنتم إذا ملاندلييف العنارص جدول آخر إىل
ذلك ومنها للوجود، مستويات عدة دقة بأكثر أو مواد، عدة باألصح أو واحدة «مادة»

املادة». «ضد ب يسمى فيما املضحك الوجود
الكون، يف مادة كل أن باعتبار منه، النهل عىل العلمي الخيال مؤلفو عكف ما وهو
كون يف إنسانًا مثًال منا إنسان لكل وأن مضادة مادة — الكون ليتوازن — يقابلها أن بد ال
يف موجود املادة ضد إن تقول جرأة أكثر افرتاضات هناك بل ُشحنتنا، ضد شحنته آخر

جسيماتها. بني فراًغا نسميه كنا وما نفسها املادة تكوين ثنايا
يحتاج فاملوضوع اآلن، إىل سيتابعونني قرَّائي كل باألصح أو قارئي كان إذا أدري ال
بدأته ما إىل أعود أن أريد ولكني الفلك، وعلوم الذرة برتكيب ما حدٍّ إىل وإملام مسبق الطِّالع
أن وأريد نجهله، نزال ال ما مقدار لنا يكشف العلمي التقدم أن من السابق املوضوع يف
باألصح أو املرصية، صحفنا يف أقرأ فأنا املعارصة؛ تخصحياتنا ألسباب الحديث لهذا أعود
واملنطق العلمي البحث باب نغلق أن يريد من إعالمنا أجهزة يف وأسمع صحفنا، بعض
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أذكر زلت وما اإللحاد، أو الكفر إىل النهاية يف تؤدي أنها باعتبار العلمي والتفكري العلمي
عن به ليدافع أزهاره يف ُسم عىل يحتوي البنفسج نبات أن تلفزيوننا يف ذكر نباتيٍّا عامًلا أن
النبات إن وتقول هذا تستنكر صحفي محرر إىل تصل برسالة فإذا الحرشات، ضد نفسه
اإللهية بحكمته البنفسج يف السم وضع الذي هو وتعاىل سبحانه هللا وإنما ا، سمٍّ يحوي ال
انحرفنا قد نكون وإال سبحانه املوىل إىل يشء كل نَنُسب أن يريدنا القارئ وخطاب العليا،

كفرنا. حتى أو ديننا عن تماًما
إرجاع أي السببية إن أقول األدعياء وبعض القراء من الكثريين وإىل القارئ هذا إىل
أو هللا معاذ إنكارها وليس اإللهية باملعجزة أدق ملعرفة محاولة هو أسبابها إىل األشياء
بداية إىل تأتي قرأتها التي العلمية الكتب وأحدث األول، الخالق هو سبحانه فاهلل تجاهلها؛
األشكال هو العلماء يدرسه ما كل محًضا، إلهيٍّا سببًا إال لها تجد وال كله الكون حركة
الوجود، ظواهر منها لتتشكل املختلفة مساراتها يف املادة اتخذتها التي والسبل والطرق
عليها اطلعنا لو الدراسات هذه يشء، وكل مدرك وعقل وإنسان وفراغ نبات إىل جماد من
يكون وحينئٍذ واألخري، األول الخالق لقدرة األنفاس تبهر مساحة لوجدنا فيها النظر وأمعنا
فالقرآن لإليمان، الوحيد الطريق ولكنه أقوى فقط ليس وبإسالمنا سبحانه باهلل إيماننا
كلمة ُرفعت، «كيف» والسماء ُخلقت، «كيف» األنعام الكون؛ تأمل إىل بالدعوة ميلء الكريم
فهي ملاذا أما «كيف»، يف يبحث كله العلم وقديمه، حديثه العلم مواضيع هي هنا الكيف
هي ودعوته ملسو هيلع هللا ىلص وبالرسول باإلسالم اإليمان تجريدية. أشكالها أكثر يف سبحانه هللا رسالة
«ملاذا» أخرى. إجابة يكتشفوا ولن بعد البرش يكتشف ولم ملاذا، لسؤال: الوحيدة اإلجابة

سبحانه. هللا إرادة فقط: واحدة إجابة عنها اإلجابة
تعمل «كيف» ملعرفة والعلم بالدراسة البرشي الجهد هي عليها فاإلجابة «كيف» أما
الكريم: قرآنه يف يقل ألم سبحانه. املوىل إىل نكون ما أقرب تجعلنا وهكذا اإللهية، القوانني
يعمل «كيف» ليعرفوا بحوثهم يف يرون ألنهم يخشونه اْلُعَلَماءُ﴾ ِعبَاِدِه ِمْن هللاَ يَْخَىش ﴿إِنََّما
تحقق التي املعجزة اإللهية القدرة غريهم من أكثر يرون الوجود، أو القانون هذا يتحقق أو

هذا.
اإليمان. هي العقيدة، هي هللا، هي وإنما إجابتها «ملاذا» أجل،

البرشية. والقدرة والعلماء العلم واجب صميم من فهي يحدث ما يحدث «كيف» أما
االيمان. هي «ملاذا»
العلم. هي و«كيف»
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العلم يشجبون الذين األدعياء أولئك رأسهم وعىل كافة، للناس بالغ هذا ويف
عمل هو وكأنما الوجود أرسار وفك والتعلم الدراسة أن ويعتربون بالعلماء، ويستهينون

الخالق. عمل يف تدخًال يعترب — هللا معاذ —
التي تلك ،٨٨ عام الكربى التكفري معركة تبدأ أن قبل ٨٧ عام كتبت الكلمات هذه
غريبًا فكريٍّا غزًوا العلم واعتربت والتليفزيون والتمثيل والسينما الفن تحريم استهدفت

بتعلمه. املطالبة وتجريم مكافحته من بد ال
صفحاته من الكثري وأرى املفتوح، الجهل كتاب أقرأ أيامها كنت وكأني هذا كل كتبت

أراه! أزال وال كنت، ما لهول ويا القادمة،

٨٨ يونيو،
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أنفسنا غريخائفعىل أنا

أنفسهم الفلسطينيني عىل خائًفا لست بل كعرب أنفسنا عىل أبًدا خائف غري شخصيٍّا أنا
أنفسنا. من أنفسنا عىل خائف أنا الحقيقة يف إرسائيل، من

الذين اليهود بعضاملتطرفني اعتنقه مبدأ أو فكرة كانت اآلن القائمة إرسائيل دولة إن
العالم أنحاء يف املبعثر اليهودي املجتمع يف شأنهم وكان «الصهاينة» هذا بعد يناهم سمَّ
أقل ربما بل إيران، يف واألئمة الوالة شأن أو مثًال، اإلسالمية الدول يف «الخوارج» شأن
غري أو أوروبي بلد كل يف مضطهدة أقلية التاريخ طوال ظل شعبًا باعتبارهم ولكن كثريًا،
وقيام أكرب عدد تجنيد إىل أدى حماًسا وزمالئه «هرتزل» فكرة القت فيه، عاش أوروبي
وبعده «بلفور»، وعد انتزاع إىل أدى عاملي عام رأي وخلق الفكرة لتحقيق إرهابية منظمات
إىل وصلوا قد أنهم اإلرسائيليني من كثري وتصور كدولة، إرسائيل قامت سنة وأربعني بست
الفكرة تحقيق ومجرد املستحيالت، من تحقيقها أن يبدو كان التي الفكرة وحققوا الذروة
الجديدة الوليدة ودولتهم الصهاينة القادة هؤالء إىل العالم يهود معظم انضمام إىل أدى
العجفاء املتخلفة العربية الدول وسط يف كالعروسة حلوة ليربالية ديمقراطية أرادوها التي

حينذاك.
ولم وامتداداتها، أحالمهم سوى يروا لم اإلرسائييل املرشوع وراء كانوا من ولكن
ا ومضادٍّ املقدار يف له مساويًا فعل رد فعل لكل أن من الطبيعة، قوانني أبسط حتى يدركوا
والوحدة العربية القومية فكرة تولَّدت الدولة، إرسائيل تخلَّقت بينما وهكذا االتجاه، يف له

إرسائيل. ضد واحًدا صوتًا كله العربي العالم واشتعل يوليو، ٢٣ ثورة وكانت العربية
إرسائيل استطاعت ميكروفونات، وخطب أصوات مجرد — العرب أي — كانوا وألنهم
تحولت وبهذا دخلتها، حرب أي يف واألردن وسوريا مرص أقصد العربية؛ الدول تهزم أن
مثل هوجاء، إمرباطورية أحالًما تحلم للدماء مصاصة رشهة دولة إىل والعروسة الدولة
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وضم والتوسع واإلكراه، بالقوة كلها العربية املنطقة الحتالل العالم يهود جميع استقدام
عن أبًدا وليس وخبث دهاء وعن غيلة حدث الذي االنتصار يحرز بخمر سكروا األرضحتى
عن ذكرياتهم وكل مقاتلني، ليسوا — بطبيعتهم — فاليهود مقاتلني؛ روح أو قتال شجاعة
يعزفون ظلوا التي النغمة وهي القصصية، ومعاركها التوراة أساطري من مأخوذة القتال
التاريخ. عرب انتصاراتهم ويواصلوا األجداد روح فيهم ليثريوا الجديدة األجيال عند عليها
املرصيني أمام ينهزموا أن أبًدا، يتوقعونه ال كانوا بما ٧٣ حرب فاجأتهم أن إىل
وأمًرا حقيقية الهزيمة تصبح أن يمكن كان األمريكان يتدخل لم وما وحدهم، والسوريني

الدولة. أسطورة أو األسطورة الدولة لضاعت املكتوبة غري االتفاقات ولوال واقًعا،
الحجارة ثورة أخريًا جاءت والبنات، واألوالد والصبية الشباب انتفاضة جاءت ثم
وتعطشها إرسائيل دولة قيادة عن اإلرسائييل، الدفاع» «جيش ى يسمَّ عما القناع لتكشف
بالدبابات والحرث املليان ويف الظهر يف بالرصاص األخرى الشعوب وإلخضاع للدماء

والبولدوزرات.
انتصار فإن األخطر؛ هو كان واإلسالمية) العربية (الناحية ناحيتنا يف حدث ما ولكن
وتعصبًا إسالمية، إرهابية حركات قيام الطبيعية فعله ردة كانت اليهودية العنرصية الدولة
بالتعصب موبوءة منطقة ويف وشيعتي، ومسيحيتي إلسالمي متعصب أنا ليهوديتك،
ممكن تعصب جديد، من التعصب لتؤجج املتعصبة الدولة تلك جاءت األزل، قديم من
ذبح هو ويتوىل املوجودة العربية الحكومات ويسقط ويتساند يتشابك أن شديدة ببساطة
يمكن إرسائييل متعصب ماليني فثالثة يتقوَّلون؛ ظلوا كما البحر يف وإلقاءهم اإلرسائيليني
مائة أمام تماًما ستذوب الثالثة املاليني هذه ولكن عربي، مليون وعرشين مائة يهزموا أن
فقط، إرسائيل عىل تقيض لن فإنها الحقيقية. الكارثة هي وهذه عربي، متعصب مليون

السنني. مئات إىل ستؤخرنا بعدها ستحكمنا التي الحضارية الردة ولكن
مهما االنتحار طريق يف تسري إنما وعماها، وتعصبها بعنادها تفعله، بما إرسائيل إن
من فرتة أي يف نعاِن لم كما نحن منه سنعاني انتحار وهو وأسلحة، قنابل من حازت
بد ال الذي والتعصب إليها، يسوقوننا التي الردة ولكن سننترص، وحتًما التاريخ، فرتات
من حققناه ما وكل وحضارتنا تقدمنا من الفادح ثمنه نحن سندفع العدو، لهزيمة منه

وتقدم! حضارة
الكارثة. تقع وهنا
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والخبث، الذكاء شديدة دولة إرسائيل أن أتصور — لَم؟ أدري ولست — كنت ما، ألمر
الجميع، عن أهدافها وتخفي وبدقة، بال، بطول خططها وتحقق اآلماد، أبعد إىل تخطط

األمريكان. أصدقائها عن حتى
الجيش كان ٢٤ساعة، وبعد ٧٣ حرب يف املفاجئ بهجومه املرصي الجيش قام وحني
إرسائيل يهدد الخطر وأصبح املرصية الجحافل أمام وتشتت إربًا، تمزق قد اإلرسائييل
ومخابراتها قادتها وذكاء إرسائيل عن التصور هذا بدأ سيناء، يف جيشها وليس نفسها
ضعف األوحد سببه إرسائيل قوة رس أن أعتقد وبدأت تماًما، ناظري أمام يتهاوى وقوَّادها
تكون أن إال منها كل تأبى التي الكثرية وزعاماتها وخالفاتها وتمزقها العربية القوة

واالنتصار. العليا والقيادة باملجد املنفردة
أن تصورت غزة وقطاع الغربية للضفة إرسائيل احتالل إىل األمور انتهت وحني
ومن الدروس كل من االستيطاني االستعمار أنواع أحدث باعتبارها ستستفيد إرسائيل
هذه ستُخضع وإنها واالستعمار، االحتالل يف واألمريكية والفرنسية اإلنجليزية التجارب
ولكن مقاومتها، عن املحتلون الفلسطينيون يعجز وتآمرية سياسية وأساليب بذكاء األماكن
يف أم الضفة يف أم غزة قطاع يف سواء كله الفلسطيني للشعب األخرية االنتفاضة أثبتت
يف اندمجت قد الوقت بمرور أنها إرسائيل اعتقدت والتي ١٩٤٨م، عام منذ األرايضاملحتلة

اآلبدين. أبد إىل «تهوَّدت» أو اإلرسائييل الكيان
يترصفان والجيشاإلرسائييل اإلرسائيلية الحكومة ووجدت االنتفاضة هذه حيثحدثت
بالقوة العارمة الثورة إخضاع بمحاولة أي محتل؛ أي يستعملها طريقة وأجرم بأغبى قبلها
أغبى ليست إرسائيل أن االعتقاد إىل انتهيت والنار. والقتل والرصاص وبالحديد القاهرة
ضاربًا فيتنام من انسحب الذي األمريكي االستعمار من أغبى بل فقط، محتلة دولة
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من وأغبى االنسحاب، هذا منها سينال التي أمريكا وعظمة ومجد بسمعة الحائط عرض
العساكر فيقابلها بالجالء تجأر ٤٦ عام يف مظاهراتنا وجد حني الذي اإلنجليزي االستعمار
املحطة ميدان ويف اآلن) (التحرير قرصالنيل ميدان يف الشهداء بالرصاصويسقط اإلنجليز
الحمراء بوجوههم ليبعدوا واإلسكندرية القاهرة عن بالجالء اإلنجليز سارع باإلسكندرية

رجاًال. أو نساء أو كانوا شبابًا املرصيني أنظار عن
القوة استعمال تحاول أال ثائر شعب أو إنسان مع التعامل يف املبادئ أبسط أن ذلك
الضحايا وسقوط اشتعاًال، الثورة تزيد وإنما أبًدا الثائرين تُخضع ال فالقوة معه؛ القاهرة
الثورة أسباب من مزيًدا يعطيهم بل أبًدا، الثائرين عضد من يفلُّ ال املئات أو بالعرشات
عىل تقيض التي هي الجماعية الروح ألن تشتعل الشعوب، من شعبًا تجتاح حني املقدسة
جزءًا وصفه، كان مهما الفرد ويصبح الذات، عىل املحافظة برضورة الفردي اإلحساس
كلية من خرجنا يوم بعيني رأيت وقد يترصف، هذا وعىل عدد، كل من أكرب كربى، قوة من
شارع يف الرهيبة املظاهرة وزحفت الجامعة كليات بقية إلينا وانضمت العيني قرص طب
ونحن كنا أننا كيف الرصاص، إطالق وبدأ اإلنجليزية، النيل قرص ثكنات إىل العيني قرص
حدث وقد استهتار بكل الرصاص إطالق إىل ننظر العريض، املستقبل أمامنا شباب طلبة
الرصاص بأن عابئ غري عليه فانحنيت مبارشة بجواري كان طالبًا رصاصة أصابت أن
ودمه أكتافنا فوق الشهيد ورفعنا الطلبة من عرشة معي وانحنى تجاهنا، ينطلق يزال ال
الجالء ونهتف: نحمله النزيف، إيقاف ونحاول بدمه نعطرها مناديلنا نُخرج ونحن يسيل،
املرة هذه ولكن، تقريبًا، املظاهرات كل يف الهتاف هذا نردد وكنا بالدماء. الجالء بالدماء،
تماًما، كهربها لقد حتى أجسادنا يف السحر ومفعول آخر، ومذاق آخر طعم يسيل، والدم

الحياة. عىل بالذات اللحظة هذه يف يفضله بل فعًال، املوت يريد من رعدة فينا وسارت

رأينا كان وقد الخاطئة، واالتجاهات واألهواء األيدي تتقاذفها الفلسطينية القضية ظلت لقد
الثورة يف منظمة بجيوش العربية الحكومات تتدخل أن يجب ال أنه وطلبة شباب ونحن
بالتطوع نحن ونساعده نفسه الفلسطيني الشعب بها يقوم الثورة وإنما الفلسطينية،
ليفرضوا النظامية الجيوش يريدون كانوا وحلفاءها إرسائيل ولكن واألموال، والسالح
ظلت ولو إرسائيل، دولة قيام قربص ومفاوضات بهزيمتها ليكرِّسوا ثم مرة، الهدنة عليها
ولظل العربي، االعرتاف بهذا إرسائيل دولة قامت ملا نفسه، الفلسطيني الشعب ثورة املسألة
الجيوش قتال تستطيع فإرسائيل هاجر؛ وملا السالح، وحامًال ثائًرا الفلسطيني الشعب
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شعب قتال تستطيع الدنيا، يف دولة أية وال هي ال أبًدا، ولكنها الحني ذلك يف النظامية
وذكاء دهاء ولكن الفلسطينية، القضية النارصيف عبد رأي أعلم فيما هذا كان وقد بأكمله،
إىل املسألة ل يحوِّ أن رأى وغريهم ومائري وديَّان جوريون بن الحني ذلك يف إرسائيل قادة
إذن إرسائيل، اجتياح تريد التي املعتدية بمظهر فيها تظهر مرصية إرسائيلية حرب مسألة
ضد بالقوة أرضه مأخوذة محتالٍّ مستعمًرا مقهوًرا شعبًا وليس لدولة، دولة حرب ستكون
املسألة وأصبحت ٦٧ وحرب ٥٦ حرب النارصإىل عبد اإلرسائيليون جرجر وهكذا غاصبيه،
ال أبًدا الشعبي الحس ولكن واألردن، سوريا باشرتاك إرسائيل — والعرب مرص— مسألة
الفراغ، لتمأل الفلسطينية التحرير منظمة منظمات وبقية فتح قامت ٦٧ فبهزيمة يُقهر،
ومن مرة، األردن من الخارج، من الفراغ تمأل أن املنظمات تلك حاولت كثرية ألسباب ولكن،
سجنه حبيس الفلسطيني الشعب وبقي ثالثة، مرة الطائرات وبخطف أخرى، مرة لبنان
الخالص يوم وينتظر التصدي، دول وصيحات القمة مؤتمرات وعود يصدق بإرسائيل
يف قرأت حسبما — الفلسطينية املطالب وتواضعت السالم مؤتمر وعقد السالم وجهود
فلسطينية أرض قطعة بأي الظفر حد إىل — الهامة الفلسطينية القيادات ألحد ترصيح

. مستقالٍّ فلسطينيٍّا كيانًا عليها يقيمون
األرض أصحاب هم وكأنهم وكربياء وعنجهية بصلف إرسائيل رفضته هذا وحتى
وقنابلهم قوتهم أمام يساوون ال الفلسطينيون فيهم بما جميًعا والعرب والنفوذ، والقوة

ُظفر. قالمة
يف ُعقد الذي األخري العربية القمة مؤتمر إن قوله يف الدين بهاء أحمد األستاذ مع وأنا
الداخل، يف الفلسطينيني يصل الذي البعري البعري، ظهر قصمت التي القشة هو كان عمان

عربية. أو فلسطينية أكانت سواء الخارج يف املزعومة العربية بالقوة
يأتي تحرير أي اليأسمن الداخل، يف الفلسطيني الشعب عىل اليأسالكامل حلَّ وهكذا
منظمة تستطيع أن من أقول أكاد بل تنقذهم، عربية قمم أو جيوش أية ومن الخارج، من
الفلسطينيني عىل يحرم دويل مؤتمر يف القضية لهم تحل أن نفسها الفلسطينية التحرير

مشرتك. فلسطيني أردني وفد خالل من تمثيلهم من بد وال أنفسهم يمثِّلوا أن فيه
جديد. حل يف لألمل الوحيد الطريق هو اليأس يصبح وأحيانًا

جعلت التي وحدها، وهي هي، أنها أعتقد التي االنتفاضة هذه اليأس ر فجَّ وهكذا
النيل من اإلمرباطورية وإقامة كلها فلسطني ابتالع يف الوردية أحالمها من تفيق إرسائيل
والهجوم الجدِّي القتال وبداية الرشاعية الطائرات عمليات أقول ولإلنصاف هي الفرات، إىل
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أو الركاب طائرات خطف أو القمة مؤتمرات أبًدا وليس املسلحة، اإلرسائيلية القوات عىل
لبنان. يف األطفال خطف

حتى مشتعلة تظل أن املحتَّم من التي الهبَّة هذه حيال تترصف إرسائيل إن وأقول
أن كثرية أحيان يف ننىس أننا ذلك يتصوره، أحد يكن لم بغباء تترصف ثورة، تصبح
الغباء من رهيب بكم يحفل وهو إال متعصب من وما متعصبة، عنرصية دولة إرسائيل
أهدافه إال يرى ال املتعصب ألن األعمى؛ بالتعصب التعصب يسمون ولهذا البصرية، وانعدام
وال أبًدا اآلخرين يرى ال إنه أهدافه، لتحقيق وسيلة يراها التي هي وحدها والقوة فقط
املتعصبة نظره ووجهة ورأيه وحده هو وجود، حق أو رأيًا أو منطًقا أو قضية لهم يرى

اليسار. عىل أصفار اآلراء وكل الناس كل وبعده الطوفان، وبعده املحدودة،
تستمر أن أتوقع ولهذا الغاشمة، القوة منطق من ستتحول إرسائيل أن أعتقد وال
الدولة ورشعية العربية، نوهم ولقَّ علَّموهم والذين والشباب األطفال ثورة الحجارة، ثورة
هذا عند وحتى إرسائيل، رأس الصلد البرشي الحائط يخبط أن إىل ستستمر اإلرسائيلية،
بالقوة إال تعصبه عن يرجع ال املتعصب يفيق، أو ليغيب له عقل ال فاملتعصب تفيق؛ لن

املماثلة. الغاشمة
اليهود والعقالء األمريكان أدمغة يف باقية تزال ال تكون عقل من بقية لعل هذا أقول
اليهود إلنقاذ أمل آخر فهو السالم؛ قبول عىل شامري املتعصب السفاح القاتل هذا فريغموا

محتوم. دموي مصري من اإلرسائيليني
اللجاج هذا من وانتهينا الفلسطينية، القضية انعدلت قد هلل، حمًدا ا، جدٍّ وأخريًا فأخريًا،
سورية مرصية حرب أو إرسائيلية، سورية مرصية حرب أنها حول طويًال استمر الذي
األوسط» الرشق يف «السالم أو األوسط» الرشق «مشكلة أنها أو إرسائيلية، عراقية أردنية
ومن ديفيد، كامب أو الورطة أو النكسة عن املسئول هو ذاك أو املرصي الزعيم هذا أن ومن
«تحرير سبيل يف ورصاعات واتهامات البطل، ومن الخائن من حول العرب بني خناقات
غزاته يقاوم محتل فلسطيني شعب قضية وأصبحت القضية انعدلت أخريًا فلسطني»،

وزمان. مكان كل يف املحتلني غباء األغبياء، املتعصبني الغاصبني ومحتليه
… وبالقوة بيديه كامًال، حقه املقهور الشعب يأخذ انعدلت، كما القضية، تنعدل وحني
ثمة هناك يكن فلم الخارج يف الرشكاء بني وضائعة ومميَّعة مقلوبة كانت حني أما

… حلها يف أمل
باألمل. كلها، الدنيا ومعي أحس، فقط اليوم
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أحالمي منتهى كان ميكروسكوبات، عىل الخلية) (من الخلوي الترشيح ندرس كنا حني
والبكرتيا ومكوناتها، الخلية عالم غريب، عالم عىل يُطلعني هو إذ ميكروسكوبًا؛ أمتلك أن

العني. رأي أراها ويجعلني وامليكروبات،
وكان مرصي، جنيه ألف من أكثر ثمنه كان ۱۹٥۰م) (عام أيامها امليكروسكوب ولكن
املستعملة العدسات نوع هو امليكروسكوب يف املهم أن ذلك إنجلرتا؛ من استرياده من بد ال
عىل قليًال يزيد حجم يف التي العدسة تلك الشيئية، العدسة واألهم، العينية، العدسة فيه.

مرة. ثالثمائة األشياء تكبري تستطيع ولكنها الدبوس، رأس
أن يمكن امليكروسكوب أن أتصور أن أستطيع أبًدا أكن ولم يومها، أتصور أكن لم
أنواع أدق من صناعتها الشيئية العدسة تلك أن ذلك مرص؛ يف يائه إىل ألفه من يُصنَّع
الزجاج خاصمن نوع عن فضًال البؤري بعدها قياس يف فائقة مهارة وتتطلب الصناعات،

منه. تُصنع
مصنع الستة عىل يزيدون ال والُكتاب التحرير رؤساء من مجموعة دخلنا وحني
املصنع يدير عظيًما مهندًسا وقابلنا الحربية، للصناعات القومية للهيئة التابع البرصيات
بالليل؛ ترى ونظارات ميدانية معظمة ونظَّارات ميكروسكوبات، املعروضات يف وجدت
ليزر ونظارات نهار، وكأنه الليل فرتى مرة؛ ألف ثالثني النجوم ضوء تركيز تستطيع إذ
يف الهدف وتصيب أشعتها لرتكب الصواريخ ه وتوجِّ الليل يف الهدف عىل ن تنشِّ أن تستطيع
سألت أملانيا، أو إنجلرتا من نستوردها لقطع تجميع مجرد كله هذا أن تصورت الربق، ملح

هنا؟ امليكروسكوب ع نجمِّ طبًعا نحن ابتسامة، فمي وعىل املدير
الحديدية أجزائه بكل نصنِّعه نحن بل التأكيد، مالمح كل يحمل بوجه يل فقال

والزجاجية.
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هنا؟ أيًضا الشيئية العدسات نصنع أننا أتعني وسألته: تماًما واندهشت
أيًضا. الزيتية العدسة نصنع نحن بل فقال:

العدسة بني توضع زيت نقطة خالل من ترى عدسة هي يعلم ال ملن الزيتية والعدسة
الشيئية. العدسة ضعف أي مرة ستمائة التكبري وتستطيع فحصه، املراد والنسيج

العدسات هذه بنفسك سرتى قال: مالمحي عىل التصديق عدم عالمات رأى وحينما
مرصيني. عمال بواسطة أمامك تُصنَّع وهي

أي عمليات حجرة من األنظف تماًما، النظيف العنرب داخل أتجول وأنا والحقيقة
ثالثة من أكثر وزنها زجاجية كتلة من العدسات ُصنع أتتبَّع رحت استثماري، مستشفى
عمال يربمجها التي بالكمبيوتر املربمجة اآلالت وتظل القطع منها تؤخذ كيلوجرامات
ممكن بالكاد عدسة تصبح أن إىل وتنحت فيها تنحت اآلالت تظل عاديون، مرصيون

املجردة. بالعني رؤيتها
بمنظارات قيس إذا املصنع ذلك يصنعه ما «أهيف» هو امليكروسكوب أن ووجدت
املناظري بهذه بحيث الليل يف وترى ر تصوِّ التي الحمراء تحت األشعة ومناظري الليزر،
أهدافها وتحدد البهيم، الليل يف تقاتل أن املدرعة نصف أو املدرعة املسلحة القوات تستطيع

النهار. يف تقاتل وكأنها بدقة
من أسطوانية بقطعة يبدأ إنه تماًما، هذا عكس فهو زرناه الذي الثاني املصنع أما
طنٍّا ٢٦ قوتها تبلغ التي واملطارق الكباسات بواسطة ويظل أطنان ثمانية وزنها الصلب
يزودها القطع وبمئات ويثقبها، يخرطها وباملخارط ويعالجها، يطرقها املربع ألسنة عىل
بكثري، هذا من أكرب أو ١٣٠ أو ١٠٥ عيار للغاية متقنًا مدفًعا النهاية يف تصبح حتى بها
مجنزرة. عربات عىل محمولة ومدافع دبابات، ومدافع للطائرات مضاد ومدفع ميدان مدفع
مرصيني، وعمال مرصيني، بمهندسني مرص، يف يُصنع املرصيون أيها هذا وكل
إال به يوجد ال كبري، كبري والعنرب الروسية، الدبابات مدافع لتعديل مرصية وبابتكارات
واختبارات، وضوابط مقاييس لها خطوة وكل ومهندًسا، عامًال الثالثني عىل قليًال يزيد ما

العريقة. املصانع هذه من معتمدة وتعود أملانيا أو وإنجلرتا فرنسا مصانع إىل تُرسل
يستطيع أن أتمنى مصنع فهو صقر، صواريخ صانع صقر، مصنع األخري املصنع أما
يف الهائل والضجيج الطافحة املجاري بالد غري أخرى ببالد ليحس مرصي كل زيارته
مكونات هي ألف ١٨ بصناعة يقوم غريب، مصنع وفوىضاملرور، وامليكروفونات، الشوارع
بكل تقوم مغلقة، آالت تنتجها التي واآلالت ملِّيمرتين، إىل بعضها حجم يصل الصاروخ،
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الصاروخ رأينا النهاية ويف أداءها، ويراقب اآللة يربمج أن إال العامل عىل وليس العمل،
كيلومرتًا. ٨٠ بعد عىل أهداًفا ليصيب ينطلق

سبع من أكثر وقضينا كثريًا، مشينا هذا ومع طيبة جسدية حالة يف أكن لم الحقيقة
انتباهي شد ما وأروع بالنفس، وبالثقة بالفخر ونحس وننبهر، نتفرج أرجلنا عىل ساعات
للعالم َمثل املصنع مدير أحمد الدكتور عن ناهيك املصنع، ذات يف والعاملة العامل هو
دقتهم يف األملان العمال عتاة بمهارة يعمل املرصي والعامل املتمكن، العارف الصانع
يكونوا لم أنهم لدرجة أيديهم، يف ما عىل الكامل واالنكباب املهيب، التام وانضباطهم
والخطورة الجدية بهذه كمرصيني عشنا لو ونتحدث، أمامهم نمر ونحن بنا، يشعرون
هيئة رئيس شناف أبو للفريق قلت هكذا أعوام، ثالثة من أقل يف كلها مرص مشاكل لحللنا

الزيارة. يف صاحبنا الذي املسلحة القوات حرب أركان
كنا إذا ولآلخرين: لنفيس سألته طاملا الذي السؤال ذلك ويؤملني كثريًا يميض وكان

التفاهة؟ فلماذا العظمة، عىل قادرين
الفوىض قلب القاهرة، قلب يف كنا ساعة بربع املصانع مغادرتنا بعد إذ أجل؛
وامليكروفونات والرسقات، واالختالسات والتهريب، والتهرب والرشاوى والكالكسات،
ولإلنسان. ولآلدمية لألعصاب، طحن هو وإنما طحنًا لها ترى ال التي الشديدة والضجة
ملوظفي وحتى الجامعات لشباب رحالت تنظِّم أن الحربية املصانع من أرجو إنني
اآلخر، املرصي هذا لريوا األخرى، املرص هذه لريوا بكره. تعاىل يقولون: الذين الدواوين

يتغري. وفيهم فينا شيئًا فلعل
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كل وعىل وأناسها محالتها أعرف التي اللندنية قريتي لندن يف جيت» هيل «ناتنج حي أعترب
للعالج لندن يف أقمت الستينياتحني يف فيه نزلت حي أول ألنه ربما فيها، لإلقامة يلزمني ما
مختاًرا مكانًا بارك هايد عىل املطل «إمبايس» فندق أختار ما ودائًما العام، من تقرتب مدة
قريب أخرى ناحية ومن ناحية، من جيت هيل نانتج قلب يف فهو لندن؛ زرت كلما إلقامتي
الربيطانيني لذكاء ويا أبًدا، فيه املحالت تُغلق ال التي كونرتواي املشهور العربي الشارع من
والخاصة العامة املحالت إغالق قانون كان الستينيات أوائل يف آتي كنت فحني السياحي؛
واكتشاف لندن، إىل العرب توافد مع ولكن استثناء، بال الجميع عىل يُطبَّق باتًرا صلبًا قانونًا
اليومية حياتها تبني وال أبًدا، مسبًقا التخطيط تعرف ال التي العربية للطبيعة اإلنجليز
رود» «إدجوار يف املحالت لبعض يسمحون اإلنجليز بدأ املسبقة، الحسابات أساس عىل
العرب أم الباكستانيني أم الهنود من أصحابها كان سواء كورت» و«إيرلز و«كوبنزوي»
أكتب، ما أكتب لهذا وليس أعرف، ال الليل، طول وربما الليل، منتصف إىل املحالت بفتح
إلرسال كوبي وقصيصبالفوتو بعضمرسحياتي ر أصوِّ أن احتجت لندن يف وأنا أيام فمنذ
«٨٠ ونرش«نيويورك لطبع تمهيًدا معه أتعامل الذي األدبي Agent وال للنارشين منها نسخ
إىل مرتجمة وكلها املرسحية، و«الفرافري» قصرية قصص مجموعة لحم» من و«بيت رواية
القاهرة، يف األمريكية والجامعة شيكاجو جامعات بها قامت محدودة طبعات يف اإلنجليزية
مشكلة املوضوع وتصورت أمريكا، يف العربي األدب أستاذ الوهاب عبد فاروق والدكتور
رسعة يف تمت أنها الغريب ولكن اليوم، ذلك وُظهر صباح كل له اعتمدت املشاكل أعقد من
طبع جروند األندر محطة من قريبًا جديًدا افتُتح قد طبع مكتب وجدت فقد أتصورها؛ لم
ساعة، نصف يأخذ لم هذا وكل جميل، بغالف وجلَّدها الثالثة، األعمال من نسخ ست يل
كانت والبوسطة تماًما، املكتب بجوار فوجدتها النسخة تسع كبرية ظروف إىل واحتجت
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حتى مشتت عقيل وأنا البوسطة إىل وذهبت العناوين ألكتب ماسرت قلم فاشرتيت قريبة
التشتت)، لهذا نتيجة األشياء أهم أنىس أن الحال بطبيعة النتيجة (وتكون شيئًا أنىس ال
بني وأنا العناوين، وكتبت عليه وارتكنت الحائط رفوف من ا رفٍّ وأخذت البوسطة ودخلت
ليبلغ حتى طوًال ويزداد يتلوى فأجده لدورهم املنتظرين طابور إىل أنظر والحني الحني
يقل لن العناوين أكتب أن بعد لدوري انتظاري أن بمعنى الربيد، ملكتب الخارجي الباب
أنتظره كنت إذا خاصة شيئًا أنتظر أن الدنيا يف عيلَّ ما وأكره حال، بأي ساعة نصف عن

التدخني. من وممنوًعا واقًفا،
دوري، آلخذ الطابور آخر حيث إىل واتجهت املظاريف وحملت العناوين من وانتهيت

هنا. دورك لك حاجز أنا دكتور. يا اتفضل يل: يقول عربي بصوت وإذا
متجًها داخًال رأيتك أنا يل: فقال واقف هو حيث إىل وذهبت ذهول، يف فمي وفتحت
أصبح هلل والحمد تنتهي أن إىل الدور لك أحجز الطابور يف أقف فقلت العناوين كتابة إىل

تفضل. اآلن، عليك الدور
تحتج عجوز إنجليزية سيدة وغمغمت مكانه، آخذ تفضلت، نفيس، أصدق أكاد ال وأنا
واقًفا هو سيظل سيدتي يا تنزعجي ال لها: فقلت لألسبقية نظرها) (يف االنتهاك هذا عىل

املظاريف. إرسال هو ويتوىل دوره يف
هناك يشء ال وقال: منها، االستنكار هذا استنكر بعدي الواقف املهيب الرجل ولكن

مكانه. آخر وحلول شخص بخروج يتأخر لن منا أيٍّ فدور االحتجاج؛ هذا يوجب
آلخر وأناولها وألصقها الطوابع آخذ الشباك موظفة أمام كنت دقيقة بعد وهكذا

شباك.
وتًرا ولكن دقائق بضع سوى ساعة، لها قدَّرت كنت التي الربيد عملية تستغرق ولم
أو معجبة أو معجبًا اإلنسان يقابل أن مسألة حدث، ملا ارتعش قد كان نفيس يف عميًقا
الفن مجال يف يعمل إنسان أو كاتب ألي تحدث ما كثريًا مسألة لتحيته، عليه فيقبل قارئًا
لم املعجب هذا أن هو فيها، وعور تماًما نفيس يف أثَّر ما ولكن السياسة، حتى أو األدب أو
بإعجاب وإنما به، أقوم كنت عما ويعطلني بحرارة عيلَّ يسلم فاندفع بي، إعجابه سوى يََر
لخبطة؛ كانت وفعًال فيها، كنت التي «اللخبطة» مدى أدرك قد شديد وبذكاء العادة فوق
أي ومن بنفيس كبري أو صغري طرد إرسال فيها أتوىل التي حياتي يف األوىل املرة كانت إذ
ال الذي الجميل، املرصي الذكاء بهذا ترصف إنما غريها، يف أو القاهرة يف سواء بريد مكاتب
ساعدني وتعطييل مصافحتي من وبدًال واإلعجاب الشهامة ذكاء الذكاء، أنواع بني له مثيل
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سنوات عرش له مرصيٍّا شابٍّا كان هذا. بعد نفسه يل قدَّم ثم أوًال، الثقيلة مهمتي أداء يف
هذا إن قال: فعًال، قلبي صميم من أشكره رحت وحني لندن، يف الصحفي املجال يف يعمل
لكنت الكتاب هذا ولوال «اإلرادة» اسمه حياتي مجرى غريَّ كتابًا لك قرأت لقد واجب، أقل
عىل اإلرشاف وتعلمت وكاتب صحفي اآلن أنا بينما الواييل، تموين مراقبة يف أعمل زلت ما
الكتابة بجانب اآلن وأنا اإلخراج أرسار وعرفت واملجالت، الجرائد يف الصحفي» «املطبخ
القصة هذه سأروي إني له قلت وحني لندن، يف تصدر التي «…» مجلة تحرير سكرتري
لحظة كفنه من ظهرت التي أبي يد وهي الكبرية» «اليد قصتي بحق استحلفني الفريدة

املجلة. اسم أو اسمه أذكر أال استحلفني فريد، مقدس مكان نفيس يف ولها دفنه،
يُسجن أو يُفصل وهو ينرش وهو يكتب وهو اإلنسان يالقيها التي األهوال هي كثرية
آخر عدد إىل تضاف والتي حدث، ما حالوة ولكن املرارات، هي كثرية نرش، أو كتب ألنه
عانيناها التي الدنيا محيطات كل وملوحة مرارة تزيل بأن كفيلة مماثلة حالوات من
رؤساء كل ونفوذ كلها الدنيا مال أن متأكد إني بالدنا، يف السلطة غري ومن السلطة من
ذلك إيلَّ منحها كالذي لحظة سعادة تمنحهم أن تستطيع ال والحكام وامللوك الجمهوريات

الكاتب. املعجب القارئ
أجد العالم، من مكان أي يف اآلن مرصي أي عيون إىل نظرت كلما الحظته، آخر يشء
سليمة أجدها لها) يغنون التي مرص وليست نحن، (مرصنا مرص العيون، أعماق أعمق يف
كنا وقت علينا جاء لقد البعاد، ينهيه وال الروح يغذي الرابض العظيم كالجوهر متميزة
من اإلنسان يحسه ما أبشع وما املعركة، من فار هو مهاجر، مرصي كل أن نعتقد فيه
أرضمرص، عىل خاضها من سواء املعركة من أحد يفر فلم املراهق، التفكري لهذا اآلن خجل

فيها. حي أنا لحظة كل فمرصهي مرص؛ خارج أو
الدموع. فيها ترتقرق عيوني إن
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الوالدة، حديث طفل عربة بإدخال مشغولة وكانت املصعد، يف الشابة الطيبة بجارتنا التقيت
ولكني أمكنني، ما املساعدة حاولت وقد الكثرية، الطفل أدوات ثم نفسه، الطفل حمل ثم
املسمومة األطفال ألبان حكاية يف تم ماذا أعىل: إىل طريقه املصعد أخذ وقد بها فوجئت

باإلشعاع؟
الستعمال مضطرة وأنا شهر، من أكثر عمره إن وقالت: الرضيع طفلها إىل تنبهت وهنا
قبل مرصمن إىل جاءت التي األلبان صفقة عن وقيل نُرش وما إلرضاعه، الصناعية األلبان
عن األملانية الصحة وزارة أعلنت أن لوال التي والصفقة أحد، لها ينتبه أن دون وُوزِّعت
يشعر أن دون األسواق إىل األخرى هي لترسبت ملرص، قادمة أنها إىل ونبَّهت خطورتها،
لبنًا البني أُرضعه الذي اللبن يف يكون أن من خوًفا الليل أنام أكاد ال يجعلني هذا كل أحد،

دكتور؟ يا أفعل ماذا مدة، بعد إال تظهر ال األعراض أن تعرف وأنت ملوثًا،
والحكومة مثيالتها من اآلالف وعرشات الشابة املرصية األم تلك تفعل ماذا أجل،
األملانية الرسمية واملصادر األنباء ووكاالت مشع، لبن مرص يف ليس أنه مساء صباح تعلن

مرص؟! إىل ُصدِّر قد ا مشعٍّ لبنًا أن تعلن والهولندية
وعىل رشكاتها، عىل «تشنِّع» التي هي أنها ونعترب أملانيا حكومة تكذب أن معقول هل
وتكذيب الحقيقة وتكذيب السلطات، هذه تكذيب عىل الحريصة هي حكومتنا وأن نفسها
قيل التي الجديدة الصفقة أما ة، مشعَّ ألبان أية من تماًما خالية مرص أن وادِّعاء الواقع
خمسني عىل يحتوي جوال كل مجفف، لبن «جوال» ألف وعرشون ستة منها أُنزل إنه
الصفقة هذه اإلشعاع، من مدمرة نسبة عىل يحتوي اللبن هذا من جرام وكل كيلوجراًما،
إلصدار حماسه وال بهذا، صدقي عاطف الدكتور عالقة أعرف وال الوزراء، مجلس يعلن
وزارة تُصِدر ومرة األملانية، الصحة وزارة أقوال تماًما يدحضفيه الوزراء مجلس عن بيان
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وأن امليناء، خارج تزال وال الرابضة املركب من ينزل لم اللبن أن فيه تؤكد بيانًا صحتنا
خلوها وإثبات واردة لبن عينات أية بفحص كفيل هو ما األجهزة من به اإلسكندرية ميناء
ميناء يف أن يل تثبت أن حكومية جهة أي وأتحدى تماًما، متأكد أني مع املدمر، اإلشعاع من

اإلشعاع. من خلوها إلثبات بالذات األلبان لفحص واحًدا جهاًزا اإلسكندرية
مطلًقا. مرص إىل يأِت لم اللبن إن يقولون مرة

