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الكتابة ثمن

قصرية مقدمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ربنا. يعرفش ما نرصاني يهودي خواجة جاليليو –

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

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

أرسطو.
سوسو؟ يا بربنا مؤمن كان أرسطو –

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

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

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

سوسو! يا بتدور األرض إن حاسس مش أنا لكن املية، مية صح كالمه الزم –
معاها. وبتدور منها جزء وانت حاج، يا كبرية برسعة بتدور ألنها –
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سوسو. يا معقول مش –
برسعة. بيجري إنه تحس يمكن ال حاج، يا القطر جوة راكب وانت مثًال –

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

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

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

يف الناس يصحو الربيع، بداية يف النسيم شم أو العظيم، العبور أو الكبري، األضحى
منهم األغنياء النيل، شاطئ عىل يتمشون والفسيخ، والرنجة البصل ليَشموا الباكر الصباح
يف أو الشمايل، بالساحل األبيض البحر شاطئ عىل الجديدة املنتجعات يف النسيم يشمون

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

األجداد.
باألعياد، تحتفل ال املواسم، يف أبًدا تزورني ال رائحته، تُطيق ال وهي الفسيخ أحب كنت

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

انتي. معقولة مش –
معقولة. مش اليل انتي –

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

ليه؟ –
عارفة. مش –

املقدمة)1 (انتهت

السعداوي نوال
القاهرة
٢٠١٧ مارس ٢٢

السعداوي. نوال الدكتورة أعمال كافة املقدمة هذه تتصدر 1
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وإبداع فن

مقاًال ١٢





املرصية يفحياة والتمرد اإلبداع

مقدمة

عنوان: تحت ١٩٩٩م، أكتوبر ٢٣-٢٤ من بالقاهرة يُعَقد الذي للمؤتمر الورقة هذه أكتب
األرض من صغري إصبع فلوريدا، والية يف بيتي يف هنا أكتبها املرأة»، تحرير عىل عام «مائة
الوطن عن تبعد كوبا، جزيرة شمال املكسيك وبحر األطلنطي املحيط جوف يف محدود
املدارس وكل الجامعة، يف إجازة ١٩٩٩م، سبتمرب ١٣ الثالثاء واليوم ميل، ألف عرشين
فلويد» «هوريكني املسماة العاصفة من هربًا بيوتهم تركوا الناس وآالف مغلقة، واملحالت
لم واألشجار، البيوت بتحطيم تهدد عاًما، ثالثني منذ تحدث لم بقوٍة املحيط من القادمة
التِّليفزيون شاشة عىل الهوريكني أخبار أتابع وحدي البيت يف بقيت أذهب، أين إىل أعرف
خمة الضَّ الشجرة أنَّ تخيلت األشجار، ترضب النافذة خارج الرِّياح حركة تتابعان وعيناي

األطالل. تحت وأموت تهدمه، البيت عىل تسقط سوف للنافذة املجاورة
يف الطبيعية الكوارث من خطًرا أقلَّ الوطن يف واالجتماعية السياسية الكوارث بدت
التورنيدو أو للهوريكني التصدي عن الحديثة والتكنولوجيا العلم عجز الشمالية، أمريكا
رقم القناة يف واملذيعات املذيعون األطلنطي، املحيط من القادمة العواصف من وغريها
عىل الرعب يبدو فلوريدا، شاطئ من الهوريكني اقرتاب بلحظة لحظة يُذيعون املحلية «٢»
عن بعيًدا واألطفال والنِّساء الرِّجال تحمل الطريق عىل املتزاحمة السيارات صور وجوههم،
بديع شاطئ فيه، أسكن الذي الشاطئ إنه بيتش»، «بالم باإلنجليزية ونه يسمُّ الشاطئ،
يف وسبحت الرمال، فوق حافية مشيت قليلة، أيام منذ هادئًا كان النخيل، أشجار تُظلله
أجمل الجنة «أتكون يقول: صوتًا جواري إىل وسمعت الشمس، أشعة تحت الدافئة املياه

هذا؟» من
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أكتبها التي الورقة يف أفكر فلوريدا، والية يف بالهوريكني املوت فكرة رأيس من أطرد
الورقة بكتابة أُرسع فلماذا لحظة، بعد لحظة يقرتب املوت كان إذا القاهرة، يف املرأة ملؤتمر

املرصية؟ املرأة حياة يف واإلبداع التمرد بعنوان
هنا إىل جئت أنَّني إال أذكر أكاد ال رأيس، من األخرى األفكار تطرد املوت فكرة لكن
الجو يف حلقت ١٩٩٩م، أغسطس ١٤ يوم فجر القاهرة غادرت فقط، يوًما عرشين منذ
يف هبطت والثانية فرانكفورت، يف األوىل هبطت طائرات، ثالث داخل ساعة وعرشين أربًعا
السوداء السيارة حملتني ثُمَّ ميامي، مطار إىل جنوبًا حملتني الثالثة والطائرة شيكاغو،
الدول، رؤساء يركبها التي السيارة تُشبه النخيل، شاطئ عىل بيتي إىل الليموزين الطويلة
صحون وكئوس زجاجات منه تُطل البلور، من صغري بار األنيق، الون الصَّ الداخل من
موسيقى أعرفها، ال أخرى وأشياء والفستق واللوز والبندق املكرسات من أنواع بها صغرية
بفعل مسدودتان أذنيَّ الوثرية، الناعمة األريكة فوق أتمدد السيارة، سقف من تنبعث حاملة
بالجامعة، أستاذة كأنَّها تبدو أنيقة امرأة السائقة النفاثة، الطائرة داخل الجوي الضغط

ساداوي.» إل بروفوسري أهًال) (يعني «ويلكام يل: قالت
الزجاجية نوافذكم العاصفة رضبت إذا يقول: التليفزيون يف املذيع صوت إىل انتهيت
يصيبَكم ال حتى البانيو داخَل البطاطني اآلن من أِعدُّوا ام، الحمَّ وادخلوا برسعة ابتعدوا
اتركوا البيت، من اخرجوا حينئٍذ البيت، سقف العاصفة تخلع ربما بأذًى، املكسور الزجاج
الكهرباء تنقطع ربما وبطاطني، وطعاًما ماء زجاجات معكم احملوا مفتوًحا، البيت باب
أو للمرىض وأدوية وماء طعام معكم يكون أن بُدَّ وال العاصفة، بعد أيام عدة املدينة عن

بها. ليلعبوا األطفال لُعب أيًضا خذوا العجائز،
خَلْت التي قريتي يف الناس وطفولة طفولتي تذكرت أطفال؟ لُعب وقلت: ضحكت
الِحمارة، ظهر عىل القفز يف كبرية متعة ونجد الَحِمري، نركب كنا لكننا األطفال، لُعب من
طفولتي بدت النِّيل، شاطئ عىل الريح تسابق بنا فتنطلق بأقدامنا الِحمارة بطن نرضب
عىل سأموت العالم، يف موت أجمل سيكون أيًضا موتي أن بد ال العالم، يف طفولة أجمل
واللقب االسم عليه منقوش صندوق يف يضعونني العالم، يف شاطئ أجمل النخيل، شاطئ
إال أرغب ال يشء، أيُّ وال االسم وال يُبهرني اللقب يعد لم ساداوي!» إل «بروفسري العظيم
الواسعة الخرضاء الحقول يف تجري العمر، من السابعة يف طفلة أعود أن واحد، يشء يف
أفكاري، كل منه تتدفق الذي النهر هي الذهبي، عمري هي الطفولة امللونة، الفراشات وراء
الهوريكني فيها ترضب سوف التي اللحظة حتى كلها حياتي يف واإلبداع اإللهام منبع هي

لُعبتي. يدي ويف الشجرة تحت وأموت البيت سقف
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ورسوم غريبة بأشكال الورقة فوق يتحرك القلم، كان اللحظة تلك يف أصابعي بني
األطفال جدران، وال نوافذ وال سقوف بال البيوت األرض، عىل ساقطة نخيل أشجار أطفال،
والسقف، األربعة والجدران طفولتي، يف البيوت كرهت أنَّني تذكرت البيوت، خارج يلعبون
أبكي كنت األطفال، مع أللعب وخرجُت انخلع والسقف سقطْت الجدران بأنَّ أحلم وكنت

أخي. ومنهم يلعبون وهم األطفال عىل النافذة قضبان بني من أُطل الجدران، داخل
وأنظف ألطبخ أمي مع أبقى وأنا األطفال مع البيت خارج ليلعب أخي يخرج ملاذا
املرأة حياة يف واإلبداع التمرد عن ورقتي به ألبدأ مناسبًا السؤال هذا وبدا املرحاض؟!

املرصية.

الطفولية األسئلة (1)

إىل نتطلع ُكنَّا واإلناث، الذكور األطفال لكل تِرد طبيعية أسئلة رأيس يف دارت طفولتي يف
دي النجوم خلق مني والطبيعة: بالفطرة ونسأل النجوم، ضوء يبهرنا الليل يف السماء
«ومني ذلك: بعد طبيعيٍّا الطفويل السؤال ويأتي النجوم، خلق ربنا الجواب: ويأتي كلها؟
من بد وال يَِرد، املفروضأال أو وارد، غري هو كأنَّما لألهل يبدو السؤال هذا لكن ربنا؟» خلق
املَحرَّمات. تمس قد األسئلة من مزيًدا يسأل ال حتى الطفلة أو الطفل عقل عىل الطريق سد
الطفل كان وإن الطبيعية، األسئلة طرح عن األطفال عقل يتوقف املَحرَّمات اسم تحت
تحكم التي والدينية واالجتماعية األخالقية القيم ألن مضاعفة؛ تكون املَحرَّمات فإن أنثى
عن البنت عقل يتوقف االزدواجية هذه بسبب اإلناث؛ تحكم التي القيم هي ليست الذكور
األعداء، يحارب طيَّاًرا يكون أن الولد يحلم قد الولد، أخوها فيها يُفكِّر قد أشياء يف التفكري
اللذة بإثم تشعر أن دون األطفال ووالدة بالزواج البنت تحلم قد تختلف، البنت أحالم لكن

الجنسية.
السؤال حياتي؟! يف أكون أن أريد ماذا الطفويل: بالُحلم اإلنسان حياة يف اإلبداع يرتبط
«عاوزة العمر: من السابعة يف وهي ألبيها البنات إحدى قالت الُحلم. عليه يُبنى الذي األول
األعداء عن ألطفاله يحكي األب كان الجو.» من بالقنابل اإلنجليز أرضب طيَّارة أكون
تحلم أن طبيعية لفتاة الطبيعي من وكان الجو؟ من بالقنابل رضبونا وكيف اإلنجليز،
والقاتل يَُرضب، الضارب يقول: أبوها كان رضبونا، كما اإلنجليز وترضب الطائرة بركوب

أظلم. والبادي ن بالسِّ ن والسِّ بالعني والعني يُقتَل،
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كان بابا.» زي كاتبة أكون «عاوزة ألمها: عمرها من السابعة يف أخرى طفلة وقالت
معظم املطبخ يف كانت األم لكن الطفلة، خيال تثري أشياءَ ويكتب القلم يُمسك كاتبًا األب

أمها. مثل تكون أن تحلم الطفلة تكن ولم والثوم، البصل تقرش الوقت
من املجتمع أو وأبيها أمها من املقبولة غري الطفولية بأحالمها البنت تفعل وماذا
مثل تكون أن تحلم أن هي وعليها أبيه مثل كاتبًا يكون بأن أخوها يحلم وملاذا حولها؟!
البنت سألت وإن ولد، وهو بنت ألنِك البنات: بعده تصمت الذي الشائع الرد ويأتي أمها؟!
تماًما، تصمَت حتى «ربنا» كلمة البنت تسمع إن ما كدة! قال ربنا يقولون: آخر سؤاًال
يشء، عن يُسأَل ال وهللا الحق، هو تعاىل هللا يقوله ما إن األمر، يف التفكري عن عقلها ويكفَّ

لها. هللا أراده الذي باملصري وترىض األسئلة عن تماًما الطفلة وتكف
آخر؟! مصريًا لنفسها وتختار هللا إرادة عىل تتمرد أن يمكن التي الطفلة هي وَمْن
مصري غري آخر بمصري وتحلم هللا إرادة تتحدى حتى بالنفس وثقة شجاعة إىل األمر يحتاج
اإلنسان لكن الحلم، تحقيق عىل وإرصار وأمل خيال إىل الُحلم يحتاج مثيالتها، البنات
وأنها الولد أخيها مثل عقًال لها أن الطفلة تعرف لم وإن يعرفه، ال شيئًا يتخيل أن يمكن ال
فكيف تعرف، ال بما الُحلم عن تعِجز سوف فإنها أبيها مثل أو مثله كاتبة تكون أن يمكن

الولد؟! أخيها مثل عقًال لها أن الطفلة تعرف
اآلخرين، مثل إنسان أنَّه بالفطرة يدرك اإلنسانة، أو اإلنسان مع تُوَلد املعرفة هذه إن
أنني أدركُت طفلة وأنا املدرسة إىل ذهبت حني مثلهم. التفكري عىل قادرة إنسانة إنها أو
كاتبة أو أستاذة أكون بأن إذن أحلم ال ملاذا عليهم، أتفوق بل األوالد، وزمالئه أخي مثل أفهم

أحبه. آخر يشء أي أو املرسح أو السينما يف فنانة أو طيارة أو دكتورة أو
أي أو املدرسة يف أو البيت يف حلمها يف يساندها َمْن إىل حياتها أول يف الطفلة تحتاج
تقيض أن يمكن التي الرياح من يحميه سند إىل يحتاج األخرضالصغري كالنبت آخر، مكان
وتنشأ الحلم يموت فسوف عها، يشجِّ أحًدا تجد لم إن السند، هذا الطفلة ُحِرَمت إن عليه،

تكون. أن لها يريدون كما
عقلها، من عميق جزء يف تدفنه إنها تعيش، هي طاملا تماًما يموت ال الحلم لكن
الطفويل الوعي فيه تدفن الطفولية، واألسئلة الطفولة أحالم فيه تخفي املغلق كالصندوق
يظل ربما تكون، أن تريد وماذا الحقيقية األنا يُشكِّل الذي الفطري الوعي به، ُولَِدت الذي
قد الصندوق، تفتح أن دون وتموت وتعيش وتنجب تتزوج حياتها، طوال مغلًقا الصندوق
وتصحو تصحو حني تنساها ثُمَّ األحالم يف تراها نومها أثناء أشياء الصندوق من تترسب

الطبيعية. غري املصنوعة االجتماعية األنا معها
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هو رفيًعا لقبًا النفيس والطب العلم يف تحمل أصبحت املزيفة االجتماعية األنا هذه
الصندوق حبيسة الحقيقية األنا وأصبحت «الوعي»، أو الواعية» «األنا أو العليا» «األنا

«الالوعي». أو الواعية غري األنا أو الدنيا األنا هي املغلق
الواعية، العليا األنا هي املزيفة األنا وأصبحت النفيس، والطب العلم يف األوضاع انقلبت
نشوء (منذ والتعليم الرتبية وسائل وتسعى الواهية، غري الدنيا األنا هي الحقيقية واألنا
الوضع باعتباره والعبيد، النِّساء عىل وفرضه املقلوب الوضع هذا تثبيت إىل العبودية)

اإللهي. القانون أو الطبيعي
أن إال هذا، يومنا حتى البرشي التاريخ يف امتدت ثورات عىل واألَُجراء العبيد أقَدَم
أصبح وقد بالتمرد، تبدأ الثورة إن العالم، بالد من بلد أي يف بعُد تحدث لم النساء ثورة
القوة عىل القائمة الصحية الرجولة ذي الرجل ميزات عىل تنطوي قد ذكورية صفة التمرد
يحرتمه شعبيٍّا بطًال الثائر أو املتمرد الرجل يصبح قد والثورة، والتمرد واإلقدام والشجاعة

األنوثة. ناقصة أو طبيعية غري للناس تبدو املتمردة الثائرة املرأة لكن الناس،
تحارب التي التقدمية السياسية األحزاب أو الثوار الرجال إليها يفطن ال إشكالية وهذه

األدب. اد ونُقَّ النفس أطباء وكذلك الجديد، أو القديم االستعمار أو العبودية أو الظلم

املزيفة العليا األنا تحطيم (2)

األنثوي للمصري واالستسالم والطاعة بالخضوع العبودية نشوء منذ األنوثة صفات ترتبط
تقبل ال أنها الفطري الطبيعي بالوعي الطفلة تدرك الوالدة منذ واملجتمع، هللا فرضه الذي
عليها، تُفَرض التي القيود البنت تدرك األوىل الطفولة منذ للظلم، تستسلم ولن الخضوع
ولكن به، ُولَِدت الذي بالوعي القيود عىل تتمرد إنها تلقائي، طبيعي نحو عىل تقاومها وهي
مع املزيَّف الوعي طبقات تحت الطبيعي الوعي يختفي حني يتوقَّف ما ُرسعان التمرُّد هذا
التي األخالقية والقيم السائدة األنثوية بالقيم املضلَّلة املزيفة، االجتماعية العليا األنا نمو
مثالية أم وإىل الطاعة، قانون يحكمها خاضعة زوجة إىل الطفلة تتحول املجتمع، بها يؤمن
تشيد التي والكتب باملساحيق بيتها يف الرفوف تمأل وأرستها، أطفالها أجل من ية ُمضحِّ
بجائزة تفوز قد حولها، من والنساء أمها تقوله ما تردد العظيمة، واألمومة الكاملة باألنوثة
وأمومتها أنوثتها بها تؤكد جوائز وكلها املثالية، األديبة أو املثالية الطبيبة أو املثالية األم

املجتمع. يف الناس يحرتمها التي للقيم الخضوع عىل وقدرتها
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الضخم الصنم يشبه كبريًا عمالًقا وتصبح املزيفة االجتماعية األنا تتضخم قد الُحلم يف
ثعبان أو مفرتس حيوان إىل الُحلم يف يتحول كالتاج، رأسها فوق تحمله املعبود اإلله أو
تنىس باح الصَّ ويف تنام ثُمَّ مذعورة الحلم من تصحو عنقها، حول ويلتف رأسها من يهبط
الفرويدية الطريقة عىل الُحلم لها يُفرسِّ النفس أطباء ألحد وحَكتْه تَنَْسُه لم إن الحلم،
غريزة تكمن حيث الواعي، غري «اإلد» أو الدنيا األنا أو الالوعي هو الثُّعبان هذا الحديثة،
األنا أو العليا القيم إىل بنفسها ترقى أن النفيس الطبيب ينصحها الجنس، شهوات أو الحياة
مع التكيف عدم أو بالتمرد أحد يتهمها وال الجميع من ُمحرتََمة مثالية امرأة لتكون العليا
وتنىس يقتَلك. أن قبل فاقتليه عدوك؛ هو الحلم يف الثعبان هذا جدتها: لها وتقول املجتمع،

تقتله. كيف تعرف وال الثعبان، من تخاف ألنَّها جدتها؛ وكالم أحالمها الفتاة
أصبح الذي الطفويل الحقيقي الوعي أو اإلبداع فيه يُدَفن الذي املقربة هو النسيان
الحياة غريزة عىل يشتمل أصبح والذي «الالوعي»، وهو عليه، يدل ال علميٍّا اسًما يحمل
املثالية املرأة حياة يف والعار الخزي عىل يبعث ما وكل والشهوات الجنس غريزة ومعها

املتضخمة. العليا األنا ذات
الحياة غريزة إن اليوم، حتى العالم يف السائد العبودي الفكر أساس التناقضهو هذا
أحط الجنس شهوة نفسها هي اإلنسان حياة عىل تحافظ الحياة يف يشء أقدس هي التي
والطب العلم يف موجود نفسه التناقض هذا للمرأة، بالنسبة خاصًة الناس، نظر يف يشء
ما أو الالوعي يف يكمن الجنس) شهوة أو الحياة (غريزة الحياة يف يشء أقدس إن النفيس،
هي األعىل األنا أن والحقيقة اإلنسان. محطم الشيطان أو األدنى األنا أو الالوعي يسمونه

الطبيعي. الفطري وإبداعه وعقله حياته وهو لديه؛ ما أقدس اإلنسان يف تقتل التي
أن أجل من املزيفة األعىل األنا هذه يحطم أن رجل) أو (امرأة اإلنسان عىل وأصبح
منذ اجتماعيٍّا املصنوع املزيف الصنم هذا تحطم أن املبدعة املرأة عىل أصبح ُمبدًعا، يكون

املوت. حتى الطفولة
النساء أغلب وتموت تعيش لهذا النساء؛ حياة يف مستحيلة تبدو قد صعبة، عملية إنها
املبدعني األدباء عدد يزيد «ملاذا األدب: نقاد ويتساءل اإلبداعية، األعمال يف يُسِهمن أن دون
يدرسون ال النساء؟!» عدد عن الرجال من العباقرة عدد يزيد ملاذا النساء؟! عدد عن
اليوم، حتى السائدة األبوية الطبقية القيم عن شيئًا يعرفون ال العبودية، نشوء منذ التاريخ
«العبقرية قائلني: أنفسهم عىل ويردون األدبي) (النقد تخصصهم خارج شيئًا يعرفون ال

ذكورية.» صفة
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األبوية الطبقية القيم ومعها املزيفة األعىل األنا وحطمت القيود من امرأة أفلتت إن
نوًعا إبداعها لهم يبدو يفهمونه، ال فإنهم األدب، أو العلم مجال يف شيئًا وأبدعت السائدة
وكم يفهموه، أن دون سياسيٍّا أو أخالقيٍّا ُحكًما عليه يحكمون القيم، عن الخروج من
غري أو أخالقية غري باعتبارها تجاهلها يتم السبب! لهذا للنساء اإلبداعية األعمال تُدَفن
ومكانها عاقلة غري أو معقولة غري بأنها النفس أطباء يشخصها وقد بالدين، مؤمنة وطنية

النفيس. املستشفى هو الصحيح

الطفولة» منذ «املكبوت الكبت عملية (3)

نفسها تجعل أن النساء) حياة يف (خاصًة املزيفة االجتماعية العليا األنا أو الوعي يسعى
اإلنسان، حياة يف القوية الرغبات من غريها أو الجنس غريزة أو الحياة بشهوة واعية غري
عىل تحافظ التي أعماقنا يف املبدعة اإلنسانية بالقوة واعية غري العليا األنا تصبح آخر بمعنى
لهذه ويمكن الطفولة، منذ أعماقنا يف املتدفق بالنهر الواعية غري العليا األنا تصبح حياتنا،
بالجوائز، وتحظى النقاد لها يهلل التي واملقاالت الكتب من العديد تؤلف أن العليا األنا
املتدفق النهر إىل تصل ال أو الناس، وجدان تمس ال اإلبداع من خاليًة أعماًال تظل أنها إال

الطفولة. منذ املكبوت اإلنسان داخل
اإلبداع منبع إنه رجل، أو امرأة إنسان كل لدى موجود املبدع الطُّفويل النهر هذا إن
يسقط إلهاًما ليس إنه العباقرة، فقط بها يحظى ليسصفة إنه الذاكرة، صحوة مع يتدفق
إنه أمهاتنا، بطون من ُولِدنا منذ وعقولنا صدورنا داخل موجود إنه السماء، من علينا

األدنى. األنا أو الالوعي اسم عليه يُطِلقون الذين واألطباء العلماء يعرفها ال حقيقة
أو اجتماعيٍّا، املتضخمة العليا األنا وصاحبات أصحاب بها يعرتف ال حقيقة إنه
العبقرية. أو بالتميز إحساسهم مع تتعارض ألنها وثقافيٍّا؛ واقتصاديٍّا سياسيٍّا الناجحة

أشد بدرجة تحدث لكنها وإناثًا، ذكوًرا األطفال، جميع حياة يف تحدث الكبت عملية
تشعر البنت اغتصاب، أو اعتداء ضحية كانت وإن بالعار تشعر فالبنت البنات؛ حياة يف
من بمزيد ذنوبها عن التكفري البنت تحاول اإلثم، هو ما تعرف ال طفلة كانت وإن باإلثم
أن هللا من وأطلب وأصيل أركع وأنا عمري من السابعة منذ والخضوع. والصالة الطاعة
يف يحدث ما أن أتصور كنت ذنبًا، أقرتف ولم بريئة أنني أدرك بدأت ثُمَّ ذنوبي، يل يغفر
تستوجب آثام كلها جسدي عىل يظهر وما أفكار من رأيس يف يدور وما جريمة، أعماقي
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لقد حاجة.» وال نار «مافيش تقول: أمي سمعت حني اإلثم من تحررت ثُمَّ النار، دخول
وبدأت اآلخرة نار من الخوف من تحررت أمامي، الطريق الصغرية العبارة هذه فتحت

الدنيا. يف أعيشها التي حياتي يف أفكر
تسميتها عىل درجنا ما اإلبداع، منبع األعىل، الوعي هو الالوعي تسميته عىل درجنا ما
الطريق عليه نسد الذي الغزير الوعي نهر هي العليا، الحياة غريزة هي الدنيا الغرائز
التي األحجار بإزالة الكبت، عملية عن بالكف اإلبداع عملية تبدأ االجتماعية، الضغوط تحت

النهر. مجرى بها سددنا
إنه النهر، هذا نخلق ال نحن أمامه، الطريق وفتح النهر هذا اكتشاف هو اإلبداع

الطفولة. منذ أعماقنا يف موجود
هو اإلبداع جديد، ضوء يف اكتشافه وإعادة موجود، هو ما اكتشاف إال ليس اإلبداع

الطفولة. يف عرفناها التي الفطرية املعرفة إىل العودة
كامنًا يكن لم شيئًا أكتب لم أنني عمري من الستني تجاوزت أن وبعد ًرا مؤخَّ أدركت
أفريقيا؛ جنوب يف الشعراء أحد أذن يف الحقيقة بهذه همست الطفولة، منذ صدري يف

بهذا.» أشعر الذي الوحيد أنني أظن «كنت قائًال: فصاح
ربنا؟» خلق «من نوع: من األول الطفويل السؤال لطرح شجاعة إىل األمر يحتاج
ومنها الحديث عاملنا يف االكتشافات أعظم إىل قاد الذي هو املكبوت الطفويل السؤال هذا
وليست كروية األرض أن أدركنا منذ الجديد، الكون وعلم والكويكر واإللكرتون الكمبيوتر
بل أيام ستة يف يُخَلق لم الكون وأن العكس، وليس الشمس حول تدور وأنها مسطحة،
يسيطر أن له يحق ال وبالتايل الرجل؛ مثل وذكاء عقل لها املرأة وأن السنني، ماليني يف
الحياة عن بعيًدا والعزلة الحجاب عليها يفرض أو له، لتطبخ البيت يف يحبسها أو عليها

العامة.
املخزون من املتدفقة األفكار هذه تقاوم املجتمع يف والدينية السياسية املؤسسات أنَّ إال
البرش من الساحقة األغلبية وتحررت األبوي، الطبقي النظام النهاَر وإال القديم، الطفويل
تسيطر أن لألقلية يمكن وكيف واملال. النفوذ تملك التي األقلية أو الحاكمة الطبقة قمع من
النساء عىل يسيطروا أن للرجال يمكن كيف وعرقهم؟! قوتهم وترسق الساحقة األغلبية عىل
الحكومات تستغل أن يمكن كيف والجهد؟! العرق إىل باإلضافة الرشف منهن ويرسقوا
الدولية السياسات يف الحق عىل املسلحة القوة منطق يسيطر أن يمكن وكيف شعوبها،
بالقوة والرجال النساء من الساحقة األغلبية تخويف دون ذلك يتحقق كيف واملحلية؟!
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العصيان راية يرفعون الذين واملتمردات باملتمردين البطش عىل والقادرة السماء يف املقدسة
وامللك. والوطن هللا إرادة ضد

هللا، الفصول: إىل الدخول قبل الطابور يف صباح كل ننشد كنا املدارس يف طفولتنا يف
فقد أحَدهم يعِص ومن واحد، يشء الثالثة كأنما واحد، نفس يف الثالثة ننطق امللك، الوطن،

اآلخر. بسقوط هتف فقد أحدهم بسقوط يهتف من أو اآلخر، عَىص
اآلخران؟ االثنان معه أيسقط الطفويل: السؤال يل خطر ١٩٥٢م عام امللك سقوط بعد
عاًما الخمسني بلغت حتى بالالوعي ى امُلَسمَّ العميق الواعي املخزون يف مكبوتًا السؤال وظل

اسمه. تغري فقد يسقط؛ لم امللك أن أدركت حيث السجن ودخلت

والشيطان اإلبداع (4)

اشتدت العرشين القرن من السبعينيات منذ بالدنا يف الدينية السياسية القوى تصاعد مع
الرضورات من الساحقة األغلبية وُحرمت فقًرا، الفقراء زاد لقد والفقراء. النساء عىل القيود
ظاهرة انترشت الدينية، املواعظ من ومزيد الروحانية بالوسائل قمعهم من بد وال املادية،
القرب عذاب من التخويف عمليات اشتدت النساء، بني الحجاب وظاهرة الرجال بني التدين
األب أو هللا خالفت إن القيامة يوم شعرها من املرأة وتعليق الحمراء، جهنم نار يف والحرق
الوطن، هللا، الذكور: يهتف اإلناث، عند عنها الذكور تحكم التي القيم تختلف الزوج. أو

الزوج. األب، هللا، يهتفن: اإلناث لكن امللك.
الكبريات األستاذات إحدى وقفت ١٩٩٢م عام القاهرة جامعة كليات بإحدى ندوة يف
وهتفت سميك، بحجاب رأسها تلف كانت واإلبداع، التمرُّد بني العالقة عن قلته ما تعارض

الشيطان. إىل ينتمي أقوله ما أن أضافت ثُمَّ هللا! طاعة من الزوج طاعة بغضب:
شيطان أو الفن شيطان مثًال نقول ملاذا بالشيطان؟ اإلبداع ارتبط ملاذا وتساءلت:
أو موسيقية، قطعة نسمع حني أو الشعر، من قصيدة نقرأ حني بلذة نشعر وملاذا عر؟ الشِّ

بديعة؟ رقصة نشهد أو رواية، نقرأ أو فنية، لوحة نرى
ارتباط إن وباملثل بها، اإلحساس من يمنعنا ال الفنية اللذة بهذه الشيطان ارتباط إن
اإلبداع لذة بني عالقة توجد فهل بها، اإلحساس من يمنعنا ال الجنسية باللذة الشيطان

الجنس؟! ولذة
القائلة بالنظرية التناقض، هذا أو اإلشكالية هذه حل النفيس الطب أو العلم حاول
والغرائز الشيطانية الشهوات تكمن حيث األدنى، األنا أو الالوعي هو اللذة هذه منبع إن
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اإلبداع ارتبط هنا ومن الالوعي؛ هذا هو اإلبداع منبع أن بد وال الحياة)، غريزة (منها
بالشيطان.

بالشيطان؟! يرتبط وهو اإلبداع عىل واإلناث الذكور من أطفالنا نشجع إذن كيف
عىل القادرة الواعية الحياة غريزة أنها مع وفاسدة آثمة الجنس لذة أن لهم نصور كيف

حمايتنا؟
اإلنساني اإلبداع لوال األرض، فوق من الحياة الندثرت املبدعة القوية الحياة غريزة لوال
املبدع الرجل يبدو لهذا األرض؛ فوق الحياة الندثرت والقمع والقيود املوت ضد املستمر
الجنسية القيود ومنها وإبداعه، وعيه تضعف أن يمكن التي القيود كل ضد ثائًرا متمرًِّدا
ألنهم املبدعني للرجال املجتمع يغفر وقد والفكرية. واالقتصادية واالجتماعية والسياسية
املجتمع فإن املبدعني، الرجال من الفقراء أو النساء ا أمَّ جيبه، إال يعيبه ال الرجل وألن رجال،
الرجال من قلة بالجوائز ويحظى سيئات، إىل تنقلب قد حسناتهم إن بل شيئًا، لهم يغفر ال
والتعددية املسئولية الفوىضوعدم بأنه لإلبداع شائًعا مثًال يرضبون عباقرة، لقب يحملون
بأنه الكبري األديب هذا اْشتَهر أو نساء، زير بأنه الكبري الشاعر هذا اْشتَهر وكم الجنسية.
من يُفيق يكاد وال وعوده، أو مواعيده عىل يحافظ وال الفساد، عىل مدمن أو الخمر يرشب

الالوعي. أو اإلبداع غيبوبة
النفوذ أصحاب مع له تحدث ال الالمسئولية أو الفوىض وهذه الغيبوبة هذه أن إال
أو الوزير مع املحدد موعده قبل ويصل الكبري العبقري هذا يُفيق ما رسعان إذ والسلطة؛
نتقبلها علينا، تمر لكنها ندركها، أن يوم كلَّ القيم يف االزدواجية هذه نعيش نحن الرئيس،
الوطنية ُهويتنا من جزءًا الكبار املفكرين بعض يعتربها قد السائدة، القيم ألنها صاغرين
حفاًظا عليهن الحجاب وفرض اإلناث ختان عىل نحافظ كما عليها الحفاظ يجب األصيلة

واألخالق. والعفة الفضيلة عىل
أو الليل حانات يف والعربدة والالمسئولية الفوىض يعني ال اإلبداع أنَّ األمر حقيقة
اإلبداع نقيض جوانية» «الدون صفة إن رجل، إىل رجل من أو امرأة إىل امرأة من االنتقال
اإلبداع؛ لذة وال الجنس لذة يعرف لم جوان الدون الكبري األديب هذا إن والنساء، الرجال يف
قد ظمئًا. إىل املاء يزيدها ال املريضة كاملعدة جدوى، دون عنهما البحث دائم فهو وبالتايل
اآلالف يكتب قد أسبوع، كل أو يوم كل الصحف يف األديبة) (أو األديب هذا صورة لنا تظهر
بالجوائز يحظى قد العالم، نساء مع الجنس يمارس قد الكتب، من واملئات املقاالت من

عطًشا. إال املاء يزيده ال املريضة كاملعدة دائًما يظل أنَّه إال والصغرى، الكربى
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القيم انتشار إن الحقيقة، أنها تعني ال املبدع الشخص عن الصورة هذه انتشار إن
مناقضة ذاتها حد يف االزدواجية ألن الصحية؛ اإلنسانية القيم أنها تعني ال بالدنا يف املزدوجة
واستمرارها السنني آالف انتشارها يف والسبب الظلم، وتعني الكذب تعني إنها لألخالق.
بالحديد تُفَرض ألنها بل وعادلة، صحيحة ألنها ليس العبودية) نشوء (ومنذ اليوم حتى
البطش هذا يكون وقد مًعا، والديني السيايس البطش بقوة الساحقة، األغلبية عىل والنار
والوطنية واملثالية واإليمان والفضيلة الطاعة نوع من جميلة كلمات وراء مسترتًا خفيٍّا

إلخ. … واألنوثة واألمومة واألخالق والرشف

اإلبداع لذة (5)

العواقب عن النظر برصف ذاتها اإلبداع لعملية املصاِحبة الكبرية باللذة اإلبداع قوة ترتبط
الوعي إنها ذاتها، الحياة غريزة قوة هي إنها بل الحياة، غريزة قوة تشبه وهي النتائج، أو

الالوعي. وتسميته وتأثيمه تجهيله تم الذي اإلنساني األعىل
بلذة كيانهم ينتفض يلعبون، األوىل، الطفولة بداية يف األطفال يحسها اللذة هذه
هذه اآلخر. عن أحدهما فصل يمكن ال كيل كيان يف والروح والعقل الجسد تشمل طاغية
اللذة، هذه واملبدعات املبدعون ويعرف النوم، ولذة األكل ولذة الجنسية اللذة تفوق اللذة
أو الكتابة يف ويستغرق والجنس، والنوم األكل ينىس منهم الواحد أو الواحدة تجعل التي

آخر. عمل أي أو الرسم
قادرة الطاغية اللذة هذه واآلخرة، الدنيا ملذَّات جوارها إىل تتضاءل الطاغية اللذة هذه

قوة. إىل ضعف وأي أمل، إىل يأس وأي مكسب، إىل خسارة أي تحويل عىل
املبدع أو املبدعة تجعل التي وهي بانتهائه، وتنتهي اإلبداعي العمل تصاحب اللذة هذه
املايضوالحارضواملستقبل يتالىش املوت، حتى اإلبداع عن يتوقف ال جديد، من ويعمل يبدأ

واآلن. هنا األبد، إىل املمدودة الحارضة اللحظة هي اإلبداع، لحظة هي واحدة لحظة يف
رواية»، كتبت «أنا تقول أن من أكرب بلذة األديبة الكاتبة تنطقها رواية»، أكتب «أنا

املايض. الفعل هو وليس اإلبداع، وهو اللذة هو الحارض يف الفعل إن
إال هو ما اإلبداعي العمل إن أبًدا، يكتمل ال ناقًصا إبداعي عمل كل يبدو السبب ألهذا

إبداًعا. أكثر آخر إبداعي عمل إال إشارة
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أكثر، موحية تبدو فإنها واآلن هنا حدوثها أثناء ذاتها اإلبداعية العملية عىل ركزنا إذا
التي اللوحات أو الكتب أو األعمال من إنتاًجا وليست املجهول يف ممتعة مغامرة تصبح

عقيمة. ناقصة تبدو
واآلن. هنا ذروتها تبلغ الحياة لذة مثل اإلبداع لذة إن

السعداوي نََوال
١٣ / ٩ / ١٩٩٩م فلوريدا، بوكاراتون،
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النساء… واجلنسوقهر الكحل
املرسح1 عىلخشبة

للمخرج شاهدت قد كنت الطليعة، مرسح تُعَرضيف جديدة مرسحية ملشاهدة دعوة جاءتني
املرسح منهج خالل من التجديد فيها حاول سنوات، عرش من أكثر منذ مرسحية ذاته
البولوفوني»، «املرسح باسم معروفة فنية محاولة واملستويات، الصور املتعدد وتي الصَّ
أو اإلنسان أعماق عن التعبري يف وتية والصَّ الجسدية واإليقاعات األصوات تعدد من تنبع

اإلنسانة.
الدعوة: يف يل قال الكحل. مخدة املرسحية: واسم الفتاح. عبد انتصار املخرج: اسم
ساعة زمنها واملرسحية وأحالمها، بآالمها العميق، املرأة عالم داخل رحلة املرسحية إن
حشو دون الفكرة توصيل يف البالغة أو الفني التعبري يف اإليجاز هذا أحب وأنا فقط. واحدة

وإطناب.
العتبة ميدان أشهد لم مؤملة، العتبة بميدان الطليعة مرسح إىل بيتي من الرِّحلة كانت
بهذا تفوح كانت العامة املراحيض رائحة أذكر ال سنوات، عرش من أكثر منذ الخرضاء
من أكواًما الرصيف أصبح األزبكية، حديقة حول عليه أميش رصيف هناك كان الشكل،
مواقف الحرش، يوم كأنه الشديد الزحام مع املجاري أو املاء وِبَرك والحجارة الطوب

أجرة. وعربات وميكروباصات أتوبيسات

.(٦٣) (٣٦٨٤) ١٨ / ١/ ١٩٩٩م اليوسف، روز 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

ممثالت وصور شويبس إعالنات عليها ملزوق الخرضاء العتبة يف الحوائط معظم
بعضهن نجوم، عليهم يُطَلق ما أو النجوم وجوه مسدسات، أيديهن يف عاريات نصف
األسفلت، عىل راقدين شحاذين أطفال يف أميشأتعثر وأنا والشحم. باللحم ممتلئات سمينات
طفًال تحتضن عجوز وامرأة عجالت، لها خشب قطعة فوق تزحف ساقني بال وطفلة
الشياطني وتسخري الجان وكتب وأحجبة واملسابح واملصاحف البخور وبياعني رضيًرا،
الكتب هذه يشرتين الطابور يف واقفات وشابات املهجورة، زوجته إىل الرجل إلعادة

والضحك. باللبان يطرقعن بالكحل مرسومة عيونهن باألحجبة، ملفوفة ورءوسهن
بعد الباب ويُغَلق بط، بالضَّ مساءً العارشة يف ستبدأ املرسحية إن املخرج: يل قال
التاسعة الساعة حتاتة) رشيف (الدكتور وزوجي أنا املرسح وصلت أحد. يدخل فال ذلك
الرِّحلة هذه األقدام عىل ِرسنا ثُمَّ مرص، بنك بجوار آمن مكان يف السيارة تركنا … والنصف
الذَّهاب عىل حرصنا مرسحيات. أو مقاالت عنه الكتابة يُمكن ما فيها شاهدنا املرسح، إىل
أبوابه، املرسح يفتح أن قبل فيه نسرتيح مكان عن وبحثنا التأخري، عدم لنضمن املوعد قبل
مع شاي فنجان فيها رشبت الطليعة، مرسح من بالقرب «كافيرتيا» ى يَُسمَّ ما عىل عثرنا
البسكويت أنه بد ال ولياٍل، أيام لعدة الغذائي بالتسمم أصابتني البسكويت من قطعة
الشهري. بالتسمم والتلميذات التالميذ من املئات فأصاب املدارس عىل ُوزِّع الذي املستورد
موعدها، يف الحضور عن «النجمة» تأخرت عرشة؛ الحادية الساعة إال املرسحية تبدأ لم
يف الشهرية الكلمة وقلنا لنا، واعتذر املرسح، مدير إىل يشكوها وهو غاضبًا املخرج أصبح
يل قدََّم الذي املرسح، مدير شلبي أمني مكتب يف وانتظرنا «معلهش.» املرصي القاموس

البسكويت. قطعة إثر املعوية اآلالم من قليًال خفف الينسون من ساخنًا قدًحا
انتظرنا باختصار املوعد. عن كاملة ساعة متأخرة النجمة بوصول العرض بدأ ثُمَّ
بدء مع تالىش الغضب أن إال واحدة، ساعة زمنها مرسحية لنشهد الساعة ونصف ساعة
والنفيس العضوي التسمم عن الناتجة الجسمية اآلالم بعض أيًضا تالشت ربما العرض…
املرسحي العرض هذا أتابع وأنا تماًما املقعد يف جسمي اسرتخى املرسح. إىل الرحلة خالل
األداء خاصًة الفني، العطاء من مركَّزة خالصة املقطَّر، الفن من واحدة ساعة البديع.
وقد تأخرت، التي النجمة وهي عنرت»، «يسار للفنانة املستوى الرفيع الراقص الحركي
وجسمها عقلها من خلية بكل ترقص كانت قطرة. آخِر حتى التأخري هذا لها غفرُت
السائل بمرونة يتحرك واحد، كيان يف وعقلها، وجسمها روحها الثالثة، اْلتحم وروحها،
تصيب الجسدية الفلسفية الفكرة مثل بالرقص فإذا جدران، له ليس إناء داخَل الشفاف

العقل. تُصيب ما بمثل باللذة الجسد
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املرسح خشبة عىل … النساء وقهر والجنس الكحل

الخياطة، ماكينة تدير وهي الحكاية تروي كانت العزيز عبد سمرية القديرة والفنانة
القلب، يدخل حنون قوي دافئ صوتها صميمة، مرصية مالمحها حميمة، صعيدية لهجتها
الالئي النجمات الفنانات أو املشاهري النجوم لبعض املعِدنية األصوات تلك مثل ليس
يوظف أن الفتاح عبد انتصار املخرج استطاع لقد نهاَر. ليَل وصورهن أصواتهن تطاردنا
عرض تقديم يف األصوات متعدد وإيقاًعا وموسيقى وغناءً رقًصا الفنية، الطاقات من عدًدا
حركتهم خالل من ويصور والفنانات، الفنانني من فريًقا يجمع أن استطاع جميل. فني

والنساء. البنات عىل الواقع القهر وأصواتهم
بطريقة والفنانات الفنانني من الكبري العدد هذا تحريك يف املخرج براعة تظهر هنا
هي كأنما كامل انسجام يف أجزاؤها ترتابط شعرية قصيدة مثل وممتعة، سهلة مبدعة
صوتية رؤية خالل من وتقدم الوجدان، تهز وبالغة، بإيجاز مكثفة لحظة أو واحدة عبارة

بالدنا. يف املرأة آلالم تشكيلية موسيقية
من للخروج شهدناه الذي الرصاع هذا كل بعد مفجعة، جاءت املرسحية نهاية أن إال
القوي والصمود الغسيل، طشت عىل بالقدمني والدوس الخباء، وتمزيق القيود وكرس القهر
حجازي ألحمد الدافئ القوي الصوت وهذا للرجل، الخضوع أو الجنس أو الشهوة وجه يف
ماكينة ودوران امللوخية، مخرطة ورضبات والرقص، والناي القانون التخت، دقات مع
والتكحل للتزين التفرغ ضد واإلذالل، الخنوع ضد الجماعية النسائية والثورة الخياطة،
عليه، كانت ما إىل املرأة تعود والظلم األلم ضد الثَّورة هذه كل بعد الرجل. شهوات وإشباع
والوالدة. والجنس والناموسية الكحل مخدة ذلك يف بما ضده، ثارت ما كل وتقبل تعود

الناحية من فشلت لكنها الفنية، الناحية من نجحت املرسحية إن القول: يمكن
يف الجديدة وطموحاتها أحالمها إىل املرأة آالم من الخروج عن املرسحية عجزت … الفكرية

الحياة.
القهر، بؤرة من للتحرر الجماعي النسائي الرصاع هذا وبعد الشيِّق، العرض هذا بعد
سجنها إىل املرأة تعود هذا كل بعد والخياطة، والوالدة الرجل وجسد والجنس الكحل وهي
مصريها هو هذا كأنما الخياطة ماكينة وإدارة والوالدة الكحل إىل تعود إرادتها، بكامل

التغيري. يف أمل وال املحتوم
الطبقي القهر ضد املرير الطويل رصاعهن يف النساء هزيمة عن املرسحية تعرب ربما
النكوص يحدث حني كثرية، حاالت يف الواقع عن تعرب هي ربما السنني، آالف عرب الذكوري

األمام. إىل التقدم من بدًال الخلف إىل واالرتداد
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

منذ الجسمية اآلالم إيلَّ وعادت ثقيل، بقلب املرسحية من خرجت السبب لهذا ربما
غري عىل صامتة خرجت والهزيمة، الواقع ثقل أحسست مة. املسمَّ البسكويت قطعة أكلت
يمكن كان قلت: املرسحية؟ يف رأيك ما زوجي: وسألني جميًال. فنيٍّا عمًال أشهد حني عادتي

عليها. قامت التي الفكرة تخلف لوال عظيًما عمًال تكون أن
أكرب. وطموحات آمال إىل الواقع آالم يتجاوز عظيم فكر إىل دائًما يحتاج العظيم فالفن
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املعلَّقة1 اإلبداع أسئلة

اعتبارهم؟ يف ويضعونها اآلخرين آلراء يُنصتون أم أذهانهم، يف يجول ما املبدعون يكتب هل
يخىش وهل الذكر؟ واملوديل األنثى املوديل بني املعاملة يف والرسامون النحاتون يُفرِّق وملاذا

موروثة؟ ثابتة قناعات لهم يخلخل ألنَّه اإلبداع الناس
العدد ذلك دائًما يصدمني كان العباقرة عليهم يُطَلق ممن الرواد الفنانني معارض يف
العاري املرأة جسد يكون ملاذا دائًما: نفيس أسأل كنت عاريات، لنساء اللوحات من الهائل

الرجال؟! الفنانني لهؤالء املوديل هو
أن حاولت) (مهما يل يكن ولم النساء، من الفنانات معارض رؤية عىل أحرص كنت
الحرية (املوديل) للرجل الفنانة تُعطي ملاذا نفيس: وأسأل عاٍر! لرجل واحدة لوحة عىل أعثر

عارية؟ تكون أن املوديل عىل الرجل الفنان يفرض حني عىل بمالبسه، يبقى أن يف

اللوحات يرسمون أو القصة أو الشعر يكتبون شباب أو شابات إنتاج بالربيد يأتيني أحيانًا
وأسمع بهم ألتقي وقد املتعددة. اإلبداع ألوان من ذلك وغري األغاني، أو املوسيقى يؤلِّفون أو
الريف من قادمة صغرية فتاة عمرهم، مثل يف كنت حني بنفيس تُذكِّرني حكايات منهم
يتلخص األكرب الهرم من أكرب كبري وُحلم رصاص، وقلم أزرق كشكول سوى تملك ال

٩ / ١٢ / ١٩٩٨م. األهايل، 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

أو الرسم أو املنطوقة أو املكتوبة بالكلمات نفيس عن أعرب «أن بسيطة: واحدة جملة يف
الوجود.» هذا يف موجود آخر يشء أي أو باملوسيقى،

العمر، من العرشين يف كنت حني عاًما، أربعني من أكثر الوراء إىل بذاكرتي ُعدت إذا
أن أبًدا يمكن ال يل: يقولون حويل من الناس أغلب كان كيف مسدودة، الطرق كانت كيف
أن يمكن ال مثلهم! واكتبي والرواد العباقرة كتبه ما اقرئي دماغك! يف يجول ما تكتبي
يصيحون: األدب وليس الطب أدرس أنني يعرفون حني األدب! تدريس لم إذا األدب تكتبي

لده! ده جاب إيش معقول! مش
يف يجول ما أكتب أن بال فما الكتابة، عىل أقدمت ملا حويل من الناس كالم سمعت لو
اليشء ذلك يف تماًما الثقة لفقدت الطفولة منذ وأبي أمي يل أعطتها التي الثقة لوال دماغي؟
اآلخرين دماغ عىل حياتي يف واعتمدت العمل عن دماغي توقف ربما دماغي، أسميه الذي

املفكرين. كبار أو الرواد أو العباقرة يسمونهم ممن
ألم دماغي؟ من أعظم دماغ لهم العباقرة هؤالء «هل لنفيس: أقول كنت أعماقي يف
سمعتها الريفية، ألبي جدتي ومن أمي، من أسمعها كنت عبارة إنها أمي؟» مثل أم تلدهم
إيه يف منك أحسن امللك هو «ويعني البنها: تقول عمري من الخامسة يف وأنا يوم ذات
عىل املشققة الكبرية بيدها جدتي وتخبط دي؟!» بطني زي بطن والداه مش ابني، يا
مثل بطنها أن القوية وحركتها بصوتها تؤكد املنطلق، بصوتها وتضحك الضامر بطنها

امللك! ولدت التي املرأة بطن
واحدة، النساء كل بطون أن فكرة ذهني يف وانحفرت العمر، من الخامسة يف كنت
أفضل أو امللك يكون أن ألبي ويمكن البطون، هذه من بطن من ُولد امللك، مثل أبي وأن

والجهد! واإلرصار اإلرادة هو املهم جدتي، تقول كما امللك من
أن يمكن وال بنت إني يقولون حويل من الناس سمعت حني عمري من العارشة يف
الولد هو ويعني جدتي: عبارة لهم وأقول عليهم أثور كنت ولد، ألنَّه أخي؛ يفعله ما أفعل

ولدتني؟! ما زي أمي بطن والداه مش إيه، يف مني أحسن
مثل يشء وكل واإلبداع، الحياة يف حقي عن بها أدافع دماغي، يف العبارة هذه أصبحت
والتصميم اإلرادة هي إذن املسألة وُجهًدا، وتصميًما إرادًة منه أكثر كنت إذا وأكثر، أخي

آخر. يشء أي وليس والجهد
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املعلَّقة اإلبداع أسئلة

الذين املبدعني والشباب الشابات من عدد مع أجلس وأنا الذكريات هذه إيلَّ عادت
أنفسهم، يف الثقة ويُفقدهم حماسهم، ويقتل همتهم، يُثبط ما يوم كل الناس من يسمعون

الشابات: أو للشباب يقولوها أن بالدنا يف الناس تعوَّد التي التقليدية العبارات هذه

والعلوم. الكيميا يف خليك ابني! يا إيه شعر قصائد •
فلوس! تكسبي الطب يف دكتورة اطلعي بنت؟ يا ترسمي إيه يعني •

منك؟ أحسن اليل غريك كتبوه اليل تقرأ الزم ابني! يا دماغك ِمن تكتب إيه يعني •
أشطر! غريك كان عبقري؟! نفسك فاكر •

والجميع يساعدنا، أحد ال يل: قالوا والشابات، الشباب هؤالء وبني بيني الحديث دار
منه يفزع جديد يشء ذاته حد يف فاإلبداع طبيعي؛ هذا لهم: قلت العراقيل. أمامنا يضعون

األسالف. عن ورثوه الذي القديم عن يختلف ألنه الناس
الشعر، يكتب لكنه الصيدلة بكلية طالب طنطاوي»، «هاني اسمه الشباب هؤالء أحد
الشعر من بأبيات هاني عليهم ويرد بالشعر؟ الصيدلة عالقة ما حوله: من الناس له يقول

فيقول:

الشعر، أحب ألني
يتفجر، صدري يف ويشء

كاملاء، حياة هو
يتحرك، هو حيوية يف

كالداء، قوته ويف
ا، حقٍّ حبٍّا يكون هل ترى
الهواء؟ يف رساب هو أم

من مكبوتة أحاسيس كالنافورات، تنفجر قصائد بالربيد، طنطاوي» «هاني شعر جاءني
كلماته ينرش أن يريد أحد ال ودماغه، قلبه يف يجول عما التعبري يف والرغبة والحنني الحب
عىل نفسك واسكب واكتب، اكتب له: قلت املوجوع. القلب من لتوها الخارجة الساخنة
تكون أن لك يريدون وهم شاعًرا، تكون أن تريد أنت لك. الناس يقوله ما يهمك وال الورق،
والجهد والتصميم اإلرادة هو فاملهم إرادتهم؛ من أقوى إرادتك لكن صيديل، أو أجزجي

ذاته. الوقت يف وشاعًرا صيدليٍّا تكون أن ويمكنك آخر، يشء أي وليس
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

لكنها السياسية، العلوم تدرس العاصمي»، «ناهد اسمها الفقري الريف من شابة وفتاة
بني الجمع يمكنني هل سألتني: القصرية، بعضقصصها إيلَّ أرسلت والقصة، األدب تحب
بني الفاصل مثل موجود غري والسياسة األدب بني الفاصل إن لها: قلت والسياسة؟ األدب
فسوف بصدق نفسك عن التعبري أردت إن والفن، العمل بني الفاصل مثل واألدب، الطب

ومصنوعة. مزيفة الفواصل هذه كل أن تكتشفني
صوًرا إيلَّ أرسلت التشكييل، الفن درست محمود»، «أمل اسمها القاهرة من وشابة
أنفسنا نعرف ال تقول: لوحاتها إحدى الوجوه، عن األقنعة تنزع أن تريد لوحاتها، لبعض
ال قد أو قبيح، عالم رصاعات تعكس مشوهًة صوًرا نجد قد ألننا املرآة؛ يف النظر ونخىش
دعوة «أنفسنا»، املستقبل مسوخ ملحاربة دعوة اللوحة هذه لتكن اإلطالق، عىل صورة نجد

أقنعة. بال املرآة يف ننظر دعونا الحقيقة، ملعرفة دعوة قبيح، عالم ملواجهة
إبداعات والشباب، الشابات إبداعات من الربيد يف يأتيني ملا قليلة نماذج إال ليست هذه
يفهم ال الفن مجال ويف الربح، أو املال لغة إال يفهم ال قبيح عالم يف بصعوبة طريقها تشق
األصيلة. القيم أو األصالة باسم «التغطية» أو الحداثة، بعد ما أو الحداثة باسم «الُعري» إال

سألت التشكييل. الفن مجال يف وخاصًة والشابات، الشباب يتمزق االتجاهني هذين بني
ورشد ابتسم محجبة؟ ال ملاذا الحداثة: بعد ما أو الحداثة رواد من املعروفني الفنانني أحد

ليه! عارف مش قال: ثُمَّ طويًال
هما والعري الصمت وعاريًا، صامتًا موديًال املرأة يَرْون الفنانني الرجال هؤالء معظم
خطوط إىل املختزلة حجاب، وراء املتوارية املرأة أو الرسامني، هؤالء عند الغالبة اللوحة
النبي نساء من واحدة أو العذراء، مريم السيدة الطاهر، املالك إىل ترمز دينية، تجريدية

العارية. اآلثمة حواء الشيطان املرأة تماًما، العكس تكون أو املقدسات،
العباقرة الرجال الفنانني هؤالء لوحات من لوحة أية يف جدتي وال أمي نفيسوال أجد لم
واملستشفيات، واملدارس واملصانع والحقول البيوت يف الشغاالت البلد بنات أجد لم الرواد!

الرجل. الفنان أمام صامت ساكن وضع يف جالسات عاريات نساء وجدت
اللوحات هذه يف لكن والفن، العلم أو الطب يف الكشف أجل من التعرية ضد لست أنا
أشهد لم عاٍر! لرجل واحدة لوحة أشهد لم الشابة؟! األنثى للموديل إال العري يحدث ال ملاذا

عاريٍة. أو عاٍر لعجوز واحدة لوحة
معظم عند األثريية املوديل الشابة األنثى جسد حول دائًما الفن هذا يدور ملاذا

الفنانني؟!
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الرجال؟ من الفنانني هؤالء خيال تشغل أن مالبسها املرتدية للمرأة يمكن أال
الفنانات؟ الرسامات النساء عند املوديل هو العاري الرجل وهل

عن املرأة جسد انفصل حني العبودية، نشوء منذ تاريخية مشكلة أمام هنا نحن
يُعرَّى ال الرجل إن الحاجة. حسب يُغطَّى أو يُعرَّى الجسد، مجرد املرأة وأصبحت روحها،

جسد. مجرد نفسه يعترب ال ألنه بالحجاب؛ يُغطَّى إال الفن يف
يفرض كما مالبسه، من يتعرى أن املوديل الرجل عىل تفرض ال الفنانة املرأة إن
الحياة، يف املختلفة أدواره يف الرجل املرأة ترسم تتعرى. أن األنثى املوديل عىل الرجل الفنان

إلخ. … يتكلم وهو يحارب، وهو يزرع، وهو
فهو الفنان الرجل ا أمَّ الحياة، يف األدوار متعدد كإنسان الرجل إىل الفنانة املرأة تنظر

الجنس. أو العاري الجسد بحدود محدود واحد دور داخل املرأة إىل ينظر
النظرة هذه عىل يثورون الشباب فإن اليوم ا أمَّ املايض، وعباقرة الرواد عن هذا
عاريات غري نساء إىل تنجذب الجديد الفنان الشاب أو الرجل عني بدأت الفن، يف التقليدية

الرجل. مثل الحياة يف ويكافحن وعقولهن، أيديهن يشتغلن، نساء إىل محجبات، وغري
األصابع بل العمل، عن العاطلة الرقيقة الناعمة األنامل ذات هي املثالية املوديل تعد لم
الفأس تمسك التي أو املريض، بطن وتفتح املرشط تمسك كما القلم تمسك التي القوية
وتقول: بطنها عىل بها تخبط املشققة، الكبرية الفالحة جدتي يد تشبه نأكل، ما لنا وتزرع

دي! البطن من خرجنا كلنا
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البدايات (1)

يوم، كل أكتبها بدأت اسمي، هو معنى ذات كلمة تكوين عرفت الحروف أمي علمتني منذ
بي، ارتبط العطاء. أو النوال ومعناه االسم شكل أحببت «نوال»، متشابكة، حروف أربع
الصغرية، كراستي فوق اسمي جوار إىل كتبتُه «زينب»، أمي، اسم عرفت مني. جزءًا أصبح
ُولدت ُمنذ حياتي يف حب أكرب وأمي. نفيس أحببت كما ومعناهما مًعا االسمني شكل أحببت
اسمه وضع أمي، اسم عىل شطب أبي، منهم اآلخرون، يأتي ذلك بعد وألمي، لنفيس كان

أُوَلد. أن قبل مات رجل «السعداوي»، أبيه اسم وضع ثُمَّ اسمي، جوار إىل
الكتابة، علمتني أرضعتني، ولدتني، أمي؟ اسم أبي يشطب ملاذا السؤال: عقيل يف ودار
كرهت أُولد؟ أن قبل مات حياتي، يف أره لم غريب رجل اسم مكانه يضع يوم؟! كل ترعاني
إنها يل: فقال السبب، عن أبي سألت الوجود. من أمي اسم يلغي «السعداوي»، الرجل اسم

هللا. إرادة
املسئول هو السماء، يسكن أنَّه عرفت أبي، من حياتي يف مرة ألول سمعتها «هللا» كلمة
باسمها، أحبها زينب، واسمها أمي يشطب من أحب أن يل يكن لم أمي، اسم شطب عن
يُناديني صوتها الشمس، كشعاع وجهي تداعب الدافئة الحانية أصابعها شكلها، جسمها،

جديدة. كلمات تعلمني جديد يوٍم كلَّ بح، الصُّ يف
إال شيئًا يفعل ال البيت، ويف املدرسة يف بليًدا كان واحد، بعام مني أكرب أخ يل كان
ذلك مع منه؛ أصغر أنا صحنه. يغسل وال رسيره يُرتِّب ال واألكل، والنوم اخ والرصُّ اللعب

البيت. وأعمال املدرسة واجبات يف عليه أتفوق صحنه، وأغسل رسيره له أرتب
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يعطيه العيد، يف وبسكليتة بزنبلك طيارة له ويشرتي يَُدللُـه مني، أكثر يحبه كان أبي
الكريم كتابه يف قال هللا يقول: ملاذا؟ أبي: أسأل حني مالليم. أو قروش من آخذ ما ضعف

الولد». نصف «البنت
املسئول أصبح كما حق، وجه دون أخي وبني بيني التفرقة عن املسئول هو هللا أصبح
العبارة، هذه أفهم لم الحق. هو هللا إن أبي: قال أيًضا. حق وجه دون أمي اسم شطب عن
كنَت إذا ربي، يا كاآلتي: حياتي يف أكتبها رسالة أول كانت أسأله، هللا إىل رسالة فكتبت

وأمي؟ أبي بني تُفرِّق وملاذا أخي، وبني بيني تُفرِّق فلماذا الحق، أنت
هللا. كتاب يسميه أبي القرآن، كتب أنَّه أظن كنت يكتب. وال يقرأ ال هللا إن أمي: قالت
وبني بينه لة الصِّ أدرك كنت أبي، إىل الرسائل أوجه أصبحت أخرى، رسالة هللا إىل أُرسل لم
األوىل رسالتي حرقت كما أرسلها، أن قبل أحرقها إليه، تصل ال أبي إىل رسائيل كانت هللا.
الحرق بعد الجلود تتجدد الناس، جلود تحرق حمراء ناًرا يملك هللا أنَّ أدرك بدأت هللا. إىل
هللا، أسأل ألنِّي النار؛ مصريي أنَّ عرفت نهاية. ال ما إىل الحرق يستمر أخرى، مرة لتُحَرق
إليه يوجه أن ملخلوق يحق أن دون يشاء ما يفعل فهو يشء؛ عن يُسأل ال هللا أن املفروض

سؤاًال.
أحسن عىل أجسادنا خلق كاملة، أعماله جميع الكامل، الخالق هو هللا إن أبي: قال
ُعضًوا قطعت العمر، من السادسة يف وأنا مظلمة ليلة يف باملوس الداية وجاءت تقويم.
يف خلقه عضو بقطع يأمر كيف هللا أسأل أن أستطع لم هللا. أمر إنه قالت: جسدي، من
لم ألنها فرًضا وليست هللا رسول عن ُسنَّة الختان عملية إن فقال أبي سألت أجسادنا.
بعد أنزف الفراش يف ورقدت والفرض، السنة بني الفرق ما أعرف ولم هللا. كتاب يف تِرد
املوت. بعد تحرق التي كالنار األلم أسبوعني، من أكثر نزفت املوس، صاحبة الداية انرصاف
الطب، كلية يف تخرجت حتى الزمان، من قرن ربع الحادث نسيت أسابيع، ثالثة بعد ُشفيت
البنات أجساد يف تقطع امللوثة بأمواسهن الدايات أرى بدأت الريف، يف طبيبة واشتغلت
عاهة طفلة كل جسد يف يرتك والصديد، الدم ينز أو املوت، حتى الجرح ينزف األطفال،

مستديمة.
املقرر، ضمن الجنسية املرأة أعضاء تكن لم الختان، عن شيئًا الطب كلية يف نتعلم لم
أو الجنسية باللذة تتعلق التي األعضاء تلك ا أمَّ البولية، واملجاري التناسلية األعضاء فقط

العربية. أو اإلنجليزية الطب كتب يف موجودة غري فهي الرذيلة
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عنها مسئول الشيطان إن أبي: قال الرذيلة، هي ما أعرف لم املبكرة طفولتي يف
التي املحرمة، باللذة أذني يف يهمس رجل شكل عىل الُحلم يف أراه أصبحت إبليس. واسمه
يف أيًضا هللا أرى كنت جسدي. باملوسيف املبتور بالعضو ما نحو عىل يرتبط ألم إىل تحولْت
كالهما وإبليس، هللا بني أُفرِّق كيف أعرف لم إبليس، من يحذِّرني رجل شكل عىل أحالمي

الرجل. شكل عىل الُحلم يف أراه
حيث من أصابني دموي نزيف مؤلم، آخر حادث يل وقع عمري من التاسعة يف
ينقطع ال شهر، كلَّ أيام أربعة ملدة يتكرر ألنه الختان؛ حادث من خطورة أشد أدري، ال
النجاسة، بمعنى «أذًى» أنه هللا كتاب يف ذكره ورد قرن، نصف عمري يبلغ أن بعد إال عني

يَْطُهرن. حتى األيام هذه يف النساء يهجروا أن الرجال عىل
دون سؤاًال أسأل أن يل يكن لم األلم، أُخفي الناس عن بعيًدا الركن يف أنكمش كنت
هللا أمره املدرسة، يف قصته قرأت فقد إبليس ا أمَّ العلياء»، سمائه يف «هللا املقدس أمس أن
والنفسية. الجسدية آالمي أو املحيض أو بالختان لها عالقة ال قصة فرفض، آلدم بالسجود
إىل اإلدراك هذا يصل لم ما، نحو عىل بريء إبليس أن العمر من العارشة يف وأنا أدركت
املدرسة. يف واملدرسني وأبي يريضهللا ما فيها أحفظ التي اإلرادية ذاكرتي أو الواعي عقيل
حفيدتها سمعت قريتنا، يف عمتي ابنة أزور كنت تقريبًا، الزمان من قرن ومىضنصف
العارشة يف الطفلة كانت الخيزران. بالعصا تلسعها الجدة وإبليس، هللا عن تسألها الطفلة
السماء إىل تتطلعان الواسعتان السوداوان عيناها برشتي، بلون سمراء برشتها عمرها، من
نفسها الحركة عمرها، مثل يف نفيس تذكرت هللا. موقع عن تبحثان كأنما ورهبة، َحرية يف
التي الشجاعة أملك لم عمري من الخمسني يف املفقودة، ذاكرتي إيلَّ عادت نفسها، والحرية
ترددت الوقت، ذلك يف ذاتية سرية أكتب لم العمر، من الستني تجاوزت أن بعد ملكتها
جدتها تسأل فيها الطفلة جعلُت رواية كتبت الطفولية، ذاكرتي عن الكشف يف طويًال
مرص نارشيف أي يُقِدم لم «جنات»، اسم أعطيتها طفولتي، يف راودتني التي نفسها األسئلة
من عنوانها وتغيري حذف بعد نرشها عىل وافق بريوت، يف نارش إىل أخذتها طبعها، عىل

وإبليس». «جنات إىل إبليس» «براءة
السرية أو الرواية إىل تنتمي ال إنها قالوا: النقاد، بعض من للهجوم الرواية تعرضت
قال: النقاد أحد املعروفة. األدبية األجناس هذه من يشء أي أو النثر أو الشعر أو الذاتية

الرذيلة. أو األدب قلة إىل تنتمي إنها
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سعاد اسمها طفلة مذكرات (2)

أفندي أحمد ِمنَّا طلب حلوان، يف الثانوية باملدرسة تلميذة كنت عمري من عرشة الثَّالثة يف
الطفولية ذاكرتي كانت اإلنشاء، كراسة يف الذاكرة من شيئًا نكتب أن العربية اللغة مدرس
الحب فيها بما طفولتي أحداث مع نسيتهما الدين، أو الجنس املحرم، اسم تحت اندثرت قد
البنات أجساد يف هللا خلقه بغشاءٍ يتعلق الرشف ومفهوم العمر، من العارشة يف وأنا األول
أجسادهم. يف بيشء يتعلق رشف لهم ليس الذكور ألنَّ األوالد؛ أجساد يف يخلقه لم فقط،

اسمي غريت سعاد، اسمها لطفلها ذاتية سرية اإلنشاء كراسة يف أفندي ألحمد كتبت
تفاديت نفيس، عن أكتب أنَّني أفندي أحمد يدرك ال حتى السعداوي وجدي أبي واسم
محمد الشيخ وعمي وجدي وهللا أبي مثل: الكبرية، بالرءوس تتعلق التي الكبرية املَحرَّمات

الذكور. من وغريهم وزكريا يحيى وخايل
بني الخالية املساحات يف السطور، بني من تترسب كانت الالإرادية ذاكرتي أنَّ إال
سألْت وقد يشء. ألي يتسع خاليًا سطًرا وأترك سطر عىل أكتب كنت والسطر، السطر
دورة يف ويراها الجدران خالل من هللا ينفذ كيف وهو: ألبي، أسأْله لم سؤاًال أباها سعاد
السقف. من عليها يطل رجًال هللا أنَّ تتصور مالبسها، رفع من تخجل سعاد كانت املياه؟
الروح يخاطب أبوها كان جسد. بال روح وهو أنثى، أو ذكًرا ليس هللا إن أبوها لها وقال
املؤنث بصيغة هللا تخاطب سعاد وبدأت أحد، يعلمها ال الروح فيقول املؤنث، بصيغة
أنَّ لها يؤكد كان ذلك مع املؤنث، صيغة عىل تشطب أن أمرها أبوها، غضب روًحا؛ باعتباره
اإلنسان أنَّ سعاد تصورت والجسد، الروح يملك الذي اإلنسان عن يختلف فقط روح هللا

الروح. إىل باإلضافة أيًضا الجسد عنده ألن هللا؛ يملكه مما أكثر يملك
وراء طويلة ساعات والجلوس املدرسني تكره أنها إال املدرسة، تحب سعاد كانت
أخطأْت أو كلمة نسيْت وإن يشء، فهم دون َقْلب َظْهر عن اآليات وحفظ الخشبي، التخت
املأمور، ابنة مختارة زميلتها يلسع يكن لم الخيزران، بالعصا املدرس َلَسعها حرٍف يف
يكن لم وأبوها الناس، ترضب عساكر عنده كان املأمور لكن شيئًا، تحفظ ال بليدًة كانت

واحد. عسكري عنده
بقلمه اإلنشاء، كراسة يف صفًرا وأعطاني سعاد»، الطفلة «مذكرات أفندي أحمد قرأ
الكراسة أخفيت والدين.» اللغة يف تقوية إىل حاجة يف «التلميذة الصفر: بجوار كتب األحمر
من بإخراجي يهددني كان أبي. خاصًة أحٍد يد يف تقع أخىشأن كنت بغرفتي، سفيل درج يف
واملدرسني— أفندي أحمد رغم — املدرسة كانت التفوق، درجات عىل أحصل لم إن املدرسة
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الكتابة كانت األربعة. البيت وجدران املطبخ عبودية من لالنعتاق أمامي الوحيد األمل هي
موسيقية. أو شاعرة أو كاتبة نفيس رأيت طبيبة، أحالمي يف نفيس أَر لم حياتي، حلم هي
ألسنة حمراء، دوائر شكل عىل كوابيس إىل األحالم تحولت األحمر الصفر هذا منذ
نكتب أن ِمنَّا يطلب أن عن يتوقف لم أفندي أحمد العمل، عن ذاكرتي وتوقفت اللهب، من
كتاب منها الذاكرة، غري أخرى مصادر عىل أعتمد أصبحت اإلنشاء. كراسة يف الذاكرة من
يف أبي ومكتبة العقاد، مثل رجل تأليف من املدرسة يف املقررة والكتب الرشيدة، املطالعة

ملسو هيلع هللا ىلص. الرسول وأحاديث الكريم، هللا وكتاب البيت،
بها أفرح التفوق، درجات يعطيني أصبح أفندي أحمد لكن ممتعة، الكتابة تعد لم
غاليًا، شيئًا فقدُت كأنما غامض، حزن إىل أعماقي يف الفرح ينقلب زميالتي، أمام وأفخر

الفخذين. بني وليس الخيال، يف الرأس، يف يشء جسدي، من املوس برته مما أغىل
الذاكرة فاقدة امرأة النساء، أغلب مثل ألصبح الحال هذه عىل أستمر أن يمكن كان
وسام أو وزيرة خبرية، كاتبة لقب الجوائز، عىل تحصل كاتبة أصبحت وربما والخيال،

األوىل. الدرجة من االستحقاق
وتكتب، تقرأ أمي كانت أمي، يد يف بالصدفة وقعت سعاد» الطفلة «مذكرات أن إال
بعينيها ترمقني رأيتها املدرسة من ُعدت حني كلها، الكراسة فقرأت العنوان جذبها
ذلك كان نوال. يا موهبة عندك الفضة: رنني له أذني يف صوتها بريق، يكسوهما العسليتني
يف يرن أمي صوت لكن وأكثر، قرن نصف اليوم هذا عىل مىض ١٩٤٤م، عام صيف يف
املنقوش األبيض نومها قميص داخل ودمها بلحمها أمامي وصورتها باألمس، كأنما أذني

ميتة. أنها وأعلم الُحلم يف أراها بالزهور،
األسبق كانت أمي عبارة أن إال كراستي، قرأ أن بعد أبي من ذاتها العبارة سمعُت
الزغاريد، تنطلق لم أمها ولدتْها حني ذاكرتي، تشبه ذاكرتها حرارة، واألكثر واألعمق،

أبيه. واسم اسمه تحمل ذَكًرا يريدها كان كظيًما، أبيها وجه أصبح
البيت، يف راكدة مثلهن تكون أن تشأ لم النسوة، وكل وجدتها وأمها أباها كرهت
الخيل تركب السماء يف تطري أنها وتحلم تنام كانت الزفاف، فستان أو بالزواج تحلم لم
يف كانت بالعصا، املدرسة من أبوها أخرجها األلحان. وتؤلف املوسيقى تعزف والطائرة،
َولدت النوم. وغرفة املطبخ بني ما حياتها عاشت ألبي، زوَّجها عمرها، من عرشة السادسة
املوت لحظة عيناها اتسعت يدي، يف ويدها الشباب ريعان يف ماتت ثُمَّ األطفال من تسعة

فجأة. الذاكرة إليها عادت كأنما الطفولية بالدهشة
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مذكرات قرأت أنها إال النوم، وغرفة املطبخ بني ما حياتي ضاعت ربما أمي لوال
أحالمها وتعوضفيها نفسها، إنقاذ عن عجزت أن بعد ابنتها تنقذ أن أرادت سعاد، الطفلة

املجَهضة.

عادية غري فتاة مذكرات (3)

بأيام يموت أن قبل قليلة. بشهور بعدها أبي مات أمي، ماتت حني الشباب أول يف كنت
األكرب، ألخي العبارة هذه يقل لم بعدي. من وأخواتك إخوتك عن مسئولة أنِت يل: قال قليلة
والرعاية اإلنفاق واملرأة، والرجل واألم، األب بالدورين أقوم العدد، كبرية أرسة ربة أصبحُت

والحنان.
فتاة «مذكرات عنوان: تحت الذاتية سريتي أكتب ١٩٥٩م شتاء من الفرتة تلك يف بدأت
يف الطبية وعيادتي بالجيزة، الصدر مستشفى يف جراحة طبيبة أشتغل كنت عادية». غري
أعالج والعيادة املستشفى يف الرجال، يتحملها ال مسئوليًة البيت يف أتحمل الجيزة، ميدان
نصف يرياني والرشع القانون أن إال املوت، من وأجسادهم أرواحهم أُنقذ والنساء، الرجال
عىل الوالية حق يل ليس كاملة، كإنسانة املحكمة يف بشهادة أُديلَ أن أستطيع ال رجل،
أملكها، ال حقوًقا يملك زوجي، من مكتوب إذن دون السفر يل يمكن ال القارصات، أخواتي
مسئولية أتحمل أنني رغم املرأة» عىل الرجل «قوامة ي ُسمِّ ما الزوجات، تعدد الطالق، منها

اإلنفاق.
معي، يكونا لم والدين الرشع أن إال والحق، والعدل املنطق معي كان هذا، كل رفضت
الحضارة إىل وصلت التاريخ. يف املقدس هذا نشأ كيف أبحث بدأت باملقدس، اصطدمُت هنا
نقيبة «سخمت» اإللهة والصحة، والعدل املعرفة رمز األنثى اإللهة كانت القديمة، املرصية
يمكن ال العدل. وإلهة القضاة رئيسة هي «معات» عام، آالف سبعة منذ مرص يف األطباء

اليوم. قاضية تكون أن للمرأة
املقدسة. النصوص أحد األمهات. أقدام تحت الجنة يقول: أبي سمعت طفولتي يف
كان بالجنة. الجديدة حياتها يف والحزن الوحدة تعاني الُحلم يف رأيتها أمي موت بعد
وانشغل وحيدة تركها اإلخالص، هذا عن تخىلَّ الجنة يف حياته، طوال لها مخلًصا أبي
حورية، وسبعون اثنان منهن له الساق، تحت من بياضهن يشف والحوريات، بالعذراوات
النار يف املحروقة كالجلود جديد من ليتمزق الغشاء، تمزق بعد عذراء منهن الواحدة تعود

تتجدد.
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والغباء، القسوة شديدة ذكورية آلة إىل املوت بعد يتحول فهل الطبع، رقيق أبي كان
تعرفه األلم هذا الزفاف، ليلة آالمها يل حكت أمي العذراوات؟ أغشية تمزيق إال لها عمل ال

ليلة؟ كل املأساة هذه تتكرر فكيف امرأة، كل
ولدْت أن بعد عذراء إىل أمي تتحول وكيف الجنة؟ من للنساء أفضل النار تكون أال

العيال؟! من تسعة
يبَق لم بريوت، مرصأو يف أحد ينرشها لم العدم، إىل عادية» غري فتاة «مذكرات راحت
يف بقيت بالجنة»، مكان لها «ليس بعنوان قصرية قصة إال القديمة أوراقي ضمن منها
بعد بمرص األسبوعية املجالت إحدى نرشها عىل وافقت عاًما، وثالثني خمسة الخفي الدرج

١٩٨٩م. عام والتعديل الحذف
أربعني من أكثر الدرج يف كامنة بقيت أحد، ينرشها فلم سعاد» الطفلة «مذكرات ا أمَّ
الحكومة تغلقها أن قبل العربية املرأة تضامن جمعية دار ١٩٩٠م عام نرشتها ثُمَّ عاًما،

واحد. بعام

طبيبة مذكرات (4)

من أخرى وأجزاء حياتي، من أجزاء بعض فيها الذاتية، السرية شكل تأخذ رواية إنها
املجالت إحدى يف حلقات شكل عىل الرواية نرشت وصديقاتي. الطبيبات زميالتي حياة
عام كتاب شكل عىل صدرت ثُمَّ والتعديل، الحذف بعد ١٩٥٩م عام مرص يف األسبوعية
الكتاب خرج أيًضا. والتعديل الحذف بعد مرص يف النرش دور إحدى نرشته ١٩٦٠م،
لم جسدها، من أجزاء الرقيب بمقص يستأصلون الطفلة أو األعضاء، املبتور كالطفل
الطب عالقة ما يشغلهم: كان آخر وسؤال ذاتية؟ سرية أهي واحد: بسؤال إال النقاد ينشغل

طبيبة؟ وأنا أدبًا أكتب كيف باألدب؟
الِعلم تحت تندرج لم واألطباء، األدباء لغة عن مختلفة بلغة كتبتها طبيبة» «مذكرات
عن الكلمات فصلوا علمية، أو أدبية هي هل فحسب، باللغة النقاد بعض وانشغل الفن، أو
باملعنى النقاد بعض وانشغل األدب. عن الطب فصلوا كما الفن عن العلم فصلوا معناها،
املَحرَّمات؟ إباحة مثل املوروثة املفاهيم عن يخرج وملاذا كتبت؟ ما معنى ما تساءلوا فقط،
مني تطلب عيادتي إىل جاءت عمرها، من عرش الرابعة يف صغرية خادمة عن حكيُت وقد
اغتصبها لقد فيقتلها، القرية يف أبيها إىل تعود أن سفاًحا الحامل للطفلة يكن لم إجهاضها.
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معها، ذكورته إثبات عىل يتدرب كان الشاب وابنُه العجوز، البيه سيُدها الليل ظلمة يف
«مذكرات يف وكتبت الكريمة. العائلة لرجل وحماية الفضيحة من خوًفا سيدتها وطردتها
دخلت حني الجاني؟ رساح يطلق واملجتمع الربيئة الضحية هذه أنقذ ال كيف أقول: طبيبة»
فهيمة خالتي طرَدتْها جدي، بيت يف خادمة كانت تشبهها طفلًة تذكرت عيادتي الطفلُة
يف نفسها ألقْت أم أبوها قتلها هل أعرف لم بدونها، وعادْت القطار إىل أخذَتْها البيت، من
القرية يف إنقاذها عن عجزت أخرى وفتاة إنقاذها. عن وعجزُت صغرية طفلًة كنت النيل؟
َرمادي يوم يف النيل من جثتها ينتشلون رأيتهم ١٩٥٧م، عام الصحية بالوحدة طبيبة وأنا
يف ممنوًعا اإلجهاض كان إنقاذها، قررُت عيادتي إىل الخادمة تلك جاءتني وحني أغرب.
أُجهض «وأالَّ أبقراط: منذ املوروث القَسَم التخرج عند نقسم األطباء نقابة ويف القانون،
نحن بها نقسم أخرى بعبارة واستبدالها العبارة، هذه إلغاء الَقَسم، تغيري وطلبت حامًال»،
اسم تحت سليم جزء أي األنثى الطفلة أو الذكر الطفل جسد من نستأصل «أال األطباء

باإلجماع. طلبي النقابة أطباء ورفض الختان»،
آمنوا الذين الكهنة ورثة هم التاريخ يف واألطباء األلغام، حقل يف أميش كأنما كنت
عمياء، والعدالة القاعدة، هي القوانني يف واالزدواجية األمراض، يشفي املقدس املاء أن
هكذا تزوجها، إن يُعاَقب وال التهمة عنه تسقط الفتاة اغتصب الذي الكبري الرجل فهذا
الحقَّ القانوُن ويعطيه اغتصبها، التي البنت من بالزواج املغتِصب الرجَل القانوُن يكافئ
تروح فهي الفتاة ا أمَّ الذَّيْل، طاهر بريئًا الجريمة من ويخرج يشاء، وقت أي يف تطليقها يف
الشارع إىل الخروج ثُمَّ عليها، اعتدى الذي بالرجل والزواج االغتصاب جريمتني: ضحية
أخرى. مرة االغتصاب لتعيش بالبيوت الخدمة إىل تعود أو البغاء، لتمارس الطالق بعد

النساء خاصًة النساء، مآيس عن املجتمع، أمراض يل تكشف الطب مهنة كانت
ينشد الظلم، ضد الثورة نحو يسعى كاألدب، والطب كاملرشط القلم وأصبح الفقريات،
إرادتي رغم ينسكب واحد، يشء وكلها الفضيلة، أو الجمال أو الحب أو الحرية أو العدل
مع تتسق ال يألفوها، لم أيًضا واملعاني النقاد، يألفها لم كلمات شكل عىل الورق فوق
هل ذاتية؟ سرية أو رواية هي هل النقدية، القوالب ضمن تدخل ال الرتاث، أو املوروث
هي ما نسائي؟ غري أم نسائي أدب هي هل الواقعي؟ غري أو الواقعي األدب إىل تنتمي
من النوع هذا باآلخر؟ الذات عالقة وما النص مرجعيات ما باملنصوص؟ النص عالقة

النقاد. عقول تشغل التي األسئلة
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النساء سجن يف مذكراتي (5)

النساء سجن يف قضيتها أشهر ثالثة مدى عىل ١٩٨١م، خريف يف الذاتية السرية هذه كتبت
إال أحد ينقده أن يمكن ال اآللهة، بقداسة الدولة رئيس يتمتع بالدنا يف الخريية، بالقناطر
وأن ديموقراطيٍّا، أصبح بالدنا يف الحكم أن أعلن قد حينئٍذ الدولة رئيس وكان موته، بعد
السجن. داخل بي فإذا رأيي، وأنرش أنقد بدأت مباح، والنقد رشعية أصبحت املعارضة

نثًرا، أو شعًرا ذاتية، سرية أو رواية كان سواء األدبي، لإلبداع رضورية السجن تجربة
والزمان والحارض واملايض والروح الجسد بني الفاصل سقوط مع تسقط الفواصل هذه

واملكان.
املجهول، نخاف ولكننا السجن نخاف ال نحن أدخله، أن قبل السجن أخاف كنت
من نتحرر حني الالإرادية الذاكرة تصحو منه، خوفنا فقدنا ربما معلوًما املوت أصبح فإذا

الخوف.
العقل ومشوِّشات اليومية املشاغل من نتخلص حني الحارض، قبضة من نخرج حني

الرؤساء. خطب متابعة أو الصحف قراءة مثل
مسئولة أعد لم ومطالبها، اليومية الحياة قبضة من الخروج بحرية شعرت السجن يف
الذاتية، سريتي لكتابة أنا وتفرغت اآلخرين، يد يف حياتي أصبحت حياتي، يف يشء عن
يف نحن منه، جزءًا أكون أن دون بعيد من عليه أطل الكون، خارج كأنما أعيش أصبحت

واآلخرين. أنفسنا لنرى املسافة هذه إىل حاجة
والقلم «الورقة ًدا: مهدِّ البولييس املسئول يأتينا يوم كل وقلم، ورقة الزنزانة يف يكن لم
يف السجينات الفتيات إحدى من صغري قلم عىل حصلت أنني إال الطبنجة.» من أخطر
القاتالت. النساء إحدى من التواليت ورق من لفة عىل وحصلت لنا، املجاور الدعارة عنرب
كانت األرض، تحت صفيح ُعلبة داخل والورق القلم أُخفي النهار ويف الليل، يف أكتب كنت
أخرى صفيحة قعر وأمامي مقلوبة صفيحة قعر فوق أجلس املمنوعات، من الكرايسُّ
عىل تلقائيٍّا يميش والقلم نهاية، ال ما إىل ممدوًدا طويًال الليل كان مكتبًا. أجعلها مقلوبة
وعمري القرية يف أشاء؛ كما واملكان الزمان يف ُعدت الالإرادية، ذاكرتي تُحركه الورق،
أمامي، وتميش قربها من تنهض جدتي عاًما، أربعون وعمري املدينة يف سنوات، خمس
األقارب الطب، وكلية الثانوية املدرسة يف زميالتي املوت، من ينهضان أيًضا وأمي أبي
نجاحي عن راضيًا األول يكن لم العدم. من ينهضان أيًضا والثاني األول الزوج والقريبات،
كتاباتي، عن راضيًا يكن فلم الثاني ا أمَّ عليه، زوجته تتفوق أن يُغضبه كان الطب، يف
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غريب موقف «كتاباتي.» وقلت: كتاباتك.» أو أنا تختاري؛ أن «عليك يقول: يوم يف وجاءني
مجنونة الزوجة تصبح كتاباتك.» أو «أنا وقالت: زوجته جاءته وإن األديب، الرجل يعيشه ال
ا أمَّ مبدع، طبيعي إنسان فهو كتاباته األديب الرجل اختار وإذا الناس، نظر يف شاذَّة أو
زوجها؛ تختار أن واملفروض شاذة، أو طبيعية غري فهي كتاباتها تختار التي األديبة املرأة
له تُخلص أجله، من وتموت أجله من تعيش الرجل، بدون للمرأة حياة ال حياتها، فهو
يف واملرأة األدب، أو العلم يف الكربى لألعمال يعيش فهو الرجل ا أمَّ املوت، وبعد الحياة يف
موته، بعد أو حياته يف لها يُخلص ال العمل، عن الرتفيه أجل من صغريًا جزءًا تشغل حياته

والرشع. والقانون الرجولة بند تحت اإلخالص» «عدم يندرج
بلغتي أكتبها أوراقي، هي وحياتي أجمعني، العالم رجال من أثمن عندي حياتي كانت
الصبح. يف تتفتح الزهور يشبه وعبريها الكلمات، موسيقى أعشق وذاكرتي، وعقيل وقلمي
النقاد أحد وقال والثوم. والبصل املطبخ رائحة ذاكرتي إىل تعيد نفوري، تثري «زواج» كلمة
يشغلها وال ناقصة املرأة عند العليا» «األنا أن فاملفروض طبيعية؛ غري إنها كلماتي عن

الثقافة. أو األدب
واملؤتمر ١٩٥٢م، ثورة مثل الوطن، هزَّت تاريخيًة أحداثًا تذكرت السجن» «مذكرات يف
الفسيحة، القاعة يف الرجال مع جالسة نفيس وجدت ١٩٦٢م، عام الشعبية للقوى الوطني
للعامل تعريف عن يبحثون إنهم الدولة، رجال حوله من الجمهورية رئيس املنصة فوق
غريبًا، أذني يف يرنُّ السؤال الفالح؟ هو من اندهاش: يف حويل أتلفت مقعدي يف وأنا الفالح،
اليدان املمصوص، الضامر الوجه القديم، األجرب الجلباب أعرفه، وأنا القرية يف ُولِدت منذ
منذ البول، يف الدم يبول املخلل، مع الحادق الجبن يأكل بالشمس، املحروقتان املشققتان

والعافية.» الصحة دليل األحمر «البول تقول: الفالحة جدتي سمعت الطفولة
مرضالبلهارسيا، من ينجو واحد فالح يكن لم مرص، يف أحمر بولهم كان الفالحني كل
يتبادرون األمامية الصفوف يف الرجال الفالح؟ هو من أذني: يف يرن كان السؤال أن إال
يصبح صوتهم رقًة، أكثر أدبًا، أكثر الرجال يصبح حضوره يف الدولة، رئيس أمام للرد
ضمن الخلفية الصفوف يف أجلس كنت الكالم، يف دوري وجاء النساء. كأصوات ناعًما
الفالح؟ هو من السؤال: إيلَّ ُهوا وجَّ قديم، متآكل حذائي كعب املجهولني، الصغار الشباب
غري الكلمات هذه مثل إن الصحافة: رجال أحد وقال أحمر. بوله الذي هو الفالح قلت:
بني سوداء، طويلة سيارة يركب بعُد فيما رأيته الدولة. رجال كبار حضور يف خاصًة أدبية،
اسمي دخل فقد أنا ا أمَّ الفالحني، ضمن الشعب مجلس دخل لقد ضخم، سيجار شفتيه

اليوم. حتى منها يخرج ولم السوداء القائمة
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الفصل يمكن ال الخاصة، األحداث يف تذوب العامة األحداث كانت السجن» «مذكرات يف
إال بيته؟! باب من خروجه ملجرد اإلنسان يتغري وهل الخاصة، وحياتي العامة حياتي بني
وحياتي نومي وغرفة وعقيل بجسدي ترتبط فهي حميمية؛ أكثر كانت الخاصة األحداث أن
أهمية. أقل فهو الجمهورية رئيس موت ا أمَّ موتي، هو حياتي يف حدث أكرب إن وموتي،
وقال الكربى. الوطنية بالهموم تنشغل وال ذاتها عن تكتب كاتبة هذه النقاد: أحد وقال

موضوعي. فهو الرجل ا أمَّ ذاتية، فاملرأة األنثوية؛ الطبيعة هي هذه آخر: ناقد
أدب أو واآلخر، األنا أو واملوضوع، الذات بني املصنوع الفاصل هذا يشغلني يكن لم
يف يجول عما بالتعبري مشغولة كنت الغرب، أدب أو الرشق أدب أو الرجل، وأدب املرأة
أو قارئ من رسالة تصَلني أن هو يرضيني ما وأكثر العواقب، يف تفكري دون خاطري

حياتي. وتغريت السجن يف مذكراتك قرأت يل: تقول قارئة

حياتي أوراق (6)

وأصبحت العمر، الستنيمن تجاوزت أن بعد ١٩٩٣م، عام شتاء يف الذاتية السرية هذه بدأت
عرشة من أكثر بُعد عىل «ديرهام» اسمها القرية تشبه صغرية مدينة يف املنفى، يف أعيش

الوطن. من ميل آالف
كثري وسقوط واملكان، الزمان قيود من التحرر السجن، تجربة تشبه املنفى تجربة
هربت املوت، من الخوف هو حياتنا من خوف أكرب واملخاوف. املحظورات أو األقنعة من
يزيد غامض يشء وهي املوت، قائمة يَت ُسمِّ ما اسمي دخل لقد الوطن، عن بعيًدا املوت من
الليايل إحدى يف بيتي أمام املسلحة الحراسة رأيت أنني إال السوداء، القائمة عن غموًضا
واندهشت، ذهبت، أينما يرافقني جارد وبودي ١٩٩٢م، يونيو شهر من الغرباء الحارَّة
التي الجمعية بإغالق قرارها ِمداد يجفَّ ولم حياتي لحماية الحكومة تتحمس كيف
املوت» «شبح جديدة. طويلة رواية أكتب الوقت ذلك يف كنت «نون»؟! ومجلتها أنشأتُها
يف وهل حياتي، يهدد الذي الحدث جانب إىل أحداثها تضاءلت خيايل، من الرواية طرد

موتنا؟! من أهم حدث حياتنا
مثل فالحياة حياتي؛ لقيمة إدراكي هي فائدة أهم أن إال جمة، فوائد ملوتي يكون ربما

بفقدانها. نُهدَّد أو نفقدها حني إال ندركها ال حياتنا، يف يشء أي
عدم هو بسيط، لسبب الذاتية السرية كتابة عىل يقدمن ال النساء، خاصًة الناس، أغلب
أننا إال الثرية، بالتجارب مليئة العادية املرأة أو الرجل حياة إن حياتهن. لقيمة اإلدراك
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كل أن رغم حياتنا، بقيمة اإلحساس نفقد الطفولة منذ وتجاربنا، ذواتنا احتقار عىل نرتبى
أخرى. نسخة منها وليس تتكرر ال البصمة مثل وتميزها وأصالتها قيمتها لها حياة

الطبقة يف ُعضًوا ليس فقريًا فالًحا كان إذا خاصًة رخيصة، بالدنا يف اإلنسان حياة إن
طبقتها، من الفقري الرجل قيمة نصف إىل تهبط قيمتها فإن الفقرية املرأة ا أمَّ الحاكمة،

الرشع. يف املرياث حسب الثمن إىل تهبط قيمتها فإن زوجته املرأة هذه كانت وإن
كارولينا، نورث والية يف ديوك جامعة يف األدبي لإلبداع أستاذة أصبحت املنفى يف
التدريس أحب ال وأنا الشمالية، بأمريكا األطلنطي للمحيط الجنوبي الرشقي الشاطئ عىل
تنمو الكتابة مع طفولتهم، عن يكتبوا أن والطالبات الطلبة من أطلب كنت املدرسني، أو
قالت — أمريكية وهي الطالبات— إحدى شيئًا، يكتب ال بعضهم كان العام أول يف الذاكرة.
العام نهاية ويف الكتابة، يستحق يشء حياتها يف وليس طفولتها، يف ا هامٍّ شيئًا تذكر ال إنها
أنها تذكرت الذاتية. السرية من أدبية قطعة — عاًما عرشون وعمرها — الشابة هذه كتبت
املسيح مولد وارتبط الكريسماس، ليلة اغتصاب لحادث تعرضت عمرها من السادسة يف
يأتيها تنام حني الليل يف مجهوًال. ظل الفاعل أن إال الجنيس، االغتصاب بحادث ذاكرتها يف
يف يهمس أنه إال الهدية، هي ما تعرف ولم نويل، بابا يشبه طويلة لحية له رجل شكل عىل
الظلم! من العالم ينقذ الذي هللا ابن ليكون باملسيح تحملني سوف رقيق: بصوت أذنها

يعد لم الجميع، ع وتشجَّ العام، نهاية يف والطالبات الطلبة عىل القطعة هذه قرأت
ذكوًرا األطفال ألغلب يحدث عامٌّ، حدٌث إنه عار، أو خزي مبعث الطفولة يف االغتصاب
وأوروبا وأفريقيا آسيا من الخمس، القارَّات من وطالبات طلبة الفصل يف وكان وإناثًا.
الدينية املحظورات أن إال والثقافات، واللغات األديان اختالف رغم واألمريكتني، وأسرتاليا
الطب يف ى تَُسمَّ ظاهرة طفولتهم، حوادث األطفال ينىس متشابهة، الطفولة يف والجنسية

.Childhood Amnesia الطبية اإلنجليزية باللغة أو األطفال» عند الذاكرة «فقدان
هذه وبدأت الحياة، كنوز إنسان كل يكتشف الذاكرة، بنمو اإلبداع عملية ترتبط
وماتت انطفأت التي النجوم مثل البعيد، املنفى يف وأنا حياتي تومضيف املضيئة اللحظات
غري الليايل يف متألقة السماء يف بعيوننا ونراها ضوءها يصلنا ذلك مع السنني، ماليني منذ

القمرية.
لهذا والسياسة؛ واألدب الطب يف مبدع أديب وهو رشيف، زوجي املنفى معي وعاش
نميش ُكنَّا املنفى، يف أخرى وأعواًما السجن، يف عاًما عرش خمسة حياته من قىض السبب
عىل الوطن يف العشب رائحة إلينا تعود األطلنطي، شاطئ عىل األخرض العشب عىل مًعا
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وتلتحم السابقة املايضحياتنا من تربز واألهل، الوطن إىل الحنني فنستشعر النيل؛ ضفاف
واحد. نسيٍج بالحارضيف

تلقائيٍّا ينساب سياق يف والحقيقة والحلم والواقع الخيال بني الذاتية السرية وتربط
األدبي الخيال خاصًة القيود، يف يرسف بالدنا يف الخيال أن إال الالإرادية، الذاكرة نمو مع
الخرايف الخيال إال بالدنا يف ع يُشجَّ ال الواقع، عن املنفصل غري املادي الخيال أو العلمي،

والشياطني. العفاريت مثل لها، وجود ال بأشياء اإليمان أو األوهام من النابع
تكشف ألنها وإبداًعا؛ فنٍّا أكثر أو الرواية، من صدًقا أكثر الذاتية السرية تكون ربما
الوطن، خارج سنوات خمس يف حياتي أوراق كتبت اآلخر. عن تكشف ما بمثل الذات عن
جذور إىل يصل العضل، تحت الجلد، تحت عما يكشف املرشط مثل يدي يف القلم كان
أشياءَ ألرى السابعة السماء بي يُحلِّق ثُمَّ الذاكرة، أو العقل أو الجسد من املبتورة األجزاء

األرض. فوق أميش وأنا أراها أكن لم
لم فرح غمرني حياتي»، «أوراق يف أكتب ما جوار إىل والسماء األرض كنوز تضاءلت
يف وأميش الكون وأحتضن وأتمطَّى، ذراعيَّ أفرد عمري، من السابعة يف كنت منذ به أشعر
أمي كأصابع حانيًا دافئًا وجهي يالمس الشمس وشعاع األشجار، سيقان بني ديوك غابة

العمر. من الخامسة يف وأنا
بديهيات هي املمتنع، السهل هي الذاتية، السرية هي الكتابات وأصعب أسهل إن
أن يمكن الروح بأن واإليمان التعليم مع بالتدريج نفقدها ثُمَّ الطفولة، يف نعرفها الحياة،
نشوء منذ علينا املفروضة الثنائيات مع وكهولتنا شبابنا يف نتخبط الجسد، عن تنفصل

العبودية.
بذاكرتها اإلمساك عىل قادرة املبدعة اإلنسانة أو املبدع اإلنسان يظل القيود كل رغم
أبًدا يموت ال الطفل أو والطفلة حي، اإلنسان أن طاملا تماًما ينتهي يشء فال املفقودة،
هذا الحبيسة، عقولنا صوت العميقة أعماقنا يف نسمع أن عمرنا أواخر يف ويمكن داخلنا،
داخل ما مكان يف تظل كليٍّا، تموت ال فالذاكرة لنا، الهمس عن أبًدا ينقطع لم الذي الصوت
محاولة إال ليست فهي الذاتية؛ السرية كتابة يف ة امللحَّ الرغبة تنشأ هنا ومن العقل؛ خاليا

العمر. من السابعة يف ُكنَّا حني الفطري ذكائنا الستعادة
وعقولنا أجسامنا مع كاملة وحدة أننا الجديد، اإلحساس هذا من الكتابة متعة وتنبع
باملكان الحارضباملايضوالزمان يلتحم كهولتنا، مع شبابنا، مع الطفولة نعيش وأرواحنا،

األبد. إىل املمدودة اللحظة هذه يف واآلن هنا وجودنا مع
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الحدود! تتجاوزي ال يقولون: حويل من الناس أسمع وأنا ُولدُت منذ
سؤال يضعها؟ ومن الحدود؟ هذه هي فما عداء، «الحدود» كلمة وبني بيني أصبح
تتجاوزي ال أحد: يل قال كلما يراودني اليوم حتى زال وما طفولتي، يف دائًما يراودني كان

الحدود!
بنظرة رمقني أمي) (والد جدي لكن طفلة، وأنا شعر قصيدة أكتب أن مرة وأردت
كان شعًرا اإلبداع أن رغم الشعر، كتابة قدرتهم يف وليس عقول بال األطفال كأنما ساخرة

الطفولة. يف يبدأ اإلبداع من آخر نوع أي أو أدبًا أو رسًما أو موسيقى أو
«الحدود» كلمة كرهت لهذا الطفلة؛ أو الطفل يفعله ملا «الحدود» يضعون الناس لكن
طبيعية رغبة وهي الحدود، هذه لتجاوز ملحة رغبة العميقة أعماقي يف وتولدت طفولتي، يف

طبيعية. غري رغبة هي كأنما تصورها الناس لكن وطفلة، طفل كل يف
بطبيعيته، واقتناعهم اآلخرين برضا يحظى طبيعيٍّا الطفل أو الطفلة تظل أن أجل من

اإلبداع. يفقد وبالتايل أمامه؛ اآلخرون يضعها التي الحدود هذه يلزم فإنه
وكل الطفولة، منذ املبدع اإلنسان تواجه مشكلة واآلخر، «أنا» أو واآلخرون، «أنا»

الخارجي. بالعالم عالقته املشكلة، هذه إنسان كل ويواجه ُمبِدًعا، يُوَلد إنسان
بالرصاعات، يَموج حويل من العالم إن املشكلة، هذه أواجه أنا اللحظة هذه حتى

العليا. والكلمة املكانة له تكون النووي السالح يملك من الصغري، الكبري يأكل كالغابة

١٩٩٢م. يناير ١١ السبت ص١٤، اليوم»، «العالم اليومية الجريدة القاهرة، 1
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والرقة العطف يملك من عىل الغلبة له تكون السلطة أو واملنصب املال يملك من
واإلنسانية.

زاد وقوانينه قيمه ووَعيْت الخارجي العالم وَعيْت وكلما يُغضبني، الخارجي العالم
غضبي.

