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 حتت سفح اهلرم .... 
 :ما زلنا قبل اليوميات

 يعيد  األستاذ  وراح ،  اجلديد   بنظامها   راتبة   احلياة   رجعت
 العالج أخصائى   و  املمرضة،   مواعيد على    أوقاته   تنظيم 
 آان الثاىن    يتغيب   أو   األوىل   مواعيد   تضطرب   وحني ،  الطبيعى 
 آان   لكنه ،  ألحد   لوم   أو  صريح  احتجاج   دون ،  الضجر حىت    يقلق 
ىف الرعاية   آمريض   حقه   ينبه بالتزام هادئ إىل   آمن 

 بالغ   وال   رقته مدى    يدرآون   احمليطني   آل   يكن   ومل ،  فالنقاهة
 ذلك   آل   التقطت ،  يومه   إيقاع   وضبط   الناس   وقت على    حرصه 
 االنتقال   جرعة   أضبط   وأن ،  شىء   آل   أثبت   أن   وحاولت   بسرعة، 
 أطمئنه   وأن ،  انقطاعها   أؤجل   وأن ،  املمرضة   على   االعتماد   من 
 وأْن ،  تأخري   بال   وستصلها   تصلها املستشفى    أتعاب   أن   على 

 الوقت   طول   يستوثق   أن   يريد   آان   ولكنه  .....    وأن ....... 
 من   يأخذ   ال   وأنه   أحد   على   ثقيال   ليس   أنه :  األول :  أمرين   من 
 التكاليف   وأن ،  لعالجهم   خصص   ما   وعائالهتم   الشرطة   ضباط   حق 
: والثاىن ،  أحد   حق   على   يعتدى   أن   عن   بعيد   آخر   مصدر   من   تأتى 
 واملتابعة   التأهيل    ىف   البسيط الطبيعيى    حقه   يأخذ   أنه 
  . والنقاهة   الطبية 

، العادية   روعته ىف    حمفوظ   جنيب   أخذت أآتشف أوضح وأعمق من هو
 آل   من   رعاية   بكل   الناس   أوىل   وهو   حىت ،  باآلخرين   اإلحساس   وصدق 
، أوال   واجبه   يؤآد ،  عادى   شخص :  "أبدا   إال  " الوقت،   آل   واحد 
   !! أقل   وال   أآثر   ال ،  له   مثيل   ال   حبياء   حقه   إىل   وينبه 

  قبل اليوميات:  ىف يوم آخر، أيضا 
 يوسف   فعل   ماذا : " ىل قال ،  الصباح   هذا   منزعجا   آان

انتظرت(،  "؟املستشفي   رجال   مع )  العقيد   يوسف   حممد   الصديق (
 لقد ، " شعورهم   آذى   قد  يكون    أن أخشى  " )أن يكمل فأآمل

:" قال   التفاصيل   من   مزيد   عن   استفسرت   وحني   "شغلىن   ما ُأبِلْغت  
 حني املستشفى    إدارة   وبني   القعيد   بني   قامت   مشادة   أن    يبدو إنه 
 املقرر التقريىب    املبلغ   بعض التفاصيل عن   اإلدارة   طلبت 
حمتجني على   اإلجابة   يرفضون    رسوله   أو   بالقعيد   فإذا ،  للعالج 

  املوقفجمرد السؤال أو شئ من هذا القبيل، مل أفهم بوضوح
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 أن ينبغى    ال   الطلب   هذا   إن "، !! األستاذ    أضاف حىت بعد أن 
 خياطب   أن   البد ،  متاما   ذلك   أفهم "  ظفآمو " أنا ،  أحدا   يضايق 
 مستواه ىف    هو   من   اإلدارة   وآيل   خياطب   وأن ،  مثله   مديرا   املدير 
 التعبري   هذ   أمسع   وأنا    وابتسمت ". وهكذا ،  اإلدارات   وآالء   من 
لذىوا ، !!!" أنا آموظف " دائما   عنه   مسعته الذى    الدال 
آما أعتقد أنه له ،  الرائعة   إبداعاته ىف    أسهم   أنه   أعتقد 

