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منعاماوستينخمسةوداعبمناسبةصغيرعائلىاحتفالانقضىبعدمامنزلهحديقةفىالشيخجلس
بيناألحاديثالمصرية، فتشابكتاألسرةفىالمناسباتهذهمثلتشهدهالذىالصخب، سادهعمره
واحدموضوع. األخرىاألطرافبعضبيندارتأخرىأحاديثمعتقاطعفىاألطرافبعض

عنذكرياتمنالمتحدثةأوالمتحدثيذكرهماهومداخلهااختالفعلىاألحاديثهذهفيهاشتركت
بحرفىبفكرهأخرى، مبحرًاتارةبالمتابعة، ويكتفىالحديثفىيشاركتارةوالشيخ. بهالمحتفى

الزوجة، وآوتالمكانعلىسدولهيرخىالسكون، وعادالمحتفينمنالبيتفرغإذا، حتىالذكريات
للراحةطلبافراشهاإلى، آوتعمرهمناألخيرةعامااألربعينرحلةالشيخمعقطعتالتىالمتفانية

فىسنواتأربعمنذسكنهالذىالمنزلحديقةفىالشيخجلس. األهلمنالضيوفخدمةعناءبعد
صخبعنبعيداالهدوءينشدالجامعية، وراحأعبائهمنتخفف، بعدمارمضانمنالعاشرمدينة

اقتطعالذي – نصرمدينةحىفقدالفكرى، بعدماواإلنتاجللتأملمناسبامكاناتعدلمالتىالعاصمة
)بالموالت (الحىاالنفالت"، فازدحم "أو" االنفتاح "عصرفىهدوءه - عمرهمنكاملةعقودثالثة

،الصخبهذاوسطالراحةفىأملهناكيعد، ولمالصباححتىساهرةشوارعه، وأصبحتوالمقاهى
منلهمابقىمايعيشهاأنولزوجهلهكثيرا، تتيحعنهاتبعدالمدينةإلىالقاهرةتركالشيخففضل
.القاهريةالحياةمعاناةعنبمنأىعمر

 –تمثلتكنلمخطواتمنالطويلالحياةطريقعلىقطعهمايسترجع- تلكجلستهفى –الشيخراح
منفيهخطاكانت، بلمعلوممرسومهدفإلىصاعدًاخطًا، أواستقامتهعلىممتداخطا- دومًا

منخاليةممهدةالطريقتلكتكنولم. والوضوحاالستقامةمنفيهمماأكثرواالنحناءاتالتعاريج
بمايقطعهأنعليه، فكانالطريقتلكعلىخطواتهيحدددليليديهبينيكنلمنادرًا، كماإالالعثرات

اإلحباطأحاسيسحجمهافىوالصبر، فاقتواإلصرارالعنادبينجمعتخصائصمناللهبهحباه
.األملوالعجز، وخيبة

الطريقتلكعلىأقدامهآثاريلمح، يكادالسنينتلككلمرعلىقطعهاطريقًايتأملوهوذاهووها
كل، وراءوسلبياتإيجابياتمنفيهامابكلالذاتيةالشيختجربةتسجلمواقعها، ولكنهااختلفتالتى
بطلأخرى، وكانتارةالطريقرفيقوعينىتارة، السبيلعابربعينىشهدهاُتروىقصةمنهاأثر
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الصحابوباقة, ، وتالميذه، وذويهألهلهالقصصتلكبعضيروىكانماوكثيرًا. ثالثةتارةالقصة
.األخيرينالعقدينفىإليهمارتاحالذين

يدورمابمناسبةالذكرياتلتداعىاستجابةتأتىدائماكانتذاتها، ولكنهافىمقصودةالروايةتكنولم
تلكيسجلأنالصحابأولئكعليهألحماوكثيرًا. شجونذاتأحاديثمنوأولئكهؤالءوبينبينه

الحياةتلكيعشلمالذىالجيلأبناءمنيقرأهالمنفائدةمنتخلوالأنها، لظنهمالورقعلىالحكايات
إلىينتمىالذىصاحبهمارتادهاالذىالطريقارتيادتجربةيعرك، ولمالشيخصديقهمعاشهاالتى

-بعد-وهوالوطنبهموموعيه، واكتملفاروقالملكعهدفىالدنياعلىعيونهتفتحتمخضرمجيل
وإخفاقاتها،صعودها، وانتصاراتها، وكبواتها، وعاصر1952يوليوثورةمولدالحلم ، وشهديبلغلم

العربىالوطن، وعودةالعربىالقومىالمشروعنجمها، وتصفيةأفولليشهدالعمربهيمتدأنلهوقدر
.واالستعمارالهيمنةأشكالألخطرمرتعًا

المتعرجة،الممتدةالحياةطريقعلىالشيخصاحبهمأقدامآثاررسمتهاوحلوهابمرهاغنيةتجربة
يحيىإيمان: أحدهمتبرعبتدوينها، بللهمطالبتهموالهبوط، فكثرتالصعودونقاطباالنحناءاتالمليئة
إلى، يستمعالشيخصديقهإلىفيهيجلسوقتهمنفضًاليلتمسأنالتاريخعاشق، المفكرالطبأستاذ

الباقورى،العالعبدالكبيرالكاتبصديقهالكتابةعلىتحريضهفىوشارك. بنفسهويدونهاحكاياته
الظنحسنفىالصحابأفرطلقد. غزالنأحمدالوطنىالمناضلالمثقفهوآخرعزيزوصديق

طريقعلىأقدامآثارمنالرجلتركهمابقيمةاالعتقادفى- ماحدإلى-بالغوا، وربمابصاحبهم
.الحياة

مبرراتيستعيدالحياة، وراحطريقعلىخطواتهآثاريسترجعوهوالشيخبذهنكلهذلكطاف
مايومًابأهلهيتصل، ولمالسلطانذوىمنالرجليكنفلم: معهاتجربتهخالصةتدوينعنإحجامه

عصرفىالسياسىالتنظيمذلكفىبماسياسىحزبأىفىماموقعفىيكنبعيد، ولمأوقريبمن
التنظيماتمنبأىعضوًايكن، ولمأطرافهعلىقامت، أوعباءتهمنخرجتالتىالثورة، واألحزاب

بحكمكانمستقًال، وإنالرجلكانالشرعية"، بلإطارعنخارجة "السلطةتعدهاالذىالسياسية
شتانولكن. العربيةبالقوميةيتزعزعالإيمانًاالسياسية، مؤمنًاالحركةيسارإلىأقربالفكرىانتمائه

حدودفيهامشاركتهتتجاوزالهامشهاعلىعاشالسياسية، ومنالحركةفىفعالدورلهكانمنبين
".الصامتةاألغلبية "إلىينتمونممنالمواطنينمنلغيرهمتاحًاكانما

االجتماعىالتحولقصهتروىتجربتهأنأكدواما، وكثيرًاالمبرراتبتلكيقنعوالمالصحابولكن
القطاعتجربةبداياتعلىكاشفةأضواءتلقىكما-تقديرأقلعلى-الماضىالقرننصففىمصرفى
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آثارهاأقدامه، وتركتحياتهطريقبهاعبرتالذىالنقاطوهى. األهلى، والجامعة، والعملالعام
أمريعينهمممنالجديدللجيلفائدةمنيخلوالالمنعطفاتتلكعندتجاربمنعاناهماوأن. عليها

وسلبياتها، ومصاعببإيجابياتهاالجامعيةيوليو، والحياةثورةيدعلىمصرشهدتهاالتىالتحوالت
لهذاالخيرينشدونمنينفعقدماالتجاربتلكفىالصحابورأى. ومعوقاتهمصرفىاألهلىالعمل
منبشيءلهمحكاياتهيروىالشيخصديقهمأنوخاصة. بهالنهوضأمريعنيهم، ومنالوطن

الزمنجوإلى-القارئثمومن-المستمعينقلأنمتميزًا، يستطيع" حكاًء "فيهيرونجعلهمالتفصيل
ظروفمنأدركهمايدركوالمأجيالأبناءعلىالرجليضن، فلماذاحكايتهحولهتدورالذى

؟.زمانهفىالمصريةللحياةرؤيتهعلىبالوقوفوتجارب

،حياتهمنوالستينالخامسأغسطسشهرمنالفريدةاألمسيةتلكفىكلهذلكالشيخاستعرض
واقتناعًاأصدقائهلرجاءالحياة، تلبيةطريقعلىأقدامهآثارالورقعلىيحددأنعلىرأيهواستقر
يدلهميكنلممجتمعها، لظروفوطنها، وتطوربتاريخوعيهاغابأجيالنحولواجب، وأداًءبرأيهم

إلىبالراحة، وأوىالشيخأحسعندئذ. الشبابأمامبهيلتزمواجباحياتهقصةولتكن. صنعهافى
النصففىمصرلتحوالتنتاجًاكانمواطن، حكايةحكايتهيروىأنعلىالعزمعقد، وقدفراشه
عاشمصرىحكاية. وأمتهلوطنهنافعًايكونأن-الجهدوسعهما-، وحاولالعشرينالقرنمنالثانى

صنائعها،منكانيوليو، بللثورة" مراقب "مجرديكنولم. وآالمهاآمالها: العربىوطنهأحداث
.جماهيرهامنوواحدًا

فىمبالغة، دونلهعيانشاهد، وكانوعاشه، ، وسمعهرآهبماإاليتقيدالحكايتهيروىإذوهو
.وقعهاكانداللتها، ومهماكانتمهماالكلمةبأمانةمنه، التزامًاتزييف، أوتزيين، أوالوصف
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ببورسعيد،الحديدالسكةعمالمساكنأحدفى1939أغسطسمنوالعشرينالرابعفىصاحبناولد
الشمالىطرفهاعنداإلسماعيليةترعةالحديدىالخطعندهيعبرالذىالرسوةكوبرىمنبالقربوتقع
البريطانيةالقواتمعسكريقعالمساكنتلكمنالشرقسعيد، والىبورمحطةمدخلإلىالطريقفى

مترالكيلوعنيزيدطولهاواسعةمساحةالحديدالسكةعمالمساكنوبينبينهببورسعيد، وتفصل
العسكرية،الحركاتبعضعلىللتدريبساحةتستخدم، كانتذلكمنالنصفنحووعرضها
.البريطانىاالحتالللجنودالرياضةولممارسة

استطاعماكلالسويس"، هوقناةبقاعدة "عرفالقناة، فيمامنطقةفىالبريطانىالوجودهذاكان
مصرحصلتمنذاإلنجليزمعالمتتابعةحلقاتهادارتمضنيةمفاوضاتبعدتحقيقهالمصريونالساسة
سيادة،ذاتمستقلةدولةبمصراعترفالذى، 1922فبراير28تصريحفىاسمىاستقاللعلى
بينتدورمفاوضاتموضوعلتكون، والسودانواألقليات، واألجانب، والمواصالتالدفاعأموروأبقى

المطافوانتهى. بشأنهاتسويةإلىللتوصل) البريطانيةالجاللةصاحب (وحكومة) المصريةالحكومة(
عنبالدفاعملزمةبموجبهمصر، أصبحتالبلدينبين) تحالفًا (عقدتالتى1936معاهدةتوقيعإلى

معذلكمثلتفعلبأنبريطانيا، وتعهدتحربوقوعحالةفىأعدائهاضدومساعدتهابريطانيا
لتيسيربالتزاماتهامصروفاءبعدالقناةمنطقةفىالبريطانىالوجوديتركزأنعلىمصر، وُأتفق

البريطانيةالقواتمتطلباتوفقحسابهاعلىمعسكراتإنشاءبالقناة، وهىاإلنجليزتركزسبيل
القواتحركةلتسهيلبمصرالسويسقناةتربططرقشبكةإليها، وإنشاءالبريطانيةالقواتلتنتقل

حتىوعرضهاالبالدطولفىالعسكرىالبريطانىالوجودظلوقد. الطوارئحاالتفىالبريطانية
.1946العامبعدالسويسقناةمنطقةفىتركيزهمفتمالثانيةالعالميةالحربنهاية

العالميةالحربنارأشعلتدوليةأزمةظروففىبالذاتالموقعهذافىصاحبنايولدأنالقدروشاء
الثانية،العالميةالحربوقياممولدهبينالغريبالتوافقبهذايتندركانشابًاأصبحوعندما. الثانية
العالمعلىإشفاقايبدىكانما، وكثيرًااألولىالعالميةالحربوقيام1914أغسطسفىوالدهومولد

من24فىالوحيدبولدهُرزقالثالثة، وعندماالعالميةالحربوقوعفىوإنجابهزواجهيتسببأنمن
حتىشهورسبعةنحوتمض، ولمالعالممصيرعلىقلقهعنسخريةفىيعربظل1966أكتوبر
فال. ومصرالعالمعلىشؤمنذيرحقًاكانتعائلتهأنذلكيعنى، وال1967يونيوهزيمةوقعت
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مزاجيةنفسيةحالةعنيعبر، ولكنهالمفزعالحجمبهذاجللحادثووقوعبرئطفلمولدبينعالقة
.عمرهمناألولىوالعشرينالخمسالسنواتمعاناةتلخص

بالسكةعامًالوالدهكان. عندئذالمصريينمناألعظمالسوادشأنشأنهافقيرةألسرةصاحبناولدفقد
الحديدبالسكةالعاملونفيهكانوقتفى، بالعمالالخاصالوظيفىالسلمدرجاتأدنىيشغلالحديد

عامًالألبيهجدهوكان. العمالمنعريضة، وقاعدةالموظفينمنالعددضئيلةشريحةإلىينقسمون
فى1910عامحوالىالقاهرةإلىمصرصعيدمنبجرجاقريتهمنالحديد، نزحبالسكةأيضا

القريةوترك، فغضبوالدهميراثمننصيبهعلىاستولىاألكبرأخيهأنمجهولة، قيلظلتظروف
فىوالكتابةالقراءةيعرفمنأماممتاحةفيهالعملظروفكانتوقتفىللرزقطلبًاواألسرة

أنالقرية، فاستطاعكتَّابفىالقرآنحفظوأتموالكتابةالقراءةتعلمقدالرجلوكان. الحديدالسكة
هذهنتيجةالمنيا، وكانتمنعائلتهاتنحدرقاهريةمنتزوجالحديد، ثمالسكةفىبالعمليلتحق
عندماالزواجلهذانهايةالجدوضع، ثم1916عاملهوشقيقة1914عامصاحبناوالدمولدالزيجة

أخرى، وتركمرةوتزوجسعيدبورإلى، وُنقلقبلمنقريتهتركالقاهرة، كماالجدة، وتركطلق
منمثلهكانمنيعانيهما) صاحبناوالد (الصبىبدورها، فعانىتزوجتالتىبالقاهرةطليقتهمعولده

ليعولالعملسوقإلىوالنزولالُكتَّابتركإلى، فاضطرالظروفتلكمثليعيشونالذيناألطفال
معاملةسوءمن، فعانىعمرهمنعشرالسادسةبلغعندماببورسعيدوالدهمعللعيش، وانتقلنفسه

العمالفئةضمنبالعمليلحقهأنوالدهاستطاع، حتىاألمزوجمنعاناهممابأكثراألبزوجة
،حياتهفىتحولنقطةكانالذى1936عامإالالعملفىتثبيتهيتم، ولم1933عامحوالىالمؤقتين

.كلهامصرحياةفىتحولنقطةكانكما

"بامبوطى "والدهادمياطية، يعملأصولمنبورسعيديةصاحبنا، فتاةأممنالعامذلكفىتزوجفقد
)الخليلىخانمنتجاتمن (الشرقيةالتذكاراتببيعصاحبهاسعيد، يشتغلبورفىمعروفةمهنةوهى
العمالتبكلوالبحارةللركاببضاعتهالقناة، ويبيعدخولهاعندالسفنبجواريسيرقاربظهرعلى

بوظيفةيعملونممنالفقراءلزيجاتتقليدىمصرىنموذج. لغاتبعدةمعهمالمعروفة، ويتفاهم
.الفقراءطبقهضمنتقعكانتحاًال، وإنأحسناجتماعيةشريحةمنللزواجدائمة، فيسعونحكومية

واحدنمطذاتمساكن، وهىالعمالمساكنمنمسكنعلىالحصولحقصاحبنالوالدالزواجوأتاح
فيهابقاءهلها، ويرتبطإيجارًاالعامليدفع، الوصالة، ومرحاضغرفتينمنمنهاكليتكون

التوسعالحربظروفواقتضت. البيوتتلكمنواحدفىصاحبنامولدوجاء. العملفىباستمراره
محطةفىللعملصاحبناوالد، فُنقلالسويسقناةفىللحلفاءالحربىللمجهودالحديدالسكةخدمةفى

إلىُنقلعندما1943عامحتىالصغيرةأسرتهمعهناك، وظلوالسويساإلسماعيليةبينالعجرود
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السكنمنُحرمالذى، األبيتقاضاهالذىالضئيلبالراتبفيهاالحياةاألسرةتستطعفلمالقاهرة
نصيبهمن، فكانالريفإلىالنقلبطلببالقاهرة، فسارعيعملونمنشأنذلكفىشأنهالمجانى

وظلت). بعدفيماالتحريرمديرية (المناشىخطعلى1944عامالجيزةبمحافظةأوسيمبمحطةالعمل
.قليوبية-طوخإلىوُنقل" بلوكمالحظ "وظيفةإلىاألبُرقىعندما1951عامحتىهناكاألسرة

جدتهمعبالقاهرةعاش1943عامأواخرفمنذ. شديدًاتأثرًاصاحبناأحوالتأثرتالتنقالتهذهومع
منطالقهاأنوخاصة) زوجهامنعاناهمارغم (لهالتركهتجاههابالذنبيحساألبكان. ألبيه

االشتغالمنعيشهاتكسبكانتلها، فقدالوحيدولدهارعايةإلىحاجةفىجعلهاالثانىزوجها
.بشبراتقطنهاكانتالتىالشعبيةالمنطقةسكانمنلجيرانهابالخياطة

كانتألنها) صاحبناأم (زوجتهتكرهكانتابنها، فقدأسرةمعوتعيشالقاهرةتتركأنالجدةرفضت
بصاحبناتحتفظأنعلىالمحدود، وأصرتدخلهربعنجلهالهاوالده)، فخصص (طليقهااختيارمن
علىالتوفيقيةمدرسةمقابلتقعالذىالبدراوىبأرضبشبرامشهوربكَّتابليلتحقمعها) الطفل(

درجفوقمنالثانىالطابقمن) الطفل (صاحبناالجدة، سقوطمعاإلقامةفاتحةوكانت. شبراشارع
باألرضرأسهارتطامصوتوظل. البيتصحنفىرأسهعلىليهوى) سياجبالكانالذى (البيت

.لساعاتيبكىمذعورًانومهمنيهب) الحادثبعد (سنتينلمدة، وظلسنواتعدةأذنيهفىيدوى
ظل" حجابًا "لهبمشتهر، صنعآخرهم، كانالمشايخمنعددعلىبهترددواوجيرانهاالجدةأنويذكر
دفعهيوموذات. مذعورًاالليلمنتصففىبعدهايستيقظيعد، ولمالعاميننحورقبتهفىمعلقًا

عدةمطويةورقةالكيسبداخلليجدالقماشمنغالفه، فمزقالحجابيحتويهمالمعرفةالفضول
الورقة، وادعىبالكتابة، فمزقنصلهُغطىوسيفالطيركهيئةمتفرقة، ورسمحروففيهاطيات
.يدرىأندونمنهسقطالحجابأنلجدته

المروعالحادثعلىترتبماكلهوشديدوذعرهلعحالةفىالليلمنتصففىاالستيقاظيكنولم
منسنواتخمسنحوبعدإالأحدإليهينتبهلماأليسرالفكفىبكسرصاحبناأصيب، فقدنتائجمن

هذهوأورثته. سنتيمترونصفواحدنحوعنيزيدباتساعفمهفتحاستطاعتهعدمعليه، ترتبالحادث
وجهعلىالمراهقةفترةفىشديدةنفسيةمتاعب) قبرهإلىوستصحبهاليومحتىالزمتهالتى (العاهة
الطعامتناولهسببعنالسؤالفضولهميثيرالحتىعنهغرباءأمامطعامًايتناولالفكان. التحديد
مطعميدخلمنآخريكونأنعلىيحرصالعاهةهذهجعلتهبل. المألوفعنغريبةبطريقه

بالتهاميسرعالمائدة، عندئذعلىحولهمنينصرفحتىوجبتهتناولفىاالبتدائية، ويتلكأالمدرسة
بعدالخميسيوميزورهمكانالذينوأخوتهأسرتهعنبعيدًاالعاهة، وحياتهتلكوأورثته. الطعام
فىشديداالنطواء، وحذرإلىالميلالجمعة، أورثتهمساءعندهممن، ويعودالدراسىاليومانتهاء
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هذهأعراضمنالكثيروصاحبته. صديقايتخذهمناختيارفىشديد، وحرصأقرانهمعاالختالط
فىالشديدالحرصإالمنهايبقمنها، فلم-تدريجيًا-يتخلصبالجامعة، فبدأالتحاقهحتىالنفسيةالحالة
.األصدقاءانتقاء
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لشارعامتدادايعدالذى، الرافعىشارعنهايةفىتقعكانتالتى، هرميسبعزبةتقيمالجدةكانت
مدخلسورعندوقعتالتىهرميسعزبهتكنولم. بشبراالبوالقيةالترعةشارعمنالمتفرع، الجيوشى

التخطيطحيثمنللتنظيمخاضعةسكنيةمنطقةكانتبلزراعيةمنطقةمصرمحطةإلىالحديدىالخط
الثالثةيتجاوزالفيهاالمبانىارتفاعوكان. دروبمنهاوتتفرعحوارىمنهتتفرعرئيسىشارعإلى

ضخمة" عمومىحنفية "هناكفكانت، الصحىوالصرفالمياهمنخلوهافىمعظمهاتشترك، طوابق
واحدمليمبتحصيليقومالذىالعاملفيهيجلس" كشك "بجوارها) اآلن (اإلطفاءبصنبورتكونماأشبه
منبقىماكلكانالعلهما، سقاءانالمنطقةخدمةيتولىوكان. مياهصفائحأربعأوماءقربةكلعلى

أمريدبرواأنعليهمفكان، السقااستئجارباستطاعتهميكنلممنأما. المنطقةتلكفىقديمةحرفة
خزانبيتلكلوكان. شهريًاقروشخمسةالجدةمنيتقاضىالسقاوكان. بأنفسهمالماءعلىالحصول

الخزانمحتوياتلنقلكسحعربةالسكاناستأجرامتألإذاحتىالصرففيهيتجمعاألرضتحتخاص
بلمباتتنارالبيوتفكانت، العزبةسكانيعرفهالمجهوًالاختراعًافظلتالكهرباءأما. بسيطأجرلقاء
.عادةالسرادقينصبحيثالرئيسىالشارع" الكلوبات "أضاءتمأتمأوعرسهناككانفإذا". الجاز"

مدخراتهمحولواالذينالحرفأصحابمنالسكنىالمربعهذامنهايتكونالتىالبيوتمالككان
ببعضهماالمتصلتينالمتجاورتينالغرفتينأوالواحدةبالغرفةتؤجر، متواضعةعقاراتإلىالبسيطة
كلفىيقعالذىالمرحاضوكذلك، للسكانمشاعًافكانت، الغرفتلكعليهاتقعالتىالصالةأما، البعض
فىيستحمونفالجميع، البائسالحىسكانعندمجهولفاختراعالحمامأما. المبنىطوابقمنطابق

أفضلالمالكيكنفلم، والفقرالسكنفىلمالكهاشركاءالبيوتتلكسكانوكان. غرفهمداخل" الطشت"
،البريطانىللجيشالتابعةالصيانةبورشأوالمصانعبأحديشتغلكانمنمنهم، مستأجريهممنحاًال

أولئكفقدوعندما. دخلهمنليزيدالسكنلطالبغرفهبعضيؤجر، وأهلهيأويهبيتًايبنىأنواستطاع
،الحربزمنازدهرتالتىالمصانعبعضإغالقعنالناجمةالبطالةبسببالحرببعدأعمالهم
يحصلونهماسوىللرزقمصدرالتعساءألولئكيعدلم، البريطانىالجيشصيانةورشعمالوتسريح

.الظروفبنفسيمرونممنإيجارمن

فيهايختلطوالتى، والمستأجرينالمالكبينتقعكانتالتىالمشاجراتحوادثيذكرصاحبناوالزال
لمالغدذلكولكن، الغدبهيأتىلماانتظارًابالصبربالتذرعالسكنمنبالطردوالتهديد، بالعتابالسباب
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تلكأنليقينه، اإليجارمنجانبًاللمالكليسدداالستدانةإلىالمستأجرفيضطر. األملمنالكثيرمعهيحمل
.الخانقةاألزمةتلكفىالمالكعائلةرمقلسدضروريةالمعدودةالقروش

وسكانبل، الواحدالبيتسكانبيناالجتماعيةالروابطمننوعًاتقيمالبيوتتلكفىالحياةوكانت
ينقلهاكما، لبيتبيتمناألخبارالنسوةتنقل، البعضبعضهمحياةتفاصيليعرفونفهم، والحىالحارة
دورولعب، العزبةطرفعلىدكانًاوافتتح، يمنىأصلمنانحدرالذىالعظيمعبداألسطىالحىحالق
فالنزوجةغضبتلماذاويعرف، جيرانهمعتشاجرعمنالمعلوماتيجمعفهوالمنطقةأنباءوكالة

ومنخطبتمنإلىإضافة"، التشرد "بتهمةالحبسفىباتومن، العملعنتعطلومن، ألهلهاوعادت
ذلكغيرإلى، فجرًاإالتعودفالالظالمأستارتحتليًالالحىمنتخرجومن، مرضومن، قرانهاُعقد
بعضعنمنهمليستفسرمحلهأمامالمارةيستوقفكانبل، زبائنهمنبجمعهايكتفلمأخبارمن

.عنهغابتالتىالتفاصيل

منوفرارًا، للرزقطلبًاالقاهرةإلىنزحواالذينالريفأهلمنمعظمهمفىهرميسعزبةسكانوكان
فىالريادةدورلعبمنهناكيكونأنوالبد، المنياقرىمنمعظمهمجاء. والشقاءالبؤسإلىالفقر

ولعل. المكانهذافىالمنياويونفتجمع، وقريتهجلدتهأبناءبهاوجودهواجتذب، للسكنىالمكاناختيار
.1963عاموفاتهاحتىهناكاإلقامةاختيارهاوراءكانتالمنياويةصاحبناجدةأصول

كانبينما، البيوتبعضفىوالمسيحيةاإلسالمبينمتساويًاتوزيعًاموزعينالعزبةسكانوكان
المكانهذافىالفقراءالمنياوييناألقباطتجمعولعل. البيوتتلكمناآلخرالبعضفىأقليةالمسلمون

مرتعًاالكنيسةفناءوكان. الجيوشىشارعنهايةفىتقعالتىجرجسمارىكنيسةمنقربهإلىيعود
فناءفىاللعبأترابهفيهاشاركالتىاأليامتلكصاحبنافيذكر، واألقباطالمسلمينمنالعزبةألطفال
التىجدتهجارة، جرجسأم" عمته "ويذكر. القمص" أبونا "يدمنالقربانلقمةمعهموتناول، الكنيسة

بلغحتىصاحبناوظل"، أخويايا "ألمهزيارتهعندصاحبناوالدتخاطبوكانت"، أمىيا "تناديهاكانت
كانجرجسأبىأنوخاصة، لجدتهوابنةلوالدهشقيقةجرجسأم" عمته "أنيعتقد، عمرهمنالثامنة
،الزوجتعنفالجدةكانتجرجسآباءبينتفاهمسوءيحدثكانوعندما"، حماتىيا "الجدةينادى

.رأسهاويقبلفيسترضيها

طبقمنمعًايأكلونواحدةأسرةوكأنهممعًاسكانهاعاش"، الصغرىمصر "هرميسعزبةكانتلذلك
عائقًاالعديدةاألقباطصيامأيامتكنولم. والحلوىالطعامأطباقيتبادلونكانواالشديدفقرهمفرغم، واحد
ال، للصيامالقبطىبالمفهومالعاممعظمصائمونوأقباطمسلمينالجميعكانبل، العادةهذهاستمرارأمام

إرضاعيتبادلنوالقبطياتالمسلماتالنسوةوكانت. واألعيادالمواسمفىإالاللحوم" طباليهم "تعرف
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إلىالسفرإلىاألمهاتإحدىاضطرتإذاالبعضبعضهنأطفالورعايةبل، البعضبعضهنأطفال
والتعازى، األفراحفىالتهانىوتقديم، المرضىعيادةواجبيفوتهالوالجميع. طارئألمرفجأةقريتها

.األتراحفى

علىالبيوتتلكوقعت، هرميسعزبةلسكانالخاصالمجتمعهذاعنبمنأىعاشتفقطبيوتثالثة
،باسمهالشارعُسمىالذىالشرعىالقاضىالرافعىالشيخبيتأحدهاالرافعىبشارعالعزبةأطراف

يعيشونفهم، شيئاعنهمالحىسكانيعرفال، وأبنائهعائلتهلسكنىخصصطابقينمنبيتهوكان
سكانمقصدكانتزاويةمنزلهبجوارالرافعىالشيخوأقام. الفقيرةالجيرةتلكأهلعنتمامًابمعزل
الشيخدروسإلىواالستماع، الزاويةبتلكالصلواتأداءعلىيحرصصاحبناوكان، الصالةألداءالحى

علىالشيخيوزعهتمرعلىفيفطر، المغربآذانُيرفعحتىرمضانفىالعصرصالةبعدالرافعى
.اإلفطارطعاملتناولالبيتإلىيعودثمالمغربصالةويؤدى، المصلين

صاحبه، واحداطابقاعنهويعلو، الرافعىالشيخبيتويجاورالشامىخالدأبوبيتفكانالثانىالبيتأما
أسفلنسبيًاواسعمحللهوكان، وألبنائهلهالبيتوشيد، الثالثينياتفىمصرإلىنزحفلسطينىبقال

الشكك "عبارةالمحلبابعلىيضع، هرميسعزبةسكانذلكفىبماالمنطقةلسكانالبقالةيبيعالبيت
،الجيرةتلكأهلعنتمامابمعزلتعيشاألسرةهذهوكانت". اللهعلىوالرزقمرفوعوالزعلممنوع

اصطيادفىالفائقةمهارتهرغمالحالقاليمنىالعظيمعبداألسطىحتى، عنهمشيئًاأحديعرففال
الترعةبشارعأكبرمحًالافتتحالشامىخالدأبىأنأخبارمنإليهالتوصلاستطاعماكل، المعلومات
.البوالقية

الزجاجفنان، عمرمحمدالمعلمبيتهو، الشامىبيتقبالةويقع، واحدطابقمنفكانالثالثالبيتأما
بيتهكان. عندهالموهبةوصقلتها، أظفارهنعومةمنذوتعلمها، الرابعجدهعنالمهنةورثالذىالمعشق
مصغرةنماذجفيهيعدخاص" أتيلييه "إلىالرجلَحوَّلها، اللبالبمنسقيفةسطحهتظلالذىالوحيد
بيتيرتادصاحبناوكان.  عمارتهاإليهُأسندتالتىوالقصوروالكنائسالمساجدوقبابوأبوابلنوافذ
أطفاالالزوجانيرزقولم، المعلمزوجةدولتالستصديقةكانتالتىجدتهصحبةعمرمحمدالمعلم
كانت. ألختهاالبنتينوتركت، تزوجتثم"، شبابهاعز "فىترملتالتىزوجتهشقيقةابنتىالمعلمفتبنى

"أبى "المعلمتناديانوكانتا". خديجة "فكانتالصغرىأما، بعامينصاحبناتكبرالتى" رشيدة "أكبرهما
".خالتى "األصليةوأمهما" أمى "دولتوخالتهما

والكهرباءبالماءمزودةفكانت، العصرإلىواالنتماء، العمارةحسنفىالثالثةالبيوتتلكواشتركت
عزبةدخولورغم. الرافعىبشارعالخدماتتلكوصلتهانقطةآخرعندلوقوعهاالصحىوالصرف
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لمدالالزمالمالتوفيرعنيعجزونجعلهممساكنهامالكفقرأنإالالحضرى" التنظيم "نطاقهرميس
تفصلالتىالتخومإلىبالنظرةتكونماأشبهالثالثةالبيوتإلىالنظرةفظلت، بيوتهمإلىالخدماتتلك

.الحضرىمجالهاعنالعزبة

عامحتىهرميسبعزبةعاشفقدصاحبناتكوينفىاألثرأبلغ، البائسةالفقيرةالشعبيةالبيئةلهذهكان
فىرسوبهبسببالثانويةطوخمدرسةإلىالثانويةشبرامدرسةمنينقلهأنوالدهقررعندما1954
منيختفىالعزبةأرباعثالثةوشهد، بالجامعةالتحقعندما1958 -1957عامإليهاوعاد، األولىالفرقة

ُنزعتعندما1961عامذلككان. الحديدللسكةالمجاورحلمىأحمدطريقلشقالطريقليفسحالوجود
مستديمةعاهةأورثهالذىالبيتبينهامن، باألرضتسويهاالهدممعاولوبدأتالفقيرةالبيوتتلكملكية
الجدةإليهانتقلتثالثوبيت)، الحادثبعد (الجدةإليهانتقلتالذىوالبيت، الثانىالطابقمنسقطعندما
طويتالتيالثالثةالبيوتهذه. حديثاالمتزوجولدهلسكنىغرفتهاعلىالحصولفىصاحبهرغببعدما
.صاحبناوصباطفولةشهدتحلمىأحمدطريق) أسفلت (تحت

علىوالحصول، األزهرفىبالدراسةواألبالجدحلمفقد، وأبوهجدهحصَّلهالذىالتعليمهوالُكتَّابكان
لمالتى (بالمدارسالدراسةرسومتقعدهمالذينللفقراءالمتاحةالتعليميةالمؤسسةكانفاألزهر". العالمية"

دونحالتقدالعائليةواألبالجدظروفكانتوإذا. بالمدارسااللتحاقعن) الوسطىللطبقةإالتتوفر
منلعالموالدًايصبحأنفىأملهليحققصاحبناعلىأملهاألبعلقفقد، التعليمفىآمالهمنهماأىتحقيق
.األزهرعلماء

األرضىبالدورشقةفىيقع" األوليةالجديدةالفتوحمدرسة "اسميحملبكتَّابالرابعةابنالطفلالتحق
التوفيقيةمدرسةأمامشبراشارعمنالمتفرعشيكوالنىشارعظهيرفىتقعالتىالبدراوىبأرض
منمكونةالشقةوكانت)، الثورةبعد" المستشفى "ثم، كتشنرمستشفىالشارعاسمأصبحوقد (الثانوية

تولت، الُكتَّابصاحبأرملةوهى، الغرفبإحدى) جاللأم (المدرسةصاحبةتقيم، وصالةحجرتين
المحدودًادينيًاتعليمًاحصلواالذينالقرآنقراءمنالفقهاءمنباثنينواستعانت، زوجهارحيلبعدإدارته
واآلخر، مبصرنصفأوكفيفنصفالسعودأبومحمدالشيخأحدهماكان، األزهرمستوىإلىيرقى
األولمهمةوكانت. الحسابومبادئوالكتابةالقراءةالصبيةتعليماألخيرمهمةكانت. حسانمحمدالشيخ
سوىتعرفتكنفلم، أميتهارغم، الجددللتالميذاألبجديةتعليمتتولىفكانتجاللأمأما، القرآنتحفيظ

.األبجدية

واستعاذالشيخففزع" رؤوف: "فقال، اسمهعنالشيخسألهعندما، بالُكتَّاباألوليومهصاحبناويذكر
فعبداسمكأما ...اللههوالرؤوف: "لهقالثم، النخلجريدمنبقطعةليضربهيدهيفتحأنوأمره، بالله
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الطفلجعلت، منفرةالبدايةكانت" الرؤوفعبد: "البكاءخنقهبصوتالطفلفرد" إيهاسمك... الرؤوف
.الُكتَّابيكره

قضاهاالتىالثالثالسنواتفىوالحساباإلمالءوقواعدوالكتابةالقراءةتعلمفىصعوبةيجدلم
يرددونالشيخأماميجلسونالتالميذكان. الحكيمالذكرآىحفظفىبالغةصعوبةوجدولكنه، بالُكتَّاب
افترشوقدالتالميذأماميجلسالشيخ، التالىاليومفى" التسميع "ويتمحفظهاعليهمالتىاآلياتوراءه
الذىالتلميذعلىاتفقكيفماتهوى، النخلجريدمنُقدتالتىعصاهالشيخيدوفى، الحصيرالجميع
علىفيجلس؛ مدهتمالخطأكررفإذا، كتفهأورأسهعلىالعصاتهوىوقد، اآليات"  تسميع"فىيخطئ

وأثقلسنًاأكبرآخرتلميذويجلس، الدكةعلىرجليهمادًاالحائطإلىظهرهُمسندًالذلكخاصة" دكة"
.يدميهماحتىبجريدتهالقدمينعلىالشيخوينهال، يدهويكتفالمعاقبركبتىعلىوزنا

أما، اآلياتبينلخلطهلهعقابامنهمااثنتانكانت، مراتأربعالمريرةالتجربةبهذهصاحبنامر
فعد، يحفظمامعنىفهمإذاإالالحفظيستطيعالانهللشيخوقالتجرأألنه، أشدعقابهمافكان، األخريان

يستطعلمسنواتثالثمرورالنتيجةوكانت. العذابسوءالطفلوسام" اللهكالمفىجداًال "ذلكالشيخ
.الكريمالقرآنمن" األخيرالعشر "حفظسوىخاللهما

يراهعندماأسبوعكليقرعهوالدهكانبل، الشيخيدعلىعذابمنالطفللقيهماعلىاألمريقتصرولم
جدتهوكانت، األزهرلدخولهتمهيدًاواستظهارهالقرآنحفظإلىالطريقفىالمأمولالتقدميحققال

،ولنفسهبل، وألهلهللشيخبالكراهيةالطفلفأحس"، جملراكبةاللىاألملخيبة "قصهلجيرانهاتروى
.أقرانهعنبعيدًاواالنزواء، االنطواءإلىوميًالباالغترابإحساساذلكوزاده

مرهففنانًاوكان، أبناءُيرزقلمطيبًارجًالزيدأبومحمديدعىوصديقالعملفىزميللألبكان
رغبتهعنلصديقهعبر، ولدهفىاألملبخيبةذرعًااألبضاقوعندما. العودعلىالعزفيجيدالحس

األمرذلكفهال. للتعليميصلحالكانطالما" تنفعهصنعة "يتعلمعساهالورشإحدىإلىبولدهيدفعأنفى
األبفقبل، الطفلنظروجهةلسماعفرصةويعطيهبالصبريتذرعأنمنهوطلبزيدأبومحمدصديقه
.مضضعلى

لهقدماهالذىالكعكتناولرفضالذىصاحبناوأمامهما، نعيمةزوجتهجانبهوإلى، زيدأبومحمدجلس
حضورفىالطعامتناولعدمعقدةفيهتحكمتفقد، واآلخرالحينبينيبتلعهالذىاللعابسيلرغم

يجأرالُكتَّابشيخجعلتالتىاألسبابعنالطفلسألثمقليالالعودعلىزيدأبوعمه" دندن"و، اآلخرين
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يحسوأن، يحفظهمامعنىيفهمأنيريدبأنهفأجابه، القرآنحفظفىتقدمًايحققلمولماذا، بالشكوىمنه
.اآلياتمعنىبشرحالشيخطالبكلمافُيضرب، الحميرمعاملةوليسالبشرمعاملةُيعاملبأنه

أخيرةفرصةولدهيعطىوأن، األزهرحكايةعنالنظريصرفبأنصاحبناوالدزيدأبومحمدنصح
فإذا، االبتدائيةالمدارسبإحدىالقبولالمتحانالتقدمفرصةلهفيتيح، الورشإحدىإلىبهيزجأنقبل
مستقبلهمساريحددأنالوالدحقمنكانيوفقلموإذا، العامالتعليمفىطريقهشق، االمتحانفىنجح
بشارعتقعالتىاالبتدائيةالسلحدارحنيفةالسيدةلمدرسةابنهأوراقوقدم، النصيحةالوالدقبل. شاءكيفما

شبرامدرسةوليس، المدرسةلهذهاختيارهوجاء. شبراشارعبأولالشرعيةالمحكمةأمامزنانيرى
وقفالسلحدارحنيفةالسيدةلمدرسةأن، الجدةمعيقيمحيثهرميسعزبةمنموقعًااألقرباالبتدائية

االختيارفكان، المسلمينفقراءأبناءلتعليمالوقفصاحبةخصصتهاالتىالمدرسةعلىلإلنفاقخاص
.الدراسةرسوملثلثىبالمدرسةالخاصالوقفتحملميزةمنالمدرسةهذهتوفرهبمامرتبطا

عندالنتيجةالستطالعوالدهبرفقةالمدرسةإلىوذهب، اإلمالء، الحسابفىالقبولامتحانصاحبناأدى
إالنهائيًايعدالالقبولولكن، بالمدرسةُقبلوانه، نصيبهمنكانالنجاحأنمنهفعلم، المدرسةسكرتير

الكاشفبكمحمدالعزةصاحبحضرة "إلىموجهًا" البكوات "أحدمنتوصية" كارت "أحضرإذا
بابإلىالطريقطوال -غضبهجاميصب، يائسا، مكتئبًاالمدرسةمنالوالدخرج". المدرسةناظر

...زيدأبوعمككالمآخرةأدى: "قائًالالمسكينولدهعلى- أوسيمإلىالقطاررحلهوطوال، الحديد
)بك (كارتلكأجيبتقوللىتقدر... للخيبةإيهتقوللكن... توبنامنده... الُكتَّابماله. آدمبنىفاكرك
".فقرىدمتماصنعةتتعلمورشةأبعتكأو... واحدةسنةفىالقرآنوتحفظالُكتَّابترجعالزم؟! إزاى

الذىالسابعةابنالحائرالبائسالطفلفؤادتدمىسهامًاكانتبسياقهاتتصلأخرىوتقاسيم، الجملهذه
"الفرز "بعمليةمرهونًااالجتماعىلوضعهالمناسبةبالمدرسةالتحاقهوبقى، القبولامتحانفىنجح

صاحبناكان.  ذلكوبينبينهمتحولأو، الطبقيةحدودهمتجاوزالعمالألبناءتتيحقدالتىاالجتماعى
وعندما. مآقيهفىتحتبسالدموعجعلوالدهمنبالظلمعميقإحساسينتابه، الوقتطوالالرأسمطأطأ
معهأجلسه. للركابالسفرتذاكرصرفالوالدواجبمنكان، أوسيممحطةإلىوالدهصحبةوصل

.للجمهورالتذاكريبيعوهو، الذكرسالفالسياقعنيخرجالبمابتوبيخهيتسلىوراح، التذاكربمكتب
القريبةسقيلقريةعمدةالشيخكان، بالترحاباألباستقبله، الطلعةمهيبمعممشيخفجأةالمكتبودخل

حضرةفىالتوبيخمعزوفةإلىاألبوعاد". اآلنالتحريرمديرية "المناشىخطعلىأوسيممحطةمن
بحسناألبنصح، المشكلةيحلبكمنتوصية" كارت "أنعلموعندما، السببعنالرجلفسألهالعمدة
العزبةصاحبالبكلمقابلةطريقهفىالعمدةكان. المدرسةناظرواسمالولداسمعنوسأل، ولدهمعاملة
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حامًالنفسهاليوممساءعاد، كاملةالقصةمنهسمععندماصاحبنالوالدذلكيذكرلمأنهورغم، قريتهفى
منذالزمهالذىالنحسوبدأ، السلحدارحنيفةالسيدةفىتلميذانفسهصاحبناوجدوبذلك. التوصيةكارت
الذكرياتمصافإلىالتالميذتعذيبفىوساديته، الشيخوقسوةالُكتَّابوتحول، ينقشععمرهمنالرابعة

.الحزينة

،وعىفمنذ، النفسيةلعقدهنهايةيضعلمذلكفإن، حياتهمنالمنعطفهذاعندفارقهقدالنحسكانوإذا
علىقلبهايحرق "أناللهسائلةأمهعلىبالدعاء) عليهاتحرصالتى (صلواتهاتختتمجدتهيسمعكان

ولم، الشارعإلىالمساحةمحدودةالغرفةمنالخروجمنتمنعه، شديدبجفاءتعاملهوكانت" أوالدها
كلالبيتإلىيعودالفكان، بالمدرسةالتحاقهبعدإالاللعبحريةمنأترابهبهيتمتعبمايتمتعأنيستطع

المالكمةتدريباتعلىللفرجةالثانويةالتوفيقيةبمالعبالعودةأثناءيتوقف، الغروبقبيلإاليوم
.مارجرجسكنيسةفناءفىيتوقفثم، والجمبازوالمصارعة

إالترتاحفال، شخصهفىأمهمنانتقامًاإرهاقهسوىلهاتفسيرالبأمورتكلفهأنعلىالجدةوحرصت
مليماتبخمسةهناكمنليشترىوإيابًاذهابًاساعتينفىالمسافةليقطعالسيرجمنيةحقولإلىأرسلتهإذا

،المضنيةالرحلةتلكمنعادإذاحتى)، البيعةفوق (والجرجيرالفجلعلىويحصلوالطماطمالملوخية
الخبزلشراءاحتاجتوإذا". كعبفركة "مجردهومشوارفىتأخرألنهاللعناتأمهوعلىعليهصبت
أنترىوكانت. الحىبقالعندالخبزتوفربرغموإيابًاذهابًاساعةمسيرةعلىيقعمخبزإلىأرسلته
وتتناول، الفهمعلىقدرتهعلىيؤثرالنومقبلالعشاءوتناولصغيرألنهتنفعهوالمضرةالعشاءوجبة

لحمًاطبختوإذا. العشاءمصطلحقاموسهمنفحذف، ذلكعلىَتَعوَّدحتىيرقبهاوهوالعشاءوحدها
أنهامنهظنًااللحممنقطعة- سرًا –وأكلتجرأوعندما)، لهاوصفهوالحكيممريضةألنها (وحدهاأكلته
)مفجوع (ألنهوأمهولعنته، السرقةفاكتشفت) الجردمحضر (معهاتحملأنهااتضح، األمرتكتشفلن

أيامسوىلهمكانفالاإلفطارأما. موقدةنارًافَيصلى، السارقجزاءاللهمنينالأنوتوعدته، مثلها
السبتأيامساخنةوجبةتقدمالمدرسةألنإليهحاجةهناكتعدفلمبالمدرسةااللتحاقبعدأما، الُكتَّاب
قدرتهعلىيؤثراإلفطاروجبةوتناول، والخميساالثنينيومىجافةووجبة، واألربعاءوالثالثاءواألحد

أندون، يوميًاساعةلمدةاألقدامعلىسيرًاالصباحفىالمدرسةإلىيذهبأنعليهفكان. التحصيلعلى
.السابقاليومظهرمنذطعامًايتناول

واحدمليممناليومىمصروفهوالدهرفعفقد، اإلفطارمنالحرمانعنعوضهخطيرًاتطورًاأنغير
بإعطائهملَزمةالجدةوكانت، بالمدرسةالتحقعندماواحدةدفعةمليماتخمسةإلى) الُكتَّابأيام(

علىيصرفكان، اليومىمصروفهقيمةويحددالشهرمصروفأمامهيعطيهاوالدهألنيوميًاالمصروف
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"البعكوكة "مجلةبهاويشترى، أحيانًاسندوتشبهايشترى، يوميًامليماتالخمسةعلىالحصول
خمسةلهفيدفع، بالتقسيطالصحفبائعمنيشتريهاكان" سندباد "مجلةوجوداكتشفوعندما، أسبوعيًا
شكا. واحديوممصروفإاللهيتبقلموبذلك"، البعكوكة "يشترىوظل، متتاليةأيامأربعةلمدةمليمات

أنعلىوحرصت، لشكواهتستمعوهىفبكت، األسبوعنهايةفىألسرتهزيارتهعنديومًاألمهحاله
لشراءاليومىبالمصروفويحتفظ، المحببةمجالتهيشترىحتىأسبوعيًاقروشثالثة) سرًا (تعطيه

أجادالتى" السيدسى "شخصيةالبيتفىيتقمصكانالذىلألبالشكوىتنقللمولكنهاسندوتش
رسبعندماإالالمعاملةسوءمنولدهالهيتعرضبماالبوحعلىتجرؤولم. محفوظنجيبتصويرها
،عشرالثامنةيبلغحتىبعملفيلحقه، الحدهذاعندتعليمهإنهاءفىاألبوفكر، الثانويةاألولىبالفرقة

وحكت، دومًاالمطيعةالصبورةاألمغضبفانفجر، كتابيةبوظيفةالحديدبالسكةلتعيينهيسعىعندئذ
ماحقيقةتمامًايجهلكانالذىاألبجانبمنطويلالستجوابالولدوتعرض، ابنهيعانيهماكللألب

صاحبنافأحس)، هناكيعملكانحيث (الثانويةطوخمدرسةإلىنقلهقررذلكضوءوعلى، لولدهيجرى
،حياتهمنجديدةصفحةبذلكوُفتحت، بينهمواندمجاخوتهعلىوتَعرَّف، األسريةالحياةبدفءمرةألول
،هرميسبعزبةحياتهطوالالزمهالذىباالضطهادالشعورفتالشى، النفسىتكوينهفىأثرهالهاكان

لمولكنه. الصحيةأحوالهتحسنتكما، كثيرًاالدراسىأداءهوتحسن، االنطواءمنتدريجيًاوتخلص
علىويحرص، أبيهألوامرتنفيذًاأسبوعكلمرةلزيارتهااضطرارهرغمللجدةكراهيتهمنيتخلص
زيادةمنأصابهماعليهوتنعى، أمهنقائصفىالمعتادةمعزوفتهاُتسِمعهبعدمااليومنفسفىالعودة
بإذن (الدراسةفىوخيبتهمخه) تخن (إلىذلكفيؤدى، الطعامله) تحشر (أمهأنعلىيدلمماالوزن
) !!أحدواحد

يقضىانوالدهمنهطلبوعندما. روتينيةقصيرةالزيارةكانتطالما، الهراءلهذاباًاليلقىالفتىيعدلم
برغبتهذلكبررولكنه، أبيهطلبرفضعلى- مرةألول –جرؤ، هرميسبعزبةجدتهمعالصيفإجازة

قاسيةنظرةبتسديداألبواكتفى. مبرردون) المنبوذ (معاملةُيعاَملأنهيشعرألنهاخوتهمعالعيشفى
.الحدهذاعنداألمروانتهى. الصمتلزمولكنه، وجههالغضبمالمحكستوقد، نحوه
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مانحوعلىاألميريةاالبتدائيةالسلحدارحنيفةالسيدةبمدرسةالتحاقهبالمدارسصاحبناعهدأولكان
،الغريبالمختلطبتكوينهاشبراعلىالتعرففرصةالمدرسةعلىاليومىترددهله، وأتاحذكرهسبق

كوكبارتيادبمثابةالمدرسةإلىالبيتمناالنتقالكان، بلهرميسعزبةفىالمحدودبعالمهمقارنة
شارعبأولزنانيرىشارعفىتقعالمدرسةكانت. هرميسعزبةبيئةعنتمامًاتختلفبيئةمنآخر
سيرًاالمدرسةإلىالبيتمنالمسافةيقطعأنالجديدالتلميذعلىوكان. العتيدالنفقناحيةمنشبرا
السابعةفىالمدرسةإلىيصلحتىصباحًاالسادسةفىالبيتالساعة، فيغادرنحوفىاألقدامعلى

بطابورالدراسىاليومببدايةمؤذنًاالجرسيدقحتىأقرانهمعالمدرسةفناءفىاللعببفرصةليحظى
طرفهمنكتشنرمستشفىشارعالمدرسةإلىالبيتمنتلكالطويلةمسيرتهفىيقطعوكان. الصباح
يصلحتىشبراشارعفىجنوبًايتجهشبرا، ثمشارعفىغربًامصبهإلىالحديدالسكةعندالشرقى

.المدرسةإلى

شارعوكذلكالترامخطحيثالرئيسىشبراشارعكلها، فكانمصرواقعتعكسعندئذوشبرا
علىالواقعةالعماراتفىاألجانبإقامةالبوالقية، مقرالترعةشارعمنكتشنر، وجانبًامستشفى
.الكبرىالمحالتوباعةالعمالومنالصغيرةالمتوسطةالطبقةمنجميعًا، وهمالشوارعهذهجانبى

حجملتناقصتقريبًا)، نظرًا (األرمنيليهمشبراسكانمناألجانببيناألغلبيةيمثلوناليونانيونكان
السياراتميكانيكامهنفىملموسوجودلهمبقىالثانية، وإنالعالميةالحربأثناءاإليطاليةالجالية

منهم، فكانالحرفوبعضالفنيةوالمهنبالتجارةيشتغلوناألرمنوكان. األثاثوالكهرباء، ونجارة
.الحرفأربابمنوغيرهمواإلسكافىوالساعاتىالترزى

شارعالعربية، ويكتسىإليهاُتجمعكانتماالفرنسية، وقليًالباللغةالفتاتتحملشبرامحالوكانت
المجيد، فتضعالميالدبعيداحتفاًالالشارعجانبىعلىالمحالتتقيمهاالتىالزيناتمنحلةشبرا

غالبًاالفرنسيةباللغة" سعيدميالدعيد" "سعيدعام "، وعباراتنويللباباكبيرةأوصغيرةتماثيلالمحال
كانالتىالقليلةالمحالتفىإالالعربيةإليهاتضافتكنولماألحيانبعضفىواألرمنيةوباليونانية

أعالمها- المناسبةبهذه –أبوابهاعلىترفعالمحالوكانت). األقباطمنمعظمهم (مصريونيملكها
الثالثةوالنجوماألبيضالهالليتوسطهاألخضرالمصريةالمملكةعلم) أحيانًا (جانبهاوإلىالوطنية

.البيضاء
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األربعنحوهناككانتالخنزير، كماللحممخصصةجزارةمحالستةأوخمسةشبرابشارعوكان
فىشبراشارععلى" البوظة "وبيعلصناعةكبيرمحلفىجانبهاإلىالوطنىالوجود، َتَمثلحانات

منكبيرًاحشدًاتجتذب" البوظة "المدرسة، وكانتمدخلعليهيقعالذىالنجاربكعلىشارعمواجهة
علىيجلسحنطور" عربجى "يومذاترأىعندمامكانهفىصاحبناتسمر، وقدالصباحمنذالزبائن

نفسمنمعهالحصانويسقىمنهيشربالبوظة) وعاء" (قرعة "يديه، وبينالشارعرصيفحافة
.الوعاء

الترعةلشارعالجنوبىكتشنر، والمدخلمستشفىوشارعشبراشارعسكانبينالمصرىالوجودأما
علىالمعماريةالطرزبينكبيرًاالتباينالرئيسية، وكانالشوارعظهيرفىيقعالبوالقية، فكان

"الخلفيةالشوارع "لسكانالمتاحةالخدماتكانتكما. ظهيرهافىتقعالتىوتلكالرئيسيةالشوارع
منارًاالرئيسيةللشوارعالمالصقالجزءالغاز، فتجدبمصابيحليًالالشوارعإضاءةمحدودة، وخاصة

نصيببأكبريتمتعشبراشارعوكان. الشارعبقيةالظالميسودمترا، ثمخمسينعنتزيداللمساحة
.أخرىقارةفىوكأنهاتبدوالخلفيةالشوارعالرش"، بينماعربات "تمامًاوتغسلهالنظافة، فُيكنسمن

"البيانوال "يلعبوناألجانبسكنىأماكنمنوغيرهاشبراشوارعيطوفوناألجانبفقراءترىوكنت
العملةقطعيديهبينيحملهالذىالدففىيلتقطبالبيوتالمهرجالهزلية، ويمراأللعاببعضويؤدون
الشوارعفىاألراجوزوعروضالحواةألعابأما. إليهالشرفاتمن" الخواجات "يقذفهاالتىالفضية

.المصريينعلىوقفًافكانتالجانبية

أبوابهاتفتحالالمحالتمعظمالمدرسة، ألنمناإليابرحلةفىالغريبالعالمهذايتأملصاحبناكان
بمصروفه" سميطة "أحدهمامنيشترىأفرنجى"، كان "مخبزانعدافيماصباحًاالتاسعةأوالثامنةقبل

فكانعصرًااالنصرافعندأما. المدرسةإلىالرحلةيستأنفأنقبلليأكلهاجانباوينتحىاليومى
العبعلىالبشر، ويتفرجمنالغريبالخليطهذاوعلىمعروضاتهاعلىيتفرجالمحالتأماميتسكع

)أحيانًا (يدخروكان. المحدودعالمهإلىبصلةتمتالالتىالحياةمظاهرمنذلكوغير" البيانوال"
"خواجات "أحدمحلمن" كريماآليس "بهاليشترىيومًايفطرفال) القرشنصف (اليومىمصروفه

بائعبهايسرحكانالتى" الجرنيدة "عنتمامًاتختلفالتىالبدعةهذهبمذاقليستمتعشبراشارع
مليماتخمسةفيهيدفعواحدًا، ومامليمًافيهيدفعكانمابينوشتان. هرميسبعزبةيمرمتجول
.والمذاقوالنوعالكمحيثمنوالكمالبالتمام

فيلمًاشاهدقد) 1947عام (المدرسةدخولهحتىيكنالسينما، فلمدورهىنظرهلفتتأخرىبدعة
المدخلفىالمعروضةالصوريتفحص" دوللى "سينمامدخلفىالوقوفيطيلكانسينمائيًا، وهكذا
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دورالبوالقية، ويشاهدالترعةبشارعليمرخصيصًاالعودةطريق، وَغيَّرالمعروضالفيلممنللقطات
مجموعاتفيتفحص" باالسشبرا "ثم" فريال "األجنبية)، وسينمااألفالمتعرضوكانت" (روى "سينما

القروشبعضيستثمرأنيومًانفعًا، فقررتجدىالالخارجمنالفرجةأنورأى. وهناكهناالصور
البيت)، فاختارمصروفمنهذاتقتصدسرًا، بعدما (األسبوعنهايةفىأمهلهتعطيهاالتىالثالثة
"ترسو "تذكرة، واشترىوالنصفالواحدةفىالمدرسةتنصرفحيثاالثنينأيامبأحدالظهربعدحفلة

أفالمأحدكان، لعلهحياتهفىفيلمأولعلى، وتفرجوالكمالبالتماممليماعشربخمسة) ثالثةدرجة(
بالبحثللبيتالعودةطريقفىذهنهوشغل. آخرأمريكىفيلم) العرضنفسفى (ومعهاألطرشفريد
زيارةفىكانتألنهالذلكيحتجلم، ولكنهلجدتهليرويهالمعتادغيرالشديدالتأخيرلهذامبررعن

قريرليلتهافنام. يومهشأنمنكانعمابسؤالهتهتم، ولمبعدهالبيتإلىأقاربها، وعادتلبعض
".ديلهمنالديبجاب "، وكأنهأملمنحققبمامنتشيًاالعين

التوفيقيةمنتبدأكانتالتى، المدارسوإضراباتالطلبةحركةفى، تمثلتلهأتيحتأخرىآفاق
السيدةمدرسةناظرمشاركتها، وكان، تحاصرها، وتطلبالحىمدارسبقيةعلىتزحفثمالثانوية
فىللمشاركةبالخروجالمدرسةلتالميذالسماحرفضعلىيترتبقدمايخشىالسلحدارحنيفة

وتلحقالنوافذزجاج، فيتحطمالخارجمنبالطوبللمدرسة) الكبار (الطالبقذفمنالمظاهرة
التالميذوصرفالمدرسةأبواببفتحيسارعكانلذلك. مرةذاتحدثالتالميذ، كماببعضاإلصابات

صاحبنافكان. منازلهمإلىبالعودةالتالميذتوصيةالمدرسة، معإلىالكبرىالمظاهرةوصولقبيل
الوطنهمومعلى) 1948 (فلسطينحربمنذوعيه، فتفتحالمظاهراتفىمشاركًااليومسحابةيقضى
.األوانقبلالوطنهمومأنضجتهالذىالجيلذلكأبناءمنمصرأطفالمنغيرهشأنشأنه

،عابدينقصرإلىالطريق- مرةألول –، فعرفعالمهإلىالقاهرةقلبمنطقةالمظاهراتوأضافت
وجهةالتراميوجهونالمتظاهرونكانفقد. والبرلمانالوزراءمجلسرئاسةحيثالدواوينوحى
مقصدهاإلىالمظاهراتتتحركهناكاآلن)، ومنالتحرير (إسماعيلميدانإلىاالتجاهفىأخرى
إذاحتىالجانبيةالشوارعإلىالطالبالغليظة، فيهرببعصيهم" النظامبلوكات "جنوديشتتهاحتى

بعدهناكإلىليصلاألقدامعلىسيرًاهرميسعزبةإلىالقاهرةقلبمنصاحبنا، عادالجمعانفض
العيال "معالمظاهراتفىباشتراكهالضياعطريقفىيسيرألنهباللعناتجدته، فتستقبلهالغروب

،ولدهمنحدثمااألبعلىتقصوهىمرةذاتحاضرًاوكان. أبيهبإبالغوتتوعده" البطالين
فاعتبر". اللهبأمركلهاالبتدائية، وبعدهاتأخذانكعندىحاجةأهم: "لولدهقالثمللقصةاألبفاستمع

وفديًاكاناألبأن، وخاصةالمظاهراتفىاشتراكهعلى) ضمنًا (بالموافقةوالدهمنتصريحًاهذا
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رصيفعلىللزعيمبمصافحته، ويعتزمنازعبال" األمةزعيم "باشاالنحاسأن، ويرىالنخاعحتى
.فيهاخطبالتىالمناسباتبعض، وحضوره1936عامسعيدبورمحطة

وتنتهى. سنواتخمسفكانتالثانويةالمرحلة، أماسنواتأربعاالبتدائيةبالمرحلةالدراسةمدةكانت
الثانويةاألفندية"، أما "زمرةفىصاحبهاتحشرالتىاالبتدائيةشهادةعلىبالحصولاالبتدائيةالمرحلة

بالجامعةااللتحاقأسبابيملكالمنيستطيعوهناالثقافةشهادةهىالرابعةبعدأوالهماشهادتانفلها
اإلدارةأعتابإلىتوصلهإدارية، قدبوظيفةللعمليؤهلهمتوسطًامؤهًال، حامًالدراستهينهىأن

للترقىمعتمدتانوسيلتانالرشوة، وكانتاأوالمحسوبيةطريقعنللترقىفرصةعلىحصلإذاالعليا
التوجيهية"، وكانت "علىفيحصلنهايتهاحتىالثانويةالدراسةيواصلمنأما. الدولةوظائففى

بهاااللتحاقيرغبالتىالكليةإلىبأوراقهالتقدميستطيع، عندئذوعلمىأدبى: شعبتينإلىتنقسم
.بالجامعة

األربعالفرقمنفرقةلكلفصالن: فصولثمانيةاالبتدائيةالسلحدارحنيفةالسيدةبمدرسةكان
، واحتلتالموسيقىوحجرةالناظرمكتبإلىإضافة) مدرسةإلىتحولالذى (القصرجميعًايضمها
خشبيةوفواصلبقواطعحجرةإلىتحويلهتمللقصراألولالدورشرفةتحتمكانًااألشغالحجرة
فيهأقيمتالفناءمنجانبواقتطع. للتالميذمطعمإلىفتحولالقصربدرومأما. زجاجيةنوافذذات

ملعبواحتل. الرياضيةالتربيةمدرسوهو" المدرسةضابط "السكرتير، وحجرةومكتبالرسمحجرة
وفى). بونجالبنج (المضربلكرةطاولتانبهافوضعتالقصرشرفةالمدرسة، أمافناءالسلةكرة
والبطالدجاجحيثللدواجنمزرعةهناككانتزنانيرىشارععلىالمطلالفناءمنقصىركن

.واألرانبواألوز

الرابعةالفرقةإلىصاحبناوصلوعندماتلميذا32األولىالفرقةفىالواحدالفصلتالميذعددكان
برامجوشملت. تلميذا250إلىيصلالالمدرسةتالميذعددتلميذا، وكان24فصلهتالميذعددكان

والثانيةاألولىللفرقتينوالعلوموالجغرافياوالتاريخوالحسابالعربيةاللغةإلىباإلضافةالدراسة
إلىالفصلينتقلحيثالرسمالدراسةبرامجوالرابعة، شملتالثالثةللفرقتيناإلنجليزيةإليهايضاف
، ويولىأخطاءهمويصححليوجههمالتالميذعلىويمرالرسمقواعدالمدرس، فيشرحالرسمحجرة
العامنهايةفىمعرضإقامةعلىالعادة، وجرتموهبتهفينمىاالستعدادبعضلديهيلمسبمناهتمامًا
،الصلصالالطينتشكيلالتالميذفيتعلماألشغالحصةفىالشىءنفسويحدث. التالميذلرسوم

التالميذمنالخاصةالمواهببذوى- أيضًا –المدرسويهتمالخشبيةمختلفة، واألعمالبموادوالزخرفة
حجرةوكانت. بحقبدنيةتربيةفكانتاأللعابحصةأما. العامنهايةمعرضبإنتاجهمليزدان
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جديًا،تدريبًاالموسيقيةالنوتةعلىُيَدَربونالتالميذ، وكانوطبولوتريةوآالتبيانوبهاالموسيقى
النشيدإلقاءأثناءالصباحطابورفىيعزفالذىالموسيقىفريقالموهوبينالطالببينمنويختار

.الدراسىالعامختامفىالسنوىالحفلفى، وكذلكالوطنى

يصلطويلوالجورب) شورت (القصيرالبنطلونارتداءُأشُترطموحد، ولكنزىللمدرسةيكنولم
األسبوعفىللعقابصاحبناتعرضفىتسببالذىالطربوشلبسضرورةالركبة، معتحتماإلى

الناظر،فلمحهالرأسعارى" الفسحة "إلىونزلالفصلفىالطربوشنسىالدراسة، عندمامناألول
.الصغيربكرباجهضرباتعدةمؤخرتهعلىضربهثم" بعبطه "الفراشوأمر

مدرسخيزرانة، وانفردحامًالالفصليدخلالمدرس، وكانالتعليمعمليةفىأساسيًاالضربكان
جلديةسيورخمسةنحومنهاتتفرعالكرباجكيدجلديةيدعنعبارة" مقرعة "بحملالعربيةاللغة

العامبدايةفىيحرص؛ فالمدرسالعقابتوقيععندُتراعىكانتاالجتماعيةالمقاماتولكن. صغيرة
أمرولىكان، فإذادرجتهعنبالسؤالاهتمموظفًاكان، فإذاوالده" وظيفة "عنتلميذكلسؤالعلى

،أذنهبقرصالمدرساكتفى" بك "برتبةالوالدكانمتوسط، وإذابعقابحظى" محترما "موظفاالتلميذ
تلكمنصاحبناوكان. اإلبلضربُيضَربونفكانواوالحرفيينالعمالأبناءمنالتالميذغالبيةأما