كأنما أصبح الطبيعي الغضب هذا لكن الظلم، يرى حني يغضب الطبيعي فاإلنسان
األقل عىل أو ورضا، برسور نتقبَله أن وعلينا الطبيعي هو الظلم كأنما طبيعي، غري هو
نحو الخطوات أوىل الظلم عىل واالحتجاج موت، الصمت لكن االحتجاج، وعدم الصمت

اإلبداع.
تَُرضب أو بالنار تُكَوى عمره مثل يف الصغرية الخادمة أمامه يرى الذي الطفل
تموت يحتج، وال يتألم ال راضيًا صامتًا ويظل كوبًا)، كرست (ألنها وأمه أبيه بيد بالكرباج

فيه. يشارك بل ويسكت، الظلم يرى أن ويتعود اإلبداع، بذرة فيه
واالجتماعية. اإلنسانية مظاهره قمة يف الجمال هو والعدل الجمال، هو اإلبداع

حب أي العدل، حب هو املاء هذا واملاء، الري إىل تحتاج األرض، يف كالبذرة اإلبداع
أويل. إنساني مبدأ حرية، أو عدل بغري جمال يوجد ال والحرية، الجمال

هي الحرية والفنانون، واملبدعون الشعراء بها تغنى جميلة، إنسانية كلمة «الحرية»
الحدود. أو القيود نقيض

حقيقة هناك لكن طبيعية، حقيقة هذه ُحرَّة، تُوَلد إنسانة وكل ُحرٍّا، يُوَلد إنسان كل
هؤالء من فرد وكل «آخرون»، فيه مجتمع داخل يعيش اإلنسان أن هي طبيعية، أخرى

لنفيس. أريدها التي نفسها الحرية له اآلخرين
وملاذا اآلخرين؟ حرية عىل أعتدي فلماذا والجمال، والعدل الحرية نستحق واآلخر أنا

حريتي؟ عىل اآلخرون يعتدي
هل البرشية؟ الطبيعة من جزء اإلنسانية وحقوقهم اآلخرين حرية عىل االعتداء هل

اجتماعي؟! نظام أنه أم اإلنسان طبيعة الظلم
مبدعة. إنسانة كل أو مبدع إنسان كل يراود قديم تاريخي سؤال

إىل الوصول ومحاولة البرشي، التاريخ قراءة دون السؤال هذا عىل اإلجابة يمكن ال
العبودية. أو الظلم منه نشأ التي األوىل الجذور

الحقائق يلتقط جديد إحساس أو إبداع إىل التاريخ قراءة إعادة أو التاريخ قراءة لكن
املحدود. الرسمي التاريخ حدود ويتجاوز
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من آفاق إىل القديمة الحدود تجاوز يف ملحة رغبة غامًضا، يبدأ جديد إحساس اإلبداع
وعدًال. وحريًة جماًال وأكثر وأرحب أوسع الحياة

لهذه أخضع قد املوت، حتى الوالدة منذ تصاحبني الحدود» تتجاوزي «ال عبارة لكن
يف يحدث عما وأذني عيني وأُغلق مقعدي يف أجلس األربع، والجدران الدار وأَْلزم العبارة

الخارجي. العالم
لنفسه: ويقول املسئولية عن يتخىل حني اإلنسان يصاحب شك، ال الراحة من نوع إنه
ليست إنها اآلالف، ويجوع اآلالف وليُقتَل للنهاية، أو الحرب إىل العالم فليذهب مايل؟ وأنا

العالم! عن مسئوًال لست مسئوليتي،
أو العاملية اإلذاعات أو األخبار أتابع أعد لم العالم، عن نفيس وأغلقت ذلك، لنفيس قلت
واملجاعات والكوارث الحروب أخبار أسمع أعد لم املؤقتة، الراحة من بنوع شعرت املحلية،

اآلخرين. وحقوق الغري أرض عىل واالعتداءات والقتل والجرائم
قانون يحكمها كربى، غابة يف نعيش بأننا يقيني يزداد األخبار هذه أتابع كنت كلما
الظلم بني أو والجمال العدل بني وثيق ارتباط هناك قبيح. عالم يف العدالة يفتقد عاملي
لتصبح القبح هذا أو الظلم هذا عن التعبري يف والرغبة اإلبداع بني الرتابط إنه والقبح،

قبًحا. أقل أو جماًال أكثر الحياة
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

فرضنا فإذا بالرضورة، نفسه عن يعرب اإلبداع التعبري، بحرية اإلبداع ارتباط هنا ومن
مات. الصمت عليه

اإلنسان يعيش أن يمكن ال اإلنسانية، للنفس قاتل فالصمت طويًال؛ داري أَْلزم لم لهذا
األخبار يسمع أن بد ال قبيًحا، كان وإن العالم إىل يخرج أن بد ال أربعة، جدران داخل وحيًدا

مؤملة. كانت وإن واإلذاعات
هل الكبري؟ العالم يف حويل يحدث عما وأذني عيني أغلقُت إذا اإلبداع يأتي أين من ثُمَّ
يف يعيشوا أن يمكن هل أديبات؟ أو أدباء أو فنانني أو مبدعني نسميهم الذين لهؤالء يمكن

الحياة؟ عن عزلة
واملبدعات؟ املبدعون هؤالء يتأثر أن دون الثالثة العاملية الحرب تقوم أن مثًال يمكن هل
الفن فيها بما اإلبداعية، القيم من كثريًا الثانية ثُمَّ األوىل العاملية الحرب غريت لقد

النفس. علم أو النفس معرفة ومنها املعرفة، مجاالت وكل والتاريخ والفلسفة والعلم
َعِقب. عىل رأًسا الوسطى العصور قيم من كثريًا أوروبا يف الرأسمالية الثورة قلبت لقد
إلعادة جديدة إنسانية محاولة عىل تقوم جديدة علمية مواد اليوم أوروبا جامعات ويف
اإلنسان لتحرير وسيلة تكون بحيث وتطويرها التقليدية والنظريات الفلسفات وتفسري فهم

واالستعباد. للقهر وسيلة وليست
والنساء والشباب الخرض مثل أوروبا يف الحركات بعض الجديد االتجاه هذا ويتبنى

وغريهم. والسود
الكثري عنها نتج وغربًا، رشًقا العالم يف هزة روسيا يف االشرتاكية الثورة أحدثت كذلك

واإلبداعية. االجتماعية القيم يف التغيري من
آثارها من ينجَو أن يمكن ال العربية بالدنا ويف العالم يف هزة الخليج حرب وأحدثت
الرشقية، أوروبا ودول السوفيتي االتحاد انهيار صاحبت التي الهزة كذلك مبدع. إنسان أيُّ
وتُنِذر املتحدة، والواليات الغربية أوروبا دول تواجه التي الحادة االقتصادية األزمات وهذه

أيًضا. الرأسمالية اإلمرباطوريات بانهيار
إىل يقود ُمرِعبًا ُمخيًفا للكثريين يبدو عرص وهو الكربى، التغريات عرص نعيش نحن
أو عرص إىل عرص من االنتقال فرتات تميز إىل أيًضا الكربى اإلبداعات عرص لكنه املجهول،

حضارة. إىل حضارة من
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اإلبداع1 لذة

أو حروب أو تغريات من فيه بما العالم ينعكس لذلك البرش؛ حياة تعكس مرآة اإلبداع
أنواعها. اختالف عىل اإلبداعية األعمال يف ثورات

أي من الناس نفوس يف أثًرا أقوى تكون قد مثًال الحرب ضد الشعر من قصيدة إن
الزالزل. تفعل ما بأكثر البرش وجدان هزَّت إبداعية نماذج الفن تاريخ ويف آخر. يشء

باقية ألحان من وكم فيها، ظهرت التي العهود زوال رغم بقيت إبداعية أعمال وهناك
الزمن. مع مؤلفها اسم ضاع وإن الناس بها يتغنى

وتماثيل إبداعية فنية وأعمال القرون، مرور رغم باقية وقصص أساطري من وكم
وفنانون فالسفة هناك كان القديمة املرصية الحضارة يف أصحابها. مات وإن بقيت منحوتة
ويأتون بعيونهم، الناس يراه موجوًدا، القديم املرصي الفن زال وما ورجاًال، نساءً مبدعون،

رؤيته. أجل من األموال ينفقون السفر، مشاقَّ يتحملون القارات، مختلف من إليه
قراءة أو موسيقى قطعة لسماع نسعى ملاذا واإلبداع؟ الفن لرؤية اإلنسان يسعى ملاذا

الحجر؟! يف نحت رؤية أو رواية
املوسيقى أسمع حني أنني أدرك كنت املبكرة، حياتي منذ دائًما يراودني كان سؤال

باملتعة. أشعر جميلة رواية أقرأ أو
املتعة؟ هذه ملاذا لكن اإلبداعية، األعمال إىل اإلنسان يسعى املتعة هذه أجل ومن

الناس؟ نفوس يف املتعة هذه يثري اإلبداع يف وماذا
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

رغم لكني األلم، من بكيت صغرية تلميذة وأنا حسني لطه «األيام» رواية قرأت حني
البرشية. النفس يف اإلبداع يفجره األحاسيس من غريب خليط بمتعة، أحسست األلم

البرش عىل وتأثريه قوته يف والرس الفن، بقاء يف الرس هي باأللم املمزوجة اللذة هذه
أيًضا. والعالم اإلنسان تغيري عىل وقدرته

يتجاوزه ما وأهم رحابة، أكثر آخر واقع إىل الواقع حدود تجاوز عىل قادر اإلبداع
األجيال. عرب واملتوارثة النفوس يف الراسخة «القيم» هو اإلبداع

ولهذا وعدالة؛ إنسانية أكثر جديدًة قيًما ويخلق السائدة، القيم حدود اإلبداع يتجاوز
مخيًفا. اإلبداع يبدو

ينقيضذلك إن ما لكن النفي، أو السجن أو باملوت أحيانًا املبدعني عىل يُحَكم قد ولهذا
للفنان م ُمجسَّ تمثال ويُقام اإلبداعي، العمل ذلك قيمة الناس يدرَك حتى العهد أو الزمن

ضده. الحكم أصدر الذي املسئول يموت حني عىل املبدع
تُوَلد لم التي الجديدة الحضارة عليها تُبنى التي القيم تشكيل يف دوًرا اإلبداع يلعب

بعد.
بني والعرشين الواحد والقرن العرشين القرن بني االنتقالية الفرتة هذه نعيش ونحن
لكنها مخيفة، صعبة انتقالية فرتة قادمة. واألخرى الزوال إىل طريقها يف واحدة حضارتني،
لحظة الحرجة، اللحظة هذه يف إال يحدث ال فاإلبداع لإلبداع؛ مالءمة الفرتات أكثر هي
والوالدة، املوت بني ُمعلَّقة بالعدم، أشبه لحظة الجديد، ووالدة القديم موت بني االنتظار

واملجهول. املعلوم بني متأرجحة
وغري الواعي عقله يستلهم نفسه، يواجه تماًما، وحده اإلنسان فيها يكون لحظة
أو املستقبل، تشكيل يف دوره ويلعب جديًدا، شيئًا فيُبدع تماًما نفسه عىل يعتمد الواعي،
أمه بذيل الطفل يتشبث كما املايض بذيل والتشبث الخوف ِخَضم يف الساقطني مع يسقط

وحده. يميش كيف يعرف ال
اآلخرين. عىل وليس النفس عىل الطفولة منذ واعتماد مبكر استقالل اإلبداع
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التعبريتستيقظ1 حرية

حكم صدور بمناسبة بالدنا يف الصحفيني من عدد التعبري لحرية يتحمس أن طيبة ظاهرة
روائي. كاتب عىل سنوات ٨ بالحبس

انترش ثُمَّ الربيطانية، اإلذاعة يف الخرب أُذيع أن بعد إال الحماس ذلك يحدث لم ملاذا لكن
األنباء. ووكاالت الخارجية اإلذاعات موجات عرب

األهرام جريدة يف مقاله بهجت أحمد نرش منذ تقريبًا عامني الصمت عمَّ كيف
العامة. للنيابة تقديمه ويطلب باإللحاد الرواية مؤلف يتهم ٣ / ٣ / ١٩٩٠ م

كلُّ بهجت ألحمد ويتصدى الوقت، هذا يف الصحفية الضجة تحدث أن املفروض كان
األهرام جريدة إىل ا ردٍّ أرسلت يكتب. لم أحًدا لكن التعبري، حرية عن اآلن املتكلمني هؤالء
حرية عن الدفاع بل للمؤلفني، النيابة استدعاء ليس الصحفي عمل إن فيه: قلت يُنَرش، لم

التعبري.
يف أحد يدخل أن النادر ومن تماًما، مألوف فهو الصمت؛ هذا مثل يُدِهشني ولم
وال مؤسسة له ليس معروف غري كاتب أجل من باألهرام معروف صحفي ضد معركة

بالسلطة. رابطة
تلك يف بشهادتي ألُديلَ القديمة بمرص الدولة أمن محكمة طلبتني ١٩٩٠م عام ويف
أن دون نسختني إيلَّ أرسل أن بعد شهادتي طلب قد حامد عالء املؤلف وكان الرواية،
يف بشهادتي وأدليت املحكمة إىل وذهبت الرواية، وقرأت نلتقي. أن ودون شخصيٍّا أعرفه
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

يجب ال التي الخيالية األدبية األعمال يف خاصًة التعبري، حرية يف الكامل وحقه املؤلف صف
واألدبية، الفنية األعمال عىل الحكم األزهر حق من وليس الدينية، باملقاييس عليها الحكم

بالنيابة. وليس آخر بكتاب يكون الكتاب هذا مثل عىل الرد وأن
اآلن، الصحفية الضجة بهذه فوجئت املوضوع هذا عىل الصمت من عامني بعد لكن
وخرجوا الكثريون هب األثريية، املوجات من وغريها الربيطانية اإلذاعة يف الخرب أُذيع أن بعد
يف للظلم يتعرض من كل عىل أصبح وهكذا التعبري. حرية عن دفاًعا وكتبوا الصمت، من
حتى أمريكا صوت أو الربيطانية اإلذاعة إىل يلجأ أن جائر قرار ضده يصدر أو بالدنا
الذي القرار بهذا يندد الحكوميني الصحفيني ألحد قرأت وقد بالدنا. يف الصحافة إليه تنتبه
يُيسء القرار هذا مثل وأن قيمة، بال ومؤلف قيمة بال رواية بسبب سنوات ٨ مؤلًِّفا يحبس
بصورته املرصي النظام ليحتفظ إلغائه من بد وال الخارج، يف والحكومة الدولة سمعة إىل

الخارج. يف الديمقراطية عن املرشقة
٨ والحبس الظلم هذا وليس األجانب، لدى الحكومة سمعة هو فقط يهم الذي كأنما

األدبية. قيمته عن النظر برصف كاتب، ملؤلف سنوات
وهل قيمة؟ بال كاتبًا يصبح الصحفية والشلل والسلطة األضواء عن البعيد الكاتب هل
سلطة بال أنه ملجرد الشكل بهذا كاتب إهانة يتطلب الخارج يف الحكومة سمعة عن الدفاع

للحبس؟ فيها يتعرض التي األزمة هذه يف الرد يملك وال
ولم شخصيٍّا، أعرفه ال أنني من وبالرغم مضاعفة، املؤلف هذا مأساة أصبحت لقد

هذا. كل أمام الصمود عىل قدرته أحرتم أنني إال أبًدا، به ألتِق
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سعيد1 لفنحممود نقدية رؤية

«العري» عليها يُفرض التي املرأة نظر وجهة من سعيد محمود لفن مختلفة رؤية هذه
عليها ويُفرض الغريزة، حرية وإطالق املَحرَّمات وكرس والفن الحداثة باسم أحيانًا
والهوية. الديني الرتاث واحرتام واألعراف والقيم واألخالق األصالة باسم أحيانًا «التغطية»
الفنان، عني فيه لتبحلق يُعرَّى جسد ا إمَّ فهي ضحية، املرأة تسقط الفريقني هذين بني
هي فقط املرأة أن واحدة، لعملة وجهان كالهما الرجل، يراه ال حتى يُغطَّى جسد ا وإمَّ

الجسد.
يعرفها؛ وال الرجل بها يشعر ال جسدها) عن وعقلها املرأة روح (لفصل اإلهانة هذه
وحرية والفن الحداثة عن املدافعني من كان سواء روحه، وعن جسده عن بعيدة إهانة ألنها

والدين. واألخالق والقيم األصالة عن املدافعني أو الغريزة
املرأة تحويل هو يجمعهم، واحًدا شيئًا أن إال يتفقون، وقد يختلفون قد جميًعا هؤالء

والثقافة. الفن صنع يف رشيًكا وليست والثقافة للفن أداة إىل
فال العربية، الثقافة مستقبل عن كبري مؤتمر القاهرة يف ينعقد أن غريبًا يكن لم لهذا
يف نظرها وجهة عن وتتحدث الرجال مع املنصة عىل لتجلس واحدة امرأة إىل الدعوة ه توجَّ

بالدنا. يف الثقافة مستقبل
املرأة رأي سماع يريدون ال الفنان عني أمام املرأة «عري» حرية عن املدافعون الرجال
الرجل. حملقة أجل من يتعرى «موديًال» إال ليست نظرهم يف املرأة ألن والفن؛ الثقافة يف
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

فوق الجلوس عىل قادر واحد إنساني كيان يف والعقل والروح الجسد ليست املرأة
غريها. أو السياسة أو الفن أو الثقافة يف والكالم الرجل مع املنصة

والعري الصمت أيًضا، عاريًا يكون أن برشط تماًما، ساكن صامت موديل عندهم املرأة
سعيد. محمود أمام املثايل املوديل هي الكامل والسكون

يف متوارية تكون أال يف أيًضا حريتها مفقودة، عارية» تكون أال «يف املرأة حرية هنا
أو والنقوش األواني عىل تجريدية خطوط إىل اإلسالمي الفن يف مختزلة أو القبطية األيقونة

الحجاب. يُغطيه جسد مجرد
البلد بنات أجد لم سعيد، محمود لوحات يف جدتي وال أمي وال نفيس أجد لم أنا

واملستشفيات. واملدارس واملصانع والحقول البيوت يف الشغاالت
صامت ساكن وضع يف جالسات الرشيد هارون جواري مثل عاريات نساء وجدت

املصور. أمام
كان إذا العري ضد لست والطب، والعلم والفن الرسم يف الُعري ضد لست بالطبع أنا
ال ملاذا الحالة هذه يف ولكن والعدل، والحرية والصدق الكشف من مزيد أجل من العري

والعجائز؟ واألطفال للرجال العري يحدث ال ملاذا الشابات؟ للنساء إال العري يحدث
وليس بالحرية له عالقة ال الرجل عري أو جميًال، ليس الرجل جسد إن يقولون
أال واملفروض املرأة، مشاعر هي هنا ستنفجر التي املشاعر ألن املشاعر؛ لتفجري ُمحرًِّضا

الرجال. مشاعر إال بالفن ر نفجِّ
جسد يف وجدت شعوب وهناك الجسد، بجنس له عالقة ال والقبيح الجميل أن كما
يأتي رفيًعا، جميًال فنٍّا العاري املرأة جسد يف وجدت كما رفيًعا جميًال فنٍّا العاري الرجل
العدل. هي والفضيلة العدل هو فالجمال والرجل؛ املرأة لجسد العادلة النظرة من الفن رقي
إلشعال بالعري الرجل يستمتع العاريات؟ لهؤالء املحرتمة غري النظرة هذه وملاذا

الشهوة. زوال بعد الهوى امرأَة يلفظ كما يلفظه ثُمَّ مشاعره،
الحرارة وأشعة النُّحاسية األجسام يصور حيس، فنان إنه سعيد محمود عن يقولون
االخرتاق يف الحواسَّ يرشك إنه جميل، هذا تضيئها. داخلية شمس كأنها منها تنبعث التي
نحن جميل، هذا الباطنة. الحقائق إىل والنفاذ اللوحة لسطح والوجدان العني بصور
الفضيلة، قمة إىل العاري بالجسد واالرتفاع الحواس، إثارة يف الفن حرية عن هنا نتحدث
األيام فئات عىل االرتفاع إىل املحدود، الواقع تجاوز إىل الجسد، إىل الروح إلعادة محاولة إنها

بعيدة. امتدادات لنعيش
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وهي املحدود واقعها وتتجاوز تحلم أن العارية املوديل للمرأة يمكن أال هو: والسؤال
املحدود؟ واقعه عن الرجل ارتفاع رشط هو للمرأة الجسدي العري وهل مالبسها؟! مرتدية
العاري غري الرجل إن مشاعره؟ ر وتفجِّ الرجل خيال تشغل أن العارية غري للمرأة يمكن أال

املشاعر؟! بتفجري املالبس عالقة ما املرأة، مشاعر تفجري يمكنه
فيما الروح عن الجسد وانفصال العبودية نشوء منذ تاريخية مشكلة أمام هنا نحن
بروحها املرأة جسد يلتحم حني أيًضا، والرجل أيًضا) العقل تشمل (الروح املرأة يخص
ال اإلنسانة الفنانة فاملرأة الجسدية؛ أو الفنية بالحرية لها عالقة ال ثانوية املالبس تصبح
يتكلم، وهو يزرع، وهو يحارب، بطل وهو ترسمه بل الجسدي، العري الرجل عىل تفرض

مطلوبًا. الُعري كان إذا أيًضا يتعرى وهو
الفرتة هذه يف أخذ سعيد، محمود حياة فرتات أخصب كانت الثالثينيات يقولون:
الفائر األنثوي الجسد نبض إلينا وينقل العاري، األنثى جسد يف املثرية التفاصيل يتعقب

من؟ ورغبة رغبة؟ أي بالرغبة.
رغبتها عن تتحدث املوديل سمعنا هل الفنان؟ رغبة أم املوديل رغبة العري كان هل
النساء من يهرب أن سعيد محمود أراد يقولون: تماًما؟! ساكنة صامتة جلست أم
فهل مشاعرهن. يف الصادقات الساخنات البلد بنات إىل املزيفات الباردات األرستقراطيات
تكشف التي هذه بلد بنت أي البلد؟ بنت عن تعرب سعيد محمود لوحات هل صحيح؟ هذا
هؤالء وهل الرشيد؟ هارون جواري من أهي اللفة؟ املالية تحت وفخذَيْها نهَديْها عن

سعيد؟! محمود إليهن يهرب الالئي البلد بنات هن والغواني الجواري
املحرتمة الباردة الزوجة من األرستقراطي الفن هروب عن ناتجة مشكلة أيًضا هذه
يمكن فال النساء، عىل مفروض االنقسام هذا محرتمات. غري ساخنات فقريات نساء إىل
يف املطحونة املرأة محمود يرسم لم ملاذا السؤال: وهنا ومحرتمة. ساخنة تكون أن للمرأة
العارية للمرأة يمكن أال الخشنتنَْي؟ ويَديْها املشققتني وقدَميْها وفقرها وحقلها زواجها

اللذة؟! بيوت يف الهوى ملهنة تفرغت إذا إال جنسيٍّا ساخنة تكون أن الفقرية
النساء من صغرية لفئة بل البلد، بنات للنساء انحيازه تكشف ال سعيد محمود لوحات
النساء إىل وفكريٍّا واقتصاديٍّا واجتماعيٍّا سياسيٍّا يتطلع إنه والغواني، الجواري الخادمات

األدنى. الطبقة لنساء وحسيٍّا جنسيٍّا يتطلع لكنه العليا، الحاكمة الطبقة من
الروحي الصفاء بني تجمع البلد؛ بنت تناقض سعيد محمود اكتشف يقولون:
عىل يرسي ال التناقض هذا فهل القاتم؛ والحزن الباسم املرح بني الجنيس، واالشتعال
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وبني الباردة الروح قدسية بني االنفصام هذا أيًضا؟ الرجال وعىل العليا الطبقة من النساء
الساخن؟! الجسد دنس

تنتظر مرص كانت كما البطل الرجل تنتظر العارية املرأة جسد سعيد محمود يصور
أزوريس. إيزيس انتظرْت وكما زغلول، سعد

إيزيس، مرسحية كتب حني الحكيم توفيق فيه وقع فيما سعيد محمود يقع هنا
ال منهن كل اليونانية، بنيلوب ومثل شهرزاد مثل زوجها، تنتظر زوجة مجرد وصورها
تام وصمت سكون يف االنتظار إليها، زوجها عودة انتظار زوجها، إال حياتها يف يشغلها

الفنان. أمام الجالسة املوديل
األرستقراطي، الفنان حياة يف املثايل املوديل هي الفقرية السمراء الخادمة «حميدة»
تجرتُّ حزينتان، عنه بعيًدا شاردتان عيناها الشمس، بحرقة سمراء الشفاه، غليظة شهوانية
عارية تجلس ألنها الحزن املرأة، داخَل العميق الحزن هذا يعرف ال فهو وحَدها، حزنَها
مذبوحة موجوعة متأملة يريدها الحزن، هذا يشتهي فهو أوامره؛ تنتظر مطيعة سلبية
وأملها، حزنها باشتداد شهوته تشتد فيها، يحملق الوضع، هذا يف يثبتها والقهر، بالفقر
الفقرية، البلد بنت مع متعاطف أنه يتصور نفسه، يخدع يدركها، ال الرجل، سادية إنها

نزواته. وإشباع لفنِّه أداة إىل يحوِّلها يستغلها، الحقيقة يف هو
تجعل السائدة، األبوية الطبقية الثقافة من جزء الطبقي، الذكوري الفن هو هذا
املوضوع العاري الجسد املخلوقة هي املرأة يفكر، يبدع، يرسم، الخالق، الفنان هو الرجل

ذات. بال
املرأة رؤية لكن الرجل، رؤية عىل تقوم االزدواجية، هذه عىل تقوم الثقافة أزمة إنها
وإن الرجل جسد يف تحملق ال املرأة العاري، جسدها يف يحملق املرأة، يرى فالرجل غائبة؛

كاملة. مالبسه مرتديًا كان
هو بل الثقايف، للتخلف حقيقيٍّا تحديًا يشكل ال واجتماعيٍّا فنيٍّا املرأة جسد تعرية إن
يسود أبوية، طبقية فلسفة متخلفة، وراءه الفلسفة ألن والفني؛ الثقايف التخلف أسباب أحد

الذكور. من األعىل والجنس األعىل الطبقة فكر فيها
املتجسدة لألشياء، األحادية الذكورية الرؤية هذه هو اليوم والفن الثقافة يف يحدث ما
األصويل التيار (عند املرأة جسد تغطية أو الحداثي)، التيار (عند املرأة جسد تعرية يف
بًا. ُمحجَّ أو عاريًا جسدها عىل الرتكيز أجل من وعقلها املرأة روح يقتل كالهما الديني)،

الثقافة عورات نعرف حتى تعرية إىل حاجة يف كالهما والفن، بالثقافة ضارٌّ كالهما
نعالجها. وكيف السائدة
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التناقضات هذه إدراك عىل قادرة جديدة نقدية رًؤى تقديم هو العالج خطوات أوىل
رغم بينهما التشابه وكشف األصويل، الديني والتيار الحداثة تيار يف السلبيات وكشف

االختالف.
قدًرا نالت التي بالدنا يف فاملرأة موجودة؛ غري أو نادرة قليلة املغايرة الرؤى هذه أن إال
جديدة؛ فلسفة تقدم أن قادرة تعد لم للفن، ورؤيته الرجل فلسفة تبنَّت قد التعليم من

نادرة. حاالت يف إال جديًدا فنٍّا وبالتايل
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السياسة1 مواجهة الفنيف

الدراسات (كلية لندن جامعة يف الكبرية القاعة تمأل واإلنجليزية العربية الوجوه مئات
بأرواحهم هربوا أخرى)، عربية بالد (ومن فلسطني من ونساء رجال واألفريقية)، الرشقية
يف كهوًال. الشباب وأصبح وأنجبوا، األطفال كرب األم. أو العجوز األب تاركني وأطفالهم،
عيونهم تخرج، ال املرشوخ كالصوت الصدر يف ة بحَّ تسقط، لم ودموع موِجع حنني قلوبهم
يغنيه القديم الفلسطيني واللحن املأساة، دت تجسَّ املرسح خشبة فوق تحدق. مرفوعة
قبَل يغنُّونها حيفا يف األطفال كان شعبية أغنية التاريخ. بعبق الجو يمأل البكري، محمد

طفًال. املؤلف كان حني ٤٨ عام
اللحن مع غنائهم بصوت القاعة تدوِّي َقْلب. َظْهر عن األغنية يحفظون زالوا ال
كهول وأنهم حيفا، يف وليسوا لندن يف أنهم يكتشفون فجأة، الصمت يدب ثُمَّ الراقص،
تعانق قلب وخفقة األنفاس، إال فيه أسمع ال الصمت، داخل الصمت يدب أطفاًال. وليسوا
الهواء، ورائحة الطفولة وذكريات القديم والبيت الوطن يف الغائب األب أو األم كأنه الصمت

الشجرة. جذع عىل املحفور واالسم
وينهزم ويتفاءل، يتشاءم املتشائل، النحس ابن سعيد الحكاية: بكري محمد ويبدأ
وأبًدا مكانه، يرتك ال أبًدا لكنه ويحزن، ويفرح ويضعف، ويلد، ويتزوج، ويحب وينترص،

أزمته. قمة يف نفسه عىل حتى الضحك عن يكفُّ ال

٢٤ / ٩ / ١٩٨٧م. ص١١، األهرام، جريدة 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

ضحك وإذا اآلخرين، عىل يُضِحكنا أن قبل أنفسنا عىل يُضحكنا أنه الفن يف ما أجمل
كنت أعدائه. مواجهة يف جديدة قوة اكتسب نفسه، من الخوف فارقه نفسه عىل اإلنسان
يف حتى باإلنسان، وإعجاب جديدة شجاعة فيه بصوت الضحك يرنُّ حويل ومن أجلس

سقوطه. لحظة
غريُه. كتبه جديًدا كالًما يسمع كأنما اآلخر هو يضحك جالًسا املؤلف جواري، وإىل
املؤلف دهشة اتساعهما ويف متسعتان، الكبريتان وعيناه مرفوع، األسمر العريض وجهه
والفرح األكفتصفق، مئات األكف، ارتفاع املؤلفلحظة بعيون املمثل عيون وتلتقي بعمله.

السياسة. أكاذيب عىل الفن انتصار يلمع، العيون يف
عن (١٠ / ٩ / ١٩٨٧م) املرسحية ألشهد لندن يف العربي النادي من الدعوة جاءتني
… واحد وممثل يتغري ال واحد مشهد حبيبي»، «إميل الفلسطيني للمؤلف «املتشائل» رواية
بكري محمد «حناك»، جافرا كوستا فيلم يف الدور لعب الفلسطيني الشاب بكري، محمد

السينمائي. املمثل بكري» «محمد عىل كثريًا يتفوق املرسحي املمثل
كالكنبة رسير من إال خالية مرسح خشبة فوق يتحرك وهو فيه نحدق ساعتان
األدوار، معه تتبادل حية كائنات إىل األشياء هذه تحولت طويلة. خشبية يد لها رز ومقشة

الرسير. تشاركه الحبيبة زوجته أصبحت املقشة يد
اإلنسان عاشها األزمة، وراء األزمة أماَمنا يعيش كان يمثل، بكري محمد يكن لم
يستطيع ال جيل، بعد جيًال وحيٍّا موجوًدا الوطن يف وظل يهرب، لم البسيط، الفلسطيني

الوجود. من إزالته االحتالل
عن شيئًا نعرف نكاد ال لكننا فلسطني، خارج الفلسطينيني عن الكثري نعرف إننا
الظروف اضطرته الذي الفقري اإلنسان هذا وخاصًة املحتلة، فلسطني داخل الفلسطينيني

العدو. أختام عليها ُهوية بطاقة يحمل وأن االحتالل حكم تحت يعمل أن
مع العربية الفلسطينية بُهويته االحتفاظ البسيط الريفي اإلنسان هذا استطاع كيف

العدو؟ بُهوية جيبه يف احتفاظه
النحس؟» ابن «سعيد وهو اليأس يعرفون ال ثوَّاًرا أطفاًال يلد أن استطاع كيف

فرًحا. والحزن قوًة، والضعف أمًال، اليأس انقلب حتى التناقض وأضحكنا
معي. لتعانقهما تمتد األذرع ومئات مًعا، واملؤلف املمثل عانقُت املرسحية نهاية ويف
كاملبنى عريض مربع كهل واملؤلف الفتية، املعتدلة كالشجرة نحيل طويل شاب املمثل

املتني. القديم
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ال فلماذا بالقضية، ويُذكِّر الحِميَّة يوقظ بديع، فني عمل هذا حبيبي»: «إلميل وقلت
جواَز أحمل فأنا مشكلة؛ هناك لكن الدعوة، تلقينا إذا نأتي نحن قال: مرص؟ يف تعرضونه

إرسائيليٍّا. سفٍر
ولكن ُهوية، بطاقة من جيبك يف تحمل ماذا ليست والعربة عربي، فلسطيني لكنك قلت:
وظل االحتالل، رغم أرضه فوق ظل الذي الفلسطيني إن وطنك. أجل من تفعل ماذا العربة
الفلسطينيني جميع أن لو الخارج. إىل فر الذي الفلسطيني من أقوى الداخل، من يقاوم

احتالل. هناك كان ملا وأرضهم ديارهم يف بقوا
األوان آن لقد مرص؟ إىل املتشائل ومرسحية بكري ومحمد حبيبي إميل ندعو ال ملاذا

بشجاعة. السيايس دوره الصادق الفن يلعب ألن
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األديب1 والنقد املرأة

خاصة ليست ظاهرة هذه ألعمالها، النقاد بعض تجاهل من األديبة أو الكاتبة املرأة تعاني
من أكثر املجتمعات بعض يف واضحًة تبدو عاملية، ظاهرة ولكنها بالدنا، يف العربية باملرأة

السائدة. واألخالقية االجتماعية والقيم واألرسة، املجتمع يف املرأة وضع حسب غريها
لدور نظرته عن تختلف الحياة يف املرأة لدور املجتمع نظرة أن ننكر أن يمكن ال
دور هو الحياة يف األسايس املرأة دور زال ال تطوًرا الصناعية املجتمعات أكثر ففي الرجل؛
الخدمة دور هو األرسة، عىل والحفاظ األطفال لرعاية البيت داخل الدور أي واألم، الزوجة
املجتمُع يشجع وقد ذلك. غري إىل ونظافة وملبس مأكل من األرسة أفراد حاجات وتلبية
املدرسة أو املستشفى أو املصنع أو الحقل يف إليها، احتاج إذا البيت خارج العمل عىل املرأَة

الخارج. يف عملها عن يستغني حني البيت إىل يعيدها ثُمَّ الحرب، أو
أكثر البيت خارج أو داخل للخدمة أداة أنها املرأة إىل العامة النظرة فإن هذا وعىل

فلسفًة. أو أدبًا أو فكًرا ويبدع يُفكِّر خالق عقل لها إنسانة منها
رواية أو قصة شكل عىل املجتمع عىل وفرضته اإلبداع هذا املرأة مارست أْن حدث وإذا
باستخفاف، إليها يُنَظر أو النقاد، ناحية من تُهَمل قد أعمالها فإن شعر، أو مرسح أو
املحظورات بعض أو أحد األدبي إبداعها يف ت ومسَّ تجرأت ما إذا وقسوة بشدة تُنَقد أو

الجنس. أو الدين أو بالسياسة تتعلق التي األساسية

.٤٦٤ العدد ١٩٨٧م، يونيو لندن، هنا 1
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الهامة النواحي تلك يمس أن دون قيمة ذا شيئًا يكتب أن خالق إنسان ألي يمكن وهل
واجتماعية فكرية وحريات بحقوٍق عامة بصفة الرجل يتمتع والخاصة؟ العامة حياتنا يف
يحظى أن األديب للكاتب يمكن وبالتايل املرأة؛ من أكثر ودينية واقتصادية وسياسية
شجاعة لديه أو شجاع بأنه األديب هذا ويوصف جديد، أدبي عمل عىل النقاد بإعجاب
أو بالبجاحة وأحيانًا الشجاعة، بدل بالجرأة تُوَصف أن فيمكن األديبة الكاتبة ا أمَّ أدبية،
الصفات ومن الرجل، حياء من أكثر يكون أن بد ال املرأة حياء أن فاملفروض الحياء؛ عدم
يف إيجابية صفة فهي املغمضة القطة صفة ا أمَّ العينني، ُمغَمض يكون أن للرجل السلبية

املرأة.
العامة والرصاعات الحياة يف التناقضات عن عينيها الخالقة األديبة تغمض إذن كيف
أليست األدبي؟ اإلبداع عىل القدرة هي ما أو األدب؟ هو وما وخارجه؟ بيتها داخل والخاصة
إىل القديم وتغيري والرصاعات املحظورات وكشف التناقضات رؤية عىل القدرة تلك هي

أفضل. جديد
التفكري يخىش وال بنشاط يعمل متفتح وعقل مفتوحة عني إىل القدرة هذه تحتاج أال

املقدسات؟ يف حتى
فالنظرة عقلها؛ من أكثر بجسمها تهتم يجعلها املفروضعليها دورها أن املرأة مشكلة
السائدة الدينية القيم بعض حسب يُغطَّى جسد الرجل، يمتلكه جسد أنها عنها السائدة
وإنتاج األزياء موضة وتغري االستهالك احتياجات ليلبَي يُعرَّى جسد أو العربية، بالدنا يف
هو واحد، فاملعنى تعرَّت أو تغطَّت وسواء وتجميل. زينة مساحيق من الرأسمالية املصانع

فقط. جسم أنها
من العاديني الناس وعقول قلوب يف يؤثر بالفعل، بارًزا أدبيٍّا عمًال املرأة تُنتج وقد
يُطبِّقون بل الناس، يف تأثريه بدرجة األدبي اإلنتاج عىل يحكمون ال النقاد لكن القراء،
الخالق األدبي العمل إىل ينظرون ال إنهم عقيمة، مهنية أو أكاديمية شبه مقاييس عليه
الخاصة صفاته له مستقل ككائن والتقييم اإلعجاب وينال ككل إليه يُنَظر حي ككائن
تصنيفه ويحاولون عليه النقد يف نظرياتهم بتطبيق ينشغلون لكنهم وجماله، وميزاته
ترشيح أجل من الحي الطفل يقتل كمن بذلك ويصبحون درسوها، التي املدارس حسب

وحيويته. وحياته به الخاص جماله يفقد وبالطبع جسده،
مجرد وليس ُمبدعة خالقة عملية أنه عىل النقد مع يتعامل من النقاد من قليًال إن
يتعرفوا ولم بعُد يتفقوا لم رجال النقاد معظم وإن األدبي. العمل عىل مقاييسمعينة تطبيق
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األدبي والنقد املرأة

عن تختلف تجِربتها ألن وإنما امرأة، ألنها ليس األديبة، املرأة عند الخالقة القدرة عىل بعُد
االختالف هذا يختلف، األدبي تعبريها فإن وبالتايل يختلف؛ أيًضا وتاريخها الرجل، تجِربة
املرأة إنتاج أن أو يُفكِّر والرجل تحس املرأة بأن السائدة التقليدية الفكرة إىل يرجع ال
والرجل ذاتية املرأة وأن عقلها، من أكثر وأحاسيسها عواطفها عىل أساًسا يعتمد األدبي

موضوعي.
الرجال، عن النساء بنية واختالف الحياة يف األدوار اختالف إىل يرجع االختالف لكن
وليسألسباب وتاريخية وسياسية اجتماعية ظروف إىل ترجع وكلها االهتمامات. واختالف

طبيعية. أو بيولوجية
املرأة تبدأ أن هو النساء من األديبات إلنتاج النقاد إهمال ملشكلة األسايس والحل
اإلنتاج فهم عىل القادرات الناقدات لدينا ليصبح األدبي؛ النقد مجال خوض يف قة الخالَّ

والنقد. التقييم من حقه وإعطائه للنساء األدبي
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احليوية1 الرضورة

عيلَّ، نفسها فرضت التي اللحظة منذ الكاتبة، أو نفسه عىل الكاتب يطرحه السؤال هذا
الكاتبة أو الكاتب يشعر تحدث لم إذا طبيعي، يشء أنها بمعنى التنفس؛ مثل عندي إنها
حياته، ومن الكاتب من حقيقيٍّا جزءًا تكون التي الكتابة أعني النفيس؛ االختناق من بنوع
سبب ألي أو الكتابة ملهنة االنتماء أو الشهرة أو الثراء أجل من يكتب فال عنه، تنفصل ال

نفسها. الكاتبة أو نفسه للكاتب الحيوية بالرضورة يتصل ال آخر
… األوىل النقطة هي هذه

رغبة عن بالرضورة تعرب فهي الشكل، بهذا الكتابة تكون حينما الثانية: النقطة
وثقافيٍّا واقتصاديٍّا واجتماعيٍّا سياسيٍّا األفضل، إىل املجتمع تغيري يف الكاتب أو الكاتبة
يحارب الذي كالسيف القلم ويصبح الفدائي، العمل مثل الكتابة وتصبح وأخالقيٍّا، وتربويٍّا

املختلفة. القهر أشكال أو املوت أو السجن إىل الكتابة تدفعه وقد اإلنسان، به
— مجتمعه وآالم بآمال الحميم وارتباطه ووعيه، وصدقه فنه بحكم — دائًما والكاتب
الحرية مثل الكربى الوطنية للقضايا التصدي من له مهرب وال والتقدم، بالجديد مرتبط
التي املتخلفة للقوى يًا تحدِّ وتَُعدُّ والكاتبة الكاتب تؤرِّق األمور هذه كل ألن املساواة؛ وعدم

القديم. عىل تحافظ
أكتب. لهذا

يقبله ما ألن تتضاعف؛ أواجهها التي والتحديات املشاكل فإن وامرأة، كاتبة وبصفتي
وعليها كامرأة، إليها ينظر ألنه الكاتبة؛ من نفسه هو يرفضه الكاتب من ويحتمله املجتمع
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

مباحة أمور تناول لها تبيح ال والتي املرأة، عىل املفروضة األخالقية القيم بحدود تلتزم أن
والجنس. والدين السياسة املحرم: الثالوث مثل للرجال؛

وكذلك الدين، يف الرجل كالم من أكثر حساسية يثري فكالمها الدين يف املرأة تكلمت إذا
عىل يرسي وما تكتب، ما تلقي يف حساسية أكثر املجتمع يجعل الجنس ملوضوع تعرضها
أمسك جذورها من التفرقة هذه تسقط وحتى السياسة. عىل أيًضا يرسي والجنس الدين

وأكتب. القلم

76



املرأة
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املرصية1 املرأة حترير قضية

بكتاب وانتهت بدأت قد املرصية املرأة تحرير قضية أن بالدنا يف الرجال بعض يتصور
القرون يف أنفسهن لتحرير املرصيات النساء جهود يتجاهلون بهذا وهم أمني، قاسم
قراءة إعادة إن هذا. يومنا وحتى األبوي) الطبقي النظام (أو العبودية نشوء من السابقة
ضد والنسائية الشعبية الثورات يف دوًرا القديمة املرصية املرأة لعبت كيف توضح التاريخ
واملرصيات املرصيون حرق وقد والعائلة. الدولة يف للحاكم املطلقة والسلطة الفراعنة بطش
والفقراء األغنياء بني الفرص بتكافؤ وناَدْوا امليالد)، قبل ٢٤٢٠ (عام ذاته امللكي القَرص
جهود تجاهلوا قد الحاكمة للسلطة املتحيزين الرجال املؤرخني أن إال والرجال، النساء وبني

«منف». ثورة باسم ُعِرَفت التي الثورة هذه يف النساء
ثُمَّ أخرى. مرة بسطوته الفرعوني الحكم وعاد فرتة، بعد الثورة هذه أُجهضت وقد
وجاءت امليالد)، قبل ١٢٦٠ (عام والرجال النساء يقودها الثانية الشعبية الثورة قامت
القضاء وتم املسلوبة، حقوقها املرصية للمرأة أعاد الذي الرودو) (ونظام العارشة األرسة
الثورة هذه أن إال الرجل، مع والخاصة العامة الحقوق يف املرأة وتساوت ي، الترسِّ نظام عىل
النساء من ينزع امليالد)، قبل ١٠٩٤ (عام الفرعوني والبطش اإلقطاع نظام وعاد فشلت
الشعب ثار ثُمَّ والكهنوتية. والنسب الطالق حق فقط للرجال وأصبح حقوقهم، والفالحني
بعَض والنساءُ الفقراءُ واسرتد امليالد) قبل ٦٦٣ (عام ثالثة مرة ورجاًال نساءً املرصي

املسلوبة. حقوقهم
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

مرص يف دورهن تجاهل تم ما بمثل القديمة مرص يف النساء دور تجاهل تم لقد
الرشائح ويحتقرون السلطة، إىل يتطلعون رجال التاريخ يكتبون الذين معظم ألن الحديثة؛

النساء. ومنهم املجتمع يف والضعيفة الفقرية
املرأة تحرير قضية إن قائلني بالدنا يف الرجال بعض يكتب حني كثريًا أُْدَهش ال لهذا
املرأة؛ قضية يتناول جديد كتاب إىل حاجة يف وأنا أمني. قاسم بكتاب وانتهت بدأت املرصية
املرأة جهود من عاًما تسعني يتجاهلون بذلك إنهم الجديدة. واأللفية الجديد القرن لندخل

أمني. قاسم ظهور عىل السابقة القرون يف وجهودها العرشين القرن خالل املرصية
ومقروءة معروفة فهي املاضية؛ العقود خالل التحريرية النساء لكتابات أتعرض لن
ودرية نرباوي وسيزا شعراوي هدى مثيالت من العربي والعالم مرص يف واسع نطاق عىل
منذ املرصية املرأة لتحرير النضال يف شاركن الالئي الكاتبات بعض سأذكر لكني شفيق،
فواز، زينب بعدها وجاءت التيمورية، عائشة الكاتبة النساء هؤالء ومن القرن، هذا بداية
شاركت فقد (١٨٨٦–١٩١٨م) البادية باحثة باسم اشتهرت التي ناصف حفني ملك ا أمَّ
تكملة آراؤها وأصبحت أمني، لقاسم معارصة وكانت املرأة، لتحرير الكتابة يف القوي بقلمها
اعتربت ألنها أمني؛ وقاسم الطهطاوي من ًما تقدُّ أكثر كانت لكنها الطهطاوي، رفاعة لدور
تحريًرا. الطهطاوي أفكار اعترب فقد أمني قاسم ا أمَّ فحسب، إصالًحا الطهطاوي دعوة

من وغريها ناصف حفني ملك توارت حني عىل التاريخ يف أمني قاسم اشتهر فلماذا
النسائية الكتابات تجاهل هذا) يومنا (حتى يتم ملاذا أمني؟! قاسم من ًما تقدُّ األكثر الكاتبات
عوامل هناك أخرى؟! كتابات أي من أكثر املرصية املرأة تقدم يف دوًرا لعبت التي التحريرية

الظاهرة: هذه تفسري يف دوًرا تلعب متعددة

محليٍّا املهمة والسياسية االجتماعية القضايا من املرأة تحرير قضية أصبحت (١)
ثمنًا دفعن الالئي النساء لهؤالء بالنسبة كانت كما محرَّمة أو شائكة تعد لم ودوليٍّا.
املادي)، أو (األدبي الربيق ذات القضايا من تكون ربما بل املرأة، قضية أجل من غاليًا
الصاعدة. املوجات ركوب تعوَّدوا الذين الرجال بعض الصاعدة املوجة هذه يركب ال فلماذا
غريها؛ قبل يخصها الذي املجال كان وإن مجال، أي من املرأة طرد ا جدٍّ السهل من (٢)
عىل يستويلَ أن ويمكنه واجتماعيٍّا، واقتصاديٍّا سياسيٍّا األقوى هو يزال ال الرجل إن حيث

أخرى. أشياء من عليه يستويل ما ضمن أيًضا املرأة قضية
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املرصية املرأة تحرير قضية

لذلك تخصها؛ التي املجاالت يف حتى للمرأة الرجل بقيادة االعرتاف السهل من (٣)
محله ليحل آخر رجل يأتَي حتى املرأة تحرير لحركة قائًدا أمني قاسم يظل أن يريدون

رجل. وراء رجل الرتكة ويتوارث
زمالءهم ينافسوا أن عن يخصقضيتها فيما املرأة منافسة بعضالرجال عىل يسهل (٤)

نظرهم). (يف أهمية األكثر السياسية القضايا يف الذكور
لجهود تجاهًال ليسفقط أمني قاسم عند النسائي الفكر أو النسائية الحركة تجميد (٥)

املتقدم. وفكرها النسائية الحركة مسرية إليقاف محاولة بل املجال، هذا يف النساء
يتحدث الذي (كالزوج املرأة باسم املتحدثني هم يكونوا أن الرجال هؤالء يحاول (٦)

نفسها. عن التعبري يف منها أقدر أنهم يتصورون إنهم زوجته)، عن نيابًة
للنساء. بالنسبة األقل عىل أو املجتمع يف مكانتهم عن التنازل الرجال هؤالء يريد ال (٧)
أنها ذلك معنى ألن ومكانتهم؛ مصالحهم يهدد املرأة تحرير لقضية النساء تصدي إن

الحياة. من كثرية جوانب يف املبادرة ستأخذ
أنفسهن، النساء بجهود إال أساًسا يتحقق لن النساء تحرير إن العملية، الناحية من (٨)
وسياسية فكرية أساسية كقًوى رضوري النساء وجود فإن الرجال، بعض ساعدهن وإن

واجتماعية.

بجهودها. إال التحرر يمكنها لن املجتمع يف مقهورة فئة أي أن املعروف من
النساء مشاركة مدى هو املرصية املرأة مسرية تخلف أو تقدم ملدى األول املقياس إن
هذا يزداد املشاركة. هذه ألهمية إدراكهن ومدى أنفسهن، لتحرير املسرية هذه يف املرصيات
والنشاط املختلفة، املهن يف واملشاركة بأجر، والعمل للتعليم النساء خروج بازدياد اإلدراك
اتخاذ وممارسة املختلفة، املستويات يف املسئوليات وتحمل والثقايف، واالقتصادي السيايس
العلمية والبحوث واإلعالم والكتابة واألدب الفكر يف واملشاركة والعائلة، الدولة يف القرارات

إلخ. … واالجتماعية
التحريرية، املرأة مسرية تخلف أو تقدم ملدى متنوعة ومؤرشات عديدة جوانب هناك
أحد النيابية املجالس أو الربملان يف النساء عدد أن شك ال النيابي، التمثيل فقط وليس
عالقة ال نساء الربملان تدخل قد إذ األحيان؛ من كثري يف ُمضلًِّال يكون قد أنه إال املؤرشات،
العالم، برملانات من كثري يف يحدث هو كما ضدها، يعملن قد بل املرأة، تحرير بقضية لهن
مصالح ضد قرارات وتُصدر الوزراء رئيسة أو سيايس لحزب رئيسة املرأة تصبح قد بل
من الكثري عهدها يف النساء فقدت إذ إنجلرتا؛ يف تاترش مارجريت مع حدث كما النساء،

السنني. عرب املكتسبة حقوقهن
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

حني عىل املرأة، تهم التي القوانني مناقشة عند بالدنا يف الربملان عضوات صمتت وكم
املنظمات أو الشعبية أو األهلية النسائية الجمعيات يف الربملان خارج النساء أصوات ارتفعت

الحكومية. غري
النسائية الحركة تزال وال الفهم، من مزيد إىل حاجة يف املرأة تحرير قضية تزال وال

السواء. والحارضعىل املايض يف املتعددة جوانبها عن الكشف إىل حاجة يف املرصية
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القادم1 القرن يف املرأة فلسفة

أو واملرأة، املطبخ بني ربطنا لو واملرأة، الفلسفة بني نربط حني الناس بعض يندهش ربما
الفطرة؛ أو األنثوية الطبيعة مع يتمىش طبيعيٍّا نظرهم يف ذلك كان واملرأة، اليوم طبق بني

«البيولوجي». أو الطبيعي القانون أو اإللهي القانون هي «الفطرة» يقولون
املرأة هي القديمة الحضارات يف الفلسفة بدأ الذي أن لنا يثبت البرشي التاريخ أن إال
أو الصني، أو الهند أو فلسطني أو العراق أو اليونان أو القديمة مرص يف سواء النساء، أو

أوروبا. أو آسيا أو أفريقيا يف القديم العالم يف بقعة أية
الفكر أن تؤكد حقائق عن األخرية السنني يف اإلنسان) (علم األنثروبولوجي علم كشف
املرأة عقل ألن ليس القديمات، النساء اكتشاف من كلها والعلم والدين واللغة والفلسفة
الرجل ألن ولكن ذلك)، إثبات النساء بعض تحاول (كما أرقى األنثوي الجنس أو أذكى
النساء تفرغت حني عىل الغابات، أو الصحراء يف الحيوانات وقتل بالصيد انشغل البُدائي
تكنولوجيا أي الطهي؛ وأدوات اليومية للحياة املطلوبة الطعام ومواد الزراعة الكتشاف

والنمو. والصحة الحياة
والتدمري. القتل بتكنولوجيا انشغلوا فقد الرجال ا أمَّ

واإلناث، الذكور بني للعمل التقسيم هذا يف البيولوجيا قانون أو الهرمونات تدخل لم
العبودية. عصور يف نشئوا الذين والفالسفة العلماء بعض تصور كما

.(٦٥) (٣٦٨٦) ١ / ٢ / ١٩٩٩م، اليوسف، روز 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

وادي يف الزراعية املرصية الحضارة أمهات هن القديمات املرصيات النساء كانت
نوت، السماء بإلهة إليهن ُرمز تاريخنا، يف معروفة كثرية أسماءٌ منهن واشتهرت النيل،

سخمت. الطب وإله معات، العدل وإله إيزيس، الحكمة وإلهة
علم ي ُسمِّ لذلك الفلسفة؛ أم هي «صوفيا» اسمها امرأة كانت القديم اليونان ويف
األم صويف» «محب هو الفيلسوف أن أي صويف»؛ «محب وتعني «فيلوصويف»، الفلسفة

اليونانية. للفلسفة الكربى
لقد القادم؟ القرن يف واملرأة الفلسفة بني نربط حني الناس بعض يندهش إذن ملاذا
مقاومة «قرن اعتُرب فقد العرشون القرن ا أمَّ االستعمار»، «قرن عرش التاسع القرن اعتُرب
يف شاركت التي النسائية الحركة ومنها الشعبية، التحرير حركات قرن أو االستعمار»،
مرص يف العربية، بالدنا فيها بما العالم بالد من كبري عدد يف االستعمارية القوى رضب
والصومال واملغرب وليبيا وتونس واليمن والسودان ولبنان وسوريا والعراق والجزائر

وغريها.
وجاءت الغرب يف نشأت غربية، فكرة املرأة» «تحرير فكرة أن بعضالناسيتصورون
مرص يف بدأت املرأة» «تحرير فكرة أن حني يف … الحضاري الغزو أو التقليد بحكم إلينا
االحتالل أو الفرعوني الطغيان ضد املقاومة يف العبيد مع النساء شاركت حني القديمة

األجنبي.
كان بل املطبخ، أو للبيت األربعة الجدران أو الحجاب حبيسة املرصية املرأة تكن لم
واالجتماع والقانون والهندسة والفلك الطب يف وعاملات وفيلسوفات مفكرات النساء بني

ْلم. والسِّ والحرب واالقتصاد والسياسة
إال أخرى، وبالد اليونان يف أخواتها نفسها تحرير يف القديمة املرصية املرأة سبقت لقد
االستعماري التاريخ تجاهل ما بمثل ونشاطها املرأة حركة تجاهل قد العبودي التاريخ أن

ونشاطها. الشعوب حركة الحديث
الحاكمة، الطبقات من والرجال وامللوك األباطرة حركة عىل مقصوًرا التاريخ أصبح

العالم. بالد جميع يف والشباب والرجال النساء من املاليني حركة واختفت
الصحف املساحاتيف يُفرد الذي واإلعالمي التاريخي الفكر نعيشهذا نحن اليوم حتى
األمرية أخبار احتلت لقد واألمريات. واألمراء امللوك عن التافهة الحكايات لرسد والشاشة
من اآلالف قتل عىل طغت ضخمة إعالمية مساحات كلينتون) (عشيقة مونيكا أو ديانا

الباطشة. املحلية والحكومات الجديد باالستعمار دوليٍّا املقهورة الشعوب
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القادم القرن يف املرأة فلسفة

اإلعالمي االهتمام من تنال الحكام أحد أو األمريات إلحدى واحدة جنسية عالقة إن
«نووية» أو «ليزر» … الحديثة بالقنابل بأكمله شعب تدمري يناله ما أضعاف والتاريخي

«كروز». أو توماهوك» «صواريخ أو
القضايا نعرف نعد فلم املزيف، والتاريخ اإلعالم هذا استهالك عىل تعودنا لقد
الوعي أو الكاذبة، املعرفة من النوع هذا أَدمنَّا لقد … التافهة القضايا من الجوهرية

والهروين. البانجو الشاب يدمن كما الكاذب،
والكنت الشويبسوالكوال نستهلك كما وكلينتون ومونيكا ديانا أخبار نستهلك أصبحنا

مونيكا». «أحب عليها مكتوبًا والتيشريت واملارلبورو
العالم يف النساء بني الوعي تزايد مع القادم القرن يف يستمر لن ذلك كل أن إال
يخص فيما والفلسفة الفكر وتقدم العرشين، القرن خالل املايض دروس من واالستفادة

والرجال. النساء بني العالقة
يف النساء من متزايدة أعداد شاركت العرشين القرن هذا من األخرية السنني خالل
والدين والسياسة واملجتمع املرأة إىل النظر يف وعدًال إنسانية أكثر جديدة فلسفة إقامة

املعرفة. فروع من وغريها والطب والعلم
األفكار من كثرٍي َ خطأ يُثبت أن الحديث العميل النسائي الفكر استطاع الطب يف مثًال

تغيريها. يمكن ال مقدسة شبه كحقائق الطب علم دخلت التي
بسبب تتم اإلخصاب عملية أن وطالبات؛ طلبة ونحن تعلمناها الطب يف فكرة هناك

الساكنة». املرأة «بويضة نحو الذكري» املنَوي «الحيوان حركة
علوم يف سلبيتها أو املرأة بويضة «سكون» عن الخاطئة الفكرة هذه سادت لقد
نظريته يف «أرسطو» الفكرة هذه ردد لقد أيًضا. النفس وعلم والبيولوجيا والفلسفة الطب
فيها تدب ال الحياة»، من فارغ «وعاء أو ميت» «كائن املرأة بويضة إن وقال: الفلسفية
فرويد سيجموند وأقام «السبريماتوزون». الذكري املنوي الحيوان «حركة» بسبب إال الحياة

الرجل. وإيجابية املرأة سلبية عىل النفسية نظريته
الرجال) (وبعض العالم يف النساء أجرتها التي الجديدة العلمية البحوث أن إال
نحو تتحرك هي بل سلبية، وليست ساكنة ليست املرأة بويضة أن عن كشفت قد
وهكذا للبويضة. الحركة هذه دون تتم أن يمكن ال اإلخصاب عملية وأن السبريماتوزون،
حركة عىل تقوم اإلخصاب عملية وأصبحت البرش، يف اإلخصاب عن العلمية املفاهيم تغريت
واندماج لقاء إنه البعض، بعضهما تجاه يتحركان إنهما مًعا، والسبريماتوزون البويضة

الجديد. الجنني لتكوين مًعا
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

والسياسية االجتماعية النساء قوة تزايد بسبب الطب علم أو البيولوجيا علم تغري لقد
النظام نشوء منذ الرجال عىل مقصورة كانت التي والطبية العلمية البحوث يف ومشاركتهن

العبودي. النظام أو الطبقي الذكوري
والدين واألدب واللغة التاريخ علم وإىل الفلسفة علم إىل النظرة أيًضا تغريت كما
وعقولهن الرجال تجاِرب إىل تجِربتهن وإضافة النسائية املشاركة تزايد بسبب واالقتصاد؛

الرجال. عقول إىل
كاملة إنسانة إىل به مفعول سلبي ساكن يشء من املرأة إىل النظرة تغريت لقد
الطب علم ُصلب إىل السياسية الفكرة هذه وامتدت واإليجابية، والنشاط والحركة األهلية
اغتصابه يمكن سلبي ساكن يشء من الطبيعة إىل النظرة تغريت كما والبيولوجي.
واألرض؛ والهواء والشجر والحيوان النبات يشمل عضويحي كائن إىل وتشويهه واستغالله
املرأة مع التعامل وأيًضا باحرتام معها والتعامل البيئة عىل الحفاظ فكرة نشأت هنا ومن

باحرتام.
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زيادة1 ومي عنشهرزاد

أوفياء غري وأصدقاء حرة امرأة

إعداد يف يساعدها هانم، زينب بلقب الناس أمام يناديها كبريًا، احرتاًما أمي يحرتم أبي كان
مضطجع وهو تسقيه أو تخدمه أن منها ينتظر وال بنفسه، مالبسه يرتب الطعام، مائدة
سخريتنا مثار شهريار كان شهريار. امللك مثل ينام حتى بالحكايات تسليه أو الرسير، يف
ا أمَّ الحكايات، عىل االعتماد دون وحَدنا ننام ألننا طفولة ِمنَّا أكثر فهو أطفال؛ ونحن
زوجها تلهية إال يشغلها يشء وال عمل بال كانت ألنها باحرتامنا؛ أيًضا تحَظ فلم شهرزاد

واإلماء. الجواري مثل بالحكايات
الرسير يف يضطجع أحيانًا الصغريات، أخواتي عىل السيطرة يحاول األكرب أخي وكان
أن عليه ويفرض ينهره، كان أبي لكن تسقيه، أن أختي من ويطلب شهريار امللك مثل

نفسه. ويسقَي ينهَض
مديح من عنها قرأت ما كل رغم الحياة، يف األعىل َمثَيل شهرزاد تكن لم أدركنا؛ هكذا
اك سفَّ من شهريار تحوِّل أن عىل والحيلة باملكر وقدرتها وأمومتها، أنوثتها، عىل وثناء
يذمُّ أبي سمعت ربما والحيلة، املكر وسائل أحرتم لم طفولتي منذ متحرض. إنسان إىل للدماء
«املنافقون»، «املخاِدعون»، «املداِهنون»، عنهم: يقول والحيلة، الدهاء وأصحاب املاكرين

.(٣٧٠) ٢١ / ٥/ ١٩٩٩م :١٥ من اليوسف، روز 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

بشجاعة املشاكل تواجه كانت بل وحيلة، مكر ذات أمي تكن ولم واملاكرات». «املاكرون
املراوغة. أو االلتواء إىل حاجة دون وباملنطق ووضوح،

شهريار، عن أقرأ لم لكني شهريار، روََّضت وكيف شهرزاد، عن الكثري قرأت لقد
يشاء، كما ليقتل الحرية بهذه حظي ملاذا أو الدماء، لسفك املطلقة السلطة بهذه تمتع وملاذا
الحرية إن والفوىض؛ الحرية بني كبري فالفرق يشاء؟ ما الفوىضليفعل بهذه حظي ملاذا أو
الفوىض لكن اآلخرين، حقوق فيحرتم اإلنسانية، مستوى إىل الحاكم أو امللك ترفع مسئولية
الفوىضذاتها هي شهريار بها حظَي الفوىضالتي هذه والجشع. األنانية درك إىل به تهبط
يومنا وحتى العبودية نشوء منذ الدكتاتوري النظام ظل يف والحكام امللوك بها يحظى التي

املسلية؟! الحكايات بتلك الداء هذا من زوجها تعالج أن شهرزاد استطاعت فهل هذا،
سفك عن كف لقد والعائلة، الدولة يف املطلقة زوجها سلطة من شيئًا شهرزاد تغري لم
دون امُلطاع السيد ظل لقد املْطَلقة؛ السلطة عن يكفَّ لم أنه إال الربيئات، البنات دماء
والعشيقة الجارية دور تلعب له، أسرية شهرزاد زوجته وظلت محاسبة، ودون مناقشة
مريًضا رجًال شهريار كان ينام. حتى كالطفل الحكايات له تحكي واملسلية، والزوجة
تدليًال زادته بل املرض، هذا من زوجته تعالجه لم كالطفل، ُمدلًَّال املطلقة، بالسلطة

الثُّمالة. حتى ذكورته لتشِبع كأنما ذكور ثالثة له وأنجبت
للسيطرة والدهاء املكر يمنحها الذي الجنيس الدافع هو شهرزاد يميز ما أبرز إن
النساء علََّمت أنها والحقيقة اإلنسانية، شهريار علََّمت بأنها الوهم يكمن وهنا الرجل، عىل
والشجاعة باملواجهة وليس واملراوغة، بالخداع الرجال عىل يسيطرون وكيف والدهاء، املكر
الرجل بني العالقة تشكل والتي املتوارثة، العبودية قيم من شيئًا شهرزاد تغري لم واملنطق.
الطبائع إن تقول التي العبودية تؤكد والتي امُلطيع، والعبد امُلطاع السيد بني أو واملرأة،
أو االنفعال محل هي التي املرأة، هي هي واملرأة ومكان، زمان كل يف هي هي البرشية
والكيد، واملكر واملراوغة واملحاورة والكالم الحكاية وحب بالطاعة تتحىل العاطفة، مكان
والحزم، والعلم والجد، الرصامة فيه الفاعل، والزمان العقل هو الرجل، هو هو والرجل

والحرب. والسياسة والدين والفلسفة التفكري إىل وامليل
شهريار، منه خرج الذي ذاته املنبع من خرجت قد شهرزاد قصة يف األفكار أن شك ال
التي ية املضحِّ العذراء األم الطاهر، املالك اثنني، من واحدة املرأة تكون حيث العبودية؛ وهو

أطفاًال. تلد أن دون الجنس تمارس التي الشيطانة أو الذكور، تلد
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زيادة ومي شهرزاد عن

وأرشدته بيده أخذت صالحة امرأة لكن الفاسدة، املرأة هذه ضحية شهريار كان لقد
مجال يف سواء الفاعلة هي فاملرأة التناقض؛ يتضح أيًضا هنا الصحيح. الطريق إىل كاألم

به. املفعول هو والرجل الخري، أو الرش
األنوثة داخل دورها انحرص لقد بيتها، خارج الحياة يف دور لشهرزاد يكن ولم
االجتماعية الحياة يف دور لها يكن ولم الزوج، يحكمها التي األرسة داخل واألمومة
حتى املثالية الصالحة للمرأة نموذًجا شهرزاد أصبحت السبب لهذا العامة؛ والسياسية
لم الالئي النساء من لغريها حدث كما النفيس باملرض أحد عليها يحكم لم هذا. يومنا

زيادة. مي الكاتبة مثيالت من الحياة، يف املشاركة وحاولن يلدن، ولم يتزوجن
العكس، بل بعقلها، مريضة تكن لم نفسيٍّا، مريضة تكن لم زيادة مي أن ثبت لقد
زيادة مي تلعب لم شهرزاد، مثل تكن لم أنها إال نادرة، عقلية بموهبة تتمتع كانت
عىل يزيد الرجال من لعدد األدبي صالونها فتحت بل واحد، لرجل األمومي األنثوي الدور
عرصها يف يكن ألم أيًضا؟ للنساء صالونها زيادة مي تفتح لم ملاذا أدري وال العرشين.
عن قرأت كلما عقيل يف يدور السؤال هذا كان لألدب؟ هاويات األقل عىل أو أديبات نساء
متزوجون عجائز رجال الرجال، لعالم مرسًحا صالونها ظل لقد األدبي. زيادة مي صالون
وكانت الوحيد، الفائز أو األول الفائز يكون أيهم غامضة معركة يف يتباَرْون متزوجني، وغري
األنثوي عطرها يفوح أخرى، امرأة تُنافسها ال الرجال، وسط الوحيدة املرأة هي زيادة مي
الحجاب، وراءَ البيوت يف زوجاتهم تركوا الذكور، الكهول من بحر وسط الغض وشبابها
الزوجية. الحياة وملل الشيخوخة كآبة من النفس عن والرتويح والفرفشة للسهر وانطلقوا
عىل كانت أطفال، وبال زوج بال عاشت حرة، وامرأة مبدعة أديبة زيادة مي كانت
شهريار شهرزاد، دور يشبه األدبي صالونها يف دوًرا لعبت أنها إال الشجاعة، من كبري قدر
املتعطشة املتطلعة الذكورية واآلذان العيون من بحر شهريار، عرشين بل واحًدا يكن لم
خرجوا الزواج، مؤسسة داخل العواطف جدب وعاشوا عاًما، الستني تجاوزوا رجال للحب،
وهي زيادة مي إىل يستمعون الشعر، أو األدب وهم تحت الحب عن يبحثون بيوتهم من
يخلعون كلثوم، أم لسماع يطربون كانوا كما فيطربون الناعم األنثوي بصوتها تتحدث

هللا! هللا ويصفقون: الطرابيش
ضوء أمام يصمد ال هشٌّ حب أنه إال جميعهم، يقع قد أو حبها يف أحدهم يقع وقد

امتحان. أو محنة أية أمام ويسقط النهار،
أُودعت حني ألزمتها، زيادة مي تعرضت حني الهواء يف الرجال هؤالء ر تبخَّ السبب لهذا
زيادة مي تالشت أموالها. عىل لالستيالء األقارب مؤامرة إثر لبنان يف النفيس املستشفى
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

الخروج يف زيادة مي نجحت ثُمَّ باملستشفى، أحدهم يزْرها لم الرجال، هؤالء خيال من
أنها إال جديد، من نَجمها ويتألق املحارضات تلقي وبدأت مرص، إىل وعادت األزمة، من
هكذا وحيدة. وماتت املحنة، وقَت عنها تخلَّْوا الذين بهؤالء تلتقَي أن ورفضت وحيدة، ظلت
العبودي الدور ترفض أن واستطاعت واإلقدام، الشجاعة يف شهرزاد عىل زيادة مي تفوقت
الذكور. من ثالثة تلد أن من أهمية أكثر أدبية ثروة وراءَها ترتك وأن واألمومة، لألنوثة
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وأمي جدتي (1)

وخالتي أمي حياة كانت تكتب، أو تقرأ جدتي تكن لم املايض العرشين القرن بداية يف
صاحب هو الزوج أو األب كان األطفال. ووالدة واملطبخ البيت داخل تنحرص وعماتي
العرشين القرن من األربعينيات يف طفولتي يف واآلخرة. والدنيا واملجتمع العائلة يف السلطة
تزويجي محاولة قاومت االنتحار. عىل ألقدمت املدرسة إىل خروجي لوال باختناق، شعرُت
العالم يف النساء أغلب مثل اليوم ألصبحت أمي مساندة لوال عمري، من العارشة يف وأنا
يف راكدة كيان، وال اسم بال عجوز وجدة، وأم زوجة مجرد أيًضا)، (والغربي العربي

املوت. وأنتظر والرشايني املفاصل تصلب أعاني الفراش
لم غيبة، بعد الوطن إىل ُعدت والعرشين الواحد القرن بنا يحلَّ أن قبل قليلة أيام منذ
النساء حياة يف مثلها شهدت فقد العربية؛ بالدنا يف النساء منها تعاني التي الردة تدهشني
اسم تحت بالدنا يف النساء ترتديه الذي الحجاب يدهشني لم واألوروبيات، األمريكيات
عرص يف واألمريكيات األوروبيات النساء ترتديه آخر حجابًا رأيت فقد اإلسالم؛ أو الدين
املساحيق طبقات من وإنما الديني، كالحجاب القماش من مصنوًعا ليس الحداثة، بعد ما

الجنسية. الجاذبية أو الجمال اسم تحت وجهها املرأة بها تُخفي التي واأللوان
أمريكا أو األوروبية البالد يف تحررن النساء أن يظنون الذين هؤالء مع أختلف لهذا
النساء تكتبه ما عىل نطلع أو فرتة، البالد تلك يف نعيش أن يكفي مشاكل، لديهن يُعد ولم
يحكم الذي النظام أن طاملا البالد، من بلد يف يتحقق لم املرأة تحرير أن ندرَك حتى هناك
بأشكال اليوم حتى واستمر العبودية مع نشأ الذي األبوي الطبقي للنظام امتداد هو العالم

الحديثة. بعد وما الحديثة الرأسمالية أساسها متعددة، وأسماء مختلفة
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بالقلم وأكتب أقرأ وأنني وأمي، جدتي حياة عن تختلف حياتي أن أنكر أن يمكن ال
والدين الثقافة أمور يف السلطة وذوي الرجال وأناقش العالم، بالد يف وأسافر والكمبيوتر،
دفعت ربما يشء. وكل والجنس واألدب والطب والفلسفة والتاريخ واالقتصاد والسياسة
انتزعتها أنني إال الحقوق، هذه عىل الحصول نظري والعامة الخاصة حياتي من باهًظا ثمنًا
يف والروحية والجسمية العقلية جدارتي وإثبات املستمر والعمل والتصميم اإلرادة بقوة
أو اإلنسان قوة أن عاًما الستني تجاوزت أن بعد الحياة يف خربتي من أدركت واحد. كيان
القدرة أخرى بعبارة أو بالروح، بالجسم العقل التحام عىل القدرة هذه من تنبع اإلنسانية
الفلسفة هذه الروح، عن العقل عن الجسم فصل عىل القائمة العبودية الفلسفة مقاومة عىل

لها. سنًدا السماوية وغري السماوية األديان من تجعل والتي اليوم حتى السائدة

الردة (2)

املسيحية السياسية الحركة تصاعد يف واألمريكيات األوروبيات النساء حياة يف الردة تتمثل
اسم تحت والزوج األب لسلطة والخضوع البيت، حظرية إىل املرأة إعادة تحاول التي
تنمو أصبحت سياسية حركات وهي الروحانيات، إىل العودة أو األرسية القيم عىل الحفاظ
وحركات التحريرية النسائية الحركات انهزام بعد العرشين القرن من األخري الثلث يف
لظهور مهدت والتي والعوملة، للرأسمالية املناهضة العمالية التقدمية والحركات الشباب
تهاوت أن وبعد الجديد، االستعماري الرأسمايل الرمح رأس أو كربى كقوة املتحدة الواليات
حائط سقوط وبعد العربية، والبالد الجنوبية وأمريكا وآسيا أفريقيا يف التحريرية القوى
فكرة وتراجع ١٩٩١م، عام الخليج حرب اشتعال ثُمَّ السوفيتي، االتحاد وتهاوي برلني

األوسط. الرشق هو جديًدا اسًما يحمل أصبح الذي العربي العالم أو العربية الوحدة
وبداية العرشين القرن نهاية يف العالم بها يمر التي الردة من جزءًا إال ليس ذلك كل
يف نعيش ألننا واحد؛ آٍن يف وعربية ومحلية عاملية ردة وهي والعرشين، الواحد القرن
من قوتها تستمد واحدة، دولية قوة تحكمه أربعة)، أو عوالم ثالثة (وليس واحد عالم
أفريقيا يف األخرى البالد عن (ونزعه النووي السالح احتكار عىل القائم العسكري التفوق
االقتصادية قوتها وتستمد إرسائيل)، عدا فيما األوسط والرشق الجنوبية وأمريكا وآسيا
بعد ويمكنها السوق، حرية اسم تحت العادلة غري التجارية القوانني سن عىل القدرة من
من باليني ستة أدمغة غسل عىل القادرة واإلعالمية التكنولوجية القدرة تحتكر أن ذلك كل
الحاكمة. القلة أرباح مضاعفة أجل من مصالحهم ضد بأفكار الدوام عىل وإقناعهم البرش
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املحلية الحكومات أغلب تسخري عىل كهذا عاملي نظام ظل يف النساء تتحرر وكيف
الثورة؟! أو التمرد تحاول مجموعة أو فرد أي لرضب

النخبة (3)

األوضاع، لتغيري تنهض حركة أيِّ تدجني الحاكمة القوى استطاعت العربية بالدنا يف
عىل العرشين القرن يشهد غريها. أو شبابية عمالية أو نسائية حركة بني ذلك يف فرق ال
واملغرب وتونس والسودان وسوريا والعراق مرص يف حدث ما منها كثرية، واألمثلة ذلك،
ضعف إىل أدى مما املأزق؛ هذا من نجا واحًدا عربيٍّا بلًدا أن أظن ال وغريها. والصومال
وبعض التاريخ، يف السجالت بعض إال منها يبَق لم بالدنا، يف املتقدمة السياسية الحركات
يخرجون وأحيانًا حياتهم، مذكرات يكتبون بيوتهم يف انعزلوا السبعني، تجاوزوا عجائز
بفكرة مشغولة ثقافية أندية إىل تحولت التي السياسية، األحزاب يف حدث ما عىل يطلُّون
الحكومية غري اإلدارات يشبه ما إىل تحولت أو الهوايات، أو األديان أو الحضارات رصاع

والحقيقة. الواقع يف للحكومة الخاضعة
وتشغل العام، الرأي تقود التي العربية، بالدنا يف املثقفة النخبة أغلب هي هذه
والدولية، العربية املؤتمرات ويف الشكلية، واملعارضة الحكومة صحف يف املساحات
وزير أو الوزراء رئيس أو الدولة رئيس أو امللك مع الصورة يف الظهور عىل يتنافسون
أو معاِرض لقب منهم كل يحمل والعاملية، العربية الجوائز يحتكرون اإلعالم، أو الثقافة

الحداثة. بعد ما لغة من ذلك وغري عوملي، ليربايل أو ماركيس، أو يساري
صور تظهر الرجال، عن كثريًا يختلفن ال بالطبع، نساء عىل املثقفة النخبة تشتمل
آخر؛ حجاب أي من أخطر العقل حجاب أن شك ال حجاب. بدون أو بالحجاب بعضهن
عقل عن يختلف ال عقلها أن رغم متحررة، املرأة بأن ويوحي الصورة، يف يظهر ال ألنه

تخلًُّفا. أكثر يكون وربما جدها)، األصح (أو جدتها

االستهالك (4)

وسائل تروِّجه الذي األمريكي الفكري االستهالك ضحايا العربيات النساء من النماذج هذه
والعرشين، الواحد القرن وبداية القديم القرن نهاية يف الرأسمالية أو عرصالعوملة يف اإلعالم
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أديبة أو صحفية أو الكليات من كلية عميدة أو الجامعة يف أستاذة منهن الواحدة تكون قد
تكون وربما الوزيرات، من وزيرة أو الشورى، مجلس أو الربملان يف عضو أو ذرة عاملة أو
بها فإذا وجهها، عىل الزمن تجاعيد بعض وظهرت الستني تجاوزت قد منهن الواحدة
بعملية أو الحداثة) بعد ما (حجاب املساحيق من كثيفة طبقة تحت التجاعيد إلخفاء ترسع
ثقيل ضخم قرط أذنيها من يتأرجح عاٍل، كعب عىل تتأرجح وتميش الجلد، لشد جراحية
(من األمريكيات النساء تكتبه بما حشوه تم فقد عقلها ا أمَّ عنقها، أو رأسها به ينوء
مصدر هي األمومة أن عن املتصاعدة) املسيحية السياسية الجبهة أو الرأسمالية الليربالية
يؤدِّ لم الرجال ومنافسة العمل إىل النساء خروج وأن الطبيعية، للمرأة الوحيدة السعادة
من وغريها املخدرات وانتشار األبناء وانحراف األرسة وتفكك النساء تعاسة إال يشء إىل

املشاكل.
الحديثة بعد ما األفكار هذه العربية) بالدنا يف (وتوابعه األمريكي اإلعالم يتبنى
أو العلمي املرأة طموح وأن واألرسة، املجتمع إسعاد يف املرأة تحرير حركات فشل عن
محاولة وهذه الشباب، انحراف إىل األرسة، هدم إىل أدَّى قد األدبي أو الفني أو السيايس
ظل يف الفقر وتزايد البطالة إىل أدَّت التي الحقيقية األسباب عىل والتغطية للتمويه إعالمية

واملحلية. العاملية الرأسمالية
أحيانًا يرتدي قد والذي والعربي، العاملي اإلعالمي التمويه هذا عن الكشف تم لقد
تُحاَرص ما كثريًا التحريرية الكتابات هذه أن إال الجديدة، العلمية البحوث أو العلم ثوب
يف السوداء القائمة اسمي دخل لقد الرسمية. غري أو الرسمية الرقابة بواسطة تُمنَع أو
وبداية القرن نهاية يف الرَّمادية القائمة إىل تحولت والتي العرشين، القرن من السبعينيات

الجديد. القرن
الرقابة بانعدام توحي قد ألنها السوداء؛ القائمة من أخطر الرَّمادية القائمة لعل
االستهالك ولعل الصورة، يف يظهر ال قد الذي الحداثة بعد ما حجاب مثل الفكر؛ عىل
متعددة الرشكات منتجات أو األمريكية البضائع استهالك من أخطر العوملة يف الفكري
العقيل التخلف مراحل وأخطر آخر. تخلف أيِّ من خطًرا أشد العقيل التخلف ألن الجنسيات؛
عىل القادرة الجديدة األفكار إنتاج عىل النساء أو الرجال من النخبة عجز هي بالدنا يف
األمريكية النظريات واجرتار اآلخرين، ألفكار االستهالك عىل العربية النخبة تعتمد التغيري.
أو القديمة الدينية أو الروحية النظريات اجرتار أو الحديثة، بعد ما أو الحديثة األوروبية

الرتاث. ى يَُسمَّ ما
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كلمة إن بالدنا. يف الديني السيايس القاموس يف سلبية كلمة وهي البدعة، يعني اإلبداع
يُعرِّض قد ينافسه من واحد، خالق إال الكون يف يوجد ال ألنه خطورة؛ أكثر الفكري «الخلق»
تمتد ولكنها فحسب، القديم القرن تخص ال تهمة وهي الزندقة، لتهمة نفسها) (أو نفسه
فكرة إىل بنا تعود التي الدينية، التيارات تصاعد مع خطورة تزداد بل الجديد، القرن إىل
الجديد. خلق وليس التفسري مجرد هو ودورنا الدينية، الكتب يف وردت كلها املعرفة أن

التغريات قشور (5)

السياسية الحقوق بعض عىل العربية بالدنا يف النساء حصلت العرشين القرن خالل
خارج ويعملن التعليم، إىل خرجن الالئي النساء أعداد تزايدت واالجتماعية. واالقتصادية
أعداد تزايدت كثرية. أحيان يف عنه يقل وقد الرجال، مع أحيانًا يتساوى قد بأجٍر البيت
إىل املتزايدة البطالة أدَّت عليها. واإلنفاق األرسة إعالة عن مسئوالت أصبحن الالئي النساء
عىل اإلنفاق عىل القادرة املرأة حصول وبالتايل اإلنفاق؛ عن العاجزين الرجال عدد تزايد
حق مثل األزواج؛ عىل ِحكًرا كانت التي الحقوق بعض مناقشة أو الجديدة، الحقوق بعض
أو السفر، من زوجته منع يف الزوج حق أو البيت، خارج العمل من زوجته منع يف الزوج

خلعه. أو تطليقه عىل القدرة وعدم معه البقاء عىل زوجته إجبار يف الزوج حق
جوهر أن إال والطالق، بالزواج الخاصة القوانني بعض يف وفرعية جزئية تغريات تمت
بسبب األحيان بعض يف زادت بل تتغري، لم نسائه عىل املطلقة وسلطته الرجال سيادة
املتكررة العربية والهزائم واألديان، الرتاث من تخلًُّفا األجزاء ألكثر الفكري واإلحياء الردة
يف الثقة فقدان إىل أدى مما العرشين؛ القرن خالل واإلرسائيلية االستعمارية الحروب يف
املتضخمة، الُهوية من ستار تحت منها التخلص ومحاولة النقص، عقدة واسترشاء الذات،
اإلناث، ختان أو املرأة حجاب سوى اآلخر عن ليميزها به تتمسك شيئًا تجد ال قد التي
يف تأسلم قد األمريكية، بالجامعة أستاذ وهو املرصية، النخبة من املفكرين أحد إن بل
املسلمة. العربية للمرأة األصلية الُهوية من جزء والحجاب الختان أن وأعلن األخرية السنني
واختالف الُهوية عن اليوم السائدة واألوروبية األمريكية األفكار االتجاه هذا يف يقلد وهو

الجديدة. االسترشاق وموجة الثقافات
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أمريكية نسائية استرشاقية كتابات العرشين القرن من األخرية السنوات يف انترشت
مدينة يف وجودي خالل األخرى. الثقافات احرتام اسم تحت وختانها املرأة حجاب تؤيد
النساء إلحدى مقاًال فرأيت ١٩٩٩م)؛ نوفمرب ٢٥ (يوم الجارديان جريدة فتحت لندن
(هي العرشين القرن من األخري النصف خالل النساء بتحرير ناَديْن الالئي الفيمنيست
األصلية والثقافة الُهوية من كجزء النساء ختان تأييد عىل مقالها يف أكدت جرير)، جريمان
ترددت — ١٩٩٩م عام خالل بالقاهرة ُعقد — العربية املرأة مؤتمر ويف البالد. بعض يف
يف الوطن خارج كنت للمؤتمر. ُدعني الالئي األمريكيات بعضالنساء لسان عىل األفكار هذه
أفكار برزت كم وأدركت األسبوع، ذلك خالل يدور كان بعضما تابعت أنني إال الوقت ذلك
أيًضا الحظت العرب. والرجال النساء عقول عىل وسيطرت املؤتمر، يف األمريكيات النساء
عىل األضواء وتركيز املتقدمة التحريرية العربيات النساء وكتابات أفكار تجاهل تم قد أنه
عن كتبوا الذين الرجال أعمال إبراز تم كما العرب، من وتوابعهم األمريكيات النساء أفكار
الرجل، نظر وجهة من العربية املرأة مشكلة طرحت الكتابات هذه أن رغم املرأة، تحرير
اإلسالمي العربي الخطاب حدود داخل أو الديني، الطبقي األبوي الفكر حبيسة وظلت
اإلصالحات بعض يقدم بل الحقيقية، وأسبابها املشكلة لجوهر يتعرض ال الذي الليربايل
النظرة تغري دون الشخصية، األحوال قانون بنود وبعض التعليم إصالح مثل الجزئية
األرسة وخدمة األمومة هو الحياة يف الرئييس دورها واعتبار وأم، كزوجة املرأة إىل التقليدية
البيت يف للخدمة أدائها تحسني بهدف املرأة تعليم بأهمية الرجال هؤالء نادى وقد البيت. يف

الشاعر: قول حسب األطفال، ورعاية

األع��راق ط��يِّ��َب ش��ع��بً��ا أع��ددَت أع��ددت��ه��ا إذا م��درس��ة األم

أقدام تحت «الجنة عبارة: ويرددون باألم، العربية بالدنا يف الشعراء يتغنى وكم
حقوق أن لنا تؤكد بالدنا يف النساء ألحوال املتعمقة العلمية الدراسة أن إال األمهات»،

سواء. حد عىل اآلخرة والحياة الدنيا الحياة يف ضائعة األمهات
هو األب اسم إال وليس اجتماعية، أو أخالقية قيمة له ليس بالدنا يف األم اسم إن
النساء حركات استطاعت وقد والبنات. لألبناء االجتماعي والوجود الرشف يُعطي الذي
السم وأصبح األطفال، لنسب األبوي االحتكار هذا تكرس أن أخرى بالد يف التحريرية
للنساء، الشخصية الحرية من مزيد إىل باإلضافة األخرى واالجتماعية املدينة الحقوق األم
سياسيٍّا يحكم الذي الطبقي األبوي بالنظام محكومة محدودة ظلت الحقوق هذه لكن
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الحرية من يتجزأ ال جزء والسياسية االقتصادية الحرية أن لنا يؤكد مما واقتصاديٍّا؛
والشخصية. االجتماعية

للمرأة االقتصادية القدرة (6)

مانشيتٍّا األوىل الصفحة يف ألرى ١٩٩٩م ديسمرب ١٥ يوم املرصية الصحف إحدى فتحُت
الرشيعة أحكام يتجاوز أال (برشط الشخصية األحوال لقانون جديد مرشوع عن كبريًا
يف والدينية التنفيذية السلطات وممثيل الحكم رجال من لعدد كبرية وصورة اإلسالمية)،

بالدنا.
بالقرن لالحتفال تستعد مرص يف والناس غيبة بعد الوطن خارج من عائدة كنت
أو القديم بالقرن االحتفال هو كأنما يل بدا يشء كل أن إال والعرشين، الواحد الجديد
األموال وأصحاب النساء، تحكم التي القوانني عون يرشِّ الرجال كان حيث قبله؛ الذي القرن
األُجراء تحكم التي القوانني عون يُرشِّ الذين هم والرأسماليني اإلقطاعيني من واألرايض

والفقراء. والعمال
االجتماعية، الشئون وزيرة لقب تحمل امرأة الصورة يف الرجال هؤالء ضمن كان ربما
هامشية أنها يؤكد مما اسمها؛ بذكر املحرر واكتفى اإلطالق، عىل صورتها تظهر لم أنها إال

الذكور. من الِخَضم هذا وسط لها قرار وال
األحوال قانون عدا فيما دينية وليست مدنية بالدنا يف القوانني جميع أصبحت وقد
قادرة اجتماعية سياسية قوة وجود دون يحدث ال القوانني تغيري ألن وذلك الشخصية؛
النساء تستطع لم اليوم، حتى العربيات للنساء يحدث لم أمر وهذا والتغيري، الضغط عىل

القوانني. تغيري عىل قادرة واعية منظمة سياسية قوة داخل أنفسهن تنظيم بالدنا يف
العربية املرأة تضامن املنظمة داخل العربية النسائية الحركة تجميع حاولنا لقد
السلطات بواسطة بَت ُرضِ الحركة هذه أن إال العرشين، القرن من األخريين الَعقدين خالل
وتعارض سياسيٍّا تقوى الحركة هذه بدأت حني العربية مرصوالبالد يف والدينية السياسية
محاوالت أيًضا بَت ُرضِ كما ١٩٩١م، عام بداية يف الخليج حرب إبَّان األمريكي التدخل

١٩٩٩م. عام خالل املرصي النسائي االتحاد تكوين
وليس واالقتصادية السياسية األنظمة خدمة يف كانت األديان أن عىل التاريخ يدلُّنا
معظم إن السياسية. األنظمة تغري مع تغريات من لألديان حدث ما بدليل العكس؛
حد عىل الجمهوري أو امللكي النظام ظل يف الحكومة تتبع ما عادًة الدينية املؤسسات
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توجيهات حسب القرآنية اآليات تفسري إلعادة املشايخ أو الدين رجال اجتهد وكم سواء،
التي اإلسالمية الرشيعة وهل اإلرث؟! وقانون الزوجات تعدد ومنها الرشعية، املحاكم
مرص تحكم التي اإلسالمية الرشيعة نفسها هي السعودية العربية اململكة أو اليمن تحكم

املغرب؟! أو تونس أو
العذرية وإعادة واإلجهاض االغتصاب مشاكل حول الجدل يدور اليوم مرص ويف
وزواج العريف الزواج ومنها االقتصادية، التغريات فرضتها التي للزواج الجديدة واألشكال

وغريها. املسيار
أصبحن املرصيات النساء من متزايدًة أعداًدا أن هي االقتصادية التغريات هذه أهم
الحقوق بعض أكسبَتْهن العمل هذا عن أجوًرا وينلن البيت، خارج العمل يمارسن

الطاعة. قانون عىل والتمرد الزوج سيطرة رفض ومنها الجديدة، االجتماعية
ودينيٍّا، سياسيٍّا املرأة عىل يسيطر أن االقتصادية قدرته بسبب الرجل استطاع لقد
َل َفضَّ ِبَما النَِّساءِ َعَىل َقوَّاُموَن ﴿الرَِّجاُل تقول: التي القرآنية اآليات قراءة نعيد أن يكفي

.(٣٤ اآلية النساء، (سورة أَْمَواِلِهْم﴾ ِمْن أَنَْفُقوا َوِبَما بَْعٍض َعَىل بَْعَضُهْم هللاُ
منه. أكثر وأحيانًا كالرجل، أرستها وعىل نفسها عىل اإلنفاق عىل قادرة املرأة أصبحت
الرجل واجب كان الذي اإلنفاق عىل الطاعة قانون ارتكز وقد الطاعة، قانون ضعف هكذا

فحسب.
يف األهرام بجريدة (املنشور املرصي الشخصية األحوال لقانون الجديد املرشوع ويف

اآلتي: عىل ٢٠ رقم املادة تنص ص١٣)، ١٩٩٩م، ديسمرب ١٥

وأقامت عليه يرتاَضيا لم فإن الخلع، عىل بينهما فيما يرتاضيَا أن للزوجني
حقوقها عن بالتنازل زوجها وخالعت نفسها، وافتدت بطلبه، دعواها الزوجة

منه. بتطليقها حكمت لها؛ دفعه الذي داق الصَّ عليه وردَّت الرشعية،

اقتصاديٍّا العاجزة املرأة إن أساسحريتها. هي للمرأة االقتصادية املادة هذه أن ندرك
رغم معه تعيش أن بد ال خلعه، أو تطليقها حق تملك ال زوجها نفقة إىل تحتاج التي
جسدها تُقدِّم التي البغيِّ أو العبد مثل كرامتها؛ حساب عىل شهوته تُريض له، بغضها

اإلنفاق. أو املال مقابل للرجل
االستقالل أو االقتصادية القدرة هو السياسية أو واالجتماعية الشخصية رشط إن
الدول عىل يرسي ما بمثل والنساء الرجال األفراد عىل املبدأ هذا ويرسي االقتصادي،
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يف الرجال عىل واعتمادها االقتصادي عجزها يف العربية املرأة أزمة وتتجسد والجماعات.
القوى عىل واعتمادها االقتصادي عجزها يف العربية األمم أزمة تتجسد ما بمثل اإلنفاق

الجديد. االستعمار أو الجديد العاملي النظام ظل يف الخارجية

املعلبة األنوثة (7)

ديني رداء تحت يتخفى األساس، يف اقتصادي رصاع هو اليوم عاملنا يف الدائم الرصاع إن
وسائل لها ج تروِّ والدينية والعرقية اإلثنية الرصاعات السطح عىل تظهر لهذا ثقايف؛ أو
الحروب عن يوم كلَّ الصحف يف الناس ويقرأ له، التابع والعربي العاملي والفكر اإلعالم،
أو السودان أو فلسطني أو الشيشان أو البوسنة يف املسلمني قتل تبغي التي الدينية
وال اإلسالم ضد حروب مجرد أنها بالدنا يف الناس ويظن غريها، أو أفغانستان أو الجزائر
وكرس العاملية القوى أمام الجديدة األسواق فتح أو األسلحة تجارة أو بالبرتول لها عالقة
تحت املحيل اإلنتاج عىل والقضاء األجنبية البضائع أو األجنبي املال رأس أمام الحواجز

العوملة. أو السوق حرية اسم
والتيارات الجديدة االستعمارية الرأسمالية القوى نمو بني العالقة الناس يدرك ال
سيف من املعارضني قتل يف أكثر ينجح هللا سيف أن رأت التي اليمينية السياسية الدينية
بالكفر يُتََّهم يعارض ومن الدائرة، املعارك يف رابحة سياسية ورقة الدين ويصبح الحاكم،

الوطن. خيانة أو السياسية الخيانة من أخطر تهمة وهي اإللحاد، أو
باإلضافة ورشفها، أخالقها يف تُتََّهم فهي الحاكمة، القوى لهذه املعارضة املرأة ا أمَّ
من مجموعة مع املوت قائمة يف اسمي أصبح ١٩٩٢م عام يف والزندقة. الكفر تهمة إىل
وقد سنوات، خمس من أكثر املنفى يف الوطن خارج أعيش أن عيلَّ وكان العرب، املفكِّرين
األوسط، الرشق ونه يسمُّ شيئًا أصبح العربي، الوطن يُعد لم أنه إال أخريًا، الوطن إىل ُعدت
التليفزيون شاشات عىل تغطي أجنبية، بضائع فيه تسود عربية، غري قًوى فيه تحكم
حد إىل متعددة، بأشكال التجميل أدوات عن األمريكية، الوجه مساحيق عن اإلعالنات
والعطور واأللوان املساحيق الحجاب تحت يرتدين البيوت يف الشغاالت أرى أصبحُت أن
أو الشغالة عن ومساحيقها حجابها يف الجامعة أستاذة تختلف ال الفوَّاحة. األجنبية
التي الزينة أدوات لرتويج األمريكي اإلعالم داخل املعلبة األنوثة إنها البيوت، يف الخادمة
البرتول، ثُمَّ السالح تجارة املوارد هذه أول العاملية، الرأسمالية ألرباح الخامس املورد تمثل

الزينة. وأدوات املساحيق ثُمَّ األدوية، ثُمَّ املخدِّرات، ثُمَّ
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والعرشين الواحد القرن طموحات (8)

وجودي أثناء ١٩٩٩م نوفمرب نهاية يف سياتل مدينة شوارع يف الشعبية املظاهرات تابعُت
النظام أن أدركت القوة، إال تهزمها ال القوة أن أدركت األمريكية، املتحدة الواليات يف
الدولية) التجارة منظمة نوع من املالية مؤسساته (ومعه يسقط ال األبوي الطبقي العاملي
املسيلة القنابل رغم بالقوة، القوة رضب عىل القادرة الواعية املنظمة الشعوب بقوة إال
للجماهري املنظمة القوة أن إال املتظاهرين، لتفريق البوليس رجال استخدمها التي للدموع
التجارة منظمة اجتماع وفشل البوليسية، القوة عىل انترصت والعمال والشباب النساء من
يف النظر تُعيد أن دوليٍّا الحاكمة القوة عىل وأصبح سياتل، مدينة يف ُعقد الذي الدولية

العادلة. غري التجارة قوانني
الوجوه بعض وأرى والشباب والرجال النساء من املتظاهرات وجه أفحص كنت
الدويل البنك ضد العربية بالدنا يف تحدث املظاهرات هذه بأن ألحلم عيني أُغمض العربية،
مدينة يف املظاهرة أن وأدرك عيني أفتح أنني إال الدولية، التجارة ومنظمة النقد وصندوق

عربية. مدينة أي يف وليست سياتل
نساءً األفراد أو الجماعات أو الدول تحكم التي الظاملة القوانني عىل القضاء إن
والرجال النساء من الواعية املنظمة الشعبية القوة طريق عن إال يتحقق لن رجاًال أو
لقد ورجاًال. نساءً العربية الشعوب تتعلمه أن يجب الذي الدرس هو هذا والشباب،
من وأتباعها الدولية القوى أن الجديد القرن هذا وبداية القديم القرن مدى عىل أدركنا
من الساحقة لألغلبية والحرية والعدالة األمن تحقيق يف تماًما فشلت قد العربية األنظمة
مصالحها عىل حرًصا تنازالت عىل أقدمت العربية الحكومات أن أدركنا والرجال، النساء
القرن إىل املرور جواز العربية األنظمة تمنح لم التنازالت هذه الخارجية، القوى ومصالح
تسمح ال مؤقتًة حلوًال عليها وفرضت القديمة، القرون إىل الوراء، إىل ردتها بل الجديد،
تحرير بقضية عادًة ى ويُضحَّ الثقايف، أو السيايس أو االقتصادي املأزق من بالخروج لها
عالقة ال محدودة اجتماعية مشاكل أنها عىل إليها النظر أو الدينية للتيارات تملًُّقا النساء
يُنَظر التي الشباب قضية مثل مثلها واملحلية، الدولية واالقتصادية السياسية بالقضايا لها
يف السياسة. عن إبعادها مع والتسكني والتوظف التأهيل تشمل اجتماعية كقضية إليها
جماهريية قواعد أو سياسية قوة أي دون شكلية أحزاب إىل أيًضا املعارضة تتحول بالدنا

دوليٍّا. أو محليٍّا الظاملة القوانني ضد التظاهر عىل قادرة
عىل النساء كتابات أغلب وتجاهل التحررية، العربية املرأة حركات إجهاض رغم
يحدث، سوف ًا تغريُّ هناك بأن يبرش والعرشين الواحد القرن فإن العرشين، القرن مدى
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مع العربية املرأة كتابات ساهمت وقد بعد، تُمت لم ورجاًال نساءً العربية الشعوب وأن
الطبقي النظام داخل والتناقضات االزدواجية كشف يف أخرى بالد يف النسائية الكتابات
تزال وال السلطة، أجهزة يف السائدة األيديولوجيا تفكيك وعىل والعربي، الدويل األبوي

العقبات. رغم الجديد الوعي وخلق أنفسهن تنظيم عىل قادرات العربيات النساء
انعقاد أثناء العربيات الشابات بعض مع األخرية لقاءاتي يف الوعي هذا بوادر شهدت
أكتوبر خالل بالقاهرة ُعقد الذي العربية املرأة تضامن لجمعية الخامس الدويل املؤتمر
النساء نشاط امتد وقد خارجه، أو العربي الوطن داخل النسائية املؤتمرات ويف ١٩٩٧م،
إىل هاجرن الالئي عربي أصل من النساء واستطاعت بالدهن، حدود خارج العربيات
املرأة تضامن جمعيات داخل أنفسهن ينظمن أن أوروبا أو أمريكا أو كندا أو أسرتاليا
بدأت وقد املهجر، بالد يف ومؤتمراتها نشاطها لها وأصبح العالم، يف انترشت التي العربية

وخارجه. العربي الوطن داخل النساء بني تُقام الجسور
خالل كندا يف العربيات النساء نظمته العرشين القرن يف املؤتمرات هذه آخر لعل
التقيت مونرتيال مدينة يف وهناك الحضور، عىل وحرصت الدعوة جاءتني ١٩٩٩م، أكتوبر
رعاية ويتولني يعملن الالئي أو بالجامعات يدرسن الالئي العربيات الشابات بمئات
وقد غريها، أو الشاعرة أو األديبة أو الفنون أو العلوم يف الباحثة أو املحامية أو أرسهن،
النشاط أو الفن أو العلم مجال يف واألمريكيات الكنديات النساء عىل بعضهن تفوقت

السيايس.
وجوًدا الدولية العربية املرأة تضامن لجمعية أصبح والويب اإلنرتنت شاشة وعىل
وخارجه. العربي الوطن داخل العربيات النساء آالف يوم كلَّ الشاشة عىل خالله من تلتقي
ومن واملغرب، املرشق بني ما العربية املرأة مؤتمرات متابعة عىل قادرات أصبحنا
وغريها أفريقيا جنوب إىل الشمالية، أمريكا يف فرانسيسكو سان إىل أسرتاليا يف مالبورن
وبداية القديم القرن نهاية يف أصبحت والويب اإلنرتنت شاشة أن شك ال العالم. بالد من

العالم. بالد جميع يف العربيات النساء بني والتواصل االتصال وسيلة الجديد القرن
التنظيم من مزيد إىل حاجة يف زالت ال العربي الوطن داخل العربية املرأة حركة أن إال
ال املجتمع نصف أن ذلك كله، العربي والوطن العربيات النساء تحرير أجل من والوعي

ُمحرَّرة. غري بالد يف يتحرر أن يمكن
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املرأة مارسوحترير شهر
أفريقيا يف

وغربًا، ورشًقا وجنوبًا شماًال البالد مختلف يف النساء عيد هو العالم يف مارس شهر أصبح
املرأة. تحرير مجال يف الجديدة باالنتصارات فرًحا االحتفاالت تُقام

كثريًا سافرت غانا، يف النساء من كانت الشهر هذا بمناسبة جاءتني دعوة أهم
الرشق يف وتنزانيا كينيا إىل الغربي الساحل عىل السنغال من األفريقية القارة داخل
غانا، إىل أسافر لم أنني إال الوسط، داخل وإثيوبيا وأوغندة الجنوب يف وجوهانسربج
بقوة بعضهن بهرني دولية، مؤتمرات يف غانا من النسائية الشخصيات بعض قابلت
آتا «أما الشهرية الكاتبة ومنهن والحركة، القول يف والشجاعة املعرفة واتساع الشخصية
والعيون السوداء البرشة ذات الرشيقة الجامعية األستاذة هذه أيًضا أنىس وال أوودو»،
تفوقْت املرأة، تحرير عن محارضة نيويورك يف املؤتمرات أحد يف علينا ألقت التي الالمعة

والغناء. الرقص يف أيًضا تفوقْت املساء ويف واألوروبيات، األمريكيات النساء عن فيها
كشفت جاءتني التي الدعوة لكن غريها، من أكثر غانا يف الحرية أن وتصورت
عقًال املتحررة األستاذة هذه وأن هناك، راسخة تزال ال العبودية العادات بعض أن عن
ألنها العكس؛ بل ضدها، هذا وليس غانا، يف النساء من الساحقة األغلبية تمثل ال وجسًما
داخل نفسها تفرض وأن عليها تتغلب أن مجتمعها يف العبودية القيم رغم استطاعت
وخرج القيود كرس وجسم متحرر عقل ذات إنسانية شخصية باعتبارها وخارجها بالدها

كالسهم. قويٍّا رشيًقا القهر سالسل بني من
نجحت هناك النسائية الحركة ألن ١٩٩٩م؛ العاملي املرأة بيوم غانا يف النساء وتحتفل
قبل العام أي ١٩٩٨م؛ يونيو حتى سارية كانت التي العبودية العادات إحدى إلغاء يف



والسياسة والفكر املرأة قضايا

وأيًضا جماعية، كقوة النسائية الحركة خاضته السنني عرب طويل نضال بعد املايضفقط،
بأفراد عادًة يبدأ الجماعي فالعمل الحركة؛ لهذه تمرَّدن الالئي الرائدات بعض خاضته
تكون البذرة أن إال التاريخ، ويدفنهم يُسَجنون أو يموتون قد الرجال، أو النساء من قالئل
الشمس. تحت السطح األخرضفوق النبات ليربز يأتي يوم من بد وال األرض، يف ُزرعت قد
الذي العقوبات قانون تعديل يف غانا يف النسائية الحركة نجحت ١٩٩٨م يونيو يف
يف ويشغلها جنسيٍّا، يغتصبها عنها غريب لرجل العذراء ابنته م يُقدِّ أن لألب يبيح كان
أطفاًال، وتلد وتحمل وتحصد، وتروي تزرع حقله يف ويشغلها وتغسل، تطبخ خادمة بيته

طعامها. إال حقوق أي بال ذلك كل
بابنته؟! ذلك األب يفعل وملاذا

«الرتوكويس»، عادة األيوى) (لغة املحلية باللغة ى تُسمَّ عبودية عادة غانا يف ألن
لقب يحمل األرض عىل مندوب له لكن أحد، يراه ال بالطبع اإلله هذا اإلله. عبيد وتعني
من عدد قرية كل يف وهناك كورتي»، «أولو اسمه معبد يف يعيش القس هذا «القس»،
الناس أغلب نظر يف وهم «القساوسة»، ونهم يسمُّ القس لقب يحملون الذين الرجال هؤالء
الناس يمارسه ما تُمارس ال طاهرة أجساد فهي أجساد لهم كان وإن أجساد، بال أرواح

بالجنس. مدنسة زوجية حياة من
جنس أنه إال الجنس، عىل يشتمل «الرتوكويس»، اسمه آخر شيئًا يمارسون أنهم إال

ُمدنًَّسا. يكون فال اإلله يباركه
نشوء منذ الغاني املجتمع نسيج يف الراسخة «الرتوكويس» العادة هذه حسب
يعيش أن حقه ومن يفعل، ما عىل يحاسبه أحد وال اإلله سلطة له القس فإن العبودية،
اسم تحت ذلك كل القرية، يف العذراوات وأجمل طعام بأحسن ويستمتع منزل أحسن يف

اإلله». «إرضاء
الصغرية، العذراء ابنته يأخذ أن أب كل وعىل اإلله»، «عبيد اسم يحملون كلهم والناس
«بيت ونه ويسمُّ املعبد، يف أمامه ينحني «القس»، إىل يأخذها الحيض، يدركها أن قبل
خذها العذراء، ابنتي «هذه ورهبة: باحرتام له ويقول القس أمام األب ينحني اإلله»،

لإلله.» إرضاء سيدي يا
املنزلية الواجبات له تؤدي بيته، يف معه تعيش للقس، ِملًكا الصغرية البنت وتصبح
إىل يُضاف الحيض يدركها أن وبعد أرضه، وتزرع والغسل، والتنظيف الطبخ مجانًا،

األزواج. معارشة القس تعارش أن عليها الجنس، واجباتها
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«حريم اسم عليهم يطلق عرشة، خمس إىل يصل ما البنات هؤالء من القس يملك قد
الرشيد! هارون حريم مثل اإلله»

١٩٩٨م يونيو ١٢ يف الربملان أجاز غانا، يف النسائية الحركة من طويلة معارك بعد
جريمة «الرتوكويس» عادة تعترب (أ) ٣١٤ رقم جديدة مادة بإضافة القانون تعديل

األقل. عىل سنوات ثالث السجن تستوجب
الرتوكويس أسريات من فتاة ألف عن يزيد ما تحرر اليوم حتى املادة هذه صدور منذ

غانا. يف قرية ٣٢ يف
«أبال واسمها البنات إحدى قصة ُكشفت حني تشتد الرتوكويس ضد املعركة بدأت
ووهبها عاًما) ١٢ (وعمرها املايض العام أبوها أخذها وقد عاًما، ١٣ عمرها كوتور»،
هذا عن نتج وقد األم)، خال (بواسطة أمها اغتصاب عملية عن تكفري أو كتعويض للقس،

كوتور. أبال االبنة مولد االغتصاب
وليست القانونية الناحية من حرة كوتور» «أبال أصبحت ١٩٩٨م يونيو ١٢ بعد
أو اإلله بطش من خوًفا الستالمها يتقدم لم أرستها من أحًدا أن إال القس، أمالك ضمن
بهذه يغريها أن الجديد القانون يستطع لم والتي السائدة االجتماعية التقاليد أو القس

الرسعة.
ثقافية وحمالت وجهد وقت إىل تحتاج املجتمع يف الراسخة العبودية العادات إن
الناس من كثريًا ألن هذا أقول جديدة. قوانني إصدار يكفي وال الناس، لدى الوعي لرفع
إال بمنعه، الصحة وزير قرار صدور بعد ينتهي سوف اإلناث ختان أن تصوروا بالدنا يف

القديمة. عاداتهم لتحقيق القانون عىل الناس يتحايل ما وكثريًا صحيح، غري هذا أن
الرجل عن التهمة تُسقط التي العقوبات قانون من ٢٩١ املادة إللغاء بالنسبة وأيًضا
أن الرجال لبعض القانون يف املادة هذه َلت سهَّ وقد تزوجها، إذا فتاة يغتصب الذي
نحن ويقولون: أرستها إىل يذهبون ذلك وبعد يريدونها، التي البنت ويغتصبوا يخطفوا
ًا تسرتُّ أو للخطأ إصالًحا الحل بهذا األرس ترحب ما وغالبًا منها. للزواج استعداد عىل
«االغتصاب» جريمتني: ضحية البنت تروح هكذا العائلة. لرشف حماية أو الفضيحة عىل
وتَسقط الضحية، من بالزواج الجاني يُكاَفأ وهكذا اغتصبها». الذي الرجل من و«الزواج

األشغال. مع املؤبد السجن أو القانون حسب اإلعدام وهو والعقاب؛ التهمة عنه
قانون من ٢٩١ املادة هذه بإلغاء ينادون بالدنا يف والنساء الرجال بعض بدأ
املادة هذه إلغاء من بد وال اإلناث، عىل القهر أو العبودية بقايا بعض باعتبارها العقوبات

العبودية. رواسب من بالدنا يف القوانني ر نطهِّ حتى
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ترفع وإعالمية وتعليمية ثقافية حمالت من بد ال يكفي، ال القانون تغيري أن إال
الذي العرف، أو والتقاليد العادات هذه من التخلص عىل وتساعدهم الناس، لدى الوعي
الدين رجال أو القس أو اإلله إرضاء ى يَُسمَّ بما الرتباطه القانون من أقوى أحيانًا يكون

البرشية. والتعاليم الدينية التعاليم بني يفرقون ال ممن غريهم أو
الحمالت هذه يف واإلسهام الوعي، رفع يف دوًرا يلعب ١٩٩٩م مارس شهر لعل

واإلعالمية. الثقافية

106



القلاموي سهري الدكتورة
كامعرفتها1

يشبه ممتلئ، قوي صوت الراديو، يف صوتها سمعت حني االبتدائية املدرسة يف طفلة كنت
املرأة. وتعليم والثقافة األدب يف تتحدث لكن تغني، ال أنها إال كلثوم، أم صوت

تخرج واألصوات اليوم)، اإلنرتنت (مثل سحريٍّا جهاًزا األربعينيات يف الراديو كان
األدب إىل منها أهرب كنت املنزيل، والتدبري الطبخ عن األحاديث تلك إال سحرية، شبه منه
أبي: وقال القلماوي. وسهري حسني وطه كلثوم أم ألسمع الراديو مفاتيح أحرك والفن.

