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  إمرأة مختلفة
  

 حوار مع السیدة سعاد الدمیري

  2008یولیو  27
  باسنت موسى

  مجتمعنا یخشى الحقیقة ألنها تجرحه
  الحجاب زي غیر مقنع ولیس دلیل عفة

نقابل في حیاتنا شخصیات نشعر بحجم تفردها 
عندما نلمس تأثیرها اإلیجابي بداخلنا، وقد 

اع یكون هذا التأثیر نتاج تفاعل ما مع إبد
هؤالء أو نتیجة معایشتنا لهم كأشخاص، هناك 
الكثیر من األسماء الفكریة والقمم المصریة 
التي تفاعلت معها عبر إبداعهم الفكري وأثروا 
بداخلي عمیق األثر ومن هؤالء د. رءوف 
عباس المؤرخ واألكادیمي البارز والذي كتب 
سیرته الذاتیة في كتیب تحت عنوان "مشیناها 

ن خاللها تجربته اإلنسانیة خطى" أوضح م
بعمق ومصداقیة كبیرة. إضافة لكونه ومن خالل ما أورده عن مواقف عاشها داخل أسوار الجامعة عكس أزمة 
الطائفیة داخل المجتمع المصري عبر أرقي المؤسسات التعلیمیة وهي الجامعة المصریة، وألن القدر دومًا ما 

مع د. رءوف حیث توفي نهایة الشهر الماضي، لكن هذا ال یمنع  یسیر أسرع من خطانا فلم نتمكن من الحوار
أنه من خالل حوارنا الیوم مع زوجته سنبحر داخل عالم هذا الرجل العظیم لنتعرف علیه أكثر ونستكشف 

  ة لرجل غیر عادي فإلى المزید....سمات زوجة مختلف

  
  لقاء الزواج بینك وبین د. رؤوف؟** بدایة كیف كان التعارف و 



2    www.RaoufAbbas.org 
 

 ً كنا زمالء دراسة في كلیة اآلداب قسم التاریخ وكان هو شخصیة متمیزة كطالب متفوق علمیًا مهذب أخالقیا
مع كل زمالئه من الذكور واإلناث، وبالطبع تلك الصفات تعد جاذبة إلعجاب كثیرین منهم أنا بالتأكید لكن 

فتحین في عالقاتنا مع زمالئنا الذكور وألن الفتیات بالجامعة في ذلك الوقت لم یكن عددهن كبیر لم نكن من
حتى ال نوصف بما ال نحب لذلك ظلت عالقتي بـ رؤوف طوال فترة الجامعة زمالء فقط إلى حین تخرجنا 
  وحصلنا على عمل ومن ثم أصبح من حقنا الحدیث عن الزواج والحب ألنه ال حب دون زواج. 

  
ل تقترب من الربع قرن حدثینا عن فترة العمل تلك وه ** بعد التخرج التحقتي بالعمل في البنك األهلي لمده

  كان لكي نشاط عام بجانب عملك؟

نعم عملت بالبنك األهلي ما یقرب من الربع قرن وأظنها كانت سنوات عمل شاقة للغایة حیث ال مجال 
لساعات  لممارسة أنشطة غیر العمل والقیام بواجبات األم والزوجة على عجلة نتیجة االستغراق في العمل

طویلة تنتهي ألجد ذاتي شدیدة اإلرهاق غیر مستعدة ألي شيء سوى الحصول على بعض الراحة والبدء في 
العمل من جدید لذلك أعتقد ومن خالل خبرتي الحیاتیة أن المرأة ینبغي لها أن تقرر بل وتختار بین العمل 

یحقق النجاح الكافي لكل جانب وحتمًا یخل  خارج المنزل والبقاء مع أسرتها ورعایتها فالجمع بین االثنین ال
أحدهم وبالنهایة أعتقد أن المرأة عندما تجد زوجها وبیتها في حاجة ماسة إلیها وأقصد لكامل رعایتها وتفرغها 
تفعل ما یعود علیهم بالصالح حتى لو لم تتحقق وظیفیًا فالتحقق األبقى برأیي هو بنجاح المرأة في تكوین أسرة 

كة وهذا ما فعلته أنا عندما وجدت أن عملي بالبنك أصبح یضغى على دوري كأم وزوجة،بعد ناجحة ومتماس
ترك العمل بالبنك أصبح لدى وقت لیس بالقلیل قمت باستغالله من خالل المشاركة في عدد من األنشطة 

نساني وهذا أمر فادني كثیرًا على المستوى الشخصي إضافة  ٕ ألن الوقت االجتماعیة التي لها هدف تنموي وا
رفتها المتبقي كان فرصة جیدة لي للقراءة واإلطالع على الكثیر من الموضوعات التي لم أتمكن من اإللمام بمع

  ل بالبنك.أثناء فترة العم

** الزواج كمؤسسة اجتماعیة متهم بعدد لیس بالقلیل من التهم التي هى من قبیل أنه كلمة النهایة للحب 
على المرأة ...من واقع تجربتك الحیاتیة حدثینا عن خبرتك مع الزواج وخاصة  ووسیلة الرجل لفرض السیطرة

؟    أن زوجك كان رجل مختلف فكریًا

الزواج یعمق الحب وال یقتله كما هو شائع وربما لو كنت تزوجت رجل عادي لعانیت من المشكالت التي 
حب ممتعة فقد كان لكل منا أشرت إلیها ولكن زواجي من رجل بحجم فكر د. رؤوف جعل الزواج رحلة 

