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 مع الكاتب والروائي 

 أشرف توفیق

 

 

 

 
  السید إبراھیم أحمد

  
 بین الخلط دون للحیلولة اتفاقًا لواء لقب أضیف أن المفروض من كان

 االسم نفس یحملون ممن غیره وبین توفیق أشرف لواء الروائي كاتبنا
 أسلوبھ للرجل أن الواقع ولكن الروایة، عالم في مثلھ بقاربھم ویبحرون

 المبثوث اللفظ وجزالة الرشاقة، حیث من غیره عن بھ یتمیز الذي
 بینھ التوتر فتیل تزیل التي الدم وخفة والفكاھة تعابیره، یاثنا في بمھارة

 التخصص حیث من ورأسیًا أفقیًا المعرفي والتنوع قارئھ، وبین
 كتابة وراء السر وھذا المختلفة، كتاباتھ في جلیًا یبدو الذي والھوایة،

 طول لوال الباحث قبلھما أضیف أن یجب وكان الروائي قبل الكاتب
  العنوان.

 فالبد واحدة؛ كتلة إبداعھ في توفیق أشرف تقرأ أن تستطیع ال   
 أصًال  حیاتھ ألن ولكن لدراستھ تاریخي بشكل لیس حیاتھ تمرحل أن
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 استطعت لما ولوالھا یخبرھا، أن أراد لمن نفسھا وتقدم مراحلھا تحمل
 الرجل وھو یكتب حین الفكري منھجھ أو أسلوبھ على تتعرف أن

   والمؤرخ. الكاتب شئت وإن والروائي، ادیمي،األك والقانوني الشرطي،
  

 سواء بالكتابة مستعینًا الدقیق بالتوثیق مھموم الرجل ھذا
 جھده یقصر ولم مدنیًا، أو شرطیًا بھ قام عمل لكل األكادیمیة أو األدبیة
 فرسالتھ واألدب؛ المعرفة فروع من واحد فرع على اإلبداعیة وطاقتھ

 والممارسة"، األصول ــ عن"المعارضة كانت الماجستیر في
 بحث فى ائزة سعاد الصباح للدراسات اإلنسانیةوقدحصل قبلھا على ج

 اطروحتھ بعد فیما فجعلھ استھواه الذى الموضوع نفس فى
 بالقضاء -القضاء مقعد إلى انتقالھ حین أعمالھ جاءت للماجستیر.بینما

أعمال النیابات العسكریة بالقوات المسلحة :"- بالشرطة العسكرى
م العسكریة معلقًا علیھا والشرطة"،وكتاب: (دفاع المتھم في الجرائ

اإلستدالل بین الضبط القضائي والضبط العسكري"، بأحكام النقض"، "
"الدفوع الجوھریة أمام المحاكم العسكریة"، وحین ترك الخدمة ومارس 

 تكلیفًا المال سوق دخل ولما "األفوكاتو"، روایةمھنة المحاماة كتب 
 فكتب وبراعتھ ھقریحت من نبتة فیھ غرس حتى یتركھ لم الدولة من

 "مائة قصیرة وروایة البورصة"، في األموال استثمار تتعلم "كیف
  البورصة". من یوم

  
 كل ضابطًا كونھ حال توفیق أشرف اللواء الروائي استغل 
 الجنائي، النفس وعلم والترقب والتحري، البحث في مھنتھ أدوات

 یفوز حتى علیھ والضغط إلرباكھ المتھم ومھج أحداق وقراءة
 استقر حتى علیھ عبر وجسًرا تمھیًدا تعتبر أعماًال  فأخرج بالحقیقة،

 باألسلوب التاریخ الكتب ھذه في اختلط وقد الروایة، مرفأ على
 النمطي األسلوب من تبرأ بل تجرد ــ للعجب ویا ــ ولكنھ القصصي،
 االستقبال ضابط یدونھا التي الشرطة محاضر بھ تتمیز الذي والمباشر

 من بینھم للتخاطب لغة الضباط یستخدمھا والتي "،"النوباتجي
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 والھوة التكراریة غیر فیھا لیس بلغة تشي والتي للرئیس المرؤوس
 ولیس فعلھا؟!.. العربیة!..كیف اللغة جمالیات وبین بینھا السحیقة

 أسلوبھا لھا لغة اكتسابھ في یكمن العجب بل والفقد التبروء في العجب
 جعبتھ من فیخرج أمن، مدیریة أو مخفر ىعل یوًما تمر لم وقوامھا

 للنساء السري "العالم كتب: عدة علیھ، دال وبیانیًا لغویًا أسلوبًا
 وفضائح"، "مشاھیر مجھول"، ضد "وقیدت المرأة)"، (جرائم
 التي الثورة ــ زغلول سعد حیاة في "حریم فاروق"، الملك "نساء

 أن راقھ ثم بكتا ضمن شخصیات تناول إذا وكان الحرملك" أیدھا
 بین یربط الذي النھج ھو وھذا بھا، خاًصا كتابًا لھا أفرد فیھا یتوسع

  والكتب. الدراسات تلك
  
 بھذه لھا مھد وقد ال ولما الروایة فن فعاقر شوطًا قطع ثم
 كما روایة، تصنع بأن منھا دراسة كل تصلح التي الكتب من الكوكبة

 وعنھ فیھ یقرأ أن دون میدانًا لیدخ ال أنھ الرجل عن المعھود أن
 لیكتب الروایة نقد في ریشتھ غمس حین ھذا یتجلى واعیة قراءة
 وقرأ الروایة قرأ بأنھ یؤكد بھ والذي الروایة"، عشق "في كتابھ:
 بل ھوایةً  الروایة الیكتب أنھ منھا بمعانٍ  محمًال  جاء والعنوان النقد،

 تفوح سطوًرا ثنایاھا بین ملتح مقاالتھ أن بل وفھًما، وعلًما، عشقًا،
 أن یجب وكما یفھمھ كما ودوره ووظیفتھ النقد عن الخاص بمفھومھ

 عدة العربیة المكتبة إلى قریحتھ أخرجت والحرفیة الفھم وبھذا یكون،
 وداد "غزوة أحالم"، بال "سریر دافنشي"، "مخدع روایات:
 ذات والروایة بحري"، یسرق "قرصان خرافي"، "موال قرني"،

 منھا: قصص عدة لھ كان كما الفرنسیة"، ""الطریقة لجزأین:ا
 روح من تخلو ال التي المقاالت من العدید غیر  حارة"، "موجة
 بحمیمیة قارئھ على الدخول في روایاتھ في كما وأسلوبھ القص،

 الفیض ھذا أمام ولكنھ یرد لم أم أراد الدائرة مركز في لیضعھ وتلقائیة
   طوًعا. یأتیھ والحكي الوصف من
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 ھي توفیق أشرف والروائي الكاتب قاريء تقابل التي المشكلة 
 "حبات فروایة وروایاتھ، كتبھ بعض عناوین تصیب التي التغییرات

 ولو األفضل كان واألول قرني" وداد "غزوة بعنوان تصدر رمان"
 "قبالت الفرنسیة"، "الطریقة صارت "الروایاتي" غیره، مع تشابھ

 روایتھ أو قصتھ ر"،وأصبحتالمشاھی "فضائح صار وآھات"
 في الراسب زبیدة "بقایا إلى بالفنجان" الراسب البن "بقایا القصیرة

 صبحي األردني القاص صدیقھ من نصیحة على بناءً  الفنجان"
 طویلة روایة إلى توفیق أشرف لیحیلھا العمل، قدم الذي فحماوي
 بال مفتوًحا الدرب یخلي أن أتمنى ولھذا  الجنة"، "مملكة بعنوان
  القاريء. وبین بینھ عوائق

  

 درس القانون ماركیز جارثیا جابریل الراحل درس مثلما     
 بشدة وتمسك ماركیز تمثل كما القانون، توفیق أشرف الروائي

 حقھ من أن ورأى  القوانین)، كل یخترق الروایة قانون (أن بمقولتھ:
 دعيویست التناص، یستخدم وأن والمتخیل، الواقع بین یجمع أن

جورجي  ھذا إلى وسبقھ الجنة" "مملكة روایتھ في فعل كما الھوامش
زیدان في روایاتھ، وعبد هللا العروي في روایتھ "أوراق"، وإمیل 
حبیبي في روایتھ "الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس 
المتشائل"، وصنع هللا إبراھیم في "نجمة أغسطس" التي جھر فیھا 

عتمدھا في استجماع مواد التخییل؛ وغالب ھلسا في بالمراجع التي ا
روایتھ "سلطانة"؛ فالھوامش تعد ــ كما یقول الدكتور جمیل حمداوي 
ــ من تجلیات الخطاب الروائي العربي الجدید على الرغم من وجودھا 
في بعض النصوص الروائیة الكالسیكیة. ویھدف خطاب الھوامش 

إلى خلق نص مجاور یتفاعل مع  باعتباره مظھًرا للتجریب والحداثة
المتن النصي حواًرا وتناًصا وتخییًال وتجسیًدا للمعرفة الخلفیة التي 
انطلق منھا الكاتب إلشراك القاريء في تفكیك النص وتركیبھ من 
خالل فھم شفرة النص الثقافیة والمرجعیة والفنیة. كما یھدف ھذا 

لقي وتخییب أفق النص الموازي إلى خلخلة الذوق السائد لدى المت
انتظاره بأنھ أمام نص حداثي یتطلب منھ المساھمة في خلق النص 

  وإعادة إنتاجھ من جدید.
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إن أشبھ الروائیین بالروائي أشرف توفیق الروائي البریطاني   
لورانس داریل من حیث التنوع في تناول األجناس األدبیة وغیرھا؛ إذ 

تب في أدب الرحالت، ثم كتب الروایة وانتقل إلى الشعر، وتركھ لیك
دخل دھالیز المسرح وألف عدة مسرحیات، وكتب كتابین سخر فیھما 
من رجال السلك الدبلوماسي، ثم دخل میدان النقد األدبي، ثم عاد ثانیةً 
إلى الروایة لیخرج لنا رائعتھ: "رباعیة األسكندریة" والتي ننتظر أن 

ذا دون أن یشتتھا یفرغ الروائي أشرف توفیق طاقتھ من أجل عمٍل كھ
 في كتابات متفرقة من أجل خلق نوع من االنتشار تجاوزه بما یبدع.

      
وإذا كان المبدع وإبداعھ ــ بحسب من یرى ھذا ــ ال ینفصالن، 
فقد كان ھذا العرض الذي أقدم فیھ الكاتب واألدیب أشرف مصطفى 

ما  توفیق إلى نقاده وقراءه، من أجل خلق حالة من التواصل بین كل
یحمل الرجل من فكر وخلفیة ثقافیة متنوعة البد أن تترك أثرھا في 
كتابتھ وبین ثقافة القاريء/المتلقي، والناقد الواعي غیر التقلیدي، 
بحیث ال یصبح العمل "المنقود" ھو نقطة البدایة بل قبلھ بأمتار یجتر 
ذلك التاریخ وحینھا سیكون مجال الرؤیة أوسع وأعمق في دراستھ 

یلھ لھ ولما أبدع، خاصة ونحن ال نتعامل ــ في حالتنا ھذه وتحل
ومثیالتھا ــ مع روائي فقط كل ھمھ من اإلبداع إنتاج جنس أدبي 
واحد، وإنما أمام كاتب یحمل ثقافة متنوعة یتعانق فیھا التخصص 
بالھوایة واالحتراف، مما یحتاج أن یبذل في نقده مجھود خاص، وما 

ول فقد تفرد الدكتور محمد حسن عبدهللا أستاذ أقولھ لیس بدًعا من الق
النقد األدبي بجامعة القاھرة بمنھج نقدي جدید أسماه: "النقد 
الحضاري" یؤمن فیھ بأن العمل اإلبداعي ھو ابن حضارتھ ویعكس 
خصوصیاتھا، وبالتالي فالعمل اإلبداعي یتمتع بخصوصیتھ التجریبیة 

للوصول إلیھا، ومن ثم تأتي وأھدافھ التي تحاول صیاغتھ في التجربة 
  الجمالیات الخاصة التي ینفرد بھا العمل.
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واحدة من أھم اإلشكالیات التي تستدعي تفكیراً في الكتابة ھي 
تلك الحدود القائمة بین الحقیقي والمتخیل،بما یستدعي تفكیراً بھشاشة 

في كثیر من األحیان الحد الفاصل بین السیرة الذاتیة والنص المتخیل 
والمفارقة العجیبة أن ھذا الخیار؛أي فعل التجنیس الذاتي والنشر باسم 
أدب یوسع أكثر مما یضیق، إذ یتیح الفرصة لألدیب لیقول الذي یریده 
بعیداً عن مساءالت تتسع دائرتھا بحكم رقابة داخلیة أو خارجیة، 

. فأنا كاتب تفرض نفسھا إن ھو صّرح بأن ما یكتبھ ھو سیرة ذاتیة
تتجاذبھ رغبتان اإلفصاح وعدمھ في الوقت نفسھ، وفي كل الحاالت ال 
بد من اإلقرار بصعوبة الوقوع على صدق إذ لیس ھناك شيء اسمھ 
حریة التعبیر بالمطلق أثناء الكتابة فھناك دائماً ما یقید الكالم ویوجھھ. 

) بول سارتر لذلك ال عجب إن رأینا حتى فیلسوف الحریة ( جان
یقول:" لقد حان الوقت لكي أقول الحقیقة أخیراً، وال یمكن أن أقولھا إال 
في عمل تخییلي"؛ فمما ال شك فیھ أن الكتابة عن الذات تتطلب 
بالضرورة كتابة عن اآلخر. والحال كما یقول أندریھ موروا في كتابھ ( 
 فن التراجم والسیرة الذاتیة) أننا "..إذا قررنا أن نقول كل شيء عن
حیاتنا، فنحن ال نملك الحق في أن نقرر أن نقول كل شيء عن حیاة 
اآلخرین". بل إن إحساساً بالمسؤولیة قد یفرض نفسھ من حیث وجوب 
حمایة أولئك الذین رافقونا، أو ارتبطوا ارتباطاً مباشراً باألحداث من 
خالل صلتھم بنا.ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإن األدیب یعطي 

ن أنھ النصیب الحقیقي لھ فتكون العملیة االنتقائة محكومة لقارئھ ما یظ
في كثیر من األحیان برغبة في الصون من االبتذال ؛ ففتح خزانة الحیاة 

"نبش الخصوصیات لیس باأل مر الھین"  كلھا وفقاً لتعبیر فدوى طوقان
وقد یكون نبش األفكاروالموروث شیئاً أكثر خطورة رغم أن التابو 

.ھى المحرك الفعلى لجاذبیة .:الدین والجنس والسیاسة امبثالوثھ الحر
  الكتابة.
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  فیما يشبه الفصل األول
  

  :كراتٌ ذَ مُ 

  ٢٠١٠ - القاھرة 

  حملة نابلیون على األستاذ جبران
  
مطلة على میدان وھو شقھ فاخرة  ذھب للمكتب مباشرةا
كانت ثمھ مظاھرة وفى طریقى لھ من نھایة شارع قصر النیل التحریر
 ٣:(حكم علیھ بالسجنأن سببھا شاعرلى وصل  تعوق المرور منتظمة

 ، وبسبب ضغوط منمبارك سنوات بسبب تھم تتعلق بإھانة الرئیس
"جمعیات حقوق اإلنسان" تمت تسویة قضائیة جعلت الحكم الغرامة 

ومع إلقاء  ألف جنیة ولعدم تمكنھ من تدبیر الغرامة استمر حبسھ؟!١٠٠
تبین .اشتعلت المظاھرة لإلخوان المسلمین،مدونین تابعیین ٣القبض على

أنا  :التى تجمع ثالثتنا  لى أن سامیھ صلیب قد سبقت لحجرة المكتب
) ولكنھا أنتبھت ابراھیم كانت منكبة على (الالب توباالستاذ وھى و

لوس للمكتب قبل استدعاء فأنا ال أعرف الجلحضورى الصاخب.
أكتب االمذكرات  الرصاص فالزلت ال وبرى بعض االقالم،القھوة

القانونیة األ بعد عمل بروفھ ورقیة بالقلم الرصاص،أظھرت تبرم 
اشارت  یعمل (معتاد علیھ) مع دخان سیجارتى األولى والمبرد"التكیف"

  :  أعرف كتالوجھاأخرج للكریدور؟!  یدھا وبنظرة حادة أنب
  

والتحاقى بالعمل  منذ تخرجنا من الجامعةفقد مرت سنوات  -
حیث لحقت بى لكون شقتھا الجدیدة بعد ، سراج یس بالجیزة بمكتب

ولكن القدر عاند فرحتھا فمات ،للمكتب ةزواجھا بشارع فیصل قریب
والمكت لبیت تركت كل شىء الشقة زوجھا فى ایام شھر العسل األولى،

وعرفتنى بأنھا عادت ،اھلھا وانقطعت اخبارھا،حتى أتصلت منذ شھور
بوسط البلد وانھا تعد السكرتیره مھران" االستاذ"داودللعمل بمكتب 

 وبفلوس زیادة،فحملت لعمل بالمكتبالتنفیذیة للمكتب،وعرضت ا



١١ 

.، تظل سامیھ عالقھً عھاعمل مأل ورحلت لوسط البلد) زادى وزوادى(
   – في زاویة ما من ذاكرتك ببساطتھا وشیاكتھا وروحھا.

  

لھا: أن قلت .."مشات شكلتھفحدثتھا عن جمال شعرھا "كانت قد 
وعلیھا أن تراعى  تایورھا القصیرالجدید "البنك" یتحرش بى بقسوة؟!

القصیر بأنامل رقیقة كلھا التیوربأن مكتبھا یواجھ مكتبى؟ فشدت جیب 
بأنَّ عْینَْیھا بلَْون بُُحور لدخان سیجارتى بعد استسالمھا حیاء،غازلتُھا 

بَحوٌرمن اْلجنَة،استفسرت؟ كانت عیناھا عسلیَّة وبالجنَّة 
فھل  -بجدیة  ولكنھا غیرت الموقف برمتھ، وبدت تتحدث.قھقھت..عسل

فمنذ ایام الجیزة والوحدة الوطنیة !ستتھرب دوما أمام آى معنى دینى؟
ھ فمن وقت الجامعة علقت معى زمیل !!تعانى بیننا من مرض الحساسیة

 من الجامعة بطریقھ نظرة فابتسامھ فكالم إلى اخرة،حتى وصلت للھیام
كانت وقتھا سامیھ  (سراج یس) حتى وقت عملى بمكتب مابیننارواستم

وتقوم بدور ) متزوجة أكلیل ثم وھى  ١/٢تعیش الحب منذ ( ال
قدیم مخبأ بین طیات العقل لغم  حتى فجر حدیثنامعى، المستشار العاطفى

ستان مثال،ھل ،فالوصال ممكن أعاونك،ھدیة بسیطة (حین قالت الباطن
أم اتحبھا فى القصیر ساتى؟.ثم ماألوانھا المفضلةھى لھا نفس مقا

قلت: كیف لى أن أعرف قیاس امرأة ماسبرت جسدھا إال بشفاه  الضیق؟
فقلت: لندع النساء الجمیالت  قالت: یقولون علیھا أنھا حلوة؟فاللھفة.

قالت: الرجال الذین یملكون خیاال یملكون  للرجال الذین ال خیال لھم؟!
عبارة سخیفة :أعتبرھا من المؤلفة قلوبھم حتى تؤمن قالت ثم حلوالُ.؟!

فى خیالھا ) المؤلفة قلوبھم ( ف. فتبك؟وعند إیقافھا للمناقشة أنصر
أنھم بین  - (مسلمون باألیجار) یدفع لھم النبى لیضمن أن یكونوا معھ

ویحتاجون لوقت لإلیمان.. ولذا حقق ھدفاًما معھم بأن یأمن  -بین
أنى  امین أن تكون معى أو تكون مع غیرى؟!بكانت  حبیبتىآ !؟شرھم
الھوى" فى عشق النساء؟  رىمَ "عٌ  أم كنت ،حبیبالبالبخل مع  متھم

یت رشاوى الدبادیب فى الغى عمر بن الخطاب سھم المؤلفھ قلوبھم والغ
من  وأنھینا ماكان بیننا ..أنا ونجمھ أنتھینا على العموم حب النساء!

   )؟خالف أنا وسامیھ
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   :سرٌدأولٌ 

  ١ بٌ وِجلباَ  َكاُب..

  مراد (قصاصات) من اوراقى: احمد 
أنھا ..عنھا یقولون:سامیھتركت حبیبتى نجمة التى قالت عنھا كیف  

  حلوة؟!
أترك المحكمة بعد نھایة الجلسة لجراج (الجالء)،فى الجانب 
األخرمن الجراج تشطیب على قدم وساق لمبنى كبیر للبنك المركزى. 
ألم یجدوا غیر ھذا الشارع الضیق مكانًا للبنك؟! أصطدم بزیادة اجرة 

% أدفع صاغراً ومتوقعاً زیادة أخرى قریبة مع ١٠(الجراج) الشھریة
نك المركزى اوصیھم بالسیارة فسأتركھا ألیام بسبب بدایة أفتتاح الب

السفر، ادخن فى نھم. أنوى السفر لإلسكندریة تھب على رائحتھا كلما 
سفرت لإلسكندریة إن أصعب شىء على اإلطالق ھو مواجھة الذاكرة 
بواقع مغایر.. اسیر فى قلب( وسط البلد) شتات لمقاھى آخرى. رائحة 

لك الرائحھ حین تطول الخالفات كل شیىء األماكن تنقل لى عفونتھا، ت
وتصل إلى عجین الخبز ومذاق الشاى. طاوالت المقاھى تمأل بالبنات 
یتناولن الطعام الرخیص، تمتد ایدیھن لعبوات الكشرى،ونظرات 

بعض الشباب السریحة المرتبك ،عیونھن للمارة، یلعبن لعبة الحب بتكتم 
لى الرصیف خوفاً من بین التدخین ومراقبھ بضاعتھ المعروضة ع

"شرطة المرافق" ینفس عن نفسھ بالبیع بالعشق المباشر؟! بعبارات ال 
ونص  ٧تروج للسلعة، وأنما تنادى بالرغبات :(بالش ال

ونص)، (كمبلزون أكلك منین یابطة).. ركبت األوتوبیس ٢عندناب
التقیت بالمصادفة بسیدة  "جیت –السوبر"المكیف من التحریر

ھیفاء كانت فى حجاب مزركش وبنطلون جینز اربعینیةالعمر، 
وتیشرت أصفر بدى ضیقا،وجھھا صبوحا وعیونھا واسعة عسلیة بفعل 
العدسات الطبیة التى لم تتخلص منھا رغم السفر! تعرفنا بالشبھ فھى 
جارة لنا من اإلسكندریة فدبرنا مع المحصل أن نجلس معا على المقعد 

یسرتھا الجنیھات الخمس التى المزدوج فدبرأمره، بتوافیق وتبادیل 
لھ خلسة. فى البدایة أخرجت (دعاءالصباح والمساء) وطلبت  دسستھا
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منى أن اؤمن على ماتدع بھ فأقول وراء الدعاء"أمین" ولكن عند 
مرة وأكثر ١٠٠وصولھا إلى األدعیة التى تتطلب التكرار بأعداد كبیرة

ا حتى (الرست) أستمر األمر بیننا ھكذ،أظھرت إكتفائى بھذة البركة 
لم یقطع الحال األ كرمھا بالشوكالتھ  -نصف المسافة تقریباً 

والسندوتشات؟! فى(الرست)انحلت العقد،كانت انتھت من وردھا 
وشعرت بتعب السفر وطول مدة الجلوس فلم تمانع فى دعوتھا لفنجان 
قھوة،وأندھشت لطلبھا سیجارة قائلة : أنا ال ادخن.. خفیف.مع القھوة؟ 

ى: لماذا لم أرتبط لألن،فھى نظرت إلى یداى الیمنى والیسرى فلم تسألتن
تجد دبلة وبالطبع حشرت الدین بأعتبار الزواج نصف الدین،القت 

  بحجر فى بئرى، لعلھا تخرج منى بخبر.تعتبرھا تسالى سفر!! 
قلت: بأختصارحتى ال تفضحنى فوضى الحواس كان عندى 

  ج، صنعت فراقاً جمیالً؟ مشروع حب لم یوصلھ الطرف الثانى للزوا
  قالت: بسخریة مستترة : وھل ثَمةُ فراق جمیالً؟!

  قلت: جأت ھى بنظریة خیالیة للفراق 
  

 –تبادلنا األسماء،وأرقام الموبیالت وأتجھنا لألتوبیس (السوبر
وھى تصر على سماع حكایة غرامى؟ أثارھا  جیت) إلستكمال الرحلة

قصصت علیھا بأسھاب قصة  ماقلتھ من أن نظریھ فتاتى فى الفراق
الصحفیة القصاصة السكندریة التى أحببتھا ولعبت معى لعبة (عذریة 

   شھرزاد) وحتمیة عذریة األدب النسائى؟!
  

قلت لھا : ھكذا ألف لیلة ولیلة، لعبة الحب والحرب، والقباحة، 
وماھو أكثر، وقد لعبتھا للكتابة؟ وأعترف بأن لعبة الكتابة التفلح 

العشق؟! ولكنھا عاشت بھا وصدقتھا فھى تعتقد أنھا شھرزاد لعالقات 
الجدیدة (قصصھا القصیرة أحلى من لیالیھا الطویلة جملھا أطعم من 
قبالتھا، التناص والمجازوالتشبیة قمصان نومھا الخلیعة) وأنى لیس 
على "إال" مباركة ھذه الموھبة،أستمتع بحبى من خالل قصصھا 

ساس شیىء یسمى فى علم النفس"حب "بال"مس وال م وأذوب فیھا
.. أفالطونى" حاحة كده كأغنیة عبد الوھاب" لكن عشق الجسد فانى"

جٍ یمصمصت شفت ھا، وعدلت حجابھا. طول السفر كانت ُمْرتَبَِكھ مع تدرُّ
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ِمزاِجيٍّ فیما یُْظھْر من شَّعرھا، أَخْصلَة تكفي؟!أم ترفع ِحَجابٌھا وتربطھ 
یَّتِِھ لِلنَِّسیم لیقول  !؟بقسوة فال یُْظِھُرشعرھا كنت افضل إِْطالقُھ على ُحرِّ

  آھاٍت..
اكملت حدیثى: أحضرت لھا "الف لیلة ولیلة" باجزائھا األربعة 
وأثبت لھا من قصة السلطان محمود صاحب الجزائرالسود فى الجزء 
االول إلى قصة قمرالزمان وعشیقتة فى الجزء الرابع،أنھا حكایات 

! وتخلیصھ ؟الحقیقیة أثارة زوجھا شھریار جنسیاأرادت بھا "شھرزاد" 
من قسوتھ التى أصابتھ عقدتھا، بسبب خیانة زوجتة األولى لة مع عبید 
القصر؟! وقد یكون شھریار عنیناً حتى تفعل زوجة الملك ذلك؟! وكیف 
حولتة شھرزاد من قاتل شرس إلى زوج وأب لثالثة اوألد؟! وبالحساب 

لیلة) حامل ومنفوخة  ٨١٠(ألف لیلة قضت منھا شھرزاد 
البطن...ولكنھا تصرعلى نظریة "العذراء" فطوال األلف لیلة كانت 
شھرزاد عذراء من غیر سوء؟ ألنھ لو ضاجعھا الملك 
شھریارألمر(منصور السیاف) بقتلھا فى الصباح ولكنھا تحكى القصص 
حتى ینام شھریارمع صیاح الدیك لتأمن استمرار حیاتھا، وتدعى 

لقلماوى" لم یثبت لدیھا فى رسالتھا التى أشرف علیھا( طھ أن"سھیر ا
حسین) األ أن شھرزاد عذراء؟! وأنھا لن تستسلم للنظریات الذكوریة 

  حول شھرزاد!
  