الجامعة. تدخل مرصية امرأة أول وهي شجعها، الذي هو حسني، طه تلميذة إنها
الطب، كلية يف أنا وكنت اآلداب، كلية يف إنها قالوا عنها، سألُت الجامعة دخلت حني
طبيبة تخرجت الشباب، أول يف وأنا معروفة كبرية أستاذة كانت إليها، الطريق أعرف لم
طبيبة» «مذكرات طويلة رواية وأول القصرية، القصص بعض نرشت األدب، أكتب وبدأت
جاءني بيتي، يف التليفون جرس دقَّ يوم يف اليوسف». «روز مجلة يف حلقات عىل ظهرت

عاًما: عرشين منذ الراديو يف سمعته الذي املمتلئ القوي الصوت
… نوال يا الكتابة واصيل وأعجبتني، «روزا» مجلة يف روايتك قرأت القلماوي، سهري أنا
املعروفات النساء بني الوحيد هو صوتها كان أنساها، ال حياتي يف لحظة كانت
دائًما: يقول أبي كان باألمل. ومألتني الكتابة عىل شجعتني كلماتها جاءني، الذي حينئٍذ
أول يف أنا وكنت األدبية، قمتها يف القلماوي سهري كانت تواضع.» اإلنسان ارتفع «كلما

١٩٩٧م). مايو ٥ (توفيت ص١٠ ،١٩٩٧ مايو ٧ األهرام، 1
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دقيقة، نصف أو دقيقة إال املكاملة تستغرق لم وكلمتني، التليفون سماعة رفعْت حياتي،
عاًما. أربعني ذاكرتي يف بقيت أنها إال

أال يجب بالدنا، يف واألدبية الثقافية األعمدة أحد حسني، طه مثل القلماوي سهري إن
النساء. من الرائدات تندثر أن أسهل فما بوفاتها، أعمالها تندثَر

الثقافية الحركة من االهتمام بعض يجدون حسني طه أمثال الرجال من الرواد إن
تزال وال السياسية، والقوة التاريخ بحكم الرجال عليها يغلب حركة فهي بالدنا؛ يف واألدبية
التضحية إىل تميل الحزبية، الرصاعات عليها تغلب هامشية، النسائية الثقافية الحركة
الرائدات من الكثريات أعمال اندثرت السبب لهذا األخرى؛ القضايا أجل من املرأة بقضية

موتهن. وبعد حياتهن يف املرصيات،
اتفقنا، أو معها اختلفنا سواء االهتمام، تستحق وكتابات مؤلفات لها القلماوي سهري

املتعاقبة. األجيال تعرفه أن بد ال التاريخ من جزء إنها
إال كثرية، أمور حول الرأي يف معها أختلف وكنت صديقتي، القلماوي سهري كانت
اإلنسانية الصداقات أساس وهو واإلبداع، والنمو التطور أساس هو االختالف هذا أن
التابعني عات اإلمَّ بني وليس الرأي، ذوي األنداد بني تنشأ الصداقات هذه القوية، األدبية
ونفسها. رأيها تحرتم كانت ألنها املخالف؛ الرأي تحرتم القلماوي سهري وكانت لآلخرين.
يف دخلت وإن مبادئها، عىل حافظت املسيطرة، التيارات بني القلماوي سهري تتأرجح لم
عرش عىل وتربعوا العهود كل يف عاشوا الذين غريها مثل تكن ولم السلطة، ذوي مع نزاع

واملرأة. واألدب الثقافة
الشباب لتعريف الجهود تبذل أن واإلعالم والتعليم الثقافة لوزارات يمكن هل
يمكن جدتي»، «أحاديث بعنوان كتاب لها القلماوي؟! سهري بأعمال مرص يف والشابات
عىل املرصيات البنات تتشجع ربما والبنات، األوالد من األطفال ويقرؤه املدارس يدخل أن
واملطبخ. البيت جدران أو الخمار وراء االختفاء عليهن تفرض التي الثقافية الردة مقاومة
بالدنا، يف الجديدة األجيال عند مجهولة وأعمالها القلماوي سهري تاريخ يزال ال
الحركة إىل ه توجَّ تزال ال فالرضبات غريها؛ لنساء حدث كما بوفاتها تماًما تندثر أن أخىش
النساء من املؤرِّخات عدد يزال وال سياسية، أو دينية ومسميات أسماء تحت النسائية

الرجال. من الرواد عن بالكتابة معظمهن تنشغل األصابع، عىل يَُعد قليًال
الرائدات تاريخ إلحياء جديًدا مرشوًعا املرصية النسائية الحركة تتبنى أن يمكن فهل

القلماوي؟! سهري الدكتور ومنهن املرصيات،
بد! ال ذلك! أرجو
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الوطنية بنياحلركة القومي الوعي
النسائية1 واحلركة

أسهل وما بيتك، يف الفقري الخادم تُنِصف أن دون الفقراء تحرير عن تكتب أن أسهل ما
يحفظ لم (إذا خادمك تسب أو حقها، زوجتك تسلب ثُمَّ النساء»، «تحرير عن تكتب أن
ذات الشجاعة املرأة وتمدح الفصحى)، باللغة امرأة (يعني َمَرة» «أنت له وتقول كلمته)،

شهامة. وال شجاعة وال لها كلمة ال املرأة كأنما رجل»، «إنتي قائًال: الشهامة
الحديث عرصنا سمة وليس األفراد، يخص ال والعمل القول بني التناقض هذا
االقتصادي السيايس النظام نشوء منذ البرشية والجماعات الدول يخص ولكنه فحسب،
القيم الثقافة أو اللغة وتعكس األبوي»، «الطبقي النظام باسم اللغة يف ُعرف الذي

مجتمع. أي يف الحاكمة للطبقات واالقتصادية األساسية
التناقض لنشهد واألفريقية العربية بالدنا يف أو العالم يف األخبار نتابع أن يكفي
عن بيانات من النووية) العسكرية القوة ذات (خاصة الدول تعلنه ما بني الصارخ
يف البرشية املجازر بصور يوم كل األنباء وتطالعنا السالم، إىل والدعوة اإلرهاب مكافحة
وفلسطني لبنان شعب عىل اإلرسائييل اإلرهابي االعتداء إلينا أقربها العربية، وبالدنا أفريقيا
األمريكية املتحدة الواليات دعمته والذي ١٩٩٦م، عام من الدامي الربيع هذا خالل املحتلة
َل حوَّ الذي الحديث، اإلعالم وتكنولوجيا املتحدة، األمم يف والفيتو العسكري، بالسالح

الديمقراطية. أو والحرية السالم أعمال من عمل إىل البرشية املجازر أو املذابح

١٩٩٦م. القاهرة، 1
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نهاية يف البرشية أحرزته الذي اإلرهابي السالم أو الجديد العاملي النظام هو هذا
يتجىل القديم األبوي الطبقي النظام وهو والعرشين، الواحد القرن وبداية العرشين القرن
إال يؤمن وال العسكرية، القوة إال يعرف ال أنه يوم كل لنا ويؤكد الحديثة، صوره أوضح يف
والجنس الدولة، يف والسالح للمال املالكة األعىل الطبقة سيطرة تحت االقتصادي، بالربح

العائلة. داخل والفضيلة للسلطة املالك األسمى
واألخالقية السياسية القيم يف خطرية تناقضات إىل البرشي التاريخ يف النظام هذا أدى
واألجور. األمالك أصحاب وبني والنساء، الرجال بني في التعسُّ الفصل وتم سواء، حد عىل
الفقر عار من والفقراء النساء لتحرير الالنهائي الرصاع ذلك هو اإلنسانية تاريخ أصبح

إهانة. فالح وكلمة ُسبَّة، امرأة كلمة أصبحت أن بعد املرأة، وعار
األنظمة، جميع ضد الفقراء أو األجراء وثورات النساء ثورات التاريخ يف تكفَّ لم
االشرتاكيات إىل الصناعية الرأسماليات إىل الزراعية اإلقطاعات إىل العبودية من ابتداءً

اليوم. نعيشه الذي واإلعالمية النووية القوى تكنولوجيا عرص إىل املزيفة
عظيمة منافع يف تُستخدم أن الحديثة التكنولوجية أو العلمية للثورة يمكن كان
عىل تقيض إنسانية ثورة تُحدث أن النووية للطاقة يمكن وكان األرضية، الكرة لشعوب
القنابل إلنتاج استُخدمت فقد ذلك من بدًال لكنها األمراض، أو الفقر أو الجوع مآيس
بكلمات األبواق يف تنفخ دولية مؤتمرات تنظيم يف الباليني وتبددت الشامل، الدمار وأسلحة
الضوئية السنني ماليني عرب تاه فضائي ذَنَب عن السماء يف البحث أو السالم، عن خاوية

النجوم. بني
أو العدل مبادئ أو اإلنساني بالضمري األخالق أو السياسة أو «العلم» يقرتن لم
والتنافس. املسلحة بالقوة وتجميعها واملال الربح برتاكم كلها اقرتنت بل والتعاون، الحرية
القيمة وأصبحت واإلعالمية، والسياسية االقتصادية بالقوة األخالقية القيم ارتبطت
شاشة عىل يظهر فرد ألي الكربى والقيمة النووي، السالح امتالكها يف دولة ألي العظيمة

أسبوع. كل أو يوم كل الصحف يف صورته نرى أو التليفزيون،
داخل وأمان راحة يف يعيشون الذين الفالسفة خاصًة القوة، تخاف الناس أصبحت
عن الدفاع أجل من استُشهد عرصنا يف واحد فيلسوف عن نسمع فلم العالية؛ أبراجهم
واستُشهدت القديم، اليونان يف سقراط استُشهد العبودي العرص ويف الحرية. أو العدل

عام. وستمائة ألف منذ القديمة اإلسكندرية يف «هيباثيا» املرصية الفيلسوفة
والنساء، الرجال من املثقفني أو املفكرين أو الفالسفة هؤالء مثل عرصنا ينجب لم

والعمل. القول بني الفصل وعدم الحق، قول يف الشجاعة ذوي من
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سكان ألغلب الحرية أو العدل عرصنا يحقق لم والتكنولوجيا واملال الثراء تراكم رغم
والنساء. الرجال بني التفرقة وزادت واألثرياء، الفقراء بني الُهوَّة زادت بل األرض،

يمسكون فجأة، املثقفني أو الفالسفة ضمري يستيقظ املذابح أو األزمات تشتد وحني
هون يوجِّ اإلرهاب، أو االعتداء يستنكرون الورق، من البيضاء الصفحات يسوِّدون أقالمهم،
األدنى الجنس أو األقل الطبقات من سياسيٍّا األضعف الرشائح أو «الضحية» إىل اإلدانات

الحكم. أو السياسة رجال من الكبرية الرءوس إىل اإلشارات يتفادون النساء، من
غياب بسبب املعارص عاملنا فساد عن الحديثة النظريات الكتب أو الصحف يف ونقرأ
حركات يف انخراطهن أو العمل إىل النساء خروج بسبب أو والتقاليد، القيم أو األخالق
تهدد إرهابية حركات يف وانخراطهم العاطلني أو الفقراء أعداد تزايد بسبب أو نسائية،

العام. األمن
الوعي ينترش السائد، اإلعالم أو الكتابة أو الكالم ِخَضم يف الحقائق تضيع هكذا
أو الفقراء حقوق عن املدافعة التحريرية الحركات تنقلب والرجال، النساء بني الزائف
أو الجنسني بني الحقد أو الكراهية تزرع انفصالية عنرصية حركات إىل النساء حقوق

الطبقات. بني
بالدنا يف العمال تحرير حركات ُدِمَغت املايض القرن نهاية أو القرن هذا بداية يف
املالحدة، الشيوعيون أو األجانب عليها يسيطر الغرب، من مستوردة مشبوهة حركات بأنها
الحركات أُدينت أيًضا وباملثل االجتماعي. والسالم الوطنية الوحدة األسايسرضب هدفهم
والتقاليد، األخالق أو واألرسة الرجال عىل الحرب تُعلن الغرب، من مستوردة بأنها النسائية

الوطنية. الحركة داخل النساء نضال عن الرجال نضال فصل إىل وتؤدي
الصناعة مجاالت يف العاملني أو العمال حركات اكتسبت العرشين القرن خالل
العمال اتحادات وتقوية االشرتاكية األفكار انتشار بعد جديدة سياسية قوة والزراعة
القهر عن الحديث يعد ولم الشيوعي، اإللحاد يعني الفقراء عن الدفاع يُعد ولم والنقابات،
األبوية، املشكلة عن منفصلة ظلت الطبقية املشكلة لكن للوطن، وخيانًة باهلل ُكفًرا الطبقي

النسائي. الوعي عن منفصًال العام الوطني الوعي وظل
الحياة داخل معزوالت النساء أغلب ألن ميسوًرا؛ أو سهًال النساء تنظيم يكن لم
العامة املؤسسات داخل الرجال مثل تجميعهن يسهل ال الصغرية، األرسة أو الخاصة
املؤسسات هذه نشأت وقد السياسية. األحزاب أو الربملانات أو االتحادات أو النقابات مثل
للرجال، فيها األغلبية أصبحت لهذا السياسية؛ حقوقها من محرومة واملرأة بالدنا يف
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العليا، بالطبقة االرتباط أو الحكم إىل الساعية الوسطى الطبقة من قلة عليها وسيطرت
أيًضا. النسائية للحركة بل الوطنية؛ للحركة والتاريخ الكتابة يملكون

واألخري األول املحرر هو كأنما أمني قاسم عن املؤرخون هؤالء يكتب مثًال مرص يف
النساء قدمتها التي الكتابات أو أمني قاسم قبل املرأة به قامت الذي الدور ويندثر للنساء،

هذا. يومنا حتى التاريخ مراحل عرب
كمحصلة التاريخ ويأتي ومعارضة، حكومة شك، ال الحاكمة بالسلطة التاريخ يرتبط
بسبب الرصاع؛ هذا خارج زالت وال املرأة وكانت والنفوذ. السلطة حول الحزبي للرصاع
يف السائد الزائف الوعي مقاومة أو التنظيم، عىل قدرتها وعدم السياسية حركتها ضعف

والتعليم. والثقافة اإلعالم أجهزة
املعرفة تجزئة عىل والعمل، القول بني التناقض إخفاء عىل الزائف الوعي يرتكز
واألخالق، واألرسة والدول السياسة بني أو الخاصة، والقضايا العامة القضايا بني والفصل

النسائية. القضية وبني الوطنية أو القومية القضية بني أو
بالدنا يف تحدث التي واملجازر للمذابح الحقيقية األسباب الزائف الوعي ويُخفي
األضعف عىل املسئولية تقع واملسئولية، القوة بني الفصل يحدث واألفريقية، العربية
العاطالت، النساء أو الخاملني الكساىل العرب أو الفقراء األفارقة مثل الضحية؛ وتعاَقب

ضمري. وال وازع بال
بد فال واألخالقي والثقايف واالقتصادي السيايس الخراب هذا نعالج أن أردنا إذا
والثقافة واالقتصاد، السياسة بني الدائم الربط طريق عن الزائف الوعي لهذا عالٍج من
هذا والقومية. والوطنية النسائية والقضية والعام، والخاص واألرسة، والدولة واألخالق،
وبالتايل صحيًحا؛ تشخيًصا األزمات ولتشخيص املعرفة، تجزئة لعالج رضورة الربط

الصحيح. النحو عىل عالجها
لهذا الضحايا أول — العرب أو األفارقة أو الفقراء أو النساء نحن — أصبحنا لقد
يوم كلَّ ويسقط الجديد. العاملي النظام اسم يحمل الذي الجديد، األبوي الطبقي النظام
العاملي البطش ضحايا أصبحنا لقد وشباب. وأطفال وفقراء نساء أغلبهم القتىل، مئات
كون إىل نسبة «الكونية» أحيانًا ى يُسمَّ ما أو الدويل الرتابط أو التعاون اسم تحت واملحيل

البرش. بني الوحدة وتتم البالد، بني الحدود فيه تسقط واحد، عالم أو واحد
والسالح، للمال املالكة ومحليٍّا، دوليٍّا الحاكمة القلة إال ليسوا البرش هؤالء أن إال
بينهم، الحدود وإقامة والعربية، األفريقية بالدنا يف املحكومة الشعوب تفريق إىل الساعية
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القوميات أو الثقافات أو األديان وتباين التعددية أو االختالف، اسم تحت قواهم وتفتيت
إلخ. … الجنسيات أو

حرية بمكيالني، الكيل أو حدين، ذي كسالح «الديمقراطية» مثل كلمة وتُستخَدم
واالختالف. التعددية اسم تحت الحدود إقامة وحرية الكونية، اسم تحت الحدود إسقاط
العرص هذا يف الرنانة، الحديثة الكلمات هذه بني بالدنا يف املثقفون يتخبط هكذا
التحكم بعد ما عرص أو االستعمار، بعد ما عرص أو الحداثة، بعد ما عرص يسمونه الذي
الثالث». «العالم سكان أو والفقراء النساء وحرية السوق، حرية عرص إىل االقتصادي،

أكاديميون األمريكية، املتحدة والواليات أوروبا جامعات من العرصمفكرون هذا يقود
واللغة، بالحروف يتقاتلون الجديدة، واالصطالحات الكلمات يدبِّجون املغلقة غرفهم داخل
وليس الثقافية أو اللغوية الساحة هي الحداثة بعد ما عرص يف القتال ساحة إن ويقولون
أو اللغة عرص يف أصبحنا اقتصاد، بعد ما عرص يف أصبحنا لقد االقتصادية. الساحة

الثقافة.
هذا يقود والسياسة، االقتصاد وبني والثقافة اللغة بني أخرى مرة الفصل يتم هكذا
نعيمها يف يرفلون الحديثة الرأسمالية الطبقة من ونساء رجال الجديد الفكري االتجاه
ويكتبون أقالمهم يُمسكون حني الحقيقة هذه يتناَسْون أو ينَسْون لكنهم االقتصادي،

والثقافة. اللغة عرص أو الحداثة بعد ما عرص عن الجديدة نظرياتهم
الطبقة هذه إلينا تسوقه الذي الزائف الوعي مقاومة عىل يتوقف مصرينا أصبح وقد
أو «مفكر نوع من ضخمة أكاديمية ألقابًا أغلبهم يحمل والذي الحديثة، واملحلية العاملية
والسياسة االقتصاد عن املنفصلة الثقافية اللغوية الفلسفة بهذه نُخدَع أال علينا فيلسوف»،
أو السماء يف ُمعلًَّقا ُعلويٍّا شيئًا وليست اقتصادية، سياسية اجتماعية فاللغة والتاريخ؛

أعىل. من هابًطا
الدين، مكانة يشبه ُعلويٍّ مكان يف «اللغة» يضعون واملفكرين الفالسفة هؤالء أن إال
مشيئته وفق ها يغريِّ الذي وهو اللغة، خلق الذي هو األعظم الخالق أن يؤمن من هناك
األرض. فوق والنساء الرجال حياة يف تحدث وسياسية واقتصادية اجتماعية وليسألسباب
أن مع والسياسة، االقتصاد تطوير عن بمعزل اللغة تطوير املفكرون هؤالء ويحاول

السائدة. واالجتماعية االقتصادية للقيم انعكاًسا إال ليست الثقافة أو اللغة
العمال لطبقة الحزبية أو واالقتصادية السياسية القوة تزايد ومنذ القرن هذا خالل
(َمَرة «امرأة» كلمة لكن كانت، كما إهانة «فالح» أو «عامل» كلمة تُعد لم والفالحني

السباب. من ونوًعا إهانًة تزال ال بالعامية)
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هي فاملرأة بالدنا؛ يف للنساء واالقتصادية السياسية القوة ضعف إىل ذلك يرجع
بأجر املنتجة األعمال من يُطَرد من أول وهي واقتصاديٍّا، سياسيٍّا املجتمع رشائح أضعف
يُتََّهم من أول وهي أطفالها، مع الحرب يف يموت من أول وهي االقتصادية، األزمات يف

الدينية. النعرات تصاعد أو األخالقية أو السياسية األزمات يف ويَُدان
فلسفة جوهرها يف تزال ال — القرون عرب تطويرها رغم — السائدة الفلسفة أن ذلك
والسالح املال يملكون الرجال من صغرية طبقٌة ومحليٍّا دوليٍّا العالم ويحكم أبوية، طبقية
نحو تسعى أن بالدنا يف النسائية الحركة عىل امُللقى التحدي ويصبح والدنيا، والدين
األرسة داخل والخاصة العامة املجاالت جميع يف والثقافية واالقتصادية السياسية القوة

بسواء. سواءً الكبري واملجتمع الصغرية
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هيعورة؟1 هل فلوساملرأة،

عرب تَُوْلول امرأة صوت ١٩٩٦م، يوليو ٢٠ الجمعة ليلة بمنزيل التليفون جرس دقَّ
الجهاز! فوق غيبوبة يف طلعت األستاذ دكتورة، يا الحقيني األسالك:

أخوِك دكتورة، يا أيوة أخويا؟ طلعت األستاذ إيه؟ جهاز النوم: غيبوبة يف كنت
الحقيني! الجهاز، فوق بيموت

ويستعد يضحك، جواري إىل جالًسا قليلة ساعات منذ أخي كان وتذكرت، انتبهت
صورنا ليعطيني بيته يف غًدا اللقاء عىل اتفقنا أغسطس. شهر لقضاء لإلسكندرية للسفر
داخل بها واحتفظ قرن، نصف من أكثر منذ جدي بيت من انتزعها الطفولة، منذ القديمة
طلب لندن، املايضيف الشهر إال الصور هذه قيمة أعرف لم الجواهر، كأنها مغلق صندوق
ينرش سوف الشباب، وأول الطفولة ملراحل صورة عرشة خمس اإلنجليزي النارش مني

حياتي». «أوراقي الجديد كتابي مع الصور هذه
الرضبات الجنوب، إىل القاهرة شمال من الظلمة تشق السيارة … الشارع يف أصبحت

الطريق. مطبات مع تتصاعد ضلوعي تحت
إىل يذهَب أالَّ الخاص طبيبه نصحه قليلة أيام منذ يموت؟ أن قبل أخي ألحق هل
أي أنصح ال أنا الواحد: بالحرف له فقلت الرأي، وسألني ُكَلوي. غسيل لعمل املستشفى
هذه يف طويلة سنني طبيبة اشتغلت فأنا مستشفى؛ أي إىل بالذهاب غريب أو قريب إنسان

١٩٩٦م. أغسطس ٥ العربي، بجريدة نُرش 1
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لإلرساع إال توَجد لم بالدنا يف املستشفيات هي: جوهرية، حقيقة أدركُت الكئيبة، املهنة
للقتل. أداة إال فليس الُكَلوي بالغسيل ى امُلَسمَّ الجهاز هذا ا أمَّ الناس، بوفاة

املوسيقى يحب كان ما أكثر الطفولة. منذ واملرح الضحك يحب وكان أخي، ضحك
اليوم، املشايخ بعض مثل كانوا وأمي أبي عائلة يف والنساء الرجال العود، عىل والعزف
أخي وهجر بالرجال، واختالطها البيت خارج املرأة كعمل «زنا» املوسيقى أن يَرْون
أحد يف مجهوًال موظًَّفا بها، ومات بها عاش عليا، شهادة ليحمل الجامعة ودخل املوسيقى

الرساديب.
غرفة يف به ألَقْوا الجهاز، فوق أخي مات بالدقي أكتوبر ٦ مستشفى إىل أصل أن قبل
التأمني مظلة تحت املوظفني أو املجهولني الفقراء املوتى من باآلالف يُلقون كما قذرة

الجهاز. رئيس أو للوزير واسطة بال الصحي
رأيت الرتويل فوق البالط، فوق تجري السوداء الرصاصري رأيت حيث إىل أخذوني

قذرة. بطانية يف ملفوًفا شيئًا
قدميه، من عرفته دم، قطرة بال األبيض الجري بلون مرعوبتني عاريتني تُطالن قدماه
وجهه. ألرى املهلهلة البطانية أرفع أن أستطع لم أصابعي، شكل لها الطويلة األصابع

بعضهم الدكاترة، زمالئي من كانوا قتل، جريمة هذه الجهاز: عن للمسئولني قلت
هللا بإرادة املوت قالوا: طويلة، سوداء لحية ويرتدي أصابعه بني صفراء سبحة يمسك
إىل باإلهمال أتهمهم كنت الوضع، انقلب عني غمضة يف هكذا باهلل؟ تؤمنني أال دكتورة، يا

الكفر. أو اإليمان بعدم املتهمة أنا أصبحت القتل، حد
الصباح يف املستشفى، ثالجة داخل عاريًا قضاها الدنيا هذه يف ألخي األخرية الليلة

املقربة. حيث طحلة كفر قريتنا إىل والصندوق الكفن داخل سافر
والفالحات الفالحني من السعداوي عائلة من والرجال النساء تجمعت القرية يف

قة. املشقَّ واأليادي املرهقة بة امُلْرتِ بالوجوه
والد جدي (املرحوم إسطنبول يف باشا طلعت حتى املجد سليلة بيه شكري عائلة
يف والطني العرق رائحة تركيا)، يف العظيم جده اسم عىل طلعت اسم أخي منح أمي
الحريرية. السوداء والطَُّرح الفساتني يف األنثوية العطور برائحة تختلط القديمة الجالليب
تذكِّرني القادمة، الفارعة الفالحة املرأة عمتي، ابنة زينب كانت شجاعة أكثرهم
بالقوة: مملوء صوتها األرض، فوق تدب الواسعة خطوتها أبي)، (أم مربوكة بجدتي
الجنازة. عشان جاهزة حاجة وكل املقربة فتحنا إحنا دكتورة، يا حاجة هم تحمليش ما
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عورة؟ هي هل املرأة، فلوس

الطَُّرح يف امللفوفات املدينة، من القادمات النسوان مثل تَُوْلول لم الفالحة زينب
العمل أو الحركة عدم أو الشمس، رؤية عدم من الوجه الشاحبات الحريرية، والفساتني
الشمس طلوع من والعمل الحركة عن تكفُّ ال زينب لكن زينب، عمر من إنهن الحقل، يف
املرياث يتقاسمن أو يثرثرن، أو يولولن الشلت، فوق مرتبِّعات جالسات وهن غروِبها، حتى

املقربة. يف الجثمان يتوارى أن قبل
طلعت األستاذ وفاة عن يُعلن الجمعة صالة قبل طاف قد القرية يف املنادي كان
كامًال: اسمي املنادي ذكر أنا، هي الفالنة هذه وفالنة، فالن شقيق فالن ابن السعداوي
الجرس، فوق املجاورة والقرى قريتي من الفالحون تجمع السعداوي». نوال «الدكتورة
الوحدة طبيبة كنت منذ يعرفونني إنهم يل، العزاء تقديم يريدون قدومي، ينتظرون
ورصف النقية واملياه الكهرباء إلدخال كثريًا سعيت وقد طحلة، يف املجمعة الصحية
إلدخال اليوم حتى أسعى زلت وما الشباب، ومركز للبنات املدرسة وفتح الزراعي الطريق

الصحي. الرصف أو املجاري شبكة
مشاركتها أن أو املنادي، به نادى إذا عورة املرأة اسم أن الفالحني من أحد يشعر لم

بأجر. العمل إىل خروجها مثل الزنا من نوع أخيها جنازة يف
كانوا الكريمة العائلة يف الرجال من العليا الشهادات حملة من الدكاترة بعض أن إال
الصفراء، واملسابح الطويلة اللحى لبعضهم أن الحظت الفالحني، الرجال مع خالف عىل
ممنوعة واملرأة الرجل، اسم يُنادى كما به يُنادى أن يصح ال املرأة اسم يقولون: سمعتهم

الصحيح. اإلسالم حسب الجنازات يف السري من
الصحيح، غري واإلسالم الصحيح اإلسالم حول والفالحني الدكاترة بني النقاش دار
إىل األمر يتحول ربما لنفيس: قلت الجنازة، يف أيًضا أشارك ولم النقاش، يف أشرتك لم
مثواه عىل وأطمنئ أخي يُدَفن أن هو عندي يشء وأهم والفالحني، الدكاترة بني معركة

القاهرة. إىل أعود أن قبل األخري
من ٪٥٠ يدفع أن االتفاق كان املصاريف، نحسب بدأنا والدفن، الجنازة بعد
الوفاة قبل رصفه والذي الحكومة، من معاشه عىل املتوىفَّ زوجة استولت أن بعد املصاريف
وقبل الجهاز، فوق وهو جيبه يف يدها دست إذ مرصيٍّا؛ جنيًها ٦٥٠ وقدره واحدة، بساعة

اآلخر. النصف يدفع األصغر وأخي أنفاسه؛ يلفظ أن
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

اسم يكون ملاذا السؤال: هذا رأيس يف دار املدينة إىل القرية من الزراعي الطريق يف
عورة؟ الجنازة يف ومشاركتها عورة املرأة

أدفع أن عىل الدكاترة من أحد يعرتض ولم عورة؟ املرأة فلوس أيًضا تكون ال فلماذا
املصاريف.
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بكني!1 ليسإىل طريقي

تحت الدولية املؤتمرات من عدد إىل ُدعيُت ١٩٧٥م عام املكسيك يف األول املرأة مؤتمر منذ
وبعد وجهد. مال من فيها يُنَفق ما رغم قليل، وأثرها كبري عددها املتحدة، األمم شعار
عامني أنفقت قد وكنت العمل، هذا جدوى يف أشك بدأت ١٩٨٠م عام كوبنهاجن يف مؤتمر
املرأة لربامج مستشاًرا املتحدة، باألمم اشتغلت حيث وبريوت؛ بابا أديس يف عمري من
من تتكون صغرية استقالة بعدهما قدمت و١٩٨٠م) ١٩٧٩م (عامي وآسيا أفريقيا يف
األمم خالل من سيحدث وآسيا أفريقيا يف النساء تحرير أن أظن «ال هي: واحدة عبارة

املتحدة.»
األدبية األعمال تكون ربما مرص: يف بيتي إىل العودة طائرة يف وأنا — لنفيس وقلت
نريوبي يف املرأة مؤتمر لحضور جاءتني الدعوة أن إال أثًرا. وأعمق أجدى الروايات وكتابة
ضد سوداء امرأة آالف ستة من تتكون نسائية مظاهرة يف واشرتكت وذهبت ١٩٨٥م، عام
الحكومات مندوبات قرأْت حيث كينياتا)؛ قرص يشبه فيما ُعقد (الذي الحكومي املؤتمر

مصقول.» ورق عىل «حربًا َقبْل من مكتوبة ُخطبًا
يف الفقريات «السوداوات خاصًة النساء تحرير أن نريوبي مؤتمر بعد وتأكدت
املتحدة األمم تقارير قراءة من رأيس تصدعْت وكم الطريق، هذا عن يكون لن أفريقيا»،
تقارير الثالث» العالم «نساء يسمونهن ما أو الالتينية، وأمريكا وآسيا أفريقيا نساء عن
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

البوسنة يف املذابح إليقاف األمن مجلس قرارات تشبه أكون، حيث بالربيد تأتيني سميكة
ورق. عىل حرب بأنها … أو … أو رواندا أو الصومال أو فلسطني أو

أُمسكها ٩٥م) (سبتمرب بكني يف املرأة مؤتمر إىل الدعوة مكتبي درج يف واليوم
يف البوسنة رشق يف املذبحة عن تحكي الصباح صحيفة األخرى يدي ويف يدي، يف
والرشيدية، والكرامة، الحلوة، وعني وشاتيال، صربا بمذبحة تذكِّرني «سريبرينيتسا»،
بمثل تنزف أراها السنني مرور رغم واللبنانيني، الفلسطينيني واألطفال النساء وجثث
بدهشة، العالم عىل تطلُّ مفتوحة، تزال ال املقتولة األطفال عيون الجثث، هذه تنزف ما
عند متجمد والدم مفتوح الفم واأللوان، واألديان البالد اختالف رغم متشابهة، مالمحهم
أن دون ب، ْ الرصِّ من أو إرسائيل من القتلة يرى الجريمة، يشهد كله والعالم األخري، النَفس
هزم تقول: الصحف يف الكبرية والعناوين املقتولني، ضد القتلة يساند إنه بل شيئًا، يفعل
(التي الدولية القوات هذه البوسنة. رشق رسبرينيتسا موقعة يف املتحدة األمم قوات الرصب
الصغرية الرصب قوات أمام انهزمت األطلنطي حلف وطائرات ١٩٤٨م)، عام ُشكلت
منذ يعيشون املحارصة املدينة سكان نسمة ألف ٨٠ عىل نريانهم الرصب فتح املحدودة؟!
أنفسهم! عن للدفاع بالسالح اإلمساك عليهم وممنوع غاز، وال كهرباء وال ماء بال سنوات ٣
الرصب انتصار ويقولون: املتحدة األمم عن املسئولون يبتسم الصحيفة يف الصورة ويف
العسكرية! القوة استخدام وليس «الحوار» هو خيارنا ألن املتحدة األمم فشل يعني ال

فيها ُقتل التي الخليج حرب قبل ١٩٩١م يناير يف العبارة هذه نسمع لم إلهي! يا
وليس العسكرية» «القوة حينئٍذ وخيارها املتحدة، األمم قرار تحت نسمة مليون نصف

خيار؟!) (أي الحوار!
الستار؛ وراء من املزدوج دورها — املتحدة األمم ومعها — الدولية القوى تلعب
السالح، من بمزيد املسلح الجيش وتمد كالمية، أو ورقية بيانات يف االعتداء تشجب فهي

نفسه. عن الدفاع يستطيع فال سالح أي األعزل الشعب عن وتمنع
املرأة مؤتمر إىل والدعوات العارية، بأجسادهم ُمسلًَّحا جيًشا يواجهون وأطفال نساء
بداية يف بكني أجمل فما النساء، عليها تتنافس النساء، إىل الربيد عرب تطري بكني يف
أنني إال بالذات، أفريقيا يف والنساء الفقر عن املتحدة األمم تقارير أجمل وما الخريف،
بكني يف يكون ال النساء تحرير إىل الطريق أن عاًما، عرشين منذ منه تأكدت مما تأكدت
الذي املكان من الرأس، مسقط من هنا، من يبدأ النساء تحرير إىل الطريق كوبنهاجن، أو

وأمتع! أجدى والروايات القصص كتابة فإن وإال فيه، ونموت فيه ُولدنا
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القرن يف املرأة تقول وماذا
والعرشين1 الواحد

والروحية املادية والقيم والسلوك املعرفة ونظريات والفن العلم يف آفاق نحو ينطلق العالم
لها يكون أن بد وال وأرواًحا، عقوًال عدًدا، العالم نصف هي العربية املرأة سواء، حد عىل
وُحبٍّا وحريًة عدًال أكثر عالم والعرشين، الواحد القرن يف أفضل عالم تشكيل يف دورها

وتعاُونًا.
أم العمل بني حائرًة عرش التاسع القرن مشاكل يف غارقة العربية املرأة تظل هل
اإلرسائيلية املرأة فيه تركب الذي الوقت يف … اآلخرة أم الدنيا الحجاب، أم السفور الزواج،

ال. يقول عربي بلد أي لرضب النووي السالح عىل وتتدرب العسكرية الطائرات
زواج بغري عانًسا وتظل املسلحة، القوات يف العربية املرأة تنخرط أن ذلك معنى ليس
وحياتها الخاصة حياتها بني العربية املرأة تجمع أن هو أعنيه ما لكن حب، أو أمومة أو
أن يجب مزيف فاصل والعامة الخاصة الحياة بني الفاصل هذا أن تدرك أن … العامة
ذاته، الوقت يف أرسة يف وعضو كبري، مجتمع يف عضو امرأًة» أو «رجًال فاإلنسان يزول؛

فقط. الخاصة لحياته اإلنسان يتفرغ أن يمكن وال
بني الوثيق للرتابط مدِركني غري الناس كان فقد املاضية القرون يف ذلك حدث إن
ملاليني والشخصية االجتماعية الحياة عن منفصًال السيايس العمل كان واملجتمع، الفرد
املاليني بهؤالء البطش عىل دائًما قادرة الحكومات كانت السبب لهذا والرجال؛ الناس من
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

الحقول يف أو (النساء) البيت داخل سواء والعبودية، السخرة أعمال يف واستغاللهم
ثقافيٍّا قهرهم يتم األجور، بأقل النهار طول يعملون األخرى. الشاقة واألشغال واملصانع
منذ العمياء الطاعة عىل يتدربون املدارس، يف التعليمي بالتجهيل اإلعالمي، بالتجاهل

األرض. فوق هللا مندوبو هم األمر وأويل الحكام أن اعتبار عىل الطفولة،
عىل والغرب الرشق يف السلطة أصحاب عليها حافظ التي العبودية األفكار بقايا هذه

وغريها. والهندوسية والبوذية واليهودية واملسيحية اإلسالمية البالد يف السواء،
طاعة أن أكرب، إدراك نحو ورجاًال نساءً الناس يسري والعرشين الحادي القرن يف
أكثر إنسانية، أكثر يجعلنا الذي الضمري هو أعماقنا يف هللا والحب، والعدل الحرية يف هللا

العسكرية. أو البوليسية القوات أو الرصاصة أو السيف هو وليس وتعاُونًا، تعاُطًفا
عسكرية بقوة محكوًما أصبح العالم أن الناس يدرك والعرشين الحادي القرن يف
السالم ظاهرها جديدة، لغة تتكلم جديدة، استعمارية اقتصادية قوة تدعمها دولية نووية
قال من لكل والرضب الحرب باطنها والديمقراطية، اإلنسان وحقوق واملساواة والعدل

االزدواجية. أو الخديعة اكتشف من لكل بل «ال»،
ُكشفت االزدواجية ألن العرشين؛ القرن من أكرب والعرشين الحادي القرن يف األمل
يف النووية الرتسانة عن تسأل الوطنية األصوات ارتفعت العربية، بالدنا يف وإقليميٍّا دوليٍّا
يفتشون كما األمن مجلس يف املتحدة األمم عن املندوبون هؤالء يفتشها ال ملاذا إرسائيل،

األخرى؟ العربية البالد
السابقة، القرون يف استمرت كما الجديد القرن يف تستمر لن الوعي تزييف عملية إن
العربي املجتمع نصف غياب ألن يستمر؛ لن العامة السياسية الحياة عن النساء انعزال إن
املحلية. أو الدولية السياسية الحياة عن كله العربي للمجتمع غياب هو العام العمل عن
وإرسائيل أمريكا لقوة املستمر التضاعف بسبب كبري تهديد العربي الوطن أمام
جديًدا وإدراًكا جديًدا وعيًا العربي العالم عىل سيفرض التهديد هذا واالقتصادية، النووية
عزلها يريدون كبرية قوة … بعد دورها تلعب لم كامنة كبرية قوة العربيات النساء بأن
الجدران داخل أجر بال السخرة أو والبطالة الالعمل وراء … الحجاب وراء البيوت يف

الجديد؟ القرن يف العربية املرأة تقول فماذا األربعة،
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امرأة! تصبح …بل امرأة تولد ال املرأة

التشابل» «قمة عىل أُطل الفسيحة الزجاجية نافذتي من ١٩٩٣م، سنة فرباير يف نحن
نَْوبر الصَّ السحاب. تناطح الباسقة األشجار ورءوس «ديوك» جامعة يف هنا ونها يسمُّ كما
النكا ورسي الهند وغابات االستوائية أفريقيا يف األشجار تشبه ضخمة أخرى وأنواع واألرز
إىل االنضمام اختاروا الذين والطالبات الطالب بأسماء كشف املكتب فوق أمامي الكثيفة.
أخرى وأعمال األدبية، وأعمايل رواياتي بتدريس فيه أقوم والذي واإلبداع»، «املرأة فصل

العالم. أنحاء مختلف من واألديبات األدباء لبعض
ليدرسوا الخمس القارَّات من جاءوا األستاذ، يختارون الذين هم هنا والطالبات الطلبة
قالت الهند، من «مايا» اسمها منهم واحدة كارولينا. نورث والية يف ديوك جامعة يف هنا
حياتي ت فغريَّ سنوات؛ أربع منذ «فردوس» روايتك قرأت الفصل: فيه دخلت يوم أول يل
واإلبداع، املرأة فصل كشف يف اسمه أدرج ذلك ومع الطب، يدرس أمريكي وشاب كلها.

مًعا. والطب األدب أحب تماًما مثلك ألني قال: ملاذا؟ وسألته:
األمريكية. الجامعة هذه يف هنا أعيشها جديدة تجِربة

والعقل. والجسم والحقيقة، والُحلم واألدب، والطب والفن، العلم بني الربط تجِربة
يف معهم آكل والشابات، الشباب وسط أعيش زائرة»، «أستاذة هو جديًدا لقبًا أحمل
الشباب عالم إىل أنتمي أنني غريب نحو عىل أشعر األساتذة، مطعم أتجنب الطالب، مطعم
وقلبي مشدودة تزال ال برشتي لكن بعيد، زمن منذ وابيضَّ شاب شعري الكهول، وليس
فوق خطوتي تتغري لم طفلة. وأنا كنت كما أجري أكاد أميش، املستقبل. إىل مشدوًدا
الكعوب ذوات من العليا الطبقات لنساء البطيئة املرتخية املشية هذه أعرف ال األرض،

الرفيعة. العليا



والسياسة والفكر املرأة قضايا

املمدودة األشجار سيقان بني الطويلة املمرات فوق أميش وأنا ١٩٩٣م، فرباير يف نحن
منذ القديم األمريكي الطراز ذات الضخمة البيضاء واملباني السحب، ناطحات مثل عاليًا

املداخن. منها تطل الحمراء واألسقف املايض، القرن
فيه، أدرس الذي القسم إنه الشجر، من غابة يف الغارق األبيض املبنى أمام أتوقف
إيلَّ، املرسل الربيد يحمل صغري رف تحتها من صغرية لوحة فوق مكتوبًا اسمي أرى
«جيل» السكرترية تنطقها «ديوك»، جامعة الجامعة، يف األنشطة عن الجديدة واألخبار
حيث الجنوبية؛ كارولينا من جاءت البرشة بيضاء أمريكية امرأة أُذُني. عىل غريبة بطريقة
األدبي، القسم سكرترية تعمل «جيل» بالدنا. يف الصعيد أهل لهجة مثل اللهجة تتغري
تملك إنها وزوجها، وابنتها بيتها حيث مزرعتها إىل وتعود الحمراء سيارتها تركب ثُمَّ
من أنِك بد ال لها: وأقول لبنها، وتبيع تحلبها بقرة وسبعني فدان خمسمائة أرستها مع
وتقول: طحلة، كفر قريتي يف الفالحات صوت يشبه عاٍل بصوت جيل وتضحك األثرياء.
وأرستي أنا أعيش أن أستطيع ال كسكرترية، العمل إىل اضُطررت ما األثرياء من كنت لو
الفالحني نحن األرسة، ومصاريف املعيشة لغالء بالنسبة قليل ألنه األرضوالبقر؛ دخل من
السالح، مصانع وخاصًة املصانع، أصحاب يجعل الذي االقتصادي النظام من هنا نعاني

نعاني. زلنا فما أمثايل من الفالحني من األرض أصحاب ا أمَّ األثرياء، هم
بالد مختِلف من باآلالف خرجوا الذين الفالحني مظاهرات تكلمني، وهي تذكرت،
١٩٩٢م، ديسمرب ١ يوم سرتاسبورج يف األوروبي املجلس مقر أمام وتجمعوا أوروبا،
برن ويف الزراعي. الدعم بقطع األوروبية األمريكية االتفاقية ضد احتجاًجا وقدموا
مجموعة رأيت ١٩٩٢م، ديسمرب ١٤ يوم السويرسي الربملان أمام أميش وأنا بسويرسا،
عىل ذكَّرني غريبًا، مشهًدا كان الربملان. مدخل تسد ضخمة بقرة تتوسطهم الفالحني، من
مظاهرة أنها عرفت لكني الهند، يف الناس بعض يعبدها التي املقدسة بالبقرة ما نحو
يدمر الجبال يف طريق بشق الحكومة قرار عىل أيًضا) (وأبقارهم الفالحني من احتجاج
الذين الصناعة أهل إنهم غاضب: بصوت الفالحني من واحد يل وقال ومراعيهم. مزارعهم

الفالحني. من الزراعة بأهل ويبطشون يحكمون
وتعرف الكمبيوتر، عىل وتكتب بقرة سبعني تحلب فالحة «جيل» السكرترية إن
والسالح الصناعة وأهل الزراعة أهل بني الرصاعات عن الكثري يل وتحكي الجامعة، قوانني
أو الجامعة عميد كان وإن عليها يدخل حني ألحد تقف ال وهي األمريكي، املجتمع يف
وليس بالكامل، عملها تؤدي ألنها ألحد؛ تقف ال إنها تقول. هي هكذا كلينتون، الرئيس

أحد. ألي الوقوف واجباتها ضمن
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امرأة! تصبح بل … امرأة تولد ال املرأة

الهند، يف نيودلهي بشتاء يُذكُِّرني هنا الشتاء ١٩٩٣م، فرباير ٩ الثالثاء يوم إنه
هو أسبوع كل من الثالثاء ريح. بال تماًما ساكنة األشجار ساطعة، والشمس دافئ
حني واملرأة. اإلبداع فصل يف والطالبات الطلبة مع ألتقي حيث بالعمل؛ املشحون اليوم
أكره وكم أبًدا، بالتدريس أشتغل لم «أنا قلت: بالتدريس، أقوم أن الجامعة مني طلبت
يف الحرية مطلق ولِك مختلف، هنا التدريس يل: قالوا لكنهم واملدرسني.» التدريس كلمة

تدرِّسني. ما اختيار قالوا: ماذا؟ اختيار قلت: االختيار.
األديبة تقوم أن وشيقة، جديدة تجربة هي كم األدبية، أعمايل أدرِّس أن اخرتت وهكذا
ألول والنقد. والحوار الجدل يعني هنا والتدريس والطالبات، للطالب رواياتها بتدريس
من لألدب فهًما أكثر يل بدا بعضهم وقصيص، لرواياتي والطالبات الطالب نقد أسمع مرة

النقاد. بعض
النسائي. األدب لنقد الجديدة املدرسة حول الجدل دار األمسيات هذه إحدى يف
يف يجمع «ديوك»، جامعة يف زائر أستاذ أيًضا (وهو حتاتة رشيف مع األمسية إىل ذهبت
«توريل منهم واألساتذة، الطالب من عدد عىل وتعرفنا والسياسة). األدب بني محارضاته
كتاب وآخرها مؤلفاتها، بعض أهدتني الجديد، النسائي األدبي للنقد أستاذة وهي موي»،

بوفوار. دي سيمون عن جديد
وعمًقا صدًقا أكثر جديدة رؤية إنه واحدة، ليلة يف صفحة) ٣٥٧) الكتاب قرأت

والنص. الحياة بني فصل بال وحياتها، بوفوار دي سيمون ألعمال
واألرز، نَْوبر الصَّ أشجار من غابة داخل منزلها، يف العشاء إىل موي» «توريل وتدعوني
من األصل يف فهي نرويجية؛ بلكنة اإلنجليزية اللغة تتكلم الجسم، نحيفة املالمح، دقيقة
وسيمون وولف فرجينيا وخاصًة عميق، صادق النساء من للكاتبات وحماسها النرويج،

بوفوار. دي
حياة بني الفصل يمكن ال وتقول: األشجار قمم عىل الزجاجية نافذتها وراء من تطل
كتاباتها عن بوفوار دي سيمون حياة فصل يمكن ال املكتوب، والنص األديبة أو األديب
أهم من واحدة بوفوار دي سيمون نصوص. من يكتب ما هو اإلنسان املنشورة؛ وأعمالها
فرنسا، يف النقاد من كبري لهجوم وتعرضت العرشين، القرن خالل العالم يف املفكرين
أعمالها أهمل وبعضهم الذات، حول التمحور أو النرجسية أو بالسطحية اتهمها بعضهم
إىل لجأ وبعضهم بسارتر، عالقتها أو كامرأة الشخصية بحياتها إال يهتم ولم األدبية
الفرنيس. األدب يف الهامشيني الرجال من بكتاب وانشغل تماًما وجودها وتجاهل الصمت

125



والسياسة والفكر املرأة قضايا

الذي بالهجوم بوفوار دي سيمون عىل الهجوم يذكِّرني الوطن، إىل بذاكرتي وأعود
١٩٠٨م، عام فرنسا يف بوفوار دي سيمون ُولَِدت لقد بالدنا. يف الكاتبات بعض تتعرضله
لها الفرنسيني النقاد هجاء أسمع وحني عاًما، وعرشين بثالثة بعدها مرص يف ُولدت وأنا
الزمان اختالف رغم العالم بالد من وغريهما ومرص فرنسا يف النقاد يتشابه كيف أُدرك

الثقافة. أو الدين أو التاريخ أو اللغة أو
(١٩٤٩م)، اآلخر» «الجنس كتابها يف بوفوار دي سيمون كتبتها عبارة أهم ولعل
توَلد ال «املرأة … اليوم أمريكا يف السائدة النسائية الحكمة مثل أصبحت التي العبارة هذه

امرأة.» تصبح بل امرأة،
وليس األنثوية وصفاتها املرأة شخصية يصنع الذي هو املجتمع أن ذلك معنى

البيولوجيا. أو الطبيعية
فرويد سيجموند يتبناها كان عليها، سابقة فكرة تهدم أن الفكرة هذه استطاعت

املرأة. أو الرجل اإلنسان مصري تحدد التي هي البيولوجيا أو الطبيعة إن تقول:
أيًضا وتغري (البيولوجيا)، الجسم وعلم النفس علم معها وتغري تغريت، الفلسفة لكن
من وعدد املفكرين، الرجال من قليل عدد التغيري هذا يف شارك األدبي. والنقد األدب
فرجينيا كانت قبلها ومن بوفوار، دي سيمون منهن العالم، يف والكاتبات املفكرات النساء
سيمون له تعرضت مما أشد لهجوم وتعرضت إنجلرتا، يف ١٨٨٢م عام ُولَدت التي وولف
كاتبتنا (مثل النفيس املرض مع األخرية أيامها قضت أن حد إىل فرنسا، يف بوفوار دي

١٩٤٥م. عام منتحرة ماتت ثم زيادة)، مي العربية
أحد، يذكرهما فال األبد، إىل بوفوار دي وسيمون وولف فرجينيا دفن النقاد حاول
املدرسة ضوء يف الكاتبتني هاتني اكتشاف إعادة بدأن النساء من الجديدات الناقدات لكن
عن املنفصلة غري األدبية ألعمالهما الكبرية القيمة تلك اكتشاف وإعادة الجديدة، النقدية

والحرية. اإلبداع أجل من ونضالهما حياتهما
بوتر»، «سايل اسمها إنجليزية مخرجة إخراج من جديد فيلم ملشاهدة ذهبُت املساء يف
يحاولن السينمائيات املخرجات من جديد جيل «أورالندو». وولف فرجينيا رواية عن أخذتْه

وولف. فرجينيا مثيالت من األديبات اكتشاف إعادة
يحتمْلها لم التي الربيطانية األديبة هذه عقل داخل الفكرية املتعة من ساعتان
أن بعد بيدها، نفسها وقتَلْت العرشين، القرن هذا من األربعينيات يف الربيطاني املجتمع

زمانها. يف النقدية الحركُة قيمتَها تُدِرك لم األدبية، املؤلفات من عدًدا اليد هذه خطَّت
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أوروبا يف النساء مظاهرات

آالف تسعة وسط زيوريخ مدينة يف أسري وجدتُني ١٩٩٢م، ديسمرب ١٠ يوم ليلة يف
يهبط، والصقيع صفر الحرارة درجة الشموع، يحملن السواد، يرتدين سويرسية امرأة
عىل احتجاجنا «نعلن تقول: الفتات يحملن صامتة، مظاهرة يف ثابتة واحدة بخطوة يرسن
«االغتصاب» اعتبار من بد ال الرصب»، قوات بواسطة البوسنة نساء من ألًفا ثالثني اغتصاب
الجديدة». النازية «تسقط الجديدة»، العنرصية «تسقط تماًما، القتل مثل حرب جريمة
إىل وليس الصومال وإىل العربي الخليج إىل األمريكية املسلحة القوات إرسال «ملاذا

البوسنة؟!»
الوجهني!» ذو الجديد العاملي النظام «يسقط

إلخ. … إلخ «… األبوي الطبقي النظام «يسقط
اغتصاب عىل احتجاًجا املظاهرات النسائية الحركة نظمت سويرسا يف مدينة كل ويف
العاملي النظام ضد يهتفن والصقيع املظلم الليل يف خرجن النساء آالف … البوسنة نساء
بالظالم، أشعر وال بالربد أشعر ال بينهن ِرست … والفقراء النساء اضطهاد وضد الجديد،
النساء هؤالء املظاهرات؟! هذه مثل مظاهرات بالدنا يف خرجْت هل ترى لنفيس: وأقول
الرجال من أقدر كنَّ النساء هؤالء ت، ومنحالَّ إباحيات أنهن عىل يُصوَّرن الالئي أوروبا يف
هؤالء البوسنة! يف املسلمات النساء اغتصاب ضد باآلالف املظاهرات تنظيم عىل عندنا
أال … والجنس واالقتصاد والدين الدولية السياسة بني بالرتابط وعيًا أكثر كنَّ النساء
يف يحدث فيما بعقولنا نفكر أن يمكن أال اآلخرين؟ وإىل أنفسنا إىل النظر نعيد أن يمكن
أن أو تُغطَّى، أن يجب عورة مجرد املسلمة املرأة اعتبار عن نكف أال حولنا؟! من العالم
وجه من يظهر قد ما إىل النظر هو الحياة يف األوحد شاغله ذئبًا إال ليس املسلم الرجل

ساقها؟! أو ذراعها أو املرأة



والسياسة والفكر املرأة قضايا

ونطعم اآلخرين عن نستقل بحيث االقتصادية سياستنا إىل النظر نعيد أن يمكن أال
جزءًا السياحة تكون أن والقروض، املعونات طريق عن وليس وإنتاجنا بأيدينا أنفسنا

الحياة. قيد عىل لبقائنا األسايس املصدر وليس واالقتصادي الثقايف النشاط من

العدوان من نوع الصمت

الفرتة يف بإسبانيا سباستيان سان مدينة يف العالم أنحاء مختلف من للكاتبات اجتماع يف
أتكزفيك»: «لوزيرا اسمها مدريد من إسبانية كاتبة تساءلْت ١٩٩٢م، نوفمرب ٢٧–٢٩ من

القيود؟! يكرسن الالئي النساء الكاتبات إبداع عن النقاد يصمت ملاذا
كاتبة بقول استشهدت ولكنها بلدها، اسم وال اسمها تَذكر لم شابة كاتبة وردَّت
أعمالك، عن الحديَث النقاد أحُد رفض «إذا قالت: إيدو» أتا «أما اسمها معروفة أفريقية

مبدعة.» كإنسانة قتلك إىل يسعى ألنه العنف؛ من نوع فهذا
رغم — الكاتبات اتفقت الندوة ختام ويف العدوان. من نوًعا الصمت يصبح هكذا

الصمت». «كرس يكون أن يجب شعارنا أن — والعقيدة واللون الجنسية اختالف
رجًال. أو امرأًة الخالق، اإلنسان يشل الذي هو «االختالفات» وليس «الصمت» ألن
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العامل1 القوىيف وتوازن املرأة

املتحدة الواليات يف للمرأة عاملية مؤتمرات خمسة حرضُت املاضية األربعة الشهور خالل
يف املايض أكتوبر خالل األخريان املؤتمران ُعقد وقد والنمسا. وتنزانيا والنرويج وإنجلرتا
املرأة ملؤتمر اإلعداد أجل من املتحدة األمم نظمتهما (النمسا)، وفيينا (تنزانيا) «أروشا»
–١٩٧٥) املرأة عقد انتهاء بمناسبة ١٩٨٥م) (يوليو نريوبي يف سيُعَقد الذي العاملي

١٩٨٥م).
تُسبب أن يمكن التي الهامة السياسية القضايا من اليوم املرأة قضية أصبحت وقد
التنظيمات تزايدت لقد املتحدة. الواليات رئيس ومنهم الغرب، حكام من لكثري واألرق القلق
األنظمة عىل متصاعًدا خطًرا تمثِّل وأصبحت القرن، هذا منتصف منذ ووعيًا قوًة النسائية

العاملية. الرأسمالية
تتفق أنها إال العالم يف املرأة تحرير حركات بني والفلسفات اآلراء يف االختالف ورغم

أساسيتني: فكرتني عىل معظمها يف

طبقي. رأسمايل مجتمع ظل يف يحدث أن يمكن ال للنساء الحقيقي التحرير أن (١)
قائم أو أبوي عائيل نظام ظل يف يحدث أن يمكن ال للنساء الحقيقي التحرير أن (٢)

الرجل. سيطرة عىل

١٩٨٥م. عام نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

ضد حملة األخرية السنني يف تقود أن أمريكا يف النسائية التنظيمات استطاعت وقد
ريجان إدارة أن املطبوعة ونرشاتها اجتماعاتها يف تعلن وأن املتحدة، الواليات حكومة
العالم بالد يف الحروب وإشعال عاملية، نووية بحرب العالم تهديد عن األوىل املسئولة هي
وأمريكا األوسط والرشق وآسيا أفريقيا يف اإلرهابية العنرصية األنظمة ومساندة الثالث،

الالتينية.
أن ترى النسائية التنظيمات معظم كانت األوسط الرشق قضية يخص وفيما
السالم تحقيق أمام األساسية العقبة وأنها مرتابطتان، والصهيونية العاملية اإلمربيالية

األوسط. الرشق بالد يف والتنمية والعدالة
النسائي «التنظيم نفسها: ي تَُسمِّ والتي الصهيونية النسائية التنظيمات لكن
إن فتقول األمور تعكس أن وتحاول الصهيونية، إدانة عىل دائًما تعرتض كانت اليهودي»
وكانت إرهابية، حركة فهي الفلسطينية التحرير منظمة ا أمَّ تحريرية حركة الصهيونية
اجتماعية املرأة مشاكل أن مدَّعيًة الرأسمالية، بمشاكل املرأة قضية ربط عىل أيًضا تعرتض

االقتصاد. أو بالسياسة عالقة لها وليس بحتة
قلب يف ُعقدت وإن العاملية النسائية املؤتمرات يف يسود أن املنطق لهذا يكن ولم
العنارص معظم سلََّحت قد والعمل الخربة من عاًما ثالثني أن وذلك ذاتها؛ املتحدة الواليات
االجتماعية. بالقضية يَاسية السِّ القضية ربط عىل والقدرة الواعي السيايس بالفهم النسائية
التنظيمات عداوة مدى األخرية االنتخابية حملته يف بنفسه ريجان رونالد ملس وقد

األمريكية. النسائية التنظيمات بعض فيهم بما لسياسته، العاملية النسائية
مع ريجان اجتمع املايض أكتوبر فيينا يف للمرأة العاملي املؤتمر انعقاد وقبل
بأن تسمح لن حكومته أن االجتماع يف وأعلن والصهيونية، اليهودية النسائية املنظمات
ليصبح االجتماعي مساره عن ١٩٨٥م) (يوليو نريوبي يف للمرأة العاملي املؤتمر ينحرف
السابق املرأة مؤتمر يف حدث كما واإلمربيالية للصهيونية اإلدانة يوجه سياسيٍّا مؤتمًرا
من املتحدة الواليات تنسحب فسوف ذلك حدث إذا وأنه ١٩٨٠م)، (يوليو كوبنهاجن يف

نريوبي. يف املرأة مؤتمر
فيينا، يف العاملي املرأة مؤتمر ُعقد الصهيونية األمريكية بالتهديدات امللبَّد الجو هذا يف
واحدة منظمة هناك يكن ولم واألمريكية، الصهيونية املنظمات من الوفود له وُحشدت
ملؤتمر لإلعداد التخطيط (لجنة املتحدة األمم هي املؤتمر لهذا الداعية الهيئة أن مع عربية،
غياب سبب عن بارو» نيتا «دام اللجنة هذه رئيسة وسألُت نريوبي). يف العاملي املرأة
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العالم يف القوى وتوازن املرأة

املنظمات لجميع دعوات أرسلنا لقد بارو: السيدة يل وقالت العربية، النسائية التنظيمات
وُدهشت العربية. البالد فيها بما العالم أنحاء جميع يف الحكومية غري النسائية والهيئات
جميع أن أم أحد؟ يهتم ولم الدعوات وصلت هل الربيد؟ يف الدعوات ضاعت هل فعًال،

حكومية؟ غري هيئات توجد وال حكومية العربي العالم يف النسائية الهيئات
بينهن يكن لم العالم، أنحاء جميع من امرأة ِمائتي فيينا مؤتمر عضوات عدد كان
االتحاد وفد ضمن جاءتا وقد مطر، وليندا الهادي عبد عصام عربيات: نساء ثالث إال
تضامن منظمة وفد ضمن سافرت وقد ثالثتهن، أنا وكنت العاملي، الديموقراطي النسائي

اآلسيوية. األفريقية الشعوب
األمريكية، الصهيونية القوى أرادته ما عكس عىل فيينا ملؤتمر النهائية النتيجة وجاءت

النقاط: هذه عىل للمؤتمر النهائي التقرير وشمل

ومحليٍّا. عامليٍّا واالقتصادية السياسية القضايا عن تنفصل ال املرأة قضية (١)
عدل. بغري يتحقق ال السالم (٢)

النظام عدالة وعدم والجنسية العنرصية والتفرقة واإلمربيالية الصهيونية (٣)
بالد يف والتنمية والعدالة السالم تحقيق أمام العقبات أهم كلها العاملي االقتصادي

الثالث. العالم
يف للقتل تعرًُّضا األكثر الفئة هن — الثالث العالم نساء وخاصًة — النساء تزال ال (٤)

والهجرة. والفقر االستغالل من معاناًة واألكثر الحروب،
عىل وقادرة فعالة سياسية قوة بغري املجتمع) نصف كونهن (رغم النساء تزال ال (٥)

لصالحهن. والقوانني النظم تغيري

املجتمع نصف تضم ال يسار، أو يمني اليوم، العالم يف الفعالة السياسية القوى إن
القوى بني التوازن لُعبة يف النساء تزال ال .(٪٥٪–١٥) ضئيلة بنسبة إال النساء من
كما والجنسية العنرصية التفرقة أحكام عليها ترسي هامشية، أقلية مجرد السياسية
القوى بني الحادُّ الرصاُع يقع حني الفداء كبش يكنَّ ألْن ويتعرضن األقليات، عىل ترسي

بلد. أي يف والثروة السلطة عىل املتنافسة السياسية
يمكن يشء وال واليسار، اليمني بني العالم بالد معظم يف حادٍّا الرصاع أصبح لقد
الفعالة؛ السياسية األحزاب بني القوى لتوازن كمصلحة إال الوراء إىل أو األمام إىل تحقيقه

املتصارعة؟ الساحة أو الحلبة هذه يف النساء قوة فأين
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

الحظت املاضية الشهور أثناء وأوروبا أمريكا يف النساء ملؤتمر حضوري خالل من
السبعينيات خالل عليها حصلْت التي الحقوق بعض تفقد أصبحت الغرب يف املرأة أن
اليسار ويف اليمني، ناحية تميل أصبحت السياسية القوى توازن لُعبة إن والستينيات.
من أكثر النساء عىل السلبية آثارها ترتك االقتصادية واألزمة وتضعف، نفسها عىل تنقسم
تزال وال مصالحهن، عن تدافع التي املنظمة السياسية القوة يملكن ال فالنساء غريهن؛
–٪٥) فعالة غري أقلية السياسية واألحزاب املهنية والنقابات العمالية االتحادات يف النساء
يصنع حيث العليا املقاعد يف نادًرا) (إال لهن نصيب وال الدنيا، القواعد يف وأغلبهن ،(٪١٥

القرار.
األزمة عن الناتجة البطالة ملشكلة كحلٍّ البيت إىل العودة إىل الغرب يف املرأة وتُدفع
جديد شعار خالل من لألزمة حالٍّ تجد أْن السائدة القوى وتحاول الرأسمالية، االقتصادية

الروحانيات. إىل املاديات عن االنرصاف أو الدين، إىل العودة هو
أن جديًدا وليس واقتصادية، سياسية ألزمة كغطاء الدين يُستخَدم أن جديًدا وليس
وعي هو الجديد لكن مصالحها، حسب الدين تفسري املتصارعة السياسية القوى تحاول
فعالة سياسية قوة أي تمثل ال فهي ذلك ومع املجتمع، نصف تمثل بأنها املتزايد املرأة
من أول فإنها وبالتايل مصالحها؛ حسب الدين تفسري وسائل تملك وال الرصاع، ساحة يف

واالقتصادي. والسيايس الديني االضطهاد عليها يقع
أمريكا، يف وخاصًة املرأة تحرير حركات بعض بني جديدة دينية حركة نشأت وقد
األديان إحياء يف الدعوة هذه وترتكز النسوية»، «الثيولوجية ى: يَُسمَّ ما إىل تدعو وهي
األديان هذه تفسري يُعاد أن عىل وغريها، والبوذية والهندوكية واإلسالم واملسيحية اليهودية
واألمريكيات، اليهوديات النساء منظمات الحركة هذه وتقود النساء، نظر وجهة من
حسب النساء تقسيم الحركة هذه وتحاول الصهيونية. للحركة تابعة منظمات وهي
الدولة وكذلك اليهودي، الدين عىل القائمة العنرصية إرسائيل دولة رشعية وتأكيد الدين،
إيران يف الخميني النظام وكذلك املسيحي، الدين عىل القائمة أفريقيا جنوب يف العنرصية

اإلسالمي. الدين عىل قيامه يَدَّعي الذي
شعارات رفعت حني األوىل بدايتها يف اإليرانية للثورة املنظمات هذه عداء ورغم
الصهيونية فالقوى الخميني؛ نظام تدعم أصبحت أنها إال األمريكية، اإلمربيالية ضد الحرب
االشرتاكية، االقتصادية السياسية الثورات نشوب إال الثالث العالم يف تخىش ال األمريكية

ا. رسٍّ أو علنًا تدعمها قد بل تخشاها، ال فهي املتعصبة الدينية الحركات ا أمَّ
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إال وتستقر تأمن أن يمكن ال الدين عىل قائمة عنرصية يهودية كدولة إرسائيل إن
ليصبح الطائفية؛ لبنان حروب وراء األسايس السبب هو وهذا مثلها؛ دينية دويالت وسط
واألديان واملذاهب الطوائف ملوك يحكمها صغرية دويالت مجرد إرسائيل حول من املحيط

املختلفة.
العالم من متعددة أماكن يف تشتعل أصبحت التي الجديدة الدينية الرصاعات هذه إن
الواحد الدين داخل املذاهب بني أو وِسيخ، هندوكيني أو ومسيحيني، مسلمني بني الثالث
قائمة عنرصية دول وجود نتيجة إال ليس ذلك كل والسنيني، الشيعيني بني الرصاع مثل

االستعمارية. القوى تدعمها إرسائيل مثل دين عىل
القتل الستخدام واحدة رغبٌة الدينية اختالفاتها رغم العنرصية الدول بني ويربط
أصبحت التي هي إرسائيل أن غريبًا وليس اآلخرين. حق اغتصاب أجل من والعنف
يف العنرصية الحكومة إىل أيًضا السالح ترسل التي وهي اآلن، بالسالح «الخميني» تمد
والسلفادور (جواتيماال الوسطى أمريكا يف العنرصية اإلرهابية األنظمة وإىل أفريقيا جنوب

وغريها).
عىل القائمة العنرصية األنظمة هذه جميع يف الضحايا أول دائًما النساء وتكون
بني تساوي أنها الدولية املؤتمرات يف تعلن إرسائيل أن ورغم سياسيٍّا. الدين استخدام
املرأة، عىل مسيطًرا الرجل تجعل إرسائيل داخل اليهودية القوانني أن إال والرجال، النساء
وظهرت العبودي، العرص يف نشأت ووجهها رأسها إخفاء أو املرأة حجاب فكرة أن كما

أساسيتني: نقطتني عن الفكرة هذه وترتكز اليهودية. الديانة يف ظهرت ما أول

جسًدا باعتبارها الحيوانات قائمة ضمن تُدَرج كانت العبودي النظام يف املرأة أن (١)
نفسها تغطي أن يجب وبالتايل ناقص؛ مخلوق أنها أي عقل؛ أو رأس لها وليس ِرصًفا

الناقصة. طبيعتها من خزيًا
أو الوتد يف يربطها أن حقه ومن املاشية، قطعة يملك كما املرأة يملك الرجل أن (٢)

منه. فيسلبها غريه يراها أن خشية األعني؛ عن تماًما يغطيها

الراهبات بعض رأيت وقد ووجهها، رأسها تُغطي اليهودية املعابد يف املرأة وكانت
ووجوههن. رءوسهن يغطي الذي الكامل الحجاب يرتدين روما يف والكنائس األديرة يف
التاريخ لدراسة يعودوا أن اإلسالم يف نشأ قد املرأة حجاب أن يظنون الذين هؤالء وعىل

اليهودية. الديانة وبدء العبودي العرص ونشوء
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واألحزاب العربية النسائية املنظمات أعدَّت ماذا هو: اآلن يل يخطر الذي والسؤال
نريوبي؟ يف العاملي املرأة ملؤتمر العربية الشعبية والهيئات

ممكن عدد أكرب إلرسال وتستعد صفوفها، تحشد واألمريكية الصهيونية القوى إن
إلثبات والبحوث األوراق إلعداد نهار ليل يعملون إنهم نريوبي. مؤتمر إىل عنارصها من
خيام ويف املحتلة، العربية األرايض يف دات املرشَّ الفلسطينيات للنساء يحدث ما عكس

العربية. البالد من وغريها والجزائر واليمن وتونس وسوريا لبنان يف الالجئني
تعديل محاولة هو قرأته خرب أول كان فيينا يف مؤتمر آخر بعد الوطن إىل ُعدت حني
املرأة يعطي الذي البند ذلك وخاصًة املرأة، حقوق بعض إللغاء الشخصية األحوال قانون

بأخرى. زوجها تزوج إذا الطالق طلب حق
من ليس بأخرى) يتزوج أن بال (فما تريده ال زوج مع البقاء عىل املرأة إكراه إن
يعودوا أن اإلسالم من أنه يظنون الذين وعىل العبودية، قوانني بقايا بعض إنه بل اإلسالم،
مجرد وليس واملعنى الجوهر تتوخى متعمقة دراسة الرسول وأحاديث القرآن لدراسة

واللفظ. الحرف
األزمة من جزءًا إال ليست العربية املرأة حقوق تهدد التي الجديدة األزمة هذه إن
تزرع والتي متعددة، دينية أثواب االرتداء تحاول التي العاملية والسياسية االقتصادية

العالم. شعوب وتقسيم واالغتصاب اإلرهاب أجل من والعنف األعمى التعصب
قوة هي فأين لالغتصاب؛ نفسه يُعرض قوة بدون الحق أن تؤكد التاريخ دروس إن
يمني العربية واألحزاب القوى جميع يف هامشية أقلية النساء تزال ال العربيات؟ النساء
كسب أجل من املرأة بحقوق ى يُضحَّ ما كثريًا أنه نالحظ زلنا وال .(٪١١ إىل ٪٢) ويسار
تنظيم إال اليوم العربيات النساء أمام وليس وعامليٍّا، محليٍّا متصاعدة سياسية دينية قًوى

السيايس. الرصاع ساحة يف فعالة قوة ليصبحن سياسيٍّا أنفسهن
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العاملي املؤمتر إىل الطريق يف
يفنريويب1 للمرأة

يف القادم يوليو يف يُعَقد الذي للمرأة العاملي للمؤتمر لإلعداد اليوم العالم نساء تتحرك
وأبرزها العاملية، الصهيونية املنظمات هي اآلن حركًة النساء وأكثر كينيا، عاصمة نريوبي
العاملي واملجلس (ويزو) األمريكيات اليهوديات النساء اليهوديات، للنساء القومي املجلس

األمريكية. الصهيونية واملنظمة اليهودي
لإلعداد املنظمات هذه عن مندوبة ١٦٠ من أكثر ًرا مؤخَّ باريس يف اجتمعت وقد
عدد أكرب إرسال الصهيونيات النساء قررت االجتماع هذا ويف نريوبي، يف املرأة ملؤتمر
وأمريكا وآسيا أفريقيا (يف الثالث العالم لنساء التصدي أجل من نريوبي مؤتمر إىل منهن
(السابَقنْي) كوبنهاجن ومؤتمر املكسيك مؤتمر من جعلن الالئي األوسط) والرشق الالتينية
العنرصية. أفريقيا جنوب حكومة وكذلك عنرصية، كحركة الصهيونية إلدانة عامليٍّا ِمنربًا
وكوبنهاجن، املكسيك يف حدث ما بتكرار يسمحن لن أنهنَّ الصهيونيات النساء وقرَّرت
السامية. ومعاداة اليهود كراهية نتيجة إال ليست الصهيونية أو إلرسائيل إدانة أي وأن
أو الصهيونية إدانة تحاول نسائية قوة أي رضب أجل من خطة النساء هؤالء ووضعت
«هون اليونسكو يف املتحدة الواليات سفري باريس يف وأعلن الفلسطينية. املشكلة إثارة
تكتلت ما إذا نريوبي مؤتمر إىل رسميٍّا وفًدا ترسل لن املتحدة الواليات أن جريالد» جان

الصهيونية. الحركة ضد الثالث العالم نساء
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

وإعالنه الصهيونية املنظمات ممثالت مع نفسه ريجان اجتماع أيًضا ذلك وسبق
واملكسيك، كوبنهاجن مؤتمر مأساة تكررت ما إذا نريوبي مؤتمر من أمريكا انسحاب
الصهيونية وإدانة السابقني املؤتمرين عىل الثالث العالم نساء سيطرة هي املأساة وهذه

أفريقيا. جنوب حكومة مثل مثلها عنرصية حركة واعتبارها
ليل تتحرك النسائية وغري النسائية الصهيونية املنظمات جميع إن شديد: باختصار
ملواجهة العربيات النساء نحن نفعل فماذا نريوبي، يف املرأة ملؤتمر اإلعداد أجل من نهار

اآلن. حتى محسوًسا شيئًا تفعل ال العربية النسائية املنظمات أن املالحظ هذا؟
١٩٨٤م) (أكتوبر فيينا مؤتمر يف العربيات النساء من أجد لم أنني ذلك عىل والدليل
األمم إرشاف تحت ُعقد والذي العاملي، املؤتمر لهذا الشديدة األهمية رغم فقط، اثنتني إال
النسائية املنظمات عن مندوبة ِمائتي من أكثر وحرضتْه نريوبي، ملؤتمر لإلعداد املتحدة

الصهيونية. املنظمات من معظمهن كان العالم، يف
املنظمات حاولت فقد فيينا؛ مؤتمر يف حدث كبنهاجن مؤتمر يف حدث ما ومثل
حركة اعتبارها وعدم النهائي، التقرير من تماًما «الصهيونية» كلمة استبعاد الصهيونية
الصهيونية املنظمات فيه انهزمت كاملني يومني مدى عىل طويل رصاع وحدث عنرصية.
النساء نحن معنا الجنوبية) وأمريكا وآسيا أفريقيا (من الثالث العالم نساء تكتل أمام
السعداوي. ونوال مطر وليندا الهادي عبد عصام فقط: عربيات نساء ثالث وكنا العربيات،
عنرصية حركات أفريقيا جنوب وحكومة الصهيونية أن عىل النهائي التقرير ونص
النسائية املنظمات وتحاول الغري. حقوق اغتصاب أجل من العنف تَستخدم استعمارية
خدعة وهي السامية، ضد العداء أو اليهود معاداة وكأنها املشكلة إبراز الصهيونية
سياسية استعمارية كقوة الصهيونية الحركة عىل التغطية بها يحاولن ودينية سياسية
بعدد وقيامها العربية، واألرايض الفلسطيني الوطن اغتصابها إىل باإلضافة واقتصادية،

وغريها. لبنان يف وشاتيال) (صربا التاريخية املذابح من
واألحزاب الشعبية والهيئات العربية النسائية املنظمات أعدَّت ماذا اآلن: والسؤال
الوطن تحرير قضية عن منفصلة ليست املرأة قضية إن نريوبي؟ يف العاملي املرأة ملؤتمر
لقد العربية. والوحدة الشاملة والتنمية االجتماعية والعدالة والديمقراطية واالستقالل
دولية عربية لندوة ز نُجهِّ أن العرب للمحامني العام االتحاد وتعاون حماس بفضل حاولنا
واحدة ندوة لكن نريوبي، يف املرأة ملؤتمر لإلعداد فرباير خالل القاهرة يف تُعَقد للمرأة

… يكفي ال واحدة عربية هيئة وحماس تكفي، ال
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املرأةجممع تدخل ال وملاذا
البحوثاإلسالمية؟1

لقواعد إرساءً وتزدهر لتنمو الرعاية إىل تحتاج صحية ظاهرة الرأي يف االختالف
من لعدد رؤيتها يف القلماوي سهري الدكتورة مع أختلف وأنا الصحيحة. الديمقراطية

املرصية. املرأة مشكلة ومنها واالجتماعية، والفكرية السياسية الحياة أمور
بني الواجبة اإلنسانية والعالقة الصداقة دون يحول ال الرأي يف االختالف هذا أن إال

والديمقراطية. الرأي حرية عن واملدافعني األقالم حملة بني وخاصًة األفراد،
تحقيقات يف القلماوي سهري د. لسان عىل أحيانًا أقرؤه ملا املقال هذا يف أتعرض ولن
نساء، رشذمة أو شغب مجرد بأنها الحكومية غري النسائية لالجتماعات ووصفها صحفية،

دقيق. غري نحو عىل أحيانًا الكلمات بعض تنقل قد فالتحقيقات لهذا؛ أتعرض لن
بجريدة مقالها يف القلماوي سهري الدكتورة بقلم قرأتُه ملا فقط هنا أتعرض ولكني

الشخصية. األحوال قانون حول ١٩ / ٦ / ١٩٨٥م، األخبار
القانون، ملرشوع رؤيتها تفاصيل يف القلماوي سهري د. مع كثريًا أختلف أنني أظن وال
أن للرجل يُِبح لم اإلسالم أن يف تماًما معها وأتفق الرشيعة. لجوهر العميق فهمها أو
وأن وبالعدل، بالرضورة مرشوطة رخصة التعدد وأن أراد، كيفما الزواج رخصة يستعمل

مسئولية. بغري إطالقها وليس الشهوات يف وتحكم وإرادة مسئولية اإلسالم

٢٥ / ٦ / ١٩٨٥م. األخبار بجريدة نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

دائم، شبه قلق يف تعيش املسلمة الزوجة أن يف القلماوي سهري د. مع أيًضا وأتفق
بأخرى، عليها يتزوج أو فيه يطلقها ليوم ًعا توقُّ زوجها علم بغري الذهب أو املال تدخر وقد
من زوجها مال عىل مالها تضع الخطرين) هذين من آمنة (ألنها املسيحية األخت لكن

األرسة. تفيد مشرتكة مرشوعات أجل
فئات حصول كيفية هي جوهرية، نقطة يف فيرتكز القلماوي سهري د. مع اختاليف ا أمَّ

لصالحهن. والقوانني الترشيعات وتغيري حقوقهن عىل النساء) (ومنهم الشعب
والحكومة ذلك، عن املسئولة الجهة هي الحكومة أن القلماوي سهري الدكتورة ترى
ومنهم — الشعب وعىل الشعب. صالح عىل والغرية الحكمة بكل تترصف — رأيها يف —
الرسمية. القنوات يف يسري أن يجب يشء وكل الحكومة، تفعله ما ينتظروا أن — النساء
وليس الطرق، أحد هو الرسمية القنوات عرب الطريق أن ينكر أن ألحد يمكن وال

القرار. يصنع حيث إىل الشعب رأي لتوصيل الوحيد الطريق
حتى الناس بانتظار القائلة الفكرة هذه مع تتناقض الحقيقية الديمقراطية لكن
أيًضا. أعىل من يضيع أن يمكن أعىل من يأتي الذي فالقانون أعىل؛ من القوانني تأتيهم

القرار، صنع يف مشاركني ال متفرجني، إىل الناس يتحول أن القلماوي سهري د. تريد
إىل برأيها مذكرة سيدة كل ترسل أن طريق عن تكون الديمقراطية يف النساء مشاركة وأن
مشاركة أنها أم املذكرات إرسال مجرد هي الديمقراطية فهل اإلسالمية؛ البحوث مجمع

القرار؟ صنع يف
البحوث مجمع عضوية يف غائبة املرأة ألن القلماوي سهري الدكتورة تنزعج وال
واملرأة، الرجل بني الحرب لُعبة يف يدخلوا أن يمكن ال — رأيها يف — العلماء ألن اإلسالمية؛

الغرب. من القادمة
تكون أن يجب املرصية املرأة أن وأعتقد القلماوي، سهري د. مع أيًضا أختلف وهنا
العليا، والترشيعية الدينية الهيئات جميع ويف اإلسالمية، البحوث مجمع عضوية يف حارضة
هامشية أقلية تكون وال املجتمع، نصف كونها مع متناسبًا يكون أني يجب حضورها وأن

األصوات. زحمة يف صوتها يضيع
بني حربًا وليست الغرب، من بدعة ليس العليا القرارات صنع يف النساء مشاركة إن
االجتماعية والعدالة الديمقراطية عليها تقوم التي األسس ضمن ولكنها واملرأة، الرجل
صنع يف الرسول زوج خديجة السيدة شاركت لقد أيًضا. اإلسالم وجوهر والسياسية
أول وهي محمد، بنبوة آمن من أول هي إنها بل اإلسالمية، للدعوة األوىل العليا القرارات
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اإلسالمية؟ البحوث مجمع املرأة تدخل ال وملاذا

دعوة وانرش اذهب هللا، رسول أنت «انهض، له: قالت هللا، رسول ًدا ُمَحمَّ أن قرر من
عندنا املرأة تصبح فكيف … انترش وال اإلسالم جاء ما ربما خديجة السيدة لوال اإلسالم.»
خارج بل القرار، صنع دوائر خارج خديجة) السيدة حياة من قرنًا عرش خمسة (بعد

اإلسالمية؟! البحوث مجمع فيها بما جميًعا، الدينية الهيئات
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واألربعني1 الرابعة ذكراها يف زيادة مي

وكانت للتفكري. وليس لإلحساس كانت فاملرأة عرصها؛ يف غريبًا هذا وكان تكتب، عاشت
ذكية، أيًضا وكانت شفتيها. لتلوِّن إال القلم تمسك ال فالجميلة غريب؛ أيًضا وهذا جميلة،

أنثى. لهم تبدو كما وهي األنوثة، يُفسد فالعقل األغرب؛ هو وهذا
غرامهم وكان الجدل، غرامها كان والنقاش. الجدل ويحدث إليها، يذهبون ثالثاء وكل

جدل. بغري الحور وبياض امَلها عيون جدل، بغري املمشوق القد جدل، بغري املرأة
حبها. يف الجميع وفشل نفسها، رأت كما يراها أن منهم واحد يستطع لم

لكنها لبنان، من وأبوها فلسطني من أمها الجنسية، قانون حسب مرصية تكن لم
مرص. يف وُدِفنَت وماتت مرص، وأحبت واملكان واألرض القانون تجاوزت

مكان؛ وأي اإلنسان، كان عندها الوطن بقدمها. تطأه أن قبل عقلها يف الوطن رأت
العدل. وحيث الحب حيث

أو رأس، مسقط إال الوطن يَرْون ال عرصهم، سجناء وكانوا لزمانها، سابقة كانت
تُمتَلك. كاملرأة أرض؛ قطعة

أنضج كان شبابها لكن القمة، فوق كهوًال وكانوا عمرها، من العرشين يف كانت
عرصها. نساء مثل وأرادوها هي، كما تكون أن أرادت وأعقل.

ص٤. ١٦ /١١  / ١٩٨٥م، األخبار، بجريدة نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

مستشفى يف ووضعوها العقل، بفقدان فاتهموها كعقل؛ كيانها عن تدافع وظلت
الكتابة. عن تُِرضب ولم األكل عن وأرضبت فقاومت كالسجن؛

نذكرها لكننا األهل، يحوطهن ماتت النساء وماليني أهل، بال وحيدة شبابها يف وماتت
مثلها؟! تفكر امرأة ولكل لها، عزاءً هذا أليس نذكرهن، وال
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أفالطون1 إنجي

بإرصار وثابرت حياتها، الفن أعطت بالدنا، يف والفكري الفني اإلبداع رائدات من رائدة
واملجتمع. ذاتها عن التعبري عىل وصدق

أعمالها لكن أطفال، وال زوج بال وحيدة وعاشت السجن دخلت الصدق، ثمن ودفعت
بيولوجي. إنتاج أي من أثًرا أكرب الخالق املبدع وإنتاجها

يموج مجتمع داخل اإلنسان وحركة الورق فوق الريشة حركة بني تفصل لم
بني ترتك والضوء. الحركة نحو دائًما تسعى كانت لوحاتها تشكيل ويف بالرصاعات.
تفتش والعدل. الوضوح عن باحثًة النور منها يُشع ومساحات فراغات األلوان رشائط
عن تكشف أن فرشاتها برضبات واستطاعت الظلمة، يف املقهور واإلنسان اإلنسانية عن
حياة تجسد لوحاتها من لوحة وكل بأعمالها، باقية ألنها رحيًال؛ ليس اليوم رحيلها الظلم.
أعمالها، عىل الضوء يُسلَّط أن هو أفالطون إنجي املبدعة للفنانة تكريم وأعظم بأكملها.

وخارجها. البالد داخل يوم بعد يوًما لوحاتها يَرْون الذين عدد يزداد وأن
ولكنهم وتأبني، رثاء كلمات إىل حاجة يف ليسوا املبدعني والفنانني املبدعات الفنانات إن
التاريخ. ُغبار تحت تختفي ال ومرئية، ومنشورة معروفة أعمالهم تظل أن إىل حاجة يف
هؤالء وخاصًة والرجال، النساء من املبدعني أعمال إحياء إىل اليوم أحوجنا وما

التاريخ. طواهن الالئي الكاتبات أو الفنانات من الراحالت الرائدات
وتقدير. اهتمام من تستحقه بما الخالقة املبدعة املرأة تحظى ألن األوان آن لقد

ص١٣. ٢٧ / ٤ / ١٩٨٩م، األهرام، بجريدة نُرش 1





فدوىطوقان1

صعبة جبلية رحلة

األطفال بعينيها رأت الرشقية، الضفة يف الجبل فوق واحد مكان جَمعنا قليلة، أيام منذ
كفيها ت ضمَّ ثُمَّ قالت، هكذا أطفايل. كلهم العدو. رصاص ويواجهون املتاريس يقيمون
«طروب» اسمها طفلة هنا ويل األخرض: الصويف الشال تحت صدرها فوق الصغريتني
يف قصيدة عنها ويل التصاريح، شباك أمام أقف مرة كل ويف الحدود، عرب إليها أجيء

«طروب»: إىل ُمهداة اآلخر) واليشء (تموز األخري ديواني

مزهر، لحن يا عذبة، حب غنوة يا آٍه
أكرب، حلوة يا تصبحني وإذ اآلتي الغد يف اقرئيني

فشعري اآلتي؛ الغد يف اقرئيني
مكدر، جهم واقع من صورة

عيني حبة يا أمس
ر. يصوَّ ال شوق مرآك، إىل شوق بي فاض

ص١١. ١٩٨٨م، فرباير ٢٤ األهرام، بجريدة نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

توقفت العرشين. يف عاشقة فتاة كوجه وأصبح وتورَّد، أضاء الشعر تنشد وهي وجهها
املفاجئة. كالشيخوخة مالمحها فوق الحزن فهبط وصمتت؛ فجأًة اإلنشاد عن

بالضبط. ميالدها تاريخ تعرف ال — «نابلس» يف ُولَِدت منذ ربما — عاًما سبعون
الجو تغريات حسب الوقائع تؤرخ طحلة»)، «كفر يف جدتي (مثل «نابلس» يف أمها كانت
عام أو الجراد عام أو الكبرية الثلجة عام ذلك جرى مثًال: تقول الكبرية األحداث أو
شائكة (بقلة عكوب أطهي يومها كنُت قالت: ُولِدت؟ متى أمها: سألْت وحني الزلزال.
الوحيدة، ميالدها شهادة هي هذه وإبريل). ومارس فرباير شهور يف نابلس جبال يف تنبت
وجيوش أنفاسها، آخر تلفظ العثمانية واإلمرباطورية الدنيا إىل خرجت أنها تذكر لكنها
احتالل تم سبتمرب ويف (١٩١٧م). جديد غربي الستعمار الطريق فتح تواصل الحلفاء
تفرح لم وطنه. خارج ونَفْوه أبيها عىل القبض اإلنجليز ألقى نابلس ويف فلسطني، باقي
إبعاد أعني عليها؟ طرأ الذي بالنحس العائلة إىل مقدمي ربطت هل تُرى بوالدتي! أمي

منفيٍّا؟! ألبي اإلنجليز
أذناها واَرشأبَّت حزينًا، نحيًال وجهها وظل واهنة، ابتسامة عن شفتاها وانفرجت
فوق انتفض الضامر الصغري جسمها الحدود، عرب الهواء يحمله صوت ألي مرهفتنَْي
والضفة، نابلس يف أطفايل كلهم يسقط، آخر وطفل رصاص، طلقة هذه البيضاء: الكنبة
وحيث ُولدت، حيث نابلس يف بيتي ابنتي، من أكثر ال، ابنتك؟ أهي طروب. طفلتي يل وهنا
الزواج بني أختار أن عيلَّ كان أبًدا، الشعر أهجر ولم أبًدا، وطني أهجر لم الشعر، كتبت

أيًضا: وطروب نابلس، أطفال كل وأنجبت الشعر، فاخرتت والشعر

ر؛ يصوَّ ال شوق مرآك، إىل شوق بي فاض
وعسكر، ضباط يأذن لكي بترصيح فتجهزت

التحرر، حلم عىل العاني نهرنا بعبوري
صرب. ويف صمت يف الدور انتظرت الجرس يف الشباك ولدى

جذىل، الخطو أحث فتقدمت دوري حان
ر: وتأمَّ بعيًدا وأقصاني ترصيحي الجندي يل رد ولتعيس

أقبْلِت.» حيث من «ارجعي
«ملاذا؟»

وزمجر. أقبْلِت.» حيث من «ارجعي
أمنًا، زعزعُت وال أمًرا أعِص لم أنا ذنبي؟ ما قلت:
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طوقان فدوى

«قيرص»، دولة يف شاغبت أو حرضت وال ال
الجرس؛ ضابط ألقى أين … خربوني …
يفرس، لم ما يل الضابط يرشح عىس

وأريض، لبالدي حبي فرط من وأنا حريص، فرط من فأنا
واألحجار، واألطفال ولألشجار وجرياني ولبستاني ولبيتي

الدكاكني، وأصحاب والسوق «والدوار»
خنجر، مثل يقطع الذي والنفي اإلبعاد من خويف ومن

وأصرب. والقهر اإلذالل أحتمل أزل لم
قلُت ما هذه يا «افهمي القصوى: ته حدَّ يف صاح

… وتوتر بعيًدا وأقصاني أقبلت.» حيث من وارجعي هيا
يتعثر، بخطو فرتاجعت

شيئًا، أفهم أعد لم وربي إي
املقدَّر، اليهودي والحكم اليتم زمان يف كوني غري

فيثأر، يأتي «معتصم» يل ليس
… يظهر الريموك يف «خالد» وال ال

تتحدر. دموع وبعيني يدمى القلب وجرح أدراجي ُعدت
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نعامت الشهيدة إىل رسالة
األربعني1 ذكرى يف

يف السيايس حقك تمارسني وأنت الرصاص تحت استشهادك عن الوطن خارج وأنا قرأت
األخرية. االنتخابات

لك أرى األقل عىل أو مكان، كل يف اسمك فأجد الوطن إىل سأعود أنني أظن وكنت
الكبرية. امليادين أحد يف تمثاًال

دمك عىل الرتاب ردم يحاولون ملاذا ملاذا؟ والنسيان، الصمت إال أجد ولم عدُت لكني
كرامة هناك وهل املرأة؟ وكرامة الوطن كرامة عن الدفاع ثمن كلها حياتك دفعِت وقد
املشاركة عىل إرصارها من أكثر للمرأة كرامة هناك وهل ديمقراطية؟ أو حرية بغري لوطن

الحرية؟ صنع يف
التغني من األقالم ت جفَّ ملا كبري رأس أي أو وزير حرم أو وزيرة نعمات يا كنِت لو

الوطن. أبطال من كواحدة التاريخ ولدخلِت بشجاعتك،
أمثالك، الشعب من البسطاء كفاح يحكي ال — نعمات يا — زال ال التاريخ لكن
الرتاب. عليه ويُهال األرض، ترشبه بارد ماء إىل املسفوك الساخن دمهم ل يحوِّ زال وال
الرتفيهية زوجاتهم ونزهات والسالطني، امللوك تفاهات عن إال التاريخ يف نقرأ ال زلنا وال

واملعدمني. الفقراء بني

… ١٩٨٤م يوليو ١٧ الشعب، بجريدة نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

سقطت مثلك املرأة هذه محمد؟ شفيقة اسمها مرصية امرأة التاريخ يَذُكر وهل
إىل قريتها رجال مع خرجت وقد ١٩١٩م، مارس ١٤ يوم اإلنجليز رصاص تحت شهيدة
قطارات لتمنع الحديدية السكك قضبان وتنزع التليفون أسالك تقطع الزراعي الطريق
خليل حمدية اإلنجليز برصاص سقطت اليوم هذا ويف التقدم. من اإلنجليزية السلطات

عمر. وعائشة رياض وفهيمة حسن وسيدة بالجمالية، الزغاري كفر من
كرامة بني يفصلن لم والالئي ،١٩ ثورة شهيدات النساء هؤالء التاريخ يذكر هل

املرأة. وكرامة الوطن
بيوم نحتفل كما عام كلَّ به نحتفل املرصية، املرأة يوم هو مارس ١٤ يصبح لم ملاذا
١٩ ثورة عن التاريخ يسجل لم وملاذا أخرى؟ بالد يف نساء نضال إىل يرمز الذي مارس ٨
دمها أو حياتها منهن واحدة دفعْت أن يحدث ولم والحكام، الباشوات زوجات أسماء إال

الشهيدات؟ هؤالء فعلت مثلما للوطن فداءً
شهيدة دم عىل — أعيننا وأمام — الرتاب يُهيل أخرى مرة التاريخ ذات هو وها
والعدالة الحرية يف الوطن وحق حقها عن تدافع وهي الرصاص تحت سقطت جديدة

والديمقراطية.
للشعب يمكن كيف املزيف؟ التاريخ هذا عجلة نوِقف أن نعمات يا لنا يمكن كيف
الحقيقيني؟! واألبطال الصحيحة األحداث التاريخ عىل يفرض أن ونساءً رجاًال املرصي

فكتابة تاريخهم؛ ليكتبوا الشعب من البسطاء أمام ا وشاقٍّ طويًال زال ال الطريق إن
وكتابة األمية، من أغلبيته تعاني وال أوًال والكتابة القراءة يعرف شعب إىل تحتاج التاريخ

واعية. سياسية قوة له شعب إىل تحتاج التاريخ
ُمسلَّطة قوانني وهناك واعية، سياسية قوة يكون أن املرصي للشعب يمكن وكيف

ذاته؟ االنتخاب قانون أحدها عنقه، عىل
وليس االنتخاب، صناديق إىل الذهاب عن الشعب أغلب يُحجم أن غريبًا يكن ولم
يف يعشش الخوف زال وال طويًال، الطريق زال فال نعمات؛ دم عىل الرتاب يُهال أن غريبًا

العروق. يف يجري السلطة ونفاق القلوب،
ذكراك تصبح أن دون استشهادك عىل يوًما أربعون ينقيض أن مخجل هو وكم
نساء هن فأين مرص. نساء األقل عىل أو كله، املرصي الشعب بها يحتفل وطنية مناسبة
— نعمات يا — لوطنك قدمِت وقد شعراوي، هدى وجمعية النسائية والجمعيات مرص

الحجاب؟ خلعت حني شعراوي هدى قدمتْه ما أضعاف وحياتك دمك من
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املرأة1 قضية عزل حماولة

يف الرشقي أو العربي باملجتمع خاصة حالة ليس واستغاللها واستعبادها املرأة قهر إن
والثقافية، واالقتصادية السياسية النظم صلب يف تدخل ظاهرة ولكنها الثالث، العالم بالد
عاملنا يف املرأة مشكلة أن ذلك تكنولوجيٍّا؛ متقدِّمة صناعية أو متخلفة إقطاعية كانت سواء
وجنس طبقة، عىل تسود طبقة جعل الذي النظام ذلك عن نتجت قد الحديث اإلنساني

واحد. آٍن يف وجنسية طبقية مشكلة إنها النساء. جنس عىل يسود الرجال
العربية؛ املرأة مشكلة لُب عن أعينهم ون يغضُّ الذين الناس بعض هناك أن إال
ونساءً، رجاًال الشعبية، الثورة جهود عن أنفسهن تحرير أجل من النساء جهود لتنعزل
املرأة عىل الرجل سيطرة عىل يقيض جذريٍّا، تغيريًا املجتمع تركيبة تغيري إىل تهدف التي
الطبقي النظام بؤرة هي التي األرسة تلك الصغرية. األرسة وداخل الكبري املجتمع يف
األزمان مر عىل والطبقية األبوية واملقدسات واألخالقيات القيم تتوالد خاللها ومن األبوي،

واألجيال.
روا يصوِّ أن — االستعمارية الغربية الدوائر يف وخصوًصا — الناس بعض ويحاول
التخلف يردُّوا أن محاولني اإلسالمي، بالدين خاصة مشكلة أنها عىل العربية املرأة مشكلة
اقتصادية أسباب إىل وليس وتاريخية دينية أسباب إىل العربية البلدان منه تعاني الذي
الجديد؛ الغربي االستعمار بواسطة وتُستَغل تُستنَزف العرب موارد أن قوامها وسياسية،

٢ / ٧ / ١٩٧٩م. بريوت، العربي، األسبوع بمجلة نُِرشَ 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

عىل القضاء عملية وبني والسيايس االقتصادي العرب تحرير بني يفصلون هم ولهذا
والتنمية. التقدم تحقيق أو التخلف

النمط عىل التحديث عملية مجرد عىل لتقترص معناها يحددون فهم التنمية ا أمَّ
موارد تظل أن عىل تكنولوجيا، من الغربية البلدان أنتجته ما بعض واستخدام الغربي،
ورشكاته العاملي الرأسمايل االستغالل بقوانني ومحكومة الغرب ملصالح خاضعة العرب

الكربى.
عمليات من النوع هذا اإلسالمي والعالم العربي العالم يف البلدان بعض شهدت وقد
نتيجة من يكن ولم للغرب. واملوالية املحلية والحكومات األنظمة بعض يد عىل التحديث،
لألغلبية واملعاناة الفقر من بمزيد تتميز التي الزائفة التنمية من نوع إال التحديث لهذا
أيًضا تتميز كما العليا. والطبقات الحاكمة للطبقات الثراء من ومزيد الشعب، من الساحقة
الغربية؛ البلدان إىل يذهب — التنمية تلك بسبب — الثروة يف الزيادة من األكرب الجزء بأن
الذي الوقت ويف املتخلفة. البالد يف عنها املتقدمة البالد يف املعيشة مستوى بني الُهوة فتزيد
سنويٍّا العرب أطفال من يموت سنويٍّا الدوالرات ماليني العرب ثروات من أمريكا فيه تربح
إن بل واملرض، والفقر الجوع بسبب العمر من األول عامهم يبلغوا أن قبل طفل مليون
كالربوتينات األساسية الغذائية املواد من يجدون ال املوت من يَنُجون الذين األطفال هؤالء

أمريكا. يف والقطط الكالب عليه يحصل ما يساوي ما إال والفيتامينات
تهلك التي الساحقة واألغلبية والسلطة املال تملك التي األقلية بني الهوة وبازدياد
الشعبية الثورات وتتفجر البلد، داخل والرصاعات املشاكل حدة تزداد ومرًضا، إرهاًقا
الثالث. العالم أنحاء معظم يف الرسي أو العلني نشاطها ازداد التي التحرير وحركات

بسبب تفجرت التي الشعبية الثورات هذه إحدى األخرية اإليرانية الثورة كانت وقد
عملية من الرغم وعىل ونساءً، رجاًال اإليراني الشعب ألغلبية االقتصادية األزمة اشتداد
للشعب القهر من مزيد إال عنها ينتج لم والتي السابق، إيران شاه مها تزعَّ التي التحديث
العاملية. االستعمارية القوى بواسطة إيران وموارد البرتول استغالل من ومزيد اإليراني،
فرض أجل من ثورة وليست أساًسا، واقتصادية سياسية ثورة إيران ثورة إن
الثورة رفعت وقد تصويرها، الغربية الصحف بعض حاولْت كما النساء، عىل الحجاب
واالقتصادي الثقايف الغربي االستغالل من للتحرير كشعار اإلسالمي الدين شعار اإليرانية
العبيد، تحرير إىل دعوة — محمد سيدنا بدأه كما — جوهره يف كان اإلسالم ألن وذلك مًعا؛
يمكن مما نوًعا إال املال» «بيت ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا سماه الذي االقتصادي النظام يكن ولم
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بالتساوي جميًعا املسلمني مال هو املال هذا كان فقد البدائية؛ باالشرتاكية نسميه أن
يد عىل ُقهرت ما رسعان البدائية االشرتاكية هذه أن إال القبلية، انتماءاتهم من الرغم عىل
والنفوذ األرض أمية بني َمنح الذي عفان بن عثمان وأولهم محمد، سيدنا خلفاء بعض
الرصاُع اإلسالم داخَل وبدأ والعراق. والشام كمرص العرب غزاها التي الزراعية البالد يف
الفريق انترص وقد الطبقي. اإلقطاعي النظام مشجعي وبني والعدالة املساواة مؤيدي بني
من مظلمة عهود واإلسالمية العربية البلدان عىل وتعاقب التاريخ عهود مر عىل الثاني
للفساد مثًال كان الذي العثماني الحكم ظل يف أشده بلغ األجنبي، والغزو اإلقطاعي القهر
يف الحجاب وراء من عزلهن أو املضني، العمل يف النساء واستعباد والقهر واالستغالل

«الحريم». سجن
من الخالص يف أمل من هناك يكن فلم املقهورة، واإلسالمية العربية الشعوب ا وأمَّ
اإلسالم بهما نادى التي واملساواة العدالة تحقيق طريق عن إال والخارجي الداخيل الظلم
أو واالستعمار، اإلقطاع حاربوا الذي العرب الثوريني معظم فإن السبب ولهذا جوهره. يف
رجال من كانوا املايض القرن هذا وأوائل املايض القرن أواخر يف النهضة زعماء معظم
اقرتنت الذين عبده محمد والشيخ والنديم والكواكبي األفغاني أمثال من اإلسالمي، الدين

املرأة. تحرير إىل بالدعوة واالستعمار اإلقطاع من البالد تحرير إىل دعوتهم
من لتحريرها شعاًرا اإلسالم من اإليرانية الثورة اتخذت ملاذا لنا يفرس قد وهذا

املستغلة؟ الشاه حكومة
العالم يف اإلسالم إلحياء املتصاعد والتيار املوجة تلك األخرية السنني يف املالَحظ ومن
كما واالستغالل، القهر ضد املقهورة الشعوب يد يف كسالح العربي والعالم اإلسالمي
فيها حلَّت التي العربية البلدان تلك يف وخصوًصا العربية، اللغة إلحياء الجهود تزايدت
واملغرب، والجزائر تونس أفريقيا: كشمال العربية؛ اللغة محل الغربية االستعمارية اللغات

شاملة. تعريب عملية بدأت التي
حركة هي إنما واالقتصادي السيايس االستقالل جانب إىل الثقايف االستقالل حركة إن
الشعوب بدأت حيث أفريقيا، يف وخصوًصا الثالث، العالم أنحاء معظم يف ووعيًا نموٍّا تزداد
أصالتها عن وتبحث الثقايف، االستغالل تطرد ما بمثل االقتصادي االستغالل عنها تطرد
يف وصالبة بقوة والوقوف الشخصية استعادة من كنوع والحضارية الثقافية وجذورها
الطبيعية، مواردها سلبها ما بمثل وأصالتها شخصيتها سلبها الذي الغربي، الغزو وجه
ماديٍّا فقريًة مزعزعًة ضعيفًة شعوبًا منها ليجعل جذورها؛ ومن ماضيها من واقتلعها

واحد. آٍن يف ومعنويٍّا
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وللحفاظ والخارج، الداخل من الرضبات يتلقى املتصاعد التحريري التيار هذا لكن
الشعبي التيار ذلك ملقاومة متعددة وسائل الغربية القوى تتخذ االقتصادية، مصالحه عىل

املتزايد.
عليها وتسلط تربزها كي مثًال اإلسالم يف ثغرة أي تصطاد أنها الوسائل هذه إحدى
الثورة بأن ُمندِّدة الغربية الصحافة يف الصيحات ارتفعت عندما حدث كما األضواء،
إىل بها وتعود «الشادور» أو الحجاب النساء عىل تفرض ألنها رجعية؛ حركة اإليرانية
من وتفريغها اإليرانية الثورة إلجهاض مبارشة غري محاوالت وهي الوسطى. القرون
متخلفة. متعصبة دينية ردة مجرد أنها عىل وتصويرها واالقتصادي السيايس مضمونها
د وحَّ وإن اإلسالمي، الديني التيار ألن والذكاء؛ بالحرص املحاوالت هذه مثل وتتسم
من املنطقة يحمي أيًضا أنه إال الغربي، االستعمار ضد تضامنها عىل وساعد الشعوب

الدين. ضد إلحادية حركة أنها عىل ُصورت التي الشيوعية، أو االشرتاكي الغزو
تخشاه؛ هي ما بقدر اإلسالم إىل تحتاج االستعمارية القوى إن القول يمكن هذا وعىل
تلك املتناقضة املهمة تلك يف يساعدها واحد، آٍن يف عليه وتحافظ تهاجمه فهي ولهذا
االستعمار خدموا ما بمثل العثماني الحكم خدموا الذين الدين ورجال اإلسالمية األنظمة
والدين، اإلسالم باسم الشعوب قهر عىل تعاونوا والذين األمريكي، أو الفرنيس أو اإلنجليزي
ضد أو الحكام ضد التمرد أو الثورة ويحرِّم الطبقات، يحمي دين أنه عىل اإلسالم روا صوَّ
من عىل الرزق يوزع الذي هو هللا أن باعتبار الفقر من الشكوى ويحرِّم القائم، النظام
إرادة يتقبل أن املؤمن املسلم وعىل يشاء، من ويحرم يشاء من فيعطي عباده؛ من يشاء

قانعة. راضية بنفس ومشيئته هللا
وكم االستغاللية، الرجعية الحركات خدمة يف دوًرا الديني اإلعالم لعب كم رأينا وقد
الثورة عن الشعوب تعجز التي والتواكلية والقدرية واالستسالمية الخرافية األفكار شجع

واالستغالل. الظلم ضد
األساليب هذه كشفوا الذين الواعني اإلسالمي الدين رجال من دائًما هناك أن إال
مثل: متفرقة، نصوص خالل من يُفهم أن يمكن ال آخر دين كأي اإلسالم بأن وناَدْوا
خالل من يُفهم ولكنه النَِّساءِ﴾، َعَىل َقوَّاُموَن ﴿الرَِّجاُل أو بَْعٍض﴾، َفْوَق بَْعَضُكْم ﴿َوَرَفَع

والعدالة. باملساواة تنادي التي األساسية مبادئه
كان كما الواعني، املسلمني الرجال هؤالء من اإليرانية الثورة زعماء بعض وكان
فأفسحوا «الشادور»؛ املرأة ترتدي بأن ناَدْوا الذين كهؤالء واعني؛ غري زعماء أيًضا فيها
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املرأة قضية عزل محاولة

للهجوم منها تنفذ التي الثغرَة إيران الستقالل املعادية للقوى — عمد عن أو جهل عن —
اإليرانية. الثورة عىل

وقد الشعوب، استغالل أجل من اإلسالمية الحكومات تُستغل كيف أيًضا الحظنا وقد
الشعبي التيار ضد كسالح السبعينيات بدء يف اإلسالمي الدين املرصي النظام استخدم
وجه يف لتقف ومعنويٍّا ماديٍّا الدينية الهيئات املرصية السلطة وشجعت لالشرتاكية، املؤيد
أنها إال الحجاب، لريتدين املرصيات والطالبات النساء تشجيع حد إىل االشرتاكية، القوى
يهدد وأصبح اإلسالمي الديني التيار تصاعد بعَدما سياستها عن تراجعت ما رسعان
الدعوة مع ويتآزر الفلسطينية، والثورة إيران يف اإلسالمية الثورة ويؤيد الحاكمة السلطة
هذا اتجه وقد ة. امللحَّ الجماهري مشاكل عن ينعزل ال حتى االقتصادية؛ واملساواة العدالة إىل
الثورة أيًضا هاجم كيف ورأينا اإلسالمي، التيار هذا عىل الهجوم إىل أخريًا املرصي النظام
ظروف يف الغربية الصحافة يف الحماسة اشتدت كيف أيًضا ورأينا اإلسالمية، اإليرانية
دت ُرشِّ وكيف واألطفال، والرجال النساء حقوق عىل وأبشع أشد اعتداء فيها وقع أخرى
وأطفالها نساؤها وُرضبت وأوطانها، ديارها من وأُخِرَجت عليها، واعتُدي بأكملها، شعوب
حياًة والِخيام الُغربة يف يعيشون الجئني إىل منهم عاشوا من وتحول والنابالم، بالقنابل
يحدث ما عىل واحتجاجها رصاخها يف الغربية الصحافة بالغت وقد املوت. من بؤًسا أشد
العاملية النسائية الهيئات بعض تحمست حتى اإلسالمية، الثورة ظل يف اإليرانية للمرأة
العاملي التضامن ضد لست وأنا الرجعية. الثورة تلك ضد املرأة ملساندة إيران إىل للسفر
وفهم وعي عن العالم أنحاء جميع يف وتضامنهم النساء قوة أن أعتقد إنني بل للنساء،
كبريًا مكسبًا بل مكان، أي يف للمرأة كبريًا مكسبًا يُعتَرب أبعادها بمختلف املرأة لقضية

بلد. أي يف واالشرتاكية التقدمي القوى لجميع
النظام من كله البلد تحرير قضية عن املرأة قضية لعزل محاولة أي ضد أنني إال
للتآزر الغربيات النساء حماسة تُستَغل أن ضد أنني كما الخارجي، واالستعمار الطبقي
أو آسيا يف التحريرية الشعبية الثورات لرضب األخرى البلدان يف أخواتهن مع والتساند

العالم. يف آخر مكان أي أو أفريقيا
ترتدَي بأن ناَدْوا الذين إيران يف الدينيني الزعماء هؤالء مع لست الحال بطبيعة وأنا
إلًها ليس الديني فالزعيم ُمخطئون؛ وإما ُمغِرضون إما أنهم وأعتقد «الشادور»، املرأة
نساءً الشعبية القوى من والتوجيه النقد إىل حاجة يف وهو الخطأ، عن معصوًما وليس
وناقًدا واعيًا موقًفا الزعماء هؤالء أمثال من اإليرانيات النساء بعض وقفْت وقد ورجاًال.
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

الوطنيون، الثوريون والرجال الواعون الدينيون الزعماء إيران نساء إىل وانضم ورافًضا،
اسم تحت الدينية الدكتاتورية تقاِوم التي القوى تصاعُد الواعي التضامِن ذلك عن ونتج

اإلسالمية. الثورة
سياسيٍّا متقدمني ثوريني تضم ما بمثل اإلسالمية الحركة أن ألوضح هذا أقول
منهم الواحد الرجل إن بل وثقافيٍّا، اجتماعيٍّا متخلفني زعماء أيًضا تضم فقد واقتصاديٍّا،
رؤيته لكن متقدمة، واقتصادية سياسية رؤية له فتكون التناقضات داخله يجمع قد
الحركات يف بل الحركات، معظم يف ا عامٍّ يكون يكاد األمر وهذا متخلفة. تظل للمرأة

التناقض. هذا الرجال يُعاني ما كثريًا املاركسية
واالقتناع واالجتماعي، الثقايف التطور من أرسع واالقتصادي السيايس التطور أن ذلك
القوة وأهمية النسائية، الحركة دور أهمية هنا ومن الشعوري؛ االقتناع من أسهل العقيل
داخل االنفصام ذلك يعالجوا وأن أنفسهم يغريوا أن الرجال عىل لتفرض للنساء السياسية

شخصياتهم.
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االقتصادية1 واملشكلة املرصية املرأة

يصيب أصبح الذي الرسيع التغري ذلك تالحظ أال برصها ضعف مهما عني ألي يمكن ال
عضالت هو النظر يلفت ما أول املرصيات، األخص وعىل واملرصيات، املرصيني مالمح
بائع أمام الواقفات املرصيات للنساء القلقة والعيون الشاحبة والبرشة املتقلصة الوجه
من حي أي يف البسيط املتواضع البقالة محل حتى أو الجزار، أو الفاكهة أو الخرضوات

الشعبية. األحياء
يف مرة إال األماكن تلك إىل يذهبن ال املرصيات النساء من كبرية نسبة هناك بالطبع
تذُق لم اللحم، من كيلو نصف أو كيلو برشاء األرسة تحتفل حني مثًال العيد يف العام،

العام. طوال طعمه
والتي املرصي، املجتمع من الضخمة الرشيحة هذه عن املقال هذا يف أتحدث ال وأنا
بني ما فيها األرسة دخل ويرتاوح السكان، عدد من ٪٧٠ االقتصاديني تقارير حسب تمثل
أشخاص، ثمانية أو سبعة عن أفرادها عدد يقل وال الواحد، اليوم يف قرًشا ٩٠ إىل ٤٥
املايض يف يَت ُسمِّ التي الطبقة تلك عن اآلن أتحدث ولكن الرسمية، اإلحصاءات حسب
خريجي من واملهنيات واملوظفات املوظفون هؤالء ومنها املتوسطة، بالطبقة القريب
الخرضوات تشرتي عامة بصورة كانت الطبقة هذه يف املرأة إن واملدارس. الجامعات
كل أو يوم كلَّ منتظمة بصفة «الطبخ» املسماة الطبيعية العملية تلك وتمارس واللحم،
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

مأساة، أو مشكلة أي لها يمثل الجبنة أو البطيخ أو اللحم رشاء يكن ولم األكثر، عىل يومني
يف الطبقات جميع لدى للطعام األساسية املواد رشاء عملية اليوم مأساة هي كم ولكن
أن يف شك ال املتوسطة. فوق ما إىل املتوسطة الطبقات إىل الدنيا بالطبقات بدءًا مرص،
املايض يف ُكنَّا األخرية. السنوات يف ملحوظ بشكل تغريت قد مرص يف الطبقية الرتكيبة
الطبقة مختلفة: طبقات أربع عندنا أن نالحظ سنوات، ثماني أو سبع منذ أي القريب؛
انصهرت فقد اآلن ا أمَّ العليا، والطبقة املتوسطة، فوق والطبقة املتوسطة، والطبقة الدنيا،
املحدود»، الدخل ذات «الطبقة ى تَُسمَّ أن يمكن واحدة طبقة داخل األوىل الثالث الطبقات
وهذه اقتصاديٍّا»، تعاني التي «الطبقة فهو الواقعي اللفظ ا أمَّ ما، نوًعا مؤدب لفظ وهذا
نطلق أن فيمكن الباقية ٪٥ ال ا أمَّ املرصي، الشعب من ٪٩٥ من أكثر اآلن تحتل الطبقة
املرتاحة الطبقة أو العليا» «الطبقة أو املحدود»، غري الدخل ذات «الطبقة اسم عليهم
تعاني التي الطبقة فإن نسمة، مليون ٤١ بلغ قد املرصي الشعب كان وإذا … اقتصاديٍّا
يمكن هذا وعىل واإلناث. الذكور يشمل العدد وهذا نسمة، ٣٨٩٥٠٠٠٠ إىل تعدادها يصل
البرشة يف وشحوب وجهها عضالت بتقلصيف تُصاب مرصية امرأة ١٩٤٧٥٠٠٠ إن القول

«الطبخ». اسم عليها أُطِلَق التي العملية تلك يف فكرت ما إذا
منزيل إىل تأتي امرأة وكانت محاسن»، «أم يل قالت ١٩٧٦م عام خالل األيام أحد يف
من تأتي تعد لم وهي مرة، كل يف قرش ٢٠٠ نظري النظافة بأعمال لتقوم األسبوع يف مرة
ناس «يا خديها: تلطم وهي محاسن أم قالت به، تقوم كانت بما أقوم وأصبحُت ١٩٧٦م،
كان قرش!» ١٠٠ أنفق فإنني غري، ال «عدس» وهللا «عدس»، يوم يف طبخت إذا هوه يا
أيًضا، العدس سعر تضاعف فقد — ١٩٧٩م سنة يف ونحن — اليوم ا أمَّ عامني، من ذلك
وكانت العدس. سعر تضاعف ما بمثل محاسن أم تكلف فكانت املدمس» «الفول أكلة ا أمَّ
أغلب إىل بالنسبة الحجم صغرية أرسة تُعتَرب أنها أي فقط، أفراد خمسة محاسن أم أرسة

املرصية. األرس
من اختفت فقد الدخل، املحدودة األرس متناَول يف كانت التي البيضاء» «الجبنة ا أمَّ
منتجات مكانها وحلت املحلية، املرصية املنتجات معظم اختفت ما بمثل املرصية السوق
الفرنسية الجبنة أنواع عىل مرصاعيه عىل املفتوح» «الباب من مرص دخلت مستوردة
بالطبع رشائها عىل يقدر ال والتي والدانماركية، والهولندية األمريكية واملعلبات واإليطالية
البيضاء» «الجبنة تظهر وقد املجتمع. يف العليا الرشيحة من املحدودة، غري الدخول ذوو إال
لكن املحلية، للصناعات املشجعني الوطنية الروح ذوي من البقالة محالت بعض يف أحيانًا
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االقتصادية واملشكلة املرصية املرأة

يف الكادحة املرصية األرس دخل يوازي ما أي األقل، عىل قرش ٢٠٠ ثمنه أصبح الكيلو
أيام. أربعة

إىل محل ومن تاجر إىل تاجر من تختلف األسعار أن مرص يف يحدث ما أغلب ولعل
يمارسها ال والتي املرصي، الشعب بها يتمتع التي الديمقراطية أو الحرية هي هذه محل،
نفسه أعطى تاجر كل واللحوم، والفاكهة والخرض البقالة محالت وأصحاب التجار فئة إال
التي الشجاعة املرصية املرأة تلك هي وَمن يبيعه، الذي لليشء الثمن يضع أن يف الحرية
يصيبها أن يمكن ما أقل إن الفاكهة؟ أو الخرضوات بائع أو الجزار تناقش أن تستطيع

هي. تصيبها أن قبل وأمها أباها تصيب السباب أنواع أقبح من سلسلة هو
أو «البطيخ» حتى املحدود، غري الدخل ذوي بيوت إال تدخل تعد فلم الفاكهة ا أمَّ
بعيد. من إليها بالنظر يُكتفى التي السلع من اليوم أصبح — الفقراء فاكهة — «الخيار»
والربقوق والربتقال والعنب الجوافة مثل اإلطالق، عىل إليها يُنَظر ال ما السلع من وهناك
مرصي مليون وثالثني ثمانية من أكثر ذاكرة يف مكان لها يعد لم أسماء فهذه املانجو، أو

ومرصية.
وعدم األشياء عىل الحكم يف والرتيث األعصاب هدوء عنها ُعِرَف صديقة يل وكانت
«الباب سياسة يؤيدون مما كانت وبالطبع السلطة، يملكون هم طاملا املسئولني نقد
يف نقرأ يوم كل هو، يا ناس «يا وتقول: شعرها تشد أسبوعني منذ رأيتها املفتوح»،
بازدياد تزداد األسعار ولكن الغذائي»، «األمن أجل من تُبذل التي الجهود عن الصحف
جامعية وهي — هذه صديقتي وأصبحت الصحف!» يف الغذائي لألمن املخصصة املساحات
متقلصة». وجهها وعضالت اللون «شاحبة وهي الخرضي أو الجزار أمام تقف — محرتمة
فإن املحدود، غري الدخل ذات الرقيقة الرشيحة إىل املنتميات املرصيات هؤالء ا أمَّ
من ما (نوع الكريز أو الربقوق بحبات تتسىلَّ النيل عىل املطلة الرشفة يف تجلس الواحدة
هذه اقتصادية، أزمة مرص يف قال «مني دهشة: يف حولها ملن وتقول عنه) سمعت الفاكهة
وكامب وبيجني بكارتر املعرتفني غري الشعب أعداء املفتوح، الباب أعداء يروجها إشاعات
نظريٍّا إال عالقة أي بها لنا ليس فاكهة (هذه «املانجو» من أخرى قطعة وتلتهم ديفيد.»
الطبقة بني شائع اللقب (هذا فندم.» يا «تمام حريري: ناعم بصوت وتقول فحسب)،
مشكلة إال ليست أنها فندم يا والحقيقة اقتصادية، أزمة وجود يدَّعون إنهم العليا)،
the mob ال مشكلة إنهم األرانب، برسعة يلْدن الالئي الجاهالت املرصيات النساء هؤالء
أسنانها بني تدغدغ أخرى واحدة وتردُّ الحمل»، «منع بحبوب وعلينا باإلنكليزية)، (تنطقها
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

نوقف كيف هي املشكلة فندم، يا تمام تمام، أيًضا): الفاكهة من (نوع الخوخ من قطعة
الجوع من ونحلت ضمرت ومهما جاعت مهما املرصية واملرأة نفعل ماذا ولكن األرانب،

أبًدا؟ تقل ال للحمل شهيتها فإن
يعلم ال حيث إىل الهادئة النيل نسمات مع الليل يف الناعمة الرقيقة الضحكات وترن

… أحد
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العربية1 املرأة قضية جوهر

بني واالختالف التشابه نواحي من يتفهَّ أن املرأة لتحرير املتحمسات الغربيات النساء عىل
وأالَّ العربية، والثقافة الغربية الثقافة وبني األخرى، البالد يف النساء ومشاكل مشاكلهن
تقدمية إجهاضحركات يف نية حسن عن االشرتاك إىل دراسة بغري الزائد الحماس يجرَّهن
إىل اإليرانيات النساء دعا الذي األسايس السبب هو ذلك كان وربما تحريرية. ثورات أو
عىل للهجوم طهران إىل سافرن الالئي األمريكيات النساء بعض من سلبيٍّا موقًفا يقفن أن

«الشادور»! النساء عىل تفرض التي اإليرانية الثورة
البالد يف النساء تواجه التي األساسية املعركة أن يدركن أن الغربيات النساء وعىل
هي وليست بالدين، واإليمان اإللحاد بني فلسفية معركة هي ليست والعربية اإلسالمية
أن أجل من معركة ولكنها الغرب، نمط عىل التحديث أو املحدودة التنمية أجل من معركة
جديد نظام خلق من والتمكن الشعوب، يد إىل والثقافية االقتصادية الثروة منابع تعود

األبوي. الطبقي النظام أنقاض عىل
الرشق بقضية يتعلق فيما استسالميٍّا موقًفا أخذت العربية األنظمة أن رأينا وقد
االستعمار نفوذ يدعم أن شأنه من صلًحا وعقدت املرصي، كالنظام وفلسطني األوسط
هذه أن رأينا القوى. هذه رحمة تحت ومواردهم العرب ويضع والصهيونية، األمريكي
املرأة. وتحرير التحديث باسم هاجمتْها اإليرانية الثورة تهاجم أن أرادت عندما األنظمة
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

