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الشارع اجلانىب ال خيلو من مارة وأناس ىف الشرفات،
 .والسيدة تسري على مهل وتقف احيانا امام معارض االزياء

يتعرض هلا أربعة شبان دون العشرين، تتجهم ىف وجوههم
ينقضون عليها ويعبثون هبا، تقاوموتبتعد عن طريقهم، 

الشبان ميزقون ثوهبا... والناس تتفرج دون أى مبادرة
السيدة تصوت مستغيثة، راقبت ما. ويعرون أجزاء من جسدها

ووددت أن االرتياع واالمشئزازحدث فتوقفت عن السري وملكىن 
أفعل شيئا أو أن يفعله غريى ولكن مل حيدث شئ، وبعد أن متت

وتغري املكان فوجدت نفسى. جاءت الشرطة.. املأساة وفر اجلناة
مع آخرين أمام مكتب الضابط، واتفقت أقوالنا، وملا سئلنا

، وآانتوشعرت خبجل وقهر. عما فعلناه آان اجلواب بالسلب
 .وقع باإلمضاء على احملضريدى ترجتف وهى ت

 القراءة

 .السلبية اشرتاك ىف اجلرمية

 :وتعم لعنتها حني تصبح هى السمة املشرتآة بني اجلميع

الناس ىف الشرفات، وىف الشوارع، تتفرج دون أية مبادرة،
 .والعبث جار يكاد يصل إىل جرمية إغتصاب

 هو إمث- الذى هو أضعف االميان-م املنكر بقلبك وأن تقا
فى مادمت تستطيع غري ذلك، فما بالك إذا برأت نفسكخ

 بإنكار التهمة، وأيضا آتمت الشهادة؟

 برغم أن السؤال–أمام الضابط " بالسلب"وصلىن اجلواب 
 :  على عدة مستويات-"عما فعلناه"آان 

أم مل يفعلوا شيئا إزاء ما رأوا، وهنا يكون: األول
 .الداخل" ضابط"الضابط هو 

 أم أنكروا أن الشبان األربعة بالذات فعلوا: والثاىن
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ونفهم) ليربروا أم بدورهم مل يفعلوا شيئا(ما فعلوا 
 من هنا آتم الشهاده ومن ّثمَّ اِلْخزى 

 .أم أنكروا أم مل يرْوا شيئا من أصله: والثالث

 وآل ذلك سلٌب قبيٌح وسلبية هروبية

 وبعـد

يظل داخلنا احلقيقى رافضا اإليذاء، وخاصة إيذاء الربئ
عف، آما يظل رافضا اإلهانة والقهر، ملن ال متلك ردا أواألض

محاية لنفسها، ومن هنا اخلجل من موقف الفرجة والسلبية
 ،)وشعرت خبجل وقهر. (والنية اُملجهَضْة

 هذا عن اخلجل،

 فمن أين القهر؟

األرجح أن القهر أتى للراوى من داخله، وهو الذى منعه
عف، وهو هو الذى منعه أنأن يبادر باالستجابة الستغاثة األض

 . يدىل بشهادة حق، أو أن يعرتف بتقاعسه

 .هذا القهر الداخلى وغٌد جبان

 أو–الوالد القاِمْع (هو نتيجة التقمص بالقاهر اخلارجى 
، أو آل"السالمة أوال"السلطات، أو احلكومة، أوالقرش، أو

 ). ذلك

بلحني ينقلب القهر اخلارجى داخليا تصبح املصيبة ألعن، 
وتكون املسئولية أآرب حىت لو آنا ضحايا للقهر اخلارجى

 .أساسا، وبدايًة

مل يبق للراوى ما يعبر به عن تقاعسه وخيبته إال يدان
ترتعشان وهو يوقع على احملضر، وآأما مها آل ما أمكنه

على".. عدم التوقيع"اإلعالن من خالهلما عن رغبة مهزوزة ىف 
 !  وختليه، لكنه وقَّْعما يثبت به سلبيته وجبنه

 .؟الرعشة واخلزىفما فائدة 

 .  ىف البداية؟االرتياع واالمشئزازبل ما فائدة 

وودت أن أفعل شيئا، أو(وما فائدة حسن النية واإلزاحة 
 .، هذه مشاعر مشلولة، رمبا يكون غياهبا أشرف)يفعله غريى

فهى تأآيد للموقف السلىب،" أو يفعله غريى"أما حكاية  
ث ال مفر من اعتبار رفع الظلم واحليلولة دون أذى األضعفحي

 إذا قام به البعض اليسقط"فرض آفاية" ال "فرض عني"مبثابة 
 .عن الباقى

* * * 

 ، "مصر"مرة أخرى جتنبت اختزال السيدة إىل 

 والشباب إىل الفساد، 
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 .واملارة والناس ىف الشرفات إىل الشعب املصرى

 .لكن هذا وارد

 ) 22(احللم 

إنك:  مشغولني ونظر إىل وجهى وقالآنا ىف حجرة املكتب
،" ....الدواء: "مشغول البال، فقلت له بإجياز وإعياء

فقال أفهم ذلك وأقدره وأمحد اهللا الذى جناىن من خمالبه،
ىل صديق له أخ صيدىل"فسألته آيف جنا مما ال جناة منه؟ فقال 
وعرف مىن األدوية.. فلما عرف شكواى أآد ىل أنه ميلك احلل