أمرهولىُيسَتدعىعندماذروتهالتلميذعقابويبلغ. الساديةميولهمفيهمالمعلمونُيشبعالتىالفئة
ارتكبهماالمدرسةناظر، فيعلنالصباحطابورفىالمدرسةطالبجميعأمامبنفسهعقابهليتولى
أرِجعه "المدرسةلناظرأحدهمقالبالغة، بلبقسوةالعقابمراسماألمرولىيتولى، ثمجرممنالتلميذ

"!أخرىمرةعظامهلتكسرأخرىمرةلك، وأعيدهتجبيرهعنمسئولوأناقفةفىمكسورًالى

مهابًا،المدرسوكان. التامواالنضباطالنظامعلىتقومعسكريةبثكنةتكونماأشبهالمدرسةكانت
الذىالتلميذالمدرسة، وكانخارجخصوصيةدروسهناكتكن، فلماالحتراممنكبيربقدريحظى
عنذلكالخاصة، يخفىالمدارسمدرسىأحديدعلىالمدرسةخارجخصوصيةدروسًاأهلهلهيدبر

خصوصية،دروسًايتلقىمن" يعايرون "كانواالتالميذ، ألنحميملصديقإالبهيبوح، والزمالءه
.للغباءنموذجًاويعتبرونه

يحصلغيرها، وكانفىلهلتتاحتكنلمبتربيةالسلحدارحنيفةالسيدةمدرسةفىصاحبناتمتعوهكذا
المنزليةواجباتهأداءيفضل، وكانالمدرسينعلىتمامًايعتمدكانألنهمتوسطةدرجاتعلىدائمًا
هناكيكنفلم. الجميلةالمتسعةاالبتدائيةشبرامدرسةحديقةمنركنفىالمنزلإلىالعودةطريقفى
مصروفاتتحمليستطعلنأنهأمامهمراتعدةكرروالدهأكبر، ألنجهدبذلعلىيحفزهما
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رسومًافقطيدفعونالتالميذ، وكانالتعليممجانيةالوفدوزارةقررتأنبعدحتىالثانويةالمدرسة
.لوالدهالماليةالقدراتيتجاوزوهوجنيهاتالثالثةنحوالثانوىالتعليمفىبلغترمزية

فصولتسعةضمتبنايةعليهأقيمتالمدرسةفناءمنجانبالرابعة، ُأقتطعبالفرقةوجودهوأثناء
عاماالبتدائيةعلىحصلعندماثانوية، ولذلكابتدائيةالمدرسةلتصبحطوابقثالثةعلىوزعت
الدراسىالعام (الثانيةالفرقةإلىوصلالثانوى، وعندمابالقسماألولىالفرقةإلىمباشرة، ُنقل1951
عهدفىوزارةأولفىالمعارفوزارةالقبانىإسماعيلتغير، وتولىقدالعهدكان) 1953/ 1952

االبتدائى: مراحلثالثمنليتكون- األمريكيةالطريقةعلى –التعليمنظام" إصالح "الثورة، وتقرر
، وتحولسنواتثالثومدتهوالثانوى، سنواتثالثومدتهواإلعدادى، سنواتستومدته) األساسى(

حنيفةالسيدةمدرسةوتحولتاإلعداديةالشهادةطالبإلىالقديمبالنظامالثانويةالثانيةالفرقةتالميذ
منتالميذالمدرسةالوقفية، فقبلتبشروطالثورةحكومةتلتزمولم. إعداديةمدرسةإلىالسلحدار

للرياضةأحدهماقبطيانمدرسانبالمدرسةللتدريسُعينكمان1953/ 1952عاممرةألولاألقباط
والشدة، وجاءبالصرامةاتسمالذىالمدرسةناظرالكاشفبكمحمدواختفى. اإلنجليزيةللغةواآلخر
.منهبدًالآخرناظر

إلىالسلحدارحنيفةبالسيدةزمالئهوجميعصاحبنا، ُنقل1953عاماإلعداديةعلىالحصولوبعد
منوالمتفرعباسمهالمسمىالشارعبآخرطوسونعمراألميربقصرالمقامةالثانويةشبرامدرسة
.السلحدارحنيفةالسيدةبيئةعنتمامًا، تختلفجديدةتعليميةبيئةفىنفسهشبرا، ليجدشارع

تالميذها،عددوكذلكمحدودةفصولها، وكانتالحجمصغيرةالسلحدارحنيفةالسيدةمدرسةكانت
الرحالتالتالميذ، حتىجميعفيهيشاركوالثقافىوالفنىالرياضىنموذجيًا، والنشاطفيهاوالتعليم
.بالمدرسةالخاصةالوقفيةتكاليفهاتغطىالدراسةمنجزءكانتواآلثارالمتاحفإلىالعلمية

مختلفةكتبًامكتبتهافى، فقرأأوسععالمعلىمنهاأطلنافذة- صاحبناعند –المدرسةتلككانتكذلك
،حسين، وطهموسىلسالمةقرأ، كمااإلسالمتاريخفىرواياتهوخاصةزيدانجرجىأعمالمثل

شهدتهاالتىالمظاهراتفىالوطنية، وشاركالحركةتاريخفىالرافعىالرحمنعبدأعمالوبعض
، وخاصةالسويسقناةفىالمسلحالكفاحفترةفىذروتهاوبلغتاألربعينياتأواخرفىالقاهرة

الملكبسقوطالمشاركونفيها، وهتف1952يناير25فىعابدينميدانشهدهاالتىالكبرىالمظاهرة
المظاهرةفىوشارك. القاهرةحريقحادثغضونفىالتالىاليومفىتكررتالتى، وهىفاروق
السلطةعلىالصراعأزمةأثناءالسلطةإلىنجيبمحمدعودةبعدالميداننفسشهدهاالتىالكبرى

.للديموقراطيةالمؤيدةالقوىكلفيهاشاركتوالتى، 1954مارسفى
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فىالناجحونإليهاُنقلفصال،  وعندماالعشرينعلىيزيدمابهاكبيرةمدرسةالثانويةشبراكانت
األولىالفرقةفصولمنفصولثالثةعلىتلميذًا، ُبعثروا32عددهمكانحنيفةالسيدةمناإلعدادية

تالميذنوعيةوكانت. السابقينزمالئهمنفقطأربعةمعالخامسبالفصلصاحبناموقعوكانثانوى
منغالبيتهماالجتماعية، جاءتاألصولحيثمنتمامًامختلفة) 1954/ 1953عام (الثانويةشبرا

منوموظفينومحاسبينومحامينتجار، وأطباءأبناء: الوسطىالطبقةمنوالدنياالمتوسطةالشرائح
ضئيلةأقليةيمثلونالفقراءالكادحينأبناءبالحكومة، وكانوالوسطىالعليااإلدارةدرجاتمختلف
.هناكبالغربةيشعرصاحبناجعلعندئذ، مماالمدرسةتلكفىالحجم

بعدحنيفةالسيدةفىتالميذهأسماءيعرفالمدرسكانأنمختلفة، فبعدكانتأيضًاالمدرسيننوعية
السبعةاألولىالفرقةفصولكانت. الفصولحجملصغرنظرًاالدراسىالعامبدايةمنواحدأسبوع
المدرسجانبمناهتمامهناكيكنطالبًا، ولم48عنمنهاكلفىالطالبعدديقلالالثانويةبشبرا

صاحبناواجههماأصعبوكان. حنيفةالسيدةفىالحالعليهكانتمانحوتلميذ، علىكلأداءبمتابعة
النماذجبعضبشرحالدرسيبدأالرياضةمدرسقسطندىأمينكان. الفرنسيةواللغةالرياضةدروس
جاءتإذاالتالية، حتىالحصةبواجبالخاصةالمسائلرؤوسالسبورةعلىيكتب، ثمللمسائل
يصححواأنالتالميذمنالسبورة، ويطلبعلىالواجبمسائلحلبكتابةبدأهاالتاليةالحصة

يضع، ثمصحعالمةمسالةكلعلىويضعالكراساتيجمعالسبورة، ثمإلىبالرجوعكراساتهم
مماشيئًايفهملمأنهلهوقالصاحبناتجرأالتالميذ، وعندمايسألهأنيقبليكنولم. الكريمتوقيعه
حيطةإلىلناحاجةال.. حوائطأربعةبالفصليكونأنيكفى: "قائًالزمالئهأماممنهسخرشرحه
بالفرجة، ويتسلىالرياضياتدرسيترك، وكانالعامطوالإليهيعد، فلمالفصلمنوطرده" خامسة

الطالبُيسألالكبيرة، الالمدرسةتلكفىمنعدمًااالنضباطكانفقد. والجمبازالتنستدريباتعلى
.يفعلونعمافيها

علىالسيطرةيستطيعالالشخصيةالجنسية، ضعيفالفرنسىميشيلالمسيوفكانالفرنسيةمدرسأما
بالشتائمفينفجرللكتابةاستداركلماقفاهعلىالورقبنبالالتالميذأشقياءبعض، يرجمهالفصل

فىالخصوصيةللدروسيلجأونالفصلتالميذمعظموكان. احتجاجًاالفصليغادربالفرنسية، وقد
فهمعلىلمساعدتهمأقاربهمبعضعلىمنهمالفقراءيعتمدأوالفرنسيةواللغةالرياضياتمادتى

الدراسة،رسومقيمة) قرشا280 (بالكادأبوهسددلصاحبنا، فقديتوفرلمماإحداهما، وهوأوالمادتين
شهريًاجنيهاتأربعةقدرهمصروفًالجدته، ويدفعشخصىكمصروفشهريًاجنيهربعيعطيهوكان
تورطالذىالخصوصية، وهوالدروسنفقاتتحملبوسعهيكنفلم- عندئذ –راتبهثلثتعادلكانت

شبراإلىمنهااإلعداديةعلىحصلوامننقلتحنيفةالسيدةمدرسةألنالثانوىالتعليمإدخالهفى
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خمسبهالدراسةمدةكانت (المعلمينبمعهدأوفنيةمتوسطةبمدرسةإلحاقهيفضلالثانوية، وكان
ببعضالمحدودةباالستعانةإاللمشكلتهحًاليجدأنصاحبنايستطعلمكلهلذلك) اإلعداديةبعدسنوات
منمعهالمتعاطفينبعض، وتطوعالعامنهايةفىالمادتينفىيرسبأنالطبيعىمنوكان. زمالئه
باقيًا، وأصبحالملحقفىرسبجدوى، فقددونالملحقامتحاناجتيازعلىلمساعدتهوالدهمعارف
الثانوية- اإلعداديةطوخمدرسةإلىاألبنقله، فقدحياتهفىتحولنقطةالرسوبهذاوكان. لإلعادة
.ووالديهاخوتهبيناألسريةالحياةبجواألولىللمرةلينعم

عنيفصلهاالمحطة، فالعمالمساكنمقابلالحديد، تقعالسكةمحطةمنبالقربطوخمدرسةكانت
التالميذعدديزدلمالثانوىاألولىللفرقةفصولثالثةبهاوكانت. القطارشريطسوىالمساكنتلك
المدرسوناالنضباط، أماعلىتحرصحازمةالمدرسةإدارةتلميذا، وكانت36عنمنهاكلفى

فصلهتالميذبينالمعًاكانلإلعادة)، فقدباقيًا (صاحبناكانولما. الكفاءةمنعالمستوىعلىفكانوا
يترك، الللدرسشرحهفىبارعًاكانمدرسيدعلىجيدًاتعلمهاالرياضةالمواد، حتىمعظمفى

تلميذلكل، ويحددبنفسهليصححهاالواجبكراساتلها، ويجمعالجميعفهممنيتأكدأندوننقطة
فىيحدثكانكما، تمامًاللدرسالتاماستيعابهمنليتأكدإضافىبواجب، ويكلفهعندهالخطأموطن
أما. قسطندىأمينأفسدهمايصلحأنحسنمحمداألستاذالسلحدار، فاستطاعحنيفةالسيدةمدرسة
التالميذجذبفىالمقدرةمنعاليةدرجةعلى- أيضًا –فكانالفرنسيةمعلمالمسيحعبدمالكاألستاذ

صاحبنااللغة، وأولىقواعدوشرحالكلماتنطقتصويبتكراريمل، العليهمالجديدةاللغةتلكإلى
للغةمحبإلىيحولهأن، فاستطاعالفرنسىالمدرسمعالسابقةتجربتهلهذكرعندماخاصةعناية

.العامآخرامتحانفىفيهاعاليةدرجةعلىالفرنسية، فحصل

مياًالكان، ألنهاألدبىالقسم، فاختارالتخصصشعبةاختيارعليهكانالثانيةالفرقةإلىُنقلوعندما
عبدكتبهماجميعقراءةاستكملالخصوصوجهعلىالتاريخعلموإلىاألدبيةالدراساتإلى

حسنسليممؤلفاتبعضقرأ، كماطوخمدرسةمكتبةفىالوطنيةالحركةتاريخفىالرافعىالرحمن
شمسمحمداألستاذبفضلالمتوسطفوقاإلنجليزيةاللغةفىمستواهوكان. القديممصرتاريخفى

المسيحعبدمالكلمعلمهنظيرًاالسلحدار، فكانحنيفةالسيدةبمدرسةاإلنجليزيةعلمهمنأولالدين
.اللغةوقواعدوالكتابةالقراءةعلىالتالميذوتدريبالنطقبسالمةواالهتمامالتدريسطريقةفى

فيهإضافيةمادةتخصصكلطالبيدرس، فكانتاريختخصصاألدبىالقسمصاحبنااختاروهكذا
التاريخفىللتخصصاختياره، وكانالقديماألدنىالشرقتاريخمادةالثانيةالفرقةفىكانتلعلها

اآلثارعالماكتشافعن- عندئذ –الصحففىيقرأكانبماالبالغوتأثرهالعلملهذاعشقعنتعبيرًا
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سليمأعمالبقراءةاهتماآلثار، ولذلكعلماءمنواحدًايومايصبحأنسنفرو، وتمنىهرمفخرىأحمد
.المدرسةبمكتبةوجدهاالتىالمترجمةاألعمالوبعضحسن

األصولحيثمنالسلحدارحنيفةالسيدةتالميذإلىأقربالثانوية- اإلعداديةطوخمدرسةتالميذكان
أقليةبينهم، وكانوالعمالوالحرفيينالمالكوصغارالفالحينأبناءمنجاءتاالجتماعية، فأغلبيتهم

إلى، يأتونطوخمركزقرىمنالتالميذمعظموجاء. الموظفينوأبناءالكبارالتجارأبناءمنضئيلة
والفنىالرياضىالنشاطوكان. والتحصيلالدرسعلى، ويحرصوناألقدامعلىسيرًاالمدرسة
يوميًا،بالقطارالمدرسةإلىويحضرونبالقاهرةيقيمونالمدرسينمتواضعًا، فمعظمبالمدرسةوالثقافى

وتتجهالقاهرةإلىالمدرسونالظهر، فيعودبعدوالنصفالثانيةالساعةينتهىالكاملالدراسىواليوم
علىحريصًاكانصاحبناولكن. مساءالثالثةبعدأحدًابهاتجد، فالقريتهإلىكٍلالتالميذمجموعات
مينا،الفراعنةعنالمدرسيةباإلذاعةقصيرةكلمةآلخرحينمن، فيلقىالثقافىالنشاطفىالمشاركة
حكمة "إلىفريد، إضافةومحمدكاملومصطفىعرابىأحمد، وعنوإخناتون، الثانىورمسيس

صدرت" الضياء "سماهاحائطمجلةإصدارعلىالبيجرمىمحمدالعربيةاللغةمدرسوشجعه". اليوم
.ورسمهاإخراجهافىمادتها، ويجتهدمعظميحررأعداد، كانالخمسةنحومنها

أكثرالقديمة، فأصبحالنفسيةعقدهمن، وخلصهبالنفسالثقةطوخبمدرسةنجاحمنحققهماأكسبهلقد
يوجهونه، بلأفكارهيسفهونأويصدونهالكانواالذينالمدرسين، ومناقشةزمالئهمعلالندماجميًال

طنوبقريةإلىوالدهُنقلحتىالثالثةالفرقةإلىالثانية، وينتقلالفرقةفىينجحكادوما. ويشجعونه
.الثانويةاإلعداديةالشهداءبمدرسةصاحبنا، والتحقطنوبإلىاألسرةمنوفية، وانتقلتالشهداءمركز

وجاء. الدراسةونظامالتدريسمستوىحيثمنطوخمدرسةمنمستوىأدنىالشهداءمدرسةكانت
الحرسفىوتطوعالقضيةبهذهصاحبنا، فشغلالدراسىالعاممطلعفى1956عامالثالثىالعدوان
.اليدويةالقنابلواستخدامالرشاشوالمدفعاآلليةالبندقيةاستخدامعلىالسريعالتدريب، وأتمالوطنى

ضدعنهاالدفاعفىلالشتراكسعيدبورإلىإرسالهمنهطالبًاالمعسكرقائدقابلالتدريبانتهاءوبعد
عايزةالحكومةجد؟ داالحكايةواخدانتيابنى): "االحتياطضباطمنوكان (القائدله، فقالالعدوان

والعمالةبالخيانةيتهمهالضابطفى، وانفجرأقدامهتحتاألرضفمادت" بالتدريبالشبابتلهى
ومعهالرجلانزعج. حديثمنمعهداربماالناصرعبدإلىبرقيةسيرسلأنهلهلالستعمار، وأكد

بأسلوبمعهيتحدثونالغاضبالمتطوعحولفالتفواالمعسكروباشجاويشمالزمبرتبةصغيرضابط
تقدرالشكأبنائهمٍا، والحكومةكأحديعامالنه، وأنهمااألصلفىمدرسانأنهماالضابطان، فذكرلين

إلىإلرسالهميكفىالتدريبمنالشبابتلقاهماولكن, الوطنعنالدفاعوحرصهحماسهللشباب
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لديهتعليماتوجودعدمعنيعبرأنأرادإنماذكرماالقائدذكرعندما، وأنهبالسالحمدججعدوقتال
،والدهعملمكانالمدرسةمنعلم، بلبذلكالرجليكتفولم. سعيدبورإلىالمتطوعينبإرسال
.للرئيسضدهشكوىوتقديمالتهورمنابنهلمنعتدخلهطالبًاتليفونيًابهواتصل

بالهزيمة، ذلكنفسهأعماقفىأحسالمعسكر، فقدقائدشكوىعنعدلقدصاحبناكانوإذا
مساكنأمامالجولفساحةفىيتدربونالبريطانىاالحتاللجنودرأىكلماالزمهالذىاإلحساس

إجازةفىأخوالهيزوركانالمدينة، عندماخاللويجوسون) ولدحيث (سعيدبورمحطةعمال
سعيد،بورإلىللتسللسبيلعنبالبحثمهموموهواألزمةفترة، ومضتأسرتهصحبةالصيف
.الوطنعنالدفاعشرفنيلهمعلى، وحسدهمالصحفمنبنشاطهمعلمالذينالفدائيينعنوالبحث
كانلو، وتمنىالوقتمعظمعلىتطغىالسياسيةاألحداثمتابعةالدراسة، كانتاستؤنفتوعندما

.وطنهنحوالواجبألداءالسبيللوجدبالقاهرة

التاليةالخطوةفىرأيهعلىللتعرفوالدهإلىجلساالمتحانموعدواقترباألموراستقرتأنوبعد
تمامًاكافالفترةهذهحتىتعليممنحّصلهماأنوالدهلهالعامة، فقالالثانويةعلىحصولهبعد

الكتابية، وهىالثامنةبالدرجةالمتوسطبالكادروظيفةعلىالحصوليستطيع، فهومستقبلهلتحديد
الوالدينمنمكونةأصبحتالتىاألسرةإعالةعبءانوذكره. إليهابالوصولأبيهيحلمالدرجة

والدهمساعدةفىدورهصاحبنايؤدىلكىاألوانآن، وأنهكاهلهبهناءقد) أكبرهمهو (أبناءوثمانية
مسألةالعملميدانإلىنزولهأنيعلمأنهصاحبنالهقال، وعندمابلغمايبلغواحتىاخوتهتربيةعلى

يصبحأنفىأملهيحققحتىالعملجانبإلىالجامعةإلىينتسبأنيتمنىلألسرة، ولكنهضرورية
بأنوذكره) عندئذلهيرتحلمصاحبناكانوإن (منطقىبأسلوبذلكعلىاألباعترض. آثارعالم

علىقادرغيريجعلهمماوالكتبالدراسةمصاريفلتغطيةراتبهمنكبيرًاجانبًاتستنزفقدالجامعة
منليس "ماإلىالتطلعفىاإلفراطمنابنهاألبوحذر. األسرةإعالةفىقيمةذاتمساهمةتقديم
".أحكامللضرورة"و" يفنىالكنزالقناعة "وأن" ثوبه

أن، ويعلمالسنواتتلككللهالرجلتحمليقدرفهوالوالدجانبمنالموقفلهذاصاحبناُيصدملم
أنواجبهمنأنالعدد، ويعلمكبيرةألسرةالضروريةالحياةمستلزماتلتوفيريكفىالالضئيلمرتبه

إلىاالنتسابمسألة، وليتركتحقيقهعنهوعجزماتحقيقعلىاخوته، ويساعدألبيهالجميليرد
لاللتحاقمناسبمجموععلىللحصولالسعىفىفترتهمتهانغير. األيامبهتأتىلماالجامعة

معتتقاطعالالجامعةإلىالطريقكانتإذاالمجموعيجدى، فماذازمالئهشأنشانهاآلداببكلية
علىوالحصولبالنجاحسوىكثيرًايهتم؟! فلماالجتماعىوضعهلهرسمهالذىالحياةفىطريقه
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أولوكان% 61,5نسبتهبلغتبمجموعاألدبىالقسمالعامةالثانويةعلىحصلوهكذا". الشهادة"
معروفةالتعليممستوىتدنىصاحبتالتىالفلكيةالمجاميعتكن%، فلم76علىحصلقدالخريجين

أسماءالشهاداتنتيجةنشرعلىدأبتالتىالمسائيةالجريدةتحملأنطبيعيًا، وكانالحينذلكفى
رقمالصغيرالمجموعبهذاصاحبناترتيبوكان". أحدينجحلم "عبارةوتحتهاالمدارسمنالعديد
.ألفاوالعشرينالمائةتجاوزواالذيناألدبىبالقسمالناجحينمجموعمن996
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جهودمنكانالذى (التنسيقمكتبإلىبالتقدم1957عامالعامةالثانويةعلىمعهحصلوامنشغل
بالوساطةمرهونًاالقبوليعدفلم) الجامعاتعلىالطالبتوزيععدالةلضماناإلصالحيةيوليوثورة

عنالبحث: آخرلغرضأوراقهكلفأعدصاحبناأما. الملكىالعصرفىالحالكانتكماوالمحسوبية
أيضًاتجهيزهامنالبدأخرىشهاداتالميالد، هناكوشهادةالعامةالثانويةشهادةجانب، فإلىعمل
الالموظفينمناثنينمنتوقعان، وهماوالسلوكالسيرحسنوشهادةالمصريةالجنسيةشهادةهما
الرواتبهذهأصحابمنأحدًايعرفوالدهيكنلمجنيهًا، ولماعشرينعنمنهماكلمرتبيقل

كفرمركزمنالشهادتينإعدادمهمةتولىالذىطنوبقريةعمدةوهوالبديلإلىالكبيرة)، لجأ(
التىالمعضالتمنلها، كانتمبرر، الاليومتافهةتبدوالتىاألمورهذه. المأمورطريقعنالزيات
.األيامتلكفىالفقراءتواجه

كلالوالدسأل. بالحكومةمتاحةوظائفهناكتكنفلماقتصادىركودبفترة- عندئذ –تمرالبالدكانت
قوةأما) 6/ 6 (اإلبصارسالمةتتطلبالمتاحةالوظائف، فكانتوالتلغرافالحديدبالسكةمعارفه
يصلحال، وبذلكعمرهمنالعاشرةمنذطبيةنظارةيستخدم)، وكان18/ 6 (فكانتصاحبناإبصار

تسعةبهاالدراسةالحديد، ومدةالسكةلمصلحةتابعةكانتالتىوالتلغرافالحركةبمدرسةلاللتحاق
العملعنالبحثإاليتبقفلم. تلغرافمعاونأومحطةمعاونبوظيفةبعدهاالطالبشهور، ُيعين

العباسيةبحىيقيمللتأمينمصربشركةموظفعلىالوالدالخيرأهلبعضودل. الشركاتبإحدى
.جمعةيومأقربفىبمنزلهلزيارتهصاحبنابالقاهرة، فتوجه

فىاألدبىالقسمالعامةالثانويةعلىأكبرهمحصلأوالدخمسةعندهطيبًارجًالأفندىالحكيمعبدكان
الخاصةالعامةالثانويةفىالنجاحاستمارةعلىنظرةالقى%، وعندما52نسبتهبمجموعالعامنفس

مضمون"، وراحفيهامكانكانتالجامعة، دادخولفرصةتضيعخسارةبنىيا: "لهبصاحبنا، قال
غيروضعفىنفسه، وأنهالموظفين" توفر "الشركاتأنالراهنة، وكيفاالقتصاديةالظروفلهيشرح
أبوابهيغلقأن، قبلالسبتيومالتنسيقمكتبإلىأوراقهبتقديمعفريت)، ونصحهكفعلى (مستقر

طويًالوقتًايستغرقفسوفعملعلىالحصولأما. األبدإلىربمايدهمنالفرصةفتضيعاالثنينيوم
إلىنظامىطالبمنحالتهوتغييرالدراسةأثناءعملعنالبحثمواصلةاألزمة، ويمكنهبسبب

.عملعلىيحصلعندمامنتسبطالب
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أساسيًا، وأنههدفًاعملعلىحصولهتجعلالتىالبائسةالعائليةظروفهللرجليشرحصاحبناوراح
عشرثمانيةتبلغكانتالتىالجامعةمصروفاتيدفعأنيستطعأينبالجامعة، فمنأوراقهُقبلتإذا

عنيقلنقودمنمعهماأن، ثمجنيهاتخمسةبحوالىوالدهراتبعنيزيدمبلغ، فهوونصفجنيهًا
؟!جنيهاتالثالثةمنيقتربوكانوالدمغاتالتقديملرسومالقليلةالجنيهاتيدبرالواحد، فكيفالجنيه

فوقليضعدقائقبعدالغرفة، وعادوتركمجلسهمنقام، ثممراتعدةمليًا، وحوقلالرجلأطرق
كمنلالنصراف، وهبالمبلغقبولصاحبنا، فرفضجنيهاتثالثةفيهصغيرًامظروفًاصاحبناأوراق
قرضالصدقة، هذاتقبلالانكتقول .. صدقة: "يرددوهوبظهرهالبابالرجل، فسدثعبانلدغه
قبلإذاإالباالنصرافلهيسمحأالبالطالقميسرة"، وأقسمحينلىلتردهاليوملكأقدمهحسن

الحيلة، يؤنبوقلةبالعجزعميقإحساسفىباكيًا، غارقًاحزينًا، وانصرفللقبولالقرض"، فاضطر"
.لصاحبهيردهوكيفمتىيعرفال" قرض "وقبولالرجلأماملتخاذلهنفسه

، أالالليلطوالالهواجسانتابتهالفجر، فقدقبيلإالجفونهالنوميطرق، فلمهرميسبعزبةليلتهبات
، وماألسرتهالحياةضروراتتدبيرعنالعاجزلوالدهتوريطاالتنسيقلمكتبغدًاأوراقهتقديميعنى
الفقراء،أبناءمنأمثالهأيدىمتناولعنبعيدةالجامعةمصروفاتأنيعلموهوللجامعةالتقدمفائدة
نفقاتويغطىويعيشوالدهيساعد، فكيفجنيهاتعشرةراتبهيتجاوزفلنعملعلىحصللوحتى

لسويعاتقليًالنومًانامحتى، وهكذامعهأفندىالحكيمعبدحديثيستعيدالجامعة؟! ثمفىالدراسة
.محدودة

،التنسيقمكتبحيثالجيزةإلىالطريقفىشبراشارعمن30ترامركبالباكرالصباحوفى
إلىومنهامنوفإلىالقطارليركبالحديدبابإلى، وعادأوراقهوقدمواالستماراتالدمغاتواشترى
.أبيهعندالفعلردمنيكونفيمايفكرالطريق، وطوالالتنسيقمكتبإيصالمعهحامًالطنوب

العثوروتعذراالقتصاديةاألزمةحديثمنأفندىالحكيمعبدوبينبينهداربماوالدهمعحديثهبدأ
مكتبإلىاألوراقتقديمضرورةحولالرجلحديثإلىانتقل، ثمالقريبالمنظورفىعملعلى

، فقالباإليجابرأسهللجامعة؟" فهزورقك، قدمتقصره : "األب، فقاطعهعملعنيبحثثمالتنسيق
ثالثكررها (الوكيلونعماللهحسبى، بكلىشأنال .. وسعهاإالنفسًايكلفالاللهإن: "األب

)".مرات

األبلموقفحزانىاألخوةمنيعىومن، فاألمالحزنأسبابفيهاتداخلتالبيتفىحزينةليلةكانت
فهمالصغاراألخوة، أماموقفهلألبجيدًا، ويقدريعيهاصاحبناكانالتىبؤسهلحقيقةإدراكدون
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ليستيقظصاحبناونام. األسرةأفرادأحدعلىاألبغضببمجردالكآبةتسودهالبيتجوألنحزانى
نفسهوبينبينهقرر. العاثرحظهيندبميتا، وهويديهبينيسقطاألبفيهرأىمفزعحلمعلىفزعًا

طريقهعنوالدهمساعدةيستطيعثابتًاعمًاليجدحتىنفسهليعولشأنهكانمهماعملبأىيلتحقأن
.األسرةأعباءتحملفى

أبونيهيحملوكان (القاهرةإلىالسفراعتزامهأباهتخبرانأمهمنطلبالتالىاليومصباحوفى
عدةعليهيغضبمناألبيقاطعأنالعادةجرتالحديد)، فقدبالسكةالعاملينألبناءُيصرفمجانى

هذاأنصاحبنا، واعتبرالصمتولزمإليهانظرالموافقة، بلأوالرفضيفيدبمااألبيردفلم. أيام
أقاربهمنيقرضهعمنيبحثوراحالقاهرةإلىتوًاتقدير، فسافرأقلعلىالرفضيعنىالالسكوت

مساعدتهباستطاعتهمكانمنأحد، حتىمنترحيبًايجدفلمالدراسةلرسومالمطلوبالمبلغيجمعحتى
والبطالةسيئةاالقتصاديةحالتهاطويلة، والبلدمرحلةأمامهألنذلكجدوىعدمبحجةامتنعمنهم

خمسةلهقدمتأبيهخالةابنةهىواحدة، سيدةدفعمااستردادفىمعهيتعاونلمنأملتتزايد، فال
يعرفالللزمنادخرتهمبلغمنالجنيهاتتلكألنبينهماسرًااألمريبقىأنكاملة، وطلبتجنيهات

.التسعينياتأوائلفىعالمناعنرحلتحتىلهاأبدًاينسهالممكرمةهذهشيئًا، فكانتأحدعنه

جامعةاآلداببكليةااللتحاقلهيكفلالعامةالثانويةفىصاحبناعليهحصلالذىالمجموعكان
جامعةثمشمسعينجامعةتليهامجموعًااألعلىالطالببقبولتتميزالقاهرةجامعةالقاهرة، وكانت
مرحلةفىأسيوطجامعةمصر، وكانتفىالثالثالجامعاتهذهسوىهناكيكناإلسكندرية، فلم

.أخرىكليةأىيذكرالقاهرة، ولمآدابتليهاأولىرغبةشمسعينآداباختارولكنه. اإلنشاء
لجامعةاختياره، وجاءشمسعينبآدابالمقبولينبينالثالثاسمهوجدالقبولنتيجةأعلنتوعندما

إلىيوميًاالسفريستطيعشبرا، وبذلكفىكانتاآلدابالشخصية، فكليةبظروفهمرتبطًاشمسعين
جدتهمعاإلقامةإلىيضطرالحتىاألقدامعلىسيراًُالكليةإلى، ويصلالمجانىباألبونيهالجامعة
.شمسعينبآدابُقبلعندمابالغةسعادتهكانتلذلكأخرىمرة

غيرمنفوقفما% 60علىيحصلمنحقمنبأنفوجئمرةألولالكليةإلىذهبوعندما
عناجتماعىببحثمشفوعًاالمجانيةعلىللحصولبطلبيتقدمأنالمصروفاتسدادعلىالقادرين
وتقديمها،المطلوبةاألوراقبإعداد، فقامإقامتهلمحلالتابعةاالجتماعيةالشئونوحدةمنحالته

رسومًاقرشًا360سوىيدفع، فلمأسابيعثالثةبعدالمجانيةعلىحصلوامنأسماءكشوفوُأعلنت
التعليممجانيةتكنولم. يذكرفيماجنيهًاونصفعشرثمانيةتبلغكانتالتىالمصروفاتمنبدًالللقيد

التوسععلىسياستهاالثورةحكومةبنتذلك،ورغم1963يوليوفىإالالعالىالتعليمإلىامتدتقد
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بمجرديتم) االجتماعىالبحث (اإلعفاءيبررالذىالوحيدالمستنديطلبها، وكانلمنالمجانيةمنحفى
بأىمطالبتهاألسرة، دونأفرادالشهرى، وعددوراتبهأبيهوظيفةعنالطالب، فيسألالطلبتقديم

بخاتمختمهبعدلطالبهوتسليمهاالجتماعىالبحثتحرير، ويتمالبياناتصحةعلىدالةمستندات
طالبمعبالتساهلتعليماتلديهمكانتاالجتماعيةبالشئونالموظفينأولئكأنالظنوأغلب. الدولة

،الطالبعددجملةنصفعنقليًاليزيدسنويًابالكليةالمصروفاتمنُيعفونمنعددالمجانية، فكان
عليهحصلما، وهوعامكلاألقلعلى" جيد "تقديرعلىالحصوليقتضىبالمجانيةاالحتفاظوكان

يوليوثورةوضعتهاالتىالقواعدبفضلالتخرجحتىالدراسةمتابعةطريقهعنواستطاع. صاحبنا
االجتماعيةالخلفيةاعتبارهامن، وأسقطتالدراسىالتحصيلعلىركزتالتىبالجامعاتللقبول
التعليمبابففتحت. المصروفاتسدادعلىالقادرينلغيرالمجانيةمنحفىالتوسع، وبفضلللطالب

عنفضًالالجامعةبابأمامبالوقوفالملكيةعهدفىتحلمتكنلماجتماعيةفئاتأمامالجامعى
.هؤالءضمنمنصاحبناوكان. بهاااللتحاق

فىعجافسنوات) تخرجهتاريخ (1961حتى) بالجامعةالتحاقهتاريخ (1957منالسنواتكانت
الدراساتخاللمنالماللرأسالثورةحكومةقدمتهاالتىاإلغراءاتاالقتصادى، فرغممصرتطور

فىاستثماريةمشروعاتعنللخدماتالقومىوالمجلسلإلنتاجالقومىالمجلسأتاحهاالتىالجاهزة
تمصيرقراراتصدرتعندماالرأسماليةللتنميةومالئمنادرتاريخىظرفتقديم، ورغمالمجالين
علىسيطرتالتىالشركاتمنوغيرهاوالبلجيكيةوالفرنسيةاإلنجليزيةاألجنبيةوالبنوكالشركات
لماالستثمار، كماعلىالوطنىالمالراسيقبل، لمللمصرينأسهمهاالمصرى، وُطرحتاالقتصاد

تجدلمالتىالخانقةاالقتصاديةاألزمةتلكوكانت. األجنبىالماللرأسمشجعةالخطوةتلكتكن
1961يوليوقراراتبنفسها، فكانتالتنميةبأعباءالقيامنحوبالتحولإالمنهامخرجًاالحكومة

).االشتراكية(

محدودة، ويحتاجالفرص، فكانتالعملسوقعلىاألربعالسنواتطوالالبالغأثرهالركودلهذاوكان
الموظفينديوانمسابقاتخاللمنيتممركزيًاالحكومةفىالتعيينوساطة، وكانإلىعليهاالحصول

بينبالدورمنالتعيين، ويتمالناجحينترتيبيتم، ثمجنيهاتالعشرةنحوالمتقدمتكلفكانتالتى
المسابقة؛فيهادخلالتىالماليةالسنةفىالدوريصبهلم، ومنالترتيبحسبالمسابقةفيالناجحين

الشهاداتحملةعلىقاصرةالموظفينديوانإعالناتوكانت. الجديدةللمسابقةالتقدمعليهكان
أوكتابيةوظيفةعلىللحصولالمسابقةهذهإلىالتقدمإلىالعلياالمؤهالتحملةالمتوسطة، فاضطر

فرصةعلىيحصلونمنعدديزدولم. بعدفيماالعليامؤهالتهموفقأوضاعهمتسويةفىأمًالفنية
.المسابقةتلكفىالناجحينعددجملةمن% 25- 20عن) المتاحالوحيدالمجال (بالحكومةالتعيين
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أسرةآمالبهاتعلقتالتىالعملفرصةعلىالحصولفىيوفقصاحبنا، فلمعلىكلهذلكانعكس
بعض، وكانالموظفينديوانمسابقاتإلىالتقدمفىللمغامرةالماديةاألسبابلهتتوفركاملة، ولم

إالالفرصةتلكبعضهمينل، ولمللتعيينالدوريصيبهمالولكنعامكللهايتقدمونبالجامعةزمالئه
،كللدونعملعنيبحثصاحبناوظل.  انتظارطولبعدتخرجهعلىالسابقةالقليلةالشهورفى
علىالحصولفىالمعارفأحدساعدهعندماالثالثةبالفرقةوهواألولى: مرتينأملهيحققوكاد

يبددمافيهارأى، ألنهاألحداثبإصالحيةمقيممشرفوظيفةكانتألنهايقبلها، فلمبأسوانوظيفة
األجر، ُيحددالتأمينشركاتبإحدىالتسويققسمفىمؤقتةكانتالثانية، والوظيفةالتخرجفىأمله
ونصفشهرراكد، فمضىاقتصادظلفىالتأمينبوالصبيععلىقدرته، وهولإلنتاجتبعًافيها

).جديًاعمًاليكنلمالذى (العملوتركواحدةبوليصةبيعمنيتمكنأندونالشهر

واقعبأمرالرجل،  فقبلوأصدقائهأهلهبعضوساطةطريقعنوالدهيسترضىأنصاحبنااستطاع
فىاألعمالبعضيمارسفكانيطيقمماأكثرالرجليكلفالأنعلىوحرص. دفعًالهيملكال

رسوميدفع، وأناألولىالسنةفىديونهمنهيسددأناستطاعمحدودًامبلغًامنهايوفرالصيفإجازة
والضرورى، والقليلواألقالمالكشاكيلمنالدراسةمستلزماتويشترىعامكلفىالبسيطةالدراسة

.مالبسمنيحتاجهمما

مهجعًاالمكانمناتخذ، ولكنهجدتهعندهرميسبعزبةاألولالدراسىالعامقضاءمنلهالبدكان
المصريةالكتببداراليوميقضىأومساًءالسادسةفىإغالقهاموعدحتىالكليةبمكتبةيظلفكان
إلىيعودأخرىمرةالجدةمعلإلقامةاضطرارهوكان. األوديقيمبماالطعاممن، ويكتفىالخلقبباب

المحاضراتمنحرمانهيعنىالظهر، مماقبليوميًاطنوبمنالقاهرةإلىالوصولصعوبة
يعنىالظهر، ممابعدالثالثةالساعةالقاهرةمغادرة) يوميًاالسفرحالةفى (عليهوكانالصباحية
.المسائيةالمحاضراتمنحرمانه

الحامولمحطةإلىالتالىالعامفى- األسرةومعه -الوالدفُنقلمخرجًاالوضعبهذالضيقةالقدروهيأ
منوفمحطةإلىالحامولمناألقدامعلىالسيرإلىيضطريوميًا، وكانالسفرمنوفية، فاستطاع

الوكان (القاهرةإلىوالمتجهالكومشبينمنالقادمالسريعبالقطارللحاقمتراتكيلوخمسةمسافة
حضورمنيمكنهالقطارهذاكانولما. صباحًاالسابعةفىمنوفمحطةويغادر) بالحاموليتوقف

األقل)،على (أسبوعيًامرتينبهيلحقأنعليهالتاسعة، وكانفىتبدأالتىالصباحيةالمحاضرات
)األقلعلى (واحدةمرةمساءوالنصفالسادسةفىالقاهرةيغادرالذىبالقطارللعودةيضطروكان

إلىليصلكيلومتراتالخمسةمسافةصاحبنايقطعربعا،  ثمإالالثامنةفىمنوفإلىفيصلأسبوعيًا
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أماكنإلىبشبرا، أوالكليةإلىالحديدبابمنبالقاهرةتنقالتهكلأما. مساءالتاسعةحوالىالبيت
،1961عامتخرجهحتىالحالهذهعلىواستمر. األقدامعلىسيرًاتتم، فكانتعملعنالبحث

يبدوالأنحريصًاكانشيئًا، بلعنهيعرفزمالئهمنأحدًايجعل، أوالبائسبواقعهيضيقأندون
يقتربونالذينزمالءهلتجعلالدراسةفىوجديتهالصارمةمالمحهوجاءت. زمالئهعنمختلفًامظهره

العونتقديمعنيتوانىالكانأنه، وخاصةاالحتراممنملحوظبقدريعاملونهمنهميقتربأومنه
.الزمالءمنإليهيلجأمنلكلالعلمى

تميزتألنهاالمعاييربكلموفقًااختيارًا- الظروفإليهدفعتهالذى –شمسعينآلداباختيارهكان
.األداءوتقييماالمتحانات، نظمالتدريسالدراسة، أسلوببرامج: شئكلفىالقاهرةجامعةعن

جامعةافتتاحمنأعوامستةنحوالكبير"، بعدباشاإبراهيمجامعة "باسم1951عامالجامعةافتتحت
)عندئذاألولفؤادجامعة (القاهرةجامعةولعبت". األولفاروقجامعة "اسمحملتالتىاإلسكندرية

لتشجيع) الحالتينفى (الحافزمننوعًاهناكوكان. باألساتذةالوليدتينالجامعتينتزويدفىهامًادورًا
شغلإمكانيةهوشمسعينجامعةأواإلسكندريةجامعةإلىاالنتقالعلىالتدريسهيئةأعضاء
االنتظارعليهمكانالذينالمساعدينلألساتذةبالنسبالجامعاتبتلكحديثًاالمنشأةاألستاذيةكراسى
رحابإلىشاغلهبرحيلالكرسىيخلوعندماأستاذدرجةإلىللترقيةاللهإالعددهاُيعلمالسنوات

التدريسهيئةمنمتميزةبعناصرالوليدتينالجامعتينمنكل، فحظيتالمعاشسنبلوغهأوالله
كانتالتىالصراعاتجومنللتخلصاالنتقالعلىأجبرتبرغبتها، أوالقاهرة، انتقلتبجامعة
سوريالعزيزالدكتورحالةلذلكمثالأسبابها،  وأبرزأبرز) العلمىالتنافسوليس (المهنيةالغيرة
أبرزمنمجموعةويكونهناكاإلسكندرية، ليلمعإلىوُنقلالقاهرةجامعةمنأقتلعالذىعطية

الرجل، واضطرأمامهاآلبارفسمموازمالئهغيرةنفسهعلىفأثارالوسطىالعصورفىالمتخصصين
سوريالعزيزوحالة. هناككبيرةمدرسةوكونالغربفىصيتهأمريكا، وذاعإلىالهجرةإلى

الجوفسادبسببالعلميةالكفاءاتبنزيفملئالقاهرةجامعةنوعها، فتاريخفىفريدةليستعطية
.العريقةالجامعةتلكفىاألكاديمى

عميدأولكانالذينبكنصحىإبراهيمالدكتورالقديمالتاريخأساتذةمنشمسعينجامعةاجتذبت
حسنىحسنأخاهكان، فقدالملكىبالقصرصالتهبسببالعمادةمنالثورةعزلتهوقداآلدابلكلية
،1966عامالمعاشإلىأحيلحتىواآلثارالتاريخلقسمرئيسًا، وظلفاروقللملكسكرتيرًاباشا
أحمدالدكتوروكان. والتسعينالثامنةيناهزعمرعن2004عاموفاتهحتىبالجامعةيدرسوظل
جامعةإلىالثورةأعادته، وقدالقديمالتاريخأساتذةمنشمسعينجامعةكسبتهمممن- أيضًا –بدوى

شغل، كماالوسطىالعصورتاريخكرسىشعيرةالهادىعبدالدكتوروشغل. للجامعةمديرًاالقاهرة
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نصبوضعاألساتذةهؤالءمنواحدوكل. الحديثالتاريخكرسىالكريمعبدعزتأحمدالدكتور
األخرىاألقسامتختلف، ولماألمالجامعةفىيحققهأنلهيتحلمماالجديدةالجامعةفىيحققأنعينيه
.واآلثارالتاريخقسمعنكثيرًا

بعثةالوليدةالجامعةاألستاذية، أوفدتإلىوترقيتهمالمساعديناألساتذةمننقلهمتممنجانبوإلى
علىللحصولوباريسلندنإلىالماجستيرحملةمنواإلسكندريةالقاهرةجامعتىخريجىأوائلمن

بينمنوكان1957، 1956عامىبالجامعةالتدريسمهمةلتولىهؤالء، وعادالدكتوراهدرجة
حسن، والدكتورالحديثالتاريخمدرسمصطفىالرحيمعبدأحمدالدكتورواآلثارالتاريخبقسمهؤالء
أستاذراشدعصمتزينبالدكتورماجد، أماالمنعمعبدالدكتوروزميلهالوسيطالتاريخمدرسحبشى

.القاهرةجامعةمنُنقلوامنبينمنفكانتالمساعدالحديثالتاريخ

خليطًاللطالبتقدمفهى،  شمسعينآدابفىعنهاتختلفالقاهرةبآدابالدراسةبرامجوكانت
التخصصأساتذةومصالحلرغباتتلبية، وضعتالتاريخعصورمختلفمنموادمنمتناسقغير
علىعصركلحصةزيادةأجلمنبالمناكبمزاحمةالعصور، فتحدثتلكمنعصركلتاريخفى

أى (كرسيينإلىالوسطىالعصورتاريخُقسمعندماالمأساةذروةالتزاحمهذااآلخر، بلغحساب
التاريخكرسىشغلعندماذروتهاالمأساةوبلغت. الوسطىوالعصوراإلسالمى) تخصصين
الشخصيةالمصالحغلبةيعنى، مماالمماليكتاريخفىمتخصصانالوسيطالتاريخوكرسىاإلسالمى

.للطالبالعلمىالتكوينوهواألسمىالهدفعلى

،بباريسالسوربوننسقعلىالدراساتبرامجالمؤسسوناألباءصاغفقدشمسعينجامعةفىأما
ومقرراتوالمنهجاللغاتفيهاالطالبإعدادية، يدرسبشهادةيبدأالذى" الشهادات "بنظامفأخذت

فىاألولىالشهادةتخصصأنالمنطقىمنوكان. والحديثةوالوسيطةالقديمةالعصورفىتمهيدية
وعميدالقسمرئيسوظيفةيشغلكانالتخصصأستاذلكوننظرًاالقديمة، ولكنللعصورالتخصص
عنالتاريخقسمعجزفىتسبب، كمالذلكعلمىمبرردونالرابعةالفرقةإلىأرجئتالكلية، فقد

األقسامعكسالمعيد"، على "لوظيفةللتقدمويصلحون" جدًاجيد "تقديرعلىيحصلونمنتخريج
العصورشهادة "جاءتوهكذا. خريجيهابينمناألكاديميةكوادرهاأفرزتالتىالكليةبنفساألخرى

.الثالثةالفرقةفى" الحديثالعصرشهادة"و) الثانيةالفرقة (اإلعداديةللشهادةتالية" الوسطى

إليهاالوباءهذاوصولتأخرالدراسية، فقدوالكتبالمذكرات- عندئذ –شمسعينآدابتعرفولم
المقرر، ويحددمكوناتعلىاألولىمحاضرتهفىالطالبيعرفاألستاذ، فكانالستيناتأوائلإلى
التىالمراجعقائمةإلىبالرجوعبأنفسهمالطالبليعدهيتركه، وماالمحاضراتفىتغطيتهيتولىما



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

36www.RaoufAbbas.orgصفحة

.المصريةالكتببدارعنهايبحثأنعليهكانالكليةمكتبةفىالطالبيجدهالمبها، فإذايزودهم
االهتماموكان. باستخدامهاملزمًاالطالبجعلباإلنجليزية، ممااألساسيةالمراجعمنالكثيروكان
يدعلىالواحدالدراسىالفصلفىبحثينعنيقلالمايعدأنالطالب، فعلىالتطبيقىبالجانبكبيرًا

متابعةالجد، فهناكمأخذاألساتذةجانبمنتؤخذالمادةتلكالبحث"، وكانتمادة "تدريسيتولىمن
لكلدقيقتصحيحاألستاذ، وهناكبهكلفهالذىالعلمىالمقالإعدادمنالطالبتقدملمدىأسبوعية

بهااللتزامالطالبعلىمعينزمنىحدمناسبًا، وهناكيكنلمإذاكتابتهبإعادةالطالب، وإلزاممقال
معينتخصصفىعلمىمقالكتابةعلىُيدربالطالبأنذلك، ومعنىالمقاللتقديمتجاوزهوعدم

موعدقبلتعلن" السنةأعمال "نتيجةالواحد، وكانتالدراسىالعامفىمراتأربع) محددعصر(
الرسوبفكان. الدراسىالفصلامتحاندخولمنفيهاالراسب، ويحرمبأسبوعينالتحريرىاالمتحان

درجاتعلىيحصللمفإذاالقدركففىمصيرهوضعيعنىمماموادأربعفىالرسوبيعنىفيها
الجامعة، ألنمنضعيف"، ُفصل "تقديرعلىللحصولتؤهلهاآلخرالدراسىالفصلفىمناسبة
تقديرعلىيحصلمنجدًا"، أماضعيف "تقديرعلىيحصلمنكلفصلعلىتنصكانتالالئحة

.فيهرسبفيمااإلعادةحقفله" ضعيف"

مساء، وانتشرالسادسةإلىصباحًاالتاسعةمناليومطوالبالطالبمكتظةالكليةمكتبةكانتوهكذا
بدراسةيكلفونفكانوا. االنتسابطالبأما. المصريةالكتبدارقاعاتفىشمسعينآدابطلبة

قبلتحريريًاامتحانًافيه، يؤدوناألقلعلىمراجعأربعةلهيحدددراسىفصلكلفىمعينموضوع
امتحاندخولمنُحرمالمادةتلكفىالمنتسبالطالبينجحلمبشهر، فإذاالدراسىالفصلموعد

.مخاطرمنالمنتظمالطالبلهيتعرضلماوتعرضالدراسىالفصل

275نحويبلغون) صاحبنابينهممنكانالذين (1957عاماألولىالفرقةطالبتجدأنعجبوال
الدفعة (1961عامالتاريخقسمخريجىعددليصبحتصفيتهمتتم) منتسبًا75 + منتظما200 (طالبًا

أداءتقويمالدراسة، ودقةجديةمدىيعكسمما. فقطخريجًا68) صاحبناإليهاينتمىالتىالعاشرة
الدفعةهذهخريجىبينمنأربعةأنكلهذلكعلىللداللةويكفى. الخريجتكوين، ونوعيةالطالب
، كانبالجامعتالتدريسهيئةضمنمكانهم، واحتلواالدكتوراهعلىحصلواحتىالعليادراستهمتابعوا

.منهمواحدًاصاحبنا

،العربىاألدبفىالشكعةمصطفى: صاحبناعليهمدرسالذين) عندئذ (األساتذةشباببينمنوكان
فىرياضومحمدصادقودولتالحجاجأبوالفارسية، ويوسفاللغةفىالمصرىمجيبوحسين

هيئةأعضاءبينومن). الكليةخارجمنمنتدبًاوكان (اإلنجليزيةاللغةفىتادرسالجغرافيا، وحليم
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اليونانيةالناضورى، والنظمرشيدعلىالقديماألدنىالشرقتاريخدرساإلسكندريةبآدابالتدريس
القاهرةبآدابالتدريسهيئةأعضاء، ومنحسينعوادمحمدعلىالبطلمىالعصرفىمصروحضارة

الفرعونيةمصر، وتاريخعلىأحمداللطيفعبدعلىالرومانعصرفىومصراليونانتاريخدرس
هؤالءبعضتركوقد. عاشورسعيدعلىالوسطىالعصورفىأوروبافخرى، وتاريخأحمدعلى
أحدهموكان. بهميتأثرأندونعابرًامرورًاحياتهفىمنهمآخرون، ومرتكوينهفىملحوظًاأثرًا

الشراءطالبىعلىبنفسهكبيرة، يوزعهحقيبةفىاإلسكندريةمنمعهيحملهكتابهبيعالسكندريين
ببطءالطالبعلىالمحاضراتيملىاآلخر، فكانأما) شمسعينجامعةعلىغريبًاهذاوكان(

مليئةإنشائيةبعباراتاالبتدائيةبالمدرسةالعربيةاللغةمدرسطريقةعلىكلمةشديد، كلمة
ويستمعالمحاضراتقاعةمناألخيرالصففى) عادتهغيرعلى (يجلسصاحبنا، فكانبالمترادفات

بعدالمكتبةإلىبالمحاضرة، ويهرعجاءتالتىالرئيسيةاألفكاربكتابةيقومثماألستاذيمليهماإلى
األستاذ،بمحاضرةجاءتالتىبالنقاطمسترشدًااإلنجليزيةالمراجعبأحدالموضوعليراجعالمحاضرة

للنصإمالئهأثناءالطالبمقاعدصفوفبينالمروراألستاذعادةمنآخر، وكاننصًالنفسهويصوغ
اللماذا: "وسألهمنه، فاقتربيكتبالالقاعةآخرفىجالسًاصاحبناجهورى، فلمحبصوتالهزيل
".بتلخيصهااكتفىمعلوماتمنبالمحاضرةيردمااستوعبإننى : "بقولهعليهولد؟" فردياتكتب
ونصفساعةعلىيزيدبعدماسطورعشرةحوالىالطالبكتبهماأنليجدالكشكولالرجلوتناول

حضورإلىيعودأنصاحبنايشأ، ولمالفصلمن، وطردهوجههفىالكشكولاإلمالء، فقذفمن
يجرؤبمنوتنكيلهالطالبمعاملةفىبقسوتهالرجلُعرففقد. أخرىمرةالرجلهذامحاضرات

فيهالرجلبهذااالحتكاك، فكانالتخرجوشكعلىالرابعةالفرقةفىصاحبناوكان. مناقشتهعلى
األستاذذلكمنشيئًايستفيديكن، فلمالدرسقاعةمناالختفاءفضل، لذلكمستقبلهعلىشديدخطر
.حالكلعلى

القاهرة)،آدابفىشائعأمروهو (الطالبعلىيفرضهكتابلهكانالقاهرةآدابمنآخروهناك
عننصهيحفظالذىللكتاب) تسميع (استظهارعنعبارة، ومحاضرتهقلبظهرعنالكتابويحفظ
فىوقتهيستثمرأنفضلفقط، ثممرتينصاحبناإليهاستمع. السماءوحىمن، وكأنهقلبظهر

لبعضترجمةعنعبارةالكتابفصولأن- مصادفة –واكتشفبالمكتبةالموضوعحولقراءات
!!العصرذلكتاريخفىكامبردجفصول

الذى، سوهاج، ابنمصطفىالرحيمعبداحمدالدكتورهوصاحبنافىبالغًاتأثيرًاأثرشابمدرس
البحثمناهجعليه، درسلندنجامعةمنالدكتوراهعلىبهاحصلالتىالبعثةمنلتوهعائدًاكان

المحاضرةمنذبهارتبطالثالثة،  ولكنهالفرقةفىسوىأخرىمرةعليهيدرس، ولماألولىبالفرقة
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يقملمماالمَسَلماتالتفكير، ونبذعلىالتالميذيحثكانالشابالمدرس، فهذامنهسمعهاالتىاألولى
هذاكان. نسبيةمسألةالموضوعيةكاملة، وأنليستالتاريخيةالحقيقةصحتها، وأنعلىالعقلىالدليل
وبعد. عرضه، وأسلوبطرحهطريقةوفى، بلفحسبموضوعهفىالصاحبناعلىجديدًاالكالم

معينًا،سؤاًالعليه، وطرحمنهسمعهمابعضفىيناقشهالشابأستاذهبجوارصاحبناسارالمحاضرة
عنيبحثأنالتلميذعلىاإلجابة، واقترحمنتمامًامتأكدًاليسأنهلهيقولبالرجليفاجأبهفإذا

التلميذيعودأنبذلكأراداإليضاحإلىحاجةفىنفسهوجدإذابهيلتقى، وأنمعينكتابفىاإلجابة
 .إليهالرجوعقبلأوًالبنفسهالمعلومةعنالبحثعلىالمبتدئ

اآلثار، ويحققفىالتخصصيستطيعأنهيظنواآلثارالتاريخبقسمااللتحاقاختارعندماصاحبناكان
لماآلثارشعبةأنبالقسمالتحاقهمنوجيزةفترةبعدعلمولكنه. اآلثارعلماءمنيصبحأنفىحلمه
بالفرقةلهدرسوافيمنيجدلمأنهغير. القديمالتاريخفىيتخصصأنعلىرأيهبعد، فاستقرتفتح

التىالمناسبةالقدوةلهيقدم، أوالتخصصهذااختيارعلىيحفزهمنالقديمالتاريخمدرسىمناألولى
.الدربعلىالسيريختارتجعله

، وتمنىلهأعلىمثًالينشدها، واتخذهالتىالقدوةفيهوجدمصطفىالرحيمعبدأحمدإلىجلسوعندما
أنعلىالعملالحياة، وهوفىاألساسىهدفهحدداليومذلكومنذ. مثلهيصبحأن) نفسهوبينبينه(

.الرجلهذايدعلىيتعلم، وأنالحديثالتاريخفىيتخصص

األستاذ، القليل" هيبة "على، حفاظًاالطالبوبينبينهمواسعةمسافةتركعلىيحرصوناألساتذةكان
بمنذرعًا، ويضيقونبذلكيسمحونالالحدود، وغالبيتهمأضيقفىبمناقشتهللطالبيسمحمنهم

عبقريًا، قبلعظيمًا، ومربيًاإنسانًافكانمصطفىالرحيمعبدأحمدأما. المحاضرةأثناءسؤاًاليطرح
األساتذةبحجرةللقائهيوماصاحبناذهب. وبينهمبينهمسافةيترك، ولمبتالميذهالتحم. أستاذًايكونأن

راشد،عصمتماجد، وزينبالمنعمعبدمنكل، ومكاتبمكتبهبهاواسعةقاعةبالكلية، وكانت
المعبدفىاألقداسبقدستكونماأشبهالغرفةهذهوكانت. الكريمعبدعزت، وأحمدحبشىوحسن

مصطفىالرحيمعبدأحمدلهصرحعندماولذلك. التدريسهيئةأعضاءإاليدخلها، الالفرعونى
بابطرققليًال، ثموترددبالرهبة، أحسشئعنلسؤالهاحتاجإذاشاءمتىالمكتبإلىبالحضور

الوراءإلىخطوة، فتراجعالبابإغالقمنه، ويطلبينهرهماجدالمنعمبعبد، فإذاالبابالغرفة، وُفتح
، ويستمعمكتبهبجواركرسىعلىويجلسهبالدخوليأمرهمصطفىالرحيمعبدأحمدصوتليسمع

ُيقدموجودهما، بماتصادفالتىراشدعصمتوزينبماجدلضيقاعتباردونمعه، ويتناقشإليه
.للتقاليدخرقمنالمدرسهذاعليه
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فيماالتاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةإلىالطريقعرفمصطفىالرحيمعبداحمدطريقوعن
بشبرا، وكانتمنزلهفى، أوالتدريسهيئةأعضاءنادىفى، أوهناك) التخرجبعد (يلتقيهبعد، فكان

الجامعة،مكتبةفىيجدهاالالتىاإلنجليزيةالمراجعصاحبها، يعيرهلهمتاحةاألستاذهذامكتبة
.شيخهالمريديتبعكماجديدة، فتبعهمعرفيةأفاقًالهالغزير، فيفتحبعلمهعليهويفيض

األستاذهذاقبلها، ولعبالعليا، وليسالدراساتمرحلةفىبهتأثرفقدالكريمعبدعزتأحمدأما
فىمصطفىالرحيمعبدألحمدأستاذًاكان، فقدذلكفىغرابة، والتكوينهفىبارزًادورًاالعمالق
، وُيعينشمسعينجامعةلحساببعثةفىيوفدأنقبلالقاهرةبجامعةوالماجستيرالليسانسمرحلتى
صورةفىيقدمهاالتىالمادةيستقرئمتميزًامحاضرًاالكريمعبدعزتأحمدكان. بهامدرسًا

شواهدهاقضية، يتفحصالمحاضرةموضوعمنالمحتملة، جاعًالاإلجاباتمنهايستخلصتساؤالت
وجيهًاسؤاًاليطرحالسائلكانإذاحدودفىبالمناقشاتيسمح. دالالتهاعنمعهم، ويبحثطالبهمع

طالبوبينبينهالمسافةاتساععلىيحرصكاناألستاذ، ولكنهمنسمعهلمااستيعابهدرجةيعكس
أستاذهنصائحجيدًاوعى، فقدالدرسخاللأسئلتهمنصاحبناإلىينتبهاألستاذوبدأ. الليسانسمرحلة
المراجعفىمركزةبقراءاتحضورهاقبلللمحاضراتنفسهيعد، فكانمصطفىالرحيمعبدأحمد
عليهاتجبلمالتىللتساؤالتإجابةعنيبحثللمحاضرةيستمع، وبعدماأسئلتهويجهزالهامة

أحمدعلىدرسوعندما. النقاطلبعضتفسيرمناآلخرونقدمهفيمارأيهاألستاذيسألالمحاضرة، أو
الطالبأحدبتكليفاألولدرسهاألستاذباإلنجليزية"؛ بدأتاريخيةنصوص "مادةالكريمعبدعزت
جارحبأسلوبالقارئاأللفاظ، وأسكتلمخارجالصحيحالنطقفىاألخطاءحجم، فهالهالنصقراءة

بأناألستاذصحيحة، فكلفهقراءةالنصصاحبنا، وقرأالقراءة، فتقدميجيدممنغيره، وطلبغاضب
منشرحهاألستاذويتولىالنصيقرأ، فكانالدراسىالفصلنهايةحتىمحاضرةكلفىالنصيقرأ
علىالتربيةحسنمنلقيهماأقرانهعلىصاحبناتميزفىالفضلوكان. والمضمونالمصطلححيث

اإلنجليزيةمدرسيدعلىالتدريبحسنمنبهحظىاالبتدائية، وماالمدرسةفىاإلنجليزيةمدرسيد
.اإلنجليزيةالمراجعباستخدامبالجامعةأساتذتهنصائحاتباععلىحرصهالثانوية، كذلكطوخبمدرسة

بقرشيناألزبكيةسورمناشتراهكتابترجمةفىالتفكيراللغويةمهارتهتنميةعلىحرصهمنوبلغ
أحمدأستاذهاألهلية، وأطلعالحربالعبيد، وواجهحررالذىاألمريكىالرئيسلنكولنأبراهامعن
الكتابكانولما. الترجمةبمراجعة، ووعدهترجمتهوزكىفامتدحهالكتابعلىمصطفىالرحيمعبد
على، واتفقاالدسوقىعاصمالحميموصديقهزميلهمعاقتسمهصفحة، فقد400حوالىفىيقع

بعضمنهايكتسبشاقةبأعمالصاحبناانشغالورغم). 1960 (الصيفإجازةفىعليهاالنكباب
مائةحوالىيترجمأناستطاعانهالرابعة، إالالفرقةفىالدراسةعلىالتركيزعلىلتعينهالجنيهات
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عنالنظرصرفأنه، ويكتشفالدراسىالعامبدايةفىبزميلهليلتقىالصيفإجازةمنصفحة، وعاد
.شيئًايترجم، فلمالموضوع

علىأحمداللطيفعبدتكوينهفىمباشرغيردورًاصاحبنا، ولعبوافىأثرواالذيناألساتذةومن
التاريخقسمىورئيسالقاهرةجامعةاآلداببكليةالقديمالتاريخوكرسىالبردىعلمكرسىأستاذ

اليونانية،والحضارةاليونانىالتاريخعليهدرس. بعدفيماالكليةعميدبها، ثمالقديمةوالدراسات
الطالب، فيجعلمسرحىبأسلوبالدرسيشرحرائعًامحاضرًاكان. الرومانعصرفىمصروتاريخ
الخطباء،، وتنابذالسالحقعقعةاألستاذ؛ فيسمعيعرضهاالتىلألحداثدراميةذهنيةصورةيكون
وصفًايقدمفاألستاذ. الجيوشعلىيخيمالمعاركغبار، ويشهدمواطنيهومناقشاتأثينامجتمعويرى

فىطرفيقععندما، يبتسموجههبقسماتالحدثعن، ويعبربيديهيلوحبلالكلماتعلىيقتصرال
.آخرطرفمعالتعاملكيفيةمنطرفحيرةعنيتحدثوهوجبينهاآلخر، ويقطبلهنصبهفخ

الفريدةالطريقةوبهذه. كاملتينساعتينمدةمللدونبانتباه، يستمعونإليهمشدودينالطالبويظل
أما. لها، ونقدهالمؤرخينآلراءاألستاذ، ومناقشتهشرحمنكثيرًايستفيدأنالنابهالطالبيستطيع
فيخرجبهامتسليًاوجههوتعابيرذراعيهوحركاتوذهابًاجيئةاألستاذحركةعلىيركزالذىالطالب
.اليدينصفر

درالذىفخرىأحمدالعظيماآلثارعالمتكوينهفىمباشرغيردورًالعبواالذيناألساتذةهؤالءومن
يجلسأنقبلصاحبناعرفهالذىالوحيداألستاذهوفخرىأحمدكان. الفرعونيةمصرتاريخعليهس
كانعندماالصحفعنهاتتحدثكانتالتىاألثريةكشوفهبهرتهاألستاذ، فقدمنالتلميذجلسةإليه

"الفرعونيةمصر "كتابه، كانيديهعلى، ويتعلمقربعنيراهأنلهالثانوية، وُقدربالمدرسةتلميذًا
وكان. المراجعمنالعديدقراءةعلىوحثهموحدهعليهاالعتمادمنالطالبحذربديعًا، ولكنهبسيطًا
يفندبعدماإليهااستنادًاالتاريخىللحدثتصورهاألثرية، وبناءالشواهدتقديمالمحاضرةفىأسلوبه

أسبابعارضًاآخررأيًا، ويستبعدالترجيحهذاألسبابمعلًالرأيًاالعلماء؛ فيرجحمنغيرهآراء
الحضارةفىبمساهمتهاالقديمة، واعتزازلمصرنادربعشقدائمًايشىحديثهاالستبعاد، ولكن