قالت: أنھا بنت شاطرة ،أوقفت الحاح الرجل فیك.. عایزة  
  جواز؟!
فللمثقفین جنونھم.. ثم كتبت  قلت: عرضت الزواج فرفضت؟ 

  ..باالنصراف! تزوجت القلم؟ یتھا مع األستئذانقصة عبرت عن نظر
شعرت على مایبد أنى  -متعجبة، وجلة -بللت شفتیھا بلسانھا 

الغوایة على مھل، فأزاحت وجھھا ومارست حق الدفاع  امارس معھا
الشرعى النسوى بطریقتھا (نظرات العتاب،والریبة، وتعدیل نبرات 

  الصوت للجفاف ورسم جدیة عبثیة) 
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امى منزلنا القدیم حیث تقیم والدتى بعد أصرارھا على اصل می 
ترك شبرا بعد وفاة الوالد ودفنھ باألسكندریة،قالت (البحر اولى بى، 
ولوال أبوك أخرجنى منھا ماخرجت، ولم یرأجعھا أحد، ففى أدبیاتھا یوم 
قابلت أبى ذات صباح عند"بیر مسعود" فذھب فى الیوم التالى 

ا علیھ إال شرط طلبتھ ھى، األتترك لخطبتھا،ولم یشترط أھلھ
البحر!..وخالف أبى تعھده للبحر بعد قلیل ولكنھا ظلت وفیة للبحر 

 !للمالح كما تسمیھ، وكم أتعبنى وأختى ارتفاع امواجھ وثورة غضبھ
  . .!)؟كان البحر بینھما

  
، مثلما كان القلم بینى وبینھا؟ فھل ورثت أبى! أعاود الحنین لھا

فالفراق من المواد العضویة التى تتغذى علیھا شجرة أخاف اال انسى 
الذاكرة.مرھقا ومتشوق كنت لطعام وحضن الوالدة، تناولت العشاء فى 

نوم  حضن امى وسط حنان ودعاء الیعرف الفراق. فى الصباح بال
ذھبت بالطبع مع أمى لقبر أبى اتسكع بعد الزیاره معھا على 

   : الذكریاتفتحِك   (بیرمسعود)
  

عاشت مع االرمن بشبرا،وتعلمت منھن حقن "األبر" بعد  (كیف
أن رأت "نونا" جارتھا (النرسس فى مستشفى كوتشنر) تعطى أبى 

. أنت .حقن االنسولین فى دالل وھو یقول لھا: مش بس ایدك حنینھ
كلك حنان) ثم تقول مایجوزعلى المیت إال الرحمة؟! (وكیف سكنت فى 

مسیحى،كان یرش الشارع كل یوم منزل صاحبھ خواجة إیطالى 
بالشورت والفانلة وأبوك یقول لھ :( استر نفسك یا"منولى" فى 

والخواجة یقولھ: بأنضف خبیبى! )،..(وكیف كان لھا جیران .حریم
مسیحیات طیبات تعلمت منھن التطریز والكورشیھ وعلمتھن الطبخ 

بیبة والكعك،وكان بینھن اسرارحتى أنھا اقتنعت بنصیحة جارتھا الط
"مارلي" ولم تطاھر(الختان) أختى الكبیرة،)، وقصت كیف أن جدى 
من أبى قرر أحضار"قارىء قرآن" كما تقول: لكثرة خالفاتنا الفرغة 

فھى تقى  أنا وابوك،: (كان یأت كل یوم أثنین لیقرأ "سورة البقرة"
البیت من الشیطان باقى االسبوع ،ولما كان االثنین میعاد "الزیارة" 

نت أخلیھ یقرأ سورة "مریم" وكان جیرانھا (المسیحیات) عندى ك
یسمعن بال تضرر أما جارتھا "الطبیبة مارلي" فكانت تبكى وتتشنج 
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ثم تقول:(أختك تزوجت وھى طالبھ فى الجامعة،أنت مستنى أیھ یواد 
جى" أبوك لما أشترى شقة "مدینة .اللى زیك عندھم والد فى "الكى

ا قعدنا فیھا عشان نفرشھا لك،ولم یكن نصر" قالى دى شقة الولد،أحن
لى وال لھ ذكریات فیھا،كان یحب یجرى على شبرا،كان یحب فیلة 

  شبرا )

  

اتشبث بالھواء متر؟! ٩٠أضحك بین نفسى فالشفھ األبھھ 
البارد،البحرلم یطفىء اشتیاقى النازف إلیِھا تالحظ الوالدة سرحانى 

ببرودة الجو!! الأحد  فتطلب منى توصیلھا للبیت بذكاء، وذوق تعللت
  ...یعرف قوتھا ودھائھا مثلى أنھا امرأة كان لھا دولة؟!

  
" أنا ونجمة" ارتبطنا فى الدراسة ھى فى االداب، وأنا فى 
القانون ،ثم حدث الوئام النھائى الطویل بین الوالدین عند زواج أختى؟! 

ى مابیننا وانتھنقلنا لمدینة نصر، ٢٠٠٢عشنا فى شبرا،ثم فى سنة 
 رتبط ارتباطاً فنظرةالفرد للمكان ت( ،غیرنا المكان فأنھت الحب سریعا

" كان غیابھا طویالً وثیقا بنظرتھ لذاتھ) كما یقول."ادوار ھال
وحضورھا عابراً،فلماذا أختارت القطیعة الحاسمة رغم أن الظروف 

  ھیأت وصاالً متصالً األن؟ 
  
(بذتھ)  فأجدیأتى مساء طویل االرق اكوم اشیاء وافتح اشیاء  

بعالماتھا العسكریة واالشارات النحاسیة على األكمام، وعند األكتاف 
رتبة العمید،كانت تلمع؟! انظر ألمى فتقول: (الزلت اطلیھا بالبرسو،لم 
یترك أبیك فى حیاتى مساحة حریة سطا على كل الكراسى دون أن 

.اتجنب عیونھا الدامعة، تضع امى الكاب .یشغل أحدھا بجدارة!!)
  .القصبى العسكرى فى مكمنھ
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  الثانىفیما يشبه الفصل 
  
  
   ٢بٌ وِجلباَ  َكاُب.. 

  ).ولنسمیھا نجمة العاشقین.اوراق نجمھ( 
  

تسأل نفسھا لمتى؟ لمتى ستلھى نفسھا عن حبھ بكراھیتھ وھى 
التى كانت تبحث عن مبرر مشرف لالتصال بھ،مناسبة ما،أومكان 

(كنتى تتحیینن الفرص تحتالى علیھا،حین قررتى أن  یمكن أن یجمعھما
تدقى باب محمولھ وضعتى سیناریو المحادثة،ووجدت نفسك تقولى: 

  آلوه كیف أنت؟ ھل انھزمت تماماً مثلى؟) 
  

اآلخر؟!.ولكن ال  أطفاءكل منا سیجارتھ األخیرة فى جسد كلمات
ولكنى الاملك اإلالصمت ھو ى ما یحول قلبھ لمطفأة سجائر؟!..یزال عند

یعتقد أن التاریخ معنا ،والحقیقة أن صحیح التاریخ ضدنا؟! تماماً كرجل 
وقور جلس بجوار زوجتھ،بھیبة وصمت، بینما كانت أقدامھ تعبث 
بحریة تحت الطاواة فى حدیث بذىء قد تم مدة خلسة مع امرأة جاره فى 

ى،ویرحل،أم یوم األحتفال بعید زواجھ.ھل سیكتفى بالصمت وینس
سیفتح صندوق (بندوا) بكل الشرور؟وفیھ كل الماضى اللعین،أتمنى اال 
یقع فى تورط عشقى كما قال وھو یبحث فى التاریخ؟ أرید أن أطالع 
التاریخ السرى لجسدك ألعرف أنك حقاً (ابن العمید انور) فأنت 

  تتصرف مثلھ تشبھ،كان الیعرف یصادق جسداً یشتھیھ؟! 
  

 "میتران" فھى ال تراه إال فى معطف أسود كانت امى تسمیھ
. تاریخنا المشترك .وإشارب یلفھ حول رقبتھ ونظارة تخفى حقیقة عیناة

جعل ھذا الحالل حراماً بعینھ؟ ال یعرف مراد التاریخ فھل إذا عرف 
  سیتعامل معھ على انھ حادث ماضى ومر؟! 

ھل یعرف أن أبى واحد من الجماعات اإلسالمیة، وكانت 
ندریة تھابھ خوفاً ال كرامة،ولعب مع أبیھ منذ ایام السادات،وقتھا اإلسك
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)،لعبوا طاولة وتركوا صراعھم لحظوظ النرد، مرادكان(الرائد 
ولعبواشطرنج لحسم الخالف،ولعبوا كوتشینھ لتسلیة االجواء ولعب أبى 

بعیداً بقنا فى  اثناء تسالى الكوتشینة (بالجوكر) فتزوج امى،ونقل ابیك
  ! ؟الصعید
  

صارأبیك یكره اإلسكندریة كراھة تذكرة الھزیمة! ففیھا تعرض 
للقتل وفقد سالحھ.كانت اللعبة المعتادة بین ضابط المباحث والمتطرف 

 كراھیتھ لإلسكندریھ لعبة خالفات زواج بین أبیك وامك!!ولم تكن دینیاً،
الثائرفى  ن الباشا (فى أمن الدولة) والشیخومع مرور الوقت بقت بی

ماعة (اإلسالمیةالمتشددة) كانا یتقدمان ویكبران وتتقدم وتكبر الج
عداوتھما،معھما ولكن القدر ھزم االثنین، وھزمنا معھم آھى زلة قدم أم 

  زلة قدر؟ 
  

خوفاًمن قلبة السادات علیھم ١٩٨١ھرب أبى للیمن عام 
تتھ الفرصة ووالتحفظات واالعتقاالت الشدیدة،وعین ابوك التى 

وسط  األساسیین ٦٠٠اسمة فى قائمة المعتقللین ال  فأھتبلتھا ووضع
رجالھ عن  غضب الرئیس فبحث؟! خرین من كافة االطیافآ١٥٠٠

(الشیخ العنتابلى)على سن  وعاد بقوة،.... فر أبى  ثأرھم القدیم؟!
؟ تم رصدھا لتوبة ١٩٨٥ورمح،عاد بأموال الأعرف من أین فى

أعتبارھن فتنة كبرى؟!لم النسوان، النسوان الشھیرات فى الفن فقط؟! ب
یكن معھ رصید لبنات الشوارع والعاھرات فى العشوئیات ویبدو انھن 
لیس منھن فتنة؟ یقولون فى كل عصر ایماء،ولیست الحرة كالعبدة، 

! ؟فاالمھ عورتھا مختلفة! أنھا امراة بعورة رجل؟! شعرھا لیس عیباً 
ند أھل ھكذا وضع الفقراء والمستضعفین ع!وصدرھا لیس مجروحاً؟

  السیاسة وشیوخ الدین..ولذا فلھم الجنة. 
  

كان ابى یھدى النساء الحلوات، الناعسات الشھیرات من أھل 
الفن؟ یتوبن على یده أقصد اموال یده؟! وكان اول مافعل توبة الممثلة 

لماذا ألنھا،بینھا وبین الدولة عشم كبیر؟! .المسرحیة الشھیرة (سندس)
  لوسط الفنى وفى قلبة ایضاً؟!أختارھا فھى عین أبیك فى ا
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لقد سألت امى  !ولما قاومت لم یكتفى بالما ل والدین بل تزوجھا؟ 
ولم تكذب،ھل سألت انت امك؟! قالت المؤمن ال یكذب. فعلت كل شىء 
إال الكذب؟! فما الحل؟! هللا من دلع النساء وكیدھن ومن جنونك 

ترقص فیھ لقد سمتنى (نجمة) على اسم (كابریھ) كانت  یاحیاتى!
اسمھ"نجمة العاشقین"على البحر بمیامى قبل موھبة التمثیل التى 
احترفتھا فجأة! مثلما أحترف ابوك السیاحة بعد خلع بدلتھ العسكریة؟! 

  الغریب أن كل منھما صارخبیراًفى قناعھ الجدید؟!
  
بالوضوء حباً،فأنى اخاف علیك.ھل تعرف لماذا  أحمدأكتفى یا  

كان االمام على ال یقتل من یتعرى فى المعارك؟ ألنھ لم یكن 
ینظرلعورات األخرین فالتعرینا وتنظر فنتكشف،التعرى باألسرار 

فمن یتعرى یتمنى الموت وال  والتاریخ واالوراق أقسى من الموت!!
اعتقد ؟؟! ھل ترید المزیدیجده، لقد مات فى عین نفسھ وعیون اآلخرین

الحب ھو الذى ! ؟فھمت؟ الأعتقد أن تكون اشتھیتنى..وال أنا اشتھیتك
 اشتھانا معاً، وحلم ببطلین یشبھانا تماما، لیمثال دورا غایة فى الغرابة!!
بدأت من ھذه الھواجس وفى یسر خلعت كل ماترتدى من تنكر 

صارھا بعبارات على كل حال،صلتي معھ ال یمكن اختیرھقھا..وكتبت (
ھزلیة من نمط : زواج ،طالق، تحٍدى، إذالل،.. لقد حرسنا البحر، بل 

  كنا نحن البحر) 
  

توقفت أھى تتحدث عن نفسھا أم عن أمھا وھى تعترف لھا فى 
م بأنھا عشقت الضابط وفى وسط ٢٠٠٢مرض موتھا فى لبنان عام 

 جاءالشیخ وسحرھا ،وسرقھا وحولھا (قال لھا انصھري الغرام،
فانصھرت قال انسكبي فانسكبت) وحین ولدتنى بعد سبعة اشھر من 

  الرجلین كانت نطفتى؟!  أىزواج الشیخ دخلھا شك من 
  

لماذا یأتى حبك فى ھیئة خطیئة؟ كیف أكتشفت أنى بنت 
األسطورة؟ تلك الملكة التى جلس الضابط یعطررجلیھا بالماء 

ما معاً بالحنان والریحان،والشیخ یوزنھا بالذھب كان صدرھا یعمدھ
وكان لحبھما نكھة العمل السرى ومتعتھ القاتلة؟ تأقلمت امى على ھذا 
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النمط العاطفى الذى ال مكان فیھ للغیرة وال لالمتالك مستمتعھ بالحریة 
  وعدم االلتزام؟! 

  
 أنة الماضى (هللا نفسھ ال یغیر الماضى وأنما یحاسبنا علیة؟ )

ذلك الوضع العاطفى الشاذ ولكن كنت أشعر أننى أتحمل وحدى مسؤلیة 
عبثاً كنت أحاول الوقوف فى طریق شالل حب رجل مثلك حب یجرفنى 
لشبابك وعنفوانك وینحدر بى إلى االمنطق حین یالمس العشق الجنون 
أو الموت،لم أكن أعرف وقتھا بأنى امنح الذكریات حق مطاردتى لم 

مكان فیھ لطرف یكن ألحدنا وعى لینتبھ إلى أن العشق اسم ثنائى ال 
ثالث،ولذاعندما تحول لمثلث،ابتلعنا كما یبتلع مثلث (برمودا) البواخر 
 التى تعبره فثالثنا امرأة آخرى أنھا امى وماضى رجل انھ ابیك؟

تاریخنا كالجریمة المستمرة التى التنقضى بمرور الوقت فسیفھا مسلط ..
برج الحمل  على عنقینا!! حتى تاریخ میالدى زورتھ فى خیالك فأنا من

ولكنى قلت أنى من السرطان، أتدرى أن برج الحمل یشكل أكبر نسبة 
فى الكوارث العاطفیة،فقد أكون أنا من یقتلك؟ أاسرب لك جنون تاریخى 
وتاریخك قبل أن یعرفھ المخبرین أم انتظر وھم سیلفقون شیًئا لغیرى!! 

قد اقصى مایمكن أن تعلمھ المرأة اللحوحة ذات الحجاب المزركش،و
تصل إل�ھ.أن البیت الذى عرفتى منھ لیس بیتى وأن من عشت معھم 
كانوا كمبارس یمثلون دور عائلة،كانا خالتى وزوجھا الطیب،لیست 
وحدھا المصالح تتصالح،المصائب تفعل نفس الشیىء؟! مصیبة بنت 
یھملھا أبواھا،ومصیبة زوجین یھملھما القدر،رحبا بى وبالعرض فقد 

! ماھذا ؟كیف لوس مابیننا ذا الحنان وال ینجبان؟كانا الینجبان،كل ھ
  التاریخ المھلوس؟!
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  :الرجوع لسامیھ صلیب 

 ھلذى تداخلت فیھ الذكریات باحالم الیقظة.. اعود من سرحانى ال 
 رواألثا بعد الشعر والعیون،؟! خافت ان اكمل غزلىالیوم  سامیھ

: قضیة جدیدة من دار النشر، تنبھت لھا تقول )؟!الجانبیة للتیر(البینك
روایة االستاذ جبران بھا نقل بالمسطرة من كتاب لدكتوره بجامعة 

وكیف عرفت؟ اكملت:االستاذ نفسھ اشار لذلك فى :القاھرة قلت لھا 
األستاذ أین ؟! المرأة ال تتحمل صدق رجل:قلت لھا  مش؟الھوا

بلدیاتھ ابراھیم لم یحضر من یومین؟! قالت: بیقول البواب ومراتھ 
.ضحكت وھمست :جلسة التحقیق الیوم، وسیكون .وعندھم مصیبة

ولماذا خلیل الغمرى  االستاذ جبران وخلیل الغمرى ھناك..استفسرت
صاحب دار النشر؟! قامت من جلستھا واعطتنى نسخة من الروایة 
وقد أشارت على صفحتین بالقلم الفسفورى األصفر،عرفت انھما 

 ھوطلبتورة فتحت النار على الجمیع..لدكموضوع الشكوى.. قالت:ا
(الالب ملیون جنیھ تعویض فحدث رعاش الركب..كانت اعدت على 

وضعتھ فى ملف كتبت علیھ ملخص بالمواد القانونیة  توب)
  "مصنفات فنیة" 

  

عن باحث یشغلھ سؤال ھل الغزو كان موضوع الروایة 
العسكرى یحمل معھ الحضارة للبالد التى تم غزوھا ام یحمل الدمار؟! 
باعتبار أن الدولة الغازیھ بالطبع أكثر تقدم والدولة التى یقع علیھا 

وبالطبع یعود فى روایتھ لعدة مراجع وبحوث  الغزو ھى االضعف..
فأنتحل "جیھان" دكتاب  الحظ ،وقع علىویحضر مؤتمرات و لسوء 

  .منھ صفحتین
  

 ة االقتصادیة القریبة من كارفوروحضرعن الستجلسنا بالمحكم
عرفناه فى (تخصص فى قضایا النشرمحامى مشھور - الشاكیة -"جیھان

(مصطفا امین ونجاة  قضیة وقت الدراسة بالحقوق بعد أن ترافع فى
( من قتل  التسعینات،فمصطفى أمین كتب مقال بعنوانى الصغیرة) ف
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) وطلب من سید عبد الفتاح أن یرسم صورة للشاعر ؟!الشناوى كامل
والمقابر مع الجزء األكبر من وجھھ المطربھ نجاة الصغیره لیرفقھ 
بمقالھ وتم النشر بأخبار الیوم.وقاضت نجاه الصغیره الكاتب والرسام 

لقد سبنى،وقذفنى  وقالت فى دعواھا : ابراھیم سعده :ورئیس التحریر
. وجاء ؟!،وكتب ورسم صورتى لقد فضحن�ىأتھمنى بما لیس فىو

وترافع:أنھ ال یمكن معرفھ الشخص بالوصف بالیقین وانما  االستاذ
بالحدس والتخمین،طالما أنھ لم یصرح باألسم أما الرسم فیمكن أن 
یتشابھ،فالرسم لیس فى حجیة الصورة الفوتوغرافیة ،وعلى الرغم من 

..ثم ماحكم ؟فقد أتت لتقول أنھا أنا لمدعیھتصریح موكلى بأسم ا عدم
إذا كانت كل الوقائع صحیحھ وتعرفھا كل مصر..كیف تكون  المحكمھ

ھ؟! التوجد كلمھ عیب الكلمة قذفا وسبا إذا كانت كل الوقائع صحیح
ولكن یوجد فعل عیب،فإذاوصفت الكلمة الفعل بحقیقتھ فالعیب على 

وقبل الحكم سحبت  یس المقال..الفاعل ال الكاتب العیب فى الوقائع ول
   نجا ه الصغیره القضیة)

  
: ھحاولت أن اوقف رعشة الركب فى الكاتب والناشر،بأن خاطبت

یعاقب على مخالفة من (ق) مصنفات فنیة: -مكرر - ٤٧ مادةیا استاذ ( 
تتجاوز ستة اشھر وبغرامة ال تقل عن  مكرراً بالحبس مدة ال٧ة الماد

 )العقوبتینألف جنیھ وال تزید على ثالثة آالف جنیھ، او بإحدى ھاتین 
فكیف تطلب الدكتورة ملیون جنیھ تعویض؟! ده حتى مع التسلیم بحقھا 

كان لھذه المبادرة فعل السالمة على الكاتب  ..؟!فیما تدعى
عداد الدعوى للمحكمة.. فى مكتب القاضى بدأ التحقیق بأ..ووالناشر

كررت ماقلتھ داخل الحجرة، نبھنى المحقق إلى عدم الحدیث إال عند 
وتأكدت  ..ابدیت تأسفى بحركة الجسد وقلت: أسف یاریس السؤال

  االشعورى بالمحامى الشھیر.. وحیاده ،وعدم تأثره بحدسى من توازنھ،
بأن:  على العموم قال محامى المدعیة فینا ماقال مالك فى الخمر،

سرقنا ثالث صفحات من كتاب،بلغ الجھد فیھ انھ یمثل رسالة علمیة 
حصلت بمقتضاه ،الفرنسیة على مصر للحملةكتابھا حیث تعرض 

بل سبق ه،وھو لیس مجرد نص عربى كما ظھر،السیدة على الدكتورا
حیث حصلت كاتبتھ على الدكتوراه من ذلك ترجمھ من الفرنسیة للعربیة

الكاتب استخدم فى روایتھ نصوص من  ان ،والغریبجامعة لیون
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،فلقد جاء ھ الكتاب فى نصھا على عكس ماذھبت لھ صاحبالكتاب ،
فى روایتھ لیقول ماقالت  "من بنات أفكاره"كاتب الروایة بشخص

 موكلتى بأعتبارة مؤید للحملة الفرنسیة،وأن تاریخ مصر المعاصر یبدأ
لتى الذى كان كتابھا بھذه الحملة، لقد سرقوا وحوروا فیما یمس موك

مخالفین عن  وبذلك حللوا ألنفسھم ماحرمھ القانون ،تماماً  یثبت العكس
للمؤلف وحده إدخال ما  - من (ق) مصنفات فنیة مادة( اصراروتعمد

أن یباشر  لغیرهوال یجوز   یرى من التعدیل او التحویر على مصنفھ.
شیئاً من ذلك او أن یباشر صورة أخرى من الصور المنصوص علیھا 

  )..في المادة الثالثة إال بإذن كتابي منھ
  

ال  - ١٣م ورد فیھ (ق) مصنفات فنیة جاء دورى فرددت بأن
یجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحلیالت واالقتباسات القصیرة 

خبار ما دامت تشیر الى المصنف إذا قصد بھا النقد او المناقشة او اإل
نقلنا عن الكتاب وذكرنا ولم نزید عن ذلك،واسم المؤلف إذا كان معروفاً.

فقرة (أ) من نفس القانون  -١٧مادة  ذلك بالھوامش،وكان ھدینا لذلك
في الكتب الدراسیة وفي كتب األدب والتاریخ والعلوم والفنون الذى تذكر

أنھیت  نفات التي سبق نشرھا.نقل مقتطفات قصیرة من المص یباح:
تھمتنا بالقانون ومحصنا كل لبس  كالمى بعبارة :" لقد رددنا على

وحتى یتبین لكم  "ونطالب بأن یكون قراركم العادل بعدم قبول الدعوى
الخیط األبیض من الخیط االسود قد تسمح لكاتب الروایة بالحدیث وھو 

المعد للدعوى متردداً من سیقع علیھ فى النھایة قراركم" بدى القاضى 
فى القبول،وبخاصة بعد أن حاصره محامى المدعیة،بأن حضور 

نح،وعلى المحامى أن یسمع وجھ فى الج المحامى یغنى عن المتھم
فلب الدعوى ھل حصل على أذن  .موكلھ ویصوغھا فى دفاعھنظر

؟! قاطعتھ بأن أم الكتابى من موكلتى بالنقل من مصنفھا "كتابھا"
بواجب فى حالتنا )  ذناأل(یھ عبد الستار تخریج بتفسیرة فوزللدكتور

قاطعنى بحدة ھذا  ..وكاتبھاالصل  أوالمتن للكتاب الھوامشاألشارة فى 
.وألن عیون قاضى إجتھاد فقھاء القانون،ولكن النص على اإلذن الكتابى

   تنازلت عن طلبى.اعداد الدعوى لم تحسم الموضوع 
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واكرر رقم اعتاد صاحبة أن صوت اھرب من الجحیم، بالتلیفون 
  !؟المحامى اھالتلیفون (سبوبة) یتوقع :الھاتف صوت رزق.أو كما یعلل

   
یرد ابراھیم: تصور"وداد قرنى" مرات البواب جمعت بین 

  ثالثة أزواج؟ 
  . .یااستاذأجیبھ عبر األثیر : اوعى تكون واحد منھم 

االیة یقول : بالش روایات. أنا وشى كان ذى السمسمة وبنت 
تقول للضابط ھم بیسبونى ویطفشوا وعشان العیال، قلت ضل راجل؟! 

ن أحضر للمكتب غداً فالبد من البحث عن زوجھا ولالغى موعد الیوم،
؟! فالقانون (األول) أنھ الحل بأعتبارة (الزوج الشرعى) أمام القانون

یعلق تحریك الدعوى الجنائیة فى (الزنا) على الزوج،وحتى بعد السیر 
  الدعوى لھ حق التنازل، فتنقضى الدعوى؟! فى

ھو بواب العمارة جوز امك..وال  المؤخذه !اقول: وانت مالك؟ 
  مراتھ من بقیت عیلتك.

ضحك وقال: البواب ومراتھ أھم شخصین فى حیاتى، تنظیف 
بلدیاتى، دى البلد تأكل  دول والمانع من طبخة سخنھ،الشقة والغسیل.

امر (اصل فى  أنا بفكر أخبیھا عندك یومینده ..وشى لوقلت أنا مالى؟!
وھى تنضف لك لغایھ ماأجیب قرار جوزھا االول، ،)بالقبض واألحضار

  ..وكلھ بثوابھ.شقتك المتنیلھ بطین.
  