، الوقت   طول   الناس،   عامة ،  بالناس   التصاقه   ىف إدامة   الفضل 
ورمبا آان له الفضل أيضا ىف إحساسه بإيقاع الفعل اليومى 

 شخصيا   حمفوظ   جنيب   ما زال , الذى بدا ىل أنه يقدسه لذاته
، بعد و ..  وبعد ،  نوبل   بعد ، " آموظف   أنا: " هذا   آل   بعد   يقول 

" آموظف   أنا " املتواضع   البسيط   الوصف   هبذا   نفسه   يصف ، ..وبعد
 " . إخل  ..  موقفهم   وأفهم   أعذرهم .... 

 إن   الفهم   سوء   وإزالة ،  ولالعتذار   لشكرهم   أذهب   أن   وعدته
 أثناء   طيبة   دعوة   منه   طلبوا   حني   أم   وذّآرته ،  أصال   وجدته 
)يفضلوا آده (، هم   آما   يظلوا   أن   اهللا   يدعو   أنه   أجاهبم ،  خروجنا 
 شهادة اعتربوها  وأم وصلتهم هذه الدعوة غري املألوفة ، و 
 ، وما منهم   ينتظر   ما   قمة إىل    وصلوا   أم تعىن    رائعة   تقدير 

  !.يرجوه هلم، ليكونوا للناس ، سائر املرضى، آما آانوا له 

، جديد   من   وطمأنته   معهم   فعلت   عما سألىن  التاىل    اليوم ىف 
 شرح   يؤآد   فعاد   وأن ما بلغه مل يصل إىل درجة سوء التفاهم،

 يبدو   مث ، " واحلر   املوظف   بني   الفرق   هو   هذا: " قائال   نظره   وجهة 
 من غموض، أو رمبا خشى أن أتصور أن  املقابلة ىف    ما   أدرك   أنه 

 وغري   املوظف   أعىن الفرق بني   :فاستدرك املوظف ليس حرا، 
 بانتقاء   عالقته   واستمرار   وعيه   بدقة   وفرحت ، ".. املوظف 
 يريد   ما   توصيل على    واحلرص ،  املستمع   مواحرتا   املناسب   اللفظ 
  . حتديدا 

 مولده   يوم 11/12/1994  : اليوميات   وبدأت
ودهش وسأل، ،  مفاجأة   له   حّضرت أنىن    أمس   أخربته   قد   آنت

وأّجلت اإلجابة، وحملت فرحًة خمتلطة بدهشة ما تطّل من بعيد خلف
 التوجس   يشبه   ما هذه  ء فرحته أنىن ختايلت ورا   مع وجهه، 

 العقيد   يوسف   مع   اتفقت   قد   وآنت ،  غلبت   الفرحة   لكن ،  الطيب 
 إىل "  األحد"   اليوم   هذا   صباح   خنرج   أن   سامل وزآى  الغيطاىن    ومجال 
 ليستعيد ،  احلادث   بعد   له   خروج   أول   ذلك   ليكون   الشمس 
 . ذلك   أمكن   ما   العادية   حياته   إيقاع   لتدريجبا 

مل يرتدد ىف اخلروج برغم املفاجأة، وآنت أحسب أنه سيقاوم
أآثر، لكنىن حملت وراء استجابته للمفاجأة الىت مألت وجهه فعال
بفرحة طفل يوم اإلجازة، حملت ظال من توجس أمس، لكن ما إن

نه ال يصدق أن هذا هواحتوتنا السيارة حىت تنفس بعمق وآأ
 .هواء الشارع من جديد

 املدرسة ىف    التلمذة   رحالت   أيام   وتذآر ،  اهلرم إىل    ذهبنا  
، ها عاما   مثانني   من   أآثر   منذ )  األسرة   مع   ورمبا  ( االبتدائية 