اصطحابعلىالموافقةفىيترددلمالرفيعةالعلميةمكانتهورغم. الدينىالفكرفىاإلنسانية، وخاصة
، هرعبينهمووجودههناكإلىالطالبوصولوبمجرد. سقارةلمنطقةزيارةفىالرابعةالفرقةطالب
الشرحعنهيتولواأنوعرضوا" بتشريفه "يبلغهملمألنه، عاتبينبهمرحبيناآلثارمفتشىمنتالميذه
هذايدعلىالمنطقةآلثارشرحوأعظمبأندرالطالبوحظى،  أعمالهمإلىوصرفهم، فرفضللطالب
.الجليلالعالم
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، سألواالتالىاألسبوعفىغيابهوتكررعادتهغيرعلىاألسبوعيةمحاضرتهعنفخرىأحمدغاب
)أحدهمصاحبناكان (منهمأربعة، فقررمريضاألستاذأنلهم، فقيلالغيابسببعنالكليةإدارة
دونهكذامعدودة، وذهبوابقروشاشتروهاصغيرةوردباقةمعهمحامليناألستاذبيتإلىالتوجه
تقعالتىالشقةباب، وطرقواآبائهممنالبسطاءالقرويينشأنذلكفىشأنهمتليفونىاتصالأوموعد

طويلةأجنبيةسيدةالبابالجامعة، ففتحتكوبرىمنبالقرببالجيزةالنيلشارععلىعمارةفى
أريكة،علىمسترخيًاالجليلالعالمكان، حيثالمكتبحجرةإلىاألستاذ، فاقتادتهمعنفسألوهاالقامة

علىحرصهمعلىاأللمانية، وشكرهمزوجتهلهمحانية، وقدمبأبوةبتالميذهاألستاذكتابا، رحبيقرأ
الحفائرفىتجاربهعنممتعحديثفىاألستاذ، وأفاضوالكعكبالشاىالزوجةوجاءت, زيارته
آلخر، وامتدحينمنالبيتيلزمهالذىالربوإلىتحولتالصدرفىحساسيةلهسببتالتىاألثرية
عندماتمامًاُشفىأنه، مؤكدًااستبقاهماالنصراففىالطالباستأذن، كلماالساعتيننحوإلىالحديث

مكررةالبابإلىزوجته، وَصحبتهمتوديعهمعلىقدرتهعدمعنلهماعتذرانصرافهم، وعندرآهم
.الشكر

وبينبينهالمقارنةإغفاليستطيعواولم,  وإنسانيتهالرجلبأبوةمبهوريناألربعةالطالبخرج
يعاملنصحىإبراهيم، كاناآلدابلكليةعميد، وأولقسمهمرئيس) بك (نصحىإبراهيمأستاذهم
ذاتالحضوروجوهبهايمسحبنظرةصباحًاالتاسعةفىمحاضرتهواشمئناط، يبدأبتأففالطالب
ذلكبعدبرطشت"، ويبدأالجامعة: "التقزز، ويقولعالماتوجههعلىيرسماليسار، ثموذاتاليمين
سؤالطرحعلىيجرؤلمنوالويل. للعرضمقدمةمحاضرة، وكأنهاكلفىتتكررمراسم. الدرس
.بكرامتهاألرض، ويمسحتوبيخهفىيسرفالذىاألستاذعلى

، فيجمعالمناسباتبعضفىطالبيةمظاهراتينظم) للثورةالسياسىالتنظيم" (القومىاالتحاد "كان
قرشًا25الطالبرعايةإدارةشبرا، وتقدمشارعمنراكبالخمسةسعةالتاكسىسياراتالفراشون

تبدأحيثالتحريرميدانإلىالجميعيتوجهأن، علىالتاكسىركوبهمبعدالطالبمنخمسةلكل
ببضعةالكليةمنالخروجبعدقروشخمسةالتاكسىلسائقيدفعونعادةالطالبفكان. المظاهرة

تمامًافيهاالدراسةتعطلفكانتالكليةأما. المقهىفىيصرفونهأوبينهمفيماالباقىأمتار، ويقتسمون
.اليومهذامثلفىأبوابهاالمكتبةوتغلق

،1960عامخريففىنصحىإبراهيممحاضرةيومالساذجةالمظاهراتتلكمنواحدةحدثت
كلهاالدفعةترسيبذلكعلىيترتبأحدًا، فقديجدولمجاءإذااألستاذغضبمغبةمنالطالبوخشى

حوالىعددهموكانالطالبحرصلذلك. القبيلهذامنعنهقصصُتروى، وكانتمادتيهفى
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الشيفورليه) بك (نصحىسيارةلوقوفالمخصصالمكانعندالكليةفناءفىاالنتظار، علىاألربعين
،هناكالطالبتجمعمكانها، والحظفىالسيارة، وأوقفالرجلوصلدقائقبضعوبعد. الفارهة

بدعةهذهوكانت (أوتوماتيكيًااألستاذفتحهالذىاأليمنالبابشباكأمام) مصادفة (يقفصاحبناوكان
علىعفينمالكم: "باشمئزازللطالباألستاذإليها)، وقالبتسللهمالجامعةبرطشوامنيعرفهاالجديدة

فىخرجواالطالبأنصاحبنالهالشئ)، فقالعلىيعفالذىكالذبابأنهمأى" (كدهالعربية
شباكفأغلق. درسهإللقاءإحداهابفتحمغلقة، ليأمرالدرسقاعاتألنهناينتظرونهمظاهرة، وأنهم
!بانتظارهكانالذى" الذباب "لقطيعشيئًايقولأندونالخروجبابإلىالسيارة، واتجه

، وكيفاستئذاندونبابهقرعواالذىبيتهفىبهمفخرىأحمدحفاوةبيناألربعةالطالبقارن
فصيلةمنواحتقار، وعدهمباشمئزازدائمًاعاملهممننبيلة، وبينأبويةإنسانيةمعاملةعاملهم

منالمدنية، وأزاحهالرتبألغىالذىيوليوثورةنظاممنموقفهإلىذلكيرجعوال". الحشرات"
إلىيرجعماالرعاع"، بقدر "أوالدمن) نظرهفى (كانوامنأمامالجامعةأبوابالكلية، وفتحعمادة
كانعندما- أيضًا –بازدراءطالبهيعاملكانفقد" الفالحينأبناء "علىالتركية، وتَرفعهأصوله

.القاهرةبجامعة

بـالطالباتتناديهبأن، ويقبلالطالبمعيمزحتمامًا، فأصبحنصحىإبراهيم، تغيَّرالسبعينسنوفى
عامًا،العشرينعلىيزيدماتخصصهفىالعلياالدراساتبابيوصدظلأنإبراهيم"، وبعدجدو"

.األحوالمغير، وسبحانودبهبمنكلأماممصراعيهعلىفتحه

).ظنهكذاأو (والشقاءالتوترسنواتلصاحبنابالنسبةبانتهائه، وانتهتالرابعالدراسىالعامانتهى
الثالثترتيبه، كانطالبخمسةجيدتقديرعلىحصلوامنعدديتجاوز، فلمالليسانسنتيجةوُأعلنت

رسبمنبينالباقونمقبول"، وتوزع "تقديرعلىطالبًااألربعيننحووحصل. كلهاالدفعةوعلىبينهم
".ضعيف "تقديرعلىلحصولهلإلعادةبقى، ومن1962ينايردوردخولحقولهمادتينفى

وعندما. واستيعابهاموادهإعدادفىمضاعفًاجهدًابذلأنهالنتيجة، وخاصةهذهمنصاحبنااستاء
فىالمواد، ومقبولباقىفىمواد، وجيدثالثفىجدًاجيدعلىحصلانهاتضحالنتيجةعلىاطلع

جهدًاالمادتينفىبذل، فقدلذلكوعجب) الرومانالبطالمة، وتاريختاريخ (نصحىإبراهيممادتى
لمأحدًاأنلهتبينجيدًا، ولكنواستوعبهمادتهإعدادفىالهامةالمراجعمنعددًاكبيرًا، واستخدم

%، وأن50يتجاوزلمالمادتينفىالنجاحنسبةمقبول"، وأن "علىيزيدعماالمادتينفىيحصل
تركزالرسوبوأن) الرأفةقواعدحسب (بالتعويضالمادتينإحدىفىنجحوااألقلعلىطالبعشرة

عشرينمن (فقطدرجاتعشرعلىحصلفقدصاحبناأما. األخرىالموادبعض، وفىالمادتينفى
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أنليجدالنتيجةكشفعلىنظرةوألقى. الرومانتاريخفىدرجة11والبطالمة، تاريخفى) درجة
.درجة11أو10عنتزد، لمنجاحهميبررماإجابتهمفىرأىلمناألستاذوضعهاالتىالدرجات

قدلماالدراسة، ويتحسبفىاستمرارهيضمنيكن، فلمتوقعاتهيفوقتحقيقهاستطاعما، كانكلعلى
حامًالخريجًا،  ويصبحاألولىالجامعيةالمرحلةنهايةإلىيصلبه، فإذاعقباتمنطريقهيعترض
،1957العاممنذالبطالةيعانونكانواالخريجينمنغيرهالمئاتولكن. اآلدابفىالليسانسدرجة
.لمساعدتهاإيجابيًادورًايلعبأنفيهينتظرأصبحوقتفىبؤسًااألسرةحالوازداد

، كانتالعملطالبىأعدادوفرةبسببشحيحةأصبحتالتىالبسيطةاألعمالبعضفىصاحبناتلطم
صاحبناوتقدم. شهريًاجنيهاتخمسةيتجاوزالراتبًاالجامعةخريجللمدرستدفعالخاصةالمدارس
تقبلالالكليةوكانت. التربيةفىالعامةالدبلومدرجةعلىللحصولالتربيةبكليةالقبوللمسابقة
"جيد "تقديرعلىالحصولكان، لذلكالمدرسينمنوالتعليمالتربيةوزارةتحتاجهالذىالعددسوى
1962/ 1961عاماالجتماعيةالعلومبقسمالمتقدمينعددوبلغ. التربيةكليةإلىللتقدمشرطًا

رأسهشفوىامتحانفىتصفيتهممتقدمًا، تمت270نحو) ، والجغرافيا، والفلسفة، واالجتماعالتاريخ(
.منهمواحدًاصاحبنا، كانتخصصكلمنطالبعشرةقبولالكلية، فتمعميدقطبصالحالدكتور
، وكانتالخريجينجميعتعيينعنفجأةُأعلنالطاقة،  حتىقدراألولالفصلفىالدراسةفىوانتظم

وجدعندمابالغةسعادتهكانتالنتيجةُأعلنت، وعندماوالتعليمالتربيةبوزارةمكتبإلىُتقدمالطلبات
مكانأناتضحالتعيينخطاباستلمالكيماوية"، وعندماللصناعاتالعامةالمؤسسة "اسمهأمام

الساعة،حوالىانتظارفترةوبعد. العملالستالمإليهابالقاهرة، فتوجهالنيلقصربشارعالمؤسسة
.الزياتبكفرالمصريةوالصناعيةالماليةبالشركةفورًاالعملالستالمخطاباتسلم

فىالعملزوده، فقداألملوأسرتهعنده، وبعثحياتهفىجديدةصفحةفتحقدالتعيينهذاكانوإذا
لهاجديدة، كانوخبراتبتجارب1961عاميوليوفىتأميمهاتمالتىالشركاتمنصناعيةشركة
).1963/ 1962عامبدأهاالتى (العليادراستهحقلتحديدوفى، بلتكوينهفىأثرها
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كباربعضأسهمهامنكبيرًاقسطًايملكمساهمةشركةكانتالمصريةوالصناعيةالماليةالشركة
وسراجوالبدراوى) التأميمقبلاإلدارةلمجلسرئيسًاكانالذى (يحيىأمينأمثالمنالرأسماليين

الزراعة،فىالدكتوراهدرجةيحملحنطورشفيقمحمدالدكتورالعاممديرهاوكان. ، وغيرهمالدين
حامضإنتاجفىالشركةوتخصصت. التأميمبعداإلدارةمجلسرئيس، أصبحالسبعينمناقترب

،الخارجمنالخامالكبريتتستوردوكانت. السوبرفوسفاتسماد، وإنتاجدرجاتهبمختلفالكبريتيك
بكفرالمصانعوجودورغم. أسيوطغرب" السباعية "بمنطقةلهاالتابعةالمناجممنفيأتىالفوسفاتأما

قسمتضمالزياتبكفراإلدارةمكاتبباإلسكندرية، وكانتللشركةالرئيسىالمركز، كانالزيات
1500فبلغالعمالعددأما. المشترياتوقسموالتوريداتالمخازنالمراجعة، وقسموقسمالحسابات

خمسةللعاملاليومىلألجراألدنىالحدجعلالذىبالقانونمنهمعامال1250نحوعامًال، استفاد
التأميناتمظلةقرشًا، وشملتهم25إلىقروشثمانيةمناليوميةأجورهمقرشًا، فارتفعتوعشرون

فئةالشهرية، وكانتالرواتبذوىالموظفينفئة: قسمينإلىفانقسموااإلداريونأما. االجتماعية
مرتبأصنافخمسةأى (شهريًاجنيهًابستينالمتوسطالمؤهللصاحبالشهرىالراتبيبدأمتميزة
,المهندسينمنأربعةسوىالعالىالمؤهلحملةالموظفينبينمنبالشركةيكنولم)  بالحكومةزميله

الموظفينمنأخرىشريحةهناك، وكانتوالصنايعالتجارةدبلوماتحملةمنفكانوااإلداريونأما
كلعنيوميًاجنيهانالفئةهذهمنالمتوسطةالمؤهالتحملةتعيينبداية، فكانتاليومىباألجرُتعامل
.الرسميةوالعطالتاألسبوعيةالراحةأيامعناألجريحتسب، فالعمليوم

تسلمواواحدةدفعةجددموظفين، أربعةالخريجينبتعيينالجمهورىالقانونالشركة، نتيجةعلىهبط
)، وتاريخ1957 ()، وجغرافيا1957 (فلسفةاآلدابخريجىمنثالثة، منهم1962فبرايرفىالعمل

زمالءهبالشركة، وعدهالمعينينالخريجينأحدثصاحبناكان). 1958 (حقوق)، وخريج1961(
باليوميةكاتبًايعملالفلسفةخريج، فكاناألعمالمختلفبينثالثتهمتقلب، فقدالمحظوظينمنالثالثة
خريجوحصل. فبرايرحتىنوفمبرمنالبطالةويعانىأكتوبرإلىمارسمنغازيةمياهبشركة

ديوان "مسابقاتطريقعنالمتوسطةالمؤهالتوظائفإحدىعلىعاميندامتبطالةبعدالجغرافيا
المحامينأحدبمكتبالتدريبفترةأنهى، فقدالحقوقخريجاآلثار، أمابمصلحةكاتبًافكان" الموظفين



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

45www.RaoufAbbas.orgصفحة

مثلهمالفاقةيعانحاًال، لماألربعةأحسن، وكانالمحامينجدولفىاسمهأجرًا، وسجلعنهايتقاضلم
.وحيدهالكونهببذخعليهتنفقكانتالثريةوالدتهألن

الذىالراتبإلىإشارةأىاألربعةالخريجينبتعيينللشركةالمؤسسةمنالصادرالقراريتضمنلم
أوللشركةمحددكادرهناكيكنإليهم)، فلمُينظركانهكذا (األربعة" الدخالء "هؤالءمنكليتقاضاه
أنقررالذىاإلدارةمجلسرئيسلتقديرمتروكالراتبتحديدكان، وإنماالشركاتمنغيرها
خمسةعلىحصلوابالحكومةُعينوامنمحترمًا، ألنمبلغًاهذاشهريًا، وكانجنيهًا26الراتبيكون
.التأميمقبلمتوسطبمؤهلُيعينمنعليهيحصلكانالذىالراتبثلثيعادلكانجنيهًا، ولكنهعشر

بالشركةالعملومجالمؤهالتهمبينعالقةفال" الدخالء "أولئكوظائفتحديدهىأخرىمشكلةبقيت
،والتفريغالشحنلمراقبمخصصةكانتحجرةاختياروالتجارة، فتموالعلومالهندسةيتطلبالذى

الظهربعدالثالثةحتىالثامنةمنمعًافيهايجلسون، كانواكراسىوأربعةطاوالتأربعفيهاوضعت
بعتاهمالحكومةبتوعدول: "بشأنهمالعمالأحاديثمنأسماعهمإلىيصلماعلىيتندرون، عملدون

غيرإلى".. العماليلجملجلحنطورجابهمالمباحثتبعدول "أو" الشركةفىاللىالبوظانيراقبوا
قلةحيثمنعنهميقلونال" األفندية "هؤالءأنالتعساءالعمالأولئكيدرى، والتخميناتمنذلك

.معاناةطولبعدجاءبالشركةبالعملالتحاقهمالحيلة، وأن

أسبوع، وبعدالعاملينشئونبإدارةمحققًافأصبحالحقوقخريجوظيفةتحددتأسبوعينمروربعد
والجغرافىاإلدارة، بنفساألجوربقلمموظفًاالفيلسوف، فأصبحاآلدابخريجىمواقعتحددتآخر

مراجعًاصاحبنا، وأصبحالكبريتاستيرادفىالمتخصص) الجنسيةاليونانى (ينىللخواجةمساعدًا
.1967عامأبريلفىالشركةمناستقالحتىشهرًا62شغلهاالتىالوظيفةالمالية،  وهىباإلدارة

األجور،سجالت، ومراجعةالصرفقبلالماليةالمستنداتبمراجعةمختصًاالمراجعةقسمكان
بأى- أيضًا –لهاعالقةال، ولكنبالتاريخلهاعالقةالأمور، وكلهاوالمشترياتالمخازنومستندات
الحاسبةاآللةوجودمعكبيرةصعوبةتشكلتكنالحسابية،  ولمالمراجعةعداآخر، فيماتخصص

إليه، وانضمالقسمرئيسيكونأنطالبًاأسبوعلمدةالعملعنالفيلسوفامتنع). يدويةوكانت(
ينىالخواجةمعالعملإلىفارتاحالجغرافىالقانونية، أماللشئونرئيسًايكونأنطلبالذىالمحامى

مابشأنالرقابيةالجهاتمنوغيرهاللمؤسسةُترسلالتىالعربيةالمحرراتإعداديتجاوزلمالذى
حريصًافكانصاحبناأما. محدودةالمحرراتتلك،  وكانتاإلنتاجمستلزماتمنالشركةتستورده

كلدراسةعلىعكفولذلك. سليمةبطريقةيمارسهالجديد، وأنعملهفىأقدامهيثبتأنعلى
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بكلألمقدكانحتىواحدشهريمضمراجعتها، ولميتولىأنعليهالتىوالماليةاإلداريةاإلجراءات
.البديهةحسنسوىبهايقومممنتتطلبالالتىالصنعةأصول

أحدهمااثنانمعه، يعملالموظفينمنالمتميزةالفئةمن) تجارةدبلوم (رئيسًايضمالمراجعةقسمكان
صاحبناالمياومة، فكانعمالمنوهما) قديمةابتدائية (معتزلكرةالعبواآلخر) تجارةدبلوم (شاب

األجرحيثمنالثالثالترتيبفىجاءاإلدارى، ولكنهالترتيبحيثمنبالقسمالثانىالموظف
الثالثةالزمالءوكان. أجرهضعفعنقليًاليزيدماعلىيحصلالمعتزلالالعبكانالشهرى، فقد

عناإلدارةمجلسلعضويةمرشحًاكانالقسمرئيسأن، وخاصةمعهتعاملهمفىراقمستوىعلى
اإلدارة،مجلسرئيسمرشحاكاناآخر، وعاملالمخازنرئيسضدنقابىعاملمعمتحالفًاالموظفين

.الناصربعبداإلعجابالمعارضة، وشديدإلىينتمى- بذلك –القسمرئيسفكان

فاكهةوثمرةوالسلطةواألرزالدجاجأواللحممنمكونةمدعمةغذاءوجبةيقدممطعمبالشركةكان
وجودليالحظمرةألولالمطعمإلىوذهبصاحبناقرشًا)، فاشترك175 (قدرهشهرىاشتراكمقابل
العمالعنبعيدًاالمطعمقاعةطرففى ) باليوميةالمعينينمنجميعًاوكانوا ( للموظفينخاصمكان
، فالحظوسطهموجلسالعمالمكانإلىبهالخاصةبالصينيةيتجهأنواحدة، فاختارالوجبةأنرغم

عامًال،كانجدهأنلهم، وقالنفسهلهم، فقدمالنظراتوتبادلهمالصمتوالتزامهمالحديثعنتوقفهم
ألنهموالترحيبباالعتذار؟ فردوامنهيتهيبون، فلماذابينهم" بالونس "يحسعامًال، وأنهيزالالوأبوه

.أمرًالهمتدبراإلدارةكانتإذاإالعادةذلكيحدثفال) للهفىلله (موظفبينهميجلسأنيتعودوالم
مابهمتفعلأنتستطيعالاإلدارةأصحابها، وأنمنفهمالشعبملكاآلنالشركةأنصاحبنالهمقال

فىيدوركانماعلىيتعرف، وبدأوبينهمبينهالجليدذابفشيئًاوشيئًا. الماضىفىتفعلهكانت
الصحيةالرعايةوغياباألجورضعفمنالعمالعاناهماأحدهمعليهقص. خاللهممنالشركة

ينفجرعندماالمميتةللحروقالربو، ويتعرضونمنيعانىمنهم، فالكثيرالصناعىاألمنوإجراءات
سألهموعندما. العملظروفتحسينيريدونالقديمة، وأنهمالكبريتيكحامضإنتاجوحدةفىأنبوب

التأميمقبلالشركةأصحابصنعمنالموجودةالنقابةأنله، قالواكلهذلكفىالعمالنقابةدورعن
إلسقاطالتوقيعاتيجمعونبدأواأنهمأحدهمإليهوالداخلية، وأسراالجتماعيةالشئونمعباالتفاق
أطرافعلىتقعالتىالمقاهىإحدىفىالخصوصبهذااجتماعلحضور، ودعاهالقديمالنقابةمجلس
.البلدة

رؤساءمنواثنين) األسطوات (الفنيينالعمالمنخمسةالحضور،  كاناالجتماعصاحبناحضر
الزياتكفرإلىيأتونالذينالفالحينمنفكانواالمقهىروادأما). الصنايعدبلومحملة (الورديات
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عريضةنصالحضورعرض. قراهمإلىتحملهممواصالتوسيلة، وينتظرونمصالحهملقضاء
، وارتاحواصياغتهمنيصلحالنصفىقلمهصاحبناالنقابة، فأعملإدارةمجلسبإسقاطالمطالبة

المعنية، فرحبللسلطاتسيقدمونهاالتىالعرائضصياغةفىيساعدهمأنالجديد،  وطالبوهللنص
النقابةمقرمنيتخذواأنعليهم،  واقترحلالجتماعاتالسرىالطابععلىاعترض، ولكنهبذلك

للسلطاتاللجوءاألعضاء، ويمكنلجميعملكالمقر، فهويملكالاإلدارةمجلس، ألنلنشاطهممركزًا
.ذلكمنالنقابةمجلسمنعهمإذا

األرضىالدورتمثلواسعةشقةتحتلكانتالتىالنقابةبساحةأوسعاجتماعالفكرة، وُعقدأعجبتهم
ذلك، وبهرهاالجتماعصاحبناوحضر. مقعدًاثالثينلحوالىيتسعفناءالمدينة، بهاوسطبناياتبإحدى
لنصالصورعشراتنسخالبسطاء، وتمالعمالمنالمتحدثينعندلمسهالذىالوعىمنالقدر

ُعقدالورادى)، ثم (العملنوباتخاللعليهاالتوقيعاتجمعوتم. بخطهمنهاعشرًاالعريضة، كتب
جمالللرئيسموجهًاخطابًاصاحبناصورتين)، فحررمنوكانت (العرائضفرزفيهتمآخراجتماع

للجهةتسجيلهاوتممظروففىصورةكل، وُوضعتالعمللوزيرموجهًاالناصر، وآخرعبد
هذهتزعموامنوبينالقديمالمجلسبيناحتكاكأى- الحينذلكحتى –يحدثولم. إليهاالموجهة
.فيهاشاركواالذينوالعمالالحركة

النقابةإدارةمجلسإلسقاطالدعوةمنظمىبينعيونهلهكانتالذىالشركةإدارةمجلسرئيسولكن
للعمالالدعمأنبحجةالمطعمفىالموظفيناشتراكبإلغاءقرارًاالورديات)، اصدررؤساءأحدوكان(

تلقىبأسبوعالقرارذلكصدوروبعد. المطعمفىصاحبنالوجودمبررهناكيعدلم، وبذلكوحدهم
يقعالذىالموظفيننادىفىبهلاللتقاءيدعوهالزياتكفربمركزالعامةالمباحثضابطمناتصاًال

كانالذىالورديةرئيسمعهليجدهناكفالتقاه" عليهللتعرف "مساءالمركزأمامرشيدفرععلى
يريد، وأنهالزياتكفرإلىحديثًاُنقلأنهالضابط، وقاللهآخرزميلمعالمقهىاجتماعحاضرًا
روابطإقامةيحبألنهعليهالتعرفعليهاقترحالشخصذلك، وأنالشبابالموظفينإلىالتعرف
وسألهبهاذرعًاضاقالذىصاحبناإلىاألسئلةمنحزمةوجهالتعارفوباسم. المثقفينمعالصداقة

.المهنة" بحكم "وتعلل؟ فضحكوتحقيقتحرىأسئلةأمللتعارفهىاألسئلة، وهلتلككلمغزىعن
الصداقة، وصمتهذهيشوبمايحدثأصدقاء، وأالنظلأنأرجو: الضابطقالاللقاءنهايةوفى

".البهدلةقدمشانت.. إياهمالجماعةعنتبعدياريت: "قالثمبرهة

الخواجةمنعلمأنه) السكنيشاركهوكان (ينىمعيعملالذىالجغرافىزميلهقالمعدودةأياموبعد
آخرةيرىعندمابالسباعيةالمناجمإلىسينقله) اإلدارةمجلسرئيس (حنطوربكشفيقأنينى
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، عندئذلهليعتذر" البك "معمقابلةلترتيبمستعدينىالخواجةأنوقال. فيهاشاركالتى" الهوجة"
.المناجمإلىنقلهعنالنظريصرف

األسطىبزيارةالعامة، بادرالمباحثضابطفيهالتقىالذىاليومنفسمساءبادرقدصاحبناكان
وبينبينهداربماباختصارليخبرهبيتهفى) التوقيعاتجمعحركةقادةأحد (النبىعبدمنصور

قدجميعًاالعمالكانالتالىاليوموفى. والمباحثاإلدارةعميلالورديةرئيسمنالضابط، ويحذره
ولذلك. بنشاطهماتصلماكلعنتمامًاالمنبوذ، وعزلوهمعاملةالوردية، وعاملوهرئيسبحقيقةعلموا

مجلسرئيسأحسللتهديد، بعدماتصعيدأنهاعلىينىمنزميلهحملهاالتىالرسالةصاحبنافهم
.واحتقروهجاسوسهالعمالقاطعالعامة، بعدماالمباحثضابطتهديدجدوىبعدماإلدارة

بمقروزعمائهمبالعمالالتقىالعملوزارةمنكبيرمسئولوصلحتىأيامبضعةتمرلمولكن
حلقرارصدرواحدأسبوعوبعد. القديماإلدارةمجلسإسقاططلبهممبرراتإلى، واستمعنقابتهم
التشكيلانتخاباتونظامموعدتحديدلحينالنقابةأعمالإلدارةإداريةلجنةالنقابة، وتعيينمجلس
فىأسمائهموردتالذينالتسعةبينمناإلداريةاللجنةأعضاءوكان. الجمهوريةمستوىعلىالنقابى

،والموظفينالعمالعناإلدارةمجلسعضوانتخاباتبعدهاوجاءت. عليهاالعمالوقعالتىالعرائض
.الموظفينعن) المراجعةرئيس (سالممحمدوفازالعمالعنالنبىعبدمنصوراألسطىفيهاففاز

ثالثةأنالعمالبعضمنعلم. اإلدارةمنعليهمالمغضوبزمرةفىنفسهصاحبناوهكذا، وجد
أوراقعليهُعرضتبأياموبعدها". البك "عزبةإلىذهبتالشركةاشترتهاصغيرةشوكةأوناش
إضافة، وإذناالستالم، محضرالبلحوكالةتجارأحدمنبالممارسةالشراءمحضر: لمراجعتهاالعملية

يكتفلموكاملة، ولكنهسليمةالنحوهذاعلىواألوراق. بالقيمةكعهدة، والفاتورةلألوناشالمخزن
لحساباإلضافةيومنفسفىصرفتأنهاليكتشفبالمخازنالخاصةالصرفأذونراجعبلبها

التأكدطالبًابالموضوعوافيةمذكرةصاحبنا، فأعداالسمبهذاعمليةهناكيكندمنهور"، ولمعملية"
وأقنع. للضياعالشركةأمواليعرضمماوهميةكانتالشراءعمليةأنيرجح، ألنهالصرفجهةمن

.الشركةرئيسإلىاألمربرفع) المنتخباإلدارةمجلسعضو (رئيسه

فقال. باإليجابدى؟" فردالمذكرةكتبتاللىانت: " الشركة،وسألهرئيساستدعاهالتالىاليوموفى
دخلماليش: "قائًالعليه؟" فردالتشغيلخطةفىدخلكايه.. سليمةمستنداتقدامكانت: " الرجل
الشركة: "؟" فقالاللهشاءإنبقىايهمصلحتك: "وسألهالرئيسفتعجب" مصلحةصاحبدانا... إزاى
:قائًالالرئيسثارهنا". الشعبمصلحةعلىأحافظأنحقى، ومنالشعبمنواحد، وأناالشعبملك
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امشى... الناسعلىيضحكبسعاوزالناصر؟ داعبدبيقولهاللىالفارغالكالمبتصدقواانتميابنى"
".حالكفىوخليكشغلكشوف

وأبلغه. التأنيبمنالكثيرلقىأنهالواضحمنمحتقنًا، كانرئيسهوجهليجدالمكتبإلىصاحبناعاد
، وسارععروقهفىالدمفغلى. آخرزميلاختصاصمنأصبحتالمشترياتفواتيرمراجعةأن

مجلسرئيسقالهماعلىباختصار، وركزالموضوعفيهاذكرالناصرعبدجمالإلىشكوىبكتابة
.الناصرعبدعناإلدارة

عبدللرئيسأرسلهاالتىالمذكرةيدهفىاإلدارة، ورفعمجلسرئيساستدعاهأسابيعثالثةحوالىوبعد
المغفلينعلىبيضحكالناصرعبدانعرفت: "قال. باإليجاب؟" فرددهخطك: "بعينها، وسألهالناصر

أيامخمسةمنكمخصومفكرةوعلى.. مهملموظفألنككيديةالشكوىبأنردينا؟! إحنازيكاللى
".ينفعكالناصرعبدخلىابقى.. الدوريةالعالوةمنحرمانوعندك

،بدرانشمسأخوالمنكان) اإلدارةمجلسرئيس (حنطورشفيقمحمدأنصاحبنايجهلهكانما
إلىشركاتهمعظم، فتحولتالعامالقطاعفىبارزًاالمؤسفالنموذجذلكوكان". مسنودًا "كانوأنه

.لرؤسائها" عزب"

الكيماوية،الصناعاتمؤسسةلمفتشىتقدمالتىوالعينيةالماديةالرشىالعينرأىصاحبنارأى
كلهذلكتغطيةتتمكانت، وكيفالزياتكفرمركزوضباطاألخرى، ومأمورالرقابةأجهزةومفتشى

القطاعيدعلىالشركةشهدتهاالتىالتوسعاتورغم". اإلكراميات "بندتحتأوصوريةبمستندات
الرقابةالمؤسسة، وغيابمستوىعلىاإلدارىالفسادأنإالبأسيوطآخرمصنع، وتأسيسالعام

.العامالقطاععظامفىينخرالذىالسوسبمثابةالنقابية، كانالحركةدوربتحجيمالشعبية

دورةحضورعدمعنمرتينواعتذاره" الشبابمنظمة "منصاحبنانفورأسبابمنكانذلكولعل
يراهالمرفوعة، وماالشعاراتبينشاسعًاالبونيرىكانفقد. العليابالدراساتانشغالهبحجةتدريبية

التنظيمانتخاباتبدأتالقديمةالنقابيةاللجنةحلمنواحدعامفبعد. الواقعأرضعلىأمامهماثًال
الحبل، وُتركالناصريينالنقابيينمنالواعيةالنشطةالعناصرعلىالسياسىالعزلتوقيعفتمالنقابى
.معًاالنقابىوالتنظيمالسياسىالتنظيمعلىسيطرتالتىاالنتهازيةللعناصرالغاربعلى

بالهشغلينهيهاأنوقبل. جدًاجيدبتقديربالنجاحللماجستيرالتمهيديةالسنةأنهىقدصاحبناكان
الزياتكفرعمالبينعاشهاالتىالتجربةالماجستير، وحسمترسالةفيهسيعدالذىالموضوع

تأتلمنضاليةخبرةوراءهمالنقابيةاللجنةإسقاطفىنجحواالذينالعمالأولئكأنالحظفقد. اختياره
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تغنىالكتاباتسوىيجدمصر، فلمفىالنقابيةالحركةتاريخفىكتابعنيبحثوراح. فراغمن
خاصة،وبريطانياعامةأوروبافىالعماليةالحركةعناإلنجليزيةالكتبعشرات، ووجدتسمنوال
1952يوليوثورةقيامحتىنشأتهامنذالعماليةالحركةدراسةعلىالعزمفعقد

أنهرغم (اإلشرافعدمعناعتذرولكنهبالموضوعفرحبمصطفىالرحيمعبدأحمدأستاذهاستشار
، فإذاالكريمعبدعزتأحمدعلىالموضوعصاحبنايعرضأنمساعدًا)، وفضلأستاذًاأصبحقدكان
الرحيمعبدأحمدمنيتوقع، فأنهاإلشرافنفسههوتولىبها، وإذاكانإليهاإلشرافإسنادورأىقبله

.ممكنعونكلمصطفى

منهفطلب1963أكتوبرفىالعتيدسمنارهفىالكريمعبدعزتأحمدعلىالموضوعصاحبناعرض
المحدد، وسألهالوقتفىالجمعة، فذهبصباحمنالعاشرةفىالبكرىبمنشيةمنزلهإلىالحضور
وراءالزياتبكفرتجربتهكانتكيفله، فشرحبالذاتالموضوعلهذااختيارهدوافععناألستاذ

االختيار،وراءمعينسياسىاتجاههناككانإذاعمامباشرًاسؤاًالأخرىمرةاألستاذوسأله. االختيار
الوثائقية، قالالدراسةمصادرعنسألهوعندما. صرفةعلميةدوافعهأن، وأكدذلكالطالبفنفى

بالموافقة،األوراقعلىالله"، ووقعبركةعلى:"الرجلأجدها، فقالحتىعنهاأبحثسوف: لألستاذ
الحركةفجرعنالشهيرةمقاالتهسلسلةبالطليعةينشرالدينعزأمينبدأشهوربعدةالتسجيلوبعد

.االختيارسالمةإلىاألستاذفاطمأن. مصرفىالنقابية

النبيلأناألوليةقراءاتهبعضمنالمصادر، وعلمإلىيوصلالذىالخيططرفالتقاطمنالبدكان
باإلسكندرية،مقيمأنهفعلموجودهمكانعنالنقابية، وتحرىالحركةفىدورلهكانحليمعباس
تبدوالمتحدثبلكنةفإذابه، فاتصلحليمعباسرقمعلىليقعاإلسكندريةتليفوندليلإلىورجع

حيثالخميسمساءاإلسكندريةإلىصاحبناالجمعة، فسافرصباحالثامنةموعدالهأجنبية، وحدد
شوتسإلى،ووصلالزياتبكفرالمبيداتشركةموظفىمنأصدقائهأحدالخوليمحمداستضافه

قديمًاقصرًاالتراممحطةأمام، فوجدالبيتعنليبحثصباحًاوالنصفالسابعةفىاإلسكندريةبرمل
.المكاناستكشافقررثمالساعةربعنحوالمحطةمقعدعلىفجلسعنهيبحثالذىالرقميحمل

علىمفتوحةالقصرالمعمرة، وبوابةاألشجاربعضمنإالجرداءكالحًا، والحديقةقديمًاالقصركان
اتجاهفىالبوابةعبريتقدموهوالشمالوذاتاليمينذاتصاحبناتلفت. أحديحرسهاالمصراعيها

الغريبالزائرليرمقرأسهالكبر، رفعاألشجار، هدهإحدىتحتيرقدضخًمكلبًاالقصر، فوجد
طريقهفىصاحبنافمضى. النباحتستحقالالمسألةأنرأىجديد، وكأنهمنعينيهأغمضثمبنظرة
أفندى؟" فردعباس: "يناديهاألولبالدورزجاجيةنافذةمنيطلعجوزبرجلالقصر، فإذاباتجاه
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ردتعجوزخادمةلهالبابلتفتحالسالملكبابحتىالدرج، فصعدتفضل: الرجل، فقالباإليجاب
النبيل" أفندينا "كانحيثالمكتبإلىصباحك"، قادتهيسعد "لديهالمحبب، الردالصباحتحيةعلى

ماأوًالأريكأنأريدسويًانتكلمأنقبل: "لهالتحية، قالتبادلوبعد. المكتبأماميقفحليمعباس
وحكموخميسالبقرىإعدامغطىالذى" المصور "عددأمامهووضع" بالعمال) المعرصين (فعله

المشهد، فأجابهذافىرأيهوسأله. للثورةاألولىالشهورفىالدواركفرعمالمنعددعلىبالسجن
طريقةعلىالعربيةيتحدثكانالذى" أفندينا "قال". شكذلكفىماالنظامتاريخفىسوداءنقطةأنها"

.اإلنجليزيةصاحبناالفرنسية"، فاختارأمباإلنجليزيةنتحدثأنتحبهل: "الخواجات

وأخبارأخبارهتحملالتىالصحفقصاصاتتضمضخمةبألبوماتيحتفظحليمعباسالنبيلكان
موظفصاحبناأنعلمولما. الزمنىتسلسلهاوفقباأللبوماتبعناية، وُألصقت، ُجمعتالعمالىالنشاط
علىأسبوعكليلتقيه، فكانألبوماتثالثةأسبوعكلفىيعيرهأنوافق, هناكيقيموأنهالزياتبكفر
النهايةفىلديهتجمعتحتىالتاليةالدفعةمعهويحملاستعارهماقرأ، ويعيدفيمايناقشهشهرينمدى
.المصريةالكتببدارالمودعةالدورياتمنبنفسهجمعهالوالعامعلىيزيدماإلىتحتاجكانتمادة

عباسرأسهالذى" المصرىالقطرعمالنقاباتاتحاد "عامسكرتيرعمارهحسنمحمداسمتردد
عليهصبعنهحليمعباسسألوعندما. الحالقينلنقابةرئيسًاالوقتنفسفىالرجل،وكانحليم

.األهميةمنبالغةدرجةعلىالرجلعلىالعثوراالتحاد، فأصبحأوراقجميعبسرقةواتهمهاللعنات
بابهعلىُعلقتقديمحالقةصالونوجودالحظقدكانحيثبككلوتشارعإلىصاحبنافاتجه

"عمارةحسنمحمداألسطىعم "عنالمحلصاحب، وسألهناكإلى، فذهبالعلقدودبرطمانات
علشانوعاوزه، عمتىالمرحومةزوجكانأصله: "بقولهأفندى؟" ردياليهعاوزه: "الرجلفأجاب
.المغربصالةبعدإليهيعودأن" األفندى "منطلبثممليًاالرجلوفكر" عائليةمسألة

،حليمعباسالنبيلعندشاهدهاالتىالصورفىرآهكماعمارهحسنمحمدأمامهوجد.. كانوقد
بالمطرية،إقامتهبمقرالجمعةأياملقاءاتمعهيرتبأن، استطاعالزمنعواملإضافةبعدولكن
مجموعةتضمقديمة، كانتجلديةسفرحقيبةالسريرتحتمنجرزياراتعدةبعدثقتهكسبوعندما

، فاشتغلعمارهحسنمحمدفيهاشاركالتىالنقابيةالتنظيماتمنوغيرهالعمالاتحادوثائقمنهامة
.لدراستهمهمًاوجدهمابنسخصاحبنا

الثالثينياتفىالطباعةعمالنقابةرئيسقنديلسيدعنعمارة، سمعحسنمحمدطريقوعن
حديقةحولتقعكانتالتىالقديمةالمطابعبعضطريقعنعليهالعثور، واستطاعواألربعينيات

بالنقابييناالتصالاستطاعكما". االشتراكىالعمالحزب "محاضرسجلعلىمنهاألزبكية، وحصل
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سعدوصديقهزميلهطريقعنطهالعسكرى، وأحمد، ومحمودالمدركيوسفمحمد: الماركسيين
العماليةالهامة، والدورياتاألوراقبعضعلىغيرهمومنمنهموحصل. الفيشاوىصمويل

منالدورياتمادةمنالبحثاحتاجهمابعضتجميعفىالدميريسعادبخطيبتهالمجهولة، واستعان
.1966نوفمبرفىنوقشتالتىرسالتهمنهاأعدالتىالمادةاكتملتوبذلك. المصريةالكتبدار

سعادالليسانسمرحلةفىزميلتهمنصاحبنازواجمشروعالعليا، سارللدراساتموازخطوفى
فىكانمنأنليقينه) بعيدمن (يحبهاوظلالثانيةالفرقةفىطالبوهوبحبهاقلبهخفقالتىالدميرى

أحدعلىترددهوأثناءالتخرجأعقبتالتىالشهوروفى. ذلكفىالتفكيرفىلهأملالظروفهمثل
مدرسةتعملخريجةعلىالعثورفىمساعدتهالرجلمنهالخاصة، طلببالمدارسالتشغيلسماسرة

اللغةبقسمأختانلهاكانحيثالكليةإلىفذهب. خاصةمدرسةفىمكانًالهيجدحتىاجتماعيةمواد
أنهاعلموعندما. السمسارإلىالتالىاليومفىووالدهامصادفة، وصحبهامعهمافوجدهااإلنجليزية

علىمعهاواتفقبحبهوصارحها) 1963مايو23فى (وقابلهالهاكتببالقاهرةالبنوكبأحدُعينت
بأربعةذلكبعدالزواج، وتم1964فبرايرفىالقرآنالخطوة، فعقدهذهأسرتهوباركتالزواج
حتىالزياتبكفرمعهطنطا،وأقامتفرعإلى، ُنقلتالزياتبكفرفرعللبنكيكنلمولما. شهور
أنصاحبناواستطاع) 1966/ 10/ 24 (حاتمنجلهلوالدةتمهيدًاالقاهرةإلىُنقلتعندما1966صيف
بالقطاريوميًايسافر، وظلهناكإلىإقامتهمقر، ونقلصهرهبيتقربشبرابحدائقشقةعلىيعثر
.1967أبريلفىالشركةخدمةمناستقالحتىالزياتكفرإلى

الدكتورممتاز،وزكَّىبتقديرالماجستيرعلىصاحبناحصلُتروى، فقدأنتستحققصةولالستقالة
عندئذ،واسُتقبلتالكتابهيئة، رئيسالعالممحموداألستاذعندالرسالةنشر) اللجنةعضو (أنيسمحمد

فىوأثرهاالكبيرةالزراعيةالملكيات "الدكتوراهلرسالةموضوعًاوسجل. حسنًااستقباًالالرسالة
بدارالمودعةالوثائقعلىالعمليقتضىموضوعوهو)"  1914- 1837المصرىالمجتمع

عزتأحمدأستاذهلهللدراسة، وقالالتفرغمنالبدالقومية، فكانالوثائقودارالعموميةالمحفوظات
.تفرغهعلىالعملجهةوافقتإذاعليهاالحصوليمكنهتفرغمنحةلهدبرقدأنهالكريمعبد

علىللحصولعاملمدةتفرغإجازةمنحهيطلبحنطورشفيقالشركةلرئيسطلبًاصاحبناكتب
عندمعهحملهاستقالةخطابأيضًاكتب، فقدالمتوقعالقرارهوالرفضأنيعلمكانولما. الدكتوراه

تفيدوأخرىالماجستيرعلىالحصولتفيدشهادةبهالمرفقالطلبقرأالذىحنطورشفيقمقابلة
فيهتاخدرايحاللىايهتاريخ: "سألهثمالتفرغأجازةطلباإلدارةمجلسرئيس، قرأللدكتوراهتسجيله
اللعلهدرسًاالرجللتلقينمواتيةالفرصةصاحبناوجد". الدكتوراهتستحقحاجةدىهى؟ دكتوراه
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واخدها،انتاللىدىايهالزراعةفىدكتوراهلسيادتكقلتكنتمابفهمشأنالو: "له، فقالينساه
،دكتوراهغيرمنبتزرععمرهاطول، والفالحينالسنينآالفمنالزراعةاخترعالمصرىوالفالح

درجةعلىالحصوليستحقمنهماكلفى، والتخصصعلمكمان، والتاريخعلمالزراعةلكن
،التاريخفىمصلحةمالهاشالشركةألنموافقمشطبعًا: "وقالالرجلوجهفاحتقن.." الدكتوراه

تملكالآخرطلبهذا: "لهصاحبنا، وقالفضحك". عيشكأكلوشوفمكتبكعلىأفندىياإمشى
العواقببتقدرشماانكعيبكأنت: " قالمليًا، ثم، وأطرقالرجلفبهت. االستقالةوسلمه". رفضه
.بالقبولاالستقالةعلىووقع". فينمصلحتكمتعرفش، مندفعشاب

الشقاءمننجاةطوقلهبالنسبةكانتعملفرصةكونهاحيثمنللشركةمدينصاحبناأنورغم
فىاستثمرهاوالتىكسبها، التىالعمليةالخبراتعليها، ورغمحصولهفىالثورةلحكومةالفضلكان

الزواجالعليا، وفىالدراساتفىأملهتحقيقفىاستثمار، ونجاحهخيراألهلىونشاطهالعمليةحياته
فىأمله، ويبددالدكتوراهعلىحصولهيعوقسوفالشركةفىبقاءهأنيحسكانأنه، إالأحببمن
الدراسيةالمنحةألنالمغامرةمننوعًاالقراركان. مصطفىالرحيمعبدأحمددربعلىيسيرأن

أنأملتردد، علىدونعليهاأقدمولكنه. لتمويلهاالميزانيةفىالوفروجودعلىتتوقفالمدةمحدودة
.جديدآخرمستقبللهيولد
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يستحسنمستقيًال، فلمالعملتركهيفيدماحامًالمصطفىالرحيمعبدأحمدأستاذهإلىصاحبناعاد
القرار،بهذانفسهقرارةفىمرتاحًاكانإذاعماتلميذهبسؤالاهتم، وإنمايستهجنه، ولمالموقفذلك

مننابعًاالمصيريةاألمورتلكمثلفىالمرءقراريكونأنشئأهمأنله، قالباإليجابردوعندما
دائمًاذلككان. األمورتقديروعدماالندفاعمننابعًا، وليسفيهالتفكيرإمعانبعدالشخصىاقتناعه

يقتنعونماعلىاإلقدامعلىالمبادرة، ويشجعهمروحفيهميبنمى، تالميذهمعالعظيماألستاذهذاشأن
.الواعظموقفمنهميقف، والبه

للدكتوراهتمامًامتفرغًاأصبحقدبأنه، وأبلغهالكريمعبدعزتأحمدأستاذهصاحبناقابلعندماولكن
القدالمنحةأنإلىنظرهالمتسرعة"، ولفت "الخطوةهذهعلىلإلقدامالشركة، المهمناستقالتهبعد
عادالجامعة، ولكنهميزانيةبنودفوائضمنتمويلهاتوفربمدىيتعلقاألمرألنآخرعامإلىتمتد

حيثالقاهرةفىالتواجدتقتضىالدكتوراهموضوعدراسةضرورى، ألنالتفرغألنالعذرلهفالتمس
المنحة، وهلتنقطععندماسيفعلعماتلميذهالقومية، وسألالوثائقودارالعموميةالمحفوظاتدار
أوالخاصةبالمدارسبالتدريسالعملبإمكانهأنالتلميذالقرار؟ فرداتخاذهعنداالحتمالذلكفىفكر
.دراستهيعوقالعملأىأداء

أن، وخشىلتصرفهاألستاذارتياحعدمدالئلفيهرأى، فقدالكريمعبدعزتأحمدأستاذهموقفأقلقه
كان. الدراسيةالمنحةاستمرارضمانضرورةفىلهتوريطًااالستقالة، فيظنموقفهفهمالرجليسئ
ألسوأدائمًا، ويتحسبجوانبهمختلفعلىاألمريقلبفهوأمورهكلفىدائمًاصاحبناشأنهذا

منها،كلمنمخرجعنالبحثفىذهنهويجهدمنهالكلالمناسبة" السناريوهات "، ويضعاالحتماالت
اليوممناعتبارًامجالأىفىبالقاهرةعملعنيبحثأننفسهوبينبينهقرراألستاذمقابلةوبعد
أنمنهعلمعندما، فوجئأيامبضعةبعدمصطفىالرحيمعبدأحمدأستاذهالتقىوعندما. التالى

تدربوظيفةالتضحيةحدإلىللدراسةالتفرغعلىبحرصهمعجبالكريمعبدعزتأحمدالدكتور
الشهورفىالزاللطفلوأبمتزوجأنهتقريبًا، رغمالنصفبمقدارالمنحةعلىيزيددخًالعليه

.الدراسيةالمنحةإلىالتامارتكانهعدمللطالبقدرالجليلاألستاذ، وأنعمرهمناألولى
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يكشفونال، فهمالزمانذلكفىاآلباءجيلبأسلوبطالبهمعيتعاملالكريمعبدعزتأحمدكان
إعدادهأثناءصاحبناويذكر. والمديحاإلطراءعباراتتفسدهمالاألبناء، حتىتجاهمشاعرهمحقيقة

، ويقدموتوجيهاتهرأيهلسماعقلقًاوينتظرلمراجعتهالألستاذيكتبهاالتىالفصولالماجستير، وتقديمه
بعضيتلقى، كانكتبفيمارأيهلمعرفةأستاذهلقاءإلىالطريقفىوهوأخرىويؤخررجًال

أهو... العمىنصف: "بقولهاألستاذ، ردكتبلماتقديرهعنسأله، فإذامنهالشكليةالمالحظات
له، فيقولعالجهوكيفيةالتقصيرموطنعناألستاذويسألصاحبنافيفزع". حالكقدعلى... والسالم

أسداسفىأخماسًاباإلحباط، ويضربصاحبنايشعر". ألوالينفعشغلكنشوفوبعدينلآلخرأكمل"
عبدعزتأحمدالدكتوريقصد (عمك: "بقولهفيفاجأمصطفىالرحيمعبدأحمدبأستاذهيلتقىحتى

حيطلعدهالولدوبيقول، الموضوعمعالجةفىوأسلوبكبمنهجك، ومعجبخالصمنكمبسوط) الكريم
مصطفىالرحيمعبدأحمد، يردالجليلاألستاذمنسمعهماالتلميذلهيروىوعندما". متميزمؤرخ
يركبهأنالطالبلشغلارتياحهعنعّبرلوبيخافهو... واكتركدهلىيقولدايمًاكان: "بقوله

".عندهماأفضللتقديمطاقتهأقصىبذلعلىالطالبيحفزاألسلوبهذاأنويرى... الغرور

الجديد، معالوضعمعيتوافقبماالعائليةوالتزاماتهأمورهترتيبالمنحة، وأعادعلىصاحبناحصل
كانماوحدث. الصغيرةأسرتهمعاشأمورفى، واالقتصادوالدهبهيساعدكانبماالمساسعدم

مديرًاأصبحقدوكان (تمويلهاأستاذهالبند، فأعادلنفاذشهورثالثةبعدالمنحة، فتوقفتيتوقعه
وظيفةشغلعنبالصحفإعالنُنشرأنللدراسةتفرغهمنالثالثالشهرفىوتصادف). للجامعة

فىالماجستيردرجةيحملمنتفضيلعلىفيهالقاهرة، ُنصجامعةاآلداببكليةحديثتاريخمعيد
الرحيمعبدأحمدالدكتورسألأن، بعداآلدابكليةإلىأوراقهبتقديمصاحبنا، فسارعالتخصص
الحديثالتاريخأستاذ (أنيسمحمدالدكتورمفاجآتإحدىأنهامنهظنًابالتقدمالرأى، فنصحهمصطفى

استهاللحدإلىبالطالبإعجابهوأبدىالماجستيررسالةمناقشةبلجنةعضوًاوكان) القاهرةبآداب
".االجتماعيةالمدرسةمنجديدمؤرخمولدتشهدأنالقاعةلهذهُقدرلقد "بالقولللطالبمناقشته
مقصودًا،يكونأنالبدالتوقيتهذافىالدرجةعناإلعالنأنمصطفىالرحيمعبدأحمدفاعتبر

إلىصاحبناتقدموهكذا". عليهالعزمعقدعماألحديكشف، الأنيسمحمدأسلوبده "قائًالواستطرد
احمدأستاذهالتقى، وعندمامصطفىالرحيمعبدأحمدأستاذهنظروجهةعلىمعتمدًابأوراقهالكلية
التقدممنأيامثالثةبعدأسبوع)، وذلككلمنالخميسيوم (الشهيرسمنارهفىالكريمعبدعزت

يقولأنيشأولم. إليهالرجوعدوناألوراقلتقديمهويلومهيغضبيهالنبأ، ففوجئإليهللوظيفة، زف
األستاذ،كالمعلىيعلقحاضرًا، ولمكانالذى، مصطفىالرحيمعبدأحمداستشارأنهصاحبناله

".صباحًاالعاشرةالساعةبكرةأشوفكالزم "حازمةبلهجةللطالبقالمليًا، ثمأطرقالذى
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بادرهالذىالبكرى، بمنشيةمنزلهفىالجليلاألستاذإلىيجلسكانالجمعةصباحمنالعاشرةوفى
صاحبنا؟" فردبتاعكمشإعالنتخشإزاى؟ بوابغيرمنوكالةهى؟ إيهالحكايةفاكرانت: "بالقول

كنتمصرى، ولمامواطنألىمفتوحيعنىالصحففىمنشورخاليةوظيفةعنإعالنداافندميا" 
استطردثممليًاوأطرق". علّىتنطبقالشروطكانتطالماأتقدمأنحقىمنمصريًا، رأيتمواطنًا

هويكونأن، والبدالمتقدمينوتقييمفرزطريقةيحددقانونيحكمهاالجامعةأنتمامًافاهمأنا: "قائًال
التقدممنيمنعهمبررًايجدال، ولكنهيفضلهمنبينهميكون، قدالمتقدمينمنمجموعةبينواحدًا

حلومفيش، الحرجلنايسببمعاه، ودخولكمعينلواحدنازلدهاإلعالن: "األستاذقالهنا". للوظيفة
يحسعندمادائمًايفعلكما (الصعيدىعرقهصاحبنا، ونفربهت" ورقكتسحببكرةتروحأنكغير
اإلعالننزلمنحقوقنفسلىمواطنأناافندميا: "لألستاذوقال) بكرامتهمساسشبهةثمةأن

إذا، أماحقهفهذايفضلنىكان، فإذالألفضلالفرصةُتعطىأنيقتضىالعاموالصالح... لهخصيصًا
وسادتاألستاذتنهد". لسيادتكمالحرجيسببماذلكفىأرىوال... حقىعنأتنازلفلنأفضلهكنت
:األستاذقال، وهنااالنصراففى، فاستأذنلالنصرافدعوةأنهامنهاالطالب، فهممطبقصمتفترة

دعوةاإلعالنأنظنألنهبالنفىالتقديم"، فأجابقبلوتستأذنهأنيسمحمدبالدكتورتتصلفكرتشما"
،ذلكاألستاذرأىإذاأنيسمحمدبالدكتوريتصلسوفأحد، وأنهاستئذانيتطلب، الللمتقدمينعامة

أواإلعالندخولهمناستياًءأنيسأبدىإذاأوراقهبسحبيبادر، وأنبهباالتصالاألستاذفنصحه
.بهالترحيبعدم

اسمهذكر، وعندماصادفهتليفونأولمنأنيسبالدكتورليتصلاألستاذبيتمنصاحبناوخرج
مصطفىالرحيمعبدأحمدبالدكتوراالتصالوشكعلىكانأنهلهوقالأنيسالدكتوربهرحب
منه، وطلبالكتابهيئةرئيسالعالممحمودعندالرسالةنشرزكى، ألنهبهباالتصالصاحبناليكلف

وظيفةعناإلعالنإلىيشر، ولموالمنزلبالمكتبتليفوناتهأرقام، وأعطاهالعالمباألستاذاالتصال
وانتهت". هايل.. قدمتأنككويس: "، فقالعليهأقدمبماصاحبنابعيد، فأبلغهأوقريبمنالمعيد

.النشرفرصةتدبيرعلىبالشكرالمكالمة

فىأنيسمحمدوبينبينهدارمابتفاصيل، وأبلغهالكريمعبدعزتأحمدبأستاذهصاحبنااتصل
كلعلى ... اإلعالنتجميدكدهمعنىألن.. الكالمعلىأملتعلقإوعى: "فقالالتليفونيةالمكالمة
".دماغكمندهالموضوع، وشيلشغلكشوف

المؤسسةأنهامنهبالجامعة، ظنًاالتدريسهيئةأعضاءبينمكانًالنفسهيجدبانيحلمصاحبناكان
ُيحددالتىبمصرالوحيدةالمؤسسةأنهامنهاألمة، وظنًاعقولصفوةتضمباعتبارهاالبالدفىالمثلى
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تلكالجامعة، فكانتفىالتقييممعيارهوالعلمىالعطاءالعلمية، وأنقدراتهحسبفيهاالفردموقع
.بالخيرتبشرالالبداية

منسمعهكماالموضوعبتفاصيلمنه، وعلمالرحيمعبدأحمدأستاذهالتقىالتالىاألسبوعوفى
مديرلسكرتيرخصيصًاعنهاُأعلن، فالدرجةأنيسمحمدالدكتورومنالكريمعبدعزتأحمدالدكتور
.ممتازبتقديراإلسكندريةبآدابالتاريخقسممنالماجستيردرجةعلىحصلالذىاإلسكندريةجامعة
عليهالُيعينبالقسمخاليةمعيددرجةعنيعلنأنهناكالتاريخقسمرئيسمنالجامعةرئيسوطلب

عبدالحميمصديقهمنطلب، فقدلديهأثيرًاالسكرتيركانولما. القسمرئيسالسكرتير، فرفض
القاهرة، ثمبآدابمعيدًاالسكرتيربتعيينخدمةلهيؤدىأن) القاهرةآدابعميد (علىأحمداللطيف

يملكالجامعة، والمديرسلطةفىيدخلإجراءاإلسكندرية، وهوآدابإلىبدرجتهذلكبعدنقلهيتم
رئيسًاعلىأحمداللطيفعبدكان، ولماالنقلعلىاالعتراضاإلسكندريةبآدابالتاريخقسمرئيس
أستاذأنيسمحمدالدكتورإلىالرجوعدوناإلعالنقراراتخذفقد) الوقتنفسفى (التاريخلقسم

درجاتفىيتميزالدرجة، ألنهإلىصاحبنابتقدمأنيسترحيبجاءهنا، ومنالحديثالتاريخ
تجميدإلىالعميد، فيضطرمساعىيحبط، وبذلكأجلهمناإلعالنُنشرالذىالشخصعنالليسانس
.الحدهذاعندالموضوعوينتهىاإلعالن

األملبخيبة، وشعرالتدريسهيئةأعضاءسلكفىالتعيينأموربهاُتدارالتىللطريقةصاحبناعجب
التىالعامللقطاعالتابعةالشركةفىرآهمماأخطرالفسادمنلونًاالواقعةهذهفىرأىألنهوالمرارة

الرحيمعبدأحمدأستاذهأبلغوعندما. بموقفهالتمسكعلىإصراراًَالموضوعهذاوزاده. منهااستقال
يغفرلنعلىأحمداللطيف، وعبددماغهمفىحيحطوكيعينوكاضطروالوبس.. كيفك: "لهقالبذلك

الكريمعبدعزتأحمدالدكتورلهخصصهاالتىالدراسيةالمنحةأنإلىصاحبناانتباهلك"، ووجه
الدكتورلنصيحةيستجيببالصبر، وأنالتذرععليه، وأنشمسعينبآدابمعيدًالتعيينهمقدمةهى

التجربةخوضأنألستاذه، وأكدموقفهعلىصاحبنافأصر. أوراقهويسحبالكريمعبدعزتأحمد
المعلنة،والمبادئالمرفوعةالشعاراتبينالتناقضمدىيرىحتىلهبالنسبةضرورىنهايتهاحتى
.الواقعأرضعلىالممارسةوبين

الرسالةبطبعبالتوصيةاالمتيازتقديرباقترانالماجستيرفىاآلخرالمتقدمعلىيتميزصاحبناكان
كليةمجلساآلخر، فاتخذالمتقدمدرجاتعندرجاتهمجموعبزيادةالليسانسالجامعة، وفىنفقةعلى

، وطالببالليسانسالحديثالتاريخدرجاتهوللوظيفةاألصلحتحديدمعياريكونبأنقرارًااآلداب
التاريخفىصاحبنادرجاتكانتولما. الحديثالتاريخبدرجاتمعتمدةشهاداتبتقديمالمتقدمين
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العميد، ألنهيدفىُأسقطاآلخر، فقدالمتقدمعندرجاتعشرمنأكثرمجموعهافىتزيدالحديث
فىصاحبناتعيينالمجلس، فقرربهااللتزاممنمفرًاهناكيعدلمبمعياراألخذإلىالكليةمجلسوجه

.الوظيفة

دخيًال،، ويعتبرهإليهانضمامهفىيرغبالبقسمالحديثللتاريخمعيدًايصبحأنلصاحبناوهكذا، ُقدر
، وفجعشمسعينجامعةعلىاستعالءعقدةتتملكهمالقاهرةجامعةأساتذة، وكانشمسعينمنفهو

.أنيسمحمدعندالعقدةنفسوجدعندماكثيرًا

رسالتهعلىاإلشرافتحويلبطلبأنيسمحمدفاجأهبالكليةالعملاستالمبعدمعهلقاءأولففى
من، والبدشمسعينفىعنهالقاهرةجامعةفىالمستوىباختالفالقاهرة، متعلًالآدابإلىللدكتوراه
، أماالدكتوراهعلىحصولهبعدالقاهرةبآدابمدرسًاُيعينحتىالعلمىتكوينهسالمةإلىاالطمئنان

!!األبدإلىمعيدًايظل، فقدشمسعينمنالدكتوراهعلىحصلإذا

مندهشإننى: "المرموقلألستاذجديد، وقالمنعندهالصعيدىالعرق، ونفرباالمتهانصاحبناأحس
واحد،عامسوىللماجستيررسالتىمناقشىفىاشتراككمعلىيمض، فلممنكمالكالمهذالسماع
مجردذلككانوصاحبها، فهلللرسالةامتداحكميذكرونالمناقشةحضرواممنالجميعوالزال
علىاإلشرافنقلمنكمطلبتلوإننى؟ العملقيمةعنتعبيرًاكان، أمشمسعينآللمجاملة

الذينألساتذتىاليومظهرىأدرتلوألننى، طلبىورفضاحتقارىعليكملوجبإليكمالدكتوراه
سوفأننىمعناه، وكانللجميلونكرانىانتهازيتىعلىدليًالذلك، كانتكوينىفىكبيرًادورًالعبوا

فأدار". خلقىمعيتناقضألنهالتحقيقمستحيلمنىتطلبهماإن... فرصةأوللىتسنحعندماأبيعكم
الطرفينبينالجليدذابشهور، ثمأربعةنحوتمامًايهملهغاضبًا، وظلوانصرفظهرهاألستاذله

ينايرفىالدكتوراهعلىحصل، حيثشمسعينبآدابللدكتوراهطالبًاصاحبناظلتدريجيًا، ولكن
1971.