التقط الطعم الذى قادنى للتفكیر بحماقة نحو حملة نظافة التبق 
 ىئشتاالیوم الوراق والصحف وكثیر من الكتب فى صباح لألوالتذر

فأستدعیت بھمة نفسى نحو  الیفلح مع سقیعھ ومطره ترك البیت الذى
عملیة تنظیف لترسینة حجرة النوم (البلكونة) التى حولتھا لمكتبة وقد 
غاصت فى بحر من الصحف وجدت البد من التخلص منھ،حتى أتمكن 

وحتى أعود للكتب التى  من فتح الشیش الذى یفصلھا عن حجرة النوم
ابراھیم األستاذ قد یكون فى اقتراح . واختفتغاصت فى قاع الجرائد 

  الحل؟!
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  ؟!حریمى للترسینھ غزوة

كان الضعف اإلنسانى یمأل الجرائد ففى صفحة الحوادث:؛(طالبة 
بقسم  ١١٤٦٧مسیحیة تتزوج عرفیا من مسلم، تحررأمھا المحضر رقم 

یر بأبنتھا وتحریضھا على الساحل تتھم فیھ الشاب بالتغر
للقسم ومعھا زوجھا وتقر بأنھا تزوجتھ عرفیا  االبنةالھروب!تحضر

أحوال ضد أمھا لعدم التعرض لھا أو  ٥٢المحضر وأمھا تعلم وتحرر
. داخل حمامات أحد مساجد حى (السیدة زینب) تم ضبط .زوجھا؟!

شاب مع فتاة شبھ عرایا ویمارسان الجنس،وكانا مخمورین وحرر 
(امام  -ة الجنحة أیام على ذم٤وحبستھما النیابة  ١٣٦٤٧المحضر 

ادارى حلوان ضد زمیلھ یتھمھ  ٣٣٠مسجد الصباح) یتقدم بالبالغ رقم 
بارتكاب افعال مخلة باآلداب مع ممرضة تعمل بالعیادة الطبیة التابعة 

  للمسجد؟) 
. بعتنى .. فتحت، وجدتھا قالت : وداد قرنى یاباشا.دق الجرس
  األبوكاتو ابراھیم.

فى جلباب اسود مجسم على جسد عرسى لدن، كانت طویلھ،
ضع على شعرھا طرحة تعن تفاحتین ناضجتین،بصدر مفتوح ینبىء 

،لمن یطیل وجھ ممصوص یتبین فیھ ضب باالسنانببلون الجلباب،
 النظر،وقد قدرت أنھا فى العقد الثالث من العمروفى یدھا شنطة قدیمة

قالت: فرجنى لى ة من اللحظة األوفوضعت فیھا اشیائھا.امسكت بالد
.انصاع واتفقد معھا .)النظافةمشوار( نبدأمنین الشقة،عشان أعرف 

  .المكان
 الغرب، أنا اعیش فیما یشبھ "االستودیو" بتعبیر( واشرح: 

وھوكنایة عن حجرة وحمام صغیر،وماأن تفتح باب شقتى حتى تجد 
دسست فیھ بعبقریة حادة ثالجة  كانى،یمرمطبخ صغیر بالطریقة األ

(بااللومیتال) تحت الحوض  ال،ومطبقیة صحون،واغلقتایدی
.وخالفھ،تم روالسكالزیت  لخزین الشھر من ا،موفراً مكانفیھالصغیر

الطوب،غطیت  م منالتحویط علیھا برخامة إرتفعت على قوائ
اطلقت ضحكھ وكأنھا  - ااكثر مواضع البیت ثراءً  فبدى بالسرامیك

یوجد فاصل رخامى بین المطبخ واستمر( تخطرنى بتواضع الثراء
بخاصة بعد جرائتى األخیرة بشراء بدى ممیز، )الفورفرجیھ(واالنتریھ 
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التى  الفاصلة كرسیان (بار) مرتفع لزوم مایلزم للرخامة المرتفعة
   )كلفتنى الكثیر!!

  

  دول بیعملوھا جرانیت ملون دلوقت یاسى االستاذ. قاطعتنى مبتسمھ:
  
بعفوبة بأن اخذت المالبس المتسخة من فتصرفت  دخلنا الحمام، 

اوتوماتیك،وھى تصنفھا ھا وبدأت تضعھا فى الغسالة الفول مكمن
" ز"بوكسر مرت بیداھا بیسر على كلتاتى لبیضاء وملونة،

فوجلت،أزادت الوضع تعقیدا،حین الحظت لمعة عیونى فضحكت 
تدخلت دون كالم ألشغل  ...!؟ده انت أخویا.أوعى تخجل منى قائلة:

عنك عرفاھا زنوسى ذى غسالة  ، فأسرعت تسبقنى لتشغیلھالغسالةا
  .االستاذ ابراھیم

  
 القاضى وارجفوجئت ب،النوم اقلب الجرائدتركتھا.وذھبت لحجرة

(المصرى الیوم) وھو یقول:التنظیم  "ھشام البسطویسى" فى جریدة
السرى ال یزال موجوداً بالقضاء،والدولة تمارس عملیة إفساد للقضاه 

مصر لشعورى بتقیید حركتى وكلمتى، وضعوا لى  تركت
(جھازتنصت) ببیتى؟! وارسلوا لى سیدة معروفة (حالیا)ً لتستدرجنى 
لخارج (نادى القضاة) وقت اعتصامنا وبعدھا كانوا سیخطفونى 

ولذا تركت مصر.فقد قیدواعلى حتى  ؟ویصورونى عاریاً بین احضانھا
راسات القضائیة وقالوا لى فى لقمة عیشى فمنعونى من التدریس فى الد

%من القضاة تم إفسادھم ٢٠ھناك( :مش عایز إستقالل القضاء؟! یقول 
وصاروا موالین لسلطة الدولة ویتم ذلك لألسف عن طریق وزیر 
العدل! الذى سمح لة القانون بالنقل والندب والتأدیب،فالتنظیم الطلیعى 

ى الماضى بفكرة القدیم بالقضاء الیزال موجودا حتى اآلن؟ وقد نشأ ف
وھاجة عاى اساس القضاء یعیش فى برج عاجى،وال یعرف توجھات 
الدولة االقتصادیة واالجتماعیة ولذا یجب االلمام السیاسى حتى تصدر 
أحكامھ متوافقة مع سیاسة الدولة، وعلى ذلك تم تجنید بعض 
القضاه،على الرغم من أن طبیعة القضاء البعد (عن السیاسة) ویضیف: 

فة للتفویض الممنوح لرؤساء المحاكم، من الجمعیات العمومیة باإلضا
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للقضاة، وعن طریق ھذا التفویض (الباطل قانونا) یتم أختیار قاض 
یستخدمون ه فالقضا معین لنظر قضیة معینة،عندما یأمرالوزیر؟!

أقف مندھشاً امام الضعف  كورقة التوت لتغطیة تزویر االنتخابات؟! )
یھرب من معركتھ ویقبل الندب للعمل بالكویت اإلنسانى أیقول ذلك و

بقرار تفضل بھ علیھ وزیر العدل؟.. ولكن من ھذه (المزة) التى 
الوم نفسى وأضرب اخماس فى  أرسلوھا للقاضى لتنام معھ عاریة

اسداس على قبولى عرض ابراھیم المھبب ،جأت خلفى بعد قلیل تحمل 
قول:قھوة مضبوطة صینیة علیعا فنجان قھوه وكوب ماء مثلج،وھى ت

تارة لجرائتھا وتارة لشطارتھا،كیف عرفت اماكن االشیاء  ندھش،ا
وكیف تتحرك فى الشقھ وكأنھا تعرفھا من وقت طویل..جلست 

   مربعةعلى سجادة الغرفة وشدت للحدیث خیوط
  

نا بأشتغل فى البیوت یطلع من قالت: طول الحزن یعلم البكى..أ
م ،ودللت العیال ،وهللا ده أنا سنین،طبخت للبیھ ،ودلكت الھانعشر

مش ھى  شقتك ساعة زمن وتبقى فلھ...رضعت ببى مدام عنیات
   اكید حتغیرھا لما تتجوز؟! متر برضو؟٩٠

  
من  ھاعت اإلنزالق بجانبابصعوبة إستطحاولنا معا فتح الشیش،

ودلفت ھ الجزء الذى فتح فى الشیش الفاصل بین حجرة النوم والبلكون
روایة  وجدت،ونجحت فى فتح الشیش من الداخل  لداخل الترسینة

"ذات" لصنع هللا ابراھیم وقد طفى نصفھا فوق بحرالصحف الفوضوى 
روایتھ بكمیة من الجرائد؟! أدخلھا بطریقة ما داخل  أكان الروائى قد دف

یبدو انة كان یعانى من نفس مشكلتى حملة نظافة  -"المتن" النص
ولت لحملة تفتیش بولیسیة بالبحث تحتى حملوھاھى  -؟ً تحوات لروایھ

  بین اوراق الصحف الصفراء!؟ 
  
شتائم مصطفى  م:٢٠٠٦و  ٢٠٠٧بالجرائد القدیمة سنوات 

حقیبة كانت ٢١الفقى فى مطار القاھرة لرفضة دفع قیمة وزن زیادة ل
مع ابنتھ وأطفالھا الثالثة قبل سفرھم ألمریكا؟! وعن المذیع (عبده 

تربى" بأنھا كانت تحصل على مجوھرات عباس) الذى فضح "سھیر األ
وھدایا من المطربات العرب لیظھرن فى لیالى التلیفزیون،و(عبیر 
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وابراھیم عیسى یكتب عن: لماذا یعتقد .صبرى)التى قلعت حجابھا.]
.وریبورتاج عن "القفا بجریدة .المسؤلون أن مصر عزبة أبوھم؟!

قى، والقفا الملظلظ صوت األمة":القفا الكبیر ذكى، والقفا المتوسط منط
سریع الغضب، وأخبار عن ضیاع القمر الصناعى المصرى (إیجیبت 

بالفضاء) وفشل األتصال بھ وضیاعھ.وموضوع عن النكت  ١سات
السیاسیة عنوانھ :ھل یسمع الرئیس مبارك نكت المصریین؟ من ھذه 
النكت أن رئیس"دولة فیحان"وجد مصباح عالء الدین ولما دعكھ خرج 

وافق ھواى  فقال لھ شاركت العفریب؟!" ؟سألھ ماذا تفعل ھنالھ ابنھ ف
قولھ ل (معاویة بن أبى سفیان) فى المعارضة ضده: (أنا النحول بین 

وجدتھ فى كتاب  الناس وبین السنتھم، مالم یحولوا بیننا وبین سلطاننا؟!)
دیمقراطیة (الدولة األمویة) التى تسیرعلیھا ١٩٨٨"المعارضة" نشر

؟! لقد نسوا نصیحة قدیمة، جأت فى كتاب لعالماالسلطة فى 
أرسطاطلیس لالسكندر(اعلم أن الرعیة إذا قدرت على أن تقول، قدرت 

فى احادیث الرسول . .على أن تفعل،فاجھد أالتقول تسلم من أن تفعل)
 -صلى هللا علیھ وسلم فى( أمر الحكم) بالصفحات الدینیة لجرائدنا

كون حسرة وندامة یوم القیامة" قولھ:"ستحرصون على اإلمارة ثم ت
فقال رجالً بالمجلس: بئس الشىء اإلمارة فنھاه الرسول وقال :"نعم 

أھو  فماھو حقھا وحلھا؟! الشىء اإلمارة لمن أخذھا بحقھا وحلھا"..
مایسمى فى السیاسة "بشرعیة السلطة".وقد ناقشھا معاویة بن ابى 

الخالفة أتكون باالجتماع سفیات ذات یوم مع بنى ھاشم فقال:"بم تكون 
علیكم من الناس،أم بقرابتكم للرسول،أم بھما معاً فإن كانت باجتماع 
الناس فال تكون القرابة أثبتت حقاً وال أسست ملكا،وأن كانت بالقرابة 
فما منع العباس عم الرسول من طلبھا؟! فالخالفة لمن بسط الناس أیدیھم 

ألنفسكم ماال یراه الناس لكم؟!".. إلیھ بالبیعة،فانھ ال ینفعكم أن تروا 
آھى قولة حق یراد بھا باطل؟! ففى كل عصر،وأوان، زورت عیون 
الناس فلم ترى إال مایرى الحكام؟! ھكذا قال(جان بودان) الفرنس�ى 
و(مكیافیلى) االیطالى بكتابة: (األمیر) من إنكار فكرة معارضة الحاكم 

طة المطلقة بل ھو الذى والدعوى لوجود حاكم قوى لھ السیادة والسل
  ؟! یضع القوانین
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 ستاذ..ایا فاندفعت تكلمنى فى حده : الحیرة بدت على وداد،
اتفضل انت، وسیبنى ارمى الورق ده وامسح الترسینة ،وبعدین اقعد 

  ...على مكتبك فیھا.. دى وسخھ وزایطھ خالص.
  

عن لى معنى ورد بكتاب:( ألحمد بھاء الدین) عن  لم ارد فقد
[شرعیة السلطة] تصفحتھ بعد أن برز لى الكتاب من كومة معنى 

صحف صفراء اللون، فعل بھا ثانى اكسید الكربون االفاعیل.واكل 
وكأن الترسینة تحمى مافیھا وتقول  - غالفھا وخلع اوراقھا من التغلیف

فیقسم الكاتب الشرعیة لنصفین:(القانونیة)  -لى الشیىء قابل لإلخالء
كم ویشمل :األنتخابات،والتصویت،والقوانین،.. أوالجانب الشكلى للح

و(المشروعیة) :وھى اقتناع الشعب بأحقیة السلطة وجدارتھا ویعتبره 
جوھرالشرعیة ومغزاھا، والتغنى عنھا كل أشكال السطوة، والرھبة، 

ویقول أنھ  والنفوذ. حتى ولو أحاطت نفسھا بعشرات الدساتیر والقوانین
فى معنى قولھ: (قد یقبل المواطن بسلطة وصل لذلك من "دافید ایترن" 

ف سبب ولكن كمال الشرعیة لھذا الحكم ھى أن یجد المحكوم لالحكم ال
أن من المقبول عنده،والمناسب لھ أن یطیع متطلبات النظام السیاسى 
القائم،إذ یجد أنھا تتسق مع قیمھ ومبادئھ، وأخالقیاتھ وأمانیھ.لیس لمنفعة 

صلحة العامة على طول المدى).. یقع فى ولكن للم شخصیة مباشرة لھ
لم اصل ألسمھا..فى  یدى مشھد من مسرحیة ممزقة (لتوفیق الحكیم)

فى  ویضع مسحوق للجنون‘نفس المعنى (حیث یھرب ساحر من سجنھ
نھر یشرب منھ شعب الملك الحكیم الذى سجنھ،فیتحول شعب الملك إلى 

یشرب من نھرالجنون  أنھ من الحكمة أن ‘وھنا یجدالملك الحكیم‘مجانین
   )؟لیحكم المجانین

اوافق على  :(قنبلة (جیھان السادات؟!) ٢٠٠٤بالجرائد 
! فالقانون ولیس الثأر !اإلفراج عن (عبود الزمر) وكل قتلة السادات

یحكم الجمیع ،وطالما أن المتھم قضى مدة العقوبة ،فیجب االفراج 
  ؟! الفورى عنھ

: بدمشق ٢٠القذافى فى القمة العربیة ال -عن خطاب-بجریدةعربیة
(حماس وفتح خطین متوازیین ال یلتقیان.ألنھما أیدیولوجیاً مختلفان 

: الضفة وغزة،ولیس فلسطین قبل ٦٧ھو فلسطین قبل وماحصلنا علیھ 
وقد حصلنا علیھما وفیھما الیھودوبشروط الیھود ایضاً؟ فأین إقلیم ٤٨



٣٠ 

یون فلسطینى خارجھا،وال یملكون حق مل ٣الدولة وأین شعبھا، و
) عندھا ٤٨وإسرائیل (ارض ؟العودة،والأحد یأخذ رأیھم فى شیىء

ملیون فلسطینى بھویة إسرائیلیة وال أعتقد أننا نحن العرب نخسر،إذا 
ن قرارالحرب؟! ولكن قامت دولة واحدة بینھما؟!غیر ذلك فلنتخذ األ

یران!یقولون ذلك العائالت العربیة الحاكمة فى الخلیج تقول:إ
بالش  -%من سكانھ إیرانیون؟!ھل أنتم أصدقاء أمریكا ٨٠والخلیج

نقول أنتم؟! كلنا أصدقاء أمریكا،اتستبعدون أن توافق أمریكا على شنقنا 
  فى یوم ما؟!) 

  
( شعب مصر المتدین یشرب بیرة  :٢٠٠٨ فى مانشیت جریدة 

الوسط نتاج تمرد (أبوالعال ماض�ي) :حزب  ملیار جنیھ سنویا؟! ١’٥ب
داخل اإلخوان المسلمین ولكننا فى األصل من طلیعة الجماعات 
اإلسالمیة (وھى غیرالجماعات اإلسالمیة التى تحولت لتنظیم مسلح 

) وقد أنضممنا لإلخوان على یدالدكتورعبد المنعم ابو الفتوح ١٩٨٠عام 
م، بحثاًعن البدیل السلمى للعمل والمرشد( مھدى عاكف) ١٩٧٩عام 

كنت اعتقد أن  یتھم (أبوالعال ماض�ي) بالكذب فى حدیثھ عن اإلخوان)
  أبو العال ماضى من اعضاء كفایة المھمیین؟ا

  

بدون مقدمات وجدتھا على السریر،وقد خلعت جلبابھا وطرحتھا 
فانسدل شعرھا االسود الطویل وظھروركیھا وقد خرجا من خالل 

  قمیص نوم ازرق فى غنج 
..ده انت حتى انك مش جایبنى للتنضیفقالت:انا برضوا قلت 

  ؟!وال فنیك معنكش مكنسھ
عفریب، خافت ١٠٠انزعجت ونظرت لھا شذرا وقد ركبنى  

 امرأه من دیوان شعر غجرى؟ صلصال ساخن،  وقامت مذعوره بحالھا
  تبحث من یدغدغ سخونتھا بمكعبات ثلج الرغبة ویشكلھا بالشھوة.

   والحمامطیب انظف المطبخ والفسحھ  :قالت 
  .قلت: البسى ھدومك واخرجى برة
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  الثالثفیما يشبه الفصل 

  :َمرةٌ آخرىٍ  كراتٌ ذَ مُ 

  ھل یمكن السیرفى مظاھرة دون النظر
  ألرداف من أمامك من البنات؟!

  ٢٠١١ -القاھرة 
  
"داود مھران" صاحب مكتب المحاماه وعنفنى وھو  جاء االستاذ 

قضیة"روایة االستاذ لحضور فى لعالن المحكمة إیدس فى یدى 
  ..جبران"

ان لوكنت جریت بعینك على الورقتین فى الروایة لوجدت  یقول:
ورجعتم لألصل كتاب  لوفكرتم ، مراجع، ٣د.جیھان رجعت فیھما ل

یقل عن  د.جیھان لوجدتم أنھا كتبتھ بالطریقة الفرنسیة وفى كل فصل ماال
یعلمھا القاضى .. المحامھ لیست رص لمواد القانون التى مراجع ٥،٦

بالضرورة، ھى فن المنطق ومخاطبة العقول..ومبارزة الخصم على اقناع 
.. سامیھ كان معاھا خطوط القضیھ وسلمتھا نسخة من الروایة لماذا القاضى

   ذھبت أنت؟!
.مبروك یا سیدى ..ایھ اخبار النشر.استاذ خلیلیتصل بالتلیفون:

تاذ سلال بالنسبھا شیھ القضیة م ؟أخرجنا الدار من القضیة..التفاصیل
أحمد عایز (معاك حق دورنا انتھى...جبران وحده.؟! تحب نستمر؟ ال

  مراد) تحلى لھ بقھ..ابعتھولك ،وربنا مایحرمناش.
  

ویندفع فى غضب ككلشنكوف یفرغ رصاصھ :  ینظر لى شذرا
..سمعة المكتب تتسرسب وتضیع قضیھ ماینفعنیش الشغل ده یاسى مراد

یقوا: القضیة بدأت اقول: یا استاذ القضیھ لم تبدا بعد؟  وراء اخرى،
شغل برفض الدعوى،  اء،وكان یمكن كسبھا واألنتھبجلسة التحضیر

وعدى فى نھایة ى المحاماه،مخصوم منك یومین..الموظفین ماینفعش ف
  دار"كتابات جدیدة"..خلیل الغمرى عایزك...الیوم على 
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 فًا یشھ سیف الیابانىتبادلت وسامیھ طعن الكلمات،فللعشم سی
قانونھ أقتسام الضربة القاتلة بین القاتل والقتیل أقتسمنا  "الساموراى"

فأنصرفت! واغلق الخط  بقسوة ضربة السیف ونزفنا أعطتنى ظھرھا
   .بیننا لمده
،وانما عرض على أن "قىبتحلیھ ب" خلیل الغمرى بوعده یوفلم 

ده ألنھ یراھا تتم اكون المنظم لحفالت التوقیع لألصدارات الجدی
تقدمت منى فى خجل كاتبة شابة جمیلة،  عند انصرافى(جھجھون).. 

واھدتنى روایتھا.وسحبت حدیثاً عن عملى بالمحاماه،،وعندما قلت لھا 
وقالت  قدمت قرار اتھام من النیابة العسكریة ألمین شرطة،أى خدمة؟ 

التعرض قدمت النیابة أخیھا، بتھمة ف ،انھ اخى! ضحكت عند مطالعتھ
مكررأ من قانون  ٣٠٦ص مبن "قوال" ألنثى على وجھ یخدش الحیاء

 بأنھ حال وجوده بخدمتھ "مباحث" سیاحة بفندق شبرد العقوبات
 ]سكسى: [بأن تلفظ بكلمة لسائحھ تركیھ تدعى (نیسا برزمج )تعرض 

   لھا..
وتحمست بغل للقضیة قائالً لھا: انھم بذلك یحاكمون امیر 

. .فموعد. .فھو القائل : نظرة فابتسامھ.. فكالم قى"الشعراء "احمد شو
فعرفتھا بأنى محامى دار نشر  .....سألتنى: ھوأنت الكاتب الكبیرفلقاء..

  ..و "كتابات جدیدة" وانھ تشابھ اسماء
  
ثمھ مظاھرة منتظمة بوسط البلد قد بلغھا خبر عند رجوعى كان ( 

الرئیس لمجرد فرار"بن على" من تونس. ھل یمكن أن نتصور ھروب 
أم أن ھناك أسرار أخرى  تجمع لثالثین ألف شخص فى مظاھرة سلمیة؟!

لعبت دوراً إلجبارة على الفرار بجلده للسعودیة؟ خرجت المظاھرة فرحھ، 
"عقبالكم" فیھ أسماء عدد كبیر من وزراء ومسئولیین  كأنت توزع بیان

تى األن ال تتمنى لھم نفس المصیر؟! ح فى حكومھ الرئیس مبارك مصریین
أصدق أن مصادرة عربة فاكھة للشاب البوعزیزى وأضرام الشاب النارفى 
جسدة، تشعل ثورة؟! أم أن النظریات التى تخیلتھا سقطت،بأن الثورات 

ألن اختراع الدبابات والمدافع قد قلب موازین  !؟الشعبیة قد فات زمانھا
ا فى منطقتنا القوى بین الجماھیر السلمیة والسلطة الحاكمة،وقد تصورن

 - العربیة، بأن آى ثورة ال تنجح أال أذا كانت الجیوش بمدافعھا المنصوبة
 ؟!١٩٥٢ - ھكذا على األقل كانت أھم الثورات ثورة ناصر - طلیعة لزحفھا
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لقد قال "بن على" عبارة فیھا السر: األن فھمت؟! فھل ما فھمة ھو تحیید 
أرب آخرى؟! لقد حاول أم أن للجیوش م - ال لھ وال علیھ - جیشة بشكل ما

بالمشفى وأطلق حزمة تعھدات  - الرجل تھدئة الغاضبین بزیارة البوعزیز
قتیال  ٢١باصالح الحال وأقال وزیر داخلیتھ "رفیق بلحاج" عند سقوط

و استعدادة  م٢٠١٤ولعب بالكارت األخیر؟ أعلن عدم ترشحة بانتخابات 
! تماما كرجل یطلب ؟لحكومة وطنیة، فھل كل األسباب بدت ملفقة للتونسھ

من فتاة جمیلة رقم ھاتفھا كل اسبابھ ملفقة؟! تأخذنى المظاھرة فى امواجھا، 
من ظھرھا كانت ترتدى تى رى فتاة  قوة عنفوانھا تضعنى فى داخلھا أ

شیرت أسود، مطبوع علیھ قبضة ید مضمومة االصابع "باللون األبیض" 
واستمرت حین حاولت قرأة المكتوب  وقد أدخلتة فى بنطلون رمادى صیفى،

،خلف نسیج  تحت طبعة القبضة، وقعت عیناى على ردفین قد تكورتا
،كنت على بضع خطوات من مؤخرتھا بحكم تالحم المظاھرة،  البنطال

الردفان یتالطمان ویرتعشان مع حماسھا الثائر،الوصف الصحیح لھما 
من عجیزة سلطانیة  ماكتبھ "نجیب محفوظ" فى روایة بین القصرین: یالھا

جمعت بین العجرفة واللطف یكاد البائس مثلى یحس بطراوتھا وشدتھا معا 
بالنظر المجرد. فیبدو لى وقوعى عن غیر قصد فى أشكالیة "أشرف عبد 

فھل یمكن السیرفى .. .لصنع هللا ابراھیم - شرف  - بطل روایةالعزیز"
   * )مظاھرة دون النظرألرداف من أمامك من البنات

  

                                                 
 ”فایسبوك“ألف مستخدم إلى مجموعة على الشبكة اإلجتماعیة  ١٠٠بانضمام أكثر من ٢٠٠٨في ربیع 

للتعبیر عن تضامنھم مع العمال المتظاھرین في مدینة المحلة الكبرى الصناعیة في منطقة دلتا النیل. وفیما 
زخًما وتحولت إلى  ”فایسبوك“تصاعدت التظاھرات إلى إضراب لتطال مصر بأسرھا، اكتسبت مجموعة 

تشبیك على اإلنترنت على . سّخر منظمو الحركة أدوات ال”أبریل ٦حركة شباب “حركة سیاسیة ُعرفت باسم 
نطاق واسع لیحضوا األنصار على إظھار دعمھم للعمال من خالل لبس اللون األسود ومالزمة المنزل 
ومقاطعة المنتجات یوم اإلضراب. ومنذ ذلك الحین، نظمت المجموعة تظاھرات أخرى منھا للتضامن مع غزة 

، كان األعضاء معظمھم من ٢٠٠٩العام  ولدعم الصحافیین والمدونین المحتجزین وراء القضبان. في
اعتدت قوى .أبریل حزبًا سیاسیًا رسمیًا ٦المتعلّمین والینتمون إلى أي طرف سیاسي. والتُعتَبَر حركة شباب 

األمن على عدد من قادة الحركة وأعضائھا واضطھدتھم، وأدت حملة القمع القاسیة إلى الحّد من زخم حركة 
مضرجة بالدماء عندما تدخلت الشرطة لتفریق  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ضراب في أبریل. كما كانت ذكرى اإل ٦

المتظاھرین. سخرت وسائل اإلعالم على اإلنترنت والشبكات االجتماعیة بمھارة، إال أن النظام قّوض میزتھا 
  ،٢٠١٠التكنولوجیة من خالل الحمالت اإلعالمیة واالستراتیجیات اإلعالمیة األخرى في یولیو 

مصر أرضنا “أبریل إطالق حملة جدیدة ضد الحزب الوطني الدیمقراطي تحت شعار  ٦اب أعلنت حركة شب 
  . تھدف الحملة إلى نشر الوعي السیاسي مع التركیز على فئة الشباب ”ولیست أرضھم
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عسال عندما تجد نفسك دون قصد أو ارادة، أمام فلقتین یقطرا 
وغوایة، بحیث تكون آى حركة ولو بسیطة تضعك فوق خط المماس 
مباشرة، وبرغم تشجیع الكاتب لبطلة فى الروایة على أن یندفع لألمام 
ألنة فى السن التى تفور فیھا الدماء؟! وألن المرأة قد آتت الحركة 

تھا فى مرمى الخطر،سواء عن قصر نظر منھا أم المطلوبة والتى وضع
كان لھا مآرب أخرى،أمام الواجھة الزجاجیة المضاءة لمحل مالبس 

وع وھى تدقق النظر لألحذیة الریاضیة كریاضیة فقد أخذت وضع الر
بالمحل. ولكن رد فعل بطل الروایة جاء على عكس ماتوقع الكاتب 

ولكن ألنى كنت مثقال  ..!)!ترأجع للخلف بدال من األندفاع لألمام
ترأجعت للخلف بدال من  بمجموعة من المحرمات التى تقید الفعل،

عرضنى ألكثر  مما -األندفاع لألمام، تماماً مثل بطل صنع هللا ابراھیم
من دفعة وأحتكاك، كیف تعبرممالك المتعة وقد سلبك الرعب جواز 

   !؟المرور،علیك ان تعیش بإثم الشھوات غیر المحققة

  
خلیل صویلح الذى حسم امره مع *) نا احسد "وراق"أ 

"لمیاء"سریعا حینما أثارتھ مؤخرتھا المحشورة بسروال جینزضیق؟ 
واھمس لنفسى یبدو  فأطبق فمھ على شفتیھا وألقى بھا على كنبة قدیمة

أنى استفدت من كرم خلیل الغمرى الذى كان یغدق علینا بروایات دار 
  النشر تبعھ.