آما!!! التاسعة   أو   السابعة   سن إىل     تعود به الذآريات   هى 
 ح إىل زيارته املتحف املصرى مع املرحومة والدته، ملأمل
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 الدائمة   بالطفولة   االحتفاظ   رائع خيطئ ظىن ىف حتديد سن فرحته، 
، آان)  مييزه   ما   أعظم   من   هو   هذا   أن   بعد   فيما   تأآدت (،  هكذا 

يلبس عباءة املرحوم محاى الىت أحضرهتا له معى ألّفه هبا خشية الربد
مل يطل مكوثنا ىف سفح اهلرم، التقطنا صوراو)  ديسمرب11حنن (

 .ميناهاوس، وهو ال يكاد يصدق   قليلة للذآرى، مث توجهنا إىل

ما زلت برغم تصاعد دفء العالقة وإزالة احلواجز، ال أعرف
 مل أحضر جمالسه- آما ذآرت–آيف يتحاور معه املريدون، فأنا 

بعة أيامهمعهم قبل ذلك أبدا، وآل لقاءاتنا منذ شرفىن مبتا
آانت باملنزل، آما آانت معظم أحاديثنا حول مواضيع

آنت أجلس جبواره ىف. النقاهة والرعاية مثل الىت ذآرهتا حاال
امليناهاوس، أميل على أذنه آما تعودت، وقد مسح ىل األصدقاء
أن أتوىل ضبط جرعة اجللسة، رمبا لظنهم أنىن أعرف مىت ُينهك،

 مل أجد ما أقوله ىف هذا املوقف.إخل.ومىت نتوقف ومىت نعود
، ذات يوم آيف أنىن ) وهلم(الذى مل أعتْده، فرحت أحكى له 

 جناح "ىف    ينزل   مهما ىف هذا الفندق، وأنه آان   مريضا   عْدت 
 أثناء   فيه   نزل   هبذا االسم ألن مونتجمرى مسى  والذى  " مونتجمرى 
 ووجدت   للحمام   ذهبت   حني أنىن    يفوآ ،  الثانية   العاملية   احلرب 
أدواته وحمتوياته وحوائطه من خشب شديد الوقار   أغلب 

وأنىن دخلت خطأ، فاجتهت ،  نوم   حجرة   واجلمال، خيل ىل أا 
حاجيت، لكنىن شككت ىف نفسى وتراجعت إىل أقضى    أن   دون   للخروج 

،!فاْنَشّد" لسيفونا"املرحاض، وشددت ) وال مؤاخذة(ما يشبه 
فتأآدت أنه احلمام، ومع ذلك فقد أبت أجهزتى الفسيولوجية
أن تصدق، وخرجت آما دخلت وأنا مل أخدش حياء آل هذا اخلشب

 تعودت   قد   أآن   عاليا ومجيال، ومل   األستاذ   وضحك   األنيق،
 .  بعد   القرب   هبذا   هذه   الجلة    ضحكته 

وهو يأخذ شهيقا عميقا آأنه يتأآد أنه   ستاذاأل     نظر إىل
مع أننا آنا داخل) خارج البيت(ما زال هو هو هواء اخلارج 

الفندق، نظر مرتددا فعرفت أنه يريد أن ينتهزها فرصة
سألىن مرتددا، مبناسبة هواء احلرية،: ويتخطى احلواجز، وفعال

ت حملتهل تضر سيجارة واحدة ال أآثر؟ وحني وافق) هكذا قال(
مل يتوقع وجهه يشرق وآأنىن أمام تلميذ يطلب إذنا من املشرف 

 - رمبا خوفا من أن أرجع ىف آالمى–االستجابة له، أسرع 
 سرية ىف     جيبه ىف    هبا   حيتفظ   سجائر آان   علبة وأخرج سيجارة من 

وفوجئنا وتساءلنا فضحك وهو خيربنا ،  الوقت   هذا   طول   تامة 
مل جيد داع لإلعالن عنها خشية أال يؤذن له، أشعل لهأنه 

، وهو ال)أعتقد أنه اإلبن زآى سامل(السيجارة أحد األصدقاء 
يكاد يصدق، وراح يأخذ منها نفسا عميقا بطيئا، مث يديرها