الالعلمكانبها، بلومدارسهللعلمعالقة، الوأحزابشيعإلىمقسمًاالقاهرةبآدابالتاريخقسمكان
فى،  والمنافسةالعلمىالبحثولكن. سلبًاأوإيجابًاإنشخصىغرضلخدمةإالالسطحعلىيظهر
الرواد، أورثهاجيلبينبدأتقديمةوصراعاتوإحن، أحقادالقسمذلكفىغائبًابعدًا، كانتمجاله
،الصحىغيرالمناخذلكفىالحياةيستطيعونحتىوالملقالزلفىأجادواالذينلتالميذهمنهمكل

السياسية،الخصوماتفىيحدث، كماخصمهبمعسكرصلةلهأنأستاذهيكتشفلمنالويلكلفالويل
"المزدوجالعميل "لعبةهؤالءبعضاآلخر، وأجادالطرفأخبارينقلمنإليهيقربطرفكلكان
.نهايتهذلكفىكانلعبتهُكشفت، فإذاأتباعهممنبحسبانهلهالجميعمساندةيضمنحتى
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يكن، فلمالمعيدينمنيخلوكاد، أنهبالقسمالعلياالدراساتطلبةبينالسلبياتتلكإشاعةعلىساعد
،قديم: األربعةالتخصصفروعمنفرعكلفى، واحدمعيدينأربعةسوى) صاحبناتسللحين (به

.الحديثالتاريخمعيدىبينوالثانىالمعيدينبينالخامسصاحبناوكان. ، ووسيط، وحديثوإسالمى
الدكتوراهعلىالمعيدينكلحصلعندماالسبعينياتعقدأواخرحتىالمنوالهذاعلىالحالوظل

هناكيعدولم) الماجستيرعلىحصولهدونسنواتخمسلمروراستقالحديثتاريخمعيدعدافيما(
أحدبنتلتعيينقليًالواربهجدد، بلمعيدينلتعيينالبابعندئذالقسمرئيسيفتحولم. واحدمعيد

بضعةُعينت، ثمهناكباإلعارةأبيهاوجودأثناءالكويتمنالليسانسعلىحصلتالتىالقسمأساتذة
أحدابنةفكانتتعيينهاتمالتىاألخرىالمعيدةالقاهرة، أماآدابإلىالمنيا، لُتنقلبآدابشهور

األخرى،الكليةأقساممن، والكثيرالقسمذلكاهتماممنالكوادرتربيةتكنفلم. القسمرئيسأصدقاء
الكفاءة، فإذاأصحابيصيباالختيارذلككانمااالختيار، ونادرًافىالتدقيقإلىالحاجةبحجة

.حقهنيلإلىيوصلهالذىالبابلألستاذالزلفىكانتبعضهمأصاب

شك)،ذلكفىمامشروعتطلعوهو (العلياالدراساتطالبيراودالتعيينإلىالتطلعظلوهكذا
، معبالقسموجدتالتىالمعسكراتأحدفىمواقعهميتخذونالكثيرينجعللتحقيقهالسعىولكن

الدخيلصاحبنا، ذلكواجههغريبخانقجو. خفيةاألخرىالمعسكراتأحدعطفاستدرارمحاولة
استجابةيلق، فلمالجميعمعطبيعيةعالقةيقيمأنالبدايةفىحاول. استئذاندونالقسمعلىهبطالذى
عبد، أماشمسعينبآدابالليسانسمرحلةفىعليهدرسالذىعاشورسعيدالدكتورمنسوى

المعيدذلكرؤيةيطيقالفكانكبيرًاتأثرًابه- علميًا –وتأثرأيضًاعليهدرسالذىعلىأحمداللطيف
أمامإهانته- مرةذات –اإلسكندرية، حاولجامعةمديرلصديقهخدمةتقديمفرصةعليهأفسدالذى
فلم" انت ..ياانت: "التاريخية، فناداهللدراساتالمصريةالجمعيةبمقرالمحاضراتإحدىبعدالمأل
الكلية؟!" فردبتجيشوماعندىبتشتغلتكونإزاى... ياعباسانت "النداء، فكرروتجاهلهعليهيرد
عنالمسئولورئيسىالقاهرةبجامعةمعيدأناسيادتكعندشغالمشأنا: "جهورىبصوتعليه

قابلنىتعملها، تعالىالزمللقسمواجباتعليكلكن: "العميدالتخصص"، فردأستاذهوعملىمتابعة
".عشرةالساعةبكرة

يومسوىيحضرالبالكلية، وكانوجودهيومأنيسالدكتورمالزمةعلىحريصًاصاحبناكان
االشتراكىاالتحادفىموقعهبمهاممشغوًالكان، حيثالليسانسطلبةعلىمحاضرتهإللقاءالخميس

بهأحاطبالكليةأنيسُوجداالشتراكية، وحيثماالدراساتبمعهدوالفكر، بالتدريسالدعوةبأمانة
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الحديثالتاريخحجرة، فكانتالجامعة، وغيرهمأساتذة، بعضصحافيون: والمريدوناألصدقاء
التاسعةفىيحضرصاحبناوكان. األسبوعأيامبقيةصفصفاقاعًا، وتصبحالخميسيومبهمتزدحم

الوقتيقضىالعاشرة)، ثممنبدًال (التاسعةفىوينهيهاالثامنةفىمحاضرتهيلقىاألستاذصباحًا، ألن
تحليلهزوارهعلىفيها، يطرحالعامالشأنتتناولأحاديثفىالظهربعدالثانيةأوالواحدةحتى

علىصاحبنامواظبةوكانت. أخاذمنهجىبأسلوبالتاريخيةأصولهاإلىالسياسية، ويردهاللمواقف
فىاألقل)، ومشاركتهعلىشهورأربعةأوثالثةلمدةلهأنيستجاهلرغم (الجلسةتلكحضور

الدكتورحرصالتىالفجوةوجسرالجليدإذابةفى، سببًاحولهالنقاشيتمفيمارأيه، وطرحالمناقشات
مستوىإلىتصلكادتوصداقةودإلىالعالقة، وتحولتالتجاهلفترةخاللوجودهاعلىأنيس

.مصطفىالرحيمعبدأحمدبأستاذهعالقته

صقر، وحسام، وإبراهيمزهران، وسعدصالحعباسأحمدعلىصاحبناتعرفأنيسمجلسوفى
.، وغيرهمالعالمزهيرى، ومحمودكاملطريقهعنوعرف. السيدشعراوى، وجاللوحلمى، عيسى

فرصةلهأنيسمحمدأتاحكما. والمنهجىالفكرىتكوينهفىاألساسىدورهاالجلساتلهذهفكان
أقامتهالذى" األبحاثقسم "فىأشركهتحريرها)، كمابمجلسعضوًاوكان" (الكاتب "بمجلةالكتابة
وكان (واالستراتيجيةالسياسيةالدراساتلمركزاألهرامجريدةإقامةعلىردًاالجمهوريةجريدة

جاللمعه، يعملالقسمعلىمشرفًاأنيسفكان) واألهرامالتحريرداربينعندئذأشدهعلىالتنافس
المتخصصينبعضجانبإلى) الجمهوريةمحررىمن (النصرأبو، وأميمةالفتاحعبدوفتحىالسيد، 

والعلوموالتخطيطاالقتصادفىالمتخصصينمننوير، وآخرونجمالمنهميذكرالخارجمن
انضمالذىصاحبناإلى، إضافةاالشتراكىبالمعهدتالميذهبينمنأنيسالدكتورالسياسية، انتقاهم

بمختلفالتنميةقضايامعالجةإلىالقسمنشاطجلواتجه. والنقاباتوالعمالالعملبشئونكخبيرللقسم
التجربةلنجاحالمناختهيئةأسسفىوالثقافية، والبحثواالجتماعية، والسياسيةاالقتصادية: أبعادها

األسبوعى)، ولكن (الخميسبعدد" الجمهورية "منكاملةصفحةعلىُتنشرالبحوثوكانت. االشتراكية
العامالقطاعفىالعمالأوضاععندراسةقدمأنهصاحبنا، ويذكرالرقيبيدتحتمنتخرجأنبعد

أن- الذكاءمنبلغمهما -القارئيستطيعصفحة، الربعإلىالرقيبفحولهاكاملةصفحةعلىلُينشر
وراءفقراتمنبقىماصفأعيد، ثموهناكمتتالية، هناكاملةفقراتُحذفتشيئا، فقدمنهايفهم

رئيس (غانمفتحىمعخالفبعداألبحاثقسمأنيسوترك. صياغتهاُتعادأن، دونالبعضبعضها
التىالمجموعةفىمعهصاحبنا، فاشتركالقسمعلىمشرفًاالفتاحعبدفتحىوأصبح) عندئذالتحرير
يحرصمنلكلمهينًاالنشرالدراسة، وجاءحلقاتمنبقىماصياغةفىالعامالقطاعأوضاعتدرس
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السلبياتتكشفالتىالفقراتبمعظمالتحريررئيسقلمأوالرقيبمقصأطاح، بعدماسمعتهعلى
.القسمترك، فآثرالعامالقطاعإدارةأسلوبعلىالمترتبة

والوثائقالكتبلدارالتابع" المعاصرمصرتاريخمركز "فىمعهصاحبناأنيسالدكتورأشرككذلك
علىمشرفًامعهصاحبنا، فعملعليهاإلشرافعنتنحيهقبيلحتىيديهعلىتأسيسهمنذالمصرية
توترهاثمالعالقةفتوربالمركزالعملفترة، وشهدتالتدريسهيئةأعضاءبعضجانبإلىالباحثين
أنه، ورغمبكرامتهماسًااستغالًالفيهيرىلماالشديدةصاحبنا، وحساسيتهبشخصيةتتعلقألسباب

األستاذيقبلثالثًا، لمطرفًاذلكفىيشركأندونلوجهصراحة، وجهًابموقفهالقديراألستاذواجه
عليهُدس" للمباحثعميًال "كانبأنه- اسمهسمعكلما-صاحبنايصف، فكانموقفهفىوبالغبذلك
.دسًا

تلميذًايكنلمأنهالكثير، رغممنهتعلمفقدعميماصاحبناعلىأنيسمحمدفضليبقىذلكورغم
منحسنًااستقباًالاسُتقبلتالتىللماجستيررسالتهلنشرأمامهالفرصةإتاحةفضلله، وكانلهمباشرًا
الدورياتأهمفى، بالمغربوآخربسورياوعرضمصرفىعروضبثالثة، وحظيتالثقافىالوسط

،األبحاثقسمأيام" الجمهورية "الكاتب"، وفى "فىالنشرفرصةذلكإلىأضفناوالسياسية، فإذاالثقافية
منبرزلمنيتحققلمنحوعلىالوطنىالثقافىالوسطفىصاحبناالسمالنسبىالذيوعأنأدركنا
كلفىصاحبناويحرص. شكأدنىدونأنيسلمحمدفيهالفضل، يعودسنواتعدةبعدإالأقرانه
الحديثالتاريخأساتذةأعظممنلثالثةالعلمىتكوينهفىمدينانهتأكيدعلىخاصةأوعامةمناسبة

أحمد، ومحمدمصطفىالرحيمعبد، وأحمدالكريمعبدعزتأحمد: همالعربىوالوطنمصرفى
.األجلكأستفرغ، عندمااللهرحابفىجميعًايلقاهمأنإلىموقفههذاوسيظل. أنيس

عزتأحمددورأنصاحبنا، إالتكوينفىمصطفىالرحيمعبدأحمددورنطاقواتساعأهميةورغم
أصولتعلم، فقدوأنيسالرحيمعبدمنالمنهجتعلمقدكانتطبيقيًا، فإذاتأسيسيًاكانالكريمعبد

الترجمة،وإدارتها، وأصولالعلميةالندواتالمشتركة، وتنظيمالعلميةاألعمالتحريرالكتابة، وفن
فىساعدهعندمارحيلهقبيلحتىمنهيتعلم، وظلالكريمعبدعزتأحمديدعلىكلهذلكتعلم

للمطبعةُقدمالذى" المعاصرةوالسياسةالتاريخفىاألحمرالبحر "ندوةبحوثضمالذىالكتابتحرير
.وفاتهعقبواحد، وصدربأسبوعالجليلاألستاذوفاةقبل

العمدبمثابةالثالثة، كانالعمالقةاألساتذةأولئكيدعلىعلميةومهاراتمنهجمنصاحبناتعلمهوما
التىاألكاديميةالخلقيةالقيممنوالكثير. األكاديميةالعلمية، وحياتهقدراتهبناءعليهاقامالتىاألساسية

.تكوينهفىمصطفىالرحيمعبدوأحمدالكريمعبدعزتأحمدتأثيرإلىبها، تعودالتزم
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شباكهمالعامةالمباحثرجالنصبصاحبنا، عندمابهالهيدينُتنسىالمكرمةالكريمعبدولعزت
منالمدركيوسفمحمدكانالدراسية، فقدالمنحةعلىحصولهعشيةالطرقمفرقفىوهوحوله
نقابيًامصر، وكانفىالعماليةالحركةعنالماجستيررسالةإعدادهأثناءعليهااعتمدالتىالمصدربين

اتحادإدارةبمجلسعضوًا1946عاماختيارهالدولية، تمالعماليةالحركةمستوىعلىشيوعيًا، وقياديًا
بسجنقضاهاونصفسنواتخمسبعدالمعتقلمنخروجهعشيةصاحبناالتقاه، وقدالدولىالنقابات
عامبالقاهرةلإلقامةصاحبناانتقالوبعد. هامةمادةلصاحبنا، وقدمالواحاتومعتقلزعبلأبوأوردى
المدركفكان. المدركيوسفبمحمدصلةعلىاستمرالماجستيرعلىحصولهأعقابفى1966
سويًا، ويتناولالجمعةيصليان، معهاليومسحابةشبرا، ويقضىبحدائقبمنزلهجمعةيومكليزوره
بينُيقسمالوقتهذاوكان. مساءالسادسةأوالخامسةحوالىالصغيرة، وينصرفأسرتهمعالغذاء
فىصاحبنايصوغهاكانالتىذكرياتهوحول. فيهاالعمالالشيوعية، ودورالحركةحولتدورمناقشة
منمقالكلعنجنيهاتخمسةلقاءالمدركباسمالعماليةالثقافةبنشرةُتنشرالمقاالتمنسلسلة

25علىنظيرهاالمدركخمسة، حصلحوالىإالمنهايُنشر، لممقاالتعشربلغتالذىالمقاالت
المساعدةفضل) عمرهصديق (الدسوقىلعاصم، وكانيومهقوتفيهيملكيكنلموقتفىجنيها
تعرضبماتتصلألسبابنشرهاعنالعماليةالثقافةنشرةتوقفجاءربماالتى، المقاالتنشرعلى
.صاحبناله

األخيروتلقى. صاحبنابيتعلىترددهرصدتالذىالعامةالمباحثرقابةتحتالمدرككان
هناكإلى، فذهبالتالىاليوممساءمنالسادسةفىإدريسأحمدالنقيبلمقابلةالمباحثمناستدعاء

شبيهًاكانمامعهليبدأيستقبلهأنقبلساعتين" لطعه "الذىالمغرورالصغيرالضابطذلكليلتقى
حياتهتاريخعنالغريبةاألسئلةمنالساعةنحوكلمة، وبعدكليسجلكاتببحضوربالتحقيق

.المدركيوسفمحمدهوإجاباتهفىيردلماسمعنإدريسأحمد، سألهوأصدقاءهوأقاربهوعالقاته
بلدفىكانولو.. إنسانحطامده... المدركعشاندىالهيصةكل.. ياه: " بقولهصاحبناعليهورد
الكاتبمن، وطلبإدريسأحمدالسعارفأصاب". تمثاللهيتعمل... تكريممنيستحقمالنالثانية

ألحد،اللقاءهذاأذكرأالمنهطالبًا. فىمساءالتاسعةحوالىالتحقيقوانتهى. الكلماتتلككلتسجيل
.مصلحتهعلىحرصًاسرًايبقيهوأن

فى) الشيوعيةمكافحةقسمرئيس (المصيلحىحسنالضابطلمقابلةآخراستدعاءتلقىأسبوعينوبعد
حديثمعهبعدها، ودارقابلهساعةنصفسوىالمصيلحىيستبقه، ولمالتالىاليوممساءمنالسادسة

أحمدأجراهالذىالتحقيقفىصاحبناذكرهاالتىالسابقةالعباراتبقراءةالمصيلحىبدأهالمدركحول
للمساعدة،حاجةفىرجلعلىبالعطفبالمدركصلتهاستمرارتبريرفىصاحبناواتجه. معهإدريس
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االستدعاءطريقةعلىواحتج. ذكرياتهعنفيهيتحدثبيتهفىيمضيهالذىالطويلالوقتأنمؤكدًا
منيتأكدواحتىعندهميبقىأنالمصيلحىعلى، وعرضجيرانهعندالشبهاتموضعتجعلهالتى

تصفحأنشرها"، وبعديكفيكصعبة، ربناضيافتنااحنادا: "قائًالالمصيلحى، فضحكموقفهسالمة
بعضوأبدى) بعدظهرقدالكتابيكنولم (الكاتبةاآللةعلىالمنسوخةالماجستيررسالةمننسخة

أنصاحبنامن، وطلبلديهبالنسخة، واحتفظمعلوماتمنعينهعليهوقعتماحولالمالحظات
.برسالتهجاءماحولفيهمعهيتناقشموعدًالهليحددأسبوعينبعد) الرقموأعطاه (تليفونيابهيتصل
.مساءوالنصفالثامنةالساعةحوالىاللقاءوانتهى

عبدعزتأحمدالدكتوراختيارمنالماجستيرموضوعأنللمصيلحىذكرقدصاحبناكانولما
به، فاتصلالخصوصبهذاذكرهبماعلمعلىيكونحتىألستاذهذلكإبالغعلىحرص، فقدالكريم
الذىالمكانعن، فسألهمعهعاجلةمقابلةطلب، وبالظوغلىالعامةالمباحثمنخروجهفورتليفونيا
حوالىالبكرىمنشيةإلىالفور، ووصلعلىالحضورمنهالظوغلى"، فطلب: "له، فقالمنهيتحدث
األمر، فاستحسنجليةعلىوأطلعه. منزلهشرفةفىانتظارهفىالجليلاألستاذمساء، ووجدالعاشرة

منه، وطلببالمدركعالقتهبقطعتلميذه، ونصحإليهالموضوعاختيارنسبهمنللمصيلحىذكرهما
صباحأونفسهاليوممساءوقتأىفىلالعتقالتعرضإذاتليفونيًاباألستاذاالتصالزوجتهتتولىأن

.صباحًاالعاشرةبالجامعةمكتبهإلىالحضورمنه، وطلبلالعتقالالتالياليوم

مديرمكتبإلىالصباحفىالفجر، وهرععندإالالنومطعمفيهايذقلمقلقةليلةصاحبناقضى
ضباطمنأحدلقاءإلىيذهبأاللهالعاشرة، فقالفىأستاذةالتقىحيثالزعفرانبقصرالجامعة
ولكنانتهىالموضوعأنلهاستدعاء، وأكدأىتلقيهفوربهيتصل، وأناستدعوهإذاالعامةالمباحث

أنقذهالذىأستاذهلطلباستجاب، ولكنهنفسهعلىاألمورأشقذلك، وكانبالمدركصلتهقطععليه
أربعةبعدتمالذىبالجامعةتعيينهعلىاالعتراضأبسطهابها، كانلهقبلاللمتاعبالتعرضمن

.وشجاعًانبيًالأبويًاالكريمعبدعزتأحمدموقفالواقعة، فكانهذهمنشهور

نفقةعلىالرسالةبطبعالتوصيةمعاألولىالشرفبمرتبةالدكتوراهدرجةعلىصاحبناحصل
جمالمحمدالدكتور (القاهرةبآدابالتاريخقسمرئيسإلى، وتقدم1971ينايرفىالجامعة، وذلك

منشهادةبه، مرفقًاالدكتوراهعلىحصولهيفيد- مدرسدرجةعنلإلعالن -بطلب) سرورالدين
كمان.. هنامشومكانكشمسعينمنانت.. سيدياال: "القسمرئيسله، فقالشمسعينجامعة

: "بقولهالقسمرئيسعلىصاحبناأخرى، وردمرةالصعيدىالعرقفنفر". عايزكمشأنيسالدكتور
والعندكخدامأناوال.. وروَّححسابكخدعاوزينكمشتقوللىطابونة، فىشغالمشأنايادكتور
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كتابةعلّىفردمكتوبطلبلكقدمت، وقدقانونيحكمهامؤسسةفىأعملأناأنيسالدكتورعند
، الذنبماليشانايابنى: "الرجلفقال". أبيتمأمشئتمحقىعلىأحصل، وسوفشئتإنبالرفض

".الكريمعبدعزتللدكتورترجعوأنصحكعاوزكالتخصصأستاذ، والعاوزكالقسم

االبتعادإلىخاصةظروفدعتهعندمابالجزائرقسطنطينةلجامعةُأعيرقدأنيسمحمدالدكتوركان
محمد (القسمورئيس) الكليةعميد (هويدىيحيىمنطلبسفرهقبلأنهوقيل. عاممدةمصرعن

بعدإالالدكتوراهعلىصاحبناحصولعندمدرسوظيفةعناإلعالنيتمأال) سرورالدينجمال
،اإلعالنطريقبغيرأخرىإلىوظيفةمنبالترقيةعندئذيسمحالقانونيكناإلعارة، ولممنعودته
أسيءاآلليةهذهولكن. العناصروأكفأأفضلعلىللحصولالجامعةأمامالفرصةإتاحةبقصد

شهورًالتستغرقاإلجراءاتلألساتذة، فُتمطالتزلفويأبىكرامتهعلىيحرصمنإلذاللاستخدامها
بتحريضمدرسوظيفةعنلهُيعلنالذىالمعيدإذاللفىاإلمعانيتم، أومدرسلوظيفةبالنسبة
.التعيينفىالمعيدحق، وُيهدرالخارجمنآخرُيعين، وقداإلعالنفىلمنافستهالدكتوراهحملةبعض
ُتستخدمأستاذ، وقدأومساعدأستاذلوظيفةالترقيةيستحقمنإلذاللأداةاإلعالناستخدامويزداد
قانونكانوإذا. فيهاطرفًاالعلميدخلالألسبابالخارجمنمتقدملتعيينالمزدوجةالتقييممعايير
بأقسامهممعيدينالخريجينأوائلبتكليفالمعضلة، فقضىتلكحلحاولقدالحالىالجامعاتتنظيم
،ألعمالهالترقياتلجنةإجازةحالةفىالتدريسهيئهعضوترقيةعلىمعينة، ونصشروطوفق

حكومية، ومألهامصلحةإلىالجامعةحوَّل) اإلصالح (هذا، فإنإعالنإلىالحاجةدونآليةبطريقه
.وخصائصهامقوماتهالهمتكونأناألستاذية، دوندرجاتيحملونالذينبالموظفين

هويدىيحيىطريقعنبالتفاصيلعلمعلىليجدهالكريمعبدعزتأحمدالدكتورإلىصاحبناذهب
المطالبةعنالنظربصرفاألستاذونصحه). القسمرئيس (سرورالدينجمالومحمد) الكليةعميد(

بآدابمدرسدرجةعناإلعالنليتم) شهورثالثةبعد ( أبريلإلىواالنتظارالقاهرةبآداببالتعيين
حقهعنالتنازلصاحبنا، فرفضاالغتراببعدالعلمىبيتهإلىذلكبعدلها، ويعوديتقدمشمسعين
عينوجامعةقبةلهاالقاهرةجامعةألن، "هلالسببعناألستاذسأله، وعندماالقانونلهكفلهالذى

األستاذفعاد". بهمايقبلالواالنكسار، وهواإلهانةعندهيعنىذلكأن "صاحبنا؟" أجابمالهاششمس
اإلجراءات، ولكنتعيينهإلىالنهايةفىسيؤدىالتعيينعلىإصرارهأنإلىنظرهيلفتالنبيلالجليل

أستاذوظيفةعنلهيعلنوالناألبد، ألنهمإلىكذلكسيبقىمدرسًاُعين، فإذاطوالشهورًاستتأخر
تعليممهمةقبلعندماجحاحكمةاتبعسوف: "ألستاذهصاحبنافقال. الترقيةيستحقعندمامساعد

،بالنفساالعتدادفيكيعجبنى): "حياتهفىاألولىللمرة (له، وقالالرجلضحك" الكالمالحمار
".شمسعينبآدابمحفوظا، مكانكتوفقلمفإذامعاهم، حاولبحقكوالتمسك
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،نظرهبوجهةعزتالدكتورأقنعانهوأبلغهالقاهرةبآدابالتاريخقسمرئيسلمقابلةصاحبناعاد
الشهريةالجلسةُعقدتأسبوعوبعد. خيراالرجل، فوعدهالسابقطلبهعلىمكتوبًاردًايطلبولذلك

ذهبوعندما. بالقرارشفهيًاالقسمرئيس، وأبلغهمدرسدرجة" بإنشاء "قرارهاواتخذتالقسملمجلس
)غباشىمحمود (الميزانيةمديرإلىأحالوهتمعمالالستعالمالتدريسهيئهأعضاءشئونإدارةإلى
الجهازموافقةيقتضىالدرجةإنشاءألنعامينلمدةتعيينهتعطيلبهُيقصدالقرارأنأفهمهالذى

السنةميزانيةفىإالالدرجةإنشاءيتمعاما، والتستغرقإجراءاتواإلدارة، وهىللتنظيمالمركزى
منبقرارجامعةبكلمدرسدرجة300هناكدرجة، ألن" تدبير "فهوالمناسبالقرارأما. لهاالتالية
عناإلعالنليتمالستيناتمنتصففىباإلسكندريةُعقدالذىالمبعوثينمؤتمرمنذالناصرعبدجمال

مديراستعلموبعدما. الدكتوراهعلىبالداخلالمعيدينأحدحصولأوالمبعوثعودةعندفورًاالدرجة
أنمنالمعيد، وتأكدهذامنوالكليةالقسمموقفسببعنبهالخاصةالمصادربعضمنالميزانية
"تدبير "كلمةمستخدمًاالجامعةلرئيسمذكرةوأعدمعه، تعاطفإذاللهفىالرغبةمجردالمسألة

الكليةطلبعلىالردخطاببنفسه، وحملالحالفىالجامعةرئيسموافقةعلىدرجة، وحصل
.للعميدبنفسهوسلمه

الشهر، وفىالحديثللتاريخالدرجةبتخصيصقرارًاشهربعدالمماطلة، فاتخذلعبةفىالقسماستمر
فىاتخاذهيمكنقرارتحولالتىالمعتادةالتأخيرآليةالدرجة، وهىعنباإلعالنقرارًااتخذلهالتالى
كلهاالعمليةاستغرقتللفحصوشهرانلإلعالنشهرًاأضفنافإذا. قراراتثالثواحدة، إلىجلسة
.واحدشهرفىالحالىالقانونظلفىاليومتتمشهور، وهىستة

أنيسمحمدعودةبعدإالالقرارُيتخذمدرسًا، ولمُعينالدكتوراهعلىالحصولمنشهورسبعةوبعد
مادةالتدريسأعباءمننصيبهعلمية، فكانمهمةفىاليابانإلىسفرهحتىمنبوذًااإلعارة، وظلمن

المادةنفسبتدريسقاماليابانمنعاد، وعندماالمكتباتليسانسلطلبة) الحديثمصرتاريخ (واحدة
منعودتهبعدإالبالقسمللتدريسكاملةفرصةينلولم. قطرإلىُأعيرحتىعامينمدةالواحدة

.مساعدًاأستاذًاأصبحقداإلعارة، وكان
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يقضىكانيابانىباحثعلىصاحبناتعرفالماجستيرعلىحصولهعلىواحدشهرمروربعد
تحتبالقاهرةالعلمىنشاطهباألساتذة، وكانواالتصالوالكتبالعلميةالمادةلجمعبمصرعامين
صاحبنا، ورتبلقاءعلىالماجستير، وحرصرسالةعنأنيسمن، وعلمأنيسمحمدالدكتورإشراف

الطرفينبينباإلنجليزيةحديثدار، حيثزينببالسيدةبيتهفى- أنيستالميذأحد -سالمسيداللقاء
لغاتبمعهد-عندئذ-يعملكانالذىيوزوإيتاجاكىفهواليابانىالباحثأما. ساعتينمدىعلى

اللقاءهذابعدالعلميةمهمتهانتهتاألجنبية، وقدللغاتطوكيولجامعةالتابعوأفريقياآسياوثقافات
).1967 (مارسشهوربثالثة

،تاكيشىهاياشىهوعامينمدتهاعلميةمهمةفىالقاهرةإلىآخرباحث)، جاء1969 (أبريلوفى
منصاحبناعنسابقةمعلوماتلديهبطوكيو، وكانت" الناميةالبالداقتصادياتمعهد "إلىوينتمى
.المعاصرمصرتاريخبمركزأنيسمحمدبصحبةالتقاه، ففقدعنهبحثهيطلولمإيتاجاكىزميله
النعاملمدةاالجتماعىبالتاريخمهتمًاكانالذىالزائرللباحثالعلمىاإلرشادمهمةصاحبناوتولى
بالقاهرةمهمتهختاموقبيل. عامامنهاكلفىيقضىولندنالقاهرةبينمقسمةكانتالعلميةمهمته
لدراسةبحثيةحلقةفىلالشتراكشهورعشرةلمدةبمعهدهزائرًازميًالدعوتهأمرفىصاحبنافاتح

منمجموعةفيهاعشر، يشتركالتاسعالقرنفىواليابانمصرفىواالجتماعىاالقتصادىالتطور
الدعوةإرجاءصاحبناوطلب. اليابانوتاريخاألوسطالشرقتاريخفىالمتخصصيناليابانيينالباحثين

الدكتوراهعلىحصولهفورالدعوىوتلقى. مدرسلوظيفةوشغلهالدكتوراهعلىحصولهبعدماإلى
فى1972أبريلفىطوكيوإلى، فسافربالفعلتمما، وهوعاملمدةإرجاءهافطلب1971ينايرفى

.شهورعشرةمدتهاعلميةمهمة

فىاألولىالمرةكونهاعنالمعايير، ففضًالبكللصاحبنابالنسبةجديدًافتحًاالعلميةالمهمةهذهكانت
الذىاألولىالجوية، والمرةالرحالتأطولبالطائرة، وفىالمسمىاالختراعفيهايستخدمالذىحياته
البالداقتصادياتمعهد "فىالعلميةالمهمةهذهلهالمتميزة، أتاحتثقافتهلهأجنبىبمجتمعفيهايحتك

أمريكا،منجاءوا، العامذلكالمعهداستضافهمللذينالباحثينمنبمجموعةاالحتكاكفرصة" النامية
المتميزالعلمىالمناخهذافىيدورالذىالنقاشيكن، وتايالند، والهند، ولموبريطانيا، والبرازيل

آدابحالعليهكانتكمااألقسامأجنحةبينالصراعات، ونوادراالمتحاناتوأعمالالوظائفيتناول
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المنهجية،القضاياحوليدورالبعضوبعضهمالباحثينأولئكبينالحواركانتركها، بلحينالقاهرة
منمعظمهمكانولما. الباردةالحربظروففىالثالثالعالمفىأبعادهابمختلفوالتنمية

كان، فقدبينهمالوحيدالمؤرخصاحبنا، وكانواالجتماعالسياسيةوالعلوماالقتصادفىالمتخصصين
جديدة،واسعةآفاقًاأمامهيفتحالشاىأوالغذاءتناولووقتالسمناراتفىالزمالءمعالدائمالنقاش
منظورمنالثالثالعالمبالدوقضاياها، وأحوال، والتنميةالمنهجحولالقراءةفىبالتوسعدعمها

.مقارن

األكاديميةالحياةعلىجديدًا) لهبالنسبة (الجديدةالعلميةالبيئةتلكفىصاحبناعرفهماكليكنولم
الوسطبحدودقاصرًا، مقيدًاكانالقاهرةفىالمنهجى، فتكوينهلهبالنسبةجديدًاكانمابقدرالعالمية
العالميةالحربنهايةعندالمجالهذافىالعالمىالفكرإليهوصلماعند، يقففيهتربىالذىالعلمى
فىأفادتهجديدةآفاقًامصرفىعليهتعرفعندماالماركسىالفكرله، فتحالخمسيناتومطلعالثانية

النقدىالفكرعلىتعرفطوكيو، كمافىبعمقالفكرهذاعلىتعرف، ولكنهللدكتوراهدراسته
اللغةإلى" الرأسماليةتطورفىدراسات "كتابهنقلعلى، وحرصدوبمورسقدمهكماالماركسى
النهرية،المجتمعاتتطورحولفيتفوجلمنكلفكرعلىوتعرف). 1979بالقاهرةُنشر (العربية
ماكسفكرعلىتعرفالماركسية، كمابهاعارضالتى" االقتصادىالتطورمراحل "حولوروستو

بعضبتطبيقاهتمتدراساتبقراءةمقترناكانمجردًا، بلاألفكارتلكعلىتعرفهيكنولم. فيبر
فىاألثرأعمقلهالمعرفة، كانمنكبيربقدرصاحبنافحظى. بنقدهاعنيتاألفكار، وأخرىهذه

.التاليينالعقدينفىالعلمىإنتاجه، وعلىالعلمىتكوينه

كانعمااليابانمنعودتهبعدبالقسملهزميلعليهطرحهسؤالعلىصاحبنايجيبأنعجبوال
:وقالقلبهأعماقمنالزميلالمنهجية"، فضحكأميتىلمحوالجهدأبذلكنت: "بقولههناكيفعله

.والمسئولالسائلبينماشتانولكن. بلهاءضحكةوضحك" بأميتكاعترفتأنككويس"

بتاريخ) محدودة (خبرةمنبمالهفيهاللمشاركةطوكيوإلىأجلهامنُدعىالتىالبحثيةالحلقةأما
وراء) طوكيوجامعةمنوهما (واطاروميكىوزميلهيوزوإيتاجاكى، فكاناالجتماعىمصر

اليابانيةاألبحاثومراكزالجامعاتمختلفمنوباحثونتدريسهيئهأعضاءفيهاتنظيمها، واشترك
لهاوتبنيهللحلقة" الناميةالبالداقتصادياتمعهد "استضافةوكانت. وباحثاعضواالعشريننحوعددهم
يأتونمنسفرونفقات) صاحبنا (األجنبىالخبيرنفقاتلتحملالكافيةالماليةالمواردتوفرإلىتعود
اليابانييناألساتذةكبارمنثالثةمكافآتالحلقة، وكذلكأعمالفىللمشاركةطوكيوخارجمن

هاياشىولعب). 1912-1868 ( مايجىعصرفىاليابانشهدتهاالذىالتطوراتفىالمتخصصين
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موضوعكانولما. المضيفبالمعهدالباحثينكبارمنكونهبحكمللحلقةوالمقررالمنسقدورتاكيشى
التاسعفىواليابانمصرفىواالجتماعىاالقتصادىالتطورهوالعشرةالشهورمدىعلىالحلقة
قراءاتهيكثفأنالعلميةمهمتهمناألولاألسبوعفىصاحبناحرص، فقدمقارنمنظورمنعشر
معرفيةقاعدةلتكوينباإلنجليزيةالمنشورةالكتبببعضالفترة، مستعينًاتلكفىاليابانتاريخحول
القاعدةتلكمنوانطالقًا. األولاالجتماعفىالبحثمائدةعلىُيطرحمافهمعلىتساعدهأولية

، حتىعشر، وتأصلتالتاسعالقرنفىاليابانتاريخفىوتعمقتقراءاتهتشعبتالمتواضعةالمعرفية
مايجىعصرفىاليابانىالمجتمع "كتابهموضوعكانتالعربيةباللغةعلميةدراسةأولأثمرت

.1980بالقاهرةُنشرالذى" 1868-1912

أخرىشهورستةامتدتالعلميةالمهمةأنصاحبنا، وخاصةتكوينفىكبيراالياباننصيبكان
صاحبنانشرالعشرة، فقدالشهورفىحققتهاالتىالنتائجبأهميةالبحثيةالحلقةمنظموأحسعندما
وبمجلةالمعهدعنتصدرالتىالزائرينالباحثينأعمالسلسلةفىباإلنجليزيةبحثيةورقاتثالث

بحثينأوبحثًاالحلقةأعضاءمنعضوكلنشركما. المعهديصدرهاالتى" الناميةاالقتصاديات"
المعهدتقاريرسلسلةفىنتائجمنإليهتوصلتوماالحلقةأعمالعناألولالتقريرُنشرباليابانية، كما

موصيًاالحلقةأعمالفىصاحبنالعبهالذىاإليجابىالدورإلىبارزةإشارةمتضمنًا) اليابانيةباللغة(
نفقاتطوكيوجامعةتتحملأن، علىبالمشروعالخاصةالدراساتالستكمالأخرىشهورستةبمدها

وثقافاتلغاتبمعهدزائرًازميًالصاحبناالحلقة، أصبحعملمدعلىالموافقةتمتوعندمااستضافته
العلمىالمشروعفىالمشاركينأحداألجنبية، وأصبحللدراساتطوكيولجامعةالتابعوأفريقياآسيا
وُنشرتباإلنجليزية، ُترجمتورقاتثالثإطارهفىوكتب" والتحديثاإلسالم "عنالمعهدلذلك

تحرير، وفكرةعبدهمحمدعنداإلصالحفكرةمختلفة، تناولتعلميةدورياتثالثفىباليابانية
ثراء، وساعدهموسىسالمةعنداالجتماعى،  واإلصالحأمينوقاسمالطهطاوىمنكلعندالمرأة
الورقاتإعداداألصلية، علىالعربيةبالمراجعالناميةالبالداقتصادياتمعهدوكذلكالمعهدمكتبة
الشرقدراساتبمركزأوساكا، واألخرىبجامعةواحدة: عامتينمحاضرتينإللقاءوُدعى، الثالث

"الفلسطينيةالقضيةأصول "عنإحداهمااإلنجليزية، كانتباللغةاليابانية، وذلكللخارجيةالتابعاألوسط
فىواليابانمصرفىالريفألعيانمقارنةدراسةباإلنجليزيةونشر". مصرفىاليهود "عنواألخرى

.عشرالتاسعالقرن

تكوينيةفىمساهمتهاعنالعلمية، ففضًالحياتهفىانقالبااليابانيةالعلميةالمهمةكانتوهكذا
عشر، أكسبتهالتاسعالقرنفىاليابانتاريخدراسةفى، وتعمقهالمقارنالتاريخ، وفىالمنهجى
، وفىاألكاديمىالمجالفىاإلنجليزيةباللغةللتعاملنادرةفرصةجديدة، ومنحتهبحثيةمهارات
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بمبادئ، واإللمامثقافتهعلىوالتعرفاليابانىبالمجتمعاالحتكاكفرصةلهأتاحتكما. بهاالكتابة
.لغته

األسيوىللمركز "تابعفندقفىلهحجزقدالمعهد، كان1972أبريلفىاليابانإلىوصلعندما
سياحيًاالفندقوكان. األجانبوالمتدربينالدارسينشئونتتولىحكوميةشبههيئةباليابان"، وهى

الالتينية،وأمريكاأوروبامنوأفريقيا، شبابًاآسياشعوبمختلفمنالدارسينشبابجانبإلىيجمع
.أسابيعوالثالثةاألسبوعينبينتتراوحلمدةطوكيوبمالهىعروضاتقدمالتىالفنانينفرقوخاصة

بعضوجودصاحبناالحظ، وقدارتيادهيرغبممنللنزالء، وغيرهمخدماتهيقدمالفندقمطعموكان
الالمعروضةاألصنافأنرغمباستمرارالعشاءيحضرونالفندقنزالءغيرمناألجانباألفراد
علىيحرصشخصهناكوكان. لهاخامسالأطباقأربعةبيناالختياريتجاوز، والتتبدلوالتتغير

، وسألأمريكىأعمالرجلأنهزعم) جونسونأو (ولسوندافيدباسمنفسهله، قدمعليهالتعرف
أربعةأوثالثةحوالىوبعد). الخبرةقلةبحكم (أمامهجعبتهفىما، فأفرغوجودهسببعنصاحبنا
فيها، فاشتمالعاملينبينأصدقاءلهكانإذاالمصرية، وعمابالسفارةعالقتهعنيسألهدافيدبدألقاءات
عنبالسؤال، فبادرهعليهيطرحهاالتىاألسئلةنوعوفىصاحبناحديثفىالتجسسرائحةصاحبنا
بعديرأخرى، ولممائدةإلىليجلسالمائدةوغادريديهبينطبقهاإلسرائيلية، وحملبالسفارةعالقته
.أسبوعينبعدالفندقغادرحتىالدافيدهذاذلك

أجنبيةبيئةيمثلالخصوصية، كانافتقادهعنواحد، ففضًالشهربعدالفندقفىاإلقامةصاحبناسئم
عنثقافتهمعلىوالتعرفبالناساالحتكاكفرصةلهُتتاحلنأنهذلكمعنى، وكاناليابانداخلتماما
،بذلكالمعهدسكرتاريةأبلغوعندما. يابانيةأسرةمعللسكنىاالنتقالعلىأمرهحزم، ولذلكقرب

محدوداليابانىالبيتأن، كماعندهمأجنبىإقامةقبولعادتهممنليساليابانيينأنمنهمعلم
نشرمنهم، وطلباألمليفقدلمولكنه. بالفندقيجدهاالتىوالخدماتالتسهيالتفيهتتوفرالمساحة، ال

يخدممايضمالخاصةنفقتهعلى-اليابانيةالصباحيةالجرائدكبرى" -أساهى "بصحيفةصغيرإعالن
بتليفوناتصل-يابانيةأسرةمعاإلقامةفىيرغباإلنجليزيةيتحدثأجنبىأستاذ(نشرهمنالهدف

سكرتاريةولدهشة) ينألف20 (دوالراثمانين، وتكلفالتالىاليومصباحاإلعالنكذا)، وُنشر
عندهااألستاذهذاإقامةلقبولاستعدادهاتبدىصباحًاالعاشرةفىالعائالتإحدىالمعهد، اتصلت

.التالىاليومظهربعدمنالثالثةفىالموعدالمقابلة، وتتحددبعدالقراراتخاذثمأوالمقابلتهبشرط

ثالثةإلىيصلالحجمكبيرالبيتليجدالمحددالموعدفىالسكرتاريةأفرادأحدصحبةصاحبناذهب
اقتصادأستاذةفيال)، وصاحبتهشكلعلى (طابقينمنالمتوسط، مكوناليابانىالبيتحجمأضعاف
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علىالمقبالتللبناتالطهىلتعليمبالبيتملحقةصغيرةمدرسة، لديهاالطهىفىمتخصصةمنزلى
برنامجلهاكان، كماالعالمفىالطهىصنوفعن) طبعًاباليابانية (منشورةكتبسلسلة، ولهاالزواج

طالب، واآلخرمتزوجمهندسأحدهماولدانبالبيتمعهاالخاصة، يقيمالقنواتبإحدىتليفزيوني
للمعيشةأرضىدورمنمكونةصغيرةفيالهناككانتالمنزلحديقةوفى. التخرجوشكعلىهندسة

.كهرباءمهندسمنالمتزوجةالوحيدةابنتهالسكنىمخصصوهونوموحجرتين

عنيعرفونواليابانيون (مصرىألنهلصاحبنا- األسرةربة -كيوكوأوكاماتسواألستاذةارتاحتوقد
).إلهنصفاليابانيينعندواألستاذ (جامعىأستاذالناصر)، وألنهعبدوجمالالقديمتاريخهامصر
سنوات)، وأنخمسقبلماتالذى (الراحلزوجهاحجرةهىفيهاسيقيمالتىالحجرةأنمنهاوعلم

وجوده، وأنالقادمالصيففىألوروبااألسرةزيارةفىتفكراألسرة، أنهامعإقامتهقبولمنالهدف
وغيرهاالطعامتناولمناسباتفىالوقتبعضيوميًاباإلنجليزيةالحديثعلىيساعدهمسوفبينهم
فى (العشاءاإلفطار، ووجبةوجبةاإليجار، وأسعارقيمةعلىاالتفاقتمالمتاحة، وهكذاالمناسباتمن

لهذهالتالىاليوممناعتبارًاأوكاماتسوعائلةمعلإلقامةصاحبناوانتقل). األسرةمعتناولهاحالة
اليابانية،والثقافةاالجتماعيةالحياةعلىمنهاأطلواسعةنافذةالعائلةهذهمعاإلقامةوكانت. المقابلة
.العامعلىيزيدلماحياتهانمطاألسرةلمشاركةنادرةوفرصة

امتدتصداقةعالقةبهااألخرى، وربطتهالعائالتبعضعلىتَعرفأوكاماتسوعائلةخاللفمن
أوكاماتسوعائلةطريقوعن. بأعمالهمتتصلألسبابلمصرجاءواعندمابعضهم، وزارهسنوات
المعابداحتفاالتفىالشعبيةالمختلفة، والفنونالمتاحفاليابانية، وعلىوالتقاليدالعاداتعلىتَعرف

أجنبىأول، كانفوجىجبلفىالمعابدبعضزيارةلهوأتيحت). عندناالموالدتشبهالتى (الموسمية
وأقاربهماألسرةأفرادلغير- عادة –ُيسمحالالتىالعائليةالمناسباتفىبدخولها، وشاركلهُيسمح

.بحضورها

تجاوزتسيدةاإلفطار، وهىمائدةعلىإالتظهراألسرة، والمعتقيمأوكاماتسوالسيدةأمكانت
ذكرياتهابعضعناألسرة، وتحدثهمعاإلفطار، وتتناولاألجنبىالضيفلتحيةتنحنى، كانتالثمانين

،التالىاليومصباحإاليراهاحجرتها، فالإلىتعوداألسرة، ثمترجمةخاللمنمايجىعصرعن
مائدةحولاألسرةاجتمعتصباحوذات. الغروبقبلتنامالغذاء، ثمبوجبةتكتفىكانتأنهاويبدو

أوكاماتسوالجدة؟" فردتأين: "صاحبناخاليًا، فسأل" الجدة "مقعدصاحبنا، وكانومعهماإلفطار
.بالدموععيناه، واغرورقتيدهمنالملعقةالمساء"، فسقطتهذاماتتالجدة: "باهتةبابتسامة
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ألنهاسترحلألنهاتمامًايدركونذلككانواأنهموزوجتهالمهندساالبنلهوقالالجميعفاضطرب
األصغراالبننظروجهةمن (لهمبررالحزنمنلهسببوهلماأسفهمعنعجوز، وعبَّرواامرأة

.العائلةأفرادمنليسألنه) الهندسةطالب

جنازةتشييعفىلالشتراكمعهمسيبقىالمعهد، وأنهإلىيذهبلنأنهأوكاماتسولألستاذةصاحبناقال
،األسباباألكبراالبنلهوشرح. المناسبةهذهيحضرأنيجبالألنهالحادرفضهمالجدة، فأدهشه

أفرادُيستدعىالتالى ، وسوفاليومصباححتىفراشهافىالجدةستظل، بلاليومجنازةهناكفليست
، وهممعهممواقفهالهايتذكرونفوقهمسجاةوهىسريرهاحولالليللقضاءالمدنمختلفمناألسرة

علىقاصرةإجراءاتوكلها. الجثةُتحرقحيثالمعبدإلىُتنقلثم) األرزنبيذ" (الساكى "يشربون
إلىينتقلأنعليهمفعرض. منهماليابانيينحتىاألصدقاءمنأىيحضرهاالواألقارباألسرةأفراد
ينسىأنورجوه. أمورهيتدبرأنعليهقريبكلألنتمامًارفضوا، لكنهملألقاربمكاناليفسحفندق

.كالمعتاداليوميةحياتهيمارسوأنبرمتهالموضوع

، وقالموقفهمنالضحكفى، فاستغرقوااليابانيينزمالئهعلىكلهذلكالمعهد، قصإلىذهبوعندما
أنلهوقالوا. كبيرًانجاحًاللقيتكوميدىفيلمسيناريوفىيابانىمؤلفكتبهالوالواقعةهذهأنأحدهم

منبسيطًامبلغًافيهيضع) المواساةنقودوتعنى" (الميمايكن "ظرفشراءهىللعزاءالوحيدةالطريقة
بالتراكيباألربعةعالقةأربعة، ألنعلىالقسمةيقبلأوأربعةالمبلغيكونالأنيجبالنقدأوراق

بالميتشماتتهعنتعبيرًاذلككانالنحوهذاعلىالمواساةنقودأحدقدمالفناء، فإذاتعنىالصينية
.جديدمنخلقهاُيعاد، فالروحهفناءفىورغبته

وذهب) األيامتلكفىالتحويلبسعردوالر12 (ينآالفثالثةبداخلةووضعالظرفصاحبنااشترى
مستديرةوردباقة، فوجدالمتوفاهنجلمنزلأمامالعزاءمكانإلىالتالىاليوممساءمنالثالثةفى

الفاكهةثماربعضبأحدهماطبقانجانبيهاوغلىالمتوفاهصورةعليهاصغيرةمنضدةخلفكبيرة
،للتوقيعاتسجلعليهاُوضعالتىالمنضدةبجوارالعزاءمتلقىووقف. الزهوربعضوباآلخر
، قلددورهجاءإذا، حتىفيهمكانًالنفسهصاحبناوجدطويلطابورفىالعزاءمقدموواصطف
ظرفووضعالعزاءسجلفىوقع، ثمذقنهتحتكفيهواضعًاالمتوفاةصورةأمامفانحنىاآلخرين

بالمعهدالسكرتاريةأفرادأحد، (وكانالغرضلهذاالسجلبجوارُوضعتالتىالعلبةفىالمواساةنقود
).اليابانيةبالحروفالظرفعلىصاحبنااسمبكتابةتطوعقد

بروابطأوكاماتسوشقيق" كانامورى "المتوفاهنجلوبينبينهربطتالعزاءمراسمفىومشاركته
العالميةالحربخاللاليابانىبالجيشمهندساضابطاعاما، كانالعشرينمنيقربلماالصداقة
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،الجيشحلتمالياباناستسالموبعد. الكوريةاللغةالصينية، ويفهماللغةويجيدبالصينالثانية، خدم
تعبيره)،حدعلى" (فرصتهالتقط "حتىأعمالعدةفى، وتقلباألمرينأسرته، وذاقتعملبالفأصبح
أصدقائهبأسماءالصغرىالشركاتمنعددًاأسسالذىالكبارالرأسماليينألحدصداقتهمنفاستفاد

بعدمنهيشتريهاأناستطاعالذىكانامورىباسمإحداهاالتصاعدية، كانتالضرائبمنيتهربحتى
فىالكبرى، شأنهالمصانعبهايزودالتىاإللكترونياتقطعلبعضمنتجًاأصبحوبذلك. سنواتأربع
السياراتصناعةوشركاتاإللكترونيةاليابانيةالصناعات، ألنالمنتجينصغارمنغيرهشأنذلك

تلكمكوناتفىتدخلالتىالقطعآالفمنحاجتهاسدفىالصغيرةالصناعاتعلىتعتمد
.الصناعات

كثيرًاصاحبنامعيتناقشاإلسالمية، وكانالثقافةوخاصةعامةالشرقيةبالثقافاتمهتمًاكانامورىكان
، وأنرمضانشهرفىوباكستانوإندونيسياماليزيايزورأنعلى، وحرصالموضوعهذاحول

هناتقاليدمنبهارتبط، وماالصيامطقوسفىكبيراختالفلوجود، وعجبهناكالمسلمينيخالط
معلقاءهكانلذلك. البوذيوناعتادهاإلسالمية، وماالممارساتبعضبينتشابهوجود، ولمحوهناك

.آسياوثقافاتحضاراتبينالملحوظالتالحم، وذلكاإلسالمحولبالنقاشحافًالصاحبنا

شهرينلمدة1977عامأخرىمرةالناميةالدولاقتصادياتبمعهدزائرًازميًالصاحبناُدعىوعندما
باإلنجليزية)، كان (الزائرينالزمالءسلسلةضمنالمعهد، ُنشرتمنبتكليفأعدهادراسةلتقديم

".االجتماعيةاألوضاعفىوأثرهاالعربيةالخليجدولفىوالتجارةوالملكيةالعملقوانين "موضوعها
أصيبتأوكاماتسوالسيدةكانامورى، ألنبيتفى، أقامأسابيعلعشرة- المرةهذه –الزيارةوكانت
.شفاءهالحينمغلقًابيتهاوكانالنقاهةبمرحلةتمركانت، ولكنهامنهإنقاذهاتمالمخفىبنزيف

،شهرينلمدةطوكيولجامعةزائرًاأستاذًا1987عامُدعىعندماكانامورىببيتإقامتهوتكررت
فىوشاركالحربينبينمافترةفىوعيهتفتحالذىالجيليمثلالذىالرجلهذامنكثيرًاواستفاد

مناليابانبناءإعادةفىمواطنيهمنغيرهمعسقوطها، وساهماليابانية، وشاهداإلمبراطوريةصنع
.الحرببعدجديد

يستمعالرجل، وظلاإلسرائيلىالعربىبالصراعُيسمىماقضيةعنيومًاصاحبناكانامورىسأل
عليهيستعصىالتىالعباراتبعضلهلتترجمواسيدابجامعةالماجستيرطالبةبابنتهويستعينلشرحه
منصاحبناانتهىأنوبعد. صاحبناعلىطرحهيريدلهعنسؤاًالتترجم، أوالشرحأثناءفهمها
فىالعربىالعالملهيحددأنصديقهمن، وطلباألطلسوأخرجمكتبهإلىكانامورى، قامالكالم

 ...ستدوسونهمعليهمزحفتملو؟!... إنكمأنفسكممنتستحونأال: "قاللهحدده، فلمااألطلسخرائط
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المجدبناءألعادواالنخوةذوىمنمليونينأومليونمنكمبقى؟... لومليون250حوالىأنكمتقول
أسبابعننبحثفرحنا... كرامتناوأهانوااألمريكانهزمنالقد... إليناأنظر. القديمالحضارى

يمكنناالذىهووالتجارةاالقتصادميدانأنكلها، ووجدناأقولوالمعظمهاوعالجناعندناالقصور
يغطىاليوماليابانىاالقتصادفائضأن. حدثوقد... عليهمونتفوق، بللألمريكانأندادًانكونأنمن

".مرتين- للبيعُطرحتلو –أمريكاأراضىقيمة

ولكن. 1978عامذلك، وكانلطلبهاستجابةابنتهخطبةمراسمبحضورلصديقهكانامورىسمحوقد
بحضورألجنبىالسماحلتبريرطويلشرحبعدالعريسأسرةموافقةعلىالحصولتطلباألمر

الرجلأنكانامورىفأفهمهم. غيرهمبحضورهاألحدُيسمحوالالعروسينأسرتىعلىقاصرةمراسم
أسرةوافقتأخرىومرة. للدراسةكحالةالحدثمراقبةويريداليابانيةالثقافةيدرسجامعىأستاذ

.مصرأستاذ، ومنألنهلصاحبناتقديرًاالعريس

تفعلوكذلك) الخاطبة (إلىعنهبمعلوماتتقدمالعلميةالمراكزبأحدكيماويًاباحثًاالعريسكان
، وعالقاتواإلناثالذكوربينواسعنطاقعلىاالختالطفرغم. الزواجطالبمنوغيرهاالعروس
الرئيسيةالميادينحولبكثرةتوجدالتى" الحبفنادق "فىوالشبابالبناتتجمعالتىالصداقة

متخصصةشركاتهناكأصبحتالخاطبة"، ثم "طريقعنإالالزواجالشبابيفضل، الوالجامعات
-أنثىأمكانذكرًا -الزواجراغبالكمبيوتر، فيتقدم، تستخدمالحاللفىالرءوسبينالجمعفى

الخاطبةوتقوم. أيضًاالغربية، والمايوهوالمالبسبالكيمونولهمتعددة، وصورحياتهلتاريخبملخص
،تمتأحدهمعلىالقبولوقعفإذاالمتقدمةأوللمتقدمثالثةأواثنينبترشيحالمختصةالشركةأو

عجلةبدأتتوافقحدثفإذا. وأمهطرفكليحضرهنادىأومقهىفىلقاء، وُرتباالتصاالت
.الدورانفىالتقليديةالمراسم

.رسميًاابنتهيدطلبموعدتحددالرسمىغيراللقاءكانامورى، فبعدبنتلكيكوبالنسبةتمماوهذا
فىالمسلمونيجلسكما (المعيشةحجرةأرضيةعلىالبعضبعضهمامواجهةفىالعائلتانجلست
)األم (زوجتهواحدةبخطوةمنهماكلوخلفاألبمواجهةفىالصالة)، األبأثناءالتشهدوضع

ووضع. يمينهاإلىخطوةبنصفأمهاعنمتأخرةفجلستالعروسيمينها، أماإلىالعريسوبجوارها
أمامهيكنفلمالعروسوالدحلوى، أماعلبةصاحبنا، ظنهأمامهصغيرًاخشبيًاصندوقًاالعريسوالد
أياممننسبهمستعرضًاالحديثالعريسوالدبدأ. العروسأمأمامحجمًاأصغرعلبةهناك، كانتشئ

علىمرتالتىاألحداث، وأهموأوالدهوزوجتهنفسهعنتحدثعشر)، ثمالتاسعالقرن (مايجى
ويرد. ودخلهالوظيفى، وتدرجهوعيوبهخصالهوأهمابنهعنتحدثشرًا، ثمأمكانتخيرًاالعائلة
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، ويدعوابنتهعنالحديثإلىيصلحتىلألسرةتاريخىعرضترتيبفىالنظامبنفسالعروسوالد
والدإلىالكلمةوتعود. األرضإلىتنظرالرأسمطأطأةوهىوتتكلمهامتها، فتحنىللحديثأمها

الذىلألبيسلمهاثمالرأسمستوىإلىأمامهالتىالعلبةرافعًاوينحنىالبنهالبنتيد، فيطلبالعريس
طولالمبرومالمجففالسمكمنمعيننوعمنواحدةسمكةوهو (بداخلهاماإلىوينظريفتحها

وتتسلمها، ثمتنحنىالتىلألمالعلبةفيقدمجانبًايستديرثمسنتيمتر)، وينحنىعشرينحوالىالسمكة
والدإلىويسلمهااألولىجلستهإلىيعودالذىلألبوتقدمهاأمامهاالتىاألخرىالعلبةتتناول

كلمةالرجالنمجففة)، ويتبادلسبيطسمكةوهو (بداخلهاماإلىوينظرالعلبةيفتحالذى، العريس
.والمشاركةوالودالصفاءمعنىيحملالذى" الساكى "شرابالجميعيتناولالشكر، ثم

منقصىركنفىيجلسصاحبناالتقليدى)، وكاناليابانىالزى (الكيمونوارتدواقدالجميعكان
فىالواضحالجنسى، والمغزىالغريبالمشهديرقباألسرتينجلوسنظامبنفسالمعيشةحجرة

التىالسبيطسمكة، فيتسلمأنثاكميطلبذكرناأنيعنىبأنهالحفلبعدلهٌفسرالذىالمتبادلتينالهديتين
.الطلبقبول، وتعنىلألنثىترمز

عادةُيقاموالجامعة، والحفلالمعهدباحثىمنأصحابهاكانمرتينزفافمناسبةصاحبناوحضر
أحدالعريساألكثر، ويختارعلىفردًاستينعنالحضورعدديزيد، والالقاعاتإحدىفىظهرًا

بعدهعندنا، وتتقدمالتأبينبكلماتشبيهةالعريسمناقبعنكلمة، فيلقىالمراسمليتولىأساتذته
، فيروىللعريسالكلمةُتعطى، ثمالعروسمناقبعنفتتحدث) مسبقًاُتحددالتى (العروسصديقة

وعاشرهاالعروسعرفكيفالعريس، فذكرحبعنالزيجتينإحدىوكانت. عروسهعرفكيف
اكتشفالهندإلىعلميةمهمةفىسيوفدهالمعهدكانواحد، ولماسقفيجمعهماأندونعامينلمدة
.بهاالزواجمنمفرًايجدفلمعنهااالستغناءيستطيعالأنه

ذاتشعبيةأغانىالحضور، ويغنىدقائقثالثحدودفىيتحدثكلالكلمةالعريسأصدقاءيطلبثم
إلىكللينصرفساعتينبعدالحفلينفضثمالساكىويشربونالطعامالجميعويتناولبالمناسبةصلة
معهاعالقةإقامةفىيرغبلفتاةيقدمهاأنالمفروضحمراءوردةمدعولكل، وُيقدمسبيلهحال

.الغرضلنفسالمدعواتمنالفتاةتقدمها، أوللزواجتمهيدًا

مترو (القطارركبحتىمعه، وحملهاحضرهزفافحفلأولفىالحمراءالوردةعلىصاحبناحصل
لهافقدمعمرهامنالثالثةحوالىفىطفلةهناك، وكانتإقامتهمقرإلىالعودةطريقفى) األنفاق
الطفلةأم، أمايضحكونالعربةركاببكلفإذا) اليابانيةالتقاليدفىذلكمغزىيدرىأندون (الوردة
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حدثمالهمشرحلديهايقيمالتىاألسرةإلىصاحبناعادوعندما. الضحكمنتفطسفكادت
.فيهوقعالذىوالمطب، الزفافوردةإهداءمغزىلهوشرحواالضحكفىفانفجروا

البابفتحتواالجتماعية، وقدالعلميةالنواحىمنالمنافعمتعددة- إذًا –اليابانيةالعلميةالمهمةكانت
وجامعةالناميةالدولاقتصادياتمعهدوبينصاحبنابينالتسعينياتمطلعحتىدامعلمىتعاونأمام

عاصمدعوة، فتمتالمعهدينلزيارةزمالئهمنالمتميزينبعضللجهتينصاحبناطوكيو، ورشح
منالزمالءبعضبعدهمودًُعىشهور، ثالثةلمدة1976عاممعًاالرحمنعبدالرحيموعبدالدسوقى

توالىكما. األهرامبجريدةواالستراتيجيةالسياسيةالدراساتالسياسية، ومركزوالعلوماالقتصادكلية
صديقهأبرزهمعلمية، كانمهامفىمصرإلىاألوسطالشرقفىالمتخصصينشبابحضور

العربية،اللغةبقسمزمالئهإلىصاحبنا، وقدمهالعربىاألدبفىتخصصالذىنوبوواكىنوتاهارا
"األرض "منهامصريةروائيةأعمالعدةاليابانيةإلىنقلوقد. عصفوروجابرتليمةالمنعمعبد

األعمالمنوغيرهاكنفانىلغسان" حيفاإلىعائد"، وإبراهيماللهلصنع" الرائحةتلك"للشرقاوى، و
التقدم "لهيئةتابعًابالقاهرةخاصًامركزًاالثمانينياتمنتصففىاليابانيةالحكومةوأقامت. الهامة
علىبعضهمومصر، حرصباليابانصاحبنايدعلىتتلمذواممنعددًارئاستهتولى" العلمى

.المركزبنشاطيتصلفيمابرأيهاالسترشاد

اليابانيةالعلميةالهيئاتبينالثقافىالتعاونجسورلمدجهدمنصاحبنابذلهماكلهوذلكيكنولم
القاهرة،جامعةاآلداببكليةوآدابهااليابانيةاللغةقسمافتتاحفىمتواضعًادورًالعبومصر، بل

.ُتروىقصةولذلك

تصدرالتىاليابانيةالصحفبقراءةالناميةالدولاقتصادياتبمعهديومهيبدأأنصاحبنااعتادفقد
.والعالماليابانأمورعلىمنها، ويطلعجاءالتىالمنطقةأمورمنماجدعلىللتعرفباإلنجليزية

"JapanTimesتايمزجابان "بجريدةاألولىالصفحةعلىُنشرصغيرخبرصباحذاتنظرهولفت
وزارةتتبعاليابانيةبالثقافةوالتعريفالثقافىبالتبادلمعنيةمؤسسةوهى" (اليابانمؤسسة "أنيفيد

.المؤسسةمنكاملبتمويلبهااليابانيةللغةقسمإلقامةأبيبتلجامعةمنطلبًاتلقتقد) الخارجية
اليابانيةوالثقافةاليابانيةللغةقسمًاهناكأنإلىالدراسة، وأشارتموضعالطلبأنالجريدةوذكرت
.نوعهمنالثانىيصبحالجديدالقسمافتتحإذا، وأنهبالفعلالعبريةبالجامعةموجود

إلىالنظرةعلىالسلبى، وتأثيرها1967هزيمةتستثمرللعربالمعاديةاإلسرائيليةالدعايةكانت
ُنشركتاببإعدادباليابانالعبرىاألدبأساتذةمنثالثة) سرا (فكلفتاستثمار، خيراليابانفىالعرب

،دعسانبناشعيايدعىوهمىمؤلفإلىواليهود"، وُنسباليابانيون "بعنوانمعًاواإلنجليزيةباليابانية
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مؤلفهالسانعلىجاءوقد. المكتباتبإحدىرآهاعندمااإلنجليزيةالنسخةقرأقدصاحبناوكان
بينالكبيرالتشابهتأملفىقضاهاعامًاثالثينمنذكوبىمدينةفىيعيشأنهزعمالذىالوهمى

يشرحأناالقتصادية، وبعداألمورفىوالبراعةالفائقةالحضاريةالقدراتحيثمنواليهوداليابانيين
فصلينفىالوجودإلىدولتهميعيدواأناستطاعواحتىالشتاتبعد" اضطهاد "مناليهودأصابما

رسالتهماآسيا، وأنفىبعيدركنفىالبلدينمنكلتكونبأنشاءالقدربأنالكتاب، يختتممتتاليين
الشعبانُخلقرسالةأداءعلىمعًاتعاونهمامنالبدثمالمتخلفة، ومنآسياربوعفىالحضارةنشر

.أجلهامنالمتميزان

فىالكتابمننسخةألفمائةعلىيزيدماباعتاليابانيةالطبعةأنصاحبناضيقيثيرمماوكان
اليابانيةإلىايتاجاكىصديقه؟" ترجمهمنمعاليابانمصلحة "بعنوانمقاًالعندئذوكتب. شهورثالثة
فيهالدولية)، انتهىالشئون" (مونداىكوكساى "تدعىاليابانيةالسياسيةالشئونفىمجلةبأكبروُنشر

الخارجيةسياستها، وأنالعربمعاليابانمصلحةأنباألرقام، وبينعسانبندعاوىدحضإلى
لشرائهااليابانيةالحكومةإلىاللوم، ووجهلليابانالحيويةالمصالحمنتوجهاتهاتستمدأنيجب

قصيربمقالمغموريابانىصحفىالمقالعلىعقبوقد. إسرائيلسرقتهالذىالمصرىالبترول
األولى، وكانسياستهمتغييرإلىغيره" المهزوم "دعوةفيهاستنكر" بمصالحناأدرىنحن "بعنوان
.قدرهاالهزيمة، وتعرفدرستعىأنببالده

اليابانيةالنظروجهةمنالبترول"، لتغيرصدمة"وأكتوبرحرب، وجاءت1973ربيعفىذلككان
اليابانيون "كتابوراءكانواعمن، وتكشفاإلسرائيلىالعربىالصراعتقويم، وتصححالعربتجاه

.وهمىاسمدعسانبنأشعياواليهود"، وأن

والثقافةاليابانيةللغةقسمإنشاءأبيبتلجامعةطلبعنصاحبناقرأهالذىالخبر، كانكلعلى
الشئون "فىباليابانيةُنشرالذىمقالهعلى، وسابقالمزعومدعسانبنلكتابلقراءتهتالاليابانية
".الدولية

الخارجيةمنقريبًاكانالذى0ايتاجاكىبصديقهواتصلالخبرقرأعندماصاحبناعروقفىالدمغلى
له،وذكرممكنوقتأقربفىاليابانمؤسسةرئيسمعلهمقابلةتدبيرضرورةمنهوطلب) اليابانية
، علىالتالىاليومفىالمؤسسةرئيسبوتشىوانىالسفيرمعلقاءالرجللهفرتب. باختصارالسبب

وعندما. الشاىتناولاستراحةوقتمساءالثالثة، وفىرسمىودى، وغيراللقاءأنمفهومًايكونأن
التىاليابانىللشعبالحيويةالمصالحيخدملنبإسرائيلاليابانيةللغةثانقسمإنشاءأنلهقالالتقاه

لبعضهاالشعوبلفهماألرحبالمجالهىالثقافةالعربية، وأنالشعوبمعالتفاهمجسورمدتتطلب



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

77www.RaoufAbbas.orgصفحة

ُأنشئلو، بينماإسرائيلطالبمنحفنةسوىيفيدلنأبيببتلالمطلوبالقسمإنشاء، وأنالبعض
الثقافةعلىالعربمنهايطلنافذة، وألصبحالعربالطالبجميعأماممفتوحًالكانبالقاهرةالقسم

.اليابانية

بحكمألنهرسمىوغيرودىاللقاءهذاأنأخرىمرةبتذكيرهصاحبناعلىبوتشىوانىالسفيرورد
واستطرد. بالدهحكومةالجامعة، وعنعننيابةالحديثحقيملكالالقاهرةبجامعةمدرسًاكونه
شخصيصنعهاالاليابانفىالقرارات، ولكنأمامهطرحهاالتىنظرهبوجهةمقتنعشخصيًاأنهقائًال
علىالردتأخيريفعلهأنيستطيعمامؤسسة، وكلتصنعهامصر، ولكنفىالحالهوكماواحد

معًاالطلبينفىالنظرالمصرية، تمالحكومةمنمماثلطلبوصلهشهر، فإذامدةاإلسرائيلىالطلب
يرهلمأنهاللقاء، فسيعلنهذاخبرتسربإذابأنهوذكره. اليابانمصلحةالمؤسسةفيهترىماوترجيح

رسمية، فطمأنهصفةذىغيرشخصًايقابلأنأصًاليستطيعال، وأنهالموضوععنشيئًايسمعولم
الشهر،نهايةقبلالقاهرةجامعةطلبوصولعلىيعملبأنبير"، ووعدهفىالسر "أنإلىصاحبنا

.ساعةنصففاستغرقساعةربعللمقابلةالمحددالزمنوكان

توليهقبلبالقاهرة، وكاناليابانيةبالسفارةمستشارًا، عملاليتاجاكىشخصيًاصديقًابوتشىوانىكان
ذلكمنوالمنطقة، وأهمبمصرطيبةمعرفةعلىكانولذلك. ليبيافىسفيرًا" اليابانمؤسسة "رئاسة
).بالعربيةقالها" (معكالله "يودعهوهولصاحبناقالولذلكمصرفىالقرارصنعإيقاعبطءيعلمكان