تراجع اإلمربيالية بالنظم االرتباطات زادت كلما أنه لنا تبني املاضية خربتنا أن إال
النواحي بأكثر واملتمسكني والرجعيني املحافظني أصوات وارتفعت االجتماعي، التقدم
فئات باقي قضايا شأن شأنها بنكسات، املرأة قضية وأُصيبت والتقاليد، الدين يف السلبية
سطحية عملية إال ليست باملرأة، يتعلق فيما وخاصًة التحديث، عملية أن كما الشعب.
املرأة من ُمشوَّهة نسخة منها وتصنع وأصالتها، شخصيتها العربية املرأة تُفقد شكلية
العربيات النساء من الساحقة األغلبية مشاكل تحل ال عملية أنها إىل باإلضافة الغربية،
ال مزيف تقدم عملية فهي املختلفة؛ املهن أو البيوت أو املصانع أو الحقول يف الكادحات
اقتصاديٍّا أو سياسيٍّا بالرجل املرأة يساوي وال العربيات، النساء مشكلة أعماق إىل يصل
ال الغربية املرأة بها تحظى التي الظاهرية الجنسية الحرية ألن جنسيٍّا؛ حتى أو نفسيٍّا أو

رابحة. رأسمالية تجارة إىل جسدها وتحول تستعبدها ما بقدر املرأة تحرر
امليزات عىل النساء من ا جدٍّ ضئيلة أقلية سوى تحصل ال التحديث هذا ظل ويف
القليلة القلة هذه إن بل املجتمع، من معينة طبقة بها تتمتع التي واالقتصادية السياسية
الربملان، عضوات أو الوزيرات مناصب تويل إىل أحيانًا تصل قد والتي النساء، من املتميزة
املناصب تلك يف بوجودهن فإذا الرجعي، أو املحافظ التفكري ذوات من يكنَّ ما كثريًا

استغاللهن. عىل يساعد ما بقدر النساء تحرير عىل يساعد ال العالية السياسية
منصب امرأة لتويل األخرية الشهور هذه يف طويًال الغربية الصحافة قت صفَّ وقد
املحافظة أفكارها أن أعتقد أنني إال امرأة كونها من وبالرغم بريطانيا، وزارة رئيسة
والعالم أفريقيا يف التحرير ولحركات االشرتاكي للتقدم واملعادية واقتصاديٍّا سياسيٍّا

والقهر. االستغالل من بمزيد النساء عىل تنعكس سوف الثالث
معني. لدين أعمى تعصب أو النساء، لجنس أعمى تعصب معركة ليست معركتنا إن
املتدينون الرجل، مع النسائية القوى تتحد أن املمكن من فإن املعركة هذه نجاح أجل ومن
ثورٍة نجاح يف األسايس السبب هو هذا ولعل االشرتاكيني. مع املاركسيني مع الثوريون
سبعة من أكثر دام الذي ونظامه الشاه حكومة من التخلص عىل وقدرتها إيران كثورة
كانت ما بمثل الثورة هذه يف األساسية األعمدة أحد اإليرانيات النساء وكانت عاًما، وخمسني
واملوزامبيقيات، والفيتناميات واليمنيات والفلسطينيات الجزائرية الثورة يف الجزائريات
آسيا يف التحرير حروب يف يشرتكن — زلن وال — اشرتكن الالئي النساء من وغريهن

الجنوبية. وأمريكا وأفريقيا
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األموُر تستِتبَّ إن ما ولكن الشعبية، للثورات وقوًدا زلن وال دائًما كن النساء إن
للنساء ُمنحت التي الحقوق بعض عن املسئولون يرتاجع حتى الجديد الحكم ويستقر
االشرتاكية الثورات يف أيًضا وكذلك الجزائرية، الثورة يف ذلك الحظنا ولعلنا الثورة. أثناءَ
رأيي يف أهمها أسباب، عدة إىل ذلك ويرجع الروسية. االشرتاكية الثورة فيها بما العالم يف
أوائل من ويكنَّ لرجالهن، خاضعات متفرقات كأفراد الثورة يف يشرتكن النساء أن هي
إىل إجباًرا أو اختياًرا يرتاجعن بل الثورة، بعد الحكم يف يشرتكن ال لكنهن يات، املضحِّ
رجالهن، سيطرة تحت األخرى املهن أو املصانع أو الحقول أو البيوت يف األوىل مواقعهن
وال املجتمع كنصف عددهن مع تتعادل سياسية قوة أنفسهن من يشكِّلن أن يحاولن وال
حتى أو املهنية أو الصناعية أو الزراعية النواحي مختلف يف وإنتاجهن جهدهن حجم مع

آخر. مجال أي عن إنتاجهن أو جهدهن يقل ال حيث البيوت، يف
يتناسون أو ينسون ما ورسعان رجال، معظمهم أو كلهم الجدد الثوريني الحكام إن
الجهود تُبذَل أن من وبدًال املفروضة. األولوية أو االهتمام يُولونها ال أو النساء مشاكل
الجهود تَُوجه األرسة أو العائلة أو الدولة يف الرجل وسيطرة األبوي النظام عىل للقضاء

الرجال. لصالح القيم هذه عىل للمحافظة
التغري بمالحظة العربية مجتمعاتنا يف النساء مشاكل بعض ندرك أن لنا ويمكن
أيًضا البلد يمر وقد االشرتاكي، النظام إىل اإلقطاعي النظام بتغري البلد يف يحدث الذي
اتجهت التي العربية البالد بعض يف حدث ما بمثل الرأسمايل والنمو التصنيع من بمرحلة
الجديدة الصناعات يف العاملة األيدي إىل وحاجته املجتمع تغري تطلب وقد االشرتاكية. نحو
الرجال من متزايدة أعداد املدن إىل الريف من ينزح أن إىل املتزايدة والخدمات واملهن
من ُحرمت أنها أهمها جديدة، بمشاكل تواَجه املدينة يف العاملة املرأة وأصبحت والنساء،
الحقل، يف غيابها أثناء أطفالها ترعى كانت التي العدد، الكبرية الريفية األرسة ميزات
الذي الوقت يف الريف، يف التقليدية والتعاونية والنفسية االجتماعية الروابط من وُحِرَمت
داخل القديم بدورها ًكا متمسِّ ظل بل الرضورية، الحاجات هذه عن املجتمع يعوضها لم
لتقسيم كنتيجة املرأة ُفرضعىل الذي الدور ذلك األطفال، ورعاية الخدمة حيث من األرسة

الطبقي. األبوي النظام ظل يف الجنسني بني العمل
قيًما وتبنَّى واالجتماعية، األخالقية القيم من كثريًا املجتمع فيه غريَّ الذي الوقت ويف
له تضمن التي القيم بعض عىل حافظ فقد املدن، يف النساء تشغيل عىل لتساعده جديدًة
َد مجَّ الذي الوقت ويف أجر. بغري األطفال ورعاية البيت أعمال يف النساء استغالل استمرار
الحريم ومحظورات االجتماعية القيود بعض وحطََّم وتعليمها، املرأة عمل املجتمع فيه
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باألطفال النساء تربط التي بالقيم تمسك متحركة عمل قوة النساء لتصبح القديمة،
الزوج و«طاعة األمهات»، أقدام تحت «الجنة لألمومة: تمجيده يف وبالغ الزوج، وخدمة
— الوزيرة منصب وبلغت وعملت تعلمت وإن — املرصية املرأة تزال وال الرب». طاعة من

الزواج. قانون يف «الطاعة» لقانون خاضعة
وخارجه، البيت داخل املتعددة وظائفها بني الجمع عن وتعِجز املرأة تُرَهق وحينما
ومنها االتهامات، املجتمع لها يكيل الزوج، أو األطفال تجاه واجباتها يف تُقرصِّ حني أو

املقدسة. األرسة تمزيق عىل تساعد لزوجها عصيانها أو األطفال بإهمالها أنها
أخرى مقدسات ينتهك فإنه األرسة، قدسية عىل املجتمع فيه يحافظ الذي الوقت ويف
الطالق يف املطلق حقه الرجل بإعطاء ويمزقها ذاتها األرسة قدسية ينتهك إنه بل كثرية،
ترشيد تسبب ما كثريًا والتي للرجال، املمنوحة الجنسية الفوىض تلك الزوجات. وتعدد

األرسة. وتمزيق األطفال
الوسائل العامالت لألمهات يوفر ال باألمومة املجتمع فيه يتغنَّى الذي الوقت ويف
أثناء طفلها إلرضاع الكافية األوقات العاملة األم يمنح ال بل أطفالهن، لرعاية الرضورية

الوضع. بعد لرعايته الكافية اإلجازة أو العمل
للمرأة حاجته بسبب إال ليس تمزقت) (وإن األرسة تزوَل أالَّ عىل املجتمع إرصار إن
إطعام عىل اإلنفاق وبني األب أو األم حب بني املجتمع يفصل لم التمويه أجل ومن أجر، بغري
االقتصادية، األطفال مطالب أيًضا تتضمن األرسية العواطف فإنما وتعليمهم، األطفال
عن عاجزة العربية األرس من الساحقة األغلبية جعل قد العادل غري النظام أن حني يف
العربية بالدنا يف األمهات معظم وجعل ألطفالهم، الرضورية االقتصادية الحاجات توفري
يجفف مما الرضوري؛ الغذاء من األدنى الحد لديهن يتوفر وال فقريات، مرهقات كادحات
األحيان، معظم يف الطبيعي أمه لبن من الطفل فيُحَرم الوضع؛ الحديثة األم ثديي يف اللبن
تجفف الثدي يف اللبن تجفف التي القاسية الظروف ألن حنانها؛ من أيًضا يُحَرم بل
ألحد، الحنان تمنح أن تستطيع ال أحد بحنان تحظى ال التي واملرأة القلب، يف الحنان
املضني العمل يف وصحتها شبابها املرأة هذه مثل تُفني ما وكثريًا يُعطيه، ال اليشء وفاقد
املال بعض زوجها جيب يف ع وتجمَّ الشباب، تجاوزت ما فإذا أجر، بغري والبيت الحقل يف

جديدة. شابة زوجة عن باحثًا حوله تطلع عرقها، من جناه الذي
زوجها فإن الرجل مع املتساوي واألجر العايل بالتعليم حظيت التي العربية املرأة ا أمَّ
أن لها الح ما إذا بالطالق يهددها وقد أجرها، عىل يسيطر الذي هو األحيان معظم يف
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واالجتماعية والنفسية األخالقية الحماية هو الزواج زال وال سيطرته، تحت من تخرج
واملدرسة والشارع البيت يف شائعة زالت ال القديمة األبوية القيم أن ذلك العربية؛ للمرأة

مكان. وكل واملجالت والصحف واملرسح والسينما والراديو والجامع والعمل
العربيات النساء أن يتصورن الالئي واألمريكيات األوروبيات النساء بعض وهناك
مثل بالدنا، يف موجودة زالت ال التي العادات بعض من ويتخذن الرببرية، عهود يعشن

النساء. وقهر الرببرية عىل دليل أنها عىل البنات، ختان عادة
والجنس» «املرأة كتابي كان وقد العادات، من وغريها العادة هذه ضد أنني شك وال
للنساء، القهر مظاهر من ولغريها العادة لهذه يتصدى العربية باللغة كتاب أول هو
التاريخية غري نظرتهن يف واألمريكيات األوروبيات النساء هؤالء مع أختلف أنني إال
أو العربيات بالنساء خاصة ظاهرة أنها عىل معهن أتفق وال العادات، هذه مثل إىل
األخرى القهر أنواع عن بمعزل عليها الضوء تسليط أحبذ وال وحدهن، األفريقيات

والتاريخية. واالقتصادية السياسية
البظر يُستأصل وال الختان لعملية تتعرض ال الغربية املرأة أن من وبالرغم
منها تستأصل وثقافية وتربوية نفسية لعمليات تتعرض لكنها جراحيٍّا، جسدها من
نفسيٍّا املرأة بظر استأصلوا الذين الرجال أشهر من فرويد سيجموند كان وربما البظر.
ذكري، عضو البظر أن وقرر املرأة، نفسية عن املعروفة نظريته وضع حني وفسيولوجيٍّا
اقتىض للمرأة النفسية والصحة النضوج وأن طفولية، مرحلة البظري الجنيس النشاط وأن

املهبل. إىل الجنيس النشاط ويتحول نشاطه عن البظر يكفَّ أن
االستئصال عملية من وحشية أكثر تبدو جراحيٍّا البظر استئصال عملية أن شك وال
وجوده فيصبح البظر؛ وظيفة إلغاء حيث من واحدة تكون قد النتيجة أن إال النفسية،
املرأة، تخدع ألنها خطورة؛ أشد النفسية العمليات تكون ما أحيانًا بل وجوده، عدم مثل
توهمها أو العملية، الناحية من كذلك ليست أنها حني يف األعضاء، كاملة بأنها وتوهمها

سعيدة. ليست وهي سعيدة أنها أو حرة، ليست وهي حرة بأنها
معركتها يف األسلحة أهم يسلبها ألنه املرأة؛ عىل األشياء أخطر من الوهم هذا إن

مستعبدة. زالت ال بأنها الوعي سالح وهو أال للتحرر،
إىل ننتمي ألننا ليس مستعبَدات، زلنا ال أننا ندرك — العربيات النساءَ — ونحن
العالم عىل سيطر أبوي طبقي مجتمع يف نعيش ألننا ولكن العرب، أو اإلسالم أو الرشق

السنني. آالف بضعة منذ
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هذا لتحقيق نجاحنا لكن لتحريرنا، األساسية الوسيلة هو النظام هذا من خالصنا إن
األسايس السبب إن املجتمع. نصف تعادل سياسية قوة أصبحنا إذا إال يتم لن التحرير
نحو تحولت التي البالد يف (حتى تحريرهن استكمال عن النساءَ أعجز الذي رأيي) (يف

حقوقها. فرض عىل القادرة السياسية القوة أبًدا يمثِّلن لم أنهن هو االشرتاكية)
إنما سياسية نسائية قوة تكون أن يَرْون العرب االشرتاكيني الرجال معظم كان وقد
السياسية أهدافها عن املعركة وتحرف والنساء، الرجال صفوف تقسم خاطئة، فكرة هي

الجنسني. بني رصاع إىل وتحولها األساسية، واالقتصادية
النسائية الجمعيات وقيادات املرأة لتحرير املتحمسات العربيات النساء معظم أن كما
تتعلق اجتماعية مشكلة أو بهن، خاصة مشكلة املرأة مشكلة أن يتصورن كنَّ العربية
الحرية أو االشرتاكية قضية مثل الكربى السياسية باألمور لها عالقة وال واألطفال، باألرسة

الديمقراطية. أو
ومن النسائية، القيادات من الكثريات أنضجت قد املايض وأخطاء تجارب أن إال
تلك عىل التغلب إىل ة امللحَّ الحاجة يدركون معظمهم وبدأ العرب، االشرتاكيني الرجال
ثورية نظرية خلق ومحاولة شخيص، هو وما سيايس هو ما بني تفِصل التي الُهوَّة
عىل وتعثر والشعور، التفكري بني ما الثغرة وتسد والتطبيق، التنظري بني تُوائم عرصية

الرجال. ونضال النساء نضال لعالقة جديدة صيغة
والنساء الرجال عىل الواقع العام القهر بني تربط وأن بد ال الجديدة الصيغة هذه إن
الثورة بني الربط من بد ال آخر، بمعنًى امرأة. لكونها املرأة عىل الواقع الخاص القهر وبني
والشعورية. والنفسية واألخالقية الثقافية الثورة وبني واالجتماعية واالقتصادية السياسية
وكل قرية وكل بيت كل من النساء وتجميع العربية، النسائية الحركات تسييس إن
أن تستطيع العربية الثورة أن يعني املتعلمات، واملهنيات األميات الفالحات ومن مدينة،
الجماهريية صفتها بذلك وتكتسب نسائي، عقل وكل كوخ وكل بيت كل داخل تتغلغل

النساء. من معينة طبقة أو ألقلية تخضع وال الشعبية،
نظريتهن تكوين عىل القادرات أنفسهن العربيات النساء سوى أحد من هناك ليس
الشخصية ذات الجديدة العربية املرأة خلق وعىل أنفسهن، لتحرير ووسائلهن وأفكارهن
العلوم يف ما وأفضل القديمة، وحضارتها تراثها يف ما أفضل اختيار عىل القادرة األصلية،
منحة ستأتيها الحرية بأن الوهم تعيش ال التي الواعية العربية املرأة الجديدة. واألفكار
ستدفع وأنها وشاق، طويل الحرية طريق أن تدرك ولكنها الرجال، من هبة أو السماء، من

166



العربية املرأة قضية جوهر

تدفع ال فلماذا غاليًا، العبودية ثمن تدفع أنها أيًضا تدرك أنها إال غاليًا، الحرية ثمن
عبدة. وتكون تدفع أن من بدًال حرة وتكون

هذا العربية، الوحدة لتحقيق دورهن سياسية كقوة العربيات النساء تلعب ولسوف
الشعوب أن أعتقد أنني إال األخرية، السالم خدعة بعد تبدَّد أنه الناس بعض ظنَّ الذي األمل
الحقيقي. والتحرير الوحدة نحو ثباتًا وأكثر وعيًا أكثر بُخًطى تسري ونساءً رجاًال العربية

167





اخلاصة1 امللكية قالع آخر

لزوجته الرجل امتالك

للرجال؛ اململوكات النساء وبعض الرجال أغلب فزع الصيحات، وارتفعت الصخب اشتد
القانون حسب لزوجته امتالكه وهو للرجل، الخاصة األمالك قالع بآخر يتعلق فاألمر
السيد ألن زوجها؛ تملك ال املرأة لكن زوجته يملك الرجل يقول: الذي القديم، العبودي

سيده. يملك ال العبد لكن العبد يملك
كلمة من الرقيقة يَت (ُسمِّ الزوجة اندرجت التاريخ يف الرِّق أو العبودية نشوء منذ
جسًدا أو شيئًا املرأة أصبحت أخرى. وأشياء وماشية عبيد من زوجها أمالك ضمن الرق)

شيئًا. وليس إنسان ألنه ونفسه جسده يملك فهو زوجها ا أمَّ زوجها، يملكه
يتعارض الذي الوضع هذا لتغيري صغرية محاولة تحدث حني الرصاخ هذا نسمع لهذا
أصبحت فإن مكان، كل يف اإلنسان بحقوق الرجال يتغنى اإلنسان. حقوق جميع مع
أو الحبس من أفلتت وإال باللجام املرأة أمِسك وصاحوا: فزعوا اإلنسان، هذا هي املرأة

االحتباس!
هذه العبيد، بعرص تذكِّرنا نابية، مؤملة األذن يف ترن التي (االحتباس) الكلمة هذه
عرص يف نعيش كأننا عادية! كلمة هي كأنما بالدنا يف األلسنة عىل ترتدد أصبحت الكلمة

٢٠٠٠م. فرباير ٢ األهايل، بجريدة نُرش 1
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يملك أن أحد حق من يعد ولم الرق، حرََّمت قد التاريخ يف العبيد ثورات أن رغم الرق!
جسده امتالك حق فرد لكل تكفل قوانني شكل عىل اإلنسان حقوق وانترشت أحد، جسد
أو قيد دون والتنقل السفر يف وحقه العمل، يناسب بأجر العمل يف وحقه ونفسه، وعقله
األساسية اإلنسان حقوق من ذلك وغري قتل)، جريمة يف عليه محكوًما كان إذا (إال رشط

َقْلب. َظهر عن نحفظها التي
بعض نظر يف بل الرجال، أغلب نظر يف بعُد إنسانًا تعد لم بالدنا يف املرأة أن إال
دفاًعا ترصخ بالجامعة) أستاذة (وهي التليفزيون شاشة عىل امرأة شاهدت أيًضا. النساء
لها يحق ال فهي الزوجة ا أمَّ رشط، أو قيد دون للزوج السفر وحرية الطالق حرية عن
طاعة الزوجة عىل يفرض الزواج عقد ألن زوجها؛ موافقة دون السفر أو الُخلع أو الطالق

احتباسها. يف اإلنفاق مقابل الحق وله عليها ينفق فهو زوجها؛
بالجامعة أستاذة وهي ر، منفِّ ذكوري بصوت املرأة فم من «احتباسها» كلمة خرجت
ثُمَّ اإلنفاق، مقابل النساء احتباس عىل القائمة القيم هذه بالدنا يف والطالبات الطلبة تلقن
إجبار من أكثر األخالق ضد يشء هناك وهل األخالقية، القيم تفسخ من ذلك بعد نشكو
تقدِّم امرأة بني الفرق وما عليهن؟! اإلنفاق ملجرد مكروه رجل مع الحياة عىل النساء
األستاذة تشمخ ذلك مع البغاء؟! سوق املومسيف وبني قروشه مقابل مكروه لزوج جسدها
الغربية البالد يف حدث كما املرأة، بحرية يطالبن الالئي النساء وتلعن بأنفها الجامعية

الجسد! هذا عىل ألحد وصاية وال كامًال، جسدها املرأة تمتلك وحيث األخالق، املنحلة
تلك يف الحارضين الرجال أغلب عليه وافقها الذي الجامعية األستاذة كالم هو هذا
األخالق؛ ضد الحقيقة يف لكنه األخالق، مع ظاهره يف يبدو كالم وهو الشاشة، فوق الندوة
وصاية دون الحرية له وتكون وعقله جسده اإلنسان يملك أن هو األخالق يف األساس ألن
الفضيلة ا أمَّ املسئولية)، (أي واالختيار بالحرية إال فضيلة تكون ال الفضيلة إن أحد، من
للقهر. خضوع مجرد وإنما فضيلة، ليست فهي والوصاية واإلجبار بالقوة تُفَرض التي
والقانون الصحيح الدين جوهر هي واملرأة) (الرجل اإلنسان حرية قضية فإن لهذا
وتكتسب لزوجته، الزوج يعطيها منحة اإلنسان، حقوق من حق الحرية إن الصحيح،
يف وهناك والدينية، الوضعية القوانني حسب حريته الرجل يكتسب ما بمثل حريتها املرأة
ويف ورجاًال. نساءً البرش بني واملساواة الحرية مبدأ تؤكد متعددة آيات السماوية الكتب
ِرَجاًال ِمنُْهَما َوبَثَّ َزْوَجَها ِمنَْها َوَخَلَق َواِحَدٍة نَْفٍس ِمْن ﴿َخَلَقُكْم مثل: اآليات هذه القرآن
بَْعٍض﴾ أَْولِيَاءُ بَْعُضُهْم َواْلُمْؤِمنَاُت ﴿َواْلُمْؤِمنُوَن ،(١ آية النساء، (سورة َونَِساءً﴾ َكِثريًا
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من وليس والرجال النساء حق من الوالية أن اآلية هذه وتعني ،(٧١ آية التوبة، (سورة
و«الناس الرجال»، شقائق «النساء ملسو هيلع هللا ىلص: محمد الرسول أحاديث ومن وحدهم، الرجال حق

كثري. ذلك وغري املشط»، كأسنان سواسية
جاهلة وهي والدين الرشع اسم تحت رأيها عن تدافع كانت الجامعية األستاذة لكن
تحدث الذي النفس، أطباء كبار أحد ومنهم الرجال، من عدد رأيها يف أيَّدها وقد بهما،
تكون قد النفس هذه أن تجاهل للهوى، نزَّاعة النفس أن يؤكد وراح النفس، علم باسم
عليها تغلب األنثوية، بطبيعتها عاطفية إنها قال املرأة، عىل كالمه وقرص أنثى، أو ذكًرا
(ملجرد سهًال الطالق أو الخلع طريق وجدت فإن نفسية، ألسباب جنسية دونية نزعات
ملجرد وزوجها أرستها عن تتخىل قد فإنها النفقة)، عن وتتنازل الصداق لزوجها تردَّ أن
طريق إال أمامها تجد ال فسوف أمامها مسدوًدا الطالق طريق وجدت إذا ا أمَّ جنسية، نزوة

املقدسة! األرسة عىل حفاًظا زوجها مع والصلح الخري
املقدسة»، «األرسة كلمة ينطق وهو فمه من يسقط كاد «بايب» شفتيه بني كان
الطب، كلية يف يل زميًال كان النفيس الطبيب األستاذ هذا ألن املفارقة؛ هول من وضحكت
بعد عليها فرض لكنه ناجحة، طبيبة أصبحت مثالية، طالبة كانت لنا زميلة من تزوج
منه أنجبت وأكثر، عاًما ثالثني معه عاشت األطفال، وخدمة لخدمته تتفرغ أن الزواج
األرسة إال أخرى حياة لها يكن لم العائلية، لحياتها وأخلصت والبنات، األوالد من خمسة

املقدسة.
أن بعد لزوجها طارئة جنسية نزوة أمام فجأة تالشت املقدسة األرسة هذه أن إال

جنسيٍّا. عليه تسيطر أن عيادته يف صغرية ممرضة استطاعت لقد عاًما. السبعني بلغ
الخروف مثل ساقيها يف يتمسح قدميها عند ويركع الفياجرا حبوب يشرتي أصبح
هيئة عىل املرأة سحرته ثُمَّ آدم، بني من رجًال قبل من وكان وليلة، ليلة ألف قصة يف
بها ى ضحَّ الذي الكبري األستاذ زوجها عىل تبكي القديمة زميلتي جاءتني وقد خروف.
منه تريد ال وقسوة، بجفاء تعامله عاًما، بأربعني تصغره فتاة أجل من املقدسة وباألرسة
السبعني ذو العجوز الرجل هذا يلمسها أن تطيق وال عمرها من شابٍّا تحب فهي املال؛ إال
اإلنفاق، الزوج واجب ويقول: ذلك يعرف وهو املال، مقابل نفسها له تقدم ذلك مع عاًما،

الطاعة. الزوجة وواجب
يتحدث والوقار، العلم قناع يرتدي فهو بازدراء؛ الشاشة عىل يتحدث وهو أرمقه كنت
لم بالطبع األرسة! هذه عىل لتحافظ املرأة أمام الطريق سد ورضورة املقدسة األرسة عن
املقدسة! األرسة عىل ليحافظ الزوج أمام الطريق سد رضورة عن الكبري األستاذ يتحدث
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أو منفصلني أفراًدا وليست ملتحم واحد كيان وأنها األرسة، قدسية يف يُسهب راح بل
القانون يف الترصيح يعارض فهو وبالتايل باآلخر؛ ألحدهم شأن ال الغرباء من مجموعة
وليس املقدسة األرسة داخل تحل األمور فهذه زوجها؛ إذن دون السفر يف الزوجة بحق

العدل. وزير من خارجي بقرار
بل زوجته، موافقة دون املرات عرشات سافر أنه الكبري األستاذ هذا تجاهل بالطبع
القانون، يعرتض أن دون عاًما بأربعني تصغره فتاة وتزوج موافقتها، دون طلقها إنه
حبوب رشاء وعىل وأرسته، زوجته وعمر عمره مدخرات اثنني عامني يف عليها وأنفق
له صوَّرت وإن شابٍّا يصبح ال والعجوز الوراء، إىل يعود ال فالزمن جدوى؛ دون الفياجرا
الشاب. حبيبها إىل وذهبت فقط عامني بعد الشابة العروس هجرته لقد ذلك. غري األوهام
املرأة أن التليفزيون شاشة عىل ويعلن بأنفه، الكبري األستاذ هذا يشمخ ذلك ومع
لها يحق وال نابية)، أذني يف أنثى كلمة (ترن أنثى ألنها جسدها تملك أن لها يحق ال
الجنسية بالحرية تحظى أن يصح وال حماية، إىل حاجة يف ألنها زوجها إذن دون السفر

املجتمع. نواة هي التي املقدسة األرسة تفككت وإال الغرب يف املرأة بها تحظى التي
وملاذا بها، يحظى التي الجنسية بالحرية الرجل يحظى وملاذا أحد: يسأله لم بالطبع
ألن أحد يسأله لم املقدسة؟! األرسة عىل الحفاظ أجل من الرجل حرية عىل القيود نضع ال
يقولون فيما التناقض يرى ال مزدوج بعقل أو عقل بنصف تفكر بالدنا يف الناس أغلب
إنهم الحقيقة. رؤية عن وشهواتهم رغباتهم أعمتْهم رجال أغلبهم والعدل، املنطق وغياب
العبيد تحرر لقد الزوجة! امتالك وهو الخاصة، أمالكهم يف القالع آخر ضياع عىل يخافون
آخر طريق النساء أمام وليس حقوقهم، النتزاع السياسية القوة امتلكوا أن بعد التاريخ يف

االحتباس! قانون من للتحرر
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إذ بعد؛ من واملستقبل الحارض عليه يُبنى الذي املايض، فهم يف ا هامٍّ دوًرا التاريخ يلعب
دوًرا اليوسف» «روز مجلة تلعب لهذا واملستقبل؛ والحارض املايض بني الفصل يمكن ال
من عدد فيها يشارك القديم، مرص تاريخ عن جديدة ملقاالت صفحاتها فتح يف إيجابيٍّا
سامح والدكتور السييس» «وسيم الدكتور منهم القديم، التاريخ يف والباحثني املفكرين
مقال عىل عرب سامح الدكتور رد ١٦ / ٤ / ١٩٩٩م اليوسف روز يف قرأت وقد عرب.
حول االختالف «حق عنوان تحت ٢ / ٤ / ١٩٩٩م) اليوسف، (روز السييس وسيم الدكتور
الحقيقة، إىل الوصول يحاول الذي الهادئ العلمي ألسلوبه املقال وأعجبني أوزوريس»،
أن أم السييس)، وسيم الدكتور يقول (كما التاريخ يف املوحدين أول هو أوزوريس وهل

التوحيد؟ إىل دعا من أول هو الرابع) (إيمحوتب إخناتون
«إيزيس» إن يقول من وهناك والباحثات، الباحثون يجتهد أن يمكن املجال هذا ويف
أمها مثل التوحيد، عىل فلسفتها قامت التي التاريخ يف األوىل هي أوزوريس) (وليس
انفصال دون املوحد الكون إلهة كانت التي «نون» الكربى وجدتها السماء، إلهة «نوت»
وقد «نون». الكربى األم اإللهة هي واحدٍة بقيادٍة واحدة وحدة وكانتا األرض، عن السماء
دون بالعدل الناس عىل وتوزيعه الخري ونمو الكون ازدهار عىل الوحدانية هذه ساعدت
االنقسام عىل تقوم جديدة فلسفة ظهور إىل أدى العبودية نشوء أن إال وعبيد، أسياد

تَُسد». ْق «َفرِّ والتفرقة،
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التنافس عن بعيدة متعمقة دراسات إىل حاجة يف القديم التاريخ من الفرتة هذه إن
السماء ويف األرض فوق الحكم تتنازع فرق إىل الناس يقسم الذي والحزبي السيايس

أيًضا.
عىل ُمدوَّنة حروف أو الحجارة آثار عىل يزيد ال القديم التاريخ عن نعرفه ما إن
غري قصًصا باعتبارها الدينية الكتب بعض يف وردت وأساطري والربديات، املعابد جدران
إخناتون، أو أوزوريس عن شيئًا تذكر ال التوراة يف الخلق وقصة حقيقية، أو حقيقية
وتأثر ونفرتيتي إخناتون فلسفة قرأ قد التوراة) إليه نُِسبَت (الذي موىس النبي أن مع
من أو فراغ من يبدأ ال سيايس زعيم أو نبي كل ألن طبيعي؛ أمر وهو عنهما، ونقل بهما
أو األفضل إىل رها يطوِّ أو عليها، ويزيد سبقوه من أفكار عىل أفكاره يبني ولكنه الصفر،

الوقت. ذلك يف الشعب بها يمرُّ التي التاريخية املرحلة حسب األسوأ إىل
الذكور اآللهة أول هو «أوزوريس» اإلله أن هي البرشي التاريخ يف غلطة أكرب ولعل
السماء إلهة وكانت «نوت»، اإللهة وهي أمه، تلده ولم بنفسه نفسه ولد الذي املوحدين،
من أربعة «نوت» ولدت وقد األرض، عن السماء انفصال بعد األرض، إله «جب» وزوجها

وأوزوريس». وست ونفتيس «إيزيس والبنات األوالد
الزراعية، واألرض الحكم امتالك حول دائرة كانت اآللهة بني الرصاعات أن إال
«أتوم»، أو ذاته، الشمس قرص وكان تاجها، األم اإللهة عن ينزع أن «رع» اإلله واستطاع
إىل حاجة (دون وأنجب ذاته مع اتحد الذي (الجعران/خربى) الواحد الكامل اإلله وهو
إلهة و«تفنوت» الجفاف. أو الحرارة أو النور إله «شو» هما: اآللهة من زوًجا املرأة)

الرطوبة. أو الربد أو الظالم
إنجاب يف واألم الزوجة املرأة دور عن االستغناء تم كيف لندرك قليًال نتوقف وهنا
من االنتقال من التاريخ يف حدث وكما اإلنجاب. عىل وحده قادر الذكر اإلله كأنما اآللهة،
وكانت األلوهية، إىل ترمز كانت التي الحيوانات عبادة يف حدث األب اإلله إىل األم اإللهة
عبادة أنشأ نارمر) (أو مينا امللك أن إال حتحور، أو إيزيس اإللهة إىل ترمز «البقرة»
وكان منف. يف أيًضا املذكر «أبيس» العجل وعبادة الفيوم، يف «سوبك» املذكر التمساح
«قاطع بلقب يتمتع وكان والنساء، للفقراء ظامًلا باطًشا حاكًما نارمر) (أو مينا امللك

الجبار». الرءوس
الرءوس. فيه تُقَطع دمويٍّا واألرضرصاًعا الحكم حول التاريخ يف الرصاع كان أجل،
البطش هذا أمام ونساءً) (رجاًال الفقري املرصي الشعب من الساحقة األغلبية انهزمت وقد

الذكر. اإلله مالبس يف فرعون تنكر وقد الفرعوني،
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رع، أمون امللك اإلله وبني الرابع) (إيمحوتب إخناتون امللك اإلله بني الرصاع واشتد
هي املعبودة الوحيدة اإللهة إن وقال: مرص، عرش عىل إخناتون وجلس رع، وانهزم
إنسانًا إخناتون وكان الكربى، األم اإللهة وحدانية الستعادة محاولة وكانت «الشمس»،
يُظهر عقله مثل أيًضا جسمه وكان الرجولة، مع واألنوثة األمومة صفات عىل يحتوي رقيًقا
ونفرتيتي إخناتون صورة رأيت وحني واحد. آٍن يف والذكورية األنثوية الصفات بعض
ثديني إلخناتون رأيت وقد الرجل، هي ونفرتيتي املرأة هو إخناتون أن تصورت مرة ألول
التي هي إخناتون أناشيد إن يقول من وهناك نفرتيتي. زوجته عند مما أكرب وردفني
من يحكم إخناتون كان ربما أو زوجها، وليس تحكم كانت التي وهي نفرتيتي، ألفتها
إىل حاجة يف تزال ال الفرتة هذه أن إال القوية، الشخصية ذات «تي» امللكة أمه خالل

اليوم. العالم يف السائدة الذكورية للفلسفة خاضعة غري حيادية متعمقة دراسات
التوراة، يف داود امللك ومزامري ونفرتيتي إخناتون أناشيد بني كبري تشابه وهناك
األبوي النسب أساسها أبوية طبقية فلسفة إىل التوراة ظهور بعد الفلسفة تحولت وقد
املؤنثة، الشمس» «عبادة ضد الرصاع حدث هكذا العائلة. الدولة يف الذكورية والسيطرة
تصارعوا الذين التوراة، يف الذكور اآللهة يد عىل منَكرة هزيمة ونفرتيتي إخناتون وانهزم
اإلله جعله أن وبعد اليوم. حتى يتصارعون زالوا وما واألرض، الحكم حول بينهم فيما
ما وكثريًا الذكور. ختان مقابل فلسطني) (أرض املوعودة األرض ومنحهم املختار، شعبه

الهزائم. وقت «العجل» وعبدوا املرئي غري الواحد اإلله هذا نبذوا
ويف األرض فوق عالية بمكانة تحظى كانت القديمة املرصية املرأة أن املعروف ومن
واسمها القديمة مرص يف مؤنثة العدل إلهة وكانت أطفالها، إليها تنسب وكانت السماء،

«معات».
فلسفُة مكانَها وحلَّت الحق أو العدل بفلسفة أطاحت قد الدموية الرصاعات أن إال
حقوقه املرصي الشعب يسلبوا أن اإلقطاعيون وامللوك الفراعنة واستطاع املسلحة، «القوة»

األكرب. فرعون أو الحاكم اإلله اسم تحت
االقتصادية األسباب من الكثري عن لنا تكشف القديم التاريخ قراءة إعادة إن
بني ترابط هناك ودينيٍّا. أخالقيٍّا الشعب من والنساء الفقراء قهر إىل أدَّت التي والسياسية
الفصل هذا لكن اآلخر، عن أحدهما فصل يمكن ال واألخالق، والدين واالقتصاد السياسة

«التخصص». ب ى يَُسمَّ ما بسبب والجامعات املدارس يف يحدث
وبني والتاريخية اإلنسانية العلوم بني الروابط بهذه الجهل إىل التخصص أدَّى وقد

والكيمياء. والفيزياء كالطب الطبيعية العلوم
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من للمرض الحقيقية األسباب معرفة من بد «ال يقول: الطب علم يف مبدأ وهناك
املريضة، أو املريض حياة تاريخ يدرس أن الطبيب عىل يجب لهذا عليه.» القضاء أجل
يرسي وما واملستقبل، والحارض املايض بني يربط وأن املريضة، أو املايض بني يربط وأن
واالقتصادية والسياسية االجتماعية األمراض عىل يرسي أن بد ال الجسمية األمراض عىل

والنفسية. واألخالقية
ما ا جدٍّ القليل أن إال بالدنا يف والشابات الشباب أزمة عن يتحدثون الناس من وكثريٌ
بما املخدرات) انتشار أو االغتصاب أو والزواج األرسة يف (أو األخالق يف األزمة هذه يربط

إلخ. … والدين والفلسفة والتاريخ والسياسة االقتصاد مجال يف يحدث
مستقبل وبناء أكثر، الحارض فهم عىل تساعدنا القديم مرص تاريخ قراءة إعادة ولعل

آخر. حديث ولهذا أفضل،
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البرشي؟1 التاريخ يف حدث ملاذا

فجاءني والطبخ؛ التنظيف يف تساعدني البيت يف شغالة أطلب الصحف يف إعالنًا نرشُت
ونظافًة ذكاءً األكثر ألنتقي اختباًرا لهم عملت الجامعات. وخريجي خريجات من العرشات
اآلداب كلية يف تخرجت عمرها، من والعرشين الرابعة يف شابة فتاة بالعمل وفازت وأمانًة.
الذكاء ملعة فيه وجهها «أمل»، اسمها الخريجني، آالف من غريها مثل عمًال تجد ولم
اشرتيت الفيتامينات. ونقص واليأس والفقر الشحوب من طبقة تحت املطموس الفطري
لتقرأ كتبي بعض وأعطيتها نظيفة، ومالبس الطازجة، الفيتامينات علب من عدًدا لها
وتفتحت نظيًفا، بيتي وأصبح ونشاط، بهمة العمل عىل أمل أقبلت كإنسانة. حقوقها عن
«أمل» كانت أزرار؛ بال نومي قمصان تعد ولم الطبخ، يف مهارتها بسبب للطعام شهيتي
ومربى ثقوب، من فيها ما ترتق بدأت القديمة الجوارب حتى «الخياطة»، أيًضا تجيد
أتذوق بدأت عاًما ثالثني من أكثر منذ أمي موت منذ عليها أتوحم كنت التي «الالرنج»
من السابعة يف كنت حيث الطفويل التفاؤل إيلَّ أعادت صغرية. برطمانات داخل طعمها
نشوة وروحي وجسدي عقيل يف تنبعث بيتي، من تتصاعد الطعام نكهة وأصبحْت العمر،

والحب! واألمل والحرية بالحياة جديد وإحساس

٨–١٤ / ٥ / ١٩٩٩م. من اليوسف، روز 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

منذ الزمني الذي املزمن الجوع مع للحب شهيتي فقدت لقد أيًضا، الحب أجل،
حياتنا يف النافعة غري األمور من ذلك وغري والفلسفة والفكر والتأليف بالكتابة انشغلت

الراهنة.
عىل تِزنُّ التي الكائنات أو الحيوانات من وفصائل البرش من أنواًعا هناك أن إال
لها: قلت يوم؛ ذات أمل عىل ناديت فلماذا وإال هؤالء، من واحدة أكون ربما عشها، خراب

حياتك؟ يف وطموحات أحالًما لك أن بد وال ونشيطة، ذكية فتاة أنت أمل، يا اسمعي
واحد. ُحلم عندي نعم، أمل: قالت

هو؟ ما قلت:
كومبيوتر. أتعلم قالت:

كدة؟! بس سالم، يا قلت:
اليوم يف أمل فيه التحقْت بيتي، بجوار كمبيوتر بمكتب تليفونيٍّا اتصلت دقائق يف
بأصابعها تكتب أمل أصبحت واحٍد شهٍر بعد الكمبيوتر. عىل التدريبات بدأت نفسه،
لها أدفع كنت الكتابة، غري الكمبيوتر عىل أخرى مهارات وتعلمت معقولة، برسعة العرشة
أشهر ثالثة بعد املعرفة. يف جديدة مجاالت واقتحام للتدريبات جنيه ثالثمائة شهر كل
إىل تذهب كانت واإلنجليزية، العربية باللغة الكمبيوتر عىل الكاتبات أمهر من أمل أصبحت
وكانت مساءً، التاسعة حتى السادسة من يوم كلَّ ساعات ثالث للتدريب الكمبيوتر مكتب
باملكتب. التحاقها قبل تفعل كانت كما أموري، ورعاية والطبخ البيت بتنظيف أيًضا تقوم
الخري، صباح يل تقول صباًحا، التاسعة الساعة يف البيت جرس تدق كانت صباح كل
أعمال من تنتهي الصباح، يف موعدها يف تأتي كانت يوم كل مرشقة، ابتسامة وجهها وعىل
إجازتها وكانت هي، أنها أعرف الجرس، أسمع التايل اليوم ويف ظهًرا، الواحدة يف البيت

أسبوع. كل من الجمعة يوم
الخميس أعطيتها الحكومة، موظفي مثل إجازة أيام ثالثة وأخذْت العيد وجاء
… كعادتها صباًحا التاسعة الساعة السبت موعدها وكان العيد، إجازة بعد إجازة والجمعة
وسوف العيد، «كعك» أكلْت أن بعد مريضة ربما قلت تأِت. لم «أمل» أن إال السبت وجاء
يرن ولم التاسعة، يف البيت جرس يرن لم «أمل»، تأِت ولم جاء الغد أن إال الغد. يف تأتي
تغيب حني التليفون يف تكلمني كانت غيابها، سبب عن لتخربني أيًضا التليفون جرس

طارئ. لعذر
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فوجدتني زيارة يف جاءتني أحيانًا، همومي عن لها أحكي سوسن اسمها صديقة يل
أمل؟ وفني برسعة: سألتني طعام، بيتي يف وليس خدي تحت يدي جالسة

سوسن! يا عارفة مش –
إزاي؟ عارفة مش –

مارجعتش. العيد أجازة بعد –
شغلة ولقت اتعلمت ما بعد ستي يا طبًعا كمبيوتر، تعلميها بالش لك قلت مش –

تاني! ترجعلك يمكن ال أحسن
الدنيا؟ يف وفاء اسمها حاجة فيش ما يعني –

مع الخاصة املصلحة تعارضت إذا وقالت: ساخرة، ضحكة سوسن صديقتي أطلقت
فقدتيها! وإال تعلميها بالش وقلتلك نصحتك وأنا املصلحة، انترصت الوفاء

… للمعرفة طريًقا لها وفتحت التعليم عىل ساعدتها ألنني «أمل» فقدت لقد أجل،
تشتغل!» بيتي يف لبقيت أعلمها لم «لو لنفيس: وقلت الندم بنان عضضت

من األرسة لخدمة ويتفرغن البيوت يف ليشتغلن التعليم من النساء ُحِرَمت ألهذا
طعامهن! إال أجر بدون والعجائز واألطفال الرجال

بأقل املصانع أو البيوت أو األرض يف ليعملوا التعليم من واألُجراء العبيد ُحِرَم ألهذا
الرمق؟! تسد تكاد ال التي األجور

أو املهني التأهيل من نوع إىل بل الحقيقية، املعرفة إىل يؤدي ال التعليم أصبح ألهذا
فحسب؟ الوظيفي

يف وأنا الزواج رفضت منذ الحياة، وعيت منذ عقيل يف واردًة جميًعا األسئلة هذه كانت
املعرفة. ثمن حياتي دفعُت وإن ثمن بأي املعرفة إىل وأسعى أتعلم أن وقررت الصبا أول
األزرار يل يخيط أو بيتي، يف الرفوف عن الرتاب ينفض أو يطعمني لم ذلك كل أن إال

ويكويها. مالبيس يل يغسل أو قمييص، يف الساقطة
الخريجني من العرشات وجاءني شغالة، أطلب الصحف يف جديًدا إعالنًا نرشت هكذا
خالية شابة فتاة اختارت سوسن، صديقتي فيه ساعدتني اختباًرا لهم عملت والخريجات.
املعدمون األغبياء إال به يقوم أن يمكن ال البيوت يف الشغل يل: وقالت والطموح، الذكاء من

الطموح! من
التاريخ يف العبودية الفلسفة قامت لقد الحياة، وعيت منذ أدركه كنت ما وأدركت

كبرية. ميزة والغباء فضيلة الجهل وأصبح املعرفة، تأثيم عىل البرشي
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املعرفة! شجرة من وأكلت يدها ومدَّت الجهل، رفضت أنها حواء أمنا خطيئة وكانت
أُشيع كما الجنس» «تذوق وليس املعرفة» «تذوق هو العبودي التاريخ يف األكرب اإلثم كان

املدارس. يف إياها لقنونا التي الكتب يف
الذكاء بلمعة ييضء وجهها «أمل»، تشبه شابة فتاة الطابور وسط ملحت أنني إال
ابتسامتها كانت بيدي، لها فأرشت وابتسمت؛ خاطفة لحظة يف عيوننا التقت الفطري،

الساذج. التفاؤل ذات السابعة طفلة ربما أعماقي، يف بعيًدا شيئًا ملست الضوء مثل
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احلوار املثقفنيومسئولية اكتئاب
السلطة!1 مع

بتاريخ األهرام جريدة يف املنشور حافظ الدين صالح األستاذ مقال أمام كثريًا توقفت
يُعَقد الذي السنوي اللقاء يف املثقفني صمت لظاهرة فيه تعرض الذي ١٩٩٩م، فرباير ٣
— نفسه يستثني وال — معظمهم وتدثُّر للكتاب، الدويل القاهرة بمعرض الدولة رئيس مع
وتقاعسهم املثقفني تكاسل إن ويقول الوثرية»، الكرايس فوق الكسول الجلوس «بدفء
مثقفني أنصاف الساحة يحتل أن إىل يؤدي الصعبة املسائل يف الصعبة األسئلة طرح عن
مطالب أو عاجلة مشكلة أو جزئية قضايا يتناولون أو رسيعة، صحفية أسئلة يطرحون

األشياء. جذور إىل يصلوا أو العمق يف بالحوار يغوصوا أن دون شخصية،
بسبب وانسحب نفسه عزل فريق فريقني: إىل املثقفني حافظ الدين صالح ويقسم

السلطة. ونفاق التيار يف بالسباحة نفسه فرض وفريق اإلحباط، أو االكتئاب
أكثر يتطرق أن أودُّ كنت أنني إال حافظ الدين صالح األستاذ مع تماًما أتفق وأنا
املخطئ من بسؤال: املقال ينهي أنه إال الحروف، عىل النقاط ويضع الظاهرة، هذه لتحليل
منهم كل عىل وأن السلطة، مسئولية عن تقل ال مسئوليًة يتحملون املثقفني أن أم هذا؟ يف

النفاق. أو االكتئاب يصيبَه أن قبل نفسه يراجع أن
املثقفني من كبري قسم كان وإن املثقفني، وعىل السلطة عىل تقع املسئولية أن شك ال
هذا املنافقني، تحت أو املكتئبني تحت يندرج ال آخر كبري وقسم السلطة، تحت يندرج

.(٦٥) (٣٦٨٨) ١٥ / ٢ / ١٩٩٩م، اليوسف، روز 1
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أنه ورغم حافظ، الدين صالح األستاذ مقال يف ذكر أيُّ له يكن لم املثقفني من الكبري القسم
يحَظى ما ونادًرا مهَمل، قسم أنه إال بالدنا، يف واملثقفات املثقفني من األغلبية يشمل ربما
أو الدولة رئيس مع الفكرية اللقاءات لحضور يُدعى وال اإلعالمية، أو الصحفية باألضواء
وإن واملهرجانات، الثقافية املؤتمرات من الهائل الفيض هذا أو الكتاب، معرض ندوات
أو فَمه الواحُد َفتح إن تتكرر أن يمكن ال الدعوة فإن العيون)، يف للرَّماد (ذَرٍّا مرة ُدعي

مختلًفا. شيئًا وقالت فمها الواحدة فتحت
ال فأنا العامة، التجِربة عىل الضوء إللقاء أهميتها لها امِلضمار هذا يف تجِربة ويل
أبذل فأنا ما أحرضاجتماًعا وحني املنافقات، أو املنافقني فئة إىل وال املكتئِبني فئة إىل أنتمي
ترسانة واخرتاق املصنوعة الحواجز لكرس القول) أو بالفعل (سواء جهد من أستطيع ما
أمام الطريق ويسدُّون الوثرية، والكرايس األمامية الصفوف عادًة يحتلون الذين املنافقني
هذه من تماًما استبعادي تم السبب ولهذا أكرب؛ عمق أو أكثر برصاحة الكالم يريد من كل
تم كما العربية، البالد عواصم أو مرص يف تُعَقد التي الفكرية غري أو الفكرية اللقاءات

واملثقفات. املثقفني من ومثيالتي أمثايل من الكثريين استبعاد
وسائل جميع تملك السلطة أن املسألة بل اإلحباط، أو االكتئاب ليست إذن املسألة
أن للسلطة ويمكن يشء، وكل األدبي والنقد والتوزيع والنرش واإلعالم والفكر الثقافة
إىل ويغوصوا أكرب بشجاعة يتكلموا أن لهم يمكن الذين هؤالء خاصًة تشاء، من تستبعد
ما إىل هؤالء يتعرض وقد الصعبة. املسائل يف الصعبة األسئلة ويطرحوا املشاكل جذور
الداخل، إىل أو الخارج إىل النفي أو العمل، من الطرد وأعني االستبعاد، من أكثر هو
ال أحًدا أن والغريب الدولة. تملكها التي والصحافة اإلعالم أجهزة عرب السمعة وتشويه
خارج كبريًا أدبيٍّا أو علميٍّا تقديًرا ينالون قد والذين املنبوذين، هؤالء عن للدفاع يتصدى
املسئولني من األخرض الضوء يتلقى أن بعد إال الوطن داخل أحد بهم يعرتف وال وطنهم،

السلطة. أو
يرفلون بالسلطة، حميمة صلة عىل «االكتئاب» يصيبهم الذين بعض أن أيًضا الغريب
الضمري؟ تأنيب من نوًعا هنا «االكتئاب» أيكون الوثرية، كراسيها يف ويجلسون نعيمها، يف
«االكتئاب»، بمرض ماتوا الذين األدباء أو املثقفني من أصدقائي بعض نصحني وقد
«عيل الدكتور هو آخرهم ولعل إدريس، ويوسف الدين بهاء وأحمد جاهني صالح ومنهم
لم ما أبًدا سالم يف تعييش «لن السلطة: لعقاب فيها أتعرض مرة كل يف يل قالوا الراعي»،
العلمي.» أو األدبي املجد إىل طريقك ي تشقِّ أن بال فما جًرسا، السلطة وبني بينك تُقيمي
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كسل هي ليست املشكلة أن وأعتقد حافظ، الدين صالح األستاذ مع أختلف لهذا
الحرص هذا هي املشكلة ولكن آرائهم، عن وعمق بشجاعة التعبري عن وتقاعسهم املثقفني
أنه يتصورون الذي الجرس، هذا سقوط من وخوفهم السلطة، وبني بينهم الجرس عىل
األضواء من الحرمان األقل عىل أو العزلة، أو املنفى أو الفقر من وألوالدهم لهم الحماية

والصحفية. اإلعالمية
املعارضة، صحف أو الحكومية الصحف يف مكانًا لها تجد لم كتبتُها مقاالت من وكم
يكيلون ومثقفات مثقفني من وكم أجزائها، أهم حذف بعد يل نَُرشت مقاالت من وكم
البحر يف ماء قطرة تفعل ماذا ولكن ناقدة، واحدة عبارة تمرير أجل من للمسئولني املدح

املحيط؟ ِخَضمِّ أو الواسع
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اخلتان…أوقفوا األرضمقابل
الذكور!1 ختان

براقة جديدة بكلمات الجديد العاملي النظام يتحىل والعرشين الواحد القرن بداية مع
أيًضا. وللنساء العالم يف للفقراء واالستعباد االستغالل من جديدة أشكال وراءها تتخفى
الغرب يف املثقفني من لكثري الساحرة الغامضة الكلمات من العوملة كلمة وأصبحت
من مزيًدا إال ليست العالم شعوب عىل نتائجها أن إال والجنوب، الشمال أو والرشق
كل يف املشتعلة والطائفية الدينية والحروب واالجتماعية االقتصادية واألزمات الكوارث
والتي العقائدية الفتن قتىل يسقطون واألطفال والشباب النساء من وكم اليوم، العالم بالد

املادية. املصالح وراءها تختفي
الطبقات جميع من والفقراء النساء وهم الضحايا، أول هم املجتمع رشائح أضعف
يملكون، ال والذين يملكون الذين بني العوملة من مزيد مع الُهوة زادت واأللوان. والفئات
النظام ظل يف والعائلة الدولة يف السيادة له الذي املذكَّر والجنس املؤنَّث الجنس وبني
إال القديم عن الجديد النظام يختلف ال القديم، العاملي ظل يف كان كما الجديد، العاملي
يعني األبوي. الطبقي النظام جوهر فهو واحد؛ الجوهر ولكن والجزئيات، التفاصيل يف
وأرواحهم املاليني مصائر عىل تسيطر الحاكمة» «الطبقة تشكل األفراد من قلة أن ذلك
من بلد كل يف األفراد من القليلة القلة هذه … وبناتهم أوالدهم وأمن وأمنهم وأرزاقهم
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املحلية، أو الدولية السلطة عليه ترتكز الذي الثالوث واإلعالم؛ والسالح املال تملك العالم
السالح. ونزع والصمت الفقر املفروضعليها البرشية األغلبية عىل به تبطش الذي الثالوث
العرص نشوء منذ والجنس السلطة بني الرتابط يكتشف أن التاريخ يدرس ملن يمكن

ورجال. نساء وإىل وعبيد، أسياد إىل املجتمع انقسام منذ العبودي،
إلَه كان «جيب» وزوجها السماء، إلهة األم، اإللهة هي «نوت» كانت القديمة مرص يف
الرجال كان معروفة، األبوة تكن لم ألطفالها، اسمها تعطي التي هي األم وكانت األرض،
العقل بدأ ثُمَّ سماوية، غامضة خارقة بقدرة األم بطن يف يتكون الجنني أن يتصورون
الرجل وبدأ «األجنة»، األمربيولجي وعلم البيولوجي علم فشيئًا شيئًا يكتشف البرشي

«األبوة». يكتشف بدأ ثُمَّ اإلخصاب، عملية يف دوره يعرف
النساء بأن يؤمن يعد ولم قبل، من يفعل كان كما يغتصبهم أو أطفاله يأكل يعد لم

السماء. من إليهن تهبط أرواح بسبب يحملن
عن الحكايات هذه قرأنا وكم القديمة، األساطري يف البُدائية الفكرة هذه انعكست
أرحامهن، يف املقدسة اآللهة نفخت أن بعد أمهاتهن ولدتهم الذين الشجعان األبطال
زمرة إىل تنضم أيًضا قديسة أصبحت أنثى املولودة كانت وإن ًسا، ُمقدَّ املولود ويصبح

املعبودات. اإللهات
السلطة عىل لالستيالء دائم ورصاع مستمر تحول يف كانت البرشية املجتمعات أن إال
التاريخ يكشف اإلناث، واإللهات الذكور اآللهة بني التاريخ يف الرصاع ظهر واألرض. واملال
وداخلها، البالد خارج من وأعدائها إيزيس املرصية اإللهة بني طويلة معارك عن القديم
يف البالد من (وغريها مرص يف إيزيس فلسفة هدم تحاول الضارية املعارك هذه استمرت
تماثيل وحطم تيودور اإلمرباطور جاء حني ميالدية، ٣٩٤ عام حتى … والرشق) املغرب
يقاومون وكهنتها إيزيس أتباع مرصظل ويف الرومانية. اإلمرباطورية يف ومعابدها إيزيس

«فيلة». جزيرة يف معابدها من معبد آخر حتى
التوراة؟ يف الذكور ختان نشأ كيف هو: والسؤال

له: يقول عهًدا، إبراهيم النبي مع اإلله يعقد (تكوين) عرش السابع اإلصحاح يف
أرَض بعِدك ِمن ولنسلك لَك أُعطي … أبديٍّا عهًدا بعدك ِمن نسلك وبني بيني عهدي «أُقيم
… وبينكم بيني تحفظونه الذي عهدي هو هذا … أبديٍّا ملًكا َكنْعان، أرض كلَّ ُغربتك،
فيكون وبينكم، بيني عهد عالمة فيكون ُغْرَلِتكم لحم يف فتُختَنون … ذكر كل منكم يُختَن
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تلك فتقطع ُغْرَلِتكم لحم يف يُختَن ال الذي اْألَْغَلف الذََّكر ا وأمَّ … أبديٍّا لحمكم يف عهدي
عهدي.» نَكث قد أنه شعبها، من النفس

«األرض شعار رفع اليهود إله أن لنا تؤكد التوراة، يف جاءت التي الكلمات هي هذه
املسلحة بالقوة الغري أرض عىل االستيالء عالقة فما غريب، شعار وهو الختان»، مقابل

الذكور؟! وختان
إبراهيُم كان ذلك، بعد التوراة يف جاء ما قرأنا إذا إال الرس هذا نفهم أن يمكن ال
سارة أشارت يرثهما، ابن عندهما يكن لم سنة، تسعني بنت سارة وزوجته سنة ِمائة ابَن
ابنها هاجر أنجبت إن ما لكن الولد، منها لينجب هاجر جاريتها يتزوج أن إبراهيم عىل
من إنه قالت ولًدا، له أنجبْت أن بعد بطردهما أقنعته رأيها، سارة غريت حتى إسماعيل
بنت وهي سارة تلد وهل سنة؟ ِمائة البن يولد «هل مندهًشا: هللا إبراهيم فسأل هللا؛ عند
إسماعيل ابنه يجعل أن هللا إىل إبراهيم توسل .(١٨ ١٧/تكوين (اإلصحاح سنة؟» تسعني
ابنًا لك تلد امرأتك سارة بل هللا: «فقال قائًال: التوراة يف عليه رد هللا لكن أماَمه، يعيش

بعده.» من لنسله أبديٍّا عهًدا معه عهدي وأُقيم إسحاق، اسمه وتدعو
استغرقت خطة التوراة، رواية وفق سارة زوجته تدبري حسب الخطة تمت هكذا
أمرت إسماعيل، وابنها هاجر زوجته طرد يف وتلكئه إبراهيم تردد بسبب سنة عرشة ثالث
زوجها بتختني سارة أمرت كما عاًما، عرش ثالثة وعمره طرده قبل إسماعيل بتختني سارة

عاًما. وتسعون تسعة وعمره إبراهيم
وكان ُغْرَلِته، لحم يف ُخِتن حني سنة وتسعني تسع ابن إبراهيم «وكان التوراة: تقول
ُخِتن َعيْنِه اليوم ذلك يف … ُغْرَلِته لحم يف ُخِتن حني سنة عرشة ثالث ابن ابنه إسماعيل
الغريب ابن من بالفضة وامُلبتاعون البيت ولدان بيته، رجال وكل ابنه وإسماعيل إبراهيم

معه.» ختنوا
إبراهيم؛ زوجة وسارة الرب بني الخفية العالقة نكتشف عرش الثامن اإلصحاح يف
ثُمَّ األرض، إىل إبراهيم وَسجد رجال، ثالثة ومعه إبراهيم خيمة باب عند الرب يظهر إذ
اعجني سمينًا، دقيًقا كيالت بثالث «أرسعي لها: قال الخيمة داخل زوجته سارة إىل أرسع
فأرسع للغالم؛ وأعطاه جيًِّدا ِعجًال وأخذ البقر، إىل إبراهيم ركض ثُمَّ َملٍَّة. خبَز واصنعي
لديهم واقًفا كان وإذا امهم، قدَّ ووضعها عمله الذي والِعجل ولبنًا ُزبًدا أخذ ثُمَّ ليعمله،

أكلوا.» الشجرة تحت
إني فقال: الخيمة. يف هي ها له: فقال زوجته؛ عن إبراهيَم الربُّ سأل األكل «بعد
وراءه، وهي الخيمة باب يف سامعة سارة وكانت ابن. امرأتك لسارة ويكون … إليك أرجع
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عادة لسارة يكون أن انقطع وقد … األيام يف متقدَمنْيِ شيخني وسارة إبراهيم وكان
كالنساء.»

وراء تقف كانت وملاذا نعرف، ال … كيف؟ إسحاق، ابنها عىل تحصل سارة أن إال
لجميع يستجيب الرب كان وملاذا إبراهيم؟ وزوجها الرب بني يدور ما تتسمع الباب

الصحراء؟! إىل وابنها هاجر بطرد إبراهيَم زوَجها ويأمر طلباتها
الرجال يمسكه أن عمره من والتسعني التاسعة يف وهو للرجل إذالل هناك وهل
إبراهيم ُجرح تلوث لقد الحجر؟ من بقطعة أو باملوس ُغْرَلته يقطعون عورته، يكشفون
وطلب األلم من للرب اشتكى إنه حتى واملعاناة، األلم من طويل زمن بعد إال يلتئم ولم

الرحمة. منه
حاجة ويف مفهوم، غري الختان» مقابل «األرض القديم العهد أو القديم الشعار ويظل
الجماعات بني واألرض واملال السلطة عىل والرصاعات العبودية لعصور أعمق دراسات إىل

املختلفة. البرشية
رغم األجيال، عرب تُتوارث أصبحت اإلناث ختان عادة مثل الذكور ختان عادة أن إال

مختلفة. صحية مخاطر من يصاحبهما ما
استمرارها، أجل من الجسدية العمليات هذه تربير البرشي املجتمع حاول ما كثريًا بل
والعبيد، النساء أجساد يف التحكم إىل دائمة حاجة يف مجتمع أي يف الحاكمة السلطة كانت

الدين. تحت تتخفى قمعية ألسباب منها أجزاء وقطع
رضورٌة والذكور لإلناث الختان عمليات أن األطباء بني حتى الشائعات انترشت ولهذا

األمراض. بعض ملنع أو الصحة أو النظافة أجل من
السلطات ثارت والجنس»، «املرأة كتابي نرشت حني عاًما، ثالثني من أكثر منذ
الصحية املخاطر عن تكشف التي الفصول بعض َن تضمَّ الكتاب ألن الدولة يف الحاكمة
املشاكل فاتحة هو ١٩٦٩م) عام صودر (والذي الكتاب هذا كان اإلناث. ختان عن الناتجة
ذلك رغم ١٩٧٢م. أغسطس يف الصحة وزارة يف منصبي فقدان إىل أدت والتي حياتي، يف
نُرشت السنني، توايل عىل أخرى بكتب وأعقبتُه ١٩٧١م، عام بريوت من الكتاب أصدرُت

معظمها. أو بريوت، يف كلها
ختان عن الناتجة الصحية املخاطر إىل السابقة الكتابات هذه يف أتعرض لم لكني
شيئًا بعد عرفت أكن لم أنني كما ذلك، من أهم أنه تصورت بما مشغولة كنت الذكور،
الطبية املجالت يف نرشها يتم لم نسبيٍّا، حديثة معلومات وهي الصحية، املخاطر هذه عن

األخرية. العرش السنني يف إال
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ديوك جامعة يف زائرة أستاذة كنت حني املعلومات هذه إيلَّ وصلت حظي لحسن
هذه شهدت وقد و٩٥، و٩٤ ٩٣ األعوام خالل الشمالية، أمريكا كارولينا، نورث بوالية
املعلومات لنرش العالم؛ من متعددة أنحاء ويف النطاق، واسعة طبية حركة الثالث السنوات
هذه نرش رسعة يف األخرية اإللكرتونية الثورة وساعدت الذكور، ختان مخاطر عن الجديدة
العادية للجماهري وتقدم الذكور، ختان منع إىل تدعو األطباء من فرق وتكونت املعلومات،

الختان». يعارضون «األطباء عنوان: تحت اإلنرتنت عرب الطبية املعلومات
يف القرار وصدر والعلمية، الطبية الحقائق انترصت اإلناث ختان ضد املعركة يف
حني مرص يف الدينية السلطُة املعركَة َحسمت وقد ١٩٩٧م، عام البنات ختان بمنع مرص
فقهية. مسألة وليست األطباء اختصاص من طبية مسألة الختان أن األزهر شيخ أعلن

أن واملفروض أيًضا، والذكور اإلناث ختان عىل تنطبق تماًما صحيحة عبارة هذه
ضارٌّ الذكور ختان أن تؤكد التي الجديدة الطبية املعلومات عىل مرص يف األطباء يطَّلع

قديًما. أُشيع كما فوائد أية له وليست صحيٍّا
اإلناث)، أو الذكور (ختان الختان تذكر الكريم القرآن يف واحدة آية وجود عدم ورغم
واختلف حولها. الفقهاء اختالف رغم املسلمني، بني انترشت الذكور ختان عادة أن إال
وكانت مختونًا، ُولد إنه قال بعضهم ذاته، إبراهيم النبي ختان حول املسلمون الفقهاء
يخلق اإلله أن وهي التجارة، طريق عن األخرى البالد يف انترشت يهودية أسطورة هناك
يسقط كما الوالدة مع أجسادهم من تسقط «الُغْرَلة» وأن مختونني، طاهرين األنبياء
تَْعِرف ولم إبراهيم، عن تسقط لم الُغْرَلة أن بعد فيما اتضح ثُمَّ واملشيمة، يُّ ِّ الرسُّ الحبل

عاًما! وتسعني تسعة العمر من بلغ أن وبعد سارة، زوجته إال الرس بهذا
يهودية عادة واعتربه الذكور، ختان ضد عبده محمد الشيخ كان القرن هذا بداية يف
ردد القرن هذا من الستينيات بداية ويف عارضوه. املشايخ أن إال باإلسالم، لها عالقة ال
يف إرساف «إنه الذكور: ختان عن وقال عبده، محمد الشيخ رأي شلتوت محمد الشيخ

لليهود. إال هللا به يأمر ولم االستدالل.»
رمَز الدم إراقة أصبحت منذ الفراعنة، منذ املوروثة العادة من تُغريِّ لم اآلراء هذه
فرعون لإلله يقدمون األثرياء كان القرابني. تقديم من بدًال فرعون، لإلله والوالء الخضوع
يقدمون وكانوا املاشية، يملكوا لم العبيد أو الفقراء لكن حيواناتهم، أجساد من ذبائح
رسور عن كثرية آيات التوراة ويف دمهم. الدم، من قليل مع صغرية أجسادهم من قطعة
جاء هنا من املحرقة؛ فوق الضأن) (خاصًة الشواء أو الدم، رائحة يشم كان حني اإلله
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(الوالدة) املخاض أو الحيض بعد املرأة تطهر ال التوراة يف الدم، بإراقة الطهارة مفهوم
نجاستها تكون أُنثى ولدت وإن دمها، نجاسة من به تطهر لإلله فرًخا تذبح أن بعد إال

فرخني. وتذبح مضاعفة
خطوة وهي الدم، وليس باملاء الوالدة دنس من التطهري عملية أو الطهارة تطورت
يف التعميد عملية ى (تَُسمَّ طاهًرا ليصبح املاء يف يُغطَّس املولود الطفل أصبح األمام، إىل
البالد يف الذكور ختان عادة انترشت فلماذا املسلمون، بها يأخذ لم عملية وهي املسيحية)،

اإلسالمية؟
ال كامل هللا إن اإلناث، أو للذكور الختان فكرة يرفضون املسلمني فقهاء من كثري

هللا؟! خلق عىل البرش يعدل فكيف الكامل، إال يخلق
أن يظنون إنهم للرجل، نظافة … األظافر قص مثل الختان يعتربون الفقهاء بعض
أغلب أن إال ي، الرسُّ الحبل قطع مثل الختان يعترب بعضهم الظفر، مثل ميت يشء الُغْرَلة
اإلناث وختان الذكور ختان أن يَرْون كانوا الفقهاء بعض الختان. تشجع تكن لم اآلراء
بعض … امرأة أو رجل مختون غري إنسان صالة تُقبَل وال للطهارة، رضوري رشط
قطعهما وجب لذلك الرجل؛ ُغْرَلة ووراء املرأة بظر وراء يتخفى الشيطان إن تقول: اآلراء
العانة؛ شعر وراء يتخفى الشيطان إن تقول اآلراء بعض منهما. الشيطان غدة إلخراج

صالته. هللا يقبل وال طاهر غري اإلنسان أصبح وإال العانة شعر حلق يجب لذلك
األزهر شيخ من ًما تقدُّ أكثر طنطاوي سيد الدكتور اليوم األزهر شيخ أن شك ال
ملنع إسالمي واجب اإلناث ختان عادة أن أكََّد الذي الحق»، جاد «الشيخ قليلة سنني منذ

أيًضا. وعلميٍّا دينيٍّا صحيح غري رأي وهو البنت، رشف عىل والحفاظ الرذيلة
ألن صحيح؛ غري وهذا الغرب، من جاءت الختان لعدم الدعوة إن يقول اآلراء بعض
العقل بني الرصاع عراقة بالدنا يف عريقة واإلناث الذكور لختان املعارضة اآلراء من كثريًا
يف الدينية الجماعات إحدى تملكها التي الصحف إحدى يف مؤخًرا قرأت وقد والالعقل.
إىل امليتة أو امليت يدخَل حتى رضوري واإلناث الذكور من املوتى ختان أن يؤكد ما بالدنا
التي ذنوبهم يقلل املوتى ختان وأن والطاهرات! الطاهرون إال يدخلها ال فالجنة الجنة!

الدنيا. يف اقرتفوها
لكن دائًما، الغرب عن وينقلون متخلِّفون بالدنا يف األطباء إن تقول اآلراء بعض
أكثر منذ (أي العارش القرن أوائل عاش الذي الرازي» زكريا بن «محمد الرازي الطبيب
أية تحت السليم اإلنسان جسد إىل يُيسء ما كل عارض الطبيب هذا عام)، ألف من
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الذكور! ختان أوقفوا … الختان مقابل األرض

كانت وقد والرجل، املرأة جسد يخدش يشء وأي والوشم الختان عارض دينية، يات مسمَّ
وكان امليالدي، عرش السادس القرن حتى أوروبا جامعات يف تُدرَّس الرازي الطبيب كتب
التداول من ُمنعت قد الرازي الطبيب كتب أن إال والصحة. العدل رمز هو هللا أن يؤمن
هذه حاربت التي العلمية أو الطبية األخرى الكتب من كثري ُمنعت ما بمثل بالدنا، يف
صودر الذي والجنس»، «املرأة كتابي ومنها األخالق، أو الدين اسم تحت الضارة العادات
رغم دائًما األمام إىل تسري اإلنسانية الحياة أن إال عاًما، ثالثني منذ املرصية األسواق من

الصعوبات.
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مارينا1 تأمالتعىلبحرية

عىل «مارينا» بحرية عىل تطل التي الفيال يف لزيارتها القديمات الصديقات إحدى دعتني
يف يرتبط الذي الجديد املكان هذا إىل أذهب التي األوىل املرة كانت الشمايل، الساحل
يف ألسبح املايوه معي أخذت الباليني. أو املاليني صاحبة الجديدة بالطبقة الكثريين خيال
الطب، كلية يف الدراسة منذ صديقتي أعرف فأنا بامللل؛ شعرت إن فيه أقرأ وكتابًا البحرية،
انقلب فجأة االنفتاح، منذ بيننا العالقة فتور رغم اإلرصار هذا بكل تدعوني ملاذا وأعرف
والقطاع الرأسمالية عن الحديث إىل العام والقطاع االشرتاكية عن الحديث من زوجها

الخاص.
النارص عبد جمال عليه فرض أن بعد الصدرية بالذبحة مات الباشا خاله أن تذكَّر
الكبرية الشقة إال يبَق ولم الدولة، أخذتها الكريمة العائلة ملكتها التي واألرض الحراسة،
دنيا يعرف فهو األوىل؛ االنفتاح أيام منذ عليه فتح هللا لكن املعادي، يف والعمارة الزمالك يف
ينحني لغات، ثالث ويتكلم ونيويورك، وجنيف ولندن باريس إىل ويسافر واالستثمار، املال
مع الرقيقتني شفتيه بني من تخرج هانم كلمة هانم.» نوال «أهًال قائًال: يصافحني حني

الفاخر. السيجار دخان
موجات يف الشاطئ تالمس الرقراقة املياه فوق تتألق الشمس مرشًقا، اليوم كان
كنت كالطفلة، البحرية يف نفيس أللقي وأرسعت املايوه، ارتديت ناعسة. ناعمة صغرية
يف صديقتي كدستها التي الفاخرة التحف من أكثر الصافية الزرقاء املياه إىل أنجذب
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

كبار ألحد ابنتها بها انشبكت التي املشعة بالفصوص عة املرصَّ الثمينة والشبْكة الفيال،
الجديدة. املقدسات إحدى هي كأنها «األعمال» كلمة نطقت األعمال. رجال أو التجار

«البزنس». هي غموًضا أكثر إنجليزية بكلمة فرتد األعمال؟ هذه هي ما وأسألها:
عىل تُرشف وراحت صديقتي تركتني الشمس، أشعة تحت الرمال عىل باملايوه تمددت
يمأل واألكسجني واليود البحر وهواء الشاطئ عىل القراءة تحلو الغداء. ووليمة الفيال أمور
واألجسام الوجوه وترمقان الصفحة ترتكان عيناي أقرأ، وبدأت الكتاب فتحت الرئتني.
سمينات وبنات الفخذين، أعىل املكشوف باملايوه رشيقات بنات الرمال، عىل تتمىش التي
بالعرق، يتصببن بالحجاب، ملفوفة رءوسهن الطويلة، الواسعة الفساتني داخل مرتهالت
حركة أو ازدراء نظرة تحت الحسد يختفي بحسد، املياه يف السابحات البنات يرمقن

املمطوطتني. بالشفتني امتعاض
يلمع ضخم قرط أذنيها من يتدىل أحمر، بإيشارب رأسها تلف فتاة وجه ملحت
بلون مصبوغتان شفتاها واملساحيق، باألصباغ مدهونة بيضاء برشتها الشمس، تحت
فوق املمتلئ املربع جسمها يتأرجح الطويل، الحريري فستانها ذيل يف تتعثر قاٍن، أحمر
سنٍّا، أكرب أنها إال تشبهها، تكاد أمها، تميش جوارها إىل الرمل، يف ينغرزان عاليني كعبني
وقالت: ملحتني حني األم ابتسمت الحج. من العائدات مثل بيضاء بطرحة رأسها تلف
بيتي من بالقرب البقالة دكانة يف تجلس كانت مالمحها، تذكرت … دكتورة يا إزيك
اسمه البقال زوجها والبسطرمة، والبيض البيضاء الجبنة منها أشرتي كنت الجيزة، يف
محمد البقال تغري فجأة جلبابًا، يرتدي كان زوجته، يشبه يكاد أبيض سمني مربع محمد،
املعِدنية املياه زجاجات عليها تتكدس الدكان، تمأل جديدة أرفف بدأت االنفتاح، أيام يف
وحذاءً بدلة محمد وارتدى تشوجام. األمريكي واللبان وشويبس، أب، وسفن املستوردة،
يف الدوالرات ويغري صفراء، سبحة يديه بني يحرك األفندية، سمات عليه بدت أسود، جلديٍّا
يف عالية، عمارة عليها بنى املجاورة، األرض قطعة واشرتى دكانه اتسع السوداء. السوق
مرسيدس، سيارة داخل الدكان إىل يأتي أصبح للسيارات، كبريًا معرًضا أقام األرض الدور
جوار إىل تميش التي الفتاة أنها بد ال طفلة، ابنته كانت ماركت. سوبر إىل الدكان تحول
اسمه، فاكرة مش شيخ واحد مع دكتورة يا الدش يف «شفناكي يل: تقول سمعتها أمها،
املايوه؟!» كدة حرام مش الحجاب؟ البسة مش دكتورة يا ليه لكن شوية، عصبي كان

ترهف والحالل، الحرام عىل الحوار دار دقائق، بعض معي وابنتها األم جلست
ليس املايوه أن إىل حياتها يف مرة ألول تستمع ربما الضخم، بالقرط املثقلني أذنيها البنت
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مارينا بحرية عىل تأمالت

من ممتعة رياضة والسباحة للسباحة، البحر أن فاملفروض البحر؛ شاطئ فوق حراًما
فقط. الرجال وليس والرجال النساء حق

سمني جسده ملون»، «مايوه يرتدي اللون، برونزي أصبح الذي محمد، البقال جاء
«أهًال قال: الغطرسة، من ونوع بكربياء بأنفه يشمخ أنه إال املنظر، قبيح كرش له مرتهل،
ترتدي امرأة مع وزوجته ابنته تجلس أن يعجبه لم ربما لسانه، بطرف دكتورة.» يا
بالفاء، الفيال كلمة نطق الفيال، إىل بالعودة يأمرها خشنة، بلهجة إليها يتحدث املايوه،

الفلني. من الزجاجة سدادة مثل «الفلة»، أذني يف رنت
هذه أتابع أن أريد القراءة، عىل قادرة أعد لم الرمال، عىل وحدي جالسة أصبحت
السمان». «القطط اسم عليهم أطلق من منهم االنفتاح، منذ تتحرك التي الجديدة الطبقة
يف املستأنسة القطط يشبهون القصرية السمينة بأجسامهم الشاطئ عىل يتمشون رأيتهم
مشدودة، رفيعة سيقانهم القطط، كعيون تلمع عيونهم أن إال متهدلة، أردافهم البيوت،
مكاتب إىل ينطلقون ومنه املركزي، البنك إىل مرسعني بها يدخلون متوترة، رسيعة حركتها
التِّجارية، الغرفة يف والتصدير، واالسترياد التنمية أو االستثمار مجاالت يف النفوذ، أصحاب
رضائب؛ يدفعوا أن لهم يمكن وال البنكنوت، أوراق يعدون حيث املظلمة الغرفة ويف
يُمسكها، أن ألحد يمكن ال مكان، لها ليس كلها األموال شيئًا، يملكون ال أنهم فاملفروض
الحدود ويتجاوز يتمادى أو الكبار، بالقطط يتحرش بذيله، يلعب السمني القط بدأ إذا إال
األحمر: بالحرب الصحف يف مانشيت يظهر عنقه، يف الجرس يعلقون حينئٍذ املرسومة،
هربت! التي السمينة القطة اضبط أو البالد، خارج يهرب أن قبل السمني القط اضبط

البايب، يدخن البحرية، شاطئ عىل الُهَويْنَى يتمىش املعروفني الصحفيني أحد ملحت
البحار، وراء األخبار يتشمم الوزراء، موائد عىل دائم ضيف إنه األفق، يف شاردتان عيناه
غطاء له العلوي، جيبه من يُطل قلمه واإلناث، الذكور من السمينة القطط حركة يرقب
مكتبه فوق الشيك يأتيه اإلسرتليني، أو الدينار أو بالدوالر توزن منه كلمة كل ذهب، من
ينقلب وقد قومي، بطل إىل فجأة السمني القط يتحول قد املقال، عنوان يكتب أن قبل

الصحافة. الجاللة صاحبة إنها سمني؛ قط إىل فجأًة القومي البطل
نحو يتطلع مرسًعا ابتعد ثُمَّ دكتورة.» يا «أهًال وقال: املشهور الصحفي ملحني
داخلها الشاطئ، قرب الفضاء يف تتسابق ملونة هليكوبرت طائرات ثالث رأيت السماء،
مائية سيارة أو هليكوبرت طائرة منهم الواحد يمتلك ربما الجو، يف يلعبون شباب رءوس
هذه إحدى داخل الشهري الصحفي هذا ابن يكون ربما البحر، فوق أو الرمال فوق تميش
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الصحافة يعشقون وكلهم السمينة، القطط كبار من أبيه صديق أو أبوه يملكها الطائرات.
أصابعهم بني السبحة يحركون العام، الرأي أمام الظهور عىل يتنافسون اإلعالم، وأضواء

واملخدرات. والنساء الخمر برائحة أنفاسهم تفوح واإليمان، التقوى عالمة
البطن عند ُمزيَّن أسود مايوه داخل املمشوق الطويل بجسمها تميش ملحتها ثُمَّ
وسط معروفة وهي الراقصات، برشاقة جسمها تهز الرتتر، أو اللؤلؤ من بفصوص
املحتشم الديني النوع من مايوًها يرتدي زوجها، جوارها إىل يميش البطن، راقصات
من وعدًدا مسجًدا يملك الدوحة، من أو كويتي أو سعودي هو ربما ركبتيه، يغطي
التليفون يده يف يحمل فهو أيًضا؛ الدبلومايس السلك يف هو ربما املحالت، أو العمارات
أو سيارات محالته، يف البضائع عن لإلعالن املساحات الصحف يف يشرتي «املحمول»،
أيًضا يشرتي الدكتوراه، درجة كاليفورنيا جامعة من يشرتي كمبيوترات. أو تليفزيونات
سم أو الصوت مكتومة برصاصة فجأة مات إن جارد، وبودي خاصة حراسة لنفسه
صفحة نصف أو كاملة صفحة يف الصحف أكرب يف نعيه يظهر الرشاب يف زوجته له تضعه
حفالت إحدى يف الفنانة زوجته ترقص حتى أيام موته عىل يميض وال العريض، بالبنط
من بلد يف األمراء أحد الرس يف تتزوج ثُمَّ نجوم، الخمس فندق يف الواسعة بالقاعة الزفاف

الخليج. بالد
أستمتع ١٩٩٨م، يوليو أيام من يوم يف مارينا، بحرية شاطئ عىل جالسة كنت
القديمة صديقتي وجاءت الجديدة، الطبقة من والنساء الرجال أنواع عىل بالفرجة
اسمها أعرف ال أطباق الصحون، عليها ت ُرصَّ طويلة مائدة الغداء، وليمة إىل تدعوني
وفخدة جبَّة، أبو والعدس والطعمية املدمس الفول مثل أعرفها وأطباق بالفرنسية، تنطقها
أمامي الصحَن تمأل شهيتي، أفقد وأنا تملك، ما بكل تتفاخر صديقتي مشوية. خروف
عىل يحتوي الضأن لحم أن لها رشحت نوال؟ يا ليه الضأن. اللحم آكل أعد لم بالطعام،

… معقول» مش نوال؟ يا ريجيم «عاملة بدهشة: سألتني الدهون، من كميات
نوال، يا زنا خالصعجِّ وقالت: عينها طرف من بنظرة املرتهل السمني جسمها رمَقْت

األكل! إال حياتنا يف متعة ومافيش
الدش، تحت نفيس وضعت رشيق، خفيف، جسمي أن أحسست بيتي إىل ُعدت حني

بسعادة! شعرت فوقه، األجساد وصور مارينا، شاطئ رمال غسلت
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الرشف االغتصابومفهوم
واألخالق

وهي سينمائي، كعمل األدبية رواياتي إحدى يُقدِّم أن أراد سيف أبو صالح أنَّ أذكر
مرات. عدة ذلك بعد نرشها وأُعيد الخمسينيات، يف نُرشت التي طبيبة» «مذكرات رواية
إىل تحويلها عىل املوافقة ِمنِّي يطلب جاء ثُمَّ تينيات، السِّ خالل سيف أبو صالح وقرأها
شخصيات عن يبحث وبدأ لها، يناريو السِّ سيف أبو صالح كتب وفعًال سينمائي. فيلم
تمثيل حينئٍذ املشهورات املمثالت إحدى رفضت البطولة، بدور ليقمن املمثالت بني نسائية
السابقة أفالمها جميع يف تعوَّدت إنها سيف: أبو لصالح وقالت الرِّواية، يف الرئييس الدور
مفهوًما يعطي تماًما مختلف بدور تقوم فكيف االغتصاب، حالة يف عذريتها عىل تبكي أن
صالح وبدأ ذاته. للسبب الدور قبول يف ترددن املعروفات املمثالت معظم لألخالق؟! آخر
ف توقَّ أنَّه إال والفن، للسينما الهاويات الشابات من جديدة وجوه عن يبحث سيف أبو
الرفض أسباب يف وجاء الفيلم، برفض الرقابة قرار وصله أن بعد الفيلم تنفيذ عن تماًما
تعرضْت خادمة فقرية لفتاة إجهاض بعملية تقوم — الطبيبة وهي — الرواية بطلة أن
اإلجهاض إن الرقابة: قالت وزارة، وكيل منصب يشغل الذي مخدومها بواسطة لالغتصاب
غري مرص يف االغتصاب أن ذكرت كما الفيلم، يف إباحته يمكن ال وبالتايل قانونًا؛ ممنوع
الحاالت تلك يف وأنه السينمائي، العرض تستحق ظاهرة يشكل وال ا، جدٍّ نادًرا إال موجود
املنصب هذا مثل يشغل أو وزارة وكيل يكون أن يمكن ال املعتدي الرجل فإن النادرة
أيًضا الرقابة ذكرت الدولة. يف املوظفني كبار سمعة إىل يُيسء الفيلم فإن وبالتايل الكبري؛
الفتاة. ُعذرية وهو أال السائد، املفهوم عن يختلف واألخالق للرشف مفهوًما يقدم الفيلم أن
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الرقابة من تفلت بحيث الرواية يف أغري أن أستطيع كنت إن سيف أبو صالح سألني
مقاييس من الزيف كشف عىل تقوم كلها الرواية ألن يل؛ بالنسبة مستحيًال كان األمر أن إال

العذرية. مقياس بالطبع وأهمها السائدة، األخالق
نفسه األزهر شيخ فضيلة أن الصحف يف قرأت عاًما، ثالثني من أكثر وبعد وأخريًا،
لالغتصاب. تتعرض التي للفتاة العذرية وإعادة اإلجهاض إباحة عىل يوافق أنه أعلن قد
وأن والنقاش، للجدل قابًال وأصبح ًسا، ُمقدَّ يعد لم العذرية مفهوم أن لنا يؤكد وهذا
الفتاة حق ومن مرشوًعا، أو عادًال أمًرا ليس الحاالت جميع يف املطلق اإلجهاض تحريم
بالجنني االحتفاظ أو اإلجهاض بني االختيار حق لها يكون أن االغتصاب بسبب الحامل
األمر أن أعتقد أنني إال برسور، وشعرت األزهر شيخ فضيلة رأي قرأت لقد شاءت. إن
قادرة اإلبداعية األدبية فاألعمال سواء؛ حد عىل واألدبي العلمي النقاش من مزيد إىل يحتاج
(الرجل الفرد لإلنسان تكفل التي الجديدة القيم عن البحث ميدان يف السبق عىل دائًما
اإلبداع عجز وإذا وحريًة، وعدًال وصدًقا وحبٍّا سعادًة أكثر حياة كله واملجتمع املرأة) أو
آفاًقا العلمي للخيال أن شك ال يستطيع؟! الذي فما والجديد، املستقبل خوض عن األدبي
من تتحرر أن ويمكنها العلمية، اآلفاق تتجاوز والفني األدبي اإلبداع آفاق لكن كبريًة،
اجتماعية ظروف يف أو تاريخية مرحلة يف العلم منها يتحرر ال قد التي القيود بعض

معينة. وسياسية
يف والنقاش الجدل يحدث أن األزهر شيخ فضيلة رأي قرأت أن بعد عت توقَّ وقد
ما كثرة رغم النظر يلفت ما اآلن حتى أقرأ لم أنَّني إال والرِّجال، للنِّساء األدبية الكتابات
والكبريات. الصغريات الفتيات لها تتعرض التي واالغتصاب الخطف حوادث عن نقرأ

وسوف العالم، يف آخر بلد أي أو بالدنا يف جديدة ظاهرة ليس االغتصاب أنَّ شكَّ ال
العالم، يف الشباب أعداد وتزايد والبطالة، الفقر تزايد مع يتزايد موجوًدا، االغتصاب يظل
أن أعتقد لهذا واجتماعية؛ اقتصادية ألسباب الطبيعية الحياة أو الزواج من املحرومني
أساًسا يرتبط العالم) يف آخر بلد (وأي بالدنا يف االغتصاب ظاهرة عىل القضاء يف النجاح
فتاة. يغتصب الذي الشاب رأس بقطع وليس للظاهرة، الرئيسية األسباب عىل بالقضاء
األصح الطريق هو ودوافعها الجريمة أسباب اقتالع أن إال رضوري، العقاب أن شك ال

جذورها. من الجريمة عىل للقضاء مًدى واألبعد واألعمق
عظيم، واجتماعي إنساني واجب هو االغتصاب ضحايا الفتيات حماية أن شك ال
بالعكس فعًال؟ الفتاة يحمي الجراح بمرشط العذرية غشاء إصالح هل السؤال: لكن
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عملية يف العملية نجحت إذا هذا مضاعفات، لها يكون قد جراحية لعملية يُعرِّضها إنه
تكتم سوف ألنها الفتاة؛ هذه يتزوج سوف الذي الرجل أيًضا تحمي ال وهي اإلصالح،

الجراحية؟! العملية فائدة فما وإال شيئًا، يعرف ال أنه واملفروض الرس،
كاذبة فتاة يتزوج أن عن بكارة غشاء بدون صادقة فتاة يتزوج أن يفضل الرجل إن
الفتاة بصحة يرض الحقيقة هذه مثل إخفاء أو الكذب إن أيًضا. مزيف بكارة بغشاء
رس وهو الرس، زوجها يعرف أن وتخىش دائم، خوف يف تعيش فهي والنفسية؛ الجسمية
العائالت أرسار يُفيش أحد وال إفشاؤه، الناس من لكثري ويلذُّ األبد، إىل عليه التكتم يمكن ال

إليها. الناس أقرب مثل
مقياًسا ليس العذرية دم ألن أساسها؛ من األخالقية القيمة هذه ملناقشة األوان آَن وقد
أن عن األخالق مفهوم يُصلح أن للمجتمع واألفضل الحاالت، معظم يف الرشف أو لألخالق

الجراحي. باملرشط البنات أغشية يصلح
بدون طبيعيٍّا يُوَلدون البنات من املائة يف ثالثني أن الطب حقائق أوضحْت وقد
يف طبيبة اشتغلت وقد الزفاف. ليلة واحدة دم قطرة ينزف ال مطاط بغشاء أو غشاء
تتفوق الوسائل، بشتى العذرية دم تزييف عىل الدايات تدرَّبت كيف وعرفت األرياف،
قد بل الحاالت، معظم يف يفشل الذي الجراح مرشط عىل املجال هذا يف امُلدرَّبات الدايات

املستقبل. يف زوجها أو للفتاة الرضر يسبب
هل والرشف؟! لألخالق والسطحي الواهي املقياس بهذا املجتمع يتمسك إذن فلماذا
يمكن وهل البنات؟! بها يطالب التي ذاتها األخالقية املسئولية من الرجال يُعفى أنه
يمكن وهل غشاء؟ بدون ُولد أنه ملجرد الجنيس سلوكه عن مسئول غري الرجل اعتبار
مبدأ مع االزدواجية هذه تتعارض أال اآلخر؟! دون جنس عىل ترسي أن األخالقية للقيم

ذاته؟ األخالق
االزدواجية هذه عن َكشفت قد اإلبداعية األدبية األعمال بعض أن ننكر أن يمكن ال
الحياتية املشاكل هذه يتناول بالدنا يف أدبي أو فني عمل عىل أعثر لم أنني إال األخالقية،
الثوابت من باعتبارها القيم هذه تثبيت الناس بعض يحاول النساء. من املاليني تهم التي
تملك ال ألنها أو الزمن، بحكم وتسقط الدوام، عىل تتغري أنها رغم نغريها، أال يجب التي

البسيط. املنطق أو الحياة حقائق أمام الصمود تستطيع وال البقاء، مقومات
وشماًال وغربًا رشًقا العالم بالد معظم يف لألخالق كمقياس العذرية قيمة سقطت وقد
والشارع والبيت العمل يف اليومي اإلنسان بسلوك تتعلق الصحيحة األخالق ألن وجنوبًا؛
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… الرسقة وعدم باألمانة تتعلق النفاق، وعدم والشجاعة بالصدق تتعلق وإنها واملجتمع،
أو البرش بها يُوَلد بيولوجية أو ترشيحية بصفات األخالقية القيم تتعلق أن يمكن وال إلخ،

بها. يُوَلدون ال
الزواج، قبل البنت ألخالق كمقياس العذرية قيمة سقوط من يتخوفون الناس بعض
عليها التحايل ويمكن األحوال، من حال بأي مقياًسا ليست القيمة هذه أن لنا اتضح لكن

بسهولة.
باإلحساس الطفولة، منذ السليمة بالرتبية ترتبط واألوالد للبنات القوية األخالق إن
أساسها مكبوتة مذعورة خائفة طفولة ونعيش نولد إنَّنا بالنفس. والثِّقة والعدل، بالحرية
وتمجيد األم اسم واحتقار العذرية، مثل سطحية بقيم واإليمان الحقائق، وإخفاء الكذب

والرشف. الرشعية للطفل يعطي الذي الوحيد االسم واعتباره األب، اسم
وأال األب، اسم به يحظى الذي ذاته الرشف األم السم يكون بأن كثريًا ناديت لقد
عىل نفرض أن وإنسانيًة: أخالًقا أكثر وأيهما رشعي. غري طفل اسمه يشء هناك يكون
طفلها تلد أن يف الحق نعطيها أن أو باإلجهاض جنينها تقتل أن اغتُصبت التي الفتاة

اسمها؟! وتعطيه
املوقف ما لكن االغتصاب، حالة يف للفتيات اإلجهاض بإباحة األزهر شيخ رصح لقد
بطفلها؟! االحتفاظ تريد ألنها أو العملية؟ ملخاطر نفسها تعرض أن تريد ال فتاة من
أن وكيف مغتصبًا؟! ُمجرًما كان الطفل والد أن ملجرد الطفل تقتل أن عليها نفرض هل
يُنَسبون األطفال وأن األب أنه ملجرد للطفل الرشف إعطاء يف الحق املجرم الولد لهذا يكون

لألب؟
اسمها إعطاء من نحرمها كيف طفلها؟ من الرشيفة الربيئة األم هذه نحرم وكيف

للطفل؟! اسمه يعطي أن الرشيف غري لألب نبيح حني عىل لطفلها الرشيف
األبرياء األطفال يدفع وملاذا االغتصاب؟ حاالت يف الصارخ األخالقي التناقض هذا ما

وجرائمه؟! األب أخطاء ثمن الربيئات واألمهات
العذرية إعادة أو اإلجهاض إباحة يخص فيما األزهر شيخ رأي مع أختلف أنا لهذا
أن األسهل أليس أمهاتهن، بطون يف األبرياء األطفال قتل من بدًال االغتصاب، حاالت يف

أمه؟ اسم الطفل يحمل
إصالح األسهل من أليس الجراح، بمرشط الفتيات أجساد يف الغشاء إصالح من وبدًال

وأخالًقا؟! رشًفا أكثر ليكون الرشف مفهوم
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اإلعدام يكن لم االغتصاب. حاالت يف باإلعدام تنادي التي الحملة هذه ضد أنني كما
والقوانني العقوبات بزيادة الجرائم تزداد ما كثريًا بل جريمة، أي عىل للقضاء وسيلة

ضدها.
يحكم الذي السيايس االقتصادي النظام يف االغتصاب أسباب تُعاَلج أن واألفضل
أو الصناعي الرأسمايل الطبقي األبوي النظام هو أال فقط، بالدنا وليس كله العالم

إلخ. … البدوي أو القبيل أو العشائري أو اإلقطاعي الزراعي
األغلبيَة يحكم الذي النظام اليوم، حتى ويستمر العبودية يف نشأ الذي النظام هذا
هو األبوي النسب يكون حيث واإلعالم، والسالح املال أصحاب من قليلٌة قلٌة فيه الساحقَة
وأن زوجة، من أكثر جنسيٍّا يُعاِرش أن الرجل حق من يكون حيث الرشيف، الوحيد النسب
الدستور. يف بما مزدوجة كلها والقيم القوانني حيث ونزواته، شهواته ليُشبع أرسته د يُرشِّ
خان إذا الدولة رئيس يعاقب ال أمريكا) فيها (بما العالم بالد معظم يف الدستور إن
ال أو الوطن خارج النساء أو الزوجات كأنما الوطن، خان إذا فقط يعاقبه لكنه زوجته،

الوطن! نصف يمثلن
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فكريخالق؟1 حوار يدور ال وملاذا

وكيف العلمي، تخلفنا مشكلة حول األخرية األيام يف املتفرقة املقاالت من عدًدا قرأت
أصبح وكيف إرسائيل، وبني بيننا بل وأمريكا أوروبا وبني بيننا العلمية الهوَّة اتَّسعت

دقيقتني. كل جديًدا اخرتاًعا يواجه بالدنا) (خارج العالم
املقاالت وحول املهمة، القضية هذه حول يدور سوف فكريٍّا حواًرا أنَّ أتصور كنت
فهمي بقلم (٤ / ٨ / ١٩٩٨م) األهرام جريدة يف األخري املقال ومنها عنها، نُرشت التي
أو الرتفع من نوع أحد، مع التحاور يريد أحد ال يحدث، لم الحوار هذا أنَّ إال هويدي،
املقاالت من سيًال يوم كلَّ نشهد لهذا يكتبون؛ فقط والكل ألحد، يقرأ أحد ال كأنَّما الكربياء!
يردُّ ال القراء، من غالبًا يأتي فهو مقال عىل تعليق حدث إن البعض، عن بعضها املنفصلة
يبدأ. أن قبل الحوار باب يغلق ثُمَّ الكربياء، أو الرتفع من نوع املقال؛ صاحب بالطبع

األفكار تنتج أن دون الوقت تستهلك فهي الصحف؛ أقرأ أعد لم السبب لهذا ربما
تحت بالصدفة وقع العلمي تخلفنا كارثة سماه عما هويدي فهمي مقال أنَّ إال الجديدة،
ال العلمي العقل إن يقول إنه الكتابة. إىل يدعوني ما التناقضات من فيه وجدت يدي،
اجتماعية حريات تتطلب اإلبداع عىل القدرة أن أعتقد ألني هذا؛ يف معه أتفق وأنا يُستوَرد،
واملَحرَّمات، باملحظورات املرسومة الحدود تجاوز عىل تشجع واسعة وثقافية وسياسية
الفلسفية املوروثات مع تتناقض قد مألوفة غري جديدة آفاق إىل العقل انطالق عىل وتساعد

العقائدية. أو

١٠ / ٨ / ١٩٩٨م. األهرام، جريدة يف نُرش 1
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العقل أمام أساسية عقبة تمثل التي اإلشكالية هذه إىل يتطرق ال املقال صاحب لكن
العقل جعلت التي األسباب إىل أيًضا يتطرق ال أنه كما لالخرتاع، أو لإلبداع املرصي
تمنع كانت التي القيود كرسوا وكيف علميٍّا، يتفوق اإلرسائييل أو األمريكي أو األوروبي
إلكرتونية ثورة من تبعه وما مثًال اإللكرتون اكتشاف إن املقدسات. من كثري يف التفكري

القديمة. الكون َخلق بنظرية اإليمان ظل يف أبًدا يتحقق يكن لم هائلة
أنه إال صحيحة، فكرة هي يُستوَرد ال العلمي العقل أن عىل املقال صاحب ويؤكد
التي العلمي» «الجهاد يف طريقتها الباكستان من نستورد أن املقال نهاية يف يطالبنا
املقال: صاحب يقول العلمي؟ الجهاد هذا هو ما لكن الباكستانية، القنبلة عىل بها حصلت
ما كل بالده إىل نقل ثُمَّ عاًما ١٥ الغرب يف عمل خان القدير عبد الباكستاني املهندس إن
أين سنوات! ٤ بالسجن هولندية محكمة عليه حكمت حتى معلومات من يديه تحت وقع
ذلك من واألخطر مرشوعة؟ غري وبطريقة الغرب؟ من املعلومات نقل يف الفكري اإلبداع هو
مساعديه أحد أرسل بالده إىل عاد أن بعد املهندس هذا أن املقال) صاحب قول (حسب
هل إلهي! يا النووي! للتسوق كواجهة عملت وهمية رشكات عدة أسس حيث أملانيا؛ إىل
الفكري. اإلبداع هو الغرب من العلمية املعلومات تهريب أجل من وهمية رشكات إنشاء

ال القدرة هذه ذاته، املجتمع من تتبع أن بد ال الفكري اإلبداع عىل القدرة إن
السياسية الحرية أساًسا تتطلَّب إنها الرشق، أو الغرب من تهريبها يُمكن وال تُستورد،
وجميع واملدارس البيوت داخل الحقيقية الديمقراطية ى يَُسمَّ ما أو الواسعة، واالجتماعية
املقال صاحب أنَّ إال والعلمية. والثقافية واالقتصادية والسياسية االجتماعية املؤسسات
يحرك حتى يصدر إن ما سيادي»، سيايس «قرار صدور عىل يعتمد املشكلة حل أنَّ يرى
التخلف مشكلة يحل الدولة رئيس من قرار صدور فهل الهمم؛ ويحفز الدوائر مختلف
الدولة؟! رئيس من قرار عىل بالدنا يف يشء كل يعتمد هل بالدنا؟! يف والفكري العلمي
توجيهات انتظار دون الجديدة باألفكار يبادرون ال أنهم الوزراء هؤالء عىل نعيب أال
موظفني مجرد وليسوا مفكرة عقول ذوو أنهم املفروض العلماء، بال فما الرئيس؟ السيد

الدولة. يف مطيعني
املفكرون؟! عليهم يُطَلق ما أو املفكرين يف أو أنفسهم، العلماء يف إذن املشكلة تكون أال
الفكري» «الحوار يف املفكرين هؤالء مع ١٩٩٧م) يناير (يف واحًدا اجتماًعا حرضت لقد
اإلبداع أو الفكر ُمشكالت مناقشة دون وانتهى بدأ االجتماع ألنَّ وُدهشت الدولة، رئيس مع
أسئلة من نريد ما نكتب أن ِمنَّا وطلب املوظفني أحد علينا مرَّ لقد بالدنا. يف الفكري
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خالق؟ فكري حوار يدور ال وملاذا

بالدنا يف والرتبية واإلعالم التعليم مؤسسات تعجز ملاذا كاآلتي: سؤاًال وكتبت ورقة، عىل
يف ضاع هل السؤال، هذا مصري كان ماذا أعرف وال الخالق؟ املبدع العقل تكوين عن
يستحق ال أنه ورأى إليه وصل أنه أم الدولة، رئيس إىل يصل ولم املنصة إىل الطريق
يف نُرش ثُمَّ نرشه، الصحف رفضت املوضوع، هذا حول حينه يف مقاًال وكتبت املناقشة؟
الصحف يف حوار بإجراء فيه طالبت أجزائه، بعض حذف بعد معارضة حزبية جريدة

االخرتاع؟ عن املرصي العقل يعجز وملاذا بالدنا، يف الفكري التخلف مشكلة حول
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القوانني مطلوبيفمجيع العدل
والعامة1 اخلاصة

قسمني: إىل البرش هويدي فهمي يقسم ١٩٩٧م) نوفمرب ١٨) باألهرام مقاِله يف

تتغري ولذلك نسبي؛ عندهم يشء وكل الثابت باملطلق يُؤمنون ال الذين العلمانيون؛ (١)
الغابة. كائنات مثل ضابط وال رابط بال األخالقية قيمهم

تعود ألنها رفيعة أخالقهم فإن ولذلك الثابت؛ باملطلق يؤمنون الذين املتدينون؛ (٢)
ثابتة. مرجعية إىل

أو بوضوح — ينطوي وقد والناس، للمجتمع وخطري في تعسُّ تقسيم رأيي يف وهذا
يفرخ الذي الرصاع هذا التدين، أو الدين أساس عىل للرصاع دعوة عىل — وضوح بغري
األبرياء قتل أو اإلرهابي، الفكر يغذي أن ويمكن األحيان، من كثري يف األهلية الحروب
هذا (يف يندرجوا أن يمكن األقرص يف األجانب السياح من ُقتلوا فالذين دينية؛ ألسباب
يندرجوا أن يمكن املسلمني من الرأي يف معه يختلفون الذين إن بل العلمانيني، إىل الفكر)
ملجرد األخالقي الفساد أو بالكفر الناس عىل الحكم يتم هكذا العلمانيني، قسم تحت أيًضا
فهمي عند الثابت املطلق مثل مجردة صعبة كلمات مفاهيم حول الرأي يف االختالف
املطلقات حول النظري االختالف هذا بسبب صدره يف رصاصة اإلنسان ويتلقى هويدي،

منها. شيئًا يفهم أن دون

ص١٠. ١٩٩٧م، ديسمرب ٨ األهرام، جريدة يف نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

عيلُّ يتزوج أن رفض قد ملسو هيلع هللا ىلص ًدا ُمَحمَّ النبي إن هويدي: فهمي يقول مقاله ويف
فلماذا أخرى، امرأة تزوج إذا يُطلقها أن عليه واشرتط فاطمة، ابنته عىل طالب أبي بن
ال الرِّجال كان وإذا االستثناء؟ وليس القانونية القاعدة هو النبي سلوك يكون ال إذن
فلماذا نفسه)، هويدي فهمي يؤكد (كما الحاالت من ٪٢ يف إال الزوجات تعدد يمارسون
تخدم بالدنا يف القوانني أنَّ رأينا حني فاروق امللك أيام ثُرنا لقد التعدد؟! القانون يبيح
الشخصية الحياة صميم يمس قانون عىل نسكت فكيف فقط، املرصي املجتمع من ٪٢
القانون هذا أن إىل باإلضافة الرجال، من ٪٢ فقط ويخدم واألطفال، والنساء للرجال
مطلق كحق يُعَطى التعدد أو الطالق ألن بمكيالني؛ الكيل أو االزدواجية أو الظلم يقنن

اآلخر. الطَرف دون لطَرف ثابت
أصًال قامت قد نفسه) هويدي فهمي قول حد (عىل التعدد أو الطالق فكرة إن
الزوجية الحياة هل لكن الزوجية، الحياة تعرتض قد التي املشكالت بعض حل ملجرد
واحد؟ طرف حساب عىل املشاكل هذه تَُحل وملاذا الرجل؟ هو واحد طرف من تتكون
لقد النزاع؟! أطراف أحد أنه مع والربط الحل صاحب أو الحكم هو الزوج يصبح وملاذا
بسبب الزوجات وتعدد الطالق ضد وأرستها نفسها تحمي أن فاطمة السيدة استطاعت
العقد، توقيع عند زوجها عىل الرشوط فرض عىل وقدرته ملسو هيلع هللا ىلص محمد النبي أبيها وجود
يحمي وَمْن ابنته؟ حماية عىل وقدرته ملسو هيلع هللا ىلص النبي قوة يف يكون أن أب ألي يمكن وهل
تؤهل ال اجتماعية أوضاع يف يتزوجن ومعظمهن الصغريات، والبنات الضعيفات النساء

العقد؟ يف الرشوط تُفرض أن بال فما القانون، بنود َفْهم لهن
فيصبح رجل؛ لكل واحدة زوجة عىل بوضوح القانون يَنص ال ملاذا هو: والسؤال
توقيع عند التعدد يشرتط أن الرجال من ٪٢ ال من شاء ملن ويمكن االستثناء، هو التعدد
يفرضوا أن لهم ويمكن النساء، من قوًة أكثر الرجال ألن وأعدل؛ أسهل وهذا العقد،

فقط). ٪٢) نادرة أقلية أنهم كما العقد، يف هذا رشطهم
وجميع مهدَّدات، النساء جميع يجعل الرجال لجميع قانونًا والتعدد الطالق إباحة إن
تشمل ولكنها ،٪٣ أو ٪٢ ال عىل فقط مقصورة ليست واملشكلة بالتفكك، مهددة األرس
املشكالت من كثري إىل يؤدي التعدد أو الطالق وقوع دون ذاته حد يف التهديد ألن الجميع؛

انتظاره.» وال البالء «وقوع يقول: شائع مثل وهناك واألطفال، للنساء النفسية
ضعاف يشجع قد النسب أو التعدد أو الطالق يف املطلق الحق وحده الرجل إعطاء إن
األهرام بجريدة نُرش ما معي واقرءوا الحق. هذا استخدام سوء عىل الرجال من النفوس
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والعامة الخاصة القوانني جميع يف مطلوب العدل

عبارة «… إيلَّ نسبه وأرفض ابني، ليس الولد «هذا و١٨: ١١ صفحة املايض نوفمرب ١٥
وراءها، وتسرتوا الرجال أطلقها الشخصية، األحوال محاكم داخل كثريًا ترتدد أصبحت
من لتخرج الحياة ورفيقة العمر رشيكة مع الحسابات لتصفية ًرا مدمِّ سالًحا استخدموا
أذيالها خلف تجر وهي الرشعية، حقوقها من واحد مليم عىل تحصل أن دون حياته
الجريدة وتسوق الضحايا. هم األبرياء هؤالء ويكون نسب، أو ُهوية أو أب بال أطفاًال
به فإذا كاملة، سنوات ٦ زوجها مع عاشت التي واملهندسة الطبيبة منهن لزوجاٍت، أمثلة
والعقاب سيارة، لنفسه يشرتي لكي أبيها من مرياثها عن له التنازل رفضت ألنها يعاقبها
عش تدخل هي وكأنها النسب، هذا لتثبت املحاكم إىل ودفعها منها، أطفاله نسب إنكار هو
والثكاىل املطلقات مع القانون رساديب داخل دوخات السبع تدوخ أن وعليها الدبابري،
من أكثر فالرجال عليه؛ تحصل ال أو طويلة سنني بعد حقها عىل تَحُصل وقد واليتامى،

به. التالعب عىل وقدرًة للقانون فهًما النساء
هللا ألن والدولية؛ املحلية والعامة الخاصة القوانني جميع يف مطلوب العدل أن شك ال
املقدس الثابت املطَلق هو إذن فالعدل الشائع؛ املثل يقول كما بالعقل»، «عرفوه العدل هو
كل أمامنا يُنتهك العدل هذا أن إال املحلية، والدساتري الدولية واملواثيق األديان جميع يف
يف يختلف وال بمكيالني، الدويل القانون ويكيل والدول. والشعوب األفراد حياة يف يوم
خالفت ألنها املوت حتى العراق تَُرضب مثًال الشخصية، األحوال قانون عن ازدواجيته
االقتصادي الحصار بسبب عراقي طفل خمسمائة يوميٍّا ويموت املتحدة، األمم قرارات
وتقتل يوم، كل املتحدة األمم قرارات تخالف فهي إرسائيل دولة ا أمَّ دويل، بقرار املفروض
يعاقبها ال ذلك ومع املستوطنات، وتبني البيوت وتهدم الفلسطينيني، والشباب األطفال

النووية. العسكرية واملعدات واملعونات باألموال تكافأ بل أحد،
وليس تسود التي هي القوة ألن الغابة؛ عن فيه نعيش الذي العالم يختلف ال هكذا
املقدس الثابت املطَلق هي القوة، منطق هي االزدواجية أو بمكيالني الكيل وألن الحق،
علمانية، شعارات تحت أو أحيانًا، دينية شعارات تحت الضعفاء عىل تفرضه القوة، لهذه
هويدي، فهمي يتبناها التي التقسيمة هذه صحة عدم يؤكد مما األقوى؛ مصلحة حسب

والرشق. الغرب يف دينية مذابح إىل أدت وكم التاريخ، يف معروفة وهي
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موجود!1 أنا إذن ر ُأفكِّ ال أنا

الفكري اإلرهاب عن (1)

االنتماء عدم نعمة عيلَّ هللا أَْسبغ الحديث) بعد ما (أو الحديث عرصنا يف الوجود أجل من
«التفكري» أصبح وقد «املفكرون». لقب عليها يُطَلق والتي القْدر، الرفيعة الفئة هذه إىل
الحرب. انتهاء بعد األرض من األلغام اقتالع أو املتفجرات مع التعامل مثل خطرة، مهنة
تحت الوقوع إىل الشعب عامة من والرِّجال النِّساء من غريي الكثريين مثل تعرَّضت وقد
عندها فالنة أو فكر عنده فالن يقولون: «الفكر»، قريتي أهل يه يُسمِّ ما أو التفكري طائلة

العقل. غياب بمعنى فكر،
السياسية التيارات إىل منتميًا كله يكن لم هذا عرصنا يف الفكري اإلرهاب أنَّ شكَّ ال
عرصنا يف أصبح وقد «النص»، كلمة من املشتقة النصوصية، باألصولية املسماة الدينية
املعرفة تكون بحيث الطبيعية، واألوضاع املنطق تقلب متعددة نصوصية أصوليات
السمع ومنها لإلنسان، الستة الحواسِّ من وليس املطبعة حروف من نابعة اإلنسانية
إلغاء يعني وهذا بها؟ يفقهون أفئدة لهم أليس القلب، يعني والفؤاد والبصرية والبرص
كتابات أو الكتب من املعرفة لنكتسب نعيشه الذي الواقع يف الذاتية وتجاِربنا نا حواسِّ

اآلخرين.