  

  

  

  

  

                                                 
یبدأ نّصھ باعتراف صریح بأنھ یكتب  للصحفى السورى خلیل صویلح ٢٠٠٢قصیرة طبعت عام"وراق الحب"روایة ذكیة 

روایة تختزل الروایات التي قرأھا طوال ثالثین سنة ویعترف بأنھ ینتحل (یسرق) من روایات اآلخرین بعین جسورة ال 
یمّر على معلّمي الكتابة والحكي والروایة والسرد عبر العصور منتحالً من ھذا ومقتبساً من ذاك ومقتطفاً من  !مكسورة
صفحة من روایة برید  ١٣٠تكئًا على الرابع ویقول دون أن یطرف لھ جفن إنّھ كان على وشك انتحالالثالث م

صفحة على ھذا النحو من القّص واللصق لمقاطع ١١٢(بابلونیرودوا) اكتفي بثالث صفحات تمضي الروایھ ذات الـ
اس الراوي في سریر الطالبة الجامعیة وصفحات طویلة كاملة من روایات اآلخرین وتنتھي الروایة ببساطة شدیدة باندس

،التي یوھم القارئ بأنھا غریرة بال تجربة،ثم یوھمھ بالعكس أیضاً، ثم یمحوھا مقّراً بأنھا كانت محض انتحال مع ذلك 
یرسلھا إلى ضیعتھا لینفرد بزمیلتھا في السكن التي أدخلھا لعملھ مصادفة، ونسي أن ینكحھا داخل السیاق، وباستدراك ھذه 

  لھفوة تكتمل أحداث الروایة.ا
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اقتضت طبیعة القوات المسلحة بأن یكون لھا نظام خاص یشمل 
جمیع جوانب الحیاة العسكریة وقد فطن لذلك كثیر من المجتمعات 
القدیمة وكان أول من عرف القانون العسكري الرومان فعرفوا قانون 
عسكریاً إلى جانب قانون العقوبات العام وكانت الجرائم الرئیسیة في 

من النوع الذي عرف فیما بعد بالجرائم العسكریة  ذلك القانون العسكري
البحتة كالھروب من الخدمة أو الھروب من الجیش عموماً وكانت 
العقوبات في القانون الروماني العسكري لھا الطابع التأدیبي أو المعنوي 
كالتنزیل في الرتبة أو النقل إلى مكان تعتبر الخدمة فیھ مرھقة أو تغییر 

أدنى في الشرف العسكري وفي العصور الوسطى  السالح إلى مرتبة
میالدیا قانون عسكري روماني أكثر ١١٥٦أصدر فردریك األول عام 

دقة تضمن عقوبات جنائیة وقواعد إجرائیة تتعلق بالمحاكمة والتحقیق 
وقد تأثرت الدول المختلفة بھذا االتجاه فأصدرت عدة قوانین عسكریة 

ند الحرب العالمیة الثانیة القانون وكان أھم ھذه القوانین تنظیماً ع
العسكري األلماني الذي أعطى القائد العسكري المباشر سلطات واسعة 
لم تكن لھ في القوانین الرومانیة وإذا نظرنا إلى الوضع في مصر سنجد 

ولم یسبقھ في  ١٨٩٣أن أول قانون للعقوبات العسكریة كان عام 
نون العسكري العراقي فقد كان المنطقة العربیة في ھذا النطاق إال القا

وقد طرأ على القانون العسكري المصري عدة  ١٧٩٩معروفاً منذ عام 
وكان حتى ھذا الوقت  ١٩٥٧وعام  ١٩٩٣وعام  ١٩١٧تعدیالت عام 

یصدر قرارات وأحكام من مجالس عسكریة لھا الطابع التأدیبي حتى 
نسبة العسكري الحالي وقد كان بال ٦٦لسنة  ٢٥صدر القانون رقم 

لسابقة من قوانین أكثر دقة وتوضیح.وقد صاحب صدور القانون 
العسكري الحالي تعارض في وجھات النظر حول الطبیعة القانونیة لھ 
ورأى البعض أنھ قانون تأدیبي شأنھ شأن سابقیة وذلك لوجود نوع من 
أنواع العقوبات التأدیبیة بھ مثل الرفت أو الطرد من الخدمة أو تنزیل 

إال أن ھذا الرأي أصبح اآلن مرجوحاً فجمھور الفقھاء یرى أن الرتبة 



٣٦ 

القضاء العسكري ھو قضاء جنائي متخصص وأن قانون األحكام 
العسكریة ھو قانون جنائي خاص وأن العقوبات الواردة فیھ ھي 

 عقوبات جنائیة.

 

  كراتٌ َمذ

  القضاءالعسكرى.. خبط لذق؟!
  ٢٠٠٠ –نابولى  –إیطالیا 
  

لخضوع المدنیین للقضاء ظللت مدة ال افھم وال اتحمس 
ولكن نحن نكره ماال نعرف والحقیقھ أن المحاكم العسكریة العسكري،

یخضع والفى الدراسات العلیا ولكن ،التدرس فى كلیات الحقوق
رج،ولذا فمعظم الدراسة بالخاوأحیانا عند إلجتھاد المحامى تارة األمر

ومحامین  التخصص من ضباط الجیش السابقھذا المحامین عندنا فى 
حتى وقفت بالعلم الذین كانوا زبائن دائمیین لھذا القضاء *) "األخوان

  .ذلك ووجدتھا معقولھ على معاییر

                                                 

، ھي تنظیم إسالمي تأسس في مصر على ید حسن ”اإلخوان المسلمون“جمعیة اإلخوان المسلمین، المعروفة أكثر باسم 
بسبب حاجة كانت متصورة إلى نھضة إسالمیة. طوال عقد الثالثینیات من القرن الماضي، بسبب  ١٩٢٨البنّا في العام 

فى تركیا والدعوى لمجتمع غربى "علمانى".. تطّورت الفكرة إلى حركة تضّم أبناء الطبقتین  إلغاء "اتاتورك" للخالفھ
الدنیا والمتوسطة وتوجھت باإلسالم بوصفھ أساساً لإلصالح السیاسي واالقتصادي واالجتماعي.بفكره جوھریة بأن اإلسالم 

، ولكن العالقات التي كانت ودیّة في ١٩٥٢ورة العام لعب اإلخوان المسلمون دوراً مسانداً في ث.دین ودولة ،شریعة وعقیده
البدایة بین حركة الضباط األحرار واإلخوان المسلمین توتّرت بسرعة. وبعد محاولة اغتیال الجھاز السّري جمال عبد 

أنور  ، تم حّل التنظیم رسمیاً، وإحراق مقّره، وألقي القبض على اآلالف من أعضائھ،عندما بدأ١٩٥٤الناصر في العام 
، استغّل اإلخوان الفرصة إلعادة تنظیم صفوفھم. وخالل ھذه الفترة، بدأت ١٩٧١السادات فتح النظام السیاسي في العام 

الحكومة إطالق سراح السجناء من أعضاء التنظیم تدریجیاً وعلى الرغم من أن جماعة اإلخوان ظلت غیر قانونیة، فقد 
. في ھذا الوقت أصبحت الجماعات الطالبیة ١٩٧٦في العام ” الدعوة“سمح لھا السادات باستئناف إصدار صحیفة 

اإلسالمیة أكثر انتشاراً في الجامعات ونبذت جماعة اإلخوان العنف رسمیاً ونأت بنفسھا عن الجماعات اإلسالمیة األكثر 
حیث بدأ أعضاؤھا  ١٩٧٩تشّدداً مثل الجماعة اإلسالمیة،بدأت جماعة اإلخوان خوض االنتخابات البرلمانیة في العام 

باكتساب وعي سیاسي زائد من خالل تفاعلھم مع النقابات المھنیة والطالبیة. وقد اعتمدت الجماعة عموماً إستراتیجیة 
سیاسیة براغماتیة تقلّص من المواجھة مع النظام. في االنتخابات، تنقص الجماعة مرشحیھا إلى عدد متواضع وتحجم عن 

، والتي ٢٠٠٥جریئة التي قد یرى فیھا النظام تھدیداً لشرعیتھ. في االنتخابات البرلمانیة للعام دعم مبادرات المعارضة ال
سمح فیھا لقوى المعارضة بتنظیم حمالتھا االنتخابیة بحریة نسبیة، فازت جماعة اإلخوان بنسبة لم یسبق لھا مثیل بلغت 

قادة اإلخوان المحافظون واإلصالحیون حول ما إذا  في المئة من المقاعد في مجلس الشعب. في ھذا الوقت، اختلف ٢٠
یتعیّن على الجماعة أن تحاول تشكیل حزب سیاسي حقیقي، والمدى الذي ینبغي أن یصل إلیھ التنسیق مع أحزاب 
المعارضة األخرى، وجوانب البرنامج السیاسي للجماعة، بما في ذلك دور رجال الدین في العملیة التشریعیة، فضالً عن 

فصاعداً،  ٢٠٠٦وق السیاسیة للمرأة وغیر المسلمین. مارست حكومة مبارك ضغوطاً كبیرة على اإلخوان من العام الحق

== 
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اھتم :أوالً: معیار وظیفي: المدنیون الملحقون بالعسكريین
المشرع بطبیعة وظیفة أو عمل بعض األشخاص ومدى اتصالھا 

لحة، ولذلك فقد أخضع لقانون األحكام العسكریة بوظیفة القوات المس
طائفة من المدنیین بحكم وظیفتھم أو أعمالھم یتصلون اتصاالً مباشراً 
بالقوات المسلحة، وھؤالء ھم المدنیون الذي یعملون في وزارة الحربیة 
أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجھ كان. وخضوع ھؤالء 

ریة ال یكون إال أثناء خدمة المیدان وذلك األفراد لقانون األحكام العسك
للصلة الوثیقة التي تربط أعمال ھؤالء األفراد بخدمة القوات المسلحة 
ویالحظ أنھ ال یشترط أن یكون الشخص موظفاً عمومیاً، بل یكفي أن 
یعتبر في حكم المكلفین بخدمة عامة. وقد اكتفت عبارة النص بأن یكون 

ة أو في خدمة القوات المسلحة على أي الشخص یعمل في وزارة الحربی
وجھ كان. وھذه العبارة األخیرة تتسع لتشمل جمیع من یعمل في خدمة 

 على تسري القوات المسلحة على أي صورة كانت، ولذلك فھي
المقاولون والمتعھدون ومن یعمل لدیھم في تنفیذ عقود المقاولة والتورید 

   المسلحة.واألشغال العمومیة التي تتعلق بالقوات 

 لمشرع طائفة منأخضع ا:األفراد المدنیونثانیاً:معیارعیني:
وقد اھتدى في تحدید تلك لقانون األحكام العسكریة " المدنیین "األفراد

  ھي: الطائفة بنوع الجرائم التي تقع منھم

                                                                                                         

==  
بما في ذلك اعتقال مئات من أعضاء الجماعة، ومحاكمة قیاداتھا العلیا أمام المحاكم العسكریة وشّن حملة على القاعدة 

ماعة اإلخوان قانونیة، ولكنھ سمح لھا بدعم مرشحین مستقلین في المالیة للجماعة.في ظل نظام حسني مبارك، لم تكن ج
، جمع اإلخوان مئات اآلالف من التواقیع على ٢٠١٠االنتخابات وتطویر قدرة تنظیمیة مثیرة لإلعجاب. قبل انتخابات العام 

ثیراً كبیراً على النقابات عریضة محمد البرادعي للتغییر خالل مایزید قلیالً عن شھر واحد فقط. ومارس التنظیم أیضاً تأ
المھنیة وعلى شبكة واسعة من المؤسسات الخیریة اإلسالمیة، كما مارس نفوذاً في الساحة السیاسیة الرسمیة من خالل 

، كان اإلخوان یأملون في خوض االنتخابات بما یزید ٢٠١٠ممثلیھ في مجلس الشعب.بالنسبة لالنتخابات البرلمانیة لعام 
في المئة من مرشحي  ٢٠. استبعدت السلطات االنتخابیة حوالي ٥٠٨قاعد مجلس الشعب البالغة مرشحاً لم ١٤٥عن 

من مرشحي اإلخوان لخوض االنتخابات. في الفترة  ١٠٤الجماعة، خاضوا االنتخابات جمیعاً كمستقلین، ولم یتبّق سوى 
تّم سجن المئات، ومصادرة الموجودات،وإجبار التي سبقت االنتخابات، واجھ أعضاء الحركة قمعاً شدیداً من نظام مبارك: 

المحاّل التجاریة على اإلغالق.في الجولة األولى من االنتخابات، لم یفز أي من أعضاء الجماعة في االنتخابات بشكل 
بھا  مرشحاً فقط بما یكفي من األصوات للمشاركة في الجولة الثانیة. بعد اتّھامات بالتزویر والتالعب قام ٢٧مباشر، وفاز 

في الجولة األولى، أعلنت جماعة االخوان أنھا  ٢٢١في المئة من المقاعد الـ  ٩٥الحزب الوطني الحاكم الذي فاز بنسبة 
  .ستقاطع الجولة الثانیة.
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الجرائم التي تقع على معدات ومھمات وأسلحة ودفاتر ووثائق -١
   وأسرار القوات المسلحة.

رائم التي تقع في المعسكرات والثكنات والمؤسسات الج-٢
والمصانع والسفن والطائرات والمركبات واألماكن واألشیاء والمحالت 

وقانون ..التي یشغلھا العسكریون لصالح القوات المسلحة أینما وجدت.
األحكام العسكریة یطبق على مرتكبي تلك الجرائم أیاً كانت صفتھم وأیاً 

لم یتضمنھا قانون األحكام العسكریة بنص تجریمي  كانت نوعھا أي ولو
وكانت مجرمة فقط بنصوص قانون العقوبات العام. والشرط األساسي 
للخضوع لقانون األحكام العسكریة أن تكون تلك األماكن مشغولة 
لصالح القوات المسلحة.والحكمة من تطبیق أحكام قانون األحكام 

بالمذكرة اإلیضاحیة، مراعاة  العسكریة على تلك الجرائم ھي كما ورد
ظروف تلك األماكن وما تتطلبھ من الحفاظ علیھا وعلى سریتھا وما 

  تتطلبھ المحافظة على األمن فیھا من إجراءات سریعة.
الجرائم المنصوص علیھا فى قانون العقوبات العام وھي -٣

الجنایات والجنح المضرة بأمن الدولة من جھة الخارج والداخل كجرائم 
المساس باستقالل البالد ووحدتھا وسالمة أراضیھا وجرائم السعي لدى 
دولة أجنبیة والتخابر معھا أو مع أحد ممن یعملون لمصلحتھا للقیام 

الجمھوریة أو لمعاونتھا في عملیات الحربیة أو  بأعمال عدائیة ضد
لإلضرار بالعملیات الحربیة للجمھوریة، كذلك في الجنایات والجنح 

الحكومة من جھة الداخل ومثال ذلك محاولة قلب أو تغییر المضرة ب
دستور الدولة أو نظامھا الجمھوري أو شكل الحكومة بالقوة.والشرط 
لخضوع تلك الجرائم وخضوع مرتكبیھا لقانون األحكام العسكریة ھو 

كذلك نصت -٤صدور قرار جمھوري بإحالتھا إلى القضاء العسكري. 
جمھوریة متى أعلنت حالة الطوارئ أن على أن لرئیس ال ٦/٢المادة 

یحیل إلى القضاء العسكري أیاً من الجرائم التي یعاقب علیھا قانون 
  .العقوبات
  

والغریب أنھ لم یعترینى آى فتور أو تعجب حین وقعت فى یدى 
قضیة "محروس العناب" امین الشرطة الذى سیحاكم عسكریاً،مع أن 

ن القوات المسلحھ؟! الشرطھ لھا قانونھا الخاص،وھى لیست م
 والتعاقب فى آى دولھ بقانون الجیوش وال حتى ایام نابلیون فى فرنسا
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إلیطالیا  فرع بحثى وقت السوموضاألمركان  ھذایرجع ذلك لكون قد و
    .م٢٠٠٠وقت بحث تطویر الشرطھ فى إیطالیا فىت فى احد المؤتمرا

  

   ثان:سردٌ       

  یومیاتى المضجرة؟!

  
اإلفالت من یومیاتى المضجرة؟! رأس لماذا اعجز عن 

تََذكَّْرتُھَا فََشَعْرُت براَحة الأعرف  مثقف،وقلب فالح، وأقدام متسكع
َمْصَدرھا كان وجوُدھا معي یجعلني أتَحدَّي ُغُموَض األماكن الجدیدة، 

قت و، إیطالیاجمعتني بھا  أَْشُعُر في قِلَِّة اْلِمْصِریِّین بُِغْربَة َوتََوتٍُّر.لَِكنِّي
 ،مصر بعد تخرجى، لوال حنانى لخبز امى ىمناورة اختى مدیحة لترك

! جمعْتنا قلیًال، قاعات بإیطالیا نابولىقََدٌر نَاِعُم الُخطَى فِي 
باط) على شاطئ المؤتمر َدف كانت من ھرھوَرة (جنوب الرِّ وكثیًرا الصُّ

زمن "كازینو الساحر"بالمغرب ھََذا الّشاطئ یقصدنھ النِّساء ُمْنُذ ال
اْلقدیم، یأتین لیُغطسن أجسادھن سبع مرات فِي موجات سبع طلبا 

أو رغبَة فِي اإلنجاب السریع.جأت من ھُنَاَك حیث اْلحیاَة بلون  للزواج
  اْلبحر!!
  

كانت إیطالیا وقتھا تقبل الشیىء وعكسھ فى نفس الوقت،الفاتیكان 
 ،والحبالخوف ،الماكرونة والبیتسا،الدینیھ والھوس فى شوارع روما

من اقسام بشرطة عسكریة  -الشرطة المزدوجة  - إیطالیا ومما قبلتھ
 "لعرما دي الدرك"االسم الشائع ھوو"الدرك" یطلق علیھا الجیش

تخدم أیضا باسم ة، وواجبات الشرطواجباتھ تشبھ  العسكري الدركو
یقومون بأعمال مقاومة . للقوات المسلحة اإلیطالیة الشرطة العسكریة

   دي ستاتو  Poliziaشرطھ مدنیة  واخرى "الجریمة المنظمة" المافیا
الدوریات والتحقیق والقانون،  إنفاذ تسییر ھاواجباتمن شرطة والیة) ( 

اكسبرس شبكة الطرق السریعة في ) أوتوسترادا(وتقوم بدوریات في 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D697&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie&usg=ALkJrhj8KOloqyEeoo7m1yhVTMHY8VRkmg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D697&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Military_police&usg=ALkJrhg0jRwXBYCvRIMFhGwIsdTm_qIZWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D697&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Autostrada&usg=ALkJrhhSjKsC3Sm5ShktwWmI4NQlz62LWQ
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كلیات الجامعة علم  فى اتالجمیع من كافة الدراسیلحق بھا   (إیطالیا
 إعداد لمدةدراسھ فى یلحقون  اإلجتماع والقانون والدراسات اإلنسانیة

وبسرعھ احب اإلیطالیین الشرط العسكریة اكثر وذھبوا الیھا فقد  )سنة
وبالغ  $ فاكثر٩٠٠كان یجوز لھا النظر فى جرائم السرقة التى قیمتھا 

وفى  .الشرطة العسكریةفى قیمة المسروقات لتنظرھا ،إیطالیااھل 
المزدوجھ والتى  تطویرشرطتھا :بأمریین انشغلت إیطالیا ٢٠٠٠سنھ

یحكم نصفھا قانون الجیوش،ویحكم النصف الثانى القانون المدنى العام. 
 سنھ١٠٠حج للفاتیكان فعلى راس كل؟!واللھذا الغرضمؤتمرالجاءو

وفرحھ  لحج ابتھال للربتكون للكنیسھ ھناك احتفال موسع یسمونھ با
فى ساعة  ،یخرج فیھ البابا یومیاً بقرن جدید،ویستمر طوال شھر ینایر

  .محددة قبل الغروب یعظ ویبتھل ویلقى بماء الكنیسھ المقدس على الناس

   
روما ألتحدث  "شوكت" من األمر األول أدخلنى زوج أختىو

فھى مدنیة  ،"التى لھا الطابع اإلیطالى عن تجربة الشرطھ المصریة
ھو نفسھ قانون الجیش  بقانون عسكرىكلھا وتحكم كلھا 

من جنود القوات المسلحة  )قح (فیھا عسكریین  وقوة افرادھا؟!المصرى
وجلس لى شوكت یترجم  إلیطالیا وذھبت "فى الجیش المجندیین إلزامیاً 

وكتابة الھوامش،فقد وكیفیھ االقتباس  "مناھج االبحث"یضبطبحث وال
وكانت توصیتنا أن تكون التجربة ؟! لھناك منذ زمن. ھاجر بأختى

  المصریة ھى الحل للوضع اإلیطالى؟!
  
تلھو  ھناك)المغربیةمن (الشرطةالنسائیة"دریة رماح" كانت 

الواسعة  الضیقة وعیون حاراتھا المغرب بعیداً عن أزقة
فالسجین  المغرب فھى تعمل فى قطاع السجون بشرطةالمتلصصة؟!

أمشي معھا في الشارع العام،وھى  ما كنتالسجن؟! والسجان یجمعھما
أن تضع یدھا حول وسطى..اصرخ مبتعداً عنھا:  بجانبي من دون

:انھا تقول االترین الناس؟!:مجنونة، نحن في الشارع العمومى
إنھم ال یرون  تلتصق بى وتقول:ولیست حارات بالدنا الضیقھ..نابولى

نى!.. وأنا أشھق ع ینا، تلفت نظر الناس،عندما تبتعدشیئا.ال أحد ینظر إل
 مارة أمنة تصادفناوالتصق بھا نبحث عن باب أول ع رغما عني

وبمرورالوقت تعودت أن اقبلھا  كنت مضطرب بدایة،تجذبنى فیھا



٤١ 

كنُت أرتدى حسرة أمنیات تزورني دوما منذ لقائنا األول.. وأتحسسھا.
كم من  الیھا..فى الخریف وكنِت ترتدي لون البحر،شئ ما دفعني 

المرات استدرجتني االنطباعات األولى الى ما لم أتوقعھ أو أتخیلھ لكنني 
 اجواء نابولى الساحرة..ال أتعلم وأطیع ما تنبئني بھ انطباعاتي األولى

رماح" دریة "نجح ت مدینھ اإلسكندریة التى اعرف ازقتھا وحاراتھا،تشبھ 

نسیھ، والتجد تجید الفرحیویة مغربیة سمراء ب المحوج ھالجذبى لبن
إكتسبتھ من  بال حدود اً صعوبھ فى التحدث باإلیطالیة،وتملك تھور

 المعلق وسبحنا على )ركبنا (الترفریكقصص الغوانى فى السجون، 
وفعلت مایفعل اإلیطالیات بتعریة صدرھا مباشره ،الشاطىء

(إذا كنت فى :،شدت الجزء العلوى من البكینى وھى تقول لىللشمس
فھى قد وضعت ورقتھا للمؤتمر فى .مایفعل اھل روما)روما..فأفعل 

لفھا لھا القدرفى شكل ھ فرصة سفرلالیوم األول وذھبت للمتعة مھتب
 الذى عاش فیھ الملك فاروق ایام حیاتھ األخیرة لفندقھا سحبتنى !مؤتمر
،ولكنى كنت ناصرى جدید ملكاً بھا تتوجنى  -من أجل (قیلولة)  -بنابولى
القیلولة تعبیر زمانى عن وقت اقول: لك فى قیلولة؟!تقول: ھل  ؟!الھوى

تكون فیھ الشمس عمودیة على األرض،فیھرب الناس من اشعتھا 
   الحارقة بالنوم

  عن شدة حرارة الرغبة؟!..تقول: الیس تعبیر جنسى عن الشوق؟  
  
من رغم أنھا ُمعاَدة وتحُدث فِي  دخلنا  لحظَة من أََجلِّ ما عرف الزَّ

ات، فِھَي اْلَمعاد الَِّذي ال یُمّل، وما ینبغي أن یَُمل؛  الیوم اْلواحد آالف اْلمرَّ
اھبك قالت: . .ولكنى كنت منتبھ ِسرَّ اْلوجود األعظم!ى فھ

؟! . تقول:األمام على تمتع بامرأة من بنى فحشل؟!استغرب...؟متعة
:َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساء إِالَّ َما [قولھ تعالىقرأت افجع بكالمھا الغریب.

ا َوَراء َذلُِكْم أَن تَْبتَُغوْا  َملََكْت أَْیَمانُُكْم ِكتَاَب ّهللاِ َعلَْیُكْم َوأُِحلَّ لَُكم مَّ
ْحِصنِیَن َغْیَر ُمَسافِِحیَن فََما اْستَْمتَْعتُم بِ  ِھ ِمْنُھنَّ فَآتُوھُنَّ بِأَْمَوالُِكم مُّ

أُُجوَرُھنَّ فَِریَضةً َوالَ ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما تََراَضْیتُم بِِھ ِمن بَْعِد اْلفَِریَضِة إن 
  وھى تتلو نص مقدس؟!اْلفجورَ كیف ألھمتنا  ]...ّهللاَ َكاَن َعلِیًما َحِكیًما

عن  تبحثكانت ِھَي  فُُجوَرھا وتقواھا.نفوسنا  فسبحان من أًلھم 
فما اقول:  ...مكاِمِن تؤول النَّصِّ وأنا أُقَدِّس النَّص وال أَخُرج علیھ

 قالت زواج محدد المدة نتعاشر بھ خالل مدة وجودنا بإیطالیا المتعھ؟!