تداوله. ُمنع ولكن امليناء إىل وأُنزل جاء إنه يقولون ومرة
للفحص عينات سوى منها يؤخذ ولم امليناء، خارج محجوزة السفينة إن يقولون ومرة

«أنشاص». معامل يف
سفينة وال هناك، إشعاع وال جاء، مجفف لبن ال ويقولون: تماًما املسألة يكذِّبون ومرة
ُكتاب. وتخاريف أحالم أضغاث تقولونه ما وكل ا، مشعٍّ لبنًا استورد أحد وال صفقة وال

وإنما املوضوع هذا عن كتب الذي وحدي لست أنني املايض اإلثنني يوم فوجئت لقد
اليوميات تلك املوضوع، نفس عن الدين بهاء أحمد األستاذ يوميات العدد نفس يف كان
بارز برواز هناك كان فيه كتبت الذي اإلثنني عدد ويف املايض، السبت يوم نرشها أعاد التي

أيًضا. املوضوع نفس وعن كامل، محمود الزميل كتبه
بتهمة للمحاكمة وتقديمه املستورد ذلك اسم عن بالكشف السلطات طالبنا وكلنا

املرصيني. والكبار األطفال إبادة محاولة
جريدة يف واحد موضوع عن مقاالت ثالث نكتب بعدما غريي، توقع كما أنا، وتوقعت
وال الدنيا تقوم أن األخرى، واملجالت الجرائد يف ُكتبت التي الكلمات غري «األهرام» واحدة
يحوي بيان بإصدار للمشكلة تصدى الذي الوزراء مجلس يسارع وأن الحدث، لهذا تقعد
من كله العالم مستوى عىل الحقيقة وانكشفت يشء كل اتضح بعدما الحقيقية الوقائع

أمريكا. إىل فرنسا إىل إنجلرتا إىل أملانيا
تصدت أخرى حكومية غري أو حكومية جهة وال ساكنًا. يحرك لم الوزراء مجلس ولكن
و«يمر» يسكتون ما بضعرصخاترسعان أطلقوا أطفال مجرد كتبوا من وكأن للموضوع،

يكن! لم شيئًا وكأن املوضوع،
«من خربًا اإلثنني، ليوم التايل اليوم أي الثالثاء؛ أهرام يف قرأت أني األمر يف ما كل
أن أحسغريي كما أحسست وهنا اإلسكندرية، إىل مشعة ألبان أية ورود ينفي أيًضا» أملانيا
املرصي، الشعب صحة عىل مؤامرة ولكنها جهاز خطأ أو مشعة ألبان مسألة ليست املسألة
أرجو إني جزاءهم. ينالوا وحتي املتآمرين نعرف حتى عنها نسكت أن يمكن ال مؤامرة
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يف يستمروا أن له تعرضوا الذين الصحفيني ومن املوضوع هذا يف كتبوا الذين الُكتاب من
مرصي طفل مليون نصف كان وإذا هذا، سأفعل شخصيٍّا أنا الحقيقة. تظهر حتى الكتابة
املاجور إكفاء إال كله املوضوع من يهمهم ال مسئولني يد عىل وباملوت بالتشويه مهددين
يخونوها أو البالد يبيعوا أن ممكن أنفسهم املسئولني هؤالء فإن عليه، والتكتم الخرب عىل
أن ثبت فقد وكبارها؛ مرص أطفال أرواح يبيعوا أن جهاًرا نهاًرا هذا باستطاعتهم دام ما
أخرى وأشياء والفطائر والزبادي والحلويات الجبنة تركيب يف يدخل املجفف اللبن هذا
لتظهر طويًال وقتًا تأخذ إنما فوًرا، تظهر ال أعراضه إن ثم الطعام، أصناف من كثرية
أو الطفل ويكون أفلت قد الزمام يكون ظهرت إذا ولكنها اإليدز، أعراضمرض مثل مثلها

مصريًا. املؤكد املوت إال أمامه وليس للعالج، قابل غري اإلنسان
املذنبون هم ومن حدث؟ ما حدث وكيف حدث؟ ماذا بالضبط نعرف حتى نسكت لن
التسرت، هذا يتم من وملصلحة كله، هذا يحدث من وملصلحة املتسرتون، هم ومن الحقيقيون
من ملصلحة خطر، من يتهددنا وما نأكل ما حقيقة نرى أن عن أعيننا تعمى من وملصلحة

العرشين؟! القرن ويف متحرضة، دولة ويف هذا، يتم
لقتله نتيجة الوسطى أفريقيا لجمهورية كرئيس منصبه من أُزيح قد بوكاسا إن
من املاليني حياة نعرِّض بالدنا يف عندنا ونحن بالصدفة، جثثهم اكتُِشفت طفًال ثالثني

اسمه. يُعلن أو يُعرف حتى أو واحد، مسئول يُجازى وال لإلبادة البرش
املشكلة. كل هي هذه وليست

فهمي) محمد الزميل (أظنه مراسلها عن تحقيًقا املرصية ساعة آخر مجلة نرشت لقد
الرشكات من رشكة أن حدث الذي التقرير هذا أقرأ رأيسوأنا يف تغيل الدماء وكانت بون، يف
فحصها بعد ثبت األطنان من اآلالف مئات عدة أنتجت قد الجافة لأللبان املنتجة األملانية
قررت وهنا لإلنسان، القاتل اإلشعاع أضعاف ثالثة يعادل اإلشعاع من ا كمٍّ تحوي أنها
املنتجة الرشكة وإنذار التداول من األلبان تلك منع املقاطعة تلك يف األملانية الصحة وزارة

منها. بالتخلص
أن الرشكة تلك استطاعت واإلجرام املرة) هذه يف (األملاني الغش طريق وعن وفعًال
عربات من عربة ثالثمائة إليها تشحن وأن أخرى مقاطعة يف رشكة إىل الكمية هذه تبيع

املجفف. اللبن بهذا مليئة الحديدة السكة
أن النتيجة وكانت وماج الجديدة املقاطعة يف العام الرأي وهاج ب ترسَّ الخرب ولكن
الكمية هذه إعدام ألن ولكن تلك األلبان كمية إعدام محاولة يف املشرتية الرشكة تلك بدأت
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منها التخلص يمكن ال إذ الذرية؛ النفايات دفن مثل بالضبط مثله طائلة مبالغ يتكلف
الحريق عن املتخلف الرماد يف القاتل اإلشعاع تكثيف من يزيد فالحرق مثًال، بالحرق

خطًرا. أشد ويصبح
الثالث العالم بالد عىل «ترسح» أن الرشكة عىل األسهل كان فقد ا؛ جدٍّ مكلفة العملية ألن
ويسكتون، سكانها ويهجع األملانية املقاطعة من تنقلها أي فقط الصفقة تأخذ أن لتقبل
بثمن الكمية هذه يشرتي أن أنجوال ويف مرص يف نفسه عىل يقبل من الرشكة وجدت وقد
دون حتى الثالث العالم يف شخص أو رشكة ألي تعطيها أن مستعدة كانت أنها مع بخس،

اإلشعاعية. املصيبة هذه من يخلصها فقط مقابل،
«لالتصال» القاهرة إىل بنفسه جاء األملانية الرشكة هذه صاحب أن الغريب واملذهل بل
أو رشكة مرص، يف ما جهة وقبلت هذا، يف نجح وقد الصفقة، تمرير ومحاولة باملسئولني
أن املذهل واملضحك الشحنة، يأخذ أن قبل مغامر، مستورد أو تموين وزارة أو عام قطاع
وسافر أملانيا، من الفضيحة أُعِلنت حني إىل القاهرة يف موجوًدا كان الرشكة هذه صاحب

اليومية. جرائدنا إحدى يف سفره خرب وقرأت بيومني إعالنها بعد
بتعويضات األملانية الحكومة ومطالبة رشكته ومطالبة ومطالبته القبضعليه، من بدًال
الرشيك اسم وأخفينا وزوجته، هو يسافر الرجل تركنا املاركات، من املليارات عن تقل ال
إىل هناك من لتُشحن هولندا، يف أنتويرب ميناء إىل األلبان تهرَّب أن وقبلنا املرصي،

اإلسكندرية.
اإلسكندرية. إىل املباركة غري الشحنة وجاءت
الفضيحة. عن األملانية الصحة وزارة وأعلنت

عىل كذبًا تدعي دجالة كاذبة األملانية الصحة وزارة أن املرصيون املسئولون وأعلن
اإلشعاعية. السموم وبيع الغش رشكاتها

اإلسكندرية. ميناء يف واقفة السفينة وظلت
كانت وإذا وشحنتها. السفينة من التخلص مرص عاتق عىل سيقع أنه الكربى الكارثة
فكيف منها، تتخلص أو الشحنة تعدم أن عن ميزانيتها عجزت قد كأملانيا قوية غنية دولة
إن الشحنة. بإعدام تقوم أن وبالديون بالكفاف تحيا التي الفقرية وهي مرص، باستطاعة
إال به يقوم أن يمكن ال أمريكا) ا جدٍّ الخاص الصديق (واسألوا املشعة الشحنات إعدام
من صناديق يف تُشحن أن إىل تحتاج هي إذ غنية؛ دولة أي الذري، النادي إىل تنتمي دولة
أو املاليني تتكلفماليني كثرية أخرى إجراءات وإىل املحيط، أعماق أعمق إىل الرصاصتلقى
كحكومة. وال كشعب ال أبًدا، نستطيعه لن ما وهذا والدوالرات. الجنيهات مليارات باألصح
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سنحلها. كيف إلهي يا أعرف ال كربى، أخرى مشكلة إنها
وقتل جوها بتلويث تهدد اإلسكندرية ميناء يف واقفة امللعونة الباخرة ستبقى كيف أو

أهلها؟!

ترسبت واحدة «إيدز» حالة مجرد وكأنه وزنًا، للموضوع يقيمون ال ومسئولونا هذا كل
درجة إىل املسئولية مجابهة من الخوف هو الحقيقي املرصي اإليدز أن حني يف مرص، إىل
تعرف أن أساًسا الخيانة األعداء، صفوف إىل تنضم أن فقط ليست والخيانة أحيانًا، الخيانة
بل أخطئوا أناًسا تحمي أو نفسك لتحمي شعبك، عن وتخفيها لشعبك املهلكة الحقيقة

الحماية. يستحقون وال وأجرموا

يعرفه وال يراه ال عدو أمام مشلوًال حائًرا يقف بأكمله مرص وشعب أم، مليون نصف إن
وغريي أنني متأكد وأنا يتحرك، أحد وال هذا وكل لتخفيه، العدو مع تتكاتف سلطات وأمام

تنادي. ملن حياة وال وسنكتب كتبنا
هي الشحنة من التخلص عىل القدرة عدم ومن االسترياد من األكرب فالجريمة ولهذا

كله. هذا عىل السكوت جريمة
الحقيقة. إلخفاء وترصد إرصار سبق عن متعمدة جريمة

الخرس! حد الغضب به بلغ وقد يستمر أن عن عاجًزا هنا القلم ويتوقف
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بني منقِّ باحثني مًعا قضيناها املاضية واألسابيع وتعاىل، سبحانه هللا إال القدرة عىل يقدر ال
مرص، إىل ُهرِّبت إنها قيل التي ة املشعَّ واألطعمة األلبان قصة يف الزيف أو الحقيقة عن
شحنة من املرصية السلطات يحذر األملانية البيئة وزارة من بإعالن فيها األمر بدأ والتي
إىل وصلت إنها البيئة وزيرة قالت قد بالضبط أو اإلسكندرية، إىل طريقها يف ملوثة ألبان

اإلسكندرية. ميناء
شخص حذرني إذا فأنا هذا، تلت التي األفعال ردود بسلسلة فوجئت أنني والحقيقة
أسارع أن بد وال الجد، موضع التحذير هذا آخذ أن بد ال أملانية بضاعة من مسئول أملاني
وتقديمها األرايضاملرصية الشحناتوبنيدخول تلك بني تحول التي اإلجراءات كافة باتخاذ
غادرته الذي املطار إىل عادت طائرة عن نقرأ يوم كل إننا الحيواني. أو البرشي لالستهالك
تعبري أو تحذير جملة عليها مكتوبًا ورقة الطائرة مياه دورة يف وجدت املضيفة أن ملجرد
ويحقق صه ويمحِّ األمر ليبحث الطائرة قائد يتوقف ال األحوال تلك كل يف مجنون، أخرق
ا جادٍّ أخذًا املسألة يأخذ إنه التهديدي. بالعمل قام من عىل يعثر حتى الطائرة ركاب مع
الجوي امليناء من اإلذن ويطلب كذلك، ليس أنه متأكد شبه أو متأكًدا كان لو حتى ا، جدٍّ
تفتيش وكذلك قطعة، وقطعة مكانًا مكانًا الطائرة بتفتيش السلطات وتقوم فوًرا بالعودة
يشء كل وأن هناك، يشء ال أن إىل املائة يف مائة واالطمئنان الحقائب تفتيش وإعادة الركاب

الطائرة. تُقلع فقط وحينذاك يرام، ما عىل
ليس والتحذير بالك فما طائرة، يف مياه دورة مرآة عىل تُلصق ورقة ملجرد يحدث هذا
أملاني ووزير مسئولة أملانية وزيرة من قادم تحذير ولكنه مجهول، من املرة هذه قادًما

آخر؟
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ال املرة فهذه الخطري؛ الجد محمل عىل التحذير هذا نأخذ أن مفروًضا كان ولهذا
والرجال األطفال ماليني موت أو بحياة يتعلق إنه مائتني أو راكب مائة بحياة األمر يتعلق

قادمة. أخرى أجيال وإىل والنساء
العالم بلدان معظم عىل جديد هو مثلما تماًما، علينا جديد يشء النووي الخطر وألن
املتعلمني خالصة من ا جدٍّ القليلون إال يعرفها ال خطره فحقيقة الثالث؛ العالم وبالذات
تخرج إشعاعات عن عبارة هو النووي فاإلشعاع علمية؛ ثقافة املثقفون وبالذات واملثقفني،
فالقنبلة الذرية؛ القنبلة يف أو النووي املفاعل يف سواء تحطيمها، عقب الذرة نواة من
ممكن عدد أكرب عىل تحتوي ذراته إن أي ا؛ جدٍّ ثقيل معدن ذرات من كم إال هي ما الذرية
من تيار عليها ُسلِّط إذا بحيث االلتصاق هشة فهي ولهذا مزدحمة؛ وهي النوايات من
اليورانيوم أو البلوتونيوم من النوايات تلك تتفجر الذرات، نوايات أي األخرى الربوتونات
هذه أخطر إشعاعات. هيئة عىل عقدها انفرط وقد النواة مكوِّنات من عرشات منها وتخرج
«جاما» وإشعاعات «بيتا»، جسيمات من املكوَّنة «بيتا» إشعاعات هي جميعها اإلشعاعات
الطبوغريه. يف اإلشعاعي التصوير يف بحرصشديد تُستخدم التي إكسالعادية أشعة وهي
البرشي للجسم املكونة الذرات ببعض تصطدم حني أنها فخطرها بيتا جسيمات أما
أشعة األخرى هي تُخرج ة مشعَّ ذرات إىل الذرات تلك تحيل غريها أو الكالسيوم ذرات مثل
إذ املشعة؛ املواد بواسطة التشخيص علم هو بأكمله علم قام املبدأ هذا أساس وعىل بيتا،
الجسم وأعضاء الدم يف ترسي مشعة مواد من ا جدٍّ بسيط جزء بواسطة املريض يُحقن
األمراضبواسطتها. من وتُشخيصكثري الكمبيوترية األشعة صور بواسطة تتبعها ويمكن
النووية املفاعالت وإقامة وبنشوء األغراضالطبية، يف املشعة الذرات استخدام ويتقدم
جو، أي يف املوجودة أو جسم أي يف الصغرية اإلشعاعات كم لقياس جهاًزا العلماء ابتكر
مشعة أجسام وجود عن ينبئ الذي البدائي «جيجر» جهاز من تتطور أخذت األجهزة وهذه
اإلشعاعات من صغرت مهما كمية أي رصد عىل قادرة الدقة بالغة أجهزة إىل تتطور قريبة،
سموا التيار، قياس يف واألمبري الكهرباء يف الفولت ى يسمَّ مثلما منها، الواحدة سموا التي
اإلشعاعات من النسبة إىل الوصول أمكن املختلفة وبالتجارب البكاريل، األشعة جرعة وحدة
وجوِّها األرضية الكرة من مكان كل يف موجودة اإلشعاعات إذ وعادية؛ طبيعية تعترب التي
أو إنسان به يوجد مكان أي يف بتجاوزها يُسَمح ال التي الكمية تحديد إىل أيًضا ووصلوا

حياة.
أن مع البكاريل باسم سنعرِّفها استسهاًال النووية املفاعالت انتشار وبعد النسبة هذه
وحددت نسبية، قيمة وهي P.Q.R.الحروف لها يرمزون إذ تعقيًدا؛ أكثر الحقيقية التسمية
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٣٥٠ يستعمله، أو منه يقرتب أن لإلنسان يُسَمح ملا أقىص كحد بكاريل ٣٥٠ أوروبا
ولكن مختلفة، إشعاع نسبة غذائية مادة لكل إن إذ فقط؛ اللبن يف للحيوان و٦٥٠ لإلنسان
به املسموح النسبة بنفس وقللت لإلنسان، ٢٢٠ النسبة هذه جعلت الحيطة يف زيادة أملانيا

للحيوان.
السوق دول وبني الغربية أملانيا بني كبرية مشاكل إىل أدى النِّسب هذه واختالف
بكاريل ۲۲۰ من أكثر عىل تحتوي أطعمة تستورد ال أملانيا أن باعتبار املشرتكة األوروبية
أملانيا واردات قلة هذا معنى عىل٣٥٠، تحتوي التي األطعمة باسترياد تسمح أوروبا بينما
السوق دول بني التجاري التوازن عىل يؤثر مما املشرتكة، األوروبية السوق أطعمة من

وأملانيا.
بشكل الثالث العالم ويف مرص، يف نحن هنا علينا جديدة كانت أشياء كلها هذه
أوروبا دول معظم عىل سقطت ذرية ُسُحب ن وتكوُّ تشرينوبيل مفاعل انفجار وبعد عام،
قمنا صحيح أخشابها، وحتى وحاصالتها وحيواناتها نباتها وبالتايل وماءها أرضها ولوَّثت
حاجة يف القوانني تلك تطبيق ولكن الدول، من غرينا مثل والقوانني اللوائح بعض بإصدار
عىل اإلرشاف يف بالغة ودقة العملية، هذه عىل خصوًصا مدربني وأناس خاصة أجهزة إىل
املهربون لجأ األملاني التلوث اكتشاف فبعد تقريبًا، الدول كل من املستوردة العينات فحص
بحيث ذاك أو البلد هذا إىل تصديرها إلعادة أخرى أوروبية مواني إىل بضائعهم تصدير إىل

بلجيكا. أو هولندا مثل «نظيفة» تعترب دولة عن صادرة املنبع شهادة تكون
املصدِّرون استطاع شهور مضت املحصوالت وتلوث املفاعل انفجار بني ما فرتة ويف
يصدِّروا أن الثالث العالم بالد بعض من الضمري معدومي املستوردين مع باالتفاق األملان
الحكومة قامت فقد األصلية؛ دولها يف تداولها املحظور من كبرية كميات البالد تلك إىل
منها التخلص ويتم للتداول يعرضوها ال حتى املاشية مربي إىل تعويضات بدفع األملانية
ماشيتهم وباعوا التعويضات أخذوا بحيث الجشع من كانوا هؤالء بعض ولكن ذلك، بعد
القذر. الدور هذا أداء أجل من خصوًصا قامت وهمية مغامرة رشكات إىل ومحصوالتهم
إىل تصديرها وتم كبرية مبالغ مقابل بإعدامها تعهدهم بدعوى امللوثة املحصوالت أخذوا
فيها اإلشعاع نسبة كانت املحصوالت تلك مثل ذكرناه. الذي النحو عىل الثالث العالم بالد
مًعا، وللحيوان لإلنسان قاتلة جرعات وهي بيكاريل ٣٠٠٠ أو ٢٠٠٠ إىل أحيانًا تصل
رسطانًا أكانت سواء بها، اإلصابة أعراض لظهور نسبيٍّا طويًال وقتًا تأخذ أنها صحيح
فقط ظهرت التي الجديدة الكثرية األمراض من غريهما أو واألعصاب املخ يف ضموًرا أم
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حتى األعراض تظهر إن ما أنه املروع اليشء ولكن اإلشعاعات، وبسبب النووي العرص يف
محقق موت من إلنقاذه وسيلة توجد ال إذ املريض؛ عىل صدر قد باإلعدام الحكم يكون
التعرض أو إشعاعية مواد تناول من الناتجة األمراض تشبه هذا ويف قرص، أو الوقت طال
ميكروب أي إن بحيث اإلنسان جسم يف املناعة جهاز يوقف الذي الخطري اإليدز مرض لها

وفاته. يسبب جسده إىل يتسلل تافه فريوس أو
تتدخل أنها بيتا وبالذاتجسيمات النووية اإلشعاعات تسببه الذي اآلخر الخطري اليشء
داخل الوراثية للصفات الحاملة الكروموسومات أو للصبغيات والجزيئي الذري الرتكيب يف
يف املنوية والحيوانات اإلناث يف البويضة بالطبع ومنها الحيوان، أو لإلنسان الحية الخاليا
ناقًصا يولد كأن والطفل؛ الجنني شكل يف تغريات إىل التغريات هذه تؤدي بحيث الرجل
أمراض من طويلة بقائمة أو أذرع بثالث أو رأسه منتصف يف واحدة بعني يولد أو ساًقا
من إنه حتى تماًما. والطب العالم عىل جديد وبعضها البرشية، عرفته قديم بعضها وراثية
األسماك عىل تؤثر أن من خوًفا املحيطات يف بإلقائها الذرية النفايات التخلصمن املحظور
الديناصور حجم يف وبعضها متوحش بعضها منها، ومخيفة غريبة أنواع خلق إىل وتؤدي
يف التغيري هذا جرَّاء من يحدث أن يمكن ما يتصور أن التحديد وجه عىل يستطيع أحد وال

البحرية. الحيوانات من لغريها أو لألسماك، الكروموسومي الرتكيب

تشرينوبيل بإشعاعات ملوثة ومنتجات ومواٍش محاصيل ظهور بداية بني ما الفرتة يف
عىل األملانية السلطات أرغم الذي ذلك أملانيا؛ يف الُخرض حزب أيدي عىل الفضيحة وكشف
بعض إىل بالفعل ترسب قد كان والحيوانية؛ األلبانية واملنتجات املحاصيل بترسب االعرتاف
أضعاف ثالثة أو ضعف تحوي التي واملنتجات املحاصيل من كثري الثالث العالم بالد
شهوًرا لهم أن وتبنيَّ فعًال الربازيل يف األمر انكشف وقد اإلشعاع، من الخطرة الجرعات

كربى. أزمة وكانت ملوثة أوروبية منتجات يستهلكون
فقبل له، معنى ال قومي بكربياء ولكن ببساطة فقط ليس أخذناها مرص يف نحن هنا
أعلنَّا مدربني، علماء وبواسطة وحديثة دقيقة أجهزة بواسطة التام والتأكد الدقيق الفحص
أو ألبانية منتجات أي من خالية مرص أن األملانية الوزيرة ترصيح من التايل اليوم يف هكذا

مشعة. محصوالت أي أو حيوانية
املركب إن يقولون مرة والترصيحات األقوال تضاربت فلقد له سيقان ال الكذب وألن
مرص يدخل لم ومرة املخطاف، عند وراسية جاءت إنها ومرة حمولتها، تفرغ ولم جاءت
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(البندق وأُعدمت اكتُشفت قد ملوثة بندق شحنة بأن االعرتاف ومرة ملوث، محصول أي
الشحنة؟ تلك أُعدمت طريقة وبأية وأين كيف ثم الجديدة) القوانني حسب استرياده ممنوع
بحث قد كان الذي املرشوع عىل قياًسا أحدهم رصح كما الصحراء، يف دفنها يمكن ال فهي
يدفن أن النمسا من اقرتاح عىل بناء السادات أنور املرحوم السابق الرئيس تنفيذه إمكان
ومن الشحنة؟ تلك أُعدمت كيف أعرف ال الرشقية. أو الغربية الصحراء يف الذرية نفاياتها
يف توضع إما فهي ا؛ جدٍّ وخطرية جدٍّا ضخمة مسألة الشحنات هذه إعدام أن املعروف
ذرية؛ أفران يف تُحرق أن وإما املحيطات، أعمق قاع يف وتسقط الصلب من سميكة صناديق
كل حرق يستطيع الذي الضخامة هائل النووي املفاعل يشبه ما أجلها من يقام أن أي
ليكون مصنوعة العادية النووية املفاعالت أفران أن حني يف األطنان من واآلالف املئات تلك

اليورانيوم. مادة من فقط أرطال بضعة املحروق وقودها
بمصداقية أخل ومما يزال وال كثريًا، العام الرأي له انزعج مما كبري ارتباك حدث املهم
معرفة بمجرد وكأنه املستورد، اسم يعرف البعضأن هم جعل ومما الرسمية، الترصيحات
نفسها املستوردة املواد هي والخطورة املشكلة أن مع املشكلة، ستُحل استورد الذي من

والحيواني. اآلدمي لالستهالك وعرضها
ال وهي غريه أو أنقرس ميناء من انطلقت قد السفينة تكون أن يمكن ال أنه وبما
أن إال ودفع الناقلة الرشكة مع تعاقد وقد ستسلمها، ملن تعرف ال بشحنة وجهتها تعرف
بد ال إذن ا. مشعٍّ جبنًا أو لبنًا يريد من يا تنادي العالم مواني عىل سارحة سفينة تكون
عىل أبًدا تستدل لم أنها ترصح السلطات ولكن الشحنة، تلك إليها سرتد كانت ما جهة أن
الغربية، أملانيا حكومة من منحة الشحنة إن تقول الخناق عليها يشتد وحني الجهة، تلك
كانت وإال ملوثة منحة تكون أن يمكن ال منحة تعطي حني أملانيا حكومة أن ومعروف

وسنني. سنني العالم أنحاء يف صداها يرتدد كربى فضيحة
نواحيه جميع يكشف حتى يرتكه أال إىل ضمري له كاتب أي يدفع كان املوضوع وألن
بفحص واالهتمام الوعي عدم فرتة يف لنا ترسبت قد كانت إن اليقني وجه عىل نعرف وحتى
السوق من سحبها إىل السبيل وكيف املواد؟ تلك بالضبط هي وما إشعاعيٍّا، الواردات
نفيس عىل آليت فقد منها؟ التخلص عىل ملعاونتنا القادرة الدول مع مفاوضات يف والدخول
الخيط من األبيض الخيط يتضح حتى باملوضوع االهتمام يوالون ممن واحًدا أكون أن

فيه. الحقيقة من األسود
ِقبيل من تام عجز ظل ويف السلطات، بها تتمسك التي التام اإلنكار حالة ظل يف ولكن
استوردت التي البضائع عىل سواء املسح هذا بعمل تقوم أن وحدها مؤسسة أي ِقبل من أو
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عديد بالضبط أو كلها الدولة به تقوم أن بد ال عمل هذا وأن القادمة، الجديدة أو حديثًا
االستريادية سياستنا عىل آثار من له بد ال بل بينها. فيما وتنسق تتعاون الدولة أجهزة من
بأطعمة ونستبدلها فعًال، أوروبا من أنواعها بكافة األطعمة ورود تمنع بحيث القادمة
ونيوزيلندا أسرتاليا مثل اإلشعاع عن تماًما بعيدة بالد من وحيوانية ألبانية ومنتجات
خلوها ومضمون األوروبية املنتجات من كثريًا أرخص منتجات وهي آسيا، رشق وجنوب

اإلشعاع. من التام
تمنعنا بحيث والحيواني الزراعي لإلنتاج اسرتاتيجية تُرسم أن حتمية جانب إىل هذا
لو املجال هذا يف وحبذا الخارج، من يؤكل مما أيٍّ استرياد عن الطويل املدى يف تماًما
ثمنه عىل ونحصل نصدِّره القطن من كبرية كمية نزرع مثًال فنحن املعقولة؛ األشياء فعلنا
بكثري منها أكثر وبمبالغ الصعبة العملة بهذه نستورد الوقت نفس ويف الصعبة، بالعملة
وتربية الخرضوات زراعة يف ونتوسع العناء أنفسنا عىل نوفر ال فلماذا ومأكوالت. منتجات

أيًضا؟ خبزنا نحن ننتج لكي تمهيًدا «غموسنا» ننتج الذين نحن ونصبح املوايش
من بد ال الدقة من وجه أكمل عىل يتم أن وإىل ومتشعب، وخطري واسع املوضوع ألن
إشعاعيٍّا؛ املأكوالت فحص يف متخصصة وتكون الذرية الطاقة هيئة مع تعمل جديدة هيئة
له بد وال النووية واملفاعالت النووية الطاقة يف التخصص عن بعيد تخصصخاص هي إذ

خاصة. حديثة وأجهزة ا خاصٍّ تدريبًا مدربني علماء من
مجتمعنا وصحة تليه التي واألجيال الجيل هذا يف إنساننا حياة موضوع املوضوع ألن

أجهزتها. وتشعبت أصًال الدول ُوجدت السبب ولهذا دولة، مسئولية وهي كله
عىل تأتمنه أن ومستعدة كلها مرص فيه تثق الذي الرجل إىل الرجاء هذا أرفع فإنني

رشابها: وعىل طعامها وعىل صحتها

الرئيس سيادة يا
األعني قريري واألمهات اآلباء ينام ولن تهجع ولن تماًما القلوب تطمنئ لن
أي من أهم عندك أصبح وأنه يديك بني األمر أخذت أنك تأكدوا قد وهم إال
طعامهم يف مهددون مواطنوه بلد يف السياسة فائدة فما انتخابات؛ أو سياسة
يف ينتهي لن روسيا تشرينوبيل يف انفجر الذي املفاعل وإن وحياتهم؟ وأطفالهم
وأنت نرشب وما نأكل ما نقاء أمانة لك نحمِّ نحن كبارنا. وعظام أطفالنا َمعدات

قدير. — سلطاتك بحكم — عليها
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الكبري الفندق يف وأنا إيلَّ نُعي اليوم نفس ويف ُعمر، ورفيقي صديَقني فقدت واحد يوم يف
أيام لثالثة نفيس وأعدُّ األعمال كل وانتهاء الرتجمات ونجاح الرحلة بنجاح نفيس أُهنئ
صباًحا الثامنة يف أوقظت ولكنني والجمال، واملرسح الحضارة باريس فيها أحيا بأكملها
الصحة موفور تركته الذي الحي عبد أخي مات.» أخوك حياتك، يف «البقية يدق، تليفون عىل

مات؟ العميق، واإليمان بالتفاؤل زاخًرا
الثانية الطبعة عن نقًال إخباري مشقة تكبَّد الذي األهرامي وللزميل للصديق قلت
لم بعُد عقيل كان قليًال.» دعني «أرجوك، الدويل: األهرام إىل تصل ال التي تلك لألهرام،
أنه يعني وماذا كيف؟ مات؟ أخي؟ اإلدراك. مراكز إىل بعد يصل لم الخرب كان يستوعب،
مىض كم أدري لست الخرب، إىل واإلدراك اإلدراك، إىل الخرب أوصل أن أحاول أنا بينما مات؟
ولكني عاديٍّا، املتحدث الصديق وبني بيني الكالم وجرى دقَّ التليفون ولكن الوقت من
باملتحدث وإذا آخرين، أناس وإىل أخرى، موجة عىل أتحدث وإنما تائًها لست أتحدث، كنت
هو عاشور نعمان وأن ودفن، مرص إىل ونُقل مات قد الخمييس الرحمن عبد أن يل يذكر
إيلَّ تترسب الجريدة وكأنها املوت ورسائل ببساطة، تأتي األخبار وكانت مات، قد اآلخر
فيها اختفت دوامة صنعت أنها لو كما بدا حتى وبرسعة متوالية، الباب عقب تحت من
تلك وأن أسفل، إىل وجاذبًا ودائًرا مفتوًحا الدوامة فم إال يبَق ولم وأخي صديقي أسماء
أتلقى وأني ابتلعتني، — اآلن — قد تكون ال وملاذا نفيس، أنا تبتلعني سوف حاًال الدوامة
تحولت حتى طالت ووحدتي حجرتي، يف وحيًدا كنت آخر، عالم من اآلخر العالم يف األخبار
أراه قادم، والعنكبوت سقطت، التي الذبابة فيه أنا للموت، عنكبوتي نسيج إىل الحجرة
العنكبوتية الحجرة ضاقت أبِك، لم ولكنني الدمع، وسال عيناي احمرَّت يزحف، قادًما

الهواء. حتى وحبس حلقي يف العنكبوت دخل حتى
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وعرفت الطائرات مواعيد عن سألت قد كاملنوَّم وكنت الرابعة، بلغت قد الساعة كانت
طويلة انتظار أميضساعات أن عيلَّ وكان القادم، املساء طائرة يف مرصإال إىل أعود لن أني

مرص. إىل تحملني طائرة اإلنقاذ. أو املوت، أنتظر ساعة وعرشين سبع من أكثر
من خاوية وباريس عطلة، واألحد السبت اليومان كان بأحد، تمر أال أرجو تجربة
يتذكر أن حتى وأبى توقف عقل وإال املوت، إال صحبتي يف يكن لم وأنا األصدقاء، سكانها
ال ضعًفا ضعيف وأني محارص، أني املتبقي الوحيد واإلحساس الوعي، تمام إىل يصل أو
مالبيس. ارتديت عنقي. يف مخالبه أنشب لو العنكبوت دفع أو الحصار فض معه أملك
وارتميت أجلس شاغر بمقعد تشبثت الواسعة، الفندق صالة إىل هبطت أعرف، ال كيف؟
وراحلون قادمون كثريون، الناس الناس، يف أحدِّق تنظر، وال ترى جوفاء، بعيون عليه،
وعاء يف تتحرك صور هم أم أحياء، هم هل يرحلون، وملاذا قادمون، هم ملاذا الفندق، عن

الهواء؟! من مفرغ زجاجي
الرحمن عبد مات، أخي الطبيعة، مدرس الطبيعة، يف درسناه الذي تورشييل فراغ
بإذن يقول: العامني بني الفصل ساعة يقف وهو الستينيات يف السنة رأس ليلة الخمييس،

املائة. سن إىل سأحيا هللا
مستعدٍّا آخره إىل مفتوًحا فمه وكان قادمة، عام ألف إىل متفائًال عمالًقا قويٍّا كان
اللحظة يف به فوجئت ولكني وجمال، ورشاب طعام من فيها ما بكل كلها الحياة البتالع
ويقيض الشوبايش، فاتن الشابة زوجته باكيًا يتفجر باألصدقاء الحافلة داره ويف التالية،
وإىل الغربة، ابتلعته وإنما الحياة، الخمييس الرحمن عبد يبتلع ولم بكاء، يف االحتفال بقية
وطني مقاتل قوي وهو ركن، لريفضه ركن يتسلمه مىض األرضية الكرة أركان أربعة
قهره الذي املدينة قاهر الحكاية راوي القصة كاتب املوسيقي املخرتع الشاعر هذا عنيد،
أستغفر — ملاذا ثم وإنساننا، ثقافتنا — الغليظ بحذائه — بطط ومن كلنا قهرنا من
وبُعد الوحدة يل ويشكو ألقاه حني كنت حق، املوت أن مع عاشور، نعمان يموت — هللا
أعتقد كنت إذ شكواه؛ يف جاد غري — ما ألمٍر — يبدو كان فقد لشكواه، أضحك األصدقاء،
أشاهد وأنا اآلن تبكيني التي واألنماط الشخصيات تلك بكل مخيلته مملوءة مثله، إنسانًا أن
نعمان كان هكذا ولكن وحيًدا، واحدة للحظة يوجد أن يمكن ال الدوغري» «عيلة رائعته
هي بينما بها، يحفل ال أنه أو يسخر أنه فتظن املآيس عن يحدثك الفنان، ونعمان اإلنسان
هناك. يشء ال وكأن أعماقه من ضحك أضحكتَه فإذا حلقه، وتمرر تطحنه، الحقيقة يف

اعتدنا — أقول؟ ماذا — يشء حتى، واحد أسبوع ويف ورفيقاك صديقاك يموت وأن
القليلة السنوات خالل ماتوا وفنانًا صديًقا عرش اثني عددت أسابيع بضعة فمنذ عليه،
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فتحاته، تضيق املميت العنكبوتي النسيج ذلك أخرى مرة عرش، أربعة صاروا اآلن املاضية،
ينقض كالصاعقة بمفاجأة ثم قليًال، تحتار البارزة، الجاحظة بعيونه عنكبوته ويتجول
يموت صديق لك يموت مرة وكل الزهور، عمر يف صديق عىل فنان، عىل أحالم، فارس عىل

منك. جزء معه
جزء لبرت تُجرى جراحية عملية مثل إنه آخر، يشء أخيك وموت يشء كله هذا ولكن
وال األلم، درجات وأبشع أقىص مستشعًرا عينيك، فاتح وأنت بنج، أو مخدر وبغري منك
لألطفال، والرصاخ عيب، للرجال فالبكاء تتأوه؛ أو ترصخ أن — الرجل وأنت — تملك
العزاء وتم حضورك قبل املأتم انفضَّ أن بعد فلتقف، وأخواتك، أخوتك وكبري رجل، وأنت
وكبريه، معمره أخوك كان حيث الواسع العائلة بيت يف فلتقف باهلل، إال قوة وال حول وال
يعد ولم إليك، إنسان أحب منه اختفى أجوف فراغ مجرد كلها بالدنيا شئت ما ولتحس
العائلة أمور تناقشان أبًدا تجلسا لن أبًدا، هذا بعد تراه لن معنًى، بعده من للدنيا وال له

أبًدا. مكتملون ونحن العيد يأتي لن غياب، طول بعد الشوق وتتبادالن
األوىل املوت زيارة إن أنت، أنت وال العائلة هي العائلة تعد ولم حدث مخيف يشء

يجربه. أن أعدائي ألعدى أتمنى ال بحيث البشاعة من يشء الحي ِلَلْحمك
هنا، أتوقف أن بد ال أني فأعتقد بهذا الكتابة أبدأ أن قارئي عىل أشفق كنت وألني
أسكبها، أن بد ال وكان غليانها، وطال تغيل، دمعة هي إنما تقدير، أو تأبني مجال يف فلست

أعتذر. ذا أنا وها وأكتب، لكم، ألرى
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إعداد تقرر يقول: الخرب كان ا، حقٍّ أسعدني خربًا قرأت املايض الثالثاء يوم أهرام يف
ومختلف الغذائية املواد تشمل النووي اإلشعاع تلوث من البالد لحماية جديدة ترشيعات
وستتضمن تخزينها، أو املشعة املواد نقل وكذلك استريادها، يتم التي األخرى البضائع
غري أو غذائية مواد عمًدا يستورد من كل عىل العقوبات تشديد الجديدة القوانني مرشوعات
مستشاري من لجان تشكيل العدل وزير عطية ممدوح املستشار وقرر تلوث، بها غذائية
املعنية والجهات الصحة ووزارة الذرية الطاقة هيئة يف الفنيني الخرباء مع بالتعاون الوزارة

الترشيعات. هذه إلعداد األخرى
— أسافر أن قبل — كتبت حني يوصف، ال الراحة من بنوع وأحسست الخرب قرأت
من ضخم ترس تحريك أريد وكأني أحس كنت املشعة الغذائية املواد عن مقاالت بضع
ليعود معجزة إىل حاجة يف بطريقة الرتوس من بغريه واشتبك الصدأ عاله الذي الحديد
يتحرك. بدأ قد الرتس هو وها وتعمل، تدور الرهيبة الحكومية اآللة وتعود يتحرك، الرتس

إجراءاتنا! أبطأ ما أال
تكوين يف التفكري يف ليبدأ املدة تلك كل العدل وزير املستشار ينتظر ملاذا أقول لن
املسافة تكون أال أتمنى أني األمر يف ما كل بدأ، أنه حسنًا ولكن قوانني، وترشيع لجان
أو — تحفل فجرائدنا عام، ألف وتطبيقها القوانني ترشيع من االنتهاء وبني البداية بني
طريقها يف والتي املشعة للمواد الحاملة السفن من بعدد يوم كل — كانت األقل عىل
وال الحامل وال املستورد عىل ال عقاب، أي بال يميض هذا وكل موانينا، يف حمولتها إلفراغ
إن القتال. رش املؤمنني هللا وكفى ارحل، السفينة: لقائد نقول بأن نكتفي وإنما املصدِّر،
املخدرات جلب من بكثري أكرب جريمة مرص إىل مشعة مواد جلب محاولة أو مواد جلب
إىل تصل أن يمكن ال خطورتها بلغت مهما فاملخدرات باإلعدام، مرتكبها يُعاَقب التي
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للبالد تصل مشعة غذائية غري أو غذائية مواد فأي اإلشعاعي، التلوث خطر معشار عرش
ثالثني من أكثر إىل — فيها املوجودة اإلشعاعية املادة عمر أي — املدمر مفعولها يستمر
والحيوان. والنبات الرتبة يف أو واملشوه، القاتل فعلها تفعل البرش جسد يف مستقرة عاًما
اإلشعاع وعلوم والذرة النووية والطبيعة الطبيعة علماء علماءنا، أطالب كتبت قد وكنت
ا حقٍّ أسعدني وقد عنه، ويكلموننا الخفي الخطر هذا لنا يرشحون يقفوا وأن يتكلموا بأن
ُعقدت إحداهما تماًما، هامتنَي ندوتنَي لحضور دعوتنَي متعاقبنَي يومني خالل أتلقى أن
دراسات مركز أقامها وقد الجامعة مدير الهاشمي الدكتور برعاية شمس عني جامعة يف
عقدتها واألخرى الجامعة، نفس يف التدريس هيئة نادي مع بالتعاون األوسط الرشق
حيث من مستًوى أعىل عىل ندوة وهي اإلسكندرية، بجامعة العلوم كلية اآلن وتعقدها
علماء من وحتى وأطباء علماء من املتحدثني وأشخاص فيها تتحدث التي املوضوعات
يف للبحوث القومي واملركز القاهرة أطباء نقابة أن أيًضا علمت ثم أيًضا، البحرية القوات

ع. املروِّ اإلشعاعي الخطر هذا ملناقشة ندوات عقد إىل سبيلهما
لهذا، أسفت وكم إسكندرية، علوم كلية ندوة حضور من الخاصة ظرويف تمكنني لم
هي ما لنا يرشحون وهم الكبار لعلمائنا أُصغي وأنا الكثري تعلمت أني تمنَّيت ولكني
الحايل القرن أوائل يف ُطرق قد كان وإن اإلشعاع فعلم تلك؛ املشعة املواد حكاية بالضبط
تأثريه مدى وقياس قياسه يمكن وجاد علمي بشكل يُدرس لم أنه إال املايض، القرن وأواخر
ونجازاكي، هريوشيما عىل الذريتنَي القنبلتنَي إلقاء بعد إال الحية الكائنات وعىل اإلنسان عىل
غري التعميم سبيل عىل أقول ولكن املشعة، املواد تلك لكل مفصل رشح بسبيل هنا ولست
أو ذري انفجار إىل يؤدي شديدة برسعة حدث إذا الذي ذلك النووي االنشطار إن املخل
عنارصقابلة وهي مشعة مواد عنه ينتج منه وأبِطئ انفجاره يف تحكم ما وإذا ذرية، قنبلة
ألف — بالعربي — تُسمى إشعاعات تصدر انحاللها ومع الرسيع، أو البطيء لالنحالل
أمراًضا تُحدث التي األشعة هذه تنفث وتظل بيتا، أو ب أشعة جميًعا أخطرها وجيم، وباء
تفعل تظل اإلنسان، يف الوراثية الكروموسومات مكونات تغيري إىل الرسطان من خطرية
يصدر طويلة عاًما لثالثني يظل مثًال عنارص«السيزيوم» ففي الزمن؛ من طويلة لفرتة هذه
يف أو والحبوب الشجر لحاء يف أو لإلنسان العظمي النخاع يف قابع هو بينما األشعة هذه

