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﴿وت َف َّقدَ ال َّط رْ َي َف َق َال َما ىِ َل اَل َأ َرى ا ْل ُـهدْ ُهدَ َأ ْم ك َ
ني ()20
َان ِم َن ا ْل َغ ِائبِ َ
أَلُ َع ِّذبنَّه َع َذابا َش ِديدً ا َأو أَلَ ْذبحنَّه َأو َلي ْأتِينِّى بِس ْل َط ٍ
ان ُّمبِ ٍ
ني (﴾)21
ْ َ َ ُ ْ َ َ
َ ُ ً
ُ
(سورة النمل :اآليتـــان )21 - 20

جاء يف األثر ...عندما ُسئِل نبي اهلل سليامن عن العقاب الذي سوف ُينزله

بــحجته يف الغياب ،أن أجاب احلكيم بقوله :إنه سوف
باهلدهد إن مل يقتنع ُ

يضعه يف فصيلة غري فصيلته ...وهذا هو عقابه..

الأبي�ض يلعب �أول

مرص قبل يناير2011

هو ..نامق سليامن أمحد كاظم النامق ،سليل واحدة من أعرق العائالت
التي استوطنت مرص منذ ما يربو عىل املئتي عام ،فهو حفيد ِ
للعرق األلباين
من جهة والده بعد أن َق ِدم أحد أجداده األقدمني إىل مرص يف إرسالية من
إرساليات اجليش العثامين مع أورطة من جنود فرقة الروميل (الركبان)
التي أرسلها اخلليفة العثامين إلخراج احلملة الفرنسية من مرص حينام كانت
ِ
يشعر بأنه خمتلف بسبب
صغره كان
ألبانيا جز ًءا من الدولة العثامنية ،ومنذ
ُ
وكثريا ما ُسئل:
اسمه الذي كان البعض يتعجب منه،
ً
ــ نامق ...يعنى إيه نامق؟ فيه حد يبقى اسمه نامق!
وكان يرد ر ًّدا رزينًا ال خيلو من ضيق:

ــ نامق يعني ُمنمقَّ ...
ونمق.
هذب ّ
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حريصا عىل ذكر اسمه بالكامل
تغي الزمان ظل
ً
ومن رواية أبيه وبعد أن رّ
يف كثري من املواقف حتى ال يظن البعض أنه مسيحي ،خاصة وأن مالحمه
فكثريا ما سمعها "شكلك مسيحي" إىل أن قرر ذات مرة
توحي بذلك،
ً
التوقف عن ذلك بعدما وجد أن األمر ال خيلو من طرافة يف كثري من املواقف
ولكي يتيح لنفسه شي ًئا من استكناه نفوس البرش(((.

(((

له أخت واحدة أكرب منه بسنوات قليلة ،اسمها إنزا ...متزوجة ...يعيش
وحيدً ا يف شقة أرسته الواسعة بحي مرص اجلديدة ...شقة باإلجيار ..إجيار
قديم ..جنيهات معدودات.

مهندسا معامر ًّيا ،التحق بالعمل يف إحدى رشكات املقاوالت
كان والده
ً
التي تم تأميمها بعد ثورة  ..1952عرف منذ الوهلة األوىل َّ
تغي،
أن الزمن رَّ
ومن األفضل أن يقبل الوضع اجلديد ،استطاع أن يتقبل ولكنه مل يستطع
كرها عمي ًقا لثورة يوليو،
أن يتأقلم ،ظل سليامن كاظم طوال عمره ُيكن ً
وألنه مل يكن هناك أى بدائل أو اختيارات أمامه قرر الرضوخ لألمر الواقع
((( اتبع نظام يوليو إجراء االكتفاء بذكر االسم الثالثي فقط يف الوثائق الرسمية والتعريف
العام بالشخصية ..ويقال يف هذا املقام إن هذا النظام كان هيدف إىل برت ِذكر ألقاب العائالت
الكربى يف مرص حيث رأى أن تلك األلقاب تعد حفا ًظا عىل ذاكرة يراها غري مرغوب
باحلفاظ عليها ألن يف ذلك استمساكًا وفخرا بأصول النسب ِ
والعرق ،ما يتعارض مع عهده
ً
اجلديد من وجهة نظره الثورية.
((( حقيقة :ذهب أحدهم ذات مساء للرشاء من أحد حمالت الفطائر .فنظر إليه البائع
متسائلاً ُ :ه َّوه إنت مش صايم؟ فـرد عليه بعدما فهم املقصود الذي فضحه فضول البائع:
أنا مسلم..
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ِ
بمشاعره داخل مكنون نفسه ،التي لن يؤاخذه عليها أحد
مع االحتفاظ
طاملا أهنا ظلت قابعة داخل صدره ال ي ّطلع عليها غريه.
حريصا عىل االحتفاظ بمشاعره السلبية جتاه ما كان يسمى
وكام ظل
ً
أيضا عىل االحتفاظ بآرائه بنفس الطريقة
وقتها بالعهد اجلديد ،حرص ً
در ًءا لألذى عن نفسه وعن أرسته.

أما والدة نامق فهي السيدة كوهار إيشامزين نوبريان((( ،التي تنحدر
من نسل بوغوص نوبار باشا ،أول َمن شغل منصب رئيس وزراء يف
مرص((( ،تلك األرمينية األرثوذوكسية ،التي ظلت عىل ديانتها املسيحية
حتى بعد زواجها.

ترعرع نامق وانزا يف جو عجيب ...األب مرصي اجلنسية ،ألباين
العرق ،مسلم الديانةُ ،سنِّي املذهب .واألم أرمينية العرق ،مسيحية الديانة،
أرثوذوكسية املذهب .أحبها سليامن كاظم ُح ًّبا حقيق ًّيا ،وتزوجا ولكنهام
قاما بتأخري اإلنجاب عدة سنوات حتى يتيقنا من وفاقهام خو ًفا من فشل

((( كوهار إيشامزين :اسم أرمني :كوهار تعني اجلوهر ،وإيشامزين تعني نزول املسيح.
((( اسمه األول بوغوص (بولس) ولكنه عُرف يف التاريخ املرصي باسم نوبار ،استقدمه
وزيرا ذا نفوذ يف
أيضا بوغوص (بوغوص يوسفيان) الذي كان
خاله الذي كان اسمه ً
ً
حكومة حممد عيل( ،التجارة – وأول وزير للخارجية) ،بوغوص (اخلال) ت َّعهد نوبار
بالرعاية ،وأرسله ضمن بعثات حممد عيل إىل تولوز يف فرنسا لكي يتتلمذ لدى اليسوعيني
(اجليزويت) ،ما أكسبه إتقانًا حاذ ًقا للغة الفرنسية .وجتدر اإلشارة إىل أن املرصيني أحبوا
وأطلق الفالحون عليه لقب "أبو الفالح".
نوبار
َ
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الزجية بسبب شعورمها بعدم االستقرار الناجم عماَّ عانوه من توتر نفيس
وأرسي وبعد أن تأكدا أنه لن حيدث هلام مثل ما حدث لغريمها(((.
ينس َمن بقي ِمن أفراد األرستني أصوهلام املتناقضة ،أرسة والده
فلم َ
املسلمة ذات األصول األلبانية الرافضة للعروس األرمينية املسيحية ،وأرسهتا
األرمينية الرافضة للعريس املسلم الذي وإن كان ألبان ًّيا فإنه يظل يف نظر
(((
عثامين الوالء واالنتامء.
أرسهتا
ّ

ورغم هذا التناقض الظاهري بينهام فإهنام كانا من نفس الفصيلة ،تفكريمها
وحسهام الراقي وتطابق ذوقيهام يف كثري من
املتقارب وأخالقياهتام املتشاهبةِّ ،
االختيارات ،وهلذا نجحت زجيتهام وبرهنت األيام عىل صدق أحاسيسهام

((( حينام كانت اإلسكندرية مدينة كوزموبوليتانية حتتوي عىل شتى اجلنسيات واألعراق
واألديان تزوج واحد من أفراد تلك اجلالية اليونانية وهو والد جاستون زنانريي وكان
كاثوليك ًّيا بامري أنيس بوير ابنة أحد اليهود املجريني وأم إيطالية واستمر شجاره مع عائلته
ثالثني سنة ...وال يزال حتى اآلن يف مدينة اإلسكندرية سوق ُيسمى سوق زنانريي يقع يف
يبق من مالمح اإلسكندرية الكوزموبوليتانية إال أطالل من ٍ
مبان تركها
منطقة كليوباترا ،فلم َ
أصحاهبا وبعض أسامء الشوارع حافظت عليها األلسنة ومن ثم انتقلت من جيل إىل جيل،
كثريا من أسامء الشوارع واألحياء وامليادين يف املدينة هلا اسامن ،اسم رسمي يف
وللعلم فإن ً
الوثائق واملكاتبات احلكومية ،واسم آخر _األصيل_ ال يزال املواطنون يتعاملون به يف املدينة
وكأهنم يتمسكون يف الالوعي بأهداب مدينتهم التي كانت ،فعىل سبيل املثال ال احلرص
ال يزال الكثريون ينطقون أسامء حمطات ترام الرمل بأسامئها القديمة.
((( يؤكد عدد كبري من املؤرخني اليونان والرومان أن مسكن األرمن يف أقدم العصور يرجع
إىل شامل األناضول يف املقاطعة التي حتمل اسم أرمينيا ،ووف ًقا هلذه املصادر كان جد األرمن
يسمى "حائك بن ثورغون" .الذي استقر عىل جبل أرارات .وأرمينيا باألرمينية تعني
أيضا باسم إسكانازيان( .املرجع :كتاب سياسة
هائيستان ..بمعنى بالد األسياد .ويشار إليها ً
وأقليات ..تأليف لورانت شابرى ،آين شابري).
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رقي تُرجم يف أسلوب
بعضهام جتاه بعض ،لذلك تَظلل بيتهام بظالل من ٍّ
اً
وصول إىل احرتام ك ٍُّل منهام
تعاملهام م ًعا ..ألفاظهام يف حوارمها املشرتك
اهتاممات اآلخر ،كانت كوهار تعلم مدى حب زوجها للقراءة فاحرتمت
حرصا منها عىل عدم مقاطعته حتى "ال تكرس أذنيه"
جلوسه حينام يفعل،
ً
كام يقول الفرنسيون ،ومن جانبه كان يعي مدى غرامها بعامل األزياء ومتابعة
اجلديد يف هذا املجال ،فلم يبخل عليها أبدً ا برشاء ما ختتاره من جمالت
األزياء التي كانت تتابعها للتعرف عىل آخر رصعات املوضة.
دورا يف
عاشت أرسة نامق حياة هادئة يف مجُ ملها ،لعبت طبيعة السكن ً
ذلك ،فحتى عام  1952كان حي مرص اجلديدة الذي رشع البلجيكي البارون
أيضا باسم هليوبوليس_ ح ًّيا
إمبان يف إنشائه عام _ 1905والذي ُعرف ً
واضحا يف
لكثري من اجلاليات األجنبية((( ،تلك اجلاليات التي بات أثرها
ً
إثراء املنطقة بأكملها بسلوكيات سامية لدرجة َّ
أن اجلار كان يستأذن جاره
قبل أن يقوم ِّ
بدق ِمسامر يف حائط داخل َحرم شقته أو القيام بإصالحات
إزعاجا جلريانه ..فاالستئذان ومراعاة اآلخرين كان قانونًا غري
قد تُسبب
ً
مدون بني قاطني تلك املنطقة وما يامثلها من مناطق
مكتوب ،و ُعر ًفا غري َّ
يف كل أحياء القاهرة ،وحتى بعد ْ
أن رحلت اجلاليات األجنبية بقي ال َعبق
األورويب يف تلك الضاحية اجلميلة.

((( يف أغنية "ذكريات" لعبد احلليم حافظ مقطع يقول" :واحنا يف مرص اجلديدة ..ده كان
زمان ...اجلريان من كل جانب ...كانوا أكرتهم أجانب".
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توفيت والدة نامق ورغم ذلك مل يفكر أبوه يف أن يتزوج من بعدها فهو
يوقن يف قرارة نفسه أنه من املستحيل أن جيد زوجة مثل زوجته الراحلة
تتوافق معه ،حتى لقي ربه هو اآلخر بعدها بعدة سنوات.
وخترج فيها ،فكَّر أن يلتحق بكلية اآلداب
َ
التحق نامق بكلية التجارة َّ
قسم الفلسفة ولكنه وبفكر برمجايت قرر اَّأل يفعل ،وأن يكتفي بالتحصيل
الفلسفي عن طريق القراءة ،وهذا أمر متاح من مكتبة والده الثرية بعرشات
الكتب التي حتوي يف طياهتا تأرخيًا ألغلبية املدارس الفلسفية برشح ٍ
واف
وحتليل كامل ،لذا قرر االلتحاق بكلية التجارة حتى يتسنى له التعاطي
(((
أيضا عامل فلسفي يف كنهه وتكوينه
العميل مع الواقع ،كام أن عامل األرقام هو ً
واألرقام فلسفة مثل احلروف ،أمل تكن الرياضيات يو ًما فر ًعا من فروع
الفلسفة ،أمل يكن فيثاغورس فيلسو ًفا وعا ًملا يف الرياضيات ،إهنا الفلسفة
ُمرتمجة يف صورة عمليات ذهنية حتى يف لغتها (بام َّ
أن ...إذن) ،فلسفة
السبب الذي يحُ تم نتيجة ..وهلذا عزم أمره عىل االلتحاق بكلية فلسفة
األرقام ...التجارة.
((( كانت الرياضيات بالنسبة إىل أفالطون _مثلام هي لربتراند راسل بعد ذلك_ فاحتة والزمة
رضورية للفلسفة ،وأشار أرسطو إىل أن أفالطون كان يعني با ُملثل العليا ما قصده فيثاغورس
باألرقام عندما ذكر _أي فيثاغورس_ أن هذا العامل هو عامل أعداد (وكان يعني أن العامل
حيكمه قانون ونظام ريايض) ..وقد وضع أفالطون عىل باب األكاديمية التي كان يلتقي فيها
تالميذه هذه الكلامت" :ال تدع رجلاً جاهلاً بالرياضيات يدخل إىل هنا" .ومن خالل جتربة
املؤلف وجد ّ
أن احلياة كام رآها ختضع بالفعل للمبدأ الرياىض الشهري "بام أن ...إذن".
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أما أخته فتخرجت يف كلية األلسن قسم اللغة اإلنجليزية .ورثت إنزا
َمالحة أوروبية املسحة ،شعرها الذي ُ
يميل إىل االصفرار وعينيها اخلرضاوين
حلمرة ،اً
مجال طبيع ًّياَ ،شعرت به منذ
وبرشهتا البيضاء املـُنمشة املشوبة با ُ
صغرها حينام كانت تلمحه يف عيون املارة الذين يتطلعون إليها بثابت
النظرات أو تَراه حسدً ا يف عيون زميالهتا وبعض مدرساهتا ،ولكنها كانت
تتميز بطيبة القلب األرمينية املعروفة التي ورثتها عن والدهتا ،مثلام ورثت
عنها املالمح ،لذا مل يستطع ُحسنها األخاذ أن ينال من فطرهتا تلك أو أن
يصيبها غرور نتيجة ذلك ،فوازى مجال ظاهر وجهها مجال باطن قلبها،
وعندما بلغت مبلغ النساء بدأ طالبوها يتوافدون عىل أبيها ،الواحد تلو
اآلخر بال انقطاع ،فيكفي أن تظهر يف مناسبة ما حتى ترتصدها األعني
ويتم السؤال عنها من مجيع احلضور ،وكان ُجل تأثري هذا التهافت أن وقر
يف داخلها شعور بأحقيتها يف أن ُتتَاح هلا فرصة زواج رفيعة الشأن كحق
غرورا أو تعال ًيا ،لكن والدها من جانبه
مكتسب هلا ِمن ِمنَّة اهلل عليها ال
ً
أرص عىل عدم زواجها إال بعد أن تنتهي من تعليمها ...وقد كان.
َّ
رأهتا يو ًما زوجة أحد السفراء وما هي إال أيام إال ومتت خطبتها ،ومن
َث َّم زواجها بأيمن صادق ،الذي يعمل يف السلك الديبلومايس مثل والده
السفري ،صادق كامل ،الديبلومايس املتقاعد الذي قىض أكثر سنوات عمره
يتجول بني الدول.
ٍ
بلهجة متنهدة يملؤها احلنني إىل اجلذور:
قالت كوهار أليمن
15
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خال جدي األكرب ..كان أول وزير خارجية ملرص...

يتفوه أحد بالتعقيب ،أكملت احلفيدة األرمينية التي عركتها
وقبل أن َّ
الروح املرصية:

ــ أيوه أنا عارفة ..زي ما بنقول يف مرص ..اسمها إيه دي إليل بتتعايق
بشعر بنت أختها.
ضحك السفري:
ونِعم األصل كوهار هانم ...اخلال واجلدِ ...
العرق كله خدم البلد...
والنوبارية شاهدة حلد اليوم.

سفريا عاد ًّيا بل من ذلك النوع الذي يتعامل مع
مل يكن صادق كامل
ً
عمله بروح أبعد ما تكون عن روح الوظيفة ..كان جيوس خالل الثقافات
ِ
يكتف صادق كامل بمنصبه املرموق بل
التي ُيعايشها بحكم عمله ،ومل
أضاف إليه ِعلماً وحتصيلاً  ،فـحصل عىل الدكتوراه يف رسالة موضوعها:
َ
تاريخ نشأة املعاهدات الدولية وتطورها وأثرها املمتد يف العالقات بني
كثريا ما
الدول .يكتب يف الصحف أحيانًا وله بعض املؤلفات القليلةً ،
تبادل مع نامق أطراف احلديث أثناء فرتة خطوبة أخته واستمرت هذه
احلوارات عندما كانا يلتقيان مصادفة أثناء زيارة أيمن وانزا إىل القاهرة
يف اإلجازات ،كان نامق معج ًبا بعقلية السفري صادق وحيرتمه ،وصادق
بدروه يبادله االحرتام.
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ترك له والده مريا ًثا مال ًّيا وأدب ًّيا ،مبل ًغا من املال يف شكل شهادات
ٍ
بحرص شديد حتى ال
استثامرية ذات ريع ثابت ،ظل نامق يسحب منه
يضطر إىل فك إحدى هذه الشهادات التي متثل له كل رأس ماله يف احلياة،
كبريا ولكنه كان كفيلاً بتأمني مصاريفه حتى
مل يكن ريع تلك الشهادات ً
حيني موعد السحب التايل.

حييا بجداول ليس فقط يف األمور املالية ولكن يف كل يشء ،اجلدولة
ِ
يكتف باالرتكان إىل العائد
جزء من تفكريه وأسلوب حياة بالنسبة له ،ومل
من مرياثه املايل ولكنه طفق يبحث عن عمل.

أما مرياثه األديب فتمثل يف تلك املكتبة اهلائلة التي حتتل أرففها حوائط حجرة
بكاملها ،مل تكن مكتبة عادية بل مكتبة تراثية ،توارثتها األرسة النامقية جيلاً
بعد جيل ،كانت تلك املكتبة يف األساس ملكًا ألحد املسترشقني اليونانيني،
ردحا من الزمن قبل أن تؤول إىل أجداد سليامن هبة ال
الذي عاش يف مرص ً
رشا ًء عندما قرر أحفاد اليوناين الرحيل عن مرص فوهبوها ألسالف أرسة
سليامن حتى انتهى هبا احلال أن زينت منزله وصقلت عقله وعقل ابنه نامق،
ضمت تلك املكتبة عديدً ا من الكتب القديمة املكتظة بالصور الفوتوغرافية
َّ
النادرة وعرشات الكتب يف شتى فروع املعرفة وبمختلف اللغات ...تاريخ
البلدان ،دراسات يف األديان ،كتب يف الفلسفة ،روايات ودواوين شعر،
كتب يف النقد ونقد النقد ،أسفار يف أحكام الرشيعة والتفاسري ...قرأ نامق
وقرأ ..ا َّطلع عىل مدارس الفقه املتباينة ،وفتاوى القدماء واملحدثني يف شتى
17
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القضايا ،ومل ُ
ختل املكتبة من كتب القانون التي طالعها بشغف كبري إ َّبان
وكثريا ما كان يقارن بصورة ال إرادية مدى اتصال أو انفصال
فرتة تكوينه
ً
أحكام تلك القوانني عن الواقع ومدى مالءمتها ملستجدات احلياة التي تُلقي
ٍ
بكثري من معضالت مل تكن موجودة وقت صياغة تلك القوانني ،أو
يوم ًّيا
حتى تغري درجة انتشارها _الظواهر واملشكالت_ دون أن تتغري األحكام
اخلاصة هبا سواء من حيث التك ُّيف القانوين توصي ًفا أو من حيث رصد
العقوبة املناسبة جتريماً أو تغريماً ...

قرأ بال كلل وال ملل كتب الرتاجم والسري ،املذكرات التي ُخي ُّطها أصحاهبا،
كثريا ما
فمنهم من يواري ومنهم من يعرتف ،ح ًّقا مل تكن مكتبة عاديةً ...
قرأ املذكرات التي يكتبها أصحاهبا بأنفسهم ويقارن بني النوعني ،املذكرات
املكتوبة يف الرشق أو مكتوبة عنه ،واألخرى اآلتية من أعايل البحر املتوسط..
كانت املقارنة تتم بطريقة ال إرادية يف ذهنه ...مذكرات الرشق حيث النفاق
الذايت الذي يامرسه كثري من الساسة واملفكرين ومتجيدهم ألنفسهم ولألدوار
التي لعبوها يف احلياة سواء يف حياهتم اخلاصة أو الوظيفية((( وبني تلك
املذكرات التي يكتبها الغربيون ،والتي تنتمي إىل ثقافة االعرتاف ،هذه الثقافة
التي ال يعرفها من يعيشون أسفل البحر املتوسط ...ربام ألن االعرتاف
ينتمي يف الرشق إىل فكرة الفضيحة واإلدانة ،أما يف الغرب فينتسب إىل
فكر التطهر.
((( تحُتم علينا املوضوعية أن نذكر أن األمر ال خيلو من االستثناءات ومن أبرز تلك
االستثناءات مذكرات املفكر القدير الدكتور لويس عوض "أوراق العمر" ومذكرات العامل
االقتصادي اجلليل الدكتور جالل أمني بجزئيها "ماذا علمتني احلياة" و"رحيق العمر".

18

الأبي�ض يلعب �أول

اجلمة والتي ال يملها فهي السباحة بني اخلرائط ...األطالل
أما متعته َّ
اجلغرافية لإلمرباطوريات التي سادت ثم زالت ،والزمه شعور باألسى
عىل احلضارة التي تس َّيدت يو ًما ،وانتسبت إليها مرص ...حضارة البحر
املتوسط ،بفلسفتها الثرية وعامرهتا السامقة ونسقها الراقي ،لعبت هذه
دورا أساس ًّيا يف تكوينه الفكري والثقايف ،وطاملا قىض الساعات
املكتبة ً
ومفكرا.
بني جنباهتا قارئًا ومقارنًا ،شار ًدا
ً
مل يرث اً
مال من والدته ولكنه ورث إر ًثا آخر ،إر ًّثا أ َّثر يف تكوينه جعل
منه ُمسلماً حم ًّبا للكنائس ،سن ًّيا محُ ًّبا لألرثوذوكس ،فباإلضافة إىل تش ُّبع عينيه
يوم ًّيا بتأمل الكنائس التي يمتلئ هبا احلي الذي يقطن فيه زادت عليها تلك
صغريا إىل
أحسها عندما كانت والدته تصطحبه
البهجة الطفولية التي طاملا َّ
ً
حفالت الزفاف التي تقام يف رحاب الكنائس جمامل ًة لصديقة أو تواصلاً
أيضا بفيوض الفكر
مع جرية ،وكام ارتبطت عنده ببهجة القلب ارتبطت ً
التي ترسبت إىل عقله مع رائحة األحبار املنبعثة من بني دفات الكتب،
عندما كان والده يأخذه هو وأخته عندما ينعا إىل حي الفجالة كلام ذهب
إىل هناك بح ًثا عن الكتب التي يسعى إىل رشائها من املكتبات التي كانت
منترشة آنذاك يف هذا احلي العتيق ،فتقع عيناه مرة أخرى عىل الكنائس
التي تتجاور يف سالم ووئام عىل اختالف املذاهب واملِلل.

أحب الكنائس وجتذرت يف داخله منذ الصغر روح اجلامل
ومن هنا
َّ
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الكامن يف ُطرزها املعامرية ،طرز ال ختتل فيها املعايري الفنية بل تتناغم فيها
باتساق مذهل ،ما جعله يميل نحو مجاليات املعامر ونام لديه حس التذوق
الفني مع كثرة التأمل يف اجلدران املزدانة باأليقونات البديعة ،دعمت هذه
الذائقة الفنية تلك النظرات الطفولية التي كان يرنو هبا إىل السقف العايل
فرتسخت داخله قناعة بـالروح
ملنزهلمُ ،علو ،بدا يف عينيه الصغريتني شاه ًقا َّ
التي تُضفيها األماكن عىل شاغليها ،روح تتملكهم وحتكم سلوكياهتم،
هذا غري اإلرث البيولوجي يف تلك اجلينات املختلفة التي جتري يف دمائه
والتي عىل ما يبدو جعلته ينظر دو ًما إىل األمور بطريقة ُمغايرة ملا يراه
الكثريون ممن حوله.
مبكرا،
َأحب نامق الشطرنج منذ يفاعته وانتبه إىل عظمة تلك اللعبة ً
فقرأ عنها ومارسها.
سب من يراه ألول وهلة أنه نمطي ربام ألنه ينتمي إىل عامل القميص
يحَ ُ
حلسبان أن ينتفي ،إما باالستامع إليه اً
قول ،أو
والبنطلون ثم ما يلبث هذا ا ُ
مشاهدته ترص ًفا .هنا تنجيل روح االختالف عن الصحافِ ...صحاف
العادي واملعتاد.

ال خيلو من نقيصة البرش من ضعف ووهن أو من نوازع النفس شهو ًة
ورغب ًة .يتقاتل داخله التناقض _أحيانًا_ أما جوهره ...إنسان طقيس يعيش
عاداته وتعايشه ،وال ينام إال وهو يرتدي البيجاما.
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َّ
نظر إىل اسم املتصل فوجد ُه شامل علم
رن جرس تليفونه املحمولَ ،
الدين ،أحد أقاربه من جهة األب ،يسبقه يف العمر بسنوات عدة ويف خوض
غامر احلياة بسنني عديدة ،كان نامق قد طلب منه أن يساعده يف البحث عن
فكثريا ما التحق بأعامل وال يكاد يمر أسبوع أو أقل حتى يرتكها عىل
عمل،
ً
أهون األسباب وأتفهها ،وكان شامل قد طلب الزواج بإنزا ولكن طلبه
يلق ترحي ًبا بسبب الفارق امللحوظ يف العمر أو هكذا قيل له ،ولكن يف
مل َ
حقيقة األمر كان سبب رفض إنزا هو أهنا مل تكن تشعر جتاه شامل بأي
مشاعر ،اللهم إال أنه قريب هلم ،اعتادت رؤيته عىل فرتات دون أن تتكون
لدهيا أي نواة يمكن أن تكون ركيزة لعالقة أعمق من عالقة القرابة بام حتمله
من مشاعر الود املعتادة ...باختصار هو بالنسبة إليها _جمرد قريب_ واحد
من أفراد األرسة املمتدة ،ورغم ذلك تق َّبل شامل طلب نامق بموضوعية
وأيضا
وحياد وتعامل معه باهتامم،
خصوصا بعد أن أحس فيه بروح اجلديةً ،
ً
عرفانًا بجميل والد نامق الذي وقف بجانبه يو ًما ما يف بداية حياته ،كام أن
وكثريا ما
شامل ونامق كانا أصدقاء جتمعهام صلة الفكر أكثر من صلة الدم،
ً
تباريا يف الشطرنج ،وها هو يعرض عىل نامق عملاً يف أحد املصانع بعد أن
حاول حثي ًثا أن جيد له عملاً يف املصنع الذي يعمل هو به ،فبالرغم من منصبه
املتقدم يف اهليكل اإلداري فإن قرار اإلدارة امللزم للجميع دون استثناء،
ألي من العاملني فيه وقف
بالتعهد بعدم تعيني أي أقارب من أي درجة ٍّ
حائلاً دون ذلك ،فكَّر شامل أن يرشح نامق مبارشة لصاحب العمل الذي
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نظرا إىل أهنام يعمالن يف جمال مرتابط إال أنه وبعد
تربطه به معرفة مسبقة ً
تردد عزم عىل أن يأيت الرتشيح من السيدة عفاف زوجة صاحب العمل،
وأقدَ م شامل عىل ذلك لثالثة أسباب ،أوهلام :رفع احلرج عن نفسه إذا مل
تكن لصاحب العمل رغبة لديه يف تعيني نامق إن رأى فيه أنه ال يصلح،
ومن ناحية أخرى ،من ًعا للشبهات ومظنة استغالل وظيفته التي يتعامل
بمقتضاها مع صاحب العمل ،والسبب الثالث واألخري كان سب ًبا عمل ًّيا
وهو أنه إذا أتى ترشيح نامق للعمل من طرف الزوجة فمن املحتمل أن
يكون ذلك بمثابة تزكية تعطيه أفضلية عن غريه إن وجد _فالتاريخ مملوء
بسري تأثري الزوجات_ ومن جانبها مل ترتدد عفاف يف تزكيته بالفعل لزوجها
الذي أجاهبا بالقبول.
ومع أول ضوء من صباح اليوم التايل استيقظ واستعد للذهاب إىل
منطقة أكتوبر الصناعية والتي يذهب إليها ألول مرة يف حياته.
دلف نامق من بوابة املصنع ،ومل يكن يدري أن مع دخوله تلك البوابة
إنام يدخل إىل عامل جديد ...عامل ما بعد الدراسة ...وما بعد املنزل ...عامل
ما بعد الذات ...عامل اآلخرين.
قالت له السكرترية اجلملة التسجيلية املعتادة:

اتفضل ...دقيقة واحدة املهندس شاهني خيلص التليفون إليل معاه.

عا َد إىل منزله يف هذا اليوم وهو يعاين من مشاعر متناقضة وأحاسيس
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متضاربة ،كانت مقابلته مع صاحب املصنع مقابلة رسيعة وعادية ...التعارف
املعتاد واألسئلة املتوقعة عن مدى خربته يف أعامل سابقة وهل جييد قيادة
السيارات؟ هل يدخن؟ وكانت اإلجابة عن مجيع التساؤالت بالنفي...
ال خربة سابقة ...ال معرفة بقيادة السيارت ..ال يدخن.

تقبله صاحب املصنع بحياد ..فالعمل املـُوكل إليه حيتاج إىل األمانة اً
أول
وأخريا ..وهو ما استشفَّه فيه صاحب العمل من أول وهلة بحكم خربته
ً
الطويلة يف احلياة ..وأي يشء بعد ذلك يمكن تعلمه ..أما العمل فهو أمني
خمزن يف مصنع للمالبس اجلاهزة ،عرف بذلك أثناء املقابلة حيث مل خيربه
شامل بمسمى الوظيفة ألنه هو نفسه مل يكن يعلم ،ومل ختربه عفاف ألن
زوجها مل يقل هلا من األساس ،وكان ُمسمى العمل هو رس شعور نامق
وإحساسه بالتضارب والضيق ...أمني خمزن! مل خيطر له عىل بال أنه سوف
يعمل هبذا العمل يو ًما ما ...يف خمزن ...طاملا ظن أنه سوف يعمل يف رشكة
جتارية أو يف أحد البنوك أو حتى يف عمل خاص به ...ولكن أمني ملخزن
مل يطرأ عىل باله قط ...عامل جديد متا ًما ...أقمشة وخيوط ...صناديق هلا
أرقام ،وملصقات هلا مسميات جديدة عىل مسامعه حيث ظلت عالقته
بعامل تصميم املالبس حمصورة يف اطالعه عىل بعض جمالت األزياء التي
كانت والدته تقتنيها ...ومل َيدُ ر بخلده مطل ًقا أنه سوف يشغل يو ًما عملاً
تنفيذ ًّيا ملا اعتاد أن يشاهد ولو بالتقريب ما يامثله يف تلك املجالت ،وقديماً
أيضا :داوين بالتي
قالوا :تأيت الرياح بام ال تشتهي السفن .ولكنهم قالوا ً
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كانت هي الدا ُء .ومل يكن نامق يعي أنه بعمله هذا يتلقى أول صفعة من
صفعات احلياة ..صفعة شقاء.

شاهني عابد ...صاحب ومدير املصنع ...أب البنتني ،رضوى ورانيا،
رضوى الكربى خرجية هندسة وذراع أبيها اليمنى يف العمل ،فتاة هادئة
ورزينة إىل حدٍّ كبري ،أما الصغرى رانيا التي أنجبها شاهني بعد فرتة طويلة
من إنجاب رضوى فال تزال طالبة يف كلية اإلعالم ،جاءا إىل احلياة بعد
وفاة أخ هلام كان شاهني قد أنجبه يف بداية زواجه ثم حاول اإلنجاب من
بعد رانيا ولكن اهلل مل يشأ ،وضعف أمله يف إنجاب ثالث بعدما أخربه
األطباء بتعذر ذلك نتيجة لتطورات مرضية أملـَّت بزوجته كام أنه مل يكن
من أولئك الرجال الذين يفكرون يف الزواج الثاين عىل اإلطالق بل إن
يف دواخله "يشء من حتى" جتاه مبدأ الزواج الثاين من األساس ...فكان
وخصوصا أن الزواج الثاين ليس
صدو ًقا مع نفسه يف هذا األمر ومل يفعل،
ً
له من سبب إال رغبته يف أن يكون له ولد وقد حيدث هذا وقد ال حيدث...
فضلاً عىل أنه مل يكن يتخيل أن تشاركه أخرى حياته غري زوجته التي بدأت
معه واستمرت.
مل يكن شاهني رجل أعامل باملعنى الدارج ومل حيب هذه الصفة أبدً ا،
مبكرا وعرف نفسه
ُيفضل دو ًما أن ُيعرف بأنه رجل صناعة ،انتبه إىل طبيعته ً
بأنه ال يمكن أن يعمل عند أحد ،أو أن يكون له رئيس يف عمل يشغله يف
مبكرا بأن يكون له مرشوع خاص به...
يوم من األيام وهلذا حدد هدفه ً
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تاجرا ...أو مصنع يكون صاحبه
عيادة خاصة إن كان طبي ًبا ..حمل إن كان ً
ومديره وهذا هو حلمه األكرب ...فاملصنع مل يكن بالنسبة إليه جمرد عمل
صباحا
مجا ،يأتيه كل يوم يف متام الثامنة
بل (ذات) وهلذا أحب عمله ح ًّبا ًّ
ً
وأحيانًا قبل ذلك ،ما يثري دهشة املستجدين يف العمل ...فمن املعتاد أن
ديكتاتورا
متأخرا أو حتى يف مواعيد غري منتظمة.
يأيت صاحب املصنع
ً
ً
ال يطيق اخلالف ...يظن أنه دائماً عىل حق ...يثور مثل الربكان ويف حلظة
_وربام أقل_ هيدأ وكأن شي ًئا مل يكن ،فلو رآه غريب ال يعرفه من قبل لمََا
صدَّ ق أنه يوجد إنسان يستطيع أن ينتقل من نقيض االنفعال إىل نقيضه،
كام يفعل شاهني دون افتعال ...ولكن ورغم كل ما يتصف به شاهني من
عصبية وديكتاتورية واضحة للعيان فإنه مل يكن يطرد أحدً ا من العمل
حتت أي ظرف من الظروف مهام بدر منه من إمهال أو ظهرت منه محاقة
أو انعدام الكفاءة ...وهلذا السبب فإن العاملني عنده استمروا لسنوات،
يتزوجون وينجبون ،نتيجة شعورهم احلقيقي باألمان الذي يقارب إىل
حد كبري أمان الوظيفة احلكومية ،هذا غري جديته يف التعامل مع العمالء
أيضا رجل
واملوردين ،وهلذه األسباب كان مصنعه مصن ًعا حقيق ًّيا وهو ً
صناعة حقيق ًّيا وهلذا _وألسباب أخرى_ استمر ونجح.

بدأ نامق أول أيامه بالتعرف عىل طبيعة العمل ،فلم يكن بني استالمه
العمل من املسئول الذي يسبقه إال أيام معدوات ،بعد أن قرر هذا املسئول
وحصورا،
أن يتفرغ لتجارة بدأ يكون فيها هو اآلخر عىل نفسه سيدً ا
ً
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نظرا إىل احتياج املصنع إىل من
لذا مل يامنع شاهني عندما توسطت زوجته ً
يشغل هذا املوقع احليوي رسي ًعا رشيطة أن يكون حمل ثقة وهو ما وفرته
ربا حتى يتسنى
وساطة شامل له ،لذلك كان عىل نامق أن حييط بكل يشء ُخ ً
له معرفة طريقة إدارة العمل يف املخزن وما أجهلها بالنسبة إىل شخص
مثله ٍ
آت من عامل غري العامل.

عىل عكس رضوى كانت رانيا االبنة الصغرى لشاهني مهتمة بالسياسة
وشخصيتها تفيض باحليوية ،ورغم أهنا من أرسة ثرية فإن حالتها املالية
امليسورة وحياهتا املرتفة مل يمنعاها من االشتغال بالسياسة ،كام أن دراستها
يف كلية اإلعالم ،التي تستدعي طبيعة الدراسة فيها التداخل مع الشأن
العام ،ساعدها أن تُتابع وهتتم ،حيث تقع مهنة املستقبل حيث تتمنى أن
تعمل ،صحفية أو مراسلة لقناة فضائية فلم يكن العمل يف مصنع أبيها
يستهوهيا عىل اإلطالق وعضدت رغبتها تلك اإلثارة التي طرأت عىل
جممل نواحي احلياة وفضائها العام نتيجة التغريات التي بدأت تعصف
بنظام حكم آسن...

تغريت مرص بفعل عوامل كثرية ...امليديا التي أصبحت حاكماً فعل ًّيا
للعقول ...خروج الكثري من الصحف والصحفيني من بيت الطاعة
احلكومي ...زيادة معدل الشباب يف ِعداد السكان ،اليشء الذي مل يتغري
هو عقلية الطبقة احلاكمة وبطانتها من رجال األعامل ...ومل تكن رانيا بعيدة
عن كل هذه املتغريات ...و َّد َعت عامل نوادي الطبقة الراقية ...ودخلت إىل
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نوادي الطبقة العامة ،وها هي تدلف إىل أحد مقار مجاعتهم التي جيتمعون
فيها ،شباب وشابات بعضهم فوق الثالثني ،واألكثرية يف العرشينيات...
هذه الفرتة العمرية املفعمة بطاقة احلامسة واالنطالق ،خمتلفون يف التعليم
ويف الطبقات االجتامعية ،لكنهم متفقون عىل هدف واحد ...التغيري.

وضع أحد أعضاء املجموعة اجلريدة بعد أن انتهى منها ...الفساد
بقى للركب(((.
ردت رانيا ضاحكة :يا بني بالش اجلملة دي.

تدَّ خل عضو آخر قائلاً بثقة:

هانت ...الطوفان َّقرب ...خليهم عايمني يف الغيبوبة إليل همُ َّ ه فيها...
رانيا مؤكدة:

غيبوبة فعلاً  ...وال همُ ه هنا ...وال حاسني بحاجة ...الناس يف وادي
وهمُ ه يف وادي تاين خالص.
● ع َّقب أحدهم بسخرية
وادي الريادة...

وأكمل آخر:

((( مجلة منسوبة إىل أحد كبار املسئولني يف عهد الرئيس املرصي األسبق حسنى مبارك.
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العجلة دارت ...وحمدش حيقدر َّيوقفها.

رانيا مستفرسة:

إيه أخبار عامد ...حريجع من الدورة إمتى؟
رد أحدهم:

لسه مش حمدد ....يمكن آخر الشهر ...واستدرك بلفظ
ميعاد رجوعه ّ
الشك ..يمكن.
ثم أعقب يف جدية:

عامد سعدان من أهم العنارص النشطة عىل املستوى امليداين وكامن عىل
الفيس بوك.

أساسا حلد دلوقت ميعرفش إيه ُهوه الفيس
آخر :تعرفوا ...أنا أبويا
ً
بوك ده(((.
رانيا تقول يف هلجة ساخرة مقلدة فيها كبار السن:

أجيال ...كل جيل يا ابني وله عقليته ...إسألني أنا ..إحنا عىل أيامنا
كنا بنتفرج عىل فوازير رمضان بانبهار.
منترشا بصورة
((( حتى هنايات عام  2010مل يكن موقع التواصل االجتامعي "فيس بوك"
ً
كبرية ومل يكن معرو ًفا لدى الكثريين ،بمن فيهم من هم يف سن الشباب ،كان البعض يسمع
خصوصا مع انتشار أجهزة املحمول الذكية ،فلم
به ولكن استخدامه مل ينترش إال بعد ذلك
ً
يعد األمر حيتاج إىل جهاز كمبيوتر كام كان الوضع يف بداية ظهوره.
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آخر :أنا شخص ًّيا بأحب أتفرج عليها حلد دلوقتي...

آخر :وأنا كامن.

رانيا رافعة إحدى ذراعيها إىل أعىل وكأنه اإلشهار:

أنا حأروح الوقفة السلمية إلىل عند نقابة الصحفيني...

آخر :كل ما تيجي سرية وقفة أمام نقابة الصحفيني أفتكر الرئيس
السادات اهلل يرمحه.
رانيا :إشمعنى؟

أجاب قائلاً :

كان بيكره الوقفات دي جدًّ ا ..عىل فكرة مبنى نقابة الصحفيني ده جديد،
املبنى القديم كانت له جنينة والوقفات دي كانت بتِّم فيها والسادات كان
مسميهم حزب اجلنينة.
رانيا :معنى كده إن موضوع وقفات نقابة الصحفيني ده مش جديد..
آخر :أل طب ًعا ..ده قديم جدًّ ا..

آخر :نقابة املحامني ونقابة الصحفيني ..صداع يف رأس أجهزة األمن.

رانيا :املهنتني لساهنم فالت.

ردت زميلة هلم :ونفسهم طويل.
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رانيا :لكن األمن َن َف ُسه أطول.

تلفتت رانيا ألحد األعضاء قائلة يف مرح:

مع االعتذار لكريم.

آخر بسخرية مكملاً معنى مجلتها:

بالذمة فيه عضو يف مجاعة ضغط سياسية يكره النقابات!
كريم بانفعال:
أنا حر ...أيوه أنا بأكره النقابات ..دى مؤسسات فاشلة.
رنَّت مجلة "دى مؤسسات فاشلة" يف أذن إحدى الفتيات اجلالسات

ومست اجلملة شي ًئا داخلها ولكنها مل تعلق عليها واستمرت يف
معهم َّ
صمتها.

آخر :إنت حر ..وأنا كامن حر ..أنا شخص ًّيا حأروح وقفة النقابة.

آخر :أنا كامن رايح ...وناس كتري راحيني وبعدها ..نطلع عىل قهوة

البستان.

رانيا :أنا النهارده ،اآلخر بتاعي وقفة النقابة ،مش حأقدر أروح معاكم

عىل البستان ..ظروف البيت عندي األيام دي متوترة ،ماما والصداع بسبب

أسئلتها إليل مش بتخلص.
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آخر :أنا فاهم ومستوعب جدًّ ا إليل ِ
إنت بتقوليه ...إلين عايش نفس
املشكلة.

زميلة هلم :يااااه أنا كنت فاكرة إن البنات بس همُ ه إليل عندهم مشاكل
مع أهلهم يف املوضوع ده...
رد زميلهم مؤكدً ا :أبدً ا ..مشاكلنا واحدة تقري ًبا يف كل البيوت..

رانيا وهي تستعد لالنرصاف :أوكيه يامجاعة ...أراكم غدً ا ...سالم.

هناك يف واحدة من أكثر مؤسسات الدولة مهابة سار الرائد عصام ،يف
تجها إىل مكتب رئيسه املبارش.
أروقة مبناها ُم ً
ــ إيه األخبار ..يا عصام.

عصام :األخبار تقلق يا فندم ...األخبار كلها تقلق ...الغيم شديد..
الغيامة مغطية البلد كلها ..واسمحي ىل سعادتك ردود األفعال الرسمية
ليست عىل املستوى املطلوب.

وبنحط الصورة كاملة صادقة
ــ حنعمل إيه بس ..إحنا بنعمل إلىل علينا ُ
أمام القيادة السياسية.

بنتحمل نتيجة كل السياسات ..إحنا
عصام :يا فندم يف النهاية إحنا إليل
ِّ
إليل يف الشارع ،اتفضل سعادتك ده آخر تقرير مفصل عن متابعة األربعة
وعرشين ساعة األخرية...
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التقط رئيسه التقرير ُمتنهدً ا:

ــ كل املجهود األمني ممكن يضيع بقرار واحد أو بترصيح غري مدروس

من وزير أو من أي مسئول قاعد يف مكتبه مش حاسس باهلم إليل إحنا فيه

بيقرب يوم بعد يوم.
أو اخلطر إلىل شايفينه َّ

عصام :والقنوات الفضائية فرحانة باحلالة العامة...
ــ طب ًعا ..مادة يومية ..احلالة العامة بالنسبة هلم أرض خصبة بتغذهيم

بامدة إعالمية وإعالنية.
عصام ممُ هدً ا:

فيه موضوع تاين كنت عايز أوامر سيادتك فيه...
ــ موضوع إيه؟
عصام بلكنة معلوماتية:
عامد سعدان ،املفروض إنه راجع آخر الشهر.
ــ يعدي وخيرج عادي جدًّ ا من املطارُ ...ه َّوه عارف إننا متابعينه..

مفيش داعي نتحفظ عليه يف املطار ...حيبقى خرب بعد دقائق ..وإليل ُه َّوه
حيكسبه من ورا التحفظ والتحقيق معاه يف املطار أكثر من الفايدة إليل

ممكن تيجي من استجوابه..
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عصام وقد ظهرت عليه عالمات الرضا:

ــ متام سيادتك ..ده برضه رأيي ويف احلقيقة أنا كنت خايف إن يكون
لسيادتك رأي خمتلف.

ــ كده وال كده حنعرف كل يشء ...خالص يا عصام ..كل يشء بقى
عىل عينك يا تاجر ...الدنيا كلها بقت .On line

ثم استدرك الضابط الكبري سائلاً عصام بلهجة هلا سمت أبوي:
ــ إيه أخبار أختك؟ م ِ
عق ًبا سؤاله بابتسامة ودية ...ده مش سؤال
ُ
رسمي.

ــ واهلل يا فندم موضوع نشاط أختي السياسى ده مسبب يل إحراج
وضغط نفيس وعصبي..
جاءت اإلجابة من رئيسه ختفي ًفا لدواخله:

ــ جهاز مباحث أمن الدولة جهاز مهول ،مليان بالضباط عىل اختالف
الرتب ،ده غري التغيريات الدائمة إليل بتحصل فيه وكل ضباطه من قلب
املجتمع عىل تعدد طبقاهتم ومستوياهتم االجتامعية والتعليمية والثقافية
واختالف خلفياهتم األرسية ومن العسري إن مل يكن من املستحيل أن يكون
كل أفراد أرس ضباطه ومعارفهم وأصدقائهم متوافقني مع سياسة الدولة،
بالرضورة حنالقي أخ لضابط فجأة ينضم حلركة معارضة أو أخت ناشطة
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سياسية ...املهم أن يكون كل يشء مرصود وحتت السيطرة وبالنسبة لك
املوضوع بسيط ،أختك صحفية نشطة ومتحمسة وكله يف النور يا سيادة
الرائد.
رد عصام بابتسامة خفيفة:

ــ متام سيادتك.

ــ أنا مش عايز املوضوع ده يؤثر عىل تركيزك يف شغلك وال عىل عالقتك
بأرستك ..زي ما قلت لك الدنيا اتغريت وإحنا كامن اتغرينا.

عاد نامق إىل بيته مهمو ًما بعد تصادم حتمي ،فأزمته يف العمل أزمة
كثريا ما يتعامل معه بحكم رئاسته
مزدوجة ،أزمة مع صاحب املصنع الذي ً
املبارشة له ،وأزمة أخرى مع زمالئه يف اإلدارة العامة بحكم أنه املسئول
األول عن احلركة يف املخزن ،عاد تغلبه مشاعر الضيق والنفور واإلحساس
باليأس من أي تغري يف نظام العمل.

كان الصدام حتم ًّيا بني النموذجني ،نموذج نامق ذلك احلامل أن جيتمع
املحافظ مع الوزير لكي يضعوا خطة متزامنة حلركة خروج التالميذ من
مدارسهم وبني حركة مركبات النقل العام بنظام جيعلها تبدأ خط سريها
تيسريا عىل التالميذ بحيث يكون ذلك
من أمام بوابات بعض املدارس
ً
اإلجراء بمثابة ربط بني متغري ومتغري تابع له _هكذا كان يفكر دو ًما_
وكان هذا جمرد غيض من فيض وليس أكثر من نموذج ملثال التفكري مما
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كان حيدثه به عقله ،وبني نموذج شاهني الذي يتخذ القرارات املفاجئة أ ًّيا
كانت الصعوبات املرتتبة عىل تلك القرارت والتي يراها رضورية برصف
النظر عن رضاوة التنفيذ .تعارض بدهيي بني صاحب النزعه الفلسفية التي
متيل إىل الطوباوية والسعي نحو املثالية ،وبني الرجل العميل الذي وضع
نظا ًما لعمله ال حييد عنه واليقبل أن يغريه ألي سبب كان.
نموذجا تضاد...

نامق عقل ُمفكر وشاهني عقل ُمدبر...

شاهني هو اآلين ونامق هو املأمول...

ومما زاد من صعوبة األمر هو أن نامق جاء بعد فرتة طويلة من بدء تشغيل
وناجحا ..كانت حالة نامق يف عمله
منتجا
ً
املصنع ،بعد أن صار املصنع كيانًا ً
جتسيدً ا للمثل القائل بأن "الطريق إىل جهنم مفروش بالنوايا الطيبة" ...ومل
تكن تلك احلقيقة تغيب عن وعي شاهني الذي يعلم يف قراره بصدق نوايا
نامق وبمدى إخالصه ،هذا غري أمانته التي ال تشوهبا شائبة.

بدا املخزن يف عني نامق ليس قطعة من املصنع ولكن قطعة من مرص،
طبيعة املكان ،اإلداريني والعامل ،أما العامالت فتلك نقرة أخرى ،بنات
املصنع ...كانوا صن ًفا آخر غري تلك النوعية التي طاملا زاملها يف الكلية
إ ّبان دراسته ...جرأة يف احلوار واأللفاظ ..وقبل كل ذلك ميوعة ولكن
ميوعتهن ميوعة طبيعية ال تصنع فيها ..رباين ...دلع رباين ...ال خيلوا
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من مسحة مجال فطرية أو خفة دم شعبية ،ونامق بحكم عمله يتعامل
مع الكثريات منهن سواء يف اإلدراة أو يف عنابر املصنع التي يرتدد عليها
ملتابعة أوامر توريد اخلامات املطلوبة من املخزن ...وبطبيعة احلال فإن هذه
النوعية من الفتيات أبعد ما تكون عن تكوينه الذي نام وترعرع عليه ..يرى
يف بعضهن براءة ورقة ويف أخريات سوقية ووقاحة ..عامل آخر غري العامل
اً
طوال ،ورويدً ا رويدً ا من اعتياد إىل روتني
الذي طاملا عاش فيه سنوات
يومي عرف نامق كيف يتعامل مع هؤالء الفتيات الالئي ينتمني إىل عامل
النسوة أكثر من انتامئهن إىل عامل البنات رغم صغر سنهن دون أن ينزلق إىل
هاوية مع إحداهن تودي به إىل منحدر ال يقوى عىل احتامله ،ورغم عنفوان
الشهوة ظل ُيذكر نفسه دو ًما بأن "اخلطأ حلظة والندم سنني" و"املتعة عابرة
وال ُعقبى قائمة" ،وأهنن رغم أنوثتهن فإهنن يقعن يف اجلانب اآلخر الذي
وإن حتتم التعامل معهن فال بد من احلرص عىل ذلك اجلدار الزجاجي
الذي إن سمح باملرور ال يأذن بالعبور ،فدنياه غري دنياههن مهام تقاربت
األرايض ،لذا مل يغفل أبدً ا _كلام حارصت ُه سطوة اخلواطر_ أن ينبه األ َّمارة
بالسوء أن عمله يف هذا املصنع ما هو إال جمرد وسيلة تقيه رش االنزالق يف
مستنقع العطالة واخلواء...
خصوصا إن كانت خمالفة ملا هو معمول
كثريا بسبب طرح أرائه
ً
عانى ً
به فام إن يتحدث حتى يجُ ا َبه بمقولة واحدة ال تتغري:
إحنا طول عمرنا شغالني كده ...واملخزن طول عمره كده ..املشكلة
عندك إنت.
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وكانت املشكلة بالفعل عند نامق ،صحيح ليس كل املشكلة ولكنه جزء
كبري منها ،مل يكن يحُ سن االستهالل أو األسلوب الذي يطرح به رأيه ..تعامل
مع زمالئه بصورة فيها كثري من التصادمية والتي من املنطقي سوف تلقى
نفورا وصدًّ ا من جديد متمرد لقديم مستقر ،هذا بخالف أنه مل ِ
يعط لنفسه
ً
الفرتة الزمنية املطلوبة الستيعاب نظام العمل مما جعله يبدو كاهلارب من
مسئولية نظام مل يستسغه إىل آخر يضعه هو طب ًقا لرؤيته رغم أن هذا مل يكن
صحيحا ...هذا غري أنه بحكم نشأته مل يعرف الرصاع يو ًما ...الرصاع احلقيقي
ً
وليس رصاع األفكار أو خصومات الفالسفة ..والعمل رصاع وال يشء
غري الرصاع ..ال طاعة لضعيف مهام صدقت نواياه ،وال استامع له مهام كان
أدبه ،الطاعة واالستامع ال تكون إال للقوي القادر عىل إدارة شئون مسئوليته
ال اهلرب منها ،أو كام يقول األبيض You are what you do :أنت ما تفعله.

هذا هو املعيار ،الفعل وليس القول ...وكانت مشكلة نامق أن كفاءته
كثريا من مهارته يف القول.
يف الفعل أدنى ً

غلبه اليأس من نفسه التي استعصت عىل التأقلم مع ظروف العمل
من ناحية واليأس من أن يتغري العمل نفسه من ناحية أخرى ،فلم يكن
خيفى عليه تلك العدائية الشديدة التي أصبح اجلميع يتعامل هبا معه بسبب
نقمته عىل نظام عمل مستقر منذ سنوات دون مشاكل تذكر أو اعرتاضات
أي من العاملني أ ًّيا كان موقعهم ...فانعزل وصار منطو ًيا إال
جوهرية من ٍّ
فيام خيص عمله وشي ًئا فشي ًئا بدأ يندمج ...تغري قليلاً ولكنه ظل حمتف ًظا
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كثريا أن ُيغريها فلم يستطع،
بجوهر كينونته ،طبيعته التي حاول هو نفسه ً
كثريا ما نال بسببها التقريظ والسخرية واالحرتام
تلك الطبيعة الفلسفية التي ً
وخصوصا عندما تأخذه جاللة احلوار حول
كثريا ما غلبه تكوينه
ً
أحيانًاً ،
العمل وشئونه فكان ينسى أنه يف مصنع وليس يف ندوة وأن الرتكيبة البرشية
للعاملني يف املصنع ختتلف بالكلية عن هؤالء الذين يقابلهم يف تلك الندوات
واملؤمترات التي طاملا ارتادهتا ،فهزمت لغة القراءة لسانه ،وحدث ذات مرة
أن تلفظ يف حوار ساخن له مع أحدهم بلفظ "ق َّلم" وما إن نطق به حتى
تناسى اجلميع املوضوع الرئييس حمل اخلالف وأصبح املوضوع هو ذاك
اللفظ الذي انترش بني أروقة املكان كانتشار النار يف اهلشيم اليابس ،عاتب
مرارا أن هيذب ألفاظه حتى تتفق مع طبيعة املكان ،فكان
كثريا وحاول ً
نفسه ً
ينجح مرة وخيفق مرات فالطبع غلاَّ ب ،ومن ناحية أخرى لعبت طبيعته
دورا يف ممارسته لعمله الذي حيتاج أشد ما حيتاج إىل الرتكيز ال إىل
تلك ً
معذورا وحالته
التنظري ،وإىل روح القيادة ال روح التوصيف ،ولكنه كان
ً
مربرة فقد انتقل فجأة من حياة إىل حياة ،من أ ٍّم كانت تقوم بنفسها لكي
تأخذ نظارهتا الطبية دون أن تكلفه عناء مناولتها إياها _رغم أنه األقرب_
إىل موقع آخر أسه وأساسه أن يؤ َمر ويأ ُمرُ ...يطلب منه ويطالِب غريه،
من الفراغ التام إىل االنشغال الكامل ،من الاليشء إىل مسئولية كل يشء..
من محل اهلموم الفلسفية إىل محل املفاتيح.
كثريا ما أوشك عىل اختاذ قرار برتك العمل ،أكثر من مرة كاد أن يدخل
ً
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إىل شاهني لكي خيربه أنه لن يستطيع االستمرار ألنه يشعر بأنه يتحصل
عىل أجر ال يستحقه بسبب فشله يف إدارة شئون املخزن بنفس مقدرة من
سبقه والذي قىض فيه ما قىض دون أن ُيصدعه باعرتاضات وآراء كام فعل
هو منذ اليوم التايل الستالمه العمل ،فكان َمن سلف نعم املـُتأقلم _إهنا
أيضا أن حياول السفر بمساعدة زوج أخته ورشع
قوة السلف_ وفكّر ً
يف ذلك بالفعل ولكنه مل ُيكمل إجراءات السفر ،تراجع يف اللحظات
األخرية عن اإلقدام عىل تلك اخلطوة ،يشء ما داخله كان يمنعه...وما
َمنع ُه هو طبيعته ذاهتا ..هذه املرة طبيعته الفلسفية هي التي قاومت احلل
السهل واللجوء للهرب ،التفت عقله الباطن إىل النظرية املعروفة ..العضو
ونفس
ضمر ويموت ،أما العضو املستخدم فيقوى...
ُ
الذي ال ُيستخدم َي ُ
اإلنسان كذلك ..هو وبحكم سكنه وتكوينه ونشأته مل ُيمتحن ،مل ختتربه
احلياة بتجارب حقيقية لذا كانت حالته النفسية غري ُمستخدمة ،يستسهل
اهلروب ،وهلذا أضحى لينِّ العريكة ،ذا نفسية رخوة ال تقوى عىل غوائل
اً
استبسال .فصدئت من قلة الصد ،ومع
األيام وال تعرف يف معارك احلياة
مرور العمر وختزين اآلالم الناجتة عن جروح النفس ،عندما حانت حلظة
الرضورة تلك اللحظة احلتمية التي تزور اإلنسان _فمنهم من يلتفت
ويسمو ومنهم من يغفو و َيس ُفل_ حترك الفيلسوف داخله ،انتبه إىل أن
امتالء خمازن العمل بالزخم ألهون من امتالء خمازن الذات باملثقالت،
فاألوىل تفرغ مع الوقت والثانية تبقى مع األيام ،يف األوىل صعاب ويف
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ألرطب عىل النفس من حتمل ُغصة الفرار
الثانية عناء وإن حتمل الصعاب
ُ
من وغى الواقع ووطيس النزال ،وها هو قد َخرب االثنني بعد طول تأجيل..
ويف حلظة استبصار عقيل واستنارة ذاتية ..قاوم ...واستفاق.