ص١٠. ١٩٩٧م، فرباير ٦ القاهرة، األهرام، جريدة يف نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

والرجال النساء من املفكرين لبعض الديني» «التفكري باسم ُعرف ما تناولوا كثريون
املفصول فالعقل العقالني»؛ «التفكري ى يَُسمَّ أن يمكن ما تناولوا الذين قليلون بالدنا، يف
املادية السيوف من قسوة أشد سيف إىل يتحول قد والفؤاد والقلب والجسد الحواسِّ عن

األرض. فوق أو السماء يف العليا املقدسات يف يفكر من رأس تقطع التي الحقيقية
املفكر جاءنا كارولينا، نورث بوالية األمريكية ديوك جامعة يف ١٩٩٤م عام ربيع يف
يف الثقافات رصاع عن محارضة علينا ليلقي ديريدا» «جاك العالم يف املشهور الفرنيس
معقدة كانت املحارضة لغة أن — مبالغة دون — القول يمكن الحداثة. بعد ما عرص
الصغار أو الكبار األساتذة من أحد يفهمها فلم الغموض، شديدة غامضة التعقيد، شديدة
إحباط أصابه األرجنتني، من معاًرا كان األساتذة زمالئنا أحد وطالباتها. الجامعة طلبة أو
املحارضة. أثناء واحًدا سؤاًال ليسأل الشجاعة يملك فلم الغباء، أو بالنقص الشعور أو
التعقيد زيادة سوى شيئًا ديريدا جاك إجابات تفعل ولم ُطرحت األسئلة بعض لكن
ديريدا جاك أصابع له كابوًسا نائم وهو األرجنتيني زميلنا رأى الليلة تلك والغموض،

فكري! إرهاب هذا يصيح: وهو مفزوًعا النوم من هب وتخنقه، عنقه تحوط
الكونية، عن الفكرية الندوات إحدى يف قليلة، أيام منذ مرص يف ذاتها العبارة سمعت
أو عقله من نابعة واحدة فكرة لنا يقدم لم املرصيني، املفكرين كبار من املحارض كان
أمريكا يف املفكرين أقوال علينا يردد راح لكنه املرصي، الواقع يف امُلعاشة تجاِربه من
كابالن وروبرت فوكاوياما فرانسيس إىل ماركس كارل إىل أرسطو من ابتداءً وأوروبا،
فوكو وميشيل ديريدا جاك مع األسماء هذه بالطبع، هانتنجتون وصامويل لويس وبرنارد

وغريهم. جيمسون وفردريك
وبقية املفكر العالم رأس أنفسهم اعتربوا الكون»، «فالسفة لقب أنفسهم أعَطْوا
العصور يف والنساء للعبيد حدث كما تماًما رأس، بال جسد مجرد يفكرون، ال البرش

رأس. بغري الجسد أرسطو) (ومنهم العبودية فالسفة اعتربهم إذ القديمة؛
الكونية عن دويل مؤتمر يف شاركت — أيًضا ديوك جامعة يف — ١٩٩٤م خريف ويف
جامعات يف املعروفني املفكرين من آخر وعدد جيمسون فردريك فيه شارك والثقافة،
شديد بكربياء جلسوا وغريها. والسوربون وكيمربدج وأكسفورد وستانفورد وييل هارفارد
عن يتحدثون الحديثة، الحالقة بعد ما كولونيا رائحة منهم تفوح العالية، املنصة فوق
وخلعوا العالم، من انتهى االستعمار كأنما االستعمار، بعد ما أو الحداثة بعد ما عرص
تحت». اليل «الناس وتعني Subaitern جديًدا لقبًا الثالث العالم ْوه سمَّ فيما الشعوب عىل
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موجود! أنا إذن أُفكِّر ال أنا

ماديٍّا الفقراء الغالبة نظرهم يف الجنوبية وأمريكا وآسيا أفريقيا سكان نحن أصبحنا
األسئلة لنا يضعون لنا. التفكري يف عنا وينوبون لنا، املعونات يقدمون وأنهم وفكريٍّا،
يملكون ألنهم ذلك والثقافية؛ واالقتصادية والسياسية والفكرية املادية ملشاكلنا واألجوبة
أو جيد، واستماع صمت الكريسيف يشغل الذي الجسد إال نملك فال نحن ا أمَّ املفكر، العقل
ويرتدي الطبول، دقات عىل األفريقية الرقصات يقدم الثقافية املهرجانات يف ينهض الذي
الخصوصية إىل ترمز التي أو األصلية للهوية املؤكِّدة األحجبة أو الشخاليل أو الجالليب

غريها. أو العرقية أو الدينية أو الثقافية
باآلخر»، الذات «عالقة هو الحديث بعد أو الحديث األثريي موضوعهم أنَّ شكَّ ال
والفكرية املادية العالقات يف وعطاءً» «أخذًا العدل بمنطق مفهومة بسيطة عالقة وهي
ويد تعطي عليا يد هناك تكون ال بحيث ورجاًال، نساءً األفراد أو الجماعات أو الدول بني
ومصالحها أمورها يف وللتفكري نفسها إلعالة نفسها عىل «ذات» كل تعتمد تأخذ، سفىل

«اآلخر». عن والفكري املادي واالستقالل والحرية الكرامة لها يحقق الذي بالشكل

واملفكرون الفكر مشكلة (2)

التجاِرب سيادة من أكثر والنصوص الكتب عن النقل سيادة يف رأيي يف املشكلة تكمن
قبل الذكية الطفولية األسئلة أو البديهيات تغيب السبب لهذا امُلعاش؛ الواقع يف الذاتية
من سمعتها التي البسيطة الشعبية العبارات أو والبيوت، املدارس يف بالعصا الرضب
من الفطري الذكاء هذا نفقد إنَّنا بالعقل.» عرفوه العدل، هو «ربنا مثل: الفالحة جدتي
حياتنا يف العادلة اإلنسانية القيم عىل األبوية الطبقية القيم طغيان بسبب اللحد؛ إىل املهد

والخاصة. العامة
والرصاع الكونية نوع من والكتب، الصحف يف املساحات تشغل التي القضايا هذه إن
أو القومية الثقافة أو الرتاث أو األصلية الُهوية عن الدفاع أو الثقافات، أو الحضارات بني
من املاليني بها ينشغل ال «اآلَخر»، من علينا مفروضة فكرية قضايا كلها هذه الوطنية،
واملستشفيات واملتاجر واملصانع والحقول البيوت يف والعامالت العاملني والرجال النساء

واإلنتاجية. الحيوية واملرافق والطرق
ممن القليلة القلة عىل املغلقة القاعات يف دائًما الفكري الحوار يدور السبب ألهذا

«التفكري»؟ مهنة إىل ينتمون الذين أو «املفكرون»؟ عليهم يُطَلق
التي األجنبية الكمالية السلع مثل لالستهالك سلعة أو القلة مهنة الفكر أصبح هل

أسواقنا؟! تُغِرق

215



والسياسة والفكر املرأة قضايا

قسمني: إىل البرش ويقسم واالستهالك، اإلنتاج بني االنفصال الفكر هذا يؤكد هل

الفكر. وينتجون يفكرون أسياد (أ)
اآلخرين. فكر ويستهلكون يفكرون ال تابعون (ب)

املحيل، املستوى عىل تحدث ما بمثل الكوني الدويل املستوى عىل التقسيمة هذه تحدث
العائلة. مستوى عىل أيًضا تحدث ما وبمثل

املجتمع يف املوجودات م قسَّ الذي (٣٨٤–٣٢٢ق.م) بأرسطو القسمة هذه وتذكِّرنا
قسمني: إىل القديم اليوناني

والسلطة. والعقل األرض يملكون الذين األسياد وهم األشخاص: (أ)
والحيوانات. والنساء، األرض، يف العاملون العبيد وهم األشياء: (ب)

قال أنه رغم اليوم، حتى املفكرين من لكثري العقالني النموذج أرسطو ويُعترب
الطبيعي إحالل تم هكذا املرأة. وطبيعة العبد طبيعة تتطلبه عادل أمر العبودية إن
الطبقة أساس عىل والتفرقة الظلم لتكريس والسيايس االجتماعي محل البيولوجي أو
الطبيعة ضد ثائرات أو ثائرون هم كأنما الظلم ضد والثائرات الثائرون وأصبح والجنس،

اإللهي. القانون أو
عىل الثقافة أو االقتصاد عىل اللغة أو املعنى عىل اللفظ وسيادة التمويه أجل ومن
رياضة إىل والعبودية الرق نشوء منذ الفكر أو الفلسفة تحولت املادية، الحياة رضورات
لجأ وقد املظلومني. والرجال النساء من املاليني حياة عن منعزلة ذهنية لغوية كالمية
أرضه قطعة عىل الكبار السادة أحد استوىل أن بعد أرسطو إىل املظلومني هؤالء أحد
كان ألنه األرض؛ من الصغرية القطعة هذه أو الظلم بهذا يعبأ لم أرسطو لكن الصغرية،
معه واستمر هذا، يومنا حتى العالم يف الظلم استمر وهكذا كلها. األرضية الكرة يف يفكر
أو اللغة أن وإقناعها الناس من املاليني لدى الوعي تزييف أجل من الفكري التمويه هذا

األرض. قطعة أو العيش لقمة من حياتهم يف أهم النصوص أو الحروف
يف دورها تلعب أن يمكن كان متعددة فكرية تيارات العربية وبالدنا مرص ويف
النصوص اعتنق أغلبها أن إال والفكري، املادي والخيال اإلبداع وتشجيع الفكر تطوير
قومية أو إسالمية أو ماركسية أو ديكارتية عقالنيًة نصوًصا كانت سواء عندها، وتجمد
لعدد الجديد الدين هي أصبحت هانتنجتون نصوص حتى رأسمالية، أو اشرتاكية عربية

آخر. حديث ولهذا بالدنا، يف املفكرين من قليل غري
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ابوالكاتبات1 الُكتَّ انتحار عن

املجتمع يَهزُّ كبريًا حدثًا يُصبح العالم من بلد أي يف واحدة كاتبة أو واحد كاتب انتحار
إشارة فهو الحكم؛ رجال وكبار والنقاد الكتاب ضمري يرجُّ حديث إنه والتاريخ، والدولة
اكتبوا هي: بليغة أخرية رسالة املوت بلغة تسطِّر بالخطر، وتُنِذر تشتعل حمراء وملبة

موتوا! أو الحقيقة
انتحار محاولة عن قرأت ثُمَّ صالح»، «أروى الشابة الكاتبة انتحار عن قرأت وقد
أو االنتحارات هذه من املزيد عن نقرأ وسوف تنجح)، لم (التي حامد» «عالء الكاتب
الحكومية؛ غري أو الحكومية األجهزة يف النفوذ ذوي إىل تصل ال التي االنتحار محاوالت
وغريهم واملدرسات، املدرسني مثل والطبيبات، األطباء مثل واألديبات األدباء أصبح فقد
بقاع يكون ما أشبه هؤالء أصبح بأموالهم، وليس بعقولهم والكادحات الكادحني من
الذين «البزنس» األعمال رجال األموال، رجال التجار السطح إىل ارتفع أن بعد املجتمع،
ستني يف األديبة أو األديب يكسبه ما — فقط وبالتليفون — الواحدة الدقيقة يف يكسبون
من احرتام بال اإلطالق، عىل رزق مورد بال وأديبات أدباء اليوم أمامي أرى وأنا عاًما.
القلب من كلمة صدق، كلمة األيام من يوم يف كتبوا ألنهم أيًضا؛ أمان وبال الدولة، يف أحد
من العايل كالجدار أصبح الذي الثقايف، الديني السيايس والرياء النفاق، حواجز اخرتقت

واالنتحار. فوقه من بالقفز إال اخرتاقه يمكن ال األسمنت،
ودفعت االحتجاج، شجاعة امتلكت كاتبة لكنها صالح»، «أروى عن تشاءون ما قولوا
كاتب لكنه حامد»، «عالء عن تشاءون ما قولوا الصادقة. الكلمة لهذه ثمنًا كلها حياتها

١٩٩٧م. أغسطس ١٧ األدب، أخبار 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

تسابق بل أحد، يسانده أن دون السنة، وراء السنة واملحاكمة للسجن تعرض شجاع،
معينة. وسياسية دينية لتيارات إرضاءً بالحجارة لقذفه الكثريون

السيايس والرياء الديني النفاق ضد أيًضا لكني اليأس، قمة فهو االنتحار، ضد أنا
يف الخرب يُنرش أن دون املجتمع، يهتز أن دون االنتحار إىل والكاتبات الكتاب يدفع الذي
البورصة أحوال عن األخبار تلك من بدًال واملجالت الكربى الجرائد من األوىل الصفحات

الصيف! عطلة لقضاء مارينا إىل األعمال رجال وسفر
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وأد عملية رأيس بعينَْي شهدت القلعة، محَكى مرسح عىل ١٩٩٧م أكتوبر ١٠ ليلة
كانت القديمة املرصية املرأة هذه الدين. صالح قلعة مقربة يف بالحياة ودفنها «إيزيس»
أهملها األبوي الطبقي التاريخ أن إال والرحمة، والتسامح والحكمة والفلسفة املعرفة إلهة
صاحب هو فأصبح الحياة؛ إليه أعادت مقتول، إله زوجة مجرد وجعلها املايض، قرون عرب

له. تابًعا إال ليست وهي واملعرفة، والحكمة الفلسفة
تجسيدها وحاولت إيزيس، شخصية من أجزاء بعض التاريخ أنياب بني من انتزعُت
وبقيت إيزيس، ضد وقفْت الفكري وإنتاجها املرأة لعقل املعادية القوة أن إال املرسح، عىل
عرش خمسة من أكثر الدولة مسارح عىل الظهور من ممنوعة الظالم، يف راقدة إيزيس
توفيق قرأه والذي كتبتُه، الذي املرسحي النص داخل مطبوعة حروف مجرد ظلت عاًما،
كاتب لقب يحمل إنه الحكيم؟ توفيق تنقد أن امرأة لكاتبٍة يمكن كيف فغضب: الحكيم
عىل وهو واألسبوعية، اليومية الحكومية الصحف أكرب يف ومقاالته صورته وتظهر كبري

والثقافة. واألدب املرسح عن الدولة يف وباملسئولني مرص، يف الحكم برأس طيبة صلة

لها. حدث ما وكواليس إيزيس مرسحية عرض تفاصيل 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

واحتجبت الدولة، مسارح عىل الحكيم توفيق تصورها كما «إيزيس» ظهرت هكذا
قرأ أن بعد مطاوع كرم وبني بيني دار حواًرا وأذكر اآلخرون. تصورها كما «إيزيس»

مرسحيتي:
… لكن دكتورة، يا أوي حلوة مرسحية –

كرم؟ أستاذ يا إيه لكن –
دكتورة! يا املرسح عىل رقابة فيه –

أستاذ؟ يا الرقابة عىل عرضتها إنت هو –
ال! –

… خالص رفضت، الرقابة وإذا اعرضها، طيب: –
من يُرَفض أن يمكن يشء بعرض يجازفون ال بالدنا يف املرسح رجال كبار أن إال
الناشئ. الشباب إىل واتجهت الكبار، يف األمل فقدُت السبب لهذا ربما الدولة؛ يف املسئولني
يف صندوق هناك وقالوا: الشباب، من الهواة فرق إحدى «إيزيس» ملرسحيتي وتحمسْت
معهم فذهبت والشباب؛ الهواة فرق يشجع الثقافية التنمية صندوق اسمه الثقافة وزارة
خريًا، وتفاءلت وبالشباب، بي ب رحَّ حني وُدهشت غريب»، «سمري الصندوق مسئول إىل
«إيزيس»، مرسحية إلنتاج الصندوق تدعيم يؤكد وعٍد عىل الهواة فرقة حصلت وفعًال
وانتهاء الربوفات، انتهاء وبعد أقساط، شكل عىل إال ذاته املبلغ عىل تحصل لم أنَّها إال
اليوم حتى أعرف وال القلعة، محَكى مرسح عىل املرسحية فيها ُعِرَضت التي لياٍل الثَّالث
دفعتْها التي ديونها كل سددْت وهل كله؟ املبلغ عىل حصلت قد الهواة فرقة كانت إذا
باستخدام ترصيح عىل الفرقة تحصل لم إذ فقط؛ عروض ثالثة وملدة املرسحية، لتحقيق
املسئولون ورفض ١٩٩٧م. أكتوبر و١٠ و٩ ٨ هي فقط لياٍل ثالث ملدة إال القلعة محَكى
يل فقال خشبة بسامي اتصلت نفيس (أنا آخر. مرسح باستخدام الترصيح املسارح عن
مرسحية نهضة وجود عىل يدل مما الخرب لهذا كثريًا رت وُرسِ مشغولة، املسارح جميع إن

بالدنا.) يف عظيمة
الدولة يف املسئولني أبواب عىل املبدع الشباب كرامة تُهَدر كيف رأيس بعيني وشهدت
كيف أعمالهم، فيه يعرضون مكان عن بحثًا يدوخون كيف والثَّقافة. واألدب املرسح عن
ديكور قطعة ثمن تسديد أجل من يجوعون كيف الربوفات، لبدء جيوبهم من يدفعون
إيزيس) مرسحية َعرضت (التي الهواة فرقة يف املمثالت إحدى للمرسح. رضورية يَرْونها
هذه العرض. أثناءَ سرتتديها التي الفرعونية املالبس ثمن لتدفع طعامها من تقتطع كانت
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باملسئولية وإحساس شديدة بدقة الربوفات مواعيد عىل تواظب كانت الشابة الفنانة املرأة
«النجوم». عليهم يُطَلق ممن واملمثالت املمثلني كبار من كثري يفتقدها

الفن، سبيل يف للموت املستعد الفدائي الشباب من الفرقة هذه عىل أشفقت وكم
رغم الصحافة، أو اإلعالم أو األموال أو السلطة يملكون ممن أحد به يهتم ال والذي

املستقبل. رجال الشباب عن املنمقة الطويلة األحاديث
وراء السنة عشُت التي «إيزيس» مرسحية افتتاح يوم هو كان ١٩٩٧م أكتوبر ٨ يوم
حتى أعماقي، يف الُحلم يعيش عاًما عرش خمسة املرسح، فوق تتحرك برؤيتها أحلم السنة
الفدائيني امُلتفرِّجني ضمن مقعدي يف جالسة وأنا أكتوبر ٨ التعس الحزين اليوم ذلك
داخل وتاهوا أقدامهم، عىل أو سياراتهم يف القلعة محكى إىل الحضور استطاعوا الذين
من حظٍّا أسعد هؤالء ولعل املرسحية، يرى أن دون أدراجه عاد وبعضهم القلعة، رساديب
املحكوم اإليزيس لهذه بالحياة والدفن الوأد عملية معي وشهدوا املرسح، إىل وصلوا الذين

أبًدا. الظهور بعدم عليها
فاملرسح شتوية؛ مالبس ارتديت أنني رغم الربد شدة من مقعدي يف أنتفض كنت
الخريف، نهاية يف بارد والجو السماء، عىل مفتوح القلعة، هضبة فوق ضخم واسع
واحد، كيان يف يجتمعا أال يجب واألنوثة األلوهية ألن إيزيس؛ اإللهة عىل غْضبَى والسماء
املمثلني رءوس فوق الديكور فأسقطت الصاعقة الهوائية العاصفة تلك هبَّت فلماذا وإال
قماش مجرد وهو جيوبهم من ثمنه الشباب دفع فقري، الديكور أنَّ صحيح واملمثالت؟!
من بدبابيس مثبت أو الدين، صالح لقلعة العالية الضخمة الجدران عىل ملزوق رخيص
رأيس بعيني شهدت املسلح. واألسمنت الخرسانة من القوية اإلسالمية األعمدة يف الصفيح
اإللهة هذه عىل للسحب، الناطحة املنارات أو العالية الحيطان أو األعمدة تغضب كيف

العتيدة؟! وقلعتها اإلسالمية السماء هذه قبة تحت وتنطق، تتحرك التي األنثى،
تخبط الريح قعقعة إال — املقاعد يف الصامد الفدائي الجمهوَر نحن — نسمع لم
األرضية. بالكرة املحيط الجوي الفضاء يف واملمثالت املمثلني صوت وضاع القلعة، جدران
حتى الطريق يف ساعات ثالث ناضلْت شابة، مرسحية ناقدة تجلس كانت جواري إىل
الربد، من وتنتفض خفيف بشال الصغري جسمها تحوط كانت القلعة. محَكى إىل وصلْت
املرسحي النص خسارة دكتورة! يا حرام ده تقول: وهي الثاني الفصل بعد انرصفت ثُمَّ

قتل! عملية دي ده! بالشكل يضيع ده
مهبِّ يف أصبحت القش، من مقاعد وهي تخلو، بدأت قد املتفرجني مقاعد وكانت
إال القَدر، وجه يف الصمود حاولت فقد املؤلفة أنا وألنني كالهشيم، الريح تذروها الهواء،
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يخص فيما فدائية أيًضا ولست الهواة، فرقة يف واملمثالت املمثلني مثل شابة لست أنني
لهذا إيزيس؛ وأد عملية عىل — أيًضا والحزن — الربد من أموت كدت وألنني املرسح،
املتفرجون صمد كيف أعرف ولم األخري، الفصل نهاية قبل القلعة محكى من خرجت

النهاية. حتى اآلخرون
هذه عن شيئًا الدولة) أو الحكومة من املدعمة (غري الصحف تكتب أن أتوقع وكنت
شيئًا، أقرأ لم أنني إال الهواة، فرقة يف الفنانني شباب يعانيه عما الضوء يُلقي املرسحية
اللوم يشبه ما قرأت الصحيح، هو العكس بل الحكومية، غري أو الحكومية الصحف يف ال
ويف لهم. جمهور ال هواة فرق تعرضها إيزيس مثل مرسحيات يدعم ألنه غريب لسمري
ويقول نفسه، عن مدافًعا غريب سمري يرد ١٩٩٧م، نوفمرب ١٢ الصادرة الدستور جريدة

الواحد: بالحرف

… الهواة عروض يحرضون ال النقاد لألسف … باألساس الهواة دعم يهمني أنا
قليًال تواضعوا كبار يا … العروض هذه يَرْوا بأن املرسح نقاد أناشد وأنا
… جنيهات ٥ عن تزيد ال اليومية املمثلني أجور … الهواة لِفَرق واخرجوا
القلعة، محكى يف أقيم العرض … جنيه ألف ٢٠ ب دعمها تم إيزيس مرسحية
من بد ال … فرعوني جوها واملرسحية إسالمي جوه ألن مناسب غري وهو
والنقاد الصحفيون معهم يقف أن بد ال … الهواة لفرق الدعم يف آخرين إرشاك
يقل ال الواحد اإلعالن … الفلوس بعزقة تعني ال الهواة تدعيم فكرة … وغريهم
عرض أقدم ما بدل جنيه؟ ألف ٦٠ ب إعالنات أعمل إزاي جنيه! آالف ٥ عن
أن يجب تهاجموني ما وقبل … عروض ٦ أو ٥ أعمل جنيه، ألف ١٠٠ يتكلف

قليًال. تفكروا

وهي شباب، معظمها جريدة وهي الدستور، جريدة يف غريب سمري كالم هو هذا
ال النقد هذا لكن الدين. أو الفن أو الصحافة أو السياسة عالم يف «الكبار» أحيانًا تنقد
لم وملاذا إيزيس؟ مرسحية عرضت التي الشباب ألعمال عرض يصاحبه أن بد وال يكفي،
الشابة الصحافة تهتم لم وإذا الثقافية؟! التنمية صندوق مسئول سألت كما رأيها تسألها

بهم؟! يهتم فمن بالشباب؟
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يقل ال الرشيق، العقل أو املمشوق الجسم إبداع من بارًعا عمًال نشهد حني نستمتع كم
إبداع فيها يتبدى الرياضية األلعاب إلحدى مشاهدتنا عن جميلة رواية بقراءة استمتاعنا

اإلنساني. الجسم
ساحات إىل اإلنسانية اإلبداعات هذه تتحول حني قبح إىل الجمال ينقلب كيف لكن
ذاته. اإلبداع عن وامليداليات بالجوائز الناس وينشغل الحرب، يف القتال مثل للمنافسة

ألهذا الرشوة، من مسترت نوع كالهدية الجائزة يقول: طفولتي منذ أبي أسمع كنت
بجائزة؟! أحًدا يُهنئ ولم هدية حياته يف يحمل لم

الهدايا، حاميل أو بالجوائز املهنئني مواكب أشهد حني دائًما تراودني الفكرة هذه
األوليمبية الدورات يف الخارسين أو الفائزين أخبار وأتابع القدم كرة مباريات أشهد وحني

وغريها. الدولة وجوائز األدب أو القصة أو املرسح أو السينما مهرجانات أو
معارك نشوب حد إىل التنافس هذا بمثل فيه املباَلغ االهتمام هذا دائًما يُدهشني
محاولة أهي الثقافية. أو الرياضية الساحة يف املتصارعة الفرق بني عضلية أو لفظية
يبدع ال اإلنسان أن أم الواقعية؟! حياتهم يف الحقيقي الرصاع عن البرش طاقات لتحويل

بالعقاب. ترهيب أو مكافأة يف ترغيب دون وعقًال جسًما
إنَّ يقول: أسمعه وكنت والخمسينيات، األربعينيات يف التعليم رواد من أبي كان
اإلنسان جائزة هو املبدع العمل ألنَّ يشء؛ يف اإلبداع إىل تُؤدِّي ال والرتهيب الرتغيب فلسفة

ص١٠. ٢٤ / ٨ / ١٩٩٦ م، األهرام، القاهرة، 1
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عدم وبالتايل اآلخرين؛ مع االختالف عىل القدرة حد إىل بالنفس الثِّقة منبعه لنفسه،
جوائزهم. أو رضاهم عىل الحصول

املاضية، السنني خالل وأمريكا أوروبا يف الجديدة االبتدائية املدارس بعض ُزرت
بحيث النجاح، أو قوط السُّ أو املسابقات أو االمتحانات إللغاء متعددة محاوالت هناك
خوًفا أو النجاح يف طمًعا وليس لذاته اإلبداعي العمل إتقان عىل الطفلة أو الطفل يرتبى
وإنَّما حقيقيني، مبدعني تنتج ال والتخويف الرتغيب فلسفة أنَّ اتَّضح لقد الفشل. من
املنافسة ساحات يف يخرسون أو يكسبون فنية، أو أكاديمية أو تجارية مهن أصحاب

األدبية. أو املادية الجوائز
خوف أو يشء يف طمع بال لإلنسان يحدث الحقيقي، اإليمان مثل الحقيقي اإلبداع إن
يف طمع دون اإليماني إبداعها يف العدوية رابعة هي ذلك عن ت عربَّ من وأصدق يشء. من

الجحيم. نار من خوف أو الجنة
وكم اإلنسان، تشويه إىل األحيان من كثري يف تُؤدِّي الرتهيب أو الرتغيب فلسفة إن
الجوائز. وراء الجري أو االمتحانات من الخوف بسبب تشوَّهوا وتلميذات تالميذ رأيت
من وعقولهم أجسامهم ضمرت وشابَّات شبابًا رأيت األخرية األوليمبية أتالنتا دورة ويف
بل الصحية الطبيعية الحياة يعيش ال بعضهم الجوائز، عىل املجنون التنافس ذلك جراء

املهدئة. األقراص ابتالع حد إىل النوم أو الطعام من الحرمان يف ومبالغًة انحراًفا
بيتي إىل ُعدت املاليني: لها ق صفَّ أن بعد قالت ذهبية بجائزة الفائزات الفتيات إحدى
تصور كما العريس تجد لم ألنها تحزن لم الفتاة هذه والحزن. بالضعف أشعر وحيدة
الحمل عىل القدرة أو األمومة أو األنوثة أفقدتها الجسمية الرياضة ألن أو الناس، بعض
الجسمية بالرياضة تماًما تتالىش أصبحت الوالدة آالم إن بل أيًضا، الوالدة سهولة أو

الحديث. الطب علم يف معروًفا هذا أصبح الصحيحة، والعقلية
التنافسية الظاهرة هذه يقاومون اليوم العالم يف والنفس الجسم أطباء أصبح وقد
أشد يف ونحن الرياضية، املباريات يف والظاهرة التعليمية، املدارس يف الكامنة الخطرية
والرتغيب. التخويف عىل القائمة القديمة السياسة هذه نقد أو النظر إعادة إىل الحاجة
تنتج ال الخوف عىل القائمة الرتبية أن اإلبداع عن النفسية العلمية الدراسات أثبتت وقد
وشاق، طويل األمر أن إال املكافأة، يف الرتغيب عىل القائمة الرتبية أيًضا كذلك مفيًدا، شيئًا

واإلعالمية. والثقافية والتعليمية الرتبوية املجاالت جميع يف كثرية جهود إىل يحتاج
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كم لنفيس: أقول التليفزيون شاشة عىل القدم كرة مباريات من مباراة شهدت كلما
الرياضية املباريات يف ليست املشكلة أن إال قبيحة، معركة إىل الجميلة اللعبة هذه تتحول

نموت. حتى نولد منذ مجال أي يف األخرى املباريات يف أيًضا ولكنها فحسب،
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احلكيم1 توفيق حديثمع

داخيل؟ مونولوج أم فكري حوار (1)

الفكر؛ مجاالت يف الكبار الُكتَّاب أحاديث إىل «صامتني» اإلنصات عىل بالدنا يف القراء درج
بني الوحيد فالفرق هللا)، مع (أو نفسه مع يتحدث وكأنه املتكلم أو الكاتب يبدو وبذلك
هناك يكون ال األوىل الحالة يف أنه هو القراء مع والحديث هللا) مع (أو النفس مع الحديث
هناك يكون أن بد فال الثانية الحالة يف ا أمَّ دائم، مونولوج شكل عىل الحديث ويظل «رد»،

الصحيح. باملعنى «حوار» أو مع» «حديث إىل املونولوج ليتحول «رد»
إنها واحد، جانب من الكالم شكل تأخذ تزال ال بالدنا يف بالقارئ الكاتب عالقة لكن

بالحاكم. املحكوم عالقة أو واإلله، الفرد بني العالقة تشبه
العالقة، أصل هو «التبادل» يكون أن والكتابة الفكر مجال يف األقل عىل واملفروض
يف يشارك ثُمَّ يفكر، ثُمَّ يتفاعل إنسان إىل استقبال آلة من القارئ يتحول أن يمكن حتى

وتطويره. الفكر صياغة
فكري حوار يحدث أن يمكن ال ناطًقا، «الصامت» يصبح أن بغري التحول، هذا بغري

الوقت. طوال غيابه يؤكد مما الوقت؛ طوال نردده الذي الشعار هذا بالدنا، يف
وعقولهم قلوبهم يفتحوا أن بالدنا يف الُكتَّاب كبار من أطلب زلت ما فإني لذلك

النطق. مجال إىل الصمت مجال من يخرجوا أن عىل القراء يشجعوا وأن للقراء،

ص٧٢. ١٩٩٥م، ديسمرب ٢٤ أكتوبر، مجلة 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

وربما بالدنا، يف الفكر أزمة عليه تقوم حجر أكرب زحزحة يف يسهمون بذلك إنهم
إىل اضطر ملا الثالثينيات يف الكتابة بدأ منذ الحكيم توفيق مثل كبري كاتب ذلك فعل لو
خالل من ويتطور يتغري أن بد ال كان فكره أن ذلك عاًما؛ أربعني منذ كتب ما نرش إعادة

أكثر. أو أقل أو قرن نصف مدى عىل األخرى العقول آالف مع التفاعل

العلم غربال يف الواسعة الثُّقوب (2)

أفكاره: بعض عىل الرد وسأحاول الحكيم، نرشه ملا كقارئة بدوري أسهم سوف
شخصية فهم إىل للتوصل العلم عجز عن جود» م. «أ. نظرية مؤيًِّدا الحكيم كتب

الحديث: هذا يف ويقول والحب، الصداقة، أو اإلنسان،

والحيوي املادي تركيبه منها يتكون التي الدقائق مجموعة هو ليس فاإلنسان
يفلت يشء الشخصية … شخصية! إنه املجموعة، هذه من أكثر إنه والنفساني،

… العلم يحسها أن يمكن ال التي األشياء ومن العلم، غربال من دائًما

قائًال: الحكيم ويستمر

فيقول: فكاهية، لنكتة العلمي التحليل نتائج عن ثنا يُحدِّ بعدئٍذ «جود» ويميض
أنها رأى وقد «النكتة»، طبيعة يف يبحث أن حاول أونجتون» «آثر السري إنَّ
يكون أن ينبغي ما وقرر أجزاءها، ففك كيميائي؛ مركب أي شأن للتحليل قابلة
النكتة، لهذه نضحك أن يقيض املنطق وكان فكاهية، لنكتة والنموذج الرتكيب
«الروح». أنا يه أَُسمِّ اليشء هذا التحليل، عند تبخر فيها يشء نضحك، لم ولكننا

العلوم لحقائق إدراكنا قبل أو الثالثينيات، خالل يُنرش أن الكالم هذا ملثل يمكن كان
ومنهم الجدد العلماء أدرك لقد النفس. وعلم الحديث االجتماع علم وخاصًة الحديثة،
أونجتون آثر السري خطأ (وغريهما) أمريكا يف زاس» «وتوماس إنجلرتا يف لينج» «رونالد
ولكْن النكتة، «روح» هو يكن لم االختباري املعمل يف ر تبخَّ الذي أن ذلك جود»؛ م. و«أ.

العام». واالجتماعي الثقايف «امُلناخ اسم عليه أُطلق آخر يشء
١٩٣٢م سنة يف اإلنجليز عليها ضحك التي النكتة أن البحث أثناء لهم اتضح فقد
التي النكتة أن أيًضا وجدوا كما ١٩٤٢م، سنة عليها ضحكوا التي النكتة هي ليست
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تماًما باردة أو مضحكة غري نكتة غريهم اعتربها ١٩٤٢م سنة اإلنجليز عليها ضحك
باردة). لنا تبدو اإلنجليز (نكت

ليس أونجتون آثر السري «وعي» عن غاب الذي أن الجدد العلماء اكتشف وبذلك
يف أساسيٍّا دوًرا يلعب الذي العام واالجتماعي الثقايف امُلناخ هو وإنما النكتة، «روح» هو

الضحك. عدم أو الضحك وبالتايل النكتة فهم عملية
هارفارد) جامعة (يف ماي» «رولو ومنهم الجدد العلماء هؤالء اكتشف أيًضا وباملثل
العلماء تصور كما أعمى ليس «الحب» أن الحديث، النفس علم أساتذة من وغريه
يف يبدو ما وأن نظرة»، أول من الحب يف «الوقوع ى يَُسمَّ ما هناك ليس وأنه السابقون،
املتشابهة الصور من يُحىص ال أو يُحىص عدًدا إال الحقيقة يف ليس األوىل النظرة «الوعي»
غربال يف الثقوب إن املختلفة. العمر ومراحل الطفولة منذ الالوعي أو الذاكرة يف واملرتاكمة

الدوام. عىل تضيق وهي عاًما، ثالثني منذ كانت مما أضيق أصبحت الحديث العلم

التفكري عن العاجزة املرصية املرأة (3)

التفكري بالذات: النوعان «هذان يقول: ومواهبها»، «املرأة عنوان تحت الحكيم توفيق كتب
الرجل فيه وسادت فيه برزت قد يشء كل … بارًزا أثًرا فيهما للمرأة أجد لم والرتكيز»
«مؤلفة تكون وأن «فيلسوفة»، تكون أن شيئني: خال املرأة استطاعتْه يشء كل نعم، …
توشك فاملرأة «الرواية»، ا أمَّ املرأة؟ عند ناقصتني صفتني والرتكيز التفكري أترى تمثيلية»،
تُمسك كما روائية قصة لتصنع «بالقلم» تُمسك فاملرأة السيادة؛ علم عليها ترفع أن

«الرتيكو». من ثوبًا لتصنع «باإلبرة»
لتفاهات إسهاب ومن اليومية الحياة لشئون التفاصيل من فيها بما النسوية فالقصة

اإلبرة.» شغل من نوع سوى األمر حقيقة يف ليس هذا «كل … املنزلية الحياة
تفكري؟ إىل يحتاج ال الروائي التأليف إن الحكيم أيقول الكالم؟ هذا من نفهم وماذا
وإنتاجها التفكري، عن عاجزة فهي الروائية املرأة ا أمَّ يفكر، الروائي الرجل إن يقول أم
املنزلية؟ الحياة تفاهات وحياكة «الرتيكو» مثل آليٍّا نشاًطا أو فكري غري نشاًطا إال ليس

التفكري؟ عن العاجزة املرأة هي ومن
كله؟ العالم يف عامة بصفة املرأة أو املرصية املرأة هي هل

كان وإذا املرأة؟ عىل ا عامٍّ حكًما ليُصدر العالم يف النساء إنتاج الحكيم قرأ وهل
خالل الروايات من املرصية املرأة إنتاج الحكيم قرأ فهل فقط، املرصية املرأة يخص حكمه

األخري؟ القرن نصف
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بتلك فحسب املرصية املرأة يخص أنه الحكيم مقال يف األخري الجزء من ونفهم
التفكري». عن «العجز الصفة

األوروبية! املرأة تمجيد (4)

أدبائنا»: يف املرأة «أثر عنوان تحت الحكيم يقول مقاله ختام يف

أقالمهم عىل يجرَي أن فضليات، نساء ثقافتهم تكوين يف أثَّرت أدباء وهناك
«أحمد أيًضا ومنهم الرازق، عبد مصطفى الشيخ هؤالء بني من … المرأة وصف
يف الجادُّ الباحث هذا استطاع كيف نفيس: أسأل فإني عجيبة، وقصته أمني»،
للقلب فهم عن أحيانًا كتاباته تنم أديبًا يكون أن اإلسالمية العقلية تاريخ
أيًضا هو نعم، أدهشتْني، حقيقٍة عن األمر يل فكَشف منه فتحرَّيت والعواطف؟
إنجليزيتان، سيدتان هما امرأتان، بل هللا! أستغفر … امرأة حياته يف أثََّرت قد
ومشاعره قلبه يف أثََّرت والثانية الواسعة، بثقافتها وتفكريه ذهنه يف إحداهما
هي املعارصين أدبائنا عمل يف أثََّرت التي املرأة إن أقول وأخريًا ونُبلها! بجمالها
املرأة أين نتساءل: أن ولنا إنجليزية. أو فرنسية أوروبية امرأة األحوال أغلب يف
بمصائر واللعب القلوب وقيادة العقول صنِع عن وبماذا أيَن مشغولة املرصية؟

املشاهري؟ وأقدار الرجال

بالعجز الحكيم وصفها أن سبق التي املرأة ذي هي ها الكالم؟ هذا من نفهم وماذا
الواسعة. بثقافتها ذهنه ويف الرجل يف تؤثر التي هي تصبح التفكري عن

األوروبي. والرجل األوروبية، املرأة هنا لكنها
املرصي الرجل عقل يف تؤثر ال املرصية املرأة أن يقصد هل الحكيم؟ يقصد وماذا
املرصي؛ الرجل من وفكًرا ثقافًة أكثر األوروبية املرأة وأن وفكًرا، ثقافًة منه أقل ألنها

وذهنه؟ عقله يف التأثري يمكنها وبالتايل
املرصي؟ بالرجل فعلتْه ما بمثل األوروبي الرجل عقل يف األوروبية املرأة تؤثر وهل
عىل الثورة بدأن قد أيًضا) (وأمريكا أوروبا نساء أن اليوم املعروفة الحقائق من
(واعتبارها املرأة بعقل االعرتاف عدم هو: أسايس لسبب القرن هذا منتصف يف الرجل
خالل وأمريكا) أوروبا (يف النساء كتابات ملعظم وبقراءتي حواء). مثل فحسب جسًدا
الرجل كتابات تنقد أيًضا) (واألمريكية األوروبية املرأة أن وجدت املاضية عاًما العرشين
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الحكيم توفيق مع حديث

منها يهرب كان وأنه والرتكيز، العقل ونقصان التفكري عن بالعجز اتهمها الذي األوروبي،
أهي املشكلة؟ ما ترى يا وقلبه! عقله يف تؤثر امرأة وراء سعيًا وآسيا؛ أفريقيا بالد إىل

كليهما؟! أم املرأة؟ أم الرجل؟ مشكلة

الفكري! واإلبداع للمرأة الجديد املفهوم (5)

اإلبداع مفهوم تحدد التي هي واملرأة الرجل بني الجنسية أو البيولوجية الفروق تعد لم
يختلف ١٩٤٢م سنة أوروبا يف األدبي النساء إنتاج أن ُوجد لقد منهما، كل عند الفكري
بني بيولوجية اختالفات إىل ذلك يرجع وال نفسه، العام يف مرص يف النِّساء إنتاج عن
املرأة عىل واألخالقية الثقافية الضغوط أن إىل يرجع ولكنه املرصية، واملرأة األوروبية املرأة
والشخصية االجتماعية الحريات من تمارس األوروبية املرأة وكانت أقل، كانت األوروبية
عىل القدرة وبالتايل مرصيني؛ وغري مرصيني األجانب، الرجال بمخالطة لها يسمح ما

وقلوبهم. عقولهم يف التأثري
مخالطة إمكانها يف يكن ولم أقل، حريتها فكانت ١٩٤٢م سنة يف املرصية املرأة ا أمَّ

األجنبي. الرجل بال فما املرصي، الرجل
االجتماعية الظروف مراعاة دون املرصية املرأة عىل الحكم أن أرى فإني لهذا
غري وبالتايل خطأً؛ حكًما أو صحيح، غري حكًما يصبح تعيشها التي البيئة يف والثقافية

ضار. بل مفيد،
النقص ويبدو والرتكيز. التفكري عن العجز أو بالنقص، املرصية املرأة يُشعر ألنه
ألسباب وليس بالذات هي فيها عيب بسبب أو وحدها، بها خاصة طبيعية صفة كأنه لها
الرجل يساعدها فهل منها؛ التخلص وتحاول أصًال، منها تعاني هي واجتماعية ثقافية

هذا؟ عىل املرصي
للمرأة بالنسبة التفكري يف بالنقص املرصي الرجل عىل الحكيم توفيق ويحكم
وكأنما الروح. أو «النفس» هو والرشق «العقل» هي أوروبا إن يقول ما بمثل األوروبية،
عقولهم أن بالدنا يف الرجال يُشعر ألنه مفيد غري أيًضا الحكم وهذا عقل. له ليس الرشق
نقًصا يعاني العربي العقل أو املرصي العقل وأن أوروبا، يف النساء عقول من أقل

والسياسية. والثقافية االجتماعية بالضغوط وليس بالطبيعة
ولهذا الخطأ؛ العالج إىل بالرضورة يقود مشكلة أي ألسباب الخطأ التشخيص إن

مًعا. ونسائنا رجالنا بني الفكرية األزمة نعاني نزال ال

231





الشقراء بنيالراقصة الفرق
بة1 املحجَّ والراقصة

ما. مسافة من إال يشء، أيَّ اليشء، نرى أن يمكن ال
والوطن. النفس حتى األشياء، كل عىل العلمي القانون هذا نُطبِّق

ال «العني … أنفسنا عن تفصلنا مسافٍة وجود من بد فال أنفسنا، نرى أن أردنا إذا
نفسها». ترى

هناك بعيدة وأنا وضوًحا أكثر الوطن رأيت كم ولهذا معروفة؛ علمية حقيقة هذه
املتوسط. األبيض البحر وراء فيما

املتوسط». «جنوب اسم اليوم بالدنا عىل يُطِلقون حيث أوروبا، يف هناك
أو مصالحهم حسب أسماءنا ون يُغريِّ إنهم األوسط، الرشق اسم علينا يُطِلقون كانوا
أو قوتنا حسب موقعنا يتغري وكم نحن. موقعنا حسب وليس العالم، خريطة يف موقعهم
التابع هو و«الجنوب» األعىل، السيد هو «الشمال» يُعتَرب الجديد القاموس ويف ضعفنا.

امُلطيع. الفقري
تمرد إذا األفراد، حياة ويف الدول، حياة يف متالزمتان صفتان و«الطاعة» «التبعية»
ب الرضَّ إىل املعونة قطع من ابتداءً العقاب درجات وتختلف عوقب، األوامر يِطع ولم التابع

العسكرية. بالقوة
بالدنا؟! يف نأكل ما ننتج ال ملاذا غرينا؟! يد يف طعامنا أصبح أن حدث كيف
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

املعونات عىل يعيش تابع اقتصاد إىل وصناعي زراعي إنتاج من اقتصادنا تحول كيف
يف إنسان كل فيه يفكر أن يجب سؤال األجانب؟! السياح يدفعه ما عىل أو والقروض،

بالدنا.
نوفمرب، أكتوبر، (سبتمرب، املاضية الشهور األربعة خالل أوروبا بالد يف تجوَّلت
السويد، أملانيا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، «إنجلرتا، هي: بالد عرشة ُزرت ١٩٩٢م). ديسمرب

سويرسا». بلجيكا، هولندا، النمسا،
األماكن يزورون العالم بالد كل من سيَّاًحا رأيت العرشة؟! البالد هذه يف رأيُت فماذا
أكثر الواحد اليوم يف يزوره باريس يف وحده «اللوفر» متحف القديمة، اآلثار أو التاريخية
الفرجة قوارب يركبون يوم كل سائح آالف عرشة من أكثر إن بل شخص، مليون من
عىل تعيش هولندا لكن «هولندا»، ا جدٍّ صغري أوروبي بلد يف أمسرتدام مدينة معالم عىل
بالدنا من أقل أنها مع السياحة، عىل وليس الغذائية الزراعية والصناعة الزراعي إنتاجها

وعرًضا. طوًال أنهارنا من أقل الصغرية وأنهارها خصوبة،
العالم أنهار أطول النيل نهر ويُعتَرب الوديان، أخصب من مثًال النيل نهر وادي إن
الزراعية، الغذائية الصناعة وعىل الزراعي، اإلنتاج عىل نعتمد ال فكيف «املسيسبي»، بعد
األجانب؟! للسياح كطباخني الفنادق يف ليعملوا األرض تاركني الفالحون يهاجر وكيف

فقط ليس مرشوعة، فالسياحة السياحة؛ ضد يكون أن يمكن عاقًال أحًدا أن أظن ال
بحضارتنا العالم لتعريف أساًسا ولكن الصعبة، العملة أو املال عىل الحصول أجل من

القديم. العريق وتاريخنا
وصلنا التي الحال بتلك سعداء يكونوا أن يمكن ال أيًضا العقالء أن أعتقد لكني

طعامنا. عىل نحصل كي لألجانب أيدينا نمد وأننا إليها،
األجنبية السائحة هذه عن أقرأ كنت بلد أي إىل سافرت وحينما أوروبا صحف يف
بل املوضوع، هذا عن الطويلة املقاالت قرأت املرصية الصحف ويف مرص، يف ُقتلت التي
هدايا ويوزع القاهرة مطار يف السياح ويستقبل نويل بابا بدلة يرتدي كبريًا مسئوًال رأيت

أطفالهم. عىل امليالد أعياد
األجانب السياح بعض بأقوال مرصتستشهد يف الكتاب كبار بأقالم املقاالت من وعدد
ومقاالت ملرص. السياح وعشق الوطن سالمة عىل قدسية)، شهادة هي (كأنما زوجاتهم أو
املسئولون يرتك أن ومنها مرص، إىل السياح جذب كيفية عن الُكتَّاب كبار ذهُن عنها تفتَّق

يكونون. حيث السياح ويزوروا مكاتبهم والوزراء
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حساب عىل التنشيط هذا يكون ملاذا لكن السياحة، تنشيط ضد عاقًال أحًدا أنَّ أظن ال
الخارج. يف وصورته الوطن كرامة

بأي األجانب السياح إرضاء عىل التهافت هذا قدر الوطن سمعة إىل يُيسء يشء ال
شكل.

مقتل من أكثر والعاملي املحيل باالهتمام حظَي قد مرص يف أجنبية سائحة مقتل إن
والوطن مرص يف الكتَّاب جميع ُقتل لو بل كاتبًا، خمسني بقتل التهديد أو مرصي، كاتب
السائحة هذه مقتل بخرب اهتمت كما بالخرب العاملية أو املحلية الصحافة اهتمت ملا العربي،

األجنبية.
باحرتام يحظى األجنبي السائح ألن وطني يف بالغربة أشعر مرصية كاتبة وأنا
أي ألن … أوروبا يف أيًضا بالغربة وأشعر مرصية، أو مرصي أي من أكثر واهتمام

مثيل. أجنبية أو أجنبي أي من واالهتمام باالحرتام يحظى أوروبي
املرصية الراقصة فن يصبح ِلَم مرصية؟! وراقصة أجنبية راقصة بني الفرق ما
فنٍّا األجنبية الراقصة فن يصبح حني عىل والندم، التوبة إىل يحتاج محرتم غري رخيًصا
الفنون وأول الطبيعة إىل أقرب «الرقص أن باعتبار واإلعجاب اإلشادة يستحق عظيًما
والقلب، والعقل والنفس الجسم بني االنسجام تحقيق عىل وأقدرها اإلنسان عرفها التي
أو الجغرافيا أو السن أو الدين أو الجنس أو الطبقة أو اللون فوارق إذابة يف وأروعها
بأحد مقاله يف استشهد والذي للسياحة، املشجعني الُكتَّاب أحد قول حد (عىل التاريخ»
سليم الجسم صحيح شعبًا كان إن أعرف وأنا بلد، يف الرقص أرني قال: الذي املفكرين

الحرية). أو الجمال أو للسالم ُمِحبٍّا العقل
عليه يندم أن بد ال وعمًال خطيئة ليصبح الفنية عليائه من الرقص يهبط كيف

أمريكية؟! أو روسية أو أملانية وليست عربية أو مرصية امرأة أنه ملجرد اإلنسان
تكون أن يمكن هل الرجال: أحد سألني سويرسا يف برن بجامعة يل محارضة يف
لقد باإلسالم؟ النساء تحجيب عالقة ما له: وقلت الحجاب؟! ترتدي أن دون مسلمة املرأة
يف مني يطلب ولم العلوم، ودار الرشعي والقضاء األزهر يف درس مسلًما رجًال أبي كان
الطلبة وسط تعلمت حيث الجامعة، إىل أرسلني بل الحجاب، أرتدَي أن األيام من يوم
عيون إال عقلها يشغل ال املسلمة املرأة أن أتظن الرجال، مع واشتغلت طبيبة وتخرجت

نحوها؟! تتجه أن يمكن التي الرجال
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كثرية بأمور مشغولة العالم بالد من بلد أي يف املرأة مثل بالدنا يف املسلمة املرأة
والديون الدولية السياسة إىل اليومية العيش لقمة من ابتداءً والعامة، الخاصة حياتها يف

إلخ. … إلخ … الزوجية وعش والحب الجديد واالستعمار األجنبية
املرأة وانشغال الرأي واستقالل الصدق هو كان وأمي أبي نظر يف األخالق جوهر
هكذا … واستقالًال وحريًة عدًال وأكثر أفضل مجتمع خلق يف واملساهمة شخصيتها ببناء
املاكياج أو املوضات أو األزياء أو بالرجل حياتي يف أنشغل لم فأنا ولهذا وأمي؛ أبي علمني
والعلوم، والفنون والتاريخ والسياسة واألدب بالطب وانشغلت الحجاب، أو التربج أو
أو الجنس هي الحياة يف الوحيدة وظيفتها أنثى مجرد ليس عقل لها إنسانة وأصبحت

… الوحيد عائلها أو الرجل فقدان عىل الندم أو الطالق أو الزواج
بال غريها عىل وعالة تابعة أصبحت بنفسها نفسها تُطِعم لم إذا البلد، مثل املرأة
يف السبورة أمام وقفُت املتعددة أوروبا بالد ويف وأمي. أبي علمني هكذا كرامة، وال إرادة
شاشتكم فوق تَرْون ال إنكم أوروبا، يف الناس أيها اسمعوا لهم: وقلت واملعاهد، الجامعات
راقصات وهن تُسمُّ ممن العارية نصف أو املحجبة ا إمَّ العربية، للمرأة اثنتني صورتني إال

األجانب. السياح مالهي يف الرشقي الرقص أو البطن،
… وجهها تُخفي وال تتعرى، ال العربية املرأة إن أوروبا: يف الناس أيها اسمعوا
عقل وهي إنسانة، العربية واملرأة وُهويتي، بنفيس واعتزاز فخر بكل وجهي أكشف أنا

يُغطَّى. أو يُرى جسد مجرد وليست
أوروبا، إىل املهاجرات العربيات والفتيات النساء تأتيني كانت محارضة كل نهاية يف
مسلمات، أنهن فخورات عربيات، أنهن فخورات وفخر، اعتزاز يف رءوسهن رافعات يأتني
إيجابية صورة يقدمن املسلمة، واملرأة العربية للمرأة مرشًفا نموذًجا ألوروبا يُقدِّمن
األخالق. جوهر عن بالقشور ينشغل ال وعقلها، املرأة شخصية يحرتم دين إنه لإلسالم،
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والعدل1 الدفء احلننيإىل

البرش، بني العدل جمال إىل الحب، يف الصدق إىل العالقات، دفء إىل حنني أعماقي يف
من ضخمة غابة ديوك، جامعة غابة أشجار عىل أطل الزجاجية نافذتي خلف أجلس
أيًضا، الحب عن والباحثني الغابات، علم يف الباحثني من أعداد داخله يختفي الشجر

وشابات. كلهم شباب
يعرف أن دون أسابيع منذ الغابة داخل ُقِتَلت فتاة، جثة عىل عثروا أيام منذ
رجل اغتصبها ربما واإلبداع): املرأة فصل يف طالباتي (إحدى فينسيا قالت البوليس.
عن الحوادث هذه زادت هل األحداث، سطح عىل تطفو االغتصاب حوادث قتلها. ثُمَّ
وفوق دراجتها تركب فينسيا أكثر. أصبح عنها التبليغ ولكن ال، فينسيا: وترد قبل؟ ذي
مالمحها بابنتي؛ تذكِّرني خوف، دون الليل ويف النهار يف الغابة وتخرتق حقيبتها ظهرها

وشجاعتها.
برودة تُذيب الوطن، يف بالشمس تذكِّرني دافئة، قوية ديرهام مدينة يف يناير شمس
امللمس ذات الذهبية األشعة هذه مع باأللفة أشعر واألصدقاء، األهل عن والبُعد الغربة
من تُعتَرب كارولينا نورث والية الجنوب، شمس أمريكا يف ونها يسمُّ الدافئ، القطيفي
الحرارة حيث الوطن، هو الجنوب الود، من نوع «الجنوب» كلمة وبني بيني الجنوب.
شط عىل قريتي يف والفالحات الفالحني أهيل مثل السمراء؛ والبرشة والصداقة والحب
للتدخل األنف امتداد واالستعمار، األنف، واحمرار الصقيع، هو الشمال الدلتا. وسط النيل
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املواد أو البرتول أو القطن أو األرض الغتصاب علينا املسلح االعتداء الغري، شئون يف
الخام.

يتكلم التليفزيون شاشة فوق كلينتون بيل الجديد األمريكي الرئيس رأيت باألمس
تحاول بل أحد، يعاقبها فال املتحدة، األمم قرارات تخرق التي إرسائيل عن رقيق بصوت
أحد يف ويقول ديوك جامعة يف السود الطلبة من واحد ويغضب حمايتها. املتحدة الواليات
بالقنابل فإذا أحًدا تُصيب ال الهواء يف رصاصات بضع يقذف حسني صدام االجتماعات:
فال البوسنة شعب من اآلالف يقتل «سلوبودان» الرصب وحاكم بغداد، تدكُّ األمريكية

الجديد! العاملي النظام يتشكل هكذا أحد، يتحرك

نفسية! راحة (1)

أن لألساتذة يمكن وكذلك الفكرية، الحرية من نوًعا للطلبة يتيح بالجامعة هنا الجو
(النفسية الراحة من بنوع أشعر الطرد. من خوف دون محارضاتهم يف آرائهم عن وا يعربِّ

أمريكية. جامعة داخل األمريكية السياسة أنقد أن أستطيع أنني األقل) عىل
النظام يهدد من السائد، النظام تهديد عدم برشط فكرية حرية عندنا فينسيا: وتقول

كينج. لوثر مارتن مثل للقتل يتعرض قد
يف واملصالح الجامعات جميع يف إجازة اليوم ١٩٩٣م، يناير ١٥ هو اليوم كان
قومية رسمية إجازة أصبح كينج، لوثر مارتن فيه ُولد الذي اليوم إنه املتحدة، الواليات
من إخوانه لتحرير ثمنًا حياته دفع الذي األسود األمريكي الزعيم هذا بذكرى لالحتفال
العدالة أجل ومن العنرصية ضد النضال رموز من رمًزا أصبح أمريكا. يف السود األفارقة

والحرية.
يف البيضاء أسنانها عن تكشف البرشة، سوداء طالباتي، من واحدة «هايدي»،
غريه ونضال نضاله لوال كينج، لوثر ملارتن بحريتي مدينة أنا وتقول: عريضة ابتسامة
عام خريف قبل ديوك. جامعة دخول استطعت ما إكس مالكولم أمثال السود الزعماء من
للطالب ديوك جامعة كانت السود، من طالبة أو طالب أيُّ ديوك بجامعة يكن لم ١٩٦١م
عىل يحصل الجامعة هذه يف أسود طالب أول دخل ١٩٦١م خريف ويف فقط، البيض
واليوم البكالوريوس، عىل يحصل أسود طالب أول دخل ١٩٦٣م خريف ويف الدكتوراه،
يف هنا السود أن إال العدد تزايد رغم والطالبات؟ الطالب بني السوداء الوجوه من تَريْن كم
النفيس األقل عىل االنفصال، بعض أيًضا زال وما للبيض، بالنسبة أقلية زالوا ما الجامعة
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والبيض، السود بني تفصل كانت) (كما الجامعة يف قوانني اليوم توجد ال االجتماعي. أو
بعد أحيانًا، السطح عىل تطفو والثقافة، بالتقاليد عالقة تزال ال العنرصية جذور لكن

عامني. منذ أنجلوس لوس يف وقعت التي تلك مثل أحداٍث

كريات! (2)

األشجار بني أتمىش كينج، لوثر مارتن ذكرى إجازة ١٩٩٣م، يناير ١٥ الجمعة اليوم
التنس، مالعب عند أتوقف نهائية، ال الخرضة من مساحات ديوك، جامعة غابة داخل
دعتني املساء يف الشمس. أشعة تحت يتعانقان أبيض، طالب مع تلعب سوداء طالبة أرى
التقى واحد. بأسبوع إكس، ومالكولم كينج لوثر مارتن عن مرسحية ملشاهدة «هايدي»

نيويورك. بمدينة هارلم بحي فندق يف فقرية غرفة يف األسودان الزعيمان
جامعة يف أدرس كنت حني ١٩٦٥م، خريف يف الوقت بعض الحي هذا يف (عشت
الرصاص عليه أُطلق كينج، لوثر مارتن ُقتل اللقاء هذا من سنوات ثالث وبعد كولومبيا)،

الناس. بني يخطب وهو إكس مالكولم عىل الرصاص أُطلق مثلما تماًما يخطب، وهو
يل»، «سبايك إخراج من إكس، مالكولم فيلم ملشاهدة فينسيا دعتني التايل اليوم يف
ويناضل السود، قضايا أيًضا يتبنى األخرية، السنني يف اشتهر أسود، أمريكي مخرج وهو
يف تصويره تم الفيلم من جزء البرش. بني والتفرقة العنرصية ضد السينما طريق عن
املشاركني ضمن ابني، اسم قرأت املرصيني، املخرجني شباب بعض فيه شارك مرص،
العالقات. ودفء بالدنا يف الناس وحرارة الوطن، وشوارع األهرامات ورأيت الفيلم، يف
السود األفارقة مع يناضل مسلًما، أصبح أن بعد للحج ملكة زيارته يف إكس ومالكولم
عدد مثل ضائًعا إكس مالكولم كان األول شبابه يف والقهر. الظلم ضد أمريكا يف املسلمني
والحانات البارات يف ُمهرًِّجا أصبح أمريكا، يف الفقرية الطبقات من السود الشباب من كبري
وعىل عليه الواقع الظلم ويدرك يُفيق بدأ وهناك السجن، دخل أن إىل املخدرات يتعاطى

الفقراء. السود من أمثاله
تبكي طفلة رأيت وأطفال. ورجال نساء السوداء، بالوجوه مليئة كانت السينما قاعة
وراء األرض فوق غزيًرا دمه وانهمر إكس مالكولم وسقط الرصاصات انطلقت حني
يخطب كان الذين الناس حوله من تجمع ثُمَّ وأطفاله، زوجته نحوه واندفعت املنصة،

والعدل. الحرية عن فيهم
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ليسحزينًا! (3)

اجتماع يف كلينتون بيل تخاطب سوداء امرأة رأيت التليفزيون شاشة فوق التايل اليوم يف
من بيل يا ستفعل ماذا «بيل، له: وتقول األلقاب من عاريًا باسمه تناديه كانت عام،
لدخول الشباب بني التفرقة عدم تحاول إنك عمل؟! بال العاطلني الفقراء من أمثايل أجل
بني التفرقة لتلغي بيل يا ستفعل فماذا الجنسية، ميولهم عن النظر برصف الجيش،

االجتماعية؟!» طبقاتهم أساس عىل الناس
بالسؤال، بًا ُمرحِّ يبدو ألنه ربما الحرج، إخفاء بالضحك يحاول كلينتون، بيل يضحك
املشاكل هذه ألعالج االقتصادية بالخطة الوقت طول مشغول «أنا اإلجابة: يف ويُسهب
البطالة، رأسها وعىل السابق، الجمهوري الحزب سياسة عن نتجت التي الحادة االقتصادية

واإليدز.» واملخدرات والتعليم الصحة ومشكالت
املشاكل، هذه سبب هو حزبنا ليس ويقول: الجمهوري الحزب أعضاء أحد يغضب

الكالم. وليس العمل هو فاملهم كلينتون؛ بيل يا ستفعله ما انتظار يف ونحن
تعادي الجمهوريني، حزب إىل تنتمي بيضاء شابة إنها الحوار، بهذا «لورا» انتعشت
كلينتون بيل تتويج حفل تكلَّف وتقول: كلينتون بيل رأسهم وعىل الديموقراطيني حزب
لتوفري إنفاقها املمكن من كان دوالر، مليون ٢٥ األبيض البيت يف عرشه عىل ليجلس
الصومال أقول وال نفسها، املتحدة الواليات داخل للفقراء الطعام أو الوظائف أو املساكن
الربازيل أو أوروبا، يف يوغوسالفيا حتى أو آسيا أو أفريقيا بالد من غريهما أو أثيوبيا أو
الناس وأصبح كبري، اقتصادي ضغط تحت نعيش نحن الجنوب، يف األمريكية قارتنا يف

فأقل. أقل أجور نظري أكثر ساعات يعملون أمريكا يف
أفضل؟ بوش جورج سياسة كانت وهل لها: قلت

بالطبع. قالت:
الخليج؟ حرب عن وماذا قلت:

شيئًا. نخرس ولم الحرب كسبنا قالت:
ني أتسمِّ البرتول، عىل السيطرة أجل من الخليج يف عربي مليون نصف قتلتم قلت:

مكسبًا؟! هذا
الحرب. هي هذه لكن العربية، بالدكم يف لكم وخسارة أمريكا، يف لنا كسب نعم، قالت:
وترى املرأة، تحرير حركات ضد هي الجيولوجيا، علم أستاذات من واحدة «لورا» إن
متفرغة لزوجها مطيعة زوجة تكون أن يجب املسيحية) ومبادئ اإلنجيل (حسب املرأة أن

واألطفال. البيت لشئون
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جيولوجيا؟ أستاذة تعملني وملاذا لها: قلت
أطفال. عندي وليس متزوجة غري ألنني قالت:

القاهرة، بجامعة الباطني الطب يف أستاذة تعمل مرصية يل بزميلة «لورا» تذكِّرني
دوًرا التعليم يلعب لم والالئي الجامعات، يف املتعلمات النساء من قليل غري بعدد تذكِّرني

اإلنسانية. بحقوقهن الوعي أو الثقافة عىل عقولهن يفتح كي
الطاعة بقليل: العرشين تجاوزت التي الشابة فينسيا قالت واإلبداع املرأة فصل ويف
فقدن الطاعة عىل النساء تربت إذا النقد، عىل العقلية القدرة تقتل ألنها اإلبداع نقيض

العباقرة. الرجال عدد عن العبقريات أو املبدعات النساء عدد يقل ولهذا اإلبداع؛
ا وأُمٍّ زوجًة أكون أن لت لفضَّ امرأة كنُت لو الفصل: مؤخرة يف جالس طالب وصاح

رجل! إىل وتحوِّلها أنوثتها املرأة من تسلب العبقرية عبقرية، أكون عن
عن نتكلم النساء نحن ودعنا نفسك عن تكلم املرأة؟ عن تتكلم وملاذا فينسيا: وردت

أنفسنا.
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يف له «مارس» شهر ديوك. جامعة يف الربيع إجازة تبدأ وغًدا ١٩٩٣م، مارس ١١ اليوم
فتحدث والجسم؛ الرأس إىل أشعتها تصل التي الشمس هذه عبقرية، شمس «ديرهام»
للشمس الزهور وتفتح الربيع، بداية «مارس» املعرفة. أو الضوء أو النور أو اإلنارة
«عشتار» األنثى اإللهة كانت «مارس» اإلله َقبْل القديم. التاريخ يف والخصوبة والحب
األرض إىل ترمز «نون» اإللهة كانت قبلها ومن والخصوبة، الشمس عرش عىل تجلس
القديمة مرص يف وروح. جسد أو أرضوسماء، إىل الكون انقسام قبل كله والكون والسماء
املرأة كانت األرض، إله كان «جيب» وزوجها السماء، إلهة هي «نوت» األنثى اإللهة كانت
يف النظام تغري الوضع، انقلب ثُمَّ الجسد، إىل يرمز والرجل العقل، أو الروح إىل ترمز
النساء من املرصي (الشعب والعبيد (الفراعنة) األسياد بني الحرب بعد القديمة مرص
وأصبح العرش، الذكر اإلله «فرعون» واعتىل السالح، بقوة األسياد وانترص والرجال)،
يرمز الجسد أصبح ثَمَّ َوِمْن الجسد؛ إىل لرتمز املرأة وهبطت الشمس، إىل يرمز «رع» اإلله

والشيطان. الدنيا والغرائز الخطيئة إىل
الدكتورة األستاذة لكن االبتدائية، املدرسة يف كنت منذ عرفتها قديمة معلومات هذه
مذكراتها يف وتدوِّن جوض! ماي أوه النشوة: أو الفرح يشبه فيما تصيح ميز» «ماري
ورئيسة العدل إلهة و«معات» املعرفة، إلهة «إيزيس» إليهما وأُضيف ونوت، نون، اسم

القديمة. مرص يف القضاء
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أشهد وأنا رينو»، «جانيت للعدل وزيرة امرأة تعيني عن كلينتون» «بيل أعلن منذ
ربما أو القامة، أو الرأس ارتفاع ديوك، جامعة يف هنا والفتيات النساء يف ملحوًظا، ًا تغريُّ
تُذكِّرني ابتسامة لها كوك» «مرييام الدكتورة األستاذة زميلتي طوًال. أكثر أصبح العنق هو
لبنان؟ ملاذا لبنان، يف النساء مالمح تشبه أيًضا مالمحها الوطن، يف االبتسامات بدفء
سألتها: ديوك جامعة يف مرة ألول قابلتها حني لبنانية، بلكنة العربية اللغة تتكلم ألنها

أمريكية؟! امرأة وأنت العربية تعلمِت ملاذا
الحب، بعالقة تكون ما أشبه الشباب، أو ربما الطفولة يف تبدأ طويلة قصة إنها
البحر عشقت أنا بريوت، بحر حبيب أنا سالم يا لبنان.» يف وعشت العربية، حبيت «أنا

بريوت! يف والناس والسماء،
كالفتاة تبدو لكنها ثالثة، أو بعامني األربعني تجاوزت كوك» «مرييام الدكتورة
كل من وأضحك يشء)، كل (رغم بطفولتي أحتفظ زلت ال داخيل، الطفلة تجذب العذراء،
يصعد حتى مرييام وتضحك لبنان! يف وأنت الحب يف وقعِت أنك بد ال لها: وأقول قلبي،
حقي. يحيى هو العرب الُكتَّاب من أحببت من أكثر لكن ربما، وتقول: وجهها إىل الدم

كان حقي، يحيى تذكرت حقي. يحيى أدب عن كتابها وقرأت ذلك، أعرف كنت أجل،
عىل درجنا ما (أو واألنوثة الذكورة بني أو والرقة، القوة بني الفنانني) األدباء (شأن يجمع
قصص مجموعة ألول مقدمة كتب قد حقي يحيى أن تذكرت وأنوثة). ذكورة نعتربه أن
أنه أذكر املرصية، الصحف يف عني كتب من أول أنه أيًضا تذكرت ١٩٥٧م، عام يل نُرشت
األوىل روايتي عن الجمهورية) أو األخبار أذكر، (ال الصحف إحدى يف طويًال مقاًال كتب

تماًما. أذكر ال ١٩٦٠م، أو ١٩٥٩م عام طبيبة» «مذكرات
ليس لهم، قرأت الذين األدباء أعظم من حقي يحيى أعترب أنا كوك: مرييام وقالت

العالم. أدباء بني ولكن فقط، العرب بني
األدب تدرِّس وهي العربي، األدب يف متخصصة أستاذة كوك مرييام الدكتورة إن
العربي، عاملنا من واألديبات األدباء اإلنجليزية اللغة لقراء وتقدم ديوك، جامعة يف العربي
تذكرُت وغريهم. فقري وفادية الشيخ حنان إىل حقي يحيى من ابتداءً األجيال، مختلف ومن
أن استطاعت لكنها ان، َعمَّ يف والحجاب العزلة عليها فرضوا أردنية شابة فقري»، «فادية
يف العربي األدب تدرس إنها أكسفورد، ويف األردن يف مرات عدة قابلتها وتكتب. تثور
أجمل من إنها كوك مرييام عنها تقول «نيسانيت»، بعنوان رواية لها وصدرت أكسفورد،
يتعرض «شهيد» اسمه فلسطيني شاب حياة تصف رواية بالعربية، قرأتها التي الروايات

اإلرسائيلية. السجون أحد داخل للتعذيب
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تمس أنها إال براعتها عدم رغم أقرؤها، وأنا وبكيت فقري» «فادية رواية قرأت
الفن. هو وهذا األحاسيس،

الوصول حد إىل الالبراعة هو الفن ولكن األداء، يف العبقرية وليس الرباعة ليس الفن
١٩٥٦م، عام مرة ألول به التقيت حني حقي يحيى بعضكلمات تذكرت القلب. شغاف إىل
إىل حقي يحيى دعاني قد كان اليوسف، روز مجلة يف مرة ألول يل نُرشت قصرية قصة
املمتع السهل بذلك مكتوبة ألنها كثريًا بها وتأثَّرت قصتك قرأت يل: وقال قهوة، فنجان

براعة! دون
يمت؛ لم رأيي يف ألنه مات؛ حني أحزن ولم حقي، يحيى مات حني مرص يف أكن لم
ألميش الوطن يف أكن لم ألني حزنت لكن الحقيقي، الفنان إىل طريقه يعرف ال فاملوت
املحمول أن أدرك حني نادًرا، إال الجنازات يف أميش ال وأنا جنازته، يف املرصي الشعب مع
التي «مربوكة»، أبي أم وجدتي وأمي، أبي، جنازة يف مشيت هكذا يمت. لم األعناق فوق
غاضبة: له وتقول طحلة» «كفر عمدة وجه يف املشققتني بيديها تشوح طفلة وأنا رأيتها
كبة عزيز، يا عزيز «يا وتقول: واإلنجليز امللك ضد تغني سمعتها والتي عبيد! مش إحنا

اإلنجليز.» تاخد
«وجدَّتك يل: وقالت الفقرية الفالحة جدَّتي تذكرت حني كوك» «مرييام وضحكت
صمت ودب القلب.» داخل والوطن فاألهل ابتعدت «مهما لها: قلت داخلك.» تعيش تزال ال

بالحزن؟ دائًما الوطن يرتبط ملاذا بالحزن، أشبه طويل
ورأيت القاهرة، يف التحرير ميدان يف املقهى صورة رأيت األمريكية الشاشة فوق
يف القنابل يفجر «من وتساءلت: األرض، فوق الذي والدم انفجرت، التي القنبلة ُحطام
يف قنبلة انفجرت حني ١٩٤٩م) (عام الثانوية باملدرسة تلميذة وأنا تذكرت الوطن؟!»
وبعضهم «اإلنجليز»، قالت: بعضالصحف القنبلة، وضع من أحد يعرف ولم مرتو، سينما
إلخ. … املسلمون» «اإلخوان قال: والبعض «املباحث»، أو «الحكومة» أو «الرساي» قال:

وبعض إرسائيل، قالت: الصحف بعض القنبلة، وضع من أحد يعرف لم أيًضا واليوم
إلخ. … اإلسالميون» «األصوليون قال: وغريها املباحث، أو الحكومة قالت: آخر

يف انفجرت التي القنبلة حطام مشهد األمريكية الشاشة عىل رأيت نفسه اليوم يف
األيام انقضاء ورغم اآلن وحتى العاملي» التجارة «برج ى امُلَسمَّ الضخم املبنى يف نيويورك،
األشخاص، بعض إىل تتجه االتهام أصابع لكن القنبلة، وضع َمن بعُد يُكَشف لم واألسابيع
أسماء أو باكستانية، أو عربية أسماء األمريكي، املذيع بصوت أذني يف ترنُّ أسماؤهم

عام. بوجه مسلمة
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

هو العرب، ضد جديدة هجمة «هذه ديوك: جامعة يف األستاذة زميالتي إحدى وتقول
التيارات أن ترى وهي فلسطيني، من متزوجة وهي كاترين، اسمها الجديد».» «البعبع
اإلرسائيلية الحكومة من بتشجيع إال تنشأ لم إرسائيل يف «حماس» مثل الدينية األصولية
ضد لكني حماس، يف أعضاء كلهم نعم، وتقول: الفلسطينية، التحرير منظمة لرضب

الشكل! بهذا طردهم
لها: وتقول سوداني)، رجل من (متزوجة الحجاب ترتدي أمريكية امرأة لها وتنربي
كاترين تبتسم مسلمة؟! ألسِت مسلم، رجل من متزوجة وأنت الحجاب ترتدين ال ملاذا
األجنبي، االحتالل وضد الظلم ضد كفاح أنه عىل اإلسالم فهمُت أنا لها: وتقول هدوء يف

شعري! بها أغطي قماش قطعة وليس
امرأتني بني حوار إىل أستمع وكأنني أمريكتني امرأتني بني حوار إىل أستمع كنت
عىل حصلت كلتاهما بالقشور، إال تهتم ال وأخرى وجوهره، الدين تفهم واحدة عربيتني،
املعرفة إىل يقود ال األكاديمي» «التعليم لكن كارولينا، نورث جامعة من الدكتوراه درجة

كاترين. تقول هكذا «اإلنارة»، أو
«إنارة»، اسمها واإلبداع» «املرأة فصل يف طالباتي إحدى «اإلنارة»، كلمة أعجبتني
أمريكية أنها يل أكََّدت إنارا لكن النور؟ من مشتقة كلمة أهي عربي؟ أم أمريكي اسم هو

امِلائة. يف ِمائة أمريكي «إنارا» واسم امِلائة، يف ِمائة
كلمات هناك لغة كل ويف اللغات، يف خاصًة امِلائة يف ِمائة اسمه يشء هناك ليس لكن
أذناي أدركت األُردية اللغة مرة ألول سمعت حني الهند، يف أخرى. لغة من مأخوذة
ويف عربية. األُردية اللغة يف الحروف من ٪١٢ أن عرفت ثُمَّ العربية، والحروف الكلمات
بل تركيا، ويف إسبانيا، ويف اليونان، ويف العربية، الحروف عىل أذناي تعرفت أيًضا إيران
وعن العربية، عن مأخوذة وكلمات حروف هناك واألملانية والفرنسية اإلنجليزية اللغة يف
اللغة وتُعتَرب التوراة، لغة ألنها اللغات؛ أقدم من العربية اللغة تُعتَرب أيًضا. العربية اللغة
املرصيني (لغة الهريوغليفية اللغة ا أمَّ القرآن، لغة ألنها اللغات أقدم من أيًضا العربية
إن تقول: ديوك جامعة يف اللغويات أستاذة لكن جميًعا، اللغات أقدم فهي القدماء)
والتي التاريخ، يف الهريوغليفية اللغة سبقت وفلسطني وسوريا العراق يف السومرية اللغة

«نيدابا». اسمها امرأة اللغة هذه اكتشفت
بأن دائًما أفخر كنت كتبي، أحد يف عنها وكتبت قبل، من «نيدابا» أعرف كنت أجل،
سورية أو عراقية أو مرصية امرأة وهي اللغة، اكتشفت التي هي البرشي التاريخ يف امرأة
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للعدل؟ وزيرة بالدنا يف يكون ال ملاذا

بال امرأة أنها عىل اليوم رونها يصوِّ التي تلك عربية، امرأة فهي ِسيَّان، فلسطينية، أو
أرجل. أربعة وليس اثنني قدمني فوق تتحرك سوداء كتلة مجرد وجه،

وعقلها القوية شخصيتها يف تختلف ال رينو» «جانيت األمريكية العدل وزيرة أرى
بالدنا يف يوجد وال للعدل؟ وزيرة بالدنا يف يكون ال ملاذا مرصية، امرأة أي عن اليقظ

واحدة؟! قاضية
ترأس هيالري زوجته الجديدة، الوزارة يف وزيرات خمس كلينتون» «بيل اختار لقد
إنه الجديد، املجتمع بناء يف األمريكية املرأة دور أهمية عن يتحدث إنه الصحة، لجنة
حقوق يساند إنه األصولية، املسيحية التيارات يشجع ال وبوش)، ريجان خالف (عىل
مليون نصف وخلق االقتصادية، األزمة عالج يحاول إنه اإلجهاض، حق رأسها وعىل املرأة،
هو فهل الفقراء؟! ليعطي األغنياء من يأخذ أن يحاول إنه للعاطلني، جديدة عمل فرصة

الحقيقة. عن املستقبل سيكشف ال، ربما يقول؟! فيما مخِلص
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الثقافية!1 النخبة إىل رسالة مخسامئة

لكتابة مدفوعة لكني الخروع، زيت رشبة مثل يل بالنسبة الصحف يف الكتابة أصبحت
هذه إن رأيي ويف بالدنا. يف الثقافية النخبة أزمة وهي مرارة، أشد هو ما بسبب املقال هذا
الصحافة أو الفكر أزمة وراء الرئيسية األسباب أحد هي النخبة) ى تَُسمَّ ما (أو النخبة
كلها املجاالت هذه ألن الديمقراطية؛ أو السياسة أو االقتصاد أو الثقافة، أو اإلعالم أو
بالعهود مروًرا القديمة املرصية الدولة نشوء ومنذ بينها، الفصل يمكن وال مرتابطة،
مزدوًجا دوًرا املثقفة النخبة هذه تلعب ومبارك، والسادات النارص عبد عهد إىل امللكية
من أفراًدا هناك أن ننكر أن يمكن وال والشعب. الحكم بني العازلة الطبقة كونها بحكم
األحوال معظم يف يعيشون هؤالء لكن املزدوج، الدور هذا يلعبون ال املثقفة النخبة هذه
كلمة إن «النخبة»؛ تعبري عليهم ينطبق ال وبالتايل والصحافة؛ اإلعالم منابر عن بعيًدا
يف والثقافة للفكر كُرموز القائمة السلطة ِقبَل من بهم املعرتَف هؤالء تعني هنا «النخبة»

أسماؤهم. ترتدد بالدنا،
نعيشها التي والصحفية الثقافية األزمة وراء الرئييس السبب هم رأيي يف هؤالء
السبب هي النخبة هذه إن العاديني. البسطاء الناس أو األمية، نسبة ارتفاع السبب وليس
الذي ١٩٨٠م لعام ١٤٨ قانون مثل الصحافة وحرية للفكر معادية قوانني ظهور وراء
يف شاركت النخبة هذه للحريات. املقيدة القوانني من غريها أو مرص، يف الصحافة ينظم
وليس الصحيح، النقد أو التصدي من هروبها أو وصمتها، بسكوتها، القوانني هذه صنع
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

الذين الفراعنة عهد يف القدامى الكهنة هم النخبة هذه األوان. فوات أو الحاكم موت بعد
الذين اآللهة أنصاف هؤالء واإلله. الشعب بني الوسيطة أو العازلة الطبقة يمثِّلون كانوا
يُفتَح حني قليًال إال الوجوه تتغري ال هم، هم املاضية، عاًما الثالثني خالل بعيني رأيتهم
ينطق إن فما االجتماعات، هذه يف جالسني رأيتهم املحتجبة. الوجوه لبعض قليًال الباب
النارصية اسمها جديدة، وفلسفة عظيمة، نظرية إىل تتحول حتى ما بكلمة مرص حاكم

املباركية. أو الساداتية أو
مالمسة مجرد أو املصافحة عىل منهم الواحد يحظى حتى وجوههم فوق ينكفئون
أي لكن النقد، قصائد أو املدح، قصائد وإلقاء الكالم يف يتباَرْون رأيتُهم األصابع، أطراف
الوزراء من أحًدا يُصيب الذي النقد أو يؤلم، أن دون األذن يدغدغ الذي النقد إنه نقد؟

قوة. وال لهم حول ال الذين
أي بالحرج يشعر كذلك منه، أكثر مَلكيني أمامه يرى حني بالحرج يشعر امللك إن
املعجزات من معجزة يصبح موظف، نقل كان وإن يقوله، ما كل أن يرى حني رئيس
يتعلق فيما نفسه اليشء ويحدث واملزامري. األبواق يف والنفخ واإلطناب اإلشادة تستحق
ولهم نفاًقا، السلوك هذا يَعتربون ال اآللهة أنصاف من النخبة هذه الدولة. رئيس بحرم
القائم، الحكم حماية من بد ال يقولون: هذا، النفاق ملوضوع العميقة الفلسفية تربيراتهم
الفلسفة، هذه يكررون عهد كل يف أسوأ، أو موجود غري البديل ألن الحايل؛ الدولة رئيس أو

الصحيح. هو العكس بل أبًدا، الحاكم يحمي ال النفاق أن تماًما يدركون وهم
الثقافية: النخبة لهذه رئيسية أرضار أربعة وهناك

املحكومني، أو الحكام من سواء القادمة، الجديدة لألجيال سيِّئًا مثًال يرضبون إنهم أوًال:
الكبار. عن الصغار يتوارثه كالدم النفاق يُصبح

الطاعة أو الخضوع يف تتمثل التي السلوك، يف االزدواجية القيم يُروِّجون إنهم ثانيًا:
وهكذا قوة، األقل مع اإلهمال أو التسلط أو والغطرسة األقوى، مع النفس امتهان أو

الناس. حقوق تضيع
بالدنا يف واإلعالمية والثقافية والصحفية الفكرية املنابر معظم باحتاللهم إنهم ثالثًا:
هؤالء مثل إن حيث وإبداًعا، فكًرا واألكثر األعمق العقول ذوي اآلخرين يحجبون

الهادئ. العمل مع العزلة حياة لون يُفضِّ
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الثقافية! النخبة إىل رسالة خمسمائة

أظافرهم أخرجوا أحد نقدهم وإذا النقد، يتحملون ال اآللهة أنصاف من النخبة هذه رابًعا:
الضوضاء هذه ظل ويف أنفسهم. عن ودفاًعا رصاًخا واإلعالم الصحف وملئوا وأنيابهم

الناس. آذان يف يطنُّ العايل صوتهم إال يبقى وال بالنابل، الحابل يختلط
يف السري عن عاجزين ذلك ومع وتبدع، تفكر التي بعقولهم اآلخرون يفعل ماذا
الصحافة قانون لهم يقف وهنا الخاصة، منابرهم إصدار إال أمامهم ليس النفاق؟ موكب
الحريات. تقيِّد أخرى قوانني مع أعوام عرشة منذ السادات أصدره قانون الطريق، يسد
«نون»، مجلتنا ومنها الرتخيص، من وُحِرَمت مجالت ُمِنَعت الصحافة قانون ظل يف
كالعادة ردهم وكان ليتكلموا، مرص يف املثقفة النخبة هذه إىل رسالة خمسمائة وأرسلنا
ثُمَّ هناك من الرتخيص وخذوا قربص إىل اذهبوا لنا: قال بعضهم والسكوت. الصمت هو
لرشكة ممثًِّال القاهرة يف مكتبها تعترب املجالت، بعض تفعل كما مرص يف واطبعوها تعالوا
نسبة أعطوهم أو املال من مبلًغا وادفعوا األحزاب، أحد إىل اذهبوا آخرون: وقال أجنبية.

مجلتكم. يف الحزب أخبار تنرشوا أن عىل اإلعالنات إيرادات من
وااللتواء التحايل من نوًعا وإنما حلوًال ليست ألنها الحلول؛ هذه كل نقبل لم وبالطبع
من بدًال باملواجهة يتغري أن يمكن كان الذي الصحافة قانون عىل اإلبقاء يف واملشاركة

الصحيح. الباب وليس نافذة من والدخول التحايل
قانون وهاجمت وكتبت وقفت شجاعة نادرة أقالم هناك النفاق من الخضم هذا يف
أن ذلك محدودة؛ مجاالت ويف ضيق، نطاق عىل يتم ذلك كل لكن جذوره، من الصحافة
هذه بواسطة محتَكرة كلهم العريضة الجماهري عىل املفتوحة والطرق الواسعة املجالت

النخبة.
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الصابون1 وثقافة التمرد

الطفولة منذ اإليجابية القيم (1)

يتعهد جرياننا، أحد كتبها ورقة يمزق أبي رأيت عمري، من السادسة يف وأنا طفولتي، يف
السلفة. سبيل عىل أبي من أخذه جنيهات)، عرشة كان (أظنه املال من مبلغ برد

من أكرب عندي كلمتك عمي، يا عيب العجوز: الفقري الجار لهذا يقول أبي وسمعت
ولكني ألبي: قائًال الجار ورد جار، بسابع النبي أوصانا وقد جارنا، وأنت كمبيالة، أي
الكمبيالة لك كتبت ولهذا الشهر؛ أول املبلغ لك أرد أن أستطيع ال وقد عجوز، فقري رجل
تقلق ال كتفه: عىل يربت وهو أبي له وقال املحدد. الوقت يف السداد نفيس عىل ألفرض
بني فما تستطع لم وإن تستطيع، حني املبلغ ترد سوف أنك من واثق إني عمي، يا

مال! أي من أهم عندي وأنت حساب، ين الخريِّ
فكوني النفس؛ ِغنى الِغنى ابنتي، يا اسمعي يل: تقول أمي أسمع كنت طفولتي ويف
قلة رغم النفس عزيزة شامخة الفقرية الفالحة جدتي وكانت بجيبك. وليس بنفسك غنية

املال.
قيمة أن أومن وأصبحت طفولتي، منذ والالوعي الوعي أعماق يف القيم هذه انحفرت

والكمبياالت. واألوراق العقود عىل تعلو اإلنسان
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

تقلب التي اليوم الشائعة الصابون ثقافة إيلَّ ينقل «تليفزيون» طفولتي يف يكن ولم
الورق من وقطعة اإلنسان، فوق الدينار أو الدوالر وتضع َعِقب، عىل رأًسا القيم هذه

والحب. الصداقة فوق املختومة
نة ُمحصَّ ناضجة شابة أصبحت قد كنت ١٩٦٠م عام مرص إىل التليفزيون دخل حني
اإلعالنات ورغم — عاًما ثالثني مدى وعىل الخارج. من إلينا الواردة الصابون ثقافة ضد
— األمريكي الشعر وغسول الغرب، من املستوردة البضائع عن التليفزيون يف املتكررة
نكهة رائحته يف أشم والذي طفولتي، منذ أحببته الذي املرصي الصابون إال أستخدم لم
نتمىش ُكنَّا حني النيل ورائحة يناديني، كان حني أبي وصوت تضحك، كانت حني أمي
التقليدية، بالثقافة ى يَُسمَّ ما يقدسون ممن لست وأنا طحلة. كفر قريتي يف شاطئه عىل
استطعت إنني بل املايض، من توارثناها التي القيم يف السلبيات عن يتغاَضْون ممن ولست
أو عنرصي أو متخلف هو ما حياتي يف منه أُسِقط وأن خوف، دون تراثنا أنقد أن
وسيطرة االستعماري والغزو العبودية نشوء منذ جاءتنا التي القيم تلك أو إنساني، غري
النساء. عىل الذكور وسيطرة الشعب، من الساحقة األغلبية عىل املالكة والطبقة امللكية

قبل وما العبودية قبل ما عصور منذ توارثناها إيجابيات أيًضا تراثنا يف لكن
اإلنسان قيمة ارتفعت وحني األهلية، كاملة إنسانة بالدنا يف املرأة كانت حني االستعمار،
عالقات عىل تعلو والتعاون والحب الصداقة عالقات وكانت واألشياء، املال قيمة عىل

األموال. رءوس وتراكم االستعمار أجل من والطمع والجشع والقتل الحروب
اإلعالمي الجهاز هذا وعرب القرن هذا من األخري النصف خالل الصابون ثقافة لكن
املوروثات السطح عىل وتُِربز اإليجابية، والقيم الثقافات تُشوِّه أن استطاعت الخطري الثقايف
والسالح املال عبادة عىل القائمة اإلنسانية غري الجديدة القيم إليها وتُضيف السلبية،

… املسحوقة األدنى الطبقات لدى االستهالك وتشجيع

العقل استهالك (2)

يستهلك جهاز الخالقة، اإلبداعية وقدراته اإلنسان عقل يهدد أصبح العالم يف خطري جهاز
«التليفزيون»، اسم عليه يُطَلق جهاز النمو، عن والتوقف بالشلل ويصيبها البرش عقول
خاصًة واألطفال، والشباب والرجال النساء من الساحقة لألغلبية الجاذبية شديد جذاب
يجدون ال أو الكتب رشاء عىل يقدرون ال أو القراءة يعرفون ال ألنهم يقرءون ال الذين هؤالء
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العيش لقمة أجل من املضني العمل يف النهار طول ُمجَهدون للقراءة. الجهد أو الوقت
الليل أو النهار آخر التسلية أو للرتفيه وسيلة أمامهم وليس الحياة، رضورات وتوفري
وأفالم مسلسالت — النوم غرف يف راقدون وهم — إليهم ينقل الذي الجهاز هذا إال
البالد تلك أو األمريكية، املتحدة الواليات من واملحيطات البحار وراء من تمثيلية وحلقات
السالح وتكنولوجيا بالدوالر العالم عىل سيطرت والتي الجديد، بالعالم ى تَُسمَّ التي البعيدة

واإلعالم.
الشمال أو والرشق الغرب يف كثرية بالد إىل املتعددة رحالتي خالل من استطعت
الناس. عقول عىل اإلعالم أجهزة من وغريه التليفزيون جهاز خطورة أدرك أن والجنوب
واألجهزة الصغرية الشاشة خالل من الرسيعة السطحية األمريكية الثقافة سيطرة
الجنوبية وأمريكا وأفريقيا وآسيا أوروبا يف املحلية الثقافات عىل األخرى اإللكرتونية

وأسرتاليا.
واقتصاديٍّا سياسيٍّا ترتبط التي البالد وخاصًة العربية، البالد يف األثر هذا ويزداد

األمريكية. املتحدة بالواليات
تكون ال االقتصادي االستغالل أجل من السياسية السيطرة أن معروًفا أصبح وقد

السالح. محل اإلعالم حلَّ لقد اإلعالم؛ خالل من العقول عىل سيطرة بغري
القوات نقل وتبعها ١٩٩٠م، أغسطس أوائل بدأت قد العربي الخليج أزمة لكن
وبريطانية (فرنسية الجنسيات متعددة والقوات العربي. الخليج إىل املسلحة األمريكية
البرتول (ومنها الثالث العالم لثروات االقتصادي الغربي االستعمار أن أثبتت وغريها)
سالح كان وإن اإلعالم، سالح يكفيه وال العسكري السالح إىل يحتاج يزال ال العربي)
يملك ال بنظام العاملي االقتصادي النظام ًما ُمدعِّ الغرب مصالح الدوام عىل يخدم اإلعالم

العسكري. السالح أو اإلعالم تكنولوجيا من القليل إال
يف حاسًما دوًرا Soap Culture املسماة السطحية العاملية والثقافة اإلعالم يلعب
ما يستهلك أملس ا ُمخٍّ ليصبح بالصابون؛ مخها غسيل أو بحقوقها الشعوب تجهيل
مقاومة بال يستسلم الببغاء، مثل له يُقدَّم ما يُردِّد الفكر، إنتاج عىل قادر غري له، يُعطى
يف لإلنسان معادية كالعلقم، ُمرَّة ثقافة بامللعقة، له تُسقى التي والثقافة املعلومات لهذه
الجنسية املشهيات وبعض الزاهية، واأللوان الرباقة بالقشور نفسها تزين لكنها جوهرها،

الجنيس. واإلغراء لإلعالن أداة إىل املرأة جسد فيها ل تحوَّ التي
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الجنس (3)

ثقافة يف كبريًا دوًرا والربح التجارة عىل القائم اإلنساني غري الرخيص «الجنس» يلعب
ى امُلَسمَّ العالم ذلك يف الشباب من املاليني أن الغرب يف الثقافة هذه خرباء يدرك الصابون،
ومنها واملعنوية، املادية الحياة رضورات من محرومون العالم فقراء أو الثالث بالعالم
مستحيلة، أحالم شكل عىل «الجنس» هذا لهم يُقدِّمون الديمقراطية. أو والحرية «الجنس»
تشجع زائفة فردية حرية أو الحقيقة، وليس الوهم يف يعيش العقل تجعل مخدرات أو
الصحيح الحب أو بينهم فيما التعاون أو اإلنسانية العالقات عىل واألنانية األثرة فيهم

وعطاءً. أخذًا املتساوي التبادل عىل القائم

والعنف الجريمة (4)

الغرب يف الثقافة هذه خرباء يُدرك الصابون، ثقافة يف كبريًا دوًرا «الجريمة» وتلعب
الغضب س ينفِّ الشاشة فوق الشباب يراه الذي «القتل» أو «االغتصاب» أو «العنف» أن
هذا يف باملشاركة ُمزيًَّفا إحساًسا ويُعطيهم عليهم، الواقع الظلم بسبب أعماقهم يف الكامن

االنفعال. طريق عن العنف
وهذه الشمس، وضوح الواضح التناقض يرى ال العمياء، العني مثل العقل يصبح
ثقافة الدولية، الصابون وثقافة اإلعالم وسائل تبثُّها التي العاملية التجهيل عملية هي
املرأة جسد يُعرِّي املتناقض، املزدوج األبوي الطبقي النظام تخدم تناقضية مزدوجة
والدينية. األخالقية القيم باسم رأسها ويُغطِّي البضائع، وترويج التِّجارية القيم باسم

يف التفكري عن فيرصفه واالغتصاب والجريمة الجنس بمشاهد الشباب خيال يلهب
ذهنه يشتت املخدرات، ضباب يف الوهمية الحياة عىل ويشجعه والفقر، البطالة مشاكل
يُضيِّع املشاكل، من تخلو الحياة بأن وهميٍّا إحساًسا يعطيه رخيصة، استهالكية بثقافة

املضيئة. الشاشة يف ُمبحِلًقا بالساعات وقته
الشعبي، الرتاث من املوروثة والحكم اإليجابيات طمس يف دوًرا الصابون ثقافة تلعب

األصلية. وحضارتهم لبيئتهم مشوهة مصطنعة ِقيًَما الناس عىل وتفرض
األلحان بتلك النساء وغناء والرق، الطبلة إيقاع عىل طحلة كفر قريتي الرقصيف كان
ثقافة لكن القديم، املرصي التاريخ يف املمتد العريق والفن الجمال من نوًعا الشعبية
ومسَختْه، الجميل الشعبي الفلكلوري الفن هذا شوَّهت التليفزيون عرب األمريكية الصابون
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اذ، أخَّ وغري أصيل غري مختلًطا مزيًجا وإنما حقيقيٍّا، شعبيٍّا وغناءً رقًصا نرى نُعد فلم
بلغة ويتكلم األصيلة العربية لغته ينىس مرصي فالح مثل ركاكة، أشد وغناءً ركيًكا رقًصا

ركيكة. إنجليزية
امُلزيَّن الناعم املرصي القطن من جلبابًا ترتدي بالدنا يف الُقرى يف العروس كانت
ثوبًا وترتدي نقل عربة تركب اليوم بها فإذا جواًدا، وتركب الزاهية، البديعة باأللوان
يف يدخل رفيع كعب له حذاءً وترتدي عرًقا، تتصبب يجعلها الذي املستورد النايلون من

متعرجة. بطيئة خطواتها ويجعل والحواري الشوارع حفرات
وأجهزة الجوامع فوق املركبة امليكروفونات بضجيج املرصية القرى امتألت
األمريكية واملسلسالت واألفالم السطحية واأللحان التافهة األغاني تُذيع التي التليفزيون
العاملية األنباء وكاالت تنقلها التي األخبار ونرشات كريست، وفلكون داالس نوع من
وتفصل االقتصادية، الغرب مصالح يدعم بما وتبرتها السياسية الدينية الحقائق وتشوِّه

وعامليٍّا. محليٍّا الثروة توزيع سوء يف الكامنة وأسبابه الفقر بني
تنترش التي الصابون ثقافة عن بعيًدا وأفكر ألكتب الهادئة قريتي إىل ألجأ كنت
أجهزة دخول بعد الصاخبة الثقافة هذه ضحية تصبح أيًضا بالقرية فإذا العاصمة، يف

القرى. إىل والفيديو التليفزيون

اإليجابيات طمس (5)

الثقافات يف العريقة اإليجابيات طمس تحاول أنها يف الصابون ثقافة خطورة تتجسد
تقيض إنها الشعوب. تؤخر التي البالية التقاليد فيها تشجع التي الوقت يف األصلية، املحلية
والقيم املزدوجة، التقاليد عىل فيه تحافظ الذي الوقت يف شعب، لكل املناسبة األصالة عىل
عىل املال قيمة وارتفاع لرجل، املرأة وخضوع القديمة، العبودية من النابعة املتناقضة
والعاملي. املحيل النظام يف الكامن الظلم وإخفاء والحروب، االعتداء وتربير اإلنسان، قيمة
محاولة أنها مع ثقافة نفسها ي تَُسمِّ واحد، آٍن يف وسطحية مزدوجة ثقافة إنها

العقل. عمل وإبطال للتجهيل
النساء بني األمية نسبة ترتفع حيث العربية، بالدنا يف الثقافة هذه خطورة تزداد
ضعيًفا العام الرأي يكون وحيث التفكري، عىل الناس تساعد ديمقراطية توجد ال وحيث
قدرة بال هزيلة واملعارضة السياسية واألحزاب الشعبية املنظمات تكون وحيث مؤثر، غري
املستبدة، والسلطة الواحد، الفرد حكم يسود حيث الجماهري، وسط واالمتداد الحركة عىل
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الصحف إصدار أو املنظمات أو األحزاب إنشاء دون الديمقراطية غري القوانني وتحول
القائمة. للسلطة التابعة غري املستقلة الحرة واملجالت

يف للثقافة الوحيدة الوسيلة هي املركزية اإلعالم أجهزة عرب الصابون ثقافة تصبح
يجلسون … إنتاجها يف يشاركون ال الثقافة لهذه مستهلكني إىل الناس أغلب يتحول البالد،
وال استقبال، أجهزة مجرد أنهم يشعرون قوة. وال حول بال وهم التليفزيون جهاز أمام
عقولهم عىل ويستويل نومهم غرف إىل يدخل الذي العاملي األخطبوط هذا إزاء لهم حيلة

املشاركة. أو للمقاومة وسيلة أيُّ لديهم يكون أن دون
الفن تذوق عن عاجزة سلبية والرجال النساء من جماهري الصابون ثقافة خلقت
العمق ينشدون ممن واألديبات واألدباء املفكرون انعزل ولهذا العميق؛ واألدب الرفيع
الرسيع. والكسب والسطحية الرسعة ينشدون الذين والكاتبات الُكتَّاب وساد والجودة،

الصابون ثقافة تشجيع يف دوًرا — البرتول أو — النفط لعب العربية بالدنا يف
اإلنتاجي الفكر عىل األكول الكسول االستهالكي النفطي الفكر ساد األمريكية، واملسلسالت
الجمال، ملكات حفالت االغتصاب، الزوجية، الخيانة مسلسالت سادت األصيل، النشط
مريض خيال يف غارقة وقصص ومقالب، ومؤامرات صفقات وجنسية، سياسية جرائم
عىل الجديد العاملي لالستعمار العسكرية بالقوة املحكوم البرتول برميل سيطر سقيم.
البدوية الثقافة وتزاوجت والتليفزيون، السينما يف املرئية والصورة املكتوبة والكلمة الفكر
عن ونتج البقر، رعاة من السطحية األمريكية الثقافة مع املختلفة النفطية الصحراوية
ونهار، ليل الجماهري بها يتغذَّى التي السائدة الثقافة هذه العربية بالدنا يف التزاوج هذا
العيش، لقمة منهم يسلبون الذين أعدائهم وجه يف الثورة أو التمرد عن عاجزون بهم فإذا
غائبني شبه كامُلخدَّرين، بهم وإذا والجهل، واملرض والبطالة الفقر عليهم ويفرضون
… الرش من الخري وال الصديق، من العدو يعرفون ال مشلول، شبه عقلهم الوعي، عن
وراعية الحنون، واألم الصديقة هي — بسالحها تقتلهم التي — أمريكا أن رون يتصوَّ
الخليج. أزمة نشوب منذ علينا يُذاع فيما وإعالمها الصابون ثقافة تتجسد اإلنسان. حقوق
فال عقب، عىل رأًسا الحقائق تقلب أن يف دوًرا بالدنا يف الصابون ثقافة تلعب
تحملق مقاومة بال تستسلم حادة، أزمات من يواجهها ما إزاءَ تفعل ماذا الشعوب تعرف
العمل، عن متوقفة وعقول ناعسة وعيون مفتوحة بأفواه املضيئة الشاشة يف بالساعات

واليأس. واإلحباط الصداع تعاني مهدودة برءوس ينامون ثُمَّ
عدو اإلنسان يصبح ذاته، اإلنسان عقل داخل ذاته، اإلنسان داخل العدو ويصبح

من؟ وضد يتمرد كيف يعرف فال نفسه،
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هللا. ضد تمرد هو إنما واملرض الفقر ضد التمرد أن يتصور
ينتجه وما العاملي السيايس النظام هو الصابونية الثقافة هذه يف «هللا» يصبح وهكذا

وثقافة. إعالم من
إسالمية كانت سواء املتطرفة، الدينية السياسية التيارات تنترش أن غريبًا ليس ولهذا

إلخ. … هندوكية أو بوذية أو يهودية أو مسيحية أو
تعدم وال الدين، بورقة أيًضا تلعب السياسة بورقة الصابون ثقافة تلعب ما وبمثل
أزمة ألي الحقيقية األسباب عن يبحث منطقي فكر أي من البرش مخ لغسل وسيلة أي

الشيطان. أو هللا عىل باملسئولية يُلقي أن دون
الجنسية) (واملتعددة األمريكية العسكرية القوات احتشاد ومنذ األخرية األيام هذه يف
العربية الشعوب بإيهام لها التابع واإلعالم الصابون ثقافة تقوم السعودية، أرض عىل
وحقوق الديمقراطية تأكيد أجل ومن حمايتها أجل من جاءت األجنبية القوات هذه أن
العدو يصبح وحني ُحماتها هم أعداءها بأن الوهم العربية الشعوب تعيش وهكذا اإلنسان.
اسم تحت ١٨٨٢م عام مرص بريطانيا تحتلَّ ألم االستعمار؛ معنى يتأكد املحامي هو

الربيطانية؟! الحماية
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التناسبالعكيس1

الكفاءة دائًما يعني ال الفن أو الفكر أو األدب أو الصحافة يف الشهرة قمة إىل الوصول إن
عىل السلطة تهيمن حيث العربية، بالدنا يف خاصًة للعادة، الخارقة والعبقرية النادرة
املتعددة مشاكله رغم املرصي الشعب ويتمتع والفن. والفكر واألدب الصحافة منابر معظم
وا وعربَّ األزمات أشد يف القلم حملوا الذين والنساء الرجال يعرف وهو بها، بأس ال بذاكرة
أيًضا ويعرف سجن، أو فصل أو ترشيد من خائفني وغري هيابني غري وفكرهم، رأيهم عن

خارجه. أو الوطن داخل السالمة وآثروا صمتوا أو تراجعوا الذين
قواعد لها قوية سياسية أحزاب من بد وال الفردية، البطوالت زمن يف لسنا بالطبع
الخطر يواجه من بني فرًقا هناك لكن والقلم، الرأي أصحاب حماية عىل قادرة شعبية

األمان. ينتظر الذي وبني
يُكتَب من وبني األخرض الضوء السلطة أعطته إذا إال يكتب ال من بني فرق هناك

النتائج. عن النظر وبرصف رأيه عن يُعربِّ أن أجل من ضوء أي تحت
ضعيفة عندنا السياسية األحزاب وألن موجوًدا، يعد لم الفردية البطوالت زمن وألن
عىل املرصي الشعب يشفق لذلك الرأي؛ أصحاب حماية عىل قوية شعبية قواعد وبغري
الذين عىل يشفق األزمات، عز يف الخارج أو الداخل إىل ويرحلون القلم يحملون الذين

ُوْسَعَها﴾. إِالَّ نَْفًسا هللاُ يَُكلُِّف ﴿َال ويقول: بالكالم، أو بالصمت سواء يرتاجعون

١٩٩٠م. يف القاهرة، 1
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نواحي من ناحيٍة من يخلَو أن إنسان ألي يمكن وال ومرغوب، مطلوب اإلشفاق
حد إىل فيه امُلباَلغ والزهو التباهي ذلك هو مرغوب وغري مطلوب غري هو ما لكن الضعف،
الناس لكن عظيم، إنه نفسه عن يقول ال العظيم الشخص إن النفس. وتعظيم الغرور
هناك أن هو ا، هامٍّ شيئًا يحذَر أن كثريًا نفسه عن يتحدث الذي وعىل عنه. تقول التي هي

عنها. الحديث وكثرة بالنفس الثقة بني عكسيٍّا تناسبًا
الصحف صفحات عىل ومعارك مساجالت من األيام هذه أقرؤه ما عىل عام تعليق هذا
واألدباء الُكتَّاب من «جيله» اهم سمَّ عما كتب الُكتَّاب، كبار ألحد أخريًا قرأت وقد واملجالت.
وكالهما فقط، امرأتني ذكر النساء ومن الرجال، من اسًما عرش ثالثة وذكر والفنانني،
وسياسيٍّا ثقافيٍّا مرص حياة «أثَْرْوا أنهم هؤالء جيله وعن نفسه عن وقال الغناء، أهل من
مرص عقل وشكَّلوا … العربي العالم يف الباهر اإلشعاع مراحل إحدى وصنعوا وفنيٍّا،

«… آتية طويلة ألجيال ووجدانها وفؤادها
والثقافة الفكر مشاكل إحدى عن تعرب ألنها الكلمات هذه عند قليًال أتوقف أن أردت
من شيئًا حققوا الذين رجالنا معظم بها يُفكِّر التي الطريقة عن وتكشف بالدنا، يف
قدمها التي الفنية أو السياسية أو الفكرية األعمال تقييم بصدد ولست والشهرة. النجاح
منهم ولكل أعمال، من قدمه ما منهم فلكل الجيل، ذلك من األسماء هؤالء بعض أو كل
واملواقف السلبيات أيًضا وهناك املعروفة، غري أو املعروفة الوطنية ومواقفه إيجابياته

… املرتاجعة الضعيفة
املتعايل، األسلوب بهذا وأصدقائه نفسه عن كاتب يكتب أن أتصور أكن لم أنني إال

أحدهم. هو قالئل أفراد صنع من العربي العالم يف الباهر اإلشعاع أن يَعترب بحيث
باإلضافة غروره، وَقلَّ نفسه يف ثقته زادت َقْدره عظم كلما اإلنسان أن املعروف من
عدد إىل يرجع — باهر إشعاع هناك كان إن — العربي العالم يف الباهر اإلشعاع أن إىل

واحد. جيل يف قليلة مجموعة أو واحًدا جيًال وليس أجيال وجهود العوامل من
هو؟ أين العربي: العالم يف الباهر اإلشعاع ذلك عن يتساءل من أيًضا وهناك

وإذا ديموقراطي؟ إشعاع بدون ثقايف إشعاع هناك وهل فقط؟ ثقايف إشعاع هو وهل
املشع العظيم الجيل هذا أن ذلك معنى فهل الثقايف، التدهور عن يتكلمون الجميع كان
باملايض التباهي فلماذا اإلشعاع، عن توقف قد كان وإذا وملاذا؟ اإلشعاع؟ عن توقف قد

الحارض؟ من والهروب
الغناء، عالم من امرأتني إال ات املشعَّ النساء إىل املشع العظيم الجيل هذا يفتقر وملاذا
يكتب فالرجل الغناء؛ طريق عن إال اإلشعاع يف نصيب لها يكن لم املرصية املرأة كأنما
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العكيس التناسب

الذي التفكري نوع عن لنا يكشف وهذا وترقص. تغني املرأة لكن فكريٍّا، ويشع ويؤلف
مرص، يف القلم أصحاب بعض منها يعاني التي والفكرية الثقافية األزمة عن ويعربِّ يسود،
لم إنهم والرقصات، األغاني يتابعون ولكنهم الثقافة، أو املرأة إنتاج يتابعون ال إنهم
املرأة من يعرفوا أال عىل درجوا وقد الفكري، املرأة إنتاج تفهم أو تذوق عىل بعُد يتعودوا
التمثيل. أو الرقص يف املرئية الحركات أو الغناء يف املسموع الصوت الخارجي، الِغالف إال
والسياسة، والصحافة األدب مثل عظيمة فنون والتمثيل والرقص الغناء أن شك ال
للمرأة نظرتهم يف واقفني زالوا ال بالدنا يف والثقافة الفكر رجال بعض أن أالحظ لكني
من بالعني يُرى وما صوتها من باألذن يُسَمع ما تذوق أي الحيس، التذوق مرحلة عند

جسمها. حركات
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…ترقصاخليول1 الشعر عىلموسيقى

نقاش، محل تكن لم موضوعات يناقشون بالدنا يف والصحفيون والفنانون األدباء بدأ
(وهو أبي كان الخامسة يف طفلة كنت حني عاًما خمسني ومنذ حرام؟ املوسيقى هل مثل:
الشعر. موسيقى أنغام عىل رأسه ويهز الشعر أبيات يل يقرأ ولغة) وفقه دين أستاذ
متَّسق بشكل تُرتَّب حني الكلمات أن يعرفون — الشعراء رأسهم وعىل — جميًعا والناس
أيًضا الخيول وآذان الناس. آذان لها تَطَرب موسيقى لها الصحيحة، العبارات منسِجم
وقرأ النغم. مع متسقة راقصة بحركات أرجلها وتُحرِّك رءوسها فتهز املوسيقى، تُطربها
تُعَرف كانت الخيول أجود إن يل وقال لألصفهاني، األغاني كتاب من طفلة وأنا أبي يل
متَْقنة بحركة األنغام عىل والرقص املوسيقى تذوق عىل بقدرتها واملسلمني العرب عند

نشاز. حركة فيها ليس
املوسيقى تذوق عىل بقدرته الجيد الجواد عىل حكموا قد القدامى أسالفنا كان وإذا
إنسان بأنه املوسيقى يتذوق الذي اإلنسان عىل اليوم نحكم فهل أنغامها، عىل والرقص

خليع؟! أو فاسد
األخرى؛ الجياد من تهذيبًا أكثر املوسيقى يتذوق الذي الجواد أن ألسالفنا اتضح لقد
محكومة حركة لتصبح الفوضوية العشوائية جسمه حركة يف التحكم عىل قادر أنه بمعنى
حركة يف تتحكم التي هي املخ خاليا فإن تماًما؛ عقلية حركة وهي املوسيقى، بإيقاع
إحساس إىل املخ خاليا يف النغم ويتحول األذن، طريق عن املوسيقى تصلها حني الجسم