 وآأنه التقى حببيبة بعد طول غياب فمضى هبدوء بني أصابعه،
ا عادت،يتأمل وجهها، وميلس على شعرها ليتأآد أا هى، وأ

 هبذه السيجارة الىت مل يدخنها منذ–أحسست ساعتها أنه 
  . الطبيعية   للحياة   عودته   من    قد تأآد -احلادث

 بوصف   مقرونا   الصحف ىف  امسى    بذآر التاىل    اليوم ىف    فوجئت
" املرافق   الطبيب"بوصف آخر هو    ذلك   وتتاىل "  اخلاص   طبيبه"
    صرحت أنىن  لساىن  على    ذآروا   آما   طبية،   صفات   من   ذلك   وغري 
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 من   له   أساس   ال   ذلك   وآل   آيت   يستطيع   وال ،  آذا   يستطيع   بأنه
ألستاذى   ما   َجْرُح   به   أن   شعرت إنىن    بل ،  فقط   هذا   ليس  ، الصحة

يعطيىن، وأيضا حرج ىل بشكل آخر، من حيث أنه  هذا وشيخى  
دورا أقل مما أمتناه ىف صحبته، وأآرب مما أستطيع خبربتى

 مرات   خفت وأنىن  ،  عيبا   ليس النفسى    املرض   أن   صحيح   احملدودة،
 مثال–عاىن  حىت    شخوصه   َتَقمََّص   قد   يكون   أن أستاذى  على    متفرقة 

 تلك   بكل الشحاذ ىف " عمر احلمزاوى" حالة  وصف   أتاح له   ما –
وقد ذآرت خماوىف هذه ىف نقدى األول،  والتفاصيل   الروعة 
  :ما يلى" حيث قلت الشحاذ " لروايته  )1970(

نفسية متثلألا من الناحية ال" الشحاذ"وإمنا اخرتت 
فهى تصف نوعا من.. وضوحا وصراحة ىف األعراض ال مثيل هلما

املرض النفسى وصفا ال أآاد أصدق أن إنسانا يستطيع وصفه إال
 . إن مر به وعاناه

والبد أن أعرتف أنىن أشفقت على آاتبنا الكبري أن يكون
قد عاش بعض هذه اآلالم، وجزعت حني خطر بباىل هذا اخلاطر

اخلىن من راحة حقيقية، إذ أن هذا االحتمالبرغم ما د
. هذا الوصف الذى اليقدر عليه إال هو   قراءه نفحنا حنن

 استبعدت ذلك جدا، وراجعت- حبا فيه ثانية–إال أىن . 
نفسى وقلت لعله صديق صادق، اندمج معه آاتبنا العظيم،
حىت قامسه مشاعره، مث استطاع ببصريته أن يرتجم خلجاته إىل

  .أقرأنا من فن صادقما 

ولكن الذى استبعدته متاما هو أن تكون هذه القصة
 برمتها حمض خيال

فعال رفضت وصفى بأىن طبيبه اخلاص خشية تصور أنىن أقوم
بدور التطبيب النفسى، ولعل هذا النفى، بل وتبادل
األدوار، هو الذى حضرىن ىف شعرى الحقا ىف أحد أعياد ميالده حني

 طول- نفسيا -خى هذا هو الذى آان يعاجلىنأن شيأثبت فيه 
 2003-12-15األهرام " صاحلتىن شيخى على نفسى". الوقت

 " 92 " الـ   ميالده   عيد قلت ىف 

  من   تيسَر   مبا    النفوَس أِشفى     قادُر بأَِّنَى    زعموا ...  
 صناعْة   أو   آالٍم   أو   علوٍم 

 ، الرَؤى   ختتلُط   حني َنْفِسى  يشفى    ذا   ومن ،   عفوا
 أطيْق؟   فال   الصديُق   احلزُن   ذلك حيتويىن    أو 