السفير،مقابلةطالبًا) مرةألول (المصريةللسفارةصاحبنا، توجهالتالىاليومصباحمنالتاسعةوفى
تتعلقلمسألةلقاءهيريدالمذكورأنإبالغهمنهم، وطلبفرفضاللقاءسببمعرفةالموظفونوحاول

غيرالغيط، وهوأبويدعىوكان (الثانىالسكرتيرقادهساعةربعنحوللبالد، وبعدالعليابالمصالح
والحسنصالحُيدعىنبيًالمصريًاالسفيركان. السفيرمكتبإلى) الخارجيةوزيرالغيطأبوأحمد
صناعةفىطويلباعلهاالتى" بدرخان "عائلةمنحرمه، وكانتالسنينتلكبعداسمهصاحبنايذكر

عننيابةتقدمهفكرةأمامهيعرضوهوباهتمامله، استمعاألفقواسعالرجلالمصرية، وكانالسينما
فىالقسمهذاإنشاءأهميةتمامًايدركبأنهالرجلفرد". اليابانمؤسسة "إلىبالطلبالمصريةالحكومة

وتعليماتتوجيهعلىبناءذلككانإذاإالطلببأىالتقدميملكالالقاهرة، ولكنهجامعةوفىمصر
أنيعرفشكالبأنه، وذكرهالعالىالتعليموزارةهناالمعنية، وهىالجهةلطلبالخارجية، تنفيذًا

يستغرقالجامعةقرارالجامعة، وانقرارعلىبناءإالبطلبللخارجيةتتقدمالالعالىالتعليموزارة
شهرينإلىيصلقدالسفارةإلىالطلبوصوليستغرقهقدالذىالوقت، وأناألقلعلىشهرين
.أيضًا
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أستاذصديقبتوسطوديةكانتالمقابلة، وأنبوتشىوانىالسفيرمعاألمسبمقابلةصاحبناأبلغهوهنا
خاللالمصرىالطلبوصلهواحد، فإذاشهراإلسرائيلىالطلببتأخيروعدالرجل، وأنيابانى

.إلخ..معًاالطلبينفىالنظرالشهر، تم

أنهلهوقالنظره، وُبعدوطنيته) بصدق (امتدحصاحبنا، ولكنهجرأةمنحسنصالحالسفيرُدهش
آدابعميدمنرسمىخطابوصلهإذااليابانمؤسسةإلىرسمىبطلبيتقدمأن، مستعدلهتقديرًا

الكليةبعميدجيدةعالقتكهل: "صاحبناوسأل. وآدابهااليابانيةللغةقسمإنشاءالكليةطلبيفيدالقاهرة
شجاععميدإلىيحتاجاألمرللجامعة؟ إنالرجوعدونالخطابهذامثلويرسللكيستجيبحتى
منمتهربًااالستجابةحسنعلىالسفيرشاكرًاصاحبناالكافية؟" وردالشجاعةلديهالرجلفهل

الرجليكنالكلية، ولمعميدبكريعقوبالسيدالدكتورإلىخطابًاليكتبالمعهدإلىوعاد. اإلجابة
قدالرجلأنيظن، والالوكيللمنصبشغلهأثناءواحدةمرةالتقاهشخصية، ولكنهمعرفةيعرفه
،البارزينالساميةاللغاتفقهعلماءمنبكريعقوبالسيدأنالوحيدعزاءهكان. اسمهحتىيتذكر
.الموضوعألهميةتقديرًاغيرهمناكثريكونقدوأنه

رجالأحدأنإلى، ملمحًاالموضوعأبعادكللهشارحًاالكافىبالتفصيلللعميدالخطابصاحبناكتب
وبينبينهدارماحرفيًالهكبير، ونقليابانىأستاذمنبتوصيةالموضوعدفعفىيساعدقدالخارجية

إلىالحالفىصاحبنا، وأرسلهصفحاتثالثإلىوصلحتىالخطابالمصرى، وطالالسفير
عليها،بالرديهتموأنالطويلةالرسالةهذهلقراءةالرجلصدريتسعأناللهعلىيتمنىالعميد، وهو

.بالرفضولو

اآلدابكليةعميدبكريعقوبالسيدالوطنىالعالممنبديعًاخطابًاصاحبناتلقىأيامعشرةوبعد
آخراليد، خطاببخطالمكتوبالشخصىالخطابخجًال، ومعيذوبيكادجعلتهبعباراتفيهوصفه
علمًابطوكيو، يحيطهالعربيةمصرجمهوريةسفيرإلىموجهللكليةالرسميةالمحرراتعلىرسمى

لدىمساعيهيبذلأنيرجوهوآدابها، وأنهاليابانيةاللغةقسمبإنشاءقرارًااتخذاآلدابكليةمجلسبأن
كليةبخاتمممهورًاالخطاب، وكانالقسمإلنشاءالالزموالمادىالعلمىالعونلتقديماليابانيةالحكومة
.الرسمىاآلداب

إلىمواصلةمنينتقلوهوالفرحدموعأعمتهالعميد، فقدإلىبالخطابوصلكيفصاحبنايدرىال
موعدتحديدالرسالة، وطلبمنهالفور، واستلمعلىالسفيروقابله. السفارةإلىوصلحتىأخرى
طلبًاحامًالالرجل، وذهبيومينبعدالموعدفتحدد) بوتشىوانىالسفير (اليابانمؤسسةرئيسلمقابلة
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وجودأنإلىاإلشارةيفتهوآدابها، ولماليابانيةللغةقسمإنشاءعلىالقاهرةجامعةبموافقةرسميًا
.العربيةالجامعةبالدجميعطالبخدمةفىيجعلهالقاهرةبجامعةالقسم

جامعةاآلداببكليةوآدابهااليابانيةللغةقسمبإنشاءقرارًااليابانمؤسسةاتخذتتقريبًاشهروبعد
علىاإلقبالمدىمنللتأكداليابانيةللغةحرةدراسةذلكيسبقأنعلى) المبدأحيثمن (القاهرة
.القسمإنشاءجدوىاللغة، ومنهذهدراسة

الشرقدراسةفىالمتخصصينأحدفُأرسل1974/ 1973الدراسىالعامفىالحرةالدراسةوبدأت
رسميًاالقسمتأسيسيؤخرأنالرجلهذاالعربية، وحاولباللغةلمعرفتهللتدريس) كورودا (األوسط

وهاناواايتاجاكىبمساعدة -استطاعصاحبناآخر، ولكنعامابالقاهرةالبقاءلهيتيحآخرعامًا
أن، واقترحالقسملفتحالتحركبضرورة" اليابانمؤسسة "يقنعأن)- بالقاهرةاليابانىالثقافىالمستشار(

يتيحوثقافةولغةتاريخًااألوسطالشرقفىالمتخصصينمنثالثةمنهممدرسينأربعةالمؤسسةتقدم
الصينيةالكتابةلتدريساللغويينمنفقطالتخصصية، وواحددراساتهمتعميقبالقاهرةعملهملهم
مؤسسة "عرضاليابانية، فجاءللخارجيةرفعهاالتىالمذكرةفىاألفكارهذههاناواوتبنى). الكانجى(

.1975/ 1974الدراسىالعامفىالقسمالعجلة، وُفتحودارتاإلطارهذافىللكليةالُمقدم" اليابان

،االحتفالفىللمشاركةودبهبمنكلُدعىالقسمإنشاءعلىقرنربعبمروراالحتفالتموعندما
، عندمااالحتفاللحضوربالدهمنجاءجامعىيابانىأستاذطابُيَلبولم. لصاحبناالدعوةتوجهولم
لقاءمنيتمكنأندونالرجلفعاد،بهاالتصالفىمساعدتهصاحبنا، والتمسعنالكليةعميدسأل

.صاحبنا

حرمانفىالمتواضعةالمساهمةهذهساهمعندما، فهوالنكرانهذامنبالمرارةصاحبنايشعرولم
الحقيقىالبطلكانشيئًا، بلمقابلهاينتظرلمخدمةلبالدهيؤدى، كانالقسمإنشاءمنأبيبتلجامعة

دونالرسمىالطلبتقديممسئوليةوتحملالروتينتحطيمإلىوطنيتهدفعتهالذىالمصرىالسفيرهو
كانإذاالمناسبةتلكفىبالتكريماألجدركانالحقيقىالبطلهذا. الرسميةالدبلوماسيةبالقنواتالتقيد

شجاعًا، ووطنيًاعمالقًا) اللهرحمه (بكريعقوبالسيدكانكذلك. بالتكريمجديرةذكراهحيًا، وكانت
واحدة، والبكلمةولواالحتفالبمناسبةيذكرهلمأحدًاولكن. مصرعلىالفرصةلضاعت، فلوالهبحق
.عمالأحسنمناجريضيعال، فهوحسناتهميزانفىالعملهذاجعلاللهأنشك

ونجازاكىهيروشيماضدالذرىالسالحاستخداممأساةإلىيمتد- صاحبناعند –بالياباناالهتماموكان
تجاربكحقلوأهلهاالياباناألمريكيةالمتحدةالوالياتاستخدمتفقد. الثانيةالعالميةالحربختامفى
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طبىفريقوجودمنذلكعلىأدلوال. واإلنسانالبيئةعلىالنووىالقصفتأثيرعلىللوقوف
تدريبهمفىالنووية، دخلالضربةتنفيذبعدالمهمةبهذهللقيامالحربسنواتخاللكبير، ُأعدأمريكى

.ونجازاكىهيروشيماإلىنزلتالتىاألمريكيةالقواتطليعةفىاليابانية، وكانوااللغةإتقان

فىرآهمابجامعتها، فبهرهالتاريخقسممعخاصبترتيبهيروشيمازيارةعلىصاحبناحرصفقد
ارتكبتهاالتىالجريمةهولعنصادقًاتعبيرًايعبروالذى، السالمحديقةعلىالمقام" السالممتحف"
معمًالاتخاذه، لمجرداالستسالمأجلمنيتفاوض، وكانالحربأنهكتهشعبضد" الحرالعالمزعيمة"

.الجديدالسالحآثارلتجربة

مدير (هاتشياليومياتاإلنجليزية، الترجمةالمتحففىالكتببيعركنفىصاحبنايدفىووقع
األطباءاستالميومحتىالقصفيوممنذالحزينةالتجربةتلكعن) بهيروشيماالمواصالتمستشفى

مننجوامنشهاداتبعضيضمباإلنجليزيةكتيبعلىصاحبناحصل، كماللمستشفىاألمريكان
النووىالسالحآثارعنيقالماأن، اكتشفوالشهاداتاليومياتقرأوعندماالمدينةسكانمنالموت
17إلىُترجمتقدوالشهاداتاليومياتكانتولما. حدثماحقيقةأمام، يتضاءلواإلنسانالبيئةعلى
العربىالقارئأنإليها، ليقينهُتنقلالتىعشرالثامنةاللغةالعربيةيجعلأنصاحبناعزمحية، فقدلغة
عنالستاركشففىاإلنسانية، وليساهمحقفىأمريكاارتكبتهالذىالجرمحجمعلىيقفأنالبد

.العربىالوطنفىعنهاالبعضيروجهاالتىالدعاوىزيف

يتتبعلهيروشيما، وراحزيارتهصاحبناووافية، كرردقيقةبصورةالترجمةصدورعلىوحرصًا
ضحايامنالثانىالجيلتأوىالتىالطبيةالمراكزاحد، وزارباليومياتذكرهاوردالتىالمواقع
نفقتهعلىطبعها، تم1975عام) والشهاداتاليوميات (الكتابترجمةمنوانتهى. الذرىاإلشعاع
صاحبولكن". وعبرةعظة... أمريكاأصدقاءإلى: "يهديهاأنواختار). نسخة1500 (الخاصة
معتعاقدالطباعةإتماموبعد. صدورهعلىالرقابةتعترضالحتىاإلهداءبحذفنصحهالمطبعة
أنإلىنظرهيلفتأناألهرامتوزيعمديرالغمراوىصالحوحرص. توزيعهعلىاألهرامتوزيع
.موقفهعلى، فأصرالكتابهذامثللصدورمناسبغيرالوقت

عدافيما0كلهاالنسخحاملةمنزلهإلىتصلاألهرامتوزيعبعربةصاحبناصهرفوجئأسبوعينوبعد
يطوف، وراح1978عامقطرمنعادحتىصهرهشقةمنغرفةيشغلالكتابوظل). نسخة25

بعدمالعامةالمباحثمنشفهيةتعليماتهناكأن، فاكتشفالكتابتوزيععليهايعرضالمكتباتعلى
الكتابقبلتالتىالخانجىمكتبةعلىالرحيمعبدالرحيمعبدصديقهدلهوأخيرًا. للبيعالكتابطرح

بهاالمعمولالقواعدوكانت). الجزائر- ليبيا-سوريا- العراق" (الرفضجبهةدول "علىلتصديره
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ومن. الرقابةموافقةعلىللحصولالمعنىالبلدإلى) النسخمنمحددعددأو (نسخةإرسالتقتضى
صاحب (الخانجىمحمد، فطلبالكتاببدخولالسماحرفضتاألربعةالبالدفىالرقابةأنعجب

.السوقفىطرحهاستطاعتهعدمعنمعتذرًاالكتابيسحبأنصاحبنامن) المكتبة

"التقدمية "العربيةالنظمتشدقزيفهيروشيما، واكتشف" ضحايا "مننفسهصاحبناوجدوهكذا
صاحبناولكن. األمريكيةالمتحدةبالوالياتاألمنيةأجهزتهاارتباطاإلمبريالية، ومدىمعاداةبشعارات

محمد (لصاحبهاالجديدة، وقالالثقافةلدار، فسلمهالكتابيقبلموزععلىالعثوربأمليتذرعظل
.المادةتهمه، والالناسإلىالكتابيصلأنيريدأنه) الجندى

حزين، ولكنهالكتاببمعرضالدارركنفىاستحياءعلىُيعرضكانالذىبالكتابصلتهوانتهت
.ألصحابهاتصللمالجهدهذاوراءمنقصدهاالتىالرسالةألن

اختالفعلىالشعبأبناءبينالغريبالوطنىالتالحم، ذلكاليابانفىصاحبنابهرماأهمولعل
الحاسمةالمواقفاتخاذفىالتامالتضامناليابانية، وذلكالمصالحعناالجتماعية، دفاعًامواقعهم

.بالدهمعلىاألمريكيةللضغوط) الموجعة (السلميةبالمقاومةالكاملوااللتزام

اليابان)، كانت1990- 1989 (طوكيوبجامعةزائرًاأستاذًاصاحبناقضاهالذىاألخيرالعامففى
بينالتجارىالميزانفىالشديدالميلإلصالحالمتحدةالوالياتجانبمنشديدةلضغوطتتعرض
ملياراتمنهائلبعددلليابانمدينةأمريكاجعلكبيرًاعجزًاخلفالذى، اليابانلصالحالبلدين

أمريكامنباستيرادهاكتفاًءاألرزإنتاجعنللتوقفاليابانيةالحكومةعلىأمريكاوألحت. الدوالرات
.األمريكيةالمصنوعاتاستيرادفىالتوسعالتجارى، وكذلكالميزانفىالعجزمنجانبلسد

بدعماألرززراعمنالفالحينفتزوداألرززراعةلدعمطائلةمبالغتتحملاليابانيةالخزانةأنورغم
الضغطازدادوعندما. مرتفعًاللمستهلكاألرزبيعسعركانذلك، رغماإلنتاجتكلفةنصفيعادل
فجأة، فظهرت1990العاممطلعفىاألمريكىاألرزالستيرادالباباليابانية، فتحتالحكومةعلى

.اليابانىاألرزسعرنصفمنيقتربسعرهاكانمنههائلةكمياتباألسواق

وجودإلىالزوجةبطوكيو، تنبهتالبيعمحالأحدمنمئونتهمايشتريانوزوجهصاحبناكانوعندما
كيسًاصاحبناقطر، فحملفىاإلقامةأياماستخدامهلهماسبقرين"، فقدأنكل "ماركةاألمريكىاألرز

اعترضت، عندماالمحلمنآخرركناتجاهفىالتحرك، وبدأالمشترياتعربةعلىوضعهمنه
بلغتها، وقدم؟" فأجابهاجئتالبالدأىمن .. األجنبىأيها: "باليابانيةمسنة، وسألتهيابانيةسيدةطريقه

بجامعةوتتكلمها، وأستاذاليابانيةتفهمأنت: "فقالتطوكيوبجامعةزائرًاأستاذًاباعتبارهنفسهلها
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أمريكيًا؟!".أرزًاتأكلالناصر، فكيفعبدبلدمنومصرى، لليابانصديقأنكذلكطوكيو، معنى
اللعينالكيس، وأعادذلكيدركيكنلمأنهزاعمًاللسيدةصاحبنا، فاعتذرأنفاسيقطعأنالخجلكاد
، فإذاالمشترياتعربةعلىوضعهاليابانىاألرزمنكيسًامنها، والتقطحملهالتىالهائلةالكومةإلى

.تحيةوينحنونحارًاتصفيقًايصفقونالمحلزبائنبكل

بالدهمصالحعلىاألمريكية، حرصًاللبضائعصامتةمقاطعةنظمالذىالشعبهذاأمرعجيب
المقاطعةهذهوراءكناألحياءمختلففىالبيوترباتأحد، ولكنمنأمرًايتوقعأنالوطنية، دون

.حكومتهمموقفدعمفىالبالغأثرهالهاكانالتى
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فيهمايطلعأسبوعينهناك، ليتوقفلندنعبرالقاهرةإلىطوكيومنعودتهتكونأنصاحبنافضل
موقوفاالطالعأنلهتبين، ولكنههناكالعامةالمحفوظاتبدارالبريطانيةالوثائقعلى- مرةألول–

إلىالسريةنطاقعنوخرجتاالطالعحظرعنهاُرفعالتىالوثائقإلضافةأكتوبرمنتصفحتى
علىواالطالعالمتاحفزيارةفىواحدًا، صرفهأسبوعًافقضى. لالطالعُتتاحالتىالوثائقفهارس
المنطقة، ويهتزأحواللتتغير1973أكتوبر5مساءعاد، ثملندنوجامعةالبريطانىالمتحفمكتبة
أكتوبر، العاشرمنالسادسحرببقيامالوطنأرضإلىعودتهمنساعة24منأقلبعدكلهالعالم

عندئذاليابانفىكانلووتمنى). كيبوريوم" (الغفرانعيد "اليهودعندالكبيرالعيد، يومرمضانمن
بالقاهرةوهووالمتفرجالمتابعموقفوقوفهمنبدًالالتاريخىالظرفهذافىبالدهيخدمأنالستطاع
.اليدينمكتوف

إليهمهمشًا، ُأسندتمنبوذًاالزالنفسهليجدللقسمأنيسمحمدالدكتوررئاسةفترةفىالجامعةإلىعاد
ولذلك. التاريخقسمطالبعندمجهوًالاسمه، وظلالمكتباتبقسمفقطواحدةمادةتدريسمهمة

كلمناالثنينيومإليهُأسندتالتىالمادةتدريسيومهوأسبوعيًاواحديومعلىحضورهاقتصر
الحتىالقسملمجلسالشهريةالجلسةانعقاديومكونهإلىيعوداليوملذلكاختياره، وكانأسبوع
تقضىكانتالجامعةتعليماتأنرغموذلك. القسماجتماعيومخصيصًاالحضورعناءيتحمل

باتخاذمهددًاذلكإلىالقسمرئيسنبههوعندما. أسبوعيًااألقلعلىأيامأربعةالحضوربضرورة
بالتركهمنموقفهإعالنفرصةلهُتتاححتىاإلجراءهذاباتخاذيسرعأنمنه، طلبضدهإجراء
.الحدهذاعندالموضوع، وانتهىعمل

مدرسقيامعنالكشففىصاحبنالعبهالذىالدورالقسمرئيسمعالعالقةتوترحدةمنوزاد
، وكشفاألجانبللباحثين، وبيعهاالقسممكتبةمنوالنادرةالهامةالمراجعبسرقةبالقسممساعد
تقديماألجانبالطالبأولئكعلىيعرضكانأنهالمدرسذلكمعالجامعةأجرتهالذىالتحقيق
عندماصاحبناوكان. الجامعةمنبفصلهالتأديبمجلسقراربصدوراألمرجنسية، وانتهىخدمات
من" تكليفًا "ينفذإنمابأنه، واتهمهفأهانهإجراءاتخاذطالبًاالقسمرئيسإلىلجأقدالموضوعاكتشف

إلىاللجوءمنمفرًاصاحبنايجدفلم". تقدمى "حقهفىالمشكولها، ألن" عميًال "باعتباره" المباحث"
.المساعدالمدرسبفصلانتهىالذىالتحقيقعجلةودارت) بكريعقوبالسيد (العميد
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إلىمنهاانتقلبغداد، ثملجامعةُمعارًاالعراقإلىبشهورالحادثهذابعدأنيسمحمدالدكتوروسافر
ذلكوتخلل. هناكالتاريخيةالدراساتلمركزمستشارًاظبىأبوإلىصنعاء، ثمبجامعةللتدريساليمن
رئيسًاصاحبناكانعندماالتاريخبقسممتفرغغيرأستاذًابالقاهرةقضاهاالعامونصفعامفترة
بسالمةالرجلإقناعفرصةلصاحبناُتتاحأندون1986عاماللهرحابإلىأنيسوانتقل. للقسم
محاضرةهو، فألقىحزنمثلماالكبيراألستاذلهذاالمبكرالرحيلعلىيحزنلمأحدًاولعل. موقفه
صاحبوعلىمصرفىالتاريخيةالدراساتعلىفضلهفيهابينبالجامعةالتدريسهيئةأعضاءبنادى

اإلعالمكليةأقامتهالذىالتأبينىالحفلفىالمتحدثينمقدمةفىكانكما. جيلهوأبناءالمحاضرة
التدريسهيئةأعضاءبعضتكوينفىالفقيددور، مبرزًاالصاويحسينأحمدوذكرىلذكراهتكريمًا
علىُينشركتابإلعدادتالميذهمنمجموعةتكوين، وتمعليهفضلمنلهبما، منوهًااإلعالمبكلية
موفقًا، ألنهاالختياريكنالمسدى، فلمالدينجمالمحمدإلىالتحرير، وُأسندلذكراهإحياءالفقيدشرف

.بهالقيامعلىإصراره، رغمإليهُأسندماينجزلم

كانُمهمشًا، ولكنهمنبوذًاالزال)، وصاحبنا1975/ 1974 (اليابانمنللعودةالتالىالدراسىالعامبدأ
بشبرا،الفنىالمعهدإلىُنقلثمبالمنياالصناعىبالمعهدمعيدًاكانالذىصالحأخيهبأمرمشغوًال
إلىالمشرفهاجرالميكانيكيةالهندسةفىللماجستيررسالتهإعدادمناالنتهاءعلىأوشكوعندما

آخر، وطالبهمشرفإلىاإلشرافنقل، ورفضمعهشمسعينبهندسةالقسمرئيسكندا، وتعنت
قبلهاالماجستيرعلىالمعيديحصلأنالبدالتىسنواتالخمسمدةكانتجديد، ولماموضوعبإعداد

إلىويتحولاألكاديميةوظيفتهيفقدالحتىمخرجعنالبحثمنالبدكان. االنتهاءعلىأوشكتقد
الخاصة،نفقتهعلىللدراسةببريطانياليسترجامعةمنقبولعلىالحصولفىونجح. فنيةوظيفة
.الدراسةنفقاتتغطيةعلىيساعدهعمًال، فيجدهناكإلىيذهبعندمابالفرجاللهيأتىأنأملعلى
للدراسةمرتببدونإجازةعلىللحصولالمعاهدلشئونالعالىالتعليموزارةوكيلإلىبطلبوتقدم

.بالخارج

أن، وضرورةبالخارجوجودهأثناءالطالبعلىلإلنفاقمصدروجوديثبتماالوزارةوكيلطلب
-اليابانمنعودتهبعد -صاحبناكانالصعبة، ولمابالعملةحساباألولىالدرجةأقاربألحديكون

، فقدوالكمالبالتمامدوالرومائتانألفبهحسابًالديهالصعبة، فكانبالعملةالحساباتأصحابمن
مصدرللقريبيكونأنوطلبيقتنعلمالوزارةوكيلأن، غيرذلكيفيدالبنكمنبسندأخاهزود
الموافقةأناتضح، ثموأخيهصاحبنايدفىوُأسقط. بالخارجُمعارًايكونالصعبة، كأنبالعملةدائم

.لديهمامتوفرًايكنلمماالوزارة، وهووكيللسعادةجنيهخمسمائةدفعتملوتتمأنيمكن
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فذهب) بكريعقوبالسيد (الكليةعميدمناستدعاءصاحبناتلقى" المعضلة "بهذهاالنشغالوسط
.بذلكُيعلمهأندونالتربيةبكليةللعملقطرمعتعاقدأبوى، ألنهبعتابالعميد،  وبادرهلمقابلته
أحد، وقالمعيتعاقدلموبالتالى، الخصوصبهذاجهةأىإلىطلببأىيتقدملمألنهصاحبنافدهش
علىالعميدفأطلعه. آخرشخصًاالمقصودكاندقيقة، فربماغيروصلتهالتىالمعلوماتأنللعميد
وجهعلىبالدوحةالتربيةلكليةصاحبناإعارةيطلببقطرالتعليموزيرمنإليهموجهخطاب
عضوًاكانألنهتزكيتهوراءكانربماالكريمعبدعزتأحمدأستاذهأنصاحبناوظن. السرعة

جامعة، وقدإقامةمشروعبإعدادقطرحكومةالمصرية، كلفتهاالجامعاتمديرىمنثالثيةبلجنة
أستاذهمناستعلمعندماللتربية، ولكنكليةإنشاءالبدايةتكونبأنقطرحكومةاللجنةهذهنصحت

.تمامًاذلكالرجل، نفىهناكللعملرشحهقدكانإذاعما

،الخليجخريطةعلىموقعهاسوىقطرعنيعرفاإلعارة، والفىيفكرالأنهللعميدصاحبناقال
واحد،ولدلهبأنأبناء، فأجابهلديهكانإذاعماالعميدفسأله. هناكإلىالذهابعلىحريصًاوليس

الكليةمجلسوكان". مكانأىفىالجامعةتشرفانتالعموم، وعلىابنكرزقدهيبقى "لهفقال
السيدأحمد (القسمرئيسموافقةعلىوحصلمعهالخطابالعميد، فحملنفسهاليومفىُيعقدسوف
علىاألمنموافقةعلىالحصولبقى. عليهالموافقةوتمتالمجلسعلىالموضوعوُعرض) دراج

كانتلليابان)، ولماسفرهعندحدثكما (الشهرعلىيزيدماتستغرقأساسية)، وقدوكانت (اإلعارة
إلهيًاحًالصاحبنااعتبرها، فقدأخيهمستقبللتحديدبالنسبةحرجدقيقوقتفىإليهسعتقداإلعارة
جامعةمديرلمكتبمديرًاكانالذىغنيمعادلصديقهمحبطًا، وتذكرعاجزًاأمامهاوقفلمشكلة

فىيساعدهحتىإليهغانم)، فتوجهإسماعيل (العالىالتعليموزيرلمكتبمديرًاأصبح، ثمشمسعين
لهالعجلة، فروىإلىالحاجةسببلصديقهوحكى. ممكنوقتأقصرفىاألمنموافقةعلىالحصول

.العلياالمعاهدلشئونالوزارةوكيلمعأخيهقصة

أن، وعدهلالنصرافصاحبنااستأذنرأيًا، وعندمايبدىأنكلها، دونالقصةإلىغنيمعادلاستمع
أبلغهالموعدفىإليهذهبوعندما. أسبوعبعدالعودةمنه، وطلباألمنإجراءاتلدفعجهدًايبذل

ثممليًاوأطرق. شاءمتىالسفريستطيعوأنهيومينمنذللكليةبالفعلُسلمتاألمنموافقةأنصديقه
مانقلأنهعليهشاء"، وقصمتىالسفرويمكنهأيضًاخلصصالحالمهندسوموضوع: "قائًالابتسم
عننحاه، ثمالطلبعلىبالموافقةوأمرهالوزارةوكيلاستدعىالذىالوزيرإلىلسانهعلىدار

.مستشارًاالمعاهد، وجعلهعنكمسئولموقعه
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وقتفىاإلعارةخطابمصراعيها، فجاءعلىمفتوحةالسماءأبواب، وكانتالكربفرجوهكذا
هذاعلىكانمنإالعليهيقدمالعمًالوألخيهلهغنيمعادلالصديقأداهاالتىالخدمةالشدة، وكانت

، سافرأسبوعينبنحوقطر، وبعدهإلىصاحبناسافرواحدأسبوعوبعد. الكريمالخلقمنالمستوى
.اإلجراءاتاستكمالبعدبريطانياإلىصالح

مستوىإلىتصلبمصر، والاألقاليممراكزببعضالشبهحضرية، قريبةقرية- عندئذ –الدوحةكانت
الديوانسوى" الدولة "معالممنفيهاالعمرانية، ليسالناحيةمنأسيوطالمنيا، أوطنطا، أوأوبنها

منبهايكنولم. مرصوفةغيرالفرعيةشوارعهاجميعوكانت. األمير، وقصروالوزاراتاألميرى
).نجمتان (الدوحةنجوم)، وفندقثالثة (الواحةوفندق) نجومخمسة (الخليجفندقسوىالفنادق

الفلسطينيينمنغالبيةيسكنهشعبىحىمواجهةفىتقعوالمعلمات"، فكانتللمعلمينالتربيةكلية "أما
الكلية، وتتكونالشمالطريقعلىالدوحةمدينةمنمترًاكيلو12بعدعلىيقع" غزةفريق "يسمى

مترينكيلوبعدعلىتقعللبناتواألخرىللبنينإحداهما) األصلفى (إعداديتينمدرستينمبنىمن
.عندهاوينتهىالبناتكليةإلىيؤدىفرعىطريقعلىاألولالمبنىمن

كان، ولكنالبناتبكليةالتدريسهيئةعضواتومكاتبالبنينبكليةاألساتذةومكاتباإلدارةوكانت
يكناستراحة، ولمغرفةفيها، ولهمالبناتبكليةبالتدريسيقومونالذكورمنالتدريسهيئةأعضاء

بكليةلألساتذةمكاتبهناكتدريجيًا، فأصبحتالوضعهذاتغيروقد. بالرجالخاصمرحاضهناك
.الستخدامهممرحاضلهم، وُخصصالبنات

منهوعلم). بعدفيماللجامعةمديرًاأصبحالذى (كاظمإبراهيممحمدالدكتورالكليةعميدصاحبناالتقى
لهذاتليفونيًابهاتصلعندما) البناتبكليةالحديثالتاريخأستاذ (العقادصالحهولهرشحهالذىأن

علىجامعتهموافقةدونتحولقانونيةعوائقتوجدالتدريسهيئةعضوعلىيدلهأنيسألهالغرض
.ُتروىقصةبالعميد، ولذلكاصطدمحتىاللقاءهذاعلىساعة48تمض، ولمإعارته

)للتعليماتتنفيذًا (عنقورباطكاملةبدلةمرتديًاالطالباتعلىاألولىمحاضرتهإللقاءصاحبناذهب
درسهإلقاءبدأ، ثمنفسهلهنقدمطالبة24حوالىالطالباتعددوكان. نوفمبرفىالجوحرارةرغم

،هندامهفىعيبًاثمةأنصاحبنا، فظنإليهينظرنوهنويضحكنيتهامسنبالطالبات، فإذااألول
صفهذاهل: "للطالبات، فقالبهندامهلهعالقةالاألمرأنمنوتأكدالسبورةشطروجههفولى

السيداتحمامدخلتأنىظننت: "صاحبنا، فقالباإليجاباالجتماعية؟" فأجبنالعلومقسمطالبات
يجعلنىالتصرفهذاالصالة، ومثلقاعةقداسةلهاالدرسقاعةالوقاحة؟ إنهذهالخطأ، مابطريق
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البنينكليةإلىذلكبعدوانتقل. الدرسانتهىحتىالتامالسكونساد". احتقارنظرةأصحابهإلىأنظر
.اليوموانتهىآخريندرسينإللقاء

، فذهبيطلبهالعميدبأنالكلية، ويخبرهأمامينتظرهالعميدبسكرتير، فوجئالتالىاليومصباحوفى
مشروعمدير (الشبينىمحمديجلسجانبه، وإلىمكتبهإلىجالسًاكانالذىالعميدمكتبإلى

كليةفىامبارحايهعملت "بحدةلهالتحية، ويقوليردالبالعميدعليهما، فإذاالتحيةاليونسكو)، فألقى
تكرر، وإذامقبولوغيرالئقغيرالتصرفهذاأنوقالحرفيًا، فثارحدثماعليه؟"، فقصالبنات

،الكالمهذامنهيقبلالأنهللعميدفقالُجرحتقدكرامتهأنصاحبناأحسوهنا. آخرشأنلهسيكون
سفربتذكرةتزويدهبعد، ويطلبالكليةمنمليمًايتقاضلم، وأنهمعهالعملفىاالستمراريشرفهوال

حقهمفى، قصرمحاضراتهمحضورعلىيحرصونطالبهناكينتظرهحيثالقاهرةإلىللعودة
إصدارأمريدبرأنالعميدمنوطلب. والُكتَّابالجامعةبينالفرقيعرفالمكانفىالعملبقبوله

إلىصاحبناواتجه. التذكرةالستالمإالالكليةإلىيحضرلنالغد، وأنهظهرأقصاهموعدفىالتذكرة
يكنولم (الجلوسمنه، وطلباالشبينىمحمدفعلواقفًا، وكذلككاظمإبراهيممحمد، فهبالمكتبباب
صاحبنا، وسألكالمهمنفهمهُأسئقديكونعماالعميدالمقابلة)، واعتذربدايةمنذلكمنهُطلبقد

أنهصاحبناالظهر، فأكدبعدالرابعةالساعةسيزورهأنله، وقاللهُأعطىالذىالسكنمكانعن
،إليهالتذكرةبإرساليكتفى، وأنإليهالحضورعناءنفسهالعميديكلفأاليفضل، وأنهبموقفهمتمسك
.بالقاهرةقطربسفارةالتذكرةقيمةبسدادتعهدًالحاملهايقدموسوف

قريبمنالجامعىبالجولهصلةالبالكليةالعملفعًال، فجوالعودةعلىرأيهاستقرقدصاحبناكان
ُيعاملأنيقبلالأنه، كمابالغيومملبدالعلمىالبحثالمستوى، ومناخضعافبعيد، والطالبأو

فرصةالعميدعلىيقطعحتىالثالثةفىالشقةمغادرة، وقررحقيبتهفىأغراضهجمع. الخدممعاملة
بابمنيخرجكادوما. جارحًاتجاههفعلهردالرابعة، فيكونفىلزيارتهجاءإذاعليهالضغط
لهصاحبنادكتور، فاعتذرياتفضلله، فقالأمامهالمرسيدسبسيارتهالعميدوجدحتىالعمارة

الرجل، وكررجانبهإلىركب. لتوصيلهاستعدادعلىأنهلهوقالالرجلآخر، فابتسمبموعدالرتباطه
،للدخولويدعوهسكنهالفيالأماميتوقفوجده، ثمالصباحفىحدثالذىالتفاهمسوءعناعتذاره

بعدالخامسةفىاألسرةمعالعشاءلتناولودعاه. صفاءالدكتورالنفسعلمأستاذلزوجتهوقدمه
جامعيةكليةوجودلمجردالحساسقطر، والوضعظروففيهلهودى، شرححديثمنساعتين
لمالذى) خليفةالشيخاألميرشقيق (ثانآلحمدبنجاسمالشيخالتعليموزيرموقف، وخاصةللبنات
الظروفهذهُتراعىأنالحكمةمنبالغة، وأنبصعوبةإالللبناتالتدريسالرجاليتولىأنيقبل
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إلىالعميد، وأعادهخاطرهتطييبفىدورًاصفاءالدكتورولعبت. االعتبارفىاالجتماعية، ونضعها
.مثلهرجلمعيتعاونأنيسعدهأنهلهمؤكدًاسكنهمقر

أىمعيتغيرلنموقفهبأنصاحبنا، فاستهلهاالبناتمحاضرةموعدكانالتالىاليومصباحوفى
.معهمجهدًايبذلأنيستحقوناللمنالتدريسعلىحريصًاليسالدراسة، وأنهبنظاملإلخاللمحاولة
الطالباتمنثالثالشكوىقدممن، وأنلهيعتذرنالصفطالباتأنلهلتعلنالطالباتإحدىفوقفت

.للعميدوسلمتهامكتوبةشكوىإعدادمنهنفطلبتالرسولعبدكوثرالقسمرئيسة، أبلغنالفلسطينيات
).األميركريمة (حمدبنخليفةبنتمريمالطالبةتلككانت

واحترامبتقديرحظىبقطر، التربيةبكليةالتدريسفىصاحبناقضاهاالتىاألربعالسنواتوطوال
اللمنالدرجاتيكيل، فالحقهحقذىلكليعطى-دائمًاكعادته –كانأنه، وخاصةوتلميذاتهتالميذه
معهمتعاملهفىيترفعكان، كمازمالئهبعضيفعلكانالحاكمة، كمااألسرةوبناتأبناءمنيستحق

بطلباتويالحقوهميتملقونهمزمالئهبعضكانوقتفىالتجاركباروبناتأبناءمنغيرهمومع
أناضطرالذىالعميدضيقمثاركانتالتىالطلباتمنذلك، وغيروالمعارفلألقاربالعملعقود
.األسبابلهذهالتدريسهيئةأعضاءمناثنينإعارةيلغى

منمتسعًاصاحبنالدىكانمحدودة، ولذلكالتحصيلعلىالطالببسيطًا، وقدرةالتدريسعبءكان
فىالعماليةالحركة "كتابأعدللنشر، كمافريدمحمدمذكراتمناألولالجزء، فأعدللبحثالوقت
عامينخالل، ونشر1975صيفإجازةفىنفقتهعلى، وطبعهاكذلكللنشر" البريطانيةالوثائقضوء
التابعاألوسطالشرقدراساتمركزومجلةالمصريةالتاريخيةبالمجلةاليابانتاريخعنبحوثثالثة

أستاذلوظيفةللترقيةأعمالمنبهتقدممابينمنوغيرهااألعمالهذه، وكانتشمسعينلجامعة
.1976عامالقاهرةبآدابمساعد

علىاإلطالعفىالصيفإجازةقضىحيثلندنإلىالصغيرةبأسرتهذهب1976صيفوفى
والميكروفيشبالميكروفيلممجموعةمنهاوصورالخاصةنفقتهعلى) مرةألول (البريطانيةالوثائق
موريسلكتابترجمتهإلىالتالية، إضافةالسنواتفىأعدهاالتىالبحوثمنللمزيدأساسًاكانت
إلىاإلعارةفترةحولوبذلك. لهاتشيا" هيروشيمايوميات "وكتاب" الرأسماليةتطورفىدراسات "دوب

لهأتاحماواإلنجليزيةبالعربيةُنشرتالتىاألعمالمنخاللهاالدراسية"، فأنتجاإلجازة "يشبهما
المبتكرة،واألبحاثالدراساتمنبمجموعةأستاذلدرجةمساعد، ثمأستاذلدرجةالترقيةإلىالتقدم
بعد1980عامالسنواتتلكأثناءأبحاثمنأعدهماآخرفنشر. اإلعارةلفترةالجيداستثمارهبفضل

.1981ديسمبرفى- بجدارة –األستاذيةدرجةعلى، وحصلبعاميناإلعارةمنعودته
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خرجالرثاء، فقدإلىتدعوالقاهرةبآدابالتاريخقسمحالكانت1978عاماإلعارةمنعادوعندما
حتىالجامعةخدمةمنبعضهمواستقالوالسعوديةالكويتإلىإعاراتفىالقسمأساتذةمعظم

يعينواأنهؤالءالبالد، واضطرتلكفىاللهشاءماإلىوالبقاءاإلعارةقواعدعلىالتغلبيستطيع
علىللتغلبالوسطىالعصورأستاذفعلمثلمابعدالعلمىتكوينهميكتمللممنبعضعجلعلى

شهر، وناقشخاللمادةمنلديهماصياغةعلىالمعيدبمساعدةمدرسًااإلعارة، فكلفنسبةمشكلة
السلكفى، وتدرجالعلمىللبحثالمنهجيةالمبادئيعرفال، وهوالدكتوراهعلىالرسالة، وحصل

مبتكرًا، بلعمًاليقدمأن، ودونالعلمىمستواهيحسنأندوناألستاذيةإلىوصلحتىاألكاديمى
اهتمامهمبعدمالقسمعلىاألساتذةجنىوهكذا. بحثًاُقتلتلموضوعاتإنتاجإعادةأعمالهكلكانت
أصبحالخليجيةالجامعاتمناكبفى، وسعواالقسمتركوا، وعندماتخصصاتهملدعمالكوادربتربية
بجامعةنظيرهأوشمسعينبجامعةالتاريخقسموبينبينهللمقارنةوجهالصفصفًا، فكانقاعًاالقسم

.اإلسكندرية

رجبالسيد (القسمرئاسةيتولىالحديثللتاريخواحدأستاذسوى- عودتهعند –بالقسميكنولم
لزميلاإلعارةفرصةإلتاحةاألفريقيةالدراساتمعهدمنُنقلالوسطىللعصورمساعدوأستاذ) حراز
السيد (قديمتاريخمساعدوأستاذ) صالحأمينمحمد (إسالمىتاريخوأستاذ) أمينمحمدمحمد (آخر

.معيدتينسوىبهيكنالناصرى)، ولم

العليا،وللدراساتالليسانسلمرحلةالتدريسحيثمنكاملةمساعدكأستاذصالحياتهصاحبنامارس
إعالن، وعندالدرجاترصد، ولجنة1980/ 1979عامالرابعةالفرقةامتحانلجنةرئاسةوتولى
إظهارهعلىصاحبناجدًا، والمجيدتقديرعلىحصلواأوائلثالثةلوجودالقسمرئيسثارالنتيجة
أن، طالماعملهيمكنكانعمامنهاستفسرإعالنها، وعندماقبلإبالغهالنحو، وعدمهذاعلىالنتيجة
فىالرصدلجانرئيسأنفقالالمستورالقسمرئيس، كشفبجهدهمالتقديراتهذهاستحقواالطالب
وجودحالةفىدائمًاينبههكان) للسعوديةُأعيرالذىالوسطىالعصورمساعدأستاذ (السابقةالسنوات

دونيحولالذىبالقدرالسنةأعمالدرجاتإنقاصجدًا، فيتمجيدبتقديرالنجاحيستحقونطالب
عنرئيسهصاحبنا، وسألوتساذج. معيدوظيفةفىللتعيينيؤهلهمتقديرعلىالطالبأولئكحصول
،معيدينليكونوايؤهلهمالالعلمىمستواهمأن، قالحقهممنالطالب، وحرمانالغبنهذافىالحكمة

يعنىالذلكمعًا، ولكنهماأوالتنظيمأوالتدريسفىماخطأثمةأنيعنىذلكبأنصاحبنافرد
الذىالمعيدمنالتخلصيكفلماالجامعاتتنظيمقانون، وفىقدراتهمإثباتفرصةمنهؤالءحرمان

خامةمجرد- عليادراساتكطالب –العليا، والمعيدالدراساتطريقفىقدمًاالمضىيستطيعال
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والددول: "القسمرئيسفقال. لذلكاالستعدادلديهتوفرإذاباحثامنهيصنعأنالجاداألستاذيستطيع
"!معاهمالتعبخسارةكلب

لرئيسطلبًا، فقدمالتعيسالقسمهذافىجديدةمعركةغمارلخوضساعديهعنصاحبناشمروهكذا
بعدالجلسة، ولكنوعقدله، فاستجابالمعيدينتكليففىللنظرالقسملمجلسعاجلةجلسةلعقدالقسم

تخصصكلصاحبعلىسؤالطرحإلىاتجهالموضوعطرحوعند. األعضاءمعأمورهرتبأن
الحديثالتاريخأستاذهوالقسمرئيسكان، ولمابالرفضالردمعيد؟ وكانإلىحاجةفىكانإذاعما
واالشمئزاز،الغيظمنويعانىالموقفيرقبصاحبنالمعيد، كانالتخصصحاجةعدمأيضًاأعلنفقد

منمعيدينتكليفعدمقرارعلىتحفظهبالمحضريثبتأنالقسمرئيسمنطلبتكلموعندما
.الجامعةرئيسوإلىالكليةعميدإلىالشأنبهذامذكرةتقديمفىبحقهالدفعة، واحتفاظهخريجى

أخرىوجهةالنقاش، فاتخذمنهموالخوفالرؤساءتملقعنهُعرفالذىالقسمرئيسيدفىُأسقط
التاريخفرعفىالترتيبفىاألولىُتكلفأنبشرطاثنينلتعييناستعدادهمساومة، فأبدىإلىوتحول

فيها، هدددقائقلعدةتمنعوبعد. الحديثللتاريخمعيدًاالثانىتكليفمنعندهمانعال، عندئذاإلسالمى
علىوالجديدالقديمونشرأسلوبهمالنهاية، وفضحإلىالمعركةلخوضاستعدادعلىبأنهصاحبنا

علىحصلالذىالترتيبفىالثالثتكليفعنالنظر، وصرفاالثنينبتكليفالقراراتخاذالمأل، تم
.اإلعالنخاللمنالمنيابآدابللتعيينفرصة

أبريلفىفجأةالقسمرئيسماتفعندما. القسممسيرةفىتحولبادرةبساطتهعلىالحدثهذاكان
العلمىالمنصبهذافيهاتولىالنىالستالسنواتخاللوتولى. للقسمرئيسًاصاحبنا، أصبح1982
طلبهماكل، وتوفيرمعه) الكليةعميد (الجوهرىمحمودمحمدتعاونبفضلبالكاملالقسمبناءإعادة

منهممعيدًاعشر، وثالثةاإلعالنبطريقالدكتوراهحملةمنمدرسينخمسةتعيين، فتمدرجاتمن
منإسالمىتاريخمساعدالمنيا، وأستاذآدابمنإسالمىتاريخأستاذنقل، وتماإلعالنبطريقاثنين
صاحبناوتغلب. 1980عامبريطانيامنعادبعثةبعضوالقديمالتاريخودعم. بالخرطومالجامعةفرع

.شمسعينبآدابالعلياللدراساتبالتسجيلمعيدينعينهملمن، فسمحالقديمالتاريخأستاذتعسفعلى

لقسمجديدبرنامجالدراسة، فوضعالئحةتطويرالكليةمجلسقررأنللقسمرئاستهأثناءوتصادف
طالبلتكوينالالزمةاإلنسانيةالعلومعلىالتركيزعصريًا، فتمإعدادًاالطالببإعداداهتمالتاريخ
المقرراتتحديدتمخاصًا، كمااهتمامًاالمنهج، وأعطىالتاريخ، وفلسفةاالقتصاد، واالجتماع: التاريخ

معتمامًايتسقالبرنامجهذاوكان. التخصصفروعبمختلفوالتواصلالتكامليحققبماالتاريخية
مقرراتهافىالنظرإعادةعندمراعاتهااألقساممنالكلية، وطلبمجلسأقرهاالتىالعامةالمبادئ
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مراجعةتولتوالتىالغرضلهذاالكليةمجلسعنالمنبثقةباللجنةعضوًاصاحبناوكان. الدراسية
.العامنصفمنيقربمامدىعلىالالئحةمشروعوصياغةاألقساممقترحات

لتفسحالتخصصساعاتعددمنأنقصتالتىالالئحةلتلكيرتاحوالماألقسامرؤساءمعظمولكن
سلطاتعلىمبينعدوانذلكأنالتدريسهيئةأعضاءمنالمغرضونالمساعدة، واعتبرللموادمكانًا

عامالالئحةفىالنظر، فأعيدباطلبهماُقصدحقكلمتا" العلمىالمستوى "و" العلم "، واسُتخدماألقسام
الموادكلفألغيت. 1990فىانتهىعاملمدةطوكيولجامعةزائرًاأستاذًاصاحبناوجودأثناء1989

هيئةألعضاءالشخصيةالمصالحلتخدموضعتموادمحلهاالمنهجية، وحلتالموادوُقلصتالمساعدة
مبدأ) األقلعلىالتاريخلقسمبالنسبة (أحديراعولم. ومذكراتهمكتبهمتوزيعلهموتضمنالتدريس
.ربيعحسنين- عندئذ –الكليةوكيلوزرهايتحملالئحةوهى. التاريخلطالبالعلمىالتكوين

، ويقضىوالدولىوالعربىالوطنىاألكاديمىالوسطفىمكانًاالتاريخلقسميوجدأنصاحبناوحاول
:اتجاهينذاتخطة، فوضعالسنينمرعلىالتاريخقسمسادتالتى" الشلل"و" الدكاكين "ظاهرةعلى

فىمرتينواحد، يعقدصعيدعلىالتخصصفروعمختلفبينيجمع" للتاريخسيمنار "أولهما، تنظيم
كذلكله، وُيدعىالجامعاتبمختلفاالختصاصأصحابمنباقةفيهلالشتراكالشهر، وُيدعى

قدرًاالسيمنارحققوعندما. فيهالمشاركةعلىالباحثينشباب، ويشجعوالعرباألجانبالزائرون
، كانتعامينكلأيامثالثةمدىعلىندوةفعقدالثانىاالتجاهأما. أسبوعيًا، أصبحالنجاحمنملحوظًا
الثانية، وكانتالعربىوالوطنأوروبامنمشاركونحضرها" المتوسطالبحروعالممصر "عنأوالها
نخبةإلىإضافةواألجانبالعربمنأكبرعددفيهاشارك" أفريقيافىالعرب "عنحجمًاوأكبرأوسع

صاحبناتركبعدالندوةعقدوتم" وآسياالعرب "فكانالثالثالموضوع، أماالمصريينمنمتميزة
كلضمكتبفىأفريقيافىالعربالمتوسط، وندوةالبحرندوةأعمالنشروتم. بشهورالقسملرئاسة
.منهاكلفىقدمتالتىالبحوثمنها

قبلمنهاالثانىالعددالمصرى"، وصدرالمؤرخ "مجلة، أصدرللقسمالثانيةرئاستهمدةإنهاءوقبل
لهذهيرتحلمالقسمرئاسةفىخلَفه، ألنالتاريخلسيمنارنهايةكانتالتى. للقسمرئاستهمدةنهاية

،الهزالأصابهابعدماالسنويةالندواتواختفت"!! مادىعائددون "للجهدتبديدًاتمثلالتىالبدعة"، "
ولكن. لمنظمهاالشخصية" المادية "المصالحلخدمةوُوجهتوالخليجيينالسعوديينلتملقواستخدمت

بحوثفيها، ُتنشرللكسبمصدرإلىتحولتبعدما" المصرىالمؤرخ "مجلةعلىالقسمرئيسحافظ
المجلةأصبحتكما. بالدوالرُتدفعمعينةمبالغمقابلوالخليجيينالسعوديينالتدريسهيئةأعضاء
.شكليًافيهاالتحكيمأصبحبعدماالعلميةقيمتها، وتدهورتالطالبعلىفرضًاُتفرض
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قيمأبوية، وبثمعاملة، ومعاملتهمالباحثينوشبابالمعيدينبرعايةللقسمرئاستهأثناءصاحبناواهتم
المتعارفالجامعيةالعلميةبالتقاليدبالكرامة، والتمسك، واالعتزازبينهمالعلمىوالتعاونالتنافس

الذهبيةالقاعدةبخرقاتهمهزمالءهبعضأنحتىبحريةالرأىعنالتعبيرعلىعليها، والحرص
هيبة "علىعاقبتهاسوءمن، وحذرهوتالميذهاألستاذبينواسعةبمسافةاالحتفاظبضرورةتقولالتى

"!.األستاذية

ُيعاملواأنقبلواالقيمتلكعلىرباهمالذينأولئكمعظم، ألنواألسفباألسىشعرصاحبناولكن
القسمإلىعادتالتىوالتحزبالتشرذملعبةفىموقعهمعظمهم، واتخذاحتجاجدونوإذاللبامتهان

باعةإلى، فتحولوافيهمأملهمنهمالكثيريحققلمتخصصهفىَكوَّنهممن، حتىخلفهعهدفى
قضوامعظمهمأن، رغمواإلجاباتاألسئلة، ونماذجالملخصات، وملخصاتوالملخصاتللمذكرات
.الفسادمجاراةطريقعنالتكسبإلىالحاجةمئونةكفتهماإلعارةفىطوالسنوات

، وخاصةالعشرينالقرنمناألخيرالعقدفىالجامعةعاشتهالذىبالمناخ- يبدوماعلى –فالعبرة
، وتفككالتدريسهيئةأعضاءبيناألداءمستوىتردىحيثالعقد، منذلكمنالثانىالنصف
التدريسهيئةأعضاءتقييممعاييرعليا، واختالل" مدرسة "إلىالجامعةالجامعية، وتحولالروابط

كلهاالجامعة، هذهعلىالمجتمعفىتفشىالذىالفسادأخرى، انعكاسبعبارةأو. الترقياتبلجان
العلمىالتطورمواكبةعلىجديد، قادرةنوعمنكوادرللجامعةيقدمأنفىصاحبناحلمبددتعوامل

دائرتهاإلىالكوادرأولئكالجامعةعانتهالذىالتخلفمنظومةشدتالتغير، فقدسريععالمفى
فأصبحاألوراقاختلطت، بلالعامالصالحمبدأعلىاآلنيةالشخصيةالمصالحنداءالمفرغة، وغلب

.العامللصالح" خدمة "باعتبارهُيَبررالشخصيةالمصلحةأجلمنالعمل

بالقيماالنتهازية، وتمسكواوباءمن، وسلمواالغرضعنتنزهوايديهعلىالقسمدخلواممنقليل
عبادةرأسهمالجامعية، علىلرسالتهمأدائهمخاللمنوطنهمخدمةفىوالتفانىاألصيلة، الجامعية

منلهتعرضواماعلىبالفساد، وصبرواملوثمناخفىاالغترابمنعانواهؤالءولكن. كحيلة
المنافقونجناهاالتىالماديةالمزايامنالكثير، وخسروااإلصالحأجلمن، وكافحوامتاعب

والكليةالقسمأدارتالتىالعناصراتجاهتحددالتىالبوصلةحسبمواقفهمحددواالذيناالنتهازيون
.والجامعة

ببعضاستعان، بلشئونهفيهاأدارالتىالستالسنواتفىالقسمهيكلةبإعادةصاحبنايكتفولم
الناشئالفراغلسدرئاستهفترةمناألولىالسنواتفىللتدريساألخرىبالجامعاتالبارزيناألساتذة

للعملمستقيًالالقسمتركالذىالقديمالحرسوكان. الذكرسالفةلألسبابالتدريسهيئةتقلصعن
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منالقسمشهدهلماالقلقبهمعامًا، استبدعشرخمسةبعضهمغيابتجاوز، والذينالخليجبجامعات
يتقهقرونالتىالمؤخرةدورلهمبالنسبةالقسميلعبأنأملهمكان، فقداألكاديمىلهيكلهجديدبناء
أعضاءوجودلعدمإليهمشديدة" حاجة "وجود، بحجةخدماتهمعنالجامعاتتلكتستغنىعندماإليها
صاحبنامساعىإحباط- مرةغير –حاولواولذلك. بهالتدريسأعباءلتحمليكفىبالقسمتدريسهيئة

وليسالحاالتمعظمفى –نجحإليها، ولكنهالحاجةأمسفىالقسمكانالتىالعناصربعضالختيار
.مساعيهمإحباطفى- كلها

تلبيةإلى، فسارعمتفرغغيركأستاذالتعيينطالبًامنهمعادمنأمامالقسمأبوابيغلقلمذلكورغم
الالئقةغيرالتصرفاتجميلبصبروتحمل. الواجباالحتراممنهمكلينالأنعلى، وحرصطلباتهم

أحديملك، والاألمامإلىدارتقدالتطورعجلةأنتمامًايدرككانفقد. بعضهممنبدرتالتى
أخرىمرةالقديمةاألمراض، وعودةالقسملرئاسةتركهبعدبدتالتىالسلبياتكلورغم. إيقافها

.واضحةبصورة- نسبيًا –تغيرالقسمشكلأن، إالالقديمالحرسبمساعدة

المعارضةمنمختلفةدرجاتتلقىللقسمالعلمىالهيكلبناءإلعادةصاحبناجهودكانتوهكذا
، أوالقسممجلسفىالقرارصنعأمامالعقباتوضعمحاولةأىسواء، حدعلىوالخفيةالصريحة

فىحصارهممنأفلتلقرارالمجلساتخاذإلعاقةالكليةمجلسأعضاءمنالعناصربعضحشد
وظفالتىالمناورةعلىقدرةصاحبناأكسبتصعاب، وهىعليهاألغلبيةموافقةنتيجةالقسممجلس
.العهدبهاقدملوحتىالمناظرةالسوابقالجامعية، واستخدامواللوائحبالقوانينالدقيقةمعرفتهفيها

النتدابالقديمالحرسعناصربعضجانبمنالمستميتةالمعارضةصاحبناواجههماأغربولكن
قبطيًا، وبلغلكونهرزقلبيبيونانالدكتورهوبالقسمللتدريستخصصهفىمرموقأستاذ

هذالهيغفرلناللهأنلصاحبناوقالهاجالذىأمينمحمدومحمدصاحبنابينالصدامحداالعتراض
شديدصاحبناوكان. المسلمينحسابعلىللمسيحيينالدرجاتيكيلسوفاألستاذ، ألنالجرم

 ...وماله "طريقة، علىخفىطرفمنيساندهكانومنالزميلهذاعنصريةمواجهةفىالصرامة
صاحبنادى"، فأعلنزىمسألةعلىبعضنخسرليه... كثيرغيرهفيه.. القسمجونعكرداعىمفيش
بمبادئهيضحى، والكلهالقسميخسرأنمستعد، وأنهالمصريينبينالتمييزيقبلالأنهبوضوحلهما

.عليهاتربىالتى

درجاترصدلجنةإليهُتسندبأنالمطالبةعلىأمينمحمدمحمد، حرصالدراسىالعامنهايةوفى
صاحبناإلىعملها، جاءمناللجنةفرغتفيها، وعندمابالتدريسلبيبيونانقامالتىللفرقةاالمتحان
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لمعندهالطالبتقييممعيارأناكتشفاألستاذ، ألنهانتدابعلىاعتراضمنمنهبدرعمامعتذرًا
.األخالقفىدرسًاالرجللقناالعتذار، بعدماصاحبنايقبلولم. غيرهعنعنهيختلف

كانقبطيةطالبة1986بدفعةالخريجينأوائلبينكانأخرى، فقدبصورةالمشكلةنفسوتكررت
للفرقتينالتدريسيتولىصاحبناوكان. جدًاجيدتقديرعلىحصلنخريجاتثالثبينالثانىترتيبها
مناقشاتهمخاللمنالطالببينالمبشرةالعناصرباكتشافاألولىالفرقةفىوالرابعة، فيهتماألولى

بتشجيعهيهتمالرابعةفىواعدًااستمر، فمنمنهمكليتابعالثانيةالفرقةمنواعتبارًا. ، وأدائهممعه
أنهنإلىالدفعة، واطمأنطالبمنورعاهمتابعهممنبينمنالثالثالخريجاتوكانت. ورعايته

الثالثالطالباتتكليفباقتراحالقسممجلسإلى، فتقدمالعلمىللتكوينتصلحجيدةخامةيمثلن
التاريخفرعفىوالثالثةالحديثالتاريخفرعفىوالثانيةاألولىتكونأن، علىبالقسممعيدات

.اإلسالمى

معيدتينتعيينعلى) عندئذالكليةووكيلالوسطىالعصورتاريخأستاذ (ربيعحسنيناعترضوهنا
األدرىوهوالتخصصأستاذأنهإلىصاحبنانبههبواحدة، وعندمااالكتفاءطالبًاالحديثبالتاريخ
أنيجبعامًا، فالخمسينعنيزيدماقبلهؤالءمنتخلصالقسمأنوقالربيع، انفعلبحاجته
، بنقله1944عامعطيةسوريالعزيزمنالتخلصيقصدصاحبنا، وكانيدىعلىبدخولهلهمُيسمح

علماءأعظممنأمريكا، وأصبحإلى، هاجرهناكالسبلبهضاقتوعندمااإلسكندريةآدابإلى
صاحبناباستطاعةيكنولم. عطيةسوريالبعزيزمقارنةنكرة) ربيعأستاذ (لويسبرناردويعدالعالم

نتيجةبالقسملحقتالتىالخسارةمدىفيهابينحازمةوقفةدونالمجرىهذاتأخذاألموريدعان
تعيينالمعروضوأن. خلفوهمنأيدىعلىالتخصصعطية، وتدهورسوريالعزيزمنالتخلص

أستاذًاوجدلو، وانهبالقسممدرسةلتصبحسنواتعشرإلىيصلقدماإلىإعدادهايحتاجمعيدة
منكافيةدرجةعلىكانإذاللقسمضمهأجلمنيحاربسوفالقسمإلىالنقلفىيرغبقبطيًا

ولميعترض، فلمالصمتلزمربيعولكنالجميعوافقالتكليفقرارعلىالتصويتوعند. الكفاءة
.يوافق

 –ربيعبالماجستير، وكانمعيدًاالقسمأقدامهوطأتمنذجيدًايعرفه، فهوربيعلموقفصاحبناتحسَّب
علىهممنبعض، وحشدالدسفىطرقهأيضًا، ويعرفبلندنالبعثةمنلتوهعادمدرسًا- عندئذ
بحكمأنه- تمامًا –يدركوكان. القسملتطويرصاحبنامساعىإلحباطالكليةمجلسأعضاءمنشاكلته
.القبطيةالطالبةتكليفقرارلمنعمامكيدةيدبرسوفللكليةكوكيلموقعه
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أعمالجدولعنيسألهاالكليةعميدمكتببمديرةصاحبنااتصلواحدبيومالكليةمجلسانعقادوقبل
رشحهممنأسماءعن، فسألهاباإليجاب، فردتالمعيدينتكليففيهأدرجقدكانإذا، وعماالمجلس

إدراجعدمسببعنسألهاالقبطية، ولماالطالبةبينهمامنفقط، ليساسمين، فذكرتالتاريخقسم
ترشيحهايرجئالقسمأنذكرربيعالدكتورأنللعميد، قالترسميًاالمبلغالقسملقرارتنفيذًااسمها

.لهالعميد، فاستجابالموضوعدراسةمنللمزيد

علىعرضهيجبالقسممجلسقرارتمامًا، ألنللقانونمخالفالعميدجانبمنالتصرفهذاكان
اسباببيانمعاالعتراضسلطةوحدهالكلية، ولمجلستبديلأوتغييردونهوكماالكليةمجلس

قرارأىفىشاءإذاالقسمرئيسالعميديراجعأنتقتضىالجامعيةالتقاليدان، كمالذلكموضوعية
.هوكماالكليةمجلسعلىعرضه، وجبالقسمبقرارالقسمرئيستمسكفإذاالقسممنيصله

الصعبمنالمعنية، كانالطالبةتكليفدونالكليةمجلسجلسةمرتللغاية، فإذادقيقًاالموقفكان
واحدبمعيداالكتفاءمنالقسمبمجلسربيعأثارهما، منهاالحججبعشراتأخرىجلسةفىذلكتدارك

ستاروراءوالتعصبالعنصريةأساسية، وتختفىيراهاالتىالمبدئيةالقضية، فتضيعالتخصصفى
".العامالصالح"

من "استقالةخطابالفورعلىقاسيًا، فكتبدرسًا) حمودةالعزيزعبد (العميديلقنأنصاحبناقررهنا
أنوأوضح" األعمىالتعصب، ودينهاالدينأساسعلىالمصريينبينالتمييزمبدأهاجامعةخدمة

.الجامعيةالسلطاتإلىاالستقالةرفعالعميدمنالواقعة، وطلبتلكعلىاحتجاجًاجاءتإنمااستقالته
القصدوكان". السركى "على، لُيسلمظرففىوضعهدونالعميدمكتبإلىاالستقالةخطابوأرسل

الخبر" النميمةأنباءوكالة "تطير، وأننفسهالعميديقرأهأنقبلودبهبمنكليقرأهأنذلكمن
بعدإال- القانونبحكم –قبولهايمكنالالجامعيةالسلطاتإلىاالستقالةرفعتفإذا. الكليةربوعبين

.بهاالواردةاألسبابفىتحقيقإجراء

عبدوجدحتىساعةنصفمنأكثرتمض، ولملمغادرتهاستعدادًامكتبهأوراقيجمعصاحبنابدأ
 ...مالىداهية، أنافىتودينىعاوزأنت "لصاحبنااالستقالة، وقالخطابوبيدهأمامهحمودةالعزيز

ربيعكالمفهمأنهلهاالستقالة، وذكرخطابومزق" مانععنديشماأقباط، أناعشرةتعيناللهشاءإن
.صاحبنامنتكليفعلىبناءتحدث، وأنهالقسملقرارتالتطورأنهالحالةهذهعنمعه

،تاريخهفىمرةألولالتاريخبقسمقبطيةمعيدةهناكالكلية، وأصبحتبمجلسالموضوعومر
.وإعدادهاتكوينهافىجهدًاصاحبنابذلبعدماالدكتوراهعلىحصولهابعدبالقسممدرسًاأصبحت
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ينسلمانهالجامعة، إاللرئيسنائبًاثمللكليةعميدًاالجامعة، فكانمناصبتسلقربيعاأنورغم
الموقفمسألةكلفىدائمًايتخذنظره)، وظلوجهةمن" (تشويه "منبالقسمفعلهمالصاحبنا

رئاستهأثناءالتدريسهيئةأعضاءعلى، وضغوطهزيانحامدصاحبنافضحفعندما. لهالمعارض
صففىلربيعالطبيعىالموقفمعيدة، كانتعيينهاويتمالدرجاتأعلىعلىابنتهلتحصلللقسم

واضحة،أدلتهكانتالذىالموضوعفىتحقيقفتحدونالحيلولةفىاألكبرالدورالفساد، ولعب
، فتملهمستشارًامنهاتخذالذىالجامعةرئيسجوهرالهاللىبنجيبالشخصيةصلتهذلكفىمستغًال
إلىاللجوءسوىالقسمأساتذةمنالشريفةوالعناصرصاحبناأماميعد، ولمالقسمرئيسابنةتعيين

.القضاء

منخاللمنالقسمعلىالهيمنةمنيمكنهبمااألساتذةأقدمياتترتيبإعادةعلىربيعحرصكذلك
واألساتذةاألساتذةلترقياتالعلميةللجنةرئاستهفاستغل. القسمرئاسةباألقدمياتالتالعبإليهاساق

ذلكمن. العالىالتعليموزيررئيسهاشخصوحددأعضاءهاعينسباعيةلجنة، وكانتالمساعدين
)للترقيةبجدارتهالفاحصينتقاريرورودرغم (أستاذدرجةإلىكحيلةعبادةترقيةفىالبتتعطيل

التىالجوادعبدليلىترقيةتمتالمقدمة، حتىاألبحاثألحدالنشرشرطاستيفاءبحجةشهورعدة
عبادةُحرمحينعلى. القسملرئاسةوتأهلتاألقدمأصبحتالشهر، وبذلكعلىيزيدبمابعدهتقدمت
البعض، وسلبيةربيعمعاللجنةأعضاءبعضتواطؤوعدوانًا، بفضلظلمًاالطبيعىحقهمنكحيلة