مة ىل وألسرتى شهريا وعرضها على أخيه الصيدىل فجاءناالالز
 .مبثيل هلا بأقل من عشر الثمن

فسألته عن مدى اخلطورة ىف العملية فطمأنىن وحدثىن طويال
عن أساليب شرآات األدوية حىت أذهلىن وازعجىن، ومل اتردد
فكتبت له قائمة باالدوية الالزمة ىل شهريا وانا أشعر

ولكىن اريد منك خدمة ىف"ا به يقول ىل واذ. بارتياح عميق
أنا"فقال . مقابل ذلك فأبديت استعدادى ألداء ما يطلب

يزعجىن اهلجوم على الروتني احلكومى والبريوقراطية، وتأثر
احلكومة مبا يقال ومبا يكتب، واريد منك ان تكرس قلمك

فدهشت وسألته عن سر" للدفاع عن الروتني والبريوقراطية
يا أخى: "امجع الناس على نقده ورفضه فقال غاضبامحاسه ملا 

". ما قيمة املوظف امام اجلمهور من غري الروتني والبريوقراطية

 .ودار رأسى حرية بني األدوية والروتني

 القراءة

 وأنا أحاول أن أجتاوز ترميز مسألة– آعادتى–بدأت 
الدواء، واألخ الصيدىل وُعشر الثمن، وأا تعرية لنظام حيل

مثل توقيعات(مشاآله العاجلة برشاوى التسهيالت اخلصوصية 
ويشرتى األقالم الناقدة، لتخفف) الوزراء ألعضاء جملس الشعب

من حدهتا، وهو يدعوها إىل التغاضى عن الفساد والفاسدين حتت
 .عنوان أمهية النظام وحتم الروتني

فضلت بدال من ذلك أن أحكى بعض ما حيضرىن من واقٍع عايشته
مع شيخنا اجلليل ميكن أن يتخلق من بعض بعضه هذا

اإلبداع بشكل ما، ولو أن ما سوف أذآره به جرعة/احللم
 .شخصية أقلقتىن، قليال

آانت قضية دور شرآات الدواء العاملية فيما جيرى ىف
 الطب، هى موضوع حديث متكرر جدا فيما العامل، وليس فقط ىف

اء ىف جلسات احلرافيش أمبيننا أثناء مناقشاتى مع شيخنا سو
غريها، وآنت دائمًا أبني له أربعة أمور عن هذه الشرآات،
وآان عادة يتعجب هلا حىت ال يكاد يصدقها، وآأنه يفضل أن

اإلبداع حني ظهوره ىف نصف/يستبعدها، وحني قرأت هذا احللم
الدنيا، داعبته مذّآرا إياه مبوقفه املتحفظ جتاه ما أقول

 خله املبدع اقتنع أآثر من ظاهره الطيب،وأآرر، وآأن دا
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برغم أا(تدخل هذه الشرآات : األول: هذه األمور األربعة هى
–شراؤها العلماء : والثاىن، )حىت احلرب(ىف السياسة ) لألدوية

 ليقوموا برتويج علم زائف متحيز لصاحل –رمبا دون أن يدروا
أدوية حديثة تبلع أمثاا عشرات ومئات أضعاف األدوية

حتت زعم املبالغة ىف األعراض اجلانبية هلذهالقدمية األرخص 
أن تكلفة املادة اخلام ال تتعدى: والثالثاألدوية األرخص، 

قروشا زهيدة ومع ذلك تباع العقاقري مبئات اجلنيهات،
ما جيرى من أالعيب وأشكال الرشوة احمللية والعاملية: والرابع

ويق لشراءاملباشرة وغري املباشرة لألطباء واملسئولني عن التس
 وآتابة أدوية دون غريها،

مل أستبعد هذه اخللفية أن تطل ىف هذا احللم سواء مبا
"دور االخ الصيدىل"، أو من "ُعشر الثمن"نستنتجه من حكاية 

الذى وصلىن أنه ميثل آال من الشرآات أو العالقات اخلاصة
 .مبسئوىل احلكومة، ومها واحد ىف النهاية

 حتكمها أنظمة قهرية قوية ثابتةهذه الشرآات واحلكومات،
تبدو أا ال ينفذ منها ماء احلياء أو العدل أو املسئولية
أو العلم باملعىن األخالقى واحلقيقى، لكنها تبدو متماسكة

ومستلزمات" بضرورات الواقع"وضرورية، تربر وجودها عادة 
ولعل هذا هو ما يقابل الروتني والبيوقراطية ىف". األمان"

 .احللم

هل آان حديثنا املتكرر هذا موجود ىف خلفية قريبة أو
 بعيدة من إبداع هذا احللم؟

 .لست أدرى

 .ال هو، وال أنا، وال أحد يستطيع أن جيزْم

.................... 

بالدفاع عن" املوظف) "آيان/وجود(أما عن ارتباط قيمة، 
ت، فقد استطع)رمبا حىت التقديس(وعن البريوقراطية . الروتني

عثمان"، "حضرة احملرتم" أن أبعد شبح  – مرة ثانية –
 .، رغم أنه آان بعيدًا منذ البداية"بيومى

  ما حتته خط من عندى-
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