 ، سيدى   لقيتــَك حىت 
  .  رحابْك ىف  طفلى    فوضعُت 

 .  عنيْد   طفُل
  . جديْد   من    يوٍم   آلَّ   يُدَهُش   مازاَل 

............... 
  ، فينـَا   إليه   أآوُن   ما   أقرب   صرُت حىت  َنْفِسَى  على  شيخى  صاحلتـَِنى 

  اجلماعة   بــََلِه ىف    أشك   وآُنت ،  ناسَى على  شيخى  َتـِىن صاْحل
  . هـْم   ما   لغري   يْخدعوَن 
  .غريى   بظلِّ   أضيع   أن   أآثر   زخم اجلمِوع َفِخْفُت على  شيخى  صاحلتـىن    

  .  ِمْنها   آان   مهما   املَّرِة   أيامنا على  شيخى  صاحلتىن 
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  حنمُل    واملرارة   للحالوِة   خـُلقنا   قد   بأنا شيخى  علََّمِتىن 
  . إليه َآْدحًا    نكوُنـه   الثقيَل الْوَعى  

. . . . . . . . . 
 .. . . . . . . . 
  : خاليا داخلى   نشطت  - سيدى  - النقاهة   أحالم وحى    من

 ، حامـُل َأنَِّى     فحلـمـت"  
 . اجلنني   وعد   وآأنه     حاِنيا   دقَّــا   ومسعُت 
 ، عسريا   أبدا   يكن   ومل   املخاض   جاء 
 ،   طيبة   أما   صرت أىن    وفرحت 
  ،  الوليد   الطفل   ذلك   أيضا   آنُت   قد لكنىن  

 ، أمومىت َثْدَى    فلقفُت
 . خافتا   ضحكا   ومسعت 
  . ولكْن    سخريًة   ليس .. ، ال 
 : يقول أعماقى    عمق ىف      ثقاوا   صوتا    ومسعت ....  

  ".  بنـا   "اآلن"   املمكن   النبيل   هو   املستحيل"
 ، وْعيي   بعض   من     جانبا   الرقيقُة   عباءتــك   َلَمسْت

  ". آـُْنـَتـُه   أنــَّـَك   فـعـلـمـت 
  . أحلْم   آنت   قد أنىن    أندم   وصحوُت

ا الحقا، وقال فيه آالما طيبا،حني قرأت له هذا احللم شعر
عرجت إىل رفضى لتفسري األحالم الفرويدى، وتكرر ىف لقاءاتنا
الالحقة ألآثر من عشر سنوات عرض نظريىت عن األحالم حىت شعرت أىن
أضجرته، لكن أبدًا، آان دائما يستزيد مبا يشجعىن حىت بدأت ىف

 .فعودة، ولنا ىف ذلك عودة ....قراءة أحالم نقاهته نقدًا 

 * * *  
سألته عن آيف اعتاد أن حيتفل هبذا ،  امليالد   عيد   ذآر على 

 وإنه ال ،  ميالده   بعيد   عادة   حيتفل   ال   إنه ىل    اليوم؟ فقال 
 تصادف   إذا   اللهم ،  احلرافيش   مع حىت  ،  االحتفال   هلذا معىن    يعرف 
 ال   مث ،  لقائهم   يوم  بالصدفة، وهو  يسمخ   يوم   اليوم   هذا   جاء   أن 
حسب: قال ،  "تورته  " وال حىت : بعد ذلك، قلت له   شيء 

وجهة   له   التساهيل، زمان مل يكن هناك طقوس آهذه، وذآرت
   فضال ال أرى ىل    ذلك أنىن : نظرى ىف فكرة االحتفال بعيد امليالد

ون ىب ، وقلت له أنىن سجلت ىف يوم آذا فيحتفل ولدت أنىن  ىف  
 هاشم .  د . أ) املرحوم(العيىن    قصر   طب   رأىي هذا لعميد آلية 

مبناسبة عيد   ورد   باقة يرسل ىل حىت عيادتى    أن   آصر   حني ،  فؤاد 
، وآان يعّد بذلك النتخابات دورة ثانية للعمادة، ميالدى