.اآلخر
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بوعيهالعظيمةيوليوثورة، وعاشالملكىالعصراحتضارعاصرالذىالجيلأبناءمنصاحبناكان
الحرسفىبالديموقراطية، وتطوعالمطالبة1954مظاهراتفىالثانويةبالمدرسةوهوشارك. التام

المعاديةالمظاهراتفىوشارك. 1967يونيوهزيمة، وعشية1956عدوانأيام: مرتانالوطنى
السورية،المصريةللوحدةالتأييدبالجامعة، ومظاهراتالدراسةأياماإليجابىللحيادوالمؤيدةلألحالف
األقدامعلىفيهاسارالتىالوحدة، وهىعلىاالنقالبعشيةالقاهرةشهدتهاالتىالكبرىوالمظاهرة

الجامعة،إدارةمدخلسلمعلىالطالبفىيخطبالناصرعبدالقاهرة، ووقفجامعةإلىشبرامن
معومشى. تقريبًاأمتارثالثةسوىالصامدالزعيمعنيبعدالكانموقعهأنصاحبناحظمنوكان

شبرامن، فسار1967يونيو10، 9، مظاهراتالرئيسوتنحى1967بهزيمةفجعتالتىالجماهير
والحزنالهمأصابهماالجماهير، بقدرلنداءالرئيسباستجابةالمبتهجينمن، وكانالشعبمجلسإلى

التىاألزمةإدارةسوءعنالمسلحة، فضًالالقواتفىالخطيرالقصورتكشفالمحاكماتبدأتعندما
عبدوفاةعلىحزنمثلماإليهالناسأقربعلىيحزنولم. الهزيمةفخفىمصروقوعإلىأدت

المسلحةالقواتحققتهبمافرحًاوالخارجية، وانتشىالداخليةالساداتسياسةشديدبقلقوتابع. الناصر
التىالطريقةيتابعوهوالخطرواستشرف. الثغرةوقعتعندمااكتأبما، بقدر1967لهزيمةثأرمن

،بالقدسالكنيستمنصةمعتليًامصررئيسيرىأنقبلالموتلنفسهاألزمة، وتمنىالساداتبهاأدار
.للصهيونيةالمساندةاإلمبرياليةالقوةبيد) اللعبةأوراقمن% 99 (واضعًا

الشعبمناألعظمالسوادمنغيرهشأنشأنه، فهوكلهذلكفىفريدًانموذجًاصاحبنايكنلم
نجاحفىالحقيقيةالمصلحةأصحابيوليو، ومنثورةصنيعة، كانوالعمالالفالحينمنالمصرى
ممنكان، بلالمناقب" أذكار "فىينخرطونالذينالثورة" دراويش "منيكنلمولكنه. برنامجها
إنجازاتعلىخيفةوتوجس. منهاإيجابيًاكانماالسياسية، فيقدرالممارساتإلىنقديةنظرةينظرون

األجهزةدورحقيقية، وتعاظممهزلةإلىالديموقراطيةاآلليةهذهحولتالتىالثورة، واالستفتاءات
السياسيةبالفصائلوالزج. النظامعلىخارجًامعارضًاباعتبارهناقدصوتكلوتعددها، وكبتاألمنية

.عائالتهم، وتشردآدميتهمتهدرحيثالمعتقالتفىالمعارضة

االستعمار،ضدعظيم، ومناضلوطنىكزعيمالناصرلعبدوتقديرإعزازمنيكنهكانماورغم
ألقاهالذىخطابهفىطرحهوالذىالسياسيةللحريةالناصرعبدمفهوم، هالهالوطنىللتحرروبطل
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بالحرية، ونادتالطيرانأحكامعلىاحتجاجًاقامتالتىوالعماليةالطالبيةالمظاهراتبمناسبة
10، 9مظاهراتعلىعاممناقلبعدمرة"، وذلكبقتالعيشة ... حرةحكومةعاوزين "السياسية

خطابهفىالزعيماستنكرفقد. الناصربعبدتمسكهاتعلنالجماهيرنفسفيهاخرجتالتىيونيو
أماموالسكنوالعملالتعليمفرصة، وإتاحةالفرصتكافؤتعنىالحريةأنبالحرية، واعتبرالمطالبة

حقلهميكونأنعنفضًالسياسىقرارأىمناقشةالجماهيرشأنمنليسأنأى، المواطنين
باستطاعتهكانالهزيمةجلبتهتاريخيًاظرفًاأهدرالناصرعبدأنيرىصاحبناوكان. فيهالمشاركة
، والمؤسساتالسياسىالتنظيمفسادمنالبالدفيهتتخلصحقيقىسياسىإصالحبإجراءمنهاالستفادة

.كلهاالتجربةمسار، ويصححاألمنأجهزةالبيروقراطية، وتوحش

مصرتاريخفىيتحققلمماالمنجزاتمنلهمللفقراء، وقدمتامًاانحيازًامنحازًاالناصرعبدكانلقد
سياسيًاالجماهير، وتنظيمهاعلىالسياسىاالعتمادمنالحذرشديدكانولكنه. بعدومنقبلمن

وقتالنظاملحمايةتكفىالوحدها، وهىعندهمشعبيةمنلهبماالقرار، مكتفيًاصنعفىومشاركتها
التنموية، وإثارةإنجازاتهاوإهداريوليوثورةلتصفيةالساداتمنهانفذالتىالثغرةنفسهاالخطر، وهى

عرضالذىالرجعىالسلفىاإلسالمىالتيارأمامالساحةإفساحعنالناجمالدينىالتعصبمناخ
.1919ثورةمنذمنجزاتمنالوطنيةالوحدةحققتهماكادأوللخطر، وأهدرالوطنيةالوحدة

الثورةلهاردتالتىاالجتماعيةالطبقةوقالبًا، وإلىقلبًايوليوثورةإلىصاحبناانتماءورغم
إلىاالنتماءعنعزفأنه، إالاالجتماعىالحراكأبوابأمامهاكرامتها، وفتحتاعتبارها، وحفظت

فقد"". العربىاالشتراكىاالتحاد "إلى" القومىباالتحاد "مرورًا" التحريرهيئة "منالسياسيةتنظيماتها
عندفاعًابحياتهاللتضحيةاستعدادأتمعلىكانتالتىالشريفةالوطنيةالعناصرالعينرأىرأى

التقاريربسببوالنقابىالسياسىالعملفىالمشاركةفىحقوقها، وتفقدالسياسىللعزلتتعرضالثورة
.لهاهدممعاول- األمرحقيقةفى –الثورة، وكانواحماةلباسلبسواالذيناالنتهازيونيكتبهاكانالتى

ذلكعلىأدلوال. القمةإلىالقاعدةمنواالنتهازيةالنفاقمواكبالسياسىالتنظيمعلىغلبوهكذا
القرنمناألخيرةالثالثةالعقودمرعلىالثورةمنجزاتتصفيةفىذاتهاالعناصرهذهاشتراكمن

.العشرين

محاضراتهفىصمتهعنيخرجالصامتة"، ولكنهاألغلبية "بينمكانًالنفسهيتخذصاحبناكانوهكذا
عنمعبرًا، أوالعامالقطاعلسياسة، ناقدًاوهناكهنايكتبهاكانالتىالمقاالتبعضوفىتالميذهإلى

المصرية،للشخصيةالصلبةالوطنية، القاعدةبالوحدةالمساسمنمحذرًاالعامة، أوالقضايافىرأيه
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فىالمثقفينكبارمننخبةمعاالشتراكشرفلهوكان. المصرىالمجتمعلتماسكالقوىوالضمان
.العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرفى" الوطنيةللوحدةالمصريةالجمعية "تأسيس

.سلبيةاالحتكاكذلكنتيجة، وكانتالساداتعهدفىإالالسلطةبأهلاالحتكاكلصاحبنايقدرولم
التاريخبقسمتليفونيةمكالمة، تلقى1978نوفمبرمنتصفمنصباحقطر، وذاتمنعودتهفبعد

بحضور" مكلف "أنهالجمهورية، وأخبرهرئاسةمنأنهعلىنفسهالمتحدثلهقدمالقاهرةبآداب
.ليالثالثأوليلتينلمدةمالبسمنيكفيهمامعهيحضرأنعليهسرية، وأنصفةلهغدبعداجتماع
أنمحدثهأخرى، قالوارتباطاتلمشاغلالحضورمنيتمكنالقدانهلمحدثهصاحبناقالوعندما

.المكالمةاعتذار، وانتهتأىقبولعدملديهالتىالتعليمات

البالدعنغائبًاكانالسلطة، كمابمؤسساتلهصلةالأنهالمكالمة، وخاصةهذهمنصاحبناُدهش
ربماالمكالمةأنوقدر. خارجهاأوالجامعةداخل" شلة "بأىروابطلهتكن، ولمأعوامأربعةلمدة

األصدقاءأسماءذهنهفىالسخيفة"، واستعرض "الدعابةسبيلعلىماشخصدبرهسخيفًامقلبًاكانت
.الصغائرهذهمثلعلى- تقديرهفى –يقدممنبينهميجدفلممنهمالمكالمةصاحبيكونقدالذين
عنله، ليستعلمشمسعينآدابعميدقاسمزكرياجمالالدكتوربصديقهاالتصالإلىتفكيرهوهداه

اتصلوعندما. الجمهورىالحرسفىلواءبرتبةضابطًاكانالذىصهرهطريقعنالموضوع
عليهاقترحفلما. صحتهافىيتشكك- أيضًا –مماثلة، وأنهمكالمةتلقىأنهزكريا، أتضحبجمال

بصاحبنااالتصالبتنفيذها، وعاودوقامالفكرةاألمر، أعجبتهجليةالستطالعبصهرهاالتصالصاحبنا
فغيرموضوعهباإلسماعيلية، أمااجتماعهناكيكونأن، واحتمالوجديتهاألمربصحةليبلغه

.معروف

صباحًاالثامنةفىالجديدةبمصراالشتراكيةالدراساتبمعهدالتجمعمكانإلىصاحبناوصلعندما
واالقتصاد، والتخطيط،السياسيةوالعلوماالجتماع: تخصصاتفىالجامعاتأساتذةمنحشدًاوجد

الحضوربينكثيرةوجوهًاأنورغم. وصاحبنامتولىومحمودزكرياجماليمثلهكانالذىوالتاريخ
التركيزفيهروعىعشوائيًا، - يبدوماعلى –كاناالختيارأنادركأنهصاحبنا، إاليعرفهاالكان
يشىهؤالءضمنمتولىمحموداختياركان، وإناالشتراكىباالتحادصالتلهمتكنلممنعلى
كلعلىالتسلقهوتالتىالعناصرمنالرجلكانفقد. باالختيارقاممنلدىالمعلوماتدقةبعدم

وعاءاالشتراكىاالتحاد "بعنوانالستيناتمنتصففىُنشرضخمكتابالثورة، ولهتنظيمات
ذكروردكلما" طشت "كلمة" وعاء"بكلمةيستبدلواأندائمًايفضلونزمالءهالديموقراطية"، وكان

)عنهمعروفهوماعلى (وجودهفكان" القدوة "شبهةمنبريئًارجلأحد، وكانلسانعلىالكتاب
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 –أتضحالحشد، الذينهذابينزكرياجمالوصديقهصاحبنايعرفهمالمنإلىاالطمئنانبعدميوحى
التدريسهيئةأعضاءبيندسواالذينالمخابراتضباطمنكانواتقريبًانصفهمأن- قليلبعد

.المدعوين

للمخابرات)،تابعةأنهاتبين (السياحةشركاتإحدىتتبعميكروباصسياراتستفىالقومُشحن
الركبوجهةوأن" الرياسةمندوب "انهمعلنًاالصباحبتحيةالركاببادرشخصًاسيارةبكلوكان

قناةشركةإلدارةالقديمالمبنىأمامأنفسهموجدوااإلسماعيليةإلىالركبوصلوعندما. اإلسماعيلية
أمناءمنكانالذى) الثقافةوزير (حسن، ومنصورعثمانأحمدعثماناستقبالهمفى، وكانالسويس
االتحادتحويلإطارفىأسسهالذىللحزببديًالالساداتأسسهالذىالديموقراطىالوطنىالحزب

الحزب "الساداتأسسعندمااالشتراكى"، ثممصرحزب "اسم، وحملأحزابثممنابرإلىاالشتراكى
منحفنة، وتركواالرئيسحزبإلىاالشتراكىمصرحزبأعضاءهرع" الديموقراطىالوطنى

لحاملنفاقًاوليسمبادئهمبدافعانضمامهمكانممناالشتراكىمصرحزبالفتةيحملوناألعضاء
.السلطةصولجان

فىأنفسهموجدوادخلوا، وعندمابهمورحبواالمدعوينحسنومنصورعثمانأحمدعثمانصافح
عشرةمنهابكلصفوفثمانيةنحوفىمقاعدهاشخصًا، صفت80لحوالىتسعاجتماعاتقاعة

المدعوونواتخذ. أفرادخمسةأوألربعة، تسعالمدخلبجوارعريضةمنصةتتصدرهامقاعد، 
معمتبادلةإشاراتينقلالسلكىجهازبهابجوارهالجالسسترةجيبأنصاحبنا، والحظمقاعدهم

الجلوسأناكتشفماوسرعان. عليهاللردللسترةالداخلىالجيبداخلفمهالرجل، وضعاألمن
ضباطمنأربعةبينهمالتدريسهيئةأعضاءمنستةصفكلفىيجلسأنأساسعلىُرتب

الساداتدخلتقريبًاساعةنصفوبعد. الجلوسبين، واثنينطرفكلعلىمنهم، واحدالمخابرات
الصفإلىللقاعةالجانبىالممرعبرالساداتالرئيس)، واتجهنائب (مباركحسنىمحمديتبعهالقاعة
ثماألولالصفإلىوصلحتى) المخابراتضباطذلكفىبما (فردًافردًاالجميعوصافحاألخير
وخلت. حسنمنصوريليهعثمانأحمدعثمانيساره، وعنالرئيسنائبيمينهوعنالمنصةإلىجلس
وصولعدمعلىمنظموهحرصالتصوير، فقدوكاميراتوالتليفزيونالصحافةرجالمنالقاعة

.اإلعالمإلىأخباره

فكانالنائبالقاعة، أماسقفإلىمتجهةأنظارهوكانتمجلسهالرئيساتخذبعدماالقاعةالصمتساد
،االجتماعنهايةحتىكذلكالمنصة، وظلفوقالبعضبعضهماإلىيديهضمالقاعة، وقدعلىنظره
الصمتالرئيسوقطع. حسنمنصورمعهامسًاحديثًايتبادلمبتسمًاعثمانأحمدعثمانكانبينما
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، وأخذوالطباقغليونهللرئيسليقدماألولالصففىالجلوساحد؟"، فقامبتاعىالغليونفين: "قائًال
.الكالمفىحسنلمنصوروأذنأشعلهوهدوء، ثمباسترخاءبالطباقغليونهيحشوالرئيس

الجانبإلىمواجهتهافىمترينبعدعلىموضوعًاكانميكروفونإلىالمنصةحسنمنصورغادر
منالمجموعةهذهله، جمعالرئيستوجيهاتعلىبناءأنهإلىباإلشارةكلمتهمنها، وبدأاأليسر
ليستمعواجاءواالمتدفقة، وأنهم، والوطنيةالعلمىالتميَّزاختيارهمفىروعىالذينالجامعاتأساتذة

الغريبًاالكالمهذاوبدا. الرئيسبهيكلفهمالذىالوطنىواجبهمألداءتاماستعدادعلى، وهمإليه
، وأصبحالساداتيحددهعملفىللتورططريقهفىأنه) لصاحبنا (يوحىالطمأنينة، بلعلىيبعث
، فالالرئيسوبينبينهتمامًاالكلفةرفعحسنمنصورأنوالحظ. المأزقمنمخرجفىالتفكيرهمه

"كذاطلبتأنت: "له، فيقولالمناسباتهذهمثلفىاستخدامهاعلىالعرفجرىعباراتيستخدم
أنالقصيرةكلمتهختامفىوأعلن. مستواهنفسفىرجًالأوزميًاليخاطببكذا"، وكأنهكلفتنىأنت"و
".الرئيسللسيداآلنالكلمة"

، ثمغليونهمن" أنفاس "عدةالرئيسسحبحتىجديدمنمطبقصمتالقاعةوسادالحضورصفق
، وارتفاعفيهالشباباإلنجليز، واشتراكضدالوطنىالكفاحعنطويلبحديثالكالم، وبدأتنحنح

للمشاركةيأبهالسلبيًاأصبحالشبابأنمصرعلىقلقهمبعث، وأنعندهمالسياسىالوعىمستوى
أن، كماوالمثلالقدوةلهيقدموالمالمنحلاالشتراكىاالتحادفىالقوىمراكز، ألنالعامالعملفى

الوسط،وجيلهوجيلهسوىالعامللعمليبقىال، وبذلكبالشبابيهتموالمالصحافةورجالالكتاب
بمصطفىمثًالوضرب. بهايحلمالتىمصربناءإعادةفىفيهمأملالعفن"، والأصابهما "جيالنوهما
ليتصدىبالصحافةالعملإلى، وأعادهالسجنمنأخرجهوأنه" وسخ "أنهتمامًايعلمأنه، فقالأمين

تدرلمأفكارًاإليهينسبون، فهممنهمبرئالناصروعبد" الناصريين "أنفسهميسمونالذين" لألوساخ"
عندالرئيسصوتتحشرج". بالوفدأهًال "بعنوانمقاًال" الوسخ "ذلككتبعندماُصدمولكنه. بخلده
برهة،الرئيسصمت! بالتصفيقالقاعة؟!"، فضجتكدهمنأكثروساخةماشفتوش: "الحد، وقالهذا

مننجوتم، ألنكمجمعتكمكدهعلشان "الحضورإلىبسبابتهيلوحوهوحازمةبنبرةقالثم
الذىمجدهالهايعيدقوى) نظيف (جيللمصرتربواعلشانمصر، ) فخر (الوساخات)، وألنكم(

حملعلىقادر، شباببروحهالوطنلفداءمستعدوطنىشبابعاوز). الشعاراتأصحاب (أضاعه
، الذينالشبابهؤالءاختيارمعيارهىالطيبةوالسمعةالوطنيةتكونأن، علىالمستقبلفىالمسئولية

االشتراكية،الدراساتمعهديسمىكانالذى" الوطنيةالدراساتبمعهد "لهمتثقيفيةدوراتتنظيمسيتم
هيئةليكونوااختارهموأنه". مصرحبيعلمهمأنيريدالحنجورى)، واآلنالكالم (الشبابفيهيتعلم
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إعدادهعليهمالدراسة، الذينبرنامجعلىليطلعوهالغدظهربعديلقاهمالمعهد، وسوفبهذاالتدريس
.االجتماعحضورهقبلالصباحفىعليهالليلة، لُيعرض

أخرىمرة، ووقفمقاعدهمفىالمدعوينحسنمنصور، استبقىوصحبهالرئيسانصرافوبعد
التىالدراسة، واألسسبرامجلوضعمساءًااجتماعهمبمكان، ويبلغهمعليهممعقوداألملأنليؤكد
، واالقتصاد،، واالجتماعالتاريخ: األربعةالمعهدأقسامفىالدراسةموادوضععندمراعاتهايجب

بوضعالورطة، وقامالهذهمخرجعنالبحثزكرياجمالوصديقهصاحبناهمكان. السياسيةوالعلوم
عندإالجفونهفيهاالنوميطرقلصاحبنا، لمبالنسبةالسوادحالكةليلةوكانت. الدراسةلموادتصور
علىالبرامجلطرحالمساءفىعليهاتفقالذىالموعدحيثالمحافظةنادىإلىالجميعوهرع. الفجر

الظهربعدالثانيةوحوالى. للرئيستقديمهاقبلالئقبشكللُتكتبلهمسوداتها، وتسليمحسنمنصور
،األمساجتماعمكاننفسفىبالرئيسلاللتقاءالقديمالسويسقناةشركةمبنىإلىالجميعانتقل
وعلىالمخابراتضباطبينالقاعةفىالجلوسترتيبحيثمنالطريقةبنفساالجتماعمراسموبدأت

أنللرئيسأعلنالذىحسنلمنصورالكلمةإعطاء، ثموإشعالهوتعبئتهالغليونالمنصة، وطلب
التى -األساسيةاألفكارباستلهامالمسائىاجتماعهمبدأوابها، وأنهمُكلفواالتىالمهمةأدركواالجميع

تمالذيناألربعةاألقسامرؤساءمنلكلالكلمةأعطى، ثمخطابهمن- أمامهمنبراسًاوضعوها
عندالتاريخىبالحس "، مشيدًاالتاريخقسمرئيسكلمةزكرياجمال، فألقىالسابقاليوممساءاختيارهم
.للتدريسيقترحهممنوأسماءبتفاصيلهاالمعهدبموافاة، واعدًاالمقرراتعناوينمستعرضًا" الرئيس

هنأ) ساعةربعحوالى (قصيرةبكلمةاالجتماعالرئيسختم، ثمالشئنفساألقسامرؤساءبقيةوفعل
اإلسماعيليةإلىدعوتهمفكرة، وأنقياسىزمنفىحققوهالذى" الرائعاإلنجاز "علىالجميعفيها

.أعمالهمأعباءعنبعيدًاللمهمةالتفرغلهمُيتاححتىصائبةفكرةكانت

تسليمضرورة، ليعلنأماكنهمفىالحضورحسنمنصور، استبقىوبطانتهالرئيسانصرافوبعد
تمامفىبالزمالكالثقافةوزيربمكتبشخصيًالهللتدريساختيارهميتممنوأسماءالدراسةجداول

األربعة،األقسامرؤساءاالجتماعهذايحضرأنساعة)، على48بعدأى (السبتمساءالسابعة
عنالتخلفيستطيعالبالجامعةآخراجتماعلديهألنالحضورعدمعنللوزيرزكرياجمالفاعتذر

.الوزير، فوافقعنهنيابةاالجتماعلحضورصاحبنايفوض، وأنهحضوره

رئيسًااختيرالذىعودةالملكعبدالدكتورالمحدد، ليجدالموعدفىالوزيرمكتبإلىصاحبناذهب
وبجواره) نسبيًا (صغيرمكتبإلىجالسًاالوزير، وكانبدقائقهناكإلىسبقهقدالسياسيةالعلوملقسم
أوسكرتيرهيكونقدالرجلهذاأنالوزيرفعلردمنبدابحديثللوزيريهمسالقامةمتوسطرجل
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بادئًاالموعدفىحضرااللذانالرجلينجعبةفىمايرىأنالوزيروفضل. مكتبهموظفىصغارأحد
منبينمنوكان. إليهمتدريسهاإسنادالقسميقترحمنالمواد، وأسماءصاحبنا، فعرضالتاريخبقسم

اختيرالذىالموضوعفىحجةكانمنهما، وكلتاوضروسعبيد، واسحقرزقلبيبيونانذكرهم
.أجلهمن

دولالزممش: "قائًالالوزيربجوارالجالسالرجلقاطعهحتىاالسمينذكرإلىيصلصاحبناكادما
إليكالحديثأوجهالبهذا، فأنالكشأنال: "بقولهصاحبناعليهفرد". كثراألساتذة.. تانىحدشوفوا
مصطفىالدكتورمتعرفشانتهو.. الله: "قائًالحسنمنصورفتدخل". الوزيرسيادةإلىوإنما

هؤالء؟"علىاإلصرارلماذاالقاهرة، ثمجامعةفىزميلكالسعيد، ده

"قائًالالوزيرعلى، فردالساداتنظاممعالتعاونمأزقمنللخروجذهبيةفرصةلصاحبناالحتهنا
إعداديريدانهقالالرجل.. بسيومينمنالرئيسلناقدمهاللىالعظيمالدرسنسيتسيادتكيظهر"

ومتناقضغريبسيادتكتمييز، وكالمهناكيكونأالعلىبالوطنية، وأكدلمصر، يتدفقجديدشباب
الوزيرأقباط؟". فنفىبينهميكونلنللدراسةُيختارونمنأنهذامعنىهل. الرئيسمنتعلمناهمامع
معنى، فماذلكغيرعلىتدلالشواهدكانت، وإنصحيحكالمككانإذا: "صاحبنا، واستطردذلك

نتمسكديانتهما؟، إنناسوىسبببدونالمصريينالوطنييناألكفاءاألساتذةمناثنينعلىاالعتراض
".أسماءمنقدمناهبما

فلدىالموقفهذافىالتاريخقسمإلىانضموأنا "عودةالملكعبدالدكتورالفاضلاألستاذقالوهنا
فىحجةبآخر، ألنهمامنهماأىالستبدالاستعدادعلىولستللتدريساخترتهمااألقباطمنزميالن
وسوففيهاللنظرمنكمالجداولالسعيدمصطفىالدكتوريأخذالعمومعلى: "الوزيرفقال." مجالهما

".بعدفيمابكماالتصاليتم

بالمعهدالشبابتدريببرنامجافتتاحأحد، وتأخرمناتصاًالعودةالملكعبدوالصاحبنايتلقولم
علىباإلسماعيليةالساداتلمقابلةسيقتالتىتلكغيرأخرىعناصريدعلىشهور، ليتمستةنحو
قادالذىالمنزلقعنالسعيدمصطفىوتابعهحسنمنصورموقفويكشف. الغريبالنحوذلك

منيتلقاهاالتىللتعليماتمغايرًاالوزيرموقفيكونأنالمنطقىمن، فليسإليهمصرالسادات
صاحبنابهامرالتىالمريرةالتجربةذلكعلى، والدليلالنظامالتزمهعامًاخطًاكان، بلالرئيس
.العامالرأىأمامفضحهافضلله، وكاننفسه
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، وكانالتاريخلمادة1987- 1982السنواتفىالعامةالثانويةامتحاناتيضعصاحبناكانفقد
إلىتحتاجالتىاألسئلةنصيبجعلالمتوسط، معالطالبمستوىفىاالمتحانيكونأنعلىحريصًا
األسئلةتتحولالحتىالنمطيةمناإلفالتعلىحريصًاكان%، كما60عنيقلالتسميعالتفكير

صاحبناضاق، حتىعامكلبهتأتىما" توقع "علىالخصوصيةالدروسمافيايساعدثابتشكلإلى
ابنةأنبحجة1988عامأسئلةوضععدمعن، فاعتذروقلقتوترمنالمهمةهذهلهتسبببماذرعًا
هذهمنيديهغزة، ونفضامتحانأوالسودانامتحانيضعأن، ورفضالعامذلكالعامةبالثانويةأخيه

.المزعجةالمهمة

بوزارةاالجتماعيةالموادمستشار1992عامبهبالقاهرة، اتصلاألمريكيةللجامعةمعارًاكانوعندما
عدمعنصاحبنا، فاعتذرالعامذلكالعامةالثانويةامتحانوضعيتولىأنفىيستأذنهوالتعليمالتربية
االمتحانيضعرأيها، ثمإلىليرجعالثالثيةباللجنةأثناءهيجتمعبفراغلهيسمحالجدولهألنالقبول
السرية،علىالحفاظفىمبالغةلذلكالمخصصالمكانفىتوقيعاتهمبوضعإاللهميسمح، والوحده
.االمتحانفيهاوضعالتىالسابقةالسنواتطوالذلكعلىدرجكما

، فاقترحاالمتحانلوضعاألساتذةأحدلهيرشحأناالجتماعيةالموادمستشارسألهوتمنىترجىوبعد
سيادتكمهوه: "وقالالخطمناآلخرالطرفعلىالرجل، فضحكرزقلبيبيوناناسمالفورعلى
إلىذلك، وأرجعذلكصاحبنا؟"، فاستنكراالمتحاناتوضعمنالذمةأهلمانعاألمنانعارفمش

الخروجأحديملك، والللجميعمعروفةتعليماتتلكأن" أبوهبتربة "فأقسممحدثهمنشخصىموقف
مشكلةعملاللىدههوماألأل: "، فقالالدسوقىعاصمصاحبنالهآخر، فرشحاسماوطلب. عنها

استغربوعندما". فلسطينعنسؤالفيهوجابالتاريخامتحانوضعألنهفاتتاللىالسنةللوزارة
موجود، ولكنبأنهعليه، فردُحذفقدالمقررفىفلسطينعنالخاصالجزءيكونأنصاحبنا
موقففىالوزارةوضع "الماضىالعامفىفلسطينعنسؤالوجود، وأنذلكتمنعالتطبيعاتفاقيات

يبلغبأنبالعمالة، ويتوعده، ويتهمهمحدثهوجدودآباءيلعنأنسوىصاحبنايملكلمهنا". الحرجبالغ
..بكيايسامحكالله "منأكثريقلولمصدربرحابةاإلهانةتلقىالرجلأنالغريب. للوزيرذلك

؟".األمنكالميكسريقدرالوزيرفاهم؟ انتإيهوزير

محمدمنحدثبماتفصيليةمذكرةلهيكتبأنالمقابلة، أوطالبًاللوزيريكتبأنفىصاحبنافكر
،معهالرجلكالماستعادولكنه). شخصيةمعرفةيعرفهالالذى (االجتماعيةالموادمستشارفوزى
أنيمكنالأولوزارةوكيليعادلالذىالمركزهذافىرجًالأن، فوجدالوجوهمختلفعلىوقلبه
تتعلقالمسألة، ألنتطولهلنالوزيريدأنمنواثقًاكانإذا، إالالنوعهذامنحديثفىنفسهيورط
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خطابالمصرية، بكتابةاإلدارةأصابالذىالعفنهذافضحعلىصاحبنارأىواستقر. باألمن
أنباعتبار) أستاذًاكونهبحكم (كزميلللوزيرموجهًاالخطابفأعد. باألهرامُينشرللوزيرمفتوح

تناول، وبعدلبالدهالوزيرقدمهماإالمنهيبقى، الزائلعرضالوزارةوأناألبقىهىاألستاذية
الوزارةفيهوقعتالذىالتردىهذاأسبابإيضاحعنالعامالرأىأماممسئوًالالوزيرالقضية، ُأعتبر

.للتطبيعخدمةفلسطينلقضيةوالتنكرالوطنيةالوحدةبضرب

الرجلعلمالنشر، وعندماإمكانيةعنيسألهاألهرامفىالرأىصفحةعنبالمسئولصاحبنااتصل
علىصاحبناوكان. ذلكمنتمنعهاألهرام" تقاليد "أنبحجةذلكإمكانيةعدمعناعتذربالموضوع

رأسهماألصدقاء، علىمنومجموعةالسيدجاللصديقهمعسبتكلمساءاألسبوعىاللقاءموعد
عنصاحبنامناألصدقاءاستعلموعندما. األهالىلتحريررئيسًا) عندئذ (كانالذىالباقورىالعالعبد
األولىالصفحةعلىالمقالينشرأناستعدادهالباقورىالعالعبدباألمر، فأبدىأخبرهمتجهمهسر

.كان، وقدباألهالى

بمجلسالتعليملجنةاجتماعالدينبهاءكاملحسيناألربعاء، طلبصباحاألهالىصدوروبمجرد
بالوحدة" بالعبث "وتتهمهصاحبناتهاجمعبيدمكرممنى، ووقفتعجلعلىاللجنة، فاجتمعتالشعب
رسالةعلىالجوهرىمحمودلمحمدمشاركًامشرفًاكانألنهجيدًاصاحبنافهمهموقفوهو! الوطنية

الدراسة،فىجديتهالعدمقيدهابإسقاطوزميلهوقامالثمانينياتمنتصففىللدكتوراهعبيدمكرممنى
منبالتحذيرقرارًااللجنةواتخذت. الوزيرلصاحبنا، ومجاملةضربةلتوجيهمناسبةالقضيةفىفرأت
!.السياسىللصراعأداةالتعليماتخاذ

، كماالطبعاتباقىمناألخبار، وُأسقطبجريدةاألولىبالطبعةالدولةأخباربصفحةاللجنةقرارُنشر
سلطةمنشفويةتعليماتصدرتوغيرها، فقدالقوميةالصحفمنغيرهأوباألهرامذكرلهيردلم

اللومموجهًاالتالىاألسبوعفىالتعليموزير، وردالتعليملجنةقرارموضوعإثارةبمنعالسيادة
عليهفرد. الحقيقةمأخذمسئولغيرشخصكالمالدقة"، وأخذيتحرلمالمؤرخوهو "ألنهلصاحبنا
أنله، وأكدردهمنالتطبيعبقراراتالخاصةالنقطةإلسقاط، والمهمزاعمهفيهفندبمقالصاحبنا

الدراسيةالكتبتأليفإلىيمتداالمتحاناتوضعمناألقباطمنعتعليماتأنتؤكدمعلوماتلديه
.العامالرأىأمامذلكيفسرأنفعليهالوزارةفىيدهمنأعلىيدهناكتكنلمإذاأيضًا، وأنه

نارًاأنذلكالحد، ويؤكدهذاعندبالموضوعبالوقوف" األهالى "علىنبهتقد" سيادية "جهةكانت
يمتدحانالمهجرفىاألقباطقادةمناثنينمنرسالتينتلقىصاحبناأن، وخاصةالدخانوراءكانت
البالمبادئتتعلقالقضيةأنمبينًاالفورعلىصاحبناعليهماالقبطى"، فردزميله "عن، ودفاعهموقفه
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ممن% 90، وأنالشعببمجلسالتعليملجنةفىضدهعبيدمكرممنىموقفلهم، وذكرباألشخاص
.حدثماكلوراءكانمصرعلىالحرص، وأنمسلمينمصريينكانوامؤيدينبهاتصلوا

جديدًا، عندمامأزقًا، ليواجهالسلطانخدموحزبالساداتنظاممعالتعاونورطةمنصاحبنانجا
بهانتحىالتقاه، وعندمالمقابلتهيومًاالكليةعميداستدعاهفقد. الساداتبيتآللخادمًاللعملُدعى
يبدوانهالعميد، فقالالسببعنصاحبنافسأل". تشوفكعاوزةالساداتجيهانالسيدة: "لهوقالجانبًا
عليهلها، ولذلكزكاهبهمتثقمنبعضبدراستها، وأنتتصلتاريخيةمسألةفىاستشارتهتريدأنها

الفرقةطالبعلىالعربيةاللغةفىدرسًافيهتلقىالذىاليوموهو (الثالثاءيوملمقابلتهاالحضور
البأنهالعميدعلىصاحبنارد). العربيةاللغةبقسممعيدةكونهابحكماأللمانيةاللغةقسماألولى
الإليهالمعيديسعىأنيجبمساعدأستاذواألربعاء، وأنهواالثنينالسبتأيامإالالكليةإلىيحضر

مكتبهفىمقابلتهتستطيعاستشارتهإلىبحاجةكانتإذاجيهانالسيدةالمعيد، وأنإلىهويسعىأن
.وانصرفللعميدظهره، وأدارالمعيدينمنغيرهايفعلكماالثالثةاأليامتلكأحدفى

بالموضوععالقةلذلكأناألربعاء، ففهميوماستدعاءهالعميد، وكررالسبتيومبالعميدلقاؤهكان
السكرتاريةعلى، ونبهبحضرتهكانمنصرفحتىالعميداستبقاه. للقاؤه، فذهببشأنهحدثهالذى

،قبلمنقالهمايكررالعميدالجو، راحخالإذا، حتىبالدخولألحدالسماحبعدمالمكتبوساعى
الموضوععنمنهاالثالثاء، واستعلميوملمقابلتهاحضورهبتعذرجيهانالسيدةأبلغأنهإليهمضيفًا
بابنتهايتصلاألمرأنفأتضح") االستعانة"و" االستشارة "بينالفرقالحظ (فيهبهاالستعانةتريدالذى
اليوميحددأنمنهتنتظراألمريكية، وأنهابالجامعةاألوسطالشرقتاريخفىالماجستيرتدرسالتى

الجامعةمنالصطحابهبسيارتهسيحضرالذىالرياسةرجالأحدبرفقةالرئيسبيتفيهيزورموعدًا
منللقاءاستعدادعلىأنهقبلمنلهقالهماالعميد، وكررعليهطرحهماصاحبنا، فرفضهناكإلى
للعميد- أخرىمرة -ظهرهبالكلية، وأدارفيهايتواجدالتىاأليامفىبالقسممكتبهفىاستشارتهيريد

.وانصرف

هناكالعميد، كانتمكتبإلىدخلعشرة، وعندماالحاديةفىالعميداستدعاهالتالىالسبتيوموفى
قالت. معًاوتركهماالمكتبحجرةغادرالسادات"، ثمنهىالسيدة "لهقدمهاالقوامنحيفةسمراءفتاة
بحاجةوأنها" الوفدحزب "عنبحثًاتعداألمريكية، وأنهابالجامعةالماجستيرتدرسأنهاالرئيسابنة
استشارت، وأنهاإليهاللجوءيمكنمنفيهاليساألمريكية، والجامعةمتخصصأستاذاستشارةإلى

أنلهافقال. الموضوعفىاالختصاصصاحبباعتبارهصاحبناإلىباللجوءفأوصوهامعارفهابعض
ينصحها، وانهالسياسىوليساالجتماعىالتاريخفىمتخصصخاطئة، ألنهوصلتهاالتىالمعلومات
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يعددوراح. المجالبهذاالمختصانمعًا، فهماهماأولبيبيونانأورمضانالعظيمعبدإلىباللجوء
.لمساعدتهاالمتخصصينأنسبأنهمتأكدةأنهاقالتبرهة، ثمفسكتت. األستاذينودراساتكتبلها

يعرفالذىمصرفىالوحيدألنه "بوالدهاباالستعانةبهذا، وأوصاهاقيامهإمكانيةعدمعنلهافاعتذر
.وانصرفالعميدحجرةفىوتركها". الوفدحزبحقيقة

خاليةالغرفة، فوجدللقائهالعميد، وذهب، استدعاهلالنصرافيتأهبكان، بينماساعتيننحووبعد
منه)، وترددمفرًاهناكيكنلمالذى (نهىبالسيدةلقائهعلىالعميد، وشكرهمنهإال) العادةغيرعلى(

باإلنجليزية،كتاباتلهالذىالوحيدأنكإلىيعودلكاختيارهااستحياء، أنعلىيقولأنقبلقليًال
.البحثلهايكتبمنإلىحاجةفىوأنها

كرسىعلى، قاعدفينقاعدعارفأنت: "قائًالالعميدفى، وانفجرسمعماهولمنواقفًاصاحبناهب
البابصافعًاالغرفةمنوخرج"!! العبيدسوقفىالكليةأساتذةبتبيع، نخاسوبتشتغل، حسينطه

.خلفه

درجةعلىللحصولالترقياتللجنةأوراقهلتقديميتأهبصاحبنا، وكان1981ربيعفىهذاحدث
إلىإهانتهالعميد، وليسمداهنةإلىيسوقهالشخصية" المصلحة "بمعاييراألمورقياسوكان. األستاذية

مجلسفىاعترضألنهالعامينمنيقربلماترقيتهتأخرتحنفىحسنزميلهأنالحد، وخاصةهذا
بقاعاتتظهرلمأنهاممتاز، رغمبتقديرالليسانسدرجةعلىالساداتجيهانحصولعلىالكلية
هوأحس، فقدحسابهفىيدخللمهذامنشيئًاولكن. الدراسىالعامطوالمعدودةأيامًاإالالدرس
.الرئيسلبنتالبحثيكتبأنالعميدمنهطلبعندمااإلهانةبذروةنفسه

الجامعةخارجأساتذتهاخيرةمنعددبنقلاآلدابكلية، وُنكبت1981سبتمبرالشهور، وجاءومضت
علىواحد، ُعرضبأسبوعالكارثةهذهبعدُيعقدكليةمجلسأولوفى. الشهيرةسبتمبرهجمةفى

التربيةبكليةالمعيدة) للرئيسالصغرىالبنت (الساداتأنورجيهانالسيدةمنمقدمطلبالكليةمجلس
منلقربها "اآلداببكليةاإلنجليزيةاللغةقسمإلىنقلهافيهاإلنجليزية، تطلباللغةقسم- الفيومفرع

للعميدالمساعدين)، وقالاألساتذةعنبالمجلسعضوًاوكان (غضبًاصاحبنافاستشاط". منزلىمكان
،لمشاعرهمبالكلية، واستفزازالتدريسهيئةوأعضاءللمجلسامتهانفيهالموضوعهذاعرضأن

اإلنجليزيةاللغةقسممجلسبأنالعميد، فردمسمىغيرألجلفيهالنظريرجئأنبالمجلسواألحرى
فأصر. أخرىوزروازرةنزرأنيجبمتكررة، والروتينيةحالةأمام، ونحنالطلبعلىوافق

يليهمأوًال، ثمالموافقينأصواتتؤخذالحالةهذهمثلوفىللتصويتالموضوعطرحعلىصاحبنا
!!الطلبعلىاألغلبيةبموافقةصاحبنا، ففوجئالموافقينغير
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هناكأنقويةإشاعةهناكالمختصة، وكانتاللجنةيدىبيناألستاذيةإلىصاحبناترقيةأوراقكانت
كانصاحبناالجامعة، ولكخارجآخرينبإبعادأكتوبرمنالسادساحتفاالتبعدسيصدرآخرقرار
بقىلوللسلطة، وأنهالفساد، والتذللسممهقدالجامعةجوأن، ويرىواالكتئابالحسرةيعانى

.شيئًاالمرةالحقيقةمنذلكيغير، فلنيرقلمأوُرقى، وإذاسيانمنهاُطردأوبالجامعة

-بعدفيما –، واستقالتأعمالهمإلىالُمبعدونالزمالءأكتوبر، وعادمنالسادسفىالساداتاغتيل
الحاكمبوصلةعلىمواقفهاضبطتعيداالنتهازيةالعناصرالكلية، وبدأتمنوابنتهاالساداتجيهان

نفسواختارهديسمبرفىاألستاذيةعلىصاحبناوحصل. نسبيًاصالحًاجوًاهناكالجديد، فأصبح
الموجودينالثالثةاألساتذةأحدثكونهرغمالقسمرئيسوفاةبعد1982أبريلفىللقسمرئيسًاالعميد

.إليهأمورهُتسندأنالقسممصلحةمنأنالرجلفيهارأى، العتباراتبالقسم

الجديدالعميدلطلباستجابمنفرد، عندمالقاءفرصةبصاحبناالعمادة، جمعتهالرجلتركوبعدما
لهمرحبًا، وقدمالمكتبإلىوصولهعنداستقبالهفى، وكانالتاريخبقسممكتبًالسلفهفخصص
هذهوفى. وقتمنفضللهاتوفرإذاالقسمخدمةفىأوًال، ثمخدمتهفىأنهالهوقالالقسمسكرتيرة
، فردالرئيسبنتواقعةعنباالعتذارلهمدينانهلهوقالبصاحبناالجليلاألستاذانفردالمناسبة
الجليلباألستاذعالقتهوظلت. عليهبهاردالتىالطريقةعنيعتذرأنيجبالذىهوبأنهصاحبنا
.الحدودأبعدإلىودية
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الجامعةصورةطالبها، وكانتمنيكونأنلهُقدرأنورديًا، بعدحلمًاصاحبناعندالجامعةكانت
مثلهكان. علميًا، ورعايتهمالطالببتكويناالهتمام: شمسعينآدابفىعرفهاالتىتلكهىعنده

الذىالكريمعبدعزت، وأحمدتالميذهيصادقالذىالقديراألستاذمصطفىالرحيمعبدأحمداألعلى
إالمختلفةأخرىنماذجهناككانتحقًا. لهمالحماية، ويوفراألبناء، ويرعاهممعاملةتالميذهيعامل

بمستوىيرقواأنعلىيحرصون- عندئذ –شمسعينأساتذةكانالقاعدة، فقدعلىخروجًاكانتأنها
.واإلسكندريةالقاهرةجامعتىمعواضحتنافسفى، خريجيهم

بآدابالعلمىالمناخصورةبالجامعة، كانتالتدريسهيئةإلىاالنتماءأحالمصاحبناداعبتوعندما
القاهرة، ومابآدابالتاريخبقسمالتحاقهولكن. بالجامعةوجودهيتوقعالذىالنموذجهىشمسعين

الخاصةجلساتهمفىاألساتذةفاهتمامات. عندهالجامعةصورةتمامًا، هزمغايرمناخمنواجهه
والمنهجية، فلمالعلميةالقضاياأما. السائدةهىالقسمداخل" األعداءمعسكر "أخباربالنميمة، وتناقل

.نادرًاذلك، وكانأنيسمحمدمجلسفىإاليجدها

تآكلالصدد، إلىهذافىالقاهرةجامعةعلى، والتركيزالجامعاتألساتذةالثورةاستوزارأدىكذلك
الخاصالقانونفرضهلماللسلطة، وقبولهمالتدريسهيئةأعضاءتملقالجامعة، نتيجةاستقالل

مديرربيعطه، فكاناألمنأجهزةلسلطانالجامعة، وأخضعتالحرياتقيدتضوابطمنبالجامعات
، وتسابقنفسهالوزيرسلطاتيفوقالجامعاتعلىنفوذًايمارسالعالىالتعليمبوزارةاألمنإدارة

اإلعارةفرصةتبديد، ويملكذاكسفربالسفر، وتعطيللهذاالسماحيملكالذى، فهولتملقهالمنافقون
.اآلدابكلياتإحدىمنالدكتوراهدرجةعلىالرجلحصلعندماذروتهالتملقوبلغ. يشاءلمن

.الجامعاتأمنومديرى، بلالعالىالتعليمأمنمدير" دكترة "نموذجوتكرر

الجامعةاستقاللعلىالحريصونيستطعفلم. أنفسهمعليهمهانت، عندماالنظامعلىاألساتذةهان
بآدابمحسوسًايكنلمالمناخهذاكانوإذا. للجامعةيجرىماعلىاحتجاجيةحركاتتنظيموتقاليدها

إليهاانتقلتما، فسرعانالتلوثهذامنسلمتشمسعينجامعةأنهذامعنى، فليسشمسعين
المجالغيرفىالتنافسحمىتظهرالحينذلكمنذوبدأت. االشتراكىاالتحادتشكيلبعدالعدوى
)الزمالءعنالتقاريركتابة (األمنأجهزةمعللتعاون، والتطوعالسياسىالتنظيمقياداتفتملق. العلمى
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بالسفاراتالثقافىالمستشارمناصب: المكافآتعلىللحصولاالنتهازيونسلكهاالتىالطريقكانت
"الوزير "منصبلتولى" الدورحلول "الدولية، وانتظارالهيئات، ومناصببالخارجالمصرية

بعدالوزارى، وتعليقاتهمالتعديلأيامبالكليةالتواجدعلىبعينهمأساتذةحرصصاحبناينسىولن
الطرفلدىيكونقدمااستشفافأحاديثهمفىيحاولونتعديلكلعندالجديدة، فهمالوزارةتشكيل
مساعدأستاذأسرأنيومًاثوحد. االطمئنانعالماتعليهبدتإذا، وخاصةمعلوماتمناآلخر
عبدالرئيسمعطويلبلقاءحظى، أنهتالميذهمنعليادراساتلطالبالقاهرةبآدابالتاريخبقسم

بأنهالرئيسأقنعهحتىيتمنعظل، وأنهالعالىالتعليموزارةتوليتهعلىالرئيسفيهالناصر، أصر
سمعبماإليهأسر، فقداليومأخبارمحررىألحدقريبًاالطالبذلككان، ولماالمنصبلتولىاألنسب

إلىالحضورصاحبناوتعمد. بارزمكانفىالخبربنشرالدقة، وسارعالصحفىيتحر، فلمأستاذهمن
أنهبالتأكيدعليهايرد، وهوتملقبوصالتوحظى، الفاتحيناستقبالالخبر، فقوبلنشريومالكلية

.كلهاللقصةأساسًاهناكيكنمرشحًا، ولمالرجليكنولم. ُنشربمامثلهمفوجئ

وزيرًاحجازىالعزيزعبدفيهجاءالذىالوزارىالتشكيلبعدالقسمإلىصاحبناذهبأنيومًاحدث
ألنغضبهمعنيعبرون، وهمالسياسىبالتنظيممواقعيحتلونالذيناألساتذةمنتجمعًاللمالية، فوجد

عهدًامنهمأحدثأنه، كمااالشتراكىباالتحادلهعالقةال" رجعىليبرالى "الوزارةنالالذىالرجل
العزيزعبدتجاوز"، بأن "منحدثمالمبرراتتعدادهفىأحدهموأضاف. الدكتوراهعلىبالحصول
)المتحدث (، وأنهالدكتوراهعلىللحصولمبعوثًالندنإلىوصلعندماشيئًايعرفالكانحجازى

فىضعيفًاكان، وأنهبمساعدتهإالالتصرفيحسنال، فكانالدكتوراهعلىالحصولوشكعلىكان
، فكيفلهالرسالةلكتابةالمصرىالثقافىبالمكتبإنجليزىبموظفاإلنجليزية، فاستعاناللغة

تهنئةبرقيةمنهمكلبكتابةانتهتالجلسةأنالبالد؟!. والعجيبماليةيديرأنمثلهكانمنيستطيع
!إلرسالهاالتلغرافمكتبإلىالقسمساعىوأرسلوا" الغاليةبالثقة "للوزير

أحدوقفبالكلية، عندمااالشتراكىاالتحادلوحدةاالنتخابيةالحملةأثناءحدثماصاحبناوشهد
خطبةفىبرنامجهالعميد، يعرضمكتبإلىالمؤدىالرئيسىالسلمعلىاألساتذةمنالمرشحين

خطابهوأنهى) التدريسهيئةألعضاءالماديةاألوضاعبتحسينالمطالبةعلىفيهاركز (عصماء
رئيسًاكان) أمين (أخيههويدى، ألنيحيىالكليةلعميدأصواتهمإعطاءمن" الزمالء "بتحذير

أنا) فالن (دكتوريا "جهورىبصوتقائًالالسلمعلىالمطلةالشرفةمنالعميدعليهورد. للمخابرات
عنتقاريربيكتباللىميندىللناسأقولتحب، لكنالمخابراترئيسأخىيكونأنالشرفلى

.األنظارعنشفة، واختفىببنتصاحبناينبس؟!". ولماألمنأجهزةمنوغيرهاللمخابراتزمايله
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بالجامعاتالقبولقواعد، فُعدلتالساداتعصرفىمداهللسلطةالتدريسهيئةأعضاءتملقوبلغ
المستوىحيثمن (اإلعداديةتعادلالتىالبريطانيةالعامالتعليمشهادةوهىGCEاللحملةلتسمح
األساتذة، وكالوجهتهناآلداببالجامعة، فكانتااللتحاقوبناتهاالرئيسلزوجةيتسنىحتى) العام

تاريخفىمحزنًا، فصًالالرئيسزوجةبهاتقدمتالتىالماجستيررسالةوكانت. لهنالدرجات
أخرى، فقدمرةإذاعتهاالمصرى، وُأعيدتبالتليفزيونكاملةالمناقشةُأذيعت. المصريةالجامعات
الرسالةأن) نظمهمنمدحقصيدةألقىأنبعد (اللجنةأعضاءأحدلسانعلىوجاء. الرئيسحضرها
الناحية،هذهفىقصورهالقانونعلىالماجستير، ونعىوليسالدكتوراهدرجةجدارةعنتستحق

أشكالمنشكلبأنهالمنافقاألستاذقالهما، وتفسرالموقفتتداركأنالقلماوىسهيرواضطرت
.بالرسالةاإلعجابعنالتعبير

اللغةمادةتدرسالعربية، وكانتاللغةبقسممعيدةُعينتقدبامتيازتخرجهابعدالساداتجيهانكانت
وكانت (التدريسهيئةعضواتإحدىوتخصصتاأللمانيةاللغةبقسماألولىالفرقةلطلبةالعربية
لهاالقهوةالكلية، وإعدادإلىحضورهاعنداستقبالهافىاأللمانيةاللغةقسممن) مساعدأستاذبدرجة

مصربسفارةالثقافىالمستشارمنصببتولى" الوطنيةالمهمة "هذهعلىذلكبعدبنفسها، وكوفئت
يطلباألولى"، فهذاالسيدة "المعيدةإلىااللتماساتتقديمفىالتدريسهيئةأعضاءوتسابق. بألمانيا
بعضوتولى. طلباتمنذلكغير، إلىولديهمنلكل" شقة "يطلبهامة، وذاكوظيفةفىابنتهتعيين
المستشاربمناصبكوفئمنمنهم، وكوفئالرئيسمنزلفىلهاالتدريسالعربيةاللغةقسمأساتذة
الذىالكليةعميدمكافأةبلغتهمايبلغالذلكولكن. السلطةحزبفىالرئيسية، والمراكزالثقافى
الجامعةرئيسالشورى، وكوفئلمجلسرئيسأولكانالجامعة، ثمرئيسنائبمنصبإلىصعد

.الشعبمجلسرئاسةبتوليه

فىالمتبعاإلجراءمساعدًا، وكانمدرسًاُعينتالماجستيرعلىالساداتجيهانحصلتوعندما
الكلية، ثمومجلسالقسمبمجلسالعلميةالدرجةاعتمادهوالجامعاتلقانونتطبيقًاالمصريةالجامعات

اعتمادكلها، فأصبحالجامعةفىاإلجراءتغييرتمشهر)، ولكنبعد (التاليةبالجلسةالتعيينقراراتخاذ
الجلسة،بنفساألخيرالبندفىالتعيينيتم، ثمالمجلسأعمالجدولمناألولالبندفىيتمالدرجة

المساعدينالمدرسينتعيينفىاليومحتىالمتبعاإلجراءهىاإلجرائيةالبدعةتلكوأصبحت
.والمدرسين

رئيسالعميد، أقرهاجانبمنبمبادرةجاءأنهالظن، فأغلبذلكتطلبلمالساداتجيهانولعل
ورئيسالعميد (الرجلينتنكيلمنحنفىحسنالجليلالعالملقيهمماذلكعلىأدلوال. الجامعة
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،الليسانسفى" ممتاز "درجةعلىالساداتجيهانحصولعلىاعتراضهلمجردبه) الجامعة
العلميةاللجنةتقريرأنرغم (الرجلترقية، فتأخرتالدرجاتلهاكالوامنذممفسادعلىواحتجاجه

المجلسينمقاعدعلىليتربعاالجامعةورئيسالكليةعميدرحلحتى) جدارةعنبترقيتهأوصى
الشرفاءبعضأفهمهالجامعة، بعدمامجلسعلىالتقريربعرضبدرانإبراهيمالدكتورفقام. النيابيين

يخشىمنصفًا، الجليًالعالمًاكان، فقدوسلفهالرجلهذابينوشتان. الموقفحقيقةالجامعةأساتذةمن
.الئملومةالحقفى

فعالةأداة) بعدفيماوُألغىالجامعاتتنظيمقانونعليهنصالذى (العميدانتخاببمبدأاألخذيكنولم
أنعلىالنصإلىذلكيرجع. العلميةرئاستهماختياربحقالتدريسهيئةأعضاءولتمتعلإلصالح

يتقدم، بحيثالترشيحمبدأعلىُينصولم. عميدًاُيعينمناألولالثالثةبينمنالجامعةرئيسيختار
التدريسهيئةألعضاءفرصةهناك، فتكونالمعنىبهذابطلبللعمادةنفسهترشيحفىيرغبمن

أنيمكن، وماالشخصىتاريخهمحسبالمرشحينبينوالمفاضلةمرشحكلبرنامجعلىلالطالع
وكشفبالكلماتالمرشحينتراشقإلىسيؤدىالترشيحأنذلكتبريرفىوقيل. للكليةمنهمكليؤديه

.ضعيفًااالختيارعليهيقعمنموقفيجعلالكلية، مماتدريسهيئةأعضاءأماممنهمكلعورات
اختيارفىالكليةمجلسأعضاءغيرمنفقطواألساتذةالكليةمجلسأعضاءيشتركأنعلىواقتصر

صوتال) المساعدينواألساتذةالمدرسين (التدريسهيئةأعضاءمنالعريضةالقاعدةأنأى. العميد
.االنتخابذلكفىلهم

فردًا،فردًااألصواتأصحابمنالمحدودةالدائرةبهذهيتصلالمنصبفىيرغبمنكانولكن
خصومةعلىالصوتصاحبألن (الوكيللمنصبيختاروهممنبينمنفالنًايستبعدبأنهذاويعد

.الوكيلينأحدليصبح) للمنصبيزكيهمنأوالصوتصاحبيكونقد (بعينهشخصًايعدمعه)، أو
.األصواتعلىالحصولمنللتأكدالمصحفعلىالَقسم، وطلبالبيوتزيارةحدإلىاألمرووصل

التصويتحقلهمنكانفقد. بعيدأوقريبمنبالديموقراطيةلهاعالقةالالمعاييربكلمهزلةوهى
ُتحصر، ثمأقدميتهمحسبالكليةأساتذةأسماءتضمالتىالقائمةبينمنأسماءثالثةيختارأن

،أصواتمنعليهحصلماعددمنهاكلأمامُيبَينأسماءثالثةالنهايةفىهناك، ليكوناألصوات
منهمواحدًاليختارالجامعةلرئيسُترسلثم) ثالث- ثانى- أول (تنازليًاترتيبًاالفائزينأسماءوُترتب

.اختيارهعلىاألمنيعترضالمنيختار) عادة (، وهوبتعيينهالقرارويصدر

العميدعامة، ومنصبالجامعيةاإلداريةللمناصبالترشيحفىالعلياالكلمةاألمنألجهزةكانتفقد
اتحادانتخابات" طبخ"، والطالبمعالتعاملأسلوبتحديدفىالعميدمنصبألهميةخاصة، نظرًا
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رؤساءاختياروقعلذلك. األولىبالدرجة" أمن "قضيةدائمًاكانتالتىالكليةمستوىعلىالطالب
علىتزيدالأصواتعلىوحصلالثالثالترتيبفىجاءمن- علىالحاالتبعضفى -الجامعات

تقديمحسنعلىالمنصبإلىالمتطلعينحرصعنناهيك. الناخبينأصواتمجموعمن% 10
إلىالصعودبدايةالعميدمنصبكانولما). مؤيديهممنباألمنصلةلهممنخاللمن (لألمنأنفسهم

عليهيعترضالمنإالينالهاالمناصبوهى) والرئيسالرئيسنائب (بالجامعةالقيادةمناصب
فىاألداءبحسن، تبدأاألمنأجهزةمع" حميمة "عالقةيبنونالمنتخبينالعمداءمعظمكان، فقداألمن
منبعينهمطالبلمنعالخصوصبهذااألمنلطلباتالطلبة، واالستجابةاتحادانتخابات" طبخ "عملية

التحقيقإلى) إبعادهماألمنيطلبالذين (الطالب، فُيحيلالهمامالعميدقدراتتتجلىوهنا. الترشيح
موعدانتهاءإلىالتحقيق، ويمتدالتهمتلكأبرزهى" الدراسةبنظاماإلخالل "تهمةتهمة، ولكنبأى

ينتهىأنبعدتافهةعقوباتالطالبعلىتوقع، ثماالنتخاباتبعدماإلىاستمرلو، وحبذاالترشيح
.أجلهمنللتحقيقحولواالذينالغرض

باإلعالنالتدريسهيئةأعضاءإلىاألمنية، فيوحىلألجهزةالمخلصالخادم" العقر "العميدأما
، فهناكبذلكالقيامعنأحدهمامتنع، فإذااالنتخاباتيوممحاضراتهناكتكونلنأنهلطالبهم
وجودعدمالنتيجةوتكون. الشخصيةمصالحهملتسهيلعنهمالعميدرضايتمنونزمالئهمنعشرات

اتحادأعضاءيعينأنالهمامللعميدالقانونىالحقيعطى، ممااالنتخابيومالناخبينمناألدنىالحد
.دائمًاجاهزةاألمنوقائمة. الطلبة

يغامربذلك، فإنهاألمنرجاللهيقدمهاالتى" الملزمةالنصائح "إلىاالستماعالعميدرفضفإذا
نصبعميدكليضعهالذىالجامعةرئيسنائبلمنصبترشيحهيتوقعالأناإلدارى، فعليهبمستقبله

لمإذا (الجامعةرئيسمناستجابةتلقىلن- عهدهفى –الكليةمطالبأنكما. لعملهأدائهأثناءعينيه
الماليةالمسائلفىالكليةلطلباتالجامعةرئيسيستجيبفال). بدرانإبراهيمشاكلةعلىيكن

.الجامعةمجلسمنأوالجامعةرئيسمناالعتمادفىالكليةمجلسقراراتواإلدارية، وتتعثر

رئاسةأى" الكبيرالكرسى "علىالتربععينيهنصبالجامعة، وضعلرئيسنائبًاالعميدأصبحفإذا
.اختصاصهمجالفىخاصةأوعامة" خدمات "بتقديماألمنألجهزة" والءه "إبرازمنالجامعة، فيزيد

خارجآخرنوعمنتحركاتتتطلبالتىالوزارة، أى" العالىالكرسى "هواألكبراألملولكن
منبعضاقتراحالرئيسمنقربهلهيتيحمنالحكومة، ومعحزبرجالمنالمتنفذينالجامعة، مع

.الوزارةلمناصبُيختارون
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وزيريتقدمالذينالثالثةالمرشحينألحداألمنأجهزةتزكيةخاللمنفيتمالجامعةرئيساختيارأما
،المرشحينبيناسمهيردلمشخصبتعيينالقراريأتىوأحيانًا. الرئيسإلىبأسمائهمالعالىالتعليم

علىالجميعأحرصالجامعةرئيسكانلذلك. القاهرةلجامعةرئيسًاشهابمفيدتعيينعندحدثكما
أحدهموتجاوز". شخصيًا "طلبًاضباطهاكبارمنألحديرفض، والاألمنأجهزةخدمةفىالتفانى
منصبًايتولىمنبقاءاتباعها، وهىجرىالتىالقانونيةالقاعدةتطبيقبعدملألمنالوالءإبداءحدود
بلوغهحالةفى) يوليوآخر (الدراسىالعامنهايةحتىمنصبهأعمالممارسةفىاألساتذةمنإداريًا

فورالقديمللعميدبديًالللتجارةعميدبتعيينالقاهرةجامعةرئيسفقام. التاريخهذاقبلالستينسن
بالعملالجامعةرئيسلهأبلغهالذىاألمنطلبرفضألنه) الدراسىالعاممنتصففى (الستينبلوغه
إلىالجامعةرئيسنبههولما. الطالباتحادالنتخاباتالترشيحمنالطالبمنمجموعةاستبعادعلى
أوًال –جامعىأستاذ "بأنهالرجلعليهالحكومة"، ردأوامر "يطيعأنعليهوأن" حكومىموظف "أنه

".طالبهمعالتعاملفىالمستوىهذاإلىيتردىبأنلهيسمحالضميرهوأن- وأخيرًا

قسمأساتذةأحداسمرفعمنصبهلتوليهاألولاليومفىاآلدابعميدمنطلبالجامعةرئيسنفس
ذلكتعيينقراركان، ولماالليسانسبمرحلةالتدريسجدولمن) للقسمسابقًارئيسًاوكان (التاريخ
رئيسطلبعلىصاحبنااطلعوعندما. خيرًاوعدهفقدقراراتمنالجديدالرئيساتخذهماأولالعميد

،القانونىغيرالعملهذافىالتورطمنالعميدحذر) العلياللدراساتوكيًالصاحبناوكان (الجامعة
ارتكابهحالةفىالتحقيقسلطةقرارعلىبناءإالالعملعنتدريسهيئةعضووقفيجوزالألنه

جداولمناسمهرفعالمطلوباألستاذكانولما. بالقانونعليهاالمنصوصتلكمنجسيمةمخالفة
جانبمنللمتاعبنفسهالعميديعرضذلكمبرر، فإندونالعملعنللوقفبذلكيتعرضالدراسة
يتحملشخصيًا، ألنهمقاضاتهفىالحقالمعنىلألستاذيعطىأنهبالكلية، كماالتدريسهيئةأعضاء

بهذاالجامعةرئيسمنمكتوبرسمىقرارهناكيكونأندونالعملمنزميلهمنعوزروحده
.الصدد

يصحباهان) الطالبشئونوكيل (وزميلهصاحبناعلىاقترح، ثمبيصحيصفىالجديدالعميدوقع
، فطلببالمهنئينغاصًاكانالذىالمكتبإلىثالثتهموذهب. معهاألمروتسويةالجامعةرئيسلمقابلة

عنصاحبنا، سألهالرجلاستجاب، وعندماهامألمرجانبًابهمينتحىأنالجامعةرئيسمنصاحبنا
فقال" المصريةللدولةقلقعاملده: "الجامعةرئيس، فأجابالتدريسمنإياهاألستاذمنعطلبأسباب

عارفانتماطب "الرئيس؟". فردالمخابراتفىمسئولبناتأوأبناءأحدعندهرسبهل: "صاحبنا
كرسىعلىاآلنتجلسسيادتك: "للرئيسصاحبناقال" يدرسشمايعنىيدرسشماقلتأنا.. أهو

تصرفعلىتقدمأنيجبباستقاللها، والالمساسرفضالذىالجامعةالسيد، مديرلطفىأحمد
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تدريسهيئةعضووقففىالقانونحكملهللقانون"، فشرحالمخالفةوجهما: "فقال". للقانونمخالف
،موقفهأيدالحقوق)، فإذالكليةعميدًاوكان (للجامعةالقانونىالمستشارباستشارةونصحه. العملعن
رئيسالثالثة، واتصلوانصرف. بموجبهللعملالكليةلعميديوجهمكتوبًاقرارًايصدرأنفعليه

، وأنالجدولمناألستاذاسملرفعداعىوجودبعدم، ليعلمهالتالىاليومصباحفىبالعميدالجامعة
فىالجامعاترؤساءبعضتفانىمدىعلىالداللةبالغةالواقعةوهذه. عليههوكماالحاليبقى

.األمنضباطكبارنزواتإرضاء

شهور، منعدةبعدصاحبنااكتشفه، ماالجامعاترؤساءاختيارمعاييراختاللعلىدليلأبرزولعل
هومنيعرفيكنالسيد، لملطفىأحمدكرسىعلىيجلسبأنهذّكرهالذىالجامعةرئيسنفسأن

!اسمهتحملالجامعةمجلساجتماعاتقاعةكانتالذىالسيدلطفىأحمد

التسعينبالعيدضخمةالحتفاليةلإلعدادالجامعةرئيسشكلهاموسعةبلجنةعضوًاصاحبناكانفقد
، وبعضالكلياتوكالءوبعضالجامعةرئيسونوابالكلياتعمداءمعظمالقاهرة، ضمتلجامعة
رئيسبرئاسةأسبوعينكلمرةتنعقداللجنةوكانت. باالحتفاليةعالقةلتخصصاتهمالذيناألساتذة
حملة "المناسبةمنيجعلأنعلىحريصًاالجامعةرئيسكان، فقدكاملدراسىعاملمدةالجامعة
كاناالجتماعاتتلكأحدوفى). الوزارة" (الكبيرالكرسى "إلىتطلعًالنفسهفيهايروج" عامةعالقات
منهماألحياءتكريمليتمالسابقينالجامعةرؤساءعنبإعدادهاُكلفقائمةاللجنةعلىيعرضصاحبنا