ص١٢. ١٩ / ٥ / ١٩٨٨م، يف األهرام، بجريدة نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

عن التعبري يف الجسم عضالت وتبدأ األعصاب عرب الشفرة الخاليا هذه وترِسل بالسعادة،
املوسيقى. إيقاع مع املنسجمة الحركات بتلك السعادة

بطن يف الجنني إن بل املوسيقى، لسماع نَْطَرب ونحن أمهاتنا بطون من ُولدنا منذ
الناشئني، وأذنيه الجنني جسم إىل األم دم مع تميش فاألصوات املنغوم؛ للصوت يَْطَرب أمه
كشفرات بالطرب اإلحساس خالياه يف حامًال للموسيقى، عاشًقا أمه بطن من الطفل ويُوَلد
الذي الغموض عن األخرية األبحاث وكشفت والكروموسومات. الجينات داخل إلكرتونية
تورث العبقرية أو اإلبداعية القدرة من جزءًا أن األطفال بعض عبقرية حول سائًدا كان
والشجاعة والتدريب التعليم طريق عن يُكتَسب اآلخر والجزء الجسم، خاليا يف الجينات مع

الجديد. اإلبداع عن الكشف يف والحرية
ويف أنغامها. عىل والرقص املوسيقى تذوق عىل الخيول تدريب يف أسالفنا نجح وقد
النغمة بني والتمييز البيانو عىل العزف القرود أنواع بعض استطاعت الحديثة التجاِرب
بني يُفرِّق أن املوسيقى سماع عىل امُلدرَّب لإلنسان ويمكن النشاز. والنغمة املوسيقية
اللحن، عليها يُعَزف التي اآللة عن النظر برصف النشاز، اللحن وبني املوسيقي اللحن
يُفرِّق ال الجميل املوسيقي فاللحن كمنجة؛ أو جيتاًرا أو بيانو أو مزماًرا أم كانت طبلة
تضاريس وفوق اآللة فوق تعلو الفنانة اإلنسانية واألذن غربية، آلة أو رشقية آلة بني
يسار أو وجنوب شمال أو وغرب رشق إىل البرش م تُقسِّ التي الجغرافية والحدود الجبال
الجيتار؟ أو البيانو يعزفه لحنًا تذوق إذا الغرب لحساب بالعمل فنَّانًا نتهم فهل ويمني.
هناك؟ من رشقية آلة تعزفه لحنًا تذوق ألنه الرشقي املعسكر لحساب بالعمل نتهمه أو
ولكننا بأذنه، سمعه وال بعينه، هللا ِمنَّا أحد يََر لم الطبيعة، جمال يف هللاَ نعرف إننا
بآذاننا هللاَ وعرفنا الشمس، أشعة تحت األخرض الزرع جمال رأينا حني بعيوننا هللا عرفنا

… الصبح يف العصافري وغناء النهر يف املياه موسيقى سمعنا حني
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نوبل1 جائزة حول

أمثال نوبل بجائزة فازوا الذين األدباء لبعض األدبية القيمة يتجاهل أن ألحد يمكن ال
الصائبة االختيارات هذه مثل أن إال ماركيز، جارسا وجابريل نريودا وبابلو محفوظ نجيب
مؤسسة فهي األحيان؛ معظم يف الصواب عن تبتعد الجائزة هذه أن ننىس تجعلنا ال أحيانًا
من وكلهم اليد، أصابع مجموع عن عددهم يزيد ال الرجال من قليلة مجموعة فيها يتحكم
اختياراتهم؛ عىل تؤثر التي الخاصة ميولهم بالطبع ولهم السويد، هو صغري أوروبي بلد
زوال وإميل تولستوي ليو أمثال العالم كتَّاب أعظم الجائزة هذه ينل لم السبب ولهذا
هاردي وتوماس بروست ومارسيل بريخت وبريتولد جويس وجيمس تشيكوف وأنطوان
نوبل جائزة لكن إنسانية، قيمة األدبية األعمال أكثر قدموا من وغريهم جرين، وجراهام

مختلفة. سياسية ألسباب تجاهلتهم
السويدية األكاديمية داخل نوبل جائزة عىل تسيطر التي الرجال من القلة هذه إن
إبداع يُقدِّرون ال ولذلك رجال؛ إنهم األدب. عىل الحكم يف السيايس وِمزاجهم فلسفتهم لهم
بها يُفز لم (١٩٠١م) نوبل جائزة إنشاء ومنذ سيايس أغلبها وألسباب نادًرا. إال النساء،
وأملانيا، وأمريكا وإيطاليا والنرويج السويد من هن األول: العالم كاتبات إال األديبات من
١٩٦٦م عام ويف ميسرتال، جابرييال التشيلية الكاتبة عليها حصلت ١٩٤٥م عام ويف
آخر كاتب الجائزة وشاركها ساكسن، نيليل اسمها السويد يف تعيش كاتبة عليها حصلت

١٩٨٨م. يف القاهرة، 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

يمثالن «إنهما العبارة: هذه الجائزة منحهما حيثيات يف وجاء بالقدس، املقيم أجنون اسمه
هذا.» عرصنا يف إرسائيل رسالة

نوبل» «ألفريد لكن زوال، إميل هو ١٩٠١م عام الجائزة لهذه ح ُرشِّ عاملي أديب أول
الديناميت) (مخرتع نوبل ألفريد عند األدب كان يفهمه، لم أو زوال، إميل يحب يكن لم
يعيشه الذي املادي الواقع عن بعيًدا الرومانتيكية واألحالم الخيال يف التحليق من نوًعا
املثالية الفلسفة ورث (رأسمايل)، أبوي طبقي مجتمع يف يعيش نوبل ألفريد كان الفقراء.
الذين القدامى اليونان فالسفة عن املوروثة الفلسفة تلك والغيبيات، الخيال يف املغرقة
أبطال بآالم نوبل ألفريد يشعر لم السبب ولهذا سماويٍّا. نظاًما والفقر العبودية تصوروا
إىل الجائزة وُمنحت العظيم، الفرنيس األديب هذا إنسانية يدرك ولم املادية، زوال إميل
برودوم سويل اسم اندثر لقد برودوم. سويل اسمه أرض بال سماء يف ُمحلِّق حالم شاعر
تزال ال وأعماله زوال إميل لكن نوبل، جائزة عىل حصل أنه رغم اليوم يذكره أحد يعد ولم

هذا. يومنا حتى تعيش
حاجة يف التي هي نوبل جائزة إن بل نوبل، جائزة إىل حاجة غري يف العظيم األدب إن

كيانها. عىل وتحافظ تبقى كي حني) إىل حني (من عظيم أدب إىل
إميل مثل عليها يحصل لم لكن للجائزة ًحا مرشَّ تولستوي كان ١٩٠٢م، عام ويف

روما». «تاريخ كتابه عىل «مومسن» ى يَُسمَّ مؤرخ العام ذلك يف عليها وحصل زوال،
مومسن؟ اسم ِمنَّا أحد يذكر هل

ووصف تولستوي، ضد ضارية حربًا نوبل جائزة لجنة رئيس خاض العام ذلك ويف
االجتماعية. الحياة يف الدنيا الدرجات إىل ينتمون منحطُّون بأنهم أبطاله

الرأسمالية البالد يف وخاصًة كبرية، قيمة لها وأصبح نوبل جائزة اشتهرت وقد
تدعمها وسياستها أموالها تقف خلفها ومن البالد، هذه فلسفة تؤكد فهي الصناعية؛

عاملية. قوة وتُكِسبها
بالعالم اليوم ى يَُسمَّ (فيما البالد هذه إىل ينتمون الجائزة عىل حصلوا الذين وأغلب
وفلسفته أفكاره تتعارض ال ممن النادر القليل إال بها يحظى فال الثالث عاملنا ا أمَّ األول)،
جائزة سويدية أكاديمية تمنح أن يمكن فهل طبيعي، أمر وهذا وفلسفتهم. أفكارهم مع

جذريٍّا؟! اختالًفا معها ويختلف يعارضها ملن أدبية
مكسبًا ليس نوبل جائزة عىل (١٩٨٨م) العام هذا محفوظ نجيب حصول فإن وهكذا
من نوع إلضفاء ومحاولة السويدية، ولألكاديمية للجائزة مكسب هو ما بقدر ولبالدنا له

حكمها. عىل املوضوعية أو العدل
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نوبل جائزة حول

بالجائزة، محفوظ نجيب بفوز االحتفاالت يف املبالغة تلك من بالنفور شعرت ولهذا
العاملية. إىل املحلية من األدب لهذا وعبوًرا العربي لألدب باهًرا نًرصا واعتبارها

تمجيد يف نبالغ إننا عامليٍّا، ليصبح سويدية جائزة إىل حاجة غري يف العربي األدب إن
إىل يسعى سويدي أديب عن أسمع لم أنفسنا. تحقري يف نبالغ ما بقدر السويدية الجائزة
عامليني؟! لنصبح الجائزة هذه مثل إىل نسعى فلماذا عامليٍّا! ليصبح عربية بجائزة الفوز
عاملي أدب هو الواقع يف الناس آالم عن املعرب الجيد الصادق املحيل األدب إن

عامليته. هي األدب إنسانية ألن بالرضورة؛
الفقرة هذه نُرشت األوىل الصفحة يف (١٩٩٩م) فرباير ٢٤ يوم األهرام جريدة يف

اآلتي: تقول نوبل»، جائزة حول «ُشبهات عنوان تحت

مؤسسة ملفات من أرسار عن األوىل للمرة الفرنسية ماريان مجلة َكشف
الفرنسية الحكومة عىل اقرتح اسمه الجائزُة تحمل الذي نوبل ألفريد … نوبل
ألم، دون املوت عىل شفائهم) من (امليئوس املرىض ملساعدة املؤسسة إنشاء
ثروته من جزء تخصيص إىل نوبل دفع مما االقرتاح؛ رفضت الحكومة ولكن
تُمنَح فلم الغموض، بعض شابها للفائزين اللجنة اختيارات … الجائزة إلنشاء
منحها اللجنة أخطاء من … بروست» «مارسيل األديب أو «فرويد» مثل لعالم
وليس للكهرباء املحركة الطاقة عن ملالحظاته أينشتاين ألربت للعالم الجائزة
… أينشتاين فكر تفهم لم اللجنة بأن شائعات ورست … النسبية نظرية عىل
يف جهد لهم يكون أن دون الجائزة عىل حصلوا العلماء بعض أن أيًضا والغريب
بانتينج فريدريك من لكل ١٩٢٣م عام ُمنحت التي الجائزة مثل الجائزة، مجال
يُشارك لم ماكليود جون أن بعدها وظهر األنسيولني، الكتشاف ماكليود وجون
ص١) ٢٤ / ٢ / ١٩٩٩م، األهرام، (جريدة األنسيولني. عىل األخرية التجاِرب يف
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والكاتباحلر1 الكبري الكاتب

«مفكر هناك ليس أن معناه ما (٢٥ / ٩ / ١٩٨٧م) األهرام يف الديب بدر األستاذ كتب
ولويس الحكيم حتى رفاعة أول من املفكرون قدمه ما وأن الحديث، تاريخنا يف حر»
أن إىل هذا يف السبب وأَرَجع الحرة. الفكرية الدعوات عن الرتاجعات من سلسلة عوض
القادرة العام الرأي يملكها التي املؤسسات نعرف ولم السلطة، من دائًما تُبنى املؤسسات

الحر. الفكر حماية عىل
يرتاجع فلماذا الحقيقي، الداء مكمن إىل يتطرق أن الديب بدر من أتوقع وكنت
عن البعيدة الشعبية املؤسسات هذه تَنشأ لم وملاذا السلطة؟ أمام بالدنا يف الكتاب كبار
والجامعات الشعبي التمثيل ومجالس املهنية النقابات تُعتَرب أن يمكن وهل السلطة؟
هذه يملك هل الديب؟ بدر كتب كما املؤسسات هذه ضمن والتعليم الحكومية واإلدارة
النقابي العمل تجِربة عشت لقد تبنيها؟! التي هي السلطة أن أم العام، الرأُي املؤسسات
يف االثنتني بني يُذَكر فارق أي أجد ولم الصحة، وزارة يف واشتغلت األطباء نقابة داخل
ومجالس والجامعات النقابات معظم عىل ينطبق القول هذا أن وأعتقد بالسلطة، عالقتهما

وغريها. الشعبي التمثيل
ويمكن االجتماعية، الشئون لوزارة تابعة فهي األهلية الحكومية غري الجمعيات ا أمَّ
العالقة ليدرك اجتماعية أو ثقافية جمعية إنشاء تجربة بنفسه يخوض أن يشاء ملن
مستقلة هي هل بالدنا، يف السياسية واألحزاب األهلية، والجمعيات السلطة بني الوثيقة

السلطة؟ عن

١٩٨٧م. سبتمرب 1
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هل أتساءل: أنا السلطة. أمام الُكتَّاب كبار برتاجع خاص فهو الثاني السؤال ا أمَّ
بالسلطة عالقة له تكون أن دون كبري» «كاتب لقب عىل يحصل أن بالدنا يف لكاتب يمكن

الصحفية؟! مؤسساتها إحدى أو
يف والُكتَّاب املفكرين لكبار العام الطابع دائًما كانت االزدواجية إن الديب بدر يقول
فإنهم كاملة برصاحة وا وعربَّ حدث وإذا يعتقدون، مما فقط جزء عن ون يعربِّ فهم بالدنا؛

ذلك؟ يحدث ملاذا الهام: والسؤال برسعة. يرتاجعون
باركتْه إذا إال كبريًا» «كاتبًا يصبح ال بالدنا يف الكاتب كان فإذا بسيطة، واإلجابة
بالسلطة يصطدم أن له يمكن فكيف مؤسساتها، إحدى يف مقعٍد عىل جلس أو السلطة
يكون أن يستطيع ال أنه الكاتب ويدرك فيها؟ ينرش التي املساحة أو مقعده يفقد أن دون

ذاته. الوقت يف ُحرٍّا» و«كاتبًا كبريًا» «كاتبًا
ذلك «أحراًرا»؛ يكونوا أن عىل «ِكباًرا» يكونوا أن بالدنا يف الُكتَّاب معظم ل ويُفضِّ
إىل والنفي والترشيد والفصل السجن من ابتداءً باهظ، ثمنها بالدنا يف الفكر حرية أن
يجد فال واملجالت الصحف يقرأ أن منهم الواحد يحتمل ال والصمت. والتجاهل اإلهمال
الحكيم. توفيق عن إدريس يوسف كتب هكذا القتل. من نوع عنه السكوت كأن عنه، شيئًا
التقدم مع هو فال الحرج، الصعب املوقف من اإلفالت لُعبة يتِقن كان أنه أيًضا عنه وكتب
فتحي ورد ضدها. وال الثورة مع هو وال ضدها، وال الديمقراطية مع هو وال ضده، وال
وحده ليس الحكيم إن قائًال: (٢٠ / ٩ / ١٩٨٧م) األهرام يف إدريس يوسف عىل العرشي

بالحكيم. شبيه إدريس يوسف وإن هذا، يف
إنكاره يف معه أختلف أنني إال مقاله يف جاء مما كثرٍي يف الديب بدر مع اتفاقي ورغم
األساسية. مجتمعنا مؤسسات أو اللغة أو الدين تاريخ يف الحر للتفكري دعوة ألي التام
مكبوتة محاولة واعتربها اللغة، فقه يف عوض لويس محاولة إىل الصدد هذا يف أشار وقد

قارصة.
الذين الُكتَّاب» «كبار خارج األحرار املفكرين عن الديب بدر يبحث لم ملاذا أدري وال
من عدًدا األخرية السنني يف قرأت لقد السلطة؟! أمام الرسيع بالرتاجع قبل من عليهم َحكم
األضواء عليها تسلَّط لم الكتب هذه لكن الحر، الفكر ذوي من ونساء رجال بأقالم الكتب
لكن كبري»، «كاتب لقب عىل الكتب هذه أصحاب يحصل ولم السلطة) تملكها (فاألضواء
ال أحًدا أن واملشكلة … البيوت يف عنها ويتحدثون الناس يقرؤها موجودة، الكتب هذه
عنهم تتحدث ال الذين املغمورين من أصحابها ألن الحرة؛ األفكار هذه مثل دراسة يحاول

بالسلطة. لهم عالقة ال الذين عليهم املغضوب من أصحابها ألن أو الصحف،
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طوال عنهم مسكوت مغمورون وهم ماتوا العالم يف واملفكرين الُكتَّاب أعظم إن
الُكتَّاب» «كبار فإن بالدنا، يف ا أمَّ عنهم، السكوت يقتلهم ولم عاشوا ذلك ومع الوقت،
يقل السبب لهذا وربما متتالية. أيام بضعة واملجالت الصحف عنهم سكتت إذا يموتون
يُنشئ أن الكبار هؤالء من كاتب أي يستطع ولم عنه، الحديث بازدياد منهم الواحد إنتاج
تشجع اجتماعية أو ثقافية جمعية يكوِّن أو للسلطة، تابعة غري جديدة فكرية مؤسسة

الشابة. املواهب أو الجديدة األفكار
هم أصبحوا فإذا الُكتَّاب، كبار لدى والنموذج القدوة يفتقد بالدنا يف الشباب إن
لعبة يتقن الذي النمط هذا وتكرَّر كالقديمة، الجديدة األجيال جاءت والنموذج القدوة
وال الحق مع هو وال ضده، وال التقدم مع هو فال الحرج، الصعب املوقف من اإلفالت
السطح فوق طافيًا ويظل الرضبات، تصيبه وال األزمات كل من يفلت وبالتايل ضده؛

الكبري». «الكاتب ولقب العايل بمكانه مستمتًعا
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يوسفإدريس الدكتور تعليقعىلمقال

واملسئولية1 السلطة بني والفصل املبدع الكاتب

يوسف الدكتور كتب ١٩٨٧م) يناير ١٢ (األهرام، الغضب» ولكنه الفتور، «ليس مقاله يف
جسم يف األلم مكان عىل إصبعه يضع الكاتب إن قال بالدنا. يف الكاتب دور عن إدريس
املرض، ومكان نوع عن كشف أنه عىل دليل فهذا وجهه يف الناس رصخ وإذا املجتمع،
رأيي يف الكاتب دور لكن الداء. تشخيص محاوًال ات» «املجسَّ يعمل الذي الطبيب مثل
دور من أكرب هو بل واالختبارات، الفحوص طبيب أو املعميل الطبيب دور من بكثري أكرب

باألعراض. إال يهتم ال العالجي فالطب يعاِلج؛ الذي الطبيب
فصل عىل قائم التعليم ألن الطب؛ كلية يف ندرسها لم فنحن األمراض أسباب ا أمَّ
وكهولتنا، وشبابنا طفولتنا يف امُلحرَّمة الكلمات من «ملاذا؟» كلمة إن النتائج. عن األسباب
العودة يعني وهذا مشكلة؛ ألي الحقيقية األسباب عن العميق البحث تَعني «ملاذا» كلمة
ويقتيض والصرب، والتعب الجهد من الكثري يقتيض أمر وهذا املايض، ودراسة التاريخ إىل

املايض. حرمة تجاوز أيًضا

يُنَرش. لم لكنه ١٩٨٧م، يناير ١٤ يف األهرام جريدة إىل أُرسل املقال هذا 1
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التاريخ أن كما املايض، نبش عليها ويُطَلق محرَّمة، شبه عندنا التاريخ دراسة إن
النتائج، يدرسون ال األسباب يدرسون الذين األخرى. العلوم عن مفصول جامعاتنا يف

صحيح. والعكس
تختفي الرسمي التاريخ هذا ويف فحسب، يُدرس الذي هو الرسمي التاريخ إن ثُمَّ
وقرارات نرص، إىل تتحول الهزيمة إن بل والهزائم، واألمراض لألزمات الحقيقية األسباب

إلهية. شبه صائبة قرارات إىل تتحول الخاطئة والرؤساء امللوك
وغياب والكوسة واملحسوبية الوساطة ظاهرة عن إدريس يوسف الدكتور كتب
األعباء مواجهة عن التقليدية الدخول عجز عن كتب العدل؟ يغيب ملاذا لنا يكتب لم العدل،
والتعليمي السيايس للعمل شاملة خطة أو متكاملة اسرتاتيجية غياب عن األسعار، وغالء
هذا؟ كل يغيب ملاذا لنا يكتب ولم والديمقراطية، االشرتاكي والتطبيق والصحي والدفاعي
االنفجار مشكلة مثل فرعية؛ بمشاكل ينشغلون التقليديني االجتماعيني األطباء إن قال

إلخ. … مرص يف السكان من ٪١ إال بال تشغل ال التي السكاني،
دائًما يركِّزون التقليديني االجتماعيني األطباء أن إدريس يوسف الدكتور ينىس وال
خطبته يف الدولة رئيس تحدث إذا مرص، يف الدولة رئيس عليها يركز التي املشاكل عىل
إذا السكانية، املشكلة عن إال نسمع أو نقرأ ولم املشاكل كل اختفت السكانية املشكلة عن
إلخ. … الكربى الصحوة عن الحديث يف األقالم تبارت الكربى الصحوة عن الرئيس تحدث
حياته يف يقولها أخطأت. أنت بالدنا: يف الدولة لرئيس يقول الذي الكاتب ذلك َمْن
أيًضا الوزراء ورئيس يُحاَسب، قد والوزير يحاَسب، قد الرشكة رئيس إن موته؟ بعد وليس
يُعَزل وال يُحاَسب ال عندنا الدولة رئيس لكن منصبه، من ويُعزل خطئه عىل يُحاَسب قد
هو عندنا الدولة ورئيس أوًال، يحاسب األول املسئول أن هو الواجب أن مع باملوت، إال
يحُكم إنه يَحُكم؛ وال يَملك كاملِلك ليس فهو السلطة، عىل يده يف يمسك ألنه األول؛ املسئول
أو جريدة، يف خرب نرش قرار إىل الحرب قرار من ابتداءً القرارات، جميع ويُصدر يشء، كل
إىل االنتخاب قانون من ابتداءً القوانني، إصدار يده ويف النرش، عن كاتبة أو كاتب إيقاف
فهو املطلقة، شبه السلطة هذه رغم والسجن. االعتقال قوانني إىل والطالق، الزواج قانون
وهو قراره، نتيجة أنها مع العسكرية، الهزيمة عن مسئول غري فهو وبالتايل يحاَسب؛ ال
لقراره الطبيعية النتيجة أنها مع العاملية، للرأسمالية التبعية أو الديون عن مسئول غري

وقراره. بإرادته وقع الرش هذا أن مع الرش، عن مسئول غري إنه االقتصادي.
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عن الرش؟ عن إذن املسئول َمن فقط، الخري عن مسئول اإلله مثل عندنا الرئيس
القوانني وتعديل الردة عن واالختالس؟ والكوسة الفساد عن املدفوعات؟ ميزان يف الخلل

جريمة؟! بال الناس اعتقال عن الوراء؟ إىل
ال فداء، كبش أصغر، آخر شخص وإنما والقرار، السلطة صاحب هو ليس املسئول
فوق اإلله ويظل يُلَعن، أو يُطَرد الشيطان، أنه عىل إلينا م يقدَّ القرار. وال السلطة يملك

املوت. بعد هللا أمام إال الحساب، فوق املساءلة، عن بعيًدا عرشه
مشاكلنا، لحل مطلوبة إنها إدريس يوسف الدكتور يقول ال التي الحقيقة هي هذه
والديون والطفل املرأة وحقوق والعدل الديمقراطية مشكلة حتى االحتالل من ابتداءً

إلخ. … والتبعية
الدولة بني الفصل يمكن هل والخاصة؟ العامة مشاكلنا بني الفصل يمكن هل
فينقلب ويخرج الباب يفتح ثُمَّ بيته يف الدكتاتورية األب يمارس أن يمكن هل واألرسة؟

ديمقراطيٍّا؟
لكن واملسئولية، السلطة بني الفصل عدم عىل تقوم والديمقراطية العدل أسس إن
السلطة يملك العائلة يف األب األرسة، ويف الدولة يف املسئولية عن منفصلة عندنا السلطة
للنزوة إال سبب بال نساء أربع تزوج أو سبب بال زوجته طلق إذا مسئول غري لكنه

موته. بعد إال مسئول غري لكنه السلطة يملك الدولة يف والرئيس الشخصية،
يتسبب ألم املرصية؟! الدولة يف الرؤساء أحد عزل عىل الشعب مجلس يقدم لم ملاذا
منه واألسهل صعبًا؟ الرئيس نقد يكون ملاذا تبعية؟ أو ديوٍن أو هزيمٍة يف منهم واحد
فعل. بال اليائس الغضب أو اليأس أو الفتور إال يملكون ال الذين والفقراء الناس نقد

األحقاد وإن املرصي، يحارب أصبح املرصي إن إدريس: يوسف الدكتور ويقول
يقل لم لكن فعًال، مرضية ظاهرة وهؤالء واحد، حزٍب يف الزميلني بني تفصل الشخصية

ذلك؟ يحدث ملاذا لنا
النرش، يستطيع ال األدبية الكفاءة صاحب كان إذا والحقد؟ الغضب بني الفرق ما ثُمَّ
غضب إذا فهل واملجالت، الجرائد يف الصفحات معظم يشغلون الدولة يف واملوظفون
يملك؟ ال وهو الصحف يملكون ألنهم عليهم حاقد إنه نقول هؤالء من الكفاءة صاحب
األتوبيس، يف مقعًدا عاملة امرأة وافتقَدت سيارات أربَع عمٍل بال عاطلة امرأة امتلَكت إذا

حاقدة؟ إنها نقول الثانية املرأة غضبت إذا فهل
والشعور اإلحباط إىل يؤدي فعل بغري الكتوم والغضب الغضب، إىل يؤدي الظلم إن
لها إنسانية مشاعر كلها وهذه الحقد، إىل يؤدي طويًال استمر إذا واإلحباط بالفشل،
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الكاتب حقد إذا لكن موهوب، ناجح كاتب عىل مواهب بال فاشل كاتب يحقد وقد أسبابها.
األول الحقد يكون فهل النرش، عدم أو النرش سلطة يملك موهبة بال كاتب عىل املوهوب

الثاني؟ الحقد مثل
يف وعمًقا صدًقا اإلنسان ازداد كلما ومتناقضة، مزدوجة عكسية عندنا املقاييس إن
يعتمد ال بالدنا يف النجاح واملصاعب. حوله من املشاكل ازدادت اإلبداع يف وموهبًة التفكري
وأصحاب السلطة بذوي الصالت عىل يعتمد وإنما والصدق، والخلق والجهد العمل عىل

الصحف.
الجامعات أساتذة يرتك ملاذا والنرش، للكتابة الناس ويتبارى سلطة، الصحف النرشيف
سلطة الصحف يف النرش ألن مقاالتهم؟ لنرش الصحف عىل ويدورون واملحارضات الطلبة
أو الحاكم الحزب يف السلطة أو الحكومة يف السلطة سواء السلطة، من الكاتب تقرب
مكرَّرة فالكتابات الصحف؛ يف يُكتب ما يقرءون الناس يعد لم ولهذا املعارض؛ الحزب
السلطة هدفها كتابات واإلبداع، الصدق من خالية الجديدة، األفكار من خالية مملة،

الحزب. أو الدولة يف النفوذ وأصحاب
إن املعارضة. أو الحكومة صحف يف سواء املبدعة، الحقيقية الكتابات تختفي ولهذا
الطيبة بِصالته للتضحية مستعد أحد فال أحد، لهم ينرش ال الحقيقيني املبِدعني الكتاب

إغضابهم؟! بال فما السلطة، بأصحاب
دور للناس، الطريق ييضء الذي الجديد الفكر وتقديم اإلبداع هو الكاتب دور إن
السبيل هو الضوء هذا العدل. وغياب الظلم أسباب عىل الناس عيون تفتيح هو الكاتب
أسباب إلزالة العمل نحو جديدة طاقة إىل اليأس أو الحقد أو الغضب لتحويل الوحيد
الغشاوة عنها فتسقط والعقول؛ القلوب يهز دويٌّ الصادقة للكلمة يصبح هنا الظلم.
الحلقة يف وندور ملاذا؟ بالدنا، يف يحدث ال وهذا جديد، ضوءٍ يف املشاكل وترى والسحابة،

املفرغة.
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الُكتَّاب؟1 هؤالء يقول ماذا

إىل املرأة تعود ألْن حان قد الوقت إن محمود مصطفى األديب قال املايض األسبوع «يف
«… ونفسها بيتها َرت َدمَّ للعمل خرجت عندما املرأة وإن … البيت

التيار مواجهة املتحرض املرصي العقل فيها يحاول التي العصيبة الفرتة هذه يف
عرص وإىل الشمسية، الساعة أو البوصلة ظهور قبل ما إىل بنا العودة حاول الذي السلفي
محمود مصطفى د. مثل كاتب علينا يخرج غانية، أو جارية إما املرأة لتكون الحريم
إهانة املرأة عمل أن ١٩٨٥م) أغسطس ٢٤) اليوم بأخبار كاملة شبه صفحة يف ليعلن
النوم! غرفة من العالم تحكم املرأة كانت … الوزيرة؟ تعنيه الذي وما وزيرة، كانت وإن
البيت إىل تعود أن وعليها … باإليراد تحكمه املرأة وأصبحت … سلطات للرجال يعد لم

… الرجل عليها لينفق
القديم الذهبي العرص عىل يتحرس الطويل حديثه يف محمود مصطفى يستمر وهكذا
عند واملشكلة … النوم غرف من امللوك تحكم املرأة كانت حني عرش، السادس القرن مللوك

… تحكمه؟ أين من ولكن العالم، املرأة تحكم أن ليس محمود مصطفى
يف ِعلم ِمن أو وزارة يف مكتٍب من املرأة تَحكم أن عىل محمود مصطفى ويعرتض

الفراش. هو الوحيد مجالها وإنما رأسها،
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

ثُمَّ الرجل، بعقل يستخف ولكنه وحَدها، املرأة بعقل محمود مصطفى يستخفُّ وال
بعقلك العالم أقنعي لها: يقول أن من بدًال الفساد، إىل املرصية والفتاة املرأة يدعو إنه
إىل النوم غرفة من تخرجي ال … غانية وكوني الفراش يف تدربي لها: يقول وأفكارك،
االختباء من بد وال تحارصِك الرجال عيون أن فاعلمي خرْجِت وإذا إهانة، فالعمل العمل؛

ِحجاب. وراءَ
وتكشف بحجاب شعرها تلف فنراها التناقضات، بني الفتاة تتخبط أن غريبًا وليس
املحجبات أزياء لعرض لتتفرغ املاجستري دراسة وترتك مشدود، ضيق حزام تحت خرصها

١٩٨٥م). أغسطس ٨ الجمهورية، (جريدة

البيت؟ إىل زينب تعود هل (1)

لتزرع الحقل إىل يوم كلِّ فجَر بيتها من تخرج وهي طحلة، كفر يف عمتي ابنة هي زينب
محمود مصطفى ينادي وحني وتخبز، وتعجن لتطبخ الشمس غروب عند تعود ثُمَّ وتقلع،

ومثيالتها؟ زينب إىل دعوته ه يوجِّ فهل البيت، إىل املرأة بعودة
بالزراعة للعمل يوم كل بيوتهن من يخرجن فالحات، املرصيات النساء أغلب إن
الزراعي اإلنتاج عىل منه كبري جزء يف املرصية الدولة دخل ويعتمد السوق، يف والتجارة

.٪٤٥ الزراعية العمل قوة يف نسبتهن إن حيث للفالحات،
عاتق عىل تقع اليوم املرصي الريف يف واألطفال األرسة عىل اإلنفاق مسئولية أن كما
مواجهة عىل قادرة مرصية أرسة هناك تعد لم أيًضا. املدن ويف العائالت، من كثري يف النساء
يقبضون الذين األثرياء محيط يف إال اللهم أيًضا، األطفال بل النساء، مشاركة دون الغالء

البرتودوالر. أو بالدوالر ومكافآت رواتب

الجنيس والخضوع الطعام إىل الحاجة (2)

منه تُسَلب الرجل سلطة ألن البيت خارج املرأة عمل عىل محمود مصطفى د. ويعرتض
البيت إىل تعود أن املرأة وعىل «الغلبة» لها تكون تعمل حني واملرأة املرأة، عىل ينفق ال ألنه

الرجل. عليها لينفق
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الُكتَّاب؟ هؤالء يقول ماذا

َمْن؟ يحكم َمْن واحدة: عبارة يف تتلخص محمود مصطفى عند املشكلة فإن وهكذا
ومغلوب، وغالب بمحكوم، حاكم عالقة إال ليست الزوجني بني األرسة داخل والعالقة
الزواج بمفهوم عودة املعنى هذا ويف املرأة، عىل وإنفاقه بفلوسه إال تكون ال للرجل والغلبة
من وبدًال والرشاء، بالبيع أشبه عالقة إىل الزوجية بالعالقة وهبوط االنحطاط عصور إىل
عني ترتفع أن من وبدًال جيبه، إىل عيناها تهبط وعقله الرجل رأس إىل املرأة تتطلع أن

وساقيها. نهديها إىل تهبط وعقلها املرأة رأس إىل الرجل
والفتيات، النساء عقول يف والجنس الفلوس بني الربط إىل األفكار هذه مثل وتؤدي
ينفق ألنه للرجل املرأة تخضع وأن الجنسية، والحاجة الطعام إىل الحاجة بني الربط أو
محمود؛ مصطفى يرددها التي واإلسالمية األخالقية القيم يناقض وهذا ويطعمها، عليها

الفراش. يف جسٍد إىل املرأة ويحول نقود، كيس إىل الرجل ل يحوِّ ألنه
وهو اإلنساني، الحقيقي الرشف من والرجل املرأة محمود مصطفى يحِرم وبذلك
الجنس؛ طريق عن تأكل أن عىل املرأة ويشجع بنقوده، املرأة إغواء عىل الرجل يشجع

بثدييها!» تأكل وال الحرة «تموت األخالقي: تراثنا يف السائدة الفكرة يناقض وبذلك

أحراًرا أطفاًال يلدن األحرار األمهات (3)

نفسها لتطعم أو أطفالها لتطعم تَشَقى التي األم من يجعل أن محمود مصطفى ويحاول
يَقتلون الناس إن ويقول: والقتل، الحرب فيها بما العالم يف املظالم لجميع الرئييس السبَب

العمل). إىل (لخروجها األم حنان من طفولتهم يف ُحِرموا ألنهم
أو والقتل للحرب الحقيقية األسباب فهم عىل الناس يساعد ال الكالم هذا ومثل
بالظلم الناس إحساس من ينبع والعنف القتل إن كله. العالم ويف بالدنا يف املتزايد العنف
قلة بالتخمة يمرض وأن والعنف، بالقوة بالسالح، دولة عىل دولة تستويلَ أن واالستعمار،
أن العمل، يجد فال الشاب يتخرج أن ساحقة، أغلبية بالجوع يمرض وأن الناس، من
اإلنسان يتحول وقد كافر، الجوع إن يقول مثل وهناك يجد، فال سكن عن اإلنسان يبحث
عادل غري عالم يف الطعام أزمة فكريٍّا، أو ماديٍّا يكون قد والجوع الجوع، بسبب قاتل إىل
له وتقدم العالم، يف أيًضا القتل إىل تؤدي الفكر وأزمة القتل، معدالت ازدياد إىل تؤدي
به تقوم عاملنا يف والعنف القتل أنواع أخطر إن ثُمَّ بريئًا. فداء كبَش الحقيقي العدو بدل

لها. التابعة املحلية والحكومات دوليٍّا، االستعمارية القوى

281



والسياسة والفكر املرأة قضايا

إدريس؟ يوسف يقول وماذا (4)

والدولة للعالم إدريس ويوسف محمود مصطفى رؤية بني الفكري االختالف من وبالرغم
اإلسالمي الديني بالقانون العالم عىل الحكم يف يستعني مصطفى أن ورغم والكون،
حكمهما يف أنهما إال واالقتصادي؛ والسيايس االجتماعي القانون يستخدم إدريس ويوسف

البيولوجي. القانون وهو واحًدا قانونًا يستخدمان املرأة عىل
أحيانًا يطالبها بل البيت، إىل املرأة بعودة ينادي ال إدريس يوسف أن من وبالرغم
مصطفى نظرة عن أساسها يف كثريًا تختلف ال للمرأة نظرته أن إال سيايس، حزب بتكوين

محمود.
١٩٨٥م): أغسطس ١٥ الخري، صباح مجلة (يف إدريس يوسف يقول

قضيب … فيها املوجود الرجايل بالجزء تخلقه فهي فنٍّا وتخلق تبدع التي املرأة
… والفن األدب به يكتب ا جدٍّ صغري رحم فيه أيًضا والرجل ضامر،

الفنان وأن الجنس، مزدوج اإلنسان بأن القائلة العلمية النظرية الفكرة هذه وأساس
الكيل، بكيانه الحياة مع ويتعامل االجتماعية القيود يتجاوز أن يستطيع الذي هو الخالق
الشعور، أو والوجدان والعقل الجسم بني القرون مدى عىل املوروث االنفصام ذلك ويلغي

واألنوثة. بالرجولة ُعرف ما بني املفروض التناقض أيًضا بذلك ويتجاوز
واملرأة الرجل بني االجتماعية الفروق من كثري إلغاء عىل الفكرة هذه ساعدْت وقد

البيولوجية. بالفروق تغلَّف كانت والتي
لتشجيع يسوقها وال خارجها، إال الفكرة هذه من يأخذ ال إدريس يوسف لكن
ويجعل والفكري، األدبي إنتاجها ليحدد وإنما الكيل، بكيانها اإلبداع عىل املرصية املرأة
الرحم فيه، األنثوي بالجزء إال يكتب ال أيًضا والرجل فيها، الذكري الجزء الوحيد مصدره

الجنسية. األعضاء إفرازات مجرد إىل الخالق الفكر يتحول وهكذا واملبايض،
يوسف لكن املخ، مراكز بعض عىل تأثري لها الجنسية الهرمونات أن ينكر أحد وال
عن واحدة كلمة يقول وال فكرية، وظيفة الجنسية األعضاء عىل يفرض أن يحاول إدريس
الذي الخطأ يف وقع وهكذا «املخ». ى يَُسمَّ الذي الجسم يف العضو بذلك واألدب الفكر عالقة
إال اإلنسان يحرك يشء ال أن تصور حني عرش التاسع القرن أواخر يف «فرويد» فيه وقع
العضو إال كيانها يف مصدر له ليس األدبي إبداعها أو املرأة عند العليا» «األنا وأن الجنس،

فرويد. مفهوم حسب البظر، وهو الضامر الذكري
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الُكتَّاب؟ هؤالء يقول ماذا

والحَمل الذئب (5)

كتبه ما كل يف شكوكه عن وأعلن العرشين، القرن بداية يف أفكاره َ غريَّ «فرويد» أن وبرغم
باهلل يقسم ويكاد يؤكد وهو الشك، يعرف وال يشكُّ ال إدريس يوسف أن إال املرأة، عن
بني صداقة مفيش إطالًقا، … إطالًقا واملرأة الرجل بني صداقة توجد ال قائًال: العظيم
… الواحد النوع بني دائًما الصداقة … وحَمل ذئب بني صداقة هناك وهل … واملرأة الرجل

الجنيس. الفارق فيه ينعدم الذي
حني الرجل وكأنما االختزال؟ هذا من أكثر والرجل املرأة لعالقة اختزال هناك وهل
رجًال تقابل حني واملرأة الجنيس، العضو هو واحد عضو إىل فجأة يتحول امرأة يقابل

مبيض. أو رحم مجرد إىل قادر بقدرة تتحول
سبب وندرك … النهاية يف محمود مصطفى مع إدريس يوسف يلتقي وهكذا
وتحتل يوم، كل علينا تُفَرض التي هي األفكار هذه كانت فإذا بالدنا، يف الفكرية األزمة
كانت وإذا أخرى؟! ألفكار فرصة هناك تكون أن يمكن فهل الصفحات، تلو الصفحات
تخبطهم عىل الشباب نلوم فهل الفلسفي، الفكر مع تلتقي املتقدمة أو املستنرية العقول

الفكري؟!

283





العرص1 ورصاع األنبوبة طفل

الفلسفة علماء وبني الطبيعة علماء بني رصاع هناك كان البرشية العصور عرصمن كل يف
اإلنسانية. بالعلوم اآلن ى تَُسمَّ مما وغريها واالجتماع واألخالق

كانوا ألنهم الفلسفة؛ علماء ثار ُكروية األرض أن الطبيعة علماء اكتشف حينما
دة املجسَّ املوضوعية والحقيقة يشء الفلسفي التصور لكن مسطَّحة، األرض أن يتصورون
الفلسفية. التصورات عىل املجسدة املوضوعية الحقيقة انترصت العصور كل ويف آخر، يشء
إىل مرحلٍة من البرشية ينقل جديد علمي اكتشاف أيِّ عقب دائًما الرصاع ويحدث
بأرسع الجديد وتكتشف وتتغري تتطور الطبيعية العلوم أن يف الرصاع ويكمن مرحلة،
تلبي ألنها إلحاًحا أكثر للتقدم دوافعها الطبيعية فالعلوم اإلنسانية؛ العلوم من وأجرأ
مواجهة يف البيولوجي ضعفه أو نقصه عن وتعوضه اإلنسان عند الرضورية الحاجات

واحتياجاتها. الحياة
أو الجري يف مثًال الحيوانات بعض من أضعف البيولوجية الناحية من اإلنسان إن
عضالت ضعف يف النقص هذا ولتعويض اإلنسان، من أرسع يجري مثًال الغزال السمع.
هذا عوََّض وقد كالطيور، يطري ال اإلنسان والقطار. والسيارة العجلة اكتُشفت الساقني
محدودة قدرة له واإلنسان الطائرة. باكتشافه الجناحني وجود عدم أو البيولوجي النقص
السمعية األجهزة باكتشاف البيولوجي النقص هذا عن وعوض الرؤية، أو السمع عىل ا جدٍّ

وامليكروسكوب. كالنيسكوب والبرصية
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

الحمل يخص فيما البيولوجي قصوره هو اإلنسان اعرتض قصور أهم ولعل
كان ذلك وبسبب نسله، يحدد أن يستطيع ال اإلنسان كان بعيدة فرتة منذ واإلنجاب.
نفسيٍّا عبئًا عليه يمثلون واحتياجاته، طاقته من أكثر األطفال من عدًدا ينجب أن يمكن
بعض يف السكانية الزيادة مثََّلت كذلك منه، التخلص كيف يعرف ال واجتماعيٍّا واقتصاديٍّا
اكتُشفت حتى البيولوجي علم ومنها الطبيعية العلوم سعت لذلك ة؛ ملحَّ مشكلة املجتمعات
املفروض للنسل البيولوجية العبودية مرحلة من البرشية نَقلت التي الَحْمل منْع حبوب

ًما. وتقدُّ تحرًُّرا أكثر مرحلٍة إىل املجتمع أو اإلنسان عىل

«التبني» فكرة (1)

أو الرجل ظل عقمه، يعالج أن يستطيع ال قريبة فرتة منذ اإلنسان كان أيًضا وباملثل
األبوة عواطف ممارسة من القصور هذا يمنعه البيولوجي، لقصوره أسريًا العاقر املرأة
إشباع؛ إىل تحتاج طبيعية عواطف اإلنسان يف واألمومة األبوة عواطف إن األمومة. أو
إشباع يف الرغبة وهي إنسانية، نفسية ملشكلة اجتماعي كحل «التبني» فكرة جاءت ولهذا
والنساء الرجال عقم عالج يف أخريًا الطبيعية العلوم نجحت ثُمَّ األمومة، أو األبوة عواطف
أن عاقر امرأة أو رجل أي مقدور يف أصبح األجنة، بنوك وإنشاء األنبوبة طفل بواسطة

طفل. لهما يكون
أيَّ تصارع دائًما كانت واألديان واألخالق الفلسفة علم وأهمها اإلنسانية العلوم لكن
العلوم يف الرسيع التقدم لتواكب نفسها وتضطر تنهزم دائًما كانت لكنها جديد، اكتشاف
أو النظري الفكر عىل تعتمد نظرية علوم اإلنسانية العلوم أن ذلك يف والسبب الطبيعية؛

العملية. اليومية اإلنسان حاجة تلبي الطبيعية العلوم لكن املجردة، الكلمة

الحبوب حول رصاع (2)

مثًال الدين، أو الفلسفة علم أمام بيولوجي علم تراجع أن البرشية تاريخ يف يحدث لم
علم ومنها — اإلنسانية العلوم وحاولت شديد، رصاع حدث الحمل منع يخصحبوب فيما
الحبوب انترشت ما رسعان لكن الحمل، منع حبوب أمام الطريق سد — واألخالق الفلسفة
وصارعت الحبوب رفضت والتي ت التزمُّ الشديدة البالد حتى والبالد الدول جميع يف
بنوك أخريًا ثُمَّ اللبن، وبنوك الدم بنوك أُنشئت حني أيًضا الكاثوليكية. كالبالد طويًال
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العرص ورصاع األنبوبة طفل

تخزينها يف الحديث الطب نجح التي اإلنسان أعضاء من وغريها القلوب وبنوك العيون
واألخالق الفلسفة علماء وثار نفسه الرصاع حدث إنسان، إىل إنسان من ونقلها البنوك يف
تُلبِّي التي الطبيعية العلوم بانتصار — دائًما ينتهي كما — انتهى الرصاع لكن والدين،
تسعى الطبيعية العلوم زالت وما وعقًال، ونفًسا جسًما الكاملة الصحية اإلنسان حاجة
فلسفيٍّا رصاًعا أيًضا الفكرة هذه وأحدثت أيًضا، املخ نقل بأمل اإلنسان ملخ بنوٍك إلنشاء
األنبوبة طفل حول اآلن القائم الرصاع هذا رضاوة مثل يف يكن لم أنه إال ودينيٍّا، وأخالقيٍّا

األجنة. وبنوك
من أشد رصاًعا املخ بنوك أو القلوب بنوك إنشاء يثري أن فلسفيٍّا املنطقي من كان
ا أمَّ بديل، له وليس اإلنسان جسم يف عضو أهم القلب أو املخ أن وذلك األجنة؛ بنوك إنشاء
القلب نقل لكن ا، جدٍّ كبرية بأعداد اإلنسان جسم يف تُفَرز فهي املنوي الحيوان أو البويضة
بنوك مشكلة طفل. أو جنني أو آخر إنسان تكوين إىل يؤدَي لن إنسان إىل إنسان من مثًال
البيولوجي الطريق غري وعن املرأة رحم طريق عن جدد أطفال والدة إىل تقود أنها األجنة
وبني البيولوجية أو الجنسية املمارسة بني فصلت أن الحمل منع لحبوب سبق وقد املعتاد.
بعد كذلك طفل، والدة إىل تقود بيولوجية ممارسة كل أن الرضوري من يعد لم اإلنجاب،
ممارسة عن تنتج طفل والدة كل أن الرضوري من يعد لم األنبوبة وطفل األجنة بنوك

جنسية. أو بيولوجية

إنساني انتصار (3)

كثري عىل إنساني انتصار والجنسية البيولوجية العالقات عن التناسل أو اإلنجاب فصل إن
أو األبوة عواطف وإشباع طفل عىل الحصول أجل من والبيولوجية النفسية املشاكل من

األمومة.
األسايس الرصاع إن هذا، أجل من يصارعون ال والدين واألخالق النفس علماء لكن
ألب بيولوجيٍّا يُنَسب ال األنبوبة طفل إن «النسب»، مشكلة حول اآلن العالم يف الدائر
لرجل منوي بحيوان مجهولة امرأة بويضة اتحاد عن نتج أنه بمعنى معينة؛ أم أو معني
ويحصل األجنة، بنك إىل يذهب أن عاقر امرأة أي أو عاقر رجل أي يستطيع إذ مجهول؛
الذين اآلخرين األطفال مثل وصحي، طبيعي بشكل ينمو ممتازة، ساللة من طفل عىل
معرفة يهمهم ال بالعقم وامُلصابون الطبيعية. الزوجية العالقات ظل يف األمهات تلدهم
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األبوة عواطف يمارسوا وأن طفل لهم يكون أن هو يهمهم ما كل ولكن البيولوجي، النسب
ولكنها بيولوجي، نسب أو فقط بيولوجيا مجرد ليست اإلنسانية فاألمومة األمومة؛ أو
وترعاهم تحبهم أطفاًال تتبنى العواقر األرس من كثريًا رأينا وكم وعاطفية، نفسية مشاعر
أطفال أحب الذي مثًال األم زوج رأينا وكم البيولوجيني، أمهاتهم أو آبائهم من أكثر بحناٍن

البيولوجيني. أطفاله أحب ما بمثل زوجته

واألمومة األبوة (4)

أجل من رصاًعا ليس والدين واألخالق الفلسفة وعلم البيولوجي علم بني الدائر الرصاع
طفل أو األجنة بنوك إنشاء أن وذلك األمومة؛ أو األبوية املحبة أو اإلنسانية العواطف
سيجردهما إنه بالعكس بل األم، أو األب عواطف عىل األحوال من بحاٍل يقَيض لن األنبوبة
بيولوجيٍّا. يلدهم لم أطفاًال ويحب يرعى أن عىل اإلنسان ويتدرب البيولوجية، األنانية من
أو أبويٍّا البيولوجي فالنسب «التوريث»؛ حول تدور واألخالقية الفلسفية املشكلة لكن
البدائية البيولوجية األنانية وكانت املرياث، أجل من البرشي التاريخ يف مطلوبًا كان أمويٍّا
وازدياد اإلنساني التطور لكن بيولوجيٍّا، يلدهم لم أطفاًال يُورِّث أن من اإلنسان تمنع
مثًال يلدهم، لم أطفال توريث عىل قادرين الناس بعض جعلت اإلنسان يف اإلنسانية درجة
هذا من حاالت شهدت وأنا زوجته، أطفال يُورِّث ما بمثل أطفاله يُورِّث الذي األم زوج
يُورِّثونه، ما عندهم ليس الذين األمهات أو اآلباء هؤالء ثُمَّ أخرى، بالد ويف بالدنا يف النوع

مشكلة؟ األنبوبة طفل لهم يمثل هل
أن بد ال علمي تقدم أي واإلنسانية. اإلنسان صف يف دائًما البيولوجي التقدم إن
إنساني مجتمع يف الذرة إن الذرة. اكتشاف ذلك يف بما والتقدم، اإلنسان صف يف يكون
يف الذرة لكن حاجاته. وتلبية وعالجه صحته أجل ومن اإلنسان، خدمة يف تصبح عادل

والقتل. للحرب وسيلة تصبح عادل غري مجتمع
اإلنساني املجتمع يف تكون أن يمكن األجنة بنوك أو الحمل منع حبوب إن أيًضا، كذلك
النفسية حاجاته وتلبية وعالجه صحته أجل ومن والرجل، املرأة اإلنسان أجل من العادل

استخدامها. يُساء أن يمكن العادل غري املجتمع يف لكنها والبيولوجية، والعاطفية
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البيولوجية الوراثة (5)

مستوى أو الفرد مستوى عىل سواء اإلنسانية، نحو يتقدم البرشي العالم أن شك ال
بيولوجيٍّا، يُورَّث العرش كان اليوم) البالد بعض (ويف القديمة امللكية األنظمة يف املجتمع،
العالم لكن الحكم، يف أمهاتهم أو آباءهم يرثون الذين هم البيولوجيني األوالد أن بمعنى
وإنما البنات، أو األبناء طريق عن يُورَّث ال مثًال الجمهوري النظام يف الحكم وأصبح تقدَّم

البيولوجي. االبن وليس األكفأ الشخُص الحكم إىل ويصل االنتخاب، طريق عن
فمن البيولوجية، األنانية من تخلصت قد الجمهوري النظام يف الدولة كانت وإذا
بالحب يشعر األرسة يف البيولوجية، أنانيته من الفرد اإلنسان يتخلص أن أيًضا الطبيعي
جفف قد التاريخ يف األبوي النسب نشوء أن إال جميًعا، لألطفال األمومة أو واألبوة

فقط. البيولوجي والتناسل بالجنس وربطها اإلنسانية العواطف
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…كوينجديدة1 السنة أيتها

والحزن. الغم نفيس مأل فقد … أضحك أنا
والخبز. اللحم كرهت فقد … آكل أنا
وانهار. عقيل تهاوى فقد … أفكر أنا
خنًقا. عاطفتي خنقت فقد … أحب أنا

يعرفه. وال يقول ما يعرف كامل وعي بال أتمتع وأنا الكالم هذا أقول
أي جنون وعىل جنوني، عىل جنونًا يزيد ال الذي املجنون للعالم الكالم هذا أقول

مجنونًا. يكون أن يريد إنسان
يفهمون الذين هم املجانني كأنما معجزة، الجنون من يصنع أن يريد العالم ولكن
ُحثالة، إال فليسوا — واقعية التسمية هذه كانت إذا — العقالء ا أمَّ ونها، ويحسُّ الحياة
كأنما أو بيكيت)، صمويل زبالة صفيحة أقصد (وال الزبالة صفيحة هو الوحيد مكانها
من املمتازة النادرة القليلة الصفوة إال يبلغه ال املنال، عسري صعبًا شيئًا الجنون أصبح
العالم أطباء يقول كما — الجنون أن مع … الدهماء صفة العقل وأصبح واألدباء، الفنانني
من الباطن العقل فينطلق الواعي؛ العقل يصيب التدهور من نوع هو إنما — النفسيون
يفعل كان كما الطريق يف عاريًا ويميض مالبسه يخلع شاء، وأنَّى يشاء ما ليفعل عقاله

… الطريق قارعة عىل يقابلها امرأة كل ويغتصب األول، الغابة إنسان

٣١ / ١٢ / ١٩٦٢م. الجيل، مجلة 1
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منطقة فوق االرتفاع من نوع هو الجنون أن لنا يثبت أن يحاول الحديث الفن ولكن
الجاذبية الالوعي، الالمعقول، إىل املعقول فوق سمو … املنطق جاذبية فوق … الوعي

الاليشء. الالمفهوم، الالمنطق،
ال لك: ويقول شفتيه يمصمص منهم كل … يدري أحد ال الاليشء؟ هذا هو وما
اليوم أصبحنا ولكنَّا ا، حقٍّ يدري ال أدري ال يقول الذي أن نعتقد قديًما ُكنَّا وقد … أدري
… يدري ال الذي هو أدري يقول والذي يدري، الذي هو أدري ال يقول الذي أن نعتقد

معنى ال كالًما تكتب أن هي هذا يومنا يف الرفيع والفن الرفيعة الثقافة صفة إن
أسمع وأنا بأذني، أشم أنا بقدمي، أفكر وأنا رأيس، عىل أميش أنا مثًال: فتقول له،

بشفتي.
إىل وصلت قد بذلك إنك … أدري ال له: قلت بذلك؟ تقصد ماذا سائل: سألك وإذا

نبوغك. عىل أهنئك وإني … العالم أدباء صفوف
مرحة نظرة إليه فانظر تقول. ماذا أفهم ال أنا لك: وقال ثقيل عليك تثاقل وإذا
الفن قمة إىل قفزت قد الرد بهذا وإنك … تفهم؟ أن الرضوري من وهل له: وقل حزينة

عبقريتك. عىل أخرى مرة أهنئك وإني الرفيع، واألدب
«ناقد»، كلمة عليها وتفضل تجاوبًا، «أديب» كلمة وبني بينك تجد ال كنَت إذا ا أمَّ
رأيك، سائٌل سألك وإذا … رفيع أدب من تقرأ بما فهمك وعدم فهمك تُظهر أن فعليك
إنه شنيع، لذيذ يشء إنه قبيح، جميل يشء إنه له: وقل ضيقة واسعة نظرة إليه فانظر

… مقرف بديع يشء
الثقيل عليك تثاقل وإذا وإدراك. وعي كل تفوق التي النقد يف قدراتك تثبت بذلك إنك
يريد — أظن ما عىل — الكاتب إن وخوف: شجاعة يف له فقل التفاصيل من مزيًدا وسألك

أحد. يعرفها ال التي العجيبة األعجوبة تلك يصور أن
هي؟ وما –

يموت. ثُمَّ يُوَلد اإلنسان أن –
يموت. ثُمَّ يُوَلد اإلنسان أن أعرف كنت لقد عجيبة، ليست هذه ولكن –

أن أظن كنت لقد … معقول غري … عجيب يشء هذا ا؟ حقٍّ ذلك تعرف كنت هل –
ذلك. يعرف ال أحًدا
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دموعك وامسح جيبك من منديًال أخِرج ثُمَّ والتعقيد، البساطة منتهى يف ذلك له قل
أنا وتشاؤم: تفاؤل يف لنفسك قل ثُمَّ تدري، ال أو تدري وأنت عينيك من تسيل بدأت التي

مصيبتاه! وا فرحتاه! وا موجود، فأنا إذن أبكي؟
موجود. فأنا إذن أرقص؟ أنا لنفسك: وقل الهواء يف وساقيك ذراعيك حرِّك ثُمَّ

موجود. فأنا إذن مجنون؟ أنا
موجود. فأنا إذن أنا؟ أنا

تقول؟ ماذا –
أنا؟ بأنا أعني ماذا تسألني –

تسأل. ال –
تفهم؟ أن تريد ملاذا –

فقط. تستمع أن عليك –
«تستمع»؟ كلمة معنى ما تعرف هل –

أخي؟ يا معنى لها يكون أن بد ال وهل –
معنى. بال استمع –

تقول؟ ماذا –
معنى؟ بال تستمع أن تستطيع ال –

فنانًا. لست فأنت إذن –
مجنونًا. لست فأنت إذن –
موجوًدا. لست فأنت إذن –

الوجود. يف هللا عىل عوضك … معلهش –
بمعناها السخرية فإن الالمعقول، األدب قيمة من ألقلل الكالم هذا أكتب ال أنا

… منه أسخر ال فأنا إذن … يشء من أسخر أنا … الالسخرية هي الالمعقول
تقول؟ ماذا –
عبث؟ هذا –

… وجدتها … وجدتها … وجدتها برافو! –
وجدتها؟ الذي هذا ما –

عابث. فهو عبثًا يعبث عبث –
… العبث معنى ما –
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العبث. معناه العبث –
حبيبي؟ يا بي تعبث وملاذا –

بك؟ أعبث ال وملاذا –
سم! يا دمك! يا –
تحبني؟ هل –

أرجوك. شيئًا تسأليني ال –
…؟ ال أو تحبني هل أعرف أن أريد ولكني –

… تعريف ألن داعي ال –
وملاذا؟ –

يعرف. أحد ال –
كيف؟ –

… أكثر مني اقرتبي … شفتيك أعطني كثريًا، تتكلمي ال –
… ولكن –

… تتكلمي ال … تفكري ال –
الحب؟ هذا بعد ماذا ولكن –

أدري! ال –
وبينك؟ بيني التي العالقة هذه نهاية ما –

يشء؟ أي نهاية وما –
أخربني! أخربني! –
أدري! ال أدري! ال –
تتزوجني؟ ال ملاذا –
أتزوجك؟ وملاذا –

مخادع! مخادع! أنت –
مفكر! مفكر! أنا –

… املفكر هذا يتزوج ثُمَّ
عزيزي؟ يا تزوجَت ملاذا –

أتزوج؟ ال وملاذا –
واألربعني؟ الخامسة يف وأنت عرشة السادسة يف فتاة اخرتت ولكنك –

ال؟ ولَِم –
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القراءة تعرف ال فتاة تتزوج فكيف … وتحريرها املرأة بتعليم تنادي كنت ولكنك –
والكتابة؟

ال؟ ولَِم –
األمية؟ الطفلة هذه — جميًعا للناس يُفكِّر الذي املفكر أنت — تتزوج ملاذا –

املغفلون! أيها لكم أكتبها التي أفكاري تقرأ لن أنها من يقني عىل أكون حتى –
… موجود فأنا إذن منافق؟ أنا –

… فيه يعيشون الذين الناس هم وهؤالء … فيه نعيش الذي العالم هو هذا
… والنضوج والفن الكمال صفة هي التناقض صفة أصبحْت لقد

موجود. فأنا إذن متناقض؟ أنا
مفكر. فأنا إذن أفهم؟ أنا

أتزوج. ال فأنا إذن أحب؟ أنا

أحب. ال فأنا إذن أتزوج؟ أنا
أموت. فأنا إذن أعيش؟ أنا

وما أقبحه! ما القبيح، الجميل العالم هذا الفردوس إىل أو الجحيم إىل فليذهب أال
أجمله!

أسخفه! ما بل
موجود. فأنا إذن سخيف؟ أنا سخيف، فهو سخًفا يسخف سخف

حرستاه! وا
اللذيذ السخيف القبيح الجمال هذا من مزيد أهو عندِك؟ ماذا املقبلة، السنة أيتها

اآلخر؟ اليشء هذا هو وما آخر؟ يشء عندك أم املؤلم؟
آخر! يشء عندك يكون أن أميل

عقل التكرار قتل فقد تكرريها! ال … املاضية السنة تكرري ال … كفى … كفى
الالعقل، إىل هرب حتى العالم عاطفة التكرار وخنق … الالعقل إىل هرب حتى العالم

… وعي بال تدور آلٍة يف ترًسا أصبح حتى العالم عاطفة التكرار وخنق
يف الهواء رائحة ي غريِّ … فمي يف األكل طعم ي غريِّ أرجوك … القادمة السنة أيتها
فقد جديد، ال تكوني وال … جديدة كوني يه! غريِّ ولكن … أسوأ إىل ولو يه غريِّ … أنفي

… ال كلمة قتلتني
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املورفني ذلك من ارحمينا املمتع، الشقاء ذلك من ارحمينا الجديدة، السنة أيتها
ينبهنا الذي املنبه ذلك بل املخدر، ذلك من ارحمينا … الواعي بعقلنا يطيح الذي املعنوي

… اللذيذ العذاب ذلك من ارحمينا … التحذير حد إىل
ترحميننا؟ هل ارحمينا!

… موجود أنا إذن الرحمة؟ أطلب أنا
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…والوعي اهلرم قاعدة من عوملة
العريب1 النسائي

وناقشت كثرية، فكرية حواجز املرأة َكرست العرشين القرن من األخري النصف خالل
العربيات والكاتبات الباحثات ربطت القرن. بداية يف بها النطق املمكن من يكن لم قضايا
االجتماع وعلم السياسة علم بني الحواجز أزْلَن الطبيعية، والعلوم اإلنسانية العلوم بني

والتاريخ. واألدب والطب، والدين والفلسفة
األحادية عىل القضاء محاولة هو العربي النسائي الخطاب قدمها مساهمة أهم لعل
رؤية دون الذات عىل تنكفئ أو الرجل) (عني واحدة بعنٍي األشياء ترى التي الفكرية
سيايس. أو اجتماعي هو عما شخيص هو ما تفصل التي الفلسفية الثنائية تلك أو اآلخر،
لتشمل االجتماعية الشئون أو الشخصية األحوال حدود العربية املرأة قضية تجاوزت
كان والجسم. والعقل والتاريخ واالقتصاد األرض تحرير رأسها عىل السياسية، الشئون
للمرأة وكان الحضارة، نشوء منذ الفكرية النساء مساهمات يَرْوا لم رجاًال املؤرخني أغلب
وطبيبة وباحثة وشاعرة وكاتبة كفيلسوفة وإنما فقط، وأم كزوجة ليس فيها رائد دور
مرصالقديمة، يف لألطباء نقيبة كانت التي املرصية، «سخمت» منهم نذكر سياسية، وقائدة
«معات» القضاة ورئيسة السومرية، الحضارة يف الحروف مكتشفة العراقية و«نيدابا»
إىل مرص من أثرها امتد التي «إيزيس» الفلسفي الفكر وصاحبة املرصية، العدل إلهة

امليالدي. السادس القرن حتى وعاش أوروبا،

٢٠٠٠م. يناير ١٠ األهرام، بجريدة نُرش 1
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النساء أفكار عن النقاب وكشفن التاريخ، قراءة أعدن عربيات مؤرخات ظهرت وقد
واأللفية األوىل األلفية خالل األبوي) (الطبقي الهرمي النظام سطوة تحت اندثرت التي

العرشين. القرن منتصف حتى الثانية

الجديد النسائي االسترشاق (1)

تحرير يعوق ما اإلسالم يف يوجد أال السؤال: هذا أمريكية مذيعة إيلَّ وجهة قليلة أيام منذ
املرأة؟ تحرير يعوق ما املسيحية يف يوجد أال آخر: بسؤال عليها إجابتي وجاءت املرأة؟

كثريًا قرأت وألنها قبل، من ببالها يخطر لم ألنه سؤايل عىل اإلجابة املذيعة تعرف لم
واملسيحية. املرأة عالقة عن شيئًا تقرأ ولم واإلسالم، املرأة عالقة عن

واإلسالم العربية املرأة عن الكتب انتشار ظاهرة األخرية السنني يف انترشت لقد
موضوع يحبس أغلبها اإلنجليزية، باللغة وكلها املسترشقات، األمريكيات النساء بأقالم
أو باالقتصاد يربطها أن دون اللغة، أو الدين أو الثقافة، إطار داخل العربية املرأة

املحلية. أو الدولية السياسة
يف اشتهر الذي الرأسمايل الليربايل الفكر عىل الجديد االسترشاقي الخطاب هذا يعتمد
«ميشيل وفرنسية أمريكية أسماء فيه تربز الحداثة، بعد ما باسم القرن من األخري الثلث
وغريهم». فوكاياما فرانسيس هانتنجتون، صمويل كريستيفا، جوليا ديريدا، جاك فوكو،

هما: أساسيتني دعامتني عىل الفكر هذا ويقوم

هو الشكل أن واعتبار والجوهر، الشكل وبني واالقتصاد، الثقافة بني الفصل (١)
جوهر). يوجد ال (أو األساس

واإلثنية والدينية الثقافية االختالفات بسبب تقوم واملحلية الدولية الرصاعات (٢)
والسياسة). االقتصاد (وليس

الجامد التقليدي املاركيس الفكر ضد فعل كرد الغرب يف الفكر هذا انتشار اشتد
السوفياتي واالتحاد برلني حائط سقوط ومع الثقافة، وأهمل يشء كل االقتصاد جعل الذي
سواء العربية، بالدنا يف املفكرين وعىل العالم، عىل الفكر هذا طغى املايض العقد خالل
هذه لرتجمة نشطة حملة قامت أن حد إىل املرأة، قضية أو العامة القضايا يخص فيما

واإلسالم. املرأة عن األمريكيات النساء كتب ومنها العربية، اللغة إىل الكتب
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األمريكية الهيمنة خطاب (2)

عىل العربيات النساء تشجع التي األفكار الجديد النسائي االسترشاقي الخطاب يتبنى
الُهوية أو املحلية الثقافية أو الدينية بالقيم التمسك اسم تحت واألمومة البيت إىل العودة
كله العالم يف الدينية الشعارات رفع الذي األمريكية الهيمنة خطاب نفسه وهو األصلية،
غريها) أو البوذية أو اليهودية أو الهندوكية أو اإلسالمية أو املسيحية الشعارات (سواء
تغيري مجرد أن العالم يف النساء من متزايدة أعداٌد تصورت هكذا الغرب. ملقاومة كرمٍز

والتغريب. الغرب ضد مناضلة منهم املرأة يجعل الرأس غطاء أو الزي
الغرب يف املفكرون قواعده وضع الذي الشكيل النضال أو الوهمية املقاومة هي وهذه
تحويل عىل الغامضة الروحانيات من املستمدة القدرة فيه ووجدوا والنساء)، الرجال (من

الشكل. إىل الجوهر من الشعبية املقاومة
األصولية) التيارات اسم عليها أُطِلَق (التي العالم يف الدينية التيارات تصاعد إن
فكر وهو الحديث، بعد وما الحديث الرأسمايل الليربايل للفكر اآلخر الوجه إال تكن لم
قتل يف إال األصولية الدينية التيارات هذه تنجح لم لهذا الجديد؛ األمريكي االستعمار
واالقتصادية العسكرية االستعمار قوى انطلقت حني عىل والرجال، النساء من األبرياء
التِّجارية القوانني أو السافرة، الواضحة بالحروب سواء ومواردهم، الشعوب بأرواح تفتك
بل املسيطرة، املؤسسات من وغريها الدولية التجارة منظمة داخل املعَلنة أو الرسية
غضبها رغم االقتصادية، املؤسسات هذه من جزءًا الدينية التيارات هذه قيادات أصبحت
من املزيد إال يشء عن تثمر ولم الدين، عباءة تحت نضالها ورغم الغرب، عىل الشديد

والعوملة. الغربي للتفوق التبعية
يخص فيما ًما تقدُّ أكثر العرشين القرن بداية يف الديني اإلصالح خطابات كانت ربما

العرشين. القرن نهاية يف الدينية الخطابات عن املرأة قضية
املفكرين لبعض اليوم نقرؤه بما عبده محمد والشيخ األفغاني نقارن أن يكفي
التي االسترشاقية الخطابات من جزءًا كانت اختالفها رغم أنها عن يُقال ما رغم الدينيني،

واالقتصاد. الثقافة بني تربط ولم الغربي بالتفوق تؤمن
ألن الشوائب؛ من الخايل الثقايف النقاء عىل يقوم خطاٌب العالم يف ليس بالطبع
واملشكلة والتاريخية، الجغرافية الحواجز رغم مخلوطة متداخلة كلها اإلنسانية الثقافات
والتشويق، التغريب أو والحداثة، األصالة ى يَُسمَّ ما أو االختالط، أو النقاء يف ليست
االسترشاقي الخطاب خاصًة الجديد، االسترشاقي الخطاب يف التناقض هي املشكلة لكن

اآلخر. ثقافة احرتام اسم تحت الوراء إىل العربية باملرأة العودة يحاول الذي النسائي
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ألقرأ ١٩٩٩م نوفمرب ٢٥ يوم الجارديان جريدة فتحت ًرا مؤخَّ لندن يف كنت حني
يف كتبْت جرير، جريمان وهي الغرب، يف املرأة لتحرير الربيطانيات املناضالت إلحدى مقاًال
احرتامها يجب التي املحلية الثقافة أو األصيلة الُهوية من كجزء البنات ختان تؤيد مقالها
الدينية واالختالفات والخصوصية الثقافية بالتعددية يتميز الذي الحداثة بعد ما عرص يف

واإلثنية.
حروبًا شهد قد — الحداثة بعد ما — العرص هذا ظل يف العالم أن غريبًا يكن لم
اإلثنية الرصاعات اسم تحت الرشقية، وأوروبا الجنوبية وأمريكا وآسيا أفريقيا يف ومذابَح
والجوع الفقر تزايد عن الناتج االقتصادي الرصاع هو الحقيقي الرصاع أن رغم الدينية، أو

العالم. يف والتجارة السالح عىل تسيطر التي القليلة القلة يد يف الثراء تزايد مع

السيايسالتقليدي العمل سقوط (3)

العرشين، القرن من األخرية الثالثة الشهور خالل فلوريدا جامعة يف زائرة أستاذة كنت
التجارة منظمة ضد شعبية مظاهرات من سياتل مدينة يف حدث ما وتابعت شاهدت
يف اشرتكْت وقد ١٩٩٩م. ديسمرب وبداية نوفمرب نهاية يف اجتماعها خالل الدولية
سياتل، إىل سافرن الالئي األمريكيات، من فلوريدا جامعة يف طالباتي بعُض املظاهرات
أو سياتل مدينة يف يعشن الالئي العربيات النساء بعُض أيًضا املظاهرات يف اشرتكت كما
أستاذة كنت حني ١٩٩٥م عام منذ طالباتي بعض كاليفورنيا، والية يف منها القريبة املدن
الحديثة بعد وما الحديثة االتصال أجهزة ساعدْت لقد سياتل. بمدينة واشنطن جامعة يف
كأنما الضخم العالم وأصبح الناس، بني االتصال رسعة عىل والويب) اإلنرتنت (ومنها
رغم املدينة يف أعيش كأنما سياتل من األخبار تقريبًا ساعة كلَّ أتلقى وكنت صغرية، قرية
من اإللكرتوني والربيد اإلنرتنت رسائل جاءتني املظاهرات قيام قبل بل فلوريدا، يف أنني
بعضهن املظاهرات، لهذه والتخطيط التنظيم يف اشرتكن الالئي سياتل يف العربيات النساء
من أكثر الكبري العمل لهذا متفرغات العمليات غرفة يف وشاركن الدراسة أو العمل تركن

شهور. ثمانية
فيه نجحت ما أهم أن إال متعددة، أشياءَ يف ١٩٩٩م سياتل مظاهرات نجحت وقد
والتجارية االقتصادية القوانني ضد رصاع وأنه العالم، يف الحقيقي للرصاع كشفها هو

املؤسسات. من وغريها الدولية التجارة منظمة قوانني ضد العادلة، غري
املظاهرات ألن إثنيٍّا؛ أو دينيٍّا أو ثقافيٍّا رصاًعا وليس أساًسا اقتصادي رصاع إنه
واألديان واللغات والثقافات البالد مختلف من والشابات والشباب والرجال النساء جمعت
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أو العاملي االقتصادي النظام هو واحد عدو ضد واحدة مسرية يف كلها تجمعت واأللوان،
تحت املاليني َعَرق ينهبون األفراد، من قلة أو الفرد يرتبع حيث القمة أعىل من العوملة

الرأسمالية. الليربالية أو الديمقراطية أو السوق حرية اسم
املهن نسبة تبلغ العمال ونسبة الرجال، نسبة تبلغ املظاهرات يف النساء نسبة كانت
الشعبية املظاهرات هذه عن يتخلف لم الثقافة، أو التعليم أو العلم مجاالت يف األخرى
التي الحواجز تكرس مظاهرة فهي يحدث؛ بما فوجئت التي التقليدية األحزاب إال الدولية
الهرمية قمتها عىل ويجلس الناس، عن معزولة شبه التقليدية السياسية األحزاب جعلت
انتخابات ظل يف الطبقية) (األبوية املطلقة السلطة يتوارثون قلة، أفراد أو واحد فرد
أنها مع املعارضة اسم تحمل اليمني، أو اليسار اسم تحت زائفة، ديمقراطية أو شكلية

الربملان. قبة تحت الكالم إال شيئًا تفعل ال وتكاد النظام، من جزء

العربي النسائي الوعي (4)

العربيات النساء من الدعوة جاءتني ١٩٩٩م ديسمرب منتصف يف مرص إىل عودتي بعد
أصبح وقد اإلنرتنت، شاشة عرب جاءتني ديفيز)، (جامعة كاليفورنيا جامعة يف الطالبات
أمريكا يف العربيات النساء تضامن اسم تحمل الويب/اإلنرتنت يف خاصة قناة لهن
يحرصن ٢٠٠٠م، سنة القادم أبريل يف عربيٍّا نسائيٍّا مؤتمًرا يُنظِّمن إنهن الشمالية.
ويكتبن العربي الوطن يف يعشن الالئي العربيات والكاتبات الباحثات دعوة عىل فيه
النساء من أكثر بالدنا يف النساء تعيشها التي والحقيقة الواقع ويعرفن العربية، باللغة
سان يف تدرس أردنية طالبة تقول الرسائل هذه أحد يف األمريكيات. املسترشقات
الباحثات كتابات هي العربية املرأة عن مراجعنا تكون أن يمكن «كيف فرانسيسكو:
النساء لحياة املرجع هن أصبحن عربيات نساء أو عربية امرأة عن أسمع لم األمريكيات،
اسم تحت جديد ثوٍب يف إلينا يعود القديم االسترشاقي املنطق هو هذا أليس األمريكيات!

النسائي؟» االسترشاق
املقهورة، الشعوب أن وأدركن سياتل، مظاهرات يف العربيات الشابَّاُت شاركِت لقد
أهمية تدرك بدأت قد األخرى، القارَّات يف خارجهما أو وأوروبا أمريكا داخل ورجاًال، نساءً
بدأت مكان، كل يف الحاكمة القلة تضعها التي الحدود عن النظر برصف والتضامن االتحاد
والجنسية والجنس والِعرق اللون حسب البرش بني املصنوعة الحواجز تكرس الشعوب
الزوال، إىل مصريها البرش بني الفروق هذه أن تدرك بدأت وغريها، واإلثنية والعقيدة

والوعي. والحرية واملساواة العدالة عىل القائمة الكربى اإلنسانية القيم تبقى وسوف
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ويف االختالفات، رغم التضامن بأهمية ووعيًا نضًجا أكثر العاملي النضال أصبح
أن وتدرك وتتضامن، تتجمع جديد وعي ذات نسائية حركة هناك أيًضا العربية بالدنا
قًوى تحاول ربما الشعبي، العاملي التضامن من يتجزأ ال جزء الشعبي العربي التضامن
يف الفوز أن يعلمنا التاريخ أن إال الشعبي، النسائي التضامن هذا رضب متعددة سلطوية

والعدالة. الحرية عن واملدافعات املدافعني لهؤالء النهاية
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فلوريدا1 تأمالتعىلشاطئ

رءوس فوق تاج كالصحة السفر، من املحرومون إال يراها ال فوائد للسفر يقول: أبي كان
بالسفر أحلم كنت الطفولة، منذ السفر أحببت السبب لهذا املرىض. إال يراها ال األصحاء
الجو، يف أطري بي فإذا ذراعيَّ أحرك طائرة، بدون أطري أراني النوم يف أمي، ولدتني منذ
والحمام. العصافري مثل السماء يف والسباحة الطريان عىل قدرتي من الحلم يف وأندهش
الجنوب يف الذهبية الخريف شمس تحت النخيل شاطئ عىل أتمدد وأنا اآلن أكتب
غارة وسط أغسطس نهاية يف القاهرة غادرت الشمالية. بأمريكا فلوريدا لوالية الرشقي
الكبري التمهيدي االجتماع ضد االجتماعية الشئون وزارة يف املسئولني بعض قادها صحفية
الذي ما املرصي. النسائي االتحاد لتكوين لإلعداد ١٩٩٩م أغسطس ٢٢ يف ُعقد الذي
تحمست أن سبق الشئون وزيرة أن رغم نسائي؟! اتحاد تكوين من فجأة الحكومة أفزع
ميدان يف تعمل التي األساسية الجمعيات وعناوين بأسماء قائمة إلينا وأرسلت وأيََّدت،
عرشجمعيات تتجمع أن يكفي الجديد القانون حسب إنه وقالت جمعية، ٢٢ عددها املرأة،
اجتماعنا حرض نوعي. اتحاد اسم عليه يُطَلق نسائي، اتحاد لتكوين املرأة ميدان يف عاملة
لم أنه إال الوزيرة، حضور يف كثريًا يتكلم لم بالطبع األول، وزارتها وكيل الوزيرة مع
٢٠٠ إن لنا يقل ولم املرأة، ميدان اسمه يشء هناك ليس أن لنا يقل ولم يشء، يعرتضعىل
إنشاء علينا يستحيل وبالتايل نسائي اتحاد إنشاء يف تفكر املرأة ميدان يف تعمل جمعية

١٩٩٩م. أكتوبر فلوريدا، والية 1
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والنشاط العمل ساحة إىل وخرجنا الوزيرة، تقوله ما كل عىل موافًقا كان آخر. اتحاد
إلنشاء الجميع وتحمس واألرسة، باملرأة النهوض ميدان يف العاملة الجمعيات وسط العميل
عدد وتزايد وبورسعيد، اإلسكندرية إىل أسوان محافظة من املرصي النسائي االتحاد
وعرشين سبع من أكثر إىل النسائي االتحاد إىل باالنضمام طالبت التي النسائية الجمعيات
تعمل وجمعيات هيئات من وفاكسات أخرى رسائل ووصلتنا شهرين، من أقل يف جمعية
عن أخباًرا الحكومية وغري الحكومية الصحف ونرشت االنضمام، تطلب املرأة مجال يف
١٩٩٩م أغسطس ٢٢ يوم سيُعَقد الذي االجتماع وعن املرصي النسائي االتحاد تكوين
تشكََّلت التي التحضريية اللجنة وعضوات وأعضاء الجمعيات ومندوبو مندوبات وتحرضه

النسائي. االتحاد هذا إلنشاء لإلعداد

القانون خرق (1)

وزارة وكيل لسان (عىل الصحف يف قرأنا أيام ببضعة االجتماع موعد يحلَّ أن قبل فجأة،
لهذا اتهام بقرارات تكون ما أشبه رسمية ترصيحات الوزيرة) لسان عن األول الشئون
تدعو الذي القانوني غري أغسطس ٢٢ يوم االجتماع وهذا إنشاؤه، املزمع النسائي االتحاد
يشء، وال منصب وال كيان لها ليس السعداوي، نوال اسمها الشعب عامة من امرأة له
شخصيات مع الوزيرة مكتب إىل تسللت وقد القانون، بخرق حافل تاريخي سجل لها
النساء وتحرِّض البالد، يف الفوىض لتنرش األيام هذه الحرجة الفرتة استغلت وقد هامة،

قانوني! وغري رشعي غري نسائي اتحاد تكوين عىل
يف الكبار املسئولني أحد إنه يقول رجل صوت وجاء بيتي يف التليفون جرس دق ثُمَّ
وجاءني التليفون جرس دق ثُمَّ أغسطس. ٢٢ اجتماع عن وسألني البالد، أمن عىل الحفاظ
وقال أغسطس، ٢٢ اجتماع فيها لنعقد استأجرناها التي القاعة عن املسئولني أحد صوت
املنِذرة األجراس تكررت األمن. عن املسئولون له قال ما حسب قانوني غري اجتماع إنه
الصداقة. باسم وتارًة مشاكل، إثارة عدم باسم وتارًة األمن باسم تارًة املتحدثة بالخطر
الحكومة دام ما الكربى: الحكومية الصحف بإحدى الكبريات الصحفيات إحدى يل قالت
كانت الحكومة لكن لها: وقلت اتحاد! تعملوا تقدروا يمكن ال نسائي اتحاد عاوزة مش
أن بد ال النسائي االتحاد إن قال َمن ثُمَّ حدث؟! الذي فما ومؤيدة، متحمسة وكانت تعرف،
هذه أليست شعبية؟! بمبادرات النسائي االتحاد ينشأ أن يمكن أال الحكومة؟ بأمر يُنشأ
ورق؟! عىل وحرب الهواء يف ُخطب مجرد الديمقراطية أن أم الديمقراطية؟! باء ألف هي
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شعبية مبادرة (2)

أغسطس ٢٢ اجتماع أن قررنا اإلذاعات يف يوم كل عنها نسمع التي الديمقراطية أجل من
املكان يف ينعقد أن بد ال االجتماع هذا وأن يحدث، ما كل رغم وقانوني رشعي اجتماع هو
الديموقراطي، غري املنطق لهذا أبًدا نخضع لن وأننا تقرر، الذي نفسه املوعد ويف نفسه
وحدي، قراري هذا يكن لم الشارع. يف نجتمع فسوف أماَمنا أبوابها القاعة أغلقت وإن
١٩٩٩م أغسطس ٢٢ يوم االجتماع حرضوا الذين والرجال النساء من ١٠٩ قرار وإنما
النساء من وتسعة ِمائة االجتماع حرض القاهرة. بمدينة املرصي الثقايف النادي بقاعة
النسائي، االتحاد إىل االنضمام أرادت التي الجمعيات عن واملندوبني واملندوبات والرجال،
من وغريها وبورسعيد واإلسكندرية سويف وبني واملنيا وأسيوط أسوان من بعضهن جاء
أماكن عن بعضهن وبحثت الصعيد قطار يف السفر تذاكر بعضهن دفعت املحافظات،
ضد الشارع يف مظاهرة بعمل بعضهن طالبت االجتماع، انتهاء بعد القاهرة يف للمبيت
مرصي نسائي اتحاد لتكوين تأييد بمظاهرة يكون ما أشبه االجتماع كان الشئون، وزارة

حكوميٍّا. نسائيٍّا اتِّحاًدا وليس شعبية بمبادرة
وصدق، بأمانة ١٩٩٩م أغسطس ٢٢ اجتماع يف حدث ما الصحف بعض نرشت
فوىضولم كان االجتماع أن نرشت الصحف بعض تماًما، الحدث تجاهلت الصحف بعض

شخًصا. خمسني عن تزيد ال منحرفة قلة إال يحرضه
جنوب يف الذهبية األشعة تحت األطليس املحيط يف أسبح وأنا الذكريات هذه أستعيد
وليس نظري يف الربيع فهو السنة؛ يف شهر أجمل أكتوبر، شهر يف نحن فلوريدا، والية
ُولِدت ألنني هل آخر، شهر أي يف يحدث ال جديد بنشاط أكتوبر شهر يف أشعر الخريف،
هذا أحب أنا بعد؟ يأِت لم الشتاء وبرد تذهب الصيف حرارة ألن أم الشهر؟ هذا يف
تذكِّرني بالفرح ترصخ وطفلة اإلسكندرية، بحر تشبه املاء ورائحة الرقيق، الناعم الدفء

املالح. البحر طفولتنا يف نسميه وُكنَّا املتوسط، األبيض البحر شاطئ عىل بطفولتي

للجذور العودة (3)

األوىل الجذور إىل بالعودة الفرحة أستعيد كالسمكة، وأسبح املاء يف وقدمي ذراعي أحرك
الشاطئ فوق تستلقي برمائية كائنات إىل تحولنا كيف البحر، يف نعيش ُكنَّا حني للبرشية
األرض فوق إال تعيش ال أرضية كائنات وأصبحنا الزعانف فقدنا كيف ثُمَّ الشمس، تحت

الصلبة.
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الهوريكني عن يتحدثون الناس كان ١٩٩٩م أغسطس ٢٥ يف فلوريدا إىل وصلت حني
القادم كالشيطان الغامض الخطر «فلويد»، هوريكني ونها يسمُّ سبتمرب، شهر يف القادمة
ربما لنفيس: قلت املوت. عزرائيل ينتظرون كأنما فزع يف يعيشون الناس املحيط. من
الكوارث من خطًرا أقل واالجتماعية السياسية الكوارث بدت أمانًا، أكثر القاهرة كانت
يوم كل أشهد األمريكي التليفزيون شاشة عىل والزالزل. والرباكني كالهوريكني الطبيعية
«غضب فلوريدا جنوب يف هنا ونه يسمُّ وما والفيضانات الزالزل ركام تحت الجثث أشالء

هللا».
االستسقاء، صالة يؤدون الناس رأيت عاًما عرشين من أكثر منذ الهند يف كنت حني
الجفاف. من وتنقذهم األمطار عليهم تُسقط أن برافاتي اإللهة أو شيفا اإلله من يطلبون
لينقذهم «املسيح» البن الصالة يؤدون الناس رأيت ١٩٩٩م عام خريف يف أمريكا يف هنا
التي املنطقة فهي — اآلن أكون حيث — فلوريدا جنوب ا أمَّ فلويد. الهوريكني من
للقوى تخضع إنها املقدس»، الكتاب «حزام أو بيلت» «البايبل ى يَُسمَّ ما ضمن تدخل
بوش، وجورج ريجان رونالد حكم منذ أمريكا يف تصاعدت التي السياسية الدينية
الرأسماليني وكبار األعمال ورجال األثرياء لوائها تحت تجمع املسيحية»، «الجبهة ونها يسمُّ
ورجال القساوسة بعض يتزعمهم األمريكي»، «اليمني اسم سياسيٍّا عليهم يُطَلق الذين

الدين.
أعلن بسوء تمسه أن دون بعيد من فلوريدا شاطئ فلويد الهوريكني المست أن بعد
التليفزيون شاشة عىل بينالس) أليكس (اسمه ميامي العاصمة يف فلوريدا جنوب حاكم
األكرب املايسرتو هو العليا سمائه يف فاهلل هللا؛ هو الهوريكني من فلوريدا أنقذ الذي «أن
عنهم أبعد ألنه صلواتهم يف هللا يشكروا أن فلوريدا أهل عىل ويجب الجوي، للطقس

كارولينا.» نورث والية يف اآلخرين البرش إىل وأرسلها فلويد الهوريكني
وقلت فلوريدا، حاكم وجه ورأيت التليفزيون، شاشة عىل بأذني الكلمات هذه سمعت
يف الناس عىل سيدي يا هللا يغضب ملاذا «لكن بوكاراتون: يف بيتي يف جالسة وأنا — له
عشت حيث كارولينا نورث والية يف وصديقات أصدقاء يل إن كارولينا؟!» نورث والية

ديوك. جامعة يف والتمرد اإلبداع مادة بتدريس أقوم سنوات أربع
أسالك عرب يل وقالت عليها، أطمنئ كارولينا نورث يف الصديقات إحدى طلبُت

الصالة.» إالَّ أمامنا يشء وال هللا، يد يف مصرينا الهوريكني، مع نفعل «ماذا التليفون:
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أعمى تعصب (4)

والرشق أفريقيا يف بالدنا وصلت أنها بد ال كله، العالم يف فلويد الهوريكني أنباء كانت
العربية. بالوحدة الحلم أو العربية الوحدة أيام العربي» «العالم ى يَُسمَّ كان الذي األوسط،
يف كبرية مظاهرة يف أميش ووجدتني التليفزيون، شاشة أمام جالسة وأنا غفوة أصابتني
يتحدث التليفزيون يف املذيع صوت عىل أفقت ثُمَّ العربية، بالوحدة تهتف القاهرة شوارع
أيها اآلن نحن األنف: من الكلمات بعض تخرج الجنوبية، األمريكية اإلنجليزية باللهجة
غريب رجل وجه أمامي وظهر فلوريدا. لوالية املسيحي الزعيم مع واملشاهدات املشاهدون
عن يقول أخنف، صوته مشدودتان، رفيعتان شفتاه املرأة، يشبه ُمقوَّس أنف له الشكل،
الكتاب يديه بني العليا، السماوات نحو يديه يرفع األرض»، عىل السماوي «املندوب نفسه
َعنَّا تقطع أو بيوتنا أسقف تحطم فلويد الهوريكني تجعل ال السماوات، إله «يا املقدس:
لكن الناس، عىل بها يكذبون جديدة بقصة الديموقراطي الحزب تزود أو الرشب مياه
اليهود من الكفرة قلوب يف الرعب تبث أن فأرجو علينا غضبك تُنزل أن شئَت إذا رب يا

باملسيح.» ويؤمنوا هللا يعرفوا حتى والهندوكيني والبوذيني واملسلمني
لكن يخرف، الرجل هذا وقالت: فلوريدا جامعة يف األستاذة «جني» زميلتي وضحكت
لكسب الدوالرات من املاليني يدفعون طائلة، أموال معهم الجنوب، يف هنا اآلالف يتبعه
السماء إله أن مضحًكا أليس األمريكي، اليمني من مندوبيهم وإنجاح االنتخابية الحملة
وليس يغرقون ُهم ملاذا كارولينا؟! نورث والية سكان يُغِرق أن قرر قد به يؤمنون الذي
رفضوا ميامي، يف النرش دار مثل املزاج حسب عشوائي إلهي اختبار هو ربما نَحن؟!
تعرف وال غبية هي كم الجامعة، يف زميلتنا كالرك؛ سوزان كتاب عىل ووافقوا كتابي نرش
رئيس هو اإلله كان ربما أو يقرر، الذي اإلله هو النرش دار رئيس لكن الكتابة، عن شيئًا
والية سكان اإلله يعاقب وملاذا ميامي، يف املباراة تأجيل قرر الذي فلوريدا يف كرة فريق
ما، حد إىل معقول يشء وهذا السجائر، ويصنعون الدخان يزرعون ألنهم ربما كارولينا؟
الهوريكني أغرقت فقد الدخان؛ بمصانع لهم عالقة ال كارولينا والية سكان أغلب أن إال
بيوتهم ألن جميًعا نَجْوا فقد األثرياء الدخان مصانع أصحاب ا أمَّ فقط، منهم الفقراء
لسوء فلويد! الهوريكني عليه تقدر ال الذي السميك والحديد املسلح باألسمنت مبنية قوية
أبي، والد األصغر جدي أبو األكرب جدي املرحوم عقلية عن تختلف ال هنا العقلية أن الحظ
إال يفيض ال النهر وأن اإلله، من بقرار إال السماء من يهبط ال املطر أن يؤمن كان الذي

إلهي. بمنشور

309



والسياسة والفكر املرأة قضايا

األتراك، يعاقب أن به هللا أراد إلهي قرار تركيا يف الزلزال فإن كذلك األمر كان وإذا
يف الجوع من يموتون الذين األطفال وماليني إلهي، بأمر ُقتلوا الرشقية تيمور يف والقتىل
الدين رجال فإن فلويد، الهوريكني أغرقتنا وإذا أيًضا، إلهي أمر هو إنما وآسيا أفريقيا
أيام يف الكنيسة إىل الذهاب عىل نواظب ال ألننا يعاقبنا هللا «ألن يقولون: سوف هؤالء
وتتجه عنا الهوريكني تذهب أن تمنينا ألننا يعاقبنا أن هللا أراد وقد آثمون، وألننا األحد،
من بالنجاة فرحوا ألنهم بالذنب فلوريدا أهل يشعر كم آه، كارولينا.» والية نحو شماًال

املحيط! مياه تحت يغرقون كارولينا والية يف إخوانهم كان حني عىل الهوريكني
اآللهة تشتغل أن يمكن وهل شيزوفرينيا! إنها وقالت: جني الدكتورة الزميلة تنهدت
ودرسوا العلم الناس اكتشف السبب لهذا ربما الشيزوفريني؟! النحو هذا عىل السماوات يف
جنوب يف القساوسة لكن العلوم، من وغريها والهندسة والطب والكون والذرة الفيزياء
«الدين» أدخلت هنا املدارس بعض أن أتعرفني الوراء، إىل بنا العودة يريدون فلوريدا
تطور عن «داروين» نظرية تدريس ومنعت التالميذ، عىل الصالة وفرضت إجبارية، كمادة
قائلًة: جني وسألتني املقدس! الكتاب يف الواردة الخلق نظرية مع تتعارض ألنها اإلنسان
إىل بنا هيا التليفزيون، شاشة أمام نجلس ألننا نحن؛ خطؤنا لها: قلت هذا؟ من خطأ

الشمس. تغرب أن قبل الذهبية األشعة تحت املحيط يف نسبح الشاطئ
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اجلنوباألفريقي1 الصيفإىل رحلة

الجنوب إىل مسافرة إنني لها قلت حني البارزة املرصية الكاتبة صديقتي اندهشْت
عىل الكبرية الفيال حيث الشمايل الساحل إىل للسفر حقائبها تعد هي كانت األفريقي،
تكن لم الرطوبة، زيادة مع أغسطس شهر يف يُطاق ال القاهرة يف الحر إن مارينا. بحرية
األرض أن تعرف التاريخ) أو الجغرافيا يف الدكتوراه درجة عىل (الحاصلة البارزة الكاتبة
تدور الذي املدار وأن القدماء، اآللهة بعض اعتقد كما العكس، وليس الشمس حول تدور
مرص أرض فوق حامية رأسية الشمس تكون وحني مائل، بيضاوي شكل له األرض فيه
أو األم حنان حانية مائلة األفريقي الجنوب فوق تصبح فإنها أغسطس، شهر خالل
لطالب تُدرِّس التي البارزة الكاتبة لصديقتي قلت الحديثة. األبوة معنى يفهم الذي األب
وليس األفريقي الجنوب يف الشتاء شهر هو «أغسطس التاريخ: أو الجغرافيا الجامعة
الواحدة؟» القارة فوق السنة فصول تنقلب «أهكذا وقالت: الكاتبة اندهشت الصيف.»

زيمبابوي يف يُعَقد الذي الدويل الكتاب معرض لحضور جاءتني قد الدعوة كانت
صديقتي تكن لم وأغسطس، يوليو وهما الشتاء، يف الشهور أجمل خالل عام كلَّ
وأنها زيمبابوي، عاصمة هي «هاراري» أن تعرف املعروفة) والكاتبة الجامعية (األستاذة
بطرف هاراري كلمة نطقت جوهانسربج. مدينة شمال األفريقي الجنوب أقىص يف تقع
وقالت: القديمة)، الفرنسية املرصية األرستقراطية بنات (مثل غني إىل الراء وقلب لسانها،
والعرشين، الواحد القرن يف العالم خريطة يف وجود ألفريقيا يكون لن عزيزتي «يا
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انتفضْت مرص؟» عن «وماذا لها: قلت األهلية.» والحروب واملرض الجهل يف تغرق إنها
الرشق يف مرص عزيزتي! يا أفريقيا يف ليست مرص تانية! حاجة مرص «أل! وصاحْت:

املتوسط!» األبيض البحر وحوض األوسط
صديقتي أن إال الخريطة!» إىل انظري أفريقيا، شمال يف أفريقيا، يف «مرص لها: قلت
والحقيقة، والواقع بالجغرافيا االعرتاف تريد تكن لم الجامعية واألستاذة البارزة الكاتبة

األفريقية. البالد من ليست مرص تقول: وظلت
رائحة النيل منابع إىل تجذبني العضوية، بالعالقة تكون ما أشبه بأفريقيا عالقتي
بحرية شواطئ أحد عىل أوغندة أدغال قلب يف أمي ولدتني كأنما والزرع، واملاء األرض
االقتصادية اللجنة يف املتحدة باألمم اشتغلت حني أفريقيا قلب يف عشت وقد فيكتوريا،
البالد جميع يف أسافر أن العمل واقتىض أبابا، أديس مقري وكان ١٩٧٩م، عام ألفريقيا
آخر أفريقي بلد إىل أفريقي بلد من االنتقال وكان وجنوبًا، وشماًال وغربًا رشًقا األفريقية
أو السنغال إىل أبابا أديس من أصل ولكي األوروبية، العواصم بإحدى يمر وأن بد ال
املتوسط األبيض البحر أجتاز ثُمَّ القاهرة، إىل شماًال أطري أن بد ال العاج وساحل النيجر
زيمبابوي يف هراري إىل أو السنغال يف داكار إىل الطائرة أركب باريس ومن باريس، إىل
إىل القاهرة من مبارشًة نطري أصبحنا — للطريان مرص وبفضل — اليوم لكن غريها، أو

أوروبا. عىل املرور دون هاراري
بعد ١٩٨٥م، يوليو شهر يف كان زيمبابوي عاصمة هاراري إىل سافرت مرة أول
األفريقيات الكاتبات من مجموعة ُكنَّا نريوبي، يف ُعِقَد الذي للمرأة الدويل املؤتمر انتهاء
األفريقيات، للكاتبات جمعية مًعا نؤسس أن قررنا وشاعرة، وأديبة كاتبة الثالثني عن تزيد
هاراري، إىل نريوبي من مًعا وسافرنا األول، اللقاء مقر لتكون هاراري مدينة اختيار وتم
قاعة يف جلسنا القديمات) األفريقيات اإللهات إحدى (باسم موتابا» «مونو فندق ويف
عرش أربعة اليوم هذا عىل مىض وقد األفريقيات. الكاتبات جمعية إنشاء وأعلنَّا «إندابا»،
واألسماء الوجوه وربما ذاته، والفندق ذاتها القاعة يف أخرى مرة أنفسنا وجدنا وحني عاًما،
ومايل وغانا وبوتسوانا وناميبيا الكامريون من الكاتبات الشابات بعض علينا زاد ذاتها،
وبحثنا كاتبة، خمسني من أكثر عددنا بلغ وغريها، والصومال وأوغندة وزامبيا وتنزانيا

راحت؟! أين أثًرا، لها نجد فلم ١٩٨٥م عام أقمناها التي القديمة الجمعية عن
وتبعثرنا نوال يا تفرقنا «لقد أودو»: أتا «آما واسمها غانا، من األفريقية الكاتبة قالت
يف الدكتاتورية الحكومات من هربًا وكندا؛ أسرتاليا إىل الشمالية أمريكا من القارات يف
كانت التي األفريقيات الشهريات الكاتبات إحدى أودو»، أتا «آما إنها األفريقية»، بالدنا
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حيث الشمالية أمريكا إىل الرحيل إىل اضُطرَّت الحكم وبانقالب غانا، يف للثقافة وزيرة
كينيا من األفريقية الكاتبة وأيًضا نيويورك. بوالية جامعٍة يف زائرة أستاذة أصبحت
خارج عمل عن وبحثت كينيا، يف االضطهاد من هربت التي موجو»، «ميشريي واسمها
املتحدة. بالواليات سرياكيوس جامعة يف الحال بها استقر ثُمَّ وأسرتاليا، كندا يف وطنها
العنرصية األبارثايد حكومة من هربت التي أفريقيا جنوب من ماجونا» «سينديو والكاتبة
يف املبدعات األديبات من الكثريات وغريهن جنيف. يف املتحدة باألمم وظيفة عىل وحصلت
العالم، بالد إىل وهاجرن أوطانهن، يف االضطهاد براثن من حياتهن أنقذن الالئي أفريقيا
عالم، يف بارزة مكانة أو عاملية شهرة وحققن العملية، أو األدبية كفاءتهن أثبتَْن حيث

حكامهن. بعض بها يحَظ لم
جمعيتنا تأسيس نعيد ال «ملاذا ماجونا: وسينديو موجو ومشريي أودو أتا آلما قلت
منذ فيها جلسنا التي ذاتها القاعة يف جلسنا وفعًال األفريقيات؟» للكاتبات القديمة
التأسيس يف املشاركات عدد األفريقيات، الكاتبات جمعية قيام وأعلنَّا عاًما عرش أربعة

١٩٩٩م. أغسطس ٢ والتاريخ كاتبة، وستون خمس الجديد
أو املغرب من كاتبة أجد فلم الشمالية، أفريقيا من كاتبات عن أبحث حويل تلفتُّ

أنا. إال هناك يكن لم مرص ومن الجزائر، أو ليبيا أو تونس
أن «املشكلة موجو: ميشريي وقالت األفريقي؟!» الشمال يف الكاتبات «أين وقلت:
إىل أعمالهن تُرتَجم من منهم ا جدٍّ وقليل العربية، باللغة يكتبن أفريقيا شمال يف الكاتبات

الفرنسية.» أو اإلنجليزية
إحدى يف بحثًا قدََّمت قد زيمبابوي) (من داجاريمبو» تيس «تيس الكاتبة كانت
الكاتبات معظم إن األفريقيات»، الكاتبات بني التواصل يف اللغة «مشكلة عن الندوات
يكتبن الالئي ا أمَّ الفرنسية، أو اإلنجليزية باللغة يكتبن عامليٍّا يَشتَِهرن الالئي أفريقيا من
القديم االستعمار آثار بعض العالم؛ خريطة فوق لهن مكان فال املحلية األفريقية باللغات

والجديد.
هو: األفريقيات الكاتبات لجمعية وضعناها التي األهداف من هدف أول كان لهذا

العاملية. اللغات إىل املحلية اللغات من الكاتبات أعمال ترجمة عىل العمل (١)
بالدها، أهل عن الكاتبة تنعزل ال حتى املحلية باللغة الكتابة عىل الكاتبات تشجيع (٢)

تشاء. ملن ذلك بعد الرتجمة يمكن املحلية باللغات الكتابة بعد ومن
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وليس األفريقية األرض عىل األفريقيات الكاتبات بني املشرتكة األدبية الندوات عقد (٣)
وأمريكا. أوروبا يف

النقاد يتجاهلها والتي األفريقيات الكاتبات تنتجها التي األدبية األعمال مناقشة (٤)
الرجال.

الذاتية سريتي ناقشت زيمبابوي يف ٩٩ الدويل الكتاب معرض يف الندوات إحدى
حني ُدهشت وقد إيزيس»، «ابنة بعنوان اإلنجليزية إىل تُرجمت التي حياتي» «أوراقي
األفريقية القارة يف النقاد معظم من األدبي االهتمام نالت قد الذاتية السرية هذه أن علمت
العربية باللغة صدرت أنها رغم مرص، يف النقاد األصدقاء إال واألمريكية) (واألوروبية
املستقبل دار عن املايض العام منها الثاني الجزء وصدر الهالل، دار عن سنوات ٣ منذ
املرصيات الكاتبات جمعية إن بل القليل، النادر إال بلدنا يف بها يهتم لم ذلك مع العربي،
خرب «يا بها: املسئوالت إحدى وقالت الذاتية، السرية هذه ملناقشة أدبية ندوة عقد رفضت

خطرية!» ذاتية سرية دي إسود!
للكاتبات جمعية إنشاء فكرة يل طرأت ١٩٦٩م)، عام (وبالضبط عاًما ثالثني منذ
بوزارة الجمعية تسجيل وبدأنا الكاتبات، الصديقات بعض عىل الفكرة عرضُت املرصيات،
عهد يف السياسة انقالب أن إال الجمعية، ُولدت وفعًال ١٩٧٠م، عام االجتماعية الشئون
تستأنف ولم عاًما، عرشين من ألكثر الجمعية هذه نشاط تجميد إىل أدى قد السادات

األخرية. السنني يف إال عملها
وأستمع زيمبابوي، يف الدويل الكتاب معرض ندوة يف أشارك وأنا التاريخ هذا تذكرت
الدويل الكتاب معرض أن أيًضا تذكرت الذاتية، سريتي يناقشون العالم يف النقاد كبار إىل
من كتاب أيِّ ملناقشة واحدة ندوة يعقد لم الشتاء) بداية يف عام (كل بالقاهرة يُعَقد الذي
ندوة عقد رفض وقد مؤلفاتي، من غريها أو الذاتية سريتي عن شيئًا يَسمع ولم كتبي،
إقامة عن املسئولني أحد وقال والشابات، الشباب من الكتاب معرض لرواد فيها أتحدث

خطرية! كاتبة دي السعداوي؟! لنوال ندوة إسود، خرب يا املعرض:
يف تجمعوا الذين املدارس أطفال هم العام هذا هاراري مدينة يف شهدت ما أجمل
طفلة صعدت املرسح خشبة فوق ١٩٩٩م، أغسطس ٣ يوم األفريقي «شيباوو» مرسح
اللغة إىل املرتجم كتبي أحد من الفقرات بعض تقرأ وراحت عمرها، من عرش الثانية يف
مرسحيات يقدمون وراحوا واألوالد، البنات من األطفال بعض شاركها ثُمَّ اإلنجليزية،

رواياتي. بعض ومنها األفريقيات، األديبات روايات من مأخوذة قصرية
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وقفت وطفلة، طفل من أكثر تضم التي الفسيحة القاعة مأل الذي التصفيق وسط
أمامي أرى وألني أفريقية، أرض فوق يقع ألنه حياتي؛ أيام أجمل من يوم «هذا وقلت:
عىل قريتي يف بطفولتي وتذكرني بالفرح، تلمع عيونها البرشة، سمراء نرضة وجوًها

النيل.» ضفاف
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األجرة أن أعرف كنت … الجيزة إىل «تاكيس» ألركب الشارع يف يوم ذات سيارتي توقفت
الركوب. رفضت جنيهات، عرشة يأخذ أن أراد التاكيس صاحب أن إال جنيهات، خمسة
الخمسة الجنيهات ناولته حني تشائني. ما ادفعي السائق: يل قال آخر، تاكيس وجاء
غليظ كان الذي السائق مع الجدل يف وقتًا ضيَّعت جنيهات. ثمانية أريد وقال: رفض
طاقة وال وقت عندي يكن لم بالغضب، أصابني مما الئقة؛ غري لغة يستخدم الصوت
امرأة كوني يستغل أنه أعلم كنت الثمانية، الجنيهات فأعطيته الجدل ألواصل نفسية
التاكسيات؛ سائقي مع الشارع يف أهدرها أن أريد ال أثمن، وكرامتي ثمني ووقتي مثقفة
يومي أن إال فقط، جنيهات ثالثة املبلغ هذا أن رغم يستحقه. ال مبلغ عىل مني حصل لهذا
ودفاعي ثقافتي رغم يستغلني السائق هذا تركت «كيف عيلَّ: يلحُّ ظل وسؤال تعكر، كله
االستغالل أن أعرف كنت حقي، عن تنازلت ألني نفيس من تضايقُت العدل؟!» عن الدائم

جماعة. أو فرًدا كان سواء حقوقه، عن اإلنسان يتنازل أن دون يحدث أن يمكن ال

االستبداد نحو خطوة (1)

تتنازل التي املرأة الدولة، يف الظالم املستبد الحاكم يخلق حقوقه عن يتنازل الذي الشعب
تخلق حقها عن تتنازل التي الراكبة األرسة، يف الظالم املستبد الزوج تخلق حقوقها عن

املدينة. شوارع يف الظالم املستبد التاكيس صاحب
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جامعة يف أحرضاجتماًعا كنت رأيس، يف تزاحمت التي األفكار هذه بسبب اليوم تعكَّر
أو اإلنسان إن أقول بأن الحديث أبدأ ووجدتني الديمقراطية، عن فيه أتحدث القاهرة

الديمقراطية. يعيش أن يمكن ال الحرية يف حقه عن يتنازل الذي الشعب
ويف العمل، مكان ويف الشارع، ويف البيت، يف الحياة، يف يومي سلوك الديمقراطية ألن
التاكيس، صاحب وبني بيني حدث ما وحكيت مكان، وكل الربملان ويف السيايس، الحزب
يتنازلون أنهم وكيف الشخصية، تجاِربهم يحكون ورجاًال نساءً جميًعا الحارضون وبدأ
ال التي وأعمالهم مواعيدهم إىل يهرولوا أن أجل من لحظة وكل يوم كل حقوقهم عن

التأجيل. تحتمل
خمسة من أكثر أدفع ولن حقي عن أتنازل أال قررت بيتي إىل العودة طريق يف
متحمسة وكنت السري، بدأت وفعًال القدمني، عىل سريًا العودة إىل اضُطِررت وإن جنيهات
من بشحنة الحماس مع الحركة وأصابتني التاكسيات، ألصحاب املتحدية الحركة لهذه
وحدائق الجيزة بني املسافة أن إال منعًشا، مايو وهواء مرشقة الشمس وكانت السعادة،
التي حياتي يف األوىل املرة كانت «املرتو»، محطة رأيت وفجأة طويلة، أمامي بدت شربا
وركبت العالم، يف املرتو محطات من الكثري رأيت لقد القاهرة، يف مرتو محطة فيها أرى
وقلت لحظة توقفت واملدن. العواصم معظم يف األنفاق) (داخل األرض تحت القطارات
منذ القاهرة شوارع يحفرون العمال أرى كنت األرض؟! تحت املرتو أركب ال وملاذا لنفيس:
«مرتو أو األرض تحت قطارات بها يكون سوف القاهرة مدينة أن عن وأسمع سنوات،

األنفاق».