٤٢ 

ھوفى اإلسالم عندنا فى ؟! فى اإلسالم ھذا الزواج ھل .وینتھى بسفرنا.
  ؟الشیعة

ن أقبح الذنوب :متقولھل زواج المتعة حالل أم حرام؟ :السؤال
(وال وأكبر الكبائر أن ینسب االنسان التحریم والتحلیل الى هللا بغیر علم 

تقولوا لما تصف السنتكم الكذب ھذا حالل وھذا حرام لتفتروا على هللا 
دلیل الجوازھو الروایات الكثیرة جداً الواردة عن طرق أھل  ) الكذب

  ...البیت علیھم السالم
 أختىلیس كل حالل یجب أن نقبلھ ألنفسنا فلو خطب اقول لھا: 

ھذا مع أن قبلھ؟! أمسلم أفریقي شدید السواد نتن الرائحة قبیح الوجھ ھل 
 تنام مع النساء أنتال انت  :تقول فى غل .ذلك حالل بل مستحب.

   ؟!.فقط صحو معھنت
  

وعشت االلحاح من اختى على عمل  غابت معشوقتى الحلوة
فھى الخطوة القادمة فى  واعیش معھا ھناكمن فرنسا ن فى القانومعادلة 

لم یتم المشروع لتعذر  ،شوكتزوجھا مع الدبلوماسى لھا طریق الغربة 
ورفض امى وانتھى  الذى كان سیمون مشوار فرنسا، )فیال شبرا(بیع 

فقد كانت عین أختى مدیحة على حقھا الشرعى فى .كل شیىء كما بدأ
  وظل زواج المتعة الذى رفضتھ یلح علٍى؟! .(فیال شبرا) ورث أبیھا
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  الثالثفیما يشبه الفصل 

  بحثى الذى سرقة شوكت؟!

من الجدیر بالذكر أن الجیش  الشرطة واألحكام العسكریة:
والشرطة كانا مندمجین في ھیئة واحدة واستمر ھذا الوضع حتى تم 

التاریخي ألیام ھذا أال أن األثر  -١٤٠بالقانون رقم  ١٩٤٤الفصل عام 
) كان لھ أثره على قوانین ھیئة ١٩٤٤إلى  ١٨٩٣االندماج (من 

) األمر الذي جعل ١٩٧١لسنة  ١٠٩الشرطة حتى اآلن (القانون رقم 
فالواقع  .)١(قانون األحكام العسكریة أمراً حتمیاً في التفكیر الشرطي

 بلغ عدد فقد١٩٥٢واستمرحتى القانونى بالفصل لم یطبق بعنایة
ومن المعروف أن بریطانیا  ،ضابط،٢٠٦من الجیش للبولیس المنقولین

من  المصرى أرجعت وحدات الجیش١٩٢٤فى عقب إغتیال السردار
بل أن كثیر من  لیتم توظیف كل ھؤالءفى جھاز البولیس، السودان

ضباط السودان تدفقت أعداد منھم لمصرفتم إستعابھم فى البولیس 
عزیز قوات البولیس بالجنود الذین ولألن رؤى ت١٩٣٨ومنذعام ١٩٢٧

   .بالجیش یؤدون الخدمة العسكریة

إذا كان القضاء  :اختصاص القضاء العسكري في الشرطة
العسكري بالقوات المسلحة یمتاز بالتوسع واالمتداد فإنھ على عكس ذلك 

                                                 
نص على خضوع رجال الجیش ومن في حكمھم للمجالس العسكریة ویقصد بمن في حكمھم (رجال  ١٩٨٤لسنة  ٧األمر العالي رقم 

صدر أمر عالي صریح ـ یجیز محاكمة بعض أفراد البولیس أمام عسكریة إذا ارتكبوا ما یخل بالنظام ـ ثم  ١٨٨٩قتھا) في البولیس و
من ھذا القانون على خضوع ضباط  ١٧ونصت المادة  ١٩٤٤لسنة  ١٤٠انفصلت القوات المسلحة عن البولیس الذي نظمھ القانون رقم 

ش في كل ما یتعلق بأعمالھم في قیادة قوات البولیس، بینما یخضع الكونستیالت وضباط الصف البولیس لألحكام الموضوعة لرجال الجی
بنظام ھیئة الشرطة والذي استمد الكثیر من  ١٩٥٥لسنة  ٢٣٤والعساكر لتلك األحكام في كل ما یتصل بخدمتھم. ثم صدر القانون رقم 

) منھ على:خضوع الضباط لقانون ١١٦ت بالرغم من ذلك نصت المادة () قوا١٩٥١لسنة  ٢١٠أحكامھ من نظام العالمین بالدولة (رقم 
األحكام العسكریة (القدیم) بالنسبة إلى األعمال المتعلقة بقیادة نظامیة. ویخضع للقانون المذكور الكونستبالت والصوالت وضباط الصف 

القانون لم یغیر شیئاً في مجال خضوع الضباط لقانون وعساكر الدرجة األولى ورجال الخفر النظامیین في كل ما یتعلق بخدعتھم، وھذا 
األحكام العسكریة كذلك بالنسبة لألفراد إال أنھ أضاف إلیھم فئة الصوالت وكانوا یعتبرون من ضباط الصف كذلك أضاف فئة الخفراء 

البولیس المصري) تمییزا ً عن العنصر ـ وكان یقال ( ١٩٥٩النظامیین. ویالحظ أن كلمة (شرطة) لم تستخدم كاسم لجھاز البولیس إال عام 
  وكان یرمز ألعضائھ (بالبولیس األوروبي). ١٩٤٦األجنبي األوربي الذي كان یشغل وظائف فیھ حتى عام 

  .١٩٨٠وما بعدھا  ٦٢) العالمیة للطبع والنشر ـ ص ١٩٢٧-١٩٢٤أنظر: د. جاد هللا طھ، بریطانیا والجیش المصري (

) منھ على أن یخضع لقانون األحكام العسكریة والقوانین المكملة لھ ١٢٢وقضت المادة ( ١٩٦٤لسنة  ٦١م ثم صدر قانون ھیئة الشرطة رق
الضباط في أعمالھم المتعلقة بقیادة قوة نظامیة، والكونستابالت والمساعدین وضباط الصف وجنود الشرطة والخفراء النظامیین في كل ما 

لتشكیل وللمجالس العسكریة توقیع العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون أو العقوبات یتعلق بخدمتھم.ویصدق على أحكامھ اآلمر با
  المنصوص علیھا في قانون األحكام العسكریة.

  وما بعدھا.. ١٠٧ـ ص  ١٩٨٦انظر: لواء جمال حجازي وعمید حلمي الدقدوقي ـ موسوعة القضاء العسكري ـ الجزء الثاني ـ  



٤٤ 

من قانون ھیئة  ٩٩ م مادة واحدة وھيفى في الشرطة وقد نص علیھ 
وتعدیالتھ فجعلت الضباط یخضعون  ١٩٧١لسنة  ١٠٩الشرطة رقم 

الشرطي حال قیامھم باألعمال المتعلقة بقیادة قوة نظامیة  للقضاء
وأخضع أفراد ھیئة الشرطة من ، لقانون األحكام العسكریة ن وعضفیخ

أمناء ومساعدین ومندوبین وضباط صف وجنود ورجال خفر نظامیین 
ون األحكام العسكریة في كل ما یتعلق بخدمتھم، وأخضع المجندین لقان

الذین یؤدون خدمتھم اإللزامیة بالشرطة في جمیع شئونھم لقانون 
األحكام العسكریة وأعطى المشرع للقضاء العسكري بالشرطة والیھ 
جنائیة لتصبح المحاكم العسكریة بالشرطة محاكم جنائیة وفي مقابل ذلك 

عسكري في اختصاصھ الجنائي مستخدماً نص المادة توسع القضاء ال
ق.أ.ع في جعل السلطة القضائیة ھي التي تحدد ما إذا كان الجرم  ٤٨

 ق.أ.ع بعدم ٧/٢داخالً في اختصاصھا أم ال، مع أعمال نص المادة 
اختصاصھ إذا ما كان األشخاص الخاضعون لحكمھ معھم شریك أو 

وعلى  وذلك من باب المالءمة م المرتكبةمساھم مدني في كافة الجرائ
ھذا فالبد من توافر ثالث شروط في أعمال االختصاص أمام المحاكم 

أن یكون المتھم من أفراد ھیئة الشرطة  - ١ العسكریة الشرطیة:
أن  -٢وتعدیالتھ. ١٩٧١لسنة  ١٠٩الخاضعین ألحكام القانون رقم 

ا ارتكبھ أن یكون م -٣یكون ما ارتكبھ المتھم من جرم یتعلق بخدمتھ.
وننوه أن القضاء .. المتھم من جرم لیس معھ فیھ شریك أو مساھم مدنى

العسكري بالنسبة لضباط الشرطة موقوفة النصوص المحددة 
الختصاصھ لعدم وجود آلیة تشریعیة فیما یتعلق بقرار اإلحالة 
والتصدیق وتشكیل المحاكم الخاصة بالضباط، وأنھ ال یثیر أي مشكلة 

في فین إذ أنھم خاضعون لھ في كل شئونھم، أما المشكلة بالنسبة للمجند
أفراد ھیئة الشرطة واستقر قضاء النقض على أن المقصود بعبارة (ما 
یتعلق بخدمتھ) أن یكون الجرم الذي ارتكب أثناء أو بسبب الخدمة أو 

  كالھما معاً 
  ..یحضرنى ذلك بعد مرور السنین
والتركیة نیسا س..محرواألمین " وأنا فى اول طریقى فى قضیة 

  " برزمج
اذھب للنیابة فیقول الكتبة:رئیس النیابة بخدمة،اصحح لھم  

بلد والثورة؟! خدمھ انت مش دارى بال :ال یردون تقصدون جلسھ محكمة



٤٥ 

 فى رائد مھ كمین لیلیھ؟!اثناء كالمنا یصلافھم بأنھ بخد
أسألھ عن األمین محروس،یجیب وھو ،الثالثینى،مرھق ویتأفف،عمرى
 التجارة التركى،سكرتیره وزیر وقع فى الخایب الى :الواد مرھق

نیسا برزمج..یضحك ویخرج سجائره :ال دى واحده تركیھ تانیھ اقول
 اسرع بحداقتى لسیجارتھ، ..واحدھى ھى األثنین یھ ویقول:األجنب

 انتھز اللحظھ:ھل یمكن االطالع على التحقیق؟!..فیشعر بعمق بالتبغ
اقول بنبرات خضوع تعودت علیھا فى  التوكیل؟! :ممكنیرد وھو یتثأب

 النوكتین،أثر وینتھى،یطفىء سیجارتھ.یاریس:المتھم محبوس المحاكم
روح السجن العسكرى بالماظھ والمامؤر ویزئر:المكتب  كرسى یلف

اللعب..اقول  إذن بدأ بیقوم بالواجب،ورقة عرفیھ بقبول األمین للوكالة.
یوم رغم  ٢١محبسھ لمدة تزید عن المتھم مستمرفى  بقوة وحسم :

ق. ١٤٢/٢تمتعھ بحالة من حاالت إخالء السبیل الوجوبي بنص المادة 
أ. ج" في مواد الجنح یجب اإلفراج حتماً على المتھم المقبوض علیھ 

أیام من تاریخ استجوابھ إذا كان لھ محل إقامة معروف  ٨بعد مرور 
سنة واحدة ولم یكن في مصر وكان الحد األقصى للعقوبة ال یتجاوز 

مكرر (أ) من قانون  ٣٠٦عائداً.إذ أن العقوبة في جریمة المادة 
  .العقوبات ھي الحبس لمدة ال تتجاوز سنة أو الغرامة.

  
 ویخرج سجائره األجنبیھوتوتر،  ایجفل وینكمش ویذداد ارھاق 

ویعزم بود،اضیع علیھ فرصھ السیطرةبأننا مختلفین فى نوع 
ولكنھ یقاوم بجلیطھ: الملف بكره ،یتأكدمن الخطأ السجائر،یأتى بالملف
  انظر فى ثبات لعینیھ .حیكون فى المحكمة

  ..مخلى السبیلالمتھم یخلى سبیلھ ویروح المحكمھ 
نفك حبسھ االحتیاطى،ویرجع شغلھ خطرك.یترنح:حاضرعشان 
  كمان لحین جلسھ المحكمة.

  !اوفر قوى؟ٌألم الدور:أنا مقدراللى انتم فیھ وحكایة الخدمات دى 
قال :یاباشا احنا مش .. ملك سلم شعر بنقلتى الموجعة فكشیٌ  

  عارفین نشتغل!! 
  ؟!والحظت اثارحریق على جدار الحجر
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  :خدش حیاء نیسا برزمج

األمین محروس حال  اتھمتھ النیابة العسكریة )١(

وجوده بخدمتھ (مباحث) سیاحة بفندق شبرد 

بالتعرض ألجنبیة تركیة الجنسیة تدعى / نیسا 

برزمج على وجھ یخدش حیاءھا بالقول مدعیة أنھ 

تلفظ لھا بكلمة (سكسي).بتھمة:التعرض ألنثى على 

مكرر (أ)  ٣٠٦وجھ یخدش الحیاء (قوالً) المادة 

اك ترجمة ركیكة وھنمن قانون العقوبات العام 

المتھم باسمھ  لبالغ السائحة المذكورة لم یحدد فیھا

بوصفھ،فالمتھم كان یرتدي وقت خدمتھ مالبس أو

وقمیص  (بنطلون رصاصي مباحث -ملكیة

رصاصي وجاكت أسود) وھي في بالغھا 

اتھمت:شخص یرتدي بدلھ زرقاء قال لھا ھمساً 

شخص یرتدي جاكت أزرق تارة،و كلمة (سكسي).

جموع من و الشرطة نظر لھا نظرات جنسیة.من 

غازلوھا بعبارات جنسیة سائقي التاكسي والجمھور

تبین لى عدم وجود دلیل یقیني  ؟!للغة اإلنجلیزیةبا

في األوراق على نسبة الجرم للمتھم:فلم یتم سؤال 

 الشاكیة تفصیالً في محضر جمع االستدالل

(الشرطھ) واكتفى بتقدیمھا بالغ مجھل باللغة 

إلنجلیزیة قدمتھ في غیبة المتھم ودون مواجھتھا ا

بھ أوعمل استعراف علیھ.فلم تستدعي أمام النیابة 

ألخذ أقوالھا والتأكد أنھا ترید الشكوى ضد المتھم 

بشخصھ رغم أننا أمام جریمة یعلق رفع الدعوى 
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جني علیھ مفیھا على شكوى شفھیة أو كتابیة من ال

ءات الجنائیة.وقد ) من قانون اإلجرا٣كنص المادة (

ورد في ھذا الشأن (تعلیمات المدعي العام 

العسكریة رفع الدعوى ال یجوز للنیابة العسكري):

 لمعلقة على شكوى أصحابھا للمحاكمفي الجرائم ا

العسكریة قبل التأكد من وجود شكوى ذوي الشأن 

یھا ألنھ وبحثھا والتأكد من إصرار اصحابھا عل

ذا النزول إلى أن وھ یجوز التنازل عن الشكوى

  یصدر فیھا حكماً نھائیاً"

، النیابھ ىوموظف أنھیت اطالعى،فى حجرة كتبة. )٢(

قبل انصرافى كنت ارید ان اشكرالضابط رئیس 

بطریقھ االطفال  النیابھ ولكنھ كان ناعساًعلى مكتبھ

بدت القضیھ مھلھلة كوضع الشرطة  KG Bفى ال

  ینایر،أنتھت الدقة والتدقیق ٢٥بعد

  
قدمت  النیابة‘لھا سلطة العلیا حكمة العسكریة المركزیة ـمالادخل 

 یتولى المحكمة ضابط واحد برتبة مقدم‘المتھم مخلى السبیل للمحاكمة
یدیرالجلسة من  ‘على یساره كاتب الجلسة وفى حضور النیابة

فبدى األمر كجلسات مد الحبس فى ‘احترقت قاعة المحكمةفقد‘مكتبھ
وتواجھ المحكمة المتھم بتھمتھ الوارة من ‘الجلسھوتفتح ‘القضاء العادى

فیسأل القاضى : قول ‘محروس ماحصلشیقول: ‘مالنیابة فى قرار األتھا
یقول اسمھ وسنھ  ‘ثم ینادى على شاھد‘ویسمع منھلى اللى حصل؟ 

أنھا ویتبین انھ مرشد سیاحى وھو نفسھ الذى قام بترجمھ الشكوى یقول:
وعده فخرجت للبحث عن السائق كانت في مؤتمر بالفندق انتھى قبل م

وعند خروجھا قابلھا شخص یرتدي جاكت أزرق. فقال لھا بصوت 
منخفض وھمسا (سكسي) ثم خرجت من الفندق فتعرضت لوابل من 
عبارات الغزل من المارة ومن سائقي التاكسیات ولكنھا عند دخولھا 
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ا شخص نظرات جنسیة ولمالعرھا نظر لھا نفس زل للفندق للمرة الثانیة
عرفت أنھ بولیس ـ وھي تعودت على مثل ھذه األشیاء من قبل ـ ولكنھا 

   ھذه المذكرة لمدیر الفندقمت قدفأستأءت أن یفعل ذلك رجل البولیس 
 سیصلنى المعنى الواضح أنھا قد تنازلت في شكواھا عن كل النا

اعدل فى  إال محروس المتعوس باعتبار أنھ بولیس على حد قولھا.
من  فلم یكن ھناك مجال لشریك مدنى یخرج القضیة اتجاھات دفاعى

  لھا  "غزل امة ال الھ إال هللا مبرغ"ىإختصاص القضاء العسكر
  

أطلب البراءة بالصفة األصلیة  فینادى على الدفاع باالتھامالنیابة تتمسك 
من ترجمة بأقوال المجني علیھا  دوجو] ١[واالحتیاطیة وسندى في ذلك 

حلف أمامھا یمین الخبرة حتى یأخذ بھ ،النیابةغیر خبیر معین من قبل 
   :في األقوال

وجاءت الترجمة ركیكة فلم تستطع أن تترجم العبارة محل البالغ 
عدم وجود داللة مع  إلى اللغة العربیة وكتبت (سكسي) ھكذا بالعربي.

بخاصة أنھا سمعت ولم تقدم واحدة ومعنى واحد لكلمة (سكسي) و
لحن یغنیھ  بمعنىو SIXTHYبمعنى سادساً ت فتأ علیھا مكتوبة للمجني

ـ امرأة مثیرة  عنى امرأة جمیلةبم SIXTHYو .SEXTE سداسیة""
ـ امرأة ولود "لیس بھا عیوب تمنع الحمل".والكلمات السابقة SEXYو

(ال عقوبة على العبارات ومحكمة النقض تقول فى ذلك  لھا نطق واحد
أو خدش الحیاء إال إذا أثبت أن التي تفید مجازاً معنى السب أو االفتراء 

   )ألن األصل في الكالم الحقیقةلفظ بھا یقصد ذلك المعنى المجازي،المت
انتفاء أركان جریمة التعرض ألنثى على وجھ یخدش ]٢[
مكرر (أ) من ثالث  ٣٠٦جریمة العرض ألنثى المادة تتكون :الحیاء

(الطریق نیة:العالف .ـ العالنیة ن: الركن المادي ـ الركن المعنويأركا
 یعني في ذاتھ اإلصرار العام أو المكان المطروق):التعرض

والعالنیة تعني علم جمھور من الناس مكونین من أفراد غیر والتكرار،
معینین قد یتصادف وجودھم في المكان وال تربطھم بالجاني أو المجني 
علیھ صالت مباشرة وفي ھذه الجریمة ال یشترط في العالنیة سوى علم 

غیر وإدراكھ لتعرض الجاني للمجني علیھ بالقول إذا القاعدة ال ینسب ال
أن الشخص الذي قال  وقد قررت السائحة في ما كتبتھإلى ساكت قول.

  لھا (سكسي) قالھ في صوت منخفض ھامس ولم یسمعھ أحد سواھا.
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یقاطعنى القاضى: یااستاذ قررت المحكمھ تغییر القید والوصف  
السلوك ق.أ.ع مادة  ١٦٦كنص المادة  لتكونلتھمة االمین المتھم 

المضر بحسن الضبط والربط العسكرى.. وحین تأكد من نھایة تسجیل 
  .كاتب الجلسة لما قال رفع الجلسة بعد التاجیل السبوعین

  

،الف وال أعثر علیھا؟ اضغط أخرج من الجلسة فال أجد سیارتى
وقبل لسیارة،الصوت ولكن ال ارى اعلى الرمود لجھازاإلنذار فاسمع 

علیھا بضاعة ألحدالملتحین فقد فرش،فرشھ بنى على :اتبین،أن یقع قلبى
فأخفى معالمھا مقدم السیارة وضع علیھ بضاعتھ من لعب األطفال،

مع بضاعتھ وضع بضاعة متناقضھ  وعلى السقف مباشرةتماماً،
بكھرباء للدفاع تعمل شخصیة وروادع سیوف واسلحة بیضاء، األولى

ببجاحھ:حد یركن فى  ..ردحنھا.وعند عتابھ لیزیح بضاعتھذاتیھ بعد ش
كانت السیارة مركونھ على الجانب المقابل لقسم مكان أكل عیش؟!.

 حولوا میدان العباسیة ،ومابعدهولكنھم وملصقة بالرصیف،،الوایلى
الباعة الجائلین تلك الظاھرة  بعد أن كان طریق؟!لمكان أكل عیش 

والذین حولوا الشوارع شوارع مصرلعبثیة التي استشرت في ا
مساحات السیر ناھیك  علي التضییق حیة من كوابیس الي ةواالرصف

صوات المنبعثة من ابواقھم التي التكف عن النباح ومخلفات عن األ
صبح كل شیىء یبعث علي أاطنان ف لزبالةبضائعھم التي زادت اكوام ا

وقصة ،السلم ضائعھم التي ھي ترویج لبضائع بیرالتقززناھیك عن ب
  تین:الباعة الجائلین نستطیع ان نسردھا علي مراحل

  

منتشرین اال ان وافقد كان الباعة الجائلین وحقبھ مبارك:- ١ 
كما كان رة التي رأیناھا مؤخراً.وجودھم لم یكن الي تلك الدرجة الكبی

نشاطھم قاصر علي بعض االرصفة والشوارع والمیادین خوفا من 
فقد اثروا  المرافق ومكافحة اشغاالت الطریقالمداھمات من سلطة 

ملھا وحمل ما فیھا استخدام عربات خشبیة ذات عجلتین حتي یسھل ح
استخدام عوارض خشبیة في حالة االكسسوارات او،حالة المداھمة

ھرب بھا عند لاو البضائع التي یمكن عرضھا محمولة واوالساعات 
بات والعوارض وھرب اللزوم وكثیراً ماكنت تشاھد مصادرة تلك العر

  اصحابھا خوفاً من المخبرین.
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المستخدم الجدید باللحیة  :وحقبھ مرسىالباعة الجائلین - -٢
والجالبیة والسروال والیختلف عن سابقھ وان اختلف في مظھره او 
مصدر تمویلھ او ھدفھ! العجب ان یمتد نشاط بعض الباعة الجائلین 

ن یجدوا بضاعة مطلوبة وعلیھا الذین اثروا االبقاء علي اصول المھنة ا
عربات خشبیة تبیع المطاوي ال اال وھي تجارة السالح االبیض!اقب

والسالح االبیض بل ویقوم اصحابھا بعرض امكانیاتھا للسائرین حتي 
یزید من فرص الشراء"معایا مطوة قرن غزال...بتغز یمین وتغز 

في اجبار  !وبعد ان ضیقوا الخناق علي السیارات وعلي المشاة؟شمال"
منھم للمارة علي االنتباه للبضاعة التي اصبحت مطلبا اساسي في حمایة 

الد.وفي ظل االنفس والبیوت بعد موجة االنفالت االمني التي اغرقت الب
ة الجائلین لیشمل مساحات اوسع اتسع نشاط الباع؟غیاب كل السلطات

االرصفة والشوارع والمیادین واصبحت البضائع التعرض علي  من
عربات خشبیة بعجلتین او عوارض خشبیة ال بل اصبحت ھناك 
"نصبات"تمتد المتار كبیرة بطول الشوارع وعرضھا تعرض مختلف 
االصناف واالشكال من البضائع المتردیة الجودة وارد الصین الشعبیة 

   والھند ودول اسیا انتاج مصانع بیر السلم!
  

منطقة وسط البلد التي صممھا ( وعند وصولى لمكتبنا بوسط البلد
 le Champs-Élyséesمؤسس مصرالحدیثة اسماعیل باشا كي تحاكي 

paris جدت و..)واستدان من اجلھا واعجزت احالمھ میزانیة مصر
 وابو فاس، التتار الجدد قد استحلوھا ببضاعتھم الرخیصھ: السواك،

 ن عليیعاأل واعتادت المستعملھ. والمالبس المضروب، والشامبو
  ..ذان علي مایصخبھاواأل ،نوف علي ما یزكمھاواألمایؤذیھا
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یكون على الھاتف (سامیة صلیب) أسمعھا  یرن المحمول 
تبكى.. أسألھا عن أحوالھا؟ فتخبرنى بأن رجلھا الیسرى بالجبس منذ 

تحكى: .. بعد فك الجبس ..وأنھا لن تحضر قبل شھرمظاھرات ماسبیرو
وكبف سقط  علیھم من مراكب نیلیة؟! كیف أطلق مجھولون النار

  "دھسا"بمدرعات الجیش؟  قتیال٣٣
  بالتایور"البنك"؟!  أقول لھا : یبدو أنك نزلت المظاھرة

تقول: لم یكونوا یتحرشون بل یقتلون؟! تنھى المكالمة تضحك.. 
بعبارة: ماذا حدث لنا صرنا أمة متظاھرین بعد أن كنا أمة من 

   !؟المحبین
  
  

المكتب األستاذ داود..یسأل لماذا تأخرت؟ احكى نى صاحب لبیط
لھ قصة العربیة التى حولوھا فرشة بضائع.. یقھقھ..یباغتنى بقولھ :ال 

أبو العال  ھأصدق أن یحدث ذلك من خلف النظام!ھل سمعت بما قال
بلطجى داخل المخابرات،تم تسلیمھم للعادلى  ٣٠٠٠عن تجنید ماضى

میة ،فیطلب بالتلیفون محل ورد فیما بعد؟! اقول لھ عن مكالمة سا
شارع شبرا العمارة  :ویرسل لھا زھور اسمع وصف عنوانھا منھ

المواجھة لسانت ریزا،اتذكر فیلتنا القدیمة فھى بنفس المنطقة،یقفل 
   .لتلیفون :مافیش اخبار عن ابراھیم ،اسكتا

  
  یكمل: یظھركبرعلینا وعایز یكون لھ مكتبھ الخاص.