كن سيادة العميدةويرسل لكل الزميالت والزمالء مثل ذلك، ول
األدب قبل  التشجيعية ىف  الدولة   جائزة على  حبصوىل    مل يهنئىن 

، فكتبت إليه، وعاتبته أنه )على ما أذآر(عام أو أثنني 
اّطلع على تاريخ ميالدى من أرشيف الكلية دون إذىن، ىف حني
أنىن ليس ىل احلق ىف االطالع على ملفه أل رّد له التحية ىف عيد

ده، وأنه حني فعل ذلك مع زميالت ىل قد ختطى آل احلدود، فالميال
أظن أن أيا ِمنهّن تريده أن يعرف سنها، مث إنه مل يهنئىن

 شتاء   ليلة ىف  والدّى    بإجنازى أنا ىف نفس العام، وهنأىن بفضل
 فضل ىل    وهو أمر ليس  ، )ولدت ىف نوفمرب ( ما   عام   من   ينايرية 
  سبقىن    إْذ   أخ   رابع ألىن    أصال   والدّى   ينويه   يكن   مل   رمبا   بل ،  فيه 
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قلت ذلك لألستاذ وآان يستمع بامسا، لكنىن ،  ذآور   إخوة   ثالثة
حملت ىف وجهه قرب اية حديثى ما يشبه االحتجاج املهذب، بل
الرفض، وفعال، أحسست أنه يريد أن يقرص أذىن ألنىن ذآرت

 ولو آان على سبيل الفكاهة،والدّى هبذه االستهانة حىت
وخجلت، وحني تراجعت بعد ذلك عن رفضى لفكرة أعياد امليالد
خاصة للصغار، وذآرت ذلك لألستاذ الحقا، سألىن آيف عّدلت
رأيك، وآان يفرح مبثل ذلك آأنه يطمئن ملرونتنا حوله، فقلت
له إنه بدا ىل أن هذا االحتفال يؤدى رسالًة ما لألوالد

سًا، فهو يبلغهم أن والديهم غري نادمني علىوالبنات أسا
 واسعًا، فعرفت قدومهم ، برغم ما يفعله الصغار هبم، فضحك

أنه عفى عن خطئى األول وجتاوزى حدودى جتاه والدّى، فأضُفت
 وأنا أشرح له رأىي اجلديد، أن هذا- أيضا –أنه حضرىن اآلن 

 أجنبناهم اعتذارا هلم عن أننا - أيضا–االحتفال رمبا آان 
 قسرا ىف هذا العامل دون استئذان،

 على عمر اخليام وأىب العالء- األستاذ وأنا -وترمحنا 
 .املعرى معا

سبق أن حددت فرتة هذه اليوميات من:  تصحيح وتوضيح- 
 وهذا صحيح، لكنىن وجدت أنىن]1995-8-17حىت   11-12-1994[
،"قبل اليوميات" آتبت حواىل مخس عشرة صفحة بعنوان  قد

ويبدو أن التاريخ الذى أثبته لليوميات، هو تاريخ بدء
الكتابة، مبعىن أن الفرتة السابقة لذلك مل أآن أآتب فيها

 عيد ميالدهيوم( ديسمرب 11شيئا، وحني بدأت الكتابة يوم 
الذى سوف!!!) أى واهللا " أطال اهللا عمره" آدت أضيف اآلن -

يأتى ذآره حاال، قررت أن أآتب ما فاتىن من الذاآرة،
.د.وقد حدث خطأ ىف احللقة األوىل حني سجلت أن مكاملة أ

 نوفمرب،11 ديسمرب، إذ يبدو أا آانت 11سامح مهام آانت 
 .لكل هذا لزم التنويه

مث ) 1970(نشرت القراءة األوىل ىف جملة الصحة النفسية  - 
 القاهرة دار الغد –ىف آتاب حياتنا والطب النفسى 

حييى الرخاوى، . د. قراءات ىف جنيب حمفوظمث ىف آتاب ) 1972(
  .170، ص 1992ة العامة للكتاب، اهليئ

"92 " الـ   ميالده   عيد