أعضاءمنعضوكلبيدالقائمةمننسخةهناكوكانت. منهمرحلوامنذكرىوتكريمالمناسبةبهذه
أسماؤهمسبقت، وقدبعدهالجامعةرئاسةتولوامنأسماءتليه" السيدلطفىأحمد "اسميتصدرهااللجنة

وجدنالقد: "ويقوليستوقفهالجامعةبرئيسصاحبناد.)"، ففوجئ.أ (دكتورأستاذ "علىالدالالمختصر
أقالمهميشرعونبالكلفإذا". السيدلطفىأحمداسمأمام. د.أضعوافضلكممن... بكلفالنغلطة

السيد،لطفىأحمديجهلالجامعةرئيسيكون، فقدباالنزعاجصاحبناأصاباإلضافة، مماويضعون
؟النفاقأنهاألساتذة، أممن، واألعضاءالرئيسونوابوالوكالءالعمداءبينالجهلشاعفهل

درجةعلىيحصل، ولمالدكتوراهيحمللمالسيدلطفى، أحمدريسيا: "بقولهصاحبناواعترض
المصريين"، فضحكمنمتعاقبةألجيالأستاذًا، وكانالدكتوراهحملواممنأعلمكاناألستاذية، فقد

ماألنجامعةمديرعملوهيعنى: "لصاحبناالكالمموجهًاالجميع)، وقاللضحكهوضحك (الرئيس
.تعليقوال" !!! غيرهعندهمكانش

للنظامبوالئهامعروفةمنتقاةعناصراختيار، وهىتدومأنلهاُقدرسنةالساداتعهدمنذالنظاماستن
،الجامعاتإلىالوزاراتإلىالعامالقطاعمنمؤسسةكلرئاسةلتتولىأركانهأحدعلىمحسوبةأو
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يديرهامؤسسةأمريتولىمنكلاالختيار، وتركفىاألساسىالمحددهوالوالءمعيارواعتبار
الهيبةتلكالرقابيةلألجهزةيعدلمبل. رقيبأوحسيبدونيشاءمابهاالخاصة، يفعل" عزبته "وكأنها

إليها، أويستندالتىالشخصية، وقوةالمسئولأقدامبرسوخ، فالعبرةالساداتعهدقبللهاكانتالتى
ممنأحدأفلتفإذاالحاالتمعظمفىالجامعاترؤساءاختيارعلىذلكوانعكس. محاسيبهامنُيعد

لضغوطاعتباردونالجامعةشأنإلصالحجهده، وأوقفالمواصفاتتلكمنلجامعةرئيسًاُاختير
محمودمحمدمعحدث، كمامنصبهمنلإلزاحةعرضة، كانالنظامومحاسيباألمنأجهزة

بالكلية، وعندمااألكاديمىاألداءهيكلةوإعادةإصالحعهداآلدابلكليةعمادتهكانتالذىالجوهرى
استكمالمهمة- بأمانة –عاتقهعلى، حملالفيومفرعلشئونالقاهرةجامعةرئيسنائبأصبح

لبناءُيحتذىنموذجًا، قدمحلوانلجامعةرئيسًاأصبح، وعندمااألكاديمىهيكلهووضعالفرعمنشئات
العناصربأكثرالتدريسهيئة، ويدعماألكاديمىهيكلهامتناثرة، ويضعومعاهدكلياتبينمنجامعة

العامةوالمصلحةالقاعدةهوفيهالفسادأصبحزمنفىالشروطبأنسبالجامعةمنشئاتكفاءة، ويكمل
،الذئابفتناهشتهالعزب"،  "أصحابجوقةوسط" نشازًا "كانالجوهرىأداءولكن. االستثناءهى

.الفسادُصناعونزواتمصالحإرضاءعنلعجزهمنصبهعنوُأزيح

عهدمعبدأالذىالجامعىالفسادمظاهرابرزوحدهالجامعيةالقياداتاختيارأسلوبيكنولم
العشرينالقرنمناألخيرينالعقدينفىُأبتدعت، فقدواستوحشواستشرىبعده،وترعرعالسادات
.الممتحنينالخاصة، ولجان، والصناديقالدراسىالكتابدعم: هىللفسادآليات

إلغاءفىطويًالشوطًاقطعقدالنظامأنوحيويًا، وخاصةإيجابيًاأمرًايبدوالجامعىالكتابودعم
من-ُيعدالجامعىالكتابدعمعلى، فاإلبقاءالشعبمناألعظمالسواديستهلكهاالتىالسلععلىالدعم
األمريكية، وهىالمعونةهيئةتقدمهالجامعىالكتابدعمتمويلأنغير. إيجابيًااستثناًء- الناحيةهذه
لمصلحةالطالببيناألمور، تهدئةحدينذوسالحًاالفكرة، تتخذهاصاحبة- األقوالأرجحعلى–

ناحيةمن –للنظامالمتاعب، وإثارةاألمانصمامبمثابة- النحوهذاعلى -الكتابدعم، فيكونالنظام
.السياسىللضغطكسالحفجأةالجامعىالكتابدعمتمويلعنالتوقفحالةفى- أخرى

ما، ولكنلمستحقيهالدعموصلإذا، وخاصةاإليجابىجانبهلهالجامعىالكتابدعم، مبدأكٍلعلى
يخدمبمااختيارهاعالية، يتمتخفيضبنسبةللطالبُتعطىالكتبمنمحددعددتحديدهوفعًاليحدث

هذا. المادىعائدهاقصير، وتحصيلزمنفىكتبهمتوزيعلضمانقسمكلفىبعينهمأساتذةمصالح
وأسلوبالمحتوىحيثمن) معظمهافى (الجامعيةالكتبإليهاوصلتالتىالمترديةالحالةعنفضًال

طالبحسابعلىللتكسبسبًال، واتخاذهاالتخصصفىالجديدمواكبةعنالمعالجة، والتخلف
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بسببفيهنفعالكتابلشراءمضطرًانفسهالطالبويجد. االقتصاديةاألزمةوذويهمطحنتهم
بل. والمذكراتالكتبتصريفلضمانالتدريسهيئةأعضاءمعظميتبعهاالتىالدنيئةاألساليب

قبيلللبيعيطرحوإجاباتها، ثمالنموذجيةاألسئلةبعضيضملهاملحقًاالمذكرة، ثميبيعبعضهمأصبح
انحطاطذلكعلىوترتب. للمادةملخصًاعرضًا- ذاتهاحدفى –تعدالتىللمذكرةملخصًااالمتحان
أخرى، حينناحيةمنوالطالباألستاذبينالعالقةناحية، وخللمنبالجامعةالدراسىالمستوى
.عقولهمفىيكونقدماأمريعنيه، والتالميذهجيوبفىماإلىيتطلعشخصإلىاألستاذيتحول

،التأليفمستوىتحسينفىالجامعىالكتابدعمالمعيار، الستخدمهىالعامةالمصلحةكانتولو
أنمحددة، علىمكافأةالدراسية، مقابلالمقرراتفىمعتمدةلمراجعالجماعىالتأليفعلىوالتشجيع

تزويديتمأنيمكنكما. معتدلةبأسعاروبيعهاالكتبتلكنشر) المطبعة (بالجامعةالنشرقسميتولى
.الكتباقتناءعلىالقادرينغيرليستعيرهامنهاكافيةبنسخالكليةمكتبة

، ولكنهاالشكلحيثمنالجامعىالكتابدعمعنأهميةتقلال" الخاصةالصناديق "الثانيةوالبدعة
المجلسللدستور، اخترعوفقًامراحلهبجميعمجانيًاالتعليمكانفلما. المضمونحيثمنفسادًاأكثر

كليدفعهاإضافيةمبالغمنتمويلهيتم" خاصصندوق "كليةبكليكونأنمبدأللجامعاتاألعلى
تصلقدالتىاإلضافيةالمبالغلتحديدالعنانوُأطلق. القانونبحكمالمحددةالرسومجانبإلىطالب

حصوليضمنبشكلالمبالغهذهووزعت. القيدرسومقيمةمنضعفا50- 30بينيتراوحماإلى
ماليينعشرةمنيقربماإلىيصلالذىبالباقىالكليةوتحتفظالربعحوالىعلىالجامعةإدارة
توفيرأىالتعليمية، الخدماتعلىُتصرفأنالمفروضالكبيرة، مناألعدادذاتالكلياتفىجنيها

منهايتم، كمامستلزماتمنذلكغيرإلىمعمليةوأدواتوأجهزةتعليميةوسائلمنالكليةتحتاجهما
العامةالخزينةمواردمنُتعدالخاصة، الالصناديقتمولالتىالمبالغهذهكانتولما. الطالبرعاية
لهاتخضعالتىالماليةللرقابةتخضعالفهىرسومًا"،  "باعتبارهابقانونُتفرضلمألنهاللدولة

أمواًالباعتبارهاالجامعةأوبالكلياتالخاصةالميزانيةفىُتدرجالحكومية، والالجهاتحسابات
الصرفأنللمحاسبات"، كماالمركزىالجهاز "يراقبهاأويراجعهاالولذلك". عامة "وليست" خاصة"

.الجامعةمستوىعلىالجامعةورئيس) الكليةمستوىعلى (العميدسلطةمنمنها

فىبحثيةمشروعات، وتمويلالعلمىالبحثلدعمالطائلةاألموالهذهُتستخدمأنالممكنمنكان
كانكذلك. منهاموجودًاليسماالعلمية، وإنشاءاألجهزةبأحدثالمعاملدعم، أوالتخصصاتمختلف

فى –ُتستخدماألموالهذهأنغير. للطالبوالرياضىالثقافىالنشاطدعمفىاستخدامهاالممكنمن
يمنحالجامعاترؤساءمنالكثيرأنسرًافيها، وليسالتصرفحقلهممنمصالحلخدمة- الغالب
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تحتشهريةمبالغلهمُتقدمالذيناألساتذةمنالمحاسيبلبعضالصناديقتلكمنشهريةمكافآت
بعض، وينالالمكافآتتلكأرقامتحديدفىالمطلقالحقالجامعةمستشار"، ولرئيسمكافأة "ُمسمى

صفحاتعلىالجامعةرئيسصورة" تلميع "لزومالمسمياتمختلفتحتنصيبًامنهاالصحفيين
للشخصياتالمناسباتبعضفىالجامعةرئيسيقدمهاالتىالعبثيةالهدايامنهاُتمول،  كماصحفهم

إيرادوكأنهاالخاصةالصناديقمعيتعاملالجامعاترؤساءمنمعها، والكثيرالجسوريبنىالتى
.شاءكيفيبعثره" العزبة"

وتزويدالسمعيةبالوسائلوتجهيزهاالمبانىوترميمتجديدفىاألموالهذهالعمداءبعضاستخدمحقًا
مؤتمرهيعقد" الديموقراطىالوطنىالحزب "كانأنأيامتمذلك، ولكنالتكييفبأجهزةالمدرجات

لسكنىالجامعيةالمدينة، وُتعدأسبوعلمدةبالجامعةالدراسةإيقافالجامعة، فيتمبحرمالسنوى
أنفسهمالطالبحساب، علىالطالبمنهاُحرمالتىالراحة، بوسائلوتزويدهاتجديدهااألعضاء، فيتم

أثاثًابهفاستبدلوامكاتبهمأثاثتجديدإلىالعمداءبعضواتجه. الخاصةالصناديقأموالمن
بابًاُتعدوالتى، رقيبوالعليهاحسيبالالتىاألموالهذهتبديدمظاهرمنذلكغيرمستوردًا"، إلى"

.واإلفسادللفسادواسعًا

القرنمنالتسعينياتأوائلفىبهاالعملتقررآليةوهى" الممتحنينلجان "فهىالثالثة، اآلفةأما
فى، للنظرالطالبلشئونالكليةوكيلرئاسةأوبرئاستهلجنةتشكيلحقللعميد، تعطىالعشرين

إلىالدرجاتمنمحددرقمإضافةاللجنةفتقررن%50عنفيهاالنجاحمستوىيقلالتىالمادةنتيجة
%50إلىيصلماإلىالنجاحنسبةرفعيكفلالمادة، بماتلكفىطالبكلعليهاحصلالتىالدرجة

.قليًاليتجاوزهاأو

أبناءلخدمةُوضعت" البدعة "هذهأنالجامعة، يبدوتلكفىالسائدالفسادلمناخاالعتبارفىوأخذًا
كانصاحبناعاصرهاالتىالسنواتفىتطبيقهاالمواد، ألنبعضفىتعثرواالذينالحظوةأهلبعض
هذهتبريرفىوقيل. األمنضباطكبارالكبار، أوالمسئوليناألساتذة، أوبعضأبناءخدمةمنهالهدف

، ويوجدالمتخلفينبالطالبالكليةاكتظاظإلىيؤدىالموادتلكمثلفىالطالبرسوبأنالجريمة
.االمتحانبلجانلهمأماكنتدبيرفىصعوبة

وراءمنالمكانة، فتتمذوىمنكانإذاالمادةأستاذإلىالرجوعدونالغالبفىالعمليةهذهوتتم
يغضبالحتىبنفسهالتعديلبإجراءقامعليهمالضغطيسهلممنالمادةصاحبكانإذا، أماظهره

،للطلباالستجابةعنيتأخرالعادةينتظرها، وهوترقيةأوإعارةطريقفىالعقباتالعميد، فيضع
".الممتحنينلجنة "طريقعنالنتيجةيعدلأنالعميدحقمنكانطالما
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، ولكنهاالنجاحعلىفقطالراسبتساعدفالالطالبلجميعتضافالدرجاتاألمر، أنفىماأخطر
التعديلهذاجدًا"، فيؤثرجيد "منبدًال" ممتاز "أوجيدمنبدًال" جدًاجيد "ليصبحالناجحتقديرترفع
، ويفسربعينهمطالبلصالحعادةيتمماوهو. معيدوظيفةفىالتعيينفىمعينخريجفرصعلى

.خاصةوالمعيدينعامةللخريجينالمتدنىالمستوى

تنظيمقانونفىعليهاالمنصوصاألخرىللجامعاتاإلعارةشروطتعديلليتناولالفسادوامتد
الحالىالقانون، فجاءأقصىكحدسنواتثالثلمدةاإلعارةيجيزعليهالسابقالقانونكان. الجامعات

فىالحقالتدريسهيئةسنوات)، ولعضوأربعأى (واحدةمرةللتجديدقابلةعامينلمدةليجعلها
.الخدمةمدةخاللسنواتعشرسنواتهامجموعتبلغلمدداإلعارة

مدللسعودية، وطلبتمعارةالقاهرةجامعةكلياتبإحدىاألستاذيةدرجةتشغلسيدةكانتأنوحدث
حمدىحسنحصلالوزراء، فقدرئيسشقيقةالسيدةتلككانتسنوات)، ولماست (ثالثةلمدةإعارتها
رئيس، واستندلذلكالكليةمجلسرفضرغمإعارتهاعلىالجامعةمجلسموافقةعلىالجامعةرئيس

مناإلعارةمدضرورةمدىتقديرأنباعتبارللجامعةالقانونىالمستشارلهفصَّلهافتوىإلىالجامعة
.وحدهالجامعةرئيسصالحيات

وكسرهالوزراءلرئيسبمجاملته –أنهيدرالحد، ولمهذاعندستتوقفالمسألةأنالجامعةرئيسوظن
بينإضافيينعامينلمدةاالستثنائىالمدخبرشاعفقد. منهافكاكالسابقةوضعقد- القانون

عامينالمدعلىاإلعارةجهةمنموافقاتعلىمنهمالكثير، وحصلوالخليجالسعوديةفىالمعارين
رفضها، ثميتمالمد، فكانبطلباتاألقساممجالسوُأمطرت). خامس (واحدعامحتى، أوآخرين
قاعدةإلىالجامعةمجلسحولهاالظاهرةتفاقمتوعندما. عليهافيوافقالجامعةرئيسعلىُتعرض

، وبحثبعضهمتفننكاملة، بلسنواتستالجامعةعنيتغيبأنُمعاركلحقمنعامة، فأصبح
بذلكالزوجة"، ليظلمرافقة "بحجةبهايعملالتىالجامعةفىموجودًا، ليستمرعملعقدعنلزوجته

إلىيعود، وقداألعلىالجامعيةالدرجاتإلىخاللهاترقيتهالجامعة، يتمعنبعيدًاسنواتعشر
.مدرسًاتركهاأنبعدأستاذًاالجامعة

ألعضاءالعلمىالمستوىتردىعنمسئولللقانونبالمخالفةاإلعارةشروطتعديلإلىالفسادوامتداد
مقررىبعضذممخرابنتيجةالترقياتللجانالمتقدمينأعمالتقييممعايير، واختاللالتدريسهيئة

منالكثير، حصولثغراتمنحوته، بمااللجانهذهعملقواعد، وسهلتاللجانتلكوأعضاء
أدائهمعلىسلبيًاينعكسللترقية، ممابهايتقدمونالتىاألعماللهاتؤهلهمالترقياتعلىالمتقدمين
منأوالحظوةأهلمنأعلىجامعيةدرجةإلىللترقيةالمتقدمكانفإذا. وإشرافًاتدريسًا: الجامعى
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، لجنةالترقياتلجانعلىالمسيطرينبعضمنالخربةالذممأصحابلهاختار" النفحات "أصحاب
الحصىتبرًا، ومنالتبنمنشاكلتهم)، فتجعلعلىهمممن (المقام، تناسبأعمالهلفحصثالثية
المصطلحوهو" (المتشددين "األساتذةمنثالثيةلجنةلههؤالء، اختيرتغيرمنكانإذاأما. لؤلؤًا
أعمالهكانتمنإاليرقونال، فهمبحقأساتذةهؤالءكانالشرفاء)، ولمااألساتذةعلىيطلقونهالذى

.إليهاالمتقدمللدرجةتؤهله

مناألستاذية، لوظيفةدولىباعترافالعلميةأعماله، تحظىتخصصهفىالقدررفيععالمتقدمفإذا
حقيقة، ويكشفعليهموجودهيغطىالالجامعة، حتىعنإبعادهعلىالجامعة، حرصواخارج

التاريخفىأستاذلوظيفةتقدمعندماسيدفؤادأيمنالجليلالعالممعهذاحدث. العلمىمستواهم
كانأعضاءسبعةمنمكونة) عندئذ (العلميةاللجنةوكانت. حلوانجامعةعنهاأعلنتاإلسالمى

العلميةاإلمكانياتذوىأستاذبدرجةالموظفينفصيلةمناألعضاءمناألقلعلىوأربعةرئيسها
صالحيتهعدم، رأوايديهعلىللتتلمذيصلحونالأناسمنفحصلجنةلهالمتواضعة، فاختاروا

منالجامعةُحرمتأنبعد، ولكنحقهلهالعادلالقضاءردالتقاضىمنسنواتأربعوبعد. لألستاذية
.السنواتتلكطوالفيهاوجوده

الذينالموظفينمنأساتذتهاغالبيةجامعةفىالعلياالدراساتأداءيكونأنالمرءيتوقعأنيمكنوال
يكونالعربية، أوالجامعاتبأميليقمستوىعلىبحقأساتذةهممنهماألستاذية، والقلةدرجةيحملون
.العلومتلكمجاالتفىالعالمىللتطورمواكبًا) األقلعلىاإلنسانياتقطاعفى (فيهاالبحوثمستوى

فىالبحثنقاطاختيارإلىتالميذهم، يوجهونالتخصصاتأساتذةعندبحثيةمشروعاتتوجدفال
األمرُيتركبل. قيمتهالهامعرفيةعلميةإضافة، كانالمشروعمحاورتكاملتإذاحتىإطارها

األساتذةبأحد) أستاذهظهروراءمن (استعانتهأواالختيارعلىالطالبقدرةللصدفة، ولمدى
تحتيجمعأن) أستاذبدرجةالموظفينأولئكمن (األستاذوَهم. االختيارعلىليساعدهالمتميزين

ناهيك) الطبفروعأحدفى (رسالة25بعضهمعندالعددوصلحتىالرسائلمنعددأكبرإشرافه
وإن. رسالةأربعينمنأكثرإلىالبعضعندالُمسجلةالرسائلعددزادالتىاإلنسانيةالدراساتعن
هذالمثلتتسعاألستاذذاكرةأنصاحبنايظن، فالوالفوضىاالبتذالعلىيدل، فإنماشئعلىذلكدل

يكونأنالبدالتىرسائلهمموضوعاتعن، ناهيكإشرافهتحتالمسجلينالطالبأسماءمنالعدد
يكونأنالكتابة، والبدمرحلةفىاألستاذ، خاصةمندقيقةمتابعةإلىحاجةفى" قضية "منهاكل

العلمىتكوينهكانلوبالناالقضايا"، فما "منالهائلالكمهذاذاكرتهتسعحتىزمانهعبقرىاألستاذ
!تقدممانحوعلىهشًا
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التاريخأساتذةأحدكان. األقنانمنمجموعةباعتبارهمالطالبمعاألساتذةتعاملأنذلكعننتج
فىبالوقوفمثًالأحدهم، يكلفالخدممعاملةالمعيدينيعامل) العليااإلدارةمناصبتسلقواممن(

لطالبعلميةمادةبجمعالمعيد، ويكلفنجلهمنبدًالالرسومليسددالهندسةكليةخزينةطابور
التىالمدةتستغرقالبينماسنواتسبعرسالةكلفىالمعيد، ويبقىإشرافهتحتيعملونسعوديين
بالنسبةوعامينالتسجيلتاريخمنللماجستيربالنسبةعاممنأكثرمعهالخليجىالطالبفيهايحصل

.للتخصصخدمةالمعيد" إنضاج "يريدبذلكأنهالمعيد، زعمتأخرأسبابعنُسئلفإذا. للدكتوراه
.ممكنةفترةألطوللهمطية، وإبقائهإذاللهينشد- األمرحقيقةفى-وهو

تقدمطالبعلىاإلشرافعلىتنافسابقسمهأستاذينبيندارتالتىالمعركةتلكصاحبناينسىولن
الرسالةلمشروعانتقادًاالتخصصأهلأحدوجهقطر)، وعندماحكام (ثانآلمنللدكتوراهلتسجيل

كبيرشرف... فيهللدراسةقسمنااختارسعادتهأنيكفينا: "قائًالأحدهما، صرخالطالببهتقدمالذى
".العظيموالله

األستاذعليهايشرفالتىالرسائللعددأعلىحدبالجامعاتالعلياالدراساتمجالسوضعتوعندما
خمسةشمسعينوجعلتها. أخرىلخمساالستثناءبابُفتح، ثمرسائلعشرالقاهرةجامعةجعلتها
للدراساتللكليةوكيًالصاحبناكانفعندما. التخصص" ندرة "بحجةاالستثناءإمكانيةمعرسالةعشر
بطبأستاذاستثناءفىالنظرالمجلسعلىبالجامعة، ُعرضالعلياالدراساتبمجلسوعضوًاالعليا

الطالبمنجددطالبتسعةرسائليسجلأنيمكنحتىالتسجيلقيودمنرسالة25لديهالقاهرة
المسموحالحدعنلتجاوزهالطلبرفضإلىالمجلساتجهوعندما. التخصصندرةبحجةالعرب
رئيسنائب (المجلسرئيسرسالة، أرجأ24التجاوزأصبحالتسعةسجلفإذارسالةعشربخمسة
رئيسأناألعضاءالموعودة، ُأخطرالجلسةبدايةوفى). شهربعد (التاليةللجلسةالتصويت) الجامعة
، ووافقحججمناألستاذقدمهبمااقتنعقد) العالىالتعليموزارةمنصبذلكبعدتولىالذى (الجامعة

!!الجامعةرئيسحقمنهذاوأنله

العلياالدراساتتطويربضرورةالكليةمجلسالعليا، أقنعللدراساتوكيًالصاحبناكانوعندما
الضوابطمنبضعمشروعًاووضعت. شهورعدةعملهااستمرالغرضلهذالجنةبالكلية، وُشكلت

العالمىاألكاديمىالمجالفىالتطورإليقاعالعليا، ومواكبتهاالدراساتمستوىرفعيكفلماوالقيود
أفقدهماواإلضافةالحذفمنالكليةمجلسعلىالعرضعنداللجنةمشروعولقى. اإلمكانبقدر
الضوابطحوللاللتفافالتحايلاألساسىاألقسامهمآخر، كانعامبعدُأجيز، وعندماقيمتهمن% 50

.2003عامبهاالعملإلغاءبعدإالباللهميرتحالجديدة، ولمالالئحةوضعنهاالتى
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منخلتوالنقاءللنزاهةمثاًاليومًاظنهاالتىالجامعة، قبةتحتصاحبناعايشهفيضنمنغيضهذا
لألمةيرسمالذىالمفكرالحكمة"، العقلبيت "الجامعةأنيظنكان. المجتمعيعانيهاالتىاآلفات

بقيةيصيببما، تتأثرالمجتمعخاليامنخليةالجامعةأنلهواهمًا، وتبينكانأنهخطاها، فاكتشف
بماالمجتمعصورةصفحتهاعلىتنعكسمرآةالجامعةأنوأدرك. أمراض، ومنعطبمنالخاليا

.وأوجاععللمنتعانيه، وماتناقضاتمنفيه
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البحثيةالمراكزأبرزفىأساسىدورلهالجامعة، فكانخارجلصاحبناالعلمىالنشاطساحةامتدت
واالستراتيجيةالسياسيةالدراساتمركزويأتى). قطرإلىاإلعارةمنعودتهتاريخ (1979عاممنذ

يدعوه) المركزمدير (يسالسيدمنرقيقًاخطابًاصاحبناتلقى. المراكزتلكمقدمةفىباألهرام
الدعوة،، فلبىبهالتاريخيةالدراساتوحدةرئاسةوتولى) 1979فبراير (المركزأسرةإلىلالنضمام

عليهتعمل" بحثيةمجموعة "تكوينأملالمصرى، علىالمجتمعتطورلدراسةمبدئيًامشروعًاوأعد
بالتجربةخبرتهمنذلكفى، مستفيدًاسنواتثالثبحرفىفيهالعملينتهى، بحيثمراحلعلى

إطارفىالعملصيغةأنحسبانهفىيضعلمولكنه. البحثيةالمجموعاتوإدارةتنظيمفىاليابانية
جادةاستجابةيلقاإلنسانية، فلمالعلومفىالمصرى، وخاصةاألكاديمىالمجالعلىغريبة" الفريق"

لم، ولكناالنضماميرفضلمأحدًاأنالغريب. البحثيةالمجموعةلتكوينالزمالءمنبهماتصلممن
صدركتابإعدادإلىجهودهصاحبناصرفولذلك. اقتراحهاتمالتىوالتكليفاتبالترتيباتأحديلتزم
المتخصصينأقالملهحشد" بالعرابية "ُسميتالتىالمصريةللثورةالمئويةالذكرىبمناسبة1981عام
عاممائة- للمصريينمصر "عنوانله، واختارتالميذه، وجيل، وجيلهأساتذتهجيل: أجيالثالثةمن

عبدأحمدأستاذهحياًء، ألنالكتابغالفعلىكمحرراسمهيضعأنيشأالعرابية"، ولمالثورةعلى
.المشاركينمقدمةفىكانمصطفىالرحيم

للمشاركةيصلحونمنحصريسهلالتىالمحددالموضوعذاتالبحثيةالمشروعاتذلكبعدوتوالت
ولم. بالمركزأصولهضاعتكتابوالسلطة"، وهوالمصريون: " مثلفصولهابكتابةوتكليفهمفيها

المصرية"،السياسيةاألحزاب"األخيرة"، ومرحلتهافىالوطنيةالحركة"منها، ونسخةصاحبنالدىتكن
مطلعفىُطبعتكتبعامًا"، وكلهاأربعينبعديوليوعامًا"، "ثورةأربعينبعدالسويسحرب"و

.بعدالنوريرفلم" مصرفىالسياسيةالثقافة "فىالبحثمشروع، أماالتسعينيات

باشايوسفحسنخاصة، وكانأهميةالبريطانىباألرشيفمصروثائقجمعيولىالمركزكانولما
استكمالعلىيسالسيدحرصالثانية، فقدالعالميةالحربعلىالسابقةالفترةلتغطيةجمعهابدأقد

بلندنالبريطانىاألرشيفعلىلإلطالعالمركزلحسابعلميتينمهمتينفىصاحبنا، فأوفدالعملهذا
فىبعضهاوموضوعيًا ، واستخدمزمنيًاترتيبًاترتيبهاتمالتى، الوثائقمنمختارةمجموعةوتصوير
جمالهدىإليهاأضافتالتىالوثائقيةالمكتبةتكوينفىالزاويةحجرالذكر، وكانتسالفةالبحوث
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تاريخوحدةورئاسةتأسيستولتعندماالفترةنفسعناألمريكيةالوثائقمجموعةالناصرعبد
.الثورة

طرححيثمنخصبةجلسات- يسالسيدرئاسةأيام -المركزخبراءمجلساجتماعاتوكانت
على: بالجامعةالتدريسهيئةمنالمركزخبراءفيهاحوار، شاركمنحولهايدور، وماالموضوعات

الباحثينشبابمنالخبراءإلىإضافة. ، وصاحبناإبراهيمالدين، سعدسليمالسيد، محمدهاللالدين
عبدوفتحى، حربالغزالىوأسامةحمادة، سعيد، ومجدىالمنعمسعيد، وعبدالسيدمحمد: بالمركز

ألفكارجريئًاطرحًااالجتماعاتتلكواقتدار، وشهدتبكفاءةالحواريديريسالسيدوكان. الفتاح
السياسية،الدراساتمركزسوىالمصرىاألكاديمىالوسطفىلهامنبرًاتجدالسياسيةوتحليالت

السالم، وأسسإسرائيلمعالتفاوضعمليةلمناقشةغالىبطرساالجتماعاتتلكبعضيحضروكان
الحدة "منكبيربقدرغالىبطرسيحاجونكانواالخبراءشبابأنصاحبناويذكر. المرتقب

دورالقومية، وتآكلاألمانىتبديدمناالتجاههذاعلىيترتبقدلماالتحسبعنمعبرين" والتطرف
"كوبنهاجنمجموعة "مهندسىمنذلكبعدأصبحوامنتشددًاهؤالءأكثروكان. اإلقليمىمصر

.األحوالمغيرالمهد، وسبحانفىماتتالتى" للسالمالقاهرةجمعية "ومؤسسى

الغزالىأسامة، حافظبعمانالعربىالفكرمنتدىأمانةليتولىالمركزرئاسةيسالسيدتركوعندما
مننشرهتأخرمانشرعلىلصاحبناعونًاوكانالتاريخيةالوحدةعلى) الرئيسبعملقامالذى (حرب

"ضمنًا "تضمنتبمقدمةصدرهاأنبعدولكنيوليوبثورةالخاصةالدراسةإصدار، وعلىأعمال
وجهاتتقابلها" نظروجهة "تمثلالدراساتهذهللثورة، فعدإنصافمنبالكتابوردعمااالعتذار

.وإبرازهاالسلبياتتحليليغفللمالكتابأنأخرى، رغمنظر

مسألةبعد، وخاصةلهرئيسًاسعيدالمنعمعبدأصبحعندمابالمركزصاحبناعالقةوضعفت
الدراساتلوحدةمكانًايفسحالالمركزرئيسأنالمؤشراتبعضمنصاحبناكوبنهاجن"، والحظ"

بالشبكةالمركزموقععلىُيذكرصاحبنااسموالزال، الورقعلىموجودةتزالالالتىالتاريخية
.التاريخيةللوحدةكرئيس) اإلنترنت (للمعلوماتالدولية

بهاارتبطالتى" القوميةوالوثائقالكتبدار "هىلصاحبناالعلمىالنشاطمنجانبًاشهدتأخرىساحة
لألرشيفاتالعالمىالمستوىإلىلترقىالقوميةالوثائقدارشأنبإصالحاهتمامهبحكموثيقًاارتباطًا

الهالل"، "ومجلةبالصحفالمقاالتمنالعديداألمة، فكتبذاكرةمستودعكونهاالتاريخية، بحكم
السيادة، لتعزيزسلطةتتبعبذاتهاقائمةهيئةالوثائقداروجعل، وحمايتهاالوثائقعلىبالحفاظمطالبًا

.للوثائقالمنتجةالجهاتمعالتعاملفىالقانونيةصالحياتها
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لجنةوهى" واالستغناءالضملجنة "رئاسةأولها: أبعادثالثةالقوميةالوثائقبدارصاحبنالدوروكان
،الوثائقدارالدولة، ورئيسمجلسمنومستشارالوثائقأساتذةأحدعضويتهافىتضماألهميةبالغة
الحكوميةوالهيئاتالوزاراتمختلفمنالواردةالقوائماللجنةعلىوُتعرض. الضمإدارةومدير
الحكومية، وتقومالمحفوظاتالئحةوفقالجهاتبتلكحفظهامدةانتهتالتىالوثائقتتضمنوالتى
ضمهاتاريخية، قررتقيمةبعضهافىأنرأت، فإذاالوثائقتلكمنمنتقاةنماذجبفحصاللجنة

لشركةببيعهاذلكيتمماعنها، وعادةباالستغناءالمعنيةللجهة، رخصتذلكغيررأتللدار، وإذا
، وإالالمناسبالقراراتخاذهاوضرورةاللجنةهذهخطورةتكمنوهنا. تدويرهاإلعادةالورقصناعة

ليستالوثائقمنبمجموعاتالدارمخازنازدحامعنها، أواالستغناءحالةفىهامةوثائقإهدارتم
.عاماالعشرينقرابةاللجنةلهذهصاحبنارئاسةاستمرتوقد. تاريخيةقيمةلها

بلجنةعضوًاصاحبناالقومية، اختيرالوثائقداربأحوال، والمعرفةبالوثائقالخبرةلهذهونظرًا
، وإعدادالوثائقداروتحديثتطويرفىللنظر) حجازىفهمىمحمود (الهيئةرئيسشكلهامصغرة
وضعتشهرًا18لمدةعملهااللجنةومارست. وحمايتهاالوثائقعلىللمحافظةجديدقانونمشروع
فيهاسترشدتالوثائقحمايةلقانونمشروعًاوضعتالدار، كمالتطويرمتكامًالمشروعًاخاللها

،لألرشيفالدولىالمجلس، وقراراتواإليطالى، والفرنسىاإلنجليزى، : األرشيفاتلقوانينبدراستها
علىيزيدبعدما -القانونمشروعالحكومةقدمتعندماولكن. العربيةالدولببعضالوثائقوقوانين
الموادبعضبحذفالقوانين" ترزية "قام، فقدلآلمالمخيبًاالمشروع، جاءالشعبلمجلس- العامين
قصدتهالذىالهدفبددالذىبالقدراآلخربعضهاالتطوير، وُعدلتلجنةبمشروعجاءتالتىالهامة
.ورائهامناللجنة

عندماالمصريةالكتبلدارالتابعالمعاصرمصرتاريخمركزعلىاإلشرافصاحبناتولىكذلك
وكان. شهورستةمدةللثقافةاألعلىللمجلسكأمينموقعهجانبإلىالهيئةرئاسةعصفورجابرتولى

منينشرهكانماسوىشيئًافيهاينتجلمسنواتلعدةرمضانالعظيمعبدإشرافتحتالمركز
األصلعننقًالالكاتبةاآللةعلىكتابتهاالمركزموظفىأحديتولىكانالتىزغلولسعدمذكرات

يجتهد) حجازىمحمد (الموظفذلكقراءته)، فكانتصعبخطوهو (بخطهزغلولسعدكتبهالذى
عنتختلفبصورةالمادةترتيبأعادبعدماجزءلكلمقدمةكتابةرمضان، ويتولىالنصقراءةفى

يونانعليهااإلشرافتولىالتىالسلسلةيديهعلىتوقفتكما. والنشرالتحقيقبقواعد، وتخلاألصل
لنشرهيسعىبحثلديهمنمحددة، فكلخطةدونبحوثًاتنشروكانت" المعاصرةمصر "بعنوانلبيب
العظيمبعبدالباحثينعالقةوكانت. نشرهيمكنمابينهامنالسلسلة، فيختارعلىللمشرفيلجأ
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العينيةالمزايابعضمن، وحرمانهمعملبالمعظمهمتركبسببالسوءمنكبيرةدرجةعلىرمضان
.الرأىفىلهمعارضتهملمجرد

بحثيةخطة، ووضعتنظيمهالمركز، فأعادعلىباإلشرافصاحبناعصفورجابر، كلفكلهولذلك
، ومشروعحسينلطهالسياسيةالمقاالتونشرتجميعمشروعبينهااإلدارة، منمجلسعليهاوافق
نشرإلىتهدفمجلةإصدارمحددة، ومشروعقضايالتغطيةتوجيههامعالمركزبحوثسلسلةإحياء

.القومىبالتاريخوعيهتنميةعلىوتعملالشبابالتاريخية، تخاطبالثقافة

عليهاوافقالتىالبحثيةالمشروعاتفىمتوازيةبصورةالعمل، ويبدأتنتهىالتنظيمفترةكادتوما
ناصروُعينالقوميةوالوثائقالكتبدارعلىعصفورجابرإشرافمدةانتهتاإلدارة، حتىمجلس

، وامتنعمعهمالتعاونيفضلمنبشأنالجديدالرئيسيقررهماصاحبنافانتظر. لهارئيسًااألنصارى
فىاالستمرارمنهاألنصارى، وطلباستدعاهكاملشهروبعد. الوثائقوداربالمركزعملهمتابعةعن

مجموعةلهالسابقة، وقدمالشهورفىتمعماتقريرإلىمنهاستمعأنبعدالمركزعلىاإلشراف
فىصاحبناكانشهرحوالىوبعد. بالمركزبحثيةمشروعاتعلىاإلشرافإليهمأسندالذيناألساتذة

منهقرارعلىالحصوللضرورةاألنصارىناصرعلىبالعملالمتصلةاألموربعضلعرضحاجة
السياسية، فاتصلحسينطهمقاالتجمعفىالعملفريقتعترضكانتالتىالصعوباتبعضبتذليل

بعدبالسكرتيراتصلوعندما. للردساعةنصفالسكرتير، فأمهلهمقابلتهطالبًاالهيئةرئيسبمكتب
بأالأمرالقدامى)، وأنهزمالئه (البوليسضباطمنضيفلديهالرئيسألناالعتذارساعة، كرر

حميدةليلىالتقىالكتبداربابمنخروجهوأثناءالمركزمنصاحبنا، وانصرفاستاء. أحديزعجه
الجديدالرئيسأنمنهااألنصارى، وعلمناصرمكتبمنعائدةالكتبلدارالمركزيةاإلدارةرئيسة
قبلوموضوعهاالمقابلةبطلبالدارمسئولىمنمقابلتهيريدمنيتقدمبأنتقضىتعليماتوضع

)السامية (للمقابلةاستدعائهفىالحق" الباشا "لمكتب، ويتركاألقلعلىأيامبثالثةالمطلوبالموعد
.ذلك" الباشا "يقررعندما

الالجديدالرئيسأن، وخاصةالبحثمجالفىالعملمتطلباتمعيتفقالاألسلوبهذاكانولما
قدصاحبنايكنولم (نفعيًاوليسوطنىبدافعالهيئةيخدمونالذينواألساتذةالموظفينبينيفرق

منينسحبأنصاحبناله)، قررمكافأةبتحديديطالبلمشهور، كماسبعةلمدةمكافآتأيةتقاضى
اليومفىبالفاكسرسالةله، فأرسلاألخالقفىدرسًااألنصارىتلقينبعدالمركزعلىاإلشراف

العالية،العلميةالقاماتذوىاألساتذةمعالتعاملفىالالئقغيرأسلوبكعلىاحتجاجًا: "فيهاجاءنفسه
".أعمالمنوغيرهالمعاصرمصرتاريخمركزعلىمشرفًامعكمالتعاوناستمراريشرفنىال
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فيهيخطرهاألنصارىسكرتيرمنتليفونيًااتصاًالصاحبناساعة، تلقىربعبنحوالفاكسإرسالوبعد
.نهائىالصددبهذاقراره، وأنانتهتبالهيئةعالقتهأنله، فقالللقائهاستعدادعلى" معاليه "أن

اليوسفروزمجلةإلىالمعاصرمصرتاريخمركزعلىاإلشرافمنصاحبنااستقالةخبروتسرب
،الفاكسبنصوأبلغهلهفأكدهالخبرمنليتأكدبصاحبناالنمنمحلمىبارز، واتصلمكانفىفنشرته
ُقبلت) فالن (الدكتورأنمناألنصارىناصربهلهصرحماإليهاأضافبالمصور، بعدمافنشرها

!شيئًاينجزلمألنهاستقالته

ناصرأنيبلغهرزقلبيبيونانالحميمبصديقهفوجئصاحبناأنوالغريبةالمحزنةالمفارقاتومن
أنعلىالمهمةقبلالمعاصر، وأنهمصرتاريخمركزعلىباإلشراف، وكلفهللقائهدعاهاألنصارى

باللجنةعضوًامعهالتعاونصاحبناعلى، وعرضالغرضلهذارئاستهايتولىعلميةلجنةتشكيليتم
التعاونصديقهقبولمنصاحبنا، وتعجبرفضطبعًا"! لالنهيارالتعرضمنالمركزعلىحرصًا"

يونانلفظهامسئوليةليتولىصاحبناوُدعىمعكوسًا، الوضعكان، فلوالظروفهذهفىاألنصارىمع
.صديقهبهيقبللمماهوقبل، لماكرامتهعندفاعًا

غريبسمير، وتولىبباريسالعربىالعالممعهدمديرمنصبإلىاألنصارىالشهور، وقفزومضت
أثارتهاضجةصاحبتهالذىالمنصبتوليهمنالشهرنحووبعد. القوميةوالوثائقالكتبداررئاسة

سابقبهلهيكنولم (غريبسميرمنتليفونيةمكالمةصاحبنا، تلقىالتعيينهذاحول" األخبار"
انشغالهبحجةصاحبنافاعتذر. والزمانالمكانيحددأنمنه، ويطلببهاللقاءفىيستأذنه) معرفة

؟"، فلمفينسيادتكأقابل، تحبأفضلالمساءكلعلى: "سميرلهالنهار، فقالساعاتطوالبارتباطات
.نفسهاليوممساءمنالثامنةفىالكتبداررئيسبمكتبلقائهعلىالموافقةمنمفرًاصاحبنايجد

أهميةلهالتطوير، وتبينلجنةأعمالملفاتبقراءةعملهبدأأنهغريبسميرمنوديًا، علماللقاءكان
منذتجتمعلمواالستغناءالضملجنةأنلهتبين، كمابالوثائقخبرتهوعمقاللجنةفىصاحبنادور
بديلرئيستعيينفيهايطلبمذكرةعليهعرضللدارالمركزيةاإلدارةرئيسبالدار، وأنعالقتهقطع

يتصلفيمامستشارهيكونأنيرجوهلذلك. عملهاأهميةوأدركأعمالهاجداولعلىللجنة، فاطلع
أنالدار، ويذكررئيسمعإداريةبعالقةاالرتباطقبولهبعدمصاحبنا، فاعتذرالوثائقداربشئون
منإلىحاجةفىولكنهكبيرةإداريةقدراتلديهأنهبالقبولإقناعهمحاولةأثناءلهقالغريبسمير
يحتاجاألساتذة، لذلككبارمنالخبرةأهلمنإالاإلرشادهذايجدالالسوى، وهوالطريقإلىيرشده

غريبسميرلهقالالفور، وهناعلىواالستغناءالضمبلجنةعملهيستأنفأنصاحبنافقبل. عونهإلى
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استئنافالمعاصر، ليتولىمصرتاريخلمركزالعلميةاللجنةإلىاالنضماميقبلأنأيضًايرجوهأنه
.أيضًاذلك، فقبلحسينلطهالسياسيةالمقاالتونشرجمعمشروععلىاإلشراف

صاحبنابرئاسةالقوميةالوثائقلدارالعلميةاللجنةغريبسميرشكلاللقاءهذامنشهوربضعةوبعد
لترشيحغريبسميرإليهلجأكذلك. اللجنةعضويةإلىبضمهمأوصىالذينالزمالءبعضوعضوية

عربصابرمحمدالدكتورلهفرشحالوثائقلدارالمركزيةاإلدارةرئاسةيتولىوثائقأوتاريخأستاذ
معرفة، لهالعلومكليةمنأستاذلهيرشحأنصاحبنامنطلب، كذلكبالفعلالمهمةإليهأسندتالذى

، ومصرالتراثتحقيقتضمالتىالعلميةللمراكزالمركزيةاإلدارةرئاسةليتولىاإلنسانيةبالعلوم
المهمةهذه، وتولىالرحيمعبدحامدالدكتورلهالطفولة، فرشح، ومركزالترميمالمعاصر، ومركز

.بالمغربالثقافىالمستشارمنصبليشغلتركهاحتى

جيدًا، ولماستثمارًاصاحبناخبرةيستثمرأنالذكيةوإدارتهالجميلبأسلوبهغريبسميرنجحوهكذا
فهمىمحمودوزميلهصاحبناحصلوعندما. لهقدمهاالتىاالقتراحاتمناقتراحًالهرفضأنيحدث

منهماكلأعطاهاالتىاآلدابكليةبهماتحتفل، لم2000عامالتقديريةالدولةجائزةعلىحجازى
علىلفضلهمامنهتقديرًاالكتبدارفىمهيباحتفالفىغريبسميركرمهما، ولكنجهدهخالصة

احتفاًالشهورثمانيةنحولهايعدظلالتىالدوليةللندوةمقررًاصاحبناغريبسميرواختار. الدار
المستوىعلىالجليلةالمناسبةبهذهاالحتفالفكرةصاحبغريبيوليو، وكانلثورةالذهبىبالعيد

علىالشهورتلكطوال، عملتوالباحثيناألساتذةكباربعضضمتلإلعدادلجنةفشكل. القومى
فىالندوة، فتمتانعقادقبلالكتبداررئاسةغريبسميروترك. الالئقالمستوىعلىالندوةإخراج

الكلمةفىإالذكرلهيرد، ولمغريبسميريحضرها، ولمالكتبلدارفضلصالحرئاسةعهد
الكتابمقدمةفىكتبهاالتىباألوبرا، والكلمةالصغيربالمسرحصاحبناألقاهاالتىللندوةاالفتتاحية

.زمانهفى" الغريب "ذلكإلىإقامتهافىالفضلُيعزىالتىالندوةأبحاثليضمُنشرالذى

فىالبحثيةمشروعاتهساند، فقدغريبسميرمنمعه، وتعاونًالهتقديرًاأقلفضلصالحيكنولم
صدرالتىالقوميةالوثائقلدارالعلميةالمجلةمشروعالقومية، وكذلكالوثائقلدارالعلميةاللجنةإطار

.الهيئةبرئاسةعهدهأواخرفى" الروزنامة "منهااألولالمجلد

واالجتماعيةواالقتصاديةالقانونيةالدراساتمركزإلىلصاحبناالعلمىالنشاطامتدوكذلك
)CEDEJ (مرة، ونظممنأكثرمحاضرًاالثقافىموسمه، وفىندواتهفىبالقاهرة، فشاركالفرنسى

والجمعيةالمركزبينالتعاونإطارفى" التاريخىالبحثمنهجيات "حولسنواتثالثاستمرسمنارًا
.التاريخيةللدراساتالمصرية
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المجلسأمانةمعالتعاونإطارفىيتمولكنهبالتنوعيمتازفيهللثقافة، فنشاطهاألعلىالمجلسعنأما
فيها، وأدهاالكفاءاتتعدد، ورغمسنواتمنذ" رمضانالعظيمعبد "يرأسهاالتى" التاريخلجنة "وليس

،والثقافىالعلمىالنشاطحيثمنالمجلسلجانقائمةذيلإلىيديهعلىاللجنةاللجنة، فتحولترئيس
الذىاللجنةرئيس" أمجاد "إلىاالستماعفىالوقتفيهااألعضاءيمضى" مكلمة "إلىتحولتكما

قرببمدىالمستمعُيشعرالجمهورية، بمارئيسوبينبينهدارمزعومًاحديثًامناسبةكلفىيحشر
البفكرةاألعضاءأحدتقدمفإذا. دائمًامنهالحكمةيستمدالذىالجمهوريةرئيسمناللجنةرئيس
فكانصبرًاصاحبنايطقلملذلك. برأيهالتمسكعلىهو، حرصبهتقدمالقتراحبديًاللهتروق

عصفورجابرإلىفكتب. يفيدالفيماالوقتتضييعالعبثمنأنوجددائمًا، حتىرمضانيحاجى
.لهارئيسًارمضانالعظيمعبدبقىمااللجنةعضويةفىاالستمرارعدمعنمعتذرًا

تنظيمفىسواءللمجلسالعامةاألمانةعلىللثقافةاألعلىالمجلسمعصاحبناتعاونيقتصرلذلك
العلميةاألنشطةمنذلكغيرللترجمة، أوالقومىالمشروعفىالمساهمةفيها، أووالمشاركةالندوات
بفضلالعربىالوطنفىالثقافىللعملقاعدةأصبحالذىالمجلسبهايقومالتىالمتعددةوالثقافية
.معهيتعاونالذىالشبابمنالمتميزالعملعصفور، وفريقجابرجهود

مجالعامًا، اتسعالعشرينلنحوامتدتالتىاليابانيةبالجامعاتوعالقاتهالعلمىنشاطهإلىوباإلضافة
األمريكية، فدعاهالمتحدةوالوالياتأوروباغربإلىليمتدالخارجفىلصاحبناالعلمىالنشاط

شولشالكسندردعاهالسوربون)، كما (الرابعةباريسبجامعةسمنارهفىللحديثشيفالييهدومينيك
كييلجامعةغطتمحاضراتجولةلهبألمانيا، ونظمEssenإسنبجامعةأسابيعثالثةلمدةللتدريس

وفرنساألمانيامنلكلدعوتهوتكررت. الحرةبرلينجامعةإلى، إضافةوفرايبورجوهامبورج
ُنشرتبحوثًافيهاقدمالتىوالمؤتمراتوالندواتالعملورشفىللمشاركةمراتعدةوبريطانيا

.بهاوُنشراأللمانيةإلىأحدهاباإلنجليزية، وُترجم

)MESA" (الشماليةبأمريكااألوسطالشرقدراساتجمعية "منصاحبنا، تلقى1989أواخروفى
اختارهقدالجمعيةإدارةمجلسأنيفيدما، تلقىالغربفىالمتخصصةالعلميةالجمعياتأكبروهى

.1990نوفمبرفىتكساسبواليةأنطونيوسانفىُيعقدالذىالسنوىمؤتمرهفى" الشرفضيف"
المؤتمرفىالشرفضيفليكونالبارزيناألساتذةأحدإلىالدعوةتوجيهقررتقدالجمعيةوكانت
ُيدعىالذىالمؤتمرهامشعلىتكريمه، ويتموإقامتهسفرهنفقاتالجمعية، تتحملعامكلالسنوى

أولوكان. استضافتهتقبلالتىاألمريكيةالجامعاتببعضمحاضراتجولةله، وُتنظملحضوره
ضيوفسلسلةفىالرابعصاحبنا، وكانحورانىالبرت، ثمبيركجاك، ثملويسبرناردالضيوف



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

130www.RaoufAbbas.orgصفحة

إدارةمجلسأعضاءبعضأنبعدفيماوعلم. األوسطالشرقإلىينتمونمنبينمن، واألولالشرف
كوهينأمنوناسمآخروناقترح، بينمااسمهاقترح" الشماليةبأمريكااألوسطالشرقدراساتجمعية"

بمجلسالتصويتنتيجة، وأنالعثمانىالعصرفىفلسطينتاريخفىالمتخصصاإلسرائيلىالمؤرخ
ساندتالتىاألصواتعددعنأصواتثالثةبفارقلصالحهجاءتالدعوةإليهُتوجهمنحولاإلدارة
.كوهينأمنوندعوة

ُأقيمالذىالحفليحضر، ولمكوهينعلىفضلوهلمنانتصارًايعدالمؤتمرصاحبناحضوركانلذلك
هيئةأعضاءمناألقلعلىعشرةوجوداليهود، والحظالمدعوينمنأحدًاأنطونيوسانفىله

قيامعوامل "عنبالمؤتمرألقاهاالتىالمحاضرةحضروامنبيناألمريكيةبالجامعاتالعربالتدريس
".بمصرالسياسيةاإلسالميةالحركة

جامعاتأربعةغطتمحاضراتجولةلهالجمعيةاألربعة، نظمتالمؤتمرأيامإلىوإضافة
يرشديدًا، فلمإرهاقًاصاحبنافيهماُأرهقأسبوعينمدىعلىوجورجياستانفوردوجامعتىبكاليفورنيا

ولكن. المحاضرات، وقاعاتالمطاراتوممراتالسريعةالطرقأسفلتسوىاألسبوعينخالل
،تخصصهمجالفىالمتواضعلجهده، وتقديرًاالدولىالمستوىهذاعلىتكريممنلقىبماسعادته
.الرحلةمشاقتحملعلىأعانتهكبيرةمعنويةبقوةشحنه

صاحبناعلىاالجتماعيةالعلومفىالتقديريةالدولةجائزةعلىالحصوليضفيهأنُيفترضماورغم
الذىالسعادةمنالقدربذلك2000عامالجائزةعلىحصولهعنديشعرلمصاحبناأن، إالشرفمن

فى" الشرفضيف "ليكوناألوسطالشرقمنأستاذكأولاختيارهبشرفحظىعندمابهشعر
إلىالعلمىعطاءهميرقىالمنبعضحصولأنوخاصة. مرموقةدوليةلجمعيةالعلمىالمؤتمر
جدارةعنعليهاحصلوابمنبالغًاضررًاأضرالجائزةهذهعلىالتقديريةالدولةجائزةمستوى

دراساتجمعية "تكريمذكرعلىصاحبنايحرصلذلك. للجائزةاألدبيةبالقيمةأضر، كماواستحقاق
الدولةجائزةعلىحصولهذكرإهمالالعلمية، ويتعمدسيرتهفىله" الشماليةبأمريكااألوسطالشرق

.االجتماعيةالعلومفىالتقديرية
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بالقاهرةاستقر، عندما1966عامالتاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةعضويةإلىصاحبناانضم
عصرهاتعيشالجمعية، وكانتالدكتوراهمرحلةفىللدراسةوتفرغهالزياتبكفرالعملتركهبعد

مشغوًالبدوىوكان. بدوىأحمدخلفالذىالكريمعبدعزتأحمدالدكتوررئاسةظلفىالذهبى
النشاطإدارةيستطعلمالذىزيادةمصطفىللدكتورأمورهاللجامعة، فتركبإدارتهالجمعيةعن

.غربالشفيقمحمدأيامالحالعليهكانمانحوعلىللجمعيةوالثقافىالعلمى

الملكيةالجمعية "باسمفاروقالملكأصدرهملكىمرسومبموجب1945عامالجمعيةتأسست
إبراهيم، وشقيقالملكسكرتيرباشاحسنىحسنالجمعيةتأسيسوراءوكان" التاريخيةللدراسات

بأنإليه، فأوحىمليكهصورةبتحسين، ومعنيًاالتاريخفىالدكتوراهعلىحاصًال، وكانقاسمنصحى
منحوقد. العلويةاألسرةعهدفىمصرتاريخإبرازتتولىالتاريخيةللدراساتعلميةجمعيةيؤسس
الزراعيةبالجمعية "مكانًالهاأفسحمصريًا، كماجنيهًاآالفعشرةتأسيسهاعندللجمعيةالملك

عندمالذلك. لهامقرًاتتخذهخاصًابناًءلهاُيشيداآلن)، ولماألوبراموقع (الجزيرةبأرض" الملكية
مقرًاالزراعيةالجمعيةمبانىمناتخذتالتى" الدوليةالمعارضهيئة "بإنشاءيوليوثورةحكومةقامت

بشارعبنايةمنطابقًامكانها، فاستأجرتمنالتاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةلها، طردت
إليهآلمحاموهو (العقارصاحبأنويبدو. جنيهًا59.5قدرهشهرى، بإيجار1958عامالبستان
االيجاريةالقيمةبهذهالجمعيةمعالعقدأبرمأجنبى)، قدلموكلمملوكًاوكان1956عامالمبنى

جنيهًاعشراثنىالعوائدبسجالتالطابقإيجارأن- بعدفيما –اتضحالخلو، ألنهعنكبديلالمرتفعة
.شهريًا

حجرتينبينالفاصلالحائطوصالة، ُأزيلغرفخمسمنهابكلشقتينمنيتكونالطابقكان
للمحاضراتقاعةإلىالثانيةللمكتبة، وفىقاعةإلىمنهماواحدةفىليتحولشقةبكلمتجاورتين

السكرتارية، وُشغلتاإلدارة، وحجرةمجلساجتماعات، وحجرةالرئيسلمكتبغرفثالثوُتركت
35علىسعتهاتزدولمللمحاضراتاألخرىالشقةقاعةواستخدمتالمكتبةبدواليبالغرفباقى
مخزنًاالحجراتإحدىالمكتبة، وُخصصتعلىالمترددينالطالعمكانًافاتخذتالصالةأما. مقعدًا

.للمطبوعات
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الجمعية، أصدرتغربالشفيقمحمدوفاةتاريخ1961عاموحتى1945عامالجمعيةتأسيسومنذ
التى" المصريةالتاريخيةالمجلة "أصدرت، كماوإسماعيلوإبراهيمعلىمحمدعهودعنكتبعدة

فىعددينإصدارعنالماليةالجمعيةمواردعجزتعندماسنويةأصبحتسنوية، ثمنصفبدأت
المخزنبحجرةتكدستالمطبوعاتهذهتوزيعتتولىجهةوجودلعدمونظرًا. الواحدةالسنة

.للتلفوتعرضت

محاضراتهميلقونمصرمؤرخىكبارالمحاضراتقاعةمنصة، شهدتوتواضعهالمكانبؤسورغم
وجاك، توينىأرنولدمثلاألجانبالمؤرخينكباربعضشهدتللجمعية، كماالثقافيةالمواسمفى

عهدفىذروتهوالعلمىالثقافىالنشاطوبلغ. ، وغيرهمريمونوأندريهشيفالييهنودومينيك، بيرك
المحاضراتعلىاإلقبالالنشاط، وزادحجمفاتسع) 1976- 1966 (الكريمعبدعزتأحمدرئاسة
عامكلندواتتعقدالجمعيةوأصبحت. المناسباتبعضفىالجلوسعددضعفالوقوففكان

تناولت) للثقافةاألعلىالمجلسبعدفيماأصبحالذى (واآلدابللفنوناألعلىالمجلسمعباالشتراك
.كتبفىمعظمها، ُنشرمباركعلىإلىالحكمعبدابنمنالعربمؤرخىكبار

األعضاءمنالشباب، وبدأالكريمعبدعزتعهدفىشديدًاإقباًالاإلدارةمجلسانتخاباتوشهدت
القاعدةفىالشبابغلبةإلىذلكويرجع. األساتذةلكباراحتكاراًَكانالذىالمجلسإلىيتسربون
حولجادًانقاشًاالعموميةالجمعيةاجتماعاتتشهدكما. العموميةالجمعيةأعضاءمنالعريضة

من1969للعامالعموميةالجمعيةفىأنيسمحمدأثارهماأهمهللجمعية، لعلوالثقافىالعلمىالنشاط
سعيد (المحاضرةجلسةترأسمنبالجمعية، وإشادةمحاضرةإللقاءلويسبرنارددعوةعلىاعتراض
علىاألمةإجماععلىوخروجًاخطيرًا" انحرافًا "ذلك، وعدالعربىالعالمعلىوبفضلهبه) عاشور
الكيانومناصرةللصهيونيةمشايعةمنلويسبرناردعنُعرفلماالصهيونية، نظرًامقاطعة

بأنالكريمعبدعزتورد. أحمدالكريم، عبدأنيسمحمدوأيد. العربيةبالثقافة، واستهانةالصهيونى
به، والتقىدعتهقدالدولةكانتالقاهرة، فإذابألفيةاالحتفالفىللمشاركةالدولةمنمدعوًاكانلويس
الجمعيةعلىالكريمعبدعزتوعرض. إليهالدعوةتوجهأنالجمعيةيضيرفالالناصرعبد

حاجةدونبالجمعيةمحاضرةإللقاءيشاءلمنالدعوةتوجيهفىالجمعيةرئيسبحقاقتراحًاالعمومية
أحمدالكريموعبدأنيسمحمدالقرار، وغضبعلىاألغلبيةاإلدارة، فوافقتلمجلسالرجوعإلى

.االجتماعوغادرا

بالمجلةمرةألولُنشرتالتىالببليوجرافياإعدادفى) الكريمعبدرئاسةأيام (صاحبناوساهم
منذالمصريةالجامعاتأجازتهاالتىالتاريخفىوالدكتوراهالماجستيررسائلعنالمصريةالتاريخية
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بجامعةالخاصالجزءبإعدادُكلفمنها، إذاألكبربالجانبفاختصمنهاكلفىالعلياالدراساتبداية
يدورماتسجيلليتولىالعموميةالجمعيةاجتماعلجلسةأمينًامرةمنأكثرصاحبناواختير. القاهرة

.الجلسةمحضرفىمناقشاتمن

أول، فألقى1972للعامالثقافىالموسمفىاالشتراكعلىالكريمعبدعزتاحمدالدكتوروشجعه
عبدجمال "موسمفىشارككما. األساتذةكبارمننصفهجمهورأمامحياتهفىعامةمحاضرة
العصور"،عبروالفالحاألرض "لموضوعوُخصصالناصرعبدوفاةعقبأقيمالذى" الثقافىالناصر

.القيمةمنكبيرةدرجةعلىكتابفىأعمالهطبعوتم

بترشيحزمالئهمنفريقأقنعه، عندما1979عامإالعضوًاالجمعيةإدارةمجلسصاحبنايدخلولم
رئاسةاألساتذة، وكانتكباربعضعليهحصلمافاقاألصواتمنبعددبالعضويةففازنفسه

غازىأبوالدينبدر) عندئذ (المجلسأعضاءبينمنوكان. قاسمنصحىإبراهيمللدكتورالمجلس
زكريا، وجمالصالحالعزيزالعقاد، وعبد، وصالحمصطفىالرحيمعبدوأحمد) األسبقالثقافةوزير(

.قاسم

المالية، وفىالجمعيةموارددعمفىالشخصيةوعالقاتهالعلميةمكانتهيستثمرالكريمعبدعزتكان
الموسموتنظيمإعدادفىاعتمدالذىنصحىإبراهيمإليهيفتقركانما، وهوالثقافىنشاطهاإبراز

الثقافىالنشاطالسنوية، فتقلصللندوةاإلعداديتولونمناختياريحسنالعقاد، ولمصالحعلىالثقافى
منيجدلمالمحاضرينأحدأنحتىالثقافىالموسممحاضراتبحضوراألعضاءاهتماموقلتدريجيًا

.وانصرفأوراقهأفراد، فجمعثالثةسوىالجمهور

معينبموضوعالمجلسرئيسإقناع- اإلدارةمجلسأعضاءمنجيلهوأبناء -صاحبناحاولوعبثًا
فكان" والفالحاألرض "موسمفىعملهتممانحو، علىالثقافىالموسممحاضراتحولهلتدوربديل

مناالقتراحصاحبأنتمامًايعلموهوصاحبنامنالسخرية، ويتعمدالمقترحاتهذهمثليرفض
تمامًابعيدةللجلسةإدارتهوالدًا، وكانتواعتبارهاألستاذاحترامعلىتربىالذىالجيل، ومنتالميذه

عليهيملى، ثماألمين، فيعرضهاأوراقمنلديهعماالمجلسأمينيسألالديموقراطية، فهوعن
بضيقالرئيسعليهردأحدهمتكلم، فإذاكالمدونيرقبونالمائدةحولجلوسوالكلالقرارالرئيس

تلميذًا، وكانللمجلسوانضماالنتخاباتفىالشبابالمدرسينأحدنجحوعندما. مداخلتهعلىمعترضًا
مناختفىحتىجلسةكلفىتجريحه، تعمدإشرافهتحتالدكتوراهأعدنصحىللدكتورمباشرًا

.جلساتثالثبعدالمجلس
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باعتبارهنصحىبالدكتورالمساسدوناإلمكانبقدرالجمعيةأمورإدارةالمجلسأعضاءوحاول
،الشبابمنالعاماألمينثمالصندوقأمينفكان. بالمجلسممثلوناألساتذةمنأجياللثالثةأستاذًا

وزيرإلىالكتابةاألمراحتاج، فإذاطاقتهمقدرالجمعيةتعانيهاالتىالصعابمواجهةفىيتصرفون
ذلكمستوىإلىينزلالحنىالخطابتوقيعنصحىرفضماليةمعونةالجمعيةلطلب) مثًال (الثقافة

!.الوزير

إلقاءعلىاإلقبالعنيحجمونالثقافىالموسمفىالمحاضراتإلقاءإلىُيدعونمنأصبحوعندما
الفراغشغلالجمعيةرئيسوحاول. متواضعةعناصرمنتقديمهيتممامستوىتدهورالمحاضرات

سوىبينهميكنلمالعامخاللماتواتدريسهيئةألعضاءواحدعامفىتأبينحفالتأربعبإقامة
إلىتحويلهاتمماإذاباالستقالةعامًا)، وهددأمينًاوكان (صاحبناللجمعية، فاعترضأعضاءاثنين

.ذلكعنبالعدولأقنعهالذى) الرئيسنائب (صالحالعزيزعبدسوىالموقفينقذعزاء)، ولمقاعة(

العرضمنها، وكانواحدعددإصداريغطىبالبنكالجمعيةحسابيكنالمجلة، ولمأيضًاتعثرت
علىالموافقةتمتومجلتها، فقدللجمعيةنجاةطوقالمجلةإلصداراللبنانيةالمصريةالدارقدمتهالذى
.نقدًا) جنيهًا500 (ويدفععددكلمننسخة250للجمعيةيقدمأنعلىالمجلةبطبعالناشريقومأن

مخزونمنكميةاشترىكما. جنيهًا16500بمبلغالقديمةاألعدادطباعةإعادةحقواشترى
الصفقةهذهعلىجهيدجهدبعدنصحىالدكتورووافق. جنيهًا14000بمبلغالجمعيةلدىالمطبوعات

).صاحبنا (الصندوقزكريا)، وأمينجمال (العاماألمينأمرهاتولىالتى

فىكانتالمشكلةاإلدارة، ولكنمجلسلرئاسةلنصحىبديلعنالبحثفىيفكروناألعضاءوكان
مقعدفىيجلسانتخابكلبعدنصحىكانفقد. القطرقبةفىالجرسيربطأنيجرؤعمنالبحث
يسألالحرج"، ثممنأعفيكمعشانالرئاسةقبلت، وأنابىمتمسكينانكمعارفأنا: "ويقولالرئيس
.عليههوماعلىالحالإبقاءإلىدائمًااالتجاه، فكانللصندوقعامًا، وأمينًانائبًا، وأمينًاُينتخبعمن

عامًا،أمينًاالمكتب)، وكانهيئةاختيارعند (المناسباتهذهإحدىفىالجليديكسرأنصاحبناوحاول
،الموقعهذافىالجمعيةخدمةفرصةلغيرهيتيحأناألفضلمنأعوامثالثةموقعفىبقىمنأنفقال
االستمرارفىصاحبناعلىاألعضاءألحوعندما. عامًاأمينًااستمرارهعدمعنمقدمًايعتذرولذلك