عجب العجاب قام كان ،لتأجیل القصیرةولكن ماحدث خالل مدة ا
على القضاء العسكرى اجھزت  أمناء الشرطھ بثالت مظاھرات صاخبة

الخصم من ونذار(باإل ، واصبح افراد الشرطھ یعاقبون تأدیبیا.بالشرطھ
مثلھم مثل المدنیین؟!وامتد نفوذھم لحد اغالق االقسام وربط  الراتب)
 الذى تفتق عن تحریرمخالفات مروریھانتقامھم  امتدر،وبالجنازی ابوابھا

صحابھا رؤساء المحاكم والنیابات فى الخاصة التى ا للسیارات (وھمیھ)
بینما ظھرطلب واضح لجماھیرمیدان  ؟!القضاء العسكرى بالشرطة

مھ المدنیین أمام لمحاك،الوالحریة والكرامة اإلنسانیةالعیش  بعدالتحریر
   !ىالقضاء العسكر
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،بل صباحات متكررة الوصف أبتاع یطلع على صباح آخر
الجرائد: (أغتیال القذافى فى طریقھ للھرب لجنوب أفریقیا حیث زرع 
وسط مرتزقتھ جاسوس للناتو أبلغ عنھ فتعرضت القافلة لقصف 
دقیق، وتم سحلة فى لیبیا، بینما وصل األسالمیون لحكم تونس؟! 

   ام بقسوة؟)وملیونیة فى الیمن وثورة فى میادین سوریا یعاملھا النظ
  

منذ البدایة لم یكن فى لیبیا مظاھرات بل عربات تتحرك علیھا 
مدافع جرینوف؟! ثورات ماسمى بالربیع العربى تشبھ لوحات 

یفسرھا لنا زنقة من  "دافنشى" لھا اسرار؟! فمن یفك شفرة دافنشى؟
  قرات الفاتحة على روح القذافى. ،حارة حارة؟ زنقة
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بعد ثمانیة وثالثین یوًما من تخلي مبارك عن  مارس ٩فجر
اعتصاًما سلمیًّا  -بالقوة المفرطة -منصبھ، فضت الشرطة العسكریة

إطالق  -بمیدان التحریر، في ھذا الیوم بدأت خطوط في الظھور: األول 
" صفة "البلطجیة"على بعض الثوار، حیث یزعمون أن"الحقیقیین

جون للمیادین بلطجیة وأن من یخرفبرایر، ١١عادوا لمنازلھم بعد 
تعمد استھداف الناشطین المعروفین بدًءا كرامي  -الثانيمأجورون؟!.

عصام"مطرب الثورة" بمحاكمتھم أمام القضاء العسكري وسجنھم 
 ٦خالل یومین؟! سمیرة إبراھیم في ھذا الیوم قبضوا عل�یھا ومعھا 

د أن أمروھن بخلع فتیات وكشفوا على عذریتھم جھاًرا نھاًرا بع
مالبسھن جمیًعا؟! كانوا یراھنون على استحالة تجرؤ البنات على الكالم 

ام لتفادي الفضیحة، لكن سمیرة إبراھیم، الصعیدیة، وقفت أم
وقتھا تبین لى جھلى بالقضاء العسكرى،ومع  وحكت بالتفصیلالكامیرا

وفى نفس الیوم المشؤم قتل  ‘ذلك مضیت فى األمر نصف مبصر
   ى طلبھ؟!رفاع

  

  ؟!من قتل رفاعى طلبھ

وقفت .بكسل عطلة االسبوع قلب القنواتا ىكان التلفاز أمام 
 عند الجزیرة الأعرف مامعنى الجزیرة مباشر"مصر"بالرمودكنترول 

أنھا تعرف وتنقل عنا أكثر من المسموح لھا عن قطر؟! تأتى 
   بموسیقى لملحن مصرى شھیر؟! وتطفو األخباربكرة تخرج من البحر
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أماكن  یقول المذیع: فى حوالى الثانیة ظھر الجمعة تجمع من عدة
كوبرى الجامعة امام سفارة اسرائیل، وعزموا  أالف شخص على ٨بعدد

على ھدم الجدار الخرسانى الذى تم إنشاؤه حدیثا مواجھ للسفارة على 
 عرف أحد كیف وصلت لھم عدة سیارات"وال ی كوبرى الجامعة؟!

 أنقسم وغیرھا"وبعد إتالف الجداربعنف والحبال ،بالشواكیش
أرشیف السفارة"وألقت  "لشقة االولى :لمجموعتین )المتظاھرون(

باوراقھا للمتظاھرین فعبثوا بھا وحرقوھا وعند تعامل األمن معھم، 
تحركت المجموعة الثانیة "لمدیریة األمن" بقصد التخریب واإلتالف 

شرطة وفجأة تحول والحرق مع العنف مع الضباط واألفراد من ال
المشھد لوطنیة مطلقة حین قام شاب بتسلق جدار العقار وإنزال علم 
اسرائیل؟! ووضع علم مصر على سفارة اسرائیل مع نشید بالدى 

  ..للمحتشدین؟
  

التلیفونات متتالیة من المكتب: كلنا فى نیابة الجالء االستاذ  ىتأت
 الحق العظیم اقولوهللا عماره حسین :بالتحقیقات حقق معھ؟یابراھیم 

أنا مش مصدق، أن وداد قتلت رفاعى..دى لعبة بولیس قذرة (متظاھر) 
رفاعى بطل كان عنده نوباتجیھ یومیھ على موتوسیكل إنقاذ 

وهللا : البواب ..مصریین،كانت بتطبخ لنابدون مقابلالمصابین،وھى أم ال
رایحھ أنا جدید فى العمارة،ومن یوم الھوجھ،والناس  العظیم اقول الحق

جایھ على العمارة،والسكان فرحانین بیھم ،وھى كانت بتطلع مع بنات 
وستات غیرھا عشان المؤخذه یعملوا ذى الناس،ال اعرف مین عند 

وداد مرات  وهللا العظیم اقول الحق :٩عنیات االبیض شقة  مین؟!
البواب القدیم ومشیوا قبل الثورة بشھرین ومع بدایة الثورة لقیتھا مع 

خل شقتى إال معاھا،ایوه بأثق د، انا ماكنش حد من بنات الثورة بیالثوار
وهللا  .سعاد سرحانفیھا وكنت بتركھا مع العیال وكانت امینھ وكویسھ

 : كنا بنام حوالیھا، وھى كالصقر بتحمینا(متظاھره) العظیم اقول الحق
طفلة كانت  وهللا العظیم اقول الحق سلیم قرنى"عم وداد": ..بالمیدان

فى حادث طریق،  ،اقصد أخویاأفرد توفى أبیھا ٥اسرة مكونة من فى 
لیقیم معھم وانقطعوا عنا وتزوجت أمھا  وكانت لسوء الحظ أكبر اوالده

زوج األم "رجل قاسى الطباع" واألم تحث اوالدھا على طاعتھ فھو 
الذى یتولى اإلنفاق وھو رجل فقیر الدخل یعمل (مكوجى) وعند بلوغ 
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ولم  رأى ان تنزل معة المحل لتوصیل المكوة للزبائن؟سنة،  ١٤وداد ال
ترد األم كلمتھ،واثناء عملھا،شاھدھا رجل یقیم بمفرده، ضحكت لھ 
وھى تسلمھ مالبسھ بعد مكوتھا فأعطاھا بقشیشاً وطلبھا للزواج؟ وظلت 
أمھا تقنعھا بالموافقة رغم ظروف الرجل،فالعریس(غنى) یملك مصنع 

اة عاقروعندة شقة غرفتین وصالة (ملك.) (بالط) ولكنھ متزوج بامر
قالت لھا امھا: لما تجیبى العیال حتبقى فرخة بكشك  سنة٤٨ هوعمر

ده من ضحكة وكلمتین  عنده وتقشى العز ده كلھ!..وبدأت وداد تفكر،
حلوین جالى على مال وشھ.. لوعملتلھ اللى بتعملھ (الولیھ أمى) مع 

العریان، واألكل المسبك) ده جایز جوزھا الثانى بعد ابویا: (اللبس 
وكنت وكیلھا فى سنة ١٦! وتزوجت كان عمرھا ؟یطلق الولیة الثانیة

وحولھا الرجل ألرنبة (ماكینةاطفال) كان یرید أن یعوض عقد زواجھا،
 بالطبع بینھما طویلة اوالد،وكانت المشاحنات ٥صبره، وأنجب منھا 

ردت على الجلبیة فھى من ناحیتھا حولتھ لكیس نقود، تموتدخلت 
وھو حبسھا وضیق علیھا حتى فى السوداء والمندیل ابو قورة المشجر 

رأھا وھو عائد من عملھ تمشى فى بنطلون  ..زیارة اھلھا،وكما قیل لنا
"استرتش" ضیق ففزع واقسم أن یذلھا، أخذ اوالده الذكوروترك لھا 

ا حاجھ .ومعرفش عنھالبنات؟! وسافر للزوجة الثانیة ببنى سویف وغاب
كنت أنا  ال..تمت اقوالھ وبصم.،  ھل لدیك اقوال اخرى؟! -بعدھا

واالستاذ داود یسیطر علینا إیجاد مخرج لألستاذ إبراھیم، بینما كان 
 ھناك حشد من المحاماه من جمعیات حقوق اإلنسان فى جانب وداد

وقد ؟!لسامیھ صلیبفى خفھ ورقة دس یالستاذ ابراھیم ا الحظت
 ھالل القوصى) (الرائدءت شھادة اوج بالحظات. انصرفت بعد ذلك

جثامین،بمشرحھ  ٩وجدنا  وهللا العظیم اقول الحق لتقلب الموازین:
زینھم لم یتعرف علیھا احد رغم مرور المدة القانونیة لوجودھا فى 

"میدان التحري"بما الثالجات،وجمیعھا مدون فى السجالت أنھا وارد 
كانت كل حالھ ترد یتم أخذ بصمات  ولمایشیر أنھا لثوار متظاھرین. 

،فقد تم ارسال اقرر من تعویضات ومعاشات للشھداء ومع م األصبع
ذان أمع إست ه محاولة التعرفادواع البصمات لعمل الفیش والتشبیھ

النیابة للدفن،وكانت ھناك فى التسعة جثث مالحظات غریبھ فھى لم 
"ریم صبحى بالخنق كجثھ وانما بعضھا تمت بطلق نارى والخرطوش

تدخلت النیابة ( كلمنا عن رفاعى طلبھ وبعضھا موت طبیعى_ الراقصة "
تبین انھ كان على عالقة بوداد وابنتھا  یستطرد:_موضوع الدعوى)
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تصال الكبرى ،وانھ خطب بنتھا الكبرى واقام مدة سنھ ثم تركھم وباإل
ل ابنھ وداد الكبرى،التى تبین أنھا حام "منى حسن االصیل"بالمدعوه 

فى الشھر السادس،أدعت بأنھا زوجھ الشھید رفاعى ولم تقدم آى اوراق 
رسمیة ألثبات ذلك؟!وكنا قد أجرینا األتصال بھا من موبیل رفاعى الذى 

،حیث وجدنا اثناء التفتیش اإلدارى المتبع وجد داخل مالبسھ بالمشرحھ
  "منى حسن االصیل"منھا رقم عده ارقام متكرراألتصال بھا..

 سنوات؟!٤اب الزوج ی:غتوصلت إلى : سم قصر النیلقتحریات 
ولكنھ كان  بعقد عرفى وانجبت منھ طفلة، رفاعى خاللھا تزوجت

یرغب فى االقامة معھا؟! وبدأ یغازل ابنتھا الكبرى فطرد تھ من المنزل 
فھى  ؟تركھا حامل فیھا"" قبل أن یرأھامنھا  وحیاتھا،فھج وقد ترك لھا أبنھ

كانت تعمل  وكان یعمل سائق تعرفا ألنھارفاعى ووزوجھا الثانى 
فى منزلھا  فى"خدمة البیوت"بعد ھجر زوجھا األول لھا،وتردد علیھا

مع حیلة أن یطلب ید ابنتھا للخطوبة ،تزوجا عرفیا،،ومنعاً للقیل والقال
على أن تكون األم ھى المقصودة ،ال یكتمل فى "مشروع وھمى"

على بنتھا لعبة الخطیب والتجریب  والمراد! ولكنھا اكتشفت أنھ یلعب
وماھو أنا حأبقى جوزك؟! زاغت عیناه،وحلم باألثنین معاً ،وكأنھ بیت 

" تزوجھا الشرقالثالث فھو البواب "بواب عمارة الزوج أما ! ؟من لحم
! ولم یكن ) ھربت من عیون الجیران لحضن رجلعرفى (كرغبتھا

غم انھ كان یعطیھا ثمن یرید أن تنجب ولكنھا أنجبت منھ ابنھ (محمد) ر
حبوب منع الحمل! ولكن القدر یمھل والیھمل؟عاد الزوج 
المھاجر،الغائب،التارك داره من سنین.عاد ومعھ اوالده الثالث 

 عملت بالمثل: الذكور،بعد أن ضاقت زوجتھ الثانیة العاقر بھم وبھ
عاد معتقداً ان وداد ھى یامربى فى غیر ولدك؟! یابانى فى غیر ملكك؟

جتھ الوفیة المنتظرة لیكتشف الحقیقة؟! ویتھم زوجتھ الملعونة زو
.وأتناء التحقیقات وجد الزوجین اآلخرین تھمة فى .(بالزنا)

ھرب الثالثة وداد والزوجین: األنتظار..أنھما شریكان فى جنحة زنا؟
ولكن المذكورة  الثانى،والثالث..وصدر امر النیابة بالضبط واألحضار

وكانت  ین بالتحریر،حتى ظھرت فى فیدیوھرأختفت وسط المتظا
الكامیرات تتابع المیدان خوفاًمن اندساس بعض المساجین الھاربین 
وسط الثوار،وتم القبض علیھا داخل شقھ المحامى المتھم فى 

وعند القبض علیھا تم التحفظ على مامعھا وتبین أنھا سكین القضیة،
على ت التى وھاتف جوال ومبلغ من المال،وباسترجاع المكالما
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تتصل بشركائھا فى جریمة الزنا، ورد لنا من  ،ظنا بأنھامحمولھا
موبنیل مكالمة نصھا: قتلت رفاعى یامنى بتار شرفك..قتلتھ یابنت 

تقریر الطبیب ویصل  ...وكانت وداد المتكلمة.؟!الخیبھ
بمناظرة الجثة تبین أنھا لرجل فى : "رفاعى طلبھ":المدعوالشرعى

وضخم ولھ لحیھ كثیفھ، یرتدى جلباب ازرق وتحتھ الثالثین طویل 
سبب الوفاه طعن نافذ سروال ویوجد آثار لحروق قدیمھ بزراعھ االیسر

وبمنتھى ویمكن حدوث ذلك من السكین المضبوطھ بآلھ حادة عند القلب.
لیس لى بھا صلة، بیتى بمیدان عبد  أقول الح :الكذب أتت اقوال ابراھیم
،ھى مع الثوارمن ٢٤/١/٢٠١١ظاھرین من المنعم ریاض وفتحھ للمت

یوم الثورة، ال أعرف من قتلت والكیف؟! البولیس وجد باب الشقھ 
مفتوح وكان معى مصور لقناة الجزیرة بیرصد التجمعات بمیدان 

  .. .التحریرمن شرفة الصالون

  

وأنا اضحك كیف لم أحذر بساطتك وتواضعك الكاذب؟! ولكن (
، كمن فى مكان ما،لرجل تعدى الخمسینبتفاصیل غیر عادیة بسر ما،ی

یتحرك ببطء ولكن بخطوات واسعة وأعماق جامحة،نحیل منخور،ال 
وال یظھر فى أناقتھ ووجھھ مرور السنیٌُن،قد تفارقھ إبر األنسولین ،

یكون بسبب عدم زواجھ؟ بلطجى من نوع شیك؟! الیحمل المسدس بل 
كان یمارس شبابھ القانون ولكنى أحببت خفھ دمھ وأحبنى لصراحتى، 

الضائع معى یسأل :أین یسھر؟ وكیف یلبس؟ ویستفسر عن اسم لطعام 
  .)یحب تكررمذاقھ

  
ممصوص  ،سامیھ ملھوجھھ معھا شیخ عجوز فى جلباب حضرت

العود،وطلبت من المحقق سماع اقوالھ بأعتباره الزوج الشرعى الوحید 
وداد أم  ول الحقوهللا العظیم اق : باقوالھ حسن األصیلللمتھمة؟! وادلى 

 ..وأنامتنازل عن بالغى،واسحب شكوى الزنا من الموضوعالعیال،
ألستاذ لاندفع االستاذ داود یطالب باخالء السبیل  وكفایھ اللى ھى فیھ!!

انتھت القبض  تمأن تھمھ وداد التى تم على اساسھاعلى اساس  ابراھیم
لمقرر بمحضر .وبتالى یكون إخفاء متھم أو التستر علیھ ابتنازل الزوج

ھ فى مجلس لأن تنازبافھم المحقق الزوج ، جریمة مستحیلة البولیس
یسقط حقھ بصفة قطعیة، فال یملك الرجوع عن تنازلھ فیما بعد  النیابة
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ومع تصمیم الزوج كتبھا المحقق ملحوظھ ووقع علیھاحسن األصیل فى 
وعند سؤال وداد لم تنطق ولم ترد وكررالسؤال محضر التحقیق 

واندفع المحامین من .ھا بكماء؟!وانھت النیابة تحقیقھافتھتھت وكأن
جمعیات حقوق األنسان مع وداد فى تسفیھ التحریات والقول بعدم 

وم بھ قشرعیة الدلیل المستمد من الموبیالت ألنھا عمل قضائى ال ی
مع إخالء سبیلھا على أن  البولیس إال بأذن من النیابة او القاضى الجزئى

ولبست سامیھ التحقیق بعد عرضھا على طبیب ،یستكمل 
الدوربأعتبارھا وكیلة الزوج المخلص وطلب المحقق السكوت وفتح لھا 
المجال،كانت تتألق فى فستانھا االزرق ودفعت بشیوع االتھام وأثارت 

! فاألنثى،ال یفتشھا إال انثى،وقوة ؟نقطھ غائبھ من الذى فتش وداد
ال یستمد منھا دلیل السكین والموبیل  :وبالتالى.الضبط معروفھ باالسم

ألن التفتیش أصالً باطل والقاعدة :ماترتب على الباطل، فھو 
اربعة ایام  ودادقررت النیابة حبس لكن  باطل..سكتت ففاق الجمیع،و

  .على ذمة القضیة

  تفضحھ عیونھ؟! بٌ بصِ الِ 

استعذت من الشیطان لوقف صدى وعند انصرافنا من النیابة 
 "الحب أولة ھزل وآخرة جد": فھل ماحسبتھ ھزل ھو الجدت الذكریا

طول براھیم برغم جراءتھ الستاذ افأ كما جاء فى كتاب طوق الحمامة ،
 عنده تردد فى الزواج من"سامیة صلیب "زمیلتنا فى المكتبالوقت 

فھو لدیھ  ،ولكنھ كلمنى فیھ،وھو لم یفاتحھا فى الموضوع من أساسھ
خفیھا عنى؟! ھو لدیھ ھاجس أن ماتسمح بھ حسابات منطقیة لقبولھا ی

الشریعة األسالمیة یقدرلھ الفالح،فطالما اإلسالم یسمح بالزواج من 
لت لھ: من یسمح للمصریین بالزواج من وقالكتابیھ فالموضوع منتھى؟! 

ولم  وزراء زوجاتھم یھودیات! فى الخمسینات كان ھناك قال: الیھود؟!
بالسیدة مریا  حث عالقة النبى (صلعم)ب فیما بعد وقد طلب منى اھتم؟!
  ؟!باعتباره الیقرأ فى شیىء غیر الجرائد والقانون القبطیھ

  
واجب التذكر ف كتاب الكامل ألبن األثیر، بمنزلنا القدیم تجد( و 

من كتاب الكامل ألبن األثیر: ٣٠٧ص وفى ابراھیم الذى یلح بھ على
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وسراریھ وأوالده) قال ابن (ذكر عدد أزواج النبى صلى هللا علیھ وسل 
الكلبى: النبى،تزوج خمس عشرة امرأة ودخل بثالث عشرة،وجمع بین 
إحدى عشرة،وتوفى عن تسع،ولم اجد من زوجاتھ (السیدة ماریة)؟! 
ولكن تحت مسمى: "سراریھ" ذكر (ماریة ابنة شمعون القبطیة،وولدت 

كتاب أن من لھ إبراھیم، وریحانة ابنة زید القرظیة ولم تلد) ویذكر ال
وفى  سراریھ من أعتقھا وتزوجھا وھى"صفیة بنت حیى بن أخطب"

الطبرى إیضاح: السیدة ماریة القبطیة (جاریة) اھدیت للنبى من مصر 
(سرین) فابق علیھا ودفع بأختھا لشاعره "حسان بن  مع اختھا

ثابت"..والجاریة یحتفظ بھا ویختص أذا انجبت.أما السیدة ریحانة، فھى 
   لیمین (وقعت فى األسر،فیسرى بھا من غیر عقد)من ملك ا

  

تحدثنا عن وضحكت أدندن: بلغت سن الفاجعة یوم شاخ غضبى. 
فقال: أكثر من خلیفة  ما وجدتھ فى كتب التراث عن السیدة (ماریة)؟

وكنیستھم سمحة فى  من جذور أرمنیة،سامیھ  ثم أن تزوج بنصرانیة!
ین وإذاوقع طالق تنطبق الھوتھا الكنسى ،وزواجھم شبیھ بالمصری

الشریعة اإلسالمیة فى النفقة والحضانة والزواج "ربط كالم" ال مھر 
واالرمن مصریین منذ نزوحھم من تركیا بعد الحرب  وال مؤخر!!

العالمیة االولى بعد طردھم، ال یحملون سوى الجنسیة المصریة..ولذا 
رمنلى، فھم اسند الخدیوى اسماعیل لنوبار باشا رئاسة الوزراء وھو أ

كل االمثلة الشعبیة تحذرنا من النھر قلت : !؟لیسوا مزدوجى الجنسیة
سامیة صلیب ذلك  المسالم الذى یخدعنا ھدوؤه فنعبره،واذابھ یبتلعنا

بأنھ سیبقیھا على  :العود الصغیر الذى النحتاط لھ وإذا ھو یعمینا؟ رد
   !مسیحیتھا وھو فى سن ال یفكر فیھ فى أنجاب االوالد؟
  فھل تعلم سامیھ بخطط إبراھیم األحمر نحوھا؟ 

  

فھى حكایة امرأة ( كأن روایة النبطى (لیوسف زیدان) عنھا 
قبطیة شابة (ماریة)، تالحق األحداث والتطورات،من خالل وجھة 
نظرھا فالراویة تعیرنا حواسھا لنرى ونفھم كل ما یدور من حولھا إن 

رتھا. ھي امرأة میزتھا تكمن في قوة مالحظتھا ورھافة ذاك
استثنائیة،وقد تكون في شخصیتھا بعض السلبیة فھي توافق من غیر أي 
اعتراض على زواجھا من التاجر (سلومة ) الذي یكبرھا بأكثر من 
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عشر سنین وسلومة ھذا سكیر أحول وأبخر( كریھ رائحة الفم) ویفتقر 
ال إلى الوسامة والتمیز.وترضى باالبتعاد عن أھلھا ودیارھا فقط كي 

  یُقال عنھا عانس.؟! ) 
   سالح ابراھیم لإلستحواز علیھا؟والزواج السابق فھل السن 

ارتجافاتي في حضنھ فتحت عینّي المسبلتین،   الروایة: "بي تقول
فرأیت عینیھ تغوصان فّي، من فوقي، ومن خلفھ بدت أطراف النخالت 

اآلن ورؤس األعمدة، بعیدة جداً. كان وحده القریب، اللصیق. لن یمر 
أحد من ھنا. مر ذلك بخاطري، فغمرتني رغبة تدعوني للذوبان التام 
والتوحد معھ، ومع األحجار المحیطة، ومع حدود الكون.. وأدركت أن 

   )ما یفعلھ بي، لي، ال لھ".

شیىء من ذلك المذاق الحلوالمفرط في عذوبتھ تعیش بھ   
  ..مة ودسامیة،فتعتنى بجمالھا واناقتھا ونادرا مافارقتھا ابتسا

  

: عیب علیك لقینا جوزھا وخد خرج االستاذ ابراھیم لیقول لى
اللى فیھ النصیب وسحب دعوى الزنا؟ فأنا المحامى الحذق المعجون 
بعفاریت القانون اتفقت مع الزوج المخدوع اتفاق األفاعى:"ایھ رایك كل 
زوج یأخذ عیالھ،ونترك لك (وداد) كما تركتھا بعیالك من 

(فالولد للفراش خرین باوالدھما غیر ذلك لن یعترفا اآلوقالت ب..صلبك"
 ھكذا الشریعة والقانون فالنسب ال یثبت إال : وللعاھر الحجر)

بالفراش(الزواج الصحیح)،واإلقرار،والبینة والمعنى أن الولد لصاحب 
الفراش (وھوالزوج) وللعاھر وھو الزانى الرجم بالحجر عقوبة على 

زل عن الدعوة؟و إال(ستزید الطینة بلة) جریمتھ فلتأخذ مبلغ وتتنا
ال مؤخر  ولن تطلب منك شیىء،وتدبس بعیال ال تعرفھم وبعدھا تطلقھا

ولكن البولیس فكلكم ستتنازلون فالیفیدك سجنھا وسجنھما  ؟!وال نفقھ
اقول  ..!عن القضیة؟وتنازل على اتفاقى لزوج ل ھسامی توذھب سبقنى

 :وطلقھا؟یرد بفتور: ابٍداً أحلوت فى عنیھ وھو راجل عجوز، ونخنخ
واستسلم لدیوان شعر"وداد" الغجرى؟! ال یزال یحلم بالبط والوز 

یس بالعفو ولعب دور قدیم إلسماعیل  ك واالسترتش)والقمیص المھش
األف جنیھ منى ولم یتحرك إال بخمسمائھ آخرى ثالثھ  عند المقدره..خد

وجھ یقول: اتنازل وكفایھ اللى ھى فیھ وكأنھ عبد ت سامیة،من األخ
  ھى دى دنیا؟! الوارث عصر بعث من جدید..
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القبض على  :المسائیھ بالجرائد الخبر الرئیسىوكان ..وضحك
قتلت عشیقھا والقت الجثة بمیدان  إمراة التحریر بشقھ محامى،

  ؟!التحریر فحسبھ الجمیع شھید ثورة؟! وصوره ل"وداد قرنى"
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 )٤(  

   :كراتٌ ذَ مُ 

  ٢٠١٣-القاھرة

  جھاد النكاح؟! )١
  

رغم أننى أشعر ببعض النعاس اإل أن مشكلة الفتاة "رحمة" 
الذى بدأ بمشكلة  المشھد التلفزیونىالتقط طعم أصابتنى فى الصمیم 

الفتاة "رحمة" والتي كشفت الغطاء عما لم نكن نعرفھ عندما ظھرت 
على شاشة التلیفزیون التونسي أسرة الفتاة القاصر"رحمة العطیة " 
تستنجد بالمسئولین لحفظ بنات تونس بعدما ھربت ابنتھم، وبعد البحث 

قنعتھا أن جماعة متشددة اختطفتھا وأ -على حد قولھم -عنھا اكتشفوا
بالسفر إلي سوریا لتمارس ما أسموه جھاد النكاح، بناء على فتوى 
ألصقوھا وقتھا (بالشیخ العریفي) تقول الفتوى[ بأن علي الفتاة التي 

عاما فما فوق أوالمطلقة أن تشارك بالجھاد ومشاركتھا تكون ١٤بلغت 
 بتقدیم نفسھا ألحد المجاھدین، لیعقد علیھا ویقیم معھا عالقة زوجیة
كاملة، لفترة قصیرة قد ال تتجاوز الساعة لیصبح من حق مجاھد آخر 
الزواج منھا بعد طالقھا مباشرة ]وذكرت الفتوى التي انتشرت بشكل 
كبیر أن الھدف منھا ھو تمكین المقاتلین من حقھم الشرعي بالمعاشرة 

المدھش أنھ بعد شیوع ھذه  مما یرفع معنویاتھم ویقوي عزیمتھم القتالیة!
توى تبرأ منھا العریفي وأثبت بالدلیل أنھ ال صلة لھ بھا وأنھا الف

مدسوسة علیھ، وتبرأ منھا أیضا مسئولون في صفوف المعارضین 
لنظام األسد وأعلنوا أن ھذه الممارسات ال تتم وأن ما یشاع عن مثل 
ھذه الفتاوى إنما یشاع إساءة لسمعتھم. لكن ما حدث في تونس یثبت بأن 

فتاة قد سافرن بالفعل لما یسمي جھاد النكاح وأن  أكثر من عشرین
خروجھن یتم تحت إشراف سیدة تونسیة تدعى(ا.ج) وھي راقصة سابقة 
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.الموضوع بات محیرا خاصة إذا ربطناه .في إحدى القنوات الفضائیة
مع ما تم في الجزائر في الشھر الماضي عندما فتح األمن الجزائري 

تصت في االتجار بالفتیات تحقیقا في نشاط عصابة دولیة اخ
والقاصرات السوریات الالتي قدمن إلى الجزائر مع عائالتھن الجئین 
ونشرت الصحف الجزائریة أن الكثیرات منھن تم استقدامھن من 
مخیمات الالجئین السوریین بتركیا واألردن ولبنان، حیث یتم تحویلھن 

ل بالتنسیق مع عصابة دولیة إلى إحدى الدول العربیة للعم
عصابة دولیة مكونة من  بالدعارة،وأسفرت التحقیقات عن التوصل إلى

رجال أعمال عرب و سماسرة یتواجدون في أماكن مخیمات الالجئین 
 ال قررت أن استعین بالقھوة مع السجارة ؟!السوریین في بالد مختلفة.