هواجسمرشوعة (2)

مدينة يف األنفاق مرتو أركب فلن حدث وإن يحدث، سوف هذا أن أصدق أن يل يكن لم
أو يتوقف فسوف سار وإن يسري، لن املرتو هذا أن الفكرة عيلَّ سيطرت ملاذا القاهرة!
يف شقتي إىل يأخذني الذي املصعد ومنها املدينة، يف األشياء كل تتعطل مثلما يتعطل
يف أموت كدت حيث املصعد بي توقف وكم والعرشين، السادس الدور يف الجديدة العمارة
مرتو أن تصورت دوًرا. وعرشين ستة القدمني عىل الصعود عىل وتدربت األيام، من يوم
قد بل لحظة، أي يف التيار ينقطع وقد الكهربية، املصاعد من حاًال أحسن يكون لن األنفاق
أو األرض، تحت إىل املجاري مياه تترسب أو حريق، يحدث أو القطار، فوق النفق يسقط
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قطارات حوادث من وكم اآلخر، بالقطار يصطدم بقطار فإذا شيئًا وينىس أحدهم يهمل
األرض؟! تحت بال فما األرض، فوق

طويًال، شربا إىل الجيزة من الطريق وبدا حرارتها، تشتد بدأت قد الشمس أن إال
األنفاق. مرتو إىل وهبطت شجاعتي وجمعت

املدن أجمل يف أصبحت كأنما حضارية»، «صدمة ى يَُسمَّ أن يمكن ما أصابتني
هي أبًدا ليست السويد، أو سويرسا يف مدينة هي ربما للشعب، احرتاًما وأكثرها وأنظفها
األمكنة أقذر من األرضومحطاتها تحت القطارات أصبحت حيث لندن أو نيويورك مدينة
بقطار اصطدم لندن يف وقطاًرا نيويورك، يف بي احرتق قطاًرا أن أذكر خطورة، وأكثرها
بوليس حضور لوال األرض تحت اآلالف مع أختنق كدت حتى الحريق واشتعل آخر،

واإلسعاف. النجدة
األنفاق، مرتو محطة داخل أنني تذكرت لكني مرص، خارج أصبحت أنني تصورت
حيث إىل ترشدني التي والعالمات األسهم إىل أتطلع النظيف الرصيف عىل واقفة وأنني

أذهب.
الرصيف فوق رأيت شربا، إىل مبارشًة يذهب الجيزة خط أن حظي حسن من
الخضار، َسبَت يحملن منازل وخادمات وفالحات والطالبات، الجامعة طلبة من زحاًما
أساتذة بعض رأيت الوسطى، وفوق الوسطى الطبقة ومن فقراء بيوت، وربات وموظفني
والنقاب، والحجاب بالطَُّرح ونساء العليا، الطبقة من األنيقات السيدات بعض الجامعة،
الرصيف فوق واقفة املرصي الشعب طبقات كل … العمل ومالبس بالجالليب ورجاًال
اإلنجليزية، باللغة يتحدث مرصي تليفزيون جهاز رأيت رأيس فوق القطار، تنتظر الطويل
القطار جاء واملرصيات؟! املرصيني من الركاب جميع أن مع اإلنجليزية ملاذا اندهشت،
تتطلع الشباب عيون بأوروبا، ذكَّرني جميل منظم طابور يف الناس وصعد الناس وهبط
فتصورت والزهو الفرح مألها التي عيوني هي ربما أو وزهو، بفرح والقطار املحطة إىل
رغم تقرأ وراحت كتابًا فتحت الطالبات إحدى أن يشء أجمل عيوني. مثل العيون كل أن
حني أوروبا يف بالناس أُعجب كنت كم تذكرت مقعد، يف جالسة وليست واقفة كانت أنها
الوجوه لهذه والحب بالفرح يخفق قلبي الوقت. يضيعون وال القطارات يف يقرءون أراهم
الفرح أن إال عيوني، بلون السوداء العيون برشتي، بلون السمراء البرشة الحميمة، املرصية

املزمن. الهوان أو القديم الحزن وليس يملؤها والفخر
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واحدة امرأة (3)

القطار يحملني وأمريكا، أوروبا يف القطارات بها تنطلق التي بالرسعة القطار انطلق
املتعاقبة املحطات جدران إىل سعادة يف أتطلع وأنا دقائق، يف شربا إىل الرسعة َجناح عىل
أسماء كلها بدت التي املحطات أسماء بعض إال مفِرًحا يبدو يشء وكل الجديدة، النظيفة
ملكوها كما الرجال الحكام يملكها األرض تحت القاهرة مدينة كأنما مرص، حكموا رجال

مرص؟! لحكام الفراعنة منذ املوروث التقديس هذا ما … األرض فوق
من بالدنا حرر التاريخ يف حاكم باسم واحدة محطة هناك تكون أن يمكن كان
الذي هذا مع حرر الذي هذا الحكام، كل أسماء نضع أن لكن مثًال، األجنبي االحتالل
حاكم كل ليس أن تماًما يدرك الذي املرصي الشعب ملشاعر فعًال مؤلم فهذا يحرر، لم

األرض؟! فوق املحطات تكفي أال األرض، تحت محطة يمتلك أن يستحق
وا غريَّ الذين الكبار الفالسفة أو األدباء أو العلماء كبار أسماء أقرأ كنت أوروبا يف
بالطبع، رجال أغلبهم وجماًال. وحريًة وعدًال إنسانيًة أكثر ليصبح البرشي الفكر مسار
تحت القاهرة مدينة أن إال املرموقات، األديبات أو الفيلسوفات النساء أسماء من ا جدٍّ وقليل
ترييزا». «سانت اسم إال املحطات! إحدى فوق واحدة مرصية امرأة اسم أقرأ لم األرض

اسمها يوضع أن تستحق الحديث أو القديم مرص تاريخ يف واحدة امرأة توجد أال
أمثال بالدهن تحرير يف املشاركات بنسائها أوروبا تفخر وكم املحطات؟! إحدى فوق
أو املاضية؟! القرون خالل بالدنا تحرير يف شاركت واحدة مرص يف توجد أال دارك! جان

والعلم؟! واألدب الفكر يف شاركت
الشكل بهذا األرض تحت إىل األرض فوق من الطبقي الذكوري العالم ينتقل وهل
تحت أنفاسنا عىل يركبون السلطة وأصحاب فقط بالذكور مسكونة بالدنا كأنما املؤلم؟!

أيًضا! األرض

السوداء النقط (4)

املحطة ناظر إىل ذهبت الشارع إىل أصعد أن قبل بيتي، من القريبة شربا محطة يف هبطت
القطارات. لخطوط خريطة ألطلب

يمكن العالم مدن كل ويف خريطة، دون األرض تحت طريقه يعرف أن ألحد يمكن ال
التذاكر. شباك من الخريطة هذه عىل الحصول
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خرائط، بها ليس التذاكر شبابيك وأن خريطة، لديه ليس املحطة ناظر بأن فوجئت
داخل القادمة رحالتي يف بها أسرتشد خريطة دون بيتي إىل أعود أن يل يكن لم ملاذا؟
استطاع ا، جدٍّ مهمة كاتبة إنني قلت أن وبعد تقريبًا، ساعة نصف بعد األنفاق. مرتو
المع مصقول ورق فوق باأللوان مطبوعة إنها خريطة، عىل يل يحصل أن املحطة ناظر
عادي ورق عىل تُطبَع العالم بالد أغنى يف األنفاق مرتو خريطة ألن كثريًا؛ اندهشت ثمني.

ثمن. دون الناس متناول يف لتكون
إال الخريطة هذه نعطي ال نحن قال: … أدهشني ما يل فقال املحطة ناظر سألت
«مرتو املرشوع هذا له: قلت جميًال. براًقا مظهرها يكون أن بد ال ولذلك األجانب؛ للسياح
املرصيني من والراكبات الركاب جميع األجانب، للسياح وليس املرصي للشعب األنفاق»

لألجانب؟ فقط الخريطة تُطبَع فكيف واملرصيات،
اإلنجليزية؟! باللغة األرصفة عىل التليفزيون يف اإلذاعة تكون وكيف

عارف! مش وِهللا وقال: برقة الناظر ابتسم
اململوء األبيض القلب فوق السوداء النقط مثل األشياء، جمال تفسد قد صغرية أشياء
من والنقد الكتابة طريق عن تعاَلج أن يمكن التي القليلة السلبيات هذه قاومُت بالفرح.
األرض فوق املواصالت عبودية من يحرره جديد، بمرشوع املرصي الشعب يفرح أن أجل

التاكسيات. ومنها
(نصف قرًشا خمسني دفعت التاكيس لصاحب جنيهات ثمانية أدفع أن من وبدًال

شربا. يف بيتي إىل الجيزة من التذكرة ثمن فقط) جنيه
ركوب وقررت حياتي، من التاكسيات أصحاب وأخرجت الجراج، سيارتي أدخلت

يوم. كل األرض تحت املرتو
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نصفقرن ذكرىمرور يف
اإلنسان العامليحلقوق اإلعالن عىل

الحياة1 حق

يف اإلنسان، لحقوق العاملي اإلعالن صدر حني الثانوية املدرسة يف صغرية تلميذة كنت
لم مدرستي، يف اإلعالن هذا عن شيئًا أسمع لم باريس، بمدينة ١٩٤٨م ديسمرب ١٠
القاهرة من الصادرة الصحف كتبت ربما عنه، املدرسات أو املدرسني من أحد ثنا يُحدِّ
مدينة يف للبنات داخلية مدرسة وهي املدرسة، يف الصحف نقرأ نكن لم أننا إال عنه، شيئًا
الصحراء عىل أطل كنت النوم عنرب نافذة ومن «حلوان». اسمها القاهرة جنوب صغرية
الليل يف تبدو العسكرية، اإلنجليز ثكنات كانت األخرى الناحية ومن الرمال، من وتالل
عىل وتستقر واألرض، السماء تفحص الضوء، كشافات منها تنطلق السوداء، كاألشباح
وراء منها ونختفي القضبان، وراء السجينات مثل النافذة يف الواقفات البنات نحن وجوهنا
ة األِرسَّ تحت اختبأنا وإن النوافذ، يف الفتحات أو الشقوق من إلينا تنفذ أنها إال الشيش،
غزل وكلمات الساخرة وضحكاتهم العالية اإلنجليز العساكر أصوات ومعها إلينا ترسي
الطريقة من املعنى، قبيحة نابية كلمات أنها ندرك أننا إال نفهمها، ال اإلنجليزية باللغة

١٩٩٧م. ديسمرب يف القاهرة، 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

الصغرية حلوان مدينة يف الليل سكون تهتك الفجة الخشنة وقهقهاتهم بها ينطقونها التي
النيل. نهر حتى الرمال من كبحر املمدودة الصحراء حضن يف الراقدة

امرأًة، أو رجًال اإلنسان هذا كان سواء اإلنسان، حقوق عن املدرسة يف أحد ثنا يُحدِّ لم
كانت الفصول إىل ندخل أن قبل الصباح طابور ويف تلميذًة، أو تلميذًا أو طفًال أو شابٍّا
ضابطات أو وكيالتها خلفها من العضالت، منقبض غاضب بوجه علينا تمر الناظرة
منهم كل وجه فوق حديدية، بكعوب األرض فوق يدبُّون اإلنجليز، العساكر مثل الداخلية
حادة طويلة مسطرة منهم كل يد يف الناظرة، وجه فوق التي تلك من أكرب تكشرية

الخوف. من نرتعد الطابور يف واقفات ونحن أصابعنا فوق فجأة تهبط قد كالسيف،
املدرسة يف بها، أطالب أن يمكن «حقوق» ويل «إنسان» أنني أعرف لم طفولتي يف
املدرسني نسمع الفصل يف الوطن»، امللك، «هللا، يوم: كل الصباح طابور يف نغنِّي ُكنَّا
وامللك هللا سبيل يف املوت وإن والوطن، وامللك هلل واجبة الطاعة إن يقولون واملدرسات
العال. السماوات يف الخلد جنة إىل والدخول العظيم املجد هو وإنما موتًا ليس والوطن
بوجهها بدت الناظرة، أو الرئيسة من خاصًة املدرسة، يف نسمعه ما كل نصدق ُكنَّا بالطبع
كلمة مجرد فاهلل نراهم، نكن لم الثالثة هؤالء والوطن، وامللك هللا مندوبة وكأنها الصارم
يف املنشورة الصور يف إال نراه ال وامللك كلمة، مجرد أيًضا والوطن نقرؤها، أو نسمعها
وراء من العينني جاحظة امرأة شكل عىل أمامنا تتجسد كانت الناظرة لكن الصحف،

املسطرة. شكل لها طويلة بعًصا تُمسك قوية أصابعها سميكة، ويد زجاجية نظارة
هذا يف األطفال مثل املدرسة فناء يف واللعب الجري نحب البنات وصديقاتي كنت
أو الرق أو الطبلة أو البيانو أو العود عىل والعزف والرقص، الغناء أيًضا نحب ُكنَّا العمر،
الهوايات هذه نمارس نكن لم والحديثة. القديمة املوسيقية اآلالت من غريها أو الكمنجة
تمنع صارمة كانت الناظرة أوامر أن إال الدراسة، بعد الفراغ أوقات يف أو اإلجازات يف إال

البنات. ألخالق مفسدة إنها وتقول الهوايات هذه كل
القرية، تشبه الصغرية املدينة يف أرستي مع أقضيها كنت الطويلة الصيفية اإلجازة
الشارع إىل يخرجن أن املراهقات للبنات مسموًحا يكن لم الدلتا، وسط يف منوف، اسمها
وهو — «طلعت» أخي كان الصبيان. األوالد مثل الدراجة يركبن أو ليلعبن الحقول أو
الشارع إىل بالخروج ويستمتع الصيفية، اإلجازة طوال يلعب — واحد بعام يكربني
أمي: وسألت املرسح. أو السينما دار يف أصدقائه مع والسهر الدراجة وركوب والحقول
وأقيض منها أُحرم أنا بينما املدرسة يف راسب أنه رغم الحقوق بهذه أخي يستمتع ملاذا
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«ألنه هو: الوحيد أمي رد وكان بامتياز؟ املدرسة يف ناجحة أنني رغم املطبخ يف اإلجازة
عليه وأضاف أمي، لرد مشابًها رده وكان نفسه، السؤال أبي وسألُت بنت.» وأنِت ولد
بالطاعة يقتنع يكن لم عقيل أن إال مناقشة. دون الطاعة وعليِك هللا، أمر هو هذا قائًال:
الدراسية السنة طوال املدرسة يف أجتهد فكيف عادًال، ليس األمر كان إذا خاصًة العمياء،
يف ويلعب املدرسة يف يلعب فهو أخي ا أمَّ البيت، وتنظيف املطبخ يف اإلجازة يف أعمل ثُمَّ
الصحن يغسل وال غرفته ينظف وال رسيره يرتب ال بل مثيل، البيت يف يعمل وال اإلجازة

بالظلم؟! هللا يأمر أن يمكن هل منه! بدًال األعمال هذه بكل أنا وأقوم فيه، أكل الذي
إن أبي وقال عيلَّ. يرد لم هللا أن إال إليه، وصلواتي أحالمي يف السؤال هذا هللا سألُت
حتى هللا يتحدث َمْن بلسان أبي: وسألت جسد، له وليس أذن له وليس لسان له ليس هللا

البرش؟ نحن نسمعه
األمر. وأويل والرسل األنبياء بلسان هللا يتحدث أبي: وقال

بني الصلة وعرفت التلميذات، أمور أولياء اآلباء، هم األمر أويل أن عرفت املدرسة ويف
املدرسة، يف الناظرة تتحدث مثلما البيت، يف هللا بلسان يتحدث الذي هو أبي فإن وأبي، هللا
امللك عصيان يعني كله وهذا الناظرة، عصيان يعني هللا، عصيان يعني األب عصيان وأن

والوطن.
كلية يف طالبة وأصبحت الثانوية، املدرسة من وتخرجت الرشد سن بلغت أن بعد
املدرسة يف األرض، وفوق السماء يف القوى هذه بني التاريخية العالقة أفهم بدأت الطب،

الوطن. أو البيت أو
عنه ورثُت فقد والتوراة)، واإلنجيل (القرآن الثالثة هللا بكتب يؤمن مسلم أبي وألن
يتعلق فيما خاصًة بينها، الكبري للتشابه وُدهشت الثالثة، هللا كتب وقرأت اإليمان، هذا
األديان يف الرجل حقوق من أقل املرأة حقوق أن واكتشفت والرجال، النساء بحقوق
القرآن، كتاب ومن اإلنجيل كتاب من للنساء منه ظلًما أشد التوراة كتاب أن إال الثالثة،
يعني يوًما، ٦٤ تكون أنثى تلد التي األم» «دم نجاسة إن تقول التوراة يف آية هناك مثًال
أن عىل التوراة آيات وتؤكد فقط، يوًما ٣٢ وهي الذكر، تلد التي األم» «دم نجاسة ضعف
هللا. حرَّمها التي املعرفة شجرة من وأكل الكربى الخطيئة اقرتف من أول هي حواء أمنا
آدم إن تقول فاآلية الظلم؛ هذا كل حواء يظلم لم «القرآن» الثالث كتابه يف هللا أن إال
وال اسم، بال القرآن يف والشجرة الشجرة، من وأكال إبليس الشيطان أَزلَّهما كالهما وحواء
اإلدانة ه يوجِّ لم القرآن يف هللا أن كما أخرى، شجرة أو املعرفة شجرة كانت إن نعرف
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وهي البقرة سورة من ٣٧ اآلية يف ا أمَّ أيًضا. آدم شمل بل وحَدها لحواء الخطيئة أو
القرآن يف ﴿َعَليِْه﴾ كلمة َعَليِْه﴾، َفتَاَب َكِلَماٍت َربِِّه ِمْن آَدُم ى ﴿َفتََلقَّ التوبة؛ أو الغفران آية
من كانت التوبة نفهم هكذا بالعصيان، السابقة اآلية جاءت كما املثنى وليس باملفرد
من كلمات تتلقَّ لم فهي التوبة، من ُحرمت فقد حواء ا أمَّ وحده، أي باملفرد، آدم نصيب
﴿َفأََزلَُّهَما السابقة اآلية يف كما باملثنى وليس القرآن يف باملفرد جاءت ى﴾ ﴿تََلقَّ كلمة ربها،

الشيَْطاُن﴾.
للمرأة أليس اإلثم؟ يف مًعا اشرتكا أنهما رغم لحواء يغفر ولم آلدم هللا غفر ملاذا

اإلنسان؟! ليست واملرأة اإلنسان هو الرجل أن أم الرجل؟ مثل اإلنسان حقوق
صدمة وأصابتني اإلنسان، لحقوق العاملي اإلعالن مرة ألول قرأُت ١٩٥٦م عام يف
كنت ١٩٥٦م ديسمرب يف الثالثة. هللا كتب مرة ألول قرأت حني طفولتي يف الصدمة تشبه
السالح عىل تدربت قد كنت النيل، بدلتا طحلة بقرية الصحية الوحدة يف ناشئة طبيبة
ُرضبت التي بورسعيد مدينة أو الوطن عن والدفاع الحرب يف ألتطوع القرية معسكر يف
األول الوطني الواجب وأصبح واحد، آٍن يف واإلرسائيلية والفرنسية اإلنجليزية بالقنابل
(اشرتكت رباعي عدوان أنه بعد فيما اتضح الذي الثالثي، العدوان هذا من النيل هو
يف أتصور كنت ُمعَلن)، غري أو مبارش غري نحو عىل أيًضا األمريكية املتحدة الواليات فيه
يحرِّم سوف اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن يف األول البند أن الشباب أول من العمر هذا
عىل الكبرية الدول من مجموعة اعتداء أو بالقنابل، صغرى دولة عىل كربى دولة اعتداء
البند أن أتصور وكنت حديثًا. تسليًحا مسلًَّحا جيًشا تملك ال أفريقيا يف صغرية دولة
يف بلد ألي العسكري االحتالل يُحرِّم ما بمثل االقتصادي االستعمار يُحرِّم سوف الثاني
عام عسكريٍّا مرص احتلت قد العظمى بريطانيا أن الطفولة منذ أعرف وكنت العالم.
الشعب مصالح وضد بريطانيا لحساب للقطن مزرعة إىل مرص حوَّلت وأنها ١٨٨٢م،
تغنِّي الفقرية الفالحة جدتي أسمع الطفولة منذ وكنت الفقراء، الفالحني خاصًة املرصي،
الثالث البند أن أتصور وكنت اإلنجليز.» تاخد ُكبَّة عزيز، يا عزيز «يا القرية: نساء مع
بني عامليٍّا تحكم التي املزدوجة املقاييس يُحرِّم سوف اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن من
األرسة داخل عائليٍّا تحكم والتي الواحدة، الدولة داخل محليٍّا تحكم والتي املختلفة، الدول

الصغرية.
البرش بني املساواة عن ا عامٍّ كالًما قرأت اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن مقدمة يف
هذا أن إال إلخ، … الدين أو الجنسية أو الجنس أو العرق أو اللون عن النظر برصف
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مثل ا عامٍّ ُمرَسًال كالًما وجاء محددة، واضحة وحقوق بنود إىل يُرتَجم لم العام الكالم
الحكومية. الدساتري أو الدينية الكتب يف اآليات

تستخدم ذكورية اإلعالن لغة أن إال واملرأة، الرجل بني املساواة يؤكد الذي النص رغم
األرسة أن يؤكد واضح نص وهناك فقط. الرجل هو اإلنسان كأنما باملذكر اإلنسان كلمة
املجتمع بواسطة حمايتها من بد وال املجتمع، عليها يقوم التي األساسية الوحدة هي
الرجال يسيطر حيث العالم، يف السائدة األبوية األرسة تعني األرسة كلمة أن إال والدولة،
بد وال كالرجل إنسان أنها وأولها األساسية اإلنسان حقوق من تُحَرم وحيث النساء، عىل

األرسة. داخل نفسها الحقوق لها يكون أن
املسلوبة اإلنسانية حقوقي يل يردُّ يشء أيَّ اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن يف أجد ولم

واألمومة. الزواج يف األوىل تجِربتي عشت قد ١٩٥٦م عام نهاية يف وكنت وأم، كزوجة
يكفي ذكر، أنه ملجرد «األب» بها يتمتع كثرية حقوق من محرومة «األم» أن أدركت
الزوج يتمتع األم، جنسية عىل الحصول لهم يحق وال األم، اسم يحملون ال األطفال أن
معينة، سن بعد األطفال حضانة وحق امرأة، من بأكثر الزواج وحق املطَلق الطالق بحق
وإن أطفالها عىل الوالية لألم يحق وال أمهم، طالق بعد األطفال هؤالء عىل الوالية وحق
عىل والوصاية الوالية حق للزوج إن بل فقط، للذكور والوالية أنثى، ألنها أبوهم مات

إذنها. بدون يسافر أنه مع بإذنه إال تسافر فال زوجته
عىل حصلت لقد األول، الزوج من طالقي بعد مرص يف القانون هذا من عانيت لقد
ويف أبيها، حق من فتصبح القانونية السن تبلغ حتى وحضانتها طفلتي عىل الوصاية حق
اختيارها وتم الثانوية، املدرسة يف وكانت عرش، الخامسة سن ابنتي بلغت ١٩٧١م عام
ابنتي أن إال بالبنات، الخاصة املباريات إحدى يف الجزائر إىل للسفر التنس فريق ضمن
عليها، الوالية يملك الذي الوحيد هو — األب وهو — األمر ويل ألن السفر من ُحرمت
منذ أبيها مع تعيش ابنتي تكن لم ح، يُرصِّ ال أو مرص خارج بسفرها ح يُرصِّ الذي وهو
ولم الرشد، سن بلغت حتى كامًال عليها اإلنفاق أتوىل وكنت معي، تعيش كانت الطالق،
ألنني بالسفر لها ح أُرصِّ أن كأم حقي من يكن ولم سنوات، منذ أبيها عنوان نعرف نكن
أرواح عن مسئولة طبيبة وأشتغل اإلنفاق أتوىل أنني رغم الوالية حقي من وليس امرأة

الناس.
البنات أخواتي عىل الوصاية حق عىل حصلت ١٩٥٩م عام أبي موت بعد أيًضا
أبحث أن عيلَّ وكان امرأة، أني ملجرد حقي من تكن لم عليهن الوالية أن إال القارصات،
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معهن أعيش التي وأنا معهن يعيش ال أنه رغم عليهن وليٍّا ليكون األرسة يف رجل أي عن
راحتهن. عىل والسهر عليهن اإلنفاق مسئولية وأتوىل

تَحِرم العالم) بالد من كثري يف غريها (أو مرص يف باألرسة الخاصة القوانني إن
بحرية. والسفر التنقل حق ومنها لإلنسان، األساسية الحقوق بعض من واألم الزوجة

مثًال الهام، اإلنساني الحق هذا من املرأة يحرم يزال ال اليوم حتى مرص يف القانون
يستطيع زوجي ولكن زوجي، موافقة دون سفري جواز أجدد أن أو السفر أستطيع ال أنا
االحتباس»، «قانون ى يَُسمَّ مرص يف القانون هذا موافقتي. دون سفره جواز يجدد أن

زوجته. يحبس أن الزوج حق من أن بمعنى
مؤسسة داخل اإلنسانية الحقوق للنساء يكن لم قريب وقت حتى وأمريكا أوروبا ويف
يف املرأة حقوق ١٩٤٨م عام اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن يشمل ولم الزواج، أو األرسة

الخاصة. أو العامة حياتها
عمري، من مختلفة مراحل يف اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن قراءة أعدُت وقد
قرن نصف اإلعالن عىل مىض وقد ١٩٩٧م، ديسمرب شهر يف السطور هذه كتابة حتى
الشعوب تحرير حركات يواكب تطوير إىل حاجة يف اإلعالن هذا أن وأعتقد الزمان. من
والدول، الحكومات مواجهة يف الشعوب حقوق تعكس جديدة بنود تُضاف وأن والنساء،
سعادة. وأكثر عدالة أكثر متطورة أرسة داخل والنساء األطفال حقوق أيًضا تعكس كما
بني أو الدول بني املقاييس ازدواجية يمنع أسايس بند عىل اإلعالن يشمل أن بد ال
العالم يف الدول جميع تلتزم وأن «القوة»، وليس األساس هو «الحق» يكون وأن األفراد،
الحصار سالح فيها بما الشامل الدمار أسلحة وسائر والكيميائي النووي السالح بنزع
الصغرى، الدول ضد الكربى الدول تنفذها التي االقتصادية، العقوبات أو االقتصادي،
الحكومات. أو الدولة يف األقوياء وليس والفقراء والنساء األطفال ضحيتها يروح والتي

العربية الدول من وغريها مرص عىل األمريكية املتحدة الواليات تفرض ملاذا مثًال،
يُفَرض ال حني عىل بذلك، الخاصة االتفاقيات عىل والتوقيع النووي السالح نزع واألفريقية
ذاتها؟ املعاهدة عىل التوقيع عليها يُفَرض وال النووي سالحها تنزع أن إرسائيل دولة عىل

لغريها؟ قدوة فتكون النووي سالحها األمريكية املتحدة الواليات تنزع ال وملاذا
تنفذ لم ألنها كعقوبة االقتصادي الحصار العراق دولة عىل يُفَرض ملاذا آخر، مثل
تنفذ ال أنها رغم اإلطالق، عىل عقوبات دون إرسائيل دولة وتُرتك املتحدة، األمم قرارات

املتحدة؟ األمم قرارات
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الحصار هذا بسبب يوميٍّا طفل ٥٠٠ يموت اليوم العراق يف أن املعروف ومن
لحقوق العاملي اإلعالن صدور عىل قرن نصف بمرور العالم يحتفل ذلك ومع االقتصادي،

اإلنسان.
وحده؟! الشمال يف األبيض الرجل هو العالم نظر يف اإلنسان هذا فهل

اإلنسان؟! حقوق لهم يكون أن الجنوب عالم يف والنساء األطفال من للشعوب يحق أال
املوت؟! وعدم الحياة حق لهم يكون أن
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اختالفاآلراءرضورة1

مكسيم كتاب عن ١٥ / ٦ / ١٩٩٨م) األهرام، (يف منترص صالح األستاذ كتبه ما قرأت
األستاذ كتبه ما أيًضا وقرأت املوضوع، هذا عن كتبه أن سبق وما «محمد»، رودنسون
اآلراء اختالف أن شك وال منترص. صالح رأي عن يختلف رأي وله سالمة، أحمد سالمة
العام الصالح إىل األقرب االتجاه أو الحقيقة لظهور رضورة بل وإيجابية، صحية ظاهرة
الصامتة األغلبية تتحول حتى آرائهم إبداء عىل النساء تشجيع إىل باإلضافة املجتمع، وتقدم
يف األعمدة أصحاب من قليل عدد بني الدائر الحوار يف ُمشاركة متحركة قوة إىل بالدنا يف

الصحف.
عن يعرب أن حقها) (ومن حقه من مرص يف إنسانة) (وكل إنسان كل أن أعتقد لهذا
الجميع، الحوار يشمل بهذا اإلعالم؛ وأجهزة الصحف يف ينرش ما كل يف (ورأيها) رأيه

الصحفيني. من محدوًدا عدًدا فقط وليس
صدر الذي القرار أن وأعتقد سالمة، أحمد سالمة كتبه ما مع الرأي يف أتفق وأنا
الذي الديني السيايس التيار إال منه يكسب ولم مفيًدا، يكن لم الكتاب تدريس بوقف
مطاطة عبارة وهي املختلفة، األفكار ذوي لتخويف وسيلة الدين» «إهانة عبارة يستخدم
دائًما يكون والحكم اآلخر، البعض دون الناس بعض رقاب عىل يسلط سيف إىل تتحول
نفوذ له صحفي يكتب أن يكفي املنطق، وليس يشء كل تحدد التي هي فالقوة لألقوى؛
املحاكمة، إىل الكتاب تحويل أو بمنعه السلطة ترسع حتى ما كتاب ضد صغرية كلمة
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غري فرتة قىض الذي حامد» «عالء املرصي الكاتب هذا أنىس وال السجن، يدخل وربما
اليومي عموده يف كتب النفوذ ذوي من الصحفيني أحد ألن املحاكم؛ وبني السجن يف قصرية
إهانة بتهمة والنساء الرجال من واملفكرين األدباء من عدد تكفري تم وقد الدين. أهان أنه
فودة) فرج مثل (جسديٍّا عليه باإلعدام الحكم تنفيذ وتم اإلسالم، صورة تشويه أو الدين

منهم. وأنا كثريين آخرين مثل وإعالميٍّا واجتماعيٍّا
وهو عاًما، وعرشين سبعة من أكثر عليه مىض قد رودنسون مكسيم كتاب كان وإذا
أنه أي ١٩٧١م، منذ بالقاهرة األمريكية الجامعة مكتبة ويف املرصية املكتبات يف موجود
فجأة حدث الذي فما الجامعات، خارج من العادي والشباب بل الطلبة، أيدي متناول يف

اإلسالمي؟! الدين عىل خطًرا الكتاب هذا يصبح حتى
مرجع إىل اختيارية قراءة من الكتاب هذا تحول هي املشكلة إن منترص: صالح يقول
مشكلة هذه فهل األمريكية، الجامعة يف الطالب لبعض املادة درجات من ٪٣٠ عليه
كل أن نعرف أال الحل؟! هو املنع وهل الكتاب؟ بمنع قراًرا الوزير يصدر أن تستحق
ممنوعة. أنها ملجرد الناس رشائها عىل وتنافس انترشت كتب من وكم مرغوب، ممنوع

مجهوًال كتابًا كان الذي رودنسون مكسيم لكتاب بالنسبة حدث ما هو بالضبط وهذا
الفلسفة يدرسون ممن طالبهم وبعض الجامعات يف األساتذة من قلة إال عنه يعرف ال
السوق يف يُباع «الفياجرا» حبوب مثل اليوم الكتاب هذا فأصبح الديني، الفكر نقد أو
فأخذت عاًما، عرشين منذ قرأتها اإلنجليزية باللغة منه نسخة مكتبي يف وكان السوداء،
رسقها حتى عليها عثرت إن وما عليها، عثرت حتى أيام عدة الكتب مئات بني عنها أبحث
وحدث قصرية. زيارة يف جاءني أن بعد تماًما اختفت النسخة ألن األصدقاء؛ أحد مني
حد إىل ُمنعت، التي األخرى والكتب املمنوعة، حامد عالء لرواية بالنسبة نفسه اليشء
القرار أن أعتقد وإني له. للدعاية الوسائل أنجح هو كتاب منع عن اإلعالن أصبح أن

ونارشه. الكتاب مؤلف إال أحًدا يفيد ال رديء) أو (جيد كتاب أي بمنع الحكومي
أو الحرية فكرة ينسف ألنه كبري؛ فهو القرار هذا مثل عن الناتج الرضر ا أمَّ
الكثرية الكلمات من غريها أو اإلصالح أو التنمية أو اإلنسان حقوق أو الديمقراطية

اليوم. بالدنا يف املتداولة
وانخفاض رودنسون كتاب منع قرار بني العالقة عن مقاله منترصيف صالح ويتساءل
بينهما. عالقة ال أن ويؤكد العلمي، البحث تقاليد انهيار أو الجامعي التعليم مستوى
حرية عىل يُقم لم إن العلمي البحث أو الجامعي التعليم ألن هذا؛ يف معه أختلف وأنا
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تعليًما يكون ال فإنه الدينية أو العلمية املوروثات فيها بما يشء أي نقد وحرية التفكري
التخويف أو الخوف عىل يقوم أنه بالدنا يف التعليم آفة لعل صحيًحا. بحثًا وال صحيًحا
االخرتاعات مجال يف بالدنا تخلفت السبب لهذا ربما ودينيٍّا، سياسيٍّا األعىل السلطة من
خارج الجامعات بعض يف بالتدريس قمت وقد واألدبية، الحضارية واإلبداعات العلمية
الحياة، مجاالت يف والنساء الرجال من املخرتعني إىل بالدنا تفتقر ملاذا وأدركت الوطن،
خاصًة والفلسفة، والفقه الدين علوم ومنها اإلنسانية العلوم أو الطبيعية العلوم فيها بما
يفكر، كيف اإلنسان تعلِّم ألنها للتفكري؛ العقل مفتاح وهي العلوم، علم فهي الفلسفة
الخطأ يف نقع ال حتى التفكري نتفادى كيف نتعلم بل نفكر، كيف نتعلم ال بالدنا يف ونحن

املقدسات. مسسنا أننا أحد يتهمنا ال وحتى الخطيئة، أو
الدين؛ حتى يشء، كل يف وتشككي يشء، كل يف جاديل أبي: يل قال طفولتي يف
ناقًدا كان أنه إال العلوم، ودار األزهر من أبي تخرج وقد إيمانًا. يكون ال بالوراثة فاإليمان
أصطاد كيف «علمني القديم: املثل هذا دائًما يردد وكان العلوم، ودار األزهر يف للتعليم

معلومات.» تعطيني وال أفكر كيف «علمني يقول: كان سمًكا.» تعطيني وال
الجديدة، باألفكار ثريٍّا ويصبح املعلومات يخلق يفكر كيف يعرف الذي العقل إن
الكثرية. باملعلومات حشوه تم وإن فقريًا يظل فإنه يفكر كيف يعرف ال الذي العقل ا أمَّ
العلمية االخرتاعات بعض وشجاعة بحرية يناقشون اليوم العالم يف الجامعات طالب
ويف واإلنسان، الكون خلق نظرية عن وردت التي الدينية األفكار من كثريًا تناقض التي
إهانة إنها اليميني»، املسيحي «التيار عنها يقول التي الجديدة الكتب من كثري أيديهم
كيف هذا ويتعلم حكومي، بقرار الكتب هذا يمنع ال أحًدا أن إال لإلنجيل، هدم أو للدين

والخلق. االبتكار عىل ويُقِدم يخرتع وكيف السمني من الغث يفرز
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بغداد1 ثالثرحالتإىل

يف وأنا أبي من سمعتها العبارة هذه حمايس.» أَفِقد يشء لعمل السلطة ذوو س تحمَّ «إذا
العراقي الشعب ملنارصة الشعبية املبادرة من انسحبت السبب ألهذا العمر. من السابعة
األوىل زيارتي كانت عاًما عرشين منذ والسلطة؟! املال أصحاب حولها من تنافس أن بعد
أن أردت بغداد، يف الطائرة من الهبوط قررت مرص، إىل الهند من طريقي يف كنت للعراق،
«نيدابا» اسمها سومرية امرأة والكتابة، اللغة إلهة منها خرجْت األرضالتي عىل نظرة ألقَي

عام. آالف سبعة منذ األبجدية الحروف اكتشفت مرص) يف إيزيس اإللهة قرينة (هي
حرية إىل والهمهمات، الجسدية اإلشارات عرب االتصال حدود من البرشية نقلت
وصلُت ما الكلمة ولوال الكلمة»، كانت البدء «يف والكلمات، اللغة عرب الالمحدود االنطالق

املقال. هذا عرب اآلن بيوتكم يف إليكم
ديكتاتوري أبوي طبقي تاريخ فهو املكتوب؛ التاريخ يف «نيدابا» اسم اختفى ذلك مع
إال الضوء يسلط وال الشعبية، املبادرات يحذف كما النساء من الرائدات اسم يحذف
أو الزوجية، بيوت يف الُحرمات املصونات وزوجاتهم الرجال، من والفراعنة األباطرة عىل
النساء من وغريها «نيدابا» ا أمَّ والبغاء. الهوى بيوت يف واملطربات الراقصات عشيقاتهم
املكتوب، التاريخ من تماًما أسماؤهن اختفت فقد الكتابة أو الفكر مجال يف املبدعات
إنها األبوي، الطبقي النظام مع نشأت التي الجديدة املؤسسات يف األم» «اسم واختفى
أو ألطفالها اسمها منح يف وحقها أهليتها األم املرأة فقدت والعائلة، الدولة مؤسسة

١٩٩٨م. فرباير ١٣ األهايل، بجريدة نُرش 1
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األعمال يف أو البيت يف تعمل أجر بال أجرية إىل املرأة تحولت لغتها، أو دينها أو جنسيتها
تتكلم ال فهي تكلمت وإن الصمت، عليها ُفرض الكتابة، أو الفكر تتطلب ال التي الجسدية
املؤنث ا أمَّ مًعا، واألنثى الذكر يشمل اللغة يف املذكر أصبح الرجل، بلسان وإنما بلسانها
قاعة يف امرأة أْلف اجتمعت وإذا الذكر، يشمل أن يصح وال األنثى عىل مقصور فهو

املؤنث. صيغة عىل تتغلب املذكر صيغة فإن طفًال)، كان (وإن واحد ذكر ومعهن
والصحافة والتعليم املجتمع تسود األبوية الطبقية القيم تزال ال الحارض عرصنا ويف
جوارها إىل مشهورة، راقصة صورة ِغالفها فوق لنرى مجلة نفتح أن يكفي واإلعالم،

إلخ. … ديانا األمرية أو كلينتون هيالري السيدة أو األمريكي، الرئيس صورة
اللقاء حرارة أنىس ال عاًما، عرشين من أكثر مرور ورغم للعراق، األوىل زيارتي يف
يف الناس يعرفني مما أكثر ويعرفونني كتبي يقرءون ألنهم ُدهشت والرجال، النساء مع
بل الناس، عن أعمايل يحجب السبعينيات خالل املرصي الحكومي اإلعالم وكان مرص.

والسلطة. املال ذوي من وأتباعه (السادات) للحاكم إرضاءً يشوهها

الثانية الزيارة (1)

قد بوش جورج كان ١٩٩١م، يناير يف سنوات، سبع منذ لبغداد الثانية الزيارة كانت
الوفد ضمن بغداد إىل سافرت تابًعا. جيًشا ثالثني مع العراق لرضب األمريكي جيشه أعد
فلسطينية زميلة مع العربية املرأة تضامن جمعية أمثِّل كنت الحرب، ملنع العاملي النسائي
بغداد، شوارع طافت شعبية مظاهرة يف واشرتكنا سعودي، فتحية الدكتورة اسمها أردنية
وتقوية العرب برتول عىل للسيطرة بل الكويت، لتحرير ليست الخليج «حرب شعارنا كان

املنطقة». يف إرسائيل نفوذ
يف الوحيدة النووية القوة هي إرسائيل وأصبحت األهداف، هذه الحرب حققت وفعًال
مفكرين ليرضب القوي الطويل ذراعها امتد بل وقت، أيِّ ويف تشاء من ترضب املنطقة،
دولة أطماع ويكشفون العربية القضية ينارصون — «جارودي» أمثال — فرنسيني

الفرات!» إىل النيل «من إرسائيل
فتشوا القاهرة، مطار يف البوليس أوقفني ١٩٩١م يناير يف بغداد من ُعدت حني

الشخصية. مفكرتي حتى يشء كل وأخذوا حقيبتي،
وتطوع مرص، يف العربية املرأة تضامن جمعية بإغالق الحكومي القرار وصدر
من تخرج لم أنها إال الدولة، بمجلس عاجلة قضية رفعوا محاميًا، عرش ثالثة عنها للدفاع

كاملة! أعوام سبعة مرور ورغم اليوم، حتى املحكمة رساديب
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الثالثة الزيارة (2)

الحملة من جزءًا كانت ١٩٩٧م، ديسمرب من األخري األسبوع يف لبغداد الثالثة الزيارة كانت
تطبيق باسم عليه املفروض األمريكي الحصار ضد العراقي الشعب مع للتضامن الشعبية

ميثاقها. يخالف أنه رغم املتحدة األمم واجهة وخلف الدولية الرشعية
يوم ذلك كان الحصار، تحت العراقيني األطفال مآيس فيلم بعرض الحملة بدأت
العربية، املرأة تضامن لجمعية الخامس الدويل املؤتمر انعقاد أثناء ١٩٩٧م أكتوبر ١٢
غضب الفيلم أثار املايض. أكتوبر ١١–١٣ من الكربى القاهرة مكتبة يف ُعقد والذي
كل طفل ألف يقتل الذي الالإنساني الحصار هذا ضد املؤتمر يف واملشاركات املشاركني

وأكثر. يوم
ورفع العراقي الشعب ملنارصة الشعبية اللجنة تكونت املؤتمر من األخري اليوم يف
والهيئات األفراد من الكثريون إليها انضم تماًما شعبية مبادرة اللجنة كانت عنه، الحصار
ويف الحصار، لرفع توقيع مليون جمع يف شهور أربعة خالل ونجحت الحكومية، غري

١٩٩٧م. ديسمرب ٣١ حتى ٢٧ من الفرتة يف بغداد إىل الشعبي الوفد سفر تنظيم
إال ليست املعونات فهذه معونات؛ أو مساعدات إرسال السفر من الهدف يكن لم
من املحرومني واآلباء واألمهات األطفال من مليونًا وعرشين اثنني احتياجات بحر يف قطرة
يريد ال بكرامته، االعتزاز شديد العراقي الشعب وألن للحياة، الرضورية األشياء أبسط
األمريكية السياسة ضد يناضل شعب هو بل املعونات، عىل يعيش شعب إىل يتحول أن

املنطقة. يف اإلرسائيلية
شعوبًا ليست العربية الشعوب أن إثبات هو والسفر الشعبية الحملة من الهدف كان
والتضامن. والحركة املبادرة عىل قادرة فهي الحكومات انقسام رغم وأنها تماًما، ميتة

والسلطة املال أصحاب سيطرة (3)

من ثراءً، التجاِرب أكثر من بغداد إىل سافر الذي الشعبي والوفد الحملة هذه تجربة كانت
نساء «ثالث عنوان تحت جديدة رواية أو مرسحية بكتابة يل أوحت فقد األدبية؛ الناحية

رجًال». وعرشون
مع معه، املسافر الوفد مع تضاُمنًا أقلهم العربي التضامن عن املتحدثني أكثر كان

العودة. حتى السفر منذ أعباءه وتحملوا العمل بدءوا الذين
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قسمني: إىل القاهرة مطار يغادر أن قبل الوفد وانقسم
السلطة بأصحاب والصداقة والشهرة املال ذوي العليا الطبقة من األوىل الدرجة ركاب
من األتوبيس يف تكدَّسوا الذين األدنى الطبقة من الوفد من واألغلبية وبغداد، القاهرة يف
الطويل. الصحراوي الطريق عىل مقاعدهم يف قضوها ساعة عرشة سبع بغداد، إىل عمان
مثل قوية صغرية خاصة سيارة استقلوا فقد العليا الطبقة من القليلة القلة ا أمَّ

النصف. إىل املسافة اخترصت النفاثة
العبيد نحن كأنما إلينا، الحديث عن عون يرتفَّ عليائهم، من شزًرا إلينا ينظرون كانوا

الفراعنة. وهم
مالقتش قال: فرعنك؟ مني فرعون سألوا تقول: الفالحة جدتي سمعت طفولتي يف
مؤسسة أحٌد يرأس إن ما بالدنا يف للفراعنة، أتصدى كنت السبب لهذا ربما … يصدني حد

فرعون. إىل تحول دواجن، مؤسسة كانت وإن

الغايل الحرية ثمن (4)

ثمنًا يدفعون والكرامة الحرية عن واملدافعات املدافعني فإن تُعطى، وال تؤخذ الحرية ألن
يجف أن وقبل األخرية، الرحلة يف بغداد من عودتي بعد سمعتهم. ومن حياتهم من باهًظا
التي الشعبية املبادرة وقلب صورتي لتشويه صحفية حملة بدأْت واإلجهاد، السفر عرق
هكذا اإلرسائيلية! الصحف مع تطبيع محاولة إىل العراقي الشعب مع للتضامن بدأتها
أن وبعد التاريخ، يف انقلب كما املرصية الصحف بعض يف عقب عىل رأًسا األشياء تنقلب
ترمز والرش، الجهل رائدة هي أصبحت واملعرفة، والكتابة اللغة رائدة هي «نيدابا» كانت

العقاب. وتستحق الشيطان إىل
يناير ١٢ يف مكذوبًا خربًا ونرشت الحملة، هذه األسبوعية املجالت إحدى تصدرت
أعرف ال إرسائيلية لصحفية الختان) (عن صحفيٍّا حديثًا أعطيت أنني يدَّعي ١٩٩٨م
الشعبي الوفد عن آخر خربًا نرشت املقابلة الصفحة ويف حياتي، يف أقابلها ولم اسمها
مع التحرير رئيس نائب اسم ووضعت الوفد، من اسمي حذفت بغداد، إىل سافر الذي
ألحد عمود يف نفسه الخرب تردد حزبية بجريدة فوجئت ثُمَّ بغداد، إىل معنا يسافر لم أنه

الُكتَّاب.
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هؤالء ضد القانونية اإلجراءات التخاذ املحامني أحد ووكَّلت القضاء، إىل لجأت هكذا
الكاذب. الخرب هذا نرشوا الذين

الناس، بعض عند الضمري غياب عىل وحزنت بغداد، إىل األخرية رحلتي وانتهت
املال رجال من تربعات إىل العراقي الشعب مع للتضامن الشعبية الحملة وتحولت

واألفالم. الرشكات أصحاب وتسابق واألعمال
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اجلميع1 حتتعيون

شجاعة، اسمها طفلة يل كانت
بغداد، يف مريضة تركتها
الشتاء، برد يف ترتجف

غطاء. وال دواء وال غذاء بال
باألمس، الصحف فتحت

بالجنس، املريض األمريكي رأيت
الطاعة، بعدم يتهمها

التفتيش. ولجنة األمن ومجلس املتحدة األمم وقرارات الدولية الرشعية لقانون
كروز، بصواريخ رضبها

الجميع، عيون تحت
قلق، غري أو بقلق املشهد يتابعون
بالقيود، رسيري يف مربوطة وأنا
الصوت، مكتومة السالح منزوعة

تموت، شجاعة وطفلتي
الجميع. عيون تحت
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الرئيس1 مع الفكري احلوار حول

الجمهورية رئيس السيد مع الفكري اللقاء هذا فيها أحرض التي األوىل املرة هي كانت
فوجدت القاعة دخلت حني ُدهشت املعارض)، بأرض ١٩٩٧م يناير ١٨ السبت (يوم
يف املوظفني وكبار الدولة رجال وكبار للوزراء مقاعدها ُحجزت قد األمامية الصفوف
يف األوىل الدرجة مقاعد تشبه كبرية حمراء مقاعد وهي والصحفية، الثقافية املؤسسات

الطائرات.
واألديبات األدباء من كبري لعدد ُحجزت والتي الثانية، الدرجة مقاعد تأتي ذلك بعد
نائب أو تحرير رئيس درجة من الصحفية املؤسسات يف كبرية مناصب يشغلون الذين
واملفكرين لألدباء وهي الثالثة الدرجة مقاعد تأتي ذلك بعد تحرير. مدير أو تحرير رئيس
مؤلفات لهم كبار أساتذة ومنهم صحفية، مؤسسة أي أو الدولة يف منصب بال الذين

وعامليٍّا. وعربيٍّا محليٍّا قيمة ذات فكرية
رأيت أنني إال الخلفية، الصفوف هذه يف أجلس أن التنظيم) (حسب املفروض كان
حتى األوىل الصفوف يف والعلماء واألدباء املفكرين جلوس يستوجب الفكري اللقاء أن
رجال كبار أو الوزراء مع وليس معهم الحوار ألن الرئيس؛ السيد وبني بينهم الحوار يدور
يف األعمال رجال جلس فقد املايض، الخريف يف االقتصادي املؤتمر يف حدث كما الدولة،
سألوا حينما الخلفية، الصفوف يف والوزراء الوزراء رئيس جلس حني عىل األوىل الصفوف
رجال أن إىل أشار املؤتمر، عن انطباعه عن — األعمال رجال أحد — عز» «أحمد األستاذ
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وجلوس األمامية، الصفوف يف جلوسهم ذلك عىل والدليل احرتامهم؛ لهم أصبح األعمال
الخلفية. الصفوف يف الوزراء

االجتماع يف والعلماء واألدباء املفكرين عىل الوجيه املبدأ هذا يُطبَّق لم ملاذا أدري ال
والعلماء واألدباء املفكرين من احرتاًما أكثر األعمال رجال وهل الرئيس؟ السيد مع الفكري

واملبدعني؟!
أو التجاري النشاط من أهم الفكري اإلبداع أن أعتقد وألنني السبب، لهذا ربما
يف الوزراء أحد مقعد يف وجلست الخلفية املقاعد يف الجلوس رفضت فقد «البيزنس»،
يكون أودُّ كنت أنني إال نظري، بوجهة التنظيم عن املسئولون واقتنع األمامية، الصفوف

االستثناء. وليس القاعدة هو ذلك
التنظيم عن املسئولني أن إال الرئيس وبني بيننا مفتوًحا الحوار يكون أن توقعت وقد
وال املسئولني، عند األوراق هذه تجميع تم وقد ورقة، عىل سؤاًال أكتب أن مني طلبوا
انتهى االجتماع ألن األسئلة؛ من شاءوا ما للرئيس وقدموا األوراق، هذه فرزوا هل أعرف
يف عنها أجاب التي األسئلة معظم وتركزت الرئيس، مع فكري حوار أي يحدث أن دون
واحد سؤال هناك يكن ولم وأمريكا، وإرسائيل السودان حول الجارية السياسية األمور
مشكلة يتناول النوع، هذا من سؤاًال قدََّمت قد وكنت الفكري. اإلبداع أو الفكر حول
بالفكر تتعلق مشكلة عندنا فهل حولها، الحوار من جزء يدور أن أودُّ كنت للغاية، مهمة
أن اإلعالمي أو الثقايف أو الرتبوي أو الحايل التعليمي للنظام يمكن هل ال؟ أم واملفكرين
األسئلة هذه آخر إىل األعمال ورجال واملوظفني املفكرين بني الفرق وما املفكرين؟ يُنتج
دار االجتماع أن إال الرئيس السيد مع الفكري اللقاء هذا يف أنتظره كنت الذي الجدل أو

صحفي. مؤتمر وكأنه
فقط وليس الجميع فيه يشرتك النوع هذا من الصحف يف حوار يبدأ أن يمكن هل
الفكر مشكلة وتؤرقهم بالدنا يف يفكرون الذين جميع وإنما لالجتماع، ُدعيت التي األسماء

الرئيس؟ مع الفكري اللقاء إىل يُدعون ال والذين واملفكرين
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رئيسالدولة1 إىل مفتوحة رسالة

أن حقي ومن املرصي، الشعب من واحدة وأنا ١٩٩٧م، نوفمرب ٢٣ هو اليوم تاريخ
وكبار الوزراء من تحوطه التي العازلة بالطبقة املرور دون مبارشًة الدولة رئيس أخاطب

التحرير. رؤساء أو املسئولني
كانت الدولة، رئيس إىل بها أبعث التي كلها حياتي يف الثانية الرسالة هي وهذه
زنزانة يف كتبتها ١٩٨١م، نوفمرب ٢٣ يوم بالضبط، عاًما عرش ستة منذ األوىل الرسالة
األدباء واعتقال اعتقايل جريمة يف التحقيق فيها وطلبت الخريية، بالقناطر النساء سجن
ذلك السجن من خرجنا فعلوه. ذنب ودون تحقيق دون والنساء الرجال من واملفكرين
إىل بعده خرجنا معه، طويل اجتماع يف الدولة رئيس بيت إىل ١٩٨١م نوفمرب ٢٥ اليوم
هذا تسد أن العازلة للطبقة يمكن وال للشعب، مفتوح بابه بأن وعَدنا أن بعد بيوتنا،

مسدوًدا. أصبح ما رسعان هذا أن إال الباب،
رسالة أكتب ولم العازلة، الطبقة اخرتاق فيها أحاول لم سنة عرشة ست انقضت وقد
يف املروِّعة األقرص مذبحة وقعت حتى مفتوحة، غري أو مفتوحة الدولة رئيس إىل ثانية
مذبحة هي املذبحة وأن خطري، جد األمر أن رأيت قليلة، أيام منذ البحري الدير معبد
ستني مذبحة ليست إنها األجانب. للسياح مذبحة تكون أن قبل املرصي الشعب نحن لنا
مرص داخل البرش من مليونًا ستني مذبحة لكنها عابرة، سياحة مرصيف إىل جاءوا شخًصا
عىل ولكن تضيع، أن يمكن التي السياحة دوالرات عىل ليس وحزنًا، أمًلا قلوبهم تنزف كلها،
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هذه عىل واآلباء، والرجال والشباب واألطفال بالنساء والرحمة واألخالق والكرامة اإلنسانية
والتماثيل الفرعوني املعبد أعمدة فقط وليس قلوبنا، لطخت التي والدماء الربيئة األرواح
كريمة أحجاًرا كانت وإن األحجار من أهم وتتألم الدم تنزف التي القلوب إن الحجر. من

وكرامته. وجسده ودمه اإلنسان حياة عىل يعلو يشء فال نفيسًة؛ آثاًرا أو
يف األمن عن األول املسئول وهو الداخلية، وزير بتغيري أمره الدولة رئيس أصدر وقد
الضحية أو الصغري أن عىل تعودنا وقد املنصب، بازدياد املسئولية تزداد أن بد وال مرص،

األكرب. املسئول وليس يُعاَقب الذي هو
األقرص، مدينة يف املسئولني كبار خاصًة األمن، قصور عن تكشف التحقيقات وبدأت
إيقافه وتم أوروبا، فندق أمام السياح مجزرة وقعت حني الجيزة ألمن مديًرا كان وأحدهم
جنوب ملنطقة الداخلية لوزير أول مساعًدا برتقيته وكوفئ الخدمة، إىل عاد ثُمَّ العمل، عن

ص١٩). ١٤ / ١١ / ١٩٩٧م، اليوسف، روز (مجلة األقرص مدينة ومقره الصعيد
تسود، التي هي الشخصية والعالقات والقرابة فاملحسوبية علينا؛ جديًدا هذا ليس
الحكومة دواليب يف القاعدة هي هذه اللسان، أو اليد طهارة أو النزاهة أو الكفاءة وليس

فقط. الداخلية وزارة يف وليس جميًعا واملؤسسات والوزارات
السالح أمسكوا فالذين األمن؛ عىل قارصة ليست األقرص مذبحة وراء األسباب إن
بني بالسكاكني ومشوا البنات، أثداء وقطعوا الرجال، عيون وخرقوا السياح، بطون وبقروا

اإلسالم. شعار رافعني هللا اسم هاتفني ذلك كل فعلوا لقد النساء، أفخاذ
األجر، نظري يقتل املرتزقة آخر ونوع إيمان، عن يقتل فدائي نوع نوعان: القتلة إن
أبيض، شخص: وأي العالم يف بلد أي يف يَقتلوا أن ويمكن األجر، إال يهمهم ال وهؤالء

الفلوس. إال يهمهم ال بوذي، يهودي، مسيحي، مسلم، أسود،
عن يقتل شباب هناك أليس األخري؟ النوع هذا من كلهم بالدنا يف اإلرهابيون فهل

والتديُّن؟! الدين عن الخاطئة باألفكار أدمغتهم امتألت أن بعد شديد، وتديُّن إيمان
املرتزقة، هم ليس السابقة املتعددة املذابح من األقرصوغريها مذبحة وراء الخطر إن
بعض نرشت كما عقالء، أنهم ثبت ثُمَّ املجانني مستشفى من خرجوا قالئل أفراد أو
لكن فقط، األمني الجهاز بإصالح عليهم القضاء يمكن املرتزقة ومعهم فهؤالء الصحف،
«الجهاز يف ولكن األمني»، «الجهاز يف ليست الخطورة هؤالء، يف ليست األكرب الخطورة

دماء. سفاكي إىل املؤمن الشباب ل ويُحوِّ الديني، اإلرهابي الفكر يُفرخ الذي العقيل»،
باليد تكون وقد وتذبح، السكني تمسك التي باليد تكون قد الدماء سفك عملية إن
الفساد أو بالكفر وتحكم القلم تمسك التي باليد تكون وقد الدم، يسفك ملن ق تُصفِّ التي

346



الدولة رئيس إىل مفتوحة رسالة

وإنما ذاته الدين يف يختلف ال وربما آخر. دين أو أخرى بعقيدة يؤمن ممن غريها عىل
يعرف أحد ال الغامض، اللقب «العلمانيني»؛ بند تحت يدرج أو له، التفسريات بعض يف

«الُهوية». كلمة إىل الغموض يف يساويه وال له، الصحيح التعريف
كمائن وكانت الُهوية»، حسب «اإلعدام ى يَُسمَّ ما بالدنا يف الصعيد عرف لقد
تطلق ثُمَّ الُهوية، عن الركاب بطاقات يف وتفتش امليكروباص سيارات توقف اإلرهابيني
عىل نحكم هل يعتنقه؟ الذي الدين هي الشخص هوية فهل املسلمني، غري عىل الرصاص
والدين؟! الُهوية بني الخلط هذا يحدث وملاذا مرصية؟ ُهوية بال أنهم بالدنا يف األقباط

َمْن؟ لصالح
وادَعْوا تأسلموا قد بالدنا يف األساتذة كبار من كثريًا أن األخرية السنني يف الحظُت لقد
يف والذهب الفضة أباريق حتى إسالمي عندهم يشء كل وأصبح الدين، هي الُهوية أن
فوق املوضوع ب امُلذهَّ واملصحف الصالون غرف وأعمدة اإلسالمي، الشكل عىل بيوتهم
والشبابيك املستورد، املوزاييك الفاخر واألثاث الحجاز، من بنقوش ة امُلحالَّ اإلسالمية املائدة
ترميم عن الدفاع وأصبح ُمقدسة، ذهبية بخيوط املطعمة املطرزة الخروم ذات واملرشبيات
البنات عقول ترميم من أهم «البونيه» أو بالطرحة النساء رءوس وتغطية األثرية املساجد

والشباب. واملراهقني واألوالد
الضمري وتخلط بالدين، الوطنية تخلط بالدنا يف الفكرية القيادات من كثري وأصبح
أو الجنسية أو الجنس أو العقيدة أو الِعرق أو الدينية بالُهوية الحميدة األخالق أو النقي
أمسك أو اإلسالمي الزي ارتدى من كل الصحيحة الُهوية صاحب أصبح النسب. أو اللون
الفاسدين الكفرة بند تحت ويندرج طرحة. رأسها حول ت لفَّ من كل أو سبحته، يده يف
يؤمن ال أو الحل هو اإلسالم أن يعلن ال أو يَُحْوِقل أو يُبَْسِمل ال من كل العلمانيني أو

الثابت. بامُلطَلق
أدمغة يمأل الذي َمن بالدنا؟ يف الفكر هذا عن املسئول هو َمْن هو: الهام والسؤال
بأغطية عليهم ويحكم ومؤمنني، كفرة إىل البرش م يُقسِّ الذي الفكر بهذا بالدنا يف الشباب
اإلعالم، وأجهزة الصحف يف الديني الفكر نجوم هم أليسوا ذقونهم؟ شكل أو رءوسهم

التليفزيون؟! رأسها عىل
والثقافة والصحافة اإلعالم سطح عىل طغى أنه أم املفكرون؟! هم النجوم هؤالء هل
أنا إذن أفكر «أنا ِمن: ديكارت مقولة انقلبت لقد يفكرون؟ ال الذين هؤالء بالدنا يف

موجود». أنا إذن أفكر ال «أنا إىل موجود»
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املايض (يناير الدولة رئيس مع للمفكرين واحًدا اجتماًعا كلها حياتي يف شهدُت لقد
الصفوف يف يتواَرْون املفكرين رأيت فقد وغاضبة؛ حزينة منه خرجت الكتاب)، معرض يف
الصفوَف يحتل حني عىل االجتماعات) هذه إىل أحد يدعوهم ال بيوتهم، يف (أو الخلفية
إال األصوات كل ارتفعت وهكذا الحكومية، املصالح يف املوظفني وكبار الوزراءُ األمامية

املفكرين.
كلما وأصبحُت هذا، كل ضحية يروح الذي شبابنا عىل واإلشفاق بالحزن أشعر وكم
أنت هل ُهويتك؟ هي ما سؤال: أول يسألونني معهد أو جامعة أي يف بالشباب التقيت

مسلمة؟! غري أو مسلمة
السؤال، هذا يسألني أحد يكن لم بالجامعات طالبة كنت حني عاًما أربعني منذ
أو دينهم عن بالسؤال لهم يتعرض أحد وال الطب كلية يف مسلمني غري زمالء معي وكان
املسئولني نحاسب وملاذا قرن؟! نصف من أكثر الوراء إىل لنعود حدث الذي فما ُهويتهم،

والصحافة؟! واإلعالم الفكر عن املسئولني نحاسب وال األمن عن
السميكة العازلة الطبقة حالت وقد الدولة، رئيس إىل املفتوحة الرسالة هذه أكتب إني
أخرتق أن أحاول ولم حرضته، الذي الوحيد املفكرين اجتماع يف إليه صوتي وصول دون
يفَّ َرت فجَّ قد األقرص مذبحة لكن املاضية، عاًما األربعني مدى عىل العازلة الطبقة هذه
الداخلية وزير قبل األول املسئول هو الدولة رئيس وألن والحزن، املكبوت الغضب كوامن

املنصب. بازدياد املسئولية تزداد أن واملفروض بالدنا، يف الناس سالمة عن
وليست الصحف يف الناس يقرؤها علنية شهادة لتكون إليه الرسالة هذه أكتب لهذا

الدُّرج! يف تُطوى ورقة
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التاريخ1 يف التزوير كيفحيدث

حرضه (قرطبة)، إسبانيا جنوب يف دويل أدبي مؤتمر إىل ُدعيت تقريبًا، سنوات عرش منذ
عوض لويس الدكتور إال املرصيني من هناك يكن لم العالم، يف والنقاد األدباء من عدد
النقدية. أو األدبية النظر وجهات اختالف رغم عوض لويس الدكتور لوجود رُت ُرسِ وأنا.
ورأس عوضكلمته لويس الدكتور ألقى الجلسات، إحدى ورأست املؤتمر، يف كلمتي ألقيت
عوض. لويس الدكتور مشاركة أيًضا وكذلك بالتقدير مشاركتي حظيت أخرى، جلسة

— األهرام جريدة غالبًا — الصحف إحدى أتصفح بينما الوطن، إىل ُعدنا أن بعد
جميع ذكر أنه أدهشني عوض، لويس الدكتور بقلم إسبانيا مؤتمر عن كبريًا مقاًال وجدت
الجلسة وال قدمتُها التي املشاركة إىل واحدة بكلمة يُرش لم أنا، إال املؤتمر يف املشاركني

فيه. وشارك املؤتمر إىل ُدعَي الذي الوحيد املرصي هو وأصبح رأستها، التي
لم املقال هذا أن إال عوض، لويس الدكتور عىل به أرد مقاًال الصحيفة إىل أرسلُت

التاريخ؟ يف التزوير يحدث كيف عنوان: تحت مقايل وكان يُنَرش،
كتب أو الصحف يف أقرؤه ما أصدق كنت االبتدائية باملدرسة تلميذة كنت حني
اليوم فاروق امللك عن تكتب الصحافة إن يل ويقول دائًما يُحذُِّرني كان أبي لكن التاريخ،
كتب ويف أخرى، حقائق وتظهر الحقائق تتغري الحكم يزول وحني الحكم، يملك ألنه

قصرية. أو طويلة فرتة بعد العكس إىل تنقلب كثرية بطوالت هناك أيًضا التاريخ
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الوطن خارج كنت إذ قليلة؛ أيام من ١٩٩٦م) نوفمرب (عدد الهالل مجلة جاءتني
خالل بالسجن زميالتها عن كاظم صافيناز األستاذة بقلم مقال وأدهشني صدرْت، حني
هذه بمثل الحقائق تغريت وكيف التاريخ يف التزوير يحدث كيف ١٩٨١م، سبتمرب
أن حاولْت كما ذهول حالة يف أكن لم مرة ألول العنرب دخلُت حيث مثًال السهولة؟
يدي ومددت أخريات، وصديقات زميالت ورؤية لرؤيتها كثريًا ابتهجُت بل رني، تصوِّ
يدها تمدَّ أن رفضت أنها إال كثري، وود سعادة يف األخريات صافحت كما ألصافحها لها
من قسوة أشد كانت العبارة هذه والكافرات! الكافرين أصافح ال أنا وقالت: باملصافحة
سأرضبهم! اإلذاعات: يف يهدد وهو السادات صوت عن نربتها يف تختلف ال السجن، قضبان

الوطن. خانوا ألنهم السجون يف سأفرمهم
بالخيانة واإلدانة اإللحاد أو بالكفر اإلدانة الناَريْن: عذاب السجن يف عشت هكذا
داخل من ذاته العنرب داخل من تأتيني ألنها إيالًما أشد كانت بالكفر اإلدانة أن إال الوطنية،
بالخيانة اإلدانة وآالم السجن آالم مثيل يُعانني الالتي الزميالت داخل من ذاته السجن

الوطنية.
كاظم وصافيناز نفسية، طبيبة أنِت نوال، يا يل: قالت الرحمن عبد عواطف صديقتي
يف أبتسم وبدأت الرتبتيزول، أقراص وتتناول نفسية بأزمة تمرُّ فهي تقول، ما تعني ال
ترد. وال وجهي يف تكرش كانت أنها إال الخري.» «صباح لها: وأقول كاظم صافيناز وجه
ال ما واالتهامات السباب عبارات من الرحمن عبد لعواطف توجه رأيتها يوم ويف
باعتبارها لنا إهانتها يف تتمادى كاظم صافيناز وكانت الالمباالة. أو عنه السكوت يمكن
هكذا والزندقة. بالكفر علينا حكمْت فقد نحن ا أمَّ القرآن، وتقرأ والرسول باهلل مؤمنة
عليها عدوانًا ذلك اعتربْت أنها والغريب الخري، صباح لها أقول أعد ولم مقاطعتها، قررُت
ينفع ال الود أو التسامح أن وجدت أنني حني يف الرحمن، عبد عواطف مع تآزًرا أو
السباب إىل وباإلضافة الجحيم. من نوًعا جميًعا لنا بالنسبة الحياَة جعَلِت وقد معها،
عاٍل، بصوت القرآن تقرأ حني الصمت علينا تفرض فهي بالكفر، واالتهامات واإلهانات
الصمت وفرض إلرهابنا وسيلة القرآن من اتخذت أنها إال بالطبع، القرآن نحرتم ونحن
عاٍل بصوت القرآن وتقرأ لها يحلو وقت أي يف تصحو هي الليل ويف النهار، طوال علينا
من تخاف ألنها العنرب يف ُمضاء الكهرباء ونور ننام أن علينا تفرض وهي الجميع، يوقظ
صافيناز خَلقت لقد السوداء. القائمة يف وضعتْها ِمنَّا واحدة اعرتضْت وإذا الرصاصري،
مثلها واملحجبات املنقبات هؤالء حتى الزميالت، لجميع السجن داخل إرهابيٍّا جوٍّا كاظم
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التاريخ يف التزوير يحدث كيف

بها تفرس التي والطريقة بها تصيل التي الطريقة عليهم تفرض كانت حني منها ضاقوا
السجن إدارة من طلبت أنني حد إىل األخريات، عىل بها تحكم التي والطريقة اإلسالم
كل (بل اليومية املشاجرات عن العنرب، جحيم عن بعيًدا منفردة زنزانة يف يضعوني أن

املسجونات. وإحدى كاظم صافيناز بني ساعة)
حتى أسابيع أو أيام عدة العنرب يف وِعشت طلبي، السجن إدارة رفضت بالطبع
أجرب مما صافيناز؛ وبني بينها مشاجرة إثر حاد عصبي بانهيار الزميالت إحدى أُصيبت

العنرب. من كاظم صافيناز نقل عىل السجن إدارة
أن حاولْت مقالها، يف كاظم صافيناز كتبته ما الهالل مجلة يف أقرأ وأنا كثريًا تأملُت
عىل يعرتضن كنَّ أنهن ملجرد باألنانية زميالت تتهم وهي عقب، عىل رأًسا الحقائق تقلب
التي فينا الوحيدة أنها باعتبار علينا تفرضها أن حاولْت التي املطَلقة السلطة أو االستبداد

بالدين. جاهالت أو الكفر يف مارقات والباقيات هللا تعرف
اختالف وأي بالكلمات، وتتالعب أحد، يحاسبَها ال حتى بالسخرية الجدية تمزج وهي
الزيات لطيفة بكت وإن الغرية، أو الحقد من نوًعا إال تَفهمه ال الزميالت بني الرأي يف
بأغنية عليه تتهكم البكاء، هذا تفهم ال فهي طرة)، (يف املحبوس املريض أخيها عىل ُحزنًا
«فرانكوفونية»، عنها قالت الصحيحة العربية نطق يف رشيد أمينة أخطأت وإن سطحية،
أو يُخطئ ال الذي اإلله فكانت كاظم صافيناز األستاذة ا أمَّ الرس، يف نفسها تحب وأنها

ذاته! يحب أو يبكي
املرض، صت شخَّ التي أنا كنت الجلدي الجرب بمرض كاظم صافيناز مرضت حني
وإنسان شاب وهو السجن، طبيب علينا يرتدد وكان طبيب، ألي سهل تشخيص وهو
السجن إدارة أبلغ وسوف نوال، دكتورة يا نعم قال: دكتور؟! يا جرب هذا له: قلت صادق،
طبيب وجاءنا كيف، نعرف ال اختفى الشاب الطبيب هذا أن إال ذلك، حدث وفعًال فوًرا.
من تخىش السجن إدارة كانت عادي. هرش إنه وقال الجرب، مرض أنه تماًما أنكر آخر
خرجت وحني السجن، خارج الخرب ترسيب إىل سعينا وقد الخارج، إىل الخرب هذا ب ترسُّ
يف الجرب مرض حادث تسجيل طلبت االشرتاكي املدَّعي أمام بأقوايل ألُديل جلسة ألول
ضمريه وخالف األطباء نقابة ميثاق خرق الذي السجن طبيب إىل اإلدانة ووجهت التحقيق

بأرسه. والنظام السجن إلدارة اإلدانة وجهت كما اإلنساني،
ذات اإلسهال أصابها حني أخرى، واقعة ساقت بل ذلك، كل كاظم صافيناز تذكر لم
أنا كأنما تصويري حاولت التمثيلية هذه يف أجاِرها لم وألنني الكولريا، أنه فأعلنت يوم

وأبقى. خري هو وما واملغفرة التوبة لها هللا أسأل هذا، الخطري مرضها أهملت
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بابالسجن1

النفاثة، الطائرة داخل خلفي مقعد يف جالسة ١٩٩٧م يوليو أول الثالثاء ليلة قضيت
فوق يسقط رأيس ساعة، عرشة اثنتا الساعة، وراء الساعة تمر األطليس، املحيط تجتاز
أمدهما أن أستطيع ال تؤملانني، تتورمان، قدماي النوم، سلطان يغلبني حني صدري
وإن املتعة، إنه بل مرهًقا السفر يكن لم شابة كنت حني مساحة. هناك فليس أمامي؛
يف كبريًا األمل وكان الطائرة، فوق حتى أو سفينة ظهر فوق أو قطار، ظهر فوق ركبت
النظر برصف املشط، كأسنان سواسية الناس ويصبح الظلم، يختفي بحيث العالم تغيري

العقيدة. أو العرق أو الجنس أو اللون عن
الثالثني ويف قليلة، أيام بعد ستقوم الثورة أن تصورت عمري من العرشين يف وأنا
بضع إىل تحتاج أنها تصورت األربعني ويف شهور، عدة ستأخذ أنها تصورت العمر من
الزمان من قرن إىل تحتاج بعيدة الثورة أصبحت عاًما الستني تجاوزت أن وبعد سنني،

قرون. أو
للمشاركة دعوٌة وصلتني فقد نيويورك؛ إىل املتجهة الطائرة داخل نفيس أجد ذلك، مع
من األطفال ماليني عىل الواقع الظلم عىل لالحتجاج العالم؛ أطفال يقودها مظاهرة يف
سياسية، ألسباب اقتصاديٍّا، املحارصة العراق) شعب رأسها (وعىل املقهورة الشعوب

األمهات. وثانيهم األطفال وأولهم بالضعفاء، البطش هو واحد مبدأ يحكمها

٢٧ / ٨ / ١٩٩٧م. األهايل، 1
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العاملي النظام تغريِّ ثورة أي حدوث من اليأس حالة يضاعف الجسدي اإلرهاق
أطفال؟ ثورة بال فما القديم، الجديد

والعودة الطائرة من بالنزول أهم كأنما املقعد، حزام أفكُّ كأنما مقعدي يف تحركُت
الخارق األمل لحظات من طفولية لحظٍة يف الطفولية الدعوة هذه قبلت لقد أتيت، حيث من
املرهق جسدي وتدفع فجأة تصحو قد بعد، تَُمت لم أعماقي يف فالطفلة اليأس؛ لطبقات
فوق الهبوط حتى السماء يف والتحليق الجنونية، األمل مجاالت نحو االندفاع إىل اليائس

املريخ.
وآالم الكهولة، ملنطق القابلة غري العنيدة الطفلة هذه جنونها، رغم أحبها حينئٍذ
البطيئة واألجسام الذابلة العيون عن تًا) مؤقَّ (ولو بعيًدا تأخذني فهي الفقري، العمود

التنكر. وأقنعة باملساحيق املغطاة الوجوه أو بالحجاب امللفوفة والعقول الحركة
يفقد مكان أفضل هو كيندي مطار صباًحا، ١١:٣٠ الساعة نيويورك إىل وصلت
بالسيارة ى يَُسمَّ ما داخل نفسه يجد حتى أنفاسه يلتقط يكاد ال نفسه، فيه اإلنسان
وأقول ألهث وأنا يلهث، يشء وكل ذنَبها، عنها نُزع مجنونة نحلة مثل تنطلق الصفراء
ظهًرا، ١٢ الساعة ستبدأ ألنها أرجوك؛ املظاهرة إىل ا جدٍّ ا جدٍّ برسعة الهندي: للسائق
مبنى أمام رصيف األول، األفينيو مع ٤٧ شارع تقاطع إىل تصل فقط ساعة نصف أماَمك

املظاهرة! إىل أرسع أرجوك املتحدة، األمم
حني الثوري والحماس العاطفي االنفعال يشتد باالنفعال، يتهدج يلهث، صوتي
مثل انفعال، بال رمقني الشاحب الناحل الوجه ذو الهندي والرجل مرهًقا، الجسد يكون
العالم، تغيري وال ثورة تهمه ال تماًما، هادئ صوت نيويورك، يف التاكيس سائقي جميع

إيه؟!» مظاهرة «إيه؟ إنجليزية: هندية أمريكية بلكنة يقول وسمعته
وعدم بالتعب، امللتهبة الساخنة رأيس فوق ينزل الصاقع املاء دش مثل بارد صوته
العالم، أطفال جميع تشمل كأنما األطفال مظاهرة يل صوَّر الذي الطفويل، الحماس النوم،
شوارع أن تصورت البالد، وكل وأمريكا الهند يف يعيشون الذين الهنود األطفال فيهم بمن
ضد يهتفون باألطفال، تمتلئ سوف املتحدة األمم مبنى حتى كينيدي مطار من نيويورك
األمريكية، املتحدة للواليات خاضعة أصبحت التي املتحدة األمم وضد االقتصادي الحصار

األمريكية». املتحدة «األمم اسم اليوم عليها ونُطِلق
كمن بإشفاق ورمقني املظاهرة، عن يسمع لم األمريكي الهندي السائق هذا أن إال
الكرة فوق الجديد العاملي النظام عن شيئًا يعرف وال املريخ من هبط شخًصا يرمق
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١١:٣٠ الساعة يف فوصلت املظاهرة، مكان إىل بي اإلرساع إىل اإلشفاق ودفعه األرضية.
املهاجرين من أخرى مظاهرة هناك وكانت ساعة. بنصف املظاهرة موعد قبل ظهًرا
فهذا أيًضا؛ واألطفال الرجال وبعض النساء وبعض الزنوج وبعض أمريكا يف املقهورين
كل وعىل الشعبية، املظاهرات ساحة هو املتحدة األمم مبنى أمام الرصيف فوق املكان
انقىض فإذا والنصف، الساعة أو بالساعة الرصيف فوق املكان تحجز أن مقهورة فئة
املكان لتُخيل وانرصفت وامليكرفون واملنصة والكرايس املنشورات من عزالها ملَّت وقتها
صورة إلعطاء البوليس يحرسها أمريكا، يف الشعبية املظاهرات تكف ال أخرى. ملظاهرة
العالم ا أمَّ الصور، من عالم يف نعيش نحن فقط، الصورة هو فاملطلوب ديمقراطية؛

جفن. له يهتزَّ أن دون طريقه يف يميض فهو الحقيقي

السجن باب ونكرسمًعا (1)

ضد الالفتات يحملون ورجال، وأطفال نساء الساحة، عىل تتدفق العربية الوجوه بدأت
املوسيقى، مثل أذني يف ترسي العربية اللغة واألمل، الحماس أسرتد بدأت الحصار،

الالفتات: حاملني صفوف شكل عىل يتجمعون األطفال

املوت. من األطفال أنقذوا •
جريمة. فهو الحصار اكرسوا •

العراقي. بالشعب األمريكية املتحدة الواليات بطش أوقفوا •
األمريكي. النفوذ من املتحدة األمم حرروا •

الشوارع يف املارة حتى معهم، يغني والجميع املنصة، فوق يغنُّون األطفال انطلق ثُمَّ
مختلف من وأطفال، ونساء رجال املظاهرة، يف انخرطوا ثُمَّ الغناء، إىل يستمعون توقفوا
اللحن لكن الكلمات، يفهموا أن دون واحد بصوت يغنُّون واللهجات، واأللوان الجنسيات

اللغات: عن النظر برصف مفهوم املوسيقي

السجن، باب تكرس أن يمكن ال واحدة يد
السجن، باب تكرسا أن يمكن ال اثنتان يدان

الخمسني، مع االثنتني مع االثنتني جمعنا إذا لكن
املاليني، أصبحنا
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اليوم، هذا يأتي وسوف
اليوم، هذا جميًعا نرى سوف

السجن. باب مًعا ونكرس

قوية كلها قصرية كلمات … واألطفال والرجال النساء من املتحدثون تعاقب املنصة فوق
بعضها اللهجات، مختلفة أصوات تنتهي! أن بد ال جريمة الحصار واحد: شعارها معربة،
البالد لهجات جزائري، بعضها سوري، بعضها ليبي، بعضها عراقي، بعضها مرصي،
رأيت الحصار، معنى غريهم من أكثر الفلسطينيون يدرك فلسطني. فيها بما العربية،
العربية الشعوب تتآلف العربية، الحكومات إىل حاجة دون الرصيف فوق العربية الوحدة
الوحدة ت انفضَّ الحكومات جاءت ما إذا حكوماتهم، عن بعيًدا وأطفاًال ونساءً رجاًال

وتالشت.
شوارع تجوب املظاهرات بدأت الرصيف، فوق املنصوبة املنصة فوق الكلمات بعد
تميش املجهول، الطفل نعش تحمل الخيول تجرها عربة من موكب يتقدمها نيويورك،
الجنسيات مختلف من األطفال يتقدمها الجنائزي، اللحن طبول إيقاع عىل املظاهرات
وزائري والبوسنة وكوبا وليبيا العراق يف جوًعا األطفال يقتل الذي الحصار ضد يهتفون

العالم. بالد من وغريها ورواندا
تحت لألبرياء البطيء املوت أوِقفوا الشعوب: حق يف جريمة الحصار باعتبار ناَدوا

العقوبات. اسم
العالم، بالد من مدينة ِمائة يف الشعبية املظاهرات توَّجت يوليو أول يف املظاهرة هذه
أسبوع وهو ١٩٩٧م، يونيو من األخري األسبوع خالل املتحدة الواليات يف مدينة ٦٧ ويف
اآلن حتى ضحيته راح والذي القانوني، غري الحظر لرفع العراقي الشعب مع التضامن
عرب برامجها يف املسرية هذه من أجزاء األمريكية اإلعالم وسائل نَقلت طفل. ٤٥٠٠٠٠
املظاهرة أثناء قبضت نيويورك رشطة أن إال سنوات، ٧ منذ مرة ألول التليفزيون محطات
سيارة أمام الشارع أسفلت فوق رقد الشباب أحد والشباب. والرجال النساء بعض عىل
املظاهرة، يف اشرتك أمريكي شاب إنه واملعتقالت، باملعتقلني تحركها ليوقف البوليس
لهم ويقول الرشطة نحو يتقدم عجوز عربي ورجل األمريكية. الحكومة ضد يهتف وراح
ثُمَّ الهواء، يف ويحملونه الرشطة رجال يُمسكه مجرمون! يا معهم اعتقلوني غضب: يف

البوكس. السيارة داخل به يلقون
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حصل وقد املقاييس، وازدواجية الديمقراطية، أكذوبة وشهدته، بعيني رأيته هذا كل
لم األمريكي األمن أن إال املظاهرة، بعمل األمن من ترصيح عىل املظاهرة عن املسئولون
القانون. حدود عن يَخرجوا أن دون والرجال النساء بعض واعتقل الترصيح، بهذا يأْبَه
نيويورك) خارج العام األمني (كان املتحدة لألمم املساعد العام األمني مع لقائنا يف
املظاهرة لهذه إال يحدث لم والذي القانوني، غري االعتقال هذا عىل رسميٍّا احتجاًجا قدمنا
الواليات يف للعرب العداء يتصاعد عربية، مظاهرة أنها ملجرد املظاهرات، من غريها دون

األمريكية. املتحدة
سنغايل، وهو فال»، «إبراهيم اسمه الساعة، حوايل املساعد العام األمني مع اللقاء دام
لألمم األساسية مطالبنا كانت قابله، الذي العاملي الوفد وعضوات أعضاء لكل َجيًِّدا استمع

كاآلتي: املتحدة
الدول تمنع وأن أنشأتْها، التي الشعوب أمام مسئوليتها املتحدة األمم تتحمل أن أوًال:
أو املتحدة األمم ميثاق مع يتفق ال قرار أي اتخاذ من مجتمعني أو ُفراَدى األعضاء

وغريها. جنيف اتفاقية مثل أمانتها؛ يف املوَدعة االتفاقات
قرارات بسبب الشعوب ضد كسالح الحصار استخدام تمنع أن املتحدة األمم عىل ثانيًا:
ثمنه يدفع ال الدويل، للقانون وخرق جريمة، الحصار هذا حكوماتهم، اتخذتها سياسية

سيايس. قرار أي يف يشاركون ال الذين األطفال خاصًة الشعوب، من األبرياء إال
استخدامه ومنع حظره ويجب الشامل، الدمار أسلحة أحد الحصار سالح اعتبار ثالثًا:

املستقبل. يف بلد أي يف تماًما
الذي كالرك»، «رامزي السابق األمريكي العدل وزير املظاهرات يف املشاركني ضمن
تم وفعًال املظاهرة، أثناء واملعتقالت املعتقلني عن لإلفراج األمريكية الرشطة لدى تدخل

ذاته. اليوم يف عنهم اإلفراج
رجال من ثالثة رأيت جواري، إىل تميش كانت مرصية امرأة املعتقالت إحدى كانت
بالحديد، يديها ويكبل ظهرها خلف ذراعيها يضع أحدهم عليها، ون ينقضُّ الرشطة

البوكس. سيارة إىل زمياله ويدفعها
والعجوز والطفل كالرجل املرأة نفسها بالغلظة يعامل غليظ عنيف همجي مشهد

فرق. ال والهندي، واألمريكي والعربي
١٩٩٧م، يوليو من األول اليوم يف نيويورك يف شهدتُها التي الوحيدة املساواة هي هذه
جوار إىل العربة يف بها وألَقْوا بالحديد قيَّدوها أمريكية، شابة عىل الرشطة رجال هجم وقد
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املساواة تحققت هكذا واألبيض، واألسود والعجوز بالشاب ذلك وفعلوا املرصية، زميلتها
األمريكية. الرشطة يد تحت

بأطفاله العراقي الشعب مثل كامل شعب قتل يجري أن البرشي التاريخ يف يحدث لم
بها تتذرع التي الدولية الرشعية تطبيق بُحجة إرصار، وَسبْق َعْمد عن ورجاله، ونسائه

١٩٩٠م. عام الخليج حرب منذ الجريمة هذه اقرتاف عىل املتحدة األمم
رأسها عىل أخرى، دول جانب من يوم كل الدولية الرشعية هذه تُداس حني عىل

الجريمة. يف اشرتاك هو والصمت إرسائيل،

الوطن إىل العودة (2)

حول والطبية والدينية الفكرية القيادات بني الرصاع شهدُت الوطن إىل عودتي عند
اإلناث، واألطفال والبنات النساء حق يف تُرتَكب أخرى جريمة وهذه اإلناث، ختان موضوع
من خوًفا النساء أصوات ُكتمت وقرون، سنني مدى عىل كبري، صمت يف ارتُكبت جريمة
املتحدة الواليات أو الغرب تأييد أو الكرامة انعدام أو األخالق انعدام أو بالفساد االتهام
لم إن مرص عن املعونة بقطع األمريكي التهديد هو الصحف يف قرأت ما أغرب األمريكية.

اإلناث! ختان يمنع قانون يصدر
البنات األطفال مع تتعاطف األمريكية املتحدة الواليات إن يُضحك، ما البلية رش
يموتون الذين أخرى بالٍد يف األطفال مع تتعاطف ال لكنها الختان، ضحايا املرصيات
التي إرسائيل سياسة األمريكية املتحدة الواليات تؤيد لهم! األمريكي الحصار بسبب جوًعا

عاًما. وأربعني تسعة منذ يوم كل فلسطني يف الدماء تَسِفك
عنهن يتخىل الالئي والبنات الذكور األطفال إال ثمنه يدفع ال مؤلم، مضحك أمر

السياسية. الرصاعات ساحة يف الُهوية أو الوطنية إثبات ملجرد الكبار
املهيمنة القوى تحكمه بل اإلنسانية، القيم أو املبادئ تحكمه ال السياسة عالم
الرشائح واملحلية، الدولية الرصاعات هذه ضحية يروح اآلنية، وغري اآلنية واملصالح

البنات. األطفال رأسهما وعىل املجتمع يف الضعيفة
يأبهون ال ، وطنيتهنَّ يف والواثقات وطنيتهم يف الواثقني والرجال النساء هؤالء أن إال
الجريمة يف اشرتاك الصمت ألن الصمت؛ ويرفضون السياسية، املناورات لهذه يأبهن وال

عقليٍّا. أو جسديٍّا ختانًا أم اقتصاديٍّا حصاًرا كانت سواء
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االستخرابوليساالستعامر1

هويدي، فهمي األستاذ بقلم مقاًال قرأت ١٩٩٧م، أبريل ١٨ الصادرة األهرام جريدة يف
القناع نُسقط أن واجبنا من أن يف معه وأتفق االستيطان»، مع سالم «ال عنوان: تحت
املستخدمة واملصطلحات السياسية اللغة نصحح وأن واملستوطنات، االستيطان عىل من
األملانيات الباحثات إحدى لسان عن هويدي فهمي ويقول اإلرسائييل. العربي الرصاع يف
بأن انطباًعا تعطي صهيونية بدعة سوى ليست مستوطنة كلمة إن فالس»: «فيكتوريا
فهذه تماًما، هذا عكس األمر بينما خالية، أراٍض إعمار محاولة عن تخرج ال املسألة
أو الفلسطينيني بيوت أنقاض وعىل األهايل، مصادرات حيازات فوق تُقام املستوطنات

يملكونها. زراعات
تكشف أملانية باحثة فهذه القول، هذا يؤيدون والغرب الرشق يف الناس من كثريون
أخرى بكلمة مستوطنات كلمة تستبدل أنها إال والعسكري، السيايس الصهيوني املرشوع
يف املستوطنات لسانها: عىل مقاله يف هويدي فهمي األستاذ ويقول مستعمرات، هي
لندرك قليًال نتوقف وهنا االستعمار. من نوع هي إذ مستعمرات؛ سوى ليست حقيقتها
االستعمار به قام الذي االستخراب أو الخراب لكشف تصلح ال أيًضا «استعمار» كلمة أن
والثقافية واالقتصادية العسكرية أشكاله بمختلف الجديد االستعمار به ويقوم القديم
أعطت وغريها) فرنسية (بريطانية أوروبية بدعة إال ليست استعمار كلمة إن واإلعالمية.
من ونوع عنَّا، والدفاع الحماية من نوع هو األجنبي العسكري االحتالل بأن انطباًعا
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

فقد تماًما؛ ذلك عكس األمر بينما والربابرة، الهمج من لبالد والتقدم والتنمية اإلعمار
اآلسيوية البالد وجميع والهند مرص يف األجنبية الجيوش احتلتها التي البالد إفقار تم
والحضارية االقتصادية الشعوب هذه موارد استنزاف تم لقد وغريها، والعربية واألفريقية

وتطويرها. األوروبية البالد لتنمية
السياسية اللغة تغيري بصدد دمنا ما أيًضا «استعمار» كلمة نغري ال إذن ملاذا
عن أكثر تكشف «استخراب» كلمة إن الدولية، الرصاعات يف املستخدمة واملصطلحات

والجديدة. القديمة االستعمارية املرشوعات
ة هامَّ «اللغة» أن إال املشاكل، جوهر تمس ال قشور مجرد هذه الناس: بعض يقول قد
املعلومات، عرص ى يَُسمَّ ما عرص اليوم نعيش ونحن خاصًة واملعرفة، الفهم عمليات يف
العسكري السالح من أخطر أصبح الذي السيايس اإلعالم يف أساسيٍّا دوًرا اللغة فيه تلعب
يسبق األمريكي اإلعالم كان ١٩٩١م عام الخليج حرب يف مثًال مًعا؛ والسلم الحرب يف
وخداع التمويه إن الحقائق، إلخفاء الدخان وإطالق والتمويه الرضب يف األمريكي السالح
السياسية اللغة تصبح االقتصادية الحروب ويف العسكرية، الحرب وسائل أهم من العدو

الحقائق. وقلب التمويه عمليات يف األكرب السالح هي واإلعالمية
الهزائم، بعد إال الحقائق نكتشف ال أننا واإلعالمي اللغوي الرصاع هذا كل يف املشكلة
الرصاع عليه يقوم الذي الحقيقي األساس تخفي االستيطان كلمة أن نكتشف نحن وها
التي القدس لشئون العلمية الندوة يف أملانية باحثة ذلك؟! كشف وَمن اإلرسائييل، العربي
يف هويدي فهمي األستاذ قول حد عىل اإليطالية الحكومة رعاية تحت روما يف ُعقدت
ضد فالنضال والغرب؛ الرشق يف اآلخرين من نتعلم أن ضد لسُت أنا بالطبع مقاله.
التقيت أنني أذكر معينة. أديان أو معينة جنسيات أو معينة بالد عىل قاًرصا ليس الظلم
العربيات النساء من أكثر كانت جيمز» «ساملا اسمها يهودي أصل من أمريكية بمناضلة
يف للمرأة الدويل املؤتمر يف جيمز» «ساملا وقفت إرسائيل. يف الصهيوني للمرشوع كشًفا
املرشوع إن الواحد: بالحرف وقالت اإلرسائيلية، الحكومة وهاجمت ١٩٨٥م عام نريوبي
اإلسالميات النساء بعض أن إال أمريكي. بريطاني استعماري مرشوع هو الصهيوني
االستماع رفضن العربيات النساء وبعض يهودية، باعتبارها جيمز ساملا مصافحة رفضن

بجوارها. الجلوس أو إليها
والسلوك والقيم اللغة يف ورثناها كثرية أشياء يف النظر إعادة إىل الحاجة أشد يف نحن
اإلعالم عرب إلينا تسللت وقد بنا، وضارة خاطئة هي حني عىل صحيحة، أنها نتصور

القارصة. التعليمية والنظم املضلل
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السياسية اللغة يف النقص نواحي بأنفسنا نكتشف أن إىل حاجة يف أيًضا نحن
دويل مؤتمر إىل نسافر حتى ننتظر وال يوم كل نستخدمها التي واإلعالمية والثقافية
نبدأ ثم األمريكان، أو األملان والباحثات الباحثني لنسمع نريوبي أو باريس أو روما يف
والكلمات اللغة بتغيري نحن نبادر وال لآلخرين فعل رد دائًما نكون ملاذا الحقائق. نكتشف

االستعمار؟! كلمة مثل ندري، أن دون نستخدمها التي
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ورجال1 آهلة

زي يف يتنكر الحاكم أصبح األبوي الطبقي النظام ى يَُسمَّ ما أو العبودي النظام نشوء منذ
وإال هذا، يومنا حتى التاريخ يف الدينية السلطة عن السياسية السلطة تنفصل لم اإلله،
يف والرؤساء امللوك مع االجتماعات ويعقد السياسة أمور يف الفاتيكان بابا يتحدث فلماذا
املشايخ كبار أو الديار مفتي أو األزهر شيخ يفعل ملاذا بالدنا ويف العالم؟ أنحاء جميع

املسيحي؟ العالم يف البابا يفعله ما اإلسالمي الدين ورجال
الرئيس تمتم ملاذا ١٩٩١م، يناير يف األخرية البرتول حرب أو الخليج حرب ويف
«صدام العراق شيطان عىل الحرب يعلن وهو اإلنجيل من بآيات بوش» «جورج األمريكي
آيات نيتانياهو» «بنيامني اإلرسائيلية الحكومة رئيس اليوم حتى يردد وملاذا حسني»؟
ويستويل األعزل الفلسطيني الشعب عىل النريان يُطلق وهو املوعودة األرض عن التوراة
يف وتحمل الغرب، يف األصولية املسيحية الحركات تنترش وملاذا بالده؟ وخريات أرضه عىل
الجمهوري، الحزب يف أقىصاليمني مع يقف الذي املسيحي، التحالف اسم املتحدة الواليات
حقوق عن والرتاجع التقليدية العائلية القيم أو األبوية الطبقية القيم إىل العودة ويشجع
املطالبة مع فيها، يعملون من عىل الرصاص وإطالق اإلجهاض عيادات ورضب املرأة

املدارس؟ يف الديني والتعليم الصلوات بإعادة
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

وتنترشاالضطرابات الهند، يف السلطة إىل رجعية الهندوكية األحزاب أكثر تصعد وملاذا
فصل أو العلمانية ى يَُسمَّ ما ظل يف أوروبا ويف الواليات؟ من كثري يف واملذابح الطائفية
السماء يف شامخة الكنائس وقباب الكاتدرائيات تبقى secularism الدولة عن الدين
الحاكمة. الرأسمالية األنظمة عليها تقوم التي األساسية األعمدة كأحد أجراسها تصلصل
امليكروفونات عليها وتعلق الجوامع منارات ترتفع ملاذا واإلسالمية، العربية بالدنا ويف

األذان؟ وقت اليوم يف مرات خمس األصوات آالف لتدوِّي الصوت ومكربات
العالم يف السياسية القيادات مع املعلنة وغري املعلنة املستمرة اللقاءات هذه وملاذا
ى يَُسمَّ ما أو الثالث العالم يف األصولية الدينية القيادات وبني بالشمال اليوم ى امُلَسمَّ األول
تصاعد وبني الحداثة بعد ما عرص يف الدولية الرأسمالية القوى بني ترابط أهناك الجنوب؟
أو يهودية أو مسيحية كانت سواء العالم، أنحاء جميع يف الدينية األصولية التيارات
عىل السياسية الدينية التيارات هذه أثر وما غريها؟ أو هندوكية أو بوذية أو إسالمية
أفضل والعرشين الواحد القرن يكون وهل النساء؟ نحن خاصًة األوسط، الرشق يف حياتنا
بعد وما العوملة عرص يف ورجاًال نساءً املقهورة الشعوب نحن نفعل وماذا القرن؟ هذا من

الحداثة؟!

متناقضة مشاهد (1)

املتوسط األبيض البحر شاطئ عىل أيام بضعة أمضيت ١٩٩٧م املايض سبتمرب خالل
مدينتي القاهرة، متاعب ألغسل الدافئة الزرقاء املياه يف سبحت اإلسكندرية، من بالقرب
فيما أعوام خمسة غياب بعد العام هذا بداية يف إليها وُعدت عمري، أغلب فيها عشت التي
بالرضبات فإذا ١٩٩١م، عام البرتول حرب أو الخليج حرب ضد وقفت لقد املنفى. يشبه
أنشأتها التي الجمعية بإغالق ١٩٩١م مايو ١٥ يف قراًرا الحكومة أصدرت عيلَّ، تنهال
اإلسالم»، «نساء اسم تحمل أخرى جمعية إىل أموالها وتحويل أصدرتها، التي واملجلة
مراد شارع يف بيتي عىل مسلحة حراسة الحكومة وضعت ١٩٩٢م يونيو ٩ ليلة ويف
ُوضع واسمي مهددة حياتي ألن ملاذا؟ حركاتي، جميع يف يرافقني جارد وبودي بالجيزة،
العربية واململكة مرص يف اإلسالمية األصولية التيارات بعض عن الصادرة املوتى قائمة يف
الوجود، من إزالتي تبغي التي ذاتها القوى حماية تحت نفيس وجدت هكذا السعودية!
متحالف مرتابط وكالهما دينيٍّا، وجًها يحمل اآلخر والبعض سياسيٍّا وجًها يحمل بعضها

املؤقتة. الرصاعات أو العارضة التناقضات بعض رغم مًعا
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ورجال آلهة

التناقضات أن إال بعيدة، أو قريبة سياسية ألهداف التحالف أو الرتابط يختفي قد
السياسية القوة من املحروم البرش من القطاع هذا النساء، حياة يف خاصًة تظهر، قد
ويعيش السلم، ويف الحرب يف األزمات يف يَُرضب قطاع أول إنه والدينية، واالقتصادية
والدينية السياسية األنظمة عليها تقوم التي واألخالقية الثقافية لالزدواجية فداء كبش

سواء. حدٍّ عىل
النقاب أو الحجاب مرتديات نساء ترى أن مألوًفا أصبح بالدنا يف البحر شاطئ عىل
تسبح امرأة رأيت إنني بل البكيني، داخل عاريات نساء جوارهن وإىل البالج، عىل يتمَشنْي
كانت أسود، جلديٍّا وحذاءً سوداء وعباءة وجهها حول أسود نقابًا مرتدية وهي البحر يف
جوارها وإىل تغرق، ال حتى الرمال يف كعبيها تثبِّت الشاطئ عىل املتكرسة األمواج تقاوم
أسفل صغري جزء عدا ما كله جسده عن الكاشف املايوه داخل بحرية يسبح زواجها

الفخذين. بني وما البطن
الوجه إال منهن يظهر ال املحجبات النساء ترى أن مألوًفا أصبح القاهرة شوارع ويف
الكاشف الحديث بعد ما الفستان أو امليكروجيب املرتديات السافرات والنساء والكفان،

الفخذين. أو الظهر أو الصدر من فأكثر أكثر مساحات عن
مألوًفا أصبح األوسط) الرشق منطقة يف غريه (مثل املرصي التليفزيون شاشة وعىل
عىل يعقبه للفتنة، درءًا التحجب عىل النساء يشجع الذي الوقور اإلسالمي الشيخ ترى أن
سلعة أو جديدة أمريكية بضاعة عن إعالن يف جسدها يتلوى عارية شبه راقصة الفور

الجنسيات. املتعددة الرشكات منتجات من مستحدثة
الحجاب، تحت شعورهن يخفني وفتيات نساء الشوارع يف ترى أن غريبًا يعد لم لهذا
الروج بإصبع وشفاههن باملساحيق وجوههن ويلِونَّ الصناعية الرموش يرتدين حني عىل
فوق مغرية مشية يف تتلوى الطويل، اإلسالمي الثوب داخل وأجسادهن بالكحل وعيونهن

الرفيعة. العالية الكعوب
أو الوجهني تمثل مرتابطة أنها إال بالفعل، كذلك وهي متناقضة، تبدو املشاهد هذه

الحداثة. بعد ما الكوكبة أو العوملة ى يَُسمَّ وما الجديد العاملي للنظام املزدوج الوجه
إىل حاجة يف أبويٍّا طبقيٍّا نظاًما جوهرها يف تزال ال الحديث بعد ما شعارنا رغم إنها

الشعوب. ضد رصاعها يف وثقايف سيايس كسالح الدين
الدينية؟ األصولية التيارات إىل العوملة تحتاج ملاذا

كلمة وهي الجديد، لالستعمار الحديث بعد ما الشكل هي العوملة كلمة أصبحت
رسيع عالم يف االقتصادي االستغالل أساليب وتطور الحياة مع تعقيًدا تزداد معقدة،
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هذه تبسيط سأحاول الحديثة. والتكنولوجية العلمية االكتشافات وطأة تحت التغري
التالية: النقاط هذه يف األديان إىل وحاجتها العوملة

أكثر ترتكز والعسكرية والتجارية اإلنتاجية والقدرات الثورة أن العوملة تعني (١)
فرًدا ٤٣٥ العالم يف اليوم يوجد مثًال والرشكات، األفراد من فاألقل األقل القلة؛ يد يف وأكثر
٪٨٠ عىل تسيطر الجنسيات متعددة رشكة ٥٠٠ ويوجد العالم، يف الثروة نصف يملكون

االستثمارات. من و٧٥٪ العاملية التجارة من
السيطرة طريق عن إال واحتكاراتها أرباحها جني تواصل أن القليلة للقلة يمكن ال (٢)
تحت تتخفى التي واالقتصادية السياسية بالضغوط أو العسكرية، بالحروب بالعنف،

والديمقراطية. والليربالية السوق حرية شعارات أو دولية اتفاقات
وحشوها املعرفة، من وإفراغها العقول عىل السيطرة دون ينجح ال كله هذا لكن (٣)
وقت أيِّ من أهم والثقافية اإلعالمية الوسائل أصبحت لهذا املضللة؛ الكاذبة باملعلومات
األديان دور يأتي وهنا املعلوماتية، الثورة ى يَُسمَّ ما يشهد الذي العرص هذا يف مىض

الحاكمة. األقلية مصالح يخدم نحو عىل وتفسريها إحيائها إىل والحاجة
السماء يف للرب املطلقة الطاعة فرض يف تتفق أنها إال األديان بني االختالفات رغم (٤)
يف األب أو الكبرية، العائلة رب أو الدولة يف الحاكم كان سواء األرض، فوق ومندوبه
كان مثًال، مرص يف وجنوبًا. وشماًال وغربًا رشًقا املجتمع نواة هي التي الصغرية األرسة
الرئيس هو آخر ولقب الكبرية، العائلة رب لقب نفسه يعطي السادات أنور الدولة رئيس
الطبقي للنظام األساسية الدعامة يشكالن الديني اإليمان مع األبوة سلطة إن املؤمن،
حتى يزال وال والفقراء، النساء قهر يف واستمر العبودية، العهود يف بدأ الذي األبوي
لهذا مختلفة؛ ودينية وثقافية واقتصادية سياسية بأشكال ومحليٍّا دوليٍّا يحكمنا اليوم
اململكة يف السائدة تلك مثل أصولية دينية أنظمة األمريكية املتحدة الواليات تؤيد السبب
السادات حكومة املتحدة الواليات ساندت أيًضا ولذلك الخليج، وبالد السعودية العربية
املرصية العلمانية القوى لرضب الدينية األصولية التيارات تقوية عىل وساعدته مرص يف
مع األمريكية املتحدة الواليات تعاونت كما الديمقراطية، والوطنية واالشرتاكية النارصية
مع املتحالف املحيل النظام ضد أفغانستان حرب يف اإلسالمية األصولية الحركات بعض
لقيت قد أصويل) إسالمي تيار (وهي حماس منظمة أن املعروف ومن السوفياتي. االتحاد
لها تحقق إن وما الفلسطينية، التحرير منظمة لرضب اإلرسائيلية الحكومة من التشجيع

عليها. القضاء يف والرغبة حماس ضد حربها بدأت حتى ذلك
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يتم العاملية، السوق عىل دوليٍّا الحاكمة الثرية القلة تسيطر أن العوملة تعني (٥)
رسوم مثل املحيل لإلنتاج الدول حماية إلغاء أو البالد بني الحدود إلغاء طريق عن ذلك
وغري املبارش االقتصادي االستعمار من نوع جوهرها يف العوملة إن الرضائب. أو الجمارك

والفني. والثقايف والصناعي الزراعي املحيل اإلنتاج ورضب املبارش،
عن تدافع أن الثالث العالم ونه يسمُّ الذي عاملنا يف والشعوب الدول تحاول (٦)
املهمة؛ هذه يف تفشل أنها إال الدولية القوى قبضة من لتخرج االقتصادي استقاللها
القوى مع املعلن غري أو املعلن وتعاونها املحلية الحكومات فساد منها متعددة، ألسباب
ال لهذا فعال؛ منظم بشكل املقاومة حاولت إن بالشعوب وبطشها العاملية، الرأسمالية
الذات، عىل االنغالق إال املقاومة سبل من وعامليٍّا محليٍّا املقهورة الشعوب هذه أمام يبقى
الثقافية الردة هنا ومن وإيجابياته، بسلبياته القديم بالرتاث والتمسك املايض، إىل والعودة
الهوية إىل بالعودة تطالب التي املتزايدة واألصوات اليوم، بالدنا يف نشهدها التي والفكرية
عن الدفاع من نوع إنه العرقية. أو القومية أو الدينية أو الثقافية الخصوصية أو األصلية
اليأس عليها يغلب بهذا منها؛ أكرب ومحلية عاملية قًوى تقاوم شعبية حركة وهي النفس،

املايض. إىل واالرتداد الذات عىل انغالقها من يزيد الذي
تجرد ألنها بالدنا؛ يف الثقافية الردة هذه العاملية، الرأسمالية القوى تشجيع (٧)
إىل وتحرفها االقتصادي، االستقالل لتحقيق الحقيقية املقاومة عىل قدرتها من الشعوب
توهمها الحضارية، أو الثقافية والرصاعات واألديان الروحانيات مجال يف ثانوية معارك
أو الثقافية، التعددية نوع من شعارات وترفع الثقايف، الرصاع هو الحقيقي الرصاع أن
يف الطرق هذا عن وتنجح والطائفية، والعرقية والدينية الثقافية الخصوصيات احرتام
املتخلف الفكر تشجيع يف تنجح كما متناحرة، وطوائف ملل إىل وتمزيقها الشعوب تقسيم
خطًرا يمثل ال العرقي أو الديني أو الثقايف الرصاع أن إىل باإلضافة الروحانية، والخرافات
الشعوب لهذه االقتصادية القدرات أن طاملا الدولية، االقتصادية املصالح عىل حقيقيٍّا

الجنسيات. املتعددة الرشكات لخدمة مكرَّسة
األصولية اإلسالمية التيارات بني أحيانًا تنشأ التي الخالفات رغم أنه ذلك عىل الدليل (٨)
العاملي باالستعمار تماًما ترتبط اإلسالمية والبنوك الرشكات شبكة أن إال الغربية، والدول
يف يتواجد العربية بالدنا يف الحاكمة الطبقات أموال من األسايس الجزء إن بل الجديد،
مصالح ضد ومصالحها ألهدافها ويخضع الغربية الدول يف والبورصات والرشكات البنوك

العربية. الشعوب
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اإلرهابية بعملياتها العربية املنطقة يف اإلسالمية األصولية التيارات تصاعد إن (٩)
يستبدل أن الجديد االستعمار عىل ل تسهِّ والسياح والنساء الرجال من األبرياء وقتل
وتشكيل التسليح تصاعد يربر هكذا السوفياتي، االتحاد سقوط بعد جديد كعدو اإلسالم
السياسة وسائل من ذلك وغري الداخلية البالد شئون يف والتدخل العسكرية األهداف

املعارصة. الدولية
بني أو الثقافات بني الرصاع نوع من شعارات انتشار أسباب ذلك كل يكشف (١٠)
يف أمريكية شخصيات نظرياتها لوضع سعى األخرية، السنني يف ظهرت التي الحضارات
وغريهم، فوكوياما وفرانسيس لويس وبرنار هانتنجتون صمويل مثل واملعاهد الجامعات

بالدنا. يف املثقفني من عدد إىل التقليد أو العدوى طريق عن األفكار هذه وانتقال
ترصيف أجل من وإعالمية ثقافية عوملة إىل االقتصادية العوملة عمليات تحتاج (١١)
القوى تسعى لذلك املختلفة؛ والدينية الثقافية القيم ذات الفقرية الشعوب وسط بضائعها
واحدة، ونفسية وأخالقية رشائية وقيم عامليٍّا، موحدة استهالك أنماط لخلق العاملية
غري مزيفة حاجات وخلق االستهالك، لتشجيع تسعى وهي متشابهة، للنساء جمالية وقيم
والتنافس، والجريمة الجنس أفالم طريق عن الشباب غرائز تثري فهي البرش؛ لدى رضورية
واملساحيق الصناعية الرموش لرشاء وتدفعهن التِّجارية، باإلعالنات النساء غرية وتُشعل
القائمة االستهالكية الفلسفة وتنترش العالية، والكعوب الزينة وأدوات اآلذان يف والحلقان

الرضورات. من محرومة شعوب وسط للكماليات النهم الرشاء عىل
الفقرية الريفية الفتاة تتأرجح أن مألوًفا أصبح النيل دلتا يف طحلة كفر قريتي يف
زجاجة وتشرتي السباخ، أكوام أو الزراعية الشوارع حفر يف ينغرز الذي العايل الكعب عىل

به. تستحم محيل صابون قطعة من بدًال العرق رائحة به تُخفي مستورد عطر
بسواء. سواء املحيل االقتصاد وتخريب العقول تخريب يف الثقافية العوملة نجحت لقد
مقاومة إنها والفكرية، املادية مواردها عىل االعتداء هذا تقاوم الشعوب أن إال (١٢)
أو جوًعا يموتون األطفال من اآلالف أمامها ترى وهي البقاء، أجل من إنسانية طبيعية
واملخدرات، واليأس البطالة ظل يف باملوت أشبه حياة يعيشون الشباب من واآلالف مرًضا،
أحيان يف تنحرف الواعي السيايس التنظيم أو الوعي غيبة يف الشعبية املقاومة أن إال
السوقية العوملة تقاوم بها فإذا األمام، إىل ودفعها بإنجاحها الكفيلة الطرق عن كثرية
قديم تراث ولكل وإيجابياته، بسلبياته القديم تراثها أو املايض إىل بالعودة االستهالكية
يف الصحيح غري الشعبي الفعل رد أن إال الغرب، أو الرشق يف سواء وإيجابيات، سلبيات
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والفساد اإلباحية إال فيها ليس الغربية الحضارة أن يرى منهم) املثقفني (حتى بالدنا
الحضارة أو الرشقية الحضارة وأن واملاديات، الدنيا ملذَّات يف واالستغراق األخالقي
األصوات ترتفع هكذا والفضيلة، والروحانيات والطهر النقاء إال فيها ليس اإلسالمية
للنساء اإلسالمي الزي وارتداء الروحانية، بالقيم والتمسك اإلسالم إىل بالعودة تنادي
واللغات القديمة، العائلة قيم إىل والعودة للرجال، والجلباب اللحية أو مثًال) (الحجاب
مفيًدا يكون قد مما ذلك وغري التقليدية والحرف والزراعات القرية، وكتاتيب املحلية،
أن إال والقبطية، واإلسالمية والعربية املرصية حضارتنا إيجابيات بعض إحياء يف أحيانًا
الشعبية، املقاومة من اإليجابي النوع هذا تشجع ال املسيطرة واملحلية العاملية القوى
التي قبطية، أو كانت إسالمية الدينية، األصولية القوى لحساب عليه للقضاء وتسعى
االستعمار ضد الطبيعي مسارها عن الشعبية املعركة ل وتحوِّ الطائفية الفتنة نريان تشعل
بالرصاص فإذا واألقباط، املسلمني بني معارك إىل معه املتعاونة املحلية والحكومات العاملي
ألنها أو الحجاب، ترتدي ال ألنها امرأة صدر يف أو قبطي، أنه ملجرد رجل صدر يف ينطلق

بالدنا. لتزور الغرب من جاءت أجنبية سائحة
اسم عليه أطلقوا الذي اإلرهاب هذا ظل يف األخرية العرش السنني مرص يف عشنا لقد
وعثرت أهدافها، كل العوملة، وقوى الجديد لالستعمار تحقق اإلسالمي. األصويل اإلرهاب
الحرب أن العالم وتوهم والعرشين، الواحد القرن إىل به تدخل الذي الجديد عدوها عىل
اآللهة من قلة أو طاٍغ بإله املحكوم فالعالم الشيطان؛ ضد الحرب رضورة رضورية ضده
الكون من الشيطان اختفى وإن الشيطان، وجود دون ويستمر يبقى أن يمكن ال الطغاة

إله. إىل حاجة غري يف العالم يصبح وبالتايل رش؛ هناك يكون ال فسوف
خدمت كما الجديد االستعمار فلسفة كبري حد إىل تخدم الثنائية الدينية الفلسفة إن
العبودي النظام قام أكتافها عىل التي القديمة الثنائية فهي القديم، االستعمار فلسفة
جميع يف سياسيٍّا سالًحا الدين كان السبب لهذا الحديث؛ الرأسمايل حتى اإلقطاعي ثُمَّ
الخاصة تعاليمه إىل باإلضافة سياسية أيديولوجية جوهره يف فالدين اليوم؛ حتى العصور
للسلطة تأكيًدا فحسب، النساء عىل الجنسية وقيوده والنساء للرجال الشخصية بالحياة

السماء. ويف األرض، فوق العائلة، يف الذكر وسيطرة األبوية
وظلمها، استبدادها يف الحاكمة والقلة اآللهة يخدم قد حدين، ذو سالح الدين أن إال (١٣)
أن ذلك النساء؛ من واملقهورات الفقراء من املقهورين يد يف سالح إىل ضدها ينقلب وقد
يف التأثري أو العمل عن تتعطل وإال يفرسوها، كي البرش إىل دائًما تحتاج اإللهية الكتب
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طالسم من بها ما يفهموا أن بال فما السماوية، الكتب هذه يقرءون ال الذين املاليني حياة
ويرشبون اإلبل يركبون الصحراء، يف السنني آالف منذ عاشوا برش حياة إىل ترمز رموز أو

وإنرتنت! كمبيوتر وال طائرات وال سيارات وال ثالجات عندهم ليس اآلبار، من
للشعوب؟ هللا آيات يُفرسِّ َمْن التفسري، وهي الدين، يف الرئيسية املشكلة هنا من
وانهزام الثانية العاملية الحرب بعد خاصًة سياسيٍّا، متقدمة مراحل ببالدنا مرَّت وقد
الشعبية الوطنية الحركة بدأت الربيطاني، االستعمار وضعف والفاشستية، النازية القوى
امللكي والحكم الربيطاني االحتالل من التخلص يف جديد أمل يحدوها تزدهر، مرص يف
بدأها والتي لإلسالم، املستنرية املتقدمة التفسريات حينئٍذ انترشت االحتالل، بهذا املحمي
ومصطفى األفغاني الدين جمال الشيخ مثل القرن هذا أوائل يف اإلسالميون الرواُد قبُل ِمن
إعمال إىل يدعو نحو عىل اإلسالم فرسوا ممن وغريهم عبده محمد والشيخ الرازق عبد
عن دافعوا أنهم كما الوطن، واستقالل والعدالة الحرية إىل والسعي واالجتهاد العقل
َخَلَقُكْم الذي ﴿ُهَو تقول: التي القرآن آية حسب كالرجل إنسانًا واعتبارها املرأة حقوق
تعدد حاربوا كما ،(١٨٩ (األعراف، إَِليَْها﴾ ِليَْسُكَن َزْوَجَها ِمنَْها َوَجَعَل َواِحَدٍة نَْفٍس ِمْن
الزوجات بني العدالة تشرتط التي القرآن آية حسب اإلسالم يف ممنوًعا واعتباره الزوجات
واحدة بزوجة االكتفاء من بد ال لذلك مستحيلة؛ العدالة هذه وأن التعدد، لحق كأساس

القرآن. يف هللا قال هكذا ،(٣ (النساء، َفَواِحَدًة﴾ تَْعِدلُوا أَالَّ ِخْفتُْم ﴿َفِإْن فقط:
الحاكمة القوى من يُرضب ما كثريًا املتقدم اإلسالمي الوطني االتجاه هذا أن إال (١٤)
واالستغالل لالستبداد سالح من اإلسالم يحول ألنه مًعا؛ عليهما خطر فهو ومحليٍّا، دوليٍّا

الشعوب. يد يف واالستقالل والوحدة للعدالة سالح إىل الشعوب وتقسيم

الوطني االتجاه هذا بني الفروق يطمس أن العوملة ظل يف العاملي اإلعالم ويحاول
رها ويصوِّ األخرية يشجع أنه كما اإلسالمية، األصولية األخرى والتيارات املستنري اإلسالمي
عىل الرصاص تطلق إرهابية عصابات إال ليسوا وأنهم العرب، وهي اإلسالم هي أنها عىل

النساء. عىل والختان الحجاب وتفرض األبرياء
اإلسالم، اسم تحت تعمل وهي بالدنا، يف موجودة اإلرهابية العصابات هذه أن شك ال
الحياة عن وعزلها املرأة بحجاب وتنشغل والتمزق، التخلف أغراض يخدم تفسريًا وتفرسه
أو املستنريين املفكرين وتقتل االقتصادي، االستعماري بالنهب تنشغل مما أكثر العامة
صمتًا وتصمت األقباط، من القلة ضد صوتها ويرتفع املوتى، قوائم يف أسماءهم تضع
يفرضها التي التنمية مرشوعات اسم تحت تتم التي االقتصادي التخريب عمليات عن كامًال

370



ورجال آلهة

التكامل أو االقتصادي اإلصالح اسم تحت يندرج وما العاملي، النقد وصندوق الدويل البنك
األجنبية، بالديون بالدنا أثقلت التي املرشوعات من وغريها الهيكيل التكيف أو التعاون أو

والشباب. والنساء للفقراء والجوع والبطالة الفقر من مزيد إىل وأدت

أفضل مستقبل إىل الطريق (2)

تتطور العلمية إمكاناتها وإن وسالًحا، رضاوًة تزداد االستعمارية العاملية القوى أن رغم
الشعوب قوة أن أعتقد أنني إال واإلعالمي، واالقتصادي النووي العسكري املجال يف برسعة
وسوف القديم، واالستعمار واإلقطاع العبودية املايض يف هزمت التي وهي الباقية، هي
بعوملة وتستبدلها الهرم أعىل من االستغاللية والعوملة الجديد االستعمار املستقبل يف تهزم
بني واملساواة والسالم والحرية العدل إىل تسعى الهرم، أسفل من إنسانية شعبية أخرى

غريها. أو الدين أو العرق أو اللون أو الجنس عن النظر برصف البرش
املرصي الشعب من كواحدة للعالم هذا صوتي وإسماع اليوم لندن يف هنا وجودي إن
الحقيقية والعدالة بالحرية املنادين واألطفال والشباب والرجال النساء أصوات أن يؤكد
وسوف الظالم، عىل يقَيض أن يمكن كالضوء الجديد الوعي وأن وأكثر، أكثر تُسمع سوف
وجنوبًا، وشماًال وغربًا رشًقا العالم بالد من بلد كل يف املتقدمة الشعبية القوى هذه تتجمع
الحاكمة القلة تفرضها التي أعىل من العوملة تقاوم شعبية عوملة أو جديدة عاملية تشكل

ومحليٍّا. عامليٍّا
التجارة بعدالة تطالب واألفريقية العربية بالدنا من تنطلق جديدة أصوات بدأْت لقد
Fair Trade معونات وليس عادلة تجارة الشعار: هذا انطلق املعونات، وترفض العاملية،
التي األمريكية، املعونة ضد وأكثر أكثر ترتفع األصوات بدأت مرص ويف and not Aid
الواليات أشاعت وقد مرص، يف وليس األمريكية املتحدة الواليات إىل تعود فوائدها أن اتضح
دون تعيش أن يمكن ال املعونات هذه تتلقى التي البالد من وغريها مرص أن املتحدة
السياسية الضغوط لفرض بقطعها تهدد وراحت والعسكرية، االقتصادية املعونات هذه
منطقة يف إرسائيل ودولة عامليٍّا الرأسمايل االستعمار ولصالح مصالحنا، ضد واالقتصادية
حقوق مثل نبيلة إنسانية شعارات تحت أحيانًا تتخفى الضغوط هذه األوسط، الرشق
فجأة األمريكية املتحدة الواليات تحمست ١٩٩٧م العام هذا ويف املرأة. حقوق أو اإلنسان
ملرص؛ األمريكية املعونة لرصف قانونًا تحريمه واشرتطت مرص يف البنات ختان ملوضوع
أصبح الذي الختان، بتحريم املطاِلبة املرصية النسائية بالحركة بليًغا رضًرا أرض مما
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بل املرصيات النساء لصالح هو مما أكثر األمريكي االستعمار لصالح هو كأنما فجأة
كله. املرصي املجتمع

قد األوسط الرشق منطقة يف والثقايف واالجتماعي االقتصادي التحريم قضية إن
واإلعالمية واالقتصادية العسكرية القوة تزايد بسبب صعبة معقد قضية أصبحت
االقتصادية األزمات هذه إىل أدى ومما إرسائيل؛ دولة املنطقة يف وحليفته الجديد لالستعمار
وهن املجتمع رشائح أضعف ضحيتها يروح والتي منها، نعاني التي والدينية والثقافية

والفقراء. النساء
العالم بالد يف خارجها أو مرص داخل ورجاًال نساءً الشعوب نحن — أمامنا وليس
السياسية والتنظيمات والوعي بالحقوق أنفسنا نسلح وأن صفوفنا، د نوحِّ أن إال — أجمع
الفعال دورها يكمن جديدة شعبية عاملية قوة لخلق واإلعالمية والثقافية واالقتصادية
بعد وما الحديثة طرقها وكشف الجديدة االستعمارية العاملية القوى لهذه التصدي يف

املوارد. ونهب العقول لتضليل الحديثة
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ال فلماذا ا، حقٍّ عظيمة فكرة املدمرة األسلحة من اإلنساني عاملنا إخالء فكرة كانت إذا
سالح أي نملك ال أننا مع نحن نسبق وكيف سالحها؟! نزع يف النووية الدول تسبقنا

نووي؟
السالح نملك ال ألننا الخارج؛ من وإنما بالدنا داخل من يأتي ال النووي الخطر إن

يملكونه! الذين هم الخارج يف واآلخرون
املحبوب بلد «عىل كلثوم أم بأغنية أدندن بي فإذا طفولتي، إىل تعيُدني الوطن رائحة
قدمي بالحنني، قلبي يخفق العمر، من السابعة كطفلة اللحن مع رأيس أهز … يني» ودِّ
النفاثة الطائرة يف يميني إىل الجالس األمريكي الرجل ينتبه الجميل، باإليقاع األرض تدق
األبيض الكثيف شعرها امرأة باندهاش، يرمقني القاهرة، إىل نيويورك من جنوبًا املتجهة
الطفولة. عن يكشفان غنائها صوت مع رأسها هزات لكن بالكهولة، يوحي الثلج بلون

ويسألني األغنية، كلمات ليلتقط أذنه يمد يساري إىل الجالس الفرنيس الرجل
بها، أزهو طفولتي منذ (العربية). األم وقلت: تغنني؟ لغة بأي استطالع: يف األمريكي
فهي — اإلنجليزية ومنها — األخرى اللغات ا أمَّ هللا، خلقها إلهية أنها الناس من سمعت
األم لغة دائًما يقولون فلماذا وإال حواء، بني األصح أو آدم، بني صنع من برشية، لغات

األب؟! لغة وليس
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لغة، من أكثر أعرف وألنني حواء، األم إىل بانتمائي أتباهى كالعنقاء عنقي ومددت
األساتذة آذان تؤذي أمريكية بلكنة ينطقها اإلنجليزية، إال يعرف ال األمريكي الرجل لكن
اإلبرة من يشء كل أفسدوا إنهم األمريكيني عن يقولون العالية، الثقافة ذوي من اإلنجليز،
يمكن ال األمريكيني، يكره اإلنجليز مثل أحد ال اللغة، هو أفسدوه ما وأشد الصاروخ، إىل
وآسيا أفريقيا يف التحرير حركات مساعدة وهو أال األكرب، اإلثم ألمريكا تغفر أن لربيطانيا
إرث يف بريطانيا محل أمريكا إلحالل سعيًا وإنما االستقالل، يف حبٍّا ليس االستقالل، عىل

الكبري. االستعمار
سبب هو املستعمرات امتالك عىل التنافس األمريكيني، يكرهون أيًضا الفرنسيون
شعارات تحت اسرتدادها تحاول املفقودة، القديمة مستعمراتها إىل فرنسا وتعود الرصاع،

براقة. ثقافية
بلد أي من باريسية: بلهجة وسألني باهتمام، الحوار يتابع الفرنيس الرجل كان
من مرص هل متسائًال: األمريكي الرجل عينا اتسعت مرص. من أنا وقلت: أنت؟ عربي
(رغم فهؤالء األمريكيني؛ األساتذة من يكون أن يمكن ال أنه وأدركت العربية؟! البالد
العربي») «العالم كلمة محل السيايس القاموس يف األوسط» «الرشق لكلمة إحاللهم
مرشوع يف مرص إىل قادم إنه الفرنيس وقال العربية. البالد من مرص أن تماًما يعلمون
يف يأتي إنه األمريكي وقال الفرنسية. إىل العربية من أدبية أعمال لرتجمة جديد ثقايف

للبيع. املعروضة املرصية الرشكات إحدى ولرشاء استثماري مرشوع
ما أو «اآلخر»، أو األجانب بعداوة املصابني من ولست باالكتئاب، كالهما أصابني
يف تنكرْت وإن االستغالل، أشكال جميع ضد ولكني «الزينوفوبيا»، باإلنجليزية ى يَُسمَّ
عىل الباب وانفتح املطار، بأرض العجالت وارتطمت بريئة. اقتصادية أو ثقافية ثياب
الناعمة اللهجة بالدفء، الحانية األصوات الشمس، بضوء املرشقة الوجوه رأيت الوطن،

األظافر. نعومة منذ
نورت! الدنيا … وسهًال أهًال … السالمة ع هللا حمد

الوطن يعانيه ملا أيًضا والحزن فرحة، تساويها ال الوطن أحضان إىل بالعودة الفرحة
الرشقي الساحل عىل املاضية، األربع السنوات «ديوك» جامعة يف عشت حزن، يساويه ال
«اإلبداع أسميتها جديدة مادة بتدريس أقوم زائرة، أستاذة األطلنطي، للمحيط الجنوبي
بني التفرقة أو القهر أو الظلم ضد الطفولة منذ التمرد عىل القدرة هو فاإلبداع والتمرد»؛
إىل تحتاج ال بديهية حقيقة اللون، أو الطبقة أو العقيدة أو العرق أو الجنس بسبب البرش
الطفولية. األسئلة أو البديهية بالحقائق االحتفاظ عىل القدرة هي فالعبقرية … عبقرية
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خلق اليل مني الليل: يف السماء إىل تطلعت كلما أمي أسأل كنت عمري من السابعة يف
األطفال يسأله بديهي سؤال ماما؟! يا ربنا خلق اليل ومني بنتي، يا ربنا ماما؟ يا النجوم

فرق. ال الدنيا، أو العليا الطبقات من وبيًضا، سوًدا وإناثًا، ذكوًرا جميًعا
بساطة البسيطة البديهية األسئلة هذه نسيان النسيان، عليهم ويُفَرض األطفال يكرب
أو ًدا متجدِّ مبدًعا الطبيعي اإلنسان بها يعيش البرش، جميع بها يولد العبقرية، أو اإلبداع

متجمًدا. عاجًزا املكبوت اإلنسان بها يموت
مًعا، والقبيح الجميل تلتقط الوطن يف جديد لكل حساسة العني تصبح الغربة بعد
يفارقني، ال الساذج الطفويل التفاؤل هو ربما والتفاؤل، بالفرح لتحتفظ القبيح تنىس
الرشكات بيع منافع عن الصحف يف وأقرأ نافعة، ضارة ُربَّ الشائع: املثل لنفيس أردد
والخصخصة العام والقطاع االقتصاد علم يف كثريًا املاضية السنني يف قرأت املرصية.
للرشكات البيع هذا يحدث ملاذا الطفويل: السؤال طرد عن عاجز عقيل لكن الحرة، والسوق

بأمريكا؟ مرص تقارنني كيف الناس ويشهق أمريكا؟ يف يحدث وال بالدنا يف
وال الصحف يف امللك صورة تظهر ملاذا عمري: من السابعة يف نفيس أسأل كنت
الشاعر أبي عن يكتبون وال شوقي أحمد الشاعر عن يكتبون وملاذا أمي؟ صورة تظهر
عقيل يقبل ال تراودني، نفسها واألسئلة قرن نصف من أكثر وينقيض السعداوي؟ السيد

الفلوس. أو النفوذ بسبب الدول أو األفراد بني التفرقة هذه
النووي، السالح نزع اتفاقية عىل مرص َعت وقَّ حني الطفولية الدهشة وأصابتني
إرسائيل دي كلها! أمريكا ياه الناس: وضحك أيًضا؟ أمريكا ع توقِّ لم ملاذا وتساءلت:
غضب هو غضب وأنقى غضب أقوى الجامح، الطفويل الغضب يملؤني التوقيع! رفضت
وليس والقوة املصالح تديره العالم طفلتي! يا إيه عدل ناس؟ يا العدل فني األطفال.