، وأناغيرهشوفوااوكيهيستمر، ينفعشمانفسهشايفالراجل.. بالعافيةهو .. بردون: " نصحىقال
عامينمدةللرئيسنائبًاأخرىمرةالمكتبهيئةإلىصاحبناوعاد". االستمرارعلىموافقشخصيًا
.صالحالعزيزعبدوفاةعقب
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بالتعاونبالجمعيةالنهوضعلىللعملفعالةأداةإلىالرئيسنائبمنصبيحولأنصاحبناواستطاع
مجلسأعضاءمنوغيرهما) العاماألمين (الجميعىالمنعموعبد) الصندوقأمين (سيدفؤادأيمنمع

صدورنتيجةللمقراإليجاريةالقيمةتضخمأزمةمواجهةعلى1998، 1997عامفعملوا. اإلدارة
مالىدعمعلىالثقافةوزيرمنالحصولوتم. السكنىألغراضالمخصصةغيراألماكنتأجيرقانون

.تحملهعنالجمعيةماليةعجزتالذىاإليجارتسديدفىللمساعدةجنيهًاآالفعشرةقدرهسنوى

اإلدارةلمجلسبالترشيحقاسمزكرياجمالإقناعصاحبناحاولعليهالسابق، والعامالعامذلكوخالل
رزقلبيبيونانإقناعصاحبناحاولكذلك. الترشيح، فرفضلنصحىبديًالرئيسًاالختيارهتمهيدًا
يحضر)، فلم1999عامذلكوكان (لتأييدهالمجلسفىاألمورترتيبمعالمجلسلرئاسةنفسهترشيح
رغمكانوا، فقدالمكتبهيئةالختياراإلدارةمجلسجلسةحضورفىيتورطالحتىالعموميةالجمعية

.نصحىمواجهةمنالشديدبالحرجعلمية، يشعرونمكانةمنبهتمتعوااألستاذية، وماإلىوصولهم

، ومنىسالمولطيفةحنانللى: اإلدارةمجلسبعضوات) 1999 (االجتماعهذافىصاحبنافوجئوقد
فالنعاوزينإحنا: "قالواالرئيسمقعدفىنصحىإبراهيمجلوسفبمجرد. صامتًاانقالبًايدبرنبدر

صاحبنافاستاء". للجمعيةفخرىرئيسسيادتكتكونأنونقترحالمجلسرئاسةيتولى) صاحبناأى(
عاشورسعيدجاءهساعةربعحوالىوبعد. غاضبًااالجتماعقاعةيتوقعها، وتركلمالتىالمفاجأةلهذه

وعاد. فخريًارئيسًانصحىاختيارمعباإلجماعرئيسًااختارهقدالمجلسأنله، وقاالغنيموعادل
وخطورةأهميةيدرككانإذاعمانصحى، وسألهالجميعإلىالشكرليوجهاالجتماعإلىصاحبنا
جلساترئاسةلهتكونعمننصحىتساءل، ثممنهتعلمهبماسيستفيدبأنهالجمعية، فأجابهرئاسة

،وانصرفانتخبناه"، فغضبالذىفالن: "واحدصوتفىالجميع، فردانعقادهعنداإلدارةمجلس
.بيتهإلىلتوصيلهالزمالءأحدبهولحق

،اإلفالسإلىطريقهافى، فالجمعيةينتظرهالذىالعبءثقلمنالخوفمنشعورصاحبناانتاب
57بمتأخرويطالباإليجاريةالقيمةحسابطريقةعلىفيهايعترضقضيةرفعالعمارةوصاحب

أنكما. جنيهآالفعشرةعنقليًاليزيدماإالبالبنكالجمعيةبحسابالرصيديكنولمجنيهألف
.حدثماتدبيرفىيدلهأنمنهاُيفهمقدالنحوهذاعلىنصحىإبراهيمتنحية

،التالىاليومفىتليفونيًابهاتصلالضمير، فقدتأنيبمئونةكفاهنفسهنصحىإبراهيمالدكتورولكن
أناالجتماعية، ويمكنالشئونلوزارةبشكوىسيتقدمباطلة، وأنهتمتالتىاالنتخاباتأنلهوقال

، بشرطللرئيسنائبًايظلأنلهيضمنوالتعقلالحكمةفضلإذاصاحبنا، وأنه" أذية "فىذلكيتسبب
.أخرىمرةاالنتخاباتإعادة
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ُأبلغتاالجتماعيةالشئونأنله، وقاللمحدثهصراحةذلكعنالشديد، وعبرباالرتياحصاحبناأحس
باستثناءحاضرينكانواالمجلسأعضاءجميعألنقانونىالجديد، واالجتماعبالتشكيلباألمسبالفعل
قبلذلكفىيتورطأال- لهتقديرًا –ينصحه، ولكنهحقهفهذاالشكوىأرادإذاوأنه. لبيبيونان

.القانونفىيفهممناستشارة

هيئةانتخابمنشهربعد (صاحبنارأسهاإلدارةلمجلساجتماعأولنصحىإبراهيموحضر
الجمعية،بهاتمرالتىالحرجةالظروفالجديدالرئيسفيهطرحالذىاالجتماعالمكتب)، وهو

المستشارتوكيلعلىالموافقةالمجلسمنوطلب. القضيةالعقارمالككسبإذاالمقرلفقدوتعرضها
، بلأتعابدونالقضيةيتولىأنقبلوقد (الجمعيةلتمثيلالمحامىاللطيفعبدحسنىمحمدالدكتور

برعايةالمعروفةالشخصياتإلىالجمعيةتلجأأناقترحجنيه)، كماآالفبثالثةللجمعيةأيضًاتبرع
، أوخاصمقرإلقامةتكفىبمبالغللجمعيةالتبرعأوللجمعيةخاصمقرلبناءالعربىالعالمفىالثقافة
الشيخإلىالكتابةواقترح. العقاراتمالكمطاردةمأزقفىالجمعيةتقعال، حتىخاصمقرشراء
تبرعالذىالشارقةأميرالقاسمىمحمدبنسلطان، والشيخقابوسوالسلطاننهيانآلسلطانبنزايد

قرأهاللخطابصيغة، وأعدالجنيهاتمنمليونًا12تكلفتالزراعةلكليةمكتبةببناءالقاهرةلجامعة
للدراساتالمصريةالجمعيةتلجأأنهالهالذىنصحىإبراهيمعدافيماعليهااألعضاء، فوافقواعلى

تنفيذفىورأى. بخيراتهاعليهمتفيضكانتالتىهىومصرعونهمتطلب" البدوأولئك "إلىالتاريخية
غاضبًا، ولماالجتماعوغادر. للجمعيةاألدبيةالقيمةتقديرعدمعلىتدل"  تغتفرالإهانة "االقتراحهذا

-1976 (عامًا23للجمعيةرئاستهامتدت، بعدمالهالتاليةاإلدارةمجلساجتماعاتمنغيرهيحضر
1999.(

اليوممساءإرسالهاتمالثالثة، فقدالخطاباتإرسالعلىوافقتقدالمجلسأعضاءغالبيةكانتولما
القنواتإلىاللجوءفىأحديفكر، ولمالمبنىنفسأسفلاألهلىالبريدمكتبمنالمسجلبالبريدنفسه

حدودهفىالموضوع، وإبقاءللشبهات، تجنبًاإليهمالنداءُوجهمندولسفاراتأىالدبلوماسية، 
.الخاصة

أنعلىاآلمالعلقالثقافة، أورعاةأحدمساعدةعلىتمامًاراهناإلدارةمجلسأنذلكيعنىوال
.الجمعيةمصيرعلىوالقلقاليأسمبعثهامحاوالتكانتلها، ولكنهاملكًامقرًايومًاللجمعيةيكون
بفضلاألعمالرجالمنالمحليةالشخصياتمنالعونطلبعلى- الوقتنفسفى –المجلسوركز
تبرععلى، فحصلاألعمالرجالمنالشورىمجلسفىزمالئهمعلبيبيونانبذلهاالتىالجهود
شركاتوإحدىبشارةلويسمنكلمنآالف، وخمسةخميسفريدمحمدمنجنيهًاآالفبعشرة
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ستةكليدفعهالجمعية، فظلإيجاربسدادبالتبرعالنورعبدفخرىسعدأقنعآمون)، كما (األدوية
سنويًابالتبرعوعدعلىالعزيزعبدبنطاللاألميرمنلبيبيونانحصلكذلك. سنتينلمدةشهور

.الوعدبهذاالوفاء، وتمسنواتخمسلمدةمصريًاجنيهًاألف36بمبلغللجمعية

اتصلمساءوالشارقة، وذاتظبىوأبومسقطإلىالثالثةالخطاباتإرسالعلىالشهرنحومضى
الجمعية،رئيسمعالحديثطالبًابالجمعيةالشارقةحاكمالقاسمىمحمدبنسلطانالدكتورالشيخسمو

.باالتصالفوجئالذىصاحبنامنزلتليفونبرقمالجمعيةموظففزوده

عليهايطلعلم، وأنهأسابيعثالثةقبلوصلتالرسالةلصاحبنا، ألنباالعتذارحديثهالعظيمالرجلبدأ
المشكلة،صاحبنالهوشرح. الجمعيةتعانيهماعلىقلقهوابدى، بالدهخارجلوجودهنظرًايومهاإال

الرعاةمنعدديتعاونأوالعربيةالثقافةرعاةأحدبهيتبرعمقرباقتناءلحلهااإلدارةمجلسوتصور
.ومكتبتهاالجمعيةلسكنىمتر500عنتقلالمبانيهامساحةفيالشراءهوالتصور، وأنتمويلهفى

تحتاجوحدهاوأنهاقيمةمكتبةبالجمعيةأنيعلمانهالمساحة، وقالهذهعلىالشيخسموفاعترض
لسكنىوإعدادهالمقرلشراءاستعدادهأبدىولكنه. االعتبارفىالتوسعيوضعلملوالمساحةهذهلمثل

والفاكسالخاصهاتفهبأرقامصاحبناوزود. الهبةسبيلعلىللجمعيةتقديمه، ثموتأثيثهالجمعية
أىمنإليهالوصولوسهولةالمواصالتمنالقربالمكاناختيارفىيراعىأنإليه، وطلبالخاص
يجبالأنهسموهوقال. الجمعيةمكتبةيستخدمونالعلياالدراساتطالبأنيعلمألنهبالقاهرةمكان
فىبسيطبمبلغالمساعدةبإمكانهكانإذاعماالمقر، وتساءلتدبيريتمحتىمساعدةدونالجمعيةترك

؟.درهمألفمائةحدود

كليةبمكتبةالقاهرةلجامعةتبرعهلمصر، ذاكرًاعطاءمنيقدمهماعلىصاحبنا، وأثنىشكره
علىمصرفضلأن، وقالبالفضلذلكوصفالرجلفاستنكر). الشيخفيهاتخرجالتى (الزراعة
صاحبناأشاروعندما. دينمنلمصرمابعضأداءعلىيعينهأنتعالىاللهيسألكبير، وأنهالعرب

مايو23 (نصربمدينةالجديدالمقرافتتاححفلفىألقاهاالتىالمرتجلةالكلمةفىالحديثهذاإلى
إطالعهعندالثقافة، الحظوزارةرجالكباروبعضالعالىالتعليمووزيرالشيخ)، بحضور2001

إلىحديثهفىصاحبناوصلعندمابالدموعاغرورقتاالشيخعينىأناالحتفالبعدالفيديوشريطعلى
لمصرتقديرهوعمقالعظيمالرجلهذاأصالةعنتكشفالتىالنادرةالمخلصةالعباراتهذهذكر

.والمصريين

بالقاهرةيمثلهمنلتكليفبذلكالشيخسموأخطرنصربمدينةفيالتثالثةعلىالعثورتمأنوبعد
أنوجدسموهممثلولكت. وتأثيثهالجمعية، وإعدادهلسكنىصالحًامنهايراهماواختيارلفحصها
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يتفقبماوتصميمهاالغرضلهذاأرضقطعةشراءالتكلفةحيثمنيساوىوتجهيزهافيالأىشراء
وصدرالشيخممثلبمعرفةاألرضشراءتموبالفعل. بهاالئقًامقرًاليصبحالجمعيةمتطلباتمع

مكتبةافتتاحفيهتمالذىاألسبوعنفسفى2001مايو23فىالمبنىافتتاحوتمباسمهالبناءتصريح
.الزراعةكلية

بمبلغتبرعًامنهالجمعيةتلقتفقدالحدهذاعندتتوقفلمالقاسمىسلطانالشيخسمومكرمةولكن
ابريل (صاحبنامعمكالمتهمنأسبوعبعد) درهمألف100يعادلبما (مصريًاجنيهًاألف92

اإلدارةمجلسفقام. مصريًاجنيهًاألف90بمبلغ) 2000يوليو (بعامذلكبعدتبرع)، كما1999
وقام) عامينعلىألفا72 (العزيزعبدبنطاللاألميرمنالجمعيةتلقتهمامعالتبرعاتهذهبتجميع
سموتبرع2004ينايرالجمعية، وفىنشاطعلىمنهاُيصرفجنيهمليونبربعمصرفيةوديعةبربط
المصرىبالجنيهوديعةإلىلتتحولدرهمًامليوننصفبمبلغللجمعيةالقاسمىسلطانالدكتورالشيخ
منألف200وحوالىمليونقدرهاوديعةالجمعيةلدىأصبحجنيهًا، وبذلك830440قيمتهابلغت

استقرتوبذلك) الفائدةسعرحسب (جنيهًاألف85- 80بينيتراوحسنويًاريعًاتدرالجنيهات
.2004العامبأسعارالفعليةالمصروفاتحدودفىللجمعيةالماليةاألحوال

منالثراءبنعمةعليهماللهأفاءمنيدركأنفىاألمليفقدلمالجمعيةإدارةمجلسأنبالذكروجدير
المضىلهايتيحماالماديةالرعايةمنلهاالجمعية، فيوفروابهاتقومالتىالرسالةأهميةالمصريين

مؤسساتدعمفىاألمليفقدوالمكما. جدوىدونالكثيرينأبوابرسالتها، فطرقواأداءفىقدمًا
.، والشبابالعلمى، والبحثالعالىوالتعليمالثقافةالجمعية، كوزاراتلنشاطالدولة

-الجمعيةوعضوالمعروفالكاتب -الجمالأحمدتقريبًا)، رتب (واحدبشهرالجديدالمقرافتتاحوبعد
اللقاءوتم. طلبهعلىبناًءهيكلحسنينمحمداألستاذمعاإلدارةمجلسأعضاءمنألربعةلقاًء

صابرزكريا، ومحمد، وجمالالدسوقىصاحبنا، عاصممعوحضر. النيلشارععلىالخاصبمكتبه
الشيخأنالجمعية، وقالبرسالةاهتمامه" األستاذ "أبدىاللقاءهذاوفى. الجمالأحمد، وأيمنعرب

.المصريينواجبمنتكونأنيجبماديًاالجمعيةرعاية، ولكنمكرمتهعلىُيشكرالقاسمىسلطان
المليونحدودفىوديعةتكوينعلىيتجهكانالذىالجمعيةإدارةمجلستصورعلىاطلعأنوبعد
،التضخماعتبارهفىيضعالالتصورهذاأن، وقالالمصريينأثرياءتبرعاتمنتجميعهايتمجنيه
منأكثرأومليونعلىالحصولكانولما. األقلعلىماليينخمسةإلىتصلأنيجبالوديعةوأن

تكونأن" األستاذ "البالد، ورأىتعانيهالذىاالقتصادىللركودنظرًابمكانالصعوبةمنالتبرعات
عشرينبمبلغللجمعيةمنهمكلأفراد، يتبرعالعشرةحدودفىالمصريين" الرعاة "منمجموعةهناك
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.مصرتاريخلخدمةقويةدفعةالجمعيةتعطىحتىسنواتخمسسنويًا، ولمدةالجنيهاتمنألفًا
.المتبرعينأوليكونوأن" الرعاة "منمجموعةبنفسهيتولىبأنووعد

الثقافىالموسمفىمحاضرةيلقىأنمنهبحرارة، وطلبوااألستاذ)، وشكروه (باقتراحالقومسِعد
منالمبدأ، محذرًاحيثمنموافقتهفأبدى. يختارهموضوعفى) 2003مايو- 2002أكتوبر (القادم

مستقلة، وهىأهليةعلميةهيئةالجمعيةأنإلىفطمأنوه. الجمعيةعلىالمتاعبيجرقدذلكأن
التىالتاريخيةالوثائقموضوع) األستاذ (فتحوعندما. وإدارتهاقرارهااستقاللعلىتمامًاحريصة
لقبولاستعدادهمالجمعيةممثلوإليها، أبدىيطمئنخاصةهيئةإيداعهامنها، ويريدبنسخيحتفظ

صالحيةعلىبنفسهليطمئنبزيارتهالجمعيةُتشرفالجمعية، بعدمابمكتبةلهامكانتخصيص
.الغرضلهذاالجمعية

علىلهيكلشكروخطابالجمعيةمطبوعاتمنمجموعةصاحبناللمقابلة، حملالتالىاليوموفى
محاضرتهإللقاء" لألستاذ "المالئمالموعدتحديدبطلب، وختمهعليهاالتفاقتمماكلفيهالمقابلة، سجل

.هيكللسكرتير) بنفسه (المهداةوالكتبالرسالةوسلم. المحاضرةوموضوعبالجمعية

أنالمهداة، وقالالكتبعلىفيهاشكرههيكلمنتليفونيةمكالمةصاحبنا، تلقىاألسبوعنحووبعد
العظيمعبديسمىلمنهل: "لهبالنسبةمهمتافهًا، ولكنهيبدوالجمعية، قدحولمهمًاسؤاًاللدى

سقطت، ولكنسنواتمنذبالجمعيةعضوًاكانرمضانأنصاحبنالهبالجمعية؟" فقالعالقةرمضان
اإلدارة،مجلسانتخاباتفىمرتينرسبمنذالعضوية، وذلكاشتراكاتسدادعنالنقطاعهعضويته

على... حدسايبمشيعنى: "هيكلفقال. صاحبناوخاصةالجمعيةعلىالهجومإاللههمالوأنه
.الحدهذاعندالمكالمةوانتهت". لىبالنسبةمهمةمعلومةدىشكرًا، العموم

بأنردًايتلقىفكان) 2001سبتمبر- يوليو (متباعدةفتراتعلىهيكلبمكتبيتصلصاحبناوظل
وأرقاماسمهيتركصاحبناكانمرةكلوفى. إزعاجهعدمإلىنبهأنهموجود ، أوغير" األستاذ"

يكنلمالرجلأنيبدوولكن. دعوتهاعلى) الكريم (ردهبانتظارالجمعيةأنمؤداها، ورسالةتليفوناته
الوقوععنبنفسهينأىأنمصلحتهمنأنفوجدحساباتهأعادأنهرعاية"، أو "منبهوعدفيماجادًا
!!.منهصاحبنايسمعفلم". الورطة "هذهفى

الجمعية،إدارةمجلسلنداءالقاسمىمحمدبنسلطانالدكتورالشيخسمواستجابةكانتوهكذا
مندفعهامصريًاجنيهًامليون3.5قدرهابتكلفةأقيمالذىنصربمدينةالجديدالمقرلمبنىوتشييده

المادية، وبقىالناحيةمنالتاريخيةللدراساتالمصريةللجمعيةجديدميالدبمثابة، كانتالخاصماله
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خدماتهاتقدمالقديممقرهافىالجمعيةكانت. والثقافيةالعلميةالناحيةمنالجديدالميالدهذاعنالتعبير
حتىصباحًاالتاسعةمنتعملمؤسسةفأصبحتاآلنفقط، أمامساءالثامنةإلىالرابعةمنلألعضاء

جديد، حملإدارىتنظيموضعذلكوتطَّلب. كلهوالمجتمعلألعضاءخدماتهاتقدممساًءالثامنة
،الزياتبكفرعملهالباكر، أيامشبابهمنذوالماليةاإلداريةبالمسائلالقديمةخبرتهبحكمعبأهصاحبنا
لكلالمجلسألعضاءالمستفيضشرحهبعدإدارىنظاممنوضعهمابإقراراإلدارةمجلسوسانده

.وكبيرةصغيرة

، وُخصصالبعضببعضهمامتصلينالجديدالمبنىمنطابقينفىلهامستقرًاالجمعيةمكتبةووجدت
العربيةاللغاتبمختلفعشرالتاسعالقرنإلىطبعاتهاتعودالتىوالمصادرالنادرةللكتبمكانبها

الكتبالباحثينتقىالمفتوحة، حيثالمكتبةنظاموأتبع. واإليطاليةواأللمانيةواإلنجليزيةوالفرنسية
إلىاألمينليعيدهامنهافراغهبعدمكانهافىيتركها، ثماالطالعطاولةإلىوينقلهاالرفوففوقمن

بسببالسبعينياتأوائلمنذكتبمنُضمماإليهيضفلمالمكتبةفهرسكانولما. بالرفوفموضعها
مساًء، أصبحتيعملللمكتبةواحدأمينالجمعيةلدىاألمناء، فكانمنالكافىالعددوجودعدم

:نوبتينفىالباحثين، وخدمةوالتصنيفالفهرسةبأعمالللقياماألمناءمنعددتوفيرإلىماسةالحاجة
.األمناءمنبثمانيةالمكتبةحاجةصاحبناومساًء، وقّدرصباحًا

بمواردهارواتبهمتتحملالخبرة، وكيفذوىاألمناءمنالعددهذاعلىالجمعيةتحصلأينمنولكن
والسكرتارية،النظافةعمالوأجوروالصيانةوالكهرباءالمياهاستهالكتغطيةتكفىتكادالالتى

بعضتعيرالدارأنعلمأنالمصرية، بعدالكتبدارإلىصاحبنالجأالنثرية؟ هناوالمصروفات
وطلب) الكتبداررئيس (غريبسميراألندية، فالتقىبعضومكتباتالجغرافيةالجمعيةإلىاألمناء

العدد) اإلعارةسبيلعلى (للجمعيةالفور، وقدمعلىالرجلأمناء، فاستجاببثمانيةالجمعيةمدمنه
المقيماتالسيداتمنجميعًا، وهنوحوافزهممرتباتهمالكتبدارتتحملأنعلىاألمناءمنالمطلوب

للجمعيةبذلكغريبسميرفقدم. سنواتعشرعنخبرتهاسنواتتزيدخدمةوأحدثهن. نصربمدينة
الذىفضلصالحخلفهبهالتزمواقعًاأمرًاذلكرسالتها، وأصبحألهميةإدراكهعنتنمجليلةخدمة
أحمدرئاسةعهدفىالتعاونلهذا) النسبى (التراجعبوادرظهرتتحفظ، وإنبالالجمعيةمعتعاون
فىالهيئةرئيس، ماطلالكتبدارإلىالعودةاألمناءمنأمينتانطلبت، فعندماالكتبلدارمرسى
.بالبديلالجمعيةتزويد

المقتنياتوفهرسةتصنيفمنالفراغ، تمالكتبدارجانبمنالمثمرالتعاونهذا، بفضلكلوعلى
األجنبية، وقامتباللغاتالمطبوعةالكتبفهرسةفىالعمل، وبدأالعامينمدىعلىبالمكتبةالعربية
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المكافأة، لدعمبنظام) المتقاعدين (الكتببدارالسابقينالعاملينمنبالفهرسةخبيرينبتعيينالجمعية
.المتميزةبالخبرةالعملفريق

الجانبإطارفىتوفيرهيتملمماإلكترونية، وهومكتبةلتأسيسمعدةبحجرةمزودًاالمبنىكانولما
وزارةإلىالمكتبة، فلجأاستكمالصاحبنافارغة، وحاولالحجرةظلت، فقدالمبنىبتأثيثالخاص

بجامعةالمساعداألستاذفريدأحمدفطينالدكتورقدموأخيرًا. جدوى، دونالشبابووزارةاالتصاالت
بدفعجليلةمساعدةقدم) العميدبرتبةسابقًاضابطًاوكان (الجمعيةإدارةمجلسوعضوالسويسقناة

بمنحالدفاعوزيرقرار، فصدرالدفاعوزارةقنواتفىإلكترونيةمكتبةتأسيسالجمعيةطلب
لتحديث، واستكماًال2004عامربيعفىبالفعلذلكالمكتبة، وتمإلقامةالالزمةالتجهيزاتالجمعية

بماالجمعيةومكتبةاإللكترونيةالمكتبةبينربطتاآلليةللحواسبشبكةبإقامةالجمعيةالخدمة، قامت
.المكتبةلمقتنيات) رقمى (إلكترونىفهرسإعدادبدأ، وبذلكومعداتأجهزةمنذلكتطلب

للمعلوماتالدوليةالشبكةخدمةالجمعيةمكتبةعلىللمتردديناإللكترونية، توفرتالمكتبةإقامةوبعد
الدوليةالشبكةعلىللجمعيةموقعبتصميم) الجمعيةعضو (العدلصبرىالدكتوراإلنترنت)، وقام(

يضاف، وسوفوالثقافىالعلمىبرنامجهاعننشاطها، واإلعالنوعنعنهااألساسيةالمعلوماتيضم
.اكتمالهعندالجمعيةمكتبةلمقتنياتالرقمىالفهرسإليه

لكلوكان. كحيلةعبادة، ثمالدسوقىعاصمبهاضطلعفقدللجمعيةالثقافىالنشاطتنظيمإعادةعنأما
كلالثقافىللموسمالجيدباإلعدادالجمعيةتقدمهاالتىالثقافيةالخدماتبمستوىاالرتقاءفضلمنهما
تمييز، دونوالتوجهاتالمدارسمختلفمنالجديدةالرؤىأصحابأمامالجمعيةمنبر، وفتحعام

الدسوقىعاصمالجمعية، فنظملندواتالجيداإلعدادفىمنهماكلنجحكما). والثمينالغثبينسوى(
التقاء "ندوةكحيلةعبادةالعربى"، ونظمالوطنفىوالدولةالدين "وندوة" والسلطةالمصريون "ندوة

تعاونالعربى"، كماالعالمفىوالتغييرالثورة "؟"، وندوةصراعأمحوارمتغيرعالمفىالحضارات
حيويتهاللجمعيةأعادتندواتوكلها" العربىالفكرتطور "ندوةتنظيمفىالدسوقىعاصممعه

متميزموقعفىالنشاطهذاووضعها. الكريمعبدعزتأحمدرئاستهاتركمنذافتقدتهالذىونشاطها
يحظىالعلمىنشاطها، فأصبحالعالمىالمستوىعلىاألوسطبالشرقالخاصةالدراساتساحةعلى

العلميةمجلتهاُأدرجتكما. وأمريكاأوروبامنمتميزينمتخصصينجانبمنوالمشاركةبالمتابعة
.العلميةللمجالتالدولىالدليلفى

مايو)،- أكتوبرمن (شهريًامحاضرتانفيهُتلقىالذىالثقافىالموسمعلىالعلمىالنشاطيتوقفولم
فىالشبانالباحثينسمنارهناككاملة، بلأيامثالثةمدىعلىعادةتستمرالتىالسنويةوالندوة
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منجانبًاتضمكتبأربعة، وُنشرتعمرهمنسنواتعشر2004العامأنهىالذىالعثمانىالتاريخ
)الرومانى- اليونانى (القديمالتاريخفىشهريةأخرىسمناراتثالث2004العامفى، وُنظمأعماله

.المعاصرالتاريخوالوسيط، ثماإلسالمىوالتاريخ

األخرى، وتولىاإلنسانيةوالعلومالتاريخبينالتواصلفيهايتممتميزةبحوثًاالسمناراتهذهوتقدم
حناونللىإبراهيمأحمدناصرإلىوإدارتهاتنظيمهافىالفضلويرجع. خاصًااهتمامًاالمنهجقضايا

الجمعيةوتعتزم). والوسيطاإلسالمى (علىالسيدالقديم)، وعلى (فرحاليسرالعثمانى)، وأبوالتاريخ(
دورمعالتعاونخاللمنتصدرهاكتبفىاألخيرةالثالثةالسمناراتهذهأعمالنشرعلىتعملأن

.المختلفةالنشر

-القاسمىسلطانالدكتورالشيخمكرمةبفضل –التاريخيةللدراساتالمصريةالجمعيةتحولتوهكذا
األمة،هذهتاريخلخدمةسوىيهدفالالذىالعلمىللعملمتميز، ومنارةعلمىثقافىمركزإلى

الجمعية، ليسشهدتهتطورمن- النحوهذاعلى –حدثوما. العلميةللكوادرالعلمىلإلعدادومعهدًا
منذتاريخهافىمسبوقغير- وكيفًاكمًا –اآلنالجمعيةنشاطجديدًا، ألنميالدًاكانلها، وإنمابعثًا

.1945عامتأسيسها

معتدًال، ساعدكانالعملمناخأن، أوللمتاعبنهايةكانالجديدالمقرتأسيسأنيعنىالذلكولكن
لهاحصرالمتاعبفهناك. لألنواءالتعرضدونالجمعيةقيادةعلىصاحبنابرئاسةاإلدارةمجلس

المصاعبتعانىالجمعيةكانتوعندما. االجتماعيةبالشئونالجمعياتإدارةمنالجمعيةواجهتها
تتعرضأعمالهاتكن، فلمالجمعياتإدارةبرضامحدودًا، حظيتشكليًانشاطًاسوىتقدمالمالية، وال
اإلدارةفىالبيروقراطىللفسادفذًانموذجًاُتعدالتىاإلدارةتلكموظفىجانبمنللمضايقات
اإلدارةمعالمتاعبسلسلة، بدأتالقاسمىسلطانالشيخمنتبرعأولالجمعيةتلقتفعندما. المصرية

قبلالشئونوزارةإذنعلىالحصولبضرورةيقضىاألهليةالجمعياتقانونالمذكورة، ألن
كاململفتقديمذلكويتطلب. الخارجمنالجمعياتتتلقاهاالتىالتبرعاتمنواحدمليمفىالتصرف

عامأمينراجعشهور، وعندماستةعلىيزيدلماالموافقة، وتأخرتبالطلبيلحقالمستنداتمن
أندونالتبرعهذامنالمتفرجموقفيقفواأنيمكنهمالأنهمصراحةلهقالواالمعنيةاإلدارةالجمعية

الشيخمنالثانىالتبرعالعزيز، ثمعبدبنطاللاألميرتبرعالجمعيةتلقتوعندما! نصيبينالهم
وسجالتمستنداتمراجعةعلىالموافقةاإلدارة، فعلقتمعالمتاعب، ازدادتالقاسمىسلطان

عددألنباطلاإلدارةمجلسأناكتشفواأنهممفتشوهمالمراجعة، فقالتمتشهورستةالجمعية، وبعد
العموميةالجمعيةلحضورالدعوةلهموجهتمنعضوا، ولكن1200علىيزيدبالسجالتاألعضاء
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اللذلك. أعواممنذاالشتراكاتسددواالذينأولئكهمعضوًا190كانوااإلدارةمجلسانتخبتالتى
.جديدمجلسالنتخابالمسددينوغيرالمسدديناألعضاءجميعودعوةبالكاملالمجلسإسقاطمنبد
االشتراكاتسداديقبلالمنعضويةالعضوية، فيسقطمشكلةأوًاليصفىأنالمجلسعلىوأن

أنالجمعيةمصلحةمنأنيفيدبماللجمعيةاإلدارىالمديرأذنفىالمفتشينكبيروهمس. المتأخرة
شهرية،مكافأةلقاءباإلدارةالجمعيةأعمالتسهيل) شخصهأى (الجمعياتإدارةموظفىأحديتولى

نثرية،مصاريف... حاجةأى "قالحسابيًاالمكافأةمبالغتسويةكيفيةعناإلدارىالمديرسألهوعندما
".شئكلأحلأنااالقتراحاإلدارةمجلسرئيسقبللوالعمومعلى.. إكرامياتبنداعملواأو

لألعضاءخطاباتتوجيهبعدالعضويةمشكلةحل: اتجاهينفىالعملإلىاإلدارةمجلساتجهوهنا
.يسددوالممنعضويةإسقاطثم) يومًا30 (للسدادلهمزمنيةمهلةوتركالشتراكاتهمالمسددينغير

الذى، والسعارالجمعياتإدارةابتزازبشأناإلداريةالرقابةهيئةإلىبالشكوىصاحبناوتكليف
).الحاليمشى (أنلقاءثابتةشهريةلرشوةطلبًاموظفيهاأصاب

)الشبابعناصربعضدخلتهالذى (المجلسأعضاء، واختاربالكاملاإلدارةمجلسانتخابوُأعيد
مدىعلى) اإلداريةالرقابةمنبضغط (الجمعياتإدارةموافقات، وصدرتللمجلسرئيسًاصاحبنا

ومبنىأرضوهى) القاسمىسلطانالدكتور (الشيخسموهبةقبولعلىالموافقةذلكفىبماعام
إلىالجمعياتإدارةحيتانتضمالتىالقاهرةغربإدارةمنالجمعيةتبعيةوُنقلت, وأثاثهالجديدالمقر
الزالتاالجتماعية، ولكنالشئونوزارةعلىغريبًاطيبًانموذجًاتعدالتىنصرمدينةشرقإدارة
الجمعيةتلقتهاالتىالتبرعاتعلىالموافقةفىتماطلالقاهرةبمحافظةالوزارةبوكالةالجمعياتإدارة

إلىاللجوءمنصاحبنايئسوقد. بالطلبالتقدممنكاملعامبعدإالالموافقةتأتىأخيرًا، فال
القاهرة، وكذلكمحافظإلىاالجتماعية، والالشئونلوزيرةالشكوىنفعًاُيجدهالكبار، فلمالمسئولين

مشقةالمسئولتكفىبإجابة، فيردمنهالمشكوإلىدائمًاتنتهىالشكاوىفهذه. اإلداريةالرقابةهيئة
.وفجورًاتوحشًااألوغادالموظفونصحتها، فيزدادمنالتحقق

الجمعياتأموريتولونممنالخبرةأهلمنعتاةبعضإلىالشكاوى، لجأصاحبناأعيتوبعدما
يتصرفوناالجتماعية، وكيفالشئونمعتعاملهمكيفيةعنيسأل) القانونلنفستخضعالتى (الخيرية

إدارةرئيسيحددهلمنتدفعهشهريًامبلغًاتخصصالجمعياتتلكمنجمعيةكلأنزبانيتها، فعلممع
صاحبناسألوعندما. اإلدارةموظفىعلىتوزيعهالُيعادالمديرعندتتجمعكلهاالمبالغ، وأنالجمعيات

تبرعاتمنعليهتحصلمابعضتجنبالجمعياتهذهأنحسابيًا، علمالمبلغهذاتسويةكيفيةعن
السجالتفىالمبلغهذاُيدرجالمنظورة"، فالغيرالنفقات "هذهلتغطيةرمضانشهرفىالخيرأهل
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األمور،حدوديتجاوزبماصاحبنامعتحدثأنهإلىالجمعيةمسئولتنبهثم. أصًالللجمعيةالمالية
كامعاوزينتسألوهمليكم؟ أحسنبيضايقوكمكدهعشانبسيطمبلغبتدفعجمعيتكمهو: "فسأله

لمفتشى، والالجمعياتإدارةلمفتشىشيئًاتدفعالالتاريخيةالجمعيةبأنصاحبنارد". وتريحوهم
عندسنوىمبلغعلىيحصلونأيضًاأنهمالرجلحديثفىجاءوقد (للمحاسباتالمركزىالجهاز
لديهاومعلومة، وليسمحدودةمواردهاالتاريخيةفالجمعية). الخيريةالجمعيةسجالتعلىالتفتيش

ضميردون" عليهاالعاملون "فيهاليتصرفغطائهتحتاألموالتجمع" أيتامملجأ "أو" زكاةصندوق"
الحديثهذابعد، فأصبحالجمعياتهذهلمثلزكاتهيدفعكانصاحبناأنالمهم. دينىأوخلقىوازعأو
.األخيرةالسنواتفىالخيريةالجمعياتعددوزيادةانتشاروراءالسريفهموبدأأمرهمنحيرةفى

المركزىوالجهازاالجتماعيةبالشئونالجمعياتإدارةمعالتعاملمتاعبصاحبنايواجهولم
منأطلقهاإشاعاتمنموجةواجهالجمعية، بلشهدتهالذىالتطورهذابعدوحدهماللمحاسبات

أنويضيرهميعملونالالذين: "األرض"، وهمفىالمعذبون "لكتابإهدائهفىحسينطهوصفهم
دونالحيلولةصاحبنا، أوإلبعادالناخبينعلىالتأثيرالشائعاتتلكمنالقصدكان". غيرهميعمل

،التدريسهيئةأعضاءترقياتلجانفىوضعهمهؤالءواستخدم. األصواتأعلىعلىحصوله
الذيناإلدارةمجلسأعضاءبعضمعهمالعليا، وتعاونالدراساتطلبةعلىونفوذسلطةمنومالهم
ُأعيدذلكورغم. الجمعيةمصلحةمعتتعارضالتىالشخصيةلرغباتهمصاحبناانقيادعدمساءهم
وعىاإلدارة، بفضلمجلسإلىيتسربأنالفاسدةالزمرةتلكمنأحديستطعصاحبنا، ولمانتخاب
تلكاستمرارأنالفساد، وليقينهممظاهربكلالحافلاألفرادأولئكبسجلومعرفتهمالجمعيةأعضاء

:أمثالقلبها، منإلىالثقافيةالحياةهامشالحركة، ومنإلىالجمودمنالجمعيةنقلتالتىالمجموعة
بدر،ومنىالدسوقىوعاصمكحيلةوعبادةحناونللىسيدفؤادوأيمنالجميعىالمنعموعبدغنيمعادل

، وأحمدالشلقزكريا، وأحمدكيرهنجوىأمثالمنالمجلسدخلواالذينالشبابمنوغيرهم
طريقعلىالجمعيةمسيرةاستمرارعلىاألقدرهمهؤالءأنمحمود، ويقينهممحمدويحيى، الشربينى

.واالزدهارالتقدم

إدارةباحتكار، يؤمنونمعهيتعاونونالذينالزمالءمنالنبيلةالنخبةصاحبنا، وتلكأنذلكيعنىوال
مجلسلعضويةالتقدمعلىالشابة، وتشجيعهاالكوادرتدريبعلىبدأبيعملونالجمعية، ولكنهمأمور

وتوجيهقيادتهامسئوليةإليهمالعلمية، وتنتقلالمؤسسةتلكمثلإدارةخبرةيكتسبوااإلدارة، حتى
.األمةتاريخخدمةفىرسالتهاالجمعية، ويدعمأهدافيخدمبمانشاطها
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)، ليتحقق2009 (األولىدورتهانتهاءقبلالمجلسعضويةفىاألغلبيةللشبابيكونأنالمأمولومن
وعندما. واالزدهارالنموطريقعلىالجمعيةالعصر، ويضعمتطور، يواكبفكرذاتإدارةللجمعية
دورهالعبتالتىالنخبةتلكيذكرون، قد2045عاملهاالمئوىباليوبيلالجمعيةأعضاءيحتفل

كانللجمعية، لماالكريمةرعايتهلوالالذىالعظيمالرجلمقدمتها، وفىللذاتبتجرد، وأمانة، وإنكار
يغدقمنرحابفىالجميعسيكونالقاسمى)، يومهامحمدبنسلطانالشيخسمو (الجديدالميالدهذا

يانعة،عملهمثمرةتظلعندمابالطمأنينةتشعرسوفأرواحهمعمًال، ولكنأحسنمنعلىالجزاء
.الزمنبمرورشبابًاتزداد
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تقف- وهناكهنا –أقدامآثاروراءهمخلفًا، الحياةطريقعلىالمسيرةهذهصاحبناقطع
تقديمهفىوهو. تحقيقهعنعجزوما، السنواتتلكخالليحققهأناستطاعماعلىشاهدًا

فىاللهمد (معاصرونشهودعليهايقومالتىتلكذكرعلىيحرصتجاربمنبهمرلما
،الحساباتوتصفيةاليقظةوأحالماألوهامأملتهبعضهاأنأحديظنالحتى)، أعمارهم

أحيانًاباالسمبعضهموذكر، أحيانًاأصحابهامناصبإلىباإلشارةاكتفى، ثابتةوقائعفكلها
خدعتهملمنالخطرناقوسدقبغرضولكن، ذاكأوبهذاالتشهيربقصدال، أخرى

.الجوهرعنهمفأخفتالمظاهر

قديسونيوجدفال، واألخطاءالعيوبمنخاليًا، حكيمًادائمًاكانصاحبناأنذلكيعنىوال
ويعيد، بهمرتالتىالمواقفهذهصاحبنايتأملماوكثيرًا. خطاءونجميعهمبل، البشربين

كلليسولكن. بعينهاأخرىأطرافبمواقفالظنسوءفىبالغأنهنفسهعلىفيأخذتقييمها
ماوكثيرًامحضشخصىبدافع- مايومًا –موقفًايتخذلمأنهحسبه، حالأىعلىإثمالظن

.ذهبًايلمعماكلأنوظن، أهلهاغيرفىثقتهوضعأنهيكتشف

،كتبعدةإلىأو، ضخمسفرإلىالمتواضعالعملهذالتحوللقلمهالعنانصاحبناأطلقولو
العللعنبالحديثهنااكتفىالتىالجامعيةبتجربتهيتصلماحجمًاوأكبرهاأخطرهالعل

فلديه، عالجهاإلىيتطرقأندون، تشخيصهامحاوًالالجامعةمنهاتعانىالتىواألمراض
منيجدلم، للعالجكثيرةوصفات- العالمجامعاتبأكبرومعرفتهوتجاربهخبرتهبحكم-

.هنامساحةلهايفردأنالحكمة

،عايشهاالتىالشخصياتعنوالكثيرالكثيرلكتب، لقلمهالعنانصاحبناأطلقلوكذلك
شخصيات، السواءعلىوالمعروفونمنهمالمغمورون: الحياةطريقطولعلىبهاواحتك
وبعض، والمثقفين، والحرفيينوالعمالالفالحينمنالمصرىالمجتمعقسماتعنعبرت
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إذا، بذلتهقائمبعملالشخصياتتلكيخصأنمايومًايستطيعولعله. السلطةمناقتربوامن
منبعض- أيضًا –صاحبنايتناولولم. الشيخوخةأمراضمنذاكرتهونجت، األجلبهامتد

عنانطباعاتهوال، الخارجيةوزياراتهأسفارهفىالجامعاتوأساتذةالمثقفينمنعرفهم
بوطنهالمتصلةالتجاربعلىالتركيزعلىهناصحرفقد، الغربفىالعلميةالمؤسسات
علىيركزوال، جميعًاالقراءيخاطب"، خاصًا "وليس" عامًا "حديثهيكونوأن، ومجتمعه

بحكمإليهاانتسبوإن، النخبةتلكعلىيومًانفسهيحسبلمفالرجل. وحدها" النخبة"
العامعملهويوقف، إليهمالجلوسلهيطيب، الناسبسطاءبيننفسهيجد- دائمًا –فهو، موقعه
عنهموورث، بينهممنخرجلمنعنقهفىواجبلحقأداًء، عنهموالدفاعخدمتهمعلى

.القديمالمصرىحكمة

ولكن، مادتهاوأعد، لهاخططالتىالعلميةاألعمالبتقديمحياتهيختمأنصاحبنايتمنىوكم
بعدما، لنفسهيخلوأنفيهيستطيعالذىاليومإلىويتطلع. إرجائهاإلىالعلميةمشاغلهجرته

علىليعكف، التاريخيةالمصريةالجمعيةرئاسةمقدمتهاوفى، التزاماتهكلمنيتخلص
المجتمعتطوريغطىمجلداتعدةمنشاملعملفىأفكارمنجعبتهفىماإخراج

،والسياسية، واالجتماعيةاالقتصاديةالجوانبمختلفمنالحديثالعصرفىالمصرى
.العلميةحياتهبهيختم، والثقافية

علىقادرًايظلوأن، يدهمنالقلميسقطوأال، واقفًاكاألشجاريموتأناألمنياتوآخر
.األخيربالنفسيجودحتىواإلبداعالتفكير

.قديرشئكلعلىوهو، بعدومنقبلمناألمرولله
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فقد , وأمتهالعزيزلوطنهاألداءواجبحقأداءإلىيرميكان , الذاتيةسيرته " صاحبنا " كتبعندما
إطارفيمواطنسيرةللشبابيحكيأنأراد . إليهاباالنتماءأمتهوشرفته , الكثيرالوطنأعطاه
الوطنحركةيعوقسلبياكانوما , األمامإلىدافعًاإيجابيًاكانماإلىالنظريلفتوأن , الوطنقصة
 .األمةآمالتحقيقدونويحول, 

ال " , الموضوعي          " علىتركز - الذاتيةتجربتهنطاقاتساععلى " - صاحبنا " رؤيةكانت
ومشاغلالوطنهمومعنتعبروشرهابخيرهافالظواهر . األفرادوليسالظواهرعلى " , الذاتي" 

 "صاحبنا " أشارعندمالذلك . فباقالوطنوأما , فزائلون – قدرهمعالمهما – األفرادأما , األمة
عملأنإلىالتنبيهيرميكانإنما , أبطالهاأسماءبذكرمقرونةللنظرالالفتةالوقائعبعضإلى

ومن , لهالناسذكرهالخيرإلىجنحفمن , اسمهقرينيظل – شرًاأمكانخيرًا          – اإلنسان
 .عليهالناسحسبهالشرإلىجنح

العصمةكانتطالما , أحسنمنويثيب , منهأعوجمااهتمامه ؛ يقوممحورالفرديالسلوكيكنولم
ولذلك ) . إليهمصاحبناينتميالذين ( البشرخصالمنوالصوابالخطأكانوطالما , وحدهلله

نفسيمارسونمنكلإلىرسالةيوصلأنبذلكأرادإنما , معوجسلوكصاحبإلىأشارعندما
النقدإطارفيكلهذلكوكان . يرتدعونلعلهم , أعمالهمفيهتنكشفالذيباليومتنذرهم , السلوك
يمقتأنهكما , النهجهذااستخدام " صاحبنا " خلقمنفليس , والسبالقذفعنتماماالبعيد , المباح

توجهأنهوخاصة , الشخصيالشأنوليس , ومبتغاهمرماهالعامالشأنكان . إليهيلجأونمنكل
 .يتعظونلعلهمأمامهماآلباريسممونلمننذيراوجعلها , بهاينتفعونعساهمالشبابإلىبسيرته

سوفأنه , 2004ديسمبرمنالخامسفي ) الهاللدارطبعة ( الكتابصدرعندمابخلدهيدرلم
فقد . السواءعلىالعامالرأيومن , والعربيالمصريالثقافيالوسطمناالهتمامهذاكليلقى

 "فيأوالهاكانت , المثقفينكبارفيهاشارك, الكتابلمناقشةندواتبعقدالثقافيةالجماعاتاهتمت
واألدباءالكتابمنالثمانيننحوحضرها , 2004ديسمبرمن21الثالثاءمساء " القاهرةأتيليه

الكتابقرأواقدكانواالحضورمعظمأنعنبالندوةدارالذيالحواروكشف , والفنانينوالشعراء
مساءالفكريالنديمبصالونالثانيةالندوةوكانت . صدورهعلىفقطأسبوعينمروررغمبالفعل
وأساتذةوالكتابالمثقفينمنالستيننحوحضرها, الصحفيينبنقابة2004ديسمبرمن30السبت
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بمدرج2005إبريلمن23السبتيومالمنصورةجامعةاآلداببكليةالثالثةالندوةوعقدت . الجامعات
أنعنفيهادارالذيالحواروكشف , واألساتذةالطالبمنالمائتيننحوحضرها , السيدلطفيأحمد

وجاءت . بالكتابمعرفةعنوتعليقاتهمأسئلتهمعبرتفقد , بالفعلالشبابإلىوصلتقدالرسالة
األربعاءيوممساءوعقدت , التجمعحزبعنتصدرالتي " ونقدأدب " مجلةمنبدعوةالرابعةالندوة

والشبابالجامعاتوأساتذةالسياسيينوالمناضلينالمثقفينمنجمهوروحضرها , 2005مايومن18
االثنينيومالمنيابجامعةالتدريسهيئةأعضاءناديفنظمها , الخامسةالندوةأما. 

 .2005يونيومن6

احتفاًءبهواحتفي , بالكتابوالمرئيالمسموعاإلعالمجهازاهتم "صاحبنا " توقعماعكسوعلى
 ,الكتابلمناقشة2004ديسمبرمن21الثالثاءمساءسهرةوالرياضةالشبابإذاعةفخصصتكبيرًا

قناةاستضافتكما , مباشرةالهواءعلىالكتابفياألعمارمختلفمنالكتاببعضرأيواستطالع
ببرنامج2005إبريلمن20األربعاءسهرةفيالمثقفينمنوباقة " صاحبنا          " الثقافيةالنيل

فييستقبلكما , العربيةالبالدمختلفإلىالصناعيةاألقمارعبرمباشرةيبثالذي " النيلقمر" 
 .األرضياإلرسالعلىمصر

عنمقاال35نحونشر, 2005مايووآخر ) 2004ديسمبرمن5 ( الكتابصدورتاريخبينوفيما
كتاببأقالمالكتابعنمقاالتثالثأومقالينالصحفبعضونشرت , المصريةبالصحافةالكتاب
واإلذاعة , الخيروصباح , واألهرام ,والقاهرة , األدبأخبار :  القوميةالصحففنشرت , مختلفين

 ,العربيوالموقف , والعربي , األهالي : الحزبيةالصحفونشرت . مقاالتعدة , والتليفزيون
ونهضة , اليومالمصري : المستقلةالصحفونشرت . أيضامقاالتعدة , عربيةوآفاق, والوفد
 .متفرقةمقاالت , األمةوصوت , مصر

مختلففيالفسادمواطنعلىالضوءإلقاءفيصاحبهبجرأةالكتابتناولمنجميعأشادوقد
إلىإشارةتردولم , الذاتيةالسيرةأدبفيعالمةالكتابمعظمهمواعتبر , خطاهقطعتهاالتيالمواقع

شجاعةالبعضفيهارأىحينفعلى , الشخصياتبعضأسماءبذكراتصلماسوىالكتابفيمآخذ
إليهيهدفلمماوهو ( الحساباتتصفيةمننوعاباعتبارهايسنالسيدإليهانظر, للكاتبتحسب

 .األسماءمنبدالاألولىالحروفيستخدمأنالكاتبعلىوتمنى ) , اإلطالقعلىصاحبنا

الكتابفيفرأى , وحدهالحكمةأوتىوكأنه , رمضانالعظيمعبدهوالجميععنشذفقطواحدكاتب
هيبل " عنوانلهاختار2005مارسمن19في " أكتوبر " مجلةفيمقاالنشرإذ , غيرهيرهلمما

 ,الشديدحزنهعنوأعرب , أكاذيبعلىإاليحتويالالكتابأنعلىفيهاأكد! " خطأمشاهاخطى
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 ,الوطنيةإلىباالفتقار , الكذبجانبإلى " صاحبنا " واتهم . يكذبأنالمؤرخحقمنليسألنه
جاءماكلوأن , إسرائيليأستاذعليهيقدمأنيستطيعالماعلىأقدمألنه , أجنبيةلجهاتوالعمالة
 " ,صاحبنا " طبيعةعنلهيكشفواأنواألجناسالنفسعلماءمنوطلب , افتراءاتمحضبكتابه
جاءفألنه , االجتماعيبأصلهوعرض , اإلنسانيةزمرةمنوأخرجه , العقليبالخلل – بذلك – فاتهمه

بمنتتصلالكتابمنأمثلةرمضانوقدم " . فيهبماإناءكلينضح " أنعجبفال , المجتمعقاعمن
بالكشفرمضانالعظيمعبدفتبرع , اإلطالقعلىأسماؤهمتردلموما . صريحةأسماؤهموردت
 .بهاوالتشهيرعنها

منيكنفلم , الخطيرواالتهام , المقذعوالسب , الصريحبالقذفمليئةرمضانمقالةكانتولما
أهلبعضولكن . القضاءإلىباللجوءاكتفاء , عليهللردالمترديالمستوىهذاإلىالنزولالمناسب
الرد " أكتوبر " تنشرلمفإذا , عليهبالرد " صاحبنا " نصحوا , الشخصياتهذهمعالتعاملفيالخبرة

أحوالفيالحيرانوقفة: "بعنوانردًافكتب , أيضًاالمجلةتحريررئيسمقاضاةحقهمنكان
يومفنشرته ) الصحافةقانوننصبذلكمخالفة ( أسابيعثالثةلمدةنشرهفيالمجلةتأخرت" رمضان
مايومن15األحديوم " الناصريالعربي " بجريدة " صاحبنا " نشرهكما2005مايومن14السبت

 "صاحبنا " مقالعلىرمضانالعظيمعبدمنرداسميبمامقرونًاأكتوبرفيالنشروجاء2005
شرفهيمسما , تهممن " صاحبنا " بهرمىماإلىفيهأضاف " عباسأخالقيات " عنوانلهاختار
القضاءإلىصاحبنافلجأ " , الردح " مستوىإلىرمضانالعظيمعبدتردىوبذلك , الماليةوذمته
 .الحوارأدبفيدرسًارمضانليلقن

وممنباالسمذكرواممن – الجامعةفسادفيدورهمالكتابتناولمنبعضأنالواضحمنوكان
وعندما " , صاحبنا " ضداألمنأجهزةاستعداءحاولواقد – أسمائهمإلىاإلشارةدونأفعالهمذكرت

صدورعشيةألنه , أيضالهماالستجابةيتمفلم , الجامعيةالسلطاتتحريكحاولوااستجابةيجدوالم
فياالعتبارذاتجامعةالخمسمائةعنالدوليالتقريرنشرتحديدًا2005ينايرشهروفي , الكتاب
فيجامعاتثالثهناككانتحينعلى , الجامعاتتلكبينمنعربيةجامعةأيتكنفلمالعالم

سبيلعلى  ( أفريقيابجنوبوجامعتان , الصينفيجامعة21و , الهندفيجامعة17و , إسرائيل
ناقوسأكاديميةكمؤسسةالجامعةعن " صاحبنا " بسيرةجاءمالكلجعلمما ) , الحصرالالمثال
وصحفومغربيةخليجيةصحفبالعرضالكتابفتناولت , العربيالوطنأرجاءفييدويأخذخطر

 .اإلنجليزيةالجارديانفياألعمدةكتابأحدتناولهبل , عربيةلندنية
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عناألمنيدبكفللمطالبةالجامعاتباستقاللالمطالبةمارس9حركةنشطتذلكعنوفضال
تناولهاأموروكلها , العلميبالبحثوالنهوضالجامعيالتعليمإصالحوضرورة , الجامعةفيالتدخل

وسلطاتاألمنسلطاتاستعداءأرادوامنمحاوالتتجدلملذلك " . خطىمشيناها " في " صاحبنا" 
نصبالذيرمضانالعظيمعبدعندالعظمةمركبمنفاستفادوا " , صاحبنا           " ضدالجامعة

ممارساتهكشفأنبعد " صاحبنا " علىأحقادهليصبلهحانتقدالفرصةأنورأى , لهمحاميًانفسه
أحطمستخدمًا , للثقافةاألعلىبالمجلسالتأريخولجنة , المعاصرمصرتاريخمركزفيالسلبية

 .والسبالقذفأساليب

وحامدربيعحسنينرفعهاالتيالقضيةتلك , الفسادوزمرةرمضانحملةبينالصلةعنيكشفومما
أنمنذصاحبناتبناهاالتي ( عامروإيمان ), بالكتابإليهاإشارةأيتردلمالتي (عطاوزبيدةزيان
رسالةقدمتحتىالجهدأقصىمعهاوبذل , والدكتوراهالماجستيرعليهدرست , معيدةكانت

فيأستاذ2005مارس21فيالدعوىرفعوتولى ) يديهعلىمدرسةترقيتهاوتمتالدكتوراه
 .القانون

عبدباسمأخرىدعوىبالجامعةالقانونأستاذالمحامينفسرفع , بشهرالرباعيةالدعوىرفعوبعد
فيبيِّنوقذف , افتراءمحضجاءوقائعمنبالكتابجاءماأنبزعمصاحبناضدرمضانالعظيم

وإلزامه , صاحبناعلىالسجنعقوبةبتوقيعالمطالبةالدعويينمنكلوتضمنت , المدعيحق
محمدمكرماألستاذعلىالمدنيوالتعويض , ذاتهاالعقوبةتوقيعطلبواكذلك , لهمالمدنيبالتعويض

 ) .األولىطبعتهفيالكتابنشرتالتي ( الهاللدارإدارةمجلسرئيسبصفتهأحمد

للسبابمنبرًااستخدمهاالتيأكتوبرومجلةرمضانالعظيمعبديتركأنصاحبناباستطاعةيكنولم
منوإخراجه , الوطنيةمنوتجريدهوالكذببالخيانةواتهامه , وتحقيره , صاحبناحقفيوالقذف
 .عادلقصاصدونيتركهماأنباستطاعتهيكنلم , منزلةأدنىمخلوقاتإلىونسبته , البشرزمرة
العظيمعبدعلىيقمفلم , قاضوهمنمستوىإلىبالهبوطلهتسمحلم " عباسأخالقيات " ولكن

المتعلقةالموادلنصوصطبقاعليهجنائيعقابتوقيعلطلبمباشرةجنحةأكتوبرومجلةرمضان
عبدنشرتاريخعلىالثالثةالشهورفترةانقضاءقبلدعواهرفعأنهرغم , العقوباتقانونمنبذلك

بضرورةمنهإيمانًا , المدنيالقضاءإلىاللجوءآثرولكنه , ذكرهاوردالتيللمقاالترمضانالعظيم
قانونفيذلكعلىتنصالتيالموادأنيرىبل , النشرجرائمفيللحريةالسالبةالعقوباتإلغاء

 .المدنيالقضاءإلىباللجوءاكتفاء , إسقاطهايجبالعقوبات
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 )الرباعية ( الجنحةدعوىنظرفتم , العادلالمصريالقضاءساحة " خطىمشيناها " دخلوهكذا
أولإلى2005مايو18من (األولىبالدرجةجلساتسبعمدىعلىنصرمدينةجنحمحكمةأمام

ثالثمدىعلىنصرمدينةمستأنفةجنحمحكمةأمامثم , باإلدانةحكماأصدرتالتي) 2006مارس
 ,االبتدائيالحكمبإلغاءالعادلحكمهافأصدرت ) , 2006يوليو25إلىمايو9من  ( جلسات
.المدنيةالدعوىورفض , إليهنسبمما ) صاحبنا ( عليهالمدعيوبراءة

محكمةأمامنظرتفقد , صاحبناضدرمضانالعظيمعبدأقامهاالتيالمباشرةللجنحةبالنسبةأما
فيهاوصدر ) , 2006يناير30إلى2005يونيو27من ( جلساتخمسمدىعلىنصرمدينةجنح

عبدضدصاحبنادعوىالمدنيةالهرممحكمةنظرتكذلك . والمدنيةالجنائيةالدعويينبرفضالحكم
وأصدرت ), 2006نوفمبر26إلى2005يوليومن (أيضًاجلساتخمسمدىعلىرمضانالعظيم
المدنيبالتعويضمنهماكلوإلزام " أكتوبر " تحريرورئيسرمضانالعظيمعبدبإدانةحكمها

 .المحاماةوأتعاب

محكمةإلىيساقمتهمانفسهوجدعندماوقلقضيقمنأصابهمايخفيأنصاحبنايستطيعوال
 –يشكلمأنهغير . الحقوينكر , للباطلالطبوليدق", أخرسشيطانًا "يكونأنيشألمألنه, الجنح
 .العظيمالمصريالقضاءنزاهةفيأو , وتعالىسبحانه " الحق " عدالةفي – واحدةلحظة

صدرغيابياحكمااستأنفعندماإالعليهمدعىأومدعيًاالقضاءأماموقفأنلصاحبنايسبقلم
شوارعفيسيارةيقودمنكل – عادة – بهيمرماخطأ ، وهوإصابةجنحةفي1975عامضده

يعدالقانونأهلمناألصدقاءأحدإلىلجألذلك , المحاماةمكاتبإلىالطريقيعرفولم . المحروسة
لهتحيكهمامواجهةعلىيعينهضليعمحاميعلىيدلهأنيسأله , مصرفيالبارزينالمؤرخينمن

ويحتل , واسعوسياسيثقافينشاطلهمعروفكبيرمحاماسمالصديقعليهفاقترح , السوءزمرة
صاحبناأنغير . ساحتهإبراءيستطيعمنأنسبأنهلهوذكر , دوليةإسالميةمنظمةفيقياديًامنصبًا
صغاربعضإلىفيوكلهالقضايامنالنوعهذاشأنالكبيرالمحاميذلكيستصغرأنمنخشيتهأبدى

فيوالظهور , العامالشأنفيبالكتابةدائمامشغول , األسفاركثيرالرجلأنوخاصة , المحامين
الشاشةعلىعلينايطلأندونأسبوعايمريكادفال , والفضائيةاألرضيةالتليفزيونيةالقنوات

المحاميهذاأنلصاحبناأكدالصديقولكن . صحيفةمنأكثرفيمقاالتعدةلهنقرأأو , الصغيرة
 .لهتقديراالمهمةقبولفييترددلنالكبير

 ,الكبيراألستاذاهتماماتهامشعلىقضاياهتقعأنخشيةمبرراتمنسمعهبماصاحبنايقتنعلم
قديمصديقأنهلهوأكد , المحامينفسإلىاللجوء – مصادفة – عليهيقترحآخرعزيزبصديقفإذا
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ألن , اإلهمالقضاياهتلقىأنمنصاحبنامخاوفوبدد , للكتابتقريظًاشخصيامنهسمعوأنه , له
 .التقديركللهيكنالكبيراألستاذ

 ,بهوأشاد , وصاحبهللكتابالشديدتقديرهعنالتعبيرفيأفاضالذيالكبيرباألستاذصاحبنااتصل
سألالمكالمةتنتهيأنوقبل , الجديدةبمصربمكتبهللقاءموعدًاوحدد , مكرمةإليهاللجوءواعتبر

 .لهفذكرهم , محاميهمواسمالمدعينأسماءعنصاحبنا

سويًافذهبا , يحيىإيمانصديقهمعموعدعلىصاحبناكانأنتصادف , اللقاءويوم
يستقبلهمالماألستاذولكن , تماماالمحددالموعدفيالفخمالمكتبإلىووصال , الكبيراألستاذللقاء
صاحبناسمعهعماتمامًامختلفًااألستاذحديثكانالمقابلةتمتوعندما . طالتانتظارفترةبعدإال
البدباإلدانةحكمًاوأن , للغايةحرجالقضيةفيموقفهأنلهيؤكدفراح . التليفونيةالمحادثةفيمنه
بمحاميقديمةوزمالةحميمةصداقةتربطهالحظولحسن , ذلكيجنبهأنيريدوأنه , بحقهيصدرأن

أمام " المهاترات " لتبادلالجامعةأساتذةيتعرضالحتىالصلحأمرفيسيحدثهوأنه , المدعين
منالكتابفيأوردهعماصاحبنااعتذارإلعالنعليهايتفقطريقةالصلحيتضمنأنعلى . المحاكم
.بعيدأوقريبمنالمدعينطالحديث

مواجهةيقبلأنهالكبيرلألستاذوقال , قالهاحقكلمةعنيعتذرأنتمامًاصاحبنارفضبالطبع
رمضانالعظيمعبدهجومإنالحظ : " لهيقولالشهيرالكبيرباألستاذفإذا , عدالتهفيويثقالقضاء
عليكيدعيطالبًاأو , بهاجنسيًاتتحرشأنكتدعيفتاةيجدونوقد , ضدكواسعةلحملةبدايةعليك

الخصوممحاميالصديقباألستاذأتصلوسوفالصلحبابتغلقال ... امتحانهدرجاتفيبالتالعب
 )أوساخ ( محامينعلىأدلكفسوفالقضيةفيالمضيعلىمصرًاكنتفإذا , الليلةالنتيجةوأبلغك

 " .هؤالءإاليقبلهالالقضايامنالنوعهذاألن

والمستوى , الصريحالتهديدلهذاويعجبان , سمعاهمايصدقانالوهماالمكتبوصديقهصاحبناغادر
 ,األمرالهاللينبيلأحمدعلىنعرضفسوفتحزنال: " الصديقلهقال. دارالذيللحوارالمحزن
 "القضيةيتولىأنمنهونطلب

عنسألوهوعندمااألصدقاءدعوةالهاللينبيلأحمدالكبيرالوطنيوالمناضلالعظيمالمحاميقبل
عبداألستاذوبصحبتهإليههوينتقلأنعلىأصر , فيهيقابلهأنصاحبنايستطيعالذيالموعد
الوطنيينالمحاماةأقطابمنثالثةضمدفاعفريقالعظيمالرجلذلكوكوَّن , المحاميشاشالمحسن
جميعاتطوعوا , الدماطيمحمدواألستاذ , صادقصالحالدكتورواألستاذالهاللينبيل , همالشرفاء



عباسرءوف. دذاتيةسيرة–خطىمشيناها

154www.RaoufAbbas.orgصفحة

التيالمدنيةالدعوىرسوميدفعأنصادقصالحالدكتوراألستاذأصربل , مقابلدونعنهللدفاع
 .الخاصجيبهمنرمضانالعظيمعبدضدرفعها

أعزاءأصدقاءبهأحاطهبماكثيرًاتأثر , الرجالمعادنعنلصاحبنالتكشفالتطوراتهذهجاءت
يتحملونعنهدفاعفريقتكون" مناصرةلجنة" تشكيلفيالبعضتفكيرحدإلى , ورعايةحدبمن
منالرائعالفريقذلكوجودمنتأكدواعندماإالالفكرةعنبالعدولاألصدقاءيقتنعولم , أتعابهمعنه
والمرافعاتالمذكراتوتقديم , الجلساتجميعحضورعلىحرصواالذين, المحاميناألساتذةكبار

فيدارمايتابعوكان , االستئنافمرافعةعنإالالهاللينبيلالوطنيةقديسيتخلفولم , بأنفسهم
ينتقلأنقبلالمرضفراشعلىوهوالدماطيومحمدصادقصالحالدكتوراألستاذينمعالمحكمة

 .بساعاتاللهرحمةإلى

ماصحةتؤكدثبوتيةأدلةمنالدعاوىتحتاجهمابكلصاحبنالمدالزمالءمنالكثيرلتطوعوكان
منهمطلبإذاالمحكمةأمامللشهادةالكثيرينواستعداد , منهايديهبينماإلىإضافةبالكتابأورده
التيالرسالةأنويقينه , والخيرالعدلقيمورسوخ , بالحقإيمانهدعمفياألثرأبلغلهكان , ذلك

كما . قلمهبهاجرىكلمةعلىلحظةيندمولم , ألصحابهاوصلتقدسيرتهفيعاتقهعلىحملها
صالحوالدكتور , الهاللينبيلالمرحوم : بالفضللهايدينجديدةغاليةصداقاتالتجربةأكسبته

.الجزاءخيرصنعهمجميلعلىيجزيهمأناللهويسأل , الدماطيمحمدواألستاذ , صادق
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