ألجوس فى دھالیز"الجوارى والسبایا" محاوالً تجاھل شاحنة  ١٠٠
تأتى بزعیقھا المزعج كل لیلة فى مثل ھذا الوقت القمامة التى 

،یقول مذیع قناةال  األن بكل تواطؤ استسلم لإلغواء...المتأخرمن اللیل
)b b c ( وحتى یكتمل المشھد المأسوي جاءت الفتوى العجیبة والتي

شاھدناھا جمیعا موثقة بتسجیل فیدیو یصدرھا أحد رجال الدین بإحدى 
لسوریا، یدعو فیھا إلى سبي النساء السوریات الدول العربیة المجاورة 

ویعتبرھن ملك یمین لمن یسبیھن فیمكنھ الزواج منھن بدون عقد وال 
صداق، وھوما دعا إحدى المنظمات النسویة إلى استنكار ھذه الفتوى 
ومطالبة السلطات بتتبع ھذا الرجل باعتباره محرضا على ھتك 

ه فما یحدث للشعب السوري األعراض واتخاذ اإلجراءات القانونیة ضد
ھو محاولة تدمیر للشخصیة السوریة،وطمس لمعالمھا وإھدار لتاریخھا 

!وتذیع القناة ؟الطویل عن طریق قھر نسائھا واعتبارھن مجرد متاع
   الفیدیو المنوه عنھ.

  

حملت إلى بغداد ،وأخذت عن ابن جامع، واشتراھا  ( دنانیر
ناھا ، فاشتد إعجابھ بھا واسمع الرشید غ یحیى بن خالد البرمكي

قتل الرشید البرامكة دعاھا  ووھبھا عقداً قیمتھ ثالثون ألف دینار،وبعد
آلیت أن ال أغني  أني إلیھ وأمرھا أن تغني،فقالت لھ : یا أمیر المؤمنین

بعد سیدي أبدا. فغضب،وأمر بصفعھا فصفعت،وأعطیت العود فأخذتھ 
. بین .سلمى بسارح السندتبكي أحر بكاء واندفعت تغني: یا دار  وھي

.أیقنت أن النعیم لم یعد.. ..لم رأیت الدیار قد درست.اللبد الثنایا ومسقط
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أتابع انصرافھا من الدیوان مغلولة فى حراسھ جندیان، وانشدھا 
 ..وتكلما وما زال یشكو الحب حتى رأیتھ تنفس في أحشائھ:شعراً 

إذا ..لبكائھ رحمة وأطلب إلیھا أن تجیزه فأجازتھ قائلھ: ویبكي فأبكي
انظر فى  وأمر بإطالقھا، .فرق لھا الرشید.ما بكى دمعا بكیت لھ دما.

"لیال" غاضبة تستدیر،وتشیر لى وجھھا بعد ان طلقوھا فأجدھا 
  ) بصابعھا الوسطى وھى تحركھ فى حركة إباحییھ؟!

  

استیقظ من الكابوس الغریب الذى ارتحل بى للدولة األمویة  
األرض فى مواجھة التلفاز ویدى الیمنى معلقھ  ألجدنى ممدداً على

بمكتبتى واسقطت بعض الكتب لتى غطتنى حتى الصباح ،ازیح عنى 
[ وإذا بباب القصر قد فتح  كتاب ثقیل فینقلب مفتوحاًعلى نص فى بدایتھ

وخرجت منھ عشرون جاریة وعشرون عبًدا وامرأة أخیھ تمشي بینھم 
وا إلى فسقیة وخلعوا ثیابھم وھي غایة في الحسن والجمال حتى وصل

وجلسوا مع بعضھم وإذا بامرأة الملك قالت: یا مسعود فجاءھا عبد أسود 
فعانقھا وعانقتھ وواقعھا وكذلك باقي العبید فعلوا بالجواري ولم یزالوا 

كان الكتاب الثقیل ألف  ].في بوس وعناق ونحو ذلك حتى ولى النھار
  لیلة ولبلة.

صورة (للیالن) ال تفارقنى تلك الفتاة التى تملك وجھا صبوحا  
وعیون "زرقاءعمیقة" وتتود إلى بروحھا،كانت لھجتھا باللبنانى 

ینایر  ٢٥ولكنتھا الفرنساوى تدغدغنى؟! كانت آخرعالقتى بھا فى فورة 
حیث جذب األنتباة"بمقھى البستان" طاولة حولھا ثالث فتیات أجانب 

ومھتمات بأمرمظاھرات النساء ومع كل واحدة الب یدخنون النرجیلة 
توب حیث قالت إحدھن"لیال"بصوت مسموع :ھا الزلمة بتخربطون؟ 
عرفت یومھا "لیال"ناشطة حقوقیة ،لبنانیة،تعمل فى وكالة أخبار 
فرنسیة وتغطى أحداث مااسمتة (ربیع المیادین) كانت الوحیدة بینھن 

مصر"حالة ثوریة"وتقول التى تعرف العربیة؟ ترى أن مایحث فى 
  فرق بین الثورة والحالة الثوریة؟! والتكمل ماالفرق! 

  
كان من ضمن الكتب الساقطة من مكتبتى الملغومة باألوراق  

والتى لم استطع تنظیفھا وحرق اوراقھا من مده سنین كتاب مقتول 
الغالف وسط كومة صحف صفراء اللون،فعل بصفحاتھ ثانى اكسید 
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، كان بھ زغب اسود لبراز"فئران"سبب لى لالكربون االفاعی
األنزعاج..وبھ صور تاریخیة قدیمة،وجدت وانا اقلب صفحاتھ كالم 
عن[الجواري،واإلماء في زمن بني أمیة وبني العباس] كنت أعتقد 

جاریة ھو المرأة السوداء أو السمراء،وقد یعود  التعبیر المجازي لكلمة
اطئ اجد بالكتاب معنى الجاریة داللي خ سبب ذلك لما ألفناه من مفھوم

 لغة وشرعاً.وعلى من یطلق؟! تقول د."بدریة أوجوك" فى مقدمة كتابھا
"إذا دقت طبول الحرب،استعدت النساء مقتول الغالف والعنوان 

للرقص،ففى كل الحروب البابلیة والشرقیة، وفى الغرب،ومنذ حرب 
رتین،كان النساء داعس والغبراء الجاھلیة حتى الحربین العالمیتین اآلخ

كورس للحفل الصاخب فى القتل والتدمیر فالرجل ھو المطرب الوحید 
السفینة والجوار  عند إندالع النار" وتشرح ( الجاریة تأتي بمعنى

ا طََغى اْلَماُء  (قال تعالى والجاریات جمع جاریة، ومعناھا السفن إِنَّا لَمَّ
(َولَھُ اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت فِي اْلبَْحِر  الىأیضاً قولھ تع فِي اْلَجاِریَة) َحَمْلنَاُكمْ 

 فِیھَا َعْینٌ ( قال تعالى تأتي بمعنى األنھار لجریانھا، والجاریة ) َكاألَْعالمِ 
الفتیة من النساء، ومنھا تكون الجاریة  َجاِریَةٌ)..والجاریة تأتي بمعنى

ھو األسر في حرب ملكھا یكون أساس  وھي األمة المملوكة والتي
وما جویریة اال جاریة صغیرة.. أشعر بفأس  -مشروعة ضد الكفار

الصداع تھد فى رأسى.أتجھ للمطبخ بعد أن نزعت عنى جلبابى المبلول 
بالعرق،تركت السكر جانباً أرتشفت قھوتى ُمُرة فكرت فى ھذا الطعم 

. الجرائد كالعادة اسفل باب الشقة، األن تغیر .العذب للقھوة الٍمرةٌ.
 ینایر فى معسكرین مختلفین وكأنھا ٢٥ف الناس من ثورة الموقف،وق

ثورة"الشك" فالبعض ینضم لألستاذ "محمودالكردوسى" ویھیل علیھا 
التراب،ویدفنھا وأیامھا ویعتبرھا مؤامرة شتویة،لتكون مصر كسوریا 
ولیبیا فالمثل یقول "البیض الفاسد یتدحرج على بعضھ".والبعض ینضم 

فال بعدھا  ١٩١٩" ویعتبرھا ثورةالثورات منذ لالستاذ "عالء االسوانى
(قامت شھراً،وسرقت جھًرا) ویختلف الكتاب ویختلف  وال قبلھا

الثوارھل انتھت ثورتھم بتخلى مبارك وحل المجالس النیابیة،والحزب 
حالة  -الوطنى؟أم انھا مستمرة ضد من سرقوھا؟!اھى ثورة ام فورة

كانت بحٌر لجى سبح فیھ ثوریة ام زلزال ثورى وراءه توابع؟! أم 
أفكر.."لیالن"خرجت من دنانیر آھو الجمیع الداخل والخارج؟! 

! (منذ لقائنا !اإلستنساخ والحلول الغیبى الذى یسھل فى قوانین األحالم
كنُت أرتدى حسرة أمنیات وكنتِ  !األول..ھل تتذكرى لقاء نا األول؟
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ا لم أتوقعھ أو ترتدي لون البحر استدرجتني االنطباعات األولى الى م
أتخیلھ لكنني ال أتعلم وأطیع ما تنبئني بھ انطباعاتي األولى أكان ما بیننا 

كیف جرتنا اقدامنا لبیت ابى القدیم المغلق من زلَّة قدم.أم زلَّة قدر؟!
سنین على اسراره، جرتنا اقدارنا والشك صنعنا ألف حجھ لذلك اللقاء 

ربان تتأمرعلینا تستخدمنا ولكن كانت مؤامرة القابع فى الورید والش
تستعملنا ،تشتغلنا لغرض؟!كنا نكررمایحدث للوطن،أم كان الوقت،وقت 

   ..)اإلستسالم ،إستسالم الحلم والعقل كان وقت الغیب؟! 
  

[ وجدت (الرئیس مرسى) یفتح صدره فى میدان  ٠وأتذكر
التحریر لیثبت انھ ال یرتدى قمیص مضاد للرصاص؟! أقول: ألن أحد 

ینایر أن نرد الحظ خیرنا بقوة وباألجبار بین ٢٥لسخیفة لالصدف ا
.ضحكت .الفلول".؟!-واألخوان" و"شفیق والمجتمع القدیم  -"مرسى

أسألھا: من یدفع للزمار؟ھل فى دماء الشھداء شبھة الدوالر والیورو؟! 
الموضوع لم تعیره انتباه، وأردن ھى واخواتھا الزوغان منھ؟! أكررھل 

. قالت فرنسوا:ھل أنت من معتنقى نظریة أن للثورة ملف سرى؟!
الثورة تأكل أبناءھا؟ قلت: أنا من معتنقى نظریة أن الحب یأكل عشاقھ؟! 
فرنسوا: التدَس السم فى تفاحة الثورة،ألنھ ھناك من دس السم فى تفاحة 

یضحك ثالثتھن ویقلن: من ال یجعل الحب فوق مستوى الشبھات !الحب
ك الثورة، والثوار؟ھربن من السؤال ھربن یشك فى كل شیىء.بما فى ذل

من ملف الغرب فى الثورة بالمال والتحریض ورسم الخطط والتدریب 
فحیثما وجدت فرنسا تحسست مسدس��ى؟ فكرت فى مقاطعة الفاتنات 
الثالتة،ولكن قولت لماذا ال ابق على لیالن؟ التى تملك وجھا صبوحا 

 الفرنساوى باللبنانى أووعیون عمیقة،وتتود إلى بروحھا،أن لھجتھا 
تدغدغنى؟ حدث شیئاً یشبھ "قانون الجذب" وھو قدرة األفكار سواء فى 
الوعى أو اال وعى على جلب الفرص فاألفكار لھا قدرة على التأثیر 

فقد بدأ الثالثة  على ماحولنا ففى قانون الجذب المرغوب یجسد نفسھ!
ال) معى فى المطعم یستأذنون تباعاً فراداولم تبقى سوى( لیالن او لی

!واكملت ؟وكان الوقت عند المغرب فقلت لھا: لم یبق سوانا بالمطعم
بغناء لكاظم الساھر یبدأبنفس العبارة، ولكن لیال حلت اللغز حین 
أعترفت بأنھن سیسافرن غدا للبنان ومنھا إلى سوریا لمتابعة الربیع 

ودیة وال السورى الذى غیر عناوین النھایات؟! فال (بشار) ھرب للسع
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تمكن منھ الثوار على طریقة لیبیا؟ وال وقع مستسلماً كما حدث عندكم. 
أستأدنت باألنصراف ألنھا مضطرة أن تذھب لمكتبات وسط البلد 
وتشترى كتب بالعربیة عن األخوان المسلمین؟! قالت: أنھم حصاد 
الثورات العربیة عندكم وفى لیبیا وتونس والیمن،وبالتأكید وصلوا 

قلت:ابى رحمھ هللا ضابط شرطة تخصص فى النشاط الدینى  !لسوریا؟
ولدیھ كتب ومذكرات ومراجع كثیرة،وقد یثلج روحھ أن یستفید منھا 
أحد،فما رایك مفتاح فیال شبرا معى ونذھب لمنزلنا الذى لم أطرقھ منذ 

قالت:ھیا نذھب لبیت األشباح؟! اعجبتھا مذكرات بخط الید  منذ سنوات
صفحة األولى منھا( فى فترة الثمانیات كان ھناك ثالث ألبى،قرأنا فى ال

اإلخوان: (سیفین متقاطعین ،بینھما  -جماعات السیف شعارھا:
مصحف،وشعار واعدو..) وجماعة إسالمیة (سیفین متقاطعینن بینھما 
مصحف، وشعارهللا أكبر و� الحمد)،وجماعة إسالمیةآخرى 

نى التكون فتنة)، لم لھا(مصحف یخرج منھ السیف وشعار: قاتلوھم ح
یكونوا یریدون الدین بل السلطة باسم الدین،لم یكتفوا بالمصحف بل 
جعلوا السیوف حول المصحف،اتتذكرون التاریخ ومن حمل المصحف 

قالت: یبدو أن األخوان على السیوف،ھل تعرفون فتنة اإلسالم الكبرى..
فرضوا شعارھم على الجمیع من زمن..أحتفظت بالمذكرات،وعدة 
كتب:االخوان والتنظیم السرى ل د/عبد العظیم رمضان، والسادات 
والمباحث واالخوان لفؤاد عالم سجلھا كرم جبر، واوراق مجمعة كتب 
علیھا مذكرات على عشماوى،تخیرت حصادھا بعد أن غرقنا فى 

  ]التراب،وتعفرنا. وطلبت أن تدخل الحمام،
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  الرابعفیما يشبه الفصل 
  

 كالكس سیارة فال اھتم، یأتى صراخ (االنتركم):اسمع صوت 
یاأستاذ الندوة بعد ساعة؟ اتناول حبة الضغط على عجل وادس نفسى 
فى جینز ازرق وقمیص،احمل (االى باد) محمالًعلیھ الروایات 
األلكترونیة (المشتركھ فى الندوة) وامرق لندوة "الروایات وثورة 

رعایة راس مالى مصرى ینایر" كانت دار"كتابات جدیدة" تحت ٢٥
اعلنت عن مسابقھ للروایة االلكترونیة ،تكون جائزتھا النشر  داھیھ

الورقى لألعمال الثالثة األولى الفائزة.. تخلق الروایات الثورة من 
  جدید،وكتابھا یختارون اجزاء من روایاتھم للقراءة:

  
سألنا أھناك موتى؟ فقیل لنا: وقع شھداء بالسویس؟! [  ()١روایة 

یتقدم الشباب نحوه ویحملونھ  سمع اصوات أطالق نیران یسقط أخر،ن
عینھ الیسرى ! أتخوف دوما من االستثناء بلكن؟ ؟یقولون لم یمت، ولكن

صفیت وسألت الدماءعلى وجھھ،أنھم یطلقون الخرطوش آى عنف لحق 
كان بالمیادین فئتان من الناس: النشطاء الذین بقوات فض الشغب؟! 

 ،من:"عیش..حریة..كرامة وتطویرھا،الثورة شعاراتبدءوا في صیاغة 
وبسطاء  یرید إسقاط النظام" و"الشعب" و"ارحل.. إلى"باطل" إنسانیة"

یرددون خلفھم،أو یلتقطون منھم ویقولون، لكن لیس لدى أیھما 
لذلك مع اول مدرعة تعبر میدان عبد المنعم ریاض  تصورعن القادم!

وھتفنا:"الجیش والشعب إید  متجھة إلى التلیفزیون صفقنا
واحدة"بالتصور التونسي،الذي بمقتضاه ال بد أن ینحاز الجیش لثورة 

"یاسوزان قولي  الشعب ویجبر الرئیس على الخروج إلى السعودیة
لمبارك/ فندق مكة في انتظارك" (التقط المجلس العسكري ھذا المشھد 

یثقون في  بخلفیاتھ) النشطاء أدركوا خطورة ھذا التصور ألنھم ال
النظام الذي یریدون  باعتباره جزًءا من -منذ البدایة -المجلس العسكري 

إسقاطھ، لكنھم یعرفون أیًضا أن البسطاء ھم من یعطي للحدث زخمھ، 
وبالتالي لیس من السھل إیقافھم،وال اإلعالن عما یخالف عقیدتھم، 

ن یجبروا األول طیب وھو أ -فقررواأن یلعبوا اللعبة رھانًا على شیئین:
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والثاني سیئ،  - المجلس على السیر في االتجاه الذي خرجوا من أجلھ،
  ]وھو أن یضطروا ھم إلى مواجھة ثانیة معھ، تحتاج إلى ترتیب آخر.؟!

  
  
ال للتوریث،نعم للعیش :لماذا ال یتراجع مبارك فیقول [ ()٢روایة 

ادات عن والحریة والكرامة االنسانیة أم یحسبنا نتسلى؟ ألم یتراجع الس
ارتفاع االسعار؟ أم انھ مجرد موظف والموظف فى النھایة كرسیاً؟! 
خرجنا ولم نعد، وبقینا متعلقین بالمشھد. فلقد كانت ھناك مفاجأة قدریة 

فلم نكن نعتقد أن ھیاج  أربكت حیاتنا.. أغلقت البورصة وطال األغالق؟
ظات محاف٧الشارع سیطول ،ولكن المیدان صار كل المیادین ولم تعد

وال ،!وأرھقت الشرطة،فالراحة؟ضد النظام بل تقریبا كل المحافظات
-المظاھرات(تعد وسقط شھداء.ولم تعزیزات كل الشوارع مشتعلة

" لماذا وجرحى قتلة" للشرطة وسقط. والمولتوف بالطوب:وھى)،سلمیة
وشاھدت على التلفاز وفوق كوبرى قصر لم نعتبرھم وقتھا شھداء؟ 

ناقلة لجنود األمن؟وبدأالغرب یطالب ایًضا الرجل النیل أحتراق عربة 
ملیون جنیة خسائر البورصة فى االسبوع ٣٠٠( حتى الغرب بالرحیل؟

األول للثورة،تأجیل مباریات الدورى العام،ملك البحرین یقترح على 
(مبارك) عقد اجتماع عربى لمواجھة االحتجاجات فى المنطقة 

ر متعطشة للحریة ولقومیة العربیة؟! ،اللیبراسیون الفرنسیة: مص
% من أقسام الشرطة فى ٩٠ألف ھارب من السجون، أحتراق٣ناصر، 

مصر، مد إغالق البورصة ألجل غیر مسمى، الكتائب الشعبیة تمأل 
  ]الفراغ األمنى فى الشوارع 

  
سریعة الحدث.استمر .وفى مناھدة أغریقیة اإلیقاع[  ()٣روایة 

(فتحت تروى الروایات یوما ١٨فیھا الجدید كل ثانیة لمدة
السجون،وظھر الشبیحة "البلطجیة" وحرقت أقسام الشرطة؟! وبدى 

بكل قسوتھا  وكأن فوضى الثورة الفرنسیة یعاد طباعتھا للمرة الثانیة
وطولھا وحدثت األحداث المروعة سرقات السیارات وخطف للبنات 
وعشنا فى غیاب الدولة؟! كان الناس یتصرفون،وكأنھم فى روایة من 

للبلطجة لضمان  الحلوان یدفعون روایات"الفتوات"لنجیب محفوظ،
األمان؟الھذا شكسبیر یجعل الخروج على الملك نذیرا للخراب،فیَقُرنھ 
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بالطبعیة اْلغاضبَة واْلمذھلَة، وبظھور شرورھا َكَردِّ فعل ضد شر 
  ] اإلنسان ویعبرعن َذلَِك بالسحَرة والنُّبوءة وانتشارالبوم؟

  
 بھ المشھد كان"اإلسالم السیاسى"؟! وأعجب ماأتى[ ()٤روایة 
والسالفیین انطلقوا كرصاصة خرجت من القرن السابع  األخوان

وأستقرت بضفاف النیل فى القرن الواحد والعشرین بالتحریرومیادین 
جریدة الدیلى تلجراف  المحافظات،أین كانوا ومن آى مكان خرجوا؟

سكر ى والتھمھم مصالح تقول:حصلوا على تنازالت من المجلس الع
مصر؟! والنیورك تایمز:اإلخوان یبحثون عن مكان ال یستحقونھ فى 

(األمن یغلق جامع عمرمكرم وإمام جامع "عباد  المیدان!
الرحمن"یصف المتظاھرین بالخارجین عن الشرع، فنانون یقودون 
مظاھرة فى شارع جامعة الدول العربیة، والممثل "خالد النبوى"یقول: 

ح ل"االخوان" بحكم مصر (بى بى سى) اعتقال صحفیین لن نسم
أجانب فى وسط القاھرة،والشباب یطرد من المیدان المذیع 

  "عمروادیب" بسبب اتھامھ لھم بالتظاھر بوجبة من كنتاكى)
  

(فتیات) یحملن شعار:ارحل ورانا ثانویة  متظاھرات[ ()٥روایة
ریون المص وشاب یحمل شعار: ارحل..عایز استحمى؟! عامة؟!

قبل التھامھ) األخوان  الفأر یداعبون الرئیس كما تداعب القطة
یشخطون فى الجمیع لقد خرجوا(لحدود هللا) ألعاده  والسالفیین

 نشراإلسالم،أنھ الفتح اإلسالمى الثانى بعد فتح: عمرو بن العاص،
(أنھ  وبالتالى فالثورة ثورتنا والباقى مستخدمین.ال لبرالیة،وال یسار؟!

خانتھ " على راى انیس منصور"  (سعید مھران) وحده ركةثأر،ومع
ولیس لھ إال الدین فھو یبات بالمقابرعند أحد رجال الدین ولكنھ  امرأتھ،

فلیكن الرصاص فى یده والنار فى  ؟!ینام یحتمى بمسدسھ ال بكتابھ
(فمن نور  ونامت معھ وأطعمتھ،اللیل،آوتھ بنات -و(نور)أحدى قلبھ.؟!

  ] معھم؟!)..وقال "اوباما" آألن؟! وقال تولیت: "تأخر الوقت"؟!التى 
  

وعلى الطریقة التونسیة وعد الرئیس بعدم الترشح [ ()٦روایة
للرئاسة مستقبال ووعد بأصالحات دستوریة بدأ فى تنفیذھا بنسفت حلم 
التوریث وقال بعض الشیوخ :"الریس فعل مایجب"؟! فقد لعبھا مبارك 
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الفقیھ السیاسى الفرنسى" فھو یرى أن المواطنین على طریقة (ھوبز) 
اتفقوا مع انفسھم على تنصیب حاكم،من أجل أمنھم والسھر على 
مصالحھم وبالتالى فللحاكم سلطة مطلقة لیحقق ذلك،ولیس لھم حق 

أن  "؟!الثورة أو المعارضة علیھ،وأنما اختیارغیره عند نھایة مدتھ
فماكان  فى العقد! انھ لیس طرفاً  مبارك یرید الشھورالباقیة من المدة؟

بین المواطنین واال سینقم الشغب ألن ماحدث یجب أن یحدث بھم 
المیدان لم  ولكنولیس ببعض ولو اعتقدوا انھم ثوار؟! جمیعاً.

وظھرحشد األخوان والسلفیین وانحشروا فى  یستجب،األمرقد تأخر؟!
عتنق الشباب الساخط وسقف مطالب الشعب وصل للسماء فالمیدان إ

"بأن الحاكم وكیل عن الشعب ىفلسفة (روسو) وھو فقیة فرنسى آخر یر
ولو فى وقت شاء.. وبالتالى یجوزللشعب أن ینھى وكالة حاكمھ فى أى
  ].. "وقت الرغد،ولیس كما مبارك وقت الفساد والالمبااله

  
وجأت شھرزاد بحكایاتھا من كتاب"ألف لیلة ولیلة" [ ()٧روایة

تحول النسر إلى جمل، وتحولت األمیرة لحجر إلى میدان التحریر: 
السلطة والمجلس  یضرب ویصمد. وعند اللیل نفث الجمل ملتوف؟!

العسكري واإلعالم ورجال األعمال" أعدوا سیناریو القضاء على 
خطاب رومانتیكي مؤثر یلقیھ الرئیس  -١الثورة من خمسة خطوات: 

 -وقود الثورة -سطاءمساء أول فبرایر، یصنع حالة من التعاطف لدى الب
ثم تعمل اآللة اإلعالمیة في اللیلة نفسھا بنشاط لترویجھ عبر جیش  -٢

ثم یقوم رجال األعمال  -٣"المحللین االستراتیجیین" المتعاونین، 
بإطالق "بلطجیة" یستأجرونھم للفتك بشباب "الفیس بوك" المرفھین في 

یفسح لھم، ثم  ویكون على الجیش أن -٤فبرایر  ٢صباح الیوم التالي 
الرءوس المدبرة واقفة في  -٥یقف لیراقب عن بعد بدعوى الحیاد! 