العدل!
قبلهم ومن السالح، نزع عىل للتوقيع أفريقية دولة ٤٢ تسارع حني غضبي ويشتد
بمعنى الهادي. املحيط جنوب ومنطقة الكاريبي، البحر وبالد الالتينية، أمريكا بالد عت وقَّ
خالية أو نووية غري بالًدا أصبحت األرضية الكرة من الجنوبي النصف بالد معظم أن
وبريطانيا) وفرنسا أمريكا رأسها (وعىل الشمال بالد تظل حني عىل النووي، السالح من
الرتسانة خطورة عن عرفنا وقد بالطبع)، إرسائيل (ومعها لنفسها النووي السالح تحتكر

(صحرائنا)! النقب صحراء يف ديمونة ومفاعل اإلرسائيلية النووية
عىل إرسائيل توافق سوف هللا شاء إن معلهش! كتفي: عىل يربتون غضبي، يهدِّئون

هللا! شاء إن القريب املستقبل يف النووي سالحها نزع
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يف تسبقنا إرسائيل وإن إرسائيل، عن متأخرة بالدنا إن يقولون سمعتهم أمريكا يف
تتشدق الذي العظيم األمر هذا مثل يف (كعادتها) إرسائيل تسبقنا لم فلماذا يشء، كل

الكربى؟! النووية البالد بعظمته
عظيمة فكرة املدمرة األسلحة هذه مثل من اإلنساني عاملنا إخالء فكرة كانت وإذا
نملك ال أننا مع نحن نسبق وكيف سالحها؟! نزع يف النووية الدول تسبقنا ال فلماذا ا، حقٍّ

نووي؟! أي
السالح، نملك ال ألننا الخارج؛ من وإنما بالدنا داخل من يأتي ال النووي الخطر إن

يملكونه! الذين هم الخارج يف واآلخرون
صحف ألقرأ بيدي أهشها عنيدة، ذبابة مثل عقيل يف تزنُّ بديهية طفولية أسئلة
صفحات أفتح الصارخة. والتناقضات السياسة وأخبار األوىل الصفحة أتفادى الصباح،
«يف كتابه صدور عىل عاًما ٧٠ ومرور حسني، بطه كبري احتفال هناك واألدب، الثقافة
من ليس واملفكرين، واألدباء األساتذة من رجًال ٣٩ فيها يشارك الندوة الجاهيل»، الشعر
طه عن ندوة يف للمشاركة تصلح أديبة أو مفكرة امرأة توجد أال واحدة! امرأة بينهم

حسني؟!
األخري كتابي من نسخة إليها أرسلت شهرين من أكثر منذ أدبية، مجلة وأفتح
غريها أو املجلة تلك يف مساحة له ليس األدبي العمل هذا مثل لكن حياتي»، … «أوراقي
تحت األديبات الشابات أو الستني فوق الرجال يشغلها كلها فاملساحة األدبية؛ املجالت من
املسدلة وعيونهن املرسلة، الطويلة بشعورهن صورهن أرى األديبات، غري أو الثالثني
من فالنة «عادت أدبي: غري أو أدبي خرب صورة كل وتحت املغمضة، كالقطط الجفون
وهي فالنة «وقعت أو الحديث»، األنثوي املكياج مصانع زارت حيث الباريسية، رحلتها

إلخ. … حب» قصة بعد فالنة «اتخطبت أو سويرسا»، جليد عىل تتزحلق
املجالت تحرير رؤساء معظم إن فقالوا: الظاهرة، هذه سبب عن الناس وسألت
رجال معظمهم األدبي، النقد أو األدبية الصفحات مالكو وكذلك مرص يف والصحف
مقاومة بحكم الشباب إىل ينجذبون بالطبيعة وهم وأكثر، العمر من الستني تجاوزوا

الفناء.
األربعني تجاوزن الالئي األستاذات أو املفكرات أو األديبات تجاهل يتم السبب ألهذا

العمر؟! من الستني تجاوزت من بال فما الخمسني، أو
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الفتيات إىل يتطلعون السبعني فوق العجائز الرجال أرى كنت األطلنطي املحيط ساحل عىل
تنجذب الفتيات عيون لكن البيكيني، داخل العارية األجساد إىل عيونهم تنجذب الشابات،
الفلوس ضياع أو اإلفالس عند إال الوهم من الرجل يُفيق ال وجوههم، أو أجسادهم إىل

مًعا. والحب
شابة تكون أن يمكن ال املفكرة املرأة إن معناه: ما قال الذي الحكيم توفيق هو ربما

مفكرة. تكون أن يمكن ال الجميلة والشابة جميلة،
مجاالت من النساء وطرد العبودية نشوء منذ العالم تسود األبوية الطبقية الفكرة هذه
هي العبودي النظام عىل السابقة القديمة الحضارات يف املرأة وكانت الفكر. أو السياسة
اليونان ويف املعرفة، إلهة «إيزيس» كانت القديمة مرص يف الذكاء. أو املعرفة أو العقل إلهة
والكتابة، الحروف اكتشفت من أول «نيدابا» كانت العراق ويف الحكمة، إلهة «أثينا» كانت

املعرفة؟! شجرة إىل آدم زوجها تسبق ألم «حواء»، وأمنا
عظيمات ومفكرات شجاعات مقاتالت لنساء نماذج حارضنا ويف بعيًدا، نذهب وملاذا
مارس يف باريس يف منهن بواحدة التقيت وشماًال. وجنوبًا وغربًا رشًقا العالم بالد يف
تصبح أن الرشيدة وقيادتها الحكيم بعقلها استطاعت مسلمة إيرانية امرأة إنها املايض،
إيران، يف الحايل النظام سقوط بعد االنتقايل الحكم فرتة لتويل املنتخبة إيران رئيسة
كالقطط جفونها تسدل وال الحديث، األنثوي املاكياج تستخدم ال رجوى»، «مريم اسمها
ِمائة قدمت والتي والنساء، الرجال من اإليرانية املقاومة حركة قائدة ولكنها املغمضة،

الخميني. عهد إىل الشاه عهد منذ شهيد ألف
من امرأة هي وها مكانه، العرش عىل جلست أنها وأحلم الطفويل، كالحلم يل بدت
ال السبب لهذا ربما الخميني، مكان لتجلس انتُخبت قد عاًما) ٤٢) حينئٍذ أمي عمر
«ال نوع: من البديهية الحقائق أو الطفولية األسئلة عقيل عن تغيب وال التفاؤل، يفارقني

القوة». إال القوة يقهر
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الظلم1 يف سواء املواطنون

١٩٨١م. سبتمرب يف السجون به دخلنا الذي العيب بقانون الجديد الصحافة قانون يُذكُِّرني
نوع من بكلمات الجديدة الصحافة قانون يف و«ازدراء» «تكدير» كلمة تذكِّرني
عاًما، عرش أربعة منذ السجون بها دخلنا والتي القرية، وأخالق العائلية والتقاليد «العيب»
يحزنون. وال جريمة وال ذنب بال وبريئات أبرياء السجون من وخرجنا العهد تغري ثُمَّ

الظلم عن مادي أو أدبي تعويض دون خرجنا ثُمَّ شهور، ثالثة السجن يف قضينا
علينا. وقع الذي

يف املسئولون عنه يدافع والذي ًفا، وتعسُّ جزاًفا يتم الذي االحتياطي الحبس هو وهذا
بالتساوي املواطنني عىل الظلم توزيع ألن والعدل؛ املساواة اسم تحت اليوم الشعب مجلس

العدل. هو
تعميمه. وليس وإلغاؤه الظلم رفع واملفروض

أمام متساوون املواطنني أن عىل تنص (٤٠ (رقم الدستور يف مادة اكتشاف تم لقد
القانون.

بني تفرقة دون الجميع عىل في التعسُّ االحتياطي الحبس مبدأ تطبيق يجب لهذا
الجنازير. أو غزال قرن املطاوي وحَملة األقالم حَملة

١٣ / ٦ / ١٩٩٥م. العربي، جريدة 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

النظر برصف البرش بني تساوي التي املادة هذه وخاصًة الدستور، مع بالطبع وأنا
فعًال الجميع عىل املادة هذه بتطبيق وأطالب إلخ، … العقيدة أو الطبقة أو الجنس عن

فقط. الصحافة يف يكتبون من وليس
أو األخطاء عىل والعقوبة واملحاسبة املسئولية زادت السلطة زادت كلما أنه املفروض

الناس. عىل املنشورة الخاطئة املعلومات
أخرى، سلطات ثالث وهناك الرابعة، السلطة إال ليست الصحافة أن نعرف ونحن
عىل االحتياطي الحبس تطبيق واملفروض والتنفيذية، والقضائية الترشيعية السلطة وهي

الصحافة. سلطة عىل تطبيقها قبل الثالث السلطات هذه
تنطبق وال دستورية غري كلها ألنها مرص يف القوانني جميع تعديل أيًضا املفروض
بني والطالق الزواج قانون يساوي فهل املواطنني، بني تساوي التي ٤٠ املادة عليها

الجنس؟! نوع عن النظر برصف املواطنني
ألطفالهم؟ املرصية الجنسية منح يف واألم األب بني الجنسية قانون يساوي وهل

لجميع الدستورية املساواة هذه عن الشعب مجلس يف املسئولون يدافع ال ملاذا
الناس؟ من واحدة لفئة فقط وليس املواطنني

وأنه العكس، وليس السلطة أصحاب ضد الشعب ليحمي ُخلق القانون أن املفروض
العكس. وليس والحصانة الحماية وقلَّت واملساءلة املسئولية زادت السلطة زادت كلما

العينني. معصوبة عمياء بالدنا يف العدالة أن لنا يؤكد معكوس منطق
الحق. وليس القوانني وتعدل تغري التي هي القوة وأن

عاٍل، صوت لها فالصحافة الساعة، قضية هي اليوم أصبحت الصحفيني قضية إن
مساحات من لهم بما حقوقهم عن الدفاع عىل قادرون وهم الدولة، يف الرابعة السلطة وهي

الصحف. يف كبرية
واألمهات والزوجات «النساء ومنها بالدنا، يف مظلومة أخرى فئات هناك لكن
الحق عىل القوة فيها تنترص التي الساحة هذه يف قوة وال حول بال زالوا ما واألطفال»

دائًما.
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بنيالطبواألدب1

قادرة دافئة، قوية الشتاء، يف والهند مرص بشمس تذكِّرني ديرهام يف هنا فرباير شمس
نافذتي وراء من تتجمع السحب لكن هنا، ونها يسمُّ كما الجنوب شمس السحب. تبديد عىل
صوت ويدوِّي «ديوك»، غابة ونها يسمُّ القريبة، الغابة يف األشجار أطراف خلف الزجاجية،
االستوائية، والغابات النكا، ورسي إثيوبيا سيول تشبه سيوًال املطر ويهطل والربق، الرعد
أحبها والشمس الدفء، مع القوة أحب كم دافئة. قوية جديد، من الشمس تسطع ثُمَّ

والشجر. الزجاج حواجز عرب إيلَّ املمدود شعاعها أعانق أمي، هي كأنما
ديرتويت، مدينة يف شعبي اجتماع يف واقًفا كلينتون، بيل أرى الشاشة فوق أمامي
يقول: وأسمعه بناخِبيه، اتصال عىل ليظل الناس مع الشعبية االجتماعات هذه يعقد إنه
ا جدٍّ السهل من أن األبيض بالبيت مكتبي يف العمل من فقط أسابيع ثالثة أول بعد أدركت
لبريوقراطية أسريًا يصبح إنه انتخبوه، الذين الناس عن املتحدة الواليات رئيس ينعزل أن
البريوقراطية، هذه عىل حربًا أعلن سوف واللجان، واالجتماعات األوراق من نهائية ال
— األقل عىل — إلغاء يمكن األبيض. البيت داخل والوظائف اللجان عدد أخفض وسوف
العمل. بإنجاز يرسع لعله بل العمل، عىل ذلك يؤثر أن دون والوظائف اللجان هذه نصف
اإلنفاق تخفيض كلينتون بيل يحاول الفصل: يف طالباتي إحدى فينيسا، يل وقالت
مشغول وإنه األبيض، البيت يف بريوقراطية وظيفة ١٠٠٠٠ حوايل وإلغاء الحكومي

١٩٩٣م. فرباير ١٧ يوم الكونجرس عىل يعرضها سوف التي االقتصادية بالخطة

١٩٩٣م. فرباير 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

كلينتون: بيل وسألت الفرو، من معطًفا ترتدي بيضاء امرأة تقدمت الشاشة فوق
بيل وقال الوسطى؟! الطبقة عليهم يُطَلق الذين نحن علينا؛ الرضائب نسبة ستزيد هل
تزيد لن أنك االنتخابية حملتك يف تِعْدنا ألم ملاذا؟ غاضبة: املرأة وبادرته ربما. كلينتون:
كنت عما بليون ٥٠ بمقدار يزيد القومي يْن الدَّ أن عرفت ولكني نعم، قال: الرضائب؟!
سياسة عن الناتجة االقتصادية األزمة أعباء يتحملوا أن الجميع عىل االنتخابات، أثناء أعرفه
الوسطى، الطبقة من القادرين عىل العبء نوزع أن علينا السابقة، الجمهوري الحزب
اآلن تدفع إنها أكثر، تكسب ألنها أكثر رضائب تدفع أن الكربى الصناعية الرشكات وعىل
أكثر عبئًا ويتحملوا األثرياء يدفع أن بد ال ،٪٣٦ إىل قريبًا تزيد وربما فقط، رضائب ٪٣٤

الفقراء. من
أن الشعبية االجتماعات هذه طريق عن كلينتون بيل يحاول فينيسا: وقالت
الحكومي اإلنفاق وخفض الرضائب زيادة عىل املوافقة أجل من الكونجرس عىل يضغط

واالستهالك.
بالنسبة خاصًة السابقة، بوش سياسة من أفضل الداخلية سياسته أن أعتقد قلت:

والنساء. للفقراء
أسوأ. الخارجية سياسته لكن نعم، قالت:

األمريكيني مصالح إىل ينظر ألنه والخارجية؛ الداخلية السياسة بني تناقض هناك
فقط! انتخبوه الذين

يف سالم مبادرة عن تعلن كيف الشاشة: فوق يسأله الشباب أحد صوت وسمعت
الرصب! يف الحرب مجرم مع للتفاوض مستعد أنك إال تعني ال املبادرة هذه يوغوسالفيا؟
صدام قبل من رفضت أنك حني يف الرصب من الحرب مجرمي مكافأة عىل توافق ملاذا

الصاعقة؟! الرضبات إليه ووجهت حسني
يف امرأة فوقها ترقص طويلة أمريكية سيارة وتظهر التليفزيوني اإلرسال ينقطع
من جديد نوع أو النبيذ من جديد نوع عن اإلعالن كان إن أعرف ال النبيذ، من كأس يدها
كانت املرأة أن (الحظت املايوهات من جديد نوع أو وتقول: هايدي وتضحك السيارات.
طالب أيًضا وهو الفصل، يف الطالب أحد «كريس»، ويقول قطعتني). من مايوًها ترتدي
كلينتون بيل ل أُفضِّ أنا واإلبداع): واألدب املوسيقى الطب جوار إىل (ويدرس الطب بكلية
أول األقل عىل لكنه غريه، من خداًعا أقل يل يبدو األقل، عىل شاب إنه بوش، جورج عن

للعدل. وزيرة امرأة يُعنيِّ أمريكي رئيس
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واألدب الطب بني

ورئيسة للعدل وزيرة مرص يف عندنا كان سنة آالف ستة منذ مرص يف له: قلت
عندنا يوجد ال أننا ألنىس البعيد املايض أمجاد أتذكر أن (حاولت «معات» اسمها للقضاة

اليوم). واحدة قاضية
اجتماعاته الناسيف مع أخرى مرة يتحاور كلينتون بيل وظهر اإلعالنات، فرتة وانتهت
التاسعة يف طفلة سألتْه واألمراض. الصحة مشاكل حول الحديث دار الجديدة، الشعبية
جيدة صحة املتحدة للواليات كرئيس يل تضمن كيف جريء: واضح بصوت عمرها من
لها ق وصفَّ بحماس، الناس لها ق صفَّ فقريان؟! عاطالن وأمي أبي أن حني يف أمراض بال

الناس. جميع يغطي أمريكا يف الصحي التأمني سأجعل وقال: كلينتون، بيل أيًضا
الوحيد الحل الحل، هو هذا ليس ال، يل: قال واألدب الطب طالب «كريس» لكن
ًرا مؤخَّ انتشاره يتزايد (الذي «الدرن» أو «اإليدز» مرض رأسها األمراضوعىل عىل للقضاء
للطب واإلمكانيات االهتمام من مزيًدا الحكومة تعطي أن هو الفقرية) الطبقات بني
لكن املجتمع، يف املرض أسباب عىل يقيض الوقائي الطب العالجي، الطب وليس الوقائي

األسباب. عىل يقيض وال فقط املرض عىل يقيض العالجي الطب
الطب أن وشعرت الطب، كلية يف تخرجت حني األوىل بالسنني «كريس» كالم ذكَّرني
يركبون العالجي الطب أساتذة أرى كنت لكني العالجي، الطب وليس األساس هو الوقائي
فكنت الوقائي، الطب أطباء ا أمَّ والسلطة، الثراء عالمات عليهم تبدو الفاخرة، السيارات
عليهم وتبدو العيني)، القرص شارع يف يسري كان (الذي الرتام يف يتشعبطون أراهم

الوجه. وشحوب الفقر عالمات
سوف وأنا اليوم، حتى هكذا هنا األمر تماًما، «كريس»: وقال بالضحك، وانفجرنا

يشء! كل رغم الوقائي الطب يف أتخصص
أبذل أن أودُّ ولكني ال، «كريس»: وقال فقر. غاوي «كريس» قائلًة: فينيسا وضحكت
املجال من الطبية البحوث إمكانيات تتحول وأن أمريكا، يف هنا الطب مهنة لتغيري جهًدا
يخوضها؟! فَمن الشباب نحن نخضها لم إذا معركة، هذه الوقائي، املجال إىل العالجي

جمعية األطباء من زمالئي مع أنشئ بدأت وحني شابة، كنت حني نفيس تذكرت
للفالحني ثقافية مرشوعات وعمل الصحة، مجلة وإصدار الصحية، والثقافة الوقائي للطب
الشباب سنني أنىس أن األفضل من أجل، مخرومة؟! قربة يف أنفخ كنت هل والفالحات.

األدب. عن ألتحدث طبيبة) (وكوني األوىل
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

أمريكا يف كافريبوي (1)

لكنه بالدنا، يف أحد يعرفه ال ربما اسم ماثابان»، «مارك األمريكي األفريقي الروائي إنه
«ديوك» جامعة إىل هنا، إىل جاء املتحدة. الواليات يف دويٌّ لها أصبح روايات ثالث أصدر
الروائيني إن املتحدة، الواليات يف العنرصية عن محارضة ليلقَي ١٩٩٣م فرباير ١١ يوم
يف املحارضات يلقوا أن لهم يمكن الذين األساتذة أو العلماء ضمن يُعتَربون أمريكا يف
جوهانسربج ُقرب فقرية قرية يف ماثابان مارك ُولد شهادات). أية يحملوا لم (وإن الجامعة
ثُمَّ الفقراء، السود األطفال مع الشارع يف الرشاب بالكرة يلعب كان أفريقيا، جنوب يف
وترك الروايات، ليكتب الرياضة هجر ثُمَّ رياضيٍّا، بطًال أصبح ثُمَّ التنس، بكرة يلعب بدأ
الروائيني أملع من قليلة سنني يف أصبح أمريكا، إىل وجاء أفريقيا جنوب يف العنرصي الحكم
جنوب يف األوىل حياته عن تحكي ،Kaffir Boy بوي» «كافري بعنوان رواياته أول هنا.
أمريكا يف تجربته عن تحكي أمريكا، يف بوي كافري بعنوان: جاءت الثانية روايته أفريقيا.
يتكلم منهما كالٍّ أن أمريكا يف والسود البيض مشكلة ماثابان: مارك ويقول أسود، كرجل
يف العنرصية أن عىل تدل األخرية أنجلوس لوس أحداث إن اآلخر، مع وليس اآلخر عن
هناك أفريقيا، جنوب يف عرفتها التي العنرصية من أشد ربما موجودة، تزال ال أمريكا
الجديد) العاملي النظام (مثل تتخفى هنا العنرصية لكن املعالم، واضح عنرصي حكم
يف أثََّر الذي األسود البطل إن اإلنسان، وحقوق واملساواة اإلنسانية من براق شعار تحت
آيش» «آرثر األسود التنس بطل ولكنه إكس، مالكوم وليس كينج لوثر مارتن ليس حياتي
أعرف إنسان إىل ني وغريَّ حياتي عىل بصماته ترك لكنه واحد، أسبوع منذ مات الذي

عنها. وأدافع حقوقي

البنزين رائحة لها ذكريات (2)

اسمه ملؤلف جديًدا كتابًا — واإلبداع املرأة قسم يف طالباتي من واحدة — «إنارا» أهدتني
مرات أربع الكتاب قرأت إنارا: يل قالت ذاتية، سرية عن عبارة الكتاب وونارونري». «ديفيد
الخامسة يف صبي وهو لالغتصاب يتعرض فقري رجل حياة سرية أقرؤه، وأنا كثريًا وبكيت
ملرض عمره صديق يتعرض باأللم، مفعمة حياة يعيش كبري، رجل عليه يعتدي عرشة،
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واألدب الطب بني

األلم مثل الحب الكتاب: نهاية يف املؤلف يقول يوم. وراء يوًما يموت وهو يراقبه اإليدز،
صامتًا ظللت أنني سوى يشء عىل حياتي يف أندم لم الحياة، أحداث يربط القسوة، مثل
هو الصمت أجل، الذاتية. السرية هذه كتابة طريق عن ًرا مؤخَّ إال أنطق لم طويلًة، سنني

الحياة. الكتابة إيلَّ أعادت وقد املوت،
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سمعةمرص1

نقدم فإننا الخارج، يف بالدنا سمعة إىل تُيسء التي الحقيقية األسباب عن نبحث أن من بدًال
أصحاب أو املرسحيني أو السينمائيني املخرجني أو األديبات أو األدباء من فداء كبوش

العلمية. الدراسات
اإلنسانية القيمة ذات األدبية أو العلمية األعمال أن العالم أنحاء جميع يف املعروف
يكتب فلماذا وإال العالج، بهدف املجتمع هذا أمراض عن الكاشفة الناقدة األعمال هي
أبدع اإلمكان يف وليس يُرام ما عىل يشء كل كان إذا العالم يبحث وعمَّ األديبة، أو األديب

كان؟ مما
الذين واألديبات األدباء هؤالء أعمال هي اإلنساني التاريخ يف الباقية األعمال وأعظم
فقر من مشاكلها أو مجتمعاتهم عيوب عن وكشفوا الجراح، مرشط وكأنه القلم أمسكوا

خارجي. أو داخيل استغالل أو استبداد أو ظلم أو
والجهل الفقر عبودية عن فيها كشف التي «األيام»، هي حسني» «طه أعمال أعظم
التي والِعقاب» «الجريمة هي «ديستيوفيسكي» أعمال وأعظم فيها، عاش التي القرية يف
الضحية كان وكيف للجريمة، الحقيقية األسباب عىل تتفتح الرويس الشعب عيون جعلت
كشف التي «الحرام»، هي إدريس» «يوسف أعمال وأعظم رساحه، يُطَلق والجاني يُعاَقب
«فرجينيا أعمال وأعظم النساء، واستعباد والفقر الظلم هو الحقيقي الحرام أن عن فيها
والقيم اإلنجليزي، االجتماعي الزيف بها أسقطت التي خاصة»، «غرفة هي وولف»
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«يوسف أعمال أعظم البيورتيانية»، الفيكتورية «األخالق ب ُعرفت التي املزدوجة األخالقية
تحت املتخفي االجتماعي الفساد عن فيه كشف الذي الحديد»، «باب فيلم هي شاهني»
«أصول هو الرازق» عبد عيل «الشيخ أعمال وأعظم والكذب، النفاق من شفافة ستارة

السائد. للفكر الناقدة اإلبداعية األعمال من ذلك وغري اإلسالم»، يف الحكم
هذه يملكون الذين هم الحقيقيني الفنانني أو األديبات أو األدباء أو العلماء إن
العالم ألن بالدهم؛ خارج السفراء أعظم هم وبالتايل األدبية؛ والشجاعة النقدية ة الحاسَّ

عاملية. شهرة واكتسابها أعمالهم نجاح هو ذلك عىل والدليل أعمالهم، يقدِّر كله
الذين أو اآلخرون، يعمل أن ويضريهم يعملون ال الذين الناس بعض هناك أن إال
ال هؤالء الفشل. نصيبهم فكان محليٍّا، روَّجوها ما بمثل عامليٍّا أعمالهم ترويج حاولوا
أن ويدَّعون صورتهم، يشوِّهون بأقالمهم، عليهم وينهالون اآلخرين، تجريح عن ون يكفُّ
ألنها إال العاملي النجاح بهذا تحَظ لم العلمية أو األدبية أعمالهم أو رواياتهم أو أفالمهم

مرص! سمعة إىل تُيسء
تُسئ لم «ديستيوفيسكي» أعمال فإن املعكوس، املنطق هذا لكشف األوان آن وقد
اسم وبقَي وماتوا، اندثروا قد روسيا إىل أساءوا الذين جميع إن بل روسيا، سمعة إىل
وولف» و«فريجينيا اليوم. حتى الرويس الشعب به يفخر التاريخ يف «ديستيوفيسكي»
ونسيهم إليها، أساء من كل ومات إليها، أساءوا من كل عىل احتجاًجا منتحرة ماتت
ورغم اإلنجليز. به يفخر التاريخ، يف باٍق وولف» «فريجينيا اسم لكن اإلنجليزي، الشعب
غريهم، أو الرازق عبد عيل الشيخ أو إدريس يوسف أو حسني طه ضد اإلعالم حمالت

إليهم. أساءوا من أسماء التاريخ يف يندثر حني عىل تُنىس، وال تبقى أسماءهم فإنَّ
القضايا من البلد هذه موقف هو إنَّما الخارج يف بلد أيِّ سمعة إىل يُيسء الذي إن

الديمقراطية. أو العدالة أو الحرية قضية مثل الكربى
طعامه يملك ال غريه عىل عالة البلد هذا يعيش أن هو البلد سمعة إىل يُيسء الذي إن

الثرية. الطبيعية موارده رغم
شوارع يف يسريون الذين الرجال هؤالء فهم الخارج، يف العرب إىل يُيسء ما أكثر ا أمَّ
داخل خلفهم نساؤهم تميش حني عىل الشقراوات النساء يف يُحمِلقون باريس أو لندن

عني. نصف أو واحدة عني إال منهم يظهر ال سوداء، خيمة

388



الرسميةيفمرص1 الصحافة مأزق

أمام أبوابها الصحفية املؤسسات جميع أغلقت مرص، يف ينرشه أن أحد يشأ لم املقال هذا
لسلطة خاضعة جوهرها، يف رسمية صحافة إنها املرصية، للصحافة موضوعي نقد أي
أو يمينية مجموعات أو املتطرفة، الدينية التيارات تملكها التي الصحف تلك إال الدولة،

أساًسا. ألعضائها تنرش يسارية
تحت مقاًال األهرام بجريدة اليومي عموده يف صحفي نرش ١٩٩٠م مارس ٣ ويف
باإللحاد؛ حامد» «عالء الُكتَّاب أحد فيه اتَّهم مرص»، يف جديد رشدي «سلمان عنوان:
للنيابة تقديمه وطلب واألديان، األنبياء من تسخر رجل»، عقل يف «مسافة رواية نرش ألنَّه

العامة.
من كثريًا أنَّ وتصورت الرِّواية، وال الكاتب أعرف أكن ولم شديد، غضب أصابني
أقرأ لم لكني للنيابة، الكاتب تقديم وضد باألهرام، الصحفي هذا ضد تكتب سوف األقالم
وليس الكتابة هو الصحفي عمل إن فيه: قلت األهرام جريدة إىل ا ردٍّ فأرسلت يُذَكر؛ شيئًا
وغريها الجريدة هذه دأبت فقد بالطبع؛ مقايل الجريدة تنرش ولم للُكتَّاب. النيابة استدعاء
الدولة. بواسطة فيها املعيَّنني الصحفيني لكبار الناقدة املقاالت تجاهل عىل حف الصُّ من
— طوارئ — الدولة أمن محكمة من باستدعاء فوجئت أسابيع ببضعة ذلك بعد
هذه بسبب املؤلف هذا ضد مرفوعة قضية يف بشهادتي ألديل تطلبني القديمة، بمرص
أنَّها ووجدت فقرأتُها، الرِّواية، إيلَّ وأرسل شهادتي، طلب الذي هو املؤلف وكان الرواية.
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األسلوب لكن الدينية، الكتب يف الواردة األساطري أو والقصص لألفكار ناقدة مضمونها يف
يكتب أن املؤلف حق من أنَّ رأيت لكني الخاص، ذوقي حسب األدبية الجاذبية من خاٍل
أن املعاِرضني اآلخرين وعىل آخر، إبداعي عمل أي أو شعر أو رواية شكل عىل يشاء ما
الفكر وحرية املؤلف صف يف وشهدت املحكمة إىل ذهبت ولهذا آخر؛ بكتاب عليه يردُّوا
األخالقية أو الدينية باملقاييس عليها يُحكم أال يجب األدبية األعمال إن وقلت والتعبري،
األدبية. اإلبداعات أو الفنون مجال يف تتدخل أن األزهر مؤسسة حق من وليس السائدة،
املرصية؛ الصحافة يف ة الضجَّ بهذه فوجئت حتى شيئًا، أسمع ولم عامان انقىض ثُمَّ
املحكمة قرار عىل واعرتضوا الرسمية، واملجالت الجرائد يف الصحفيني كبار أخريًا تكلم فقد
الجمهورية رئيس من وطلبوا التعبري، حرية عن ودافعوا سنوات، والنارش٨ املؤلف بحبس
ديمقراطية. كدولة الخارج يف املرصية الدولة صورة عىل حفاًظا القرار إللغاء التدخل

بعد إال يأِت لم الرسميني الصحفيني هؤالء قبل من الحماس هذا أن اكتشفت وقد
إىل األثريية املوجات عرب وانتقل الربيطانية، اإلذاعة يف والنارش الكاتب حبس خرب أُذيع أن

الواسع. العالم
الذين كل ويتصدى عامني، منذ الصحفية الضجة هذه تحدث أن املفروض وكان
عليه وحكم للمؤلف النيابة استدعاء طلب الذي باألهرام الصحفي لزميلهم اآلن يكتبون
زميلهم مع امُلعَلن غري التضامن من نوع الصمت وهذا صمتوا، جميًعا هؤالء لكن باإللحاد،
مسئوليتهم عن والتخيل األهرام، هي كربى جريدة يف يوميٍّا عموًدا يملك الذي الصحفي
الصحفية َلل الشِّ أو السلطة مع روابط بال معروف غري روائي وتجاه التعبري حرية تجاه

الرسمية.
طوارئ، الدولة أمن محاكم عن وقهًرا قسوًة تقل ال أصبحت بالدنا يف الصحافة لكن
دفاع أنه ذلك الحقوق؛ هذه عن دفاعها يف حتى األساسية اإلنسان حقوق عنها وغابت
وصورتها الدولة عن دفاع هو ما بقدر حقوقه، وتأكيد اإلنسان حماية غايته ليس شكيل
عالقتهم يف الرسميني الصحفيني وهؤالء الصحافة موقع وتدعيم الخارج، يف الديمقراطية

القائمة. بالسلطة
يتعرض املؤلف هذا أن يعرفون الجميع وكان كاملني، عامني الصمت ساد السبب لهذا

أحد. يتكلم أن دون الوقت من فرتة اعتُقل بل املحاكم، يف للقهر
غري حكومي قرار صدر حني املرصية الرسمية الصحافة يف أيًضا الصمت ساد وقد
إىل وتحويلها أموالها ومصادرة مرص يف العربية املرأة تضامن جمعية بإغالق قانوني

اإلسالم». «نساء اسمها أخرى جمعية
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باإللحاد. جمعيتنا وتتهم الحكومة قرار تؤيد املتطرفة الدينية التيارات وبدأتصحف
الرسمية الصحف جميع إىل مقاالت وأرسلُت تُنَرش، فلم الصحف هذه إىل ردوًدا وأرسلُت
جريدة ا أمَّ األهرام، جريدة تنرشه لم الجمعية إغالق خرب حتى يشء، يُنَرش فلم مرص، يف

الجمعية. ضد كاذبًا حكوميٍّا بيانًا إال تنرش فلم األخبار
وصمت الصحفيني من قليلة قلة الحكومة قرار وعارض الجمعية حق عن ودافع

جميًعا. الباقون
التيارات تخىش فهي خطرية؛ مزدوجة لعبة تلعب بالدنا يف الرسمية الصحافة إن
والتعبري، الفكر حرية حساب عىل تجاملها أو تساندها ولذلك املتصاعدة، املتطرفة الدينية
ترسمها التي وصورتها القائمة السلطة من موقعها عىل الحفاظ تريد نفسه الوقت يف وهي

والفكر. التعبري وحرية الديمقراطية عن لنفسها
تناقضها رس هو وهذا املرصية، الرسمية الصحافة فيه تعيش خطري مأزق إنه
حقوق إهدار عىل الخفي) التضامن (أو الكامل الصمت بني ما ترددها أو الواضح،
حرية عن دفاًعا الرصاخ من املؤقتة املفاجئة الهبَّات هذه ثُمَّ التعبري، وحرية اإلنسان
هنا ومن مسئولية؛ أي تحمل دون فحسب كالمية َهبَّات وهي اإلنسان، وحقوق التعبري
يدافعون إنما وأنهم هزيلة، تافهة رواية أنها أو الرواية، يقرءوا لم أنهم معظمهم ادِّعاء

عام. بشكل التعبري حرية عن فقط
وبرصف األديان، ينقد الذي الرواية ملضمون التعرض من أنفسهم يُعفون بذلك وهم
عىل يخافون لكنهم املناقشة، يستحق مضمونها فإن األدبية الرواية قيمة عن النظر

املتطرفة. الدينية التيارات بواسطة اتهام أيِّ من أنفسهم
(بسبب منه الخروج تعرف ال املأزق، هذا يف املرصية الرسمية الصحافة تظل وسوف
أن إىل العربية البالد معظم يف الرسمية الصحافة فعلت كما بالسلطة)، والتمسك الخوف

االنتخابات. بغري أو باالنتخابات الحكم املتطرفة الدينية التيارات تتوىل
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واالستعامر1 اخلليج أزمة

األمريكية املتحدة الواليات خلعت القبيح، االستعمار وجه عن العربي الخليج أزمة كشفت
وأرسلت وهناك، هنا العسكري غزوها يف ترتديها كانت التي األيديولوجية األقنعة كل
تعترب هكذا برتولها، نعم برتولها، أجل من لتحارب العربي الخليج إىل وطائراتها جيوشها

برتولها. هو العرب برتول أمريكا
أيًضا. وجهها عن النقاب وفرنسا بريطانيا مثل األخرى االستعمارية البالد وكشفت
برتول من يكسب َمْن والكويت! السعودية برتول هو العربي الوطن يف جحا مسمار
والجوع، الفقر من العربي الوطن يف املاليني يعاني واليابان، وأوروبا أمريكا إنها العرب؟
يف يعيشون قليلة قلة فاحًشا ثراءً وتثرى الغرب، بنوك يف البرتول عائدات تتدفق حني عىل

والكويت. والرياض ولندن ونيويورك باريس
أن ١٠ / ٨ / ١٩٩٠م الجمعة يوم بالقاهرة العربية القمة اجتماع من وانتظرنا
العراقي العسكري التدخل يشجب ما بمثل الخليج يف العسكري األمريكي التدخل يشجب
فقد أمريكا حاكم ا أمَّ العراق، حاكم إال يشجب لم العربية القمة قرار لكن الكويت، يف

الجميع. عنه صمت
االستعمارية األجنبية القوات خروج العرب وامللوك الرؤساء يطلب أن املنطقي كان
مصالح أجل ومن بطريقتهم، والكويت العراق مشكلة حل العرب يتوىل وأن الخليج، من

أمريكا. مصالح أجل من وليس البلدين،
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يحدث! لم هذا لكن

األمريكي التدخل إدانة عن العرب وامللوك الرؤساء يصمت أن جميًعا، لنا إهانة من لها ويا
واإلقليمية. املحلية شئوننا يف

ليس األخرى، اآلراء وليس العرب وامللوك الرؤساء رأي هو الصحف يف السائد الرأي
األقالم وتتسابق َفحسب، العراق بإدانة ترحب الصحف أمريكا، يدين أن أحد حق من

وحده. حسني صدام إلدانة
الخليج يف األمريكي التدخل ينقدون األمريكيني املفكرين بعض أن من وبالرغم
ينقدون الذين العرب املفكرين لكن اإلعالم، ووسائل الصحف إىل آراؤهم وتصل العربي،

املخالف. رأيهم عن للتعبري وسيلة يجدون ال األمريكي التدخل
بإخالء يطالب لم ألنه صائب؛ غري قرار رأيي يف العربية القمة عن الصادر القرار إن
وهو والكويت، العراق مشكلة لحل التفاوض قبل العربي الخليج من األمريكية القوات
يرصَّ أن دون السعودية إىل عربية مسلحة قوات إرسال عىل وافق ألنه أيًضا صائب غري
القوات مع األمريكية القوات تعمل فسوف وإال أوًال، منه األمريكية القوات تخرج أن عىل
أمريكا تحارب فلماذا وإال أمريكا، صالح يف كلها حرب وهذه العراق، لرضب العربية

العربي؟! الخليج يف وعتادها برجالها
العراقيني؟! إخوانهم ضد أمريكا مع سيُحاربون الذين العرب الجنود هؤالء هم وَمْن
ورفضوا العمل، عن أرضبوا باألرايضالرتكية األمريكية القواعد يف األتراك العاملني إن
إذا العمل عن العرب الجنود يُرضب فهل العراق، يف إخوانهم ضد أمريكا مع يحاربوا أن

العراق؟! ضد األمريكيني الجنود مع للحرب العربي الخليج إىل السفر عليهم ُفرض
بالقوة أخرى دولة عىل دولة استيالء ترفض ألنها تحارب أنها تدَّعي أمريكا إن
واألرض فلسطني لتحرر إرسائيل ضد ورجالها بعتادها أمريكا تحارب ال فلماذا املسلحة،

الكويت؟! تحرير تريد ما بمثل املحتلة
يكشف د ُموحَّ قوي بقرار ١٠ / ٨ / ١٩٩٠م يوم العربية القمة تخرج أن فرصة كانت
واإلذالل؛ املهانة من رءوسنا يرفع العربي، عاملنا يف األجنبي االستعمار وجه عن النقاب

البلدان. صالح فيه بما والكويت العراق مشكلة حل عىل قادًرا يصبح بالتايل
العربية األمة ضعف إىل إال يؤدِّ لم القمة عن جاء الذي القرار وهذا الوضع هذا لكن
الوطن أزمة أن عن أيًضا وكشف لتهديداتها، وخضوعها أمريكا، بطش من وخوفها

والحقيقة. الواقع يف أمريكية محميات هي التي النفطية الدويالت هذه هي العربي
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واالستعمار الخليج أزمة

وال يوم أي يف العراق حاكم أبًدا أمدح ولم عاًما، عرشين منذ العراق إىل أسافر لم أنا
مشكلة. أي لحل املسلحة القوة مع ولست آخر، عربي حاكم أي

العام، العربي الوطني والشعور لآلمال ُمخيِّبًا جاء العربية القمة قرار أن أرى لكن
مثل اإلرضاب عىل قدرتها وعدم وهوانها صمتها رغم العربية الشعوب أن عن وكشف
األقل عىل وُكتَّابهم، وحكامهم ملوكهم من شجاعًة وأكثر عروبًة أكثر لكنهم تركيا، عمال

واألبواق! الصحف تهليل رغم واالستياء بالغضب إحساسهم بسبب
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بوش1 جورج حماكمة

تخطر ال الخيال من عوالم يف شخصياتها مع أسبح الجديدة، روايتي يف مستغرقة كنت
املدهش العميق الفن عالم من املسلحة بالقوة بوش جورج أخرجني حني الكثريين ببال
١٩٩١م، أغسطس من األول األسبوع يف ذلك كان واملؤامرات. والكذب السياسة عالم إىل
قواته بإرساله الكونجرس) عىل عرضه (دون املنفرد قراره بوش جورج أصدر حني
وسمعته قليلة، أسابيع خالل جندي ألف ٢٠٠ بلغت والتي العربي، الخليج إىل العسكرية
اململكة عن للدفاع إال ليس األمر أن املعدني بصوته ويعلن املتالشيتني، شفتيه يفتح وهو
فيما اتضح (كما أنه أو عنها، الدفاع منه طلبت قد السعودية تكن ولم السعودية، العربية

العراق. خطر من األمريكية الحماية طلب عىل أرغمها بعد)
وأنا كاملة، شهور عرشة أي ١٩٩١م، يوليو اليوم حتى ١٩٩٠م أغسطس ومنذ
البرش، فيه يعيش أن يمكن عالم أقبح بعيني أشهد والعربية، الدولية السياسة عالم أعيش
يُشبه ما إىل العاقل اإلنسان بعقل يذهب قد الفاضح واإلعالمي السيايس الكذب عالم

جنون؟! وأي الجنون،
أمام تبصق عراقية فتاة أيام)، بستة الحرب (قبل يناير ١٠ يوم بغداد يف رأيت
«كفى األمريكي التليفزيون شبكة ُمصوِّري ألحد وتقول بغداد، يف األمريكية السفارة

الحرب. يريد بوش جورج لكن لمي، السِّ الحل يريد فالعراق كذبًا»؛
نفسه يُحدِّث فلسطينيٍّا شابٍّا يناير ١١ يوم األردنية ان عمَّ العاصمة يف ورأيت
بالد ثالثة أرايض تحتل إرسائيل هوه، يا ناس «يا قائًال: الشارع يف ويرصخ كاملجانني،

٣ / ٧ / ١٩٩١م. األهايل، بجريدة نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

عسكرية قوة إليها يرسلون وال عاًما، أربعني منذ فلسطني وتحتل ِمنَّا، اآلالف وتقتل عربية،
الخليج!» إىل أرسلوها التي كتلك

تهليل، … الصحف يف قرأته وما وسمعته رأيته ما وأذهلني القاهرة، إىل وُعدت
أُِطق ولم الحرب، بداية يف ذلك كان الخليج. يف العسكرية بوش جورج لقوات وتنظيم
مالمح حتى األمريكية، املتحدة الواليات إحدى يف أعيش أنني أظن كنت مرص، يف الحياة
… ١٩٩١م فرباير أول ذلك كان … وسافرت حقيبتي فحملت عني؛ غريبة أصبحت الوجوه
من أكثر عن مندوبات حرضتْه جنيف، يف الحرب ضد عامليٍّا نسائيٍّا مؤتمًرا وحرضت
واليابان، وكندا وبلجيكا وهولندا وأملانيا وفرنسا وإنجلرتا املتحدة الواليات منها دولة، ٢٦
املندوبات النساء لكن واملعدات، األموال أو املسلحة بالجيوش الحرب يف اشرتكت الدول هذه

حكوماتهن. ضد املؤتمر يف وقفن عنها
املؤتمر يف بكت التي األمريكية املندوبة هي بوش جورج عىل هجوًما أكثرهن وكانت
رصخت ثُمَّ وغريها، وتونس والجزائر واألردن وفلسطني العراق من العربيات املندوبات مع

حرب!» كمجرم للمحاكمة يُقدَّم أن يجب بوش الجورج «هذا قائلًة: عاٍل بصوت
األمريكي االعتداء بإدانة قراًرا اإلرسائيلية) املندوبة عدا (فيما باإلجماع املؤتمر وأصدر
وحل الخليج من جميعها األجنبية القوات بسحب واملطالبة العراق، شعب عىل املسلح

واملفاوضات. السلمية الطرق بواسطة الرصاع
شعرت حتى الصحف قرأت إن ما لكن فُعدت، الوطن إىل الحنني عاودني جنيف يف
شوارزكوف، الجنرال حرب يف جنوًدا إال ليسوا واملحرِّرون الُكتَّاب هؤالء كأنما بالغربة،
بالدب الشبيه األمريكي الجنرال هذا ضد حرب يف واالنخراط السالح حمل يف وفكرت
ال العدد هذا فقال: العراق، يف املدنيني من الحرب ضحايا عدد عن ُسئل والذي األبيض،

يهمني!
املتحدة الواليات وداخل دولة، من أكثر إىل ١٩٩١م ومارس فرباير خالل سافرت
وعدد وبريلنجتن وبوسطن وواشنطن نيويورك منها مدينة، من أكثر يف تحدثت نفسها
االنزالق آالم من أعاني الفندق يف الرسير فوق راقدة وأنا نيويورك، ويف الجامعات. من
أي … العراق ضد الحرب يف باالنتصار جورج احتفاالت الشاشة عىل شهدت الغرضويف،

هذا؟ جنون
من أكثر العراق خرس الثالث؟! العالم جيوش من واحد جيش ضد جيًشا ثالثون
العراق تدمري خالف هذا فقط، جنديٍّا ١٢٠ املتحدة الواليات وخرست جندي، ١٢٠٠٠٠
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بوش جورج محاكمة

جميع وهدم العراقيني، املدنيني من ٢٥٠٠٠٠ عن يقل ال ما ومقتل وعسكريٍّا، اقتصاديٍّا
ولبن األغذية وإنتاج املياه وتنقية الكهرباء توليد محطات من الرضورية الحياة منشآت

واملواصالت. االتصال ووسائل والكباري والطرق والدواء األطفال
عقيل؛ أفقد وأكاد بالنرص، مزهوٍّا ويضحك املتالشيتني شفتيه بوش جورج يفتح
تلك وأشهد املرصي التليفزيون أفتح إن ما لكن القاهرة، إىل وأعود حقيبتي فأحمل

املتحدة. الواليات يف زلت ال أنني وأظن األمر، عىل يختلط حتى بالنرص االحتفاالت
العالم يف واحدة عادلة هيئة من هناك أليس كاملجانني، الهواء يف بقبضتي أرضب

بوش؟ جورج محاكمة عىل قادرة
رامزي دعوة وجاءتني التليفون، جرس دق العباسية كنزالء نفيس أكلم أنا بينما
الخليج يف الحرب جرائم عىل بوش جورج ملحاكمة األوىل االستماع جلسة لحضور كالرك

نيويورك. مدينة يف مايو ١١ السبت يوم
ولم القرب، عذاب يشبه وعذاب بآالم الشعور دون قدمي فوق امليش عن عاجزة كنت
قدماي حملتْني كيف أعرف ال سافرت وقد الجنون، لوال يسافر أن جسمي إمكان يف يكن
ساعات ثماني استغرقت التي االستماع جلسة شهدت وقد ذلك. عىل أندم ولم األلم، رغم
املنصة فوق من كالرك رامزي صدري وأثلج بنيويورك، ١٩٩١م مايو ١١ يوم متصلة
تاريخ يف الحرب جرائم أبشع بأنها يصفها تهمة عرشة تسع بوش جورج إىل يوجه وهو
قتل إىل ١٩٨٩م عام منذ الخليج لحرب والتخطيط التآمر من التهم وتتدرج البرشية،
األمم وإفساد كالنابالم، دوليٍّا املمنوعة األسلحة واستخدام العراقي، الشعب من اآلالف
معونات إرسال أو الدوالرات باليني دفع طريق عن كلها الدول ذمم وتخريب املتحدة،
… أو … أو الدويل البنك من قروض تسهيل أو ديون فوائد من إعفاء أو طعام أو سالح
من الحرمان هو عقابها فكان «اليمن» مثل بوش جورج عارضْت التي البالد تلك ا أمَّ
منابع عىل السيطرة أجل من ماذا؟ أجل من ذلك كل الدوالرات. بماليني املقدرة املعونة

واقتصاديٍّا. سياسيٍّا العربي العالم يف والتحكم إرسائيل وسيادة العربي البرتول
كلها، املقاعد شغلوا الناس، احتشد األوىل االستماع جلسة يوم الفسيحة القاعة ويف
يف ساطعة نيويورك شمس كانت متصلة، ساعات ثماني أقدامهم عىل الباقون ووقف
عرب يدوِّي كالرك رامزي وصوت تتفتح، األشجار فوق الربيع وزهور ١٩٩١م مايو ١١
١٩٩١م فرباير من األول األسبوع يف العراق إىل سافر حني بشهادته يُديل امليكروفون
وجه ثُمَّ الخليج، حرب جرائم يف التحقيق لجنة وثيقة علينا وقرأ مشتعلة، والحرب
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

عام منذ الحرب لهذه والتخطيط اإلعداد أولها تهمة عرشة تسع وأعوانه بوش لجورج
دائمة. بصفة الخليج يف املسلحة األمريكية القوات إبقاء وآخرها ١٩٨٩م،

خمسِمائة من أكثر بلغوا القليل، إال األمريكيني من القاعة يف الحارضين جميع كان
وصاح االتهام، نص تالوة من كالرك رامزي انتهى أن بعد قون يصفِّ كانوا وامرأة، رجل

بوش! يا عليك عاٌر غاضبًا: الشباب أحد
الرجال سمعُت والبرصة بغداد يف والقتل التدمري ر صوَّ الذي الفيلم ُعرض وحني
وهي األمريكيات النساء إحدى يل وقالت عاٍل، بصوت ينهنه وبعضهم يبكون، والنساء
العراقي. بالشعب هذا فعلْت حكومتي وألن أمريكية ألنني بالحزن أشعر عينيها: تمسح
الشجاعة لديها العالم يف هيئة هناك األقل عىل الراحة، من بيشء أشعر كنت األلم، رغم

بوش. جورج ملحاكمة
لوها، وتعجَّ الحرب ساندوا الذين األساتذة كبار أحُد سألني الوطن إىل ُعدت وحني

حسني؟! صدام محاكمة عن تتحدثي لم وملاذا
أنت، فيهم بما حسني صدام بمحاكمة يُطاِلبون الجميع إن قائلًة: هدوء يف وابتسمُت

ُمحرَّم؟! هذا هل بوش؟! جورج محاكمة عن واحدة أو واحد يتحدث ال فلماذا
أو األمريكية السفارة حفل إىل وسارا زوجته ذراع تأبَّط ثُمَّ غريبة، بنظرة ورمقني

الجديد. واستقبال القديم األمريكي السفري توديع حفل
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الصغار؟1 أم الكبار نلوم: أهيام

تعرضت قد الكاتبة كانت وملا السعداوي، نوال الدكتورة من املقال هذا الوفد تلقت
الوفد فإنَّ الشعراوي، متويل محمد الشيخ فضيلة هو مرموقة دينية شخصية إىل فيه

الشعراوي. الشيخ من تعليق ومعه املقال تنرش

∗∗∗

لرئيس كبرية صورة رأينا (١٧ / ٣ / ١٩٨٨م)، األهرام جريدة من األوىل الصفحة يف
األوىل، الطبقة من الجمهورية وسام وسلَّمه الشعراوي، متويل الشيخ يُصاِفح وهو الدولة
تحطيم قصة علينا تنرش واملجالت الصحف كانت السابقة الثالثة واأليام نفسه اليوم ويف
ويف أسيوط، جامعة داخل الفني الحفل يف املشاركني الطلبة ورضب املوسيقية اآلالت
تدخل لم األمن سلطات إن قال: ١٨ / ٣ / ١٩٨٨م) (املصور، الداخلية لوزير ترصيح
اقتحمت أن بعد بالبوليس استنجد الذي الجامعة رئيس طلب عىل بناءً إال أسيوط جامعة
ووصلت املوسيقي الحفل بها أُقيم التي والصالة الجامعي الحرم اإلسالميني من جماعة

الدماء. إراقة حد إىل املعركة
ببعض األمور تصل أن راعهم وقد الحادث، هذا عن يتحدثون الناس يزال وال
بعض وبدأ الشيطان، ِفعل ومن حراًما املوسيقى اعتبار حد إىل اإلسالمية الجماعات
حرام؟ أم حالل املوسيقى هل ويتساءلون: غضبهم عن ون يُعربِّ والصحفيني الُكتَّاب

١٦ / ٣ / ١٩٨٨م). األهرام، (جريدة

.٦ صفحة ،٣٢٦ العدد ٢٢ / ٣ / ١٩٨٨م، الوفد، جريدة 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

اللواء جريدة يف نُرش الذي الشعراوي متويل الشيخ حديث الفور عىل وتذكَّرت
الواحد: بالحرف فيه وقال ١٩٨٧م)، يوليو ١٦) اإلسالمي

القرآن ترتيل عىل وليس بيتهوفن موسيقى صوت عىل ينامون الذين هؤالء إن
هللا. يعرفون ال

نفسه: الحديث يف أيًضا وقال

جنات لهم التمثيل فن واعتزلوا يديه عىل تابوا الذين والفنانات الفنانني إن
ضالل. بعد الحق إىل تابوا ألنَّهم النعيم؛

الصحفيني أقالم الصحيح) اإلسالم عن (البعيدة األفكار هذه مثل تُثري أن أتوقع وكنت
جريدة إىل وأرسلته الشأن، هذا يف مقاًال فكتبُت رد؛ أيَّ أقرأ لم لكني بالدنا، يف والُكتَّاب
… الشعراوي بالشيخ يتعلق نقًدا تنرش ال الجريدة إن يل وقيل تنرشه، لم التي «األهرام»،
املقال ونُرش أفكاره. ومناقشة النقد فوق شخًصا بالدنا يف أن أعرف أكن ولم وُدهشت،
واملكاملات الرسائل من عدًدا نرشه بعد وتلقيت ١٩٨٧م)، أغسطس ٥) األهايل جريدة يف
املوسيقى يحرتم (الذي لإلسالم فهمي وعمق الفكرية شجاعتي يمدح بعضها التليفونية،
الشيخ حديث عىل أحد يُعلِّق لم ملاذا وأدركت بالقتل، يهدِّدني اآلخر والبعض والفنون)،

الشعراوي.
فات واملثقَّ فني املثقَّ بني واسًعا جدًال يُحدث أن دون الحديث هذا مثل يمرَّ أال بد ال وكان
والحوار الجدل هذا مثل فإن حالل؟! أم حرام املوسيقى هل حول: والكاتبات والُكتَّاب
لألفكار فريسة يرتكهم وال الجامعات، وطالب الشباب أمام الطريق يُيضء الذي هو الفكري
أن فيه يجب الذي الوقت يف تماًما ونصمت نسكت أن ا أمَّ دينية. شعارات تحت املتخلفة
املقال. هذا كتابة إىل دفعني الذي هو فهذا األوان، فوات بعد نرصخ بل نتكلم ثُمَّ نتكلم،
أكرب من واحد عليه يحصل الذي األوىل الطبقة من الوسام ذلك هو ذلك من وأكثر
حرام، املوسيقى أن ١٩٨٧م يوليو ١٦ يف كتب الذي وهو بالدنا، يف اإلسالميني الدعاة
يف الخاطئة الفكرة يضع الذي أكثر: نلوم وأيها الدعاة؟ أكرب نلوم أم الشباب نلوم فهل
الشيخ نلوم: وأيهما القتل؟! أو الرضب بآلة وتمسك الفكرة تنفذ التي اليد أم الرءوس

الصغري؟! الشاب أم الكبري
ل يُسهِّ الذي هو والرتاجع والخوف الرتدد عىل يدلُّ الذي الواضح التناقض هذا إن
ع ويُشجِّ وغريها. واملطاوي الحديدية بالجنازير ويرضب يقتحم أن املتطرف للشباب
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الصغار؟ أم الكبار نلوم: أيهما

عىل الزائفة الشعبية من نوع وكسب الحضارية الردة موجة ركوب عىل الدعاة بعض
املوسيقى. رأسها وعىل الجميلة والفنون الصحيحة والقيم الصحيح الدين حساب

املجال. هذا يف كبريًا دوًرا يلعب وتراجعهم ترددهم أو والكاتبات الُكتَّاب صمت إن
يمنعوا أن أسيوط) جامعة حادثة (بعد قرروا الجامعات رؤساء أن حف الصُّ يف قرأت وقد
فإن صحيًحا، الخرب هذا كان وإذا العام. نهاية يف الطالب يقيمها التي املوسيقية الحفالت
األحداث تلك من مزيد إىل النهاية يف يؤدي املسئولني جانب من والخوف الرتاجع هذا مثل

الدين. اسم تحت والرضب العنف وتسهيل املؤملة
ومنهم والفكرية، األدبية الشجاعة ذوي والُكتَّاب املفكرين من قليل عدد بالدنا ويف
أو الهجوم، إال ينالون ال هؤالء أن إال األهمية، يف غاية الصحيح اإلسالم عن كتبًا يؤلف من
بهدوء، ينسحب فإنه املعركة يف وحيًدا نفسه منهم الواحد يجد وحني والصمت، التجاهل
حني صمتهم، عن األقالم أصحاب يكفَّ أن األوان آَن وقد تماًما. الكتابة عن يكف وقد
الردة هجمات أمام وتراجعهم تناقضهم عن املسئولون يكفَّ وأن واجبة، الكلمة تكون
واملنطق الحق عن الدفاع أجل من البلد هذا صالح يهمه من كل يتكاتف وأن الحضارية،

الدين. باسم والتجارة السيايس الدجل من اإلسالم وحماية
تُستخدم أن يمكن خطرية أسلحة — التليفزيون رأسها وعىل — اإلعالم أجهزة إن
دون الشعراوي متويل محمد للشيخ بالساعات املجال يُفَسح ملاذا أدري وال الناس، لتنوير
بعد اآلن ترصخ الحكومة أن والغريب عليه؟ ترد التي األخرى لآلراء املجال يُفَسح أن
— التليفزيون رأسها وعىل — الحكومية اإلعالم أجهزة أن حني يف أسيوط، جامعة أحداث

الناس. إىل الوصول من استنارة اآلراء أكثر تمنع تزال ال

الشعراوي الشيخ تعليق
هي حال أية عىل ولكن كثريًا، يرفعها املقال هذا كاتبة عىل التعليق مجرد إن
ممهوًرا باملقال نالني الذي الهجوم هذا يكون أن ويكفيني تُحرتَم، نظر وجهة
ويعلمون لحسابه، تعمل ملن يعرف الكل ألن رد، أبلغ فذلك صاحبته؛ بإمضاء
جانب يف ومن خالق، حساب جانب يف من بني وشتان لحسابه، الشيخ يعمل ملن
ألني آخر؛ وساًما الصنف هذا من يُقال ما وأعترب هللا، أحمد وأنا مخلوق. رعونة
باهلل ألزداد حمالت فزيدوني مهمتي، يف فاشًال نفيس أعترب هؤالء أُغضب لم لو

ثقات.
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الستة1 األيام رحلة

رجال كبار مثل العضالت مشدود وجهها البالط، موظفي من موكب حولها تسري، رأيتها
فيهما عيناها سؤال، بال الطاعة من قرن ونصف الراحة ارتخاء فيه جسمها الدولة،
جلدي حذاء داخل قدماها أصفر، لونها مائية سحابة تحت يعومان دفني، حزن انطفاء
بالط عىل يُحِدث العايل الكعب لكن العالية، املناصب أصحاب وهيبة بوقار تتحركان ثمني
مسترتة فتنة أو جارًحا شيئًا السمينني الردفني اهتزازة مع يُصبح أنثويٍّا، صوتًا املطار
منيع وقرص الفضيلة امتالك عالمة الحجاب داخل ملفوف مرفوع ورأسها للرذيلة، داعية

الجنة. يف
الدنيا، الدرجة ركاب مع الخلفي الطائرة باب أمام الطويل الطابور يف واقفة كنت
بالعربية: وتعني VIP عليها كتب أنيقة سيارة من األوىل) الدرجة باب (أمام تهبط وهي

الكربى». األهمية ذوي «األشخاص
الطوابري، يف الواقفني مواجهة يف الكربى األهمية ذوي كعادة تجاهلتني عيوننا، والتقت
تمد العام آخر امتحان ويف متصلة، أعوام ستة جواري إىل جلسْت دراسة، زميلة كانت

اإلجابة. لتنقل ورقتي ناحية عنقها
بلغة حادثها َمن لكل جمٍّ بأدب وتنحني تبتسم املرصية املضيفة رأيت الطائرة داخل
معها تحدثت حني شيطانية تكشرية مكانها وحلَّت املالئكية االبتسامة تالشت أجنبية.

الدراسة. زميلة تجاهلتني ما بمثل الحسناء املضيفة وتجاهلتني العربية، باللغة

٥ / ١٠ / ١٩٨٨م. األهايل، بجريدة نُرش 1



والسياسة والفكر املرأة قضايا

القرآن لتفسري جديدة محاولة (1)

اإلسالمية، البالد من امرأة وثالثني خمًسا يضم نسائي دويل مؤتمر يف قضيتُها أيام ثالثة
عن اإلجابة نحاول عشنا العالم عن كاملة عزلة يف وسويرسا، فرنسا جبال تحوطه بيت يف

األديان؟ يف الرجل عن املرأة قيمة انخفضت ملاذا السؤال: هذا
إيمانها عن متصلة ساعات سبع تحدثت الباكستان، من جامعية أستاذة معنا وكان
واسمها — األستاذة هذه قَضْت لقد القرآن. يف والرجل املرأة بني ساوى هللا بأن العميق
تفسريه ومحاولة القرآن دراسة يف عاًما وعرشين خمسة — حسن» «رفعت الدكتورة
(جعلوها تذكريها أو تحويرها تم قد العربية اللغة وأن العدل»، هو «هللا أن إدراكها حسب
إىل حسن رفعت الدكتورة وتوصلت النساء. مصلحة ضد الذكور مصالح لتخدم مذكَّرة)
ومن املختلفة. اإلسالمية املدارس يف شاعت التي القديمة املعاني عن تماًما مختلفة معاٍن
ُخلقت إنها تقول أو باالسم حواء تذكر واحدة آية به تِرد لم القرآن أن إليه توصلت ما أهم

آدم. ضلع من
واسعتان سوداوان وعيناها سماوي، أزرق بلون الباكستاني الساري ترتدي كانت
ِمْن ﴿َخَلَقُكْم إنه هللا يقول القرآن «يف بحماس: وقالت العادل، باهلل باإليمان مملوءتان
ُخلقت املرأة أن ذلك ومعنى مؤنثة، هنا النفس كلمة َزْوَجَها﴾، ِمنَْها َوَخَلَق َواِحَدٍة نَْفٍس
«آدم»، هي النفس إن قالوا الذين القدامى ين املفرسِّ بخالف بعدها، من زوجها جاء ثُمَّ أوًال
الدين رجال لكن اللغة، واضح القرآن مؤنثة؟ نفسه تكون فكيف مذكر، اسم «آدم» لكن
صحيحة. لغوية ترجمة وليس مصالحهم، حسب سياسية ترجمة القرآن لغة ترجموا

التفسريات.» أيًضا وكذلك سيايس، عمل الرتجمة
للرسول حديث هناك أليس وتساءلت: رفعت، د. كالم النكا رسي من امرأة تَقبل لم

أعوج؟ ضلع من ُخِلَقت املرأة إن فيه يقول ملسو هيلع هللا ىلص محمد
واملحتوى، اإلسناد يْه: شقَّ من الحديث هذا «درسُت قائلًة: حسن رفعت د. وردَّت
يرفض حنيفة أبو اإلمام وكان هريرة، أبو رواه الذي ألن ضعيف؛ اإلسناد أن وجدت
أشخاصعىل ثالثة رواها التي األحاديث إال يقبل وال هريرة، أبي عن ُرويَت التي األحاديث
األحاديث يقبل يكن فلم خلدون ابن ا أمَّ الجميع. بثقة وتمتعوا النبي، صاحبوا ممن األقل
الحديث من أقوى القرآنية اآلية إن ثُمَّ رواها. من أو باإلسناد يهتم يكن ولم بمحتواها، إال
كل يف الرضوري ومن الحديث، وتُرك باآلية أُخذ اآلية مع الحديث اختلف وإذا النبوي،

فيها.» صدرت التي والبيئة ظروفها إىل اآلية أو الحديث نُرجع أن األحوال
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(رمز هلل وحبها الدين لجوهر حماسها يف العدوية برابعة حسن رفعت د. ذكَّرتني
إنها العدوية رابعة تُقل ألم املوروثة، املكررة للطقوس خضوعها من أكثر والعدل)، الحق
من خوف أو جنته يف طمع دون ربهم الناس يحب حتى الجحيم وحرق الجنة حرق تريد

ناره؟!
عىل أُطلُّ «جنيف» يف نفيس ووجدت وسويرسا، فرنسا بني الفاصلة الجبال عَربُت
الزهر عمر يف وشباب تزقزق، الجنة وعصافري األبيض، اإلَوز فيها يسبح اللؤلؤية، البحرية
املتحدة األمم مبنى إىل بي تنطلق السيارة الشمس. وأشعة الجبال خرضة بني يتمىش
غري للمنظمات الخامس املؤتمر إنه الباب؛ أمام عربية حشود العالية، الربوة فوق الفخم

الفلسطينية. القضية حول الحكومية
غري الدولية املنظمة واسم اسمي تحمل بدبوس مشبوكة الفتة وجدت صدري عىل
الصدور، عىل الالفتات تعليق (أكره العربية» املرأة تضامن «جمعية أمثلها: التي الحكومية

حقيبتي). يف ووضعتُها نزعتُها األمن بوابة من مررت أن وبعد
العربية الوجوه من كثري عىل تعرفت املختلفة، اللجان حيث القاعات بني تنقلت
ومنذر عرفات، وفتحي الهادي، عبد وعصام حبيبي، وإميل الحسن، خالد والفلسطينية:
باللغة األخري كتابها أهدتني التي أنطونيوس وثريا عيىس، أبو وفاروق عنتباوي،
١٩٤٨ عرب من فلسطينيات وشابات املحتلة، األرض من كثريات وشابات اإلنجليزية،
والقدس أبيب تل داخل املظاهرات يقدن إرسائيل، نشوء منذ فلسطني يغادرن لم الالئي
عىل إحداهن علقت اإلرسائيليات، النساء بعض معهن تشرتك االنتفاضة، مع تضاُمنًا

والعربية: بالعربية عليها مكتوب كبرية الفتة املؤتمر يف صدرها

السالم». إىل الطريق هي «االنتفاضة – اإلرسائييل» االحتالل «يسقط

اإلرسائيلية املرأة هذه إىل أشارت «ريما» اسمها الفحم أم من فلسطينية شابة
وابنها الفلسطيني، العلم حاملة املظاهرات يف معنا تخرج وهي «أرنا»، اسمها يل: وقالت
الجنود رضبها ١٩٨٨م)، أغسطس ٢١) الفحم» «أم مظاهرة ويف معها، يشرتك أيًضا

اليوم. حتى معنا االشرتاك عن تكفَّ ولم البنادق، بكعوب اإلرسائيليون
متصاعدة حركة ضمن املظاهرات يف أشرتك أنا وقالت: معنا وجلست «أرنا»، اقرتبْت
املستقلة دولته له يكون أن الفلسطيني الشعب حق من االحتالل، إلنهاء إرسائيل داخل
النضال خالل ومن الصهيونية، فكرة أقاوم الناس تنشيط خالل من وطنه. أرض فوق
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أدَّت لقد العادل، السالم إىل الطريق هي االنتفاضة أن — ويهود عرب — الناس يُدرك
١٩٤٨م؟ عام منذ نشوئها أصل عن لنتساءل إرسائيل داخل تحريكنا إىل االنتفاضة

حني اإلرسائييل البوليس رضبهما من أول وهما و«مها»، «امتياز» قابلت الجليل ومن
إحداهن تحمل النساء، تتقدمها للمظاهرات الصور بعض «مها» ناولتني املظاهرات. بدأت
اإلرسائيليون)، الجنود يستخدمها مطاطية رصاصة (بواسطة اليرسى عينها ُخلعت طفلة

الجبس. داخل مكسورة األيمن وذراعها
بعض يدها ويف نمساوية)، جامعة أستاذة (وهي شارلوت الدكتورة نحوها وأقبلت
يف إنها يدي، يف الرصاصة وضعت الزجاج. أو املطاط من املصنوع الرصاص من نماذج
به ونرضب أطفال، ونحن به نلعب ُكنَّا الذي «الطساس»، تشبه شفافة الزيتونة، حجم

الصغري. البيل
ال الرصاصحتى من الجديد النوع هذا إرسائيل «تستخدم شارلوت: الدكتورة وقالت
النزيف مسبِّبًا كامنًا ويظل الجسم، من إخراجه عن الجراح مرشط ويعِجز باألشعة، يُرى
هذا تسبب ١٩٨٨م أبريل ١٧ حتى ١٩٨٧م ديسمرب ١٠ ومن املوت. حتى وااللتهابات
أكربهن الفلسطيني، الشعب عيون من عينًا ٢٣ خلع يف الزجاجي أو املطاطي الرصاص

شهور.» ٣ عمرها طفلة وأصغرهن عاًما، ٧٣ عمرها امرأة
املخرجة أخرجته الحرية»، طريق «االنتفاضة بعنوان: فيلًما رأينا االسرتاحة ويف
منصبها فقدانها إىل فلسطني لقضية املؤيدة مواقفها أدت مورجان». «جيني اإلنجليزية
عىل حصلُت أفالم. من تشاء ما تُخرج «حرة»، اآلن وأصبحت الربيطاني، التليفزيون يف
الشعب بني واملواجهة االنتفاضة ر يُصوِّ لكنه فقط، دقيقة عرشون طوله الفيلم، من نسخة
الفيلم: يف يُنَىس ال مشهد األمريكي. بالسالح املدجج اإلرسائييل والجيش األعزل الفلسطيني
بالبنادق حولها التفوا الجنود، قبضة من طفلها وذراعيها بجسدها تحمي الفلسطينية األم

املوت. حتى تقاومهم وهي ذراعيها بني من طفلها انتزاع يحاولون
يارس شقيق عرفات فتحي الدكتور يل قال القاعات خارج الواسعة الردهة ويف

الحق. إحقاق إال يوقفها يشء فال واألطفال، النساء إىل الثورة امتدت إذا عرفات:
العادل والسالم الحرية إىل والساعيات الساعني بني جمع أنه املؤتمر يف ما أعظم

اللغة. أو الجنس أو الدين أو اللون أو الجنسية عن النظر برصف
فلسطينية شابة بني بالسباب أشبه حاد نقاش يدور كان الردهة من اآلخر الركن ويف
بأنها الفتاة يتهم غاضبًا الرجل كان ١٩٤٨م، عرب من فلسطيني ورجل «نابلس» من
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يف بيته إىل يعود ثُمَّ املؤتمرات، يف الثورية الخطب إال يجيد ال عنه تقول وهي املوساد، من
القانون». «احرتام شعار تحت الفلسطيني العلم يحمل من كل ليرضب إرسائيل

وزحفْت الفلسطينيني، من فريقني بني الستار وراء معركة نفيسوسط وجدت وهكذا
الكالمية املعارك رذاذ واختلط الخرضاء، الجبال بني الزرقاء السماء فوق قاتمة سحابة

واإلخوة. األشقاء بني
مشدودة، بعضالت وجهي إىل نظر الجوازات، موظف أمام وقفُت القاهرة مطار يف
وحني عريضة، بابتسامة وحيَّاه األمريكي الرجل إىل ينظر وهو وجهه عضالت ارتخت ثُمَّ
مشدود: بوجه وقال إليها ردها ثُمَّ طويًال أوراقها يف حملق الفلسطينية الفتاة دور جاء

هناك! انتظري
والعمارات والجدران األسمنت مدينة الشوارع، عرب وحقيبتي تحملني األجرة سيارة
والشجرة األتوبيس، داخل باألذرع تتدافع البرش وطوابري خرضاء، أوراق وال أشجار بال
من خلعها منذ املسلح، واألسمنت الطوب من جداٌر مكانَها أصبح بيتي أمام الصغرية
أرشقْت الصغرية أرستي يف الثالثة الوجوه لكن ١٩٧٥م، عام األمريكي البلدوزر األرض
الوطن. إىل وُعدت غربتي أنهيت الطويل العناق ويف والخرضة، بالشمس مملوءة بعيون
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تُنَرش أن يريد ال أنه مبارك حسني الرئيس أعلن ١٩٨١م، عام الحكم توليه بداية يف
واإلنتاج العمل هو يريده ما أهم وأن وإطراء، مدح مقاالت يريد وال اإلعالنات، يف صوره

االجتماعية. والعدالة
واملؤسسات العمل مواقع من كبريًا عدًدا مبارك الرئيس زار الحكم توليه ومنذ
هي الصحفية للمؤسسات زيارته تكن ولم الشعب. من مختلفة بفئات والتقى اإلنتاجية،
أن إال الكالم)، تنتج مؤسسة الصحافة أن (باعتبار اإلنتاجية للمؤسسات األوىل الزيارة

والشعب. الرئيس بني األول اللقاء هي وكأنما الزيارة هذه روا صوَّ الصحفيني
بحجم أمورهم تحظى ولذلك صوتًا؛ الفئات أعىل هم فالصحفيون ذلك؛ يف غرابة وال

حقيقتها. من أكرب
زيارته عن أهمية تقل ال للمصانع أو مثًال للجامعات الدولة رئيس زيارة أن شك وال
هي الدولة رئيس سلطة أن نعرف وكلنا أهمية، أكثر تكون وقد الصحفية، للمؤسسات
ورضورتها، العمل مواقع إىل الرئيس لنزول الكبرية األهمية هنا ومن البلد، يف سلطة أعىل
واحد، فرد يحلها ولن الرسمية الزيارات تحلها لن بالدنا يف املشاكل أن أيًضا ندرك أننا إال

مرص. يف فرد كل مساهمة تقتيض هي إنما
إن الشعب، دور تصغري نتيجة إال ليس الحاكم الفرد دور تضخيم يف املبالغة إن
أيِّ تجاهل يف املبالغة نتيجة إال ليس السلطة صاحب به يقوم عمل أيِّ مدح يف املبالغة

.٤ صفحة األوىل، السنة ،٤٤ العدد ١٠ / ١/ ١٩٨٥م، الوفد، جريدة 1
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إال ليس السلطة يف وهو الحاكم مدح يف املبالغة أنَّ كما له، سلطة ال من به يقوم عمل
السلطة. من يخرج حني ذمه يف للمبالغة اآلخر الوجه

أنني كما العملة، ار وتُجَّ والرشوة الفساد ضد حربه يف مبارك الرئيس مع أتفق وإنني
أختلف لكني الحكم، أساس هما االجتماعية والعدالة الديمقراطية أن يف تماًما معه أتفق
قانون ومنها — القوانني من كثريٌ يزال وال الديمقراطية، بها يمارس التي الطريقة يف معه
الحقيقية، الديمقراطية عىل قيوًدا — وغريها الطوارئ وقانون االنتخابات وقانون األحزاب
(الشباب الديمقراطية املمارسة خارج تزال ال عدًدا وأكثرها الشعب قطاعات أغلب أن كما
بنصيب يحظى الحاكم الحزب وأن األحزاب، بني تفرقة هناك أن أرى كذلك والنساء).
بعض أسماء أن كما بيت، كل تدخل التي اإلعالم أجهزة يف وخاصًة يشء، كل يف األسد
التليفزيون، أو الراديو يف الحديث من ممنوعة تزال ال واألديبات واألدباء واملفكرين الُكتَّاب
بيضاء، وال سوداء ال جديدة قائمة وهي «الرمادية»، القائمة أو السوداء، القائمة تضمهم

مكتوبًا. قراًرا وليس شفهي بقرار ولكن أيًضا ممنوعون وأصحابها
الصحف زار ما بمثل أيًضا املعارضة صحف مبارك الرئيس يزور أن أتوقع وكنت

القومية.
هناك أن ووجدت الصحف، لهذه الرئيس زيارة عن الصحف يف نُرش ما قرأت وقد
أن ينكر أحد وال الرئيس»، مدح يف «املبالغة تحت تندرج أن يمكن التي املقاالت بعض

تفيد. وال ترض قد املدح هذا يف املبالغة لكن أحيانًا، املدح يستحق قد مبارك الرئيس
أهم إن فيه: يقول الدين بهاء أحمد لألستاذ ترصيًحا قرأت «األهرام»، جريدة ويف
آخر وترصيح الصحفية. للمؤسسات مبارك الرئيس زيارة هو ١٩٨٤م عام يف ثقايف حدث
لعام ثقايف حدث أهم كانت مبارك الرئيس خطبة إن فيه: يقول إدريس يوسف للدكتور
وال تماًما خاوية الثقافية الساحة ألنَّ إما نظرهم، يف صحيًحا ذلك يكون وقد ١٩٨٤م.
للتعرف الكايف الجهد يبذلون ال أنهم وإما الدولة، رئيس هو واحد فارس إال فيها يتحرك

اآلخرين. األفراد أعمال عىل
عن يتخلف ال حتى املرض فراش غادر الحكيم توفيق األستاذ أن أيًضا قرأت وقد
رئيس تجاه طيب وشعور عظيم حماس وهذا األهرام. جريدة زيارته عند الرئيس لقاء
أن الحكيم توفيق مثل كبري أديب من أودُّ كنت ولكني الكثريون، فيه يشاركه قد الدولة
السجن من رسالة إليه أرسلت الكتاب اتحاد يف له زميلة تجاه أيًضا الطيب شعوره يظهر
ولم الرسالة عىل الحكيم توفيق األستاذ يردَّ لم تحقيق، دون السادات حبسها أن بعد

تحقيق. دون واألديبات األدباء من عدد اعتقال عىل يعرتض واحًدا حرًفا يكتب
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الرئيس زيارة بعد األهرام لجريدة األوىل الصفحة يف نُرشت التي الصورة تأملت لقد
من أكثر الحكيم، توفيق األستاذ يتوسطهم عندنا الُكتَّاب كبار وجوه تأملت لها، مبارك
وخمسني خمسة عن منهم الواحد عمر يقل وال واحدة)، امرأة بينهم (ليس رجًال ثمانني
رأينا لقد أًىس، يف وابتسمت وجوههم، معظم عىل تعرفت واحد)، شاب بينهم (ليس عاًما

النارص. عبد وأمام السادات أمام جالسني قبُل من الصور يف الوجوه هذه
أمام صامتني وظلُّوا موته، بعد الوعي إليهم عاد ثُمَّ النارص، عبد أمام صامتني ظلُّوا
أيًضا يصمتون أم أيتكلمون؟ مبارك، الرئيس أمام هم وها موته، بعد تكلموا ثُمَّ السادات،

موته؟ حتى
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الناس لكن خوف، دون بصدق رأيه وقال الحاكم أمام وقف إذا باإلعجاب اإلنسان يحظى
رأيه. ليقول الحاكم موت ينتظر بمن تُعجب ال

يرى ال بمن تُعجب ال الناس لكن رضوري، أمر وتقييمه املايض النقد أن شك ال
ماضيًا. تُصبح أن بعد إال األخطاء

واإلنتاج والحرية االجتماعية العدالة مثل الجميلة، اإلنسانية بالكلمات الناس ويُعجب
تدور أسطوانات إىل الكلمات هذه يحوِّل بمن تُعجب ال الناس لكن واللسان، اليد وطهارة

يكف. ال وحوار تكف، ال ندوات أو نهار، ليل

قليل والعمل كثري الحوار (1)

يف كان إذا الصمت أسهل وما سجن، أو نقٍل أو فصٍل إىل يؤدِّ لم إذا الحوار أسهل ما
الوحيدة الوسيلة هي وكأنما أصبحت املطبوعة أو املنطوقة الكلمة أن إال رضر، الكالم
أهمية الجريدة يف الكتابة أو الجريدة تحتل السياسية، األحزاب يف حتى الوجود، إلثبات

الجماهري. عليهم نطلق ما أو الناس، مع العمل من أكرب
الكلمة تصبح هل لكن تأثري، من الحوار أو الكتابة أو للصحافة ما ننكر أن يمكن ال

الوحيد. الفارس هي

١٩٨٢م. فرباير الهالل، بمجلة نُرش 1
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امتطوا الذين العمل. عىل تسلَّط مما أكثر الكلمة عىل تسلَّط األضواء أن شك ال
من يعرفهم. أحد فال العمل يف ويكدون يعملون الذين ا أمَّ واشتهروا، الناس عرفهم الكلمة
للعمل الوقت يجد ال كثريًا يتكلم ومن للكالم، الوقت يجد ال جاد عميق عمل يف يستغرق

املتعمق. التفكري أو
دائمة طردية عالقة وهناك الواسع، واالنتشار العمق بني عكسية عالقة دائًما هناك
الدولة رئيس يقوله ما الناس ينتظر أن العادة أصبحت وقد الفعل. وقلة الكالم كثرة بني

الرتديد! أسهل ما لريددوه،
والحضارة، الخرضاء، والثورة الغذائي، األمن مثل: كلمات ترددت القريب املايض يف
اإلنتاجي واالنفتاح والقدرة والعمل الجدية عن كثريًا نسمع أصبحنا األيام وهذه والرخاء.

واللسان». اليد «طهارة بعنوان: جديدة ندوة عن قريبًا نسمع أن وأخىش والنفاق،
املشكلة واإلرهاب، العنف مشكلة الشباب، مشكلة كثرية: املشاكل أن ننكر أن يمكن ال
وتلوث الهواء الفاسدة، باألطعمة التسمم التسيب، السلبية، الرشوة، الفساد، االقتصادية،

إلخ. … البيئة
نظرتنا يف ولكن املشاكل، وجود يف ليست املشكلة لكن موجودة، كلها املشاكل هذه
يشري وال نعالجها، وكيف الحقيقية أسبابها ونكتشف نشخصها كيف املشاكل، هذه إىل
كالًما يتكلم أو نفسه، وينىس اآلخرين متَِّهًما دائًما إصبعه وتتجه نفسه، إىل ِمنَّا واحد أيُّ

لكالمه. مناقًضا فعله وجدنا يفعل ما شاهدنا فإذا جميًال،
املشكلة إن يقول: وسمعناه الديمقراطية، مشكلة عن ندوة يرأس كبريًا ُمفكًِّرا رأينا
أعضاء أكثر كان الكبري املفكر أن الحظنا ذلك ومع اآلخر، الرأي مصادرة هي األساسية

املناقشة. أثناء اآلخر للرأي مصادرًة الندوة
يف رأيناه فإذا والحرية، املساواة عن بكلمات يُغرقنا الكبري املفكر ذلك آخر: مثال
الكبري الكاتب هذا ثُمَّ املناقشة. يقبل ال الذي املسيطر والزوج برأيه املستبد األب نرى بيته
يفعله سوف ما انتظار إىل يدعونا بأن ينتهي لكنه املرصي، الشعب سلبية ينقد الذي

السلبية. إىل يدعونا أي الدولة؛ رئيس
تغيري يده ويف لغريه، ليس ما السلطات من له مرص يف الدولة رئيس أنَّ شكَّ ال
لكن الديمقراطية، مع تتعارض كبرية مشكلة وهذه واألشخاص، والسياسات القوانني
أنفسنا ويف بيوتنا ويف تاريخنا ويف مجتمعنا يف بجذورها ضاربة منها نعاني التي املشاكل

القوانني. أو األشخاص أو السياسات تغيري معه يكفي ال مما
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التي الجماعية السلبية من نوع الحاكم يقوله أو يفعله سوف ملا االنتظار هذا إن
من ًرا ُمصغَّ نموذًجا إال ليست الخاصة والحياة والخاصة، العامة حياتنا يف عليها تعوَّدنا

العامة. الحياة
الجد (أو األب هو واحد فرد عىل والنساء والشباب األطفال يعتمد الخاصة حياتنا يف
يُكسبهم ال هنا العمل لكن الحقل، يف املرأة أو الشاب أو الطفل يشتغل قد الريف)، يف
السلطة لصاحب والقرار فالرأي القرار؛ أو الرأي إصدار حق أو النفس عىل االعتماد

الجد. أو األب األوحد،
العامة حياتنا تكون أن يمكن فكيف ديمقراطية، ليست الخاصة حياتنا إن
يمكن ال معه واالختالف أبيه مناقشة يتعود ال الذي الشاب أو الطفل ديمقراطية؟
يمكن ال الوالدة منذ الطاعة عليها تُفَرض التي واملرأة معه، يختلف أو رئيسه يناقش أن

العمل. يف رئيسها أو زوجها أو أبيها عن مستقل رأي لها يكون أن
األب تنكَّر قديمة عصور ويف واجبة، األب وطاعة واجبة، هللا طاعة إن األب: يقول
الفضيلة هي الطاعة وأصبحت األب، رداء الحاكم ارتدى حديثة عصور ويف اإلله، زي يف

حياتنا. يف األوىل
املوافقة وتوجب العقل تنفي والطاعة واملناقشة، الجدل ويوجب الطاعة ينفي العقل

اآلخرين. آراء عىل
أمامه الطريق العقل يجد لم إذا العقل، هي وطاقته اإلنسان قوة عقل، واإلنسان
إرهابية عدوانية مدمرة قوة خرجت عقل، بغري وطاقته اإلنسان قوة خرجت مفتوًحا

وتقتل. ترضب
السيطرة شديدو آباء لهم كان عدوانية األطفال أكثر أن النفسية األبحاث دلَّت
وتفرض اآلخرين عقول تنفي أن معناه بالرأي؟ االستبداد معنى ما بالرأي. واالستبداد

رأيك.
ليست أيًضا واملرأة البعض، يتصور كما ناقًصا وليس كامل عقل له إنسان الطفل
يعيش ألنه أبيه؛ عقل عن يختلف عقل له شبابه أو طفولته يف اإلنسان العقل، ناقصة
أيًضا األب يحتاج أبيه لتجِربة الشاب أو الطفل يحتاج ما وبقدر أبوه، يِعْشها لم ظروًفا

وإحساسها. ورأيها ابنته تجِربة أو وإحساسه ورأيه ابنه لتجِربة
ِطفلته. أو وِطفله أٍب بني عميقة فكرية مناقشة إمكانية يتصورون ال الناس من كثريٌ
وعدالته، هللا وجود فكرة حول عمري من العارشة يف كنت حني أبي ناقشت أنني أذكر
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يخوِّفني أو ينهرني ولم أسئلتي، من أبي يفزع ولم دائًما. التذكري بلغة يُخاَطب وملاذا
كل أناقش أن تعودت ولهذا أتجاوزه؛ ال لتفكريي سقًفا يضع لم يشء، أي يف التفكري من

اعرتضت. أقتنع لم وإذا وافقت، اقتنعت إذا باقتناع، إال ما رأٍي عىل أوافق وال يشء،
املعارضة. أو املوافقة ثُمَّ واملناقشة الجدل أي العقل، وتشغيل التفكري يعني االقتناع
السياسية األحزاب أو بالسياسة يتعلق يشء «املعارضة» أن يتصورون الناس من كثريٌ
عقلية وقدرة اإلنسان، حياة يف أسلوب املعارضة عىل القدرة أو املعارضة ولكن فقط،

وتذبل. تنكمش أو كرب، كلما معه وتنمو الطفولة يف اإلنسان يكتسبها ونفسية
قرار بصدور أو املعارضة، حزب بدخوله لإلنسان فجأة ينبت ُعضًوا ليست املعارضة
وأعمالنا ومكاتبنا وجامعاتنا ومدارسنا بيوتنا تخلَو أن يمكن وال الديمقراطية، إىل يدعو

الربملان. قبة تحت فقط تظهر ثُمَّ الديمقراطية، من ومصانعنا وحقولنا
املحصلة هو أليس النفاق؟ هو ما لكن النفاق، عىل بالقضاء الكثريون طالب وقد
املطيعة واملرأة أباه، ينافق أن يتعلم اقتناع بغري يُطيع الذي الطفل للطاعة؟ الطبيعية
إىل يؤدي الخوف للخوف، اآلخر الوجه هي الطاعة منافق. امُلطيع واملرءوس منافقة،
إىل نصل أن من الخوف الخوف، هو والسبب األشياء، جذور إىل نصل ال لكننا النفاق،
سنصل عليها، َدرجنا التي والتقاليد القيم يف املريضة االزدواجية أو الصارخ التناقض

واحدة. لعملة وجهان والطاعة النفاق أن اكتشاف إىل حتًما
ثوب يرتدي ما الفضائل وأخطر الفضائل، ثوب يرتدي ما هو الرذائل وأخطر
علينا رذائل، أو فضائل نسميه فيما النظر نعيد أن بد فال النفاق عالج أردنا إذا الرذائل.
علينا املطيع، الطفل وليس ويجادل يناقش الذي الطفل هو الفاضل الطفل إن نقول أن

املطيعة. الزوجة هي وليست وتجادل تناقش التي هي الفاضلة الزوجة إن نقول أن
أو شاذة تعترب املجادلة واملرأة مشاغب، إنه املجادل الطفل عن نقول زلنا ما لكننا

للثقة. أهل وغري حقود شخص فهو املجادل املرءوس ا أمَّ مشاكسة، أو طبيعية غري
واإلله النقاش، يخاف ال العادل الزوج أو واألب الجدل، يخىش ال عادل رئيس أي

العقل. وتشغيل الحوار إىل يدعو العادل
الحوار أو الجدل يُحرِّم الذي هو اختالفهم عىل البرش بني واملساواة العدالة غياب إن
إىل والتقدم والَخلق البناء من اإلنسانية العقلية الطاقة ل يُحوِّ الذي وهو املعارضة، أو

والتأخر. والعدوان الرضب
يتجه وقد العقل، أمام املنافذ سد ضد الطبيعية اإلنسانية املقاومة من نوع العدوان
التي والجماعية الفردية السلبية هذه إن بنفسه. نفسه فيقتل نفسه، اإلنسان إىل العدوان
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الخفي الدائم اإلرضاب أو البطيئة، املقاومة من نوًعا إال ليست وشعب كأفراد بها نتصف
ُحزن. حتى أو فرح، أو لهو أو عمل يف الجهد بذل عن إرضاب يظهر، أن من الخائف

للخوف. الطبيعية النهاية هو واليأس اليأس، من اآلخر الوجه السلبية
الخوف. يُفَرض الطاعة تُفَرض وحيثما النفاق، يعيش الخوف يعيش حيثما

«يف «الصرب». «الطاعة»، عليها ُحفرت نُحاسية رقعة تقرأ املرصي املوظف وأمام
املرصي املوظف ذهن يف املحفورة الخالدة الحكمة الندامة» التفكري ويف السالمة الطاعة
موظف، األدبي والناقد موظف، الوزير موظفون، مرص يف الناس وكل الفراعنة. عهد منذ

موظف. الفكر وصاحب موظف، واألديب
نُقلُت أو ُفصلُت إذا ببساطة: فقال به؟ يقتنع ال ما يكتب ملاذا األدباء: أحد مرة سألُت
الوزراء أحد مرة وسألُت املدارس؟ يف أوالدي عىل اإلنفاق أنت تتولني فهل الجورنال، من
قلت: … يصل لن أنه ألضمن فقال: الضيقة؟ الجلسات يف إال رأيك تقول ال ملاذا السابقني:
وكأنني بدهشة إيلَّ جميًعا الحارضون ونظر بدهشة، إيلَّ ونظر تخاف؟ فماذا وصل، وإذا

املريخ. من هبط عجيب كائن
كلها والعيون الصغري، وال الكبري ال نفسه، إىل ينظر ال أحًدا أن األمر يف ما أغرب
يُصلح أن واحد لفرد يمكن هل الكون، ليُصلح يفعله ما انتظار يف الدولة رئيس إىل تتجه

الكون؟!
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أمه، بطن يف كجنني نفيس حول متكورة بعد، شقشق الفجر يكن لم الظالم، يف أُحملق
أنني أم األصيل، الرحم إىل وعدت مت أنا هل تحوطني، التي الجدران من الدفء أتلمس

بعد؟! أُولد لم
يف أذني عىل تضغط مثلجة كثافة سوداء، كعباءة حويل يلتفان والظلمة الصمت
قطرة أول ضوء، نقطة أول أرقب القضبان، بني من رأيس أخرج نهائي، ال متصل صفري

أذكر. ال باألمس؟ يت تعشَّ ماذا حلقي، يُلهب شديد ظمأ نًدى،
كنت وهل يَنىس، أنه اإلنسان صفات أعظم نسيتها، طفيل مالمح حتى شيئًا، أذكر ال
وال يجدني فال النوم من يصحو حني عيونه طفيل؟ مالمح تذكرت إذا السجن يف أحيا

أنا. أين يعرف
ثمانون … عاًما ثمانون … يوًما ثمانون متى؟ منذ عينيه؟ فتح هل الصباح، ذلك
نهاية بغري أمامنا تمتد الواحدة والساعة الزمن، غري السجن يف فالزمن … ربما … قرنًا

كالدهر.
األم، كصوت تغريد الظلمة يف املنفرد الناي السكون، يشق الحزين العذب الصوت

الليل. يف وحيدة رصخة أو طفل، يطلقها الطويلة كالضحكة كالبكاء، كالدعاء،
السكون يف إال الكروان يغرد ال ملاذا أيًضا، غروب وكل وأسمعه، أنتظره فجر كل
الكون. يف وحيد طائر والنهار؟ الليل بني الساقطة اللحظة هذه يف يُحلِّق ال ملاذا والظالم؟
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والسياسة والفكر املرأة قضايا

السماء لكن كروان، أيَّ حياتي يف أر لم الكروان، أرى أن أريد السماء، إىل رأيس أرفع
يراه. أن دون السجن يف اإلنسان يسمعه والكروان مسدود، أسود سقف

فوق قلمي وأحرك الضوء، قطرة تسقط أن يكفيني أراه، أن دون أسمعه أن يكفيني
تُوَلد أن سوى يشء أي يهم ال الكلمات، أرى أن يهم ال الكلمات، أرى أن دون الورق

الجدار. تحت تُدَفن وال الورق فوق الكلمات
تعني الجسم حركة التمرينات، ألبدأ الكاوتش حذائي ارتديت النهار، ضوء زحف
ملجموع اإلنسان يحتاج السجن ويف النفس، وقوة العقل قوة تعني الجسم قوة الحياة،

قواه.
فقط اآلن البارد، املاء تحت رأيس ووضعت التعب، ويغسل األرق غزير العرق يغسل

الشاي. من لكوب مجنون ظمأ أو وجوع بانتعاش، أشعر
فتاح يا لنفيس: قلت يناديني، صوتًا سمعُت حتى بيدي الساخن الكوب أحوط أَكد لم

الباب: وانفتح الثالث دوراته الضخم الحديدي املفتاح ودار عليم. يا
اآلن. مطلوبة أنِت –

تحقيق؟ –
نعرف. ال –

عيني أمام يشء كل وتلهث، تجري السيارة انطلقت الربق، برسعة سيارة يف أدخلوني
حدث! الذي ما تلهث، كلها الدنيا ويلهث، يجري

تحملونني؟ أين إىل –
هللا. شاء إن خري –
شيئًا. أفهم ال –

. ُمعنيَّ مكان إىل سنحملك –
؟! امُلعنيَّ املكان هذا هو ما –
تَصِلني. حني ستعرفني –

مكان، إىل مكان من يُحَمل «طرًدا» ولست إنسانة أنا السيارة، مسند إىل رأيس أسندت
الشارع يف تسري امرأة والناس، الشوارع ترقبان عيناي الرياح. مهب يف ريشة لست أنا
يف السري بدهشة، عيناي اتسعت بيتها، إىل طريقها يف أنها يبدو بحرية، ذراعيها وتُحرِّك
أسمح لم املستحيل، من رضٌب للعادة، خارق أمر البيت إىل والذهاب أعجوبة، الشارع
وحدها وبالغريزة السجن، يف اإلنسان تُضعف قد األحالم هذه مثل به، أحلم أن لنفيس

البعيدة. األحالم عني غابت
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١٩٨١م نوفمرب ٢٥ صباح يف حدث

بهذه الناس يتحرك كيف جانبي، طريق يف وتنرصف سيارة تقود امرأة ملحت
املسجون. إال يراها ال الناس رءوس عىل تاج الحرية لكن الشوارع؟ يف البساطة

كل إيلَّ وعادت واسمه، شكله تذكَّرت فجأة أعرفه، ال كبري قرص أمام السيارة توقفت
رأيته. طفيل وجه حتى واحدة، دفعة ذاكرتي

العروبة؟ قرص –
وابتسامة رسيعة، قلب خفقة اآلن. الجمهورية رئيس السيد وستقابلني نعم، –
بعينيك ترى حتى تسمع فيما تشكَّ أن هو والسجن داخيل، السجن أحمل زلت ال حذرة،

بيديك. وتلمس
فِرح، بعضها يَُصدِّق، ال مندهش بعضها املتعددة، الوجوه رأيت األنيق البهو يف
يؤلم ُمبِهر قوي الضوء تخفق، القلوب تتعانق، األصوات آالمه، يسرتجع متألم بعضها
من أكرب هي كأنما عمر لها ليس وعيون عجوز، وعيون شابة عيون املرَهقة، العيون
ومالبسه املرتب بحذائه يدخل البسيط املرصي اإلنسان عيون تموت، وال تَشيخ ال الزمن،

التاريخ. أمام كلمته ليقول املعفرة
الوجه وقرأ الورقة قلب ثُمَّ كلها، وقرأها السجن، ورقة فوق كلماتي أعطيته قد كنت
كلمتي؛ وقلت يدي رفعت لكني شيئًا، أقول أن دون وأميض أكتفي أن يمكن وكان اآلخر،

الهواء؟ يف هباءً راحت أم سمعها فهل ليسمعها،
أحًدا أنَّ إال السجن، إىل أخرى مرة سيحملونني أنَّهم تصورت كالحلم، بدا يشء كل
كاوتش حذاء حذائي: إىل ينظر وهو مندهًشا وصاح القرص، باب عند خارجة وأنا أوقفني
كضوء عيني يف حريتي أحمل الشارع إىل أخطو وأنا — قلت … العروبة؟! قرص يف

عيني. إىل انظر صديقي! يا حذائي إىل تنظر وملاذا الشمس:
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