أليست الفلسفة يف أبسط تعريفاهتا هي حب احلكمة وابتغاء احلقيقة..
فإحدى حقائق احلياة أن ال أحد يريد من أحد أن يفكر له ولكن هناك دائماً
من يريد من اآلخرين أن يقوموا بتنفيذ ما يفكر هو فيه ..وكل هذا متوقف
عىل ما نشغله من موق ٍع يف احلياة ..ليس املهم ماذا تقول ولكن املهم أين
موقعك بنا ًء عىل ما تقول.
ٍ
صواب وأن نظامه نظام ٌ
فاعل ومجُ ٍد يف نتائجه،
شاهني يرى أنه عىل

ونامق يرى أنه عىل حق وأن اقرتاحاته سوف تساعد عىل رسيان العمل
بصورة أيرس بل ربام يصل األمر للوصول إىل ضعف النتيجة يف نصف
الوقتَّ ،
وأن تطبيق رؤيته سوف جينب ظهور كثري من االحتكاكات التي
تنشأ بني العاملني بسبب خطوات العمل املعتادة التي يسري هبا العمل دون
أن ينتبه أحد إىل أن تلك اخلطوات بقدر ما تنجز من ٍ
نتائج تو ِّلد مشاكل
الـمـرحب هبا
يمكن تفادهيا ولن يتأتى ذلك إال بتطبيق رؤية جديدة غري ُ
من صاحب األمر والنهي.
رؤيتان متناقضتان بني من يملك الرؤية وبني من يملك القرار..

اً
مفصول عن الواقع يف كثري من قرارته اإلدارية ونجاحه
نامق يرى شاهني
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يرجع إىل أن هناك من يتقبل ويتأقلم وينفذ تلك القرارت((( أ ًّيا كانت
عرسهتا وأ ًّيا كانت ما تنتجه من مشاحنات طوال اليوم دون االلتفات
إىل سبب نشوئها ،لدرجة أنه شعر يف حلظة أن شاهني يكاد يستمتع نفس ًّيا
إحساسا بحيوية نبض
بوجود تلك املشكالت طوال اليوم وأهنا متنحه
ً
العمل وأن وجود هذه االحتكاكات ليست ناجتة عن نظام معيب ولكن
إما بسبب ضغط العمل وإما تقصري من املنوط به التنفيذ ،بل إن نامق كاد
أن يصل إىل مرحلة اليقني أن شاهني مقتنع بأن اختفاء تلك املشكالت
اليومية ال يعني عدم وجود عقبات ولكن يعني عدم وجود إنجاز ،وكأنه
أمرا مطمئنًا وأن نجاحه يرجع إىل قدرته الدائمة عىل السيطرة
يعترب وجودها ً
عىل هذه املشكالت.
وشاهني يرى أن نامق هو املفصول عن الواقع وأنه هييم يف عامل من
اخليال وأن ما يطلبه ال يمكن تنفيذه أو يمكن ولكن بتكلفة أعىل وإجراءات
هو يف غنى عنها طاملا أن لديه البديل ،والبديل هو وجود من يوافق ويقبل
ويتأقلم.
((( هناك مقولة يف عامل اإلدارة تقول:

The manager "is not" always right, but he is always going to be manager

ومعناها( :املدير ليس دائماً عىل حق ..ولكن هو املدير)
وليس هذا فقط بل هناك مقولة أخرى تنص عىل:

rule 1: The manager is always right / ..rule 2: when the manager is wrong refer
to rule1
ٍ
حينئذ جتدر
وترمجتها :قاعدة  :1املدير دائماً عىل صواب ..قاعدة  :2إذا كان املدير عىل خطأ
اإلشارة إىل قاعدة رقم  .1الـمؤلـف :إهنا حقًّا مشكلة عاملية.
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هذا هو الرس ،إهنم املتأقلمون ..أولئك الذين ال يشعرون بأن هناك
مشكلة ،فتصبح املشكلة هي كيفية إقناعهم بأن املشكلة مشكلة ،وألن
أيضا من ينجح ويربح من وراء هذا القبول
هناك من يتأقلم ..لذا فهناك ً
وذاك التأقلم.

هذا التأقلم الذي له باع يف النفوس من عصور خلت:
إن الغن��ي إذا تكل��م كاذ ًب��ا قال��وا

وإذا ال���ف���ق�ي�ر أص������اب ق���ال���وا

ص���دق���ت وم�����ا ن��ط��ق��ت ُم��ـ��ح��اال

يصب وكذبت يا هذا وقلت ضالال
مل
ْ

(((

ِ
رشده ..الفيلسوف داخله أعاده إىل الواقع وقد تغري فيه
ثاب نامق إىل
الكثري ،فربغم كل املـنغصات التي يالقيها بحكم موقعه كأمني ملخزن
حيمل املصنع كله عىل رأسه جغراف ًّيا وعمل ًّيا ،فإن هذا املصنع تنجيل بني
جنباته اهلدف األول لكل فلسفات احلياة ...إهنا احلقيقة.

مها ..املرتب ال يتأخر يو ًما
هو عمل حقيقي يف مصنع حقيقي ..ليس و ً
واحدً ا ..تأيت مديرة احلسابات يف أول كل شهر أ ًّيا كانت ظروفها كي تعطي
كل ذي حق حقه ..وهلذا أحس أنه يتعامل مع حقيقة يمكنه أن يبني عليها
شعورا بأنه
حقائق ..كام أن الفرتة القليلة التي قضاها يف العمل أعطت له
ً
((( تنويه :األبيات تنسب إىل الشاعر العبايس أيب عبد اهلل حممد بن القاسم بن خالد (امللقب
بأيب العيناء) .وهناك من ينسبها إىل اإلمام الشافعي مع اختالف بعض الكلامت يف األبيات.
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(حي) ..حييا يف خضم احلياة ال َب ِّرها ،يف قلب الواقع ال هامشه ،حييا احلقيقة،
وألن العمل حقيقي فال بد أن يكون ُم ًّرا علقماً  ،شديدً ا ال يلقى فيه إال كل
ما جيهده مصدا ًقا للمثل القائل" :كل عني قدام منها صباع".

صباحا ...فبقدر
وبالرغم من تبجيل نامق للبيجاما فإنه يكره ارتداءها
ً
بكورا ،فهي يف الصباح تعني له إما البطالة وإما الفشل
ما حيبها عشية يمقتها ً
وكال املذاقني مرير ،فأنعم نعمة ينعم هبا اهلل عىل أي رجل أن ينزل من بيته
متجها إىل عمل أ ًّيا كان هذا العمل طاملا أنه يملك الصحة لذلك
كل صباح
ً
حتى وإن مل يشعر بالرضا ،فاالستطاعة الصحية هي املعيار ال القبول النفيس
الذي بالرضورة سوف يتضاد مع معايري البداية ،إهنا املعايري يا نامق _هكذا
فضل أن يقبل بأقل املذاقني مرارة ...أمطره عرق جبني
حدَّ ث نفسه_ لذا َّ
األكرمني حينام قالوا سلوانًا ألنفسهم املكدودة:
أمر منه.
وإيه إليل رماك عىل املر؟ إليل ّ

وهناك سبب آخر جعل نامق يرتاجع عن فكرة االستقالة ...أال وهو
خوفه الشديد أن يصبح مثلهم ..هؤالء املتثاقفون ..أولئك العاطلون
كثريا ما رآهم
الذين ال يفعلون شي ًئا سوى الشكوى والنقمة عىل البالدً ..
وتعامل معهم بحكم اهتامماته وارتياده أماكن تواجدهم ،رأى فيهم جمموعة
من متخمي الذات بال مربر ..فهذا شاعر يشعر بالغبن ألن ال أحد ُي َقدر
أشعاره وهذا فنان تشكييل يملؤه الكرب رغم بالهة لوحاته وسذاجتها،
وغالبيتهم يملؤهم الغرور والعنجهية والتحدث بعجرفة ال تتسق أبدً ا
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مع أحواهلم املزرية ،ال أحد منهم يستطيع أن يواجه شي ًئا ..اهنزاميون..
ممللون ..فوضويون ...فقراء ليس ألهنم رشفاء ولكن ألهنم يرفضون
كثريا من األعامل التي من املمكن أن تقيهم رش العوز ..هيامجون الدولة
ً
آناء الليل وأطراف النهار وفجأة يتذكروهنا عندما هتامجهم األمراض..
فينعقون مثل الغربان طالبني من نفس الدولة حتمل تكاليف عالجهم فهم
ال يقوون عىل حتمل تلك التكاليف بعدما أفنوا أعامرهم يف قرض الشعر
وكتابة الروايات ومل يكن لدهيم متسع من الوقت لكي يناضلوا من أجل
عفة اليد عن التسول عندما يبلغون من الكرب عت ًّيا أو يناهلم من احلياة ما
قد يناهلمُ ...منظرين ال منفذين ..عقوهلم مليئة بالفكر والثقافة والوعي
العام ،صحيح ،ولكن أفئدهتم هواء.
فاشلون ال بسبب خمالفة رؤاهم للنسق العام ولكن بسبب ضعفهم
وعدم مقدرهتم عىل مواجهة الواقع ....متناقضون ....هيامجون اجلوائز
األدبية ناعتني اجلهات التي متنحها واللجان التي تقرر َمن حيصل عليها
بأبشع النعوت ومن داخلهم يتمنوهنا وحيلمون هبا ،وحيسدون َمن يناهلا
رغم تظاهرهم بعكس ذلك ،وحتى إن رفض اجلائزة أحدهم فإنه يتخذ من
ذاك الرفض مطية للوجاهة اإلعالمية واملزايدة الوضيعة((( ..ال يقدرون
((( فعلها أحد األدباء حينام رفض إحدى اجلوائز التي متنحها الدولة ..ولكنه مل يعلن رفضه
إال بعد أن تقدم بالفعل الستالمها ووقف عىل منصة االستالم يعلن الرفض يف حركة
مرسحية وكان األجدر به أن يعلن رفضه لتلك اجلائزة ُمسب ًقا ،من أي منرب إعالمي من املؤكد
متاحا لديه بديلاً من هذا الرفض الذي يمكن تفسريه بأنه اجتار باملوقف.
أنه كان ً
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عىل مواجهة مشكالت حياهتم ولكنهم ال يفتئون يطالبون احلكومات
بمواجهتها.
مبترسا.
قاوم نامق حتى ال يصبح مثلهم..
ً

يتحصل عىل
متطهرا بثقافة االعرتاف ،إذا كان يشعر أنه
وصارح نفسه
َّ
ً
نظرا لعدم مقدرته عىل تسيري العمل طب ًقا لرؤيته ،فعليه
أجر ال يستحقه ً
إذن أن يواجه ما حياول اهلرب منه وأن يلتفت إىل ما يمكنه فعله طب ًقا لرؤية
األقوى بحكم موقعه هو اآلخر ..حينئذ يستحق أجره ،فاحلياة مواقع أكثر
منها رؤى ،ال أن خيتار األسهل ويغلف هروبه بغالف أخالقي كاذب وما
هو يف احلقيقة إال انحدار لن جيني من ورائه إال اخلزي.
تذكر نصيحة سقراط اخلالدة :أهيا اإلنسان اعرف نفسك.

ونامق يعرف نفسه جيدً ا ..يعرف أنه أستاذ يف املواقف التي تتطلب
إعادة تصحيح.
لذا تراجع قائلاً لنفسه:

الغضب��ان ينجح ،املتمرد ينجح ،الراف��ض ينجح ...لكن املأموص ال
ينجح ..احلياة سوف تؤدبه.
تراجع حتى ال يقع حتت السلطة التي ال مرد هلاُ ...سلطة النتيجة.

اقتنع متا ًما ،إما االرتكان إىل احلل الفردي بكل مغارمه أو رشاسة حل
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املؤسسة بكل مغانمه ...واملؤسسة _يف عموم املثال_ هي الواقع ،ورغم
قسوهتا هي الكرامة.
دوت يف أذنيه كلامت سيد درويش:
ّ

"إن كان شيل احلمول عىل ضهرك يكيدك أهون عليك يا ُحر من َمدِّ ة
إيدك".
قرر أن يعمل بام تعنيه نصيحة الدرويش الثاين(((...
"اقبل ال تتأقلم".

وكأن التاريخ ُيعيد نفسه ..فكام تق َّبل والده أمر التغريات السياسية
واالجتامعية يف زمانه مل يكن هناك ُبد أمام نامق من أن يفعل مثلام فعل
والده.

خرج عامد سعدان ،من بوابة املطار تتبعة أعني رجال مباحث أمن
الدولة وهو حيمل حقيبة عىل ظهره تنتظره رانيا ومعها زميل هلام ..وما إن
رأته حتى أشارت إليه.
موجها حديثه إىل
انطلق زميلهام بالسيارة يف طريق العودة من املطار
ً
عامد:
الشاب :أيوه يا عم ...كانت فسحة طب ًعا.

((( الشاعر الكبري :حممود درويش.
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عامد :فسحة إيه ...ده أنا إهتريت إجتامعات ...طول النهار يف الـ Work

.shop

رانيا :بس أكيد األمر برضه ماخالش من فسحة كده.

الزميل معق ًباُ :مزة كده.

عامد يف هلجة تربئة لنفسه:
أنا! ال واهلل!

رانيا :ياعامد...

الزميل :عىل البيت اَّ
ول عىل املقر.

أغي هدومي وآخد محام ...وكامن
عامد :البيت ..الزم َّ
أروح األول رَّ
عايز أنام ..أنا تعبان جدًّ ا ...وبكرة إن شاء اهلل نتقابل كلنا يف املقر.
نظر عامد إىل رانيا وابتسم ..ألنه يعلم كم هي معجبة به ومن جانبها
مل ِ
ختف اجلهر هبذا اإلعجاب أمام أفراد املجموعة والذين بصفة عامة
ختتلف معايريهم يف التعامل بعضهم مع بعض اختال ًفا تا ًّما عن املعايري
املتعارف عليها يف املجتمع أو يف البيئات التي أتوا منها عىل تنوعها ،هو
مل يكن حيبها ومل يبدر منه ما يمكن أن تستنتج هي أو أحد من جمموعتهم
بأن ما جيمعهام عالقة حب ..كان أذكى من أن يسري يف هذا االجتاه ،هو
فقط حيلم بالسيطرة عليها وبالتحكم فيها ...السيطرة عىل نموذج أضمر
له الكراهية منذ صغره.
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ً
صارخا:
دخل شاهني إىل املنزل

فني رانيا؟

عفاف مذعورة:

فيه إيه يا شاهني؟ إنت مش متعود تسأل عن رانيا بالطريقة دي!

شاهني بعصبيته املعهودة:
فني رانيا؟

 ...خرجت رانيا من حجرهتا عىل دوي صوت والدها.

أيوه يا بابا.

ــ ما شاء اهلل حرضتك تكتبي عىل اهلباب بوك ..وأنا إليل أفسرَّ وأبرر
وأعتذر طول النهار.
ــ تفرس ملني يا بابا ..وتعتذر عن إيه؟

ــ أعتذر ليل سيادتك بتشتميهم ليل وهنار ..إنت ناسية إنك بنتي..

ــ أنا مش بأشتمهم أنا بأقول إليل الناس كلها بتقوله.
ــ الناس تقول إليل ِه َّيه عايزاه ...إحنا لينا وضع خاص ...أنا مش
موظف بآخد مرتب ..بالكتري أخاف من النقل أو الرفد ...أنا صاحب
مصنع ...والسوق كله ِمن ِّفد عىل بعضه لو مش باملصالح يبقى باملجامالت،
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الناس حلد دلوقتي ذوق معايا ومكتفني بمجرد تنبيهي ،لكن مني عارف
ممكن جدًّ ا حد يأذيني يف شغيل جماملة ألي اسم من األسامء إليل ِ
إنت داخلة
فيهم شامل ،إنت وشوية التُحف إليل إنت ملمومة عليهم ..إنتو فاكرين
إنكم حتجيبوا الديب من ديله.
ــ يا بابا الناس دي يومها َّقرب...

ــ يا سالم ...بسم اهلل ما شاء اهلل يا جناب الكودية.

رددت الكلمة يف استفهام ..كودية ..يعنى إيه كودية؟

عرافة..
أجابتها والدهتا ُمفرسة لـها معنى الكلمة ...يعني َّ
ــ واملطلوب؟

ــ تبطيل طولة اللسان عىل املسئولني يف البلد..
رانيا مبتسمة:

بس كده حارض.

ــ أعوذ باهلل ..هو أنا ناقص الفيس بوك ده كامن.
عفاف وقد هدأ ذعرها:

هدِّ ي نفسك شوية يا شاهني ،فيس بوك إيه بس إليل خمليِّ حالتك
بالشكل ده؟
ــ أنا بأكره الفيس زفت ده.
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ردت رانيا دون أن تستطيع التغلب عىل هلجة التحدي يف نربهتا:

مش إنت لوحدك يا بابا ،أكيد كل أصحابك بيكرهوه وعىل فكرة ده
رس قوته.
شاهني بعصبية :رانيا.

عفاف :دماغي ..رانيا ادخيل أوضتك.

مع تباشريعام  2010كانت مرص متوج باحلركة ..قنوات فضائية نابضة..
صحافة زاعقة ...مؤمترات حاشدة ...حركات مدنية ذات مسميات خمتلفة..
وقبل كل هذا وسائل التواصل االجتامعي التي أصبحت هلا السيادة والسؤدد
عىل ألباب الشباب ،ومل يكن نامق بعيدً ا عن كل هذا الفضاء السيرباين
العاصف ولكنه قرر بعد تفكري عميق أن ينشئ صفحة عىل الفيس بوك
لكنه لن يكتب عليها شي ًئا ..لن يقبل إضافة ولن يرسل يف طلب صداقة
رافضا هلؤالء
اللهم إال لذوي القربى والذين يتحتم التواصل معهم...كان ً
الذين جعلوا شئون حياهتم عىل املشاع ،مباحة مستباحة للجميع يكتبون
كل يشء ويصورون أنفسهم يف شتى األوضاع وبأي مالبس.

مل يقتنع أبدً ا أهنا جمانية كام يراها الدمهاء بل هلا ثمن ،فاهلل مل خيلق املجانية
_هكذا حدَّ ث نامق نفسه_ ال بد من دفع ثمن ..والثمن هو املعايري ..اهنيار
تام يف املعايري ..زالت معايري وجاءت أخرى ..معايري اجلامهري.

فاألمر ال حيتاج إىل كثري من اجلهد بل تكفي فقط املتابعة العادية _العابرة_
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لكثري من صفحات التواصل االجتامعي ليستشف أن الكثريين _والكثريين
جدًّ ا_ يتعاملون مع هذه الوسيلة ليس باعتبارها تقنية حديثة وراقية للتعبري
عن الرأي وتبادل الرؤى ولكنهم يتعاملون مع الفيس بوك وكأنه مصطبة،
ربام بسبب التكوين الريفي الغالب عىل طبيعة املرصيني فجاءت ألفاظهم
تعبريا عن تلك الثقافة الضحلة.
وأراؤهم املكتوبة ً

كان يرى فيها ترمجة ح ّية وواقعية لذلك املبدأ الشيطاين الشهري الذي
يقع فيه عوام الناس وخاصتهم ،رغم التحذير اإلهلي الذي جاء يف سياق
ِ
ٍ
﴿و َما ك َ
است ََج ْبت ُْم
اآلية الكريمةَ :
َان ىل َع َل ْيك ُْم م ْن ُس ْل َطان إِ اَّل َأ ْن َد َع ْو ُتك ُْم َف ْ
(((
ىل فَلاَ َت ُلو ُمونِى َو ُلو ُموا َأ ْن ُف َسك ُْم﴾ ومل يكن ذلك ظنًّا أو رأ ًيا من فراغ..
أليس هذا ما تقوله وسائل التواصل االجتامعي نفسها وهي تدعو نشطاءها
األفاضل قائلة هلم بال مواربة بصيغة تساؤلية حمفزة:
?What's on your mind

ماذا يف عقلك؟

ليسكب بعدها من ارتىض _أمام اجلميع_ ما يف عقله!

وحدهم من اعتزلوا هذه املصايد ينجون بحياهتم من كل هذا الغثاء.
مل يستوعب نامق كيف المرئ أن يضع صورته يف كل أحواله عىل صفحته؟
مل يفهم مامعنى أن متتلئ الصفحات بصور ينرشها أصحاهبا وهم يرتدون
((( سورة إبراهيم اآلية .22
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البيجامات ..كان يشعر بإهانة زيه املنزيل األثري ..البيجاما.

صورا هلم وهم
مل يتقبل أن ينرش الكثري من رواد التواصل االجتامعي
ً
يتناولون طعامهم عىل أرحييتهم ..والطعام يمأل أفواههم التي حتتل نصف
الصورة ويضحكون بملء فيهم ...وهو الذي يقدس مائدة الطعام وأدواهتا
ويستعذب اجللوس إىل املائدة ويراها رق ًّيا ورفعة.

هذا غري قناعته التامة بأن الكتابة _لغري الرضورة_ عىل تلك املواقع
هي كتابة رخيصة ...فالقارئ جيب أن يسعى إىل الكاتب عىل عكس ما
حيدث يف مواقع التواصل تلك ..والتي جتعل الكاتب ساع ًيا إىل القارئ
ُمرسلاً إليه ما يقرؤه ،وليس القارئ هو الساعي إىل الكاتب لكي يقرأ ما
يسطره ...إهنا إهانه الكتابة يف أجىل صورها.

ربام تكون امليزة الوحيدة يف متابعة صفحة شخص ما أنه يمكن تقييم درجة
وعيه وثقافته وحترضه ،فهناك عالقة عكسية بني درجة نضج الشخص وبني
األخبار الشخصية عىل صفحته ،فكلام قلت أو عدمت األخبار الشخصية
دل ذلك عىل درجة عالية من النضج والنضارة النفسية فذلك معيار ال
ختيب رؤاه وال يظلم حكمه.

وبعد أن كانت مرص مليئة بصفحات اجلرائد أضحت مليئة بصفحات
األفراد ..أمسى كل فرد صفحة وصحيفة ،لذا قرر أن يستخدم وسائل
التواصل االجتامعي ال أن تستخدمه هي.
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ومرص يف كل هذا الزخم ُحبىل يف شهورها األخرية بجنني ثورة ُلقحت
يف الصدور قبل أن تنمو يف األرحام ،جنني يتشكل يف كل حمافظات مرص
وها هو اجلنني يركل بطن األمة وكأنه يرسل إشارات بقرب خروجه من
جوف املجتمع إىل أكتاف الشارعُ ،معلنًا أن نموه قد اكتمل وحان موعد
ميالده يف قلب العاصمة ...القاهرة.
القاهرة ...وكأهنا الصفة وليست االسم ..هي بالفعل قاهرة ..قاهرة
للغريب الذي يغزوها ولألصيل الذي حيكمها ،قاهرة لزائرهيا و َمن حييا
فيها..

القاهرة ..اشتُق اسمها من نجم القاهر الذي بزغ يف السموات العال
إ َّبان تشييدها ،طاملا عرفت القاهرة األحداث ،مدينة حية ال تعرف املوت،
شوارع وأزقة ،طرقات وعطفات وحواري ،معابد هيودية وقورة ،كنائس
زاخرة ومساجد باسقة ،مطاعم وتكايا ،بيوت مرتاصة متالصقة وبيوت
فسيحة هلا صحون وأفنية ...إهنا القاهرة..
من فسطاط عمرو بن العاص إىل قطائع ابن طولون حتى وصلت إىل
ُعز فشيدها.
مـ ٍّ
واكتسبت من يومها لقبها املـُستَحق قاهرة املـُعز..

مدينة األلف مئذنة ...مآذن الفاطمية واململوكية ..اإلخشيدية والطولونية،
مآذن العثامنية ،إىل مآذن األرسة العلوية ..ففي عام  1805توىل حممد عيل
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ُحكم مرص .....تواله بنا ًء عىل رغبة شعبية وتفويض من وجهاء البالد
آنذاك ...وآىل عىل نفسه من اليوم األول أن يؤسس لدولة حديثة قوامها
العلم واملعرفة ،وجد املؤسس اجلديد نفسه أمام خيارين ال ثالث هلام
إما الدولة وإما املامليك ...فقد كان املامليك آنذاك قوة ال يستهان هبا...
جمموعات منظمة ولكل مجاعة كبري يدينون له بالوالء ،فلم يعرف املامليك
يو ًما الوالء لوطن ومل يعرفوا أبدً ا االنتامء لدولة ...ألهنم مماليك ...النوع
األرقى قليلاً من العبيد ...وألن املؤسس كان له حلم بتأسيس دولة حديثة
فلم يرتدد يف القضاء عىل القوة املناوئة له يف احلكم قضاء ُمرب ًما وحدثت
تفرغ بعدها صاحب املقام لتأسيس الدولة ...ألن
مذبحة القلعة الشهريةَّ ،
الوطن بال دولة ليس أكثر من جمرد قطعة أرض ،عرف املؤسس أن الدولة
هي احلصن احلصني ،ولكي تكون جيب أن يكون قوام االنتامء لألرض
والعلم ،فاملامليك ال يعرفون وال يعرتفون بكل هذا ،ألهنم ال يعرفون إال
الوالء ملن ُيطعمهم ويسقيهم ويدفع هلم ،أما من يدينون بدين الدولة فإهنم
هم الذين يدفعون هلا ويدافعون عنها و ُيضحون من أجلها ...وهذا هو
الفرق بني الوطني واململوكي.
صحيح أن حممد عيل قد استطاع أن يقيض عىل املامليك كأفراد _ما عدا
واحدً ا_ ولكنه لألسف مل يستطع أن يقيض عىل الفكرة ..فال يزال الفكر
اململوكي ُيعشعش يف نفوس وعقول كثري من املرصيني.
وجاء إليها اخلديوي إسامعيل ،الذي توىل عرش مرصعام ...1863
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فأحبها مثلام أحبها جده ...يسافر إىل البالد األوروبية ويعود مهمو ًما وهو
حسري ،فاملقارنة ليست يف صالح عاصمة ُملكه ...فيقرر جناب اخلديوي
أن يستقدم املعامريني الذين بنوا عواصم بالدهم ،ويف زيارة له لباريس عام
 ،1867طلب اخلديوي شخص ًّيا من اإلمرباطور نابليون الثالث أن يقوم
املهندس هوسامن بتخطيط القاهرة كام خطط باريس التي كانت آنذاك
غارقة يف الظالم ،وجاء الفرنيس إىل مرص ،كام جاء أجداده يو ًما ما ،جاء
من وراء البحر املتوسط ...ليبني القاهرة اخلديوية ...والتي ال تزال آثارها
شاخصة عىل جمد عهد ىَّ
ول ،شاهدة عىل اجلامل الذي كان ،والعظمة التي
دمرها الرعاع.

وكام جاء هوسامن ..جاء بعده بسنوات كريسويل ،ذلك العامل اإلنجليزي
الذي أحب عاصمة املحروسة وأخلص هلا ،فبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل
استقر يف القاهرة التي أقام هبا ما يزيد عىل نصف قرن ()1973 - 1920
وأصبح شخصية معروفة حتى يف األحياء الشعبية مثل مرص القديمة،
ذلك احلي امليلء باآلثار.

سار كريسويل بني املرصيني وذاب بينهم ،ألقوا إليه بالتحية فر َّدها
هلم بانحناءة من رأسه ...هذا الربيطاين األنيق الذي كان عندما يذهب
إىل سبيل قديم بمنطقة مرص القديمة وجيد الرتاب قد عاله وغطته أكوام
القاممة مل يكن يرتدد يف أن خيرج منديله وينظف الشباك النحايس املشغول
وال يرتكه حتى تظهر معامل الشباك ودقة النقش واحلفر فيه ،حينئذ يبتسم
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ورسورا ومل يكن يربح القاهرة إال لدواعي السفر إىل بالده...
فرحا
ً
ً

وأرخ ،وشيد
هوسامن الذي هندس وصمم وكرسويل الذي درس َّ
قصورا وفيالت ذات أفنان يعيش فيها من يعرف قدرها ويترصف بحق
ً
هذا القدر.

نتاجا طبيع ًّيا للمعايري ...البيه املوظف ،حرضة الناظر الذي يزامن
كانت ً
دخوله صيحة االحرتام الشهرية من مدرس الفصل ...قيام ،معايل الوزير،
دولة رئيس الوزراء ،أسيادها باشوات وسيداهتا هوانم ،وعوامها أفندية...
أما الدمهاء فيمشون عىل استحياء يف طرقاهتا حتى ال جيرحون قدرها أو
خيدشون جالهلا ..أليست هي العاصمة؟ عاصمة تعصم من القبح ...من
الغوغاء ...من السفهاء.
تعصم كل من يعيش فيها من أي نسق غري نسق املدينة ..روح املدينة،
مالبس املدينة ..ألفاظ املدينة وقبل كل هذا معامر املدينة ،إهنا املعايري..
معايري املدينة ...هكذا كانت.
ويف ليلة سوداء من صيف نحس ..حترك من متكن ضد من َّفرط..
حترك من ال يستحق ضد من يملك.

الـجدد ال يبغون إال التصفيق ويسعون نحو التأييد وحيتاجون
وألن ُ
العون والتعضيد ..مل جيدوا ما يبتغونه إال يف اجلامهري ..فأضحت اجلامهري
هي األسياد ..وإرضاؤهم هي الغاية ...الفيالت اجلميلة حتولت إىل مدارس
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وغاب عنها حرضة الناظر وتالشت صيحة املدرس عندما رحل النموذج...
القصور أصبحت هيئات ومديريات ..انخفض السقف العايل للبيوت،
ً
مسخا ،فال هي أمست
وضاع إرث هوسامن ،تر َّيفت املدينة وأصبحت
سكنًا وال باتت وطنًا.
إن��ه اهلرب إىل احلل األس��هل ...سياس��ة اإلغارة ال الع�مارة ...فكان
االنحدار ،حتى وصل هبا احلال إىل مآذن السلفية.

بدأ املد السلفي يف مرص يف هناية السبيعنيات وساعد عىل انتشاره وتسيده
حلجة هلذا التيار أن يكون له وجود قوي يف النفوس...
هزيمة  67التي أعطت ا ُ
واخلطاب السلفي بطبيعته رنانًا ،خياطب القلوب قبل العقول ويملك ناصية
لسحرا ،يف جمتمع له ثقافة سامعية يف األساس يبني
القول وإن من البيان
ً
آراءه عىل ما يسمعه ..إهنا ثقافة األذن ،ساعد هذا املد عىل انتشار الرتكيبة
السكانية يف مرص التي تتكون معظمها من تركيبة ريفية يلعب الدين يف
كبريا ،ومل حيتَج األمر إىل جهد جهيد لكي تتسيد السلفية،
تكوينها ً
دورا ً
فالبيئة مناسبة والظروف مهيأة والنفوس ُمعدة...

انترشت يف مرص مظاهر مل يعتدها املجتمع املرصي طوال تارخيه...
بدأت النساء يف ارتداء احلجاب والرجال يف إطالق اللحى ..أسامء املواليد
تتغري ...أسامء املحالت تتبدل ،وبعد أن كان الشارع يموج بالفتات املحالت
التي حتمل أسامء من خمتلف اجلنسيات واألديان ..رشع يف االجتاه نحو
األحادية ،أحادية امللبس والفكر ...نجح السلفيون يف صناعة معنويات
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جديدة للمرصيني ...وبعدما تغريت املالبس تغريت اللغة ،استطاعوا أن
ُيغريوا لغة اخلطاب ...بد ًءا من حتية الصباح واملساء إىل الكثري من املفردات
العادية التي طاملا استخدمها العامة يف أحاديثهم اليومية بال حرج ،وفرضوا
معايري جديدة وأقنعوا هبا الكثريين ...فتعلم اللغة ليس ُبغية التعرف عىل
ثقافة خمتلفة أو االطالع عىل حضارة أخرى أو توسيع املدارك ولكن من
أجل أن يأمن املرء رش أهل هذه اللغة ...فمن تعلم لغة قوم أمن رشهم...
تلك معايريهم.

وبعد أن انترصت مدرسة املوروث عىل مدرسة الرأي تسلفن العقل
اجلمعي ألم الدنيا وصارت كل املظاهر خترب بيشء واحد ..السلفيون قادمون.

األمرعسريا فيكفي فقط ما كان من صمت فصنع هذا الصمت
ومل يكن
ً
فقها...
ً

ولو مل يصمت املجتمع ضد أساطني السلفية ما استطاعت أن تتسيد
وتتحكم ...تقول وال أحد يرد ،إما خشية عدم املقدرة عىل صياغة الرد
صياغة تجُ ابه براعة السلفيني يف طالقة اللسان وبالغة القول _ال احلُجة_
أو وقاية من رش الوقوع يف الظنون واالهتامات اجلاهزة يف جمتمع أكثر ما
حيسنه هو إساءة الظن.

ومع تغري البنية الذهنية للعقول والبنية اإليامنية لألفئدة تغريت بالتبعية
البنية املعامرية للمساجد ،فبعد أن كانت كثري من املساجد تُعد من معامل
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القاهرة أصبحت زخارف اجلدارن حمرمة حتى ال تشغل املصلني رغم أهنا
مل تشغلهم أبدً ا عىل مر التاريخ ..صارت بنية املساجد مثل عقول القيمني
عليها ...جرداء.
وقع غالبية املرصيني يف إسار األحادية وأضحت هذه األحادية أسلوب
تفكري ومن ثم طريقة حياة ...وذاع ضيق األفق يف العقول وانترشت البغضاء
يف النفوس ...مل يعد الواقع حمتملاً ألن طريقة التفكري واألفكار املعششة
يف دواخل العقول أفكار ال تطيق اآلخر رغم كثرة احلديث عن التسامح
وأن االختالف يف الرأي ال يفسد للود قضية وما إن تثار قضية حتى يكون
االختالف غري مصحوب بالود بل بالتناحر والتنابذ والتطاول ...جمتمع
مفصول عن الواقع ...يعيش داخل رصح من األكاذيب ،يكذب يف كل
يشء...
ده مفيش أحىل من أكل البيت ...كذب ...أكل املطاعم أحىل ،ربام
اليكون صح ًّيا ولكنه ألذ.

املهم األدب واألخالق ...كذب ...اجلميلة تتزوج رسي ًعا ...ربام ال
توفق يف زجيتها ولكنها تُلتقط قبل ذات اخلُلق إن مل تكن عىل مجال بينِّ .

أنا مبعرفش أ ِّلف وأ ُدور وإليل يف قلبي عىل لساين ...كذب ...ال أحد
يقع ما يف قلبه عىل لسانه وإال اهنارت العالقات االجتامعية بالكامل ،إال إذا
كان يف موقع قوة يتيح له أن يضع ما يف قلبه عىل لسانه ...فتلك نقرة أخرى.
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أنا مش ممكن أعمل حاجة أنا مش مقتنع بيها ...كذب ...احلياة مليئة
با ُملكرهات وال ختلو حياة إنسان من اإلكراه إقدا ًما أو امتنا ًعا.
أنا مش َبرمي عيش خالص ...كذب ...كلنا بنرمي عيش.

مش مهم كالم الناس ...كذب ...كالم الناس مهم ،وال أحد يستطيع
أن يتجاهل كالم الناس يف التأثري عىل حالته املعنوية وربام حتى عىل قراراته
الشخصية.
وأخريا اجلملة املأثورة...
ً

أنا كان نفيس أدخل كلية ( )-لكن املجموع جبني هنا ...كذب...
ما جاء بك إىل حيث أنت هو جمموعك وليس املجموع.

إهنا الثقافة الغائبة ...ثقافة االعرتاف((( ،ويف الوقت الذي يرصد فيه
يدون هبا مذكراته فإن اآلخر ُيشخص
األبيض واقعه بنفس الطريقة التي ِّ
ٍ
بتزييف ومداهنة وتدليس.
واقعه

والبون الشاسع بني ما يقال وبني ما يكون ...بني احلديث وبني الفعل...
ومن هنا يقع اإلنسان كمفرد واملجتمع كجمع يف نار التناقض وال يكون هنالك
من مهرب إال اللجوء إىل املايض حيث جيد اجلميع ضالتهم املنشودة.

((( عىل سبيل املثال ...اشتهرت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين برصاحتها الشديدة...
أي
وكان كثريون ينتقدوهنا ...فقط ينتقدون رصاحتها ومل جيرؤ أحد عىل تكذيبها مطل ًقا يف ٍّ
مما تقوله ،وربام ترجع رصاحتها غري املعتادة إىل تلك اجلينات املجرية التي جتري يف عروقها.
(إهنا اجلينات ...أقول ربام).
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ومثل كل املصانع هناك فرتة اسرتاحة ...وكان لنامق زميل يعمل مرش ًفا
عىل أحد خطوط اإلنتاج جتمعهام فرتة االسرتاحة تلك ،إنه عيد مريغني،
شاب يف أواسط الثالثينيات من العمر ذو مالمح مرصية صميمة ...تزوج
قياسا عىل سن الزواج يف زماننا ،حيث اقرتن بزوجته بعد
صغريا نسب ًّيا ً
ً
خترجه مبارشة ...كانت زجية سهلة إىل حد كبري أقام مع والدته يف نفس
شقة األرسة بعد رحيل أبيه إىل أن وافتها املنية ،له ثالثة أبناء وأخت وحيدة
تعيش مع زوجها يف أحد األحياء الشعبية ،شعبي التكوين سواء يف التفكري
أو يف طريقة الكالم ...وبالطبع يف املعايري ...عصبي ...ضيق اخلُلق ...عيبه
األسايس أن لسانه يسبق تفكريه مثل غالبية املرصيني...
ال يتذكر نامق متى بدأ احلوار مع زميله عيد ،لكن ومع مرور األيام امتدَّ
وجها لوجه أحيانًا أو تليفونية
وتعمق حتى صارت احلوارات شبه يومية ً
َّ
أحيانًا أخرى.

نامق وبحكم تكوينه الفكري واألرسي ليربايل ويميل إىل مدرسة
الرأي ،حيب املعتزلة ويناهض احلنابلة ،املرجعية األم للسلفية ،أما عيد
فهو عىل العكس ...سلفي ،منغلق التفكري ،ينتمي إىل مدرسة النقل...
املوروث اآلمن.

وظل احلوار بني نامق وبني زميله يتأرجح بني االختالف التام يف اآلراء
أحيانًا أو االختالف عىل بعض النقاط واالتفاق يف بعض آخر.
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مل يطلق عيد حليته ولكنه أطلق العنان لألصفاد كي تقيد عقله...
يا للمفارقة أن يقيد املرء عقله بإرادته ..أن يسعى بكل ما أويت من قوة لكي
يعطل تفكريه و ُيس ِّلم نفسه طواعية ملن يقوده! سلف ًّيا يف اجلوهر ال يف املظهر،
وكام كانت لدى نامق مكتبة عامرة بأمهات الكتب التي حتوي بني طياهتا
فكرا
مرياث الفكر اإلنساين ...باملقابل كانت لدى عيد مكتبة موازية حتمل ً
مضا ًدا ،كت ًبا ضد فكرة الوطن واملواطنة ...أخرى حتث عىل اجلهاد ،وعىل
الرباء من كل ما خيالف مرياث السلف والوالء لكل من حيذو حذوهم
وينحو منحاهم ،كتب تق ِّبح الفلسفة والفالسفة وتستهجنهم ..فكان من
الطبيعي أن تتصادم املكتبتان باإلضافة إىل تصادم اجلينات.

نامق هذا املرصي الذي حيمل جينات االختالف ...جينات مرص
الكوزموبوليتانية ...الذي جتري يف عروقه دماء مرصية ممزوجة بدماء
ألبانية أوروبية أرمينية ،هذا املزج الذي صانه من داء التعصب وجعل
لديه مناعة جينية ضد الدومجا.

وعيد ،مثال املرصي الوارث كل نتائج الثقافة األحادية التي تفشت
يف مرص عىل مر العقود ،ثقافة ما بعد يوليو مدعومة بثقافة ما بعد اهلزيمة
ترشب الثقافة املاضوية
ُمعضدة بسياسة جديدة كي تناهض التيار اليساريَّ ،
يف خمتلف مراحل عمره وارشأب عليها ومتكنت منه ،فصار مثل األخرسين
اً
أعامل الذين يظنون أهنم حيسنون ُصن ًعا.
كثريا ما حتاورا عىل مر األيام...
ً
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عيد ،يف ثقة:

كل خري يف اتباع من سلف وكل رش يف ابتداع من خلف.
معارضا:
فريد نامق
ً

مقولة برشية ال قدسية هلا ،ده غري إهنا ُحجة باطلة ،فليس كل خري يف
اتباع من سلف وال كل رش يف ابتداع من خلف.
عيد ببغبغانية:

البدع ضالل.
نامق بتلقائية:

موات والزمن صريورة ،ظرفية
ليست بدع ولكنها إبداع ...السكون
ٌ
النص ال حرفيته هي املالذ وطوق النجاة.
عيد ،واث ًقا:

املسلمون استطاعوا أن حيققوا انتصارات عظيمة ألهنم كانوا متمسكني
بدينهم بعيدً ا عن البدع.
ً
مؤرخا:
نامق

أنت تلوي عنق احلقيقة ...انترصوا ألهنم فهموا ظروف عرصهم..
انترص املنهج وقتام كان منهج احلياة متواف ًقا مع سلوك املسلمني آنذاك
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ومتس ًقا مع معايري زماهنم .ال اختيار أمامنا سوى اختيارنا للمستقبل.

صمت نامق قليلاً مرتد ًدا أن يتفوه بيشء ثم استجمع شجاعته وقال:
َ
جوزيف ديزيريه.
واستطرد نامق:

مشهد من الطوفان ...لوحة رسمها فنان فرنيس ..اسمه جوزيف
ديزيريه ...بتلخص املوضوع كله.

نظر إليه عيد ...ثم وضع راحة يديه عىل صدغه ،تلك احلركة الشهرية
التي تتجسد فيها كل معاين السخرية والالمباالة ...فلم يكن عيد يتوقع أن
القدر خيبئ له خبيئة تشخص كل ما عنته تلك اللوحة البليغة.
وحجة وحجة مضادة ال ينتهي احلوار أبدً ا بني
وما بني شدٍّ وجذبُ ،
السلفي والليربايل ،بني اثنني من أهل املصنع ،أهل مرص حيمالن نفس
اجلنسية ولكنهام ال حيمالن نفس العقلية.

مل يكن نامق من رواد املقاهي ،ولكنه سمع عن مقهى البستان((( وأنه
موئل الشباب والفنانني والشعراء واألدباء عىل اختالف مشارهبم وميوهلم
كثريا يف أن يذهب إليه حتى عزم أمره
الثقافية والفكرية والسياسية ...تردد ً
ٍ
بعد تشجيع من أحد األصدقاء وكأنه عىل موعد مع نية نامق يف الذهاب
((( بعد عدة سنوات ظهر هاشتاج نال شهرة كبرية عىل وسائل التواصل االجتامعي بعنوان
"وسط البلد" وفيه تندر شديد عىل طريقة كالم وتعبريات وألفاظ رواد مقاهي وسط البلد.
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بعد طول تردد فلم يكن األمر حيتاج إال ملن يعطي له دفعة تشبه تلك
الدَّ فعة التي يتلقاها من يقف عىل شاطئ البحر مرتد ًدا يف النزول حتى
يأيت إليه من يشجعه ...فذهب إىل هناك ،ومنذ اللحظة التي ولج فيها
املقهى مل يشعر باأللفة وال ارتاح لطبيعة املكان ،ربام بسبب مظهر رواده
بمالبسهم الغريبة وهو الذي اليعرف _رغم مترده الذهني_ إال القميص
والبنطلون ..ربام.

أما املفاجأة فكانت أنه رأى رانيا ،عرفها بسهولة فقد أتت لوالدها يف
املصنع غري مرة ..ولكنها مل تكن يف زياراهتا تنتبه إىل شخصه فلم تصادف
مرورا ال يلصق بالذهن ،ومن ناحيته مل يشأ أن ُيعرفها
رؤية وجهه إال
ً
بنفسه وبأنه يعمل يف مصنع والدها ،تاركًا هذا ملصادفات احلوار حتى
يتشكل التعارف بصورة طبيعية ،ورأى عامد سعدان ،زميله إ َّبان الدراسة
يف اجلامعة رغم اختالف الكليات ،صحيح أنه مل يتوقع وجوده حيث كان
غائ ًبا عن ذهنه بطبيعة احلال ،فلم يلتقيا مطل ًقا بعد خترجهام ُكلاًّ يف كليته..
ولكنه مل يتفاجأ حني رآه ،حفظت معرفته السابقة بعامد من مفأجاة وجوده
يف مكان له طبيعة مثل طبيعة مقهى البستان ،تذكرا ...ولكنهام مل يتصافحا
فام وقع بينهام يو ًما ما ،كان أقوى من قدرهتام عىل الصفح والتصافح.

انطلقت رانيا يف احلديث بحامسة كعادهتا ،تصب جام غضبها عىل نظام
احلكم يف مرص وعىل احلزب احلاكم الذي يرتبع عىل عرش البالد منذ ما
يقرب من نصف قرن.
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رانيا :نفيس أعرف بييجي هلم وش يقولوا عليه حزب األغلبية إزاي؟

أحدهم :ثالثة ماليني عضو ...تب ًعا آلخر إحصائية.
رانيا :حزب بال تاريخ.

اً
حماول تأريخ ما تقوله رانيا:
رد نامق

احلزب الوطني هو وريث االحتاد االشرتاكي يف العهد النارصي..
وأخريا احلزب الوطني...
وأصبح حزب مرص يف عهد السادات
ً
رانيا :ابن الدولة من يومه.

نامق :ده صحيح فعلاً  ..احلزب الوطني مل خيرج من رحم الشعب..
أنشأته الدولة ..وبمعنى أدق صنيعة نظام احلكم.
رد عامد سعدان بلهجة يملؤها ِ
الغل:
جمموعة من املنتفعني.

وإذا بأحدهم يقول يف خفوت وكأنه خياف مما يقول:

أي حزب أيام امللكية أفضل منه.

وعند ذكر ا َمللكية انطلق نامق يتحدث بحامس وكأنه يدافع بالالوعي
الكامن فيه عن أصالبه الذين غدر هبم الزمان:
طب ًعا ..األحزاب أيام امللكية كانت أحزا ًبا حقيقية والعمل السيايس

66

الأبي�ض يلعب �أول

كان يتمتع باملصداقية ،كلية احلقوق هي الكلية األم لكل السياسني لدرجة
أن بعض اآلراء تؤكد أن نظام يوليو أنشأ كلية االقتصاد والعلوم السياسية
نكاية يف كلية احلقوق ...احلديث يف السياسة كان بيدور داخل البيوت
والبيوت أحيانًا تُعرف بسياسييها ...مهنة تورث من جيل آلخر.
ردت رانيا ضاحكة:

توريث برضه ..هوه الشعب املرصي غاوي توريث من زمان.

مشريا إىل أحد األشخاص الذي دخل من فوره
فجأة وقف أحدهم
ً
إىل املقهى:
عرفكم بالدكتور مرقص ...الدكتور مرقص عياد.
َأ َّ
ع َّقبت رانيا مازحة:

ُمرقـ ..سني وال صاد.

جاء رد مرقص ببسمة ودودة صامتة.

اندمج اجلميع يف احلديث عن السياسة وما آلت إليه أحوال البلد..
طال الكالم بال انقطاع وبال ملل ..انطلق كل متحدث يتكلم بام جييش يف
صدره من آراء ومهوم.
رانيا شاهني ...مندفعة متحمسة تتكلم برسعة ولكن بأفكار منظمة.

بغضا ومقتًا
كارها لنظام احلكم يتكلم بلسان يفيض ً
عامد سعدان ..ناقماً ً ،
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وخصوصا األجهزة األمنية عىل اختالف مسمياهتا.
للدولة ومؤسساهتا
ً

مرقص ع ّياد ..سلف ًّيا ...حا ًّدا ..تصادم ًّيا ،يفوح من كالمه طعم املرارة
واإلحساس باالضطهاد والضيق والنفور من املجتمع ونظام احلكم.

أما نامق ..فهو ُمرتبُ ..مهادن ..يميل إىل نقد املجتمع أكثر من ميله إىل
نقد الدولة أو نظامها احلاكم ،ال خيلو حديثه من شعور جارف بالتعاطف
متجاوزا أحيانًا ،معلنًا تعاطفه مع احلكومات التي حتكم ،يرى
مع الدولة
ً
أن مأساة احلكومات بأهنا ال حتكم الدولة ولكن يف حقيقة األمر حتكم
املجتمع بجربوت موروثاته من عادات وتقاليد.

تعرف نامق عىل
تفرق اجلمع وانتهى النقاش ولكن ليس كام بدأَّ ...
مرقص ومل حيتج نامق إىل وقت كثري يف االستامع إىل مرقص حتى يستنتج
مدى سلفيته الشديدة ،تلك السلفية التي تيش هبا آراؤه وأفكاره التي مل
يستطع مواربتها حينام انطلق يف احلديث ..ولذلك كانت تلك املعرفة فارقة
حيث أضحى مرقص عياد بمثابة املعادل القبطي لعيد مريغني الزميل
الصباحي والذي ال تنقطع حواراهتام بني شد وجذب ..وما كان أكثر الشد
واجلذب بينهام حتى دخل مرقص إىل تلك املعادلة احلوارية ..فتشكلت
املعادلة السلفية بشقيها اإلسالمي واملسيحي متمثلة يف عقليتي عيد وعياد
املتقاربني يف اللقب واملتطابقني يف املنهج من ناحية وبني الليربالية يف الفكر
والربمجاتية يف احللول كام يراها نامق من ناحية أخرى.
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شامل علم الدين ..رئيس قسم التوريدات يف واحد من أكرب مصانع
اخليوط وهو أحد املصانع التي تقوم بتوريد اخليوط إىل مصنع شاهني
ورغم منصبه املحرتم ودخله املادي املرتفع فإن شامل عانى من شعور
دائم احتل صدره وأورثه مرارة مل تستطع ُجل سنوات عمره أن متحوها
أو ختففها ..ذلك الشعور بأنه ليس أكثر من جمرد أجري...

فهو سليل إحدى أكرب األرس اإلقطاعية يف مرص ..أرسته فيام مىض
كانت متتلك أرايض زراعية شاسعة ..أجداده مجي ًعا من طريف األب
واألم من باشوات العهد امللكي ،من نفس سلسال اجلد األقدم لنامق مع
نظرا المتداد الزمان ..وتغري الزمن لكن مامل يتغري هو ذلك
اختالف األرس ً
بجور الزمان ودوران األيام وال يزال سكنه شاهدً ا عىل
اإلحساس املرير َ
تلك املكانة التي أطاحت هبا األقدار وهوت هبا النوازل وقبح السياسة
وأفاعيل الثورات ..صحيح أنه وبحكم سنه مل يعش تلك املرحلة ولكن
ما رواه له والداه عن أصوهلم الثرية ومكانتهم األرستقراطية وأمالكهم
املنهوبة بسبب التأميم جعله مشب ًعا بروح الغبن ،آس ًفا عىل ما آلت إليه
أحوال أحفاد أوالد األصول عىل حد التعبري الشهري بكل ما كانوا حيملونه
من صفات ومالمح تلك الفرتة ،ولذا كان شامل ينجذب دو ًما إىل من
حتمل تلك املالمح ،وكام انجذب إىل إنزا يو ًما انجذب إىل رضوى لنفس
السبب ،وكأنه يملك القدرة عىل أن َيشت ََّم الشذى الكامن يف النفوس ،ذاك
الشذا غري املرئي إال لذوي األعني املبرصة ملطمور الكُنه والكيان ،ومنه
يستشعر الروح التي حتملها يف طياهتا ..روح الرقي ،الرقي الذي روى له
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جسد حاله قول الشاعر:
آباؤه عن مكانتهم يف أيامه التي و َّلتَّ ،

ٍ
لقل��ب كان ه��واه يعقوبا
وريح يوسف ال تأيت نسائمها إال
ُ
استشعر شامل يف رضوى املعادل احلارض هلوانم املايض عندما رآها بعد
أن صارت عونًا ألبيها يف العمل حيث قد مرت سنوات طوال عىل آخر مرة
صادف أن رآها فيها يف معية والدهتا عفاف والتي سببت عالقة النسب بينهام
يف مجعهام يف إحدى املناسبات االجتامعية ،شعر وكأهنا شخصية خرجت من
إحدى الصور الفوتوغرافية التي حيتفظ هبا كسجل ألرسته األرستقراطية،
أسلوهبا ...مالبسها ..طريقتها يف احلديث ،مما زاد من جتذير تلك املشاعر
داخله ،ورغم أهنا عىل مشارف الثالثني وكثرة ُخطاهبا وإحلاح أبيها وهلفة
أمها فإهنا كانت ترفض الزواج بسبب خوفها الشديد من التجربة ..أن
يقتحمها أحد خمرت ًقا قدس حرمها ...حتى تعرفت عىل شامل من خالل
هوى لدهيا ،وجدت
العمل ،تعلقت به ولقيت تلك العالقة يف بدايتها ً
ٍ
صفات تبحث عنها ،كان أمهها اجلدية واحلضور واألصل
بعضا من
فيه ً
الرفيع ،وشخصيته التي كانت أبعد ما تكون عن التفاهه والسطحية والتي
تذكرها بشخصية أبيها املتزنة.
(((

أحبته رضوى ح ًّبا حقيق ًّيا صاد ًقا ..كانا متوافقني متا ًما ...الزم رضوى
شعور عجيب بأهنا أكرب من سنها احلقيقي عىل عكس املـعتاد يف نفسية
البنات ،طريقة تفكريها ،ومالبسها املتحفظة ،أسلوب حديثها وتعاطيها
((( البيت للشاعر إبراهيم محدان.
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مع األزمات يف العمل حيث مل يكن هلا حياة موازية أو اهتاممات أخرى
تذكر ،حتى يف مرحلة املراهقة التي متر هبا كل فتاة مل تؤثر يف سلوكياهتا
آنذاك ،ذائبة يف ذاهتا ..لدرجة أهنا حتب أشياءها ،حتب مالبسها وختتارها
بعناية ،حتب حجرهتا ،حتب كل ما خيصها وإن كان مجا ًدا ،فالتقيا عىل نفس
املوجة وجرت كيمياء التفاعل بينهام تلقائ ًّيا ...هو الباحث عن الذات وعن
ٍ
ماض يعيش يف حشاياه ،وهي الناضجة
النموذج الذي يبعث الروح يف
والتي من العسري أن جتد شخصية متاثلها إال وال بد أن يكون إما أكرب سنًّا
وإما أن يكون له نفس التكوين العقيل ومن نفس عمرها ،وهي مسألة
تكاد تكون يف حكم ا ُملحال بسبب استفحال الضحالة والتفاهة يف كل
من تراهم حوهلا ،أو ربام مل تكن كل هذه األسباب هي الدافع احلقيقي
لنشوء تلك العالقة ولكن هو احلب الذي ال يعرف املعايري ...فال عقل
والمنطق ...إنه الالسبب ،اللهم إال أرواح الفصائل التي القت أتراهبا
يف سديم املشاعر.

وكالعادة أط َّلت العقبات برأسها ،فارق السن من ناحية والفارق
االقتصادي من ناحية أخرى ،أما العقبة الكربى واحلقيقية فهو أن شامل
متزوج ولديه أوالد ...املانع املعتاد الذي م َّلت من تكراره األسامع ..قامت
رضب عن الزواج ،كشكل من
والدته بتزوجيه بعدما تقدَّ م به العمر وهو ُم
ٌ
صغارا
أشكال االعرتاض أو ربام التمرد عىل الوضع ،وأوالده ال يزالون
ً
نظرا لزواجه املتأخر.
قياسا إىل عمرهً ،
ً
ظل يعاين من إحساسه بأنه مل يأخذ نصيبه من احلياة وال يتبوأ املكانة
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وأيضا شخصيته الكارزمية ..ولكن
التي يستحقها بحكم أصوله وتعليمه ً
رأينا يف أنفسنا يشء ورأي احلياة فينا يشء ..فمهام كانت لإلنسان من
شخصية قيادية فال ترمجة حقيقية هلذه القيادة إال بوقوعه موقع القائد ،أن
يامرس حرية القرار وهو مل يكن كذلك ،مل يكن يشعر بأنه حر ..بل عبد،
عبد باألجرة وليس بالسخرة.

فكانت عالقة حمكوم عليها منذ البداية بالفشل الذريع ...ليس فقط من
رفضا له سبب يعشعش يف ذاكرته،
جانب شاهني الذي رفض األمر برمته ً
أيضا والتي استطاعت بعد جهد جهيد أن تتغلب
بل ومن طرف رضوى ً
عىل رغبتها ومشاعرها جتاه شامل ،لذا مل ُت َعمر عالقتهام طويلاً  ،من تقارب
أعقبه إعجاب ،ثم انفصال لرابطة شاءت هلا األقدار أال تستمر.

مل يكن الشطرنج بالنسبة إىل نامق جمرد لعبة ُ
يقتل هبا وقتًا بل غذاء
كثريا ما انتبه إىل أن عيوبه يف احلياة هي نفس عيوبه
لروح ٍّ
وري لنفسً ...
يف اللعب ...حتى أمسى بالنسبة له لعبة كاشفة عن عوار التفكري وسوء
مجا ،يرى الرقعة وكأهنا رقعة احلياة وليست
الترصف ،أحب الشطرنج ح ًّبا ًّ
فقط رقعة اللعب...

وكام هو معروف ...األبيض يلعب اً
أول ...هو الذي ُيبادرُ ...يراعي
األبيض قوانني اللعبة وال خيالفها أبدً ا ،يبدأ البداية املعتادة ،النمطية كام
يراها النمطيون ،البداية التي ختضع ملعايري البداية ،حركة بسيطة لواحد
أيضا يصطف بنظام
من الثامنية بيادق ا ُملصطفني احرتا ًما للمنظومة ،اآلخر ً
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ولكن ليس احرتا ًما للمنظومة ولكن ألن هذا ما وجد عليه أباءه وأجداده،
لذا عليه أن يصطف كام كان اآلباء واألجداد يفعلون.