الحيوان. جسد مكونات يف أو الرتبة
منها استفاد وإنما منها استفاد الذي وحدي لست أني وأعتقد ا، حقٍّ حافلة كانت ندوة

نفسه. الذرية الطاقة هيئة رئيس العزيز عبد عزت الدكتور فيهم بما الحارضين كل
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اإلشعاع عنرص لنا أُدخل باألصح أو دخلنا قد دمنا ما أننا أعتقد أنني األمر يف ما كل
واعية وقفة الوقوف أيًضا علينا ُكتب القتال، علينا ُكتب وكما الخلفي، الباب من النووي
األبحاث تطوير وظيفتها الذرية للطاقة العامة الهيئة أن أعتقد فإنني الخطر، لهذا مرتبصني
للتفرغ تلك الهامة العلمية مهمتها — الحارضون أجمع كما — تُرتك أن يمكن وال الذرية
الندوة يف اقرتحت لقد قبل، من استوردت التي املواد أو الغذائية املواد يف اإلشعاع لقياس
البيئة سالمة عىل املحافظة أصبحت فقد مرص؛ يف للبيئة وزارة إلنشاء األوان آن قد أنه
وإنما البيئة عىل املحافظة فقط ليس ملرص، بالنسبة موت أو حياة مسألة وإشعاعيٍّا كيماويٍّا
املصدر ولكنها والغذاء، املحاصيل مصدر فقط ليست فهي الزراعية؛ الرقعة عىل املحافظة
ثاني من هائلة مصادر مرص يف تقابله الذي ذلك — الحياة إكسري — لألكسجني الوحيد
الخطر مراحل تتعدى كالقاهرة مدينة يجعل ما وكل الكربيت وأكسيد الكربون أكسيد

بكثري.
هي تجريفها األرضمن ويحمي الزراعية الرقعة عىل يحافظ الذي أن املضحك من إن
كيف الزراعية، «األرض» تحمي «املائية» املسطحات فرشطة املائية»، «املسطحات رشطة

باهلل؟!
لإلشعاع واملستوردين املتاجرين ضد الترشيعات لوضع ن ستتكوَّ التي اللجان أما
من والهريوين، الكوكايني جالب عقوبة عن عمد عن الفاعل عقوبة تقل أال أرجو فإني

الشعب. من كثرية أجياًال بل شعبًا يقتل وإنما شخًصا يقتل ال فهو اإلعدام؛
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خمسساعات حوايل طويًال، الطريق كان نريوبي من القادمة ٧٦٧ البوينج الطائرة يف وأنا
منطقة تقطع وهي بدأت أن ومنذ القاهرة) بتوقيت (السادسة صباًحا السابعة يف بدأت
جديدة الطائرة الكيلومرتات. مئات وراء الكيلومرتات مئات خرضاء، ومراٍع كثيفة، غابات
أن دون بنا صعد كبري، معلم والطيار ورشيقة، ومرصية لبقة واملضيفة وفاخرة، وأنيقة
أصبحت أخريًا أنني سعيد وأنا واحدة، ارتجاجة دون القاهرة مطار يف بنا وهبط نشعر،
عىل أستيقظ كأني سعيد واملجالت، الجرائد وأقرأ العربية أتحدث طائر، مرصي حضن يف
رحلة، أشق رحلة، والنجاحات. التحقيقات من حافل يوم بعد مسرتيًحا أنام أو جميل حلم
رحلة واملكان الزمان يف ولكنها متعة وبال ملاًما، إال نوم وبال حقيقية راحة بال تكون تكاد

العمر.
واألشجار الخرضة من حياتي يف رأيتها مساحات أوسع تقطع الطائرة مضت
مختلطة متداخلة زمنية ككتلة أسرتجعها مضت يوًما وعرشين اثنني أسرتجع وأنا واملراعي،
وكأنها بها اإلمساك أستطيع وال تلمع أراها تلمع، لؤلؤة داخلها ولكن األحيان أغلب يف مظلمة
تزال ال الخرضة فأرى الطائرة نافذة من أنظر أعود والحني الحني وبني الحقيقة. لؤلؤة
كانت الخرضة ولكن برص، خداع األمر يكن ولم ساعات ثالث منها مضت قد والساعة باقية
لون البنية الصفرة غامق وأصبح وأزيد طغى أن األصفر لبث ما ثم وتْصَفر تبهت بدأت قد

األعظم. الجدب
الكون يشمل البني األصفر واللون الفضاء من قادم صوته وكأن اليدوي واملحرك
صحراء رساب، ملعة ال أخرض لون الشمايل السودان صحراء إنها سحاب، تحت الرابض

مًعا. بهما أو املوت أو بالعدم إال توحي ال الكالح الصخري كالوجه
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سحاب ال سماء بني معلقة والطائرة زمن، ساعة وليس مىض قد عمًرا أن إيلَّ وُخيِّل
وحدها والطائرة األرض، عىل تماًما وصامتة فوق من صامتة طبيعة داكنة، وصحراء فيها

الكالم. عن وصمتنا صمتت كانت فيها بمن
ألخرِّف، ظمآن كنت وما الرساب، بدأ لقد قلت ا، جدٍّ بعيد من يلمع يشء بدا وفجأة
ضاللة وال رسابًا، يكن لم ولكنه الرؤية، ملَّتا وقد يختلف ملشهد ظمأيني كانتا عيني ولكن
النيل؛ ليس أنه متأكًدا وكنت الغليل كالنهر شيئًا فعًال فوجدته فيه تفرَّست ماءً كان عني.
أيكون األرض. سطح فوق كيلومرتات عرشة ارتفاع من غليًظا هكذا يبدو أن يمكن ال فالنيل

نارص. بحرية الحقيقي اسمها أقصد العايل؟ السد بحرية
نازل الذي الجبار هذا ودَّعنا أن منذ علينا مضت قد السنوات مئات لكأن نارص. نارص.
األرض، كنوز بأعظم البحرية هذه ن تتكوَّ لكي وحده، كاألبطال، يغلبه، أن وأراد االستعمار
التي البحرية هذه من ماء قطرة كل أهواًال، يخوضونخوضمعه أن بد ال كان العذب، املاء
دم، قطرة وراءها قطرة كل واملوت، والجدب القحط وسط راقدة الحورية كالجنيَّة ظهرت

عنيد. بطل قائد وعزيمة شعب، وكفاح وجهد، عرق ولرت
االرتفاع، بهذا طائرة من أراها مرة ألول وكنت عليني أعىل من البحرية أتأمل أخذت
أني وأحسست روحي، املاء منظر رد فكان، كن بإرادتنا، له قلنا الذي املاء منظر ورد
وتشكو نفسه، النيل منبع هي بالد، يف جولة بعد السد بنى الذي الشعب لهذا مشتاق

والظمأ. املجاعة

أفريقيا أرى أن أريد أنني إحساس ويقلقني، داخيل يتنامى إحساس بدأ األخرية السنوات يف
إليه وصلت ما أقىص وكان جميًعا، بالدها زرت التي الشمالية أفريقيا وليست الحقيقية،
أن بعد للقاهرة العودة عىل أُرغمت ثم ساعة ٤٨ من أقل فيها مكثت التي الخرطوم،
لزيارة دعاني قد كان الذي أن رغم يوم، نصف ملدة النمريي السيايس البوليس اعتقلني
هذا بعد وعلمت السودانية، االحتفاالت لحضور آنذاك السوداني الثقافة وزير هو السودان
الخرطوم، جامعة يف محارضة أُلقي أن وبني بيني للحيلولة كان يل حدث فيما السبب أن

واألساتذة. الطلبة لدى الفعل رد من وقتها األمن سلطات وتخوف
األفريقي، الرقص رؤية أو «السفاري» يف سياحية رغبة مبعثه هذا إحسايس يكن لم
عنها نزح لقرية العودة أو الجذور إىل العودة نداء لكأنه غامًضا، الحقيقة يف نداء كان إنما

بالدهر. فعلوا ماذا أو الدهر بهم فعل ماذا يعرف ال أهلها وترك املدينة إىل اإلنسان
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جميًعا، مثلنا أسمع الحديثة، أفريقيا جغرافية عن شيئًا أعرف أكاد ال أيامها وكنت
وكومايس فاسو بوركينا اليوم تسمعون مثلما أو وليسوتو، وزامبيا بوروندي مثل أسماء
لطلبة امتحانًا أجرينا لو أننا متأكد إنني بل الخريطة، عىل موقعها بالضبط أعرف وال
املائة يف واحد إال أجاب ملا مثًال ليبرييا عاصمة عن عندنا الجغرافيا أقسام يف الليسانس
مثل آالف بضعة سكانها يتعدى ال بالد أسماء تماًما نعرف نحن بينما السؤال، عن منهم

موناكو. وإمارة لوكسومربج دوقية
أقىص إىل نقع فنحن املعرفة؛ يف التوجه من نوع ولكنه جهل، مجرد هذا وليس
فوق إىل دائًما تتوجه أيًضا إحساساتنا وربما وعقلنا، فرأسنا ولهذا أوروبا من الجنوب
كائنات وإنسانتهم إنسانهم وتعترب لغاتهم وتعرف مثلهم تحيا أن تطمع الشمال، إىل
يف انخرطنا وقد سينما، أو مالبس أو حبٍّا شئوننا أدق يف حتى تقليدها إىل نطمع أرقى
وبالثقافة وباالقتصاد مرة بالعنف بالدنا املقتحمة القوية الشمالية الحضارات هذه تقليد
الرهيب املدى ندرك ولكي وأصالتنا، نفسه كياننا فعًال أفقدتنا بل كادت، درجة إىل وبالعلم
واستعمال لتشجيع الداعية الشعارات وهي شعاراتنا أحدث مثًال فلنقارن إليه وصلنا الذي
هناك الدولة تتبناها التي الوحيدة الدعاية أن وجدوا الذين باليابانيني املرصية الصناعات
متحمسون اليابانيني أن ذلك واألمريكية؛ األوروبية، الصناعات وامتالك لرشاء الدعاية هي
غريب، أي يف يثقون ال مثلما غريها صناعة بأي يثقون ال اليابانية، للصناعة الهوس حد إىل
إىل وصلت ديون إىل مدفوعاتنا بميزان أخلَّت درجة إىل للمستورد التامة ثقتنا نويل نحن
وأيًضا أجنبية، معدات أو بضائع رشاء يف استنفدناها كلها الجنيهات من املليارات عرشات
ه التوجُّ خطأ ولكنها أصيلة، وطنية أم كانت طفيلية املرصية، الرأسمالية أخطاء هذه ليست
وإتقانًا، رقيٍّا أكثر الغرب من أو الشمال من القادم األجنبي يعترب دائًما الذي املرصي
املفكرين من وأجيال أجيال أخطاء فيها، شك ال التي الواحدة الكلمة وتعني الخواجة وكلمة
الجنة، كانتا لو كما وباريس لندن عن حدَّثونا الذين الُكتاب، وبالذات املرصيني، واملثقفني
التونيسقال: كبريم كبري شعبي شاعر حتى الهوى، عن ينطق ال وكأنه األوروبي األدب وعن

باريز. وال لندن رحتش ما إخوانا يا ريت يا أجن ح

لفقد جرفنا الذي واهتمامنا إليها نظرتنا وراء من نسعى ولسنا متقدمة أوروبا طبًعا
ثم األوروبية والحضارة واألمم الدول يف أمامنا املتمثِّل ذاته حد يف التقدم إىل أصالتنا

بعدها. من األمريكية
تغري. الزمن ولكن
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الغربية الحضارة تقدمت لقد للحضارات، املبهرة الظاهرة هي وأمريكا أوروبا تعد ولم
والسينما والصحافة الفن يف املتمثل األوروبي الصدق تقدم فقد ذلك، فعلت وألنها كثريًا،
أحيان يف برشية غري وحشية املتحرضقسوة اإلنسان هذا داخل ووجدنا واملرسحية، والرواية
عنرصيٍّا وتمييًزا كله، البرشي التاريخ يره لم ما بمثل وارتكابها الجريمة عىل وقدرة كثرية،
ما لكل يكنُّونه الذي االحتقار من الهائل الكم ذلك أوروبا بالد يف رأينا حني ملسناه رهيبًا
والعرب. للملوَّنني وبالذات بروتستنتيٍّا أبيضأمريكيٍّا أو وإنجليزيٍّا فرنسيٍّا أو أوروبيٍّا ليس
تخدعه أو الجنوبي يرشئب أن أما مثله، الشمايل الشمايل يحب أن األشياء طبيعة وهذه
درجة يتطلب فهذا رفيًقا، أو أًخا به ويحس سيعرتف الشمايل أن ويتصور الجميلة املقوالت
الشديد. لألسف البيضاء القوقازية الشمالية لألجناس بعُد تتحقق لم البرشي السمو من

ليوبولد الشاعر أيامها وقابل السنغال، لزيارة املرصيني املسئولني كبار أحد مرة ذهب
السنغال يف رأيه عن سنجور وسأله الحني، ذلك يف السنغال جمهورية رئيس سنجور

الرئيس. فخامة يا أفريقيا يف أنني ا جدٍّ سعيد أنا فقال:
نعم قال: أفريقيا؟ يف ألنك سعيد أنت جيًدا، سمعت هل سنجور: ليوبولد له فقال

جيًدا. فخامتك سمعتني لقد الرئيس فخامة يا
والطيبة: الخبث من متساوينَي قدَرين تحمل التي بابتسامته سنجور ليوبولد فقال

صديقي؟! يا مرصيٍّا ألست
أفريقيا؟ يف مرص تقع أال قال: مرصي. أنني تعرف فخامتك بالطبع قال:

أفريقيا. يف تقع بالطبع قال:
تشعر؟! أن دون أفريقيا يف حياتك طول أنت إذن قال:

مرص أن فقط لحظتها اكتشف وكأنما يجب مما أعىل عاليًا، املرصي املسئول وضحك
أفريقية. دولة

«شمال» يف يقعون أنهم كلهم العرب األفريقيني الشماليني ومشكلة املرصيني ومشكلة
وأن األرضية، للكرة الحقيقي الشمال من جزءًا أنفسهم يرون وأبًدا دائًما وأنهم أفريقيا،
الناس أشد ربما يجعلهم األفريقي والجنوب األفريقي والوسط األفريقي السواد من قربهم
كان السود، األفارقة عىل يطلقونها كانوا التي مثًال العبد فكلمة الحقيقة، لهذه رفًضا
عن بأنفسهم نأيًا «األسود» للرجل أفريقيا من كثريًا القريبني «سمرة» الناس أشد يطلقها

النوع. نفس من يكونوا أن
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طبيعة من جزء وكأنه يبدو ولكن األفريقيني، العرب أو مر السُّ يف عيبًا هذا وليس
عن يقولون األفريقية البالد بعض يف تماًما السود الناس من عدًدا قابلت فقد البرش؛
الزنوج، هؤالء جنوبية، األكثر املنطقة وهي أفريقيا يف الغابات منطقة يف يعيشون الذين
تماًما؛ طبيعية ظاهرة أنها حني يف سمة أصبحت اللون صفة وكأن أضحك، أكاد وكنت
فوق وأشعتها النهار، ساعات األرضمعظم سطح عىل عمودية شمس االستوائية فالشمس
الحية الكائنات تلك والحيوان؛ والزرع والناس األرض عىل قوتها بكل تنزل البنفسجية
(وليس امليالنني من كثيف غشاء بعمل البنفسجية فوق األشعة مغبة نفسها عن تدفع التي
حسب الغامق األسود أو األسود أو األسمر باللون الجلد يصبغ الذي هو طبًعا) امليالمني
عنها فينتج جيل بعد جيًال تتوارث الخلوية الصبغة وهذه البنفسجية، فوق األشعة كثافة
فيه لإلنسان حيلة ال يشء األبيض، القوقازي أو األصفر أو البني أو األبنويس أو األسود
فقد الالفحة؛ الشمس هذه يف يعيش أن وللحيوان لإلنسان أرادت التي العليا الحكمة إال
السواد فاقع أسود وتنزانيا كينيا مراعي يف املطلوق الوحيش الجاموس لون أن الحظت
الحمراء. الرمادية من يقرتب يكاد الرمادية فاتح وأحيانًا رمادي مرص يف الجاموس بينما
واحتقار ناس، يف واملتاجرة ناس أرس تم البسيطة العلمية الحقائق هذه أساس عىل
وال وساميني حاميني إىل البرش وتقسيم عبيد، وثورة عبيد، وتجارة ناس وخطف ناس

أيًضا. ماذا أعرف
ترسح بعروسة تلهو ممباسا-نريوبي قطار محطة يف زنجية طفلة مرة شاهدت لقد
الشعر ذات الشقراء العروسة بتلك مًعا يلهوان وهما أمها وتساعدها الناعم الذهبي شعرها
يف العرائس فصناع تدري؛ أن دون اللون عقدة بكارثة ستصاب قطًعا البنت هذه األصفر،
من إن بحيث الشعر صفراء شقراء، كلها وصنعوها البرش، بألوان بعد يعرتفوا لم العالم
«البيض ومليناته الشعر زيوت صناع أفواه يف كاملضغة تصبح أكرت كثيف وشعرها تنشأ
يف وخصائص ألوان من توزعه وما أيًضا الشمس استعمل قد الشمال أن بمعنى أيًضا»؛

أظفارنا. نعومة منذ لدينا الُعقد تكوين ويف للجمال، ومقاييسنا شعورنا استعمار

القراء من كبريًا حماًسا أجد لن إنني لكم وأقول نفيس ومع معكم رصيًحا أكون ال ملاذا
الجريدة ينحوا حتى أفريقيا كلمة يلمحون القراء بعض يكاد فما أفريقيا، عن الحديث لهذا

األهيل. لعيبة يف عملوه اليل كفاية مش تاني، أفريقيا ويقولون: جانبًا
جغرايف خطأ وكوتوكو األهيل مباراة يف الخطأ إن حاًال، للموضوع سأتعرض ولهذا
مع للقاء كساحة كومايس بملعب الزمالك إدارة مثل األهيل إدارة قبول خطأ هو بحت؛
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العاصمة بينما األشانتي قبيلة أو قبائل منطقة قلب يف تقع فكومايس الغاني؛ الفريق
من نوع إنها تأخًرا؛ وال عيبًا ليست والقبلية القليل، بأقل إال القبلية تسودها ال الغانية
لإلنجليز اإلنجليز تعصب وما أوروبا، يف حتى بل أفريقيا، يف سائًدا يزال ال البرشي النظام
تعصب ما بل القبلية، أنواع أحدث إال لألملان األملان تعصب وما القبلية، من نوع إال
القبلية. من نوع إال األوملبي أو االتحاد إىل اإلسكندرانيني أو املرصي للنادي البورسعيديني
عىل موزعة والرتسانة والزمالك األهيل فجماهري يشء لألهيل األهيل جمهور يتعصب وأن
يف التعصب يكتمل أن أما كلها، األفريقية القارة عىل بنفيس شاهدت كما حتى أو القطر
يف املوجودة الواحدة القبيلة جماهري تخرج فهنا كومايس مدينة مثل واحدة جغرافية وحدة
عملية إىل رياضة من املسألة وتتحول ُهزمت، إذا بالذات الجماعي «عقلها» عن واحد مكان

وقتل. قبيل انتقام
حتى أو مرصية نظر وجهة من مرصية معرفة بأفريقيا معرفتنا كانت لو ولهذا
ريفية عاصمة يف قادمة مباراة أي أو املباراة تكون أن عىل أبًدا وافقنا أو اخرتنا ملا كروية،
غري محليٍّا ناديًا الالعب النادي كان لو حتى للقاء مكانًا دائًما العواصم والخرتنا قبلية،

قومي.

أخذناها أفريقيا عن معلوماتنا كل إن الجنوبية، رحلتي يف السبب أصل إىل ترجع وهكذا
كان بالعربية قرأته ما وكل أمريكية، أخريًا أو أملانية أو فرنسية أو إنجليزية مصادر من
يف طالب وأنا بالذات أفريقيا وجنوب أفريقيا إىل رحلته عن مرصي رحالة ألَّفه كتابًا
والقردة طرزان األفالم. ومن أخريًا أمريكية أو أوروبية كتب من مأخوذة كلها الثانوي،
ألفريقيا بالنسبة الحقائق حقيقة إىل بها يصل لم منها العلمية حتى وكلها والسفاري، شيتا
يتقمص أن يمكن ال موضوعيته يف بلغ مهما األوروبي العقل أن وذلك األفريقي، اإلنسان أو
نظرته ستكون وإنما أفريقي، أي عقل يف تدور التي واألفكار والعواطف، الوجدان أبًدا

عمقها. يف بلغت مهما سطحية
وما يشء، األفريقي واإلنسان أفريقيا عن قرأته ما كل إن لكم أقول حني وصدقوني
إذا سرتونه كما أراه كنت أنني ذلك تماًما، مختلف آخر يشء فعًال، ووجدته وأحسسته رأيته
والتاريخية الجغرافية العوامل نفس وتحكمني القارة نفس من ألنني أفريقية بعيون ذهبت

بعيد. زمن منذ القارة هذه إنسان عاشها التي
من املحض، السؤال عىل أجيب وأن بنفيس، أرى أن الزيارة هذه من هديف كان أجل،
صورة ووجدت والعرب العربية البالد ورأيت سافرت حني عرب، نعم، مرصيون نحن؟
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عرب نحن نعم ومرصنا، وقاهرتنا ومحافظتنا ومركزنا قريتنا يف حياتي من األصل ِطبق
ملسو هيلع هللا ىلص. نبينا العظيم والنبي كعبتنا والكعبة مسلمون، نعم مسلمون، أيًضا،

السؤال. هو فهذا أيًضا وأفريقيون أقباط أو مسلمون عرب مرصيون إما
كمقدمة بقيت أيًضا كذلك كنا إن أبحث وأذهب الهاجس ذلك ألبِّي أن دفعني الذي
الذي النارص عبد جمال القومي للقائد الشعور بهذا أدين إنني أقرب، االعرتاف إىل كلمة
األفريقية، اإلسالمية العربية املرصية دوائرنا لنا رسم الخمسينيات منتصف قبل ما منذ
عهد منذ املنهوبة وأمالكنا النيل وادي وحدة الرومانيسحول بالحلم عنها غافلني كنا دائرة

وهرر. مصوع يف وإسماعيل عيل محمد
الشاغل شغلنا كان أن وقت األفريقية دائرتنا عن مرة ألول قرأت الثورة فلسفة يف
القارة إىل باالستقالل حلمه يمد الرجل وكان القنال، قاعدة عن اإلنجليز إجالء هو بالكاد
يملك ما بكل األفريقي التحرر حركات ويساعد بنا، ويربطها بها يربطنا قارتنا املستعبدة،
األفريقية الشعوب تحرير يف وأبنائها اقتصادها من الكثري مرص استثمرت وقد قدرة، من
نسوه. األفريقيون وال العرب ال ولكن املال، رأس كل نضيع كدنا عني غمضة ويف والعربية،
تماًما يوازي يكاد بكثري، أخطر مرص يف األفريقي والبعد أفريقيا يف املرصي البُعد إن
وانتماء عقيدة يُعد اإلسالمي البعد كان وإذا للعرب، املرصي والبُعد ملرص العربي البُعد
النارص عبد أن يزعمون من إن ولحًما. ودًما ونيًال وماءً وأرًضا طبيعة يُعد األفريقي فالبعد

املرتعشة. بأصبعهم الشمس عني يفقئوا أن يحاولون كمن هم ً خطأ كان كله
لوى أنه األمر يف ما كل العظيم، املرصي الحلم من مستمدة رؤية للرجل كان لقد

يراه. كان ما لريينا له مربر ال بعنف عرصه
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مرص سياسة عن املسئولني من ثالثة لقاء عىل حرصت أفريقيا، رشق إىل أسافر أن قبل
جمال الرئيس مبعوث فائق محمد السيد أولهم كان اآلن، وإىل الخمسينيات منذ األفريقية
لواحد رفيع نموذج فائق ومحمد الزمان، من طويلة لحقبة أفريقيا النارصالشخيصإىل عبد
سيايسواسع وأفق جم، وأدب األولياء كأخالق أخالق النارص، عبد عهد مرصيف رجاالت من
الوطني التحرر فرتة يف بأفريقيا عالقاتنا جذور منه أعرف أن أريد كنت وفاهم، مدرب
الحصول رحلة أثناء القاهرة يف الجدد الزعماء استضافة بني تراوحت التي تلك واالستقالل
الكونغويل الوطني الزعيم للومومبا االنحياز يف العلني العسكري التدخل إىل االستقالل، عىل
وكان الكونغو، ثروة كل تمتص تزال وال كانت التي األوروبية أملانيا وعصابة تشومبي عىل
الدين سعد بقيادة املرصية الصاعقة قوات بإرسال انتهى ثم األمر أول سياسيٍّا التدخل ذلك
والسياسة، التاريخ من غريبة فرتة مرص. سفري غالب مراد الدكتور وبراعة آنذاك الشاذيل
الخديو فيها أرسل التي الفرتة — الشاسع الفارق رغم — تعادل تكاد املرصية والعسكرية
أمريكا يف الثالث نابليون صديقه جيش مع ليحارب املرصية القوات من جزءًا إسماعيل
مرص تحرير أن يؤمن كان النارص فعبد الهدفني؛ بني شتان ولكن أذكر لست املكسيك، أو
مستعمراتهم كافة من والفرنسيني اإلنجليز بخروج إال يتدعم لن الربيطاني االحتالل من
َث لَرتِ تخطط باعتبارها الهدف هذا عىل تعرتض ال املتحدة الواليات وكانت أفريقيا، يف
املصالح وأصبحت كبري حد إىل حدث قد هذا يكن وإن بعد، فيما القديمتني اإلمرباطوريتني
ذلك الفرنسية؛ املصالح تليها قاطبة، املصالح أكرب تشكل اآلن األفريقية القارة يف األمريكية
وصل قد الذي والحضاري الثقايف باملعنى حقيقيٍّا استعماًرا كان الفرنيس االستعمار ألن
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دول تجد أن طبيعيٍّا كان ولهذا وتقاليد، وعادات لغة من القومية الهوية اجتثاث درجة إىل
«االستقالل» بعد هائلة ورطة يف نفسها، السابقة، الفرنسية املستعمرات أي «الفرانكوفون»
بمعركة قامت الجزائر دولة أن حني ويف فرنسا، مع الحميمة الصالت عودة إال معها تملك ال
يف ترتكز كانت ألنها القومية؛ والخصائص العربي واللسان العربية اللغة الستعادة بطولية
ذلك وتاريخها تراثها بكل العربية واللغة الحنيف اإلسالمي الدين عىل الوطنية مقوماتها
بقيت هذا، حدث حني يف سنة، وأربعني مائة من ألقل إال الفرنسية والثقافة اللغة تمسه لم
اآلن، إىل الفرنسيتنَي والصناعة والتجارة الفرنسية اللغة عىل تعتمد (الفرنسية) أفريقيا كل
تدافع أخرى وأماكن مثًال تشاد يف العسكرية بقواتها األحيان بعض يف فرنسا وأصبحت بل

القارة. يف األمريكية والسياسة املصالح فيها بما كلها الغربية املصالح عن
مساعدة يف مرصالقريب تاريخ عن كثرية تفاصيل إىل استمعت فايق محمد من أقول:
االنفصال إيقافحرب إىل الكونغو تحرير يف املساعدة من األفريقي الوطني التحرر حركات
الثورية القوى واستضافة كينيا يف املاوماو بحركة االتصال إىل نيجرييا يف االستعمارية
أواخر يف األفريقي التحرير حركات زعماء من وعرشات اآلن) (زيمبابوي روديسيا يف
وجنوب ناميبيا عدا ما تقريبًا األفريقية الدول كل نالت أن إىل والستينيات الخمسينيات
هيئة يف الدول أصوات من صوتًا خمسني تشكِّل دولها وأصبحت الكامل، استقاللها أفريقيا
من وكانت العرب وجانب مرص جانب يف تصوت تقريبًا كلها صوتًا خمسني املتحدة، األمم

.٦٧ عدوان بعد إرسائيل مع عالقاتها قطع إىل بادرت التي الدول أوائل
سياسته وكانت األمور السادات أنور النارصوتوىل عبد ورحل السبعينيات جاءت ثم

التحرري. النارصي الخط عىل االستمرار سياسة هي ٧٣ حرب بعد ما إىل
… ولكن

األوضاع تغريت ديفيد كامب ومعاهدة القدس وزيارة االشتباك فض مفاوضات بعد
األفريقية. مرص سياسة من يده السادات أنور نفض فقد تماًما؛

إن إال التطبيع، فيها بما إرسائيل مع الدبلوماسية العالقات أعاد قد السادات أن ورغم
إرسائيل. مع مقطوعة عالقاتها تزال ال األفريقية الدول معظم

القاهرة. يف كثرية تغريات وحدثت
سيكوتوري، ومات نكروما، سقط اآلخر؛ وراء واحًدا تهاووا االستقالل بعد ما فزعماء

كثريون. وغريهم كينياتا وجومو أهيدجو أحمدو وذهب
عندها. نتوقف أن بد ال ظاهرة وتلك
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أقول؟! ماذا
ينشأ أن قبل األفريقية الدول ملعظم يجب مما أكثر مبكًرا جاء قد االستقالل إن أأقول
Jnfra Structure التحتي» «الرتكيب أعباء بكل يقوم أن يستطيع متمرس وطني «كادر»

الجديدة؟ للدول
عىل الوطنيني تدرب أال عىل حريصة كانت املستقرة األوروبية الدول إن أقول أم
بها يقوم كان حتى والصغرى الرئيسية الوظائف كل وإن الحكومة، يف مؤثر عمل أي

والربتغال؟ واإلنجليز والفرنسيون البلجيكيون
كانت بينهم فيما أنفسهم األجانب أقامها والتي املصنوعة بحدودها «الدولة» إن أم

والعشائر؟ القبائل نظام القدم منذ القارة يف السائد النظام عىل غريبة تزال ال
قبله. كانت مما أسوأ االستقالل بعد أفريقي بلد أي أمور جعل مًعا، كله هذا إن أم

يُعاَمل كان اآلن) (تنزانيا وتنجانيقا وأوغندا والصومال كينيا مثل بالًدا أن صحيح
وأصبح كثريًا اآلن الوضع تغري ولقد «السفاري» لعدة والحمالني الخدم معاملة فيها املواطن

بلده. سيد املواطن
أفريقيا. يف الحكم من غريبة أنواًعا أفرز االستقالل ولكن

الحكم عىل واستوىل بادر الذي فإن املفهوم باملعنى حزبية حياة هناك تكن لم فألنه
عسكرية دكتاتوريات قامت وهكذا املحتلة، بالجيوش امللحقة الجيوش بقايا الضباط هم
يكون أن راعى فقد زائدة؛ بعناية يخلفه من الغرب اختار وقد البالد، من كثري يف سافرة
إىل ينقلب ال حتى نفوذًا وأضعفها عدًدا القبائل أقل من فرًدا للبالد العسكري الحاكم
الذي األوروبي البلد إىل ماسة حاجة يف يظل وحتى األغلبية، يملك حقيقي وطني ديكتاتور

االستقالل. أعطاه
القاعدة. هي تلك كانت

لها — حسب أو — يحسب لم فئة الحكم فيها ورثت قليلة حاالت هناك كانت ولكن
حسابًا. الغربي االستعمار

نرييري جوليوس «املعلم» مثل القارة يف األيديولوجيني الشعبيني القادة فئة هم أولئك
أكثر وكان زيمبابوي، يف موجابي وروبرت وسيكوتوري، ونكروما، وبكاسا، تانزانيا، يف
ى يسمَّ أن يمكن ما خلق وأرادوا كمذهب املاركسية عرفوا أو سابقني، ماركسيني هؤالء
مرص عليها سارت التي تقريبًا الُخطى نفس عىل وساروا الوطني، االشرتاكي بالحكم
والحركة العريَقني والثقافة التاريخ ذات املتقدمة مرص بني الكبري الفارق مع ثورتها يف
أكثر بعضها عىل يمِض لم وطنية حركات وبني عاًما، وخمسني مائة منذ بدأت التي الوطنية
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املاركسيون الزعماء هؤالء يتسلم بأن كثريًا األوروبيون يحفل فلم ولهذا سنوات؛ عرش من
ترفض عدن يف املاركسيني تتفاوضمع أن الربيطانية الحكومة فضلت مثلما الحكم مقاليد

الوطنية. النارصية مليولها القومية الجبهة مع تتفاوض أو تقبل أن تماًما
مسألة وطنية أو علمية االشرتاكية تطبيق أن سلًفا تعرف كانت الدول تلك أن ذلك
محصور فيها واالشرتاكي واملتعلمني باملثقفني يعج أوروبي مجتمع عىل حتى تماًما صعبة

التجربة. تستوعب أن مواطنيه جماهري عىل الصعب ومن تماًما، ضيقة دائرة يف
أن األفريقية الجماهري وتتعلم التجربة، لتفشل خبيث، وعي عن هذا فعلت وكأنما
الوسيلة أنها حني يف للحكم، نموذًجا يصلح ال يشء كل يف العام والقطاع االشرتاكية
لو االستقالل، بعد ما فرتة يف الفقرية الجماهري لصالح يعمل حقيقي وطني لحكم الوحيدة

املدربة. الواعية املخلصة العنارص وأولها مقوماته، وجدت
السبعينيات. وجاءت

حقيقية. نكسة
تهاوت قليلة، زراعية ومحصوالت ومعادن وكاكاو وشاي بُن من الخام املواد أسعار
معدالتها إىل املستوردة واملواد البرتول أسعار ارتفعت بينما الحضيض، إىل أسعارها

فقًرا. أفريقيا وازدادت غناها، من الغنية الدول زادت آخر بمعنى القصوى؛
ونظرياتهم. االستقالل بعد ما زعماء تهاوي وبدأ

بأنجوال أفريقيا تحرشجنوب وبدأ وموزمبيق، وتشاد أوغندا يف األهلية الحروب وبدأت
املجاعة. الجفافوبدأت وبدأ والحبشة، الصومال بني الحدود عىل النزاعات وبدأت وناميبيا،
الرئيس كان درجة؛ ١٨٠ وتحولت مرصاألفريقية سياسة تأثرت املهم هو وهذا وأيًضا
أو تدين أفريقية دولة كل قاموسه من فألغى التحريم؛ كراهية املاركسيني يكره السادات
باملاركسية تحكم التي األفريقية الدول معظم أن حني يف باملاركسية، صلة أدنى لها أن
إما الحكم، أخذت وطنية نُظم هي وإنما باالشرتاكية حتى أو بالشيوعية أبًدا لها عالقة ال
الفئة كانت ألنها وإما غاشم، استعماري حكم من وإما الحبشة، كإمرباطور إمرباطور من

تنظيمات. وال فيها أحزاب ال بالد يف املنظمة الوحيدة
الشعبية» الديمقراطية الحبشة «جمهورية مع التامة القطيعة حد األمر بلغ حتى
أي — بأنه السادات الرئيس من سمعتها خطبة يف مرييام هيال مانجستو رئيسها واتهام
يتوعد بالدم، مليئة زجاجات أمامه وضع مرييام أن حد وبلغت الدم، مصاص — مرييام
بالدم أمامها ما تغمر املنصة فوق من دم بزجاجة ويلقي بالقتل، السادات الرئيس فيها

املراق. األحمر
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تلك واالسترياد للتصدير النرص رشكة بأفريقيا، تماًما االقتصادية عالقاتنا وانكمشت
التجاري والتبادل لها، مندوب وجود عىل اقترصت أفريقية، بلد كل يف فروع لها كان التي

الحضيض. إىل وصل
سدود إقامة عن تتحدث النيل منابع عىل السيطرة األفريقية الدول بعض وبدأت
ال بحيث وعطربة األزرق والنيل الحبشة يف وتانا أوغندا، يف فيكتوريا بحريات عىل وخزانات

الناس. يرشب كي حتى تكفي مياه مرص إىل يصل يعود
مبارك. الرئيس وتوىل املنصة حادث جاء أن إىل يحدث هذا وظل

مجال. وكل يشء كل يف تقريبًا مثقلة تركة كانت الحقيقة
ودوليٍّا عربيٍّا مرص كبَّلت التي الُعقد عرشات يحل أن مبارك الرئيس عىل وكان
مياه من ٪٩٠ تأتينا ماركسية إنها يقال التي الحبشة فمن بالذات، وأفريقيٍّا وأفريقيٍّا،
يوم ذات وكدت وكينيا، والصومال االشرتاكية تانزانيا من أخرى روافد تأتي كذلك النيل،
ويعانق ويصافح الحبشة يزور التليفزيون يف مبارك الرئيس أرى وأنا نفيس أصدق ال
يُصدق. يكاد ال يشء بعظمتها، يشيد القاهرة يف مرييام أرى وأنا مرييام، مانجستو الرئيس

حدث. قد يُصدق، ال كان ما ولكن
الدكتور هو حقيقي سيايسمرصي ملهندس وشكًرا األفريقية، مبارك لسياسة وشكًرا
مؤتمرات من يحرضه وما وبمناقشاته أعوام، طوال الكثرية برحالته توىل الذي بطرسغايل،
له شكًرا باإلنجليزية والناطقة بالفرنسية الناطقة الدول و«األنجلوفون» «الفرانكوفون»
يف عهدها سابق إىل وتقريبًا الطبيعي نبضها إىل تعود األفريقية املرصية العالقات بدأت
بينها يحول الستينيات يف مرصالتحرري دور كان فقد أكرب؛ مستوى عىل وربما الستينيات
يف الغربية السياسة من القريبة بالنُّظم يسمى أن يمكن ما مع طبيعية عالقات إقامة وبني
ولقد ومنابعه، النيل يف الرشيكة الدول مع وبالذات الجميع مع عالقة عىل نحن اآلن القارة،
ميزانية ذات علمية ثقافية هيئة وهو أفريقيا» «صندوق يُسمى ما مبارك الرئيس أنشأ
جامعة وأساتذة أطباء إيفاد تتوىل ولكنها جنيه) ماليني (عرشة صحيح هذا متواضعة،
مع وثيقة ثقافية عالقات ولعمل أحيان، يف املحتاجة األفريقية البالد بعض إلغاثة وخرباء

البلدان. بقية
لدول إعانات هيئة عىل خدمات تقدم أن املديونة مرص تملك وهل قائل: يقول وقد

األفريقية؟ القارة
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هي وأفريقيا حياتنا، النيل فماء واضحة؛ عليه اإلجابة ولكن تماًما مرشوع والسؤال
الودية العالقات من أرضية ودون صادرات أي أو مرصية صناعة ألي الوحيد املتنفس

القارة. يف فعال بدور نقوم أن يمكن ال الشخصية وحتى والثقافية
الخارجية لوزارة األول الوكيل الباز أسامة الدكتور مع الكثرية مناقشاتي أفادتني ولقد
التعرف ويف أفريقيا تجاه العميقة مرص فلسفة يف السياسية للشئون الرئيس مكتب ومدير
الرشيف بالحديث مرصتؤمن وكأن الستار؛ وراء من وتدور دارت التي الكبرية الجهود عىل
مذهلة، ونتيجتها ا، حقٍّ بطلة جهود فهي بالكتمان.» حوائجكم قضاء عىل «استعينوا القائل:
سمري السفري مجاله، يف فذ كلٌّ املرصيني، من ثالثة أفريقيا ورشق كينيا زار واحد أسبوع يف
هالل، الدين عيل والدكتور األحمر، البحر أمن يف مرص اسرتاتيجية عن ليحدثهم أحمد
الظاهرة هذه عن يتحدث نريوبي جامعة أساتذة أحد وقف لقد حتى السطور، هذه وكاتب
ولكن ضاحًكا: أضاف ثم ألفريقيا. مرصيٍّا غزًوا هناك وكأن تبدو املسألة إن ضاحًكا:
نريده غزو األفريقيني، املرصيني واملثقفني والعلماء األشقاء غزو إنه غزو! من أروعه ما

إليه. ونسعى
أوغندا، إىل النيجر من القارة أنحاء يف املتناثرين واملرصيني األطباء مئات فوق ذلك
بها توجد ال مناطق يف بطولية بأعمال ويقومون دوالرات، بضعة العاملي بالقياس يأخذون

عيش. لقمة أو رشب مياه أحيانًا
… والنتيجة

وأصبحت األفريقية، للدول الطبيعية كالقاعدة الطبيعي دورها تستعيد مرص بدأت
لباريس السابقة أجيالنا يراود كان الذي الحلم نفس أفريقي، أي أحالم من حلًما القاهرة
منهم، أنها ثم أكثر عندهم القاهرة والتحرض، النظام عاصمة وللندن والثقافة، النور عاصمة
الحضارة تبنوا األفارقة أن غايل بطرس الدكتور يل ذكر كما األمر وصل بل قارتهم من
من حضارة أول فيها نشأت التي القارة بهذا، أفريقيا واعتربوا كلها القديمة الفرعونية

األرض. سطح عىل اإلنسان ُصنع
أفريقيا بالد يف وتوغل زار إذا إال ملرص الحقيقية القيمة يدرك أن إنسان يستطيع وال
قاهرتنا إىل وينظرون القدم!) كرة يف (إال مرص بزعامة الناس «يسلِّم» كم ورأى البعيدة،
املسرية وتلهمهم والغابات األحراش وسط ا جدٍّ بعيد من تلمع الوجود ماسة وكأنها التليدة

والطريق.
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الحضور مقدمة يف كان حظي ولحسن كربى، أفريقية جامعة يف محارضة ألقي كنت
التي التليفزيون يف الثقافية األقسام رئيسة غالب سميحة والسيدة عثمان محمود السفري
الصديقة حضور يف كان فقد األكرب حظي أما األفريقية، اإلذاعات مؤتمر مرصيف تمثِّل كانت
مالمح توجد هل هو: املحارضة، موضوع وكان مختار، بهرية األهرامية والزميلة العزيزة

القارة؟ أدب يف األفريقية وللشخصية األفريقي لألدب عامة
الربيطانية «هاينمان» دار تصدرها التي األفريقي األدب كتب يف تجوايل من وكنت
واند وأنجاال وكريس بوجوث وجريس أوجوجي أمثال: الكبار األفريقيني للُكتاب وقراءات
أولئك وغريهم، كوزي ومولو وماسامبا وكنارابي وموسوكا أمبوجوا وفرانسيس نجازي
والسواحيلية سواحييل» «كي بال يكتبون الذين منهم والقليلون باإلنجليزية يكتبون الذين
شخصيات مالمح مع ا جدٍّ كثريًا تتشابه ألبطالهم رئيسية مالمح اكتشفت قد كنت املرتجمة،
وليم الكبري النيجريي والشاعر نوبل، جائزة عىل الحاصل النيجريي الكاتب سوينكا يول
أحسن (وعندهم موزمبيق يف القصرية القصة وُكتاب شعراء يكتبه ما مع كذلك كالرك

القصرية). القصة ُكتَّاب
يشء. كل هو هذا وليس

اإلنجليزية أو الفرنسية أو بالسواحيلية كانت سواء هؤالء كتابات أن أيًضا وجدت فلقد
والجزائر املغرب يف العربي األفريقي الشمال ُكتاب أبطال مع كبري حد إىل أبطالها يتشابه

وليبيا. وتونس
مرص. يف وأيًضا

قد أنها وكيف األدب يف العامة األفريقية الشخصية فكرة لديَّ تنبت بدأت وهنا
يمكن أننا درجة إىل وواحدة، بل مشرتكة، جد العامة مالمحها ولكن التفاصيل يف تختلف
عىل غريبًا يبدو املوضوع وكاد الكتابة، يف عامة أفريقية شخصية وجود عن نتحدث أن
األفريقي األدب وداريس والُكتاب والنقاد املثقفني، كبار من ومعظمه الحارض الجمهور

الغربي. وحتى
من التدريجي باالقتناع ثم األمر، أول بالدهشة كالمي يقابَل مرة أول تلك تكن ولم

النقاش. طول
الحديدي الستار ذلك أقلها ليس مشاكل عدة أمامي كانت بهذا إقناعهم سبيل ويف
الكربى، الصحاري تحت ما أفريقيا أو السوداء أفريقيا بني األوروبي االستعمار أقامه الذي
السوداء، القارة هي أفريقيا لهم قالوا العزيزة، مرصنا ومنه العربي أفريقيا شمال وبني

تقاليد. وال لغة وال لونًا ال القارة إىل ينتمون ال سمر أو بيض عرب وهؤالء
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كبري. حد إىل هذا يف ونجحوا
التي وأفريقيا الفرنسية، تتكلم أفريقيا إىل الصحراء جنوب السوداء القارة موا قسَّ ثم

سواحيلية. والكي السواحيلية يتكلم أفريقيا رشق من ضئيل وجزء اإلنجليزية، تتكلم
األفريقية األبطال بتشابه أقنعهم أن استطعت األدب وأبطال للتناول األمثلة وبرضب
الرشق يف القاطنني اإلنجليزية أو العربية يتكلمون الذين الصحراء وتحت الصحراء فوق

القارة. قلب يف أو الغرب يف أو
اللون. مشكلة بقيت ولكن

فعًال أفريقيون أننا نقتنع أن يف ا جدٍّ طويًال وقتًا نحن أخذنا فمثلما واضًحا، هديف كان
هم يُواَجهون مرة أول تلك كانت فقد وثقافيٍّا، وإنسانيٍّا جغرافيٍّا القارة من يتجزأ ال وجزء

مثلهم. أفريقيون أيًضا أننا بفكرة فيها
فاقع أفريقيته إثبات يحاول الذي وأنا السمرة، الغامقة بالوجوه عامرة فالقاعة
الرجل النارصهذا عبد يختار كيف أتساءل دائًما كنت الذي فائق محمد مثل مثيل البياض
مضحك موضوع عن أتحدث أخذت وهنا سوداء، قارة يف باسمه املتحدث ليكون األشقر
نحن أجل القارة، شمال من تجيء التي األفريقية البيضاء األقلية موضوع هو ذلك تماًما،
يف األلف من الكرس نتعدى ال األفريقية القارة يف ا جدٍّ ضئيلة أقلية واألفريقيني البيض
الساحيل الخط عدا فيما األفارقة العربي املغرب عرب وكذلك ُسمر، املرصيني فمعظم املائة

املتوسط. األبيض للبحر الضيق
صديقتي إىل أرشت التقليدي، وليس مرص يف الشاذ هو لوني أن لهم أثبت ولكي
املرصيني، نحن لوننا هو هذا لهم وقلت األول، الصف يف الجالسة مختار بهرية العزيزة
هللا أن ذلك واستحسانًا؛ حماًسا الحارضون وصفق وجهها وأعطتهم مختار بهرية ووقفت
التي الجميلة املرصية مالمحها فوق هذا رائعة، فاتحة أبنوسية سمرة بهرية منح سبحانه

وأفريقيتي. بمرصيتي بفخر أحسست فقط ولحظتها بالتصفيق، األكف ألهبت
األدب. يف األفريقي للبطل العامة املالمح حول وخطري جاد نقاش وبدأ

أن ذلك االستقالل؛ بعد املجاعة حد إىل أفريقيا يف االقتصادية األوضاع انحدرت قلت كما
والحكومات بها، تحلم كانت التي املجتمعات إقامة يف تنجح لم األيديولوجية الحكومات
فيها الناس يموت بالد يف املليارات وتضع وتنهب ترسق داعرة مافيا إىل تحولت العسكرية

الجوع. من فعًال
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الكربى الثورة يوم أو الدين، ليوم يستعدون وكأنهم صابرون وهم الجوع من يموتون
املنتظرين األفريقيني املواطنني منظر أنىس أن يمكن ال أنىس، وإن تذر، ولن تُبقي لن التي
االستوائية الشمس كانت األفريقية، املدن كربيات من واحدة يف األوتوبيس محطة عىل
بسيارة األوتوبيس محطة عىل مررنا ظهًرا، الوقت وكان النظري منقطعة وحشية يف تنصبُّ
وعدنا ساعات، أربع حوايل مضت حتى طويًال نتناقش وجلسنا وتغدينا السفارة مستشار
وال مرت، مائة من ألكثر طوله يمتد الذي املنتظرين طابور نفس ألجد الطريق نفس من
األتوبيسات عدد ألن قال: هذا؟ ملاذا املستشار مرافقي سألت وحني بعده، جاء قد أتوبيس
فيه والركوب ساعات أربع أو ثالث ميض قبل العادة يف األوتوبيس يأتي وال ا جدٍّ قليل
جاء فإذا وينتظر، وينتظر ينتظر مظالت أو شمايس بال صامت صامت طابور بالطابور.

دفع. وال زق وال هرجلة وال املنظم بالدور فالركوب األتوبيس
الناس! لهؤالء يا

يف الضواحي يف الواقع بيتها إىل رحلتها تبدأ املستشار بيت يف تعمل التي الشغالة
منزل إىل لتصل صباًحا الخامسة يف وتقوم مساءً، العارشة يف منزلها إىل وتصل ظهًرا الثالثة
هذا؟ كل يتحمل بطل إنسان أي صرب وأي فقر أي يوم، كل يوم، كل العارشة، يف املستشار
الغربية الدول وبأمر والحكومات، األنظمة فقر باملرصي، نسميه كما «الدكر» الفقر إنه
كجمال املكدسة الحيوانية واملنتجات الزراعية من فالحيها لتمنع املليارات تدفع التي اللصة
هذه تسوس التي الحكومات ألن «دكر» فقر وهو وأمريكا، األوروبية السوق دول يف الزبدة
فقط واآلن الرأسمايل، بالحصار االشرتاكية تجاربها فشلت أو للنهب متفرغة إما الشعوب

مالطة. خراب بعد االنفتاح يف تفكر بدأت

وعرفت تعلمت ولقد وتعلُّم وخربة عمر رحلة أفريقيا قلب إىل رحلتي كانت قبًال قلت كما
الكثري.

ال املوضوع فان هنا، كتبتها التي الثالث املقاالت تلك يف كله لهذا قدمت قد كنت وإن
هللا. شاء إن قريبًا منه االنتهاء وأتمنى اآلن، منذ له أعدُّ كامل كتاب إال له يصلح
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إن إال واملعنى األصل عربية كانت وإن كلمات الرعاة، قبائل يرعى، رعى، املراعي، املرعى،
أرض وإما الغالية، التامة الصحراء إما بالد مرص، أننا ذلك قليل، مرص يف لها استعمالنا
«مراٍع» لدينا توجد ال املتوسط، البحر انحسار بعد تكوَّنت وبحريات مستنقعات أو زراعية

املراعي. نصنع باألصح أو «برسيًما» نزرعها التي ا جدٍّ املحدودة املساحات تلك إال
رشًقا واتجهت النيل حوض تركت إذا إال املراعي لكلمة الحقيقي املعنى تعرف لن
قليلة وأشجار الحشائش سوى يملؤها ال التي املساحات من املاليني عرشات لتجد غربًا أو
العظيم، للنيل ا جدٍّ صغرية منابع بعضها الجبال، قمم من تأتيها قليلة وأنهار متناثرة،
معلوماتي كانت إذ أفريقية؛ دول تسع من ينبع النيل أن أعرف حياتي يف مرة ألول باملناسبة
يف فيكتوريا بحرية من تأتي النيل مياه من ٪١٠ أن حدود عند تتوقف السابقة الجغرافية
يف تانا بحرية من أساًسا ينبع الذي األزرق النيل من تأتي الفيضان فيها بما و٩٠٪ أوغندا
من أجزاء إىل كينشاسا الكونغو من تمتد العظيم النيل هذا جذور أن اتضح ولكن الحبشة،

كثرية. أخرى وبالد وكينيا تانزانيا
العشب من األفدنة ماليني عن املراعي، عن يزال ال حديثنا النيل، ليسعن حديثنا ولكن
الغزيرة األمطار ألن العام طوال تقريبًا ينمو فهو وزمانًا؛ مكانًا ينقطع، ال الذي التلقائي
تنبت كثرية مياًها لألرض تضمن أيًضا، شتاءً تسقط التي واألمطار صيًفا، تسقط التي
البوش، يسمونها كما أو الغابة تصنع بحيث الكثافة من ليست ولكنها واألشجار العشب
وزامبيا ورواندي وتنزانيا وكينيا الصومال إىل وجنوبه السودان رشق من تمتد املراعي تلك
«املاساي» قبائل أهمها العدد قليلة قبائل تحيا وعليها سبحانه، هللا خلقها هكذا والكونغو،
وكنا القبائل، نفس من وهو دلييل، أن أذكر أن الطريف ومن البالد، تلك كل يف تجدها التي
خصوًصا املجهزة اليابانية بالعربة سائرين نريوبي، من كيلومرت خمسمائة بُعد عىل تقريبًا
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ليصبحوا سقفها يفتحوا أن الركاب أو للراكب وللسماح هجمت، إذا الحيوانات هجوم التقاء
الجاموس ا، حقٍّ املضحك هو وهذا … أو قشطة سيد أو الفيل أو األسد أمام لوجه وجًها
السائق إن حتى للهجوم واستعداًدا رشاسة املراعي يف الحيوانات أنواع أكثر األسود، الربي
السائق أن والحظت جاموس، تماًما موتورها دشدش قد السابقة سيارته أن يل ذكر الدليل
رأى إذا مكانه يف يتجمد ولكنه الطويل الزراف حتى أو األفيال أو األسود من يخاف ال
كيلومرت ٢ من أكثر طوله طابوًرا رأى إذا — َمرَّة حدث كما — بالك فما واحًدا بريٍّا جاموًسا
كان، فقد الجاموسة؛ بعقدة أصيب قد الرجل هذا رسي يف وقلت الجاموس، ذلك قافلة من
كبرية دورة ليدور زمن ساعة تكلفنا قد طويلة لفة يلف منها قريب مرور أي يتفادى لكي
السواد من سميًكا خطٍّا تصنع الضخم األسود النحل كطابور يبدو الذي ذلك عن بها يبتعد

األفق. نهاية عند املتحرك
وجود تمنع الحكومة إن قال: نفسه، وعن عنا بها يدافع بندقية يحمل ال ملاذا سألته
توحش فرتات يف وكاد قومية، ثروة فهو هنا حيوان أي صيد أو قتل تحرم ألنها البنادق

بعضه. ينقرض والقتل للصيد األوروبيني
الحيوان يقتل أن يستطيع كذاب صائد أي إن قال: النفس؟! عن الدفاع ولكن قلت:

النفس. عن رشعي دفاع حالة يف كان أنه ويزعم
الدفاع يستاهل يشء السيارة، يف دمت ما املراعي، تلك يف يوجد ال أنه والحقيقة
الدليل ذكرها التي «التويوتا» سيارة عىل الهجوم حادثة فباستثناء النفس، عن الرشعي
ممتدة، رؤية لك تتيح واملراعي أستطيع، ما أبعد إىل ببرصي أرضب كنت أرها، ولم السائق
يف تحيا يقولون) كما (املتوحشة الحيوانات فأجد ورساياتها، الصحراء، ملعان لها فليس
ممتدة األرض أبًدا، برشي مجتمع أي يف أرها أو بها أحس لم والسالم االكتفاء من حالة
كثري، كثري والعشب األفدنة، وماليني بآالف فاملسافات هناك؛ تقاس مسافات وال وشاسعة،
هنا األسود عائلة فبني أحد، يحرسها ال نفوذ منطقة لهما وأليفته أسد وكل واسع، والرزق
جشع وال هناك طمع وال للحركة، تامة بحرية تسمح كبرية، مسافة هناك، األسود وعائلة
االستعمار حكاية يعرف لم أبًدا والحيوان اغتصابها، أو أرايضالغري عىل لالستيالء يدفعك

مذهلة. ساحرة بطريقة مستتب والسالم واالحتالل،
حني العربية البادية يف يحدث كان كما فقط، البرش جنس بني تنشأ فهي املعارك أما
وتكون عنوة وتنتزعها األخرى القبائل مضارب إىل فتزحف قبيلة مرشب من الكأل ينتهي
وحتى اإلسالم قبل القبائلية الحروب ِسرَي من نذكره نزال ال ما أو مثًال، البسوس حرب
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الوطني وحرسها الحديثة السعودية الدولة وتنشأ البرتول ينفجر أن قبل القريب العهد إىل
لألبد. القبائل بني الحروب فرتة إنهاء توىل الذي

كينيا بني الحدود عالمة هذه وقال: املسلح اإلسمنت من حجر إىل الدليل السائق أشار
فتحة خالل من وتطلع وهناك، هنا األفق إىل نظر نهبط، أن نستطيع هل سألته: وتنزانيا.
قال: الربي، الجاموس الخاصة، عفاريته آلثار وجود ال أنه تأكد حني وبالذات السقف
يميز شيئًا أجد فلم كينيا، وهنا تنزانيا، هنا يحدد الذي الحجر وتأملت وهبطت، ممكن،

حرة. طليقة وحيواناتها واسعة، أرضهللا إال هي إن األرضني، بني
املاساي؟ من أنت له: قلت سؤال يل وخطر

نعم. قال:
تنزاني؟ أم كيني ماساي؟ أي قلت:

كيني. قال:
كلها األرض دامت ما كينيا إىل يأتوا أن املجاورين تنزانيا ماساي حق من وهل قلت:

املاساي؟ مراعي
حربة منهم الواحد سيجد رأسه) أسفل إىل بسبابته (وأشار ال. مستحيل، نو، قال:

هنا. ذقنه أسفل مغروزة
الحديثة. أفريقيا مشكلة الحال يف وأدركت

ندر، فيما إال أفريقيا، أهل وبني األوروبيني املستعمرين بني حقيقية معارك تحدث لم
ماركو منذ األوروبيني أن ذلك اآلن) (أوغندا يوجندا مملكة وبني اإلنجليز بني وبالذات
«إسبانيا األيبريية القارة شبه سادت التي التبشريية الدينية النزعة ستار تحت جاءوا بولو
اإلسباني املسيحي املد ارتفع األندلس، يف اإلسالمية املمالك سقوط بعد بالذات والربتغال»

األمريكيتني. وإىل الغربية الهند جزر وإىل وأدناه أقصاه الرشق إىل متجًها والربتغايل
الفرنسيون ثم والربتغاليون اإلسبان تنافس سنة ثالثمائة إىل تصل تكاد وملدة
بينهم تنشأ وكانت أفريقيا، احتالل عىل واإليطاليون واألملان والهولنديون واإلنجليز

أخرى. أحيانًا وتخمد أحيانًا، تتفاقم منازعات،
حدٍّ وإىل وكينيا والسودان مرص احتالل يف وسياسة ذكاء أكثرهم اإلنجليز وكان
قد الربيطانيني إن بل كثرية، أخرى وبالد وروديسيا ونيجرييا وغانا أفريقيا جنوب ما
أفريقيا وسط بالد احتالل يف أحقيتهم إثبات يف العثمانية والدولة مرص اسم استعملوا
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الربتغال واحتلت التاريخ، يف مشهورة واقعة يف الفرنسيني مع املبارشة للمواجهة تجنبًا
وغينيا «سابًقا» الفرنيس والصومال أفريقيا شمال الفرنسيون واحتل وموزمبيق، أنجوال

كثرية. أخرى وبالد وسرياليون
تسمح واحدة قضمة بغري وإيطاليا أملانيا وبقيت املغربي، الريف اإلسبان واحتل
نصيب؛ للعرب وكان واحتلوها، تنجانيقا إىل تسللوا األملان ولكن إنجلرتا، أو فرنسا بها
أخذوا فقد اإليطاليون أما الشأن، عظيم سلطان لها وأصبح زنزبار جزيرة احتلوا فقد
منقطعة بوحشية ليبيا احتلوا الرومانية اإلمرباطورية إعادة وبأحالم واقتداًرا عنوة األمر
العثماني، االحتالل تحت اسًما كانوا الذين الليبيني من رهيبة مقاومة وبرشاسة النظري،
كانت الحبشة أن ذلك وإيطاليا»، «الحبشة حرب نذكر نزال ال فكلنا أطفال ونحن أما
ولذلك املرصية، املرقسية للكرازة وتبعية «إمرباطور» بقيادة مستقلتان وكنيسة دولة فيها
سموه الصومال من وجزءًا الحبشة تحتل أن إيطاليا استطاعت حتى طاحنة حروب دارت

اإليطايل. الصومال
لفت وقد الحدود، وأُقيمت األسالب، وُوزعت األوروبي لالستعمار األمر استقام وهكذا
بد ال سفري مثقف باألصح أو مثقف، سفري وهو عثمان محمود أنجوال يف سفرينا نظري
هي الحديثة األفريقية البالد حدود أن إىل نظري لفت الخارجية، وزارة أبناء به يفخر أن
أوروبا يف الحدود شأن ليس وهذا مستقيمة، تكون تكاد معظمها يف أنها ذلك حدود، أغرب
لغوية حوائل أو أنهار، أو جبال من جغرافية حوائل عىل بناءً ُوضعت التي تلك وآسيا،
باملسطرة تقسيمة مصنوعة، حدود — األفريقية الحدود تلك — ألنها ذلك قديمة، وقبلية

نفوذها. مناطق بني فيما األوروبية الدول صنعتها والقلم
وتنزانيا. كينيا بني الفاصلة الحدود، عالمة الحجر، ذلك مثل

هي الحقيقية واألفريقية واإلثنوجرافية والديموغرافية السكانية الوحدة أن ذلك
مراٍع إىل تنقسم متشابهة أرض ا، جدٍّ قليلة مناطق عدا ما كلها، أفريقيا فأرض القبيلة؛
وهي وقبائلها، سكانها وللغابة قبائل، وللمراعي قبائل، وللصحاري وصحاٍر، وغابات
ألرض كنوز أعظم عىل بطنه يف يحتوي هذا كل إن وغابات، وصحاٍر مراٍع مجرد ليست
إىل اليورانيوم إىل أفريقيا، جنوب يف املاس فمن معادنها، يف العالم يف قارة أغنى أفريقيا
املعادن عدد تحيص أن تستطيع ال الكريمة األحجار إىل القصدير إىل النحاس إىل الذهب

األفريقية. األرض تنتجها أن ويمكن تنتجها التي
ذلك الحمراء وتحت البنفسجية فوق بأشعتها أحدثت التي الشمس نفس أن ويبدو
الشديدة، بحرارتها أحدثت واآلسيوية األوروبية الشمالية األجناس عن اللون يف االختالف
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أفريقيا؛ يف األرضية االستوائية املنطقة معظم ووجود عمودية، شبه العام معظم وتسلطها
قليل عىل إال ينصبُّ وال والهندي واألطلنطي الهادي باملحيط يمر االستواء خط معظم إن إذ
بطن يف عمله عمل كله هذا أن يبدو آسيا، رشق وجنوب الالتينية أمريكا أرايض من ا جدٍّ

الخفية. الثروة من الكمية تلك كل وأنتج القارة أرض
بعيد زمن منذ سعت التي أوروبا بالد ملعظم الرئييس املطمح هو هذا كان وقد
منصبٍّا الرئييس اهتمامهم كان املشارقة والعرب األمريكيون املهاجرون القارة، الستعمار
يف — الطمع كان أو — فيها البرشية كانت مرحلة يف األفريقية البرشية القوة جلب عىل
تلك الجديدة القارة يف الضخمة الزراعية املشاريع إلقامة كبرية بكميات عاملة أيٍد إىل حاجة
السهل من كان هائلة ثروات وجمعت العالم يف زراعية أرٍض أخصب قيام إىل أدت التي

الصناعية. الدول أكرب وتصبح الصناعة إىل أمريكا تتحول أن بعدها
آخر: بمعنًى

خبث يعرف ال بطبعه املسالم الطيب وإنسانها ومغنم، مطمع، وأفريقيا القدم منذ
أو الذهب إذ قيمة؛ املاس أو للذهب يعرف ال كثرية، أحيان يف وحتى جشعه وال العالم
عند الزينة تتزين. أن وتريد ومالبس ورشابًا طعاًما شبعت طبقات إال تحتاجه ال املاس
يمكن ال بحيث املتاحة؛ الرخيصة املواد من مأخوذة الجمال رائعة زينة األفريقي اإلنسان
أو ماس عقد مقابل الثاني، العالم يف النساء تفعل مثلما نفسها، أفريقية امرأة تبيع أن
ويستعمل بالًدا، ويغزو جيوًشا يؤلف أن عشيقها أم كان زوجها تضطر وبحيث خاتم،
والذهب املاس الستخراج التوحش قليلة اإلنسانية سخية شعوب إلخضاع والبندقية السوط

لعشيقاته. األحيان معظم يف أو لزوجته، إلهدائه
عن عوًضا بينها فيما األفريقية القبائل به تتعامل كانت الذي الثمني اليشء هو ما إذن

الدوالر؟ هذا، يومنا إىل وحتى واملاس، الذهب
ورائعة. تماًما، ومفيدة األفريقية، العملة تلك هي مساملة

املراعي. مناطق يف البقرة إنها

البقرة.
الحلوب الوديعة، الوسنانة املستأنسة الكائنات تلك وفائدة، سالًما املخلوقات أكثر
الرشاب، وأعظم الطعام وهي حياتها يف الخري كل الخري هي التي الدائبة، العاملة، الولود،

للناس. نفع فيها وأظالفها وجلدها قرونها حتى حليبها،
أفريقيا. مراعي يف والقيمة واملهر والثروة العملة وهي
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أكرب يُطلِّق أو يتزوج، أن يستطيع به األبقار، من عدد أكثر صاحب هو القبيلة رئيس
عنف وال غرية وبال ببساطة تميض والزواج، العالقات مسألة واملسألة النساء، من عدد
الحيوان، مملكة يف املستتب كالسالم األمر إنما عصبيات، وال مؤامرات وال اغتصاب، وال
اإلنسان إىل اللحم، عىل تتغذى التي الحيوانات من والجميع اإلنسان، مملكة يف أيًضا مستتب
بل فريًدا، مكانًا لغذائهم، املشرتك القاسم للبقرة، يحلُّون مًعا، والعشب اللحم يأكل الذي
البعيدة، األزمان يف أن درجة إىل والحب، الحرص مراتب من عليا رتبة إىل ويرفعونها
من مثقًفا السالم دار يف مرة قابلت الهند، مراعي يف األمر يزال ال كما وقدسوها، عبدوها
وعمرهم املاساي قبائل عن مىضيحدثني األمريكية، هارفارد خريج املاساي، رعاة مثقفي
وعالقة املعدية، األمراض كل من الخالني األشداء وأطفالهم الصحية وحياتهم الطويل
بشهر بعدها فمات ماتت الرعاة أحد بقرة أن درجة إىل بأبقارهم تربطهم التي الحب
هذه يل: فقال دمائها ببعض مخلوًطا البقرة حليب رشب حكاية عن وسألته وكمًدا، حزنًا
تحًرضا أكثر نحن دمائها، إسالة أو البقرة جرح عىل نجرؤ ال نحن عنا، األوروبيني تخاريف
مجموعة وزراء من وحتى الربوس، والعسكريني السويديني الهمج الفايكنج فرسان من
الزراعية إنقاصاملحاصيل هدفه اجتماع يف التليفزيون يف شاهدتهم الذين األوروبية السوق
محصولها إنقاص أو األرض زراعة عدم عن وتعويضهم األوروبيني، املزارعني للمنتجني
غرفات يف ويجلسون أنيقة طبية نظارات يرتدون الذين الناس هؤالء الدوالرات، بمليارات
قتلة مجرد الجامعات أرقى من الجامعية الدرجات أعىل عىل وحاصلون الهواء، مكيفة
الجفاف من أفريقيا أجزاء بعض تجتاح فاملجاعة دماء؛ ومصايص ولصوص وسفاكني
محصوالتهم إلنقاص الدوالرات مليارات ينفقوا أن إال تأبى البشعة وأنانيتهم والتصحر
الزبدة من ِتالًال الشمال ودول وفرنسا أملانيا يف أن أتعرف الحيوانية، ومنتجاتهم الزراعية
كان لو ثابتًا، سعرها يظل حتى املاليني ماليني بها االحتفاظ يكلف األطنان بماليني تُقدَّر
نهبوا لبالد يصدروها أال البرشي للجنس انتماء أو إنسانية من ذرة الناس هؤالء لدى

وعرقه؟! دماءه وامتصوا إنسانها واستعبدوا ثرواتها
أفريقية عاصمة فندَقنييف أهم» «أحد تماًما املتواضع الفندق ردهة يف الحديث هذا كان

املاساي. قبائل من املتحدث هذا أن أصدق أكاد ال أسمعه وأنا وكنت كربى،
القرى ليست وهي املاساي، قرى من قرية إىل طلبت، حني الدليل، السائق أخذني فلقد
يحيا كيف ليتفرجوا للسياح تجهيزها يف األفريقية الحكومات بعض نجحت التي السياحية
يطلب لم حقيقية قرية إنها الثقافية»، املاساي «قرية يسمونها، أنهم واملضحك املاساي،

السياحية. القرى يف الحال هي كما صورة له آلخذ شلن ٢٠٠ فيها أحد مني
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البوص من سور فللقرية كمرصي، عيلَّ غريبة ليست ولكنها فعًال، غريبة القرية كانت
الحوش هذا الرعاة، مساكن حوله بنيت ا جدٍّ كبري «حوش» يف نفسك وجدت منه دخلت إذا
وكل والرأسمال الثروة لألبقار، الوصول يمكن ال أنه بمعنى لألبقار؛ كحظرية مستعمل
غريبًا ليس وهذا األبقار، بقايا برائحة تحفل كلها والقرية نفسها، البيوت باخرتاق إال يشء
الداخل، يف ولكنها الدور «خارج» الحظائر يجعلون ال املرصيون ففالحونا مرص؛ يف علينا

الفالح. بيت من مكان أمتع يف
يثقبوا — الصغر منذ — أن أنفسهم يميزوا لكي املاساي فعادة الناس أشكال أما
— أحيانًا — حيث إىل وأسفل، أسفل إىل الثقب توسيع يتوىل ثقيًال شيئًا فيها ويعلقوا األذن
حد عىل والنساء الرجال بني شائًعا كان التقليد هذا أن ويبدو الرقبة، منتصف إىل يصل
هذا عدا ما أما والجمال، األنوثة مظاهر من وأصبح وحدها املرأة به اختصت أن إىل سواء
أحجار بها تزخر التي الباهرة األلوان من بكثري ملون خرز من مصنوعة وعقود أقراط من
سودانية، أو مرصية صغرية عزبة عن املاساي قرية يف يختلف يشء فال ومعادنها، أفريقيا
أطفال الكثري، الذباب رغم أصحاء فعًال أطفال واحدة، األطفال وكثرة بحراوية، أو صعيدية

أبًدا. بها يمرضون وال الصفراء الحمى أو الجدري أو الدفرتيا ضد مون يطعَّ ال
والكم البهائم روث إن يقول بعضها الطبية الظاهرة هذه حول كثرية نظريات وهناك
وال كحة فال الصغر؛ منذ األطفال تحصني تتوىل فيها ومزارعها امليكروبات من الهائل
صناعتها أصبحت مخصوصة آنية من يرشبونه الحليب اللبن واألوحد األعىل والغذاء حصبة

الشعبية. املوروثات من وإتقانها
نشبهها! وكم أفريقيا تشبهنا وكم
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قلبالحتزن يا األول الثالثإىل من

افتتاح ومراسم انتهت. القصرية الرحلة أن املفروض كان األقدار، فتضحك تُقدِّرون فعًال،
يوم إال هو وما انتهت، ولقاءات دعوات من صاحبها وما باريس يف العربي العالم معهد

هللا. أراد إذا القاهرة يف بعدها وأكون املهام بعض إلنجاز لندن يف أقضيه واحد
آخر. شيئًا أرادت املشيئة ولكن

يف الفاخر الفندق ذلك يف إقامتي وخالل غريبة، كانت كلها الرحلة إن الحقيقة يف
األنيق، والثقايف الحضاري الفرنيس الجو بهذا املسحور أو كاملنوَّم كنت مدعوٍّا، باريس،
أوتوماتيكية بأجهزة نفسها تنظف وكيف الكريسماس، مقدم لقرب باريس تزينت كيف

النهار؟ طوال املدللة الكالب بقايا إلزالة معقدة
اثنتني مع باالتفاق فرنسا حكومة — مناصفة مفروًضا — أقامته العربي للعالم معهد
أُنشئ أنه ذلك املحروسة، مرص هي فقط واحدة عربية دولة باستثناء عربية دولة وعرشين
تربعت وشعبيٍّا، وحكوميٍّا وثقافيٍّا سياسيٍّا ملرص العربية الجامعة مقاطعة ظل يف وأُقيم
مهندس وقام السني، نهر ضفاف عىل باريس بقاع أجمل من ا جدٍّ كبرية بمساحة فرنسا
يف هنديس عمل أحسن جائزة التصميم هذا عىل نال بحيث املبنى بتصميم عبقري فرنيس
دعم وهدفه واجتماعات دراسية وقاعات ومكتبة ومتحف بمرسح مزود واملبنى فرنسا،

العربية. والثقافة فرنسا بني الثقايف التبادل
الذين العرب الُكتاب لتكريم باحتفال قام حني قبل من املعهد هذا إىل ُدعيت وقد
الدكتور كان أن وتصادف املايض، العام يف ذلك كان الفرنسية، اللغة إىل أعمالهم تُرِجمت
الذهب أشغال معرض افتتاح ليحرض باريس يف الحني ذلك يف الثقافة وزير هيكل أحمد
رهافة لفرط والباريسيني الباريسيات عقول وألهب مبارك سوزان السيدة افتتحته الذي
قرأت هناك وأنا أني املؤسف ومن الفراعنة، أيام السحيق املايض ذلك يف الذهبية الصناعة
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صان يف عليه ُعثر الذي ذلك اليهود ذهب إنه املعرض عن يقول مرص من لكاتب تعليًقا
قاعة يف سيكون إنه يل قيل التكريم حفلة تفاصيل عن استفرست حني املهم، الحجر.
وقيل الثقافية التجمعات أرقى تتم حيث باريس يف الوطنية املكتبة قاعة يف سيكون مكتبة؛
فسألت وسفراؤها، ُكتابها يُكرَّم التي الدول يف الثقافة، وزارة لحضوره مدعو إنه أيًضا يل
قالوا: املرصي، الثقافة وزير وهو مرصيٍّا باعتباره هيكل أحمد للدكتور دعوة هت وجِّ هل
قاطعت التي العربية الجامعة من بقرار وأُنشئت أُقيمت مؤسسة هذه الوضع، تعرف أنت
أتصور إني تماًما، هذا وضايقني آخر. يشء أعمالك ومن منك نحن موقفنا ولكن مرص،
أعمال من عمل فذلك الثقافية املقاطعة أما اقتصاديٍّا، أو فعًال سياسيٍّا مرص تُقاطع أن
تخرج أساتذتها أيدي وعىل جامعاتها ويف العربية، الثقافة معظم هي فمرص املراهقة؛
إال الحفل هذا أحرض لن أنا وقلت ثقافيٍّا؟ تُقاَطع فكيف العرب، واملثقفني الُكتاب معظم
أيًضا، الثقايف ومستشارنا فرنسا، يف سفرينا وكذلك رسمية دعوة هيكل الدكتور ُدعي إذا

التكريم. حفل وحرضوا واملستشار والسفري الوزير بدعوة بادروا أنهم واستغربت
ثقافيٍّا العربية البالُد مَرص تُقاِطع أن فكرة سخافة عىل للداللة أرويه حدث الذي وهذا
أعتقد فأنا بالذات املجالني هذين يف مرص العربية البالد تُقاطع أن أو اقتصاديٍّا، حتى أو
كلفتنا وقد أرادت، لو حتى بعضها أعضاؤه تقاطع أن قابل غري الواحد كالجسم كعرب أننا
الكاتب أن فصحيح الكثري، ومثقفني كُكتاب نحن وكلفتنا الكثري، كعرب الثقافية املقاطعة
أن بافرتاض وحتى حكومته، بها تُعاَمل التي املقاييس بنفس يُعاَمل وال مرصيٍّا يكون قد
األحيان، بعض يف الحرج بغاية نصاب فإننا السيايس موقفها يف مخطئة دولته أو حكومته
األمريكيني للُكتاب مؤتمر يف ين مدعوِّ كنا حيث نيويورك يف حدثت مماثلة واقعة وأذكر
مراسل كشيشيان لقون املرحوم وجاءني ميلر، آرثر برئاسة الدويل القلم نادي وأعضاء
حفلة سيُقيمون املتحدة لألمم العرب السفراء إن يل وقال أُولد أن قبل من أمريكا يف األهرام
األمم يف سفرينا املجيد عبد عصمت الدكتور ومعهم له: قلت ١٧سفريًا، سيحرضها يل غداء
يشء وهذا مدعو غري وهو املقاطعة قرار تعرف أنت بالطبع فقال: الوقت؟ ذلك يف املتحدة

طبيعي.
عربيٍّا كاتبًا باعتباره مرصيٍّا كاتبًا يكرموا أن يريدون أناس هؤالء حرج؛ يف ووقعت
وهكذا أستسخفها؟ التي الثقافية املقاطعة بنفس اآلخر أنا وأقوم أرفضدعوتهم فهل أيًضا
كان مهما الخارج يف منا اإلنسان أن باعتبار املجيد عبد عصمت للدكتور املشكلة حملت
ويبقى يتمرد أن شاء إذا إال بالده خارج ضدها مواقف يأخذ ال فعليه: تلك دولته يف رأيه
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مجرى طوال أبًدا يحدث لم الذي اليشء وهو أيًضا، الخارج من النظام ويسقط الخارج يف
التاريخ.

داخل من يكون أن إال يمكن ال بالده يف األوضاع لتغيري الحقيقي املواطن كفاح إن
يثمر، قد الذي الوحيد الكفاح فهو ترشيد أو سجن من اإلنسان له تعرَّض مهما الوطن،
وبملء بالدي داخل أقوله أن أستطيع ال الذي فالرأي للمواطن؛ الرشعي الحق أيًضا وهو
هم ألناس ملن؟ يقوله خارجها؟ اإلنسان يقوله أن العار من النتائج، كانت ومهما فمي
األكيد إنما متعاطفون، أو متفرجون األحوال أحسن يف وهم األمر، أصحاب بالتأكيد ليسوا

أبًدا. القضية أصحاب ليسوا أنهم
قمة يف السادات الرئيس وكان املجيد، عبد عصمت للدكتور املوقف رشحت املهم،

السادات. لحكم عدائها قمة يف العربية والدول العربية، للدول ِسبابه
فلقد املوقف؛ معالجة يف املجيد عبد عصمت الدكتور لحكمة تماًما استغربت والحقيقة
حفل تقيم مرص تقاطع عربية دولة عرشة سبع أن وسعيد بالخرب، تماًما سعيد أنه وجدت
تماًما املؤلم فمن أرجوك اذهب يل: وقال أيًضا، مرصي فهو عربيٍّا كان مهما لكاتب غداء
ولكن الذهاب، أخاف ال إني له: قلت الروابط. كل العربية الدول وبني بيننا تتقطع أن
هجوًما ستنصب كلها أنها مقدًما أرى أن أكاد فأنا الغداء؛ بعد ما خطابات هو أخافه ما
معظم يف الرئيس سياسة مع أبًدا متفق أعرتضوغري وأنا وسياسته، السادات الرئيس عىل
بالخيانة، يتهمه أو أمامي بالدي رئيس يلعن أحًدا أتصور أن أستطيع ال ولكني توجهاته

الحق. هذا يملك الذي وحده مرصهو داخل املرصي الشعب إن
ترى. كما تترصف أن لك أترك الحالة هذه يف قال:

كان أظنه للسفارة ممثًال معي أصطحب أن وأرصرت فعًال، دقيًقا موقًفا وكان
خانتني الذاكرة لعل أو محمود، كارم الكبري الفنان ابن محمود كارم محمود املستشار

آخر. مستشاًرا وكان
الغداء. يف تنتظرني كانت التي للمفاجأة ويا

أعقبه ثم العربية الجامعة ممثل الحديث بدأ «الحلو» تقديم وقبل الطعام، نهاية فبعد
يبدأ أن أتوقع لحظة كل ويف املتواضع، شخيص عن جميًال كالًما وقالوا السفراء، بقية
سفري كل مىض وإنما هجوم، أي عليه يحدث لم أنه املضحك ولكن السادات، عىل الهجوم
تماًما عليه أشفقت وبعضهم بالده، يف وحتى العربي العالم يف املفتقدة الرأي حرية ينعى
عرب مثقفني ندوة إىل يتحول الغداء وجدت ولكني ترحم، ال أنظمة يمثلون كانوا فقد
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الرأي وحرية والثقافة للفكر ومعاداتهم حكامه معظم جهل العربي عاملنا عىل ينعون
واألقالم.

رشق. الهم يف كلنا
«الحلو». وتناولنا

صاحب إىل افتتاحه بتكاليف املعهد عهد الذي العربي العالم معهد افتتاح حفل إىل نعود
هو الشارخ، محمد حياتي، يف قابلته عربي أغرب الصديق، وهو للكمبيوتر صخر رشكة
أول الذيصنع سنكري والتحرضكلورد بالتقدم مجنون ولكنه الكويتيني كمعظم غني رجل
املهندس األهرام يف السابق الكبري زميلنا ومثل والسقط، الجلد فيه وخرس منزيل كمبيوتر
من الكمبيوتر «عرَّب» أنه الشارخ محمد عبقرية مرصولكن يف الكمبيوتر رائد نصري محمد
الربوجرامات هذه عىل ورصف «العربي» ب ويفكر ويكتب يتكلم جعله بحيث يائه إىل ألفه
عبقري مرصي طريان كمبيوتر مهندس هذا يف وساعده دوالر، مليون من أكثر الكمبيوترية
إىل دلفت املعهد افتتاح حفل ويف العربية، اللغة عالم الخويل أسامة الدكتور مع اآلخر هو
هذا ليس كله، موجود مثًال الكريم فالقرآن املعجزة، يشبه يشء عىل وتفرجت صخر، صالة
لكلمة ذكر أو مثًال، الوالدين عن فيها التي اآليات كل يعطيك بحيث مربمج هو بل فقط
هذا تجد زرار فبضغطة واملسلمة، املسلم بني بالعالقة الخاصة اآليات أو يهود، أو فرعون،

أمامك. سطوًرا كله
كذا بحر من هذا لك: فيكتب البيت الكمبيوتر تلقم العربي، للشعر آخر برنامج يف
املناسبة غري أو الناقصة أو الزائدة الكلمة إىل لك فيشري مكسوًرا بيتًا تلقمه كذا، كذا ووزنه

البيت. كرست والتي
التعليم تطوير يف العربي الكمبيوتر هذا إمكانيات إىل أستمع ساعة جلست ولقد
هذا يف الشارخ محمد نجاح هو ليس أعجبني ما أن والحق املعلومات، وتخزين واختزاله،
عربية حكومة أي به تقم لم مرشوع أنه ا حقٍّ أعجبني ما ولكن الخطري، التعليمي املرشوع
ثم يستعني، وبمن له، «يفكر» كيف عرف فرد به قام ولكن تعليمية، مؤسسة أي حتى أو
الكمبيوتر. هذا لتصنيع العاملية الرشكة اسمها املال رأس عربية االسم يابانية رشكة أنشأ
بكاؤنا النقلب الرجل هذا فعله ما العرب وأغنياء أغنيائنا من املائة يف واحد فعل لو
الهون إما أثريائنا أغلب لألسف ولكن وطفرتنا، بنهضتنا فخر إىل خيبتنا وعىل تخلفنا يف
الرضائب من التهرب يف يفكرون أو البنوك، يف ودائعهم عىل اطمئنوا أن بعد الدنيا متع يف
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أصًال، الفقراء نحن به ونفتقر غنية، دولة به تغتني هدف من أخيبه ما هاردوز، رشاء أو
يمتلكهم، املال يدعوا ال أن به يعون إدراك أو عقل من بقية لديهم الذين األثرياء هم قليلون
وهم حرام فهو الناس لخري يُستعمل لم إذا وأنه مسئولية وأنه املال، مالكو هم وإنما
هللا أن مع اإلرضار ويف الرش يف فيستغلها هللا عند من موهبة يُؤتى كالذي إنهم مجرمون،

واألنفع. األرفع إىل ودفعهم الناس إلسعاد لتستعمل املواهب يمنح

شرياك به سيقوم واآلخر ميرتان، الرئيس به سيقوم واحد افتتاحان االفتتاح أن فوجئت
عن الدولة دعتهم أناس الحكومة، تفتتحه والثاني الدولة تفتتحه واحد الوزراء، رئيس
وهذا فرانس آير طريق عن الفرنسية الحكومة دعتهم واآلخرون صخر، رشكة طريق
وجاك ميرتان فرانسوا بني الرئاسة عىل االنتخابي السباق أمثلة من واحد َمثل مجرد هو
خطب إذا فيها، ليظهر مناسبة يختلق أن اآلخر عىل كان التلفزيون يف هذا ظهر إذا شرياك،
قد الفرنسية الديمقراطية أن أعتقد ال حالة يف والدولة الحكومة واالثنان: ذاك، خطب هذا

أبًدا. شهدتها
أي أفريقيا، إىل رحلتي من عدت قد واحد بأسبوع باريس إىل الذهاب قبل كنت
بعد األول، العالم قلب إىل الخامس ربما أو الثالث العالم ِقبل من أنتقل نفيس وجدت فجأة
قلب يف أتحرك ذا أنا ها أفريقيا، قلب يف الطيبني البسطاء املساملني والناس والخشونة الغابة
العشوائي عنفوانها بكل الغابة ونباتات وبرفانات، عطًرا ينفث ناعم بمخمل باريسمحاًطا
محدِّقة األوراق دقيقة نباتات الحمامات، داخل وحتى الغرف، يف ووضعت استؤنست قد
أنت تدفع أن النهاية يف وعليك الكوافري، عند شعرها يقود التي الصغرية الكانيش كالكالب
فدفعت متوسط مطعم يف الغداء عىل أصدقائي أحد عزمت والجمال. األناقة هذه ثمن كل
نحن نذهب للوجبتني، ثمنًا مرصيٍّا جنيًها ٤٥٠ يوازي ما أي دوالر ٢٠٠ حوايل فرنك ألف
ودمائنا. عرقنا ُحر من التقدم رضيبة فندفع الثالث العالم وأسعار بمهايا األول العالم إىل
ولكن باريس، وبني مقديشيو أو ممباسا أو السالم دار بني هائل الفارق طبًعا
الجو يف موجودة تكون قد وجهنم ونقاء، طيبة أكثر أفريقيا قلب يف الناس إن صدقوني

هناك. األسعار يف هي الحقيقية جهنم ولكن
ساعة. ٢٤ ملدة لندن عىل أمر أن عيلَّ وكان األسبوع وانقىض

أسبوعني. أبقى أن القدر شاء ولكن
ملاذا. أدري لست
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الغوغائية من نوع تسلل بحيث كله العالم يف حدث قد كبريًا تغيريًا أن إيلَّ يخيَّل ولكن
اآلن غريها السبعينيات وأوائل الستينيات يف مثًال لندن املعمورة، أنحاء كافة إىل الحديثة
التغري أعراضهذا كانت فقد مستشفى حجرة أو فندق حجرة أكانت سواء حجرة يف تماًما،
التجارية القناة أو يس بي بي سواء الربيطاني والتليفزيون التليفزيون، برامج يف واضحة
أنك وتحس الحرة، واملناقشات واملعلومات والثقافة اإلمتاع يقدم تماًما محرتم تليفزيون
حائًرا بأكمله أسبوًعا ظللت قصوى. لرضورة إال فيه قناة أي متابعة ترتك أن تستطيع ال
برامج تقريبًا كلها فإذا ناضج إنسان بعقل يليق برنامج عن أبحث األربع قنواته بني
أناًسا تستضيف أو مضحكة برامج كلها الطلبة، أو األطفال إال يشاهدها أن تستحق ال
املرصيني، نحن مثلنا والتمثيل الضحك يحبون قوم واإلنجليز عليهم، تضحك أو يضحكونك
السبعني يناهز وكان الطب كلية يف الترشيح علم أستاذ «ديري» األستاذ أن أذكر بالسليقة،
كان الربيطاني زميله اكتشفها حني آمون عنخ توت جثة عىل كشف الذي وهو عمره من
املدرج إىل العظمي والهيكل والسيقان األذرع يحمل املدرج فرَّاش كان فقد مضحًكا؛ رجًال
كالعادة به وإذا الترشيح، عن حقيقية محارضة سيعطينا املرة هذه «ديري» أن ونعتقد
عن طرائف رواية ويف العليا، والشمبانزي القردة تقليد يف املحارضة أرباع ثالثة يقيض
لنا فيقول الترشيح أما األدغال، ويف أفريقيا يف حياته وقصصمن األنواع، يف داروين نظرية
العضالت عالقات واحفظوا البرشي الجسد حوا رشِّ اذهبوا املرشحة ويف الكتب يف إنه ببساطة
هذا. ألقنكم أن أستطيع ال محارضاتي يف فأنا وتصوروها واألعصاب والعظام واألوعية

اإلنجليزية؛ الطبيعة أنها اكتشفت ولكني نوعه، وحيد «ديري» األستاذ أن أتصور وكنت
ويضحكوا. يضحكوا أن إال الحياة يف شيئًا يفعلوا أن يريدون ال وكأنهم يبدون أناس فهؤالء

األربع. القنوات يف الهلس برامج كثرت وهكذا
العرب ضد بخبث موجهة قناة الرابعة، القناة وبالذات أصبحت، أنها واألدهى بل
ضد العنرصي التمييز تجعل أن تريد هذا تدبِّر التي العقول وكأن بالذات، واملسلمني
منهم العرب وضد املسلمني ضد عنرصي تمييز إىل ينقلب ما فرتة يف ساد الذي اليهود
اإلسالمي، القمة ومؤتمر اإلسالمي، املؤتمر اسمها منظمات عن يسمع واإلنسان بالذات،
الحقيقي الرس أن ويرى االقتصادي، العرب ونفوذ البرتول، ونقود العربية الجامعة وعن
فال هذا ومع بالذات، البرتولية العربية النقود إىل مرجعه اإلنجليزي االقتصاد ازدهار يف
كديانة، فقط وليس برشي كجنس وللمسلمني للعرب املضادة الدعاية أمام كله لهذا أثر
أنهم واملضحك ومسلمني، كعرب إدانتنا لحساب هم يديرونها النقود منا يأخذون كبرش أو
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خبيثة نظر وجهة خالل من واملسلمني العرب باستنطاق خام، عربية بمادة هذا يفعلون
شيئًا. علينا يدَّعون إنهم أحد يقول ال حتى

ولكن لها، والتصدي لدراستها لندن يف أقيم قد مؤتمًرا أن أعتقد عنرصية حملة إنها
يحدث. لم لآلن حقيقيٍّا شيئًا

يحدث. أن آن وقد
األخبار عرض هو التليفزيون شاشات عىل له أنفعل الذي الصادق الوحيد اليشء كان
الفلسطينيني حتى كله العالم فاجأت ألنها ربما املحتلة؛ األرض يف الفلسطينية للمظاهرات
تصرب كالِجمال، صربها يف الشعوب أن مرة قلت وقد تلقائية، شعبية غضبة فهي الخارج يف
من املوت عقرة ويعقر الجمل يغضب كما فجأة ولكنها وراضية ساكنة أنها وتظن وتصرب

تفعل. يحيطونه،
الجزائر غضبة ومثل الربيطاني، لالحتالل ٤٦ عام مرص يف هنا غضبتنا مثل إنها
األذكياء أذكى ويسانده يحكمه كان لو حتى غاصب محتل ضد غضبة الفرنيس، لالحتالل

األقوياء. وأقوى
املحتلون يترصفه كان الذي الغبي الترصف نفس يترصف دائًما املحتل أن والكارثة
تُبقي ال التي الثورة والنتيجة، القاهرة، بالقوة الغضبة إخماد يحاولون تاريخهم، كل يف

تذر. وال
مواجهة يف رومي أو فرنيس أو إنجليزي أو إرسائييل أو أمريكي ذكاء هناك ليس
ال ذكاء، من أُوتي مهما برشي عقل أي يخمدها ال أبًدا الكونية، كالقوى فهي الشعوب؛
عهد إىل الهكسوس عهد منذ محتل أي فيه يفكر ما آخر وهو لها، الرضوخ إال يخمدها

إرسائيل.
الشيخ. فضيلة يا شكًرا –

إدريس. يوسف الدكتور األخ –
نعم. –

يحادثك. أن يريد الشعراوي متويل محمد الشيخ فضيلة –
وسهًال. أهًال –

مصدق. غري قلتها
مسافر أنني جميًعا لألصدقاء قلت قد كنت أن بعد املستشفى غرفة يف وحدي كنت
مكتب مدير الحناوي محمد العزيز والصديق الزميل هو الوحيد زائري كان ولهذا غًدا،
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نافع إبراهيم األستاذ وبني بيني االتصال حلقة أيًضا هو وكان لندن، يف الدويل األهرام
هو الحناوي محمد أن وفوجئت املحنة، يقاسمني أنه أحسست الذي التحرير رئيس
العزيز ضد سالح أي من مجرًدا خضتها التي النقابة معركة انتخابات أبطال أحد نفسه
األهرام تحرير ورئيس الدولة مرشح كان ووقتها السباعي، يوسف املرحوم والصديق
إىل يُضاف أن ذرًعا وضقت الكتاب، اتحاد ورئيس األفريقي األسيوي التضامن ورئيس

نقيبًا. نفيس حت ورشَّ هللا عىل فتوكلت أيًضا الصحفيني نقيب الصفات هذه
يوسف ضد أبًدا وليس كله النظام ضد معركة سأخوض أنني أتصور أكن ولم
الصحفيني يف الشجاعة الطاقات كل حشد قد مني املوقف هذا أن ويبدو بمفرده، السباعي
محمد وكان أنجح، أن لألسف أصدقائي من خذالن لوال فعًال كنت إنني حتى أكثرها، وما
من هاشم سهام الدكتورة مع وكان األوسط الرشق أنباء وكالة يف يعمل أيامها الحناوي
الحناوي محمد يل ذكر املهم، املوقف. هذا بسبب كثريًا أذًى وناال النتخابي املتحمسني أشد
عند السعدني محمود الظاهرة الكاتب مع العشاء عىل مدعوٍّا كان أنه زياراته إحدى يف
غادره وأنه ولنجتون بمستشفى يُعالج كان فضيلته أن عرفت وهكذا الشعراوي، فضيلة
وإذا الشفاء، بتمام وتمنياتي تحياتي أعمق فضيلته يبلغ أن منه فطلبت الصحة، موفور

واملعروف. الخري عمل إىل والسابق كرًما األكثر هو بالرجل
شاكًرا بها أتمتم عندي من كلمات إال هي إن مطلًقا حوار يَُدر لم األوىل الثواني ويف
منه أدرك أن أستطع لم إذ الشعر أبيات أصعب من أنه يبدو عنده من شعر وبيت محييًا،

خصام. هللا قدر ال أو انقطاع، بعد إال مودة ما الشعبي املثل من يفهم ما إال
الَخلق يحب ألنه الَخلق أحبَّه الشعراوي الشيخ فضيلة مثل كثري خري فيه رجًال إن
الرأي يف معه اإلنسان يختلف أن ممكن كهذا رجل عنده، بما عليهم يفيض أن ويريد
وشتان بأجر يخطئ أو أجران، له فيكون فيصيب يجتهد أن عليه منا وكل اجتهاد فالرأي
ال ما وهذا الدين هو كبري داعية أو ديني عالم أي اجتهاد فموضوع االجتهاَدين؛ بني ما
االجتهاد، أدوات من املتعلم املؤمن عند ما بمقدار إال فيه أجتهد أن أستطيع وال يمكنني
ونسمو نعيشها وكيف هذه للدنيا حياتنا مجال يف اجتهاد فهو الُكتاب نحن اجتهادنا أما
وتعاىل سبحانه هللا أمرنا والتي نملكها والتي والبرشية العقلية اإلمكانيات حدود يف بها

وطاقة. قدر أقىص إىل باستغاللها
والتضاد. التشابك يحدث ا جدٍّ قليلة أحيان يف

كالشيخ كبار علماء آراء يف حتى عندي ما أقول أن عيلَّ يميل كمسلم وضمريي
عليا درجات إىل رفعه يريدون الذين وُمريديه ُمحبِّيه بعض هذا يُغضب وقد الشعراوي.
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أو يريده الشيخ فضيلة أن أعتقد ال ما وهذا البرش، فوق يضعونه بحيث التقديس من
هللا معاذ باهلل رشك هو والالمناقشة التقديس درجة إىل إنسان أي رفع إن أبًدا، له يسرتيح
النبي العظيم. هللا صدق ﴾… إَِيلَّ يُوَحى ِمثْلُُكْم بََرشٌ أَنَا ََّما إِن ﴿ُقْل مسلم، أي به يأخذ أن
اإلسالم. علمنا هكذا برش. شخصك مثل الضعيف وشخيص برش شعراوي والشيخ برش

أذكره ال آخر شعر ببيت بادرني الشيخ لفضيلة واالمتنان الشكر كل أجزلت أن وبعد
بساطته يف الرجل وهكذا قضية، للود يفسد ال الرأي يف الخالف أن معناه ما منه أعي وإنما
يف وأنه له يدعو أن ضيوفه من يطلب وهو بالشفاء، يل يدعو أن منه أطلب وتواضعه
لدعاء حاجة يف البرش مثل مثله أن يدرك عارف وألنه عالم، ألنه نعم اآلخرين. لدعاء حاجة
مريديه بعض يف هي أبًدا الدائمة املشكلة الشيخ، فضيلة يف أبًدا املشكلة فليست اآلخرين،

له. الناس ومحبة السمه واملستغلني منه واملستفيدين
جميًعا. عنهم هللا وعفا هللا سامحهم
موالنا. يا وسؤالك ملكاملتك وشكًرا

واملعروف. الخري إىل سبَّاًقا كنت فقد
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نفس يف الكتابة عىل املرة هذه قادر أني سعيد وأنا الجديد، العام يف أخطها كلمة أول هذه
منذ الدقة وجه عىل سابقة، أعوام عرشة من أكثر خالل درجت فقد العام؛ بداية أسبوع
الشهر منتصف من ابتداءً االنخفاض يف العام مزاجي يبدأ أن عىل السبعينيات أواسط
أجد والطبيعة الصحة قمة من إنما، معقوًال، متدرًجا انخفاًضا وليس العام، يف عرش الثاني
عن نفيس تغلق درجة إىل اكتئابي يزداد مبارشة التايل اليوم ويف أكتئب، بدأت فجأة نفيس
منحدًرا االنخفاض يتسلسل وهكذا الطعام، حتى أو الحركة أو العمل يف سواء رغبة أي
يأخذ ما، حقيقي مرضجسدي ينتابني أن إىل حائط أعىل من السقوط كأنه ا حادٍّ انحداًرا
غري أنفلونزا ى، ُحمَّ به، يل ِقبل ال صداع أو املفاصل يف تُطاق ال آالم مرة شكًال، عام كل

مرور. أو سيارة حادث حتى أو كرس، البرش، لجنس معروفة
باآلخر، مرض ألي عالقة ال كأن تماًما، عادي محمل عىل الظواهر هذه آخذ كنت وقد
بعده. سيجيء الذي العام أو قبله الذي بالعام العام ذلك نهاية يف يحدث ملا عالقة ال وكأن
ثم، ومن نفسيٍّا، وأنني باملرة، عشوائية ليست املسألة أن إىل ينبِّهني التكرار بدأ أن إىل
القادم، العام بداية اقرتاب أو العام نهاية اقرتاب من تقريبًا املوعد نفس أمرضيف جسديٍّا،
امليالدية السنة رأس ليلة أقيض التوايل عىل سنوات لثالث أنني اكتشفت حني هذا حدث وقد
ويحتارون صون، ويشخِّ األطباء، ويأتي فرايش، يف راقًدا األقل عىل أو املستشفيات، أحد يف
لدهشتي ثم … ثم ا، جدٍّ أمراضخطرية إىل أحيان يف تشخيصهم ويصل بل التشخيص، يف
وكأني معاًىف سليًما أكون حتى الجديد، العام من األول ينقيضاألسبوع يكاد ما ودهشتهم
األيام والدقيقة، بالثانية تحسب، داخيل، مركبة كونية ساعة ثمة وكأن قط، مرضت ما
األول كانون من الثاني النصف خالل ما خفي منبه لها ويدق العام، مدار عىل والليايل
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التي الدرامية الصورة تلك عىل تتداعى، والنفسية االكتئابية العمليات وتبدأ (ديسمرب)
وصفتها.

وأعي أدركها بدأت حتى الحالة، تلك من أشفى كدت باألدق، أو شفيت أنني والغريب
حل لقد وأقول: ذاتيٍّا نفيس أحذر أبدأ حتى عام كل من األخري الشهر يبدأ إن وما بها،
لنفيس: أقول حتى تتبدَّى، األعراض بعض تبدأ إن وما فاحرتس. واملرض، االكتئاب موعد
واملرض، االكتئاب عادة منبه من جسدك وحذِّر املايض، العام يف حدث ما وتذكر، اكتشف
واستمر املرة. هذه تمرضني أجعلك ولن لك، تماًما متنبه أنا تحسه: قادم َعَرض ألي وقل
انتهاء حلول إىل أنتبه أن عندي عادة أصبحت حتى سنوات، بضع والكشف االنتباه هذا
يرتديها التي الدفاعية الفضاء» «بدلة يه أسمِّ كنت ما وأرتدي وألبس له، العدة وأتخذ العام

الرحلة. مخاطر وكل األكسجني، النعدام اتقاء الفضاء، رواد
وبالتايل أبًدا، أكتئب ال بدأت األخريتني السنتني بل األعراضتخف، بدأت فشيئًا وشيئًا

أمرض. ال
خطأ. هذا وكان

«مرض عادة نسيت قد األعراض، فيهما تزرني لم اللذين العامني بميض كنت، إذ
فجأة وجدت حني فقط، العام هذا إال مروًعا، كله هذا أذكر ولم العام»، وأول العام آخر
من األخري األسبوع يف أننا تبينت كثريًا تهت أن وبعد تهاجمني، األلم شديدة غريبة أعراًضا
لم إنسان، كل داخل املركَّبة الكونية العادة ساعة فإن نسيت، قد أنا كنت وإذا ديسمرب،
الرهيبة. املرض آلة تحرك تماًما املوعد ويف وتعمل، وتميض تدق باستمرار وإنها تنَس،

النفس لعلماء مشرتًكا مؤتمًرا أحرض املتحدة الواليات يف وكنت عام، ذات أني وأذكر
به، فإذا الكبار، األطباء الُكتاب ألحد يل يحدث الذي هذا ذكرت قد والُكتاب، واالجتماع
النفسية للمراكز خاضع الجسم يف املقاومة جهاز أن يخربني به وإذا يدهش، لم لدهشتي،
من يبلغ الخضوع وهذا لإلنسان، النفسية الحالة يف يؤثر ما لكل خاضع وبالتايل املخ، يف
الساعات، وربما واأليام السنني وبعدد الكوني، بالتوقيت التأثري هذا يرتبط أن حد الدقة
به الوعي هو العضوي الجسدي النفيس االكتئاب هذا من للشفاء الوحيدة الوسيلة وأن
وأنه حدوثه، لقرب الواعي العقل لتنبيه التنويرية اإلرادية اإلجراءات واتخاذ حدوثه قبل
أحيان يف إنه بل كثريًا، ويخففها الباطن، العقل عادة من التنبيه هذا سيغري بالتكرار،
بعقيل ألني، املرة، هذه ركبتي يف الحادة النقرسية اآلالم نوبة هاجمتني ولقد يمنعها،
تطاق، ال آالم يف السنة رأس ليلة قضيت وهكذا التنبيه، هذا عن غفلت أو نسيت الواعي،

العام. نهاية لقرب انتباهي عدم وعىل غفلتي عىل نفيس أذنِّب
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أعرفهم الذين الناس من ا جدٍّ فكثري هذا، له ويحدث حدث الذي وحدي أنني أعتقد وال
أعراض إىل كثرية أحيان يف ويؤدي الرهيب، السنوي االكتئاب من النوع هذا لهم يحدث
من واألمراض األعراض وكانت هللا قدر ال يحدث لم إذا منها يشفون عضوية، مرضية
لنهاية املحددة الزمنية الفرتة مرور بمجرد منها يشفون الوفاة، إىل تؤدي بحيث الخطورة

العام. وبداية
أو حلَّ كلما اإلنسان، لدى ترتبَّى مرضية نفسية عادة أنها اعتقادي ففي السبب أما
الخوف فيه، يحدث قد وما الجديد القادم ذلك من الخوف من جديد، عام حلول اقرتب
الخوف فليس اآلن، كلها البرشية مرض أصبح الذي العضال املرض ذلك املستقبل؛ من
قد وما املستقبل وعىل من الخوف هو األخطر، ولكن يقلقنا، الذي فقط هو الحارض من
الجسدية األعراض إىل يؤدي ثَم ومن واالكتئاب، والتوتر القلق يسبب الذي ذلك فيه، يحدث
ليست الوقت نفس ويف كذلك، الحقيقة يف ليست وهي أمراًضا، نسميها التي واألمراض
عىل أو األمراض كل أن ثبت قد إذ حقيقية؛ أمراض ولكنها عصبية أو كاذبة أو نفسية
حتى أو املال أو األوالد أو النفس أو الذات عىل القلق وسببه نفيس سببه منها ٪۹۹ األقل

املوت. أو املرض من الخوف
عىل أو طيبون، وأنتم عام كل علميٍّا، أقولها املرة وهذه العام، وجاء إذن العام ذهب

عام. كل وبداية نهاية يف تصيبكم التي باالكتئابات وعيتم وقد عام كل أصح وجه
بالفرحة ونستبدلهما والقلق، الحزن نستبعد لكي الوحيدة الطريقة هي تلك إذ

والسعادة. والتفاؤل
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عاصمة أي يف تراه أن يمكن ال بيشء يفاجأ أن بد ال قصرية ولو غيبة بعد القاهرة إىل العائد
واملطربني واألفالم املرسحيات عن اإلعالنات من الكبري الكم هذا هو املشهد العالم، يف
عن أيًضا إعالنات تجد الخارج يف اللهو، وكازينوهات وأماكن والراقصات واملطربات
الكربى واملؤسسات الرشكات عن إعالنات من ا جدٍّ ضئيل جزء ولكنها واملرسحيات، األفالم

الدولة. تلك تنتجها التي والبضائع
الفرتة هذه يف إنتاجنا أهم أن هذا فمعنى اإلنتاج، لنوع كمقياس اإلعالنات أخذنا وإذا
«بعيًدا وهو األهرام يف الثانية الصفحة عنوان أقرأ حني رسي يف أضحك أنا ولهذا اللهو، هو

العمل. يف النفس قطع درجة إىل منهكون فعًال وكأننا العمل» عن
يجيش عما يعرب إنما السينما أزمة حول صحفنا يف ويدور دار الذي الكثري والكالم
دور كان وإذا السينما، فن وهو بالدنا يف عليه املفرتى الفن هذا تجاه جميًعا نفوسنا يف

السينما. عىل اآلن كالمنا فلنقرص بالرضورة قادًما املرسح
ونجوم، وعمال استوديوهات تشغيل املشكلة، ليست هذه هنكرة، أو تجارة أو صناعة
معلباتنا مصانع أحد أن فجأة اكتشفنا إذا فنحن مشكلتي؛ أو مشكلتكم هذه ليست أيًضا
وأن املصانع نشغل أن علينا ألن ننتج نظل أن يمكن فال مسمومة، أغذية َعْمد وعن ينتج
تنتجه الذي نفس الدواء تركيب ومراقبة ملراجعة عليا هيئة لدينا نحن وكما الصناعة، تروج
واألغذية الدواء مشكلة من رأيي يف أهم أصبح قد ما تفحص أن أوىل باب فمن مصانعنا،
ضمري يشكِّل الذي األمني بالغذاء أسميه ما أو والثقايف، الروحي الغذاء مشكلة املحفوظة،

الحياة. يف قيمته وبالتايل وُمثله وِقيمه اإلنسان
اسمها، أذكر أن أحب ال مرصية أفالم بضعة األخرية األسابيع يف أشاهد أن يل أتيح لقد
وعقدة قصة فيه فيلم كل رأيت، ما وأتأمل البيت إىل أعود كنت أراه كنت فيلم كل وعقب
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لم أفالمنا مشكلة ولكن صحيح، هذا شيئًا يقول أن يحاول فيلم كل صحيح، هذا ومشكلة
من ا جدٍّ كثريًا أن الحقيقية املشكلة تعالج؟ ماذا أو كاتبها؟ من أو قصتها؟ ما هي: تعد
ب«التوابل» األيام هذه السينمائيني بلغة يسمونه ما املواقف ومن القصة عرض تفاصيل
ماء أنها يجد الفاحصلها التوابل هذه يف ن املتمعِّ ولكن املتفرج، شهية لفتح ومفروضأنها
من كبري بقدر تحظى املرأة وألن إنسانيته، من اإلنسان ويجرد القيم، أصلب يذيب كاٍو نار
فيلًما يتوىل الكاوي املاء هذا فإن للشباك، مصدًرا باعتبارها السينمائيني أصدقائنا اهتمام
«آسف مخ غسيل عملية يتوىل مشهد؛ وراء ومشهًدا تفصيلة، وراء وتفصيلة فيلم، بعد
أخطر هو وهذا — ولكن ورجالنا وسيداتنا لشبابنا فقط ليس كامل، مخ» توسيخ أقصد
أولئك وصبياننا وأطفالنا الصغريات فتياتنا هو الرئييس السينما جمهور — املوضوع يف ما
هذا، النار ماء وجه يف بالوقوف تتكفل قد التي القيم بعض نواة لديهم تتكون لم بعُد الذين
عملية تتوىل األرسة كانت صحافة، أو إذاعة أو تليفزيون أو سينما هناك يكن لم حني زمان
جهاز تكوين هي الرتبية البعض، يعتقد قد كما التأديب هي ليست والرتبية «الطفل» تربية
أجهزة فإن اآلن أما الجهاز. هذا تكوين عىل مساعدته األقل عىل أو للطفل، داخيل ضمريي
بالطبع وألنهم الرتبية، عملية من ٪٩٠ األقل عىل يتولون الطفلة أو الطفل وأصدقاء اإلعالم
ا، جدٍّ الخطرية األجهزة هذه من وينقلونها الخربة هذه يستوردون فأنهم الخربة لديهم ليس
وخطريًا عامليٍّا أصبح املرض إن العربية بالدنا أو املصابة هي مرصوحدها إن أقول ال وأنا
والحلقات، األفالم «صدَّقت» الجديدة األجيال فإن أمريكا، يف مثًال الجريمة ألفالم ونتيجة
والسينما. التليفزيون يف بالطبع والربكة تماًما عادي يشء وكأنه اإلجرام تزاول وأخذت

يف تلميذة أمر لويل خطابًا أقرأ فعًال، عجيبة حكاية أقرأ وأنا كله ذهني عىل مرَّ
أعوزتها إذا «ليوصلها» الخاصة عربته رجل أي مع تركب أن يف حقها أباها تناقش إعدادي
فيها كتب صباحية زميلة له وأحرضت أرسعت يناقشها، أن أبوها حاول وحني املواصالت،
اآلداب بوليس ضابط رأي به ه يسفِّ الذي رأيه، «الخاص» «عموده» يف الصحفيني أحد
عندها نتوقف أن بد ال مسألة الخاصة العربات يف الفتيات ركوب مسألة أن أعلن الذي
واختالط — منهن الصغريات وبالذات — الفتيات عىل جناية أكرب هذا يف ألن ونمنعها؛ بل
تفكريًا يفكر بأنه الضابط الصحفي الزميل ذلك اتهم بالهاويات، واملحرتفات بالنابل الحابل
هي «شغلته» التاكيس فسائق كربى مغالطة هذا يف وبالطبع التاكيس، سائق وأن رجعيٍّا
هللا، لوجه هذا يفعل يكون ال ربما فتيات أو فتاة يركِّب الذي الشاب أو األفندي ولكن هذه،
أخرى، ألسباب هذا ستفعل كبرية نسبة هناك قطًعا العيش، أكل أجل من أو املشكلة لحل أو
الرجال، أكوام وسط نساؤنا تنحرش حيث سوءًا تقل ال األوتوبيسات يف املشكلة أن وصحيح
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نسائنا ألجساد احرتاًما معه أقرتح مما فرًضا، التكدس يفرضه الجبان الجنس وحيث
األوىل الدرجة حكاية نلغي أو للرجال، وأخرى للسيدات بأكملها أتوبيسات تخصص أن
والنصف األمامي الباب من إليه يصعدون للسيدات األمامي األتوبيس نصف ونجعل تماًما،
أشد أتوبيساتنا يف يحدث فما الخلفي، الباب من ويهبطون إليه يصعدون للرجال الخلفي
السيطرة اإلنسانة أو اإلنسان يُفقد فهو ومرسحياتنا؛ أفالمنا من والرجل املرأة لنفس دماًرا
ورغًما وبالحياء، وبالقوة، ولكنه، ويغضب، مرة يُستباح وقد مباًحا، ليصبح جسده عىل
وجسدها إرادتها بني الوصل نقطة قطعت إنسانة املرأة من ويجعل اغتصابًا يغتصب عنه

انتهت. فخالص،
«رجعي» إنه بقولها أبيها عىل ردت فقد وابنته، األب بني دارت التي املناقشة إىل نعود
الصحفيون إذن بالرجعية االتجاه هذا واتهم هذا كتب قد القلم صاحب الصحفي دام ما
هذه و«يربون» «يعملون» الذين هم واملخرجون املرسحيات ومقتبسو السيناريو وُكتاب

الجديدة. األجيال
(يعني إعدادي يف التي البنته؟ يقول ماذا الصحفي الزميل ذلك أسأل أن أريد وإني
الخاصة؟ عرباتهم يف الرجال مع الركوب «حق» منه لتطلب جاءت إذا سنة) ١٢-١٣ سنها
هذا؟ منه يطلب السن هذا ويف الولد ابنه جاء لو إنما ابنته أقول ال بل سيوافقها؟ هل
يف كلها؟ حياته فيفسد عليه يقع قد جسدي اعتداء وبني بينه حال ألنه بالرجعية ويتهمه
أب أنه هذا فمعنى األهرام، بريد إىل برسالته األب هذا يرسل أن كثريًا ضايقني لقد الواقع
فإن وباملناسبة معها، املوقف «يحزم» لم املشكلة، البنته يرشح لم دوره، يزاول ال عاجز
بعض يف وسيلة أنجح أنها ثبت بعدما الرضب عقوبة أعادت إنجلرتا يف التعليم طرق أحدث
كثريًا؛ قبضته «رخرخت» املرصي األب ولكن فعًال» أخطأ أنه الطفل «يدرك ألنه األحيان
حياة إىل متوثبة واألجيال االقتصادية، األرسة بمطالب مثقل وهو تماًما صعبة فالحياة
األجيال ع وتشجِّ الوتر هذا عىل ترضب ودنه» «عىل واملرسحيات واألفالم واستمتاع، رفاهية
مخلفات من أصبحت نفسها األرسة وكأن «القديمة» العقليات عىل الثورة عىل الجديدة
ستحمله كالم وهذا إنسان، لرتبية مناخ أهم وستظل كانت أنها حني يف البغيض، املايض
لعبة تجرب أن تريد التي الطفلة تلك مثل «رجعي» كالم أنه عىل الجديدة األجيال بعض

إيه؟) عىل مستعجلة شوية. بدري لسه (مش سياراتهم. يف الرجال مع الركوب
الحب منع وليس الجسدي االمتهان منع أو الضمري أو السلوك عن الحديث وكأنما
أو منطق أي من التحلل أقصد االنحالل، أقول وال التحلل هو التقدم وكأن رجعية، مسائل

ارتباط. أو قيمة
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تقصد. أن دون أو تقصد وهي سواء أفالمنا من كثري قالته هذا؟ قال من
أجل رجعية؟ أي مهني، عقيل تخلف أي قذارة، أي وبناتنا، نسائنا لكرامة امتهان أي
والتي السنني آالف خالل عقله إىل اإلنسان أضافها التي الحضارية القرشة تشل رجعية
بؤرة هي بل كرامته، من جسده كرامة وأن وجسده، نفسه يحرتم أن أثنائها يف تعلَّم
أوًال، نفسه حق يف املرأة أو الرجل يرتكبه أن ممكن عمل أبشع جسده بيع وأن كرامته،
قيمة أي معنى وما تبقى؟ قيمة فأي االستهانة هذه قلت كما بجسده، استهان إذن فهو

قيمة؟ بال جسده كان إذا

112



«بالنوايا»؟! القتلة أينمجيع

والحكومية والحزبية واالجتماعية السياسية نواحينا لكافة األخرية الفرتة يف تأميل بي أدَّى
هي فيها شك ال التي األوىل الظاهرة غريبتنَي، ظاهرتنَي أمام متعجبًا أقف أن إىل والشعبية
عاًما الخمسني طوال األقل عىل — مثيل له يحدث لم بشكل الدينية الدعوة نربة ارتفاع
األعماق إىل واصًال جميًال هادئًا طبيعيٍّا رسيانًا حياتنا يف يرسي الدين كأنما — املاضية
اإلمام املرحوم بها قام التي تلك بالدين أكثر تمسك إىل الدعوة حتى ويرس، وحب بسهولة
جاذبية يملك الرجل وكان والفعل، القول وجميل والحسنى باللني تجري كانت البنا حسن
أني وأذكر الوقت، ذلك يف أمثايل من الصبية وحتى والشيوخ الشباب حوله تجذب كبرية
رجل — الصالة بعد — قام حني الرشقية، يف بقريتنا الرئييس املسجد يف الجمعة أصيل كنت
الساعة قرابة فينا يخطب الطربوشوظل ويرتدي جميلة سوداء لحية ذو العمر متوسط يف
من املصلون ويخرج ينتهي كاد وما قريتنا، يف املسلمني لإلخوان شعبة تكوين إىل داعيًا
من ومنهم باملقر تربع من منهم حوله، يتقاطرون الناس من كبري عدد كان حتى املسجد
عىل ربت ذلك، منه طالبًا االنضمام أنا حاولت وحني الدعوة، عن مسئوًال يكون بأن تربع
دخلت الحني هذا وبعد املنضمني، هللامن شاء إن وتكون تكرب حتى قليًال انتظر وقال: كتفي
وتزدحم يحرض، وحني حني كل بني كان الثانوية، الزقازيق ثم الثانوية دمياط مدرسة
صفراء كتب من اإلسالم عن لهم يقرأ ال اإلمام إىل اإلصغاء يريد بجمهور الكبرية القاعات
آرسة معارصة بلغة اإلسالم عن يحدثهم وإنما الجمعة، وخطباء املساجد أئمة ككتب بالية
ويف أميته، أو ثقافته درجة كانت مهما مسلم كل نفس من تقريبه حد إىل اإلسالم ط تبسِّ
الرئييس املكون باألصح أو األساسية تفكريه مكونات من يصبح حد إىل قه تعمِّ الوقت نفس
يؤدي وشعبنا ٤٨ عام إىل شبابي إىل صباي ومن الخالق، الناسومع مع وحساباته لتفكريه
ويُخرجون ويصومون يصلون الناس باإليمان، عامرة قلوب من النابعة الدينية واجباته



العربي اإليدز

استطاعوا إن البيت ويحجون هللا، رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن ويشهدون الزكاة،
وإنما ميكانيكية، أدائية بطريقة هذا يفعلون يكونوا لم يشء، كل يكن لم هذا ولكن سبيًال،
النبيلة، اإلسالمية باألخالق عميق إيمان من الظاهر الجزء سوى ليست األركان هذه كانت
من نعيم يف نحيا الحقيقة يف كنا وعقابه، بثوابه واإليمان هللا تقوى عىل املبنية والترصفات
طول عىل املسلمني اإلخوان فكرة انترشت وهكذا السمح، اإلسالمي والطبع الحق اإليمان
العددية الكثرة تلك بدأت أن إىل األخرى، واإلسالمية العربية الدول يف وحتى وعرضها البالد
كلية يف الوقت ذلك يف كنت مجيًدا، وطنيٍّا دوًرا تلعب بأن اإلخوان قيادات تُغري املهولة
مقاومة يف جديٍّا يفكر ٤٨ حرب فشل بعد الوطنية، الحركة شباب من كثري وكان الطب
واستُشهد املعركة يف بالدخول املسلمني» «اإلخوان وبادر اإلنجليز، ضد القتال يف مسلحة
الجيش ضباط من آخر عدد بجوار والجامعة الطب كلية يف أصدقائي من الكثريون منهم
اصطدام أو املسلمني، باإلخوان واصطدامها الثورة قيام من كان ما كان ثم والرشطة،
اعتُقلت أني حظي حسن من وكان أفرادها، من آلالف ُفتحت التي واملعتقالت بها اإلخوان
أنا اتُّهمت زعبل وأبو القلعة سجون عىل جولة وبعد بقليل، املنشية حادث قبل اآلخر، أنا
مرص سجن إىل ونقلونا زعبل» «أبو يف املعتقلني بإثارة «الطبيب» البسيوني حمزة وزمييل
مسجون مائتي ليسع مبني عنرب يف اإلخوان من معتقل بثمانمائة «ج» عنرب يكتظ كان حيث
وكبار صغار شبان له تعرض عما ناهيك اإلخوان، بني السل وباء تفىشَّ أن وكان فقط.
اإلسالمي املفكر إعدام أبرزها كان وإعدام بل وتعذيب، وتنكيل، رضب من منا مرأًى عىل
عودة القادر عبد املرحوم هو الرجال من قابلتهم من أعظم من وواحد قطب سيد الكبري

آخرين. مع
مع واحد سجن يف عام من أكثر دامت التي الغنية التجربة تلك سأكتب ما ويوًما

املسلمني. اإلخوان قيادات
مجالها. اآلن هذا وليس

نمت السبعينيات فرتة ففي اآلن، األمور إليه صارت عما للحديث هو املجال ولكن
نقود مع والهجرة، التكفري وبقايا الرسي الجهاز بقايا من أخرى، حركات بل حركة،
اقتصادية قوة وأصبحوا وربحوا العربية البالد إىل هربوا الذين املسلمني اإلخوان من توافرت
وصلوا ولكنهم الحسنة واملوعظة الدعوة ليس جميعها الحركات تلك هدف وكان ضخمة،
الدعوة تلك تأخذ ولم الحكم، عىل يستولوا بأن إال ملرص إصالح ال أنه يتزعزع ال اقتناع إىل
الرشيعة تطبيق هو لها شعاًرا اتخذت وإنما االتهامات، لها هت ُوجِّ وال رصيًحا مباًرشا شكًال
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بتطبيق أخذنا إذا ألنه هم؛ يحكموا أن الحال بطبيعة طياته يف يحمل شعار وهو اإلسالمية،
هذا ف تكشَّ ثم بها، املنادون هؤالء هم بها والحكم بتطبيقها واألوىل فاألجدر الرشيعة
الشعار ذلك وأصبح اإلسالمي» «الِحلف يف الجماعات تلك دخلت حني وأكثر أكثر الشعار
وهو سواه معنًى من هناك ليس واحًدا معنًى يحمل الحل» هو «اإلسالم الغامض الجذاب

بالحل. املنادية الجماعات لهذه الحكم
باملرة، عليه غبار ال يشء حزب، أي يطلبه وأن الُحكم، الناس من جماعة أي تطلب وأن
فهذا مناقشته ممكن محدد إسالمي وبربنامج علنية، بصفة هذا يحدث أن ألطالب إني بل
اإلسالم ما جماعة أو ما حزب يحتكر أن هي الحقيقية املشكلة ولكن دستورنا، كفله حق
الدين عن وخارًجا كافًرا يصبح يوافقهم ال من إن بحيث وشموله، واتساعه عظمته بكل

املحمدية. والرسالة
املسلمني باإلخوان اصطدمت حني الستينيات يف املرصية الدولة أن بلَّة الطني زاد ومما
يف الدينية األحاديث من فأكثرت قشيب إسالمي ثوب يف — الدولة — هي تبدو أن أرادت
أن أمل عىل ساعة والعرشين األربع طوال تذيع دينية محطة وأقامت والتليفزيون، اإلذاعة
تثب أن ممكن تنظيمات يف تتجسد ال التي «العامة» اإلسالمية الدعوة بهذه الناس ينتهي
كبري جسد ثمة كان الثمانينيات إىل وصلنا حني وهكذا الدولة، نظام تقلب أو الحكم إىل
اليشء بعض متأخًرا تحرك قد آخر جزء بينما الدولة رئيس منه جزء واغتال تشكَّل قد
هذا يزال وال والجنود، الضباط من كبرٍي عدٍد بحياة وأودى أسيوط، محافظة عىل واستوىل
تُظهر بداية إال أحمد محمد ومكرم باشا أبو حسن أحداث وما ويحتشد، يتمدد الجسد
من أو االقتصادية الناحية من سواء األمان أو األمن حفظ عىل القادر غري بمظهر الحكومة
ملا التصدي أو النظام عن الدفاع يف يفكرون من قلوب يف الرعب وترسل األمنية، الناحية

إرهاب. من يحدثونه
وعىل األزياء وعىل املساجد عىل املستمر الزاحف االستيالء بدأ الوقت نفس ويف
ساعات عز يف واملؤسسات الحكومة دواوين إن حتى العمل وأمكنة الحكومية، املؤسسات
كل أن حني يف الظهر صالة ألداء الساعة عن تقل ال ملدة تماًما التوقف عىل تُجرب العمل
وال األقل، عىل بساعة العرص أذان قبل فيها العمل ينتهي الحكومة ومصالح العام القطاع
وحاجاتهم املسلمني، مصالح ترك عىل ينص واحد قول السمحة اإلسالمية ديانتنا يف يوجد
إلصالح العام القطاع يف العمل أماكن أحد إىل مرة ذهبت ولقد جماعة، الصالة أداء بزعم
القرآن، يقرءون عرشة الحادية الساعة منذ جالسون رمضان يف بالعمال فإذا السيارات
يقرءون وظلوا واحدة، كلمة لهم يقول أن يستطيع ال أحًدا فإن ذلك يفعلون داموا وما
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من يقرب ما جماعة الصالة إقامة شعائر واستغرقت الظهر أذان حتى الكريم القرآن
حديث يسمى ما اإلسالم (أيف الظهر حديث عليهم يلقي أحدهم وقف بعدها الساعة،
عىل قارب قد كان العمل يوم ألن يغتسلون وبدءوا الواحدة الساعة بلغت أن إىل الظهر؟!)
وللعامل للموظف العمل أوقات متوسط يكون أن أبًدا املستغرب من فليس وهكذا االنتهاء،
ساعات عرش عن يقل ال عمل إىل تحتاج التي بالدنا يف اليوم يف دقيقة ٢٧ هو املرصي

ونلبس. نأكل أن فقط لنستطيع
أداء بزعم املارة يمنعون األرصفة عىل البوابون واستوىل امليكروفونات انترشت وهكذا
سبحانه هللا فإن ضمائركم يف هللا اتقوا ناس يا يقول أن يستطيع أحد وال جماعة، الصالة
يغادر ال مسلًما وجد حني ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن املشهورة والحادثة اْعَملُوا﴾ ﴿َوُقِل قال: وتعاىل
أخاه أن معناه ما الرسول فقال أخوه. قالوا: عليه؟ ينفق من فسأل: هللا عبادة بزعم املسجد

منه. خري
امليكروفونات. إسالم نسميه أن يمكن ما انترش

يغضب ما كل عن والكف للضمائر وإحياء للقلوب عمار هذا يتبع أن مفروًضا وكان
أبعد إىل الضمائر فسدت امليكروفوني الضجيج هذا مع أنه والغريب العجيب ولكن هللا،
واغتصاب العمرة، بزعم والتجارة والتهريب والرشوة الرسقة وانترشت الفساد، حدود
الجماعي. النفاق وساد ى تخفَّ قد والفسق الجار، أو الغري ملساعدة التام واإلهمال الخلوات
اشرتك جماعي غش أكرب عملية قامت حيث الحسينية إىل فليذهب يصدقني ال ومن
الحسينية يف إيقافه، عن البوليس قوات وعجزت املراقبني وبعض األمور وأولياء الطلبة فيها
والفجر واملغرب والعرص للظهر — مًعا — تؤذن ميكروفونات ذات كلها مساجد عدة
املأل وعىل علنًا هكذا فيه يبدو الذي الوقت نفس ويف والُخطب، واملواعظ باألحاديث وتحفل
غش «من يقول: الرسول أن مع بالغش تمتلئ بها إذا والصفاء، باإليمان عامرة القلوب فإن
الجماعية العلنية الظاهرة هو الغش كان وإذا اإلثم، اقرتاف يف والتبجح منا.» فليس أمتي

ودواٍه. آثام من الفردية النفوس به تحفل أصبحت بما أدرانا فما
باملدافع رأي ذي صحفي كاتب عىل االعتداء وبالذات املأساة من األخري للفصل ونأتي
أي بربكم؟ العمل هذا يف شجاعة أي الجسد، يف يتفجر الذي دمدم ورصاص الرشاشة
شجاعة هي هذه هل سيارته، يقود أعزل إنسان عىل املدمدمة النار أطلق أن شجاعة
يف إمرباطوريتني أقوى إمرباطوريتني واجهوا الذين هم الشجعان املسلمني إن املسلمني؟
اإلسالمي العرص طوال أما عليهما، وانترصوا بدائية بسيوف بالسالح، مدججتنَي العالم
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من ِفرق من إال هذه االغتيال عمليات تحدث فلم اإلسالم من قرنًا عرش أربعة وطوال
بالحشيشويصنع يخدرهم قائدهم كان إذ الالتينية؛ أساسان كلمة منها اشتقت الحشاشني
منشقة جماعات بضع وإال الناس، بقتل ليغريهم األرض عىل العني الحور فيها جنة لهم
يعرف فلم الدافق العظيم اإلسالم نهر أما وغريهما، والزنج القرامطة مثل وامللة الدين عىل
والحق حق دين اإلسالم إن «الجبن.» من متأسف «الشجاعة» من النوع هذا أمثال أبًدا
اإلسالم شجاًعا، األصل من صاحبه يكن لم لو حتى واملواجهة الشجاعة اإلنسان يُكسب
الكتاب أصحاب ضد أبًدا وليس امللة، عن الخارجني وضد الكفار ضد وجهاد تضحية دين

الرأي. يف يختلفون قد الذين باملسلمني بالك فما
فقد تماًما؛ نفسك عن وارَض الُعزُّل قتل حاولت الذي «البطل» أيها جفونك ملء نم
يمليه ما أديت الحقيقة يف أنك حني يف إيمانك، عليك يمليه ما أديت أنك لنفسك صورت

ُجبنك. عليك
واللواء واملنار اإلسالمي والتحالف املسلمني اإلخوان جماعات ا حقٍّ الشجعان أولئك أما
العلماء، كبار وهيئات ومساءً صباًحا أصواتهم تجلجل الذين الدعاة وكبار اإلسالمي
نفسها تسمي التي باالتجاهات تحفل التي األطباء ونقابة واملفتي األزهر شيخ وفضيلة
يسلطون الذين أولئك أما والوعاظ املساجد خطباء أما املهندسني، نقابة وكذلك إسالمية
أجل من الكفاح لتعاود النوم من قسًطا تأخذ أن تريد التي املرهقة آذاننا عىل امليكروفونات
يعنيهم ال األمر وكأن صامتون صامتون فهم هؤالء كل أما التايل، اليوم يف وأمتها أوالدها
حديث. يحتوه ولم قرآن به ينزل لم الذي الجبان الفعل هذا يف بالصمت رشكاء كأنهم أو
يسمون من أيدي عىل غريبًا الحقيقي اإلسالم أصبح لقد يقول أن عذر لإلنسان أليس

اإلسالمي؟ والتحالف اإلسالمي والحل اإلسالم دعاة اآلن أنفسهم
دمدم؟ برصاص القتل إزاء «بالنوايا» القتلة جميع أين
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وأقول وأصرب املنكر هذا عىل أصرب ظللُت لقد بُد، منه ليس مما بدَّ ال إذ هللا؛ إىل أمري
والجامعية األكاديمية والتقاليد العلم حظرية إىل ويعود حاله وينصلح سيتوب فاعله إن
يظل أن إال يأبى ولكنه وُطرق، نُظم من العلمية األوساط عليه اصطلحت ما ومختلف
الدكتور ظاهرة هو املوضوع حقيقة، وأي علم أي إىل بصلة تمت ال التي طريقته يف سائًرا
االحرتام، شديدة محرتمة طب بكلية الجراحة وأستاذ واألمعاء الرشج جراح شفيق أحمد
كأستاذ بتوقيعه جرائدنا يف ينرشها التي الصحفية املقاالت كانت إليه نظري لفت ما أول
مثلها عامة، مواضيع طبية، غري مواضيع عن تتحدث كانت تقريبًا، وكلها الطب، كلية يف
فنستفيد أحيانًا مستواها يرتفع والتي جامعاتنا أساتذة ينرشها التي الرأي مواضيع مثل
غري العادي القارئ ورأي معلومات مستوى إىل أحيان يف وينخفض قصوى، فائدة منها
ورغم ذاكرتي، يف اسمه علق تلك، ملقاالته نرشه كثرة من املهم خاصة، نظر بوجهة املسلَّح
أقول كنت أني إال القراء، من كثري وعند عندي ما إىل جديًدا تضيف تكن لم مقاالته أن
وال العامة، املواضيع بهذه الرشج جراحة يف أستاذ يهتم أن جميل، ليشء إنه وهللا لنفيس:
تخصص الرشج فجراحة استخفاًفا؛ الرشج جراحة كلمة أستعمل أنني القراء من أحد يظن
مخصص لندن مستشفيات أكرب من مستشفى إن بل الجراحة، تخصصات من تماًما خطري
أو لالستخفاف كمادة اإلنسان يستعمله ربما اإلنسان، أجهزة من الجزء ذلك لجراحة كله

الطب. فروع من خطري جد فرع ولكنه للفكاهة
الطب، يف نوبل لجائزة مرشح شفيق أحمد الدكتور أن فجأة، قرأت، يوم وذات
الجراح كان لو حتى للجراحني الطب يف تُمنح ال نوبل فجائزة قليًال؛ استغربت والحقيقة
من ورئتني قلب أول نقل الذي يعقوب مجدي أو برشي، قلب أول نقل الذي «برنارد»
أي أو الطب» «نظرية يف لالكتشافات تُمنح الطبية نوبل فجائزة بنجاح؛ طفل إىل طفل
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فلمنج الربيطاني الطبيب ُمِنحها مثلما البرشي بالجنس معرفتنا تطور يف يُحَرز تقدم
أنواع وهي وسرتبنوميسني، بنسلني من الحيوية املضادات تقتلها الجراثيم أن «الكتشافه»
أقىص كان إذ قبًال؛ موجودة تكن ولم امليكروبات تقتل أنها اكتشف الفطرية النباتات من

الكيمياوية. «السلفا» أدوية هي امليكروبات به نقاوم ما
نعرفه. ال الطب يف اكتشاًفا شفيق أحمد الدكتور «اكتشف» ربما لنفيس قلت ولكني
والدعاية والصور عنه ُكتبت التي الصحفية التحقيقات تلك كل هضمت هذا وعىل
أن ويبدو الخري» «صباح الزميلة يف إنه بل نوبل، لجائزة مرشح مرصي جراح ألول الهائلة
القرية يف طفولته عن وذكرياته مذكراته ينرش بدأ محرراتها، إحدى يف أساسية ركيزة له
حي، شخص إىل فوًرا مات شخص مثانة بها نقل مثانة، نقل عملية وأول شبابه وعن
بالك فما نوبل، لجائزة «ترشيحه» بمناسبة هذا كل اآلن. أذكرها ال القبيل هذا من وأشياء

يفعل؟ كان ماذا نالها، قد كان لو
وجامعة العربية السويدية الصداقة جمعية ِقبل من للسويد ُدعيت البحتة وباملصادفة
لجائزة شفيق أحمد الدكتور ترشيح عن الطب كلية يف أستاذًا سألت وهناك استوكهولم،
بني يوجد ال أنه متأكد أنا يل: وقال مليٍّا فتفكََّر واقعة، حقيقة أنه اعتبار عىل نوبل
املاضية الخمس السنوات مدى عىل االسم هذا يحمل من الطب يف نوبل لجائزة املرشحني
املشكلة وحملت قوله، يؤكد وهو أجادله وعدت عظمى دهشة ودهشت العام، هذا وحتى
له وقلت استوكهولم، جامعة يف العربي األدب أستاذ عطية الدكتور األستاذ صديقي إىل
الدكتور له دقَّ يوم ذات إنه يل فقال يضحك؟ ملاذا وسألته الضحك، يف فأغرق الواقعة
وهل له: فقلت نوبل؟ لجائزة ترشيحي أخبار آخر هي ما له: وقال تليفونًا شفيق أحمد
كان (التي األمريكية الهضمي الجهاز جراحي جمعية رشحتني لقد قال: مرشح؟ أنت
وأجيبك، أسأل دعني عطية الدكتور له فقال شفيق)، أحمد الدكتور الوقت ذلك يف يرأسها
حق من ليس إنه له فقيل يسأل، السويدية األكاديمية سكرتارية إىل عطية الدكتور وذهب
من يتم الرتشيح وأن نوبل، لجائزة أحًدا ترشح أن جمعية أو جامعة أو أخرى جهة أي
األبحاث تفاصيل أدق وتتتبَّع العلمية الدوريات كل عىل تطَّلع فهي وحدها؛ األكاديمية ِقبل
اختيار يتم العلمية الدوريات يف وتُنَرش الجامعة تقرها التي االكتشافات خالل ومن الطبية،
هذا صديقك دع أيًضا: له قالوا ثم أحد، من ل تدخُّ دون الجائزة لنيل االكتشافات أجدر
الدكتور أبحاث لهم وأرسلت جديًدا، اكتشاًفا فيها نرى فربما اكتشافاته أو أبحاثه يرسل
عملية لتحويل أجراها بجراحات تتعلق أبحاث كلها بها فإذا واكتشافاته، شفيق أحمد
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الرسطان حاالت يف «املستقيم» استئصال بعد الغليظ القولون تحويل وهي «الكولستومي»
الطبيعي، الوضع إىل هذا تحويل جانبه من يتربز بحيث املريض جانب إىل الحوادث أو
تمنح أنها وهي وذكرته سبق الذي بالرد األكاديمية فردت أخرى، جراحية عمليات وبضع
علم يف النظري العلمي التقدم عىل وإنما الجراحي االبتكار أو التقدم عىل ليس جائزتها
أنه منها مضحكة، أشياء عطية لألستاذ وذكر شفيق أحمد الدكتور ثار وهنا فقط، الطب
حرمه السيدة وأن الجائزة، تسلُّم لحظة سريتديه الذي التوكسيدو أو السموكنج ل فصَّ
أخرى وأشياء بجواره. واقفة الجائزة تسلُّم أجل من مخصوًصا سواريه فستان فصلت
السويد وملك األكاديمية عشاء حفلة يف منظره بتصور خاصة وكلها الضحك من تميت

الحفل. هذا مبارشة الهواء عىل تنقل العالم وتليفزيونات الجائزة يسلمه
طفولته مذكرات ينرش يزال ال شفيق أحمد الدكتور أن فوجدت القاهرة إىل وعدت

نوبل. لجائزة ح» «يُرشَّ مرصي عالم أول باعتباره وشبابه
النوع ذلك من شفيق أحمد الدكتور أن ساعتها تصورت إذ فوِّتها؛ لنفيس: وقلت
يف وأحيانًا نوبل، جائزة عىل الحاصل هيئة يف أحيانًا نفسه يتصور يقظة بأحالم الحالم

لإليدز. دواء إليه، سنصل ما وهو أخري، أو الرسطان، من يشفي لدواء املكتشف هيئة
وفعًال نوبل، بجائزة يشاء كما يحلم فلندعه يحلم، أن كهذا إنسان عىل بأس ال قلت:

وفاتت». و«بلعناها الجائزة عىل سيادته يحصل ولم األعوام، تلو األعوام مضت
الكلية، يف شفيق أحمد الدكتور تاريخ الطب كلية أساتذة من علمت الحني ذلك ويف
القسم أستاذ علم وبدون ناشئ طبيب وهو أقدم إذ وتأديب؛ تحقيق مجلس إىل ُقدِّم وكيف
صاحب وما حي، شخص إىل مات شخص من املثانة نقل جراحات إجراء عىل رؤسائه أو

املريَضني. بل املريض، وموت للمثانة الجسم رفض من هذا
يفلت مرة كل أنه هذا، يف خاصة عبقرية له أن شك وال شفيق، أحمد عبقرية ولكن
أصبح أن إىل الجراحة سلم يف مىض وهكذا رادع، عقاب أي دون الجسيمة املخالفة من
يزاول وهو رأوه ومن زمالئه كل يشهد هكذا رشج، كجراح ا جدٍّ بارع أنه والحقيقة أستاذًا،
«عاملي» يكون أن يريد إنه للجراحة، عظيًما أستاذًا يكون بأن يكتفي ال ولكنه العمليات،
نوره يعمي الذي املجد يف اليقظة أحالم — ذكرت كما — تؤرقه كانت، طريقة بأي الشهرة
شأنه صغر مهما منا إنسان فكل البشع؛ باألمر ليس ذاته حد يف هذا إىل والطموح الدنيا،
يف ورساية جنيه ألف مائة سيكسب يوم ذات أنه يحلم الطموح، من نوع عنده عال، أو
يحلم أن وبني العاِلم يحلم أن بني كبري فرق ولكن مرشوع، مرصي حلم هذا بيه، محرم
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دأب ويف بخطوة ميل األلف طريق ويبدأ نفسه يف يكتم يحلم حني فالعاِلم الشارع؛ رجل
تجاربه، يف استأذن فإذا يجرب، عليها، املتعارف األكاديمية العلمية بالطريقة يظل، شديد
رفعها أقرها فإذا فيه، يعمل الذي القسم مجلس عىل النتائج يعرض التجارب، ونجحت
حتى العلمية الدوريات يف نرشها يف هذا بعد له ح يُرصِّ الجامعة ومجلس الكلية مجلس إىل
أو عاملان يكتشف أن كثرية أحيان يف ويحدث الدنيا. علماء كل أنظار أمام اكتشافاته يضع
الذرة، لنواة الدقيقة الرتكيبات اكتشافات يف حدث كما الوقت نفس يف االكتشاف نفس أكثر
ال حتى الوقت نفس يف وذلك العالم هذا من اكتشف إنه ويقولون هذا، العلماء يثبت وهنا

أحد. يُظلم
دواء سيكتشف بأنه مثًال يحلم فهو تماًما؛ أخرى طريقة شفيق أحمد الدكتور طريقة
اإلنسان، عىل هذا عالجه يجرب يبدأ كلية أو يتبعها علمية جهة ألي اعتبار ودون للرسطان،
أو اكتشافاته يعرض أن بدل ثم، الروماتويد، حكاية يف حدث مثلما تماًما ممنوع وهذا
وتثبت عليها حصل التي النتائج يف لتناقشه املختصة العلمية الدوائر عىل ذلك عالجه
الجاهلون هم لهم، ويعلن والصحفيات الصحفيني إىل هو يهرع خطئها، من صحتها
مثًال، M1 ويسميه االكتشاف، هذا لهم يعلن باملوضوع، أبًدا املختصني وغري تماًما باألمر
الصحفيني إخواننا «يُخم» اسم هو إنما تعرف، ال N1 أو R1 يكون ال وملاذا يعرف، أحد ال
التي تلك «اللبن» حقن أنها النهاية يف يثبت ثم علمية، وأسماء علًما املسألة يف أن ويوهمهم
للتغلب العيون أطباء كان إذ السلفا؛ مركبات اكتشاف قبل أمراضالعيون بها تُعاَلج كانت
هذه معقم، «لبن» حقنة للمريض يعطون للعيون وامليكروبية الفريوسية االلتهابات عىل
درجة وهي ٤١ أو ٤٠ أو ٤٠٫٥ إىل يصل الحرارة درجة يف شديًدا ارتفاًعا تسبب الحقنة
يقتلهما أخرى أحيان ويف املريض بقتل أحيانًا أو امليكروب بقتل ذاتها حد يف كفيلة حرارة

مًعا.
كلية تاريخ يف عميد أعظم العظيم، العميد ذلك فؤاد هاشم الدكتور يوقف وحني
«األستاذ» ذلك — الكلية ومجلس الجراحة قسم تقارير عىل اعتماًدا — العيني قرص طب
يوقفه حني معتمد؛ وغري مرخص غري عالج عن اإلعالن يف العلمية الطريقة عن زاغ الذي
تأديب مجلس إىل يحيله أو اتخاذه، ممكن إجراء أبسط كان وهذا كأستاذ، العمل عن
للصحفيني ملن؟ يتباكى. شفيق أحمد الدكتور يبدأ هذا يحدث حني القاهرة، جامعة يف
أيًضا وأمام الصحفيني، وزمالئنا زميالتنا أمام هنيهة أتوقف أن بد ال وهنا والصحفيات،
الصحافة استعمال إن عندنا، الطب وبعضأساتذة قليلون، الحظ لحسن وهم بعضأطبائنا
بأرسها، الطب مهنة عىل عار بالذات الطبيب عن الشخصية للدعاية وسيلة التليفزيون أو
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تكون أن بد ال وبالتايل الخطورة شديدة مهنة فالطب والصحافة؛ التليفزيون عىل وأيًضا
التي العربية بالدنا عدا ما — الدنيا أنحاء مختلف يف واألطباء واملهابة، االحرتام شديدة
نحاسية الفتة هي وإنما الشارع، بعرض الفتات يعلقون ال — لألسف مرص عن نقلتها
أن نقرأ ولكن التليفون، دليل يف واسمه الزيارة «كارت» حجم يف الطبيب باسم صغرية
القناة هذه يف تلك، أو املجلة هذه يف سيدته أو رجله منهم لكل يكون أن عىل دأبوا أطباءنا
الطالبة مرة البنت أو االبن عىل بتوصية نقود، بدون أو مرة بنقود أخباره، نرش يوايل تلك أو
وبني األطباء بعض بني املشينة العالقة هذه املحروسة، أو املحروس جرب أو الطب كلية يف
تقرؤه مما كثري من القارئ عزيزي يا واحذر تتوقف، أن بد ال واإلعالميني اإلعالميات بعض
والصحافة الطب قدر من يحط مخجل إعالن فذلك ذاك أو الطبيب لهذا سافرة دعاية

مًعا. والتليفزيون
أكانت سواء قيم ألي مجال فيها يعد لم حتى حياتنا سادت التي الغوغائية ولكنها

علمية. أو أكاديمية
«اإليدز». حكاية يف أخريًا حدث ما إىل وانظر

األمر فتصوروا، محفوظ، نجيب الكبري لكاتبنا قرأت حني الكارثة بمدى أحسست لقد
ينجح أن يقول: به فإذا ٨٨ عام يف تمنياته وعن صدَّق قد محفوظ نجيب أن إىل وصل

اإليدز. مرض عىل القضاء يف شفيق أحمد الدكتور اكتشفه الذي الدواء
يصل باإليدز االهتمام حيث ولندن باريس يف أسابيع ثالثة قضاء بعد عدت أنني ذلك
كل األخبار ونرشات يوم بعد يوًما هناك الصحف قراءة أتابع وكنت الجنون، درجة إىل
(الكونغو) زائري يف ُجرِّب قد لإليدز عالًجا أن إشاعة حتى أو منها نرشة يف أسمع ولم ساعة
لو به، للمرىض املائة يف ٩٠ بنسبة التام الشفاء يف نجاحه وثبت مرصي طبيب بواسطة
وأمريكا ولندن وباريس باستري معهد يف زلزالها األرض لزلزلت حدث قد كهذا يشء كان
وكذلك باإليدز الخاصة لألبحاث الدوالرات من املاليني مئات ترصد فأمريكا كلها؛ والدنيا
يصل تحفًزا هناك أن بمعنى امليكروبيولوجي؛ مجال يف يعمل معهد وكل أوروبية، دولة كل
بالك فما اإليدز، مرض عن جديدة معلومة أي اللتقاط كله العالم لدى السعار مرحلة إىل

اإليدز؟! «لعالج» دواء أخرى مرة الصوت بملء أقول دواء باكتشاف
دواء اكتشفت التي هي وحدها القاهرة صحف أن وجدت القاهرة جئت حني ولكني

شفيق. أحمد العاملي الرشج جراح الدكتور األستاذ هو ومكتشفه اإليدز مرض لعالج
كانت وإن زائريية لصحف وزنكوغرافات وصور، أحاديث، مجلة، أو جريدة أي أفتح

«االكتشاف». هذا عن هناك) السائدة اللغة (وهي بالفرنسية
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العلمي. الغربي العالم قلب يف أكن ولم آخر، كوكب يف كنت لكأني
ظل إنه فيه يقول الخري، صباح مجلة يف شفيق أحمد للدكتور مضحًكا حديثًا وأقرأ
العاملية الصحة هيئة سأل وحينذاك نجاحه، له ثبت حتى الحيوانات، عىل الدواء هذا يجرب
وإىل هناك، إىل فاذهب باإليدز موبوءة زائري إن له فقالوا اآلدميني عىل تجربته كيفية عن
وقال زجاجة جيبه من لهم أخرج أعرف؟ كيفعرضلست وعرض«اكتشافه.» ذهب هناك
وأقاموا الرجل صدَّقوا أنهم املهم مذهولني، األفواه ففغروا السحري، الدواء هو هذا لهم:
لم وقسًما السحري الدواء أعطوه قسًما املرىض: موا قسَّ زائريي، طبيب من عمل فريق له
تسعني فقط، اثنان منه مات فقد اآلخر القسم أما الدواء، يتناول لم من كل فمات يعطوه،

تماًما. شفي منه املائة يف
علميٍّا. موقًفا املعلومات، من الهول هذا أمام نتوقف دعونا

من بد ال الحيوانات هذه إن هذا؟ متى الحيوانات، عىل الدواء جرب إنه الدكتور يقول
أين؟ ومن مثًال، استورده هل الفريوس؟ بهذا مرص، يف له، أين فمن اإليدز، بفريوس حقنها
غري «ميكروب» استرياد إىل بسبيله أنه املسئولة والجهات الصحة وزارة أخطر هل وكيف؟
ومراقبة أمريكا إىل بالذهاب شنطة تاجر إىل عهد أم بهذا، له وسمحت مرص يف موجود
حقيبة قاع يف ويخفيه دمه من جزءًا فيشفط أحدهم يموت أن إىل هناك اإليدز مرىض
فتمرض، الفرئان، يف بحقنه العاملي الدكتور ليقوم املحروسة مرص إىل به ويأتي الهريويني

فتشفى؟ السحري، دواءه عليها فيجرب
تجاربه؟ بعمل املذكور الدكتور قام وكيف ومتى أين

الفريوس أن تأكد وهل اآلن، هي وأين بها فعل وماذا بالحيوانات، يحتفظ كان وأين
وفرئانهم. وكالبهم الجريان قطط أخرى؛ حيوانات إىل يتسلل لم

تهريب بتهمة األقل عىل النقطة هذه يف شفيق أحمد الدكتور مع التحقيق أطلب إني
يدري. أن دون املرصي الشعب إىل خبيث مرض ميكروبات

فريوس أي استورد وال تجارب بأي يقم لم وأنه تماًما، مغلوطة املعلومات هذه أن أم
أنه ببصريته ورأى MM1 اسمه دواء يخرتع أن هكذا العناية ألهمته وإنما ميكروب أو
الذي السحري العالج هذا لهم حامًال زائري إىل جريًا فذهب اإليدز، مرض بالتأكيد سيعالج
أن أم سلًفا، النتيجة من متأكد هو وإنما قبل من حيوان أو إنسان أي عىل هو يُجرِّبه لم
الرسطان عالج يف شفيق أحمد الدكتور جربها التي املشهورة اللبن ُحَقن إال هو ما MM1 ال
الروماتويد آالم يعانون كانوا الذين الرسطان مرىض بعض استجاب وإنما تنجح، فلم
حقنة أن هي جهنمية فكرة واتته ثم للروماتويد، عالًجا اكتشف أنه وأعلن فأرسع لعالجه
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إفراز عىل الجسد قدرة كل تستنفر الجسم) يف يُحَقن غريب بروتني (كأي باعتبارها اللبن
رضب عىل قادرة املضادة املواد هذه بعض تكون أن بد وال Anti-Bodies املضادة املواد
جمهوريتها رئيس يقنع زائري إىل وذهب فوًرا الجهنمية للفكرة فاستجاب اإليدز، فريوس
ويكون فيجرب، يجرب، أن الرجل منه يطلب نية وبحسن بفكرته، العلم، يف يعرف ال الذي
األنباء، وكاالت مراسيل كل يستحرض أن وهو دائًما، به يحلم الذي املنظر النهاية يف له
العظيم االكتشاف نبأ الدنيا إىل يعلن تماًما عرشة الثانية الساعة ويف التليفزيون، وكامريات
والزائرييني املرصيني من فريقان زعم تقول: فرنسية مجلة يف أسطر ثالثة عنه قرأت الذي
ولكنها إيجابية، يدَّعون كما النتائج وكانت وجربوه، اإليدز ملرض عالًجا اكتشفوا أنهم

تماًما. فيها مشكوك مسألة
تفتح لم أمريكا يف اإليدز بحوث ومعاهد بكلمة، فمه يفتح لم باستري معهد وحتى
لقامت التصديق ملجرد قابًال الخرب كان ولو بحرف، االكتشاف هذا ذكرت وال بكلمة فمها

تقعد. ولم له الدنيا
الحياة نشأة بأصل تتعلق بل ا، جدٍّ خطرية مشكلة اإليدز مرض يف املشكلة أن ذلك
برشي مضاد جسم أي يستطع لم اإليدز أن ذلك الرسطان؛ مثل مثلها األرض ظهر عىل
تركيبة حسب فريوس لكل املضادة األجسام يفرز البرشي فالجسم اآلن؛ إىل يقاومه أن
الخارجي الرتكيب أساس عىل الكمبيوتر، بلغة أو بمعنى للفريوس، الخارجي الغشاء
بالذات؛ الرتكيب لهذا مضادة أجساًما تفرز حتى نفسها أجسادنا تربمج الفريوس لجسم
فريوسات مجموعة باألصح أو اإليدز فريوس أن واملأساة امليكروب، عىل القضاء يتم وبهذا
كلما بحيث باستمرار الخارجي لغشائها الجزيئي الرتكيب تغيري عىل قادرة اإليدز وقبائل
تركيبه من الفريوس هذا غريَّ الخارجي، تركيبه للفريوسحسب ا مضادٍّ جسًما الجسد أفرز
ويعيش يمرضويعطل الذي الفريوس عىل القضاء يف أبًدا الجسم يفلح ال وهكذا الخارجي،
يجد ال الجسم يصيب آخر فريوس أو ميكروب أي إن بحيث اإلنسان يف املناعة جهاز عىل

ويقتله. باإلنسان ويفتك فيسترشي يقاومه ا مضادٍّ جسًدا
املشكلة. هي تلك

يف تنجح بكثرة املضادة األجساد إفراز جهاز تستنفر باعتبارها اللبن ُحقن وربما
علماء تأكَّد كما باألصح أو قلنا، كما ولكن، األوىل، اإليدز فريوس هجمات بعض صد
املناعة جهاز ويهاجم الخارجي تركيبه من الفريوس يغريِّ ما رسعان اآلن، امليكروبيولوجي

نفسها. الفصيلة من آخر وبجنس أخرى مرة
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الحية الجزئيات تربمج كيف الطلسم، ذلك بحل إال تحل ولن ا، جدٍّ معقدة املشكلة
باكتشاف إال يُكتَشف أن يمكن ال وهذا نفسها، برمجة وتعيد نفسها اإليدز ميكروب من
يقولون كما أو العلم، معضلة هي وتلك حية، بروتينات إىل العادية الربوتينات تتحول كيف

أبًدا. سهلة ليست املسألة الحياة. رس كشف
أن قبل اكتشافه إعالن يف إلرساعه تربيره يف يقول شفيق أحمد الدكتور أن واملضحك

منه! الدواء ترسق أن العلمية «املافيا» من يخاف أنه العلمية الجهات تعتمده
عىل علمية مجالت ويُنرشيف يُعلن العلم يُرسق، ال والعلم ا، ليسرسٍّ دكتور يا العلم إن
أن يمكن وال صاحبه باسم له تسجيًال يعد العلمية الدورية يف نرشه ومجرد نطاق، أوسع
تقره أن أوًال بد ال علمية دورية يف االخرتاع أو البحث أو االكتشاف ينرش لكي ولكن، يُرسق

دوليٍّا. ومعتمدة الفرع نفس يف متخصصة علمية جهات عدة
يدرون ال اإلعالميني أو اإلذاعيني أو الصحفيني من شلة أجمع أن فهو يشء أسهل أما
دواء اكتشفت لقد لهم: وأقول شيئًا يدروا أن اختصاصهم من وليس عنه أتحدث عما شيئًا

كذا. مرض لعالج كذا
جريمة؟ أية بل جرأة؟ أية

«يغريون» إنهم يقول: باكتشافك؟ والطبية العاملية الجهات تواجه ال ملاذا قيل: فإذا
إلعالن الدنيا آلخر الذهاب إىل منه وغيظهم بغريتهم ودفعوه نجاح أي له يريدون وال منه

اكتشافه.
سالم! يا

املؤلم من إن مرص، يف الناس يستغفل أن شفيق أحمد الدكتور يريد الدرجة هذه إىل
مع للتحقيق الداخلية وزارة بل الصحة وزارة تتحرك أن دون كله هذا يحدث أن تماًما
منطقة يف عاش أن بعد املرصية األرايض دخوله بتهمة األقل عىل ولو شفيق أحمد الدكتور
العدوى إليه انتقلت هل ملعرفة فحص له يُجرى وأن مستشفياته، أحد ويف باإليدز موبوءة

ال. أم هللا قدر ال
الصحية. األمنية وحتى والصحية واألكاديمية واألخالقية العلمية الفوىضالكاملة إنها
وامليكروبيولوجي الحيوية الكيمياء ألساتذة يعلن أن شفيق أحمد الدكتور أتحدى إني

هذا. اكتشافه متفرقني حتى أو مجتمعني مرص يف
أتحداه.

وخيبتنا. غفلتنا إليه وصلت ما فرط من غيًظا أبكي أكاد الوقت نفس يف
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حده. عند هذا مثل رجل إيقاف عىل قادرة غري كلها العلمية مرص
األطباء؟ نقابة أين
الطب؟ كلية أين

القاهرة؟ جامعة أين
علماؤنا؟ أين
عقلنا؟ أين
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العلمية اللجنة ملخصملحرضاجتامع
شفيق أمحد الدكتور بمناقشة املكلَّفة

الروماتويد دواء بشأن

والتليفزيون واإلذاعة الصحافة مندوبي إليه دعا إعالمي مؤتمر يف شفيق د. أعلن (١) (أ)
استلزم الروماتويد، مرىض حاالت به عالج جديد لعقار اكتشافه عن والعاملي، املحيل
مهنة عن مسئولة الناس، ويعتربها نفسها، تعترب هيئات عدة من مساءلته بالرضورة

مقدمتها: ويف البلد، هذا يف العلمي البحث وعن الطب

وسالمتهم، املواطنني صحة عن األول املسئول بصفتها الصحة، وزارة (١)
بالوزارة. االختصاص جهات من وغريها باألدوية العليا الهيئة يف ممثلة

ومن الطب، بمهنة للمشتغلني النقابي التجمع بصفتها األطباء، نقابة (٢)
أدائهم بحسن الالئق املستوى عىل وتحافظ مصالحهم ترعى شفيق، د. بينهم

املواطنني. من إخوانهم قبل لعملهم
الدكتور بصفة عامًة، القاهرة وجامعة خاصًة، العيني قرص طب كلية (٣)
عليهم تُحسب ثم ومن التدريس، هيئة أعضاء إىل منتميًا بها، أستاذًا شفيق
هللا) (معاذ ا رشٍّ وإن فخري، خريًا إن واألخالقي، العلمي املستوينَي عىل ترصفاته،

فرش.
التنظيم بصفتها بالعرشات، تعد التي وُشَعبها املرصية، الطبية الجمعية (٤)

تخصصاتهم. اختالف عىل لألطباء العلمية األنشطة لكل واألم الشامل
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ببحوث خاص مجلس وبها والتكنولوجيا، العلمي البحث أكاديمية (٥)
االخرتاع. براءات بتسجيل املختصة الهيئة بها أن كما والدواء، الصحة

العد، يحرصها ال أخرى هيئات ذكرناهم من كل إىل نُضيف أن نستطيع (٦)
بصحة يهتمون ممن كثري وغريهما مثًال، الشعب كمجلس أو الصيادلة، كنقابة

وسالمتهم. الناس

مرتنَي: شفيق أ.د. للقاء دعيت عندما بت رحَّ األبعاد، املتعدد التصور هذا إطار يف (٢)
بلجنتها عضًوا بصفتي للدواء العليا الهيئة من مدعوٍّا ١٩٨٥م فرباير ٣ األحد يوم مرة
فرباير ٥ الثالثاء يوم ثانية ومرة الباطنة، باألمراض املختصة للجنتها ورئيًسا العلمية
رئيًسا بصفتي العيني قرص طب كلية عميد الدكتور األستاذ السيد من مدعوٍّا ١٩٨٥م
وسأركز بالكلية. الخاصة الباطنة األمراض قسم ملجلس ورئيًسا املتوطنة األمراض لقسم

الثاني. اللقاء يف دار ما عىل ييل فيما
العميد السيد برئاسة املعنية األقسام رؤساء من املشكَّلة اللجنة اجتماع بدأ (١) (ب)
قرص طب كلية إن فيها قال الكلية، وكيل هللا، حسب املنعم عبد أ.د. من قصرية بكلمة
علًما املمتاز الطبي لألداء قلعة وبصفتها املنطقة، يف للطب مدرسة أعرق بصفتها العيني،
الوقت يف وهي ق، الخالَّ والتجريب املبتكر واالكتشاف العلمي البحث بروح تُرحب وخلًقا،
الذي أبقراط منذ األطباء توارثها كما املهنة وآداب للطب العليا امُلثل عىل تحرص ذاته

تخرجهم. عند قسمه يقسمون
ولن الجديد، بالدواء الخاصة أبحاثه لعرض ذلك بعد شفيق أحمد أ.د. ُدعي (٢)
عىل تركز كانت البحث بداية إن قال أنه أذكر ولكني مني، عليه أقدر فهو ذلك يف أفيض
التجارب فرئان يف ذلك بدراسة قام وإنه الرسطانية، األورام عىل الدواء هذا أثر استكشاف
السليمة الخاليا عىل يؤثر أن دون الرسطانية الخاليا نمو يوقف الدواء هذا أن له فثبت
الكبد، وظائف أو الكىل وظائف أو الدم صورة عىل جانبية آثار أية يُحدث ال وأنه للجسم،
النوع اسم (وذكر نوع من رسطانية بخاليا مصابة لفرئان صوًرا سيادته علينا عرض وقد
الجديد بالدواء بعضها عولج قال كما فأًرا أربعون عددها العاديني) القراء يهم ال الذي
التي الفرئان أن البحث هذا أثناء نظره لفت إنه قال ثم ضابطة، كعينة اآلخر البعض وتُِرك
إىل نبَّهه مما Anti-Bodies املناعية األجسام نسبة فيها ارتفعت الجديد بالدواء عولجت
تجربته إىل هذا ودفعه شفني أي carative بأنه وصفه إضايف مفعول له الجديد الدواء أن

130



… املكلَّفة العلمية اللجنة اجتماع ملحرض ملخص

الغرض لهذا جرَّبه قد يكن لم وإن Collagen deseases الكوالجني أمراض يف اآلدميني يف
تجريبي. نموذج وجود لعدم الحيوانات يف

أحمد الدكتور األستاذ قال اآلدميني، يف الجديد للدواء اإلكلينيكية تجاربه عن (٣)
باألدوية قورنت إذا مذهلة النتائج وكانت بمرضالروماتويد مريًضا ٢٢ يف جرَّبه إنه شفيق
بالذهب والعالج االلتهاب، مضادات من الكورتيزونية غري واألدوية كالكورتيزون، التقليدية

النوعي. غري القولون ح تقرُّ عالج يف جرَّبه أنه أيًضا قال أنه وأذكر إلخ. …
إليه دعت الذي االجتماع يف بيومني، ذلك قبل بسيادته لقائي يف علمت قد كنت (٤)
باألمراض املصابني اآلدميني يف الجديد دوائه بتجربة قام سيادته أن للدواء، العليا الهيئة
ألهميتها املجال هذا يف تجاربه بنتائج سيادته لنا يديل أن الحارضين فاستأذنت الرسطانية،
قال — للروماتويد» الجديد «الدواء يسمى بما ا خاصٍّ كان االجتماع أن رغم — وخطورتها

ذكرهم: لآلتي الجديد الدواء أعطى إنه سيادته

العالج. بعد تماًما األورام فيهم اختفت الُغددي بالرسطان مرىض أربعة (١)
الصوتية فوق باملوجات تشخيصهم تم األوىل الكبد مرىضبرسطان ثالثة (٢)
يف جميًعا وهم البزل) بإبرة الكبد نسيج من عينات منهم تؤخذ لم (ولكن

الجديد. بالدواء عالجهم بعد الشفاء إىل طريقهم
(كما الكبد يف رسطانية بثانويات املصحوب املستقيم برسطان مريض (٣)
للقولون تفميم عملية أوًال له أُجريت الصوتية)، فوق املوجات بفحص ظهر
واألورام املستقيم يف األول الورم فبدأ الجديد، الدواء أُعِطي ثم Colostomyh

التضاؤل. يف الكبد يف الثانوية
الرشيانني يف بانضغاط املصحوب الدرقية الغدة برسطان مريضة (٤)
الدم وعاد الورم فتساقط ذاته الورم يف حقنًا الجديد الدواء أعطيت السباتيني،

السباتيني. الرشيانني يف التدفق إىل

أحمد أ.د. علينا أذاعها أخرى معلومة إليه أضيف أن امللخص هذا قارئ أستأذن (٥)
استكماًال وذلك للدواء، العليا الهيئة مع ١٩٨٥م فرباير ١٠ األحد يوم ثالث لقاء يف شفيق
هذا يف سيادته قال فيها، فاعليته أثبت الجديد الدواء إن سيادته يقول التي للمجاالت
به ُشِفي فقد كلها للفريوسات مضاد أنه أيًضا أثبت الجديد دواءه إن الثالث االجتماع

الجلد. تاليل به ُشِفي وكذا الفريويس، الكبدي بااللتهاب مرىضمصابون
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األقسام رؤساء الزمالء السادة قام أبحاثه، شفيق أ.د. استعرض أن بعد (١) (ج)
يف الهواري أ.د. املعملية: العلمية بالتخصصات بدأ يخصه، فيما كل بسؤاله املختلفة
النواحي يف سليمان أسامة وأ.د. البلقيني نبيل أ.د. الباثولوجيا، يف ندا أ.د. الفارماكولوجيا،
يف االستفسارات استكملت ثم اإلكلينيكية. الباثولوجيا يف عفيفي نوال أ.د. الرسطانية،
حسني د. الجراحة، يف رفعت العظيم عبد األساتذة: السادة من اإلكلينيكية التجارب
الرشبيني عديل د. الباطنية، األمراض يف الرازق عبد محمد د. العظيم، عبد الفتاح عبد
قالوه ملا أتعرض لن وطبًعا الطبيعي، والعالج الروماتيزم يف خالد أحمد د. التخدير، يف
العرض من الجزء هذا يف أكتفي ولكن مني، ذلك عىل أقدر أخرى مرة فهو بالتفصيل،

شفيق. أحمد الدكتور األستاذ مع مناقشاتهم يف نظري لفت ما بعض بذكر
قد عليها املتعارف الفارماكولوجية الدراسات كانت إذا عما الهواري أ.د. سأل (٢)
يف تركيزها قياس وطريقة الفعالة، املادة تركيب تحديد مثل الجديد، الدواء هذا عىل أُجريت
الجسم أجزاء يف وتوزيعه امتصاصالدواء تشمل والتي األخرى الدراسات من وغريها الدم،
والطريقة تعقيمه وطريقة الطويل، واملدى القصري املدى عىل «سميته» ومدى املختلفة،
وإحداث األجنَّة عىل التأثري من خلوه من للتأكد دراسات عملية أُجريت وهل إلعطائه، املثىل

الرسطانات. أو التشوهات
البحث من الجزء هذا إن أوًال قال مزدوجة، التساؤل هذا عن شفيق أ.د. إجابة وكانت
هذه عن اإلجابة يستطيع ال وإنه بالسعودية، حاليٍّا املوجود مرزباني أ.د. زميله به قام
مرزباني أ.د. إن له قيل فلما شيئًا، عنها يعرف وال تخصصه من ليست ألنها التساؤالت
ال الدراسات هذه إن ثانيًا قال الفاروماكولوجيا، يف وليس التخليقية الكيمياء يف متخصص
أخرى أغراض يف مستعملة معروفة مادة إال هو ما الجديد دواءه ألن الحقيقة يف لها داعي

قبل. من ضارة آثاًرا أحدثت أنها عنها يُعَرف ولم
جديد استعمال هو بل املفهوم، باملعنى جديًدا ليس الجديد الدواء إذن عندئٍذ، له قلت
الرسية؟ عىل الشديد حرصك ملاذا إذن له: فقلنا استنتجته، ما عىل سيادته ن فأمَّ قديم، لدواء
نوع من التجارب يف استُعِملت التي الفرئان كانت إذا عما البلقيني نبيل أ.د. سأل (٣)
علميٍّا مرفوضة تعترب النوع هذا غري من فرئان عىل تُجرى دراسة أي ألن الداخيل» «االستيالء
دراستها، يُراد التي للمادة استجابتها مقارنة يستحيل ثَم ومن الحيوانات، تجانس لعدم
ال السليمة التجريبية للدراسة الالزمة الحيوانات هذه مثل أن متأكد إنه نبيل أ.د. وقال
األمريكية النامرو معامل يف مرصإال يف آخر مكان أي يف وال القومي، األورام معهد يف توجد

بالعباسية.
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املناعية الجلوبيواينات عن فنية كثرية أسئلة عفيفي نوال الدكتورة األستاذة سألت (٤)
بأمراضالكوالجني، املصابني اآلدميني يف الدواء تجربة إىل شفيق أحمد أ.د. مدخل كانت التي
الفرتة هذه يف منها وتعلمت هذه، أسئلتها من كثريًا استفدت بأني شخصيٍّا أنا وأعرتف
إن بقوله ا محتدٍّ عليها وعلَّق األسئلة هذه آثارته قد شفيق أ.د. كان وإن الكثري، القصرية
أمام جميًعا إننا له أقول أن من نفيس أتمالك فلم تلميذًا، كان لو كما تعامله نوال أ.د.
يف اآلخرون يقوله ما إىل جيًدا نصغي أن دائًما منا تتطلب مهنتنا وإن أبديون! تالمذة العلم
أبحاثنا عرض من نجنيها التي الفائدة هي هذه وإن بعملنا، الصلة الوثيقة التخصصات
من يجزع ال رحب بصدر معهم ومناقشتها املختلفة التخصصات يف الزمالء عىل وآرائنا
يقول كان عندما املفتي أنور املرحوم أستاذنا بقول وذكَّرته املأل. عىل نرشها قبل النقد
من أتعلمها الطب يف حاجات يف أنا كبري! مالوش الطب أوالدي يا — تالمذته نحن — لنا

تمرجية.
لدوائه شفيق أ.د. وصف من بها تعجُّ نوال الدكتورة مناقشة من أيًضا أذكره ومما
الجمع هذا إن وقالت واحد، دواء يف يجتمعا أن يمكن ال صفتنَي كونه بني يجمع بأنه الجديد

مستغرب. يشء النقيَضني بني
يف أوًال شفيق: أ.د. استعملها التي املعايري عن الفتاح عبد حسني أ.د. سأل (٥)
أجرى هل الجديد، بالدواء العالج لنتائج تقييمه يف ثانيًا الروماتويد، ملرض تشخيصه
وفحص العالج، وبعد قبل املصابة األجزاء بتصوير قام وهل الكاملة، املعملية الفحوص
نسيجية عينات وأخذ الضوئي، املفَصل بمنظار وفحصاملفاصل باألشعة، واملفاصل العظام
subjective األعراضالذاتية مجرد عىل اعتمد هل أم العالج؟ وبعد قبل املصابة األجزاء من

النفسية. بالعوامل تتأثر قد األوىل ألن موضوعية، معايري استعمال للمرىضدون
النفسية، بالعوامل أعراضهم يف كثريًا يتأثرون الروماتويد مرىض أن املعروف ومن
التلقائي التحسن من وأخرى الحدة من بنوبات يتميز متقلب، مرض نفسه املرض إن ثم
عىل الحكم قبل سنوات تمتد طويلة مدة املريض متابعة يجب ولذلك دواء؛ أي بدون حتى
مدة أطول هي ما ترى فيا تماًما، يشفي إنه يقال بأن بالك فما فعال، بأنه جديد عالج أي

الجديد؟ بدوائه عالجهم بعد مرضاه شفيق أ.د. فيها تتبع
شهور. ثالثة كانت مريًضا فيها تتبعت مدة أطول شفيق: أ.د. رد وكان

مع تعاملوا ممن حالتني عاين إنه الراوي) عىل (والعهدة خالد أحمد أ.د. قال (٦)
هيئة أعضاء السادة أحد شقيقة كانت الحالتنَي إحدى وإن الجديد، شفيق أحمد أ.د. عالج
الحالة وإن الجديد، بالدواء حقنها إثَر بالفخذ ُخراج من تعاني وكانت بالكلية، التدريس
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من نعفيه أن سيادته منا وطلب الجديد، بالدواء عالجها بعد تتحسن لم إنها قالت الثانية
ذلك. يف يستأذنهما حتى الحالتني أسماء ذكر

ال ملاذا ادَّعى. من عىل البينة يقول: املأثور «القول الرشبيني: عديل أ.د. فقال (٧)
ليقنعنا؟» علينا ويعرضها عالجها التي حالة والعرشين باالثنتني شفيق أحمد أ.د. لنا يأتي
العالج قبل الحاالت هذه نعاين لم إنَّا فأوًال سبب: من ألكثر االقرتاح هذا عىل أنا واعرتضت
ما عىل تقييمنا يف سنعتمد ألننا وثانيًا بعده؛ تغري من أصابها ما مدى عىل نحكم حتى
كالتي موضوعية بمقاييس الحكم دون ذاتية أعراض من املرىض هؤالء مثل علينا يقصه
أقصاها يف تتجاوز لم والتجارب العالج مدة ألن وثالثًا الفتاح؛ عبد حسني أ.د. إليها أشار
كمرض ومتقلب مزمن مرض يف عالج أي عىل للحكم ا جدٍّ قصرية فرتة وهي شهور، ثالثة

سبق. كما الفتاح عبد حسني أ.د. أيًضا إليه أشار ما وهو الروماتويد،
الجديد، الدواء عن الناس سأله عندما حرجه عن رفعت العظيم عبد أ.د. عربَّ (٨)
رد فكان الدواء، مكتشف شفيق أحمد أ.د. إليه ينتمي الذي الجراحة لقسم رئيًسا بصفته

شيئًا! عنه أدري ال العظيم عبد أ.د.
كالمي ركَّزت مناقشات، من فيها دار وما الجلسة هذه يف يخصني فيما (١) (د)
استكناه الزمالء محاولة عموًما املناقشات يف نظري لفت أنه لوال قلت العامة، املبادئ عىل
اسمه الربيطانية اإلذاعة محطة يف يُذاع بربنامج ذلك وذكَّرني رسه، ومعرفة الدواء طبيعة
سؤالهم خالل من لهم مجهول موضوع معرفة املتسابقون فيه يحاول سؤاًال» «عرشون
أم نبات أم «معدن ييل: ما عادة األول السؤال ويبدأ تزيد، ال سؤاًال ٢٠ الرس لصاحب
مادة ليس وإنه حيواني، مصدر من إنه لهم وقال ل تفضَّ شفيق د. إن لهم وقلت حيوان؟»
من فيها تُستعمل لم أمراض يف يستعملها هو وإنما قديم، من معروفة مادة هي بل جديدة
القضية ألن واألحاجي، األلغاز، حل من نوع إىل تنجر أن بمناقشاتنا أربأ إنني وقلت قبل،
أكثر بمنهجه يتميز العلم ألن األول؛ املقام يف العلمي املنهج قضية إنها بكثري، ذلك من أهم
به واهتدى بحثه يف املنهج هذا شفيق أحمد أ.د. اتبع فهل واكتشافاته بنتائجه يتميز مما
يف عامليٍّا به ومعرتف معروف منهج هناك ال، بالتأكيد واكتشافاته؟ نتائجه إىل التوصل يف
كدواء عنه اإلعالن قبل جديد عقار أي عىل واإلكلينيكية اإلكلينيكية قبل التجارب إجراء
بالتأكيد بحثه؟ يف خطوة خطوة املنهج هذا شفيق أ.د. اتبع فهل العالجية، الرتسانة يدخل

ال!
رغبته إىل بالتأكيد يرجع ال دوائه رسية عىل شفيق أ.د. حرص إن ثانيًا: وقلت (٢)
يف الرائدة بالجراحات قام والذي نوبل) لجائزة (املرشح األشهر الجراح فهو الشهرة؛ يف
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يف رغبته إىل وال النتائج، كارثة رغم سمعت كما األحياء يف وزرعها املوتى من األعضاء نقل
كما الرسية عىل حرصه إىل الباعث ولكن علمي، قدر عىل ذلك عن غني فهو املادي، الكسب
قدر يعرف عالم لكل مرشوع حق وهو العلمي، سبقه منه يُنتَزع أن من خوفه هو أتصور
بعرض يقوم ثم يسجله كوديٍّا رقًما الجديد دواءه شفيق أ.د. يعطي ال ملاذا إذن اكتشافه،
مستفيضة، مناقشة ملناقشته ومؤتمرات وجمعيات دوريات من العلمية املحافل عىل نتائجه
وإذاعة صحافة من اإلعالم وسائل إىل اللجوء قبل منها، املستفيدين أول سيكون أنه شك ال
يف والزهد التواضع عنهم ُعرف الذين للعلماء، األمثل السلوك هو هذا هل وتليفزيون،
الذاتي والنقد الدقة يف واإلمعان هرة، الشُّ عىل التهافت وعدم األضواء عن والبُعد الدعاية
منها واالستفادة مالحظاتهم إىل واالستماع وأندادهم، زمالئهم رأي استطالع والحرصعىل
يف لتالميذهم يُحتذى ومثاًال صالحة قدوة يكونوا بأن واالعتزاز أبحاثهم، مسار تصحيح يف

املعرفة. عن والبحث الحقيقة طلب يف الكد
صاحبه يقول ما تأكد لو وحتى بعد، فيما فائدته ثبتت لو حتى الجديد الدواء هذا إن
ُولد فقد البنسلني عن ذلك يف أهمية يقل ال وإنه العرشين، القرن اكتشافات أخطر من إنه
مؤتمر يف وأعلن ال دجَّ أي جاء لو الحال يكون ماذا معي تصوروا وإال رشعية، غري والدة
والعلمية الطبية الهيئة نحن ووقفنا للرسطان حاسم لعالج اكتشافه عن إعالمي أو صحفي
مطارات ستعجز الحال؟ يكون ماذا االدعاء، هذا إزاء ساكنًا نحرك ال مرص يف املسئولة
الكاذب، األمل وراء جريًا العالم أنحاء كل من القادمني املساكني استيعاب عن كلها مرص

املرصي. والطب ملرص عاملية فضيحة ماذا؟ ثم باملال، الدجال جيوب وستمتلئ
بعري؛ ظهر قصمت التي القشة رأيي يف هي شفيق أ.د. حكاية إن ثالثًا وقلت (٣)
وهي اإلعالم، ووسائل الطبية الدوائر بني السليمة غري العالقة مدى بوضوح أظهرت فقد
يوم بمناسبة تليفزيوني برنامج يف سنوات منذ لها تعرضت أن سبق وشائكة دة معقَّ قضية
بتقديمها وقام السيد حمدي أ.د. السابق األطباء نقيب وبني بيني الحوار وكان الطبيب،
املوضوعية تنقصها مشبوهة عالقة أنها القضية هذه يف رأيي وخالصة سمريصربي، األستاذ
الرسيعة الشهرة يبغون األقل عىل بعضهم ناحية من فاألطباء هللا؛ وجه تبتغي وال العلمية
وملء اإلثارة وراء تجري وتليفزيون وإذاعة صحافة من اإلعالم ووسائل العيادات، وترويج
بأي يتعلقون الذين املرىضاملساكني هم وذاك هذا ثمن يدفعون والذين باألخبار، الصفحات
وأي املريبة، الشخصية والعالقات والشللية بالفروض كلها والعملية الشفاء، يف أمل بارقة
وراءها أن بسهولة سيكتشف واملرئية واملسموعة املقروءة الطبية والربامج للمقاالت متتبع
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دائمة بأبونيهات يتمتعون كانوا لو كما املقدمة، إىل بعينهم أطباء لدفع منظمة حمالت
للناس ُقل معروفة؛ اإلعالم وسيكولوجية مرصاعيها، عىل اإلعالم وسائل أبواب لهم تفتح
وال املاء، اسمه شيئًا هناك أن فيه الناس ينىس يوم يأتي حتى كوكاكوال» «ارشب يوميٍّا
املستمر واإليحاء اإللحاح عىل املعتمد السيكولوجي األسلوب نفس الكوكاكوال، إال يرشبون

مسبًقا. املرسوم االتجاه يف تسيريهم وضمان الناس سلوك قولبة إىل النهاية يف يؤدي
الجمعية وال األطباء، نقابة ال لعالجها؛ يتصدى أحد وال باختصار، القضية هي هذه
أفراد من البعض أن ذلك يف السبب إن أقول أن وأخىش الجامعات، وال املرصية الطبية
العالقة هذه يف ضالعون رشكاء أنفسهم هم سياساتها تسيري عىل والقائمني الهيئات هذه
املستقبل يف ستَُحل املعضلة هذه أن أعتقد ال شخصيٍّا وأنا منها، ومستفيدون املريضة
أفراده، بني السائدة واألمية املرصي املجتمع بواقع وثيًقا ارتباًطا مرتبطة ألنها القريب؛
وسيلة بأي الرسيع الربح قيم وسيطرة الغرض، عن منزَّه نقدي علمي رأي وجود وانعدام

العصور. مر عىل والطب العلم بها يعتز مما أخرى قيم أي عىل
الذي باليوم أحلم إني بل سدنته، نحن نكون وأن كهنوتًا العلم يكون بأن أطالب ال أنا
ونمط تفكرينا أسلوب هو العلمي املنهج يصبح وأن مواطن، لكل ملًكا العلم فيه يصبح

اآلن. أمورنا تسري هكذا ولكن اليومية، حياتنا
الدكتور األستاذ حكاية وما الرئيسية، القضية هي الزمالء حرضات يا باختصار، هذه

تأزُّم. من إليه وصلت ملا صورة إال شفيق أحمد

الروبي شادي أبو الدكتور األستاذ تقرير من األصل ِطبق صورة
املتوطنة األمراض قسم ورئيس أستاذ

الخاصة الباطنة األمراض قسم مجلس ورئيس

نوه لقَّ الذين الزمالء بعض بمساعدة استطاع قد شفيق أحمد الدكتور كان وإذا
العالم «علمية» مدى لكشف يكفي وحده املحرض هذا فإن العقوبة، عنه تلغي إجابات

املساكني. مرضاه عىل والالمسئولية الجرأة بمنتهى يجربها التي املادة عن العاملي
اإليدز. لعالج املزعوم عقاره عىل علمية محاسبة شفيق أحمد الدكتور يُحاَسب أن بقي
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أن األمر نهاية يف وقرر وعقوقي جنوحي عىل الصرب مواصلة إدريس يوسف د. يستطع لم
تعاقبني أن الجامعة وسلطات والتعليم والصحة الداخلية وزراء من ويطلب بواجبه يقوم
ما بكل الصفحة هذه حفلت وقد املايض، اإلثنني صباح األهرام نرشها كاملة صفحة يف

ملاذا؟ وأرذله، القول فاحش من الحوار يف يرتدد أن يمكن

فالدكتور هذا؟ يف العيب وما طبيب، وأنا طبية غري مواضيع الصحف يف أكتب ألنني (١)
الطب يف بكالوريوس هو إنما الثقافة أو األدب يف ليس ومؤهله القصة يكتب إدريس
ودرجاتي مؤهيل بينما األدب، وال الطب يزاول أن لصاحبه يتيح ال مؤهل وهو العام،
للجهاز العاملية لألكاديمية ورئيًسا الجامعة، يف أستاذًا أصبح أن يل تتيح وأبحاثي العلمية
الجمعية لرئيس ونائبًا والرشج، القولون ألساتذة العاملية الجمعية لرئيس ونائبًا الهضمي،
الطبية املجلة تحرير ورئيس عاملية، علمية مجالت أربع تحرير هيئة وعضو للعقم، العاملية
األوىل الطبقة من والفنون العلوم وسام عىل الحصول يل أتاحت وأبحاثي وتجاربي املرصية،
يف البارزين للعلماء اإلنجليزية وكذلك األمريكية الدولية املوسوعة يف واختياري ١٩٧٧م عام
أصدقاء يل يكون أن شأنها من واملراكز والدرجات املؤهالت وهذه و١٩٨٦م، ١٩٨٥م عامي
وهذا الشخصيات، من كثري مع للتحدث املجال يل وتفسح عامة، وعالقات ومعارفوصالت
الطب أن رغم الطب بينها من ليس كثرية موضوعات يف الخوض إىل يدفعني أن شأنه من

مهنتي.
فهو شيئًا إدريس يوسف السيد معلومات إىل يضيف ال أكتبه ما أن الطبيعي ومن
الويص إنه بيدهم، واألخذ وإصالحهم تقييمهم إليه ومنوط البرش عن مسئول بارز، عالم
جريانه عىل وفاض بالعلم امتأل قد يكون أن الطبيعي ومن والعلماء، العلم وعىل عليهم

إليه! حاجة يف يعد لم وبالتايل وأصحابه،
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لجائزة ترشيحي هو عني إدريس د. رضاء وعدم وعقوقي لجنوحي الثاني والسبب (٢)
وقوعه، من يتحقق أن فأراد به، يعلم ولم أنفه رغم تم مقاله من يتضح كما أمر وهو نوبل،
يشفع ولم له، صديَقني لسان عىل قصة ولفق ترشيح ثمة يكن لم أن مقاله يف أعلن ثم

نوبل. معهد عن نيابة يتحدث أنه يثبت واحد بدليل كالمه
يف الطب كلية أساتذة ألحد سؤاله هو يوسف د. يسوقه الذي الساذج الوحيد والدليل
يعرف ال أنه األستاذ هذا قرر حيث بالطبع، له وجود ال ألنه اسمه يذكر ولم السويد جامعة
األستاذ هذا صلة إدريس السيد يذكر ولم نوبل، لجائزة مرشًحا شفيق أحمد باسم أحًدا

ورشوطه. بالرتشيح عالقته أو بلجنتها أو نوبل بجائزة
املصلحة عىل حرصه بدافع آخر صديًقا فسأل يقتنع لم إدريس يوسف السيد لكن
هذا فأغرق — استكهولم جامعة يف العربي األدب أستاذ عطية الدكتور يدعى — العامة
وصلت حد أي إىل روايتها تثبت تشيكوف، قصص من قصة له وحكى الضحك يف األستاذ

وصديقه. إدريس يوسف الدكتور يد عىل والعلماء العلم مهانة
عرضت وقد نوبل، لجائزة حتني رشَّ العاملية العلمية الهيئات من عدًدا أن والحقيقة
بتاريخ املنعقدة جلسته يف القاهرة جامعة الطب كلية مجلس عىل الرتشيح مستندات

نصه: ما طيه املرفق الكلية مجلس تقرير يف وجاء ١١/  ٧ / ١٩٨٢م،

ترشيحه عىل التهنئة بخالص شفيق» أحمد «د. لسيادته املجلس توجه كما
إن وقلنا سبق عامليٍّا، العلمي وزنها لها كثرية علمية جهات من نوبل لجائزة
غريها، وليس السويدية األكاديمية هي الرتشيح حق لها التي الوحيدة الجهة
ف يرشِّ كما والعاملية، العلمية األوساط يف عاليًا اسمها ويرفع كليتنا يرشف مما
الذي الرفيع املستوى هذا إىل الربرة أبنائها من عالم يصل أن جميعها مرص
بل ح، أرشَّ لم أنني بالجائزة أحَظ لم أنني معنى وليس به. تفاخر أن لها يحق
عىل والحصول الرتشيح بني ما أن إدريس يوسف د. يعلمه أن يجب الذي األمر
نفس يف الجائزة عىل حصل مرشح عن نسمع فلم سنوات، عدة تمر الجائزة

فيها. ح ُرشِّ التي السنة

عامليٍّا أكون أن أريد أنني هو إدريس د. نظر يف وعقوقي لجنوحي الثالث والسبب (٣)
األقل، عىل سنة عرشين منذ العاملية إىل املحلية تعديت فلقد يتغافل، أو غافل أنه ويبدو
جميع يف الطب كليات يف باسمي وتُدرَّس العلمية، والكتب املجالت يف موجودة وأبحاثي
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واملسماة الجديدة شفيق أحمد عمليات فيها يقرأ أن إدريس د. ويستطيع العالم، أنحاء
بعينه لريى الطبية الكتب بعض بقراءة عليه ونشري القرن، هذا من الستينيات منذ باسمه
اإلنجليز عليها أطلق جراحية عملية أول وفيها أمد، منذ عامليٍّا أصبح شفيق د. أن كيف
طبعة والدوايل العقم وكتاب ١٩٨٣م، عام طبعة الجراحي الترشيح وكتاب شفيق» «عملية
يتسع ال والتي العاملية، العلمية الدوريات ومئات األخرى، الكتب وعرشات ١٩٨٣م، عام
الطرق يف وابتكارات باكتشافات «قائمة» مرفق املقال هذا جانب وإىل لرسدها، املكان
يف بل م يتوهَّ قد كما األدب يف ال وتدرَّس شفيق د. باسم تعرف صارت التي الجراحية
(ملحوظة: العليا. الدراسات أو الطب كليات لطلبة سواء والجامعات، الطبية األكاديميات

مرفقة.) قائمة توجد ال
أمراض تسعة باكتشاف قمت أنني لوجد املرفقة القائمة يف إدريس د. ن تمعَّ وإذا
أمراض.) التسعة من فقط واحًدا اسًما يذكر لم (ملحوظة: العالم. تاريخ يف مرة ألول جديدة
بعض توضيح يف نظريات عرش وكذلك جديدة، جراحية عملية ثالثني بوصف قمت كما
وفسيولوجية ترشيحية صفات باكتشاف قمت كما السبب، املجهولة األمراض مسببات
هذه بها املنشور والدوريات الكتب أسماء إدريس د. يجد املرفقة اللستة ويف جديدة،

قوائم.) أو ِلست يوجد ال (ملحوظة: الصفحة. ورقم طبعها وسنة األبحاث،
آالف فيه يهرع الذي الوقت يف أنه فخًرا فيكفيني الجراحية للممارسة بالنسبة أما
ملجرد أو لهم جراحية عملية إلجراء وأمريكا أوروبا يف األجنبية الدول إىل مرص املرىضمن
عمليات بإجراء أقوم لكي وأمريكا أوروبا مرىضمن القاهرة يف عيلَّ يتوافد عليهم، الكشف
األوروبية الكولوستومي جمعية مندوب املايض مايو شهر يف إيلَّ حرض كما لهم، جراحية
من اإلخراج فتحة تحويل يريدون الذين املرىض آلالف جراحات إلجراء اتفاقية عقد يطلب
منهم، بعض عىل الجراحة هذه بإجراء فعًال قمت وقد الطبيعي، مكانها إىل البطن جدار
جراحة عالقة وما مرفق. أي يوجد ال (ملحوظة: املتبادلة. الخطابات من صورة ومرفق

باإليدز؟) باملستقيم نقل
األدب اختار ملا أمامي الدرس مقاعد يف الجلوس برشف حظي قد إدريس د. كان ولو
(بالتواضع وعلماء وأساتذة مدرسني صاروا يدي بني من تخرجوا الذين فمعظم حرفة؛
مهنة األقل عىل ولكنها األدب، مهنة من أفضل مهنة الطب بأن ادعاء هذا وليس العلماء)
ينفع ملا توظيفهما يجب والصحافة فاألدب الكتابة؛ ال بالحق أوجاعهم الناس وتشفي تفيد

بالحجارة. منهم النابهني وقذف عليهم لالدعاء ال الناس،
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أحلم إني فيقول الحلم؛ هو إدريس د. نظر يف وعقوقي لجنوحي الرابع والسبب (٤)
لم التي — الداخلية أجهزة له تتحرك أن ينبغي خطري عيب وهذا هذا) أفقد (ولم كثريًا
ونحلم أرضمرص، الخرضة تكسو بأن نحلم كلنا أننا والواقع — عيلَّ تحريضها عن يكف
وينتهك مرص، عدو وهو العقيد، يد يف يده إدريس د. يضع بأال ونحلم الناس، بشفاء
أزعم الذي الرسطان دواء بأن أحلم فعًال وأنا (كيف؟!) اإلنسان وهو هللا خلقه ما أقدس
وأحلم الخطري، املرض هذا لضحايا شيئًا يحقق بأن أحلم — صاحبنا يقول كما — كشفه
فكلنا هللا يشفيك بأن أحلم كثرية، بأشياء أحلم لإليدز، شافيًا عقاريMMIعالًجا يحقق بأن
حلمه، يحقق بعضهم يحلمون، الصديق أيها الناس وكل وطرق، وسائل هلل ولكن مرىض،
فلم الحاملني، أول هم والعلماء الدهر، أبد إىل حلمه أسري يظل ومعظمهم يعجز، وبعضهم
العامل حلم بني وفرقنا (سبق الجنون. لدرجة به يحلم أن دون كشًفا حقق لعالم يسبق

الفهلوي.) وحلم والتحقيق والعرق الجهد إىل يدفعه الذي
والصديقات األصدقاء من بعدد أتسلح أني هو وعقوقي لجنوحي الخامس والسبب (٥)
كثريين ألناس صديق فأنا خلقه؛ فيك هللا حبب واملجالت، الصحف مختلف يف الصحفيني
أشرتي أنني أما والتجارة، والهندسة باألدب يعمل من ومنهم بالصحافة، يعمل من منهم
طريقة باملال الصداقة رشاء هل يوسف؟ سيد يا تتهمهم وملاذا فلَم؟ باملال، بعضهم صداقة
حرية للصحفيني أترك إنني وسلكته؟ الطريق هذا جربت هل بصديق؟ لالحتفاظ ُمثْىل
لك، زمالء وهم به، الرشفاء قذف عىل قلًما يمسك أحد يجرؤ ال الذي االتهام هذا عىل الرد
بالرشوة، زمالءك تتهم أن عىل تجرؤ كيف واحد، عمل وحقل واحدة، نقابة وإياهم تضمك

والهوى؟ والغرض،
للصحفيني تُقام األبيضملوائد البيت يسميه الذي بيته يفتح شفيق الدكتور (ملحوظة:
باملجان، وألقاربهم لهم الجراحية العمليات بعمل ويقوم وطاب، لذَّ بما حافلة اإلعالميني

«عمالئه». من ولكن «أصدقائه» من ليسوا وهم
رئيسها وصورة واسمها مرص راية تحت لكن زائري يف الجديد العالج هذا عن أعلن
ويعالج يبحث زائري، يف وعاش أرسته، وترك التزاماته، وألغى عيادته، فيه أغلق وقت ويف

وباحثيه.) العالم علماء من مشهد املرىضعىل
املرض جرثومة نقلت قد أكون أن من واملواطنني األهل عىل يوسف د. خيش ولقد
وأنا — لتضحيتي بي يشيد أن السخف هذا يذكر أن قبل به األوىل وكان عائد، وأنا إليهم
أنجح قد الناس، إنقاذ محاوًال الطاعون، هذا أتون يف بنفيس ألقيت — وأوالد أرسة رب
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ال والباحث عيلَّ، سيحكم الذي هو العالم إن جزائي؟ هذا فهل أحاول، ولكني أفشل، وقد
الكثريون ظل حني يف حاول، أنه فخًرا ويكفيه يرحموه، فلن فشل فإذا النكوصأبًدا، يعرف
قاعدون. هنا ها فإنَّا وكافح؛ أنت اذهب ويقولون الكالم، ويجرتون ويجتمعون يقولون

يشغل خطري ملرض عقاًرا مرصي باحث يكتشف أن من إدريس د. يتعجب ثم
لو (هذا مرصي املكتشف ألن العجب أيكون هذا؟ يف العجب ما نسأله ونحن كله، العالم
للهوان يا العجب؟ زال فرنسيٍّا أو أمريكيٍّا املكتشف كان لو هل حقيقيٍّا!) االكتشاف كان
والذي الهوان، كأس نتجرع أن لنا ويحق العالم وعىل أنفسنا عىل ُهنَّا لقد ا وحقٍّ والسخف،

مرارته. ونذوق اليوم، نعيشه

رايتك يرفعون مرتزقة جنوًدا منهم تصنع أن معنى أتعرف الناس؟ رشاء معنى أتعرف
وظالم يل وظالم والُكتاب، الصحفيني لزمالئك ظالم أنك هللاعىل يشهد بسالحك؟ ويحاربون

املهاوي. هذه يف بالخوض قدسيته يلوث بأن لقلمك وظالم لنفسك،
السابق كالعميد نظرك يف عامليٍّا لست أني هو وعقوقي لجنوحي السادس والسبب (٦)
بثالث يسبقني فهذا صحيح غري (هذا الدفعة نفس يف معك تخرج والذي الطب، لكلية
قمة تظهر هنا ملاذا؟ عظيم وهو آخر، طريًقا أنت وسلكت طريًقا وسلك سنوات)،
العمل عن أوقفني ألنه عظيم السابق العميد أن رأيك ففي إدريس، دكتور يا موضوعيتك
هي أهذه املقياس؟ بهذا العظمة أتقيس الروماتويد، مرىض يشفي لدواء اكتشايف بسبب
الذي — عظيًما؟ زميله يضطهد الذي األستاذ يصبح هل الصارخ؟ االنحياز أم املوضوعية
من التمكن وبني بينه ويحول — منافس أستاذ مجرد وليس الكلية عميد للتأديب قدمه
تحقيق مجلس قاله ما نص إدريس د. معنا وليقرأ العظمة؟ هي هذه هل العلمي، البحث
أقوال إىل خاللهما املجلس استمع كاملتني، سنتني التحقيق استمر وقد القاهرة، جامعة
وبعض الرسطان، بمعهد التدريس هيئة أعضاء وإىل أساتذتها، وبعض الطب كلية عميد
القرار إصدار إىل املجلس انتهى وقد لألدوية، العليا الهيئة شكلتها التي اللجنة أعضاء
مما الطب بكلية األستاذ شفيق أحمد أ.د. براءة املجلس قرر ١٩٨٧م: أبريل ١٥ يف التايل
جديد دواء استعمال تهمة من براءته تقول: التي التالية الفقرة عمًدا (وحذف إليه. نُسب

وقديم.) معروف دواء بأنه نفسه عن فدافع املرىضمبارشة، عىل
شفيق أحمد أ.د. أن األوراق من للمجلس استبان قد أنه الحكم حيثيات يف وجاء
من مجموعة الرسطان، بمعهد األستاذ املرزباني أ.د. مع عليه اتفق لربوتوكول وفًقا أجرى

141



العربي اإليدز

إىل انتهت متطوعني عىل عملية تجارب هو أجرى كما — َمن؟ عىل — العلمية التجارب
الطبية املجلة يف نتائجها نرش الروماتويد، ملرىض جديد لدواء كاكتشاف بفاعليتها اقتناعه
شفاء يف يساعد الذي الكشف، بهذا يبرش صحفي ملؤتمر يدعو أن قبل ١٩٨٥م) يناير (عدد
وأن ودورياته) العلم مجاالت ويف أوًال العالم علماء عىل يعرضه لم (ملاذا الروماتويد مرىض
أساس ال بيشء منه ادعاء يكن لم جديد دواء اكتشاف من أعلنه ما بأن يقتنع املجلس
نتائجها صالحية وقدَّر أجراها، أبحاث نتيجة كان بل فراغ، من نابًعا أو الواقع، من له

الروماتويد. ملرىض جديد لدواء كأساس
رئيس برئاسة املشكَّلة الروماتويد لدواء التنفيذية اللجنة أن أيًضا الحيثيات وذكرت
الدواء عىل أُجريت التي اإلكلينيكية قبل األبحاث مرحلة إيجابية إىل انتهت األدوية هيئة
الصيديل الشكل يف املادة بإعداد الخاصة الدراسات بمواصلة وأوصت اكتشافه، أعلن الذي
رئيس برئاسة املشكَّلة الروماتويد لدواء التنفيذية اللجنة يف املرحلة لبدء تمهيًدا املناسب
الدواء عىل أُجريت التي اإلكلينيكية قبل األبحاث مرحلة إيجابية إىل انتهت األدوية، هيئة
من اكتشافه أُعلن ما أن عىل يدل الذي األمر اإلكلينيكية، املرحلة لبدء اكتشافه، أُعلن الذي

علمي. أساس له دواء
للرقابة القومية الهيئة مع بالتعاون الكيماوية الصناعات تنمية رشكة أن والواقع
األبحاث بإجراء قامت العربية مرص بجمهورية العلمية املراكز وبعض الدوائية والبحوث
جلستها يف لألدوية العليا اللجنة قرار عىل بناءً وذلك الروماتويد؛ دواء عىل اإلكلينيكية قبل
نائب درويش محمود أ.د. برئاسة تنفيذية بحثية لجنة وشكَّلت ١١ / ٣/ ١٩٨٥م بتاريخ
كليات من أساتذة اللجنة هذه إىل وانضم سابًقا، الصيدلة كلية وعميد القاهرة رئيسجامعة
دواء عىل األبحاث إجراء من عاَمني حوايل وبعد للبحوث، القومي واملركز والصيدلة الطب
لاللتهابات، مانع أثر وله للروماتويد، مضاد أثر له الدواء أن إىل اللجنة توصلت الروماتويد
بكلية األستاذ محمد نعمان الدكتور األستاذ استقال (ملحوظة: سامة. آثار له ليس أنه كما
أحمد صالح يف املجلس أعضاء من استشعره الذي للتالعب التأديب؛ لجنة ورئيس الحقوق

شفيق.)
عقوق رس وهذا سيدي، يا أخطر فأمره اإليدز أما بالروماتويد، يختص فيما هذا (٧)
لطبيب يمكن ال بدء، ذي وبادئ أيًضا، واألخري … والثامن والسابع السادس شفيق أحمد د.
دونه؛ ويصمت الناس ينفع جديًدا يجد أن ما شخص حتى أو باحث أو أستاذ أو معالج
األهم الفيصل إن يقول أن ونيس الفعل، ونتيجة الفعل هو األمور من أمر كل يف فالفيصل
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فالكالم الكالم؛ وليس خطورته، عدم وعىل الدواء عىل املختصة العلمية الجهات موافقة هو
القليل. هو الفعل ولكن بصناعته، خبري وأنت إدريس د. يا كثري

أستأذنك، لم وبالطبع العظيم، السابق العميد أستأذن لم إدريس سيد يا املرة هذه يف
وأستاذك أنت ألنك والصحة؛ الداخلية ووزارة واألمن والعلماء العلم عىل وصيٍّا باعتبارك
تجربة تخض لم وأنت بيشء، معرفة وال لك علم فال تماًما اللعبة خارج — املرة هذه —
انقطعوا وباحثني بعلماء التقيت وال اجتمعت وال زائري، يف ساعة كل حولك يموتون أناس
بعيد أنت يوم، كل ترتدَّى التي املاليني هذه ينقذ عقاًرا يستخلصوا أن أمل عىل العالم، عن
عن مقالك يف ذكرته وما رأيت، أو قرأت أنك زعمت إذا تماًما املوضوع عن وخارج ومدٍع
عدة من بالحرف منقولة الشأن هذا يف معلوماتي ِبصلة، العلم إىل يمت ال اإليدز مرض
املرض، هذا عن املزيد لتعرف قرأت كنت ليتك ويا اإليدز، مرض عن معتمدة عاملية أبحاث
والهوان السخف ومن يدرسويبحث. مرىضاإليدز بني قىضأشهًرا لباحث تتصدى أن قبل
والعلماء العالم فيه ينتظر وقت يف محرتمة، صحيفة يف املسئول غري الكالم هذا ينرش أن
املرصي العقار تعاطيهم بعد املالحظة تحت موضوعني األشخاص، عىل هائلة تجربة نتائج
أحاول فسوف وإال العالج، نجح فقد عام من ألكثر عاشوا ما فإذا أشهر، تسعة منذ MMI

جديد. من
كما أنه كونية، كارثة أنه تتصور الذي العرشين، القرن طاعون أو اإليدز مرض إن
كأي الطاعون هذا البرش، آالف براثنه من لتنقذ يد إليه تمتد أن يمكن ال مقالك يف كتبت
تُنكر أنك والعجيب باهرة، نجاحات وحققوا عليه وانترصوا العلماء له تصدى آخر طاعون
دول يف باحثني من هذا يحدث أن واستكربت اإليدز، مرض يف بدلوه يدلو أن مرصي عىل
العالم أن (ذلك به وأشدت لباركته فرنيس أو أمريكي عاِلم من ذلك حدث ولو الثالث، العالم

مرص). يف هو كما سبهللة وليس الحديدية، الجاد البحث بقيود مقيد هناك
من عرشات بها يقوم التي والخطوات واالبتكارات األعمال عىل اآلن الحكم يمكن وال
أيًضا وأنا — يعمل الكل — اإليدز عىل للقضاء جديد عقار الكتشاف والباحثني العلماء

أعمالنا. عىل تحكم القادمة األيام ولندع أعمل،
الفرئان يستهوي وقد إدريس، د. يكتبه أن يمكن وما كتبه ما عزيمتنا من يثبط ولن
من يسخر إدريس والدكتور تلطخه، أو الثوب طرف من لتقضم جحورها من تخرج حتى
جانبه من ال هللا، خلقه الذي الطبيعي من يتربَّز الرسطان مريض تجعل لجراحة ابتكاري

143



العربي اإليدز

املماثلة الجراحات لعرشات — هللا من بتوفيق — ابتكاري من تسخر وأنت متَّبًعا، كان كما
أشدت فقد صحيح العكس (ملحوظة: أكثر. تعرف بأن جديًرا تكون فلن املرىض، لخدمة

عظيم.) رشج كجراح به
وطنك. أبناء من باحث أزر تشد أن من بدًال هذا كل قلت لقد
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عىل العيني بقرص الجراح شفيق أحمد الدكتور من ا ردٍّ القارئ يجد املقابلة الصفحة يف
األستاذ إىل موجًها كان والرد املايض، قبل اإلثنني يوم عدد يف عنه كتبته الذي املوضوع
التحرير مدير سالمة أحمد سالمة األستاذ حوَّله وقد األهرام تحرير رئيس نافع إبراهيم
أن ذلك األهرام، ملؤسسة القانونية اإلدارة ومدير املحامي الربتقايل مصطفى األستاذ إىل
يل يشكل مما حقي يف القذف بند تحت تدخل وشتائم وتعبريات بعبارات مليئًا كان رده
اطلعت وحني النارشة، باعتبارها األهرام جريدة وِقبل شفيق الدكتور ِقبل قانونيٍّا ا حقٍّ
من طلبت واإلهانة السباب وعبارات ألفاظ منه املحذوف والرد األصيل، الرد ين، الردَّ عىل
واحدة؛ كلمة حذف دون األصيل الرد ينرشوا أن القانوني واملستشار ومديره التحرير رئيس
خداع يف نجح الذي الرجل هذا وشخصية تفكري ملاهية تماًما واقعية حقيقية صورة فالرد
مئات تلقيت أنني ومع البسطاء، غري وحتى البسطاء واملواطنني املرىض من ا جدٍّ الكثريين
عالجاته يف شفيق أحمد الدكتور يرتكبها التي األهوال من كثري عن تكشف التي الخطابات
الطب أساتذة من املرصي القطر من شتى أنحاء من التليفونات مئات وتلقيت ومعامالته،
عن تتورع أن يمكن ال بعقلية يتمتع إنسان مواجهة يف أننا أشعرتني درجة إىل واألطباء
إليه نصل سوف ما فهذا هدفها، هو ما أما هدفها، إىل الوصول سبيل يف يشء أي ارتكاب

التعليق. هذا نهاية يف
يظل فالرجل حذف، كلمة أي بال كامًال الرد ينرش أن األهرام من أطلب ذا أنا وها
تتكشف وهنا يكتب؛ أو يتحدث يبدأ أن إىل آخر إنسان أي مثل مثله محرتًما إنسانًا شكًال
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البشاعة من هائل كم وأي الرجل هذا صنع معدن أي من ونرى وتتعرى الداخلية، نفسه
داخله. به يحفل

شفيق أحمد الدكتور أن أعتقد أكن لم املاضية املرة يف كتبته ما رغم أني والحقيقة
دون وأحالم طموح حامًلا، طموًحا إنسانًا ظننته الطريقة، بهذه ويفكر العقلية هذه يمثل
ولكني واملجد، العاملية من هالة حوله ويكوِّن طبيب، أو كجراح لنفسه بها يدعو كيشوتية
ما عالجوا الذين واألطباء والقراء املرىض يل بإرسالها ع تطوَّ التي والوثائق الدوسيه بعد
أي به يل تكن لم إذ تشخيصها، أسأت الحق يف أو بالشخصية استهنت أني أحسست أفسده،
الصحفيني لبعض ترصيحاته من مستقاة كلها عنه ومعلوماتي مهنية أو شخصية معرفة
رد إذن اقرءوا أكاديمي، أو علمي منطق أو سند أي من وخلوها والتليفزيونيني واإلذاعيني
الحواري يف يرتدد أن يمكن ما بكل عنه كتبت إني يقول الذي ذلك عىل شفيق أحمد الدكتور
العلمي التفنيد غري واحدة كلمة فيه وجدوا مقايل قرءوا الذين فهل وأرذله، القول فاحش من
والروماتويد الرسطان أمراض «عالج» أخرى مرة «عالج» ل اكتشافاته عن ملزاعمه املحض

سنوات. ثالث من أقل يف الطبية العالم مشاكل نْصَف حلَّ أْي واإليدز،
لم بأني ني ليعريِّ الطب كلية يف األستاذ «العاملي» «العالم»، الرجل هذا يستطرد ثم
أن لصاحبه يتيح ال الطب أستاذ رأي يف مؤهل والجراحة، الطب بكالوريوس عىل إال أحصل
الحد). هذا إىل الطب ببكالوريوس يستهني الطب أستاذ (هو األدب بالك فما الطب يزاول
الشخيص، تجريحي يف العاملي العالم يستطرد ا» جدٍّ «الراقية العلمية باللغة هكذا
محمل الحقيقي، محمله عىل أخذته لقد مطلًقا تجريح أنه عىل آخذه لم أني والحقيقة
حتى أنه بدليل ويهذي ويتخبط يشتم فراح تلبس حالة يف ُضبط الذي املتزن غري اإلنسان
الجرائد يف بكتاباته يساهم أن حقه من إن أقول كتبت فقد عنه؛ كتبته ما يستوعب لم

أعرتض. كنت وكأني هنا يرد به فإذا أبًدا، أعرتض ولم العامة شئوننا يف واملجالت
أتحدى وأنا علمي، دون نوبل لجائزة ترشيحه هو لجنوحي الثاني السبب إن ويقول
إنشائها منذ نوبل لجائزة للرتشيح مقرونًا باسمه حتى أو بورقة يأتيني أن شفيق الدكتور
يف عضًوا وباعتباره — هو أنه علمت فقد الكلية مجلس برأي يستشهد كان إذا أو اآلن، وإىل
جمعية من كان هذا أن واملضحك الرتشيح، بنبأ املجلس أعضاء أخرب الذي — الكلية مجلس
أي شفيق؛ أحمد الدكتور ويرأسها كوَّنها قد كان التي أمريكا يف الهضمي الجهاز جراحي
علوم إىل جديًدا يضيف ال ألنه األكاديمية رفضته ترشيًحا بنفسه نفسه ح رشَّ الذي هو أنه

الرتشيح. يف لها حقَّ ال جهة من جاء وقد الطب،
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يكون أن يريد إنه عنه قلت أني فهو وعقوقي عليه لحقدي نظره يف الثالث السبب أما
مرحلة تعدى قد — شفيق الدكتور أي — أنه تغافل، أو غافل أنه ويبدو فيضيف عامليٍّا
املريخ إىل شهرته فيها وصلت التي الكونية املرحلة يف اآلن هو أي سنة؛ عرشين منذ العاملية

واملشرتي.
وليس بعضها، يف وردت أنها جدًال فسأسلم الطب ُكتب يف اسمه ورود حكاية أما
األصليني مؤلفيها غري مئات يحررها أصبح الحديثة الطب فمراجع باملرة؛ اعتبار أي لهذا
الثالث العالم وعلماء أطباء من كثريون بينهم املئات وهؤالء وبست وجراي أندلف بييل مثل
الدورات إن ثم الطب، تاريخ يف مبينًا فتًحا كتاب هامش يف طبيب اسم ورود يعد فلم
لتجنيدهم الثالث العالم أطباء بأسماء الالزم من أكثر تعتني األول العالم يف الطبية العلمية
يف يقع معظمها أصبح حتى الطب تعليم دائرة اتسعت فقد وترويجها؛ فيها لالشرتاك

النامية. الدول
منها، أحد اسم يورد لم جديدة أمراضبرشية تسعة اكتشف قد شفيق الدكتور أن أما
لم بها، لستة (مرفق جراحية عملية ثالثني واكتشفت رده، يف قال كما قائمة أرسل وال
وليس وبرباهينه بمستنداته فعًال حقيقيٍّا هذا كان إذا مني أسعد أحد يكون فلن يرفقها)
رشج جراح أنه كلمتي يف له شهدت فلقد الجراحية ممارساته عن أما ملعة، أبو طريقة عىل

كذبتها. وكأنني براعته عن يحدثنا أن عىل يرص هذا ورغم فعًال ماهر
حق من إن بالنص: قلت قد إذ بصحيح هذا فليس يحلم بأنه عايرته إنني قوله أما
الشارع؛ رجل يحلم أن وبني العاِلم يحلم أن بني كبريًا فارًقا هناك ولكن يحلم أن منا كل
ويعرق يكدح وسنني سنني ويظل وتجاربه واختباراته بحوثه عىل ينكب عمل إذا فالعاِلم
أجرى إنه ويقول شهر يف لإليدز دواء يكتشف من أما الحلم، تحقيق إىل يصل أن إىل ويكد
اإليدز ميكروب فيه يجرب أن يمكن الذي الوحيد الحيوان أن حني يف الحيوانات عىل تجارب
كل يف موجود اإليدز ميكروب إن ويقول مرص، يف مطلًقا املوجود غري األخرض» «القرد هو
من أخطر ميكروبات هناك إن ويقول يخطئ بل واملستشفيات، املعامل يف مرص يف مكان
لن وربما يوجد لم والبكرتيولوجي الطب تاريخ كل ويف مرص، يف موجودة اإليدز ميكروب
ويتغذى يعيش الذي الوحيد هو ألنه اإليدز؛ فريوس من أخطر ميكروب أو فريوس يوجد
عالم يا لنا فقل محقق، موت املحتم املريض ومصري تماًما اإلنسان يف املناعة جهاز ويشل
من األخطر امليكروب اسم ما لنا قل عاًما، عرشين منذ العاملية شهرته تعدت من يا العلماء