أماكن قریبة من المیدان تراقب وتوجھ، باصات تحمل موظفي شركة 
یولیو وبالتأكید من أماكن مشابھة سیارات نقل تحمل  ٢٦الكھرباء من 

 لیة ترتاح بمبنى األھرامابلطجیة في شارع الجالء،وزیرة وقیادات عم
مایو  ١٥قبل الزحف؟ووفود قادمة من مصطفى محمود عبر كوبري 

بیضاء وصور الرئیس، یحتكون بالمارة بعنف  كلھم یحملون أسلحة
جمعوا خلف الحواجز التي ت ویسبون د.محمد البرادعي عمیل األمریكان

 یقیمھا الجیش في مداخل المیدان، وفي لحظة واحدة انطلقوا داخلین؟!
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نتصر الثوار حتى انھم جعلوا لنصرھم قوس یتقول ولكن كیف؟! و
معرض لصور ومالبس الشھداء ومتحف لغنائم "معركة  !نصر؟

احصنھ ٤،و كرابیج، وجملین١٠الجمل"والغنائم: سرج خیل و
شخص من الشرطة والجیش،وبیان عن واقعة الجمل ٧٠وكارنیھات

مصاباً، الواقعة فى الصباح بدأت بالبغال  ٤٥٠شھیداًو ٣٨بسقوط
  ]. .والجمال وبعد الغروب بالملتوف وطلقات الخرطوش والرصاص؟)

  
ووصلت المظاھرات للقصر؟! وتشابھ الواقع مع [  ()٨روایة

وھى فوضى)..وخرج -أفالم شاھین وخالد یوسف (عودة االبن الضال
 و(دكان شحاتھ)ھ ( حین میسرة)یخالد یوسف من الفیلم للشارع ففیلم

 تھ؟!اھو یرید أن یكذب فیلمھ أن یوقف لعنلھ بأنھ زمن األخوان،و یااوح
ولعنة  وتفر!؟،لعنة اوالد الشوارع التى یجدھا فى كل مظاھرة تحرق

فى فترة الثمانیات كان ھناك ثالث فغضب العشوئیات وتطرف الدین 
 اإلخوان:(سیفین متقاطعین ،بینھما مصحف، -جماعات السیف شعارھا:

متقاطعینن بینھمامصحف، وجماعة إسالمیة (سیفین  وشعارواعدو..)،
وشعارهللا أكبر و� الحمد)،وجماعة إسالمیةآخرى لھا(مصحف یخرج 

قاتلوھم حنى التكون فتنة)،لم یكونوا یریدون  :ھامنھ السیف وشعار
لم یكتفوا بالمصحف بل جعلوا السیوف  الدین بل السلطة باسم الدین،

حول المصحف ،اتتذكرون التاریخ ومن حمل المصحف على 
  ] ؟!یوف،ھل تعرفون فتنة اإلسالم الكبرىالس

  
ظھرت (نور..) لم تكن فتاة لیل وإنما امرأة  واخیراً [()  ٩روایة

وتجمع ! شقراء فى التحریر،تحتفى بالثورة؟ (ھیالرى)سیاسة امریكیة 
"شباب الفیسوك؟!" أنھا امرأة مؤمنھ  حولھا عینة بعینھا من الثوار

من المخ ال یؤثر على عمل الجزء  ان الجزء االیمن:بنظریة علمیة تقول
الزوجة التى یخونھا زوجھا مرة بعد مرة فى حین تركز  أنھا االیسر منھ

وبرغم ان الحقیقة أنفجرت  كل غضبھاعلى الذین یكشفون خیانتھ لھا؟
عدة مرات ولكنھا كذبت الحقیقة!! فكل نساء كلینتون  فى وجھھا

فتاة ا (عنھ قالتف لوینسكى" كاذبات،مدسوسات علیھ،أما "مونیكا
بل ! لم یمارس معھا الجنس؟ ىمھزوزة تعانى من خلل نفسى وزوج

لم یجلس بین فخذیھا،وأنما لعب فیھا بسیجار كوبى أمتنع عن  الجنون،
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لماذا تطلب بعض  الحقیقة؟ فلماذا ھذه المخادعة التى ال تحب !)تدخینھ؟
ابریل وتتحدث وتضحك وتتقصع،وتفتج ابواب السفارة  ٦شباب

 )حسنین ھیكل (محمد الكل ھذا الجنون األمریكى قالمریكیة؟!..األ
،لیس  :(الشىء ھناك فى أفغانستان یساوى الھجوم.. رأیت افغانستان

فیھا ھدف یستحق الملیون دوالر التى یتكلفھا صاروخ كروز الذى 
یطلق ھناك بمافى ذلك القصر الملكى. لذا أنا افترض أن األمریكیین 

 اه االن لیس سوى المرحلة األولى من الجنوٌن)لدیھم خطة.وأن مانر
كما استمر صراع اللیلة (الخامسة  ینایر ٢٥فھل سیستمر صراع

وترصد الروایات الصراع وتقدم التیار  والعشرین) بألف لیلة ولیلة؟
فى التلفاز أمامى البرلمان نصفة لألخوان : الدینى"اإلسالم السیاسى"

بالجاللیب فى البرلمان، یقسمون فى ونصفة للسالفیین أین كانوا شیوخا 
جلسة البرلمان األولى لصالح أجندات خاصة فھم یخالفون(القسم 
الدستورى) السلفیون،یحرفونة بأضافة "بما ال یخالف شرع هللا" 

والمجلس العسكرى  فمن لألمر؟! وآخرون یردون ب"یمین الثورة"؟
خ "محمد یصدر اإلسالمیون فیذھب الشی وسط أجواءملیئة باألزمات،

حسان وعمروخالد" لحل مشكلة كنیسة الشھیدین بأطفیح،عالقة بین 
ومرة آخرى یذھب الشیخ  شاب مسیحى وفتاة مسلمة حرقت الكنیسة؟

واختتم  حسان ألزمة كنیسة إمبابة حریق آخر بسبب الزوجة عبیر؟
 !)؟ المشھد بدرع بشرى من رجال األزھر فى موقعة (محمد محمود

بینما المقبوض علیھم فى كنیسة القدسیین خرجوا لعدم كفایة األدلة 
   ]والقضیة قید الحفظ

  

یتنازع الندوة رایان االول: یرى أنھ لم یأت بعد وقت الروایات 
التى تحكى عن الثورة فلم یتبن الخیط األبیض من الخیط األسود بعد، 

وعرفوا فلماذا ال  ولكن الكتاب لھم رأى أخر لقد نزلوا المیادین وشاركوا
! ویقول الناقد الكبیر:أنتم كتاب جیدون ولكنكم حولتوا الجرنال یكتبون؟

ألدب، لم تملكوا الموضوع والالحبكة،وال البناء الروائى.فالملحن الجید 
الیلحن أوراق الجرائد؟!كل مافعلتوه توثیق مخل؟!اعلن ناقد 

حجة انھا لم یسبق األعتذارعن مناقشة الروایات الدجتال "اإللكترونیة"ب
نشرھا ورقیاً، فھى التحمل رقم إیداع فى دار الكتب. فعل الكتاب مافعلھ 
"صنع هللا ابراھیم"منذ اكثر من عشرة سنوات، فى نفس المكان وقت 

. .وقال: قلت ماعندى فى الروایة Stageندوة روایتھ "ذات" ترك ال
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اضرین واألن وقتكم،ھاتوا ماعندكم سا سمع فى صمت من مقاعد الح
حین  كان الرجل قد وضع دفء الجرائد بروایتھ ، فانقسموا من حولھ..

فعل الكتاب ذلك انسحب النقاد،واعتبروه تعالى الیلیق..قال الكتاب 
سنستمر فى تلحین اوراق الصحف..وفى النشر الدجیتال فالنشر الورقى 

  ..ماعاد یقدر علیھ ال الكاتب وال الناشرون
  
  

بعض الكتاب والحاضرین من الصحف  ذھبت لمقھى البستان مع
لتغطیھ الندوة بعدان انفض امرھا بفضیحة تعود علیھا اھل 
االدب،ثورات ماسمى بالربیع العربى تشبھ لوحات "دافنشى" لھا 
اسرار؟! فمن یفك شفرة دافنشى؟ من یفسرھا لنا زنقة زنقة،حارة 

ى حارة؟! قرات الفاتحة على روح القذافى. وھناك فجرالصحفى "حنف
المحالوى" قضیة:جھاد النكاح معتبًرا أنھا التطور الطبیعى لزواج 
المتعة عند الشیعھ، و قد نسى وتجاھل امر الندوة معیداً االمور لطبیعتھا 
بیننا فنحن اصدقاء فى كتابة الكتب ولیس الروایات أقول لھ : یحدث ذلك 

علیھا فى كل الحروب وال تستطیع منعھ تعلیمات آى دین؟! فالمرأة یقع 
ذلك فى الحروب والثورات واوقات األضراب، فاثناءالحرب 
العالمیة،كان الیابانیون یضعون النساء االسرى فى معسكرات 
ویتركوھن للجنود لیتسلوا؟! نساء من: الفلبین، واندونسیا وكوریا 
الجنوبیة،اغتصبوا بانتظام وعدة مرات فى الیوم الواحد. بال تنظیر وال 

المحالوى"بدى مھموما وبخاصة بعد تركھ  ! ولكن"حنفى؟الھوت
للكتابات األدبیھ وانخراطة فى البحوث الدینیة بتوسع.. فأوضح أن 
الجماعات المحاربھ فى سوریت تتأؤل النص الدینى وتقرأالسنة بفھم 
مغلوط..تدخل الكاتب محمود قاسم قائال: انھم یتقاتلون ھل بعد قتال 

نذھب بعید الیس التكفیر على  المسلمین لبعضھم البعض دین؟! ولماذا
رؤوس العباد األن بمصر! ثم بسرعھ تكلم عن مجال تخصصھ وھو 
الكتابة عن السینما لیقول كل افالم الحروب تحدثت عن ظاھرة 
"مومیسات الجنود" فلیس عبثاً أن األمریكان فى حرب فیتنام وقبلھم 

إلطفاء األلمان، كانوا یرسلون العاھرات بالطائرات إلى خطوط النار
الحرائق المشتعلة فى أجساد الجنود كى یستعیدوا بأسھم مرة أخرى فى 
المواجھات الضاریة مع العدوواوضح أن مارلین مونرو وجولیا 
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روبرتس قاما بالدور روعة فى افالمھم ،أبدیت مالحظھ بعدھا 
. قلت: .انصرفت، بعد أن اغلق الحوار صوت تقلب نرد طاولھ بینھما

ات وعلى النت لمشروع تقسیم للبالد العربیة لبناء ھناك اشاعة وكتاب
شرق اوسط جدید،وأنا اصدقھا.. التقسیم سیكون على اساس دینى واال 
كیف یكون؟!سیقسمونا.. ففرق تسد مبدأجغرافى فى االساس: مسیحیون 
،یھود،اما المسلمون فسنة وشیعھ، وسیأتى وقت یفكروا فیھ فى تقسیم 

.. .والشیعة: إسماعیلیة وزیدیھ وأمامیة - المسلمین مذاھب:حنفى وشافعى
إن لورانس اشتاق لجلبابھ وعاد یمارس ركوب الجمال؟!.وقد یأت 

  التقسیم بالخدیعھ أو الفوضى الخالقة أو الجنس
  

 غباء الوضع الفرنسى

شاعت على الشبكة العنقودیة وبعض الصحف العربیة حادثة 
بأنھ تم اغتصابھا  مراسلة قناة إخباریة عربیة شھیرة واإلخبار عنھا

وھي تغطي أحداث الثورة السوریة في حلب،ثم وردت أخبار أخرى 
اصرخ وأنا  .أنھا لم تغتصب لكنھا قدمت نفسھا طواعیة لجھاد النكاح

انظر على الجرائدالصبا حیھ"لیالن" بین المقاتلیین بسوریا بمالبس 
الصاعقة وتحمل كالشنكوف خبر صغیرفى أسفل جریدة بصورتھا 

كل شك.. یصنع نبؤة تلف الرأس كالزجاجة السابعة من البیرة یقطع 
الساخنة یكفى أن تلجأ للمیدیا ھذه األیام لتلف رأسك لتنام بنات افكار 

فعندما یمارس المنطق وبنینھ تحت سبع طبقات من األرض الرطبة... 
او  - الجنس خارج اطارالزوجیة یسمى زنا سواء (اذا تم بالتراضي 

غصبا).. ھذا اوالبغاء بمقابل) أو اغتصاب (اذا تم  – بالحب بال مقابل
.. كانت اسرارثورات ماعرفناه فى دروس الشریعة بكلیات الحقوق

الربیع العربى تتفشى مع كركرة الشیشة،والتجریس الثورى ینتشر مع 
من مھاویس الكفاح السلمى لمجازیب جھاد النكاح انھ سحب الدخان؟!

  كوال" -ة التى نتجرعھا باسم"المیدیاالتطور الطبیعى للحاجة الساقع
.. لیالن ظھرت فى احضرت الالب توب وبدأت البحث 

فیدیو..الصوت صوتھا فذاكرتى الصوتیة تشبھ ذاكرة العمیان نفس 
عیونھا؟! ولكن الفیدیو مشوش أنھا المراسلة العربیة التى تحدثوا عنھا ( 
قالت:نعم قدمت نفسى طواعیة وعن حب لثالث مجاھدین،استشھد 
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ثالث احدھم بعد ترك سریرى بساعة.. لقد أحببتھم وتزوجتھم تباعاً فى 
أیام، فلم یسبینى أو یؤینى أحد؟! فعل نفس الشىء معى مصرى من 

من یتوقع نوایا  ینایر بأسم الحب ، الرجال یفعلون ذلك دوماً  ٢٥ثوار 
الحب اإلجرامیة فنحن ال نشتبھ فى الحب؟ لذا یظل العشاق فى خطر، 

فھل فعال تم اغتصابھا؟ ھل قدمت  )فقد یغیر الحب نفسھ من عشاقھ!
جھاد النكاح؟ ھل كل ھذا ھراء؟ أین الحقیقة؟ وھل یعني ھذا أن نفسھا ل

آیاد خفیة تحاول ھدم المجتمع العربي بإشاعة الفسق بین جوانبھ 
وتحاول تدمیره بإعادة دورالجواري،ھوس جنسي باسم الدین أو الثورة 

  ..شبح "لیالن" الیفارقنىیدور الكل في فلكھ كشكل من أشكال التغییب؟ 

   
 بضربة من یدھا ضغطت مفتاح النور، ن" الحمام،(دخلت"لیال

،خلعت حذائھا ذو الكعب المكان اعجبھا طابعة القدیم فباغت الضوء 
العالى فقد أتعبھا. مرقت للداخل وتحیرت بین حمام ساخن ام االكتفأ 
بغسل وجھھا ویدیھا، حافیة القدمین،خلعت فستانھا األزرق الفضفاض 

مالبسھا الداخلیة، إالقطعة واحدة  صارت فى مالبسھا الداخلیة وما
ذات جناحین محلقین بردفیھا یمسكھما شریطان المعان یلتصقان 
،بإحكام بجانبیھا النسیج الكحلى الالمع یمسك باالنسیاب اللدن الناصع 
حتى ال ینفلت. أما الصدر فقد دنا وتدلى،من مشد صدركحلى أیضاً!بدت 

كنت محصوراً  تأخرت،..خجلت منھا التفاتة للمرآة فنظرت وسرحت..
یاال عادات البول معى فى الشتاء لحظة األحساس ھى نفسھا لحظة 

. فقالت برقة:ادخل ولن .. طرقت الباب علیھا وشرحت حالى.الرش
انظر؟! قلت لھا :تكونى فى وضع القرد الذى ال یسمع وال یرى وال 

دخلت الحمام وجدتھا وقد شلحت  -أعجبتھا اللعبة ووافقت–یتكلم 
الفستان عنھا،ارتكنت بزراعیھا على المغسلة الكھربائیة"زانوسى" 
بعد أن افرغت علیھا من شنطتھا عبوات توالیت الحریم واغمضت 

.أحتضنتھا من الخلف، فقد كانت عجیزنھا .عیناھا؟! كوعدھا السابق
أزدادت التصاقاً بھا وبحماسة امسكت فى وضع األنتظار!

. لم یكن .وشعرت بخدعتى لھا ثدیاھا،وضغطت عاى رمنتیھا،تنھدت
فى األمر خدعة ولكنھا اقدارالبیوت المھجورة،كیمیاء الجسد تحولت؟! 
السیف خرج مسلوال من غمدة لعملیھ سریة بعد أن أعلن عن سلمیة 
تامة فى األھداف ولكن شیطان النفس غیر خطتھ وجعلھا ھجوماً 
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سالم،وبحركة مباغتاً،العودة منھ إال بعراك المعارك أرخت رأسھا باست
تجیدھا ببراعة أرخت جذعھا إلى الخلف مستسلمة لشرف لیس ألحد، 

! فیما ؟.وصاحت: یاالغباء الوضع الفرنسى الخالى من القبالت.شھقت
وتم كل شیىء فى ھجمة .كان سیفى یتوغل بوحشیة فى نفقھا المظلم

   ! )؟سریعة
  
 ىالذى یالحقنالمقتول الغالف و د."بدریة أوجوك"اعود لكتاب  

المسلمین  تقول: ففي قدیم العھد عندما تكون ھناك معركة وینتصر فیھا
سبیت النساء  یقال یكون من بین أسرى العدو الكافر سبایا من النساء

 سبیة فالن:للجاریة المسبیة سبیاً وسباء ، ووقع علیھن السباء،وھذه
والسبي ما یسبى والجمع سبى  وتقول خرجت السرایا فجاءت السبایا

 یسبین القلوب،یسبین فیملكن؟! وترى أن معنى السبي والنساء ألنھن
التفریق  ال یكاد یخرج عن التعریف اللغوي السابق وكذلك في اصطالحا

 بین السبایا واألسرى فالسبایا ھم الصبیان والنساء الذین ظفر المسلمون
بأسرھم أحیاء واألسرى ھم الرجال والمقاتلون إذا ظفر المسلمون 

كذلك وأساس نشأة السبي وجود النساء والصبیان في  أحیاء بأسرھم
القتال،ووقوع األسر على الجمیع ومن ھنا أیضاً تساق النساء  میدان

القسمة في أیدي المحاربین.. ولما كان الشأن  أسیرات، فیصرن بعد
بعضھم اآلخر وجد المسلمین انھ  الغالب أن یقتل بعض أزواجھن ویفر

العداوة و  ومنعھن من ء السبایا باإلنفاق علیھنھؤال من الواجب كفالة
الفسق ألن من المصلحة لھن وللبیئة االجتماعیة،أن یكون لكل واحدة 

 ‘ولذا یدافع االمام الكستانى‘كافل یكفیھا ھم الرزق -أو أكثر  - منھن 
واالمام محمد أبو زھرة،والشیخ الشعراوى عن اإلسالم بإیضاح أن : [ 

وال أوجبھ وال حرمھ أیضاً ، وإنما أباحھ ألنھ  سالم ما فرض السبياإل
المصلحة حتى للسبایا أنفسھن ومنھا أن تستأصل الحرب  قد یكون فیھ

العدد مثالً ، فإن رأى إمام المسلمون  جمیع الرجال من قبیلة محدودة
ترد السبایا إلى  الكفء أن الخیر والمصلحة في بعض األحوال أن

  بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسدقومھن جاز لھ ذلك ،أو وجب عمالً 
، وكل ھذا إذا كانت الحرب دینیھ فإن كانت الحرب لمطامع الدنیا 

   ]یباح فیھا السب وحظوظ الملك،فال
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ثبتا حافال من خلفاء عظام ولدوا من  ونجد في الدولة العباسیة 
الجواري" السبایا " أولھم المنصور ثاني خلفاء بني العباس، فقد كانت 

جاریة تدعى سالمة. وكان للخلیفة المھدي عدة جواٍر شھیرات مثل  أمھ
رحیم التي رزق منھا العباسة، والخیزران أم ولدیھ موسى الھادي 
وھارون الرشید أعظم خلفاء الدولة العباسیة. وكانت أم المأمون جاریة 
تدعى مراجل، وكان المعتصم با� والواثق والمستعین والراضي 

م من خلفاء بني العباس جمیعا من أبناء الجواري. والمستكفي وغیرھ
ونجد بین خلفاء األندلس عدداً من نسل الجواري، مثل عبد الرحمن 
الناصر أعظم خلفاء األندلس فقد كانت أمھ جاریة أسبانیة نصرانیة 
تدعى ماریا، وكذلك ھشام المؤید با�، فقد كانت أمھ (صبح) الشھیرة 

لبثت زھاء عشرین عاماً تسیطر بنفوذھا  (أورود) وھي جاریة نصرانیة
على حكومة قرطبة، وقد ظھرت فیما بعد مشكلة فى اآلھوت الشیعى 
فعدد من امھات األئمة الذین یعدھم الشیعة من المعصومین كاالنبیاء 

! وھنا تنقل د."بدریة أوجوك" من كتاب ؟(ھم ابناء جواري أو سبایا )
ال الدین الشیعي ابوجعفر محّمد ألحد رج (اكمال الدین واتمام النعمة)

عدة  -بن علي بن الحسین بن بابویھ القّمي یلقبھ الشیعة بالصدوق بكتابھا
قال الصدوق: حدثنا محمد بن ابراھیم بن اسحق الطالقاني - صفحات 

قال حدثنا الحسن بن اسماعیل قال حدثنا ابو عمرو سعید بن محمد بن 
السلمي قال حدثنا محمد بن  نصر القطان قال حدثنا عبد هللا بن محمد

عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سعید بن محمد قال حدثنا العباس بن 
ابي عمرو عن صدقة بن ابي موسى عن ابي نضرة قال : لما احتضر 
ابو جعفر محمد بن علي الباقر عند الوفاة دعا بابنھ الصادق فعھد الیھ 

متثلت فّي تمثال الحسن عھدا فقال لھ اخوه زید بن علي بن الحسین : لو ا
والحسین لرجوت ان ال تكون أتیت منكرا فقال :یاابا الحسن ان االمانات 
لیست بالتمثال، وال العھود بالرسوم وانما ھي امور سابقة عن حجج هللا 
تبارك وتعالى ثم دعا بجابر بن عبد هللا فقال لھ : یاجابر حدثنا بما 

یاابا جعفر دخلت على موالتي  فقال لھ جابر: ـ نعم ؟عاینت في الصحیفة
صحیفة بیدھا من درة بیضاء، بفاطمة ألھنئھا بمولودھا الحسن فاذا ھي 

قالت فیھا اسماء  ؟فقلت یاسیدة النسوان ما ھذه الصحیفة التي اراھا معك
األئمة من ولدي، فقلت لھا : ناولیني ألنظر فیھا قالت : یاجابر لوال 
النھي لكنت افعل لكنھ نھي ان یمسھا اال نبي او وصي نبي او اھل بیت 

قال جابر :  ..نبي ، ولكنھ مأذون لك ان تنظر الى باطنھا من ظاھرھا
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 المصطفى امھ آمنة ابو القاسم محمد بن عبد هللا (فاذا فیھا:  فقرأت؟!
ابو الحسن علي بن ابي طالب المرتضى امھ فاطمة بنت  .بنت وھب

ابو عبد هللا .ابو محمد الحسن بن علي البر.اسد بن ھاشم بن عبد مناف
ابو محمد علي بن .الحسین بن علي التقي امھما فاطمة بنت محمد

 الحسین العدل امھ شھربانویھ بنت یزدجرد ابن شاھنشاه ( سبیة ).
ابو جعفر محمد بن علي الباقر امھ ام فروة بنت القاسم بن محمد بن 

ابو ابراھیم موسى بن جعفر الثقة (امھ جاریة اسمھا حمیدة ) .ابي بكر
ابو جعفر  -ابو الحسن علي بن موسى الرضا امھ جاریة اسمھا نجمة 

محمد بن علي الزكي امھ جاریة اسمھا خیزران ، ابو الحسن علي بن 
ین امھ جاریة اسمھا سوسن.ابو محمد الحسن بن علي محمد االم

الرفیق امھ جاریة اسمھا سمانة وتكنى بام الحسن.ابو القاسم محمد 
بن الحسن ھو حجة هللا على خلقھ القائم امھ جاریة اسمھا 
نرجس.مھدي الشیعة الذین یدعون انھ اختفى في سرداب الغیبة في 

  ).سامراء ینسب لجاریة
  
: كان میل  ى حین فجأه ھو قوال للجاحظنظري عل وما لفت 

العرب لإلماء أكثر من الحرائر ألن الجمال في كثیر من نساء ھذه األمم 
المفتوحة أوفر، والحسن أتّم فقد صقلتھن الحضارة وجالھن النعیم، 
وألن العادة أن ال تُنظر الحرة عند التزویج بخالف األمة، لذلك صار 

قالرجل قبل أن یملك األمة قد تأمل كل . .أكثر اإلماء أحظى عند الرجل
شيء منھا وعرف ما خال خطوة الخلوة فأقدم على ابتیاعھا بعد وقوعھا 
بالموافقة،والحرة إنما یستشار في جمالھا النساء،والنساء ال یبصرن من 
جمال النساء حاجات الرجل ومواقفھن قلیالً. والرجال بالنساء أبصر 

كالسیف وعینھا عین الغزال، وعنقھا  وقد تحسن المرأة أن تقول أنفھا
إبریق فضة وشعرھا العناقید، وھناك أسباب أخر بھا یكون الحب 
والبغض. ومن أقوال العرب "األمة تشترى بالعین وترد بالعیب، 

  والحرة غل في عنق من صارت إلیھ؟!".. 
  

ما أوجع الّشھَوة الَّتِي یواجھھا أكثر من مستحیل وأكثر من مبدأ 
  خالف فال یزیدھا َذلَِك فِي النَّھایة ،إال..االشتھاء! وأكثر من 
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 المؤلف فى سطور

   اشرف مصطفي توفیق محمدالسم : ا

 وشھرتھ اشرف توفیق

مدینة - رابعة العدویة–شارع احمد حسني  ١٧العنوان:
  نصر

 Ashraftawfik11@gmail.comااللیكتروني :ِ البرید

 ٠١٢٢٣٤٦٧٥٧١- ٠٢٢٤٠٤٦٧٤٦ : التلیفونات

  لجنسیة :مصرىا

حاصل على الدبلوم العالي للدراسات اإلسالمیة بامتیاز  
حاصل على ماجستیر  -  م١٩٨٤وكان ترتیبھ "االول" 

، عضو ١٩٩٥عضو أتحاد الكتاب  - م١٩٨٨ قانون
نشر عده كتب أھمھا:نساء الملك  -  ١٩٩٩أتیلیھ القاھرة

جرائم المرأة "العام السري للنساء" ،طبعات) ٣فاروق (
المعارضة (جزئیین) حاصل على جائزة سعاد الصباح للدراسات ،(طبعتین) جزئیین

اشھر قصص  ،إعترافات نساء أدیبات،م عن كتاب: (المعارضة)١٩٨٩اإلنسانیة 
حریم فى حیاة الزعیم سعد زغلول "الثورة التى ایدھا ،وقیدت ضد مجھول،الغرام

روایة واحدة ورقیھ ،" حزب "الوفد - الحرملك" حاصل على شھادة تقدیر من مركز بحوث
  وروایة واحدة دیجیتال "سریر بال احالم"،"مملكة الجنة"
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