مساحته الخاصة بالحیاة بحیث ال یفرض أیًا منا رأیه على األخر بل كان كل منا یعطي رأیه لألخر على سبیل 
  قید.االستشارة ولیس الفرض وهذا ساهم في شعورنا نحن االثنین معًا بأن األخر شریك حیاة ولیس 

المرأة عندما تكون زوجة لرجل یمتهن الكتابة كوسیلة إلیصال فكر تعاني من بعض المشكالت منها هدوء 
الزوج ووجوده معها بالجسد فقط دون الفكر في كثیر من األحیان إضافة لاللتزام بطقوس بعینها في الحیاة 

مل زوجي كرجل یمتهن الكتابة وحقیقة في بدایة زواجي عانیت من هذا لكنني مع الوقت تفهمت طبیعة ع
وأصبحت أكسر شعوري بالوحدة من خالل القراءة والتأمل بل وأشعر أنني أرغب في توفیر مزید من الهدوء 
والراحة له ألنه عندما ینجح أشعر أنا بالنجاح فهو جزء مني ونجاحه وراحته تعنیني وهو أیضًا كان یشعر بي 
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جعلني أقدره أكثر، وكم فادني جدًا نظامه الحیاتي في جعلي أؤمن ویفهمني من دون أن أكثر الحدیث له مما 
أكثر بالنظام وأتذكر موقف مضحك أنه أثناء زفاف ولدنا حضر كل أصدقاء والده في میعادهم المحدد فتخوفنا 
نحن في سخریة بالطبع من أن یكون د.رؤوف أعلمهم بأن من لم یحضر في میعاده لن سیفقد مكانه كمدعو 

  عد حضوره لیعلمهم احترام الوقت.ح كما كان یفعل مع تالمیذة بالجامعة حیث ال یسمح لهم بالدخول بإلى الفر 

** " مشیناها خطى" عنوان كتاب د. رؤوف والذي تحدث خالله عن سیرته الذاتیة بصراحة اعتبرها البعض 
  ا... ما تعقیبك؟ جارحة لبعض من أفراد أسرته ومسیئة للجامعة المصریة التي كان هو أحد أساتذته

مشكلة مجتمعنا أنه ال یقبل الحقیقة ألنها تجرحه لكن الخداع یشعره بالراحة وهذا ماكان یرفضه د. رؤوف 
على المستوى الشخصي والعام لذلك أنتهج في كتابه الصدق إلى أبعد درجة ولم یكن یقصد بصدقه هذا أن 

نما فقط أن یوضح خبرته اإلن ٕ سانیة التي قد یستفید منها الكثیر من الشباب فقراءة یسيء ألي فرد في أسرته وا
نما هدفها نقل الخبرة والتعلیم،أما فیما یتعلق  ٕ السیر الذاتیة لیست من قبیل الترفیة واإلطالع على القصص وا
بحدیث د. رؤوف عن الجامعة ومشكالتها إنما راجع لخوفه على مستقبل مؤسسة تعلیمیة كانت عریقة وهى 

ة ولنسأل أنفسنا قبل أن نلوم من یكشف ما حدث داخل الجامعة من تدني لماذا سقطنا من الجامعة المصری
إطار العصر  عله خارجأفضل خمسمائة جامعة على مستوى العالم وأصبح خریجنا یحفظ دون فهم مما ج

  ومتطلباته.

  ؟ ** كیف كان یتعامل د. رؤوف مع االتهامات التي وجهت له بعد نشر كتاب" مشیناها خطى"

نفسیًا كان ال یتأثر سلبیًا وذلك ألنه یؤمن أن شهادته عن األوضاع المتدنیة داخل الجامعة المصریة هى 
شهادة أمام اهللا وللتاریخ ولها هدف أن یشعر المسئولین بمدى إمكانیة إصالح الفساد الموجود داخل تلك 

اللجوء للقضاء في بعض حاالت االتهام المؤسسة العریقة،لكن هذا ال یمنع أنه خضع لرؤیة أصدقاءه بضرورة 
التي وجهت له وحقیقة كان هؤالء األصدقاء من المحامین متطوعین ال یهدفوا للربح من د.رؤوف بقدر ما كان 

  كید قیم بعینها عبر الدفاع عنه.هدفهم تأ

قییمك أو ** تنمني سیادتك لجیل مختلف بشكل كبیر عن الجیل الحالي وهذا طبیعي لكن دعینا نسألك عن ت
  لمرأة منذ أربعین عامًا واآلن؟ رؤیتك لحال ا

أرى أن المرأة في الماضي كانت أكثر وعیًا على الرغم من أنها كانت أقل انفتاحًا من امرأة اآلن ،لكن لم یكن 
یسیطر علیها فكر من قبیل أن العفة واألخالق تتحقق عبر مالبس بعینها والعجیب أن مع انتشار هذا الفكر 

لنساء وداخل المجتمع إال أن األخالق والقیم تدنت وزادت معدالت التحرش الجنسي بالشارع الذي أصبح بین ا
غیر أمن على اإلطالق في حین أننا كنساء كنا نسیر في الماضي أكثر تحررًا دون ابتذال وكنا سعداء ولدینا 

كس األن المرأة مهمشة وعندما قیم وأخالق أفضل من اآلن بل وكنا مشاركات في المجتمع بفاعلیه كبیرة ع
 تشارك تنتهك حرمتها بعنف الشرطة .
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