اإليدز؟ ميكروب
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حظي قد إدريس د. كان لو عني: يقول حني العالمة العالم هذا تواضع إىل انظروا ثم
كان لألدب اختياري (وكأن حرفة األدب اختار ملا أمامي الدرس مقاعد يف الجلوس برشف
كلها) الدفعة عىل والثالثني الثالث كان وترتيبي بتفوق ناجح أني مع الطب، يف فشًال
من تخرجوا الذين معظم إن بقوله الدرس مقاعد يف أمامه أجلس لم أني أندم ويجعلني

وعلماء. وأساتذة مدرسني صاروا يديه بني
أال التواضع الشديدة الطريقة بهذه يفكر العلماء عالم أنه يزعم إنسانًا تصوروا
بضعة كل الناس عىل يخرج أن العظمة جنون أو Paranoya ال هذه بنفس يستطيع
مليار ثالثني من أكثر تنفق أمريكا واحدة، مرة هكذا الرسطان لعالج باكتشاف شهور
بها يقوم ال اإليدز وأبحاث اإليدز، أبحاث عىل املليارات وعرشات الرسطان أبحاث عىل دوالر
الوراثية الهندسة وعلماء الوراثة علماء من بأكملها أقسام فيها تشرتك وإنما فقط األطباء
تتخصصكل منها قسم كل «الفريولوجي» وعلماء املناعة وعلماء امليكروبيولوجي وأساتذة
ذكرت كما الذي الخطري الفريوس هذا خواص من واحدة خاصية دراسة يف منه مجموعة
عىل يتغلب بحيث الخارجي لغشائه الجزيئي الرتكيب تغيري عىل قدرته يف خطورته قبًال
يوم كل أننا هذا ومعنى األول؛ الجزئي لرتكيبه تبًعا الجسم يفرزها التي املضادة األجسام
اآلن. إىل عالج أو لقاح أو مصل أي قتله يف يفلح ال العائلة نفس من جديد ميكروب أمام
الفاخرة عيادته يف جالس وهو شفيق أحمد النابغة يستطيع والعلماء املعامل هذه كل
شامل عالج عن ذهنه يتفتق وأن قلم بجرة وأبحاثهم وعلومهم علمهم يلغي أن القاهرة يف
وتكذبه العاملية الصحة هيئة استشار أنه مدعيًا زائري إىل فوًرا به يذهب ملرضاإليدز، ناجح
أو املزعوم بدوائه أو ببحثه لها صلة ال إنها وتقول جرائدنا وتنرشه رسميٍّا تكذيبًا الهيئة
الحكومة وكذَّبت كاسرتو فيدل كوبا لرئيس عملية عمل أنه ادعى مثلما تماًما شخصيٍّا، به

أبًدا. دخلها وال كوبا يزر لم املذكور الدكتور أن وأكدت الزعم هذا الكوبية
الرئيس عند من إليك قادم أنا له ويقول سيسكو الرئيسموبوتو إىل الدواء بهذا يذهب
بالطبيب موبوتو ويرحب معقولية، أي تفوق التي مغامراته يف رئيسنا باسم ا زاجٍّ مبارك،
أن ملقابلته واشرتط يقابله لم مبارك الرئيس أن حني يف الرئيس، عند من القادم املرصي
يف وبائية حالة يشكل فاإليدز بالرجل؛ موبوتو يرحب دوائه. صحة العاملية الدوائر تؤكد
إجراء عىل فيوافقه شعبه معنويات به يرفع شيئًا يصنع أن موبوتو ويريد (الكونغو) زائري
ويجريان الرجا متعوس عىل الرجا خايب وينضم للبحث زائريي فريق وتكوين التجارب،
كان رهيب، صحفي تليفزيوني حفل يف بعدها يعلنان شهر من أكثر تستمر ال تجارب
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الزائريي اإلعالم وزير يرأسه االحتفال، وحرض زائري يف يعيش مرصي يل ذكر كما يرأسه
وزير عالقة ما تصوروا زائري. وأطباء مثقفي سخرية محل وكان — غريبة حاجة —
إعالمي استعراض قلت كما املسألة ولكن كاإليدز؟! خطري ملرض دواء باكتشاف اإلعالم
مثرية بطريقة إعالنه ومن إعالنه، من خطر هناك وليس الكونغو واملرىضيف الناس يُفرح
رئيس باسم يزج Mobarak Moboto I م.م.١ الزائريني مع الدواء ذلك سيادته، ويسميه
العلماء آالف مئات يواجه أن يخجل وال والطبية العلمية مرص وسمعة مرص وعلم مرص
وصحيحة حقيقية التجارب كانت لو بحيث دواء، اكتشاف عن حتًما إشاعة ألي املرتبصني
قوات أرسلت املوت؛ ينتظرون الذين اإليدز مرىض من اآلالف مئات ولديها أمريكا ألرسلت
شفيق أحمد واختطفت آيه»، أي «يس وال والسابع السادس واألسطول الرسيع االنتشار

انتظار. أي ودون فوًرا أمريكا إىل وأخذتهم كله الكونغويل والجيش هو اختطاًفا
الطبية، العالم نكتة املعجز الدواء أمر أصبح لقد بل يحدث، لم هذا من شيئًا ولكن
فإذا عام، ميض بعد ستظهر الدواء نتائج أن شفيق أحمد الدكتور يؤكد العالم وبجدية
أن سيادته رأى ما للدواء. نجاًحا يعد هذا فإن وفاة، دون عام ملدة شفوا املرىضالذين بقي
ودون عالج دون ثالثة أو عامني من أكثر بعد إال يموتون ال اإليدز مرىض من ا جدٍّ كثريين
يعالج أن يستطيع ال الزائريي الطب إن مرصي. زائريي فريق ودون م.م.صفر أو م.م.١
تلميذه أكون أن من بأعجوبة نفدت الذي املرصي والفريق تيس، التيس النوم مرىضحمى

لعالجهم. علمية غري تجارب يف العاديني املرىض الستغالله عام ملدة عمله عن أوقف
إذا بالحبس ويعاقب يُمنع لكي طبٍّ مدعي ليس أنه شفيق أحمد الدكتور خطورة إن
يعلمها ال بطريقة كرسيها إىل «وصل جراحة أستاذ فعًال أنه القصوى خطورته إن زاوله،
واألساتذة؛ العلماء من غريه أعني عن بعيًدا عالج من شاء ما يزاول أن ويستطيع هللا» سوى
األدوية عن الكافية العلمية املعلومات يملك ال ألنه مواجهتهم من دائًما يتهرب هو ولهذا
مبارشة ويتصل األكاديمية املحافل وفوق العلماء هؤالء فوق يقفز ولهذا يستعملها؛ التي
كلمتي يف سميته ولهذا اخرتاعه؛ أو املزعوم اكتشافه أمامهم وينرش واإلعالميني بالصحفيني
وظاهرة علًما باعتباره أمدحه أني فتصور ذكاؤه خانه وقد شفيق، أحمد «ظاهرة» املاضية
أصبحت التي املرضية ظاهرته إىل التنبيه كان هديف أن حني يف صحية، ظاهرة األقل عىل أو
خالله من فضائحنا ووصلت املرصي، طبنا سمعة وعىل مرضاه، صحة عىل خطًرا تشكل
األطباء ببعض أو به خاصة أنها أعني ال فألني ظاهرة أقول وحني العاملية، املجاالت إىل
وأصبحت الطريق فاخترصوا مقاييسنا، يف الضاربة الفوىض حمى أخذتهم الذين القليلني
حتى األكثر املال وجلب الشهرة، إىل وسيلتهم واإلعالميني بالصحفيني واالتصال الفهلوة
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عمل أنه مرضاه أحد يل ذكر فقد أكثر؛ ال الربح هدفها تلك العاملية حكاية أن عرفت إني
وهذا جنيه، آالف بخمسة األعور واملرصان جنيه، وخمسمائة بألف البواسري عملية عنده
والصديقات األصدقاء من بعدد يتسلح إنه الخامس بنده يف يقول ألن يدعوه الذي الرس هو
صداقتهم اشرتى أن إما لكثريين صديق فهو واملجالت؛ الصحف مختلف يف الصحفيني
تتحول وشهرة يُحىص، وال يُعد ال ماًال ورائهم من تكسب ألنك دكتور؟ يا لَم فلَم؟ باملال،
أيًضا وأعود الوحيد، السبب إنه فلنقل أو وجيًها سببًا هذا أليس أكثر، مال إىل بالتايل
اإلعالمي التعامل يف القاعدة هي أصبحت ولكن األطباء بعض تخص ال ألنها ظاهرة وأقول
خطر يف كلها صحافتنا إن األموال، توظيف ورشكات واألثرياء الرشكات مع والصحفي
كثريًا ولكن وتموِّلها تصدرها التي هي تكون قد األحزاب أو فالحكومات ماحق؛ حقيقي
للمحرر، مدفوعة تحريرية إعالنات هي معينني بأشخاص خاص وبالذات فيها يُنرش مما
أن يدركوا أن كبري محرر بإمضاء ولو ما لشخص ما دعاية قرءوا كلما القراء من ورجائي
خرب كل وبالذات املادي، املقابل من بكثري أكثر مقابلها أدبية أو مادية مصلحة هذا وراء
العلم أو الحق أو هللا لوجه ليست أبًدا أنها ولتتأكدوا فلتعلموا الظاهرة، لهذه دعاية فيه
جهد دون ومالها الدنيا مجد تبتلع أن تريد التي الجشعة املتضخمة الذات لوجه وإنما
وأرجوكم حقائق، كأنها املساكني املواطنني عىل تنطيل رهيبة طنانة وبدعاية كدح ودون
منقطعة ببالهة يقول أو يعتقد الذي شفيق أحمد الدكتور رد قراءة أخرى مرة أعيدوا
مرصي مكتشفه ألن ولكن له لهللت أمريكيٍّا أو فرنسيٍّا الدواء مكتشف كان لو إنه النظري
حقيقة كان لو أمريكي؟ أو صيني أو مرصي البرشية عالج أيف األرض، به أخسف فأنا
محري لعالج ودواء الروماتيزم لعالج ودواء الرسطان لعالج دواء يخرتع الذي الرجل هو
ألصبح سنتني يف كله هذا فعل قد كان لو هكذا؟ يكون منطقه أكان «اإليدز» والعلم البرشية
يف أسئلة وسألته أينشتاين املايضعن املوضوع يف كتبت أني فتصوروا أينشتاين، من أعظم
مثل تطورت وكيف بتجاربه بدأ وأين والعامة الخاصة النسبية اكتشف كيف عن الصميم
أي من تهربًا يجبني املايضولم املوضوع يف شفيق أحمد للدكتور سألتها التي األسئلة كل
أخذت ألني سيئ حظي بأن أو مرص» عدو العقيد عىل سلم «ياليل ب يجيبني أكان منها،
الحظ سيئ كنت ألنني الطب كلية يف وأعصاب مخ جراح ألكون مرشًحا كنت بعدما الكتابة

تالميذه. من أكن ولم
بالش. والال — مؤاخذة ال — منطق هذا

التافهة، الظاهرة تلك لدى التوقف يف القراء من كثرٍي وقَت ضيعت قد إذ آسف إنني
ما آخر ليست اإليدز حكاية وأن بكثري، سابًقا تصورت مما أخطر كان األمر أن يبدو ولكن
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جريمة ارتكب بأن حياته بدأ الذي الرجل ذلك العاملي، الدكتور األستاذ بنا عليه سيطلع
مريض مثانة واستأصل آخر، عنرب إىل وذهب قطن قطعة يف ولفها ميت إنسان مثانة اقتالع
بل املريض، ومات التقيح حدث فطبًعا ماتت؛ قد خالياها كانت التي املثانة وركب حي
ملحاسبته، الجراحة أساتذة من تأديب مجلس له وتشكَّل السبب، لنفس آخر مريض مات
كان الكبري؛ الجراحة أستاذ البحريي جمال الدكتور برئاسة كان الذي املجلس رأي وكان
هكذا ولكن عمد، مريضعن لقتل ممكنة عقوبة أقل وهي الطبيب، ذلك فصل املجلس رأي

واإلنذار. بالخصم واكتفوا حياته مستهل يف وإنه شاب إنه قالوا: املرصيني نحن
عىل شديًدا ندًما أبديا وقد املجلس هذا أعضاء من اثنني قابلت املحضة وبالصدف
يف جرائمه باألصح أو أفعاله من واملرىض واألطباء الطب وينقذا أيامها يفصاله لم أنهما

شيئًا. عنها يعلم ال عليهم أدوية بتجربة مرضاه حق
لبعض أو لذاته األشخاص من البعض ملهاجمة أتصدى أن أبًدا عادتي من ليس
مرًضا، ليصبح العيب هذا يسترشي حني ولكن أبًدا، كامل إنسان من فما السيئة؛ خصاله
كل اإلعالم وسائل طريق عن الناس يصدق أسطورة إىل املريض الشخص يتحول وحني
لها، أتصدى أن عيلَّ املحتم من أجد ظاهرة إىل الشخص يتحول حينئٍذ نفسه؛ عن يقوله ما
املجتمع يف الكامن الرش من يتجزأ ال جزء فهو أمره؛ للناس أكشف حتى أتصدى وأظل

ملحاربته. ككاتب نفيس وهبت والذي
املثل يرضبون الذين باألطباء وبالذات إشادة أيما أشيد وإنما فقط أهاجم ال وأنا
باملرحوم أشدت خاصة، املرصي اإلنسان وخدمة البرشية وخدمة التضحية يف األعظم
«سحايل» قرية إىل وذهب القاهرة، يف وعمله وعيادته حياته ترك حني املفتي أنور الدكتور
لدى الهضم عرس يعالج أن بدل هناك البلهارسيا من الفالحني جماهري يعالج البحرية يف
ذكري أبو أحمد الدكتور الكبري بالجراح أشدت الجنيهات. مئات مقابل هنا األغنياء بعض
ترك الذي امللك عبد وديع الجراح وبالدكتور البلهاريس، الكبد تضخم دوايل بعالج الهتمامه
جروحهم يقاتل أكتوبر حرب يف امليدان خط إىل متطوًعا وذهب القاهرة يف وحياته عيادته
تخرج فقد دفعتي؛ لكونه ال الطب لكلية عميد أعظم فؤاد بهاشم أشيد بمبضعه، القاتلة
أحدث مصاف إىل وانضباطها العيني قرص طب كلية هيبة إلعادته ولكن بعامني، قبيل
أشيد كثريين؛ بغريهم وأشيد أفلت، قد زمامها كان أن بعد العالم يف وأدقها الطب كليات
يرتك الذي ذلك وليس ورسالته، بدوره عميق وإيمان صمت يف املضحي املرصي بذلك
مرىض عليه ويصعب الكبدي البلهاريس بالتليف يموتون املرصيني فالحي من املائة يف ٥٠
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شفقة أو تضحية اختاره ما وهو إنقاذهم، بزعم ويذهب و«يضحي» زائري يف الغالبة اإليدز
الحقيقة يف يكن لم فإن عامليٍّا، مجًدا له يصنع أن املمكن من الذي الوحيد ألنه اختاره إنما
أليست الصحافة! وكامريات التليفزيون عدسات وأمام والتلفيق والخيال بالوهم فليحققه

«التضحية». منتهى هذه

بشيئني: هذا تحقيقي سأختم
عالجهم الذين املرىض خطابات وكل لديَّ تجمعت التي املستندات كل سأحوِّل أني األول:
ومجلسها الطب كلية وعميد األطباء ونقابة الصحة وزير إىل ومزاجه بخياله الرجل
أمر يف والنظر مستوى أعىل عىل تحقيق لجنة لعمل ومجلسها؛ القاهرة جامعة ورئيس

مرضانا. وصحة وتقاليدنا علمنا عىل الخطرية الظاهرة هذه
أستاذ الروبي شادي أبو الدكتور العالمة قدمه الذي التقرير بنرش سأقوم أني والثاني:
يف وأبداها إليها استمع التي اآلراء عىل ويشتمل الطب، كلية لعميد الباطنة األمراض
عن شفيق أحمد أ.د. لسؤال األقسام رؤساء من ُشكِّلت قد كانت التي العليا اللجنة
لتعرفوا تقرءوه أن أرجو الروماتويد، ملرض اكتشفه أنه زعم أو اكتشفه الذي حقيقة
يحاسبونه سوف ألنهم العلماء؛ زمالئه مواجهة من شفيق أحمد الدكتور يخاف ملاذا
له شاء ما لهم ليقول اإلعالم ووسائل الصحافة إىل فوقهم يقفز وملاذا علميٍّا، ويعرصونه

وادعاءات. أخبار من الخيال
يف زميل يرتكبه مما تأزمه فرط من بلغ شجاع عالم كتبه الذي التقرير معي اقرءوا
يريد ال أحًدا ألن واألساتذة األطباء عىل بيده يوزعه كان أنه درجة إىل ومزاعمه كليته نفس

يتحرك! أن

أحمد الدكتور مع وحقق القاهرة أطباء نقابة من تأديب مجلس تكوين تم ملحوظة:
بإدانته قضت التي لألطباء، العامة النقابة يف العليا التأديب لجنة إىل وقىضبإحالته شفيق

أشهر. ستة ملدة املهنة مزاولة عن وإيقافه
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والتصعب، والتقييم الرثاء مقاالت قرأت وفاته، بعد الحكيم توفيق عن ُكتب ما بعض قرأت
الفنية الحركة وأبي وأستاذنا شيخنا جنازة يف الجليل سعيهم وشكرت لكتابها وحمدت

الحكيم. توفيق املعارصة، العربية
عن أقرأ وأنا الخارج، يف وأنا وفاته خرب أقرأ وأنا يل يردد كان خبيئًا هاتًفا ولكن
ويف غاضبًا، به وأحسست بل األمر، الحكيم توفيق يُرد لم هكذا أن يل يردد كان جنازته،
الدار إىل تصل الجرائد كانت ولو األمر، له تُرك ولو عنه، يُكتب مما ساخًرا األمر معظم
كان الذي ا، جدٍّ الباهت الرصاص، بقلمه وعلق الجليلة غفوته من صحا قد لوجدناه اآلخرة

وتفصيًال. جملة إياه، ورافًضا كله، هذا مفنًدا عرفته، منذ به يكتب
مجرد يكن ولم يموت، حني عليه لنبكي عاش رجل مجرد يكن لم الحكيم توفيق
بعضنا وليعتب ورائه، من مراًرا الدمع ونرسل رحيله، لنفتقد كبري، صديق زميل كاتب

«الواجب». أداء عن «تقاعس» أنه أو مأتمه، أو جنازته يحرض لم أنه بعض عىل
وأعتقد، العربي، األدب يف قبله وجود لها يكن لم ظاهرة، الحقيقة يف الحكيم توفيق
كان لقد حتى وقدراته، وبابه نوعه يف فريد ولكنه شاذٍّا، ليس وجود، لها يكون لن بعده، أن
وأتساءل: بذلك، هو يحس أو إليه أنظر أن دون النظر، إليه أطيل وكنت أحيانًا، يربكني
تماًما الهازل املجيد، الغريب الخليط هذا منه ويصنع يصنعه؟ «الفلتة» الرجل هذا يف ماذا
حني تماًما الصمت املدعي الورق، وعىل الحقيقة يف املمثل يهزل، حني تماًما الجاد يجد، حني
الذي والطفولة، السذاجة حد إىل والداهية الدهاء، حد إىل الخبيث وممثلوه، أبطاله يتكلم
ضده، وال التقدم مع هو فال للحياة، املحرج الحرج الخط عىل يقف أن طويل، وقت منذ آثر،
ليس — املحري هو وهذا — وأيًضا الثورة مع هو وال ضدها، وال الديمقراطية مع هو وال
الحكيم حمار واصطنع باملرأة، وغرامه َوْجده فرط من املرأة عداوة اصطنع الذي ضدها،
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«فنانًا» بنفسه، هو يل قال كما ليبدو، والبرييه، العصا وتقمص األشياء، أذكى ليقول قناعة
حني الساحة بهم تزدهر كانت الذين أولئك والفلسفة، األدب ودكاترة اللغة فقهاء وسط
املنافقة، الجادة املظاهر مئونة من ليعفوه «فنان» أنه عليهم فمثل األدب، سماء يف ظهر
مني، املعمَّ أو املطربشني عىل يُحتَسب ال حتى الطربوش أو العمامة لبس من أيًضا ويعفوه
اليشء كانت أنها فأعتقد العصا أما بربنيطة، خواجة أيًضا يبدو ال حتى البرييه واختار

واقتبسها. عنه، فورثها والده، مالبس يف يعجبه الذي الوحيد
ا. جدٍّ الحكيم توفيق وفاة أخذوا الذين أولئك مساكني، أجل،

سنوات. خمس من أكثر منذ املوت مع مرشوعه أراقب أني ذلك
شيًخا شابٍّا الحكيم توفيق كان عاًما، عرش سبعة من أكثر منذ السبعني، ميالده يف
األطفال جذب غرفته إىل تجذبنا ضحكاته وكانت العائلية، وحياته إسماعيل، بابنه سعيًدا
أني وأشهد الذهنية، الحيوية وبالذات بالحيوية، الحافل الشعر، األبيض الشاب جدهم إىل
أن أتردد ال وكنت وعرة، أفكار رأيسمن تحمل مما بعضأصدقائي عىل أشفق كنت أحيانًا
شديدة، وبرسعة دائًما، البارقتان عيناه فتلمع القضية، له وأطرح الحكيم توفيق إىل أذهب
يهاب أو يصعق أو يدهش يكن لم بالرأي، وساهم األبعاد، استوعب قد عقله كمبيوتر يكون
نفس ويف اإلتقان من الدرجة عالية فنية قريحة هللا أعطاه لقد شيئًا، الفكري السفر يف
أحب أنا يقول مرة أسمعه لم به، أحس كنت ما فنادًرا قلبه أما ذهب، من عقًال أعطاه الوقت
باألمس، معه كنت فكأنك وتعود عامني أو عاًما عنه تغيب ذاك، أو اليشء هذا أحب أو فالنًا،
تبتئس، ال املعاملة نفس له الناس أقرب أو ابنه يعامل أنه تحس حني ولكنك تغضب وقد
مهلكة فالعواطف العواطف، صوب أبًدا ينحرف ولم التفكري، شكل أخذ الفني مزاجه لكأن
عن يشء، كل يف التقتري يحرتف كالجاحظ رجل، وهو األحيان، معظم يف ومكلفة أحيانًا،
تجارب عن بنفسه الحكيم توفيق نأى ولهذا اإلنسان؛ يصنعه يشء أجدى بأنه عميق إيمان
تلمذته أعوام تنحرصيف الحياة يف تجاربه لتكاد حتى تهور، وال غامر وال سافر، فال كثرية،
الفن، وأهل عكاشة فرقة مع هنيهة قضاه الذي شبابه وصدر الروح، عودة يف كتبها التي
وغريهما األخرض» املصباح و«تحت الرشق» يف «عصفور يف باريس يف منها الخام الجزء ثم
مديًرا به انتهت الوظائف من سلسلة يف هذا بعد الطويلة حياته من تبقى ما ينحرص وكاد

األهرام. يف متفرًغا كاتبًا ثم لآلداب، األعىل باملجلس متفرًغا عضًوا ثم الكتب، لدار
أروع ينسج أن الحكيم، توفيق استطاع للوجود، املحدود الرشيط هذا من ولكن
من األحياء الُكتاب كل من أكثر حيٍّا، ويظل الفكرية، تأمالته ويفرز املرسحية، أعماله

هللا. يشاء أن وإىل هذا يومنا إىل إنتاج، بغري حتى وموجوًدا حوله،
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لم باألصح، أو تكن، ولم مرًضا تكن لم الحكيم توفيق عند والتقتري البخل وفلسفة
بخيل محفوظ نجيب فالصديق محفوظ؛ نجيب مثل ليخفيه خلقيٍّا عيبًا يعتربها هو يكن
حارة ابن أنه محفوظ نجيب مشكلة ولكن الحكيم، توفيق من أبخل يكن لم إن اآلخر، هو
ولكنه فقط، ببخله يفخر ال كان الحكيم توفيق ولكن معيبة، صفة البخل يعترب بلد وابن
وتوفيق ٦٩ سنة باألهرام عملت أن منذ كفلسفة. بالبخل، به، قوي إيمان عن يعتنقه
باهت رصاصه «بافاري» أصفر رصاص قلم يغريه، لم واحد رصاص بقلم يكتب الحكيم
يخلص الثقيل قال: الخط، ثقيل بآخر يغريه لم ملاذا وسألته مرة بالقلم ضقت وحني ا، جدٍّ
الصفقة مرسحية منذ إنتاجه كتب وبه العام، يف واحدة مرة القلم يربي كان وهكذا برسعة.
كل ليت يا ريت، يا قال: هذا، عنك سأكتب له وقلت ضحكت وحني األخرية، مقاالته إىل
أال قلت: العاديني. الناس به يطالب بما أحدهم يطالبني فال بخيل أني يعلمون الناس
ما امُلنى، تبلغ العمر طولة يقول: مرصي شعب مثَل هناك اسمع أبًدا، قال: عيبًا؟ هذا تعترب
صحتك يف تقرت ولكي صحتك، يف تقرت أن بإرساف، صحتك تنفق أال هي العمر؟ طولة هي
بد ال أنها دائًما الجميلة املرأة يتهمون إنهم يشء، كل يف التقتري تمارس وأن تتعلم أن بد ال
عليه تحافظ أن بد ال جمال، جنيه مليار عندها واحدة حق، وعندها بخيلة، بالرضورة
وأنا بإرساف، فيهن الجمال بقية ينفقن الالتي هن وحدهن القبيحات فالحمقاوات وتنميه،
حلها عن أعجز التي القضايا من كثريًا معي يحل الزمن ألجعل طويًال، أعيش أن فلسفتي

وحدي.
الغاب من عًصا أهديته ويومها السبعني، ميالده عيد يف الحكيم توفيق كان هكذا
سيستعملها وظننته مني فأخذها يوغوسالفيا، من خصوًصا له أحرضتها املعقوف الجميل
العصا ويعلق املكتب، إىل يحرض التايل اليوم يف به فإذا عصاه، من بكثري أجمل كانت ألنها
عصاي، أغري أن بسهولة أستطيع ال أنا قال: القديمة، عصاه نفس بها وإذ املكتب عىل
معه وظلت معه، الهدية العصا رأيت يوم ويف يستعملها، سنوات عرش من ألكثر ظل وفعًال
وقلت الزمالك، يف أزهار محل إىل ذهبت والسبعني، الخامس ميالده عيد ويف أيامه. آخر إىل
وفعًال حياتك، يف عملته ورد بوكيه أجمل الحكيم توفيق األستاذ أهدي أن وأريد فالن أنا له
رأيته بوكيه أجمل صنع فقد الحكيم؛ بتوفيق اآلخر هو معجبًا كان املحل صاحب أن يبدو
يدهش فلم الحكيم، توفيق عند به ودخلنا السعاة، من اثنان حمله لقد حتى حياتي، يف
سألني ثم إدهاشه، السهل من يكن لم إذ تماًما؛ بها سعدت فقط، واحدة للحظة إال الرجل
أن بد ال والغضب، الفرحة من بمزيج يتماوج وجهه رأيت الرقم له قلت وحني ثمنه، عن

أيًضا. وأفرحه أغضبه الثمن
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بدأت يتغري، بدأ يشء كل تتغري، مرص يف الحياة بدأت والسبعني الخامس ميالده عيد منذ
غالظ أقدام من وابل تحت تتدارى وأرواحنا قلوبنا يف التي ومرص تبهت، الزاهية األلوان
وخرجت األرض باطن من مزراب انفتح قد وكأنما وغوغائية، عالية، وضجات كثرية،
أمرض، أنا وبدأت تقل األهرام يف لقاءاتنا بدأت األفق، سدت البرشي الواغش من مجموعة
بدأ سيان، وميتني، بأنفسهم، وناقمني ومنفيني، مهاجرين، بيننا، من يتسللون الناس وبدأ

يتغري. املرسح
ورق، من نماذج عىل وتضاء حقيقيني، أبطال عىل املسلَّطة الحقيقية األضواء تنطفئ
عارية قبيحة، فجة، ونصف، واحدة إىل أوركسرتا الفيلهارمونيك وتحولت وهيافات، ومسخ،

حياء. أدنى بال الوجه
مرص! ننظِّف تعالوا اسمها: مقالة أنا وكتبت

مياه تبتلعها أن توشك إبداعية فكرية ثقافية مللحمة األخرية الحرشجة كانت وكأنما
ذهني ويف املقال، كتبت أجلها من والتي الفرج، روض حي أغرقت قد كانت التي املجاري

أخرى. كثرية أشياء
الُكتاب عىل تنعى املتشنجني ورصخات ٨٠ إىل ٧٥ من األعوام أتذكر وأنا وأضحك
حس أو ذوق من ذرة أي لديه لكاتب يمكن وكأنما وانتهائهم، ونكوصهم، إبداعهم، قلة

«بكابورت». — للكلمة ا جدٍّ أسف — وسط زهور باقة ليضع يبدع أن للجمال
توفيق برج أو السادس، الدور برج ألجد ٧٧ عام الخارج إىل العالج رحلة من عدت
أصبح محفوظ ونجيب مغلقة، واألبواب ساكنًا، عليه، األهرام يطلق أن أرجو كما الحكيم
لوس جامعة يف عوض ولويس وأيام، أيام الحكيم وتوفيق خميس، كل فقط مرة يأتي
يرسل محمود نجيب وزكي فرنسا، يف فوزي وحسني املغرب، يف الشاطئ وبنت أنجيلوس،

مرسمه. يف طاهر وصالح املنزل، من املقالة
يطل آخر نوع من إنتاج وبدأ األهرام، يف السادس الدور إىل وصلت قد املسألة كانت

الساحة. عىل
ناعقة. خطب

وعواءات.
وهلوسات.

وميكروفونات.
جريرة. وبال جنوه، ذنب بال املدينة، أهل عىل حلَّ قد والعذاب
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الحياة مرشوع إن األيام، مضت املركزي، األمن أحذية كوقع ثقيلة بطيئة وبطيئة
جوفها يف وتنكتم تجحظ، عيناها بدأت إذا أما حية، أمة من وجوده يستمد الفردية

األنفاس.
الوجود؟! مشاريع من يبقى فماذا

هي القاهرة يف الساهرة الوحيدة الكافيرتيا وكانت الستينيات، منتصف ليايل من ليلة ذات
املوهوب الفذ العظيم وشاعرنا نحن إنشائها منذ فيها نلتقي كنا حيث هيلتون، كافيرتيا
مجموعة فيه، ليدخلنا يفتحه، الكبري، وقلبه الحارضالشامل، بوجوده حيث الشناوي، كامل
الثقافة، وأهل الجادات، واملطربات الجادين واملطربني واملوسيقيني الشباب الُكتاب من
طهور، وال فيها فسق ال الشناوي: كامل فيها قال كما سهرات ونتحدث، نسهر والعلم،
من طعن أو والالدهاء والالخبث والالتنافس للفن والحب والصحبة الونسة تجمعنا إنما
يف الفندق أُنِشئ منذ سنوات سبع وطوال بانتظام نلتقي كنا حيث املكان ذلك يف الخلف،

.٥٨ عام
واستغربت منضدة، عىل وحده جالًسا الشناوي كامل فوجدت الليلة تلك يف دخلت

أبًدا. بمفرده نومه، غرفة يف حتى الشناوي، كامل رأيت ما فعمري تماًما
أن املتحدثني، أروع هو يريد، ال صامت به فإذا معه، وجلست وحييته إليه ذهبت
هذا كاملبتدئ، اآلن أعيش أني أحس أنا قال: نناديه، كنا هكذا بك؟ كامل يا مالك يتحدث.
عنه غريب فأنا وأخافه أره، لم مجتمع هذا عليه، التعرف أستطيع وال أعرفه أعد لم مجتمع

عني. غريب وهو
يجب، مما أكثر استمرت قد كانت املطلقة الفردية املخابرات حكم مرحلة أن ذلك
الناس وبات ينبض، أن نيته يف أو نبض، به من كل املجتمع سطح فوق من وكشطت
وجاء الناس، انفضَّ نرصموجود، صالح موجودة، املخابرات موجودة، املعتقالت خائفني،
احتلت أحد يحس أن ودون املفروض، الظالم يف نشأت جديدة طبقة ُجدد، أناس أناس،
بالفن أو بالسهر عالقة قبًال بها لهم يكن لم بأناس تعج الكافيرتيا أصبحت وفعًال املرسح،

الجديد. املجتمع نجوم هم وإنما بالحديث، حتى أو
ذهبوا أناًسا وأن تماًما تغريت الدنيا أن اإلحساس نفسه، اإلحساس هذا أن وأعتقد
إىل أدى الذي أبًدا، غريه وليس السبب، هو الرهيبة بالغربة اإلحساس هذا جاءوا، وأناًسا

بقليل. الليلة هذه بعد الشناوي كامل وفاة
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مختلفة. بداية الحكيم توفيق غربة بدأت وقد
حياتنا. يف نعهدها لم بطريقة الفكر صاحي رجل هذا

عليها يحسده بطريقة عقله يُْعمل دائًما هو كثريون ذكر كما حياته يف لحظة آخر إىل
يخذله. بدأ الحكيم توفيق جسد ولكن شاب، أصح

يخذله. بدأ العظيم الجسد ذلك
جاردن يف النيل كورنيش عىل بيته من قدميه عىل سائًرا األهرام إىل يأتي كان زمان

سيتي.
كعضو الحق له أن مع مني، يطلب كان هكذا الصغرية، سيارتي يف به أعود وكنت
يقرت كان هللا رحمه ولكنه، توصله، األهرام من سيارة له تكون أن األهرام إدارة مجلس
أحيانًا وكنت بتوصيله، أنا ويسعدني سيارته، يستعمل أن فيستخرس اآلخر، هو لألهرام
بجواري، الحكيم ويجلس الخلفي املقعد يف وأجلسهما وبهاء أوالديسامح مدرسة إىل أذهب
وكانوا الطيب، العجوز اللطيف الرجل هذا هو من يعرفون ال األوالد وكان لنوصله، ونذهب
إال ويقول: عصاه الحكيم توفيق فريفع البرييه إىل يده أحدهم مد وأحيانًا يشاكسونه،

وحبٍّا. فرًحا األطفال ويرصخ البرييه.
ينقطع. وبدأ تماًما، قل األهرام إىل الحكيم ذهاب ولكن

ذكرياته، الجرتار وأميل مرًحا أقل فيها نلتقي أن يتصادف التي القليلة املرات يف وبدأ
إشمعنى ماتوا تقريبًا أعرفهم اليل الناس كل ر تصوَّ يل: فيقول يربق أحيانًا كان ذهنه ولكن

عايش؟ لسه أنا
أن وخالقه، ربه يسائل الحقيقة يف وكان هكذا، فيه تساءل الذي اليوم يف وأحسست

املرسحي. الكاتب الحكيم توفيق يدبره ما، مرشوًعا ثمة
يعمل، فتًى يزال ال عقله ويجد الثمانني إىل يصل حني اإلنسان شعور أدري لست
السمع جيد كان عمره يف يوم فآلخر حواسه، أقول وال جسده أقول وهن، قد جسده بينما

الذوق. جيد النظر، جيد
أن إال يأبى الذي العمر عىل ويعتب يطلبه الذي املوت عن مقاالته يكتب الحكيم وبدأ

يمتد.
أضحك، أن إال أملك وال بنفسه الحكيم توفيق يفعله ما أتصور بيتي يف وأنا وكنت
ويكرهونه، املوت يرفضون جميًعا الناس ولكن وحده الحكيم توفيق ليس أن أعرف فأنا

أرذله. العمر من بلغ ولو هذا، نفسه عن قال مهما يتمناه أحد وال
املوت. مع الحكيم لعبها أخرية لعبة هي إذن
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من أن تماًما عارف وهو ويطلبه املوت هو يداهم غرة، عىل املوت يداهمه أن من بدًال
يف قوى وعيه، طاقة فوق قوى تقرر حني يموت فقط اإلنسان يموت، ال عقليٍّا، املوت يطلب
نفسه فيدمر الجسد، ذلك يف الحياة تُنهي أن ق، والخالَّ الخالق قوة خارجه، وقوى داخله

آخر. انهيار أي أو الرسطان أو القلب، طريق عن ذاتيٍّا
سيخرج أنه متأكًدا كنت أكثر، أو عامني منذ املقاولني مستشفى الحكيم دخل وحني
تشخيصات للدقة تشخيص، من أطباؤه أورده ما كل رغم وهكذا، معاًىف، سليًما صحيًحا
معاًىف. هنا من وسينطلق لسانه الحكيم لكم سيُخرج لهم: قلت مميت، ذاته حد يف منها كل
وأن مخيف، وأنه لعبة، ليس املوت أن بعدها، الحكيم أيقن للموت، بروفة كانت هل
وتقيض ا» جدٍّ «تقلبها فربما املوت، الجهنمية، اآللة هذه مع اإلنسان يلعب أال املستحسن من

اإلنسان؟! عىل
الحكيم أن واضًحا كان املستشفى يف له زياراتي ففي حدث؛ قد كهذا شيئًا أن ريب ال
سوف أنه فيمثل عيلَّ، يقيض فربما وحدي، املوت مع ترتكوني ال للناس: يقول أن يريد
جميًعا يتأملهم وحدته، وتختفي عليه، يتقاطرون وحني الناس، يفعله ما ويرى يموت،

صحيت؟ أنا إزاي عجيبة. أما ويقول: الرباقتني بعينيه
االستغماية. لعبة وكأنها

يحتمل ال كهذا رجًال إن أخرى. استغاثة يبعث أنه أحسست العيني قرص دخل وحني
شيئًا يجد فال واملجالت الصحف يقرأ أن يحتمل ال واألبصار، األسماع ملء يكون أن إال

قتل. والالحديث جريمة، عنه السكوت كهذا، رجل عنه،
أخبار يف املستشفى إىل إدخاله خرب فوجدت النوم من صحوت األخري مرضه ويف
مرص مستشفى يف جواره إىل كنت تماًما الثامنة ويف مزعجة، بطريقة منشوًرا اليوم
أحمد الدكتور وطبيبه العزيز صديقي ولقيني االنعاش، غرفة يف ليس أنه وفوجئت الدويل،
ناصعة، بيضاء، صيفية حلة أرتدي أن تعمدت قد وكنت إليه، وأخذني إسماعيل، العزيز عبد
ولكنه مرضه، بخطورة أعرتف أن تماًما ورافًضا يده مقبًِّال باسًما حاضنًا عليه أُقبل وأن
وبنصف — البولينا وإفراز الكبد وظائف يف شديد ضعف من بد ال — جاف بفم حدثني
أحسست فقد موته؛ أزجر أو جسده، أزجر كنت اآلخر بالنصف بينما أخاطبه، كنت وعي

خطرة. مرحلة إىل تصل بدأت حقيقة اللعبة أن — باألصح أو — فعًال أنه
ومن الزوَّار واستقبل التليفون يف وتحدث واستيقظ صحا قد كان التالية األيام ويف
عنه، أظهرت قد مقالة من أكثر وأن صورته غالفها جعلت أكتوبر أن «الصدف» محاسن

الناس. حديث بمرضه، حتى أصبح، فعًال، وأنه
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فعًال، النفس حديث موته يكون أن مات إذا يريد أنه عينيه يف زمن من أقرأ وكنت
رغبة أبًدا وليس يتلوها، وما «للميتة» بروفات حقيقتها يف كانت للموت، «بروفاته» وربما

هللا. معاذ املوت مواجهة يف حقيقية
كيف «عرف مرسحية كتب الذي فهو الحكيم؛ توفيق تفكري عىل غريبًا هذا وليس
وشكل امللك، ومندوب النعي، حتى ملوته، يشء كل رتَّب الذي الباشا ذلك عن يموت»
حدث حني املرسحي املؤلف الحكيم توفيق أطلقها التي الكربى الضحكة كانت ثم الجنازة،
الصدقة. مقابر يف وُدفن تماًما، له رتَّب ما عكس حدث مات وحني أبًدا، الباشا يتوقعه لم ما
مرضه ولكن إسماعيل، العزيز عبد الدكتور يل قال هكذا مريًضا الحكيم كان فعًال
أن كتبهم يف درسوا فقد الخضة؛ تنتابهم التشخيصات يرون حني الشبان واألطباء قديم،
وأكثر، عاًما عرشين طوال منها عانى الحكيم بينما ساعات، بعد يموت منها يعاني من
ويهنئني، املستشفى، من يتكلم الحكيم توفيق وكان منزيل يف التليفون دق يوم وذات
قد كان ولو ابنه كنت لو يتمنى كان أنه بأمنيته يل ويُرس ميالدي، بعيد للمضحك، ويا
كي جور قاله ما له قلت حتى الرجل بها غمرني سعادة أية ابنه، لكنت كفاية مبكًرا تزوج
وخري عليه، حصلت مدح خري هو أبي، أنت أبي، يا بك معرفتي إن خطاب، يف لتشيكوف

حياتي. يف نلته تكريم
الطبيب غري يظنها كحة يكح كان إذ عليه؛ إشفاًقا السماعة منه املمرضة وجذبت

القلب. هبوط كحة أنها عرفت سابق كطبيب ولكني خفيفة،
هو املرة، هذه يودعنا أن نوى قد الحكيم أيكون التليفون، سماعة عىل يدي وجمدت

معاًىف؟! صحيًحا ويخرج باي، باي للموت يقول أن عىل عودنا الذي
وعىل بجواره، غافية زينب الحنون ابنته وكانت نائًما، كان املستشفى، إىل وأرسعت
عىل جاٍر بالقلب الهبوط عالج أن األطباء من اطمأننت أن بعد انرصفت أصابعي أطراف

سيمر. وأنه وساق قدم
أعد لم طويلة رحلة يف الطائرة ركبت إلغائها إىل سبيل ال حديدية بمواعيد والرتباطي

الخرب. فيها وقرأت أيام، منذ إال منها
ومالعبته. مالعبتها من بأس ال املوت يف ورغبة طال، الحياة من سأم

يسحب حقيقيٍّا شيئًا أن الحكيم توفيق ويحس ا» «جدٍّ اللعبة تنقلب لحظة، يف ولكن،
يرى أن القادر اإلنسان ذلك بعد يُخلق فلم الوعي، عن غاب أنه يحس أو جسده من اإلرادة
يرعبه ال الحكيم وكان الرعب، درجات أعظم األعظم، الرعب يصيبه وال العني رأي املوت
املوت. يواجه أبًدا أتصوره أكن لم له حبي فرط من ولكني، أبًدا، مرعوبًا أره ولم شيئًا،
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رآه. إغمائه يف حتى املوت، رأى ولكنه
الوعي. ألغى الرعب أن هلل وحمًدا

وأخرية. أوىل رعب ملحة فهي
لعبة! كنهاية لبشاعتها يا

هللا. والعرصرحمهما الشخص الحكيم توفيق مات
عرص. مات
عرص. وخيَّم
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