األبيض يتحرك بقوانني "املنظومة" واآلخر يتحرك بقوانني "املوروثة".
أحب نامق التباري ..كان يكره أن يسميها لعبة ولكنه مل جيد هلا وص ًفا
آخر فهي يف نظره أعظم من أن توصف بأهنا لعبة ..يكفي أن من أدبياهتا أال
يوصف الطرف املقابل يف اللعب بأنه خصم فال خصومة يف الشطرنج ولكنه
يوصف بالرسيل ...أى الذي ُيراسل األفكار ...راقية حتى يف اخلصومة
كثريا عن تاريخ
فاستحقت عن جدارة أن تُلقب بلعبة امللوك ...بحث ً
نشأهتا فوجد أن عليه خال ًفا شديدً ا مل يقطعه أحد باخلرب اليقني ...فمنهم
من يقول بدأت يف اهلند ومنهم من يقول إهنا بدأت يف فارس والبعض
يقول يف الصني ،أما نامق فكان يرى أنه ليس من املهم أين بدأت وال متى
نشأت ولكن املهم أهنا وصلت.
أشعارا:
قال ال ُقدامى فيها
ً

إن شئت أن تدري الزمان وأهله
املحدثني نصيب(((:
وهلا من ُ

فتأمل الشطرنج حيكيك الورى(((.

((( البيت للشاعر أمحد بن حجلة.
((( األبيات منسوبة إىل الشاعر الطبيب إبراهيم ناجي (املرجع ..موقع ديوان ..جريدة األهرام).
املؤلف :ومل يكن يدور يف خلد إبراهيم ناجي حني كتب هذه األبيات ما سوف حيدث ُمللك
فاروق ،بل إنه زاد من الشعر بيتًا حني قال يف قصيدة أخرى عنواهنا املهرجان" ..مرص
شطرنج وفيها الشاه فاروق العظيم ...انظر األجناد متيش تتبع الركب الفخيم" قاهلا احتفاء
بزواج فاروق وفريدة يف  20يناير .1938
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تعال الساحة الكربى وقل يل

ً
جيوش��ا يف البطاح
ألست ترى

وذا "فــــاروق" ظـلـلنـــا لـــواء

ولي��س مح��ى امللوك بمس��تباح

كتائب كم حيار الطرف فيها

وحيس��بها عواص��ف كالري��اح

وأج َّلها رجال العقل وق َّبحها رجال النقل...

ما هذه األصنام التي أنتم هلا عاكفون؟

هذا هو رأهيم فيها ...رأي أهل االتباع ...أهل تبجيل ما كان ...فاملهم

أنه كان ...طاملا أنه كان فهو األمان .....واألعظم دائماً _يف دينهم_ هو
ما كان..
كرهوها ألن فيها السؤال ..وهم يقدسون اإلجابة.
كرهوها ألن فيها الفكر وهم يبغضون الفكر.
كرهوها ألهنا ختضع للقوانني ال للعرف ،ال خداع فيها وال تورية ،ال

ِخفية فيها وال مواربة بل اعرتاف ...تطهر...

كرهوها مثلام كرهوا الفلسفة ...الشطرنج فلسفة ..الرتمجة الفعلية

لدواخل العقل وصالح الرأي أو فساده.
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كرهوها ألهنا لعبة بيان ال ِخفيان ..احلركة مشهودة والنية معلنة ..ما
تنويه هو ما تفعله ..الفعل ييش عن النية ..والرؤية تتحول إىل واقع يف
موقع ...احلركة ترمجة القصد ..وإن فعلت فال تراجع.
هي ال تعرف التربير ..وال التحجج ...ال ختضع إال للمعايري العملية
لنتيجة كل خطوة ...إما أن تأكل أو تؤكل ..النقلة ال النقل هي من تثري
أو تذري...

ليس املعيار اخلانة املرتوكة بل اخلانة املستهدفة ..ما أسهل أن ترتك...
ولكن لن حتصد إال إذا استهدفت موق ًعا يتيح لك أن تنتقل إىل آخر لتصري
أكثر قوة ..فالقوة تؤدي إىل ال َقدر ..والقدرة تُفيض إىل املقدرة..
القوة هي أصدق املعايري وأفعلها...

كان نامق يرى أن أعظم ما فيها هو أن أحداثها مرصودة منذ البداية،
موثقة منذ احلركة األوىل ..ال أحد يكذب يف تاريخ حركاته أو يتعذر بإكراه
َّ
أو إجبار ملا آل إليه نتيجة لترصفاته وقرارته ..ال ظلم فيها ..ال أحد ُيكره
أحدً ا عىل أن يأيت بحركة ما ،وإن وقع إكراه فهو مل ينتج إال نتيجة تردي
اختيارا ...نتيجة
صاحبها إىل درك االستسهال ومنه إىل اخلنوع قبل اخلضوع
ً
ال سبب ..النقالت سبب لك ونتيجة عليك ،إما مغنم وإما مغرم.

أيضا كانت مكروهة ..رفضتها الكنيسة حتى أن أحدهم
ومن هناك ً
أبدع رقعة مطوية حتى يأمن حاملها وتبدو ملن يراها وكأهنا كتابان
متجاوران...
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كلهم متشاهبون يف كل زمان ...عيد مثل ع َّياد ..ال فرق.
جلس نامق إىل الرقعة رسيلاً أمام شامل..

خرس نامق املبارة ...ال هيم ...املهم أنه مل ينسحب..
نظر شامل إىل نامق وقال:

ــ عامل إيه يف الشغل؟

رد نامق وهو يعرف أن شامل سوف يستنتج:

ــ زيك بالضبط مع الفارق.

ابتسم شامل ملرام نامق وأجابه:

ــ قبول ال تأقلم.

رشف نامق آخر رشفة من قهوته التي ال يرشهبا إال يف فنجان ..فالقهوة
يف نظره ال تفقد مذاقها بل تفقد معناها إن مل تستقر بني حنايا فنجان...
كثريا من أن حيتضن القهوة،
ويا حبذا إن كان من اخلزف فالزجاج أدنى ً
إن للقهوة قداسة.
وقال نامق:

ــ أنا مش بس فاهم ،أنا متفهم أزمتك يا صديقي.

ر َّد شامل:
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ــ إنت كامن كان عندك أزمة لكنك قدرت تتغلب عليها.
نامق بعد زفري هادئ:

ــ مش بسهولة ...أخدت وقت كتري علشان أقدر أقنع نفيس إن مفيش
ترزي للحياة ..ومفيش حياة عىل املقاس وإن وجدت ففي الغالب بتكون
يف هناية العمر ..بعد دفع الثمن.
مكررا مقولة نامق:
شامل
ً
ــ اهلل مل خيلق املجانية.

نامق ُموق ًعا عىل صدق نسبة اجلملة إليه:

ــ اهلل مل خيلق املجانية..

وأكمل شامل كالمه:

ــ األزمة يف الضغوط الشديدة ..أنا حاسس إين مش يف مكاين ...عىل
فكرة همُ َّ ه مش سيئني.
نامق متمماً املعنى:
مهه خمتلفني.
ــ ّ

شامل بضيق مل يستطع مداراته:

ــ بالضبط ..فصيلة غري الفصيلة ..أنا إليل غريب ..رغم املكانة واألمان
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الوظيفي واملادي لكن البوصلة الداخلية ...إممممم.
اً
حماول التخفيف عنه:
نامق

ــ صعب فعلاً إن اإلنسان يكون جسدً ا يف مكان ونس ًقا يف املكان اآلخر
املختلف واملتضاد مع مكانه اجلغرايف.
ابتسم شامل وأكمل نامق:

ــ تكوينك أقوى من تفكريك يا صديقي ..علشان كده وصلت ملرحلة
إممممم ،األرستقراطية يف تكوينك أقوى من الربمجاتية يف تفكريك ..إنت
مش قادر هترب من إحساسك بالرفعة يف َو َسط وضيع.
شامل مؤكدً ا:

ــ الوضاعة مش جمرد إحساس ..ده وصف حال ..تقرير واقع ..الوضاعة
يف األلفاظ ويف الترصفات واالختالف ،وضاعة يف التفكري ويف األهداف...
وضاعة تقطر بالتناقض والغباء وكل معاين النفاق ...أقو َّلك عىل حادثة
حقيقية ..حدثت بالفعل ..أنا عايشتها بنفيس بحكم عميل..

تعبريا بوجهه يوحي باإلنصات وليس فقط
مل يجُ ب نامق ولكن أرسل ً
االستامع.
ــ إنت عارف طب ًعا إين باشتغل مدير التوريدات يف مصنع للخيوط..
وبحكم طبيعة املنتج املصنع بيتعامل مع خمتلف مصانع املالبس اجلاهزة،
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ومن غري الدخول يف تفاصيل ال لزوم هلا استدعت ظروف املتابعة تواجدي
يف أحد املصانع املتخصصة يف صناعة مالبس البحر.
اضطر نامق هنا للمقاطعة:

ــ ماتقول املايوهاتُ ..ه َّوه عيب يعني!

شامل بلهجة احرتام ملالحظة نامق البدهيية:

تصور ..إليل بيشتغلوا يف املصنع ده ياريت كانوا بيقولوا زي إنت
ــ ّ
ما ُقلت كده واقترصوا الوصف عند حد تعبريك ..عيب..
نامق مستفهماً :

ــ بيقولوا إيه؟

شامل بازدراء:

ــ صاحب املصنع قال يل إنه أحيانًا بيسمعهم وهمُ ه بيقولوا لبعض إن
الشغل يف مصنع املايوهات حرام.
نامق متعج ًبا:

ــ وليه بيشتغلوها؟
شامل ضاحكًا:

ــ ما ُه َّوه ده إليل حيجنن صاحب املصنع ..يقولوا حرام وطول اليوم
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يدعوا إن املصنع يستمر .يف مرة من املرات واحد من إليل بيشتغل معاهم
َهب فيهم:

ــ إليل شايف إن الشغل هنا حرام ..بسيطة يروح يشتغل شغالنة
تانية.
رد عليه واحد منهم:

إنت يعني شايف الشغل مقطع بعضه يف البلد.

وعقبت موظفة من اإلداريني من تلك النوعية التي ال تفارق سامعة
التليفون أذهنا طوال اليوم:
ــ حنشتغل إيه؟

وأردفت أخرى وهي تضع يف فمها حبة من حبات هرم اللب املوجود
عىل سطح مكتبها بصفة دائمة حتت سمع وبرص صاحب املصنع الذي
استسلم هلذه السلوكيات معلنًا يأسه من إصالح احلال:
ــ نروح فني يعني؟

بيشء من الفضول:

ــ وزميلهم إليل هب فيهم ده قال هلم إيه؟

ــ قال هلم ..املبدأ معروف :دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ...إليل شايف
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إن الشغل يف مصنع املايوهات حرام أو حتى فيه شبهة حتريم ...بسيطة..
يلمع أحذية مثلاً  ..شغالنة رشيفة وحالل ،وإليل شايفة إن الشغل
يروح َّ
يف املصنع حرام تروح ختدم يف البيوت اَّ
ول حتى متسح السالمل يف العامرات
وآهي برضه شغالنة رشيفة وحالل.
مستنتجا:
ً

ــ وطب ًعا ال هو حيعمل كده وال ِهيه حتعمل كده.

شامل معق ًبا:

واحدة منهن قررت إهنا ترتك العمل احلرام وذهبت بالفعل للعمل يف مصنع
آخر ..مالبس أطفال ،أسبوع والتاين ورجعت مرة أخرى للحرام.
نامق مستفهماً :
والسبب؟

شامل مجُ ي ًبا:

صباحا وحتى اخلامسة
ــ مواعيد العمل ..العمل يف احلرام من الثامنة
ً
صباحا حتى التاسعة مسا ًء..
مسا ًء ..لكن العمل يف احلالل من التاسعة
ً
شامل مؤكدً ا حديثه بإشارة من السبابة توحي بالعدد واحد:

ــ ِو َده جمرد نموذج يف مكان واحد ...ومشكلة إليل زينا إننا ال ننتمي
وال ننتسب للنموذج املتسيد ،لكن الزم نقبله.
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صححا:
نامق ُم
ً

ــ نقبل فقط ..ال نندمج ..نُس ِّلم أحيانًا وال نستسلم أبدً ا...
مبتسماً :

ــ تعرف يا نامق أحيانًا بأشعر إن بقاءك عىل قيد احلياة ..فقط جمرد
بقاءك عىل قيد احلياة يف حد ذاته معجزة.
نامق مؤكدً ا:

أيضا أعتقد هذا...
ــ أنا ً

عرف نامق الطريق إىل مقهى البستان وأمسى يذهب إليه وحده بعدما
ظل لفرتة ال يذهب إليه إال بصحبة صديقه وكأنه كان يأتنس به من إحساس
بالغربة من ذاك املكان قبل أن يألفه ،بعدما أحس بروح التنوع فيه ،الروح
اً
وقبول ،فصار
رفضا
التي غزهلا حب املعرفة واالطالع عىل شتى الثقافات ً
من رواد املقهى الذي يزخر بمختلف أطياف الفيض السيايس والفكري
يف الشارع املرصي ،زرافات ووحدانًا ،أشخاص يأتون وآخرون يرحلون
وهو يعج باحلركة وبخاصة يف الفرتة املسائية ،ليس بالرضوة أن تعرف أحدً ا
معرفة مسبقة لكي حتادثه ..يف هذا املقهى الكُل يعرف الكل ال باالسم
ولكن باملكان ،املكان إذن املعرفة ،من يأيت إىل البستان يدخل ومعه صك
معرفة لكل من هو موجود فيه ،إنه عامل اجلزء والكل يف آن.
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وكان النقاش...
عامد سعدان:

ــ أحب أعرفكم بفريد حسن ..إحنا بناديه باسم فري ..فنان جرافيك..
اجلرافيك حيكون له دور كبري يف املرحلة إليل جاية.
رانيا :لألسف أنا مش باعرف أرسم هنائي.
نامق :ليه ِ
إنت ممكن ترسمي أي رسم وأكيد حتالقي إليل يطنطن وحيط

لك فيها ألف معنى ..منظومة الفن التشكييل دلوقتي تسمح بأي يشء.
شذرا ..ويف نربة ضيق ال ختطئها األذن ر َّد قائلاً :
نظر عامد إىل نامق ً

ــ الفن حرية ..انطالق ..أي حد من حقه يرسم إليل هو حاسس بيه
بأي طريقة وأ ًّيا كانت النتيجة.

نامق :لكن من حق املتلقي كامن إنه يرفض ،ويتعاىل عن االستسهال،
كثريا من التشكيليني عىل وجه التحديد يتعالون عىل حس اجلمهور
الغريب إن ً
رغم أن فيهم نفس الداء اجلامهريى املعروف ..امليل الدائم لألسهل ..احلل
وأخريا اإلبداع السهل.
السهل ..الفن السهل ..التفسري السهل
ً
فري مستفهماً :

ــ تقصد إيه باإلبداع السهل؟

فرسا:
نامق ُم ً
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ــ تقدر تقوليل وإنت يف قلب احلركة الفنية بكل أطيافها ..كام فنان عىل
سبيل املثال يقدر يرسم بورتريه لوجه برشي ،مرة بمالمح حزن أو اكتئاب
ونفس الوجه بمالمح فرح أو سعادة؟
كام فنان يقدر يرسم لوحة ..نفس اللوحة ويتخيلها ِ
وهيه موضوعة

بجانب نافذة ويرسمها بدرجات لونية منضبطة جتسد اختالف سقوط
ضوء الشمس عليها عىل مدار اليوم؟
كام فنان يقدر يرسم درجات لون السحاب عىل مدار العام؟
فريد يف ثقة:

ــ كثري ممكن يعملوا ده.
عارضا:
نامق ُم ً

كثريا ..صحيح أنا مش فنان تشكييل لكن متابع ..متابع
ــ آسف ..ال ليس ً
لدرجة إين فكرت أرسم ..ومل ال؟ واجلامهري تتلقى وتصفق كالعادة.
عامد متحد ًيا:

ــ من حق الفنان أن يرسم بال قيود أي يشء يشعر به.

نامق :مش حنختلف يف النقطة دي ..لكن كامن من حق ا ُملتلقي إنه
يرفض التفاهة والسطحية واملتطفلني.
اً
حماول ترطيب النقاش:
ب فريد
ع َّق َ
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ــ السؤال من هم املتطفلون؟

نامق :الذين حياولون ختطي املعايري ،املعايري هي املقياس ،وكأن املطلوب
ً
ترسيخا هلدف أبعد ...بمعنى نفي فكرة املعايري
هو حتطيم املعايري ذاهتا،
عن األذهان ،حينها حتكون العقول والنفوس ُمهيأة لقبول أي أفكار أو
أيديولوجيات حتت أى تفسري ملفق ،بالضبط زي تفسريات معاين اللوحات
املبهمة.

فري بعصبية :أي معايري؟ املدارس الفنية كترية ومعايريها خمتلفة..
حتى املعايري نفسها غري موحدة.
رانيا :إنت تقصد باملعايري املعنى إليل يف اللوحة؟

نامق :ده أضعف اإليامن ...وغال ًبا بيكون غري موجود يف كثري من
لوحات الفن املعارص.
رفع فري يده يف مرح مقلدً ا تالميذ املدارس:

ــ ممكن مثال يا أثتاذ (أستاذ).
شارحا وجهة نظره:
نامق
ً

ــ فريدا كاهلو عىل سبيل املثال ..البعض يعتربها فنانة عظيمة ،بالنسبة
يل متثل كل معاين القبح.
رد عامد :مشكلتك ِهيه املعايري ..عقليتك أسرية للمعايري من يومك.
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قاهلا بطريقة ال شعورية وكأنه يسرتجع ذكرى قديمة بينه وبني نامق.

نامق :الواقع التشكييل فتح الباب للمتطفلني واملدَّ عني ال للمبدعني...
أمتلك الشجاعة أن أقول :املجد للوحة طبق الفاكهة ..أشهر لوحة رأهتا
العيون ،معيار ومعنى وفن ...ال يقوى عىل رسمها العرشات من أدعياء
التصوير احلاليني..
وإذا بص��وت رخي��م يفي��ض عذوبة ِ
ورق��ة يتدخل فج��أة يف احلديث
متسائلاً :
ــ فلتكن دواخل الفنان هي املعيار فيام ختطه الفرشاة.

رفع نامق برصه ووقع عىل صاحبة الصوت الرخيم ،إهنا منار ،فتاة
يف أواسط العرشينيات ،فنانة تشكيلية صقلت موهبتها بالدراسة يف كلية
الفنون اجلميلة وخترجت فيها ،يسارية ،تعمل بالصحافة ،تتكلم بثقة ،ال
خيلو حديثها من نربة جدية دون تزمت.
مكررا:
نامق
ً

ــ افتقاد املعايري فتح الباب للمدَّ عني واملتطفلني.

منار :لكن فريدا كاهلو فنانة نادرة.

أحدهم :مؤكد كاهلو أعظم فنانة أنجبتها املكسيك.

نامق بحدة:
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قبحا(((.
ــ فريدة كاهلوا كفنانة قبيحة ولوحاهتا مثلها تشع ً
نظرت منار إىل نامق يف ضيق قائلة:

ــ إنت حر يف رأيك.
نامق بتبسم:

ــ أنا مش عايز أظهر بمظهر :خالف تُعرف ،ولكن الواقع التشكييل
بالفعل حيتاج إىل طرح فكرة املعايري.
ستنكرا :أي معايري! الفن حرية مطلقة.
أحدهم ُم
ً

نامق :دي الفوىض نفسها ليست حرية مطلقة...
منار :للمرة الثانية تقصد إيه باملعايري؟

نامق :الواقع التشكييل بيعاين من نفس األزمة إليل بيعاين منها الشعر
واألغنية والرواية وكل رضوب اإلبداع ...يعاين من املتطفلني ..ألن املانع
لوجودهم هي املعايري ..مفيش معايري.
منار بعصبية:

((( استنانًا باملعيار الشهري الذي يقول :بضدها تتاميز األشياء ..يمكننا يف هذا املقام أن نعترب أن
نموذج الضد لفريدا كاهلو هي الفنانة األمريكية جورجيا أوكيف امللقبة بكاهنة الصحراء..

وهي تُعد رائدة احلداثة يف الفن األمريكي ..ومن أشهر لوحاهتا أزهار الداتورا ،واملفارقة أن

جورجيا أوكيف كانت تقيم يف والية نيومكسيكو ،وتوفيت يف عام .1986
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ــ يعني إيه معايري؟ ومني إليل من حقه يصوغ أي معيار ويعطي له تعريف
إنه معيار أو صفة املعيارية؟ وعىل فكرة الدكتور نرص حامد أبو زيد له رأي
شهري يف املوضوع مفاده إن هناك دائماً عالقة توتر بني املعياري والفني عىل
كل املستويات ،وحماكمة الفن عىل أساس املعيار سواء كان املعيار لغو ًّيا أو
أخالق ًّيا أو فلسف ًّيا أو دين ًّيا ،هو خلط ضار بالفن.
ر َّد نامق بثقة:

ــ املرام (املعيار) بالنسبة يل هو هدف العمل ...معناه ،مالحمه العامة،
أي شخص يرسم أي يشء ويالقي إليل يطنطن ويفلسف ويربر هترجيه..
مثل التافه بيكاسو.
منار يف ذهول:

ــ بيكاسو تافه!

نامق :طب ًعا ...ال معنى للوحاته ..بيكاسو مل يرسم إال لوحة واحدة
هي جورنيكا ..اللوحة الوحيدة إليل هلا معنى أما باقي أعامله تفاهات يف
تفاهات.
ر ّد أحدهم :بيكاسو ال يرسم للدجاج.

(((

((( اإلشارة هنا إلجابة بابلو بيكاسو عندما قال له أحدهم :أظن أنك ال تُتقن من فن الرسم
سوى هذه اخلطوط واخلربشات املتداخلة .فتناول بيكاسو ريشته وقام برسم حبة قمح
صغرية ..وكان الرسم متقنًا إىل درجة أن إحدى الدجاجات تقدمت حماولة التقاطها ..عندها
انبهر الرجل وقال لبيكاسو :ملاذا إذن ترص عىل هذه الرسوم العجيبة وأنت تتقن الرسم هبذه
الطريقة الرائعة؟ فأجابه بيكاسو هبدوء :ألنني ال أرسم للدجاج.
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ع َّقب نامق بثقة :رد بيكاسو املهاري ال يغري رأيي فيه.

لقي رأي نامق بعض التأييد من وجوب توافر املعايري كحائط صد
ضد املتطفلني وبني جمموعة أخرى رأت يف وجهة النظر هذه ارتدا ًدا
للخلف.
فأكمل نامق واث ًقا:

ــ الناس بدأت ترجع للطبيعي ،للنمطي والدليل عودة الفرق الغنائية
ونجاحها الشديد ،مفيش أحسن من الطبيعي ،مهام بلغ من جودة املـُصطنع
إال أنه يف النهاية مصطنع ،زي بالضبط الدمية إليل بتتباع يف بعض البالد
من أجل ممارسة اجلنس ،أقبح امرأة طبيعية يف العامل من املؤكد أهنا حتقق
اإلشباع احليس أفضل من أمجل دمية جلد مصنعة.
منار متجاهلة التشبيه الفج الذي تفوه به نامق:

ــ لكن الفرق املوسيقية إليل إنت رضبت بيها املثل دي مش بتغني
أغاين نمطية وال أحلاهنا أحلان نمطية وحتى مالبسهم ال تنتمي للمالبس
املعتادة عىل اإلطالق.
رد أحدهم ممن يؤيد نامق يف وجهة نظره:

ــ الغرض من املثل هو الربهنة عىل أن الناس بدأت حتن للحي.

نامق :بالضبط ،كل يشء حال ًّيا متوفر..
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 Mp3يوتيوب ..وعىل كل موبايل ،ليه احلفالت احلية بتكون ممتلئة؟
إحداهن مستوعبة:

ــ الروح...

آخر :التفاعل البرشي.

نامق :الروح هي املعيار ..املعنى الكامن واهلدف البينِّ  ..أسهل يشء
يف أي يشء هو الغموض ..الغموض سهل ،الوضوح صعب ،انطلق نامق
يف احلديث مؤكدً ا إن الراصد حلالة اإلبداع يف عمومها يالحظ أن هناك
أزمة تلقي موازيه متا ًما ألزمة اإلبداع واملسئولية يف أزمة اإلبداع والتلقي
تقع عىل عاتق املبدعني أنفسهم ،عملية اإلبداع تنتاهبا حالة عجيبة من
االستسهال لدرجة أن املبدع حتول من حالة احلديث مع اآلخر أو إىل
اآلخر أوعن الذات ،حتول إىل حالة احلديث إىل الذات ،والبون شاسع
من أن تكون العملية اإلبداعية موجهة إىل ذات املبدع اً
بدل من أن تكون
موجهة إىل اآلخر املفارق للذات.
عضد نامق أحدهم وقد استعذب رأيه فنارصه قائلاً :

ــ مثلام حدث يف الشعر الذي وصل به احلال إن البيت فيه أصبح جمرد
كلمة وملا املـتلقي حياول تتبع أفكار القصيدة يصطدم بحركة انتقاالت
لفظية تؤثر عىل األفكار مما يستحيل تتبع وحدة القصيدة ومرامها.
وأكمل نامق حديث معضده:
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ــ واحلال ُمش��ابه يف جمال الفن التش��كييل والتصوير الزيتي عىل سبيل
املثال ،لوحة عبارة عن جمموعة من النقاط بعضها بجانب البعض؟ لوحة
أخرى ما هي إال خطوط طولية وعرضية!
قاطعته منار:

ــ الغموض مثري ...واإلهبام إهيام.
رد نامق هبدوء شديد:

ــ اإلبداع ليس معناه الغموض واالستغراق يف النرجسية املفرطة ،ليس
معناه أن حيول املبدع مادته اإلبداعية إىل سوط مسلط عىل ظهور املتلقني
وعليهم أن حيتملوه ،املنُتج اإلبداعي إن مل خيرج معناه من ِ
ذات املبدع إىل
كيان املتلقي تبيانًا فقد َف َقدَ عندئذ معنى وجوده.

انرصفت منار وهي عىل قناعة تامة أهنا كانت تتحدث مع شخص
يمثل كل معايري النمطية ،وانرصف هو إىل مكتبته العتيقة ..باح ًثا عن كل
ما يمكن االطالع عليه فيام خيص اليسار املرصي فرغم اخلالف الذي وقع
بينه وبني منار فإهنا وقعت يف نفسه وحركت داخله شي ًئا ارتاح له رغم
أنه مل يفهم كيف يمكن للفتى ذي امليول امللكية أن يميل لفتاة يسارية كام
عرفت هي نفسها!
َّ

بطبيعة احلال مل يكن نامق جمتث الصلة عن معرفة يشء من تاريخ اليسار
أحس أنه حيتاج إىل قراءة منهجية منظمة ومبسطة رغم ملحمية املوضوع
ولكنه َّ
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ولكن هذه املرة ليس بسبب حبه للمعرفة واالطالع ولكن بسبب شغفه
بذات الوجه البهي والصوت الشجي والتي راقت له بنجاحها يف اخرتاق
جدران نفسه ذات البأس .كان يعلم مدى ُعرسة البحث يف هذا املوضوع،
فتت ُبع تاريخ اليسار املرصي حمفوف باملصاعب ألن اليسار وبحكم تكوينه
كثقافة مضادة للثقافة الشعبية من جهة وللثقافة الرسمية من جهة أخرى
غموضا ،صحيح أن يف تارخيه جز ًءا معلنًا
أضفى عىل تارخيه وعىل تطوره
ً
وموث ًقا ولكن هناك جز ًءا آخر رس ًّيا خف ًّيا ،واملشكلة أن اجلانب الرسي
ال تتوفر حوله املعلومات الكافية ،وحتى اجلزء الظاهر واملعلن منه ليس
موث ًقا بالقدر الكايف.
مسح نظارته الطبية ثم جلس بعد أن انتقى من مكتبته عدة مصادر
تتحدث عن تاريخ حركة اليسار املرصي وبدأ نامق القراءة:

* كان الطالب املرصيون املوفدون للدراسة يف أوروبا هم من بدءوا نرش
األفكار االشرتاكية إثر عودهتم يف بداية العقد األول من القرن العرشين،
إال أن العمل األول للفكر املاركيس يف مرص واملنشور يف عام  ،1915كتبه
باحث شاب مل ُيتح له السفر إىل أوروبا قط ،وهو مصطفى حسني املنصوري،
لكنه كان عىل اتصال بفكر ماركس من خالل الرتمجات األوىل والدوائر
الثقافية لألجانب املقيمني يف مرص ،ويظهر من استعراض كتاب املنصوري
عن املذاهب االشرتاكية ،كيف أثر اجلدل الدائر حول مدى اتفاق الفلسفة
االشرتاكية مع مبادئ الدين اإلسالمي عىل هذا الباحث الشاب ،حيث
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ناقش كيف أن األممية املاركسية مل تتعارض مع حب الوطن ومع عاملية
اإلسالم ،ومن هنا تظهر لنا النزعة التوفيقية لدى الباحث بني االشرتاكية
ومبادئ الدين ،ولكن بعد بضع سنوات س ُيستغل انتقاد االشرتاكية من
منطلق ديني كأداة لتقييد نشاط اليسار املرصي يف دعم حقوق الطبقة
العاملة ،وذلك بالتحديد يف عام  1923عندما كان احلزب الشيوعي املرصي
دورا جوهر ًّيا يف املجال العاميل
حز ًبا وليدً ا ،وقد نجح آنذاك يف أن يلعب ً
اً
وصول إىل السيطرة عىل االحتاد العام للعامل وتنظيم
والنقايب يف اإلسكندرية
العديد من اإلرضابات يف هذا العام ،حيث استطاع االحتاد العام للعامل
أن يعتمد عىل  20,000عضو وهو األمر الذي أفزع السلطة االستعامرية
الربيطانية آنذاك ،ما دفعها إىل توزيع نسخ من الفتوى الصادرة يف 1919
عن الشيخ حممد بخيت مفتي مرص والتي أعلن فيها حتريم البلشفية أي
الشيوعية السوفييتية.
إال أن انتشار هذا املنشور أدى إىل تأثري معاكس للمتوقع منه ،حيث
أراد العديد من العامل وبخاصة املرصيون أن يتحدثوا للمرة األوىل عن
االشرتاكية.

ويف عام  1924مع وصول سعد زغلول إىل السلطة وتدشني الدستور
الذي وضع حدو ًدا صارمة عىل األنشطة السياسية والنقابية ،تبنى احلزب
الشيوعي املرصي فكرة مقاطعة االنتخابات ،وشهدت تلك الفرتة موجات
قوية من اإلرضابات العاملية يف املدن الكربى للبالد والتي طالب فيها العامل
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بتقليل ساعات العمل ومطالب أخرى تعترب تقليدية ،إال أن العالقة بني
سعد زغلول والعامل وصلت إىل التصادم ما دفعه إىل االستعانة بالقوات
الربيطانية للتصدي للعامل((( ،وترتب عىل ذلك بالطبع امتداد تلك اإلجراءات
القمعية إىل قيادات يف احلزب الشيوعي املرصي ،وازداد وضع احلزب سواء
مع االنقالب الذي حدث يف البالط وأتى بزيور باشا اً
بدل من سعد زغلول
يف هناية  ،1924حيث قامت قوات البوليس بإلقاء القبض عىل كل أعضاء
اللجنة املركزية للحزب يف  30مايو  ،1925وتم إعالن احلزب الشيوعي
املرصي حز ًبا غري رشعي.

إال أن اليسار املرصي عاد إىل النشاط بشكل قوي يف األربعينيات،
حيث تكونت آنذاك ثالثة حركات ماركسية هلا أسامء شهرية يف التاريخ
املرصي ،وهي احلركة املرصية للتحرر الوطني "محتو" وحتولت بعد ذلك
إىل "حدتو" وشقيقتها احلركة السودانية للتحرر الوطني "حستو" ،والرشارة
"إيسكرا" وحترير الشعب.
ومع قيام ثورة يوليو ،رحبت أغلبية املثقفني بأنباء التغيري الثوري،

((( رغم الدور غري املنكور الذي لعبه سعد باشا زغلول وحزب الوفد يف حركة االستقالل
الوطني فإن هذا مل يمنع سعد زغلول أن يترصف مثل أي رئيس حكومة يف قيامه بالتصدي
عضوا يف هيئة
ألي حركة اضطرابات داخلية ،هذا غري أن شقيقه األصغر فتحي زغلول كان
ً
حمكمة دنشواي الشهرية.
املؤلف :املقولة املنسوبة إىل سعد زغلول "مفيش فايدة" ربام تكون جمتزأة من سياقها ..فربام
يكون قد قال مثلاً " :مفيش فايدة من التفاوض مع اإلنجليز" ،فتم التعامل مع املقولة عىل
طريقة وال تقربوا الصالة ...ربام.
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وكانت بعض قوى اليسار عىل علم بانقالب ضباط يوليو قبل حدوثه،
حيث أن بعض الضباط القريبني من املواقع اليسارية مثل يوسف صديق
وخالد حميي الدين قد انضموا يف الوقت نفسه إىل "حدتو" وأبلغوا احلركة
باالنقالب قبل عشية حدوثه ،إال أن وجود عنارص يسارية بني الضباط
األحرار ال يعني أن سنوات القمع كانت قد انتهت ،حيث جاء الصدام
األول بني مجال عبد النارص واليسار املاركيس مع قمع النظام إلرضاب
عامل كفر الدوار وإعدام قائدي االحتجاج مخيس والبقري ،كام أن اليسار مل
يسلم من موجة اعتقاالت عام  1954الشهرية ،حيث كان اخلالف الرئييس
بني نارص وقطاع كبري من اليساريني آنذاك قد تركز عىل رغبة نارص يف دمج
كل القوى الوطنية يف حزب واحد ،وقد صدمت االعتقاالت كافة اجتاهات
اليسار املرصي واستمرت فرتة االعتقال حتى عام .1964

يف تلك الفرتة حاول النظام السيايس دمج قطاع كبري من اليساريني يف
أجهزة الدولة ،فتأسست جملة "الطليعة" واملفارقة أن عبد النارص كان هو
الذي اختار هلا هذا االسم.

بارزا يف احلقبة النارصية ،بانفتاح اليسار
دورا فكر ًّيا ً
لعبت الطليعة ً
املرصي عىل العامل ومتت استضافة مفكرين يف ثقل جان بول سارتر وسيمون
دي بوفوار.
يف فرتة السبعينيات ساعد القرار التارخيي ألنور السادات يف نوفمرب
كبريا من اليسار عىل تأسيس حزب
 1976بالعودة إىل التعدد احلزيب قطا ًعا ً
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مستقل عن الدولة ،وهو حزب التجمع الذي تأسس عام  1976وحظي
باالعرتاف القانوين سنة  ،1977وضم وقتها جمموعة من اليساريني االشرتاكيني،
والشيوعيني ،والنارصيني ،والقوميني ،وبعض الليرباليني ،وكان الشيوعيون
أكرب الداعني إىل إنشائه ،أو بمعنى آخر التحول من يسار حكومي إىل يسار
معارض ولكن رسعان ما وقع تصادم بني الدولة واحلزب الوليد مع نشوب
االنتفاضة الشعبية يف يناير  ،1977والتي اعتربها السادات مؤامرة شيوعية
شارك فيها حزب التجمع.

تذكَّر نامق كتا ًبا كان قد اشرتاه من كنوز الباعة املتواجدين عىل األرصفة
فبحث عنه بني األرفف حتى وجده ،كتا ًبا عن دراسة للباحث اإليطايل
جينارو جريفازيو ،بعنوان :احلركة املاركسية يف مرص  ،1981 - 1967والتي
نال هبا الدكتوراه من جامعة نابويل ،حيث عاش هذا الباحث يف مرص فرتة
ليست بقصرية _مجيعهم عاشوا فيها وعاشت فيهم ما عدا أهلها ،إال ثلة
يعرفون قدرها ويا لندرهتم_ واالطالع عىل هذا الكتاب ُيعد من حسن
حظ نامق حيث أن جينارو يف بحثه استطاع أن يتخلص من تلك النزعة
االسترشاقية التي تصاحب أعامل كثري من الباحثني األوروبيني ..واملفارقة
أن نامق يعترب نفسه من أشد أنصار االسترشاق واملسترشقني فهو ربيب
ملكتبة أحدهم.
طالع نامق الكتاب ُمطعماً سابق قراءته باستزادة شائقة:

تاريخ اليسار يف مرص بكل أطيافه واجتاهاته الفكرية والسياسية هو
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جزء ال يتجزأ من تاريخ مرص السيايس واالجتامعي وليس تارخيًا بديلاً
كام يتصور البعض ،سواء من داخل اليسار أو خارجه ويؤكد جينارو أن
اليسار يف مرحلة األربعينيات واجه مشكلة حينام كان بعض رموزه من
األجانب وبخاصة من اليهود وكان أشهرهم عىل اإلطالق هنري كورييل،
ما جعل بعض الدارسني يعامل اليسار واليساريني وكأهنم دخالء عىل
احلركة السياسية وليسوا جز ًءا أصيلاً منها.

توقف نامق مل ًّيا عند رصد الباحث اإليطايل لقضية هامة وهي ظاهرة
تراجع اليسار املرصي يف هناية السبعينيات وتغلغل االجتاهات اإلسالمية
يف املجتمع ،حيث فرس البحث هذا األمر بانشغال اليسار بالقضية الوطنية،
فحينام يكون جزء من البلد حتت االحتالل فإن ذلك يعني التفات اليسار
إىل تلك القضية ،وتصبح هلا األولوية ،والواقع أن أفكار وكتابات ماركس
ولينني كانتا تدعوان إىل النضال الوطني وحترير األرض ،ويف خضم انشغال
اليساريني هبذه القضية اجته اإلسالميون إىل العمل وسط اجلامهري وحماولة
تقديم خدمات هلم مثل العيادات واملستوصفات الشعبية وغريها ،وبعد
استعادة سيناء كان موقف اليسار صع ًبا فالقضية الوطنية مل تعد قائمة،
والوضع االجتامعي سيطر عليه اإلسالميون وهذا فرض صعوبات كثرية
عىل التيار اليساري يف مرص.
تقزم لعدم رؤيته
والتقط كتا ًبا آخر َخ َلص فيه كاتبه إىل أن اليسار املرصي َّ
للقضايا االجتامعية وانعزاله عن الواقع وتعاليه عن الشعب بمصطلحات
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معقدة ،هذا غري طريقتهم املتعجرفة يف احلوار ..ارتاح نامق هلذا الرأي
هوى من جانبني ..والئه األيديوجلي الذي ينحو نحو
فقد صادف لديه ً
الرأساملية الوطنية من جهة وترسيخ فكرته عن رضورة االتصال بالواقع
وعدم االنفصال عنه من جهة أخرى وهذا ما مل يفعله اليسار املرصي
طب ًقا ملا قرأه.
بعد أن انتهى نامق من إطاللته الرسيعة عىل تاريخ حركة اليسار املرصي،
إذا بسؤال بدهيي يطرح نفسه عنوة:

ما الذي يدعو فتاة يف مثل عمر منار إىل اعتناق الفكر اليساري؟ تلك
األيديولوجيا التي نشأت وعاشت وانتهت وهي مفصولة متا ًما عن الواقع
يبق منها إال شذرات من كتب بالية أو كوادر بلغت من العمر أرذله
ومل َ
بعدما أكل عليها الدهر ورشب؟

فتحت منار باب شقة أرسهتا ،وما إن خطت خطواهتا األوىل نحو
الداخل حتى سمعت صوت حديث يدور بني والدهتا وأخيها ،اللذين
توقفا عن استكامل حديثهام بمجرد شعورمها بحضورها.
ـ إيه ما تكملوا كالمكم.

األم :أخوك معذور يا منار ..املوضوع برضه حمرج بالنسبة له.
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ـ أنا بأكتب يف جريدة يا عصام مش منشورات رسية.

ــ ُعمري ما ضغطت عليكي يا منار ..كالمي مع ماما جمرد فضفضة.

ــ عىل فكرة يا عصام ..صدقني لو قلت لك إين أحيانًا بأتراجع وأصحح
عبارات أو ألفاظ بعد ما بأكتبها إكرا ًما خلاطرك ،أنا بأراعي طبيعة عملك
وحساسية وضعك.
ضاحكًا:

ــ إمتى بقى تتجوزي وأرتاح منك.
رافعة كفيها االثنتني إىل أعىل:

ــ وتقول هلم ماليش دعوة دي ست متجوزة..
مشريا هلا:
ً

ــ بالضبط وآجي آخدك إنت وجوزك يف مأمورية واحدة.

باسمة:

ــ إنت خالص إفرتضت إين حأجتوز ُمعارض ...أل ومش أي ...ده
كامن الداخلية بتجري وراه.

ــ أكيد ..مني ده إليل حيستحمل اخلبالن إليل يف دماغك ..إوعي تزعيل.

بمرح:
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ــ ال يا سيدي مش حأزعل ..ثم تكمل ساخرة:

ــ ده إنت احلكومة فيه حد يزعل من احلكومة برضه.

كانت العالقة بني عصام ومنار عالقة مجيلة يظللها ود واحرتام ومل يكن
هذا االحرتام من فراغ بل متأصلاً يف نفوسهام بمصداقية كاملة ،فمن جانبه
كان عصام حيرتم أفكارها وميوهلا السياسية ويتفهم سببية تلك امليول...
غري أنه قرر عدم الزواج إال بعد أن تتزوج هي رغم إحلاح والدته عليه
ومناشدة منار له بأال يربط موضوع إقدامه عىل الزواج بزواجها هي اً
أول..
أرص عىل هذا املوضوع حيث يعلم أنه بزواجه سوف يرتكهام للعيش
ولكنه َّ
وحدمها بعد أن ينتقل إىل اإلقامة يف بيت الزوجية ..فرفض هذا الطرح
وأرص عىل عدم اإلقدام عىل الزواج إال بعد زواج أخته رغم
رفضا مرب ًما
ً
َّ
معرفته بطبيعتها وأسلوب حياهتا غري املألوف والذي يزيد صعوبة قبول
شخص عادي ألفكارها ونشاطها ،أما منار فكانت تشعر بمصداقية أخيها
يف رغبته بتزوجيها اً
أول ولوال أنه اشرتى شقة بالفعل لزواجه حني يعزم
أمره ل َّظنت أنه يريدها أن تتزوج هي اً
أول حتى يفوز بمسكنهم ويقيم فيه
كثريا ما كان يؤكد هلام أنه سوف يصطحب
بعد زواجه مع أمهام ،كام أنه ً
والدته للحياة معه فلن يرتكها وحدها أبدً ا حتى بعد زواجه حيث أنه
بالفعل يرغب يف أن يبدأ حياته الزوجية يف بيت جديد خاص به وأنه
يتمنى ذلك منذ صغره ..ولذلك فإن منار مل تشك مطل ًقا يف مصداقية نوايا
عصام جتاه رغبته يف زواجها اً
أول حتى يطمئن عليها ،ومن جانبها كانت
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بدورها تراعي طبيعة عمله وحساسية وضعه كضابط ،إهنام أخوان ينتميان
ألبوين ُيمثالن تلك الطبقة اجلميلة التي كانت تُشكل السواد األعظم من
املرصيني ...الطبقة الوسطى.

األم سيدة املنزل العادية مثلها مثل أغلبية املرصيات ،تويف عنها زوجها
وترك هلا عصام ومنار ومها ال يزاالن يف الدراسة يرتعان .االبن الذي حيلم
بااللتحاق بكلية الرشطة ،احللم األشهر لكثري من الشباب وقد حتقق بالفعل
بعد وساطة أحد كبار املسئولني يف البلد الذي زامل والده يف العمل عندما
كان والده يعمل حماس ًبا يف مصانع النحاس التي كانت واحدة من أعظم
رصوح الصناعة املرصية ،استطاع هذا املسئول أن يتأقلم رسي ًعا مع املتغريات
السياسية واالقتصادية التي حدثت وهو ما مل يستطع والد عصام أن يفعله
فرحل عن احلياة كمدً ا ورحل زميله إىل منصب أكرب ولكنه ظل حمتف ًظا
بروح طيبة جتاه أغلبية من زاملهم طوال عمله والذي كان والد عصام ومنار
واحدً ا منهم ومن هنا نشأت ميوهلا اليسارية حيث أهنا كانت ميالة أكثر من
أخيها إىل االستامع لوالدها وهو حيدثها عن الصناعة املرصية ،كيف كانت
وما آلت إليه ،رغم أن والدها نفسه مل يكن يسار ًّيا ومل ينضم ألي تنظيم
يساري أو حزيب طوال عمره ولكنه من أشد املتحمسني لتفعيل الصناعة
حمسورا بسبب ما
الوطنية ..حتى جاء يوم عاد فيه والدها إىل املنزل مهمو ًما
ً
نام إليه من أخبار مؤكدة عن قرب خصخصة هذا الرصح العظيم وبأبخس
األثامن ،أدت إىل اصطدامه مع بعض النقابيني الفاسدين وعىل رأسهم نقيب
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كثريا ما كال املديح نفا ًقا إىل رئيس الدولة الذي يتبنى
العامل املداهن الذي ً
مناهضا هلا وما هي إال أيام
هذه السياسية رغم أنه من املفرتض أن يكون
ً
حتى رحل األب عن احلياة ،تاركًا ابنًا حزينًا وابنة غاضبة مشبعة بروح
الكراهية لنظام فاسد مل ُ
يأل جهدً ا يف تدمري الصناعة والزراعة.

وتطورت عالقة منار بالقراءة واالطالع ،وشغفت بأدبيات الفكر
تبحرا يف فهم أدبياته ومفرداته وكأهنا
اليساري ومصطلحاته وازدادت
ً
تؤبن أباها ،ومما زاد من تعلقها بأفكار اليسار هو تأثرها الشديد بسرية
واحدة من أنقى اليساريات يف مرص ..أروى صالح ...تلك العنزة اجلبلية،
قرأت منار سريهتا وبحثت حثي ًثا عن كتاهبا "املبترسون" حتى عثرت عليه
بصعوبة شديدة ...أحبتها دون أن تراها وتعاطفت معها وتفهمت ملاذا
أقدمت أروى عىل االنتحار مرتني ...فشلت يف األوىل ونجحت يف الثانية،
إهنا الغربة ...غربة الذات مع املجموع ..عاشت أروى حاملة ..صادقة..
بريئة من كل غرض ..ولكنها مل تستطع املقاومة ،سقطت عندما سقط
حلمها ومتكن اليأس منها ...حاولت التأقلم ،ولكنها اكتشفت أهنا تعيش
يف فصيلة خمتلفة عن فصيلتها التي كانت تظن ..أهنا مفصولة عن الواقع..
متأخرا بعد انقضاء كثري من سنوات العمر فانتحرت وانتحر
كان اكتشا ًفا
ً
معها حلمها.
رن جرس الباب يف منزل شاهني عابد ُمعلنًا قدوم سامل ومعه ابنته
الكربى كريمة وابنه حييى.
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سامل األخ األكرب غري الشقيق لشاهني ،فهام أخوان من جهة األب فقط،
تزوج والدمها عابد مرتني ،يف املرة األوىل أنجب سامل وبعد عدة سنوات
تزوج مرة أخرى من والدة شاهني ،كانت فتاة قاهرية ،تعرف عليها عابد
يف إحدى زياراته إىل االقاهرة ترصي ًفا لبعض شئونه ،كانت االبنة الصغرى
ألحد جريان أقاربه الذين يقيم عندهم عند قدومه للقاهرة ،رآها عابد وتعلق
هبا وبجامهلا الفطري ،انجذب إليها حيث شعر فيها بروح االختالف عن
زوجته وعن مجيع بنات القرية التي نشأ فيها ،انجذب إىل روحها مثل أي
ريفي ينجذب إىل روح املدينة ،وكأنه رد فعل نفيس تلقائي ضد ثقافة القرية
عسريا ،فقد كانت تعيش
وانغالق الريف ...تزوجها عابد ومل يكن زواجهام
ً
حياة تعسة يف بيت ميلء باملشاكل بينها وبني زوجة أبيها من جهة وبينها وبني
زوجة أخيها ،والتي كانت هي الساعي يف زواج أبيها من إحدى قريباهتا،
لذا مل ُ
ختل نفسيتها أبدً ا من ذاك النفور الباطني من تلك التي حلت حمل
والدهتا أو من الطرف الذي جاء هبا إىل حياهتا ،ومما زاد األمر هلي ًبا هو أن
أخاها وزوجته كانا يشغالن الشقة املقابلة والرؤية يومية واملعاملة حتمية
ما جعل املشاعر دو ًما يف مرمى نريان نفسية ال تعرف مخو ًدا ،ومن جانبه مل
يخُ ِ
ف عابد ال عليها والعىل أبيها أنه متزوج ،وأن له ولدً ا يعيش مع أمه يف
قريتهم ،فلم يكن هناك بد من إخبارهم ،ألن هذا املوضوع ال يمكن إخفاؤه
هوى لدى العروس ألهنا شعرت
كام أنه ليس عي ًبا وال حرا ًما ،ولقت الزجية ً
وأيضا
أمس احلاجة للرحيل بعيدً ا عن بيت أبيها وزوجته الكرهية ً
أهنا يف ِّ
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عن أخيها وزوجته ،فجاء عرض الزواج ولو من رجل متزوج كأنه احلل
وقد هبط عليها من السامء كي ينقذها من املستنقع البرشي الذي تعيش
فيه ،فوافقت ومل تكن تدري أهنا كام يقولون" :كمن يستعني من الرمضاء
بالنار" ،ومن جانبه وافق األب دون ترحيب فبالرغم من معايشته املشاكل
اليومية بني اجلميع فإن مشاعر األبوة غلبته عتا ًبا ،وهو يزوج ابنته الوحيدة
من رجل متزوج وله أبناء ،وكمحاولة بدت وكأهنا مقاومة أبوية أو رفض
مسترت يتمناه ،اشرتط أبوها عىل عابد أن تقيم ابنته يف القاهرة وأن يوفر
هلا سكنًا فيها ..واستجاب عابد للرشط الذي مل يكن حيتاج اشرتاطه من
األساس فقد كان لديه من خربة األرياف ما يغنيه عن التفكري يف اجلمع بني
زوجتني يف نفس السكن أو حتى نفس القرية ،وبطبيعة احلال لقي العرض
ترحي ًبا من زوجة أبيها وأخيها وزوجته ،وانتقلت العروس مع عابد إىل
السكن يف أحد أحياء القاهرة املتوسطة وما هي إال أشهر معدودات حتى
رزقها اهلل بشاهني والذي صار االبن األول هلا والثاين لزوجها.
عىل عكس سامل نشأ شاهني يف املدينة ،وتشبع بروحها قل ًبا وقال ًبا حتى
نادرا وعىل فرتات متباعدة ،كان آخرها زيارة تلقي
أنه مل يزر قرية أبيه إال ً
العزاء يف والده عندما رحل عن احلياة.

كانت عالقة شاهني بسامل عالقة فاترة ولكنها مل تكن سيئة ،وسارت
عالقتهام يف سالم حتى بعد وفاة أبيهام ،لعبت أمانة سامل يف احلفاظ وصون
كبريا يف ترسيخ احرتام شاهني له ،اخلالف فقط يكمن
مرياث أخيه ً
دورا ً
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يف جوهر شخصية ٍّ
كل منهام ..شاهني ابن املدينة ذو الشهادة اجلامعية،
وسامل ابن القرية ذو الثقافة العتيقة والعادات التليدة ،مل يكمل سامل تعليمه
فالحا طي ًبا ال يعرف إال
ّ
وفضل التفرغ لرعاية أرضه الزراعية الشاسعةً ،
أرضه وأرسته ..عاش ُجل حياته يف قريته التي ولد فيها ،وحني حان
احلني بتخرج شاهني من اجلامعة باع نصيبه من أرض أبيه إىل أخيه بثمن
ٍ
جمز وكان هذا البيع بي ًعا حتم ًّيا ،فشاهني ال عالقة له باألرض وال يعرف
شي ًئا عن ِ
الفالحة وكل عالقته بالقرية هي أهنا املوطن األصيل ألبيه ،وبثمن
لصا ملرشوعه أيام إخالص ،محُ ق ًقا
األرض بدأ ...بدأ جا ًّدا ومستقيماً ومخُ ً
بذلك حلمه القديم باالستقاللية يف العمل ،أنشأ املصنع الذي كرب وأينع
وأتى ثامره مع مرور األيام.

أما سامل فظل يف بيئته الريفية التي يألفها ،تزوج وأنجب زمرة من البنني
يبق إال حييى،
والبنات كعادة الفالحني املزمنة ..تزوج منهم من تزوج ومل َ
فضل حييى
الذي حصل عىل بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرةَّ ،
االلتحاق بجامعة القاهرة حتى يكتسب اللقب بأنه خريج جامعة القاهرة
وليس جامعة حمافظته الريفية التي ينتمي إليها ..جتسيدً ا لعقدة الريفي احلامل
باالنتساب للمدينة ..ونتيجة لتفوقه باإلضافة إىل تزكية أحد كبار رجال
احلزب احلاكم تم تعيينه معيدً ا يف اجلامعة ورشع يف حتضري املاجستري.
كانت الزيارة واضحة اهلدف.

طلب رضوى للزواج من حييى ..مل يكن طل ًبا جديدً ا فلم تكن رغبة
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حييى يف الزواج من رضوى خافية عليها وال عىل أرسهتا ،وكأن الزمان
يكرر نفسه كام فعل عابد جده ألبيه يف يوم من األيام من انجذابه لفتاة
أيضا حييى احلفيد وانجذب بدوره إىل من تمُ ثل روح املدينة
املدينة ،فعلها ً
التي حيلم باالنتساب إليها ،مل يكن هناك ما يمنع من املوافقة عىل زواجهام
فالطرفان متكافئان يف ظاهر األمر ،يف التعليم واملستوى املادي ..هذا غري
التقدم النسبي يف عمر رضوى ،كام أن حييى مل يامنع من استمرار رضوى
خصوصا وأن حمل سكنهام سوف يكون يف القاهرة
يف العمل مع أبيها
ً
حيث عمله اجلامعي ورغم كل ذلك كان شاهني يعاين من رصاع مل ي ُبح به
ألحد ،رصاع ناشئ من رفضه فكرة زواج ابنته من ابن أخيه حتى ال تتكرر
معاناة ابنته مع زوجها كام عانت والدته مع أبيه ذي العقلية املختلفة ،فعىل
كفؤا لوالدته والتي عانت
زوجا ً
الرغم من أنه كان أ ًبا جيدً ا له فإنه مل يكن ً
أيضا بسبب فارق التفكري بني
األمرين ليس فقط بسبب فارق السن ولكن ً
ابن القرية وبنت املدينة ورغم أنه مل يكن مقيماً معها فإن األيام القليلة التي
كان يأتيها مل تكن ختلو من مشاحنات ،لذا مل يرتدد شاهني حلظة واحدة يف
رفض شامل مسرتج ًعا ذكرى والدته التي أباحت له يو ًما بأهنا مل تستطع
أن تتخلص من شعورها باملرارة نتيجة وضعها كزوجة ثانية ،ولكن حييى
يشغل موق ًفا أقوى ،أقوى بكثري من املوقف الذي كان يشغله والده عندما
تقدم لوالدته ً
منقذا هلا مما تعانيه ..موقف شاهني يعرفه جيدً ا ..ومل يلتفت
إليه أحد غريه ،ومن هنا كان الرصاع بني رفضه لزواج ابنته من حييى وبني
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ما يرى من حتمية هذا الزواج وهو األمر الذي مل يناقشه وال يعرفه أحد
من أفراد أرسته عىل اإلطالق ،ال ابنته وال حتى عفاف زوجته.

مل يكن حييى غري ًبا عن رضوى بالكلية ،كانت تعرفه فقد أتى لزيارهتم
وكثريا ما فضت مناوشات حوارية
أكثر من مرة بحكم إقامته يف القاهرة
ً
كانت تدب بينه وبني أختها رانيا ..تلك الصغرية املتمردة ذات اللسان
املنفلت ،يف شخصيته عمق ال ختطئه العني ،وكان متحد ًثا لب ًقا يكاد يقرتب
مفوها ،مل تشعر أبدً ا أنه جاهل وهذا صحيح فيحيى مل
من أن يكون خطي ًبا
ً
اً
جهول ...جهولية ال تفضحها إال املعايشة وليس
يكن جاهلاً ولكنه كان
الزيارات العابرة.

ورضوى يف تلك األيام ُبعيد انتهاء عالقتها مع شامل يف أضعف حاالهتا
النفسية وهنا ظهر حييى ،ظهر مثل امليكروب أو الفريوس الذي يتكون
فجأة وخيرج من حوصلته عندما ُتتَاح له الظروف والبيئة املناسبة وكانت
نفسية رضوى مناسبة جدًّ ا لظهوره ومهيئة متا ًما لذلك ،وافقت بنصف
قلب ونصف عقل ...وال زالت دواخلها تئن من أمل عالقة مبترسة مع
شامل ..ووافق شاهني لغرض يف نفسه مل يبح به ألحد.

ومتت املوافقة عىل الزواج من ابن عمها هر ًبا وحلاًّ  ...وبئس احلل
كان.

أضحت حياة نامق مقسمة إىل جزأين ،صباحي ومسائي ..طريف نقيض،
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يعيش يف الصباح حياة خمتلفة كل االختالف عن حياته يف املساء..

يف الصباح حياة عملية قاسية عنيفة تتجىل فيها كل معاين الوصف
املرصي البليغ "لقمة عيش" أما يف املساء فهو مع الذات ،يف قهوة البستان أو
أي من املراكز الثقافية املنترشة يف طول القاهرة وعرضها،
ساقية الصاوي أو ٍّ
ارسا للعبة الشطرنج التي هيواها ويعترب قوانينها مطابقة متا ًما لقوانني
أو ممُ ً
احلياة.
هو يف املساء مع األلفة والصحبة التي مهام اشتد اخلالف بينهم فإهنم
عىل نفس املوجة ...وهكذا صارت األيام ...الصباح للمعدة واملساء
للرئة.

وجاء يوم افتتاح بينايل القاهرة هذه املرة عىل موعد مع قدر له ،ففي
مكان يشع بالبهجة والفن واجلامل تواجد نامق كعادته يف متابعة البينايل
الذي يقام كل عامني وإذا به يبتسم حتى كاد يفتح فمه بالقهقهة ولكنه
انتبه يف آخر حلظة أن عليه أن يسيطر عىل ذهنه حتى ال تثبت عليه هتمة
رسا يف مقر عمله حتى وصلت إىل
اجلنون ،والتي بدأ البعض يتهمه هبا ًّ
أسامعه مصادفة ،وإذا به يلتفت فيجد منار أمامه مبارشة ،وبالطبع ملحت
ابتسامته والتي التفت دون أن يزيلها من عىل وجهه ،وما هي إال ٍ
ثوان حتى
انتبه إليها وتذكرها فسارع قائلاً :
ــ عىل فكرة أنا ما كنتش بابتسم لك ..أنا آسف ..لكنها احلقيقة.
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أجابت منار:

ــ من الواضح أهنا ابتسامة ذهنية.

راقت له املالحظة:

ــ فعلاً ابتسامة ذهنية ..مالحظة يف حملها.

حتركا قليلاً وجلسا إىل إحدى األرائك املواجهة لواحدة من اللوحات
ا ُملبهمة التي يمتلئ هبا البينايل.
بادرت قائلة:

ــ اإلتيكيت بيقول إين املفروض ما أسألكش عن سبب االبتسامة العجيبة
أو نقول رس االبتسامة يكون أفضل.
تنفس بصوت ٍ
عال:

ــ منظر ضيوف البينايل فكرين برغبة قديمة ،فكرة طرأت عىل بايل من
زمن.
ردت باإلنصات ،فأكمل كالمه:

ــ كنت بأحلم أعمل مجعية أسميها مجاعة البايب والبابيون.
ضحكت وع َّقبت:

ــ مجاعة البايب والبابيون!
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ــ مجعية تشرتط عىل كل أعضائها ارتداء البابيون يف أي اجتامع أو احتفال
تنظمه.
اصطادت مجلته:

ــ معنى كده إن اجلمعية دي مجعية ذكورية.

ــ مضبوط ..لكن مفيش مانع إن السيدات ينضموا ليها.
ــ ويلبسوا بايب ويدخنوا الغليون؟

ــ أل يلبسوا فساتني ..يرجعوا تاين يلبسوا الفستان ..الزي املهجور.
ابتسمت بحياء:

ــ تعرف إين رأيي فيك إنك...
ر ّد رسي ًعا:

ــ نمطي ..صح؟

صح ..ده كفاية رأيك يف اثنني من أعظم الفنانني.

ترجال بعد جلستهام القصرية أمام اللوحات التي متتلئ هبا حوائط
َّ
البينايل عىل اختالف مدارسها وانتامءاهتا.
نامق بحامس:

ــ الفن ..فن ...روح ومعنى ،مش عايز أقول رسالة زي الناس إليل
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بتطلع يف التليفزيون ،لكن ال بد إن يكون لكل عمل سبب أو دافع..
باختصار يكون هناك متن يمكن االرتكان إليه ..لكن إليل بيحصل دلوقتي
طالسم وادعاءات بإسم الفن ،ختييل فيه لوحة اسمها الرصخة إتباعت
بحوايل  120مليون جنيه 120 ،مليون مش  12مليون ..لوحة تنتمي إىل
املدرسة اإلعدادية.
ردت مستفهمة:

ــ املدرسة اإلعدادية؟

نامق:

ــ زي ما فيه املدرسة التعبريية واملدرسة التكعيبية ..أنا رأيي إن فيه كامن
املدرسة اإلعدادية .ينتمي إليها كثري من الفنانني إليل رسوماهتم ال تتعدى
رسومات طالب يف إعدادي...
منار وهي تغالب ضحكتها:

ــ ده نفس املعنى إليل إنت قلته وإحنا قاعدين عىل البستان...
استطرد قائلاً :

ــ لوحة التتويج واحدة من أعظم اللوحات يف تاريخ الفن ..تفيض
باملعنى..
منار مؤرخة:
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وأتم رسمها عام .1807
ــ رسمها جاك لوي ديفيد َّ
ُمعق ًبا:

ــ كلها معاين ...نابليون األول يضع بيده تاج السلطة عىل رأسه رغم
وجود البابا بجانبه ..املعنى واضح ومبارش ..رسالة ...الفصل التام بني
السلطة الدينية واملدنية ..لوحة معربة تستحق فعلاً حجمها ستة أمتار يف
عرشة أمتار.
سألته:

ــ واشمعنى جورنيكا هيه إليل بتعجبك يف أعامل بابلو بيكاسو؟

ــ ألن هلا معنى وسببُ ..يقال وربام تكون احلادثة غري حقيقية إن أحد
الضباط النازيني دخل عىل بيكاسو ورأى اللوحة وسأله ..أنت َمن رسم
هذا؟
رد بيكاسو:

ــ ال بل أنتم.

ضحكت منار بعد رسد نامق للواقعة املتواترة تارخي ًّيا عن جورنيكا.

ــ طب ًعا كان الزم تضحكي ..بالفعل النازية وإليل عملته يف قرية جورنيكا
اإلسبانية كانت هي الدافع إليل خلىل بيكاسو يرسم اللوحة علشان كده
اللوحة عاشت وأصبحت خالدة.
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مستوضحة:

ــ ارتباط اللوحة بحدث تارخيي فسرّ فوضويتها من وجهة نظرك.
مسرتسلاً :

ــ متام ..كام فعل أوجني ديالكروا ،رسم واحدة من أشهر لوحات الفن
املعارص ..احلرية تقود الشعب ..إحياء لذكرى الثورة الفرنسية يف عام
 ..1789ورغم أن اللوحة تظهر فيها امرأة عارية الصدر فإهنا ال تعطي أي
انطباع إباحي أو شهواين ..معناها كان أقوى ..رسالة اللوحة طغت عىل
منظر الصدر العاري..
سألته فجأة:

ــ وإيه سبب ترددك عىل البينايل املفرتض وأكيد بحكم خربة سابقة
من املؤكد أهنا موجودة عندك ،إن معظم اللوحات إليل فيه متوقع إهنا
ضد ذوقك؟
وضحا:
أجاهبا ُم
ً

ــ املتابعة ...ال بد من املتابعة ..أنا دايماً أتابع ما أرفضه أكثر ما أتابع
ما أؤيده.

شي ًئا فشي ًئا بدأ النمطي يروق لليسارية ..استمر يف احلديث يشري بيديه
ويعرب بوجهه وهي تقري ًبا مل تعد تسمعه ..كانت فقط تراه ..ورأت فيه
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طوية مل تشعر هبا أبدً ا جتاه أحد من قبل..
براءة مل تعهدها يف غريه وصفاء ِّ
أحبت منار نامق ،أحبته قبل أن حيبها هو ..عىل عكس املعتاد ..املألوف..
املوروث الذي وجدنا عليه آباءنا.
ــ كلود مونيه.

انتبهت منار إىل االسم الذي نطقه نامق ..وتنبهت إىل رشودها الذي
مل يلحظه هو..
ناظرا إليها:
أكمل حديثه ً

ــ كلود مونيه((( ..خلق اهلل كلود مونيه ،من أجل أن يغسل أعيننا من
خزعبالت احلداثة وأفاقني املعارصة ،مش بس يف مرص ..يف الدنيا كلها..
عزائي الوحيد إن فيه فنان وجد يو ًما اسمه كلود مونيه.

إىل هنا وانطلقت ضحكة عالية من منار ..ضحكة صافية من القلب
لدرجة أن جعلت بعض احلضور يلتفتون إىل صاحبة الضحكة ،ضحكة
أعقبتها نظرة إىل وجه نامق وكأهنا تنظر إليه للمرة األوىل ..نظرة حتمل
أول درجة من درجات احلب.
رسام فرنيس .رائد املدرسة االنطباعية
((( كلود مونيه ( 14نوفمرب  5 - 1840ديسمرب َّ )1926
يف الرسم ،قام بإنجاز لوحة جديدة عام  ،1872وسامها "انطباع ،شمس مرشقة" ،وملا كان
األول يف استعامل هذا األسلوب اجلديد من التصوير ،فقد اشتق اسم املدرسة اجلديدة من

اسم لوحته :االنطباعية.
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ٍ
مساو له يف املقدار
كام يقول القانون الفيزيائي الشهري :لكل فعل رد فعل
ومضاد له يف االجتاه ،عرفت مرص السلفية املسيحية ،نشأت نشأة حتمية
كرد فعل طبيعي للسلفية اإلسالمية من جهة وحلركة اإلخوان املسلمني
من جهة أخرى.

كثريا ما استمع
ورث مرقص عياد عن جده جينات احلمية للمسيحيةً ،
إىل جده وهو حيكي له عن تاريخ املسيحية وكيف دخلت مرص ،حديث
كثريا ما كانت تفوح منه رائحة املرارة ..ومل يكن منري عياد هذا اجلد
اجلد ً
أيضا
املزهو بقبطيته
شخصا عاد ًّيا ،فباإلضافة إىل أنه جراح ماهر كان ً
ً
عضوا يف اجلامعة التي ُعرفت يو ًما ما باسم "األمة القبطية" والتي حكى
ً
حلفيده مرقص عنها.
جلس احلفيد يو ًما بني يدي اجلراح املخرضم منصتًا إليه وهو يقول:

ــ حبيب جرجس ..هوه إليل صاغ اسم األمة القبطية بعد ما إبراهيم
فهمي هالل((( املحامي أشهر اجلمعية يف يوم  11أكتوبر عام .1952
ابتسم مرقص وهو يقول:

ــ عام  ..1952برضه.

مل يلتفت اجلد ملالحظة احلفيد املاكرة وأكمل رسده...

((( املفارقة أن هناك اثنني فقط من األقباط سارا يف جنازة حسن البنا ،أوهلام هو السيايس
املرصي مكرم عبيد ،وكان الثاين هو إبراهيم فهمي هالل (املصدر ..مداخلة إلبراهيم فهمي
هالل ـ فيلم وثائقي عن حياة قداسة البابا شنودة ـ قناة اجلزيرة الوثائقية).
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نص عليها اإلشهار:
ــ اجلميعة كان هلا أهداف ،أهداف معلنة َّ

إصالح شئون الكنيسة القبطية.
مساعدة املحتاجني.

تعليم اللغة القبطية وإحالهلا حمل اللغات األخرى.

أما شعارها :اإلنجيل دستورنا واملوت يف سبيل املسيح أسمى أمانينا،
اهلل ملكنا ومرص بالدنا والعنخ _مفتاح احلياة الفرعوين الذي يشبه شكل
الصليب_ عالمتنا ،والشهادة يف سبيل الرب غايتنا.
ــ اجلامعة بدأت سلمية حتى عام  1954بعدها حدث ما كنت أنا شخص ًّيا
ضده ،ألنه يتعارض مع روح املسيحية.
ــ سأل جده بفضول:
ــ ماذا حدث؟

ــ بعض أعضاء اجلامعة قاموا بخطف البطريرك وقتها األنبا يوساب
الثاين ،خطفوه من املقر البابوي ،تم حتريره فيام بعد وبعدها ُح ِكم عىل
رئيس اجلامعة بالسجن ثالث سنوات ويف نفس السنة تم حل اجلامعة،
كان طبيع ًّيا أن كل ده حيصل ..العقيدة غالية زي الوطن ..وأسوأ يشء
إنك حتس إنك غريب يف وطنك.
رد بمرارة:
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ولسه اإلحساس بالغربة موجود حلد دلوقت.
ــ َّ

أجابه اجلد شار ًدا:

ــ إشهار مجاعة األمة القبطية كان رد فعل طبيعي لوجود مجاعة اإلخوان
املسلمني فقبل إشهار اإلخوان املسلمني مل يكن هناك وجود إال لإلخوان
املرصيني وهي األخوة التي جتمع األمة ولكن بعد خروج مجاعة اإلخوان
املسلمني للحياة العامة استفز ذلك مشاعر األقباط فسعوا بدورهم إىل
بلورة وجودهم من خالل اإلخوان األقباط وأصبحت مرص منذ ذلك
التاريخ إخوانًا مسلمني وإخوانًا مسيحيني ووقف اإلخوان (ا ُملحتلني)
يشاهدون هذه احلالة من االنقسام والترشذم بالرسور واحلبور.

كثريا ما استمع مرقص لرسد جده الذي كان يثق به وبخربة عمره املديد،
ً
لاً
ورحل اجلد عن احلياة بعدما ترك حفيدً ا مثق باهلموم يف واقع يقوم يوم ًّيا
بتغذية هذه اهلموم ،فالضغوط التي يتعرض هلا األقباط كانت واضحة
للعيان وليست خافية عىل أحد ..إساءات من خطباء املساجد ..أصحاب
عامرات يرفضون تسكني املسيحيني ،مهن مثل اجلزارة حمرمة عليهم...
الطلبة املسيحيون يف اجلامعات يقفون بعضهم مع بعض يف جتمعات غري
مندجمني مع باقي زمالئهم ،باإلضافة إىل تلك القنوات الفضائية اللعينة
التي استباحتهم بالنقد واالهتامات ..فكان رد الفعل الطبيعي هو نشوء
سلفية مضادة مدعومة من واقع احلياة اليومىي الذي يعضد من وجود تلك
النزعة لدى عامة األقباط يف مرص وكان مرقص واحدً ا منهم.
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وأصبحت الكنيسة كمؤسسة وطنًا بديلاً لألقباط رغماً عنها فلم يكن
فرضا وكان عىل رأس الكنيسة
هذا الوضع من اختيارها بل فرض عليها ً
واحد من أقوى الباباوات الذين عرفتهم الكنيسة املرصية ،البابا شنودة
نموذجا مثال ًّيا للقبطي األرثوذوكيس ،وكان انتخابه
الثالث ،كان البابا شنودة
ً
عىل رأس الكريس البابوي وكأنه عىل موعد مع الزمن واألحداث ..جلس
البابا شنودة عىل رأس الكريس البابوي مدة تزيد عىل الثالثني عا ًما ..أحبه
مجا وهلم احلق يف ذلك ..كانوا يرون فيه كل معاين األنفة الدينية
األقباط ح ًّبا ًّ
والعزة القبطية والروح األرثوذوكسية العنيدة التي جتسدت يف كثري من
مواقفه حتى لو أدى به األمر إىل االصطدام مع رأس الدولة وهو ما حدث
بالفعل ،هذا غري موقفه املتشدد يف الذود عن حرفية نصوص الكتاب
املقدس وتعنته الصخري يف موضوع الطالق.

كان البابا كريلس الذي سبق البابا شنودة يف اجللوس عىل الكريس
البابوي قد عمل بالئحة  1938التي متنح األقباط حق التطليق لعدة أسباب
وعدم االقتصار فقط عىل علة الزنا.

رغم أن ميالد الئحة  38جاء عىل يد ثلة مخُ تارة من رموز الضمري القبطي
التف حوله اجلميع
ومنهم من شارك بالفعل يف وضع دستور  1923الذي َّ
حمفورا يف التاريخ كأفضل دستور مرصي ،حتى أن من بني من شاركوا
وصار
ً
سكرتريا ملجلس
يف وضع الئحة  38هو حبيب باشا املرصي ،الذي عمل
ً
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الشيوخ .ويعترب حبيب باشا املرصي من ِّ
أجل أراخنة((( األقباط يف القرن
العرشين .فقد مجع بني الثقافة الرفيعة وبني كونه رجل إدارة من الطراز
مستوى سا ٍم ،حتى أنه عمل
األول كام كان شخصية كنسية روحية عىل
ً
كسكرتري للمجلس امليل لفرتة طويلة ف ُعرف عنه أمانته الشديدة يف احلفاظ
عىل الرتاث القبطي ،والئحة  38مل تنشأ من العدم ومل تولد من الفراغ بل
هي أصلاً مأخوذة عن املجموع الصفوي وهو أول جمموع باللغة العربية
للقانون الكنيس الذي مجعه وحققه العامل الكنيس الشهري صفي الدين بن
العسال((( يف القرن الـ .13واعتربته الكنيسة القبطية بمثابة القانون الذي
اتبعت ما جاء به من أحكام قانونية ليس فقط فيام خيص األحوال الشخصية
بل يف كل ما خيص إدارة وتنظيم شئون الكنيسة .وأن ما به من قوانني
لألحوال الشخصية يتوافق متا ًما مع قوانني مجيع الكنائس األرثوذكسية
يف العامل املسكوين بام يف ذلك الكنيسة الروسية واليونانية مما ُيظهر قدمه
وأصالته وأنه كان ساب ًقا عىل كل االنقسامات التي حدثت يف الكنيسة منذ
القرن اخلامس امليالدي(((.
حتى جاء البابا شنودة الثالث وألغى العمل هبذه الالئحة وحرص سبب
الطالق عىل علة الزنا باإلضافة إىل رشط آخر وهو تغيري الديانة أو امللة،
وكان مرقص أحد أشد املؤيدين هلذا اإلجراء واملتمسكني به ..ال طالق
((( أراخنة :كلمة يونانية تعني " قائد ،رئيسُ ،ر َّبان".
((( هو سليل أوالد العسال ..أصحاب الشأو العظيم يف التاريخ القبطي والذين اشتهروا
وحسن اخلط وتعدهم بعض املراجع أصدق تعبري عن اهلوية القبطية.
بجامل ُ
((( من عدة مواقع – بترصف للسياق.
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إال لعلة الزنا ..كام قال الكتاب املقدس.
كان األقباط دوما عىل موعد مع ِ
العظة التي يلقيها قداسة البابا شنودة
ً
يف الكاتدرائية املرقصية بالعباسية..

يستمع اجلميع إليه يف سكون ويرسلون األسئلة يف أوراق وتكون اإلجابة
دائماً عىل السؤال املعتاد يف مجلة واضحة ال لبس فيها:
ــ إليل مضايقة من جوزها تروح تقعد عند أبوها ..مفيش طالق.
هلذا مل يكن غري ًبا أن يقوهلا مرقص بحزم:

ــ ال اجتهاد يف نص.

قاهلا جاز ًما ر ًّدا عىل مقولة نامق بوجوب تعاطي النصوص الدينية مع
خصوصا وأن
الواقع ،وكالعادة اشتد احلوار عىل املقهى بني مؤيد ومتحفظ
ً
األمر له حساسية من جهتني ..احلساسية الدينية املعتادة للنصوص الواردة
يف الكتب املقدسة بصفة عامة واحلساسية النابعة من طبيعة املوضوع نفسه
بصفة خاصة.
نامق بود وبروح علمية يف احلوار:

ــ بروح رياضية يا مرقص ومن غري زعل ..العقلية األرثوذوكسية يف
مرص عقلية سلفية يف تكوينها.
أحدهم راف ًعا احلرج عن نامق:
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ــ أنا مسيحي وأشهد بذلك.
مرقص ِ
مرب ًرا:

وخصوصا يف األرياف ويف
ــ طبيعي جدًّ ا ..وضع األقباط يف مرص مؤسف
ً
املناطق الشعبية ..الوضع ٍ
مزر وبرصاحة الكنيسة مش ناقصة ضغوط.
نامق بصدق:

ــ لكن املوضوع ده قديم يا مرقص و ُمعلق وإنت أكيد عارف ..والضغوط
مش عىل الكنيسة لكن الضغوط احلقيقية عىل رعاياها.
كرر مرقص املقولة بعناد:

ــ ال اجتهاد يف نص ..أبونا قال كده.
ــ رد نامق بتلقائية:

ــ تشاهبت العقليات فتطابقت املصطلحات ..الديانات خمتلفة لكن
العقليات واحدة ربام بسبب انتساب األرثوذوكسية للعامل الرشقي.
مرقص بضيق واضح:

ــ ألسباب كترية جدًّ ا يا نامق.

نامق بود:

ــ املهم إنك ماتزعلش من كالمي.
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اً
مبادل هلجة الود بمثيل هلا:
مرقص

ــ أنا متأكد من صدق نواياك وبراءتك التامة من أي تعصب لكن
صدقني املوضوع ده حتديدً ا أعقد بكثري مما تتخيل.
نامق بلهجة تفيض بالقناعة:

ــ بصفة عامة أنا مقتنع متا ًما إن القبطية األرثوذوكسية حتتاج إىل جتديد..
إىل الهوت التحرير.
مرقص باسماً :
ــ أنت حامل.
نامق ناف ًيا:

ــ أحيانًا أشعر إين واقعي أكثر من الالزم عىل عكس االهتام الدائم بغري
كده ،والهوت التحرير مش حلم ده حقيقة ونجح.
مرقص بلهجة املـُطلع:

ــ الكالم ده يف أمريكا الالتينية مش يف مرص وال يف الرشق يا صديقي.

نامق بقناعة راسخة يف عقله ويقني قابع يف صدره:

ــ الفقه اإلسالمي حمتاج يتحرر ُهوه اآلخر...
اندفع أحد احلارضين مستفهماً :
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ــ ممكن لو سمحتم توضحوا لنا إيه هوه الهوت التحرير؟
ضحك مرقص ضحكة بسيطة:

ــ معاك حق ..املوضوع بالفعل حمتاج توضيح وتأريخ...

بس ًطا املصطلح للحارضين
وبحركة ال إرادية اعتدل مرقص يف جلسته ُم ِّ
ُم ً
تخذا من أحد أشهر املواقع القبطية ثقة مرجعية لرشحه:

ــ الهوت التحرير((( هيتم بالوضع االجتامعي لإلنسان ،هدفه حترير
وأيضا يعمل عىل حترير
املعوزين واملقهورين اقتصاد ًّيا وسياس ًّيا واجتامع ًّياً ،
الكنيسة مما حلق هبا من شوائب وأساليب تسلطية ،الهوت التحرير جيعل
اإلنسان هو املحور ،وليس النص ،وبتحويل املركزية لإلنسان يصبح كل
تؤول لصالح
يشء قابلاً للتفاوض واحلوار ،حتى نصوص الكتاب املقدَّ س َّ
الفقراء واملظلومني.

الهوت التحرير الهوت نبوي أي يقوم بعمل األنبياء الذين كبتوا الظلم،
وأنه حيمل يف داخله اإلعالن اإلهلي فيقول :الهوت التحرير الهوت نبوي،
فالنبوءة هي أن يرى النبي الواقع ،ويتخذ القرارات العملية ملواجهته ،فالهوت
التحرير _من هذا املنطلق_ حيمل املسئولية النبوية للتاريخ ،وبالتايل للمجتمع
ككل ..وملا كان الهوت التحرير يدعو إىل حترير املظلوم والفقري ،ليسرتد
اإلنسان إنسانيته ،فإن حترير املظلوم يتضمن يف داخله إعالنًا إهل ًّيا.
((( التعريف والرشح من موقع :موقع األنبا تكال هيامنوت – بترصف.
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ك�ما أن الهوت التحري��ر ُيعرب عن الفعل االجتامع��ي Social Action

وليس اخلدمة االجتامعي��ة  Social Serviceفالفعل االجتامعي هو التأثري
يف الواقع إلصالح حال الفقراء ،وهو وقوف الكنيس��ة بجوار املطحونني
وتوعيتهم لتحقيق حريتهم ،واالعتامد عىل ذواهتم ،واس�ترداد إنسانيتهم
السليبة ،فهو يبحث عن عالج أسباب املشكلة.

والهوت التحرير هو نتاج التلقيح الفكري بني الكثلكة واملاركسية،
وهو تفاعل بني املاركسية والكاثوليكية إلقامة الفردوس عىل األرض ،هكذا
كان بروز الهوت التحرير سبا ًقا يف أمريكا الالتينية بسبب التفاعل احلقيقي
بني احلركات االجتامعية املاركسية واالشرتاكية وبني الكنيسة الكاثوليكية،
وهذا مفقود يف بعض مناطق العامل رغم وجود مشكلة الفقر ..وكان من
نجاحات الهوت التحرير هذا التقارب الذي أدخل القضية االجتامعية
إىل قلب االهتامم الديني .ويمكن تعميم القول اآلن بأن فكرة الهوت
التحرير هي باختصار جعل الدين أكثر اهتام ًما باإلنسان وباملجتمع ،وهو
حياول القيام بمهمة مزدوجة تبرش بالفردوس يف األرض ويف السامء وال
تؤجل سعادة اإلنسان.
وأول من استخدم تعبري الهوت التحرير هو الالهويت جوستافو جوتيرييز
سنة  1967يف حمارضته التي ألقاها يف مونرتيال ،ثم حمارضته التي ألقاها
وبرر جوتيرييز موقفه من صبغ
يف بريو سنة  ،1968خالل مؤمتر ميدللنيَّ ،
حترير اإلنسان بصفة الالهوت بأن الالهوت ليس جمرد معرفة نظرية ،بل
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هو موقف عميل وأن الالهوت يتجه إىل واقع اإلنسان ،ولذلك عندما
نبحث يف علم املسيح جيب أن ننطلق من األرض أي من صفة السيد
املسيح اإلنسانية ،ووضعه البرشي ،وتضامنه مع الفقراء ،وال ننطلق من
السامء ،أي من صفة السيد املسيح اإلهلية ،ولذلك عىل الكاهن أن يتضامن
مع الضعفاء ،وال ينحاز لألقوياء ،وأن اهلدف من البشارة باإلنجيل ليست
العقيدة فحسب ،بل تغيري الوضع االجتامعي لإلنسان ،وأن احلياة املسيحية
تنبع من األرض وليست من السامء.
ملست هذه النقطة تالفيف عقل نامق املغرم بفكرة االتصال وعدم
االنفصال عن الواقع.
واستمر مرقص يف إيضاحه:

ــ والسؤال :ملاذا دعوا حترير اإلنسان الهوتًا؟

تتلخص اإلجابة يف ارتباطه سياس ًّيا بتحرير اإلنسان من العبودية والقهر
أرص مفكرو هذا التوجه عىل لفظ "الالهوت" فالالهويت
والتخلف ،هلذا َّ
يدرس مسرية اهلل املتحققة يف الزمان واملكان ،كام يدرس سلوك البرش يف
إطار الزمان واملكان نفسهام ،ليعرف مدى تطابقهام مع قصد اهلل اخلاليص.
كام فرض الواقع نفسه عىل الكنيسة لدرجة أن املجتمع الفاتيكاين الثاين
( )11965 - 1962كان ملتقى للتيارات الالهوتية يف أوروبا ،إذ وجد الالهوت
نفسه أمام تساؤالت إيامنية من نوع جديد فرضتها االكتشافات العلمية
احلديثة واملجتمعات الصناعية.
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ومن وجهة نظر دعاة الهوت التحرير فإن الالهوت يبدأ من واقع
وأيضا حتريره من الظلم
اإلنسان ويبحث عن حتريره من الظلم االجتامعيً ،
الروحي أي من سلطان اإلكلريوس ،فعلم الالهوت يبدأ عادة من الوحي
إىل الواقع .أما الهوت التحرير فهو يبدأ من الواقع إىل الوحي ويرى بعضهم
أن مصداقية الالهوت تتحقق يف مطابقتها للواقع وملا كان علم الالهوت
يرتبط بالواقع ،فهو الهوت يمكن أن يكون حمل ًّيا ،فالواقع يف أمريكا الالتينية
هو الذي نبع منه الهوت التحرير ،هذا الواقع قد يتفق مع واقع آخر يف
موقع آخر ..ولذا فإن األفارقة يمكنهم أن يكتبوا الهوت التحرير من
واقع إفريقيا ..بل جيوز أن يشكل علم الالهوت نظرية أو يتبنى ويناقش
قضية معينة ..فالسود يف أمريكا ،يف سبيل دفاعهم عن حريتهم ،ربطوا علم
الهوت التحرير بقضيتهم ،واملرأة يف دفاعها عن حريتها يف املجتمعات
الرشقية أنشأت الهوت حترير املرأة ..علم الالهوت التحريري مل يبدأ
من الوحي ،لكنه بدأ من الواقع االجتامعي والسيايس للمجتمع والبيئة..
وحيث أن الهوت التحرير ،واقعي ،فهو يرتبط باإلنسان وباإلنسانية .إنه
الهوت اإلنسانية ..إن الهوت التحرير ليس الهوتًا ينتظر املستقبل ،لكنه
حيدد العمل املبارش واحلارض ..فالهوت التحرير من هذا املنطلق ،الهوت
عمل يف مواجهة الواقع األليم للبرشية.
والهوت التحرير من هذا املنطلق ،هو الالهوت األول من نوعه يف
تاريخ الفكر الالهويت الذي يعتمد عىل الواقع التارخيي ..الهوت يدعو إىل
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العمل ألجل املطحونني واهلامشيني من املجتمع البرشي ،والدعوة حتمل
قيام املجتمع الكنيس بكل ما يمكن عمله لتحرير املطحونني ،ليكونوا
مستقلني ،هلم سيادة عىل ذواهتم ،دون اعتامد عىل الغري..

الهوت التحرير ليس جمرد دعوة للتحليل العقالين فحسب ،بل دعوة
للعمل الرعوي واخلدمة ،نابعة من سامع أصوات الفقراء يف كل عرص،
ومن هنا نرى أن الهوت التحرير ،الهوت عميل ،واقعي ،فهو يرتبط
باملجتمع وظروفه ،ويدعو الكنيسة للقيام بدورها الف َّعال لتطوير املجتمع
لألفضل.
ومتتد املسئولية ،من داخل علم الهوت التحرير ،إىل ما حيدث داخل
التحررية للمطحونني داخل الكنيسة ،تدعو للتحرر من
الكنيسة فالنظرة
ُّ
سلطان اإلكلريوس ،وسيادته ،فالكنائس اختذت هلا أساليب دكتاتورية
سلطوية ،ومتارس نفس العنف ،والسيادة القهرية يف ممارستها لسلطاهتا..
والهوت التحرير يدعو لتحرير املظلومني من أي نوع.

وملا كان الهوت التحرير يرتبط بالواقع ،وبقضايا اإلنسان الفقري واملظلوم،
فإن اإلنسان هو املركز الرئييس هلذا الالهوت والواقع أن الهوت التحرير
يعتمد عىل العلوم اإلنسانية وحيث أن الهوت التحرير الهوت عميل يرتبط
باإلنسان وبالواقع ،لذا فهو الهوت متجدد يطالب باستمرار الدراسة
والتأمل واكتشاف أساليب حترير املظلومني والفقراء.
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ولكن الهوت التحرير ليس الهوتًا أبد ًّيا كام هو احلال يف الالهوت
العقائدي ،بل هو متغري بتغري األزمات يف كل عرص ،ربام هو جزء من
الهوت األزمة  ..Predivamentوأصبحت الدراسات الالهوتية اآلن
تتعرض ملوضوعات العرص باسم الهوت التقدم ،الهوت العدالة ،الهوت
املساواة ،الهوت الوحدة ،الهوت التنمية ،الهوت األمل ،والهوت حقوق
اإلنسان ..إلخ.
تعددت اللقاءات بني نامق ومنار اقرتبا من بعضهام أكثر وأكثر ،ومع
مرور األيام نام اإلعجاب بينهام ..إعجا ًبا عمي ًقا َّ
جذره توحد اجلوهر رغم
اختالفهام يف تسبيب بعض القضايا العامة أو تفسري بعض األحداث..
ولكنه االختالف الذي يبعث عىل احليوية ال النفور أما التوافق بينهام فهو
ذاك التوافق الذي يرسخ للطمأنينة..

توافق بال تطابق ،واختالف بال تناقض ،فكان ذلك وقو ًدا لالستمرار...

وكأن نامق عىل موعد مع القدر مثل قدر والده الذي تزوج من عرق
خمالف ودين خمتلف ..ها هو االبن عىل وشك أن يكرر األمر مع اختالف
طفيف حيث يتزوج الشاب ذو امليول امللكية من فتاة يسارية ،أحبها نامق
وراقت له ،فعندما يبدأ احلوار بينهام اليكاد ينتهي فيستكملونه يف لقاء آخر
مما جعله متمسكًا هبا ..خاطبت داخله ميله الشديد للحوار فهو بحكم
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خصوصا يف الشأن العام،
تكوينه كائن حواري ال يمل النقاش واجلدال
ً
أيضا مثله ...أحب فيها نقاءها ومحاسها ووجهها ذا املالمح الطفولية،
وهي ً
مل ُ
وكثريا ما كان
خيل حوارمها أبدً ا من املزاح بسبب اختالفهام يف اآلراء
ً
حيلو هلا أن تقول له :نامق باشا ..فريد يف جدية مقلدً ا طريقة اليساريني..
الرفيقة منار...

يتحاوران ..خيتلفان ..يفرتقان دون أن يفرتقا...حتى قالت له ذات مرة:

ــ تتجوزين يا نامق ..تتجوز صحفية يسارية...
نظر إليها حلظة ثم ابتسم.

هي التي طلبت يده للزواج ..شجعها عىل ذلك أفكاره املتحررة من
وأيضا طبيعتها املتمردة وعقليتها الوثابة ،وكراهيتها
حظرية العادات والتقاليدً ،
وأيضا اختالفه ..مل
للموروث العتيق ..أحبته ،أحبت فيه صدقه ورصاحته ً
تكن ترى فيه تلك التهمة اللصيقة به دو ًما ...النمطية ..صحيح أنه نمطي يف
املظهر ولكن ليس يف اجلوهر ،أو ربام بسبب طبيعتها التي جعلت أغلبية من
تقابلهم متشاهبني يف األفكار ويف املالبس التي يتعمدون أن تكون مهلهلة،
ٍ
خمتلف بالنسبة
متفاخرين بذلك ومتباهني حتى ظهر نامق يف حياهتا كنسق
متناقضا مع طبيعتها ،ذلك االختالف
هلا ،هو خمتلف مع أفكارها ولكنه ليس
ً
الذي ُيثري احلياة ويصوهنا من براثن امللل والروتني ..أو ربام ليس كل ما
سبق بل هي األرواح التي تقابلت فتالقت ،مل َ
ختش من اإلحراج أو أن
عرف املجتمع تلك
يظن هبا ظن السوء ،فلم يكن األمر سابقة من نوعهاَ ..
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النوعية من املبادرات الراقية ...جرى أغلبيتها عىل استحياء هر ًبا من سطوة
العفن املعشش يف الرؤوس ..أن تطلب (هي) الزواج من (هو) ...ومل ال؟
أليس من حق األنثى أن ختتار رشيك حياهتا كحق ٍ
مواز حلق الذكر؟ كانت
تسأل نفسها دو ًما ملاذا يقترص حق االختيارعىل الرجل ويكون حق األنثى
مقصورا عىل القبول أو الرفض؟ ماذا لو قابلت إحداهن من ترى
فقط
ً
زوجا مناس ًبا هلا ،واألقسى من ذلك ماذا لو عثر أحدهم عىل شخص
فيه ً
زوجا ألخته أو ابنته ،مل ال يكون من حقه أن يدعوه للزواج هبا؟
يصلح ً
أمل يفعلها نبي اهلل شعيب مع نبي اهلل موسى!
طلبت منه الزواج ومل خيب ظنها فيه وال رد فعله ..تقبل األمر وتفهمه..
أثبت هلا يف حلظة أنه نمطي يف القميص والبنطلون فقط.

وعندما فاحتت أخاها عصام هبذه الرغبة غلبته كيمياء الذكورة وضاق
نظرا ملعرفته الوثيقة
برهة بام أقدمت عليه أخته ،ثم تقبل األمر بعد ذلك ً
هبا وبطبيعة أفكارها وأفكار من تصادقهم ،ومل يأخذ املوضوع منه أكثر
من ثالثة أيام للتقيص عن نامق وعن عمله وحمل سكنه وكانت النتيجة
لصاحله ،فـعمله ذو صفة يف مصنع ُمشهر منذ سنوات ،والسكن يف حي
عتيق ،ما يشف عن أصل رفيع مل يكذب حينام أخربهم عنه مما طمأن
قلب األخ عىل أخته ،وخابت ظنونه يف أن تتزوج من معارض تطارده
كثريا ما يدافع عن
أجهزة األمن ،بل ها هي تُقدم عىل الزواج من شخص ً
وكثريا ما تضاحكا هو ونامق
كثريا كضابط،
ً
احلكومات وقد أسعده هذا ً
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عىل هذا املوضوع ،أما والدهتا ففرحت باألمر كأي أم ،وألول مرة يذهب
نامق إىل مقر البنك لكي يقوم بفك شهادات االستثامر التي تركها له والده
فقد حان حينها تغطية لتكاليف زواجه.

تم زواجهام يف يرس وسهولة تامة بد ًءا من الشبكة التي مل تكن بناء عىل
رغبة من منار أكثر من جمرد دبلتني ،فعلها نامق ووضع دبلة ذهبية مثل أبيه
الذي ظل يضع دبلة زواجه الذهبية حتى وافته املنية رغم أنف املجتمع
وأخريا بحفل الزفاف يف
مرورا بعقد القران
الذي تغريت معايري ُه(((...
ً
ً
إحدى القاعات التي أمست منترشة بكثرة يف اآلونة األخرية.

امتألت القاعة باألقارب من جهة منار ومل حيرض لنامق من أقارب سوى
يتبق له من أحد بعد أن هاجر اجلميع من أرسته منذ زمن ليس
شامل ،فلم َ
احرتازا من وجود رضوى والتي ربام يكون
بالقصري ،فحرض دون زوجته
ً
نامق قد دعاها إىل حفل الزفاف ،فجاء التعويض باألصدقاء ....كانت
القاعة يف تلك الليلة تضم كل األضداد ...ضباط رشطة أصدقاء عصام...
فنانون وصحفيون أصدقاء منار ...شعراء وأدباء أصدقاء نامق.

أما املفارقة فكانت يف حضور رانيا ليس بصفتها ابنة صاحب املصنع
الذي يعمل فيه العريس ،الذي كان له مبدأ الفصل التام بني احلياة اخلاصة
والعمل حيث كان نامق عىل قناعة تامة بأن كل يشء ُيسمع و ُيرى تتداوله

((( حتى هناية السبعينيات كانت الدبلة ذهبية للطرفني بالفعل ..ثم تبدل احلال بعد ذلك
وصار اخلاطب والزوج بعد ذلك يرتدي دبلة فضية.
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األلسنة أ ًّيا كانت درجة خصوصيته ...شهوة اللسان أقوى ..فمن األفضل
أن تسري العالقة بني حياته اخلاصة وحياته يف العمل يف خطني متوازيني
اليلتقيان أبدً اُ ...مطل ًقا ،ومل خيلف مبدأه ،لذا مل يقم بدعوة أحد من زمالئه
يف العمل إىل حفل زفافه ..املبدأ مبدأ ال استثناء فيه ،أما رانيا فجاءت إىل
احلفل بصفتها إحدى مواطني مقهى البستان ومن الدائرة القريبة منهام،
ومل يكن يف األمر غرابة فقد فكر نامق ومنار بالفعل يف إقامة حفل زفافهام
يف ساحة املقهى ولكن عصام رفض ..رفض بصفته ...ضابط أمن الدولة
رفض ..مل يكن يستطيع أن يمنع أخته أن تذهب إىل املقهى ،وهو الذي
بحكم عمله يعرف ميول رواده ولكنه تزمت وتص َّلب أمام رغبتهام يف
إقامة حفل الزفاف يف حرمه ،كان يعرف أنه إن حدث فلسوف يؤثر عىل
موقفه األديب والرقايب أمام زمالئه ورؤسائه ..وكان عىل حق.
وانتهى احلفل ليبدأ حفل آخر ..حفل ثنائي ال ثالث فيه.

كانت صدمة منار صدمة مضحكة عندما وقف نامق أمامها وهو يرتدي
زي النوم املقدس (البيجاما) ..بدا وكأن ُه خرج للتو من أحد األفالم املرصية
القديمة ،ولكن ما هي إال حلظات حتى انتبهت إىل طبيعة الشخص الذي
سعت هي لالقرتان به ..فقد كان منظره وهو يرتدي تلك البيجاما الكالسيكية
منظرا يبعث عىل الضحك ،أما هي فقد بدت
يف أول ليلة من ليايل زواجه ً
بدرا ببياض برشهتا الناصع يف ثوب حريري شفاف وكأهنا أمرية من أمريات
ً
متناقضا متا ًما.
أفالم والت ديزين ،كان املشهد يبدو
ً
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ومثلام هو معتاد ومتعارف عليه ال بد من حوار قبل أن تبدأ امللحمة
احلتمية يف تلك الليلة التي مل جيد املجتمع هلا اسماً غري هذا االسم السوقي..
الدخلة.
بادرها قائلاً :

ــ أنا عارف إليل بيدور يف ذهنك لكن صدقيني ،كان الزم البيجاما
دي الليلة؟
ردت وهي حتاول تقليده:

ــ طب ًعا ألن البيجاما هيه الزي املعياري للنوم.
ابتسم لدعابتها واقرتب منها قليلاً :

ــ وعد ..مش أكرت من جمرد وعد قطعته عىل نفيس ،باختصار ،أمي
هيه إليل خيطتها يل وقالت يل :إبقى إلبسها يف ليلة دخلتك ..وكانت آخر
حاجة تفصلها يل..
أجابت :عندي إحساس إن البيجامة بتتعارض مع الدبلة الدهب إليل
إنت البسها.

أجاهبا :أقر وأعرتف أمام زوجتي احلبيبة أنني ال أخلو من التناقض...

ــ عىل العموم البيجاما مش غريبة عىل طبيعتك يا نامق أنا حبيتك
رغم...
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قاطعها ُمكملاً كالمها ...عىل فكرة صحيح أنا نمطي لكن نمطي
متحرر.
ضحكت ضحكة صافية:

ــ نمطية متحررة...

قال يف جدية غلبتها روح املرح:

ــ البيجاما دي بقى ليها ميزة مهمة جدًّ ا ..أفضل قامش ممكن اإلنسان
يمسح بيه عدسات نظارته الطبية هي ظهر قامش البيجاما الكستور.
منار ضاحكة:

ــ بيجاما كستور ...ياااه ..أنا آخر مرة سمعت كلمة كستور دي كانت
من ماما وكنت وقتها آااااد كده.
نظر إليها وأردف يف خبث..

ــ لكن عىل فكرة موضوع النمطية ده غري مؤثر ...الكستور هو املؤثر..
حتى اسأيل ماما.

ابتسمت منار يف خجل عندما انتبهت ملرامه ،وما هي إال حلظات حتى
ذابا م ًعا يف جلة املشاعر ،تبادال القبالت اهلادئة ورسعان ما حتولت إىل
أحضان حممومة تغلفها تنهدات طبيعية ،وما لبث أن رحل إىل أسفلها
ينهل من عسيلة رشخها هنلاً .
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كانت مهنة الطب بالنسبة إىل مرقص أكثر من جمرد مهنة يمتهنها ،كان
يامرسها باحرتام ...احرتام يليق بقدرها الذي كان البسطاء قديماً يصفون
صاحبها بأنه "حكيم" ،وإنه لوصف ُيغني عن البيان ،ورث حب املهنة
عن جده الذي كان له أكرب األثر عليه ،مل يكن مرقص حيب املهنة وحيرتمها
فقط بل يشعر بالغرية عليها وعىل ما أصاهبا من عطن ،ذلك العطن الذي
أيضا املرىض...يكاد يتميز من الغيظ
كام أصاب أرباهبا من األطباء أصاب ً
قياسا بمعايري والدته التي كانت ترص وهو
مقارنة بام صار إليه حال املرىض ً
صغري أن يقوم بتغيري مالبسه الداخلية قبل الذهاب إىل الطبيب وعندما
اعرتاضا عىل إرصارها:
ُيبدي
ً
لسه مستحمي.
ــ يا ماما اهلدوم لسه نضيفة ،ده أنا ّ

يتذكرها وهي ترفع سبابتها أمام وجهه يف رصامة:

ــ علشان ملا الدكتور يكشف عليك.

ال يزال مرقص يتذكر وقوف املمرضة حلظة دخول الطبيب إىل العيادة
احرتا ًما له ،وال تزال مهابة وجالل حجرة الكشف شاخصة يف ذاكرته مل
تربحها.

كانت غرية مرقص عىل مهنة الطب غرية صادقة وعميقة ،مليئة بالشجن
املمزوج باألمل ..لكنه مل ُ
يك يدري ما الذي يف استطاعته أن يفعله واألطباء
أنفسهم حيتاجون إىل إعادة تأهيل مهني وأخالقي ..ماذا يمكن أن يفعل
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لكي يصوهنا وحيفظها من املدَّ عني واملتطفلني الذين تفشوا يف عاملها ،هم
صحيح أطباء بحكم شهادهتم الرسمية ولكنهم ليسوا كذلك باملامرسة
وهلذا كان مرقص يكره نقابته ،يراها جمرد مؤسسة حلامية األطباء الفاشلني،
كثريا ما عارص ورأى نرصة النقابة لطبيب مهمل أو جماملتها لطبيب مستغل
ً
شهريا ،مارس مرقص الطب كرسالة وليس كمهنة كام
خصوصا إن كان
ً
ً
علمه جده ،ظل دائم االهتامم بعمله إىل أقىص حد مما جعله موضع ترحيب
وخصوصا تلك املستشفيات امللحقة بالكنائس..
من كثري من املستشفيات
ً
فام إن يبارش عمله يف إحدى العيادات حتى يذيع صيته يف املنطقة التي
تقع الكنيسة يف زمامها وما هي إال أسابيع حتى متتلئ عيادته باملرىض
بسبب أمانته التي حيسها مرضاه نتيجة عدم الدخول هبم يف متاهات العالج
املعروفة عن كثري من األطباء الذين ُيقدمون عىل طلب األشعة والتحاليل
الواحدة تلو األخرى كمعيار للجدية يف العالج ولكنه يف احلقيقة ليس
أكثر من عملية رسقة مقنعة واجتار بمرىض ال حول هلم وال طول ..مل يكن
يفرق يف االهتامم بني مريض مسلم أو مسيحي ،العكس هو ما كان حيدث
فحدث ذات مرة أن رفض أحد املستوصفات التابع إلحدى اجلمعيات
اخلريية امللحقة بأحد املساجد أن يعمل لدهيم ألنه مسيحي ،فآثر عدم
تكرار املحاولة مكتف ًيا بعمله الصباحي يف أحد املستشفيات احلكومية ويف
املساء يف أحد املستشفيات امللحقة بإحدى الكنائس واملفارقة أنه الحظ
أن أغلبية املرىض يف كثري من األيام يف ذلك املستشفى الكنيس أو ذاك من
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املسلمني ،يعرفهم بحكم أسامئهم التي يتحتم كتابتها لرصف الدواء إذا
ذكورا ،أما اإلناث فلم يكن حيتاج إىل معرفة االسم ألن الكثريات
كانوا
ً
منهن إما حمجبات أو منقبات ،وحدث ذات مرة أن جترأ وسأل أحد مرضاه
بعد أن توسم فيه شي ًئا من الطيبة عن سبب تفضيل كثري من املسلمني
الذهاب للعيادات امللحقة بالكنائس فإذا باملريض جييبه بعفوية ليست
غريبة عىل مظهره البسيط:
ــ علشان الدكاترة املسيحيني شاطرين.

ورغم حبه الشديد ملهنته فإنه مل يكن مندجمًا مع زمالئه ،فالزمالء عنده مثل
اجلريان ،بالنسبة له جمرد أشخاص يف حياته ليس أكثر ،سواء كانوا مسلمني
أو مسيحيني ال فرق ..مل يكن أنان ًّيا ولكنه كان أنو ًّيا ،ساعدته هذه األنوية
عىل التفوق الدرايس ،كائن أحادي يميل إىل العالقات الضحلة والتي يمكن
كثريا يف موضوع الزواج،
برتها وإهناؤها يف أي وقت يشاء ،لذا كان يرتدد ً
وخصوصا
أخريا بعد اإلحلاح والضغوط املعتادة من األرسة
ً
ولكنه رضخ ً
اً
وأيضا انقيا ًدا لطبيعته الذكورية التي مل
األم
واستكامل للمظهر االجتامعيً ،
تعرف عىل
يستطع مغالبتها ،عاش مرقص ُجل عمره بال صديق ُمقرب حتى َّ
عرفه بمقهى البستان،
فادي الذي يعمل كمندوب لرشكة أدوية وهو الذي َّ
ثم تقابال أكثر من مرة مصادفة يف الكنيسة أثناء القداس ،وعن طريق فادي
تعرف مرقص عىل مادلني زميلة فادي يف نفس الرشكة التي يعمل هبا ،كان
َّ
مرقص يتمنى أن خيتار عروسه من خارج جدران الكنيسة عىل عكس
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ما ت ِ
ُقد ُم عليه بعض األرس املسيحية التي جتعل من مناسبات األعياد فرصة
للتعارف بغرض التزاوج ..يشء يف داخل مرقص كان يرفض هذا األمر،
وحدث ما متناه حني رأى مادلني عندما استدعت ظروف عملها أن تكون
بزمالة فادي يف مأمورية عمل هلام يف املستشفى الكنيس الذي يعمل به مرقص
يف الفرتة املسائية ،فتاة مليحة يف منتصف العرشينيات من عمرها ،حاصلة
عىل بكالوريوس العلوم ..وما هي إال أيام أعقبتها شهور حتى تزوجا عىل
عهد أن ما مجعه اهلل اليفرقه إنسان..
بعد مرور عدة أسابيع قرر مرقص أن يذهب إىل البستان ،فلم يكن
قد ذهب إليه منذ زفافه ،مل يود مرقص أن يصطحب مادلني معه ..يشء
وخصوصا
داخله يرفض مزج حياته اخلاصة بحياته مع أصدقاء املقهى
ً
كثريا من رواده بل يقرص حضوره عىل جمموعة صغرية من
أنه ال خيالط ً
توسم فيهم أهنم يصلحون أن يقيض معهم بعض الوقت ولو
األشخاص َّ
عىل فرتات متباعدة كلام سنحت له ظروف عمله بذلك من ناحية أو راق
له مزاج يف أن يذهب من ناحية أخرى ،ولذا رأى أنه من األفضل أال ُيدخل
يعج بآراء وحرية يف احلديث واألفكار ما
زوجته معه يف هذا العامل الذي ُّ
يتعارض مع شخصيته املتحفظة ..تلقى مرقص التهاين عىل زواجه من
اجلميع دون استثناء وبطبيعة احلال مل ُ
خيل األمر من الدعابات املعتادة يف
هذا الشأن ،وتقبلها عىل مضض دون أن ُيظهر ذلك..
بادر أحدهم قائلاً :
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ــ مفيش فايدة ..ال أمل يف هذا البلد.

رانيا معرتضة:

ــ إنت بتقول إيه ..إنت يف غيبوبة يا ابني ...البلد بتغيل.
رد أحدهم:

ــ ده صحيح فعلاً  ..احلراك املوجود حقيقي غري مفتعل ..صحيح
املؤسسات ساكنة ،لكن بطن املجتمع بتتحرك.
ع َّقب كريم:

ــ مؤسسات ونقابات فاشلة.
رد عامد سعدان:

ــ معذور ..إليل جرى لك مش بسيط..

أضاف كريم:

ــ أطباء عايزين الـ..

انتبه كريم لوجود مرقص وأنه طبيب ..فاستدرك قائلاً :

ــ اعذرين يا مرقص ..لكن فعلاً الواقع الطبي يف مرص مؤسف ولألسف
النقابة بتحمي اإلمهال.
هوى لدى مرقص الكاره هو اآلخر لنقابته.
لقي رأي كريم ً
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مرقص متفهماً :

ــ آسف عىل إيه يا كريم أنا أؤيدك يف كل كلمة بتقوهلا.
وأكمل كريم:

ــ حلد دلوقتي مش عارفني نجيب حقنا من طبيب قذر ض َّيع حياة أمي
بسبب إمهاله ..بعض املعارف أشاروا علينا إننا نذهب للشكوى يف النقابة..
اكتشفنا إن النقابة بتحمي األطباء مش بتحاسبهم ،أنا شخص ًّيا تأكدت إن
االنتساب ألي نقابة مش ألهنا رشط ملامرسة املهنة ولكن لضامن احلامية من
القانون ...والدليل إن النقابات التي ال منفعة منها مفيش حد بيهتم ال
باالنتساب إليها وال حتى بحضور انتخاباهتا وأشهرها نقابة التشكيليني..
نقابة ال تقدم وال توخر ..هيتموا بيها ليه؟ إلهنم فنانني؟ همُ ه برضه فنانني من
غري انضامم ..التشكيليني مش حمتاجني النقابة لكن هيه إليل حمتاجاهم عىل
عكس النقابات التانية زي املحامني واألطباء واملهندسني وغريها...
مرقص مؤكدً ا كالم كريم:

ــ ده صحيح ..أنا طبيب وأعرتف إن بعض األطباء بال ضمري وإن
كثريا منهم ال تنقصه الكفاءة ولكنهم يفتقدون األمانة يف العالج ،ده غري
ً
إن أغلبية املستشفيات اخلاصة وربام ال يوجد استثناء ما هي إال دكاكني
الستغالل املرىض واستنزافهم.
آخر بمرارة:
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ــ ده غري النصابني بتوع عيادات عالج العقم واإلنجاب.
مرقص مؤكدً ا:

ــ املوضوع ده حتديدً ا ميلء بالفساد واالستغالل بصورة ال يمكن ختيلها،
ده غري أطباء الفضائيات ..وكله حتت سمع وبرص نقابة األطباء.
عامد وكأنه وجد ضالته يف طبيعة موضوع احلوار...

ــ العزف عىل وتر فشل النقابات ممكن جييب نتيجة يف تثوير اجلامهري.
كريم بِتم ٍّن:

ــ أمتنى إنه ييجي يوم يتم فيه السامح لألطباء األجانب بالعمل يف
مرص..
مرقص ضاحكًا:

ــ ليه كده بس يا كريم مش للدرجة دي.
كريم بمرارة:

ــ للدرجة دي وأكرت ..دي الطريقة الوحيدة إليل ممكن تضع كل يشء
يف نصابه وتفضح املستوى العلمي لألطباء يف مرص..
التامسا العذر لكريم:
مكررا
مرقص
ً
ً

ــ صدقني أطباء مرص ال تنقصهم الكفاءة ولكني أعرتف إن بتنقصهم
األمانة عىل املرىض.
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كريم بال حرج:

ــ سيان ..املهم ال بد من دخول متغري خارجي يكون أقوى من املنظومة
احلالية ،الوضع احلايل عيص عىل التغيري بالعوامل العادية أو بأي عامل داخيل
فقط ،احلل اجلذري هو املنافسة مع ُمتغري خارجي من خارج املنظومة ،هو
ده احلل احلقيقي لعالج األطباء ..األطباء أنفسهم حمتاجني عالج مهني
وأخالقي..
ضحك مرقص للمفارقة يف تشبيه كريم ولكن ما لبث أن وجم عندما
أكمل كريم حديثه يف حدة...
ــ لو تم السامح لألطباء األجانب بفتح عيادات يف مرص وقتها أطباء
البلد دي حيعرفوا مدى االنحدار يف مستواهم العلمي ...املستوى الذي
أصبح ال خيتلف كتري عن مستوى حالقني الصحة(((.

((( حالقني الصحة :كان بعض من يمتهن مهنة احلالقة فيام مىض يامرس العالج الطبي مثل
إجراء عمليات اخلتان لألطفال الذكور وتطهري اجلروح وغري ذلك ،أما عن سبب احتكار
احلالقني حتديدً ا ،دون غريهم من أصحاب املهن األخرى ،هلذه الصفة فهو أنه كان يف العصور
مسموحا إال للحالقني فقط أن حيملوا شفرات والتي كانت تُعد بمثابة سالح
السالفة مل يكن
ً
ممنوع محله بحكم القانون إال للجنود النظاميني ،دون أن يعترب ذلك خمال ًفا للقانون حيث أهنا
بطبيعة احلال أداة رضورية ملامرسة عملهم ،ورويدً ا رويدً ا صاروا يقومون ببعض العمليات
الطبية اعتام ًدا عىل ما حيملونه من أدوات تتيح هلم ممارسة بعض أنواع اجلراحة البسيطة.
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شعر مرقص بيشء من اإلهانة من التشبيه ،ولكن ما يراه مرقص نفسه
من بالدة كثري من األطباء والغرور والتعايل عىل املرىض كان كفيلاً بالتامس
العذر لكريم.
وأكمل كريم:

ــ مهنة سايبة ونقابة متبلدة ...ده غري فوىض األلقاب ،يف اخلارج تتحدد
األلقاب وف ًقا للتخصص..

طبيب األسنان يوصف  ،dentistاجلراح لقبه  ،surgeonالصيديل صفته
 ،pharmacistالدكتور اجلامعي حيصل عىل لقب  ،professorطبيب العالج
الطبيعي يوصف بـ .Physiotherapist

كان نامق يستمع إىل هذا احلديث وهو صامت متا ًما ..أكثر ما لفت
انتباهه هو مقولة كريم" :ال بد من دخول متغري خارجي يكون أقوى من
املنظومة احلاليةُ ،هوه ده احلل اجلذري ،الوضع احلايل عيص عن التغيري
بالعوامل العادية أو بأي عامل داخيل فقط"..

رشد نامق ببرصه ..املشكلة إ ًذا ال ختصه وحده يف العمل ..املشكلة
أعقد وأكثر اتسا ًعا بكثري ...ال بد من وجود متغري خارجي ..قوة حقيقية،
تذكر نامق مقولة قالتها يو ًما ما ا ُملدرسة يف حصة التاريخ :احلملة الفرنسية
كانت سالح ذو حدين.
سالحا ذا حدين ..هي احتالل ولكنها
كانت احلملة الفرنسية بالفعل
ً
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تُصنف كحتمية من حتميات التاريخ ...فالنور ال ينبلج إال مع اشتداد
الظالم ..من واقع مظلم يموج بالتخلف جاء الفرنساوية بالنور ..رغم
كل يشء ورغم كل املآيس التي ارتكبتها تلك احلملة يف أهايل املحروسة
نورا ..إهنا ا ُملتغري اخلارجي القابع يف أضابري التاريخ
فإهنا كانت عىل مرص ً
تفوه به كريم دون أن يعي..
والذي َّ
ــ إنه النور األبيض القادم من خلف بحره..

جاء نابليون إىل مرص ..غاز ًيا ..حمتلاًّ  ..ال شك ،ولكن ما فعله بمرص
كان غري قليل..
مل ُيسقط نظا ًما فحسب ،ولكنه أسقط املنظومة ،رضب القديم يف مقتل
فانبلج اجلديد مولو ًدا يصيح ِ
فر ًحا.
وأرخ ِصد ًقا دون قصد..
ما قاله كريم صحيح ،شخص كريم احلال ّ

كرها ُمرغماً وهذا هو الفرق
الرشق ال يعرف التغيري وال يعرتف به إال ُم ً
إجبارا ..يسبق بخطوة
اختيارا ال
بني أهل الرشق وبني األبيض الذي ُيغري
ً
ً
لذا خيتار التوقيت وحيدد الثمن ألنه علم بحكمته أن لكل يشء ثمنًا وأن
احلمقى فقط هم من حيسبون أهنم سوف حيصلون عىل يشء بال ثمن.
رحل نابليون ..تاركًا جمتم ًعا مصدو ًما صدمة اإلفاقة ...ألقى فيه بذرة
ال يزال يقطف ثامرها حتى اليوم ..بذرة النور ...نور أضاء أبصار املرصيني
فرأوا عا ًملا آخر غري الذي عاشوا يف غياهبه سنني عد ًدا.
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جاء األبيض ليح ِ
صحص احلق و ُيسقط األقنعة.
ُ َ

هرب مراد بك وإبراهيم بك ..مل يثبتوا ويدافعوا عن أرضهم وال عن
بالدهم ألهنا ببساطة ليست أرضهم وال وطنهم ولكنها غنيمتهم التي
اغتنموها ...فهربوا وتركوا الشعب...
أهيا التاريخ الكاذب ..املامليك هم االحتالل.

أهيا الواقع الكاذب ...اجلامهري هي االحتالل.
وقال نامق لنفسه..

ــ الوطن من غري دولة قطعة أرض.

جاء الفرنساوية إىل مرص وهي وطن لغري أهلها ..وعندما رحلوا تركوها
وهي دولة لشعبها ..كام كانت يف غابر األزمان.
جاء الفرنساوية ال لينهبوا ولكن لينبهوا املرصيني.
مرص ليست بلد ..مرص هي البلد كام قال نابليون.

يا لألقدار ..جاء اجلد يو ًما إىل مرص جند ًّيا لكي حيارب احلملة التي
يشعر جتاهها حفيده اآلن بالعرفان.

ترى أهي ثقافة االعرتاف والتي اخرتقت أدبياهتا هذه املرة ذهن نامق
هزاع ،فراق له ما عصفه هذا السهم من أفكار نزفت دماء من وريد
بسهم َّ
عقله األهبر؟
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أخريا ..قالتها منار يف سعادة عندما أخربها نامق بتمكنه من احلصول
ً
عىل إجازة ملدة أسبوع كام استطاع من خالل أحد عمالء املصنع الذي
يمتلك عدة حمالت لبيع املالبس اجلاهزة يف واحد من أهم شوارع مرسى
مطروح أن حيجز شقة بسعر خرايف يف هذا الوقت من العام...
أخريا يا زوجتي العزيزة ..حأخطفك وأروح بعيد...
ر َّد عليهاً ..

فرحا
مل تكن الفرحة قارصة فقط عىل منار فكاد نامق هو اآلخر يطري ً
ليس فقط بسبب اإلجازة التي حيتاجها أيام احتياج ولكن ألنه شعر يف
قريرته أنه ذاهب لزيارة البحر ..وأي بحر ..البحر الذي جاء من خلفه
يو ًما ما جده األقدم ليستوطن املحروسة.
بحر االختالف دون خالف.

بحر احلضارات ..بحر اجلامل والنقاء ..بحر املدينة واملدنية.

بحر النور.

البحر الذي تقع خلفه أحب بالد اهلل إليه ..اليونان..

وهامها يقفان أمامه يتأمالن أمواجه تتالطم ..وعج ًبا ..الطبيعة مهام
بلغ صخبها ليست مزعجة ...مهام عال صوت األمواج فلهديرها نغم
ولو زقزقرت آالف العصافري فال ضجيج لزقزقتها ،ومهام ه َّبت الرياح
ال يزعج األذن رصيرها.
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وقف أمام شاطئ البحر حاضنًا خرص منار بيده فنظرت إليه باسمة:
ــ أنا عارفة إنك بتحب البحر..

شاخصا ببرصه إىل الطرف اآلخر من الشاطئ..
ر َّد
ً

ــ العامل ميلء بالبحار ..أمحر وأسود ..لكن األبيض خمتلف.
باسمة:

ــ عنرصية...

ناظرا إىل األفق البعيد:
وهو ال يزال ً

ــ أعرتف ..واالعرتاف تطهر..
نظر إليها قائلاً :

ــ قريب مني عايز أقولك حاجة.
ردت يف مكر:

ــ بعد النظرة دي ..يبقى أكيد حاجة مهمة.

جلسا عىل الرمال الدافئة ...احتضنها بإحدى يديه وأمسك الرمال
بقبضتة األخرى ثم رفع ذراعه إىل اهلواء ُمفلتًا حبات الرمال التي سقطت
عمود ًّيا قبل أن تتطاير بفعل اهلواء:
ــ احلكاية طويلة يا منار ...حكاية حضارات بادت وثقافات كانت،
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مل تنقطع أوارص االلتقاء بني شعوب املتوسط عىل مر التاريخ وكانت عمليات
عيل
التثاقف والتالقح احلضاري تتم بكل الوسائل ،تعريف إن كل فرتة تلح َّ
فكرة ،رغبة تراودين من حني آلخر.
ُمتذكرة:

ــ مجاعة البايب والبابيون.

ــ ضحك ..أل حاجة تانية ،نفيس أبني مدينة..

تُشكل منار بيدها جمسماً يف اهلواء يوحي بالتضخم:

ــ مدينة ..مدينة كاملة ..عندهم حق يقولوا عليك مـ ..برتت مجلتها
أحست بتجاوزها يف الكالم فأكمل هو التشبيه الكامن يف نيته مجلتها
فقد َّ
املبتورة:
ــ جمنون مش كده.

منار بسؤال بدا وكأنه اعتذار:

أي مدينة؟

مها ...متمن ًيا:
رشد سا ً

ــ هيلينيا ...اسمها مشتق من اسم هيلني ابنة زيوس كبري اآلهلة عند
اليونان ..مدينة تنمو دائر ًّيا ..دائرة صغرية وتتسع أفق ًّيا ..تسبق العشوائية
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بخطوة ...مدينة عبقرية التخطيط ..يمكن الوصول من أي مكان ألي مكان
فيها دون الوقوف يف إشارة مرور واحدة ...استخدام وسائل املواصالت
العامة هي األساس والسيارات اخلاصة االستثناء ...مدينة للفنون واجلامل،
يوضع هبا متاثيل لكل شخصيات حضارة البحر املتوسط ..مدينة عظيمة
تتسع لكل الثقافات واللغات واألعراق واألديان...السيادة فيها للنموذج..
نموذج التعايش والتثاقف.
ثم أكمل برتكيز:

ــ وأهم ما يف املدينة هو الربج.

ُمرددة يف استفهام:
ــ برج؟

موضحا:
ً

ــ برج هائل عظيم البناء ..يقع عىل أعىل ربوة بالقرب من البحر..
ويكون ممُ ًيزا بميزة متفردة.
منار وقد أثارها الفضول:

ــ أي ميزة؟

أجاهبا حا ًملا:

ــ إنه يرى أوروبا بالعني املجردة...
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ــ من يقف أعىل الربج يستطيع أن يرى األنوار األوروبية بالعني املجردة.

ضحكت وقالت متعجبة:

ــ بالعني املجردة ...املرة دي بقى مش حانكسف ...جمنوووووون..

وقبل أن هيم باستكامل الكالم قطع كالمه رنني مفاجئ لتليفونه املحمول..
التقط اجلهاز فرأى كام توقع رقم إدارة املصنع ..وبصورة عفوية قام من
مكانه لريد عىل استفسارات اإلدارة بخصوص بعض األمور املتعلقة بالعمل،
فعادت منار للجلوس أسفل املظلة ،التقطت جهاز اآلي باد من حقيبتها
ورشعت يف القراءة فقد تغري احلال وتبدلت األزمان وبعدما كانت املعرفة
يسريا ،وعىل
عسرية وتتطلب أيا ًما من البحث والتقيص أضحى األمر اآلن ً
ونورا جلست تقرأ:
ً
نفس شاطئ اليم الذي طاملا ألقى طرحه علماً
كان حوض البحر األبيض املتوسطمهد احلضارة العاملية منذ املستوطنات
األوىل التي أقيمت يف عام  9000قبل امليالد يف أرحيا .والبحر األبيض
املتوسط معروف يف اللغة اإلنجليزية واللغات ذات األصل الالتيني بأنه
البحر الذي "يتوسط األرايض" ،وأطلقت عليه العديد من التسميات:
بحرنا بالنسبة للرومان ،والبحر األبيض بالنسبة لألتراك ،والبحر الكبري
بالنسبة لليهود ،والبحر املتوسط بالنسبة لألملان ،وثمة احتامل أن قدماء
املرصيني أسموه األخرض الكبري.
دورا رئيس ًّيا يف االتصاالت بني الشعوب حوله ،وحال
أدى البحر املتوسط ً
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دون وقوع اشتباكات بني الشعوب ذات املصالح املختلفة من أجزاء خمتلفة
للحوض .وتوضح خريطة العامل املوقع والشكل الفريد لألبيض املتوسط
وجزره وخلجانه ومضايقه خيلق
فال يوجد مثيل حلوضه يف العامل ،فشكله ُ
بحرا مغل ًقا،
وسائل لربط الشعوب التي تعيش حوله ،ويبدو كام لو كان ً
ولكنه يوفر طرق النقل الرئيسية بني الرشق والغرب.
وكانت مكتبة اإلس��كندرية القديمة يف مرص منذ إنش��ائها يف عام 300

قبل املي�لاد ،واحدة من أكرب وأهم املكتبات يف العامل القديم .كام نش��أت
أساس��ا عىل
التطورات الفكرية األوىل يف رشق البحر املتوس��ط ،وركزت ً
الفلس��فة وأتيح��ت للن��اس حول األبيض املتوس��طف��رص ال حدود هلا
اللتق��اء الثقاف��ات املختلفة والتعرف عىل العامل ،وأف�ضى هذا االلتقاء إىل
ظهور فالسفة قدموا مسامهات كبرية يف التطور الفكري .وكان من بينهم
تاليس وأناكسيمنديس ،وفيثاغورس ،وزينوفينس ،وديوجني من أبولو،
وأبقراط ،وس��قراط ،وأفالطون ،وأرس��طو (القرون السادس واخلامس
والرابع قبل امليالد) .وبني عامي  622و750م ،وظلت األندلس يف أيبرييا
واملغرب مركزين ثقافيني لعدة قرون ومن القرن الثامن حتى القرن اخلامس
عرش ،وكان لكثري من الفالسفة أثر ملحوظ عىل تطور الفلسفة يف املنطقة،
ومن بينهم جابر بن حيان ،والفارايب ،والبريوين ،وابن س��ينا ،وابن رشد،
(((
وجالل الدين الرومي وابن خلدون.
((( بترصف واختصار https://unchronicle.un.org/ar/article
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أهنى مكاملته ونظر إىل منار وهي تقرأ ورشد ببرصه مسرتج ًعا تلك
فكثريا ما حلم وهو مراهق بتحقيق املشهد
الرغبة التي ُيذكره هبا الشاطئ
ً
السينامئي الشهري بني البطل والبطلة حيث املداعبات بني أحضان وقبالت
اً
استكامل ملا كانا يفعاله يف املياه
ثم ما يلبثا أن يتطارحا الغرام عىل الرمال
ولكن بطبيعة احلال كان الواقع أبعد ما يكون عن حتقيق تلك الرغبة الدفينة
فانتبه أن عليه أال يقع يف التناقض وينفصل عن الواقع.
نظرت إليه وابتسمت وكأهنا قرأت ما يدور يف ذهنه قائلة له:

ــ الناس كلها فاكراك مؤدب أنا الوحيدة إليل عارفة احلقيقة.

ر َّد بحنان:

ــ مفيش غريك يا منار.
أجابته بصدق:

ــ مفيش غريك يا نامق.

وما هي إال حلظات حتى التقيا عىل غرام أعمق بكثري مما كان يسمح
به التطارح عىل الرمال كام كان حيلم.
مر األسبوع رسي ًعا ..وعاد إىل الواقع وصاح اجلرس ُمعلنًا بدء فرتة
االسرتاحة اليومية ،صعد نامق من املخزن الذي يقبع أسفل املصنع إىل
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مكان اسرتاحة اإلداريني وما هي إال حلظات حتى جاء عيد من عنرب
املاكينات فإذا بإحدى زميالهتم تبادر قائلة:
ــ إعملوا معروف بالش نقار أنا مصدعة.
ضحك عيد وقال:

ــ إنت عىل طول مصدعة يا داليا.

داليا وعىل وجهها عالمات احلزن:

ــ أل بجد ..كفاية إليل أنا فيه.
عيد متعج ًبا:

مالك يا داليا ..مش عادتك ..أنا حتى مالحظ إن بقى لك كام يوم
كالمك قليل عىل غري العادة وكامن هادية كده وساكتة ..إيه األدب ده
كله ...من إمتى؟

ابتسم نامق ومل يعقب فقد أخذ عىل نفسه عهدً ا بأال يتعامل مع داليا إال
فيام خيص شئون العمل فقط بسبب لساهنا الذي مل يستسغ ما خيرج منه من
ألفاظ وعىل الرغم من أن داليا كانت تعرف هذا فإهنا قالت له:
ــ افتكرتك إمبارح يا سقراط املنطقة.

نامق يف قلق:
خريا.
ــ ً
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يف هلجة مل تستطع ُمداراة رنة احلزن فيها:
ــ أختي إطلقت.
نامق مستفهماً :

ــ وأنا إيه عالقتي بطالق أختك يا داليا؟
ُمفرسة:

ــ إطلقت غيايب ..اكتشفنا إن جوزها الندل طلقها غيايب قبل ما يتوىف
ورغم كده عاش معاها فرتة طويلة ِ
وهيه طليقته ...يعني ِهيه دلوقتي ملهاش
أي حقوق زي ما فهمنا من املحامي.
ُم ِ
كر ًرا استفهامه:

ــ برضه أنا مش فاهم إيه عالقتي أنا بطالق أختك سواء كان غيايب
أو حضوري.
وضحة:
ُم ِّ

ــ إفتكرت كالمك ونقارك مع عيد.

التفتت داليا إىل عيد..

ــ الرصاحة نامق عنده حق ..أنا ألول مرة أحس إنه بيفهم..

ابتلع نامق اإلهانة الضمنية يف قول داليا ..ربام بسبب ما حتكيه عن
وأيضا بسبب معرفته املسبقة بنوعية األلفاظ
الطريقة التي ُطلقت هبا أختها ً
154

الأبي�ض يلعب �أول

التي خترج منها تلقائ ًّيا ،ليس معه وحده ولكن مع اجلميع فلم يسلم أحد
من لساهنا.
أكملت دامعة:

ــ فجأة اكتشفت أختي إهنا ُمطلقة ...نامق كان عنده حق َّملا كان بيقولك
عىل رضورة إن الطالق ال جيب أال يقع إال أمام القايض ..مش ُهوه كان
بيقول كده برضه ..وقتها كالمكم إتقطع فجأة ألن وقت الراحة خلص..
إفتكرت اجلملة دي إمبارح.
عيد بال مباالة ليست غريبة عىل عقليته السلفية:

ٍ
قاض
صحيحا بمجرد التلفظ وال يشرتط وقوعه أمام
ــ يقع الطالق
ً
أو شهود.
نامق مستدركًا:

ــ إال إذا...

عيد مستفهماً :
ــ إال إذا إيه؟

نامق هبدوء:

إال إذا اشرتط املتعاقدان ذلك يف عقد القران.
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داليا مستوضحة:

وهل ده ممكن يف الرشع؟ يعني زي ما بيقولوا كده جائز رش ًعا.
نامق واث ًقا:

ــ الزواج عقد ..عقد قران ..ومثله مثل أي عقد يمكن للطرفني وضع
رشوط يتوافقون عليها ...يعني ممكن مثلاً إن الزوجة أو ول َّيها يشرتط توفر
السكن يف مكان معني أو عدم الزواج بأخرى((( وغري ذلك ...وعليه يمكن
لويل األمر أن يشرتط أال يقع الطالق إال أمام القايض ويكون هذا الرشط
نظرا
ملز ًما عقد ًّيا فإذا تلفظ الزوج بلفظ التطليق فإن الطالق ال يقع رش ًعا ً
ملخالفته رش ًطا من الرشوط ا ُملنشئة للعقد.
عيد :ده صحيح ..واستدرك رسي ًعا بجملة احرتازية ..عىل حد علمي.

ــ إنت جاي تقول ده دلوقت بعد أختي ما إطلقت.
ــ ُهوه أنا السبب يعني!

((( فعلها رفاعة الطهطاوي ..ووثيقة تعهده عىل عدم زواجه بأخرى ،وإال تُعد زوجته
األوىل خالصة (طالق) هذه الوثيثة موجودة ومنشورة ونجتزئ منها ما خيدم سياقنا دون
تزوج بزوجة أيا ًما كانت بنت خاله بمجرد العقد
إخالل بجوهر نص الوثيقة ما ييل" ..فإذا َّ
صحيحا ال ُينقض
خالصة بالثالثة وكذلك إذا متتع بجارية ملك يمني ولكن وعدها وعدً ا
ً
وال خيل أهنا ما دامت معه عىل املح َّبة املعهودة مقيمة عىل األمانة واحلفظ لبيتها وألوالدها
وخلدمها وجلوارهيا ساكنة معه يف حمل سكناه لن يتزوج بغريها أصلاً وال يتمتَّع بجوار أصلاً
وال يخُ رجها من عصمته حتى يقيض اهلل ألحدمها بقضاء".
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نامق :ال يا عيد مش إنت السبب ..لكن الضمري اجلمعي ُهوه السبب،
العادات والعرف ورفض التجديد ..واالجتهاد إليل أصبح هتمة.

عيد بعد أن َّ
مط شفتيه :املجتمع متعنت يف األمور دي ..وكامن املؤسسات
وخصوصا إن املوضوع له عالقة
الرسمية ..املوضوع متعدد األبعاد...
ً
باألحوال الشخصية ،الناس بتطمئن للموروث املتواتر ...اطمئنان نفيس
واجتامعي.
نامق مصد ًقا عىل كالم عيد:

وهوه ده ُلب األزمة ..األسبقية للنواقل ال للعواقل أو مقتضيات الواقع..
ُ
أزمة أخت داليا ليست متفردة ..األزمة أعم وأشمل..
عيد :ال أحد جيرب أحد ..إذا كان من رشوط الزواج اإلجياب والقبول..
بسيطة يتفق الطرفان عىل رشوط تُذكر يف عقد الزواج ..عقد القران.
ــ كده تبقى إنت مفصول عن الواقع يا عيد.
ــ بعصبية:

ــ حريتنى معاك يا نامق ..إيه التناقض ده! ننفصل عن الواقع ونفذ
كالمك اَّ
ول نخضع للواقع ونتقبل ما حدث ألخت داليا.
نامق هبدوء:

ــ التفسري يف منتهى البساطة وال تناقض فيه ..هناك بعض األمور
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ال يمكن أن تتم بصورة فردية ..أبرزها عقود الزواج ..ال يمكن ترك بنود
عقود الزواج مفتوحة ال بد من صيانة الدولة حلقوق الطرفني ..الطرفني
عىل فكرة ،مش بس الزوجة..
داليا بأدب شديد وبلهجة بدت غريبة عليها:

وضح والنبي يا نامق.
ــ ّ

عيد :ال حتلفي بغري اهلل.

موضحا:
نامق
ً

ــ عقد القران جيب أن تكون صيغته صيغة رسمية ال مناص منها وإال
ال يتم توثيق العقد أمام اجلهات الرسمية وتكون ِهيه دي وسيلة الضغط
عىل ثقافة جمتمع إحنا كلنا عارفني مواصفاته ..صيغة تلزم الزوج كرشط
وأيضا كرشط منشئ للعقد بأال يقع الطالق إال أمام القايض..
القبول له ً
وإن حدث وتلفظ الزوج بلفظ الطالق فإن الطالق ال يقع رش ًعا وال
وأيضا
قانونًا ألنه بذلك خالف رشط القبول املنصوص عليه يف العقدً ..
كركن من أركان العقد حيث إن هذا الرشط وقع كرشط منشئ للعقد..
عقد القران.
ــ فلندع األمر للتقدير الشخيص لكل حالة ..إنت ليه تطلب اإللزام
للجميع؟

نامق ُمسرتسلاً  :للمرة الثانية ..رجعت تاين لالنفصال عن الواقع ،من
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املستحيل عىل جمتمع تركيبته العامة ما بني ريفية وشعبية أن يضع رشو ًطا يف
موضوع زي ده حتديدً ا ألن من املؤكد إن العقلية الذكورية العامة سرتفضها..
من يقبل أن يتمم زواجه بعروس يشرتط ول ُّيها عليه أي رشوط غري ما هو
متوارث ..إنت يا عيد تعرف جيدً ا قسوة املتوارث وسطوته.
داليا :واحلل يف اإللزام ..أنا كده فهمت صح؟

نامق مؤكدً ا:

ــ صح ..لو أصبح عقد القران الرسمي والوحيد املعرتف به أمام املحاكم
ينص عىل أال يقع الطالق إال أمام القايض ..حينئذ قيض األمر الذي فيه
تستفيان وأصبح املجتمع بكل موروثه أمام أمر واقع ال مهرب منه ..رغم
غباء كثري من العادات والتقاليد يف جمتمعاتنا فإن من ضمن احلسنات هي
وخصوصا يف األحوال الشخصية بسبب
انقياد العامة للجهات الرسمية
ً
وأيضا حلفظ األنساب واحلقوق.
حساسيتها ً
ــ املوضوع يلزمه فتوى.

نامق بأصبعيه :فتوتان ..فتوى من أساطني السلفية وأرباب الفضائيات من
جهة ،وفتوى من اجلهات الرسمية من جهة أخرى ،املوضوع شائك.
وقبل أن هيم عيد باحلديث رصخ اجلرس معلنًا انتهاء فرتة الراحة.

قال نامق لعيد بأسلوب تقريري قبل أن ينرصفا:

ــ ليس كل اخلري يف اتباع من سلف وليس كل الرش يف ابتداع من خلف...
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لكن اخلري كل اخلري يف التعاطي مع الواقع ..مع احلارض ..السلف مل يكونوا
سل ًفا يف أواهنم ،بل كانوا معارصين لزماهنم وأغلبية الفتاوى التي أصبحت
اآلن مراجع يف أمهات الكتب كانت يف احلقيقة فتاوى حديثة يف زماهنا وربام
تكون أثارت لغ ًطا وقتها ..لكن املشكلة دائماً يف (ال) يف وجاهة الرفض
أو ابتغاء األمان فيه.

مل ينجح املقهى يف تغيري يشء يف شخصية مرقص ربام ألنه ذهب إليه
متأخرا بعدما تشكلت شخصيته بالفعل عىل مر السنني ،أو ربام بسبب
ً
طبيعته وطريقة تفكريه أو قد تكون جينات جتري يف عروقه تقاوم التغيري،
سارت حياة مرقص ومادلني بصورة روتينية ،حياة عادية مثل حياة ماليني
األزواج يف مرص ،خيتلفان ،يتشاجران ،حدة مرقص كانت شديدة ..حا ًّدا
يف كل يشء ..مبال ًغا يف كل أمر ...هذا غري ذاتيته الشديدة وفشله الذريع
يف التواصل إنسان ًّيا مع رشيكة حياته ،وقفت طبيعته التي ال تقوى إال عىل
مناقضا جلوهر الزواج وأسسه التي تأسس عليها،
العالقات الضحلة عائ ًقا
ً
املشاركة الوجدانية التي ال تقل يف أمهيتها عن املشاركة اجلسدية ،تأزمت
عالقته بامدلني مع مرور األيام ،نيس أن رغم وداعتها وروحها الداجنة أهنا
يف النهاية إنسان ،د َّبت بينهام املشاحنات ..بدأت بسيطة وعىل فرتات متباعدة
وما لبثت أن كثرت مع الوقت ،يأيت األهل إليهم مرة ملصاحلتهام ويذهبان
إىل الكنيسة مرات لطلب املشورة ،حتى استعصت عالقتهام عىل التوافق
ووصال إىل طريق مسدود ...ومل يكن هناك من حل لتلك العالقة املأزومة
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إال رحيل أحد الطرفني عن املنزل ...فرحلت مادلني إىل بيت أبيها.

شهورا يف بيت أبيها ومل حياول مرقص أن يسأل عنها ..ساعد
ظلت
ً
انشغاله طوال اليوم فضلاً عن طبيعته العنيدة يف جتاهل غياهبا ثم عادت
إىل البيت مرة أخرى بعد إحلاح شديد من أهلها كالعادة ..عادت وهي
غائرا جتاه زوجها الذي مل حياول االتصال هبا أو
حتمل يف نفسها
ً
جرحا ً
شهورا.
اسرتضاءها حني غابت عن املنزل
ً

كثريا ،أصبحت صامتة يف أغلب األوقات ،يف عيوهنا
تغريت مادلني ً
مسحة أمل مل ُي ِعره مرقص يف البداية اهتام ًما ،عزى ذلك إىل أهنا ال زالت
مؤخرا ،ولكن حالتها طالت عام هو
تعاين من آثار األزمة التي مرت هبام
ً
متوقع حتى شعر يف قرارة نفسه بأن يف األمر شي ًئا ما ،بدأ الشك يترسب
اً
مشغول
إىل عقله ،شك تعضده شواهد ،ال يتصل هبا إال وجيد التليفون
وعندما سأهلا ذات مرة عمن كانت حتدثه أجابت بأهنا كانت تتحدث مع
خدمة العمالء ،انتهز وقتًا مناس ًبا وأمسك بجهازها املحمول باح ًثا عن
األرقام الواردة إليه والصادرة عنه ..فوجد أن مجيع األرقام ممُ حاة ..حتول
الشك إىل هاجس واهلاجس إىل وسواس حتى عزم أمره عىل تتبعها.
صباحا كل يوم كاملعتاد ومنه
كان املوضوع بسي ًطا ..يذهب إىل عمله
ً
إىل عمله املسائي ،ويف املوعد الذي تتفق فيه مع رفيقها عىل اللقاء تتصل
بمرقص لسؤاله عن أي يشء وما إن تتيقن من وجوده يف مقر عمله حتى
تذهب إىل من ترافقه.
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ال يوجد يشء يف احلياة أسهل من اصطياد الضعفاء ..هم بطبيعتهم
يكونون ُمهيئني للسقوط ..كانت مادلني ونتيجة تأزم عالقتها بمرقص يف
أضعف حاالهتا وهناك دو ًما من يرصد ،وير ُقب ويتابع ويعرف بخربته
الشيطانية مكامن ضعف النفوس ،ال أحد ال حيكي ،الناس مجيعهم حيكون
كل يشء ..خيربون األقرباء واألقرباء حيكون للغرباء ..وكثري من الناس
حياهتم عىل املشاع ليس بسبب فضول اآلخرين وتطفلهم عىل حياهتم
ولكن بسبب عدم استطاعتهم كتامن شئوهنم ،فالكتامن فضيلة ال يقوى
عليها إال أولو العزم من البرش وال يستطيعها إال الناضجون وما أندرهم
يف هذه احلياة.

هناك يف إحدى املناطق اجلديدة التي باتت شاخصة عىل ختوم القاهرة،
ويف فيال ال تزال حتت التجهيز كانت مادلني تالقي خدهنا ،مل يكن األمر
صع ًبا عليها ،تصل إليه بواسطة إحدى رشكات سيارات األجرة التي
بدأت تتواجد يف الشارع املرصي كبديل عن ُفحش سائقي األجرة العاديني
واستغالهلم املعروف لركاهبم..
تعددت اللقاءات بينهام حتى تتبعها مرقص أثناء ذهاهبا يف أحد األيام،
وها هي زوجته ترتجل من سيارة األجرة إىل الداخل ،فتح مرقص باب
سيارته ولكن بالكاد وقبل أن ينزل منها سمع دوي بعض السيارت من
خلفه تطلب منه التحرك ..نيس يف غمرة انفعاله أنه يكاد يقف يف منتصف
الطريق ،كام مل ينتبه إىل أنه ال حيمل أي سالح من أي نوع ،تفكريه بالكامل
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اجته إىل قطع الشك باليقني فلم يعد يف ذهنه مساحة للتفكري يف أي أمر آخر كام
سالحا من األساس ،ومن شدة توتره صدم
أنه مثل أغلبية الناس ال يملك
ً
أحد عامل البناء املنترشين يف هذه البقعة السكنية اجلديدة والذي سقط عىل
األرض من شدة الفزعة ال من شدة االصطدام ،فنزل من سيارته ملهو ًفا
عىل َمن صدمه خشية أن يكون قد حدث له مكروه ولكن اهلل سلم ومتَّت
ترضيته رسي ًعا بعد االعتذارات املعتادة ثم استغرق األمر منه بعض الوقت
قبل أن جيد مكانًا يرمي فيه سيارته قبل أن ينطلق إىل داخل الفيال.

ساعد املكان النائي وطبيعة الفيال التي ال زالت يف طور التشطيب عىل
دخول مرقص إليها دون أن يثري جلبة أو حيتاج إىل االستئذان والذي إن
تم فمن املؤكد أنه سوف ُيفسد املوضوع برمته ...وقف صامتًا بجانب
أحد احلوائط ،كانت الفيال خالية وكأن صاحبها قد رتب األمر سل ًفا يف
أن تأيت ضيفته يف يوم ٍ
ويسارا وما
خال من العامل ،التفت مرقص يمينًا
ً
هي إال حلظات حتى صعد الدَّ رج إىل أعىل وهاله ما رأى.
كان الوضع خمز ًيا ،فام رآه مرقص رأي العني مل يدع له اً
جمال ألي شك
يف خيانة زوجته ،زنا كامل ال ريب فيه ...ورغم أن مرقص توقع ما سوف
يراه إىل حد اليقني فإن التوقع يشء وتأثري رؤيا العني يشء خمتلف متا ًما.
مل يستغرق األمر إال حلظات من اخلائن الذي تفهم الوضع يف ٍ
ثوان

بحكم خربته املديدة يف اصطياد الزوجات عىل اختالف دياناهتم فلم يكن
كثريا لديانة خدينته ،ويف خالل
لديه مشكلة يف هذا األمر فمثله ال يأبه ً
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دقائق كان املوقف بالكامل حتت سيطرة األقوى بدن ًّيا وليس األقوى وض ًعا
رضجا
فالسيطرة دو ًما لصاحب القوة ال لصاحب احلق ..سقط مرقص ُم ً
يف دمائه يف حالة دوار بعد شجار مل يدم طويلاً ِ ،
فارق القوة اجلسدية مل يكن
يف صالح الزوج املغدور رغم شدة انفعاله ولكن اخلائن كان هو اآلخر
وكأنه ُمدرب وعىل أهبة االستعداد دو ًما ملثل هذه املواقف ،بعدها انطلقت
مادلني يف سيارة خليلها تاركينه مغش ًّيا عليه يف حالة يرثى هلا.

وترصفت بدهاء النساء ،حتركت رسي ًعا قبل أن يبادر مرقص بأي فعل
بعدما حدث ..ذهبت باكية منهارة إىل منزل والدها ،استطاعت بسهولة
أن حتيك قصة اهتامه هلا باخليانة وبأهنا ليست املرة األوىل التي يشك فيها،
كثريا حتى فاض هبا الكيل هذه املرة وأهنا لن تعود إىل منزل
وبأهنا احتملته ً
زوجها مرة أخرى وقررت أن تبقى يف بيت أبيها حيث األمان والكرامة..
أساسا مل يكن أحد منهم يملك غري تصديقها
مل يكذهبا أحد من أرسهتا،
ً
ألن كذب روايتها ليست يف صاحلهم وال يف صالح أخواهتا البنات الالئي
مل يتزوجن بعد.
مل تكن العالقة بينها وبني زوجها عىل مايرام مصدا ًقا لقول الشاعر:

جتانسه فاحذر ْ
جتالس ُه
أن
من مل
ُ
َ

ما رض بالشـمع إال صحبة ِ
الف ِ
تـل
ُ
َّ

(((

((( البيت للشاعر :صالح طه ر ًّدا عىل الشاعر أبو إسحاق الغزي الذي قام بنظم بيت من
الشعر جاء يف شكل سؤال وهو:
ما يل أرى الشمع يبكي يف مواقده
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وجود الفتيل يف الشمع _وهو ليس من جنسه وفصيلته_ كان سب ًبا
يف حرقه وهكذا البرش فقد حترتق حياتنا بسببهم ويسيل دمعنا بكاء مثل
الشمع يوم ال ينـفع البكاء ..كام مل ينفع رضوى ...فالفارق بينها وبينه مل
يكن فار ًقا يف العمر وال يف التعليم وال يف املستوى املادي أو االجتامعي
ولكن الفارق جتلىَّ يف املستوى الفكري ،االهتاممات ،اآلراء ،مل تكن رضوى
ثورية أو متنمرة ،ولكن خمتلفة ،عندما تنظر يف املرآة ال ترى وجهها ولكن
شخصا عاد ًّيا ..أما الكارثة التي
ترى عقلها ،وكان زوجها عىل عكسها،
ً
اكتشفتها فكانت أن له اً
ميول إخوانية ،رغم أنه مل ينضم إىل مجاعة اإلخوان
املسلمني رسم ًّيا ..مثله مثل اآلالف الذين يقولون إهنم ليسوا من اإلخوان
ولكن اهلوى معهم ،هذا باإلضافة إىل سلفيته والتي مل تكتشفها إال بعد
زواجهام حيث استطاع أن خيفيها بمكر ومهارة ،مل يكن حييى سلف ًّيا يف
املظهر الذي يتميز بلحية هائلة وجلباب قصري وحلن القول ،سلفيته سلفية
عقلية ،سلفية التفكري واملرجعية ،ورغم عمله يف التدريس اجلامعي حيث
يفرتض فيه توفر الروح األكاديمية املوضوعية فإن كل هذا مل يمنع من
إصابته بداء الدومجا ،التعصب واالنغالق ،مل تكن املشكلة بني رضوى
وحييى أهنام خمتلفان ولكن املشكلة احلقيقية أهنام متناقضان ،ليسا من نفس
الفصيلة ..ما بينهام هو الالمزج ..فاالختالف ال يمنع من التامزج ،ربام يمنع
الذوبان طاملا أن املختلفني بينهام نقاط تقابل مشرتكة عىل نفس األرضية
متوفرا يف عالقة رضوى وحييى ..رضوى نسوية وحييى
وهذا ما مل يكن
ً
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ذكوري فوقع التضاد بني النسوية والذكورية فاالختالف مل يكن بني زوج
وزوجة ،وال حتى بني ذكر وأنثى ولكن االختالف كان بني نسوية رضوى
وذكورية حييى.

كثريا ما شكت رضوى زوجها إىل أبيها ،ليس من سوء معاملته هلا،
ً
الشكوى من ُشح الفكر وضحالة العقل ،ارتدت رضوى احلجاب بعد
زواجها من حييى بعد إحلاح شديد منه بعدما عاشت مثل والدهتا سافرة
الرأس والعقل ،ال حيد تفكريها حد واليمنعها يشء عن إبداء رأهيا وكل
هذا تغري بعد الزواج ..مل تصدق أهنا تزوجت من شخص مثل حييى فلم
يبدُ عليه أي مظهر من مظاهر االنغالق أو التعصب عندما تقدم خلطبتها،
ثراؤه وثراء والده ومظهر إخوته البنات العادي كان خيفي وراءه أشياء
كثرية أعلنت عنها األيام ،هذا غري أنه يعمل يف السلك اجلامعي ...أستاذ
أكاديمي ..مما كان يطمئنها قليلاً عندما تقدم للزواج هبا ،ولكن من الواضح
أن كل هذا ال قيمة له أمام ما يعشعش يف الرؤوس ،احتملت رضوى ما
احتملت حتى ضاق هبا احلال ووصلت إىل نقطة الالعودة ،فقد حدث هلا
من أرسته الريفية وبعلمه ورضاه ما مل خيطر هلا عىل بال يف يوم من األيام
وكانت القاصمة.
ففي ذات يوم وأثناء زيارة لبيت عائلته دخلت عليها كريمة األخت
اً
فجا:
الكربى لزوجها وإذا هبا تسأهلا فجأة
سؤال ًّ
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ــ إنت إتطاهريت يا رضوى؟

بهُ تت رضوى من طبيعة موضوع السؤال وأجابت وهي يف حالة من
الذهول:
ــ ِ
إنت بتقويل إيه يا كريمة وبتسأيل السؤال ده ليه؟
ــ برصاحة حييى محُ رج يقولك بس إنت عارفة العادات والتقاليد.

ــ عادات إيه وتقاليد إيه! إنت بتقويل إيه؟ رصخت رضوى وهي تنادي
عىل زوجها :حييى ..يا حييى...
دخل حييى وهو يعلم مسب ًقا بالسؤال الذي سألته أخته لزوجته.

ــ طب ًعا إنت عارف أنا ناديتك ليه؟

ــ عادي يا رضوى ...دي عادات وأصول مش ممكن نتجاهلها ،الناس
بتسأل..
أجابت رضوى يف حتدٍّ وقد خرجت متا ًما عن شعورها:

ــ ال يا ست كريمة ..أل حمصلش وإنت يا يس حييى مش عارف إذا
كانت مراتك بعد شهور من الزواج إتطاهـــرت اَّ
ول أل..
ردت كريمة حماولة هتدئتها:

ــ خالص يا رضوى ..إهدي شوية ..ده مش أكثر من جمرد سؤال...
إنت عارفة الناس ودماغها ...وخالص عرفنا اإلجابة.
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انفجرت رضوى يف البكاء بعد أن انرصفا من أمامهام ...وشعرت
بالندم أهنا تزوجت من هذا الشخص الذي ينتمي للثقافة الريفية بكل ما
حتمله من ختلف وغباء وقبح ومل تكن تدري أن األمر لن يتوقف عىل جمرد
السؤال بل سوف يتعدى إىل ما مل يكن يف ُحسباهنا.
فام هي إال دقائق قليلة إال وفوجئت رضوى بكريمة ومعها سيدتان
قويتان البنية تدخالن عليها هكذا دون استئذان وهبدوء شديد وابتسامة
بدت عادية متا ًما عىل وجهها:

ــ املوضوع بسيط خالص يا رضوى وحصل يل أنا شخص ًّيا وعىل إيد
احلاجة فايزة ..ما ختفيش.
ردت رضوى فحتى اللحظة مل يصل ذهنها إىل استنتاج سببية احلوار
رغم وضوحه منذ البداية:
ــ موضوع إيهِ ...
إنت عايزه إيه ومني دول؟

وجاء الرد عمل ًّيا بال رشح أو مقدمات ...أمسكت هبا كريمة ومعها
إحدى السيدتني وقامت املدعوة فايزة بسحب القطعة السفىل من املالبس
الداخلية ثم أخرجت من طيات مالبسها شفرة رأهتا رضوى رأي العني،
وعندئذ تنبهت ملا سيحدث هلا.
ــ عملية ختان.

ــ ختان يف مثل هذا العمر.
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رصخ��ت رضوى وضاع رصاخها يف فضاء اجلهل ،وغياهب العقول
اآلس��نة والتقالي��د البالية ...ضاع رصاخها وضاع معه آخر إحس��اس هلا
باآلدمية...

بعد مرور كامل اليوم التايل حيث مل تستطع التحرك من الفراش بعدما
حدث هلا مبارشة ومع تباشري الصباح كانت رضوى يف طريقها إىل منزل
أساسا ال تشعر بنفسها.
أبيها ...ال تعرف كيف قادت سيارهتا وهي ً

عالقة نادرة ...هكذا يمكن وصف العالقة الزوجية بني نامق ومنار..
هو الفتى امللكي وهي الصحفية اليسارية ..مشغوالن طوال الوقت..
ما بني عمل صباحي ومسائي ..ربطتهام أوارص العقلية املشرتكة املحبة
للفكر والثقافة واالهتامم بالشأن العام.

ها هو جيلس وهو يمسك بيده كتاب يقرؤه وزوجته عىل بعد مرت منه
جتلس إىل لوحتها التي تتلقى رضبات فرشاهتا.

رشد نامق بذهنه ُمسرتج ًعا ذكرى مشهد قديم استدعته تلك اجللسة
مع زوجته...مشهد أبيه وهو جالس يقرأ كتا ًبا يف وقار وبجواره والدته
تطالع جملة حواء أو تتابع آخر خطوط التصاميم اجلديدة للمالبس يف
جملة بوردا ،ك َُمنت تلك الذكرى يف داخله سنوات حتى جاءته طي ًفا من
غياهب السويداء شاخصة كعيان عىل موعد بالتكرار ،فتلك ذكريات ال
يطوهيا النسيان.
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ومل متر الذكرى مرور الكرام ،ضغطت عليه حتى انفجر ناط ًقا:

تفصل.
ــ الناس بطلت َّ
نظرت إليه دهشة:

إنت بتقول إيه يانامق؟!

انتبه إىل أن منار ال تطالع ما اعرتاه من شجن الذكريات.

بتفصل مالبسها ..تعريف إين عندي اعتقاد إن ترك
ــ الناس زمان كانت َّ
تفصيل املالبس واالكتفاء باملالبس اجلاهزة ساعد عىل انحدار الذوق
العام..
ردت دون أن ترتك فرشاهتا:

ــ عملك يف مصنع املالبس أثر عليك فبتهرب لفكرة تفصيل املالبس..
ربام بسبب كراهيتك الباطنية ُ
لشغلك.
ابتسم لتفسريها وكأهنا قد أصاهبا العدوى من طريقته هو يف التفكري...

ــ إطال ًقا ..أنا بالفعل طول عمري مقتنع إن تفصيل املالبس رفعة ونزاهة..
شكل من أشكال االعتداد بالذات واحرتام اإلنسان لنفسه ،بالضبط زي
الفرق بني اللوحة املرسومة وبني الصورة الفوتوغرافية.
ابتسمت هلذا التشبيه الذي ال خيلو من مبالغة.

170

الأبي�ض يلعب �أول

أكمل ضاحكًا:

ــ فاكرة أول مرة إتقابلنا فيها..

روحت وأنا رافضة متا ًما
ــ طب ًعا فاكرة ..كان حوار تشكييل ...يومها َّ
كل آرائك.

ــ إحنا عىل طول خمتلفني مش بس يف اآلراء الفنية ،حتى يف السياسة
والتاريخ خمتلفني دائماً  ،عىل فكرة بتوع اخلدمة االجتامعية بيسموا النوعية
دي من العالقة باسم :قانون املسافة األنسب ..يعني يشء من االتفاق
لضامن االستمرارية ويشء من االختالف لضامن احليوية.
نظرت منار إىل لوحتها التي أهنتها للتو وقالت له:
ــ إيه رأيك؟
ر َّد رسي ًعا:
ــ نمطية.
ُمتعجبة:

ــ ال واهلل!

ــ آه واهلل بجد ..نمطية جدًّ ا ..الشمس لوهنا أزرق والسامء لوهنا أخرض،
والبحر جمموعة ألوان متداخلة.
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منار يف حرية:
ــ ِ
وه َّيه كده تبقى نمطيةِ ..ه َّيه الشمس لوهنا أزرق!
نامق بتأكيد:

ــ طب ًعا ،النمطي حال ًّيا هو "األي حاجة" .العادي هو االنفصال عن
الواقع ..يعني لو القمر لونه كحيل يف لوحة من اللوحات تبقى لوحة
قياسا عىل املطروح يف سوق الفن التشكييل أو نقول سويقة الفن
نمطية ً
التشكييل...
منار وقد بدا عليها الضيق:

ــ االنفصال عن الواقع بقى عقدة عندك ...خالص نرجع تاين نرسم
كلنا لوحة طبق الفاكهة مش ده رأيك؟
متفهماً :

ــ أو نرجع ملدرسة الباربيزون...
متناقضا:
منار وقد اصطادته
ً

ــ الباربيزون! ومني إليل بيقول كده نامق ...الرافض للرت ُّيف ..النسق
الريفي يف احلياة والتفكري...
موضحا:
ً
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ــ ظهور اجلامعة يف قرية باربيزون كان حتمي بعد الثورة الفرنسية...
وتأكيدهم عىل رضورة االنطباع الشخيص واحلرية يف التعبري عن األحاسيس
مل يوقعهم يف فخ الفوضوية التعبريية ...رسموا أمجل املناظر يف األرياف..
يعني ال تناقض وال حاجة ..مل يرسموا بنايات يف احلقول ومل يصوروا املاشية
يف املدن ...ال مدينيو الريف وال ريفيو املدينةٌّ ،
كل يف فلك خيتصون ،املعنى
احلقيقي للواقعية الفنية ،مدرسة فنية شديدة االتصال بالواقع ،أنا رأيي إهنم
كان هلم دور رائع يف تفعيل اخلصوصية عىل عكس ما حدث عندنا ،عىل أي
حال كونك أنك يسارية يبقى مش غريب إنك تكوين منفصلة عن الواقع
حتى يف الفن ،اليسار نفسه طوال تارخيه كان منفصلاً عن الواقع.
ُمدافعة:

أساسا أيديوجلية شعبية ..موجهة
ــ منفصل عن الواقع! إذا كان اليسار ً
للشعب.
صححا:
ُم
ً

عفوا ..تقصدي اجلامهري ..وعىل أي حال ..فليكن ..التجربة التارخيية
ــ ً
أثبتت فشله التام ..الفشل عىل مستوى املامرسة..
ُمعاندة:

ــ العيب مش يف األيديولوجية ..املشكلة يف القائمني عىل تنفيذها...
اخلطأ يف التطبيق.
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ُمربهنًا:

ــ حسنًا ..فلننتظر مجي ًعا ..نحن شعوب العامل الثالث هؤالء املالئكة
الذين سوف يقومون بتطبيق النموذج.
حمذرة إياه من التامدي يف السخرية منها:

ــ نامق..

ر َّد يف مرح:

سمحتِ ،
ِ
إنت نسيتي وال إيه.
ــ نامق باشا لو

التفتت إىل لوحتها وقالت بعد أن نظرت إىل نامق نظرة لوم يملؤها
الدالل:

ــ أكرت حاجة كنت خايفة منها هي امللل بعد الزواج ،اختالفنا ده بالنسبة
يل يشء إجيايب ..أكيد دايماً حنالقي حاجة نقوهلا لبعض ..حتى بعد ثالثني
سنة بعد ما نكرب ونعجز.
اعتدل قائلاً :

بيعجز يا فنانة ..إحنا بنكرب يف السن فقط ،اهتاممتنا
ــ إليل زينا مش
ِّ
بتصونَّا من اإلحساس بإننا عجزنا ..العجز إليل غرينا بيعرفه،
يف احلياة ُ
بعد ثالثني سنة حنقعد قعدة زي دي أنا معايا كتاب وإنت أمام لوحة من
لوحاتك.
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وضعت فرشاهتا واقرتبت منه وعقدت كفيها خلف رقبته ثم حكت
أنفها بأرنبة أنفه ،تلك احلركة الودود وابتسمت رغم اخلالف بعدما تيقنت
من مدى توفيقها يف اختيار رشيك حياهتا ،إنه االختالف وليس التناقض..
وهلذا مل خيافا أبدً ا مهام استفحل اخلالف بينهام أن يناهلام عقاب هدهد سليامن،
إهنام يتحاوران ،خيتلفان ،يتشاجران ويف النهاية يلتقيان عىل خط اهلوى
يف فراش دافئ عىل ضوء األباجورة التي حيب نامق دو ًما أن يرى وجه
زوجته عليه.

ذهبت رضوى إىل مقهى البستان ،اقرتحت عليها رانيا أن تأيت معها
حتى خترج من تلك احلالة املزرية التي تسيطر عليها بعد ما حدث هلا..
رفضت رضوى يف بداية األمر ثم استجابت بعد تشجيع غري متوقع من
والدها ،تعرفت رضوى عىل من تواجد من أصدقاء رانيا وقت حضورمها
وكان منهم عامد سعدان ومن أول وهلة مل ترتَح رضوى له ،دامهها شعور
باطني بأنه يمثل كل معاين الالمعنى.

إنه عامد سعدان االبن الوحيد ألبيه حامد سعدان ...كان هذا األب اً
مثال
ونتاجا ملرحلة السبعينيات بكل ما حتمله من ٍ
مسخ للشخصية الشعبية...
ً
صغريا ورغم تعهد أمه بأهنا لن تقرص
تويف أبوه _جد عامد_ وهو ال يزال
ً
وفضل
معه وأهنا سوف تفعل ما يف وسعها كي يستكمل تعليمه مل يفعل ّ
الشوارع وما متنحه للصبية من حرية وانطالق حتى بلغ مبلغ الشباب،
ومل يكن من بدٍّ سوى أن يعمل بعدما بدأ فعل العمر يؤثر عىل مقدرة أمه
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وخصوصا أهنا كانت تعمل باألجر األسبوعي يف مصبغة حتى
يف العمل
ً
عجزت متا ًما عن االلتزام بدوام العمل فانقطع مورد الدخل الوحيد وعن
طريق املعارف وبناء عىل معرفة بعض اجلرية بظروفها استطاع أحدهم أن
يوفر فرصة عمل حلامد سعدان ،وأحلقه كعامل يف أحد املصانع وكالعادة..
كثريا من دخله عىل املخدرات تارة
َ
صاحب أصدقاء السوء وأضحى ينفق ً
وفتيات الليل تارة أخرى ،حتى تعرف يف الثامنينيات عىل إنعام ،التي كانت
تعمل بائعة يف أحد املحالت يف نفس املنطقة التي يقطن هبا ،تزوجها يف
حجرة من احلجرتني التي يتكون منها منزهلم املتواضع ..وعىل عكس
املتوقع كانت العالقة بني الزوجة واألم كأفضل ما يكون ،األم البسيطة
والزوجة اخلانعة التي ال حول هلا والقوة ،كان والد عامد سيئ اخلُلق بطبعه..
كرهيا ..أنان ًّيا ..ال يطيق أحدً ا ..ال يوجد بينه وبني كراهية نفسه سوى خطوة
ً
واحدة ،يرفض من داخله االعرتاف بحقيقة وضعه ومكانته يف احلياة..
إنه نفس املبدأ املـُكرر يف خمتلف النفوس عىل تباين الطبقات ،الفرق بني
رأينا يف أنفسنا وبني رأي احلياة فينا وما حيتمه الواقع علينا ..الفرق بني ما
نرى أننا نستحقه وما تعطيه لنا احلياة ،يفتعل املشاكل مع كل من يرأسه يف
صغريا يقاربه يف السن ..فهو ال يطيق
مهندسا
وخصوصا إن كان
العمل
ً
ً
ً
أن يوجهه أحد ،إحساس غري مربر بالتضخم يف الذات ..فال تعليم وال
أصل وال ثقافة وال أي يشء ..خواء تام يغذيه عقدة نقص تكرب داخله
مع األيام.
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فعلت املخدرات به األفاعيل ومل يستمع لـنصيحة أمه بأن عليه أن
يفيق مما هو عليه إن مل يكن لنفسه فعىل األقل للجنني الذي بدأ يتشكل يف
رحم زوجته ،وال حياة ملن تنادي ...ويف إحدى املرات وبسبب غضب
أمه الشديد عليه أثناء كالمها معه هوى بصفعة هائلة عىل وجهها سقطت
بعدها مغش ًّيا عليها ..ثم تعددت الصفعات ..وما هي إال شهور حتى
رحلت األم عن احلياة تاركة وراءها ابنًا عا ًّقا ،له زوجة حامل يف الشهور
األوىل مغلوبة عىل أمرها.
ــ حطلقك وأرميك يف الشارع ِ
إنت واليل يف بطنك.

كثريا ما سمعتها والدة عامد من زوجها املنقوص ،تلك اجلملة التي
ً
كثريا ما يتبناها الكثريون بعظمة
تعد صيغتها من املأثورات يف مرص والتي ً
ثقافتها الشعبية ويا له من كذب مكني ..احتملت والدة عامد ،فلم يكن
أمامها من ٍّ
حل سوى الصرب واالحتامل عىل األقل حتى تضع محلها فلعل
أمرا ...وحدث ولكن ما حدث مل يكن يف صالح
اهلل حيدث بعد ذلك ً
الزوجة وال الوليد الصغري ..مل يتغري حامد سعدان حتى بعدما جاء عامد
انحدارا مع الوقت ومل يؤثر فيه سوى اعتالل صحته..
إىل احلياة ..يزداد
ً
َّ
خصوصا مع ازدياد مرصوفات العالج لألب املخبول
قل دخل األرسة
ً
اً
استكامل ملسرية العشوائية يف حياهتم ،فخرجت
وإنجاب إنعام طفلة ثانية
للعمل حتمل رضيعتها أحيانًا وتضعها بجانبها أحيانًا أخرى حتى أشارت
عليها إحداهن أن ترتكها هلا للتسول هبا نظري أجر يومي وقد كان ..أما هي
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فوقفت عىل ن َْصبة شاي عىل ناصية أحد الشوارع احليوية يف القاهرة بعدما
أ َّمن هلا أحد أمناء الرشطة وقوفها نظري معلوم ُيدفع له ،وكان عامد يف تلك
الفرتة صب ًّيا مراه ًقا يساعد أمه يف عملها وقد بدأت تنمو داخله مشاعر
الكراهية للمجتمع ،فأكثر من مرة يالحظ حترش الرجال بأمه ،وهي التي
تقف وحدها دون دفيع يدفع عنها رش الشارع ...إهنا معايري دولة الشارع..
كثريا ما كان يرى بعدما يرجع من تلبية أحد الطلبات إىل مكان وقوفها
بل ً
أمني الرشطة وهو يقف خلف أمه وهو يكاد يلتصق بإليتيها فيرسع إليها
ركضا وما إن تراه وكأنه اخلالص ،حتى تبتعد عن هذا الكريه الذي يلتصق
ً
بمؤخرهتا فيتحرك ضاحكًا وهو ينظر إىل الصبي يف استهزاء وال مباالة..
تلك النظرة التي مل ينسها عامد أبدً ا ،ولكنه متسك بالذهاب إىل املدرسة
بعدما حكى له أبوه يف حلظة أبوية نادرة عن ندمه لرتكه املدرسة ولو كان
مهندسا أفضل من هؤالء املهندسني األغبياء الذين
استكمل دراسته ألصبح
ً
يمتلئ هبم املصنع الذي يعمل به ويعطون له األوامر والتعليامت وبالطبع
ال خيلو األمر من جزاءات ..مل يتفوق عامد يف الدراسة وعرف الرسوب
مرارا ولكنه ويف النهاية استطاع مدفو ًعا بروح العناد والشعور بالنقص
ً
املوروث عن أبيه أن يلتحق بإحدى اجلامعات بعد ثالث سنوات رسوب
يف الثانوية العامة ...مل يكن عيب عامد هو الفقر ،فاملجتمع اجلامعي ميلء
بأبناء خمتلف الطبقات االجتامعية وأكثرهم فقراء أو الطبقة الوسطى التي
تُشكل السواد األعظم من املجتمع ،ولكن ما كان يعيبه هو احلقد والغل
أحس
واحلسد عىل أبناء البيوت ..من اليوم األول لدخول عامد إىل اجلامعة َّ
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بالزهو يف أنه استطاع أن ينتسب إىل هذا العامل املخميل الغريب عن كامل
البيئة ،التي ترعرع فيها ..ومن اللحظة األوىل قرر أن يأخذ أمر الدراسة
خصوصا بعدما عرف أن من رشط الرتشح الحتاد الطالب اَّأل يكون
بجدية
ً
الطالب راس ًبا ..ومل يكن الطريق إىل احتاد الطالب سهلاً  ..ومل يستطع عامد
أن ينال املوافقة عىل الرتشح فتذكر نصيحة أمه ،تلك السيدة البسيطة..
ــ يا ابني إليل ما يرضاش باخلوخ يرىض برشابه.

فعمل بتلك املقولة بسبب إرصاره عىل دخول هذا املعرتك اجلامعي
بقوة فانتمى إىل إحدى األرس الطالبية.

زامل عامد نامق يف اجلامعة رغم اختالف كليتيهام إال أهنام تالقيا يف بعض
األنشطة الطالبية املختلفة عن طريق تلك األرس ،ومن هنا بدأ التعارف
بني عامد ونامق ،كان عامد أكرب من نامق سنًّا نتيجة تعدد مرات رسوبه قبل
أن يلتحق باجلامعة عىل عكس نامق الذي مل يعرف الرسوب أبدً ا سواء يف
املدرسة أو اجلامعة وبسبب اختالف األخالق وطريقة التفكري والسلوكيات
النامجة عن تضاد التكوين وفروق األصل واملنبع حدثت أكثر من مشادة
بينهام آنذاك ،أغلبها مشادات مفتعلة يغذهيا الشعور بالدونية والسعي إىل
فرض اهليمنة عىل أي لقاء أ ًّيا كانت درجة أمهيته ..فكان التصادم حتم ًّيا
بني نامق ذي األصل والبيئة الراقية ضد الوضيع ابن الشارع ،وهلذا ضاق
عامد بنامق عندما رآه عىل البستان فهو مل يكن ُيطيقه أبدً ا صحيح أن املكان
تغي والزمان تبدل ولكن املشاعر ال تعرتف بكل هذا ،هيزم الزمان اجلسد
رَّ
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وهيرم وهيزم الشعر فيشيب وهيزم البرص فيضعف وهيزم العصب فريختي،
وكرها ،وظلت دو ًما من اإلنسانيات
إال املشاعر عصيت عىل الزمان طو ًعا
ً
التي فشل الزمان يف هزيمتها ،إهنا هي هي يف أي مكان ،ومهام مر من زمن
تأججا ،كان عامد يشعر بالضيق كلام رأى
فال ينال منها أبدً ا بل ربام يزيدها
ً
نامق ألن نامق كان يعرف من هو عامد سعدان ،صحيح أنه مل يكن يعرف
خلفيات عامد األرسية بطبيعة احلال ،ولكنه كان يعي جيدً ا مدى كراهيته
للدولة بصفة عامة وألجهزة األمن بصفة خاصة ،ومن خالل أنشطة األرس
اجلامعية املعلنة أصبح عامد معرو ًفا لدى األجهزة األمنية بآرائه التي تفيض
حقدً ا عىل الدولة كمؤسسة وليس فقط عىل نظامها احلاكم ...رأت فيه
وغرضا،
معارضا رأ ًيا
نواة حاقد ال معرتض ،رصدته خمر ًبا سع ًيا وهد ًفا ال
ً
ً
وانتبه عامد إىل أنه مرصود ،مما زاد من كراهيته ألجهزة األمن وازدادت
ُعقد النقص لديه عقدة ،ألنه يعي بطبيعة احلال أن تلك األجهزة تعرف
عنه كل يشء وهلذا كان يمقتها ألنه يعرف أهنا تعرف((( ،تعرف كل يشء
عن أبيه وعن أمه ومهنتها وعن أخته ا ُملستأجرة للتسول ..العجيب أن
عامد مل يقنع نفسه أن ليس فيه وال يف ماضيه أي يشء مشني ..ال عمل أبيه
وال وقوف أمه عىل قارعة الطريق للعمل الذي رغم تواضعه فإنه عمل
رشيف حتى أخته التي عملت بالتسول دون أن متلك من أمرها شي ًئا
أساسا ال يخُ زي من
فهذا العمل هو اآلخر مل يكن يشينه يف يشء ،فالتسول ً
يامرسه يف مرص بل يكاد التسول أن يكون مهنة وربام يأيت يوم يكون له
((( يقول املثل الشعبي املرصي :إمتى يابا نرفع راسنا ..ملا يموت إليل يعرفنا.
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أيضا أن يكون هلم نقابة مثل األطباء
نقابة ،ومل ال؟ أليس من حق املتسولني ً
واملحامني واملهندسني واملعلمني؟ ولكن عقدة النقص سقم إن أصابت
نفسا فال شفاء منها..
ً

حتى أجهزة األمن التي يبغضها تركته يقول وهياجم نظام احلكم بأرحيية
بحرية دون أي منغصات حيث مل يكن يف نشاطه آنذاك أي يشء
وينشط ُ
مريب ..فاملعارضة مرشوعة والكراهية إن مل تتحول لفعل فال حساب
عليها ،هذا غري أنه مل يكن له أي نشاط رسي..

وبعد خترجه يف كلية احلقوق ونتيجة جلديته النابعة من اإلرصار استطاع
أن يعمل يف مكتب أحد املحامني يف مرص والذي كان أكثر من جمرد مكتب
ملحا ٍم ومن هذا املكتب كانت البداية إىل عامل أشد خمملية من عامل اجلامعة...
عامل املجتمع املدين ..بمنظامته وهيئاته ذات الوجاهة االجتامعية واملكاتب
ذات الرياش الوثري والتواجد اإلعالمي الدائم ،املفارقة أن عامد انتبه إىل أن
هذه املنظامت واهليئات مثل أخته متا ًما متتهن التسول ولكن بطريق مغاير..

كانت هذه احلياة اجلديدة هي ما حيتاجها عامد بالفعل حيث بدأت
متنحه اإلحساس بالقوة والسيادة ،ومل ال ،واملنظومة اإلعالمية بالكامل
تتغري ومتيل نحو احلرية والتحرر من قيود كل الوصايات املعروفة سواء
السياسية أو االجتامعية وحتى الدينية ،وها هو عامل اإلنرتنت يفرض نفسه
وما هي إال سنوات قليلة حتى جتنس اجلميع بجنسية الفيسبوك وصارت
هلم جوازات سفر لكل أنحاء العامل خلف الشاشات املنرية حتملهم إىل
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حيث يريدون دون أن يربح أحد مكانه...

هذا هو عامد حامد سعدان ..الذي انتهى به األمر إىل أن يصبح أحد
أنشط األعضاء يف واحدة من أهم مجاعات الضغط املدين التي فرضت
وجودها يف الشارع املرصي يف هناية سنوات العرشية األوىل من القرن
الواحد والعرشين.

ُرزق نامق بأول مولود له ..أطلق عىل ابنه اسم :صامد ،بعد مشادة مع
منار التي اعرتضت عىل هذا االسم الغريب...
علشان يصمد يف احلياة ..احلياة حمتاجة الصامد مش الصامت.

فـرضخت عندما وجدت نامق صامد ضد االعرتاض عىل صامد.

أصبح أ ًبا ..شعور عجيب ..فجأة يصبح اسمك هو االسم الثاين بعد
طول عمر من االعتياد عىل أن يكون االسم األول ...ومع املولود اجلديد
زادت أعباء احلياة ومتطلبات األرسة ما دعا نامق إىل البحث عن عمل
وعسريا ..ولكنه
إضايف بجانب عمله الصباحي يف املصنع ،كان األمر صع ًبا
ً
مل يكن مستحيلاً  ..فبسبب تأثري مكتبة والده اهلائلة عىل تفكريه أحب نامق
املكتبات وجوها املشبع بأثري الفكر والثقافة ،لدرجة أن أمناء املكتبة يف
املدرسة كانوا يعرفونه من األسابيع األوىل للعام الدرايس من كثرة تردده
كثريا ما
عىل املكتبة ثم يكلفونه بتحرير استامرات عضوية املكتبة للطلبةً ،
سأل نفسه :ترى ماذا لو مل حترق كثري من املكتبات ..هل كان من املمكن
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أن يتغري الواقع؟ ماذا كان يوجد يف الكتب املحروقة؟ أليس من املمكن أن
يكون فيها كتب ثقات حتوي ردو ًدا مغايرة عىل أحكام تس َّيدت أو أصبح هلا
قصب السبق يف أذهان وعقول العامة؟ هل املكتبات املحروقة بام كانت حتويه
مرويات أخرى ألحداث التاريخ غري األحداث
من خمطوطات حتتوي عىل ِّ
املتواترة؟ ماذا كان حيدث لو ظلت أغلبية تلك الكتب مصونة؟ ترى هل
تلك احلرائق كلها متعمدة بغرض طمس حقائق ليس من املطلوب عىل مر
السنني أن تظهر بل جيب أن تظل جمهولة إىل األبد؟ ترى ..وترى ..وترى..
هي أسئلة بال إجابة ...هذا غري انشغاله الدائم بكثري من القضايا الفكرية
ِ
يكتف
والفلسفية التي جعلت من ذهنه مرقدً ا لعرشات االستفهامات ،ومل
فقط بام حتويه مكتبة منزله العامرة ولكنه طاف يبحث عن إجابة ملا يعرتيه
من تساؤالت بني كل املكتبات ف َك ُثر تردده عىل مكتبات املراكز الثقافية عىل
تعددها من مراكز حكومية أو املراكز التي تتبع سفارات الدول األجنبية يف
مرص ،وانتظم يف الرتدد عىل مكتبة من مكتبات إحدى هذه املراكز حيث
وانفتاحا يف ُجل عناوين الكتب التي حتوهيا أرففها فلفت
وجد فيها تنو ًعا
ً
نظر مدير املركز فعرض عليه العمل كمسئول عن املكتبة التي طاملا أتى
زائرا و ُمطال ًعا ،وكانت تلك املكتبة تابعة ألحد املراكز الثقافية الذي
إليها ً
يقع داخل حرم إحدى الكنائس ومفتوحة لزيارة العامة عىل اختالف
دياناهتم ،لذا استطاع نامق أن ينتظم عىل الرتدد عليها دون حزازية ولكنه
فوجئ بعرض العمل فكل ما كان يتوقعه هو السامح للكل بالرتدد عىل
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املكتبة ولكن العمل فيها مل يتوقعه أبدً ا حيث أن ذلك األمر ُيعد بعيدً ا كل
البعد عن املعايري املرصية املعتادة وأسعفته نفسه بالتفسري ..انتبه نامق حتى
قبل أن يوضح له من اختاره ويؤكد له صدق تفسريه إىل أن تلك املكتبة
هي مكتبة تابعة لدير اآلباء اليسوعيني أحد أفرع الكنيسة الكاثوليكية،
اختصارا باسم اجلزويت ،ذلك التيار ذو الفكر املتفتح والعقلية
املعروفة
ً
الوثابة للمعرفة املتجاوزة ألطر األعراق واألديان واملذاهب ،عاودت نامق
الذاكرة رسي ًعا بحديث والدته عن جدها األكرب نوبار الذي أرسله خاله
بوغوص يف سالف الزمان لكي يتتلمذ عىل يد اجلزويت اليسوعيني يف فرنسا
ها هي األقدار تُعيد احلفيد إليهم ،وهكذا استطاع املتهم بالنمطية أن يصري
اً
مسئول عن مكتبة تنتمي إىل أكثر مجاعات الفكر اإلنساين متر ًدا.

دورا يف تكوين نامق عادت مرة أخرى
وكام لعبت الكنائس فيام مىض ً
ِ
حارضه.
دورا جديدً ا يف
وبقوة تلعب ً
قال له األب اجلليل وهم هيم باالنرصاف بعد أن قام بتسليمه العمل:
ــ اجلزويت حياهتم كتب.

وباإلضافة إىل أمانة املكتبة ،عليه املعاونة يف تنظيم املؤمترات وورش
ِ
موسمه الثقايف من كل عام ،مل
العمل والسيمينارات التي يقيمها املركز يف
كبريا وهلذا كان هذا العمل يشغر دائماً وحيتاج إىل من يشغله..
يكن األجر ً
فكان دخله من هذا العمل املسائي رغم تواضعه ُمعينًا له ،هذا غري أن
كثريا من اجلهد ،مل يكن نامق
فرتة العمل سويعات قليلة ومل تكن تستلزم ً
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يقوى عليه بعد يوم طاحن يف خمزن ال يتوقف تليفونه الداخيل عن الرنني
هوى لديه ،مرة أخرى
فيه طوال اليوم ،باإلضافة إىل أن العمل صادف ً
زائرا أصبح يذهب
االنتساب للمؤسسة ،فبعدما ظل يذهب هلذا املركز ً
إليه بصفة رسمية ..وما هي إال أسابيع حتى أصبحت املكتبة نفسها ملتقى
لكثري ممن كان نامق يلتقيهم يف البستان.
وكام رأى نامق خمزنه الصباحي كقطعة من مرص ..رأى مكتبته املسائية
كذلك ولكن من زاوية أخرى.

وكثريا
فبطبيعة احلال مل يكن األمر خيلو من اهلواجس املرصية العتيدة..
ً
ما استشعر تلك اهلواجس واملفارقة أهنا كانت متناقضة ...فيسمع من
بعض رواد املكتبة:
ــ يااه ..إيه ده .همُ ه بيشغلوا مسلمني هنا! دي سياسة دي مش كده؟

ومن ناحية أخرى كان البعض يعتقد يف بعض العاملني املسلمني يف
ذاك املكان أهنم مزروعون من ِقبل أجهزة األمن للتلصص عىل ما يدور
يف ذلك املكان املرموق ...إهنا نظرية املؤامرة املعشعشة يف عقول كثري من
الناس والتي هلا مايربرها وال شك ..ولكن ما كان يضيق صدر نامق به
أن تلك اهلواجس هي أبعد ما تكون عن احلقيقة...

أيضا اجلامل ....حوارات ونقاشات ..اتفاق واختالف...
ولكن كان هناك ً
قبول ونفور...
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وكثريا ما دارت املناقش��ات يف رحاب تل��ك املكتبة التي احتلت قلب
ً
نامق أكثر ما احتل هو موق ًعا فيها.

وطاملا اشتدت سخونة احلوار بني نامق وبني بعض ممن يتوافدون عىل
املكتبة بعدما استشعروا أن املسئول عنها ليس جمرد موظف ..كام أن معرفة
البعض السابقة به عىل البستان شجعتهم عىل االلتقاء يف مكان ٍ
راق يشع
فكرا وكانت رانيا إحدى هؤالء الالئي يأتني إىل املكتبة من حني آلخر،
ً
وكام شجعت أختها عىل الذهاب معها ذات مرة إىل مقهى البستان شجعتها
أيضا عىل أن تأيت معها إىل املكتبة.
ً

كثريا عندما اقرتحت عليها رانيا
لكن رضوى كانت تمُ انع يف هذا األمر ً
أن تذهب معها إىل املكتبة ،ذلك خشية أن تلتقي شامل مصادفة حيث أهنا
تعلم بصلة القرابة التي جتمع شامل بنامق وأنه هو الذي قام بالتوسط
لتعيينه لدى والدها ،ولكن رانيا أكدت هلا والتي كانت تعلم بطبيعة احلال
بموضوع شامل أنه ال يأيت إىل نامق يف مقر عمله املسائي وال حتى إىل
مقهى البستان عىل اإلطالق ،فذهبت رضوى مدفوعة بدافع الفضول
للتعرف عىل العمل املسائي ألمني خمازن مصنع والدها والذي ال تتوقف
مشاحناته مع والدها بسبب االختالف يف وجهات النظر يف سري العمل،
صحيح أهنا كانت بعيدة إدار ًّيا عن سري هذا اخلالف ولكنها كانت تعلم
به وبتفاصيله فهو جزء من عمومية العمل ،فكانت أحيانًا ترى نامق محُ ًّقا
بسبب ضغوط العمل يف املخزن الذي يقع يف املصنع موقع القلب من
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اجلسد ،هذه املضخة التي يأيت إليها كل يشء ،وأي يشء ،ومنها خيرج
كل يشء ،وأحيانًا أخرى ترى رضوى أن نامق مبالغ ومثايل ،ربام بسبب
التعاطف الفطري مع والدها ،ذهبت مع رانيا وهي تعلم ،دون أن تقوى
عىل مصارحة نفسها ،رغم احلروب الصباحية بينها وبني والدها بأهنا حتب
االستامع إىل نامق ،بل وحتتاجه يف كثري من األحيان.
ساخرا:
قال أحدهم
ً

ــ نامق باشا ..ضد الشعب.
صححا:
نامق ُم
ً

ــ إطال ًقا ...لكني أعرتف أين ضد اجلامهري.
ــ اجلامهري جزء من الشعب.
نامق بحامس:

ــ متام وعليه فال ُيعقل أن اجلزء يتحكم يف الكل ملجرد أنه أعىل صوتًا.
رانيا ببدهيية:

ــ ده الطبيعي ألن لو الكل قاد اجلزء يبقى اضطهاد.
رد أحدهم:

ــ مظبوط.
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ومل يكن الرد حيتاج إىل تفسري ممن قال هذا الرد العفوي املخترصاملرتجم
لشعور أغلبية املسيحيني.
وأكملت رانيا تأكيدها:

ــ اجلزء يقود الكل ..عىل فكرة دي مش ديكتاتورية.
ثم أعقبت ساخرة :دي بدهيية يا بتاع املعايري.
معرتضا:
نامق
ً

ــ أل ديكتاتورية.

رضوى بتلقائية:

ــ فليكن ..ديكتاتورية األغلبية.
نامق متحد ًيا:

ــ أل دي ديكتاتورية العدد.
رانيا مستفرسة:

ــ وإيه الفرق يا سقراط ..وصفته رانيا بسقراط يف ثقة وأمان من رد
فعله بعد أن اختذت عىل نفسها عهدً ا بأن تفصل متا ًما ،بأن من حتدثه يعمل
صباحا حتت إمرة والدها وأخذت عليه عهدً ا باملقابل أن يفصل هو اآلخر
ً
بدوره يف هذا األمر ،عىل أن تكون عالقتهام عادية خالية من تلك احلساسية
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ورحب نامق بشكل العالقة عىل هذا احلال فلم ينكر أنه شعر يف
املعتادة َّ
داخله بيشء من التوتر والقلق بعدما تعارف هو ورانيا ذلك التعارف
احلتمي والذي كان ال بد أن يتم ولكن عندما بادرت رانيا من تلقاء نفسها
تلك املبادرة التي تنم عن فطنة وحس تقييمي سليم نابع من عقلها املتفتح
والتي أكدت له فيها عىل رضورة أن يفصل فصلاً تا ًّما بني عمله الصباحي
لدى والدها وبني عالقتهام ذات التكييف املختلف ،ولقي هذا اً
قبول شديدً ا
لديه وهو الذي حيرص أن تسري أغلبية عالقاته يف جمملها بحيث ال تلتقي
عالقة بأخرى أبدً ا إال للرضورة القصوى.
رد نامق:

ــ ديكتاتورية العدد ختتلف اختال ًفا تا ًّما عن ديكتاتورية األغليبة.

رضوى مستفهمة:
ــ وإيه الفرق؟

أجاهبا بمعيارية ليست غريبة عليه:

ــ ديكتاتورية األغلبية معناها أن بـسيادة األغلبية تسود معها منظومة القيم
واآلراء التي تعتنقها وتتبناها األغلبية املهيمنة ،ده غري إن ديكتاتورية األغلبية
أساسا من رحم انتخابات ديموقراطية حقيقية ،تتس َّيد األغلبية ،وبناء
تُولد ً
عليه تفرض األغلبية منهجها حتى عىل األقلية التي تُناهضها ورشعيتها يف
ذلك أهنا ترتكن إىل األغلبية التي أتت هبا إىل موضع اختاذ القرار ،ديكتاتورية
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األغلبية شكل حقيقي من أشكال الديموقراطية مثل التصويت عىل قرار
ما بأغلبية اآلراء ،كام أن ديكتاتورية األغلبية ال تنعدم معها الشفافية وال
تتضمن االستخفاف بالرأي املقابل.
معرتضا:
أحدهم
ً

ــ السؤال إيه الفرق بني ديكتاتورية األغلبية وبني ديكتاتورية العدد؟
أساسا معناها أغلبية عددية وهو املعنى التلقائي املتولد
إذا كانت األغلبية ً
من التعريف يا معايل الفيلسوف.
نامق ُمرح ًبا بالتوضيح:

ــ ديكتاتورية العدد ببساطة هو أن ختضع عملية اختاذ القرار إىل غلبة
العدد ،أى عملية عددية بحتة ،أي أن القرار يرجع إىل غلبة رغبة العدد يف
حتقيق هدف معني أ ًّيا كان هذا اهلدف حتى لو كان ضد املصلحة الوطنية
بنا ًء عىل جتارب مسبقة أو بدهيية من البدهييات.

عاوده أحدهم بالتعقيب:
ِ
أساسا
ــ وه َّيه البدهييات حمتاجة برهنة أو حتى دليل للفت النظر ،وهي ً
بدهييات.
نامق باسماً :

ــ أؤكد لك أننا ال زلنا يف مرحلة ما قبل البدهييات.
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رضوى فجأة:

ــ وإيه ُه َّوه معيار البدهييات.

رانيا صارخة:

ــ رضوى ده موضوع تاين لو فتحنا الكالم فيه مش حنخلص ،ده غري
إن أنا زهقت من كرت ما سمعت الكلمة.
تشارك اجلميع ضحكة بسيطة انطلقت منهم مجي ًعا يف نفس الوقت
بعد مالحظة رانيا..
وأكمل نامق ُمتمماً :

ــ ده غري الكارثة األكرب.

ٍ
فضول المس عقول اجلميع:
رانيا ُمعربة عن
ــ إليل ِه َّيه؟

ــ أن تكون عملية اختاذه أو االمتناع عن اختاذه مبنية عىل اخلوف من
رد فعل اجلامهري..
رانيا ضاحكة:

ــ إنت عندك عقدة من اجلامهري..

نظرا حلداثة معرفتها بنامق:
رضوى بسؤال بدا منطق ًّيا ً
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ــ دي غري عقد املعايري.

جتاوز نامق سؤال رضوى واستكمل كالمه:

ــ أي طريق وأي منهج غري املنهج العلمي يف اختاذ أي قرار ستكون
ثمـاره اً
وبال عىل املجتمـع بأكمله بام فيه اجلامهري ،التكوين السيكولوجي
للجامهري يف حد ذاته فاسد علم ًّيا.
رضوى رافعة حاجبيها:
ــ فاسد علم ًّيا؟

أكمل نامق:

ــ من الناحية السيكولوجية.

رانيا يف مرح:
ــ ِسيدي يا ِسيدي عىل السقرطة ..واهلل بابا عنده حق يتخانق معاك

طول النهار ..اهلل يكون يف عونه ،آسفة ..واهلل أنا مش ناسية اتفاقنا وعهدنا
عىل الفصل بني العالقات ..بس القافية حكمت.
ضحكت رضوى ...وأكمل نامق:

ــ لو اجتمع عدد غفري من الناس ،طبيعي أهنم يشعرون تلقائ ًّيا بقوهتم،
ولو َد َّعم هذا اجلمع ضجة وصخب فالثقة تزداد واإلحساس بالقوة ينتيش
بمن يستعرض عضالته يف املرآة ال يرى إال نفسه وال
ولكنهم بيكونوا أشبه َ
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يشعر إال بذاته ولكن عند املواجهة احلقيقية مع الواقع فإن النتيجة سوف
ختتلف ألن اهلتاف اجلامعي ُمغيب للعقل ويعطي اإلحساس بأن هذا هو
الرأي املـُعرب واألوحد عن األغلبية احلارضة والغائبة.
واستطرد نامق:

ــ ديكتاتورية العدد يف احلقيقة خنوع وليس فقط خضوع ،خنوع لصوت
الغوغائية التي هتتف بام تعي وبام ال تعي ،املفارقة أن األعداد اهلاتفة ممكن
ِ
النقيض له يف ملح البرص ،املوضوع متوقف عىل شطارة
تنتقل فجأة إىل الرأي
اهلاتف وتوجيهه للمجموع ...للقطيع.

ديكتاتورية العدد هي السيادة لألعىل صوتًا ..التجسيد احلي للمقولة
املعروفة :الربميل األجوف حني الدق عليه ُيصدر صوتًا أعىل.
معرتضا:
أحد الشباب
ً

ــ نجاح احلكومات شئنا أم أبينا متوقف عىل إرضاء أكرب عدد من
الناس ..اجلامهري عىل حد تعريفك.
نامق يف ثقة:

ــ حدث بالفعل يو ًما ما...وكانت النتيجة إيه؟
طلبت رضوى وغريها التفسري فل ّباهم نامق:

حركة يوليو كان أول أهدافها لضامن نجاحها هو استاملة الشعب وجتييش
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اجلامهري فاختذت إجراءات أرضت اجلامهري وقتها وكان من ضمن اإلجراءات
ختفيض إجيارات املساكن وسنة بعد سنة ظهرت مشكلة التمليك ،طب ًعا
كان الزم تظهر ظهورها كان حتم ًّيا ،مني عديم عقله حيبني عامرة علشان
يأجر شققها بإجيار زهيد.

مثال تانى :بناء السد العايل رغم عظمة املرشوع فإن فيه إجحاف للنوبيني
الذين تم هتجريهم من قراهم اهلادئة اآلمنة إىل حيث ال يعلمون ،اً
فبدل من
أن يتم بناء مساكن هلم قبل هتجريهم اختار النظام آنذاك احلل األسهل وتم
ترحيلهم ُبغية إمتام املرشوع يف أرسع وقت سع ًيا وراء هتليل اجلامهري.
ومثال تالت قانون اإلصالح الزراعي ،قانون ملعون فتت األرايض
الزراعية الكبرية إىل كنتونات صغرية وبرضة سنة بعد التانية بدأت تظهر
مشكلة البناء عىل األرايض الزراعية ،ألن كل مالك ألرض يعترب نفسه
حرا يف الترصف الشخيص يف أمالكه أ ًّيا كانت النتيجة العامة.
ًّ
رد أحدهم بعفوية:

ــ علشان كده اخلضار بقى غايل.
وأكمل نامق:

ــ واملصيبة األكرب إن مع اقرتاب االنتخابات تيجي احلكومة وتقرر
إلغاء قرار احلاكم العسكري بتجريم البناء عىل األرايض الزراعية واجلامهري
كالعادة هتتف وتؤيد.
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أحدهم متعج ًبا:

ــ َملكي أكثر من امللك.
نامق بيقني:

ــ النتيجة هي احلكم يا أصدقاء ..من بعد يوليو إىل اآلن فيه أي حد

أبدى رضاه عن جملس اجلامهري؟
أحدهم مستفهماً :

ــ جملس اجلامهري؟

رانيا مرسعة:
ــ أنا فهمت.
انتباها:
شارحا ملن مل يسعفه ذهنه
نامق
ً
ً

ــ جملس الشعبُ ..هوه يف احلقيقة جملس مجاهري والدليل اخلمسني يف

املئة عامل وفالحني ،والتي جيب أن تكون متوفرة يف تركيبة املجلس ،أيام
جملسا داجنًا بل
امللكية مل يكن الرشط ده موجود ،وهذا ال يعني أنه كان ً

عىل العكس أحيانًا كان حيدث تصادم بني امللك وبني املجلس إليل كان
مو َّقر فعلاً بحكم تركيبته الراقية ..عىل سبيل املثال عباس حممود العقاد

عضوا فيه وحدث ذات مرة أن هدد بأنه عىل استعداد لتحطيم أكرب
كان
ً
195

الأبي�ض يلعب �أول

راس يف البلد لو فكرت يف التعدي عىل الدستور((( ..الربملان أيام امللكية
كان بيحل احلكومة.
أحدهم وكأنه وجد فرصة لالنقضاض عىل رأي نامق.

ــ وامللك حيل الربملان.
نامق متحد ًيا:

وس َّن قانون
ــ حيوية يف املامرسة إىل أن وصل بسالمة التآمر نظام يوليو َ
اخلمسني يف املئة ...وطب ًعا القانون القى تأييدً ا مجاهري ًّيا عار ًما وكالعادة
سنة ورا سنة إتضح ألي متابع للشأن العام كارثية القانون إليل جعل من
نصف أعضاء املجلس الترشيعي شبه أميني بكل ما يعنيه هذا من تأثري عىل
تصدر عن املجلس إليل املفروض إنه موقر
بِنية الترشيعات والقوانني التي
ُ
وكل ده حتى ترىض اجلامهري.
رانيا متعجبة:

ــ يعني إنت عايز احلكومة تعاند الشعب!

موضحا:
نامق
ً

((( حادثة شهرية تارخي ًّيا :حني أراد امللك فؤاد إسقاط عبارتني من الدستور ،تنص إحدامها
أن األمة مصدر السلطات ،واألخرى َّ
عىل َّ
بأن الوزارة مسئولة أمام الربملان ،صاح العقاد
حتت قبة الربملان (جملس النواب آنذاك)" :إن األمة عىل استعداد ألن تسحق أكرب رأس يف
البالد خيون الدستور وال يصونه."...
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ــ إطال ًقا ،إرضاء اجلامهري معناه االنقياد للعواطف واملشاعر دون النظر

إىل النتائج.

إرضاء اجلامهري معناه تصفيق مخس دقائق يعقبه تدمري مخسني سنة وكأهنا

متاثل نفس نسبة متثيل الشعب يف الربملان.

وحزن أيام.
إرضاء اجلامهري يعني فرحة يوم ُ

معناها إرضاء جيل _معارص للقرار_ وتدمري أجيال الحقة.
إرضاء اجلامهري معناه سيادة الغوغاء وإقصاء احلُكامء ،معناه حل مؤقت

وخلق مشكالت دائمة.

معناها أن تتحول القيادات إىل قيادات ُمنقادة ،منقادة ألهواء اجلامهري
ِ
نهاجا وال شي ًئا غري الرغبة يف االستحواذ العاجل
التي ال تعرف
مقياسا وال م ً
ً
أو املكسب اآلين وما هي إال شهور أو سنوات حتى تتحول هذه املغانم
إىل مغارم.

اخلضوع لرغبة اجلامهري معناه السقوط يف فخ نتائج حتمية تُشكل ُمتوالية

حسابية من النتائج الفرعية والتي بدورها تشكل ُمتوالية هندسية من نتائج

مرتتبة عىل النتائج السابقة هلا وهكذا دواليك حتى جيد املجتمع والدولة

أنفسهم أمام كارثة حتمية مصنوعة بأيدينا ال بأيدي أعدائنا.

انتهى اللقاء وقد وقر يف عقل رضوى أن نامق يصلح لكي يكون طر ًفا
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يف حوار هي طرفه الثاين ،فقررت رضوى أن تتحدث معه ولكن عىل
حتمله رغم أن لديه من البديل
انفراد فكام تيقن والدها من أمانته _وهلذا َّ
أيضا باألمان الذي يتيح هلا أن تطلعه عىل ما الجيوز
طوابري_ شعرت جتاهه ً
للغريب أن يطلع عليه ...كان يف البداية ظنًّا تشكَّل من معاملة العمل يف
الصباح وها هو الظن يرقى يقينًا بعدما دعمه حوار املساء ،إذن فهي طبيعته
وتكوينه ،فليس يف آراء الصباح هرب من مسئولية وليس يف حوار املساء
أيضا مؤمتن ومل تكن وحدها...
نفاق للغالبني ،أحست مثلام هو أمني فهو ً
الكثريات كن يشعرن بذلك.
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فجأة وجد مرقص مادلني أمامه ،ذهبت إليه يف مقر عمله وهي ُمتيقنة
أنه ال يمكن أن يكون قد حكى ألحد عام جرى _وصدق يقينها_ كام أن
وأيضا
وجودها يف مقر عمله جيعلها يف محاية مكان عامر بالرواد غري العاملني ً
زمالئه من األطباء فال يمكن له أن ُيقدم عىل فعل أي يشء مفاجئ حتى
خارجا.
وإن فعل فسوف جتد من ُيغيثها ،وما هي إال دقائق حتى كانا
ً
قالت له مادلني:

ــ إحنا ممكن نروح نقعد يف أي مكان عىل النيل.
رد مرقص يف مرارة:

ــ النيل ده مكان عملوه للمحبني وإحنا أبعد ما نكون عن احلب،
غري أن النيل مكان مقدس ..كان كده عند أجدادنا وإحنا فني والقداسة
فني ،األحسن إننا نكون واقعيني ،خلينا جوه البلد أحسن ،ألننا بالفعل
جواها.
َّ
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بعدما جلسا عىل أحد الكافيهات بادرت قائل ًة:

ــ من غري الدخول يف تأنيب ولوم وعتاب ال طائل من ورائه ،باختصار
مفيش أي حل للورطة إليل إحنا فيها دي غري إنك تغري املِلة وعليه يتم
االنفصال هبدوء.
ر َّد مرقص وهو يموج ضغ ًطا:

ــ سعر شهادة تغيري امللة باآلالف يا مادلني ...ومش ِه َّيه دي املشكلة
األساسية ..املوضوع مش بالسهولة دي.
قالت بصدق يتناىف مع موقفها الغادر:

ــ أنا لو كنت أقدر كنت رحت بنفيس للكنيسة واعرتفت بالزنا ولكن
لألسف أنا ما أقدرش أعمل كده ،إنت عارف املجتمع ..ده حيبقى تدمري
ألرسيت وكامن إلخوايت البنات ده غري إن حيايت حتتدمر بعدها.
مستنكرا استمرار أحاديثها يف التفكري وهو الذي عاش معها
أجاهبا
ً
بنفس األحادية التي أصبحت اآلن تفكر هبا:
ــ لكن حيايت أنا مش مهم.
تنهدت قائلة:

ــ خالص ساحمني يا مرقص.
رد مرقص وهو يفور رش ًفا:
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ــ آسف..

تنهدت بيأس:

ــ واحلل ،إنت نفسك عارف إننا لو رحنا الكنيسة الرد حيكون إيه.

وألول مرة يقوهلا مرقص ولكن هذه املرة مل ينطقها إال وعيونه تلمع
بالعناد األرثوذوكيس املعروف:
ــ ال طالق إال لعلة الزنا.

انتهى اللقاء ومل يصال إىل يشء ...رجع مرقص الستكامل مناوبته يف
العمل وعادت مادلني إىل منزل أبيها كام قال قداسة البابا.

بدت رانيا يف أوج محاسها وهي تشعر أن شي ًئا ما بدأ يلوح يف األفق،
وبطبيعة احلال استشعرت أرسهتا ذلك احلامس املتقد من طريقتها يف احلديث
يف الفرتة األخرية وكان احلال يف منزل شاهني مثل كل البيوت املرصية يف
ليلة الرابع والعرشين من يناير ..جهاز التلفزيون مفتوح طول الوقت عىل
القنوات اإلخبارية حيث نيس اجلميع املسلسالت واألفالم وأصبح الكل
جمتم ًعا عىل مشاهدة النرشات اإلخبارية.
قالت عفاف لشاهني يف قلق:

ــ رانيا حتنزل بكره يا شاهني مع إليل نازلني.
ر َّد يف ال مباالة:
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ــ خليها تنزل آهم يرصخوا شوية وخالص.

ردت بأمومة مفهومة:

ــ أنا قلقانة.

اً
حماول طمأنتها:
رد عليها

ــ دول شوية عيال.

فوجئ شاهني بصوت رضوى من خلفه:

ــ ال يا بابا دول مش شوية عيال وال حاجة .البلد دي فعلاً ال بد إهنا
تتغري ..كفاية حلد كده.
ــ متعج ًبا:

ــ غريبة يا رضوى ،أول مرة أحس إنك ثورية ،إيه ُمصاحبتك لرانيا
يف الفرتة األخرية أثرت عليكي؟
تنهدت والدهتا وأنابت عنها يف اإلجابة:

ــ طبيعي يا شاهني كُرت البكا يعلم النواح ..يعني إنت مش عارف
ليه!

سكت شاهني وقامت األم حتتضن ابنتها التي بدأت الدموع ترتقرق
يف عينيها.
ُ
حيث كانت يف نفس التوقيت ترسل
أما رانيا فلم تشاركهم احلوار
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رسائلها بواسطة زاجل العرص احلديث ...عصافري تويرت الزرقاء.

متأرجحا بني مؤيد للتظاهر
أما يف املكتبة ويف الليلة ذاهتا فكان الوضع
ً
ورافض له ،غالبية احلضور مؤيدين للنزول إىل الشارع واملطالبة بالتغيري
الذي طال انتظاره.
وسأل أحدهم:

ــ رأيك إيه يا نامق؟

كان نامق حيمل َهم هذا السؤال الذي كان يعرف أنه سوف ُيسأل ُه
بالرضوة ..و ُأ ِ
سق َط يف يده.

ترشهبا
نامق سليامن كاظم النامق ..الكاره للثورات ،عقدة يوليو التي َّ
من والديه َّ
وغذهتا التجربة والشواهد والنتائج.
نامق ..املتعاطف مع الدولة واحلكومات.

مل جيد ر ًّدا ..هو يف داخله يعي جيدً ا مدى تبلد النظام ..ومدى محاقة
سياسته وانعزاله عن الواقع ،مثل بعض قرارات شاهني ،ولكنه يف نفس
الوقت يعلم جيدً ا حال املصنع وطبيعة العقليات التي تُشكل أغلبية العاملني
فيه ..وال يوجد اختالف كبري بني شعب العمل وشعب الوطن ..فكالمها
ال يؤمن إال بمنهج واحد ..القوة...الصامولة التي تصون الكل وحتمي
الكل من الكل ،فلو ُح َّلت هذه الصامولة فسوف ينهار املصنع وخيور
الوطن وتضيع الدولة.
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هي احلرية بكل معانيها والرتدد يف أزهى صوره ..اخلوف من جهة
والرغبة يف النزول من جهة أخرى ....ولكنه قرر النزول إن مل يكن بسبب
ما يرى يف أن إدارة نظام احلكم تتشابه إىل حدٍّ كبري مع نظام إدارة املصنع
فعىل األقل حتى ال يرتك منار وحدها ،فنزوهلا يف هذا اليوم مل يكن حمل
شك من جانبه عىل اإلطالق ،بل إهنا وأثناء ختاطر نامق مع ذهنه كانت
بالفعل يف طريقها إىل منزل والدهتا وحتمل صامد كي ترتكه عندها ،فيوم
غد هو اليوم املجهول.
تقمصت منار روح أروى صالح الناقمة عىل املثقف السلبي وكأن
َّ
نزوهلا بمثابة ثأر لروحها الطاهرة التي فاضت يف فضاء الوطن املكلوم
بمن عليه من برش وحجر.
تلقت األم الرضيع بيدها وهي تبسمل وحتوقل وال حيلة هلا أمام كل
ما حيدث إال الدعوة إىل اهلل.

حتولت مرص يف تلك الليلة التي سبقت يوم عيد الرشطة إىل ما يشبه
خلية نحل إلكرتونية ،ماليني الشباب جيلسون إىل أجهزة احلاسب اآليل
يتحاورون باألفكار ،وخيتلفون يف وسيلة التعبري عنها ،ولكنهم مجي ًعا متفقون
عىل يشء واحد ..النزول ...ومل يكن اجلميع يعرفون أهنم سوف ينزلون
أيضا إىل أسفل سافلني.
ً
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صباح  25يناير

من مي��دان التحري��ر يف القاهرة إىل ميدان مس��جد القائ��د إبراهيم يف
اإلس��كندرية إىل ميدان األربعني يف الس��ويس ..يف كل ربوع املحروس��ة
انطلقت الناس يف الش��وارع هتتف ..عيش ..حري��ة ..عدالة اجتامعية...
بدا املش��هد رهي ًبا مل يألف ُه أحد من اجليل احلايل من أفراد الشعب العاديني
وال حتى من األجيال اجلديدة لضباط الرشطة ..مل يعارص أحد من أغلبية
صغار الضباط أحداث األمن املركزي((( وال أحداث أس��يوط((( قبلها..
ترعرع جيل كامل وملدة تزيد عن ربع قرن يف وطن صامت وإعالم داجن
((( أحداث األمن املركزي ..حدثت يف بداية حكم مبارك حيث قامت بعض وحدات
من قوة األمن املركزي بإثارة الفوىض يف الشوارع بسبب إشاعة مد فرتة التجنيد ما أدى
إىل تدخل قوات اجليش للسيطرة عىل الوضع ..وكادت هذه األزمة تطيح بحكم مبارك
_اجلديد_ آنذاك.
((( أحداث أسيوط ..حدثت يف عهد الرئيس أنور السادات حيث قامت إحدى اجلامعات
اإلسالمية باهلجوم عىل مقار الرشطة يف حمافظة أسيوط بصعيد مرص ووقعت مواجهات
عنيفة بني اجلانبني انتهت بسيطرة األمن عىل املوقف.
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وألن الطبيعة تكره الف��راغ احتل اإلعالم اإللكرتوين هذا الفضاء الفارغ
وحل حمل القناة األوىل العجوز.

مل يكن األمر اً
هزل ،بل هو جد اخلصام لنظام يابس ،وألد العداوة
حلكم عابس.
نامق ومنار يسريان جن ًبا إىل جنب ...منار هتتف ونامق يتأمل.

رانيا وعامد سعدان يرفعان الالفتات الساخرة الساخنة...

عيد مريغني موجود هيتف يف محاسة ومعه زمرة من السلفيني بلحاهم
الكثة املتدلية..

أما حييى فتواجد يف امليدان مع بعض أعضاء اجلامعة القادمني من
حمافظته.

أما املفاجأة فكانت يف نزول مرقص ..ألول مرة مل يمتثل مرقص للكنيسة،
الكنيسة التي نصحت شعبها بعدم املشاركة يف املظاهرات ...مرقص تغري..
يشء داخله تغري.
وانتهى اليوم بتفريق املتظاهرين والقبض عىل بعض منهم.

عاد اجلميع إىل بيوهتم ما عدا عصام بطبيعة احلال ما دعا نامق إىل
البقاء يف منزل منار بجانب األم القلقة عىل ابنها يف ظل أوضاع ال حتمل
عىل االطمئنان ألي أم ابنها ضابط رشطة.
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مرت ثامنية وأربعون ساعة من بعد ثالثاء اخلامس والعرشين من يناير..
ثامنية وأربعون ساعة مل يكن ألحد حديث سوى السياسة ..املرصيون بكل
حارضا ال ماض ًيا
أطيافهم أصبحوا يتحدثون سياسة وأضحوا يتحاورون
ً
فكرا وباتوا حيللون رأ ًيا ،تسيس اجلميع،
كام اعتادوا وأمسوا يتناقشون ً
ثامنية وأربعون ساعة مرت حتى حان يوم الغضب ،ظل اإلعالم طوال
سنوات يسقي الشعب مخر الكذب ..تغري احلال ومل يتغري النظام ،خلصت
حاله إحدى املذيعات يو ًما ما دون أن تقصد حينام استنكرت عىل أحد
األطفال الذي قال هلا أثناء حوار يف أحد الربامج أنه يلعب يف الشارع
فقالت بصدق وهي عىل قناعة تامة بام تقول:
ــ ليه تلعب يف الشارع؟ األحسن إنك تروح تلعب يف النادي.
إنه االنفصال التام عن الواقع.

وهكذا كان نظام مبارك يف آخر أيامه جتسيدً ا ح ًّيا هلذا احلال ،توقف به
الزمن عند صحافة متيبسة وإعالم نافق حتى نفق ،فهوى بالبلد وبالدولة
من حالق إىل فالق ،ومل َير أن يف هذا الوضع مشكلة مثلام يرى نامق يف
شاهني وإدارته ..قرارات فجائية غري مدروسة إن أمكن تنفيذها فال يمكن
إجادهتا ..متا ًما مثل نظام مبارك الذي يكره ذكر السبب احلقيقي ألي مشكلة،
كذلك كان شاهني ومصنعه يف نظر نامق معادل لعقلية أعم وأشمل...
أيضا ضد شاهني...
وهلذا نزل إىل امليدان ال ليهتف فقط ضد مبارك ولكن ً
ضد رئيسه ...فكالمها حاصل عىل دكتوراه يف العند ،ولكن من ال يعاين
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من املشكلة لن حيلها رغم يقينه بوجودها ..لن حيلها.

املفارقة أن نامق ورغم نزوله يف هذا اليوم فإنه وبصفة عامة يتعاطف مع
احلكومات ،يرى أهنا تعاين مثلام يعاين هو ..احلكومات جهة تنفيذ أكثر منها
جهة ختطيط ..وإن فعلت فخططها مبنية _ ُمقيدة_ عىل اإلمكانيات املتاحة..
كثريا عن مقدرهتا عىل الوصول للمطلوب..
تلك اإلمكانيات التي تقل ً
احلكومات مثقلة بأمحال تفوق قدرهتا ،مثل املخازن املكدسة ..واملسئول
هو املسئول .فالرئيس يأمر والشعب يلعن واحلكومة يف املنتصف بينهام،
مثل حال املعيد اجلامعي ال هو طالب وال هو أستاذ ،تلك الفئة التي تنتمي
إىل عامل الوسط ،مثل حال أي عمل شاء له القدر أن يقع يف املنتصف بني
مستوى أعىل حيظى باملدح والنفاق أ ًّيا كان قراره وبني مستوى أدنى ال يعلم
شي ًئا ويريد كل يشء وهلذا كان نامق يتعاطف مع احلكومات ال الوزراء،
يتعاطف مع أي مؤسسة متاثل طبيعة عمله ...أي جهة منوط هبا التنفيذ.
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اجلمعة  28ينـايــر

الكرة إىل امليدان مرة أخرى
وعادت َّ

وعاد اجلميع إىل التظاهر ..د َّع َم ُهم كرس حاجز اخلوف الذي بدأ ينهار
بأسا وأشد تنكيلاً
يف ثالثاء اخلامس والعرشين ،لكن هذه املرة كانت أشد ً
وأكثر جرأة وعالنية ،وكان املصلون اخلارجون من صالة اجلمعة عاملاً
رئيس ًّيا يف احلشد.

انضم اإلخوان إىل املتظاهرين وانضم وزراء سابقون وفنانون ،فمنهم
من كان له ثأر مع النظام وأقطابه.
السلفيون خرجوا من املساجد إىل امليادين..

حرص األقباط عىل التواجد يف إشارة إىل مدنية التظاهرات ال إىل دينيتها
بعدما تنبهت الكنيسة أن غياهبا عن املشهد ليس يف صاحلها ...فجاء احلضور
اختيارا ..كالعادة.
إجبارا ال
ً
ً
ورغم كل هذا ظل اإلعالم الرسمي يعاين من الداء املرصي السقيم..
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مستمرا يف إذاعة لقطات لشوارع فارغة مثل ريادته
االنفصال عن الواقع..
ًّ
املوهومة.
وما هي إال ساعات حتى سيطرت اجلامهري عىل الوضع ميدان ًّيا ..اندفعت
اجلموع الغاضبة حتطم كل يشء ...وصار املوقف يف الشوارع أشبه بحال
تالميذ الفصل السعداء بغياب املدرس ..فوىض عارمة ،الكل يفعل ما
يريد دون خوف من جزاء أو عقاب.
صدقت فيهم اآلية الثانية من سورة احلرش..
﴿يخُ ِْر ُب َ
ون ُب ُيوتهَ ُم بِ َأ ْي ِدهيِ ْم.﴾...

الشعب حارض يف الشارع ولكن مل تكن له السيادة فالعربة ليست باحلضور
ولكن بالتسيد ..السيادة كانت للجامهري ..سقطت دولة الشعب و ُأعلنت
دولة اجلامهري ...الشعب كان موجو ًدا يف اخلامس والعرشين من يناير أما
الثامن والعرشين فقد جاء الشعب يميش عىل استحياء وجاءت املامليك
تزحف يف كربياء.

سقطت الدولة قبل أن يسقط النظام...

سقط تاج الدولة املدنية من فوق رأس نابليون..

سقطت مرص يف فوىض جورنيكا بيكاسو...

ومل تعد احلرية هي التي تقود الشعب بل الفوىض هي القائد عىل عكس
ما كان حيلم ديالكروا..
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تفرق نامق عن منار يف هذا اليوم املشئوم ،وكان من الطبيعي أن يفرتقا يف
َّ
ظل الفوىض التي حدثت ..بحث عنها بلهفة بعدما يئس من االتصال هبا بعد
قطع االتصاالت عندما جلأ النظام إىل أحد احللول السهلة كاملعتاد ،احللول
التي تزيد املشكالت تأزيماً  ،احللول التي ال جتدي فتيلاً يف مواجهة األزمات
العادية فام بالنا بالشواش((( الناجم عن حركة الديناصور اجلامهريي.

حتول امليدان يف هذه الساعة إىل جمرد قطعة أرض بال دولة جلامهري بال
قائد ،عربات رشطة حمرتقة ..سيارات إسعاف يقودها البلطجية ،اقتحام
لبعض أقسام الرشطة ..دماء يف كل جانب ،وبات املجرمون سائبني.

مل ِ
يدر نامق ماذا يفعل يف هذه الظروف ..فكَّر يف العودة إىل منزل زوجته
ربام تكون قد عادت بعدما يئست بدورها من العثور عليه ولكن مل يستطع،
مل يطاوعه قلبه ،فقرر أنه لن يرحل عن امليدان إال مع منار ...وهو ما مل
حيدث.

وما هي إال سويعات حتى عرف نبأ مرصعها ...سقط املنار ..سقطت
مع الدولة التي طاملا حلمت هي ووالدها أن تكون للجميع جنة فأمست
نارا تلظى ...سقطت غيلة ..رصاصة غادرة من مصدر جمهول
عليهم ً
اخرتقت رأسها تاركة وراءها أ ًّما رصيعة لطفل رضيع ال يعي من احلياة
شي ًئا إال ثدي أمه املفقود.

((( الشواش :املقصود الفويض.
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تبوأ املجلس العسكري حكم مرص وأكَّد يف مجيع بياناته أنه ال يطمع
يف احلكم وبأن وجوده يف ُسدة احلكم إنام هي فرتة انتقالية وسوف ُيس ِّلم
السلطة بعدها إىل الرئيس املنتخب.
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حدثت تغريات وحركة انتقاالت كبرية داخل مجيع األجهزة األمنية
يف مرص فتم نقل الرائد عصام إىل قسم رشطة كرداسة ،شعر عصام بغصة
نتيجة هذا األمر فهو يف األساس مل يمكث يف اجلهاز منذ التحاقه به بعد
ترقيته إال أشهر معدودات ولكن قوة األحداث جعلته يتفهم األمر وسبب
النقل ،فالقرار كان حتم ًّيا كام أنه مل يكن الوحيد املشمول بقرار نقل.

أما نامق يف هذا الوقت فصار أشبه هبيكل عظمي يميش عىل األرض،
يبق لديه إال عظام تتحرك
جسدً ا بال روح ..رحلت روحه برحيل منارته ومل َ
وأنفاس ترتدد ودماء جتري يف عروق بال نبض ،رحلت احلبيبة ...حبيبة
ً
رسوخا..
عقل قبل أن تكون حبيبة قلب وإن ُحب العقل ألقوى وأشد
من عقله تسللت منار يف تؤدة ال إىل قلبه فحسب بل إىل فؤاده ويف ثناياه
قبعت ويف أحاسيسه تربعت وعىل مشاعره ت ُِّوجت ..أحبها نامق ح ًّبا ال
يوصف ..وعندما علم بنبأ مرصعها فكر يف حلظة خوار أن يلحق هبا ولكنه
تذكر صامد تذكر السبب الذي دعاه أن ُيطلق عىل وليده هذا االسم..
صامد ..فقرر أن يكون صامدً ا من أجل صامد.
تكفلت اجلدة برعاية الوليد الصغري فلم يكن لدى نامق حل آخر سوى
استبقاء صامد لدى والدة زوجته الراحلة والتي تلقفت الرضيع يف حنان
كبري.
قال التاريخ إن واحدً ا منهم استطاع أن هيرب ..أن يقفز بحصانه من
أعىل السور وينجو من عدالة القلعة ..ولكن التاريخ مل يقل لنا أين ذهب
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هذا الفار ،فتك َّفل لنا احلارض بالرد وجاءنا الواقع بالتفسري.

وكأن اململوك اهلارب عندما نجا بحياته قرر االنتقام ..وعىل ما يبدو
أنه كان يعي جيدً ا أن ال ُعمر لن ُيتيح له القصاص لنفسه ولبني جنسه..
كثريا وأنجب ذراري ال
فاختذ سبيلاً أكثر وع ًيا ..ذاب بني الناس ...تزوج ً
حرص هلا ..تناسلت ذريته حتى أصبحت ساللة وأضحت الساللة ِعر ًقا
وأمسى العرق ِجينًا جيري منهم جمرى الدم ،تتوارثه أجياهلم جيلاً بعد
رسا واألُرس
جيل ..وبعد أن كان مملوكًا فر ًدا صار أرسة واألرسة صارت ُأ ً
أصبحت مجاعة ...مجاعة يشار إليها بالبنانُ ..بنيت بتؤدة وأناة عىل مر السنني
حف ًظا لعهد اجلد باالنتقام ..اململوك اهلارب ..وها هي ذريته تتس َّيد ..إهنم
املامليك اجلدد.

ينس احلفيد العهد وظل يتحني الفرص لالنقضاض حتى واتته الفرصة
مل َ
وجاءته عىل طبق من فوىض.
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مرص 2012

أجريت االنتخابات الرئاسية و ُأعلنت النتيجة فوز املرشح حممد مريس
عيسى العياط ،وها هو الرئيس اإلخواين يقف عىل دكة ميدان التحرير
خطي ًبا يف اجلموع اهلادرة التي يفيض هبا امليدان يف مشهد قميء ،وكان
من ضمن الشاهدين عىل اخلطاب وتبدو عىل مالحمهم السعادة الغامرة
كلاً من عامد سعدان وحييى سامل.

وأصبح مستقبل مرص يكتنفه الغموض واإلهبام ،فرح اإلخوان والسلفيون
ووجم الليرباليون وما تبقى من اليساريني ،أما األقباط فلم يواسيهم إال
املقولة اخلالدة لألنبا شنودة" :ربنا موجود".
كان يقال دائماً إن "مرص حكمها املحامون من ثورة  1919حتى ثورة ،1952
ثم حكمها العسكريون من ثورة  1952حتى انتهاء النارصية  ،1970ثم حكمها
(((
االقتصاديون ورجال املال يف عهدي السادات وحسني مبارك".

نصا من كتاب "أوراق العمر" للدكتور لويس
((( اجلملة ما بني عالمات التنصيص مأخوذة ًّ
عوض.
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ومل جيل يف خاطر أحد أن يصل اإلخوان املسلمون إىل حكم مرص،
مل يكن اإلخوان يو ًما جز ًءا من الشعب بل كانوا دو ًما جز ًءا من فكرة...
أيدلوجية تقدِّ م اجلامعة عىل الوطن وتستبدل التنظيم بالدولة _فالباء تلحق
باملرتوك_ ورغم أن اإلخوان والسلفيني ينتمون إىل أيديولوجيا واحدة
جس
فإنه توجد بينهم فروقات قد ال يراها بعض من الذين يأتنسون َّ
السطوح امللساء طل ًبا لراحة الذهن التي متنحها الظواهر ال املشقة التي
حيتمها الغوص يف البواطن..
اإلخوان أفندية يف مظهرهم وأغلبيتهم غري ٍ
ملتح أما السلفيون فال..
جلباب وغرتة وعطور شذاها معروف وكأهنا مسجلة باسمهم ال ختطئها
األنف.

اإلخوان يتحدثون بنفس األلفاظ التي يتحدث هبا عوام الناس أما
السلفيون فال ،هلم عباراهتم اخلاصة وألفاظهم املنتقاة ،حتى رطانة النطق
خمتلفة عن غالبية املرصيني.

اإلخوان هلم هيكل تنظيمي هرياركي ،تراتبي ،أما السلفيون فـلم جيمعهم
هيكل تنظيمي حتى وصول اإلخوان إىل احلكم ،ربام يلتقون يف مؤمتر أو
يتجمعون حول وليمة دون أن يكون هناك رئيس أو مرؤوس بل األمر
خيضع للعرف والعادات بتقديم األكرب سنًّا أو األكثر شهرة ومتويلاً .

اإلخوان هلم باع طويل يف العمل الرسي أما السلفيون فال يعملون يف
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الرس بل يف العلن ويقولون ما يريدون عىل رؤوس األشهاد سواء يف خطبة
اجلمعة أو الدروس الدينية األسبوعية.

بصفة عامة ،السلفيون ال يبطنون ما يشعرون والخيفون ما يريدون عىل
عكس اإلخوان الذين يتحدثون بوجهني ويتقولون بلسانني ،فرغم تأكيدهم
ليلاً
وهنارا أهنم مجاعة من املسلمني وليسوا مجاعة املسلمني وأهنم يريدون
ً
وتكرارا أنه
مرارا
ً
أن يحُ كَموا باإلسالم ال أن يحَ كُموا باإلسالم ..وأكدوا ً
مرشحا
لن يكون هلم مرشح رئايس ،فقد خالفوا كل ما قالوه وطرحوا
ً
مشبوها...
فوزا
هلم فاز ً
ً
السلفيون يكرهون األقباط ويعلنون ذلك ،أما اإلخوان فيكرهون
األقباط ويعلنون غري ذلك.

اً
اً
مفصول عن الواقع ،أما اإلخوان
موصول باملايض
السلفيون يطرحون فق ًها
فإهنم يطرحون أفكارهم بمنهج قابل للتطبيق وبخطوات منهجية.
اإلخوان هياكل والسلفيون أفكار..

اإلخوان برمجاتية والسلفيون طوباوية.

ليس للسلفيني جهاز رسي وآخر معلن عىل عكس اإلخوان الذين
رسا.
يعشقون العمل ًّ

يشعر املرصيون جتاه السلفيني أهنم ال يريدون املكاسب السياسية عكس
مشاعرهم جتاه اإلخوان.
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أيضا بينهم قواسم مشرتكة..
وكام يوجد ما يفرقهم عن بعضهم توجد ً
فتجمعهم كراهيتهم للمؤسسة ،أي مؤسسة ،أ ًّيا كانت ،ال جيدون أنفسهم مجي ًعا
إال يف الشارع ..حيبون اجلمهرة الصاخبة ومكربات الصوت الزاعقة.
وبعدما كان األمل يف النجاة مع "إخوان الصفا" أضحى األمل هو
(((
النجاة من "إخوان اجلفا" ،والفارق بينهم أكرب من احتوائه...

((( إخوان الصفا ليرباليون _وفق معايري عرصنا_ كانت لدهيم مبادئ مبكرة يف مسألة
املذاهب اً
أول ويف الثقافة ثان ًيا ،فقد حسموا رأهيم يف عدم انتامئهم ألي مذهب ونظروا يف
كتب األديان والفالسفة كافة ،قائلني يف إحدى الوصايا ملن يقرأ رسائلهم ويتبع طريقها" :إننا
ٍ
مذهب من املذاهب ،وال هنجر كتا ًبا من كتب
ال نعادي ِعلماً من العلوم ،وال نتعصب عىل
احلكامء والفالسفة مما وضعوه وأ َّلفوه يف فنون العلم ،وما استخرجوه بعقوهلم وتفحصهم
من لطيف املعاين .وأما معتمدنا ومعولنا وبناء أمرنا ،فعىل كتب األنبياء (صلوات اهلل عليهم
أمجعني) ،وما جاؤوا به من التنزيل ،وما ألقت إليهم املالئكة من الوحي".
وقالوا يف رشح طبيعة فكرهم" :وباجلملة ينبغي إلخواننا ..إخوان الصفا ،أ َّيدهم اهلل تعاىل،
أال يعادوا علماً من العلوم وأال هيجروا كتا ًبا من الكتب ،وأال يتعصبوا عىل مذهب من
املذاهب .ألن رأينا ومذهبنا يستغرق املذاهب كلها ،وجيمع العلوم مجيعها ،وذلك هو النظر
يف مجيع املوجودات بأرسها سواء احلسية والعقلية ،من أوهلا إىل آخرها ظاهرها وباطنها،
جليها وخفيها بعني احلقيقة ،من حيث هي كلها من مبدأ واحد وع َّلة واحدة ،وعامل واحد
ونفس واحدة ،محُ يطة جواهرها املختلفة ،وأجناسها املتباينة وأنواعها املفننة ،وجزئياهتا
املتغرية".
ُيعلن إخوان الصفا يف رسائلهم ،مبدأ التسامح بني األديان واملذاهب" :من الناس من يرى
ويعتقد يف دينه ومذهبه الرمحة والشفقة للناس كلهم ،ويرثي للمذنبني ويستغفر هلم ،ويتحنن
( ُيظهر احلنان) عىل كل ذي روح من احليوان ،ويريد الصالح للكل ،وهذا مذهب األبرار
والزهاد والصاحلني من املؤمنني وهكذا مذهبنا" .ويتربأ إخوان الصفا من النظرة الضيقة
لألمور" :وليس من مذهب إخوان الصفا ،أ َّيدهم اهلل بروح منه ،حيث كانوا يف البالد ،بل
نظرهم كيل وبحثهم عمومي ،وعلمهم جامع ،ومعرفتهم شاملة".
* جمتزأ بترصف من كتاب إخوان الصفا املفرتى عليهم ...إعجاب وعجب .للكاتب رشيد
اخليون.
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ُصدمت رانيا يف عامد سعدان صدمة هائلة ...انتهازية ومادية وقسوة
عىل الوطن ..وبدأت تشعر بالندم وشعورها املسبق جتاهه باإلعجاب بدأ
شخصا آخر غري املناضل الذي أعجبت به يو ًما
يتالشى شي ًئا فشي ًئا ..رأته
ً
وأرسها بشخصيته القوية وآرائه الشجاعة يف وقت كان إبداء الرأي يكاد
يورد صاحبه موارد الضياع ،توقعت أن بوصول اإلخوان للحكم فسوف
يواصل عامد نضاله املزعوم ضد هذه اجلامعة الفاشية ولكنها بهُ تت عندما
كثريا هلذا التناقض..
وجدت منه ترحي ًبا بتبوئهم حكم البالد ،تعجبت ً
كيف لشخص مثله أن يرحب بوصول هؤالء إىل احلكم وهم يف أفكارهم
كثريا ما
وأيديولوجيتهم أبعد ما يكونون عن احلرية والديموقراطية التي ً
تغنوا هبام.

أمسى عامد سعدان ضي ًفا عىل خمتلف الربامج يف القنوات الفضائية التي
خدرا مغي ًبا للعقول ...مل تصدق ما تسمعه من
ترتع كل ليلة ،تسقي الشعب ً
عامد وهو يدافع عن وصول اإلخوان للحكم وأن تلك هي قواعد اللعبة
الديموقراطية ،ومل يكن عدم التصديق هذا من فراغ بل ألهنا سمعته بأذهنا
وهو يقول إنه لو وصل مرشح آخر غري املرشح اإلخواين للحكم فال بد
من عودة الدعوة إىل االعتصام واحلشد ..وحني سمعت منه هذا الكالم
وقتها التمست له العذروظنت أنه يقول هذا بدافع الغضب من إعادة
إنتاج النظام السابق بصورة أخرى ..ولكنها ومع الوقت بدأت تستشعر
هوى دفينًا لديه..
أن وصول هذه اجلامعة إىل احلكم لقي ً
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انتبه حلريهتا واحد من مجاعتهم الثورية والذي كان يتميز برباءة يف النية
إىل أن بدأ يتفهم مع مرور الوقت اخلفي املسترت والنوايا التي فضحتها
األحداث وهو الذي قام بتفسري األمر هلا..
ــ الرس يف التمويل يا رانيا...
ٍ
تعجب:
ردت رانيا يف

ــ التمويل؟

أجاهبا الزميل بسؤال كمدخل للتوضيح:

ــ عامد سعدان بيشتغل إيه؟
ٍ
حرية:
ردت يف
ده.

ــ بيشتغل ..بيشتغل ..مش عارفة ،أنا عمري ما فكرت يف املوضوع
الزميل يف هدوء:

ــ عامد فعل ًّيا ال يعمل أي عمل نظامي أو حتى غري نظامي ..عامد سعدان
أرزقي ..ولكن مش عىل باب اهلل بحكم قافية الكلمة ولكن عىل باب
آخر.
باستفهام:

220

الأبي�ض يلعب �أول

ــ وده إيه عالقته بتأييده لإلخوان؟
موضحا:
الزميل
ً

العالقة واضحة وضوح الشمس ..وصول اإلخوان مل يكن مصادفة..
كلنا عارفني إن املرشح اإلخواين ليس هو الفائز وأن نتيجة التصويت
يشء والنتيجة املعلنة يشء تاين خالص ،اإلخوان حمتاجني تعضيد من كل
األطياف مش بس من التيار الديني والسلفي.
بتلقائية:

ــ الشارع معهم ..املزاج العام إخواين.
الزميل مؤكدً ا:

ــ إطال ًقا ..دي صورة إعالمية كاذبة...
مستفهمة:

ــ يعنى عامد بيعتمد عىل جهة تدفع له..
الزميل يف مرارة:

ــ مش ُه َّوه لوحده ..دول كتري جدًّ ا يا رانيا ..أكرت بكتري مما تتخييل ..وأنا
زيك بالضبط وزي أعضاء كتري دخلت املجموعة مدفوعة بروح احلامس
والرغبة يف تغيري نظام غبي ....علشان كده إليل زيي وإليل زيك همُ َّ ه إليل
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كرهوا وصول اإلخوان للحكم واعتربوه خيانة لشهداء يناير ..لكن املستفيد
رحب.
مل يكره بل عىل العكسَّ ..
وأكمل وهو هيم باالنرصاف:

ــ قبل يناير بفرتة طويلة أنا كنت دائم احلضور لورش العمل واللقاءات
إليل بتنظمها كثري من هيئات املجتمع املدين واملنظامت غري احلكومية عىل
اختالف أسامئها واختالف موضوع ورشة العمل ولفت نظري مصطلح
دائم التكرار كقاسم مشرتك يف كل ورش العمل إليل حرضهتا.
مرتابة:

ــ أي مصطلح؟
زافرا:
الزميل ً

ــ التشبيك..

رددت سائلة:

ــ التشبيك ..بمعنى إيه؟
أجاهبا الزميل بتبسيط:

ــ التشبيك بني مجيع اهليئات ومنظامت املجتمع املدين عىل اختالف
توجهاهتا ..بحث يكون يف عملية  Assosiationارتباط بني كل هذه اهليئات
واملنظامت.
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نطقت بتلقائية:

ــ التشبيك ..دولة داخل الدولة.

الزميل بإيامءة من رأسه:

ــ بالضبط ..أمتنى إنك تكوين فهمت واستوعبت إليل أنا بدأت أفهمه
وأستوعبه لكن متأخر.
بضيق:

لسه فيه وقت ،املقولة املشهورة" :أن
ــ ال أبدً ا ال متأخر وال حاجةَّ ...
متأخرا خري من أن ال تأيت".
تأيت
ً
رد الزميل وهو يتحرك ُمنرص ًفا:

ــ اإلخوان بيحكموا مرص يا رانيا ..بيحكموها حتى لو بالتزوير.
رانيا بلهجة متفائلة رغم سوداوية الوضع:

ــ اإلخوان مش بيحكموا ..همُ ه فقط موجودين يف القرص اجلمهوري...
احلكم لسه يف امليدان ...والغضب عليهم ٍ
آت ولو بعد حني.
ُ

مل يستطع شاهني أن يتغلب عىل خوفه من أن يعيد التاريخ نفسه ويقوم
اإلخوان بتأميم املصانع ويكرروا نفس اجلريمة كام فعلت ثورة يوليو،
وألن نظام يوليو جاء يف غفلة من الزمن بعد أن ُد ِّبر األمر بليل ،ونظام
اإلخوان جاء بزحف وبطريق ٍ
ملتو ال خيفى عىل أحد ،وعىل الرغم من أن
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نظامي يوليو واإلخوان نقيضان وعداءمها التارخيي معروف فإن لكليهام
صفة مشرتكة وهي أهنام مل يصال إىل احلكم بطريق طبيعي وهلذا فإن إرضاء
اجلامهري تُعد مطل ًبا لنظام اإلخوان كام كانت مهر ًبا لنظام يوليو الذي جعل
من هذه السياسة أسلوب حكم حتى يدعم حكمه الغادر بامللك الرشعي
فس َلك مسلك إرضاء العامة وتبنَّى سياسة اإلغواء ُبغية اإلرضاء وحتقق
َ
له ما أراد.

وكام خاف شاهني عىل املصنع من صدور قوانني أو قرارات تبيح التأميم
خاف عليه من الضياع بحكم القوانني األخرى املدعومة بالعادات والتقاليد
والعرف والفقه..
ومل تكن رضوى تعرف دواخل أبيها إىل أن جاء إليها يف ساعة إىل حجرهتا
وقد بدأت آثار احلمل تظهر عليها ،كانت رضوى تعلم بأن وجودها يف
منزل أبيها هي مسألة وقت وأنه ال بد هلا من العودة إىل منزل زوجها الذي
أصبحت إخوانيته مصدر زهو..
قال شاهني وهو يئن أ ًملا:

ــ عارفة أنا ليه وافقت عىل جوازك من حييى؟
أجابت:

ــ حاولت كتري أوصل ألي إجابة وفشلت.
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رشد ببرصه عن عيون ابنته وكأنه هيرب من النظر إليها:

ــ املصنع يا رضوى ..املصنع ده بالنسبة يل مش جمرد عمل ..ده حيايت..
جزء مني ..بنيته مع األيام..
ردت يف عجب واستفهام:

ــ املصنع! وإيه عالقة املصنع بجوازي من حييى؟

ــ لكل أجل كتاب يا رضوى وأنا مش حأعيش العمر كله...
بدأت رضوى يف استنتاج مالمح املعنى يف إجابة أبيها.

أكمل دام ًعا:

ــ ما كنش ممكن أسيب املصنع يروح حلد غريب ..حيتفتت من بعدي ،إنت
ورانيا ومعكم أمكم ليكم نصيب ،وسامل برضه حيكون له نصيب..
أكملت الضحية:

ــ فكان احلل هو إين أجتوز حييى..
ع َّقب يف يأس:

ــ إفريض كان راجل تاين ..كان ال بد أن يقع التصادم بينكم وبني سامل..
اإلدارة واألرباح وخالفه.
سألته:
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ــ طيب ورانيا يا بابا ما هي كامن حتتجوز ..بس املرة أكيد حتتجوز من
شخص غريب يعني مش إبن عمنا وال حاجة.
أجاهبا:

ــ ولو ..بزواجك من حييى حيكون نصيبكم باإلضافة لقدرتك وخربتك
يف اإلدارة عامل ضاغط يف ختارج رانيا وزوجها يف املستقبل واالكتفاء
بتعويضها تعويض مايل أو حتى االكتفاء بنسبة سنوية من األرباح ،لكن
املصنع سوف يظل قائم ....احلفيد إليل بطنك شايل اسم العصب.
أجابت يف مرارة:

ــ يمكن تكون بنت ِهيه كامن.
ــ عىل األقل تكميل ِ
إنت املسرية حلد متجوزهيا وكامن تساندي أختك

يف حياهتا.

خرج شاهني من حجرة ابنته وتركها ولكن ليس كام دخلها ،مل تعرف
رضوى هل تتعاطف مع والدها الذي هزمته القوانني التي ال تُعامل اإلناث
معاملة الذكور يف مرياث آبائهن؟ أم تنقم عليه بسبب حسبته تلك..
ولكنها تذكرت أنه مل جيربها عىل الزواج من حييى ..بل هي التي وافقت
هوى لدى والدها
بمحض رغبتها وكامل إرادهتا وصادفت تلك املوافقه ً
الذي رغم تعليمه الراقي ونقمته عىل املرصيني وعقوهلم فإنه ويف حلظة
االختبار احلقيقي ترصف مثل املرصيني الذين يسبهم يف املصنع ليلاً
وهنارا..
ً
ويا للتناقض اإلنساين..
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مل هتدأ األوضاع يف مرص بوصول اإلخوان إىل احلكم ..ظلوا مكروهني
وفاشلني ،استباحت وسائل التواصل االجتامعي اجلامعة وأصبح رئيسهم
باإلضافة إىل رئيس وزرائه مادة خصبة للسخرية واالستهزاء ،وبدأت الدعوات
تتعاىل والصيحات تتصاعد وتطالب الرئيس اإلخواين بالرحيل..

وبدأت استامرات حركة مترد تظهر يف الشوارع وكان نامق واحدً ا ممن
يقومون بأخذ التوقيعات من عامة الناس عىل استامرات احلركة ..مدفو ًعا
بكراهيته لإلخوان وحدا ًدا عىل روح زوجته الطاهرة والتي من املؤكد مل
هتتف يو ًما بسقوط نظام فاشل حتى يأيت اً
بدل منه نظام خائن.
ومل ييأس اإلخوانَّ ..
دشن التنظيم محلة مضادة أطلق عليها اسم "جترد"..
مل يشعر هبا أحد..

أثبت املرصيون يف حلظة فارقة أهنم ورغم كل عيوهبم لدهيم وعي فطري
عجيب ..ضمري مجعي ال يخُ دع ،فجأة أثبت الشعب أن املرصي كفرد يشء
واملرصيون كمجموع يشء خمتلف متا ًما فيام خيص الشعور الوطني ،فأغلبية
املرصيني يسبون كل املرصيني ،واملرصي ال يفتأ يكيل السباب واللعان
عىل بالده ولكن ما إن حيدق هبا اخلطر وحييق هبا حتى تراه وقد حتول إىل
شخص آخر ،يظهر املعدن احلقيقي يف األزمة احلقيقية ..إهنا احلقيقة مرة
أخرى ..احلقيقة التي تزيل الغبار عن السطح وجتلو ظاهر العوالق كاشفة
عن اجلوهر ،وأن هذا البلد قائم ألن به مرصيني ُخلص وأن داء االنفصال
اً
موصول بالواقع وبالتاريخ
عن الواقع مل يتمكن من الكل فال يزال البعض
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وهم كُثر ولكن املنظومة ال تسمح بظهورهم ..فلام توفرت الظروف ظهروا
وكانوا كيانًا وأي كيان.
والبالد عىل صفيح ساخن وسقف احلرية وإبداء اآلراء بال حدود،
سواء يف جرافيتي الشوارع أو مقاالت الصحف أو صفحات التواصل
االجتامعي التي كانت ساحات نزال حقيقي بني املؤيدين لإلخوان وبني
الكارهني هلم ..كانت كراهية اإلخوان هي الوصف األدق ملشاعر املرصيني
رفضا ،بغض
جتاه تلك اجلامعة أكثر من وصفها باملعارضة ،مقت هلا وليس ً
وليس خال ًفا ونامق بحكم عمله يف أحد املراكز الثقافية يف خضم األحداث
وقلبها.
ويف ذات يوم ،استدعاه مديره يف املركز للتباحث حول ترتيب سيمنار
(الدولة ..بني احلكومات وبني منظامت املجتمع املدين) ..وكلفه برتشيح
بعض األسامء التي يرى أهنا تصلح حلضور السيمنار باإلضافة إىل األسامء
التي متت دعوهتا بالفعل عىل أن يكون هو منسق السيمنار ..تقبل نامق
التكليف بصدر رحب ولكنه اقرتح عىل مديره أال يكون هو املنسق ولكنه
شخصا آخر هلذه املهمة ألنه يرى أن االسم املرشح هو األجدر
سريشح
ً
نظرا خلربته التي يمكن االستفادة منها ،وتقبل مديره بغبطة
هبذا األمرً ،
تلك الغريية احلميدة منه.
مراعاة للقواعد الديبلوماسية يف التعامل اتصل نامق بالسفري صادق
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كامل طال ًبا حتديد موعد ملناقشة موضوع ال تصلح مناقشته يف التليفون
وتقبل السفري طلب نامق برتحاب.

ذهب إليه يف بيته وعرض عليه اقرتاحه برتشيحه إلدارة السيمنار..
وافق صادق رغم ميله إىل االنعزال بعد األحداث األخرية ولكنه تراجع
بعد ضغط أديب من نامق ،ذلك الضغط الذي مارسه عليه مستندً ا فيه إىل
فكثريا ما كانت
نظرا للتقارب الفكري بينهام،
الصداقة التي جتمعه بالسفري ً
ً
تأخذمها جاللة احلوار متفقني غري متنافقني وخمتلفني غري متنافرين لذا
َّتوطدت العالقة بينهام كعالقة صداقة أكثر منها عالقة مصاهرة .فضلاً
عىل أن ما فيه البالد من فوىض كان باع ًثا له عىل املوافقة وكأنه من األساس
خيدع نفسه بقرار االنعزال هذا ،فام إن أشار له نامق حتى عاد إىل سريته
سفريا موظ ًفا.
األوىل كباحث مفكر أكثر منه
ً
ظهرت عىل نامق عالمات الغبطة والرسور بعد موافقة السفري وقال
بجدية:
شكرا جزيلاً سعادة السفري.
ــ أشكرك ً
ر َّد صادق ُبو ٍّد:

ــ إنت إنسان حمرتم يا نامق وتقديرك يل حمل اعتبار..

عط ًفا عىل مقولة السفري ع َّقب نامق ُبو ٍّد:
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ــ أنا بلغنى من أحد أصدقائي الصحفيني إن اسم سيادتك كان مرشح
لتويل حقيبة وزارية يف وقت من األوقات لكن العرض الرسمي مل يتم.
السفري بصدق:

عيل تويل أي وزارة كنت حأرفض.
ــ صدقنى حتى لو كانوا عرضوا َّ
نامق مستفهماً :

ــ تعتذر ...ليه يا سيادة السفري؟
موضحا:
السفري
ً

ــ ال يانامق مش حأعتذر ..حأرفض ..رفض مش اعتذار.

أعاد استفهامه:

ــ والسبب ..بدون تطفل.
متجها للتفسري:
السفري
ً

ــ فيه واحد من أشهر األفالم املرصية فيلم اسمه "إسامعيل يس يف
األسطول" ..يف هذا الفيلم مشهد عبقري كل ما أشوفه أحس إن هذا
املشهد هو جتسيد ملا وصلنا إليه.
ــ استمع نامق برتكيز إىل السفري الذي أكمل تشبيهه ملقتىض احلال:

ــ وقف العسكري رجب عىل منصة القفز إىل املاء وكل ما حيني عليه
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الدور للقفز يرتاجع ويقفز الزميل الذي يليه ..حتى التفت ومل جيد أحدً ا...
مضطرا.
يبق إال هو ..فلم جيد ُبدًّ ا من القفز ..فقفز
قفزوا مجي ًعا ومل َ
ًّ

نامق بدت عليه عالمات عدم الفهم ،فبادر السفري بالتوضيح بعدما
نطقت مالمح نامق بام حترج أن ينطق به لسانه.

ــ حال الشعب مثل حال العسكري رجب متام ،حال الشعب وليس
حال احلكومة ،األمر واضح وببساطة ...كل مرة كانت احلكومات ِهيه
إليل بتقفز مكان الشعب ..وال يزال الشعب يامرس هوايته يف البحث عن
احلل البديل املريح ..احلل السهل ..ال يزال يبحث عمن يقفز مكانه ..أكيد
إنت متابع مدى الصعوبة إليل بتواجه احلكم احلايل يف البحث عن كفاءات
تقبل تويل احلقائب الوزارية.
نامق مبينًا ظنه:

ــ عىل حد علمي إن الرفض ناتج من كون النظام احلايل نظام إخواين.
السفري معق ًبا:

ــ ده صحيح إىل حد كبري ..لكن مش بس ُه َّوه ده السبب ..حتى ولو
مل يكن النظام إخوان ًّيا ..الكثري حيخافوا يقبلوا ،صدقني يا نامق أنا بعد
ما يزيد عن مخسة وثالثني عا ًما يف السلك الديبلومايس وبعد ما تعرفت
واطلعت عىل خمتلف ثقافات الشعوب باإلضافة الهتاممايت اخلاصة بالرصد
واملتابعة أستطيع أن أؤكد لك عن أن املشكلة بالفعل كامنة يف جوهر
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وتالفيف املنظومة وليس فقط النظام.

عندما نطق صادق كامل بلفظ املنظومة شعر نامق بصدور حكم الرباءة..
الرباءة من االهتام باجلنون واخلبل ..شعر للحظة أنه ليس هو املفصول عن
الواقع ولكن املنفصلني عن الواقع بالفعل هم من ال يريدون تشخيص املشكلة
تشخيصا حقيق ًّيا ..من يكرهون السبب ..الباطل دو ًما يكره السبب.
ً
أفاق عىل صوت السفري:

ــ معذور ومعك حق يف إنك ترشد ..املنظومة ِهيه األساس ..املنظومة
القائمة عىل مبدأ التأجيل أو االرتكان لسياسة اإلرضاء ..أو احلل األقرب
دون احلل األصوب ..أو ...أو...أو ،تتعدد التوصيفات والنتيجة واحدة..
هو إننا يف النهاية ورغم كل يشء سوف نقفز اً
وبدل من أن نقفز يف موعدنا
والظروف مهيأة ،سوف نقفز ولكن يف غري األوان ألننا فرضنا عىل أنفسنا
موعد غري مناسب ..وهذه املرة لن يصلح ما كان يصلح فيام سبق ألنه ال
يوجد أحد يقفز مكاننا ..كافة احلجج استنفدت وانتهت صالحيتها...
ومل يعد أمامنا إال القفز وإن مل نفعل سنغرق ومن املؤكد أن البلل الناتج
عن السباحة أفضل من العناء الذي سوف نراه إذا انتظرنا ميل السفينة بنا
أكثر مما هي مائلة..
إن مل نقفز بنظام وروية فسوف نتكالب مجي ًعا حول قارب واحد لن
يسع أحد منا آمنًا ألن الكل وقتها سوف يتقاتل مع الكل.
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خرج نامق من املقابلة وهو عىل قناعة تامة بأن األرواح هي الرس...
الفصائل املتشاهبة تتالقى وتأتلف ،واملتناقضة ال ختتلف فقط بل تنفر من
نفورا ...هناك فصائل ال يمكن أن تتعايش مع فصائل أخرى ،من
بعضها ً
املمكن أن تتعامل ..أو حتى حتتك هبا ولكن من املحال أن تتعايش معها..
ألهنا نامذج متضادة وليست فقط خمتلفة...بينه وبني السفري عدة فوارق..
جيل غري اجليل وتعليم غري التعليم وعمل غري العمل ولكن التكوين
واحد ..اجلوهر متطابق ..إهنام من نفس الفصيلة وإن اختلف الرسب ،فام
قاله السفري هو ما يقوله لنفسه طوال الوقت ،أخطأ ذات مرة وقال نفس
املعنى يف املصنع...مرص الصغرى ...وكان ما كان.

ترجل عىل قدميه شار ًدا ...مرص اليوم إخوانية احلكم ..سلفية اهلوى..
َّ
وهابية الشخصية ..فوضوية الشارع ..مرص اليوم عىل شفا جرف ٍ
هار
يكاد ينهار باجلميع..
أقباط مرجفني ...عوام ضالني ..نخبة منتفعة.

اً
مسئول وأفضل مهنة أن تكون
أسوأ يشء يف هذا البلد أن تكون
إعالم ًّيا.

ماذا يفعل وماذا يفعل غريه ممن حيملون نفس الفكر ،ولكن أليس
دو ًما الطريق إىل جهنم مفروش بالنوايا الطيبة ..أليست هذه هي مشكلته
يف عمله الذي سعى جاهدً ا إىل إجياد ٍّ
حل ملشاكله اليومية ،حلول جذرية
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ال شكلية ..حلول دائمة ال مؤقتة.....لكنه يف العمل يف موقف ضعف..
وصاحب املوقف األقوى الذي بيده احلل ال يعاين بل جيد من يتأقلم ويقبل
وال مشكلة ..إهنا نفس مشكلة املجتمع ..الشعب ..اجلامهري ..يعرفون
ويعرتفون بوجود املشاكل ..حسنًا هذه هي احللول ..عىل الفور تتحرك أكرب
مؤسسة يف الواقع احلارض ويف التاريخ ..مؤسسة ال ...صاحبة اليد الطوىل
واملصداقية الكاملة يف نفوس ومعنويات العوام ...املصداقية املفقودة بني من
يحَ كم ومن يحُ كَم ..حتى وصل بنا احلال إىل أن َحكم اإلخوان البالد..
مرص وريثة احلضارة الفرعونية ...سليلة اإلمرباطورية الرومانية ...حاضنة
األديان الثالثة ..الدولة التي ك َّلم اهلل فيها موسى تكليماً  ..وخطتها البتول
حاضنة املسيح ..مرص صاحبة طور سينني وقعت حتت حكم الـ...

سار ومل يكن يف سريه ما يجُ هده فهو حيب السري عىل قدميه منذ أن أخذ
عىل نفسه عهدً ا بعدم امتالك سيارة إال إذا احتاج إليها ومل يكن من رشائها
ُبد ..عندما حيتاج ال عندما يرغب ..فهو يسعى إىل ما حيتاجه وليس إىل ما
حريصا عىل أن تكون أرقامها أرقا ًما عادية
يرغبه ،وإن فعل فلسوف يكون
ً
مقتدرا عىل رشاء تلك األرقام التي ال يسعى
وليست مميزة حتى وإن كان
ً
إليها إال السفهاء اململوئني بمركبات النقص َمثلهم مثل هؤالء البلهاء
الذين يسعون حثي ًثا للحصول عىل أرقام مميزة لتليفوناهتم دون أن ينتبهوا
إىل أن ال أحد يستخدم الرقم إال ملرة واحدة ومن بعده يصري الرقم اسماً ،
تتجىل يف هؤالء الناس كل معاين التشيؤ ،فاألشياء هي التي تستخدمهم
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ال هم الذين يستخدموهنا ،إهنا املعايري مرة أخرى ،االختالف بني القيادة
واالنقياد ،بني االحتياجات وبني الرغبات ،فالرغبة تورد مورد اهلالك،
وىف فأقىص أثر له هو الضيق وأ ًّيا كانت درجته فسوف
أما االحتياج إن َّ
يكون حمُتملاً .

متذكرا ما قرأه يو ًما (((:ليس دور املثقف هو أن يقول
طاف ُيعزي نفسه
ً
لآلخرين ما يتعني عليهم فعله ،وليس عمل املثقف أن ُيشكل إرادة اآلخرين
السياسية ،وإنام يكمن عمله يف التحليالت التي يقوم هبا ،ويف إعادة ا ُملساءلة
للبدهييات وا ُملسلامت وزعزعة العادات وطرق العمل والتفكري فيها ،كام
يكمن دوره يف تبديد األمور املألوفة املقبولة ،وإعادة النظر يف القواعد
واملؤسسات واملسامهة يف إعادة تشكيلها.
تك َّفلت اإلدارة الرسمية للمركز بتوجيه الدعوات إىل بعض الشخصيات
باحلضور واستأذن نامق اإلدارة يف منحه حق دعوة بعض األسامء من طرفه
ومل متانع اإلدارة يف ذلك ..والتقى اجلمع.
نامق ...حارض بحكم وظيفته.

كثريا يف الفرتة األخرية كناشطة سياسية
رانيا شاهني ..التي تردد اسمها ً
تغي موقفها حيث أصبحت أكثر تعقلاً وأقل اندفا ًعا
منذ  25يناير رغم رُّ
بعد وصول اإلخوان للحكم.
((( فوكوياما فرانسيس ،جملة األدب إبريل .1984
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عامد سعدان ...الذي أصبح واحدً ا من أهم األسامء يف وسائل التواصل
االجتامعي وبرامج القنوات الفضائية.
وجه نامق إليه الدعوة بصفة خاصة.
مرقص عياد ...الذي َّ

وحرض السيمنار شخصيات من كل األطياف ..إخوان ..سلفيون...
أقباط ..نشطاء سياسيون وحقوقيون..

قاد السفري صادق كامل اللقاء ورحب باجلميع فا ًحتا باب احلوار عىل
أن يلتزم اجلميع أدب اخلصومة والتي من املؤكد أهنا سوف تندلع نارها
َّ
استهل السفري بداية الكالم بتأكيد عىل رضورة االلتزام
دون شك ..وهلذا
هبذا املبدأ ودون أن يصارحهم ،قام وبحكم خربته الطويلة باستهالل اللقاء
بعملية  Brain Stormingعصف ذهني حتى ال يصبح احلوار عشوائ ًّيا أو
مفتعلاً بل مبن ًّيا عىل أفكار حددها صادق كامل يف صورة Power point
وذلك من خالل رسد تارخيي.
قال ممهدً ا للحوار:

متأخرا ..الدولة اخرتاع برشي
ــ الشعوب مل تعرف فكرة الدولة إال
ً
مثل أي اخرتاع ..تبللور وتشكَّل يف معاهدة وستفاليا وكان ذلك يف عام
 1648يف أملانيا ،يمكن النظر إىل هذه املعاهدة بوصفها ميال ًدا فعل ًّيا ملفهوم
سيادة الدولة والنظام احلديث للدول كام نعرفه اآلن ،كام وضعت املعاهدة
مبدأ التسامح الديني يف العالقات بني الدول ،فبعد احلرب التي ظلت
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مستعرة ملدة ثالثني عا ًما بني الكنيستني الكاثوليكية والربوتستانتية جاءت
هذه املعاهدة لتنهي سيطرة الدوافع الدينية عىل حمركات الفعل العسكري
والسيايس يف أوروبا وأصبح االنتامء راج ًعا لفكرة الوطن اإلقليمي وليس
الوطن الديني أو املذهبي ،ومنها كانت البداية احلقيقية لنشوء فكرة الدولة،
إهنا الدولة الوطنية التي جيتمع فيها مواطنوها بصفتهم شع ًبا هلا وليس
بصفتهم الطائفية أو املذهبية بعيدً ا عن أي شكل من أشكال التمييز..
الكل متساوون ،فاملواطنة هي املرجع ..واجلميع أمام القانون سواسية
أقرت معاهدة وستفاليا
دون أي متييز بسبب الدين أو امللة أو لون البرشةَّ ،
ورسخت مبدأ سيادة الدول عىل كامل أراضيها ومواطنيها داخل احلدود
َّ
اجلغرافية أو السياسية املعرتف هبا دول ًّيا ولكل دولة احلق يف اختاذ ما تراه
من قرارات وأن تصوغ ما تريد من قوانني داخل حدود اإلقليم اخلاضع
لسيادهتا جغراف ًّيا وبرش ًّيا.

بعد املعاهدة بدأت الدول بشكلها احلديث تظهر للوجود من رحم
اإلمرباطوريات القديمة ألن اإلنسانية شعرت بحاجتها إىل كيان قوي
فنشأت الدولة كمؤسسة ُمشخصة هذا الغرض...

ومع تطور الزمن تغريت أشكال الدولة ،فمنها اإلمرباطوريات التي
شملت عدة دول وأعرا ًقا متباينة ،ومنها التي اعتمدت عىل فكرة الرشعية
الدينية ،مثل اخلالفة عىل اختالف انتامئها املذهبي ،وظهرت املـَلكية بش َّقيها،
امللكية الدستورية وامللكية التامة ،واجلمهورية بنوعيها ،الرئاسية والربملانية،
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ومنها اإلمرباطورية سواء كانت إمرباطورية تشمل عدة دول كام كان قديماً
أو إمرباطورية الدولة الواحدة مثل اليابان حال ًّيا ،وهناك الدولة ذات النظام
الفيدرايل واملثال األشهر لذلك هي الواليات املتحدة األمريكية حيث تتمتع
كل والية بحرية كبرية يف َس ِّن القوانني طب ًقا لظروفها و ُيعد هذا النظام هو
املثال العميل للربمجاتية السياسية ،عىل أي حال ،البرشية انتهت إىل أن أفضل
فكرة لتحقيق األمن للشعوب هي انضواؤهم متا ًما حتت سلطة دولة ..هذا
الكائن االعتباري ...ومنها نشأت فكرة ال َعقد االجتامعي.

أمسك السفري ببعض األوراق املطبوعة من أحد مواقع الشبكة العنكبوتية
وتال رسي ًعا عىل احلضور ملحة موجزة عن نظرية العقد االجتامعي (((:تعترب
هذه النظرية من النظريات القديمة ،غري أهنا اشتهرت بثالثة من علامء
االجتامع :اإلنجليزيني توماس هوبز وجون لوك والفرنيس جان جاك
روسو.
ومن خالل آراء هؤالء الثالثة سنحاول أن نتعرف باختصار عىل هذه
النظرية.
مبدئ ًّيا هناك اتفاق يف الرأي يف مسألتني:

األوىل :أنه يف بداية عرص اإلنسانية كان الناس يعيشون حياة فطرية
ويتمتعون يف ظل هذه احلياة بحقوق وحريات منحتها هلم احلياة أو الطبيعة،
تسمى بـ"احلقوق الطبيعية".
((( بترصف واختصار من عدة مواقع إليكرتونية.
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الثانية :أن األفراد رغبوا يف حياة أفضل ،فأرادوا االنتقال من احلياة
الفطرية إىل حياة جمتمع منظم سيايس ،أي أهنم اتفقوا عىل إقامة سلطة
بالوسيلة التي تم بموجبها هذا االنتقال ،فكانت الوسيلة التي تم هبا هذا
االنتقال تسمى" :العقد االجتامعي".
وكل واحد من هؤالء الثالثة كان له مفهوم خاص للعقد االجتامعي،
فتوماس هوبز وجون لوك أرادا أن يصال إىل نتيجة معينة ،وجان جاك
روسو كذلك.
وسنحاول تبيان هذا املفهوم عند كل واحد من هؤالء الثالثة بإجياز
شديد:

اً
أول :بالنسبة ملفهوم العقد االجتامعي عند توماس هوبزُ ...يرسخ هوبز
للسيادة املـُطلقة للسلطة احلاكمة حيث كان هوبز خيالف أرسطو يف نظرته
إىل كون اإلنسان اجتامع ًّيا بطبعه ،حيث يرى العكس ،أن اإلنسان أناين
وحمب لنفسه ال يعمل إال بقدر ما حيقق مصلحته الشخصية .ومن هنا يرى
أن احلياة البدائية قد سادها الفوىض واالضطراب ،وسيطر األقوياء عىل
الضعفاء ،وهلذا السبب تولدت لدى األفراد فكرة "التعاقد" ،ومعناها أن
يعيشوا حتت رئاسة أو قيادة أحدهم متنازلني له عن حقوقهم وحرياهتم ما
يرتب عىل هذا ،االنتقال من حياة الفطرة إىل حياة اجلامعة ضامنًا للبقاء.
ويعترب توماس هوبز أن هذا العقد ملزم جلانب واحد وهم األفراد،
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حيث إهنم تنازلوا عن حقوقهم للحاكم الذي هو بدوره مل يتنازل عن
حقوقه الطبيعية يف احلياة الفطرية.

أراد هوبز هبذا التفسري أن يربر سلطة احلاكم املطلقة ،حيث إن األفراد
بتنازهلم هذا قد تنازلوا عن حرياهتم إىل احلاكم ،واتفقوا فيام بينهم عىل أن
كل ما يأمر به احلاكم فهو خري ،وكل ما ينهى عنه احلاكم فهو رش ،ويؤسس
عىل ذلك أنه ال حيق لألفراد مناقشة مرشوعية احلاكم يف األوامر والنواهي
الصادرة عنه ،بل جيب عليهم الطاعة واالمتثال...

عند ذكر هذه النقطة استحرض نامق صورة شاهني ثم انتبه مرة أخرى
لرسد السفري...

وبالتايل استبعد توماس هوبز حق األفراد يف مقاومة احلاكم مهام كانت
ترصفاته ،وقد أسس سلطة احلكام املطلقة عىل فكرة العقد االجتامعي.

ثان ًيا :أما مفهوم العقد االجتامعي عند جون لوك ،فقد اتفق لوك مع هوبز
عىل وجود حالة فطرية عاشها األفراد قبل حياة اجلامعة وأن املجتمع يقوم
عىل أساس العقد االجتامعي ،غري أنه اختلف مع هوبز يف وصفه أن احلياة
الفطرية ختلق الفوىض ،حيث أن جون لوك يرى حياة الفطرة حياة حسنة،
إال أن األفراد رغبوا بحياة أفضل ،وحتقي ًقا لذلك سلكوا طريق التعاقد فيام
بينهم من أجل إقامة سلطة تتمثل يف شخص أو بضعة أشخاص يمثلون
املجتمع بأكمله ،وعىل هذا األساس يقول :إن التعاقد تم بني األفراد من
ناحية ،واحلاكم من ناحية أخرى .أي أن العقد عند جون لوك ملزم من
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الطرفني ،األفراد واحلاكم ،وأن األفراد مل يتنازلوا عن كل حقوقهم يف حياة
الفطرة ،بل إن التنازل احلاصل كان جزئ ًّيا بالقدر املهم أو الرضوري.

وقد أراد جون لوك هبذا التفسري حتقيق سلطة احلكام املقيدة ملا يتضمنه
العقد من التزامات متبادلة ،فاحلاكم من جانبه ملزم باملحافظة عىل حقوق
األفراد التي مل يتنازلوا عنها وملزم بإقامة العدل بينهم ،واألفراد ملزمون
بواجب الطاعة للحاكم طاملا كان هذا احلاكم يعمل وف ًقا للحدود املرسومة
بموجب العقد ،فإذا جتاوز احلاكم تلك احلدود ،كان من حق األفراد االعرتاض
عليه ومقاومته ،وهبذا فإن جون لوك أعطى لألفراد حق املقاومة الشعبية
يف هذه احلال.

وأخريا مفهوم العقد االجتامعي عند جان جاك روسو ،فقد استهدف
ثال ًثا:
ً
روسو بفكرة العقد االجتامعي تنازل األفراد عن كافة حقوقهم الطبيعية
التي كانوا يتمتعون هبا يف حياة الفطرة ،وهذا التنازل مل يتم لشخص معني
بالذات أو أشخاص معينني كام ذهب كل من هوبز ولوك ،بل إن هذا
التنازل تم للمجتمع بأكمله ،ويضاف إليه ،أن األفراد مل يفقدوا حقوقهم
كل ًّيا ،وإنام استعاضوا عنها بحقوق مدنية مضمونة وصحيحة من قبل
الطرف الذي أقاموه وهو (الدولة).

فالتعاقد عند روسو هو إحالل اإلرادة العامة اجلامعية حمل اإلرادة
الفردية.
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كام أن غرض التعاقد هو تنازل كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعية
للمجتمع ،وبام أن هذا التنازل يتم دون حتفظ من ِقبل األفراد ،فليس
ألي فرد منهم أن يطالب بيشء ،وذلك لتحقيق مبدأ املساواة بني اجلميع،
يضاف إىل ذلك أنه ما دام كل فرد تنازل عن حقوقه فليس هناك ما يدفعه
للتعدي عىل اآلخرين ،ويف ذلك حتقيق ملبدأ احلرية ،وأن تنازل األفراد عن
حقوقهم الطبيعية يقابله حصوهلم عىل حقوق مدنية يقرها احلق العام الذي
أقرته السلطة أو الدولة ويف ذلك اختلف روسو عن هوبز الذي جعل هذا
التنازل كل ًّيا لصالح احلاكم ،كام اختلف عن لوك الذي قرص التنازل عن
بعض احلقوق دون البعض اآلخر ،وبذلك يكون روسو قد جعل السيادة
للمجموع ال للشخص بذاته أو أشخاص معينني بذواهتم ،وبمعنى آخر أن
أقر مبدأ "السيادة الشعبية" الذي يتمثل يف مبدأ سيادة القانون بوصفه
روسو َّ
خري تعبري عن اإلرادة اجلامعية .الذي صاغه املفكر الفرنيس الشهري جان
جاك روسو ..ببساطة ..يتنازل املواطنون عن بعض من حقوقهم للدولة
نظري حتقيق االحتياجات اإلنسانية هلم.
رفع صادق كامل برصه عن األوراق قائلاً :

ولكن ال بد أن نذكر أن فكرة الدولة ليست فكرة ناجعة وناجحة يف
حد ذاهتا بل ال بد من تضافر عوامل لنجاح الدولة يف القيام بمهامها وإال
حتولت إىل دولة فاشلة ..والواقع يشهد بذلك بالفعل.
وهنا اندفع عامد سعدان قائلاً :
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ــ الدولة توحشت ..وأصبحت تعمل ضد مواطنيها ..وده إليل عملته
املؤسسات.
رانيا بلهجة يملؤها املرارة من هذا السعدان:

ــ دولة املؤسسة هي التي أنقذت مرص.
ِحل َقها نامق ُمعضدً ا:

ــ املرصيني بطبيعتهم ميالني للمركزية ..شعور متجذر منذ أيام الفراعنة.

صادق ُمصد ًقا:

ــ ده صحيح إىل حد كبري ..املرصيني بطبيعتهم بيشعروا باألمان يف
كنف الدولة.

أساسا أن يدخل إحدى
رد السلفي الذي بدا وكأنه ال يصدق أنه قبل ً
الكنائس بل ويتحاور يف لقاء فيها ،جاء ذلك بعد طلب من نامق الذي طاملا
جلوسا عىل سجاد املساجد فطلب منه نامق أن يستكمال
عاركه حوار ًّيا
ً
تعاركهام يف الكنيسة ،فقبل بعد استنكار أعقبه تفهم:
ــ الدولة القومية تتعارض مع أممية اإلسالم.
مرقص مندف ًعا ومقاو ًما:

ــ الدولة احلديثة تعتمد عىل فكرة املواطنة كمرجع لالنتساب.
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أحد اإلخوان الذي جاء بدون تردد بعد دعوة من إدارة املركز التي
حرصت عىل التواصل مع اجلميع:
تعارضا ..من املمكن حتقيق التوافق بني املبدأين.
ــ ال أرى
ً
ر َّد أحدهم:

ــ كيف؟ ما بني االنتساب ِ
العرقي القائم عىل فكرة املواطنة واالنتساب
أيضا تناقض.
القائم عىل االنتامء الديني ليس هناك فقط تعارض ولكنه ً
رانيا مؤكدة:

ــ بالضبط ..خمتلفني يف التكوين.
قال نامق يف تلقائية:

ــ ليسوا من نفس الفصيلة.
عامد مندف ًعا:

ــ احلل يف إعادة الصياغة عن طريق اهلدم.

مرقص وقد كواه وصول اإلخوان للحكم:

ــ قول حق يراد به باطل.

هنا تدَّ خل منسق احلوار قائلاً :

ــ الرأي حر ..بدون إلقاء أي اهتامات.
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أكمل نامق حديث مرقص:

ــ أقول وسأقول دائماً  ..إن الوطن يف حد ذاته ال يصلح للحياة بدون
دولة ..الوطن من غري دولة ليس أكثر من جمرد قطعة أرض.
رانيا بحرارة:

ــ أتفق معك متا ًما.
وأكمل نامق:

ــ هناك مقولة معروفة تقول :الطريق إىل جهنم مفروش بالنوايا الطيبة..
النوايا الطيبة هي التي تورد موارد التهلكة..
متأثرا:
مرقص ً

ــ أغلبية الناس نواياهم طيبة.
نامق هبدوء:

ــ الرس يكمن يف منهج التغيري وليس يف وجوب التغيري من عدمه ألن
التغيري صريورة ،قانون ثابت ...القانون الذي ال يتغري هو التغيري.
اإلخواين بِ ِغ ٍّل:
ــ الدولة العميقة ضد التغيري..
رانيا بحمية:
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ــ الدولة العميقة ضد الفوىض ..ضد االهنيار.

فاخرا:
السلفي ُم ً

ــ اخلالفة كانت حاضنة للكل ..حتى األعراق والديانات املخالفة
لإلسالم.
نامق معق ًبا:

ــ اخلالفة شكل من أشكال أنظمة احلكم ..ممكن اعتبارها بمثابة املعادل
املوضوعي لفكرة اإلمرباطوريات التي نشأت يف الغرب.
واحد من االشرتاكيني الثوريني يرصخ فجأة:

ــ أنا أتفق مع رأي القائل برضورة اهلدم ..ال أمل يف التغيري طاملا الدولة
العميقة موجودة ..اجلامهري تقود التغيري نحو حتقيق احللم االشرتاكي.
نامق بلهجة تفيض بالقناعة:

ــ االشرتاكية فكرة طوباوية حتتاج إىل مالئكة لتنفيذها ،ده غري أهنا عمل ًّيا
فشلت ليست فقط بسبب املؤامرة اإلمربيالية عىل حد تعبريكم ولكن بسبب
كينونتها ..االنفصال عن الواقع.
رد الثوري بعناد:

ــ رغم كل ما أريق من ٍ
دماء وقتها ،الثورة الفرنسية هي التي صنعت
فرنسا احلديثة.
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أجاب نامق يف هدوء:

ــ "من املبكر جدًّ ا أن نعرف ذلك" ..مقولة منسوبة لرئيس وزراء الصني
عندما سألوه عن رأيه يف الثورة الفرنسية ..رغم مرور ما يزيد عن مئتي
عام عىل قيامها.
قال السفري معق ًبا:

ــ فرنسا احلديثة مل تصنعها الثورة فقط ..شخصية مثل سان سيمون
كبريا يف هنضة األمة الفرنسية...
لعبت ً
دورا ً
وابتسم السفري ُمستدركًا:

ــ السانسيمونية هي االجتاه الوحيد إليل ممكن جيمعنا...
أردف نامق ضاحكًا:

ــ سان سيمون هو احلل.

اعتدل صادق كامل قبل أن يرشع يف توضيح سببية استحضاره لشخصية
اً
حماول االختصار قدر اإلمكان يف رسده:
سان سيمون يف جلستهم تلك

ــ ُه َّوه الكونت كلود هنري دي سان سيمون دورفروا ،Saint Simon
البارييس النشأة ،ولد عام  ،1760وكان فيلسو ًفا فرنس ًّيا يميل إىل مبدأ
تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية .وكانت دعوته موجهة إىل االهتامم
بالصناعة.
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ابتسمت رانيا حني استحرض ذهنها بطريقة ال إرداية فخر أبيها الدائم
بأنه رجل صناعة ال رجل أعامل.

وحتمل الكثري
وتعرض يف حياته للجوع والترشدَّ ،
ــ أ ّيد الثوار الفرنسيني َّ
من الصعاب يف رصاعه الطويل من أجل صياغة أفكاره ونظرياته التي كان
يرمي هبا إىل قيام جمتمع عادل ،ومن أشهر مؤلفاته "املسيحية اجلديدة".

وعىل ذكر الثورة الفرنسية ابتسم مرقص الذي أطربه ذكر مصطلح
املسيحية اجلديدة وكأن املصطلح يف حد ذاته مداواة جلرحه الغائر.

وكان من أتباع سيمون الفيلسوف أوجست كونت ،واملهندس فرديناند
دي لسبس الذي قام بحفر قناة السويس يف مرص.
و ُيعد مذهب سان سيمون مذه ًبا اشرتاك ًّيا ،فهو مثلاً دعا إىل إلغاء
املرياث وكان من رأيه أن انتقال الثروة جيب عدم تقييده بالعائلة وإنام جيب
أن تؤول هذه الثروة بعد وفاة صاحبها إىل الدولة.

ابتسمت رانيا مرة أخرى ولكن بمرارة يف هذه املرة حيث ذكَّرهتا تلك
النقطة بالسبب احلقيقي لقبول والدها زواج أختها من حييى.

حيا
فخرا
ً
وفرحا وحزنًا ..بل وكمدً ا أحيانًا ترو ً
ويا لإلنسان ...يبتسم ً
ٍّ
املثقلة...ولكل ابتسامة.
للنفس
واستمر املتحدث قائلاً :
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يدعو أنصار هذا املذهب إىل أنه جيب عىل السلطة أن تُسلم قيادهتا إىل
الصناعيني ال للعلامء ،ألهنم هم الرؤساء احلقيقيون للشعب ،فهم الذين
يقودونه يف أعامله اليومية .فاألمة هي ورشة صناعية واسعة ،تزول فيها
فروق املولد والنسب ،وتبقى اختالفات القدرات .وقد كانت آراؤههم
وراء بدايات "العلم الوضعي" واالشرتاكية.
ورأى أنصار سان سيمون يف دولة مرص ،وحكم حممد عيل فرصة لتطبيق
أفكارهم ،لذا فقد سافر كثري منهم إىل مرص للمسامهة يف هنضتها.

هتللت أسارير نامق فال يوجد أعذب لديه من سرية حممد عيل ودولته
وساللته.

اختذ الفكر عند سان سيمون طاب ًعا تطبيق ًّيا عمل ًّيا وليس نظر ًّيا مثلام كان
سائدً ا من قبل ذلك وأكد عىل الرتابط بني املعرفة والواقع اإلنساين.
عرف الدين بأنه:
ويف كتابه الشهري "املسيحية اجلديدة" ُي ِّ

"مجلة تطبيقات العلم العام التي يمكن بواسطتها أن حيكم الرجال
املستنريون غريهم من اجلهلة".

هبذا املضمون فإن الديانة عند سان سيمون هي أداة مدنية للحكم .وبام
دورا يف الرتبية لذا فإن الرتبية هي العنرص الذي يساعد
أن الدين يلعب ً
عىل توطيد املشاعر الديموقراطية وحتقيق القيم األساسية.
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إذن الدين ليس حالة ثابتة بقدر ما هو حالة تطورية وعندما يتساءل
عن الدين وماهية األديان نراه يف كتاب "املسيحية اجلديدة" يقول بتطورية
األديان وعدم بقائها عىل حاهلا.

رشد مرقص مصدو ًما مما يسمعه ..فالكالم املتواتر مذكور يف كتاب
حتت مسمى "املسيحية اجلديدة" ..مكتوب يف القرون السالفة ..و َمن كَتبه
مسيحي أقل ما يوصف به أنه مفكر موصول بالواقع.
وأكمل صادق صدقه يف نقل الفكر السيموين:

السؤال :ملاذا ينظر كثريون إىل سان سيمون عىل أنه من مؤسيس علم
االجتامع الديني؟

ــ ألنه يف واقع األمر ساهم ولو بشكل حمدود يف تأسيس هذا العلم من
حيث اجلوهر ُ
حيث قدَّ م سان سيمون األديان بوصفها ظواهر اجتامعية
وإنسانية من املمكن حتليلها حتليلاً علم ًّيا كبقية الظواهر األخرى ،بل إن
سيمون قارهبا كام فعل ابن خلدون يف نظريته حول تداول احلضارات التي
تنشأ وتقوى ثم تضعف ،إذ يعتقد سيمون أن انتشار الصناعة هو الرشط
األسايس والوحيد لقيام جمتمع حديث ومعرفة حقيقية ،فالصناعة بطبيعتها
ختلق جمتم ًعا ،كل التصورات التي تنبثق عنه تكون تصورات واقعية ،الصناعة
أيضا رشط لكل التحوالت النوعية والفكرية يف أي جمتمع.
ً
متذكرا ما روته منار عن والدها الذي
نكأت هذه النقطة جرح نامق
ً
حمسورا عىل واحدة من أهم القالع الصناعية يف مرص.
مات
ً
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ــ واملفارقة أن سان سيمون ختىل عن لقب الكونت واختذ لنفسه لقب
الدرويش...

وكأن نامق عىل موعد مع الدراويش أحدهم مطرب يتصرب بأغانيه
يتعزى بأشعاره وثالث مفكر يتواسى بأفكاره.
وآخر شاعر َّ
واسرتسل السفري يف حديثه واجلميع يستمعون إليه...

مرقص ..عامد ..رانيا ..السلفي ...اإلخواين ..الليربايل ..االشرتاكي،
واستمر احلوار بال انقطاع ..استمر ساعات ..وكان من الواضح أن
عملية العصف الذهني التي قام هبا يف البداية قد أتت ُأكلها فدار احلوار
ساخنًا.
وبعد أن انتهى االجتامع انرصف اجلميع ..وكالعادة مل ُي ِعد أحد مقعده
إىل مكانه ..وقف نامق أمام املقاعد املبعثرة متسائلاً :
ــ تُرى هل هذا حالنا فقط أم أن مجيع شعوب األرض ال تُعيد املقاعد
(((
إىل أماكنها حني هيمون باالنرصاف؟

رأى نامق زميله عيد يف هذا اليوم يف فرتة االسرتاحة كالعادة ولكن
مجا شار ًدا ،تردد نامق يف أن يسأله عن سبب
حاله مل يامثل كل يوم ..كان وا ً
فضل أال يفعل ،انقضت فرتة االسرتاحة وعاد ٌّ
كل إىل حمله.
رشوده ،ثم َّ
ٍ
بترصف.
((( املذكور عن سان سيمون يف الفقرة السابقة منقول من عدة مواقع إلكرتونية
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كان نامق بحكم عمله يف املخزن يتعامل مع كل وحدات املصنع بدون
استثناءَّ ،
رن التليفون الداخيل وذهب ليجيب فإذا بعيد ينفجر غاض ًبا بسبب
التأخري يف توريد بعض اخلامات إىل أحد األقسام التي يرشف عليها.

فكثريا ما تأخر املخزن يف توريد
مل يكن األمر يستحق كل هذا االنفعال،
ً
بعض اخلامات إما بسبب ضغط العمل أو بسبب عدم تفرغ أحد العاملني
يتوجب عليهم تلبية عدة مطالب لتوريدات يصادف أحيانًا
كثريا ما َّ
الذين ً
طلبها يف نفس التوقيت لوحدات متباعدة من وحدات املصنع أو ألي
سبب كان ،هذا غري أن اخلامات املطلوب توريدها يمكن إرجاؤها قليلاً
وال تستحق كل هذا الغضب الذي بدر من عيد.

تعجب نامق من ردة الفعل هذه وبر ِّد فعل تلقائي جتاذب الكالم مع
زميله يف التليفون وكاد األمر يصل إىل شاهني عىل الرغم من حرص مجيع
العاملني يف املصنع عىل عدم إيصال أي مشكلة له إال للرضورة القصوى
كعادة املرصيني اجليدة يف ذلك.
استبق بعض الزمالء التطورات يف األحداث ..وطلبوا من نامق أن
يرتيث وأال ُيص ِّعد املشكلة وأن يلتمس العذر لعيد ،وألن املصنع ليس غري ًبا
عىل النسق العام للعالقات االجتامعية فاملصنع جزء من جمتمع عام يتميز
أو (يتع َّيب) بأن ال رس فيه ألحد...ويف اليوم التايل ويف وقت االسرتاحة
عرف نامق رس حالة عيد.
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قالت داليا لنامق قبل وصول عيد بدقائق:
ــ أخت عيد إطلقت.

حمرجا بالفعل عىل الرغم من أنه ال
صمت نامق ومل يرد فاملوقف كان ً
عالقة له باملوضوع.
وصل عيد واستنتج تلقائ ًّيا أن داليا أخربت نامق عن رس حالته.

تقبل نامق تأسف عيد عام بدر منه باألمس ثم أكمل بلهجة تفيض
مها:
ًّ
ــ املشكلة إن زوج أختي رافض توثيق الطالق.

عر داخله برغبة عيد يف الكالم وكأنه ُيفرغ ضغطه:
نامق ..وقد َش َ

ــ إنت عارف يا عيد أنا ال أتدخل يف حياة أحد لكن كالمك حمتاج
توضيح.
شارحا:
عيد
ً

ــ يف املرتني السابقتني ..يمني طالق ..عادي ...تيجي تقعد عندي
يومني وبعدين يردها ..لكن املرة دي الوضع خمتلف ..ألنه طاملا تلفظ
بيمني الطالق بالفعل فقد وقع الطالق رش ًعا.
اً
حماول إجياد خمرج:
نامق
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ــ أنا عىل حد علمي إن بعض اآلراء الفقهية ال تُقر بوقوع طالق
الغضب.
عيد آس ًفا:

ــ مل يكن غاض ًبا ..طلقها بكل هدوء ..وبعدين ندم ..املشكلة دلوقتي
إنه رافض االعرتاف بوقوع الطالق.
نامق مستفهماً :

ــ أنكر التطليق؟
بائسا:
عيد ً

ــ بالضبط ...ال دليل عند أختي إنه تلفظ باليمني وال حتى شهود ألهنم
كانوا مع بعض يف الفراش.

وجم نامق قليلاً من رصاحة عيد ولكن عىل ما يبدو كان هذا بسبب
شدة الضغط الواقع عليه.
أكمل عيد بال حرج:

ــ زي أي زوجني أثناء اللقاء ممكن حيصل حوار وحصل كالعادة
وتطور جلدال ..شوية وبقى مشادة ..إنتو عايزين الرصاحةُ ،ه َّوه عنده
حق يطلقها.
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أمس��ك نام��ق ومع��ه داليا نفس��يهام من الضح��ك احرتا ًما حلساس��ية
املوضوع.
وأكمل عيد كالمه:

ــ بسبب مواقف مشاهبة سابقة أنا حاولت أكثر من مرة أفهمها إن
الراجل يف اللحظات دي بيبقى مزاجه عىل الشعرة ..وإن من األفضل إن
الزوجة تتجاوب مع زوجها ..مش كل شوية تقول له أل ..أل ..الرصاحة
وخصوصا إذا كانت طلباته منها رشعية.
الكلمة دي بتنرفز أي زوج
ً
ردت داليا ذات الوجه املكشوف:

ــ فهمت ...إنت تقصد إنه بيفضل أوضاع ِه َّيه مش بتحبها.
عيد يف ضيق:

ــ متام ...كلمة يف التانية ..رمى عليها اليمني.

مل يملك نامق منع ضحكة بسيطة أفلتت منه قائلاً :

ــ وهمُ ه يف الوضع ده.

ابتسم عيد رغم بؤس حالته وأكمل يف حرية:

ــ أنا مش عارف أعمل إيه؟ أختى مطلقة للمرة الثالثة طلقة غري موثقة..
طليقها رافض التوثيق وينكر وقوع الطالق أصلاً  ..بيقوليل إنه حريص
أرجعها بيته ألن ده
عىل مستقبل أوالده ،ويف نفس الوقت أنا مش قادر َّ
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معناه إهنا حتبقى عايشة مع طليقها ،ده غري إهنا مش ممكن تتجوز ألهنا
قانون ًّيا زوجة لكن رش ًعا ُمطلقة.
ــ بسيطة...

قاطع عيد نامق قبل أن ي ِ
مستنتجا بسهولة ما سوف يقوله:
كمل
ُ
ً

ــ ُهوه رافض موضوع املحلل ..رفض تام .إحنا عايشني يف بيئة شعبية
يا نامق ..مفيش أرسار ...وزوج أختي شغله يف املنطقة ..موضوع زي
املحلل ..بالنسبة له دماااار.
اً
حماول البحث عن خمرج:
نامق

ــ ممكن املوضوع يكون يف الرس ،ال حد عرف بموضوع الطالق وال
حد حيعرف بموضوع املحلل.
ردت داليا ساخرة:

ــ رس إيه؟ املناطق الشعبية مفيش فيها أرسار يا خواجة.
نظر عيد إىل نامق متسائلاً :

ــ شمتان؟

نامق بصدق:

ــ إطال ًقا ..اهلل وحده يعلم أنا متعاطف معاك قد إيه.
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عاد نامق إىل منزله ..قام بتحضري فنجان من القهوة ..مألت رائحة
القهوة أركان املنزل ..ومألت أركان رئتيه قبل أن حيتسيها وتترسب إىل
اً
مشغول بام دار يف جلسة السيمنار األخرية واحلوار
حناياه وال يزال ذهنه
الذي دار بني احلضور ثم جاءت أزمة زميله فألقت بظالهلا عىل ذهنه املثقل
يف األساس حتى أنه طوال طريق العودة إىل املنزل ظل يفكر يف هذه األوضاع
خمرجا حقيق ًّيا
العجيبة التي يتعايش معها املجتمع دون أن حياول أن جيد هلا ً
مكتف ًيا بتلك املقولة التي يسمعها طوال اليوم يف مقر عمله:
ــ ما إحنا طول عمرنا كده ...إحنا طلعنا لقيناها كده ...هو كده...

هذا ما وجدنا عليه أباءنا ..مات من قالوها لكن املقولة نفسها مل
متت.
ال يوجد عىل وجه الكرة األرضية شخص ينافس نامق يف كراهيته هلذه
الكلمة ..كده ناس عايشني مشكلة وال يشعرون أن هناك مشكلة ،كيف
يمكن إقناعهم أن املشكلة مشكلة؟

ربام تكمن املشكلة يف السبب الذي إن افرتضنا اً
جدل _ولو عىل سبيل
التمني_ إنه من املمكن اإلمجاع عىل تشخيصه وحتديده فإننا سوف نصطدم
بالرضوة إما ب ُعرف باملجتمع أو النص.
هذا غري السبب األزيل ..مكتسبات األقوى.

جلأ إىل الكتب التي تزدان هبا مكتبة والده والتي تشع منها كل معاين
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اجلالل يف مشهدها املرتاص يف وقار..

سحب أحد هذه الكتب ...مجهورية أفالطون ..وقرأ:

(((

َّ
إن مجهورية أفالطون الفاضلة هي من األحالم التي متنَّى هذا الفيلسوف
العظيم حتقيقها ،وحاول حتويلها إىل حلم عام عند مجيع الناس ،ولكن مل
أي من ا ُملجتمعات اإلنسانية من تنفيذ هذا احللم عىل أرض الواقع
تتمكن ٌّ
منذ عهده حتى الوقت احلايل ،بسبب غياب الواقعية عن العديد من األفكار
التي طرحها أفالطون ،والتي تُعترب فقرية وغري قادرة عىل حماكاة الفكر
البرشي ،ألن أفكاره ارتبطت مع مفهوم اليوتوبيا ،والتي تُشري إىل مصطلح
يوناين قديم يعرب عن فكرة عدم وجود املكان ،أي يستحيل تطبيق مدينة
نظرا لعدم توفر املكان ،الوطن ،الذي يصلح تطبيق
أفالطون الفاضلةً ،
هذا النموذج فيه.
الفكرة العامة للمدينة الفاضلة مل تظل مرهونة يف األفكار التي قدمها
أفالطون ،بل انترشت أفكارها يف الفلسفة اإلسالمية القديمة ،وحتديدً ا
يف القرن الرابع للهجرة عندما ظهر املفكر والعامل العريب املسلم الفارايب،
والذي قام بتأليف كتاب حول فكرة املدينة الفاضلة ،وطرح فيه جمموعة
ِ
املعتمد عىل فكرة حتالف
من املبادئ التي تشري إىل املجتمع اإلنساين الفاضل
األمم م ًعا يف جمتمع واحد ،بعكس مدينة أفالطون التي اهتمت بفكرة املدينة
الضيقة ،أي املجتمع الواحد الذي يتم بناؤه وف ًقا ملبادئ الفضيلة وضمن
((( منقول من عدة مصادر خمتلفة – بترصف.
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حدوده فقط ،وبعد أفالطون والفارايب ظهرت جمموعة من الفالسفة الذين
أيضا بأفكار املدينة الفاضلة ،ولكن مل ينجح أحد منهم حتى اآلن
اهتموا ً
يف تعميم أفكاره عىل املجتمعات اإلنسانية.
تعتمد مدينة أفالطون الفاضلة عىل جمموعة من املبادئ ،ومن أمهها:

مدينة خيالية قد تُط َّبق يف الواقع ،وتُساهم يف توفري السعادة لكل شخص
يسكن فيها.
عدد ُسكان املدينة الفاضلة قليل.

كافة املمتلكات واألشياء املوجودة يف املدينة تُعترب ِملكية عامة ،وال
يوجد أي يشء ضمن نطاق امللكية اخلاصة.

تتكون املدينة من ثالث طبقات من السكان ،وهم :األوصياء واملحاربون
ٍّ
ولكل منهم عمله اخلاص.
واملزارعون،

يعتمد حتقيق الرفاهية ملجتمع املدينة الفاضلة عىل التعاون بني كافة
سكاهنا ،أي أن تتكامل وظائفهم م ًعا يف وحدة واحدة.
انتهى من القراءة ..ورشد ببرصه قليلاً ..

املدينة الفاضلة عدد سكاهنا قليل! أمل تكن تلك هي احلُجة التي طاملا
حتجج هبا نظام اهتمه اجلميع بالفشل وثاروا عليه؟
كافة املمتلكات واألشياء املوجودة يف املدينة تُعترب ِملكية عامة ،وال يوجد
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أي يشء ضمن نطاق املـلكية اخلاصة ...هنا تذكر نامق منار واختالفهم...
أمل يكن ذلك حلمها ولكن أين هم هؤالء املالئكة الذين سوف يقومون
بتحويل هذا احللم إىل حقيقة وإىل واقع؟

تتكون املدينة من ثالث طبقات من السكان :األوصياء ،واملحاربني،
ٍّ
ولكل منه��م عمله
واملزارع�ين ،وكله��م يعمل��ون يف املدين��ة الفاضل��ة،
اخلاص...

الطبقة األوىل األوصياء ..إهنم النشطاء ...األوصياء عىل عقول العامة
ومن خيالفهم إما خائن للثورة أو بالتعبري املستجد ..دوجلي(((.

املحاربون ،إهنم اجلند ..هلم وجود دائم يف املعادلة ال يمكن جتاهلهم
ألهنم القوة ..أما املزارعون فهم العوام ..اجلامهري ..الذين ال يرضيهم يشء
وال يقنعون بعطاء وال يتوقفون عن الشكوى والتذمر.
سحب كتا ًبا آخر ..مدينة اهلل ..للقديس أوغسطني وقرأ:

وإذ عادت "مدينة اهلل" فألن السادرين إىل النور هكذا يصنعون ،يعيدون
تأسيس احلياة وبناء مملكتهم أما السادرون يف الظالم فإهنم يتقدّ مون خبط
عشواء.
عاد إىل املكتبة وسحب كتا ًبا ثال ًثا:

املدينة الفاضلة يف نظر الفارايب هي املدينة أو املجتمع الذي تتحقق فيه

((( دوجلي :مصطلح صار يطلق عىل أنصار الدولة العميقة.
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السعادة لألفراد عىل أكمل وجه وتعتمد املدينة الفاضلة عىل مبدأ التعاون بني
أفرادها وفئاهتا االجتامعية مهام تكن ختصصاهتا الوظيفية وأعامهلا ،فالفارايب
يقسم أهل املدينة الفاضلة إىل ثالث جمموعات حسب األعامل التي متارسها
هذه املجموعات ،فهناك جمموعة القادة واحلكام ورجال الدين ،وجمموعة
الصناع والفالحني
العسكريني واجلنود واملدافعني عن املدينة،
وأخريا جمموعة ُ
ً
الذين ينتجون للمدينة ويوفرون هلا ما حتتاجه من طعام وكساء ولوازم
ومعدات وتقنيات حتتاجها يف حياهتا اليومية ،إذن التعاون يف املدينة يعتمد
عىل نظام تقسيم العمل والتخصص فيه ،والتعاون الذي يقوم بني البرش عىل
أساس تقسيم العمل هو الذي يفرس أصل وطبيعة االجتامع البرشي.

وتقسيم العمل يف املدينة الفاضلة التي وصفها وتكلم عنها الفارايب يعتمد
عىل احلالة أو الطبيعة الوراثية للناس ،فالناس يقسمون حسب طبيعتهم
الوراثية إىل ثالث جماميع أساسية هي جمموعة يسيطر العقل واحلكمة واملنطق
عىل نفسيتها وقرارهتا ،وجمموعة تسيطر العاطفة واالنفعال واحلامسة عىل
نفسها البرشية ،وجمموعة ثالثة تسيطر الغريزة والفطرة عليها بصورة تامة،
فاملجموعة التي تسيطر عليها النوازع العقالنية تصلح أن متارس مهنة
القيادة واحلكم والفلسفة والقضاء والدين ،واملجموعة التي تسيطر عليها
النوازع العاطفية واالنفعالية تصلح أن متارس املهنة العسكرية التي تدافع
عن املدينة الفاضلة ضد أعدائها يف اخلارج .فحدث نامق نفسه بأنه ربام
عىل أيام الفارايب مل يكن هناك أعداء يف الداخل ...لقد ظهروا بعد ذلك،
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واملجموعة التي تسيطر عليها النوازع الغريزية والفطرية تصلح أن متارس
مهنة اإلنتاج الزراعي الذي يوفر الغذاء للمدينة ،ومهنة اإلنتاج الصناعي
الذي يوفر الوسائل واملعدات والتقنيات التي حتتاجها املدينة يف حياهتا
اليومية ،إضافة إىل مهنة التجارة املسئولة عن عمليات تبادل وبيع ورشاء
السلع واخلدمات.

تتكون املدينة الفاضلة من ثالث طبقات اجتامعية أساسية هي طبقة
القادة واحلكام ورجال الدين وطبقة العسكريني وطبقة الصناع والفالحني
وتقسيم أو تصنيف املدينة إىل هذه الطبقات يعتمد عىل الصفات الوراثية
والتكوينية التي يتميز هبا أفرادها ومنتسبوها.

يشبه الفارايب املدينة الفاضلة بالكائن احليواين احلي ،فاملدينة الفاضلة
تتكون من نظم متكاملة ومتصلة الواحدة باألخرى كالنظام السيايس
والنظام الديني والنظام االقتصادي والنظام األرسي ،وإن أي تغيري يطرأ
عىل أحد هذه النظم ال بد أن يؤثر عىل النظم األخرى فيغريها من نمط
إىل نمط آخر.

أغلق نامق الكتاب وابتسم ...ابتسامة منطقية متا ًما لشخص يف مثل حاله.
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مرص  30يونيه 2013

مل يستمر اإلخوان يف حكم مرص أكثر من عام واحد ،مل حتتملهم ،لفظتهم
كقيء قرح.

ورغم كل ما تعرض له األقباط من تضييق واعتداءات عىل الكنائس..
صمدوا ومل هينوا ..رغم كل ما أمل َّ هبم من أذى وما نالوه من إساءة ثبتوا
عىل وطنيتهم ..تلك الوطنية التي مل حييدوا عنها يو ًما وكام أثبت التاريخ
أثبت هذا العام املزري أن األقباط
أ َّيد الواقع مصداقيتهم ونبل طويتهمَ ،
عىل استعداد حلرق الكنائس من أجل مرص أما اإلخوان فهم عىل استعداد
حلرق املساجد من أجل حكم مرص.

ويف نفس يوم توىل الع َّياط احلكم أحيا الشعب هذه الذكرى املشئومة بالنزول
إىل الشوارع ،يف هذا اليوم مأل الشعب الشوارع وغابت اجلامهري.
نزل نامق تأبينًا لروح منار املؤاخية لروح أروى صالح ،نزل إحياء
لروح احلضارة املقبورة ...حضارة البحر األبيض..
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رغم عرقه األلباين عاش نامق مرص ًّيا ،كان أثر البوتقة املرصية فيه أفعل
انصهارا ...مزجته كام مزجت غريه وصبغته بصبغتها
وأمىض فصهرته
ً
اً
مصقول بعبقها.
اخلالصة فصار

َ
نزل وهو ُيذكِّر نفسه بأنه كان الطالب ا ُملكلف بتشغيل السالم الوطني
يف اإلذاعة املدرسية وحتية العلم يف طابور الصباح يف بعض السنوات من
عمر دراسته.

نزل مرقص ...نزل هيتف للبلد التي تعيش فيه ال التي يعيش هو فيها
كام علمهم األب املرصي الذي آمن بوطنه رغم كل ماعاناه من تقييد..
نزل مرقص مداف ًعا عن حق أجيال مل َتر النور بعد.

نزل شامل ...وكأنه ينتقم مما كان ،نزل يف احلارض انتقا ًما من املايض
وليس انتقا ًما من التاريخ ..فقد أنصف التاريخ أجداده وها هو الواقع
يعتذر هلم.
نزل كريم هيتف ضد دولة النقابات ...ضد املؤسسات التي حتمي
اإلمهال وتذود عنه.

شكورا ..ال تريد
نزلت رانيا ..هتتف برباءة وصدق ..ال تبغي جزاء وال
ً
شي ًئا لنفسها فهي يف األساس ال حتتاج شي ًئا ولكنها نزلت تبتغي األمان
الذي افتقدته طوال حكم من عام أسود مىض عىل مرص كالليل البهيم.
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نزلت رضوى ..وألول مرة يف حياهتا تشارك يف حدث سيايس ..حتى ثورة
يناير مل تشارك فيها ..تعاطفت مع املتظاهرين لكن من خلف الشاشات مثل
كثري من املرصيني وقتها ،أما اليوم فقررت أن خترتق الشاشة وتصبح جز ًءا
فاعلاً يف احلدث ..نزلت هتتف ضد الظلم واخلداع والرياء واالستغالل..
احتياجا للنزول يف هذا اليوم البهي ،كانت يف
ربام كانت رضوى أكثرهم
ً
أمس احلاجة لكي تغسل اإلهانة ..إهانتها عىل يد اجلهل والعادات البالية
ِّ
يعف عنها الواقع ،هذه املرة نزلت
املدعومة بثقافة عفا عليها الزمن ومل ُ
كامرأة أب َّية وليست أمة مستعبدة ،نزلت تطالب باآلدمية وبنصيبها املستحق
يف اإلنسانية املكلل باالحرتام ،هذا االحرتام الذي فقدته يف ِ
كنف حكم
ال يرى أربابه وأرباب من يوالونه يف املرأة إال وعاء للشهوات وال يرى
فقهاؤه فيها إال جسدً ا لتفريغ مياه الذكورة.
مل يكن هذا اليوم حر ًبا ضد مجاعة اإلخوان فحسب بل كان حر ًبا للدولة
ضد الالدولة ...وها هو التاريخ يكرر نفسه ..إما الدولة وإما املامليك..
املامليك اجلدد ...يف صورة مجاعة ال تعرف وال تعرتف بالوطن ،ضد مجاعة
ال رئيس هلا بل مرشد ،وال دستور هلا بل تعاليم.
كل من أراد الدولة حرض وكل من أراد الفوىض غاب.

حتى داليا أكدت ملن حوهلا أهنا سوف تنزل يف اليوم املوعود وعندما علم
كثريا هلذا اخلرب فمن املؤكد أن نزول ذات اللسان السليط
نامق هبذا سعد ً
265

الأبي�ض يلعب �أول

سوف يثري احلدث بكل ما متتلكه من قدرة عىل كيل ما يمكن ختيله وما
ال يمكن ختيله من األلفاظ ومن املؤكد أن حكم اإلخوان يستحق لساهنا
وال شك ،فال أحد يعلم ماذا يمكن أن ُيقدم عليه اإلخوان فهم بدورهم
يملكون قوة البأس هبا يف احلشد اً
قول ولف ًظا ،لذا فمن املؤكد أن كيانًا مثل
اإلخوان حيتاج اىل كيان مضاد ،وقديماً قالوا دواء الضد بالضد وال يوجد
أفضل من داليا لكي يقود لساهنا ثورة مضادة ضد هؤالء الناس...
غاب عامد سعدان و َمن هم عىل شاكلته ..ممن يكرهون الدولة ويزدرون
الوطن ويستخفون بغري آرائهم ..ومل ال؟ أمل يتبوءوا يو ًما صدر املشهد
ونصبوا أنفسهم أوصياء عىل اجلميع..
َّ
بائسا.
غاب حييى سامل وقبع يف ُجحره
خنيسا ً
ً

غاب أغلبيتهم ومل حيرض منهم إال ملا ًما من أجل ذر الرمال يف العيون
حرض منهم
وحتى يمكنهم أن يقولوا حني احلاجة إهنم كانوا هناك ،ومن
َ
كان كالعدم وبال مصداقية فلقد انتهت مصداقيتهم ...وإىل األبد.
قال له حممد عيل باشا:
ابق.
ــ ال ترحلَ ..

فل َّباه القائد الفرنيس..

درهبم
مجعهم وارحتل هبم إىل هناك ،إىل أسوان ...حيث ينام األجدادَّ ...
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روحا كانت ناعسة لكنها مل تكن أبدً ا نافقة.
َّ
وأهلهم وبث فيهم ً

فالعداء ليس وليد اللحظة بل ضار ًبا بأطنابه يف غياهب املايض وأضابري
للجند.
التاريخ ...عداء اجلامعة ُ
كانوا جيدوهنم دائماً أمامهم مثل طائر الفينيق الذي ُيبعث من الرماد.

وها هو التاريخ ُيعاد ،ويعود األجناد يقفون باملرصاد ضد من أراد
رشا.
بأهلهم سو ًءا ومن أراد بكنانتهم ًّ
َ
صدق صاحب املقام العيل حممد عيل ..وصدق حدسه وقوة فراسته..
إما الدولة وإما هم.
وصان اجليش البالد...

وكام دافع يف قديم الزمان كيميت((( ضد اهلكسوس ..ها هو يؤكد
وجوده ويذود عن البالد ويدفع عنها غدر الغادرين...

أحفاد أمحس الذي أحياهم سليامن باشا الفرنساويُ ..يبعثون مرة أخرى
من رحم األلوية والكتائب ،حييطون بأهاىل املحروسة ..منترشين يف دروهبا
باعثني يف ربوعها الطمأنينة واألمان..

((( كيميت :اإلسم القديم ملرص.
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سقط حكم اإلخوان وتوىل رئيس املحكمة الدستورية العليا إدارة شئون
البالد إىل أن يتم إجراء االنتخابات الرئاسية.

ُجن جنون حييى وزاد من جنونه تلك السعادة الغامرة التي انتابت
رضوى والتي مل حتاول حتى أن ختفيها ..بل تعمدت املبالغة يف إظهارها
واالحتفاء برحيل اإلخوان عن احلكم ،مل ُيصدِّ ق ما حدث وبأن حكم
أثرا بعد عني ..ومل يكن حييى وحده عىل موعد مع اجلنون
إخوانه قد صار ً
بل كل من سعى يف خراهبا كاد أن يصيبه مس من جنون ومنهم عامد سعدان
بكل ما يموج به من كراهية جتاه الدولة فكان أشد ِغلاًّ وأشد فظاظة يف رد
فعله جتاه ما قام به املرصيون يف الثالثني من يونيو.

ولكن حييى احتاط لألمر فلم يكن من اهليكل التنظيمي لإلخوان ،كان
حريصا عىل أال يفعل ،هو فقط إخواين اهلوى ...لذا ظل يؤكد لكل من
ً
عضوا يف مجاعة
يتهمه بأنه إخواين ،بأنه ليس كذلك وأنه مل يكن يو ًما ما
ً
اإلخوان ما دفع أحدهم ذات مرة أن يثور عىل َمكره ومراوغته قائلاً له
بأن املاركيس مل حيلف اليمني أمام كارل ماركس حتى يصبح ماركس ًّيا،
فيكفي أن يعتقد اإلنسان باملاركسية حتى يصري واحدً ا من مريدهيا ..فليس
معنى عدم حضوره بني يدي مرشد اجلامعة خان ًعا يقسم يمني الوالء له
ِ
بامليل واهلوى والتأييد والعاطفة والوالء
بأنه ليس إخوان ًّيا بل هو كذلك
األيديولوجى قبل الوالء اإلجرائي.
مل يكن ما قاله هذا الراصد للحال من فراغ ،فبعد الثالثني من يونيو
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إذا بأغلبية من كانوا جيهرون بتأييدهم للرئيس اإلخواين ،إذ هبم يرتدون
عىل أعقاهبم خاسئني معلنني أهنم ليسوا إخوانًا ومل يكونوا يو ًما أعضاء
اً
غسول
يف تلك اجلامعة عىل حد وصفهم ...فجاء رد هذا النابه عىل حييى
وتدليسا.
لتلك احلجة البالية التي تقطر نفا ًقا
ً

ورغم سقوط حكم اإلخوانَ ،د َاخ َل حييى شعور بالطمأنينة فعدم وجوده
بني اإلخوان تنظيم ًّيا جعله يف مأمن إىل حدٍّ كبري من أي إجراء قد يطوله أما
تلك املواجهات اللفظية والظهور أمام البعض بمظهر القافز من السفينة
ِ
عيل ُيتخذ ضده.
فال هيم ..طاملا أنه يف أمان من أي إجراء ف ٍّ

عندما خرجت مجوع املرصيني تعلن رفضها حلكم الغدر واخليانة مل
حس سوى احلس الوطني الفطري ،ذلك احلس الذي
تكن مدفوعة بأي ٍّ
ال يعرف أي أيديولوجية سوى الرغبة يف احلياة العادية ،النمطية ،ليس هلم
من مطلب سوى احلياة الكريمة وقبل كل هذا حياة األمان ..هذا األمان
الذي مل تعرفه مرص أبدً ا طوال عام من حكم اإلخوان.

هكذا حتدثت رضوى مع نفسها وهي يف طريقها إىل مقابلة نامق...
كانت حتادث نفسها وكأهنا تنتقم من داخلها ،من زوجها اإلخواين الذي من
املؤكد أنه يعيش اآلن أسوأ حاالته أو عىل أقل تقدير أكثرها اضطرا ًبا.
رحب هبا نامق بكل احرتام ،أما هي فلم تشعر ..بالتجاوز يف حق زوجها
َّ
وال منافاة لألدبيات املعروفة يف أن تذهب للحديث مع شخص غريب
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عنها ..اعتمدت عىل ذلك يف أهنا سوف تلقا ُه يف مكان له صفة العمومية..
مكتبة عامة ..مكان مفتوح ...ال خصوصية فيه ..لقاء معلن..
كان نامق يشعر برغبة رضوى يف احلديث معه ولكنه مل ي ِ
بد ما ييش
ُ
باستنتاجه هذا وكام ترك األمر للظروف الطبيعية يف التعارف مع رانيا ،ترك
أيضا ملاجريات األحداث للقاء رضوى إن رغبت هي يف ذلك.
األمر ً
وقد كان...

رسا وجرح
ذهبت إليه رضوى وهو ال يزال يف أشد حاالته النفسية ُع ً
زوجته املغدورة مل يلتئم بعد ،وأنى له ذلك؟ وكلام أوشك عىل االلتئام يأيت
بكاء طفله الرضيع حمُيلاً االلتئام إىل انثالم.
قال هلا:

ــ أهلاً مدام رضوى.

زي ما توقعت ..مدام رضوى ..كنت عارفة إنك حتلتزم بالرسميات..

باسماً بسمة بسيطة:

ــ الناس مقامات ..معايري أحاول أال أنساها.

روت له رضوى يف ُعجالة وباختصار أزمتها مع حييى ..استمع هلا
باحرتام شديد دون أن يقاطعها ..وعندما أهنت حديثها ترك هلا بعض
الدقائق كي متسح دموعها التي مل تستطع مغالبتها ثم قال هلا:
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وأيضا بنا ًء
ــ من خالل معرفتي بطبيعة شخصيتك من خالل العملً ،
عيل...أسباب األزمة واضحة األزمة مش االختالف يف
عىل ما قصصتيه َّ
التفكري وال طريقة الرتبية وال الصدمة إليل حسيتي بيها بعد كالم والدك
ِ
معاك واعرتافه بسببية موافقته عىل زواجك من حييى ..فيه سبب تاين..
يف تقديري هو السبب األصيل واألسايس..
رضوى بفضول:

ــ أي سبب؟

اً
حماول التبسط بقدر املستطاع:
ــ
ــ نسويتك غلبت أنثويتكِ ...
أنت بطبيعتك ذات مفكرة ..ربام مل ترتمجي

ده يف صورة أنشطة زي رانيا ..لكن من الواضح أن أساس األزمة يف كينونتك
ذاهتا ..وإليل ع َّقد أزمتك أكرت ُهوه إن عقليتك ال توازي مشاعرك ..ببساطة
إن جاز التعبري ،جهاز تفكري قوي وجهاز عصبي ضعيف ..إنت بتغريي عىل
ذاتك يا رضوى ورضوى هنا مش االسم إليل املفروض خيضع للرسميات
واملعايري ولكن رضوى هنا هي الذات واملرجع.
أكمل حديثه ورضوى منصتة يف تركيز:
ــ ِ
أنت متوحدة مع ذاتك بشكل كبري ...تكوينك الطبيعي مدعوم

برتكيبة متيل للعمق وكراهية السطحية ..وطب ًعا هذا التكوين اصطدم
بتكوين الزوج اآليت من ثقافة مغايرة ..مش فقط مغايرة دي مناهضة
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ومتناقضة مع جوهرك ..زي ما قلت لك من حلظات ..الكينونة.
وأكملت رضوى االستامع إليه:

ــ فصيلتك غري فصيلة حييى ..االختالف ليس يف اآلراء ولكن يف اجلينات
املكونة ملنطلقات التفكري من جذورها..
رضوى وقد عادت دموعها مرة أخرى إىل عيوهنا:
ــ واحلل؟
ممُ هدً ا:

ــ طبعا ِ
إنت عارفة قد إيه أنا خمتلف مع والدك يف كثري من أمور العمل...
ً
كثريا إين أترك املصنع ،ويف كل مرة أتراجع يف آخر حلظة.
وفكرت ً
متعجبة:

ــ أنا باسألك عن احلل يف مشكلتي مش يف مشكلتك إنت.

ر َّد مبتسماً :

ــ املشكلة واحدة يف جوهرها يا صديقتي اجلديدة ...تكمن يف كلمة
واحدة ..احلقيقة ...وسأرضب لك اً
مثال ..السيد مدير املركز الثقايف إليل
أنا بشتغل فيه بيتهمني دايماً بالتهمة املعتادة ..إين نمطي ...وألن نفسيتي
حتسنت تقبلت االهتام برحابة صدر ..املهم ..املفروض إن املركز حيقوم
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ِ
سمعت عنها.
بإنتاج بعض األفالم الروائية القصرية ،أفالم الدجييتال..
ردت بزفرة ضيق:

ــ أل.

ــ أكمل بعد أن ابتسم لرد فعلها املفهوم:

ــ االجتامع املخصص ملناقشة املوضوع تم يف قاعة املكتبة إليل إحنا موجودين
فيها دي ،وإذا بالسيد املدير يؤكد بأنه لن يقبل إنتاج إال السيناريوهات
الكالسيكية...
رضوى وقد نفد صربها:

ــ وده عالقته إيه بموضوعنا؟
مفرسا:
رد
ً

ــ يف حلظة نيس مديري ذو الثقافة األنجلوفرانكفونية اهتامه يل بالنمطية
وارتدى هو ثوب النمطية دون أن يلتفت هلذا التناقض ،وده ببساطة إلنه
وبصفته مدير املرشوعات فبالتبعية حيكون هو املسئول عن امليزانية..
باختصارُ ..هوه إليل حيدفع ...فبالطبع لن يقوم بإنتاج أفالم هالمية تفتقد
للمعايري الفنية املعتادة ،ولو حتى عىل سبيل التوقع ...يف حلظة واحدة استعار
مني القميص والبنطلون وأصبح نمطي هو اآلخر ألنه سوف يتعامل مع
حقيقة ..امليزانية أو املال أو أ ًّيا كان ا ُملسمى ،وألن املرشوع حقيقي له
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ميزانية حقيقية لذلك قرر أن يتعامل بمعايري حقيقية وهي السيناريوهات
الكالسيكية املفهومة..
رضوى وقد بدا عليها التعب الذهني:

ــ أنا تعبت من كلمة احلقيقة دي.
استطرد:

ــ األمر الواقع أو بمعنى آخر ..االتصال بالواقع وعدم االنفصال عنه..
كنت كل ما أنوي أترك العمل أتذكر شي ًئا واحدً ا يعيدين عن القرار..
رددت يف تلقائية:

ــ هو إن املصنع حقيقة..
وأكمل تلقائيتها:

ــ علشان أستبدله ال بد إين أستبدله بحقيقة أخرى ..ال أهرب من
احلقيقة إىل الوهم وحتى إن اخرتت اهلرب فال بد أن أفر من حقيقة إىل
حقيقة أخرى.
رضوى يف ضيق مفهوم:
ــ واخلالصة؟

موضحا:
ً
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ــ ِ
أنت اآلن زوجة ..وبعد عدة أشهر تصبحني أ ًّما ..زوجة وأم هذه
حقيقة...زي احلقيقة إليل والدك إلتفت هلا وكانت دافع للموافقة عىل
زواجك ...ألنه يف حلظة صدق رضخ للواقع..
ضحك وأكمل:

ــ رغم إين طول اليوم أشتبك معه بسبب قناعتي إن له من املطالب يف
العمل ما يدل عىل أنه مفصول عن الواقع.
مفرسة:

ــ يعني املطلوب إين أعرتف باألمر الواقع ...نامق ..أنا حاسة يف كالمك
بـ...
مستنتجا باطنها:
قاطعها
ً

ــ االنتقام ...تقصدي طب ًعا إنك حسيتي إين بانتقم من عقلية والدك يف
نصيحتك بقبول األمر الواقع ..إطال ًقا ...ح ًّقا وصد ًّقا ..هو مبدأ واحد
أنا طبقته عىل نفيس وحيايت.
رضوى مستبينة حتى ال ختطئ الفهم:

ــ وما هو؟
مهمو ًما:
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ــ القبول ال التأقلم ...الواقع قايس جدًّ ا يا ذات الذات ..وترجع أحد
أسباب أزمتك إنك وبحكم مستواك املادي كنت بعيدة متا ًما عن كثري من
السخافات يف احلياة اليومية ..إىل أن جاءت حمطة النزول يف أشد مواقع احلياة
واقعية ..الزواج ،الزواج ا ُملعضد بالقوانني والعادات والتقاليد والعرف
املوروث ..ومنها كانت الصدمة.
يائسة:

ــ يعني احلل أن أقبل ال أن أتأقلم...
بلهجة أمل:

أمرا كان
احتفظي بجوهرك ..بكيانك ،بذاتك ...إىل أن يقيض اهلل ً
اً
مفعول ..ربام لو مل تكوين عىل موعد بميالد طفل ،هلان األمر ...ولكن السؤال
هل أزمتك كانت حتنتهي ..ال أعتقد ،كانت حتبدأ مع أزمة ومع شخص
جديد ...إىل أن جتدي شخص من نفس الفصيلة ..يشء يف منتهى الصعوبة
إن مل يكن مستحيل يف جمتمع رشقي ،إنت أكيد عارفة مواصفاته.

خرجت رضوى من هذا اللقاء وهي مصدومة وتشعر بمشاعر متناقضة..
تشعر بالغيظ واحلنق من املصداقية التي أحستها يف تشخيص نامق ،وباحلرية
النابعة من يقينها أهنا تقف عىل األرض ..أرض الواقع.
خرجت وقد صدق فيها قول من قالت:

(((

((( البيتان منسوبان إىل هند بنت النعامن ،عزا ًء لنفسها ملا وصل هبا احلال بعد زواجها من
احلجاج بن يوسف الثقفي.

276

الأبي�ض يلعب �أول

وم���ا ه��ن��د إال ُم��ه��رة عربية
مهرا فلله درها
ف��إن ول��دت ً

س��ل��ي��ل��ة أف�����راس حت��ل��ل��ه��ا بغل
وإن ول��دت بغلاً فقد جاء به البغل

فعليها أن تتعامل مع احلقيقة ..مع األمر الواقع ...مع مصنع حياهتا..

مل يقف اإلخوان مكتويف األيدي أمام ما حدث ،فجاء االعتصام يف
ميدان رابعة العدوية كوسيلة ضغط عىل املجلس العسكري بالرتاجع عن
موقفه..

أيضا ...وكأهنم عىل موعد يفضح
وبضدها تتاميز األشياء واألحداث ً
تناقضهم ،اعتصم اإلخوان يف ميدان شهيدة احلب اإلهلي رابعة العدوية..
اعتصموا ومعهم زمرة من السلفيني يف ميدان حيمل اسم الشهيدة الصوفية
وهم أبعد ما يكونون عن روح التصوف والتجرد من عرض الدنيا التي
يسعون القتناصها ..ومارس اإلخوان ومن نحا نحوهم هوايتهم املحبوبة
يف إلقاء اخلطب العنرتية والوضع ال يزال منفلتًا والدولة ما فتئت تعاين من
سيولة أمنية بعد كل ما تعرضت له..
ياهلل ..رغم كل هذا ،هناك من يسب مرص واملرصيني دون أن يسأل
هذا الشتَّام نفسه ..أي دولة تلك تتعرض ملا تعرضت له وتبقى صامدة
كالطود الشامخ؟

ويزداد الضغط يو ًما بعد يوم عىل من يدير شئون البالد ...إنه التناقض
بني حق التظاهر واالعتصام والذي أصبح االجتار به جتارة رابحة ومغنماً
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الكتساب املصداقية ووجاهة االعرتاض واملعارضة ،وبني حق الدولة يف
فرض هيمنتها عىل الشارع حتى ال ترتكه فريسة للخراب.

مل يعد لإلخوان يشء خيرسونه ...بعد أن خرسوا كل يشء يف عام واحد،
عام واحد أضاع ثامنني عا ًما منذ نشأة هذه اجلامعة اخلبيثة يف اإلسامعيلية
عام  ..1928واملفارقة أن هذا العام هو نفس العام الذي ولد فيه الرئيس
الذي ثاروا عليه.

ولكن مبارك رغم كل محاقته يف إدارة البالد فإنه مل يكن خائنًا ...كان
مبارك مثل الزوج الذي يرضب زوجته وال ينفق عليها أو مثل الزوج الذي
استوىل عىل مرياث زوجته ولكنه ورغم كل مثالبه مل ُيدخل عليها رجلاً
وجرحا
غري ًبا ..مل يفرط يف رشفه ..انتهب مرياثها واستباح جسدها رض ًبا
ً
ولكنه مل يقدمها إىل غريه ال طو ًعا وال كراهية ..كان مبارك ورغم تبلده
املعروف أمينًا عىل رشف بالده ،وهلذا عاش فيها بعد ختليه عن احلكم..
ربام يكون قد شعر بالندم ولكنه من املؤكد أنه مل يشعر بالعار ..وهلذا مكث
فيها ومل يربحها وتقبل الناس وجوده بينهم ألنه أمهل ولكنه مل خين.

وعىل العكس شعر املرصيون جتاه اإلخوان بأهنم جمموعة من األفاقني
ال عهد هلم وال كلمة ..حترك احلس الشعبي ..ذلك احلس الذي ال خييب
أبدً ا ..حس الشعب ال حس اجلامهري فالشعب حيركه احلق أما اجلامهري
فيحركها الباطل ويطرهبا الطبل.
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وهذا هو الفرق ...الشعب يقف بجانب بالده ،بجانب الدولة ..أما اجلامهري
فتقف إىل جانب املجموعة ...امليليشيا ..الفئة ...أو أ ًّيا كان املسمى.

ظهريا إال أن يربكوا مثل
مل جيد اإلخوان من يؤازرهم وال عرفوا عضدً ا وال ً
اإلبل يف الشارع حتت اخليام ..جاءت إليهم القنوات الفضائية والصحافة..
جاء إليهم النشطاء واملخربون واملتمولون ..جاءوا مجي ًعا ليحتلوا ميدانًا
من أهم ميادين القاهرة حينئذ .سمع نامق نحيب اخلديوي وهو يبكي
عىل مدينته التي طاملا حلم أن تصبح مثل احلوارض األوروبية تشدو عىل
أشجارها العنادل فإذا هبا تمُ يس باكية بني يدي الغربان.

ازدادت وترية العمليات اإلرهابية يف سيناء واستفحل أمر االعتصام
حتى صار مثل البؤرة النتنة ..كالبثر اململوء صديدً ا ينرش قيحه يف جسد
العاصمة .وكان ال بد للدولة أن تتحرك ..وصدر القرار برضورة تطهري
امليدان من هذا الغثاء..

ممرا آمنًا ملن أراد اخلروج ..فلم
و َّفرت األجهزة األمنية للمعتصمني ً
يكن اهلدف هو إسالة دماء ولكن اهلدف هو التصدي للغوغائية وإعادة
اهليبة لدولة القانون.

كبريا من مجوع املرصيني ما عدا املتعاطفني
لقي أمر فض االعتصام ترحي ًبا ً
وكثريا ممن كانوا يرتبحون إعالم ًّيا من هذا
مع اإلخوان وبعض النشطاء
ً
االعتصام الداعر...
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هرب قادهتم كالعادةَّ ...فر منهم من فر إىل مكان جمهول ومنهم من

هرب غر ًبا إىل الصحراء ،مل يثبت أحد منهم يف مكانه ..وبعدما كانوا

يتصاحيون وجيهرون بالتحدي للدولة إذا هم يف ملح البرص يتبخرون ومل

يبق هلم أثر.
َ

وألن الفض كان رضبة موجعة ملن ك َُمن يف نفوسهم مرض فكان ال بد

من رضبة ثأرية وجهت إىل أحد مؤسسات الدولة وعنوان أمنها.

مبكرا وألقى نظرة عىل والدته وابن أخته النائمني يف
استيقظ عصام ً

سالم ،ارتدى بدلته الرسمية واجته إىل عمله يف قسم رشطة كرداسة.

كرداسة تلك املنطقة الشهرية بصناعة اجلالليب حتى كادت أن تبلغ
شهرهتا اآلفاق ...اً
رمزا من رموز الرتاث ويأتيها السائحون
بدل من أن تصري ً
من كل حدب وصوب كانت عىل موعد مع رموز اخلسة والغدر.

اقتحم القسم جمموعة من البلطجية مدججني باألسلحة النارية والبيضاء
لريتكبوا مذبحة رهيبة راح ضحيتها ثالثة عرش ضاب ًطا من ضباط القسم

وكان عصام أحد هؤالء الضحايا.

سابحا يف دماء نقية.
سقط شهيدً ا
ً

حلق بمنار ..حلق بأخته التي سبقته إىل السموات العىل ،تاركًا وطنًا

مهمو ًما وأ ًّما ثكىل.
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عرف نامق بام حدث لعصام ،هرول إىل بيت زوجته وجد األم هائمة
ال يقوى عقلها أن يصدق ما حدث ..وجدها صامتة تنتظر أن متتلئ مقلتاها
بالدموع مرة أخرى بعدما فرغت كل دموعها يف دقائق ال يف ساعات،
وجدها وامجة وبني يدها صامد باك ًيا يشارك جدته احلزن.
"وسيفتح اهلل با ًبا كنت حتسبه من شدة الغلق مل خيلق بمفتاح"

انطبقت هذه املأثورة عىل حال نامق الذي مل ِ
يدر ماذا يفعل بعد مرصع
عصام عندما سقطت األم بال حراك وبعد أن كانت ترعى الرضيع أضحت
هي حتتاج إىل َمن يرعاها بعد أن فقدت ابنتها وابنها توال ًيا .و"ألَ َّن َم َراحمِ َ ُه
اَل ت َُز ُ
ول"((( عادت إنزا بصفة هنائية بعدما اتفقت مع زوجها عىل أن يتلقى
فضلت بدورها
ابنهام تعليمه يف مرص ..بنا ًء عىل نصيحة من أم زوجها التي َّ
يو ًما ما أن يتلقى أبناؤها تعليمهم يف مرص عىل أن يكتفوا بزيارة والدهم
يف البلد الذي خيدم فيه كلام سمحت الظروف.
قالت هلا أم زوجها ذات مرة:

ــ الناس فاكرة إن حياة الديبلوماسيني كلها عزومات وحفالت استقبال..
وخصوصا إذا كان الزوجان يف السلك
مع إهنا حياة يف منتهى الصعوبة..
ً
الديبلومايس وده غال ًبا ما بيكون الوضع ..بيبقوا عايشني حياة أشبه بحياة
الغجر...
((( سفر مراثي أرميا.
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ضحكت زوجة السفري وهي تستكمل حديثها:

صادق حكى ىل إن فيه مرة سفري من أصدقائه املقربني فضفض له إنه
كان عايز يشوف زوجته ،هيه كامن كانت سفرية ..هوه يف الدنامرك وهيه
يف جنوب إفريقيا ...اتفقوا يتقابلوا يف املغرب ..نصف املسافة تقري ًبا.
ردت إنزا يف براءة:

لكن ده كان زمان يا طنط ،دلوقتي السكايب ووسائل التواصل واملوبيـ..
فجأة قطعت إنزا كالمها بعد أن ملحت ابتسامة عىل وجه محاهتا ...فانتبهت
إىل أن السفري مل يكن يف حاجة إىل سفرية ولكنه زوج حيتاج إىل زوجته...
أيضا يرغبون...
السفراء ً

إهنا تلك الشهوة الغبية التي ال تفهم الظروف القاسية التي ال تقتنع
باألعذار ..تأيت بال سابق موعد وتقتحم الذهن بال استذان ...نفوس البرش
بالنسبة هلا سفارة متارس فيها سيادهتا ..بقوة الطبيعة..
أخرجت األم املخرضمة إنزا رسي ًعا من حالة اإلحراج التي أوقعها
فيها لساهنا بحسن نية:

برصاحة هوه ده السبب إين مكنتش عايزة ابني يتجوز من السلك
الديبلومايس أنا عارفة ..أنا لو كنت بأشتغل يف السلك الديبلومايس كانت
حيايت حتبقى جحيم ..صادق معظم السنة مسافر لكن كان بييجي لنا
أجازات دايماً وإحنا كامن كنا أحيانًا نروح له ..األوالد استقروا يف املدارس
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طوال السنني ،علشان كده أنا نصحتك إنك ترجعي مرص وتدَّ خيل األوالد
مدارس هنا وأيمن يبقى ييجي لكم أجازات.

وحققت األقدار معنى اسم إنزا يف شخصها ،فإنزا التي تعني اهلدية
اسماً  ،أصبحت هدية فعلاً فبمعرفتها بطبيعة احلال بام جرى ملنار عرضت
عليه أن ترعى الرضيع ..بجانب رعايتها إىل ابنها وكأهنا أنجبت مرة
وخصوصا بعد أن استأذنت زوجها الذي أبدى تعاط ًفا مفهو ًما،
أخرى
ً
كام أن هذا الوضع لن ُيسبب له أي إزعاج وهو املسافر معظم أيام السنة..
أيضا هو أن والدة زوجها مل تكن طاعنة يف السن بل كانت
ومما َّفرج اهلم ً
ال تزال عىل رمق ومن جانبها أبدت هي األخرى استعدادها للمساعدة
خصوصا مع الرتحيب الشديد من جهة صادق الذي
يف رعاية الرضيع
ً
بات متعاط ًفا مع نامق بسبب أزمته بصفة عامة ،هذا غري اإلعجاب املسبق
به بصفة خاصة.

ق َّبل نامق يد والدة زوجته وق َّبل رأسها ومحل ابنه وذهب به إىل بيت
أخته التي فتحت له الباب باسمة قائلة:
ــ مفيش فايدة زي ما كان بابا وماما بيسيبوك معايا وإنت صغري ..إنت
كامن أهو حتسيب ابنك معايا ..يعني مفيش فايدة ..ورايا ورايا.

احتضنت إنزا صامد وعرضت عىل أخيها أن يبيت تلك الليلة عندها ولكنه
اعتذرَ ،ط َب َع قبلة عىل جبني ابنه وانرصف وهو يكاد يغالب دموعه.
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فتح نامق باب شقته ودخلها وكأنه يدخلها ألول مرة ،وقف ينظر إىل
الردهة الفسيحة والسقف السامق ووقعت عيناه عىل لوحة من لوحات
شانت أفيديسيان((( فنظر إليها وكأنه يراها ألول مرة ..فتواترت عليه
واشتم عبق ذكرامها ..عبق سليامن كاظم
الذكريات ،ه َّبت رائحة والديه..
َّ
النامق وكوهار إيشامزين ..املنزل الذي احتضن أمجل العالقات وجتاوز
املذاهب واألعراق وعاش بني جنباته أب ٍ
راق وأم أرقى ...ثم أنارته منار
مرة أخرى حيث وضعت فرشاهتا واستقرت لوحاهتا .إنه التجسيد احلي
لشطر بيت املتنبي:
َل ِ
ك يا َمنا ِز ُل يف ُ
الق ِ
لوب َمنا ِز ُل

مل يكن املنزل بالنسبة إليه اً
منزل عاد ًّيا بل كان حالة ،يؤوب إليه كل يوم
بعد انتهاء يومه ..يعود إىل املنزل ..ملجئه اآلمن من سخف الواقع ...ربام
هلذا حيب املرصيون بيوهتم ..وهيتمون بنظافتها وترتيبها ..من املؤكد أن
هذا هو الرس ..إنه السكن ..السكينة ..وها هو مقتىض احلال سيسكن إىل
ً
مستحرضا روح والديه
ستعيذا بمكتبته..
منزله حمتضنًا ذكرياته املمتدةُ ،م
ً
خاصا به ..وطنًا ال يشاركه
ولوحات زوجته ..رغم كل يشء فإن له وطنًا ًّ
فيه أحد.
((( فنان تشكييل مرصي من أصل أرمني ..ذاب يف الواقع املرصي ومتخض عن هذا الذوبان
أعذب اللوحات ،رحل عن احلياة عام .2018
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سابحا يف شجن...
جلس هائماً ،
ً
َ

أمال رأسه عىل النتوء البارز أعىل ظهر املقعد وتنفس حتى كادت السامء
تسمع خلجات أنفاسه.

الذ إىل أحب األشعار إليه ...قاده ذهنه املتعب إىل البالد املحجوبة..
األمل الذي أ َّمله جربان يو ًما.

البالد التي لن تتحق إال بدولة الفضيلة ،لت َُج ِّذر الفضيلة ،البالد التي
مهام كان االختالف بني سكاهنا فسوف حييون يف أمان ألهنم مجي ًعا ينتمون
إىل نفس الفصيلة.
البالد التي تكون وطنًا ملن حيملون نفس األخالقيات واملبادئ
واألفكار.
رت ما نظمه صاحب احلس الشجي ..ذلك الشاعر الرهيف:
اج َّ
الفج ُر ،فقومي ننْصرَ ِ ْف
ُهـو ذا ْ
نبات ِ
خيتل ْ
ف
ما عسـى ْيرجو ٌ
ــب أ َّنى ْيأ َت ِل ْ
وجديدُ الق ْل ِ
ف
ناح نامق باك ًيا:

ـت م ْن ُذ َ
األز ْل
يا ب�لا ًدا ُح ِّج َب ْ

ٍ
عـ��ن
ب�لاد ما لن��ا فيه��ا صديقْ
ْ
��ر ُه
ور ٍد وش��قيقْ
ْ
ْ
عـ��ن ُك ِّل ْ
زه ُ
ٍ
ب�لاد ُّ
كل م��ا فيه��ا عتي��ق
م��ع
ْ

َ
كيف نرجوك ومن أين السبيل
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أنت؟ أم ِ
اب ِ
أنت األمل؟
َأسرَ ٌ

ٍ
نفـ��وس تتم َّنى املس��تـحيل؟
يف

ت يف َ
لس ِ
حار
اجل ِّو وال ْحت َت البِ ْ
ْ
ِ
ونار
أن��ت يف
ِ
األرواح أن ٌ
ْ��وار ْ

الوع ِر َ
لس ِ
احل ِر ْج
الس ْهلِ وال ْ
ت يف َّ
ْ
ِ
ِ
ف��ؤاد ْخيتلج
أن��ت يف ص��دْ ري
ٌ

***

نعم هي يف األرواح ..األرواح املؤتلفة املتالقية عىل نفس الدرب...
السائرة إىل نفس املرام ...األرواح املختلفة يف االسم ،يف الشكل ،املتحدة
يف الفصيلة.
خطا إىل حجرة النوم وقام بتغيري مالبسه وارتدى البيجاما...

ــ معيار النوم يا منار...

كثريا
استقدم النوم استقدا ًما فقد كان يف ِّ
أمس احلالة إليه فحالته أضعف ً
ساهرا ..فسعى يطلب النوم رمحة بنفسه من عذاب الذكريات
من أن يظل
ً
اجرتارا ...نام نامق ولكنه مل ينم.
بعضا
التي جترت بعضها ً
ً
يبقى احلال عىل ما هو عليه وعىل املترضر اللجوء للقضاء.

خلصت تلك اجلملة القانونية املرصية الشهرية أحوال اجلميع ..مجلة
بليغة توضح عوار احلال ولكن أي قضاء سوف يلجئون إليه؟
القضاء لن يفعل هلم شي ًئا ..ألن املنظومة أقوى من القضاء..
النص أقوى من القانون.

وال ُعرف أقوى من النص.
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الكل خيضع للمنظومة وليس للنظام ...املنظومة أقوى من اجلميع.
السمع والطاعة.

ابن الطاعة حتل عليه الربكة.

من بيدهم احللول ال يعانون من املشكالت ..بل عىل العكس من األفضل
هلم أال تحُ ل حتى تستمر ...ويستمروا.
بقي مرقص ُمعل ًقا ال يستطيع أن يامرس زواجه بشكل طبيعي وال
يستطيع تطليق زوجته.

عيد يكاد يفقد عقله وهو ال يدري ماذا يفعل ..فهو يعلم بحكم ثقافته
دهن جد وهزهلُن جد ،الزاوج
الدينية أن ثالثة أحكام ال مزاح فيهمِ ،ج ُ
مازحا ،وقديماً ال يعتق
مازحا وال ُيطلق
والطالق والعتق ،ال أحد يتزوج
ً
ً
مازحا ..يقع الزواج برشوطه ،إجياب وقبول وإشهار ،ويقع الطالق
رقبة ً
بمجرد التلفظ ،وها هي أخته يا ليتها زوجة معلقة هبجر زوجها أو نفوره
منها ،بل هي مطلقة معلقة ..ال زوجة وال مطلقة ،هي مطلقة رش ًعا وزوجة
قانونًا.

بقيت رضوى كام هي فرتة تتخبط يف حرية ..ال تدري ماذا تفعل ،الواقع
أقوى منها ويا ويل من مل يستطع االنفصال عن الواقع ،هلذا يرتاح من
يستطيعون االنفصال عنه ..فقررت العودة إىل منزل زوجها ..أن تتعامل
مع الواقع ..أن تقبل ال أن تتأقلم.
أما رانيا تلك الصغرية فبقيت كام هي ..حتلم برباءة ..حتلم باحلرية
واآلدمية واملستقبل.
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عامد سعدان ..استطاع أن يستغل الظروف وطار إىل تركيا حيث القنوات
الفضائية واألموال ِ
والغيد احلسان.

صباحا مرحتلاً
يف صباح الرابع من يوليو ،استيقظ نامق يف السادسة
ً
إىل املصنع ..إىل املخزن ...إىل الثابت الذي مل يتغري.

مر يوم العمل يف صخب من أحاديث مل تتوقف بني مؤيد ملا حدث
َّ
يف الثالث من يوليو وبني معارض له ..انقسم املصنع إىل فريقني مثلام
مر ..وها هو اليوم ينتهي يف املوعد املحدد
انقسمت مرص ..ولكن اليوم َّ
كام ينتهي كل يوم..
انرصف اجلميع ..وكالعادة وكديدهنم تركوا كل يشء إىل املسئول..
إطفاء األنوار ....إغالق النوافذ ..التأكد من إحكام الصنابري ،رغم أن
اً
مسئول عليه أن يراجع إمتام
هذا عملهم ،لكنهم مل ولن يفعلوا ألن هناك
كل هذا وسوف يفعل ..هو املسئول بحكم موقعه يف نظام العمل ..حتى
اً
استكامل ملهامهم اليومية ..هذا هو النظام.
لو كانت تلك األمور

ولكن يف هناية هذا اليوم حتديدً ا ،يف هذه املرة مل يغضب من زمالئه
ألنه تيقن أن ما سقط يف مرص هو نظام تلو نظام ولكن ما مل يسقط هي
املنظومة..
تتبدل األنظمة وتبقى املنظومة.

كل يشء يف مرص كام هو مل يتغري ..تأكد نامق من اخلاطر الذي يخُ اطره
كل حني بأن املخزن ليس جز ًءا من مصنع ولكنه جزء من وطن ،ترمجة
288

الأبي�ض يلعب �أول

فعلية للمنظومة ..وأن كراهية التغيري يف حمل عمله هي جزء من كراهية
أعم وأشمل.
أمل يسمعها من شاهني يو ًما ..هذا هو نظامنا

.Take it or leave it

مكروها فقط من نظام حكم سقط يف اخلامس والعرشين
فلم يكن التغيري
ً
من يناير ،ولكن كراهية التغيري كامنة يف نفوس املرصيني ،حتى شاهني الذي
يزدري املرصيني _رغم أصوله الريفية_ يكره التغيري هو اآلخر ألنه ورغم
أنه ال يعترب نفسه من أهل مرص فإنه من أهل الرشق ،من الذين ال يعرفون
إال فعل الرضورة ،وهلذا نجح ألنه متسق متا ًما مع حميطه ،ال يضيع عنده
رسخ هبا وجود
حق ..نعم ،ال يغدر ..فعلاً  ،تلك حسناته ومبادئه التي َّ
العاملني عنده فاستطاع أن يكسب والءهم ملؤسسة توفر هلم رز ًقا آمنًا ودخلاً
هر خربهتم التي تشكَّلت عرب
جراء ذلك َز َ
مستقرا _داخل النظام_ جان ًيا َّ
ًّ
السنني ولكن من ناحية أخرى استطاع أن يترسب من ثقوب اللوائح وأن
يفلت من سطوة كثري من االشرتاطات التي تلزمه بنودها خدا ًعا وحتايلاً
أيضا نظامه ..وهلذا استمر ونجح
وإخفاء ..طاملا أنه يأمن يفعل ..هذا ً
ليس ألنه تأقلم ولكن ألنه حتايل عىل ما ال يقواه فربح.
تغي النظام ...وظل هذا اجلالس أسفل الشجرة ينتحب باك ًيا وهو
رَّ
يشدو طال ًبا من الناس أن يأتوا له بحبيبه املفقود" ..فني حبيبي يا ناس
هاتويل حبيبي" ...حتى أن األبيض تعجب من هذا الشادي ...فمن يريد
شي ًئا عليه أن يبحث عنه ..املفقود ال ُيعثر عليه إال عرب البحث الدؤوب
وليس بالغناء الطروب.
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انتبه نامق ملاذا حكم مبارك املرصيني ثالثني عا ًما ..حكمهم ألهنم
يطابقونه ،مثله متا ًما ....اجلميع عنيدون حاكمني أو حمكومني ،الكل ُيامرس
العناد داخل نظامه.
األزهر عنيد...

الكنيسة عنيدة...

القوانني عنيدة...

التقاليد عنيدة...
الكل جالميد...

ال أحد يقتنع مهام كانت احلُجة ،حتى وإن كانت هي الواقع الشاخص،
فإن صار للواقع صوجلان من ب ِّينة ال ينكرها منكر ..فال را َّد لتلك الب ِّينة
إال التمرتس خلف ما يف الصدور من عاطفة أو ما يف العقول من رواسخ،
والتدرع هبيلامن العدد ،والتذرع باخلوف عىل األصول.

ال أحد يقتنع بصواب أو خطأ ،فال يوجد يف معايرينا صواب أو خطأ
ولكن يوجد قوي وضعيف ،هذه هي املعايري ،األقوى عىل صواب واألضعف
عىل خطأ.
وتتبدل األدوار...

شاهني هو األقوى يف املصنع لكنه األضعف كأب أمام زوج ابنته
ا ُملتحصن بال ُعرف والعادات والنصوص املقدسة.
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األضعف أمام القانون الذي سوف يفتت مصنعه بني ورثته ،هو مقتنع
أن املصنع من حق ابنتيه ..لكن القانون غري مقتنع ..هذا هو النظام ..فعليك
يا شاهني أن ختضع للنظام ..لألقوى...وأن تتأقلم بدورك للقانون صاحب
اإلمرة ،وهلذا قال املرصيون قوهلم البليغ ..القانون محار ،ثم أكملوا قوهلم
بنصيحة نشبت من رحم التجارب املريرة التي عانوها طوال التاريخ:
ــ اربط احلامر مطرح ميقولك صاحبه.

شاهني هو صاحب احلامر وعىل اجلميع أن يربطوا احلامر مطرح ما يقول
صاحب املصنع ..صاحب احلامر.

والقانون هو صاحب احلامر يف الواقع وعىل شاهني أن يربط احلامر
طب ًقا لبنوده وملواده ..وعليه وعىل ابنته أن يتأقلام ،فال الطرف اآلخر وال
القانون يفرق معهام طريقة تفكريه وال قراراته البارشوتية التي يواجه هبا
مشاكله ،هذه املرة هو املنفذ وليس اآلمر بالتنفيذ ،هذه املرة لن جيد أمامه
نامق ولكن سوف جيد عائق ،عائق ال سلطة له عليه والهيمنة ،فال مناص
إال أن خيضع بدوره إىل حييى ...صاحب احلامر.

وكام قال شاهني لنامق ،قال الواقع لشاهني نفس اجلملة ..نفس املبدأ:

Take it or leave it

ال قيمة ملاله أو صوته اهلادر أمام القانون وهذه املرة ليس قانونًا إدار ًّيا
يتحايل عليه إن قدر ولكن قانونًا ال يعرف إال كلمة واحدة مل يسمعها
شاهني من سنوات طوال ..كده..
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وكل قائل لـ"كده" _بنا ًء عىل موقعه_ سوف تُقال له يو ًما عندما يتغري
موقعه ويطبق عليه "قانون كده" ..فاأليام دول .وكل شاهني له شاهينه.

فاألقوى وليس األصوب هو من تكون له الغلبة ،ال يوجد صواب أو
خطأ ..يوجد أقوى وأضعف ،كن قو ًّيا تكن عىل صواب ،وكام يقولون
بالفرنسية c'est la vie :هذه هي احلياة.

الكنيسة هي األقوى ويف يدها هي _وهي فقط_ صك ما تتوق إليه،
لن متنحه لك يا مرقص فأنت يف معايريها ال تستحقه رغم رسالة بولس
الرسول إىل أهل رومية" :والَ ت َُش ِ
الدهر ،بل ت َغيوا عن ِ
اك ُلوا َ
شكلك ُْم
هذا ْ َ َ
َ
رَّ
ِ
لحِ
ِ ِ
ِ
ذهانِكُم ،لِت ْ
َخ َتبرِ وا َما هي إِ َرا َد ُة اهلل :الصا َ ُة المْ ْرض َّي ُة الكَام َل ُة".
بِتَجديد َأ َ

آخرا بل نفس اجلانب بنسخة خمتلفة
وعىل جانب آخر ،وهو فعل ًّيا ليس ً
الشكل متفقة اجلوهر يقول السلفيون :املتغلب بالشوكة حتق له الطاعة.

لذا عليك يا عيد أن تقر بغلبة الواقع وتعيد أختك إىل طليقها فهو
املتغلب بالشوكة ،فالغلبة وليس العدل هو املعيار.
إهنا القوة ..وال يشء سواها( ..سال ٌم عليك يا نيتشه).

انتبه نامق إىل أن الشطرنج الذي هيواه هو يف األساس لعبة قتل ،وأن
الرابح هو من يقتل أكرب عدد من خصومه.
مرارا كلام نظر إىل رقعة الشطرنج:
اجرت نامق السؤال الذي سأله لنفسه ً

ــ ملاذا يلعب األبيض اً
أول؟
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ٍ
حلظات يف فيض السؤال الذي طاملا شغل فكره...
هام نامق

ــ األبيض يلعب اً
أول حتى يسبق بخطوة ويصنع احلدث ال أن ينتظره.

ــ يلعب اً
أول ...ألنه يدافع عن النموذج ..فنموذجه يستحق أن يدافع
عنه ألن األبيض مل حيصل عليه جمانًا ..فاهلل مل خيلق املجانية.
أول ..خيرج اً
أول ..يقفز اً
يلعب اً
أول.

أول ال أن ُيقتل اً
فارسا ال فريسة ..ليقتل اً
يلعب اً
أول.
أول حتى يكون ً

وكام خ ّلد التاريخ الغزاة والفاحتني من كل األجناس والشعوب والبلدان،
جمَّد القتلة ال املقتولني ...فكان اخللود للمفرتس وليس للفريسة ..املجد
السم األقوى ،هلذا ال يزال الناس يطلقون عىل أبنائهم اسم "قابيل" القاتل
املجرم ،ال اسم "هابيل" املقتول ..الضحية.
وتستمر احلياة ...متر السنون ،يتغري الزمان واألبيض يلعب اً
أول ،يرى
الصورة كاملة غري جمتزأة من سياقها ألنه ال يعرف العشوائية.

يبحث عن مفقوده بنفسه وال ينتظر أحدً ا أن يبحث له وجيلس شاك ًيا
باك ًيا يامرس الغناء بال عناء.
وعادت األسئلة كالسهام خترتق ذهنة كالعادة ..سألته نفسه ..صديقته
التي طاملا حادثها:
ــ هل تستطيع يا نامق أن تلعب أنت اً
أول أم أن الوقت قد فات؟

هو اآلن أب البن مل ي ِع أمه ولن يعيها مستقبلاً إال صوتًا ُمسجلاً أوصورة
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بال روح ،هو اآلن يف الواقع ...يف قلب احلياة بكل سطوهتا وقسوهتا.

ولكنه لن يستسلم ..يرتاجع قليلاً  ...سيقاوم ..حتى ال يسقط ،سيستمر
يف احلياة ..يف العمل ..يف ممارسة كل يشء فاحلياة ال خترس أحدً ا وكام يقول
أحفاد نابليون :القبور مليئة باملشاهري الذين ظنوا أن احلياة سوف تتوقف
بدوهنم.
إنه القبول ...ال التأقلم ...اهلزيمة دون اهنزامية.
وتردد الصدى داخله...

ــ سـيس��خرون منك ..س��يقولون جمنون ...فعلي��ك أن تنثني حتى ال
تنكرس ولكن ال ختضع وال ختنع ...اس��تد ِع النموذج من بني ثنايا الكتب
غو ًثا وعونًا..

هلم ما يريدون ...للمجتمع ما يريد ولشاهني ما يرغب (((...ولكنها
تدور...

وحينام يبلغ السيل الزبى وتبلغ الروح احللقوم استمع ملا قاله ا ُملخلص
القويم..
ــ إذا كان العامل كله ضدي فأنا ضد العامل..

(((

ومن بني أجداث األمل ُبعثت الروح ...روح الفصيلة لتبث الروح يف
((( مجله منسوبة اىل جاليليو وهلا من الشهرة ما يغني عن رسد ظروف قوهلا.
((( تعد هذه اجلملة من كالسيكيات اإلرث األرثوذوكيس ،قيلت عىل لسان القديس
إثناسيوس بابا اإلسكندرية حوايل سنة .328
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يت كي تُعزيه وتشد أزره
الفضيلة ...فضيلة التصلد دفا ًعا عن اجلوهرَ ،ح ْ
لكي يستسلم لألمل وال يندثر حتت ركام التقبل ورهاب احلياة(((.

طمأن نفسه _رغم الوهن_ بأنه سيظل كام كان دو ًما محُ تف ًظا بكينونته،
صوف ًّيا ،وحدان ًّياُ ،مس َت ْغنِ ًيا ،يكرب يف العمر وال يشيخ ..يلوذ إىل عاداته التي
مل ختذله يو ًما يف إنقاذه من براثن اآلالم.
يرى ال ِ
يشاهد...
يتأمل ال ينظر.

أيضا تأكل ولكنها ال
يستمتع باصطفاف أدوات املائدة فاحليوانات ً
تأكل بأدوات الطعام.
تتناكح ولكنها ال تعرف نور األباجورة ..ألهنا حيوانات.
لن ينسى أبدً ا أنه إنسان وأنه درويش كتب.

صفق نامق الباب ومل يفت عليه قبل أن يوصده أن يمد يده ُمغل ًقا مفاتيح
َ
لوحة الكهرباء ليسقط املكان بأكمله يف ظالم دامس.

((( كان جان بول سارتر يرى أن "املثقف" و"املوظف" نقيضان ،ما اجتمعا يف شخص واحد
املثقف.
املوظف
إال وقتل
َ
ُ
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m.elsorory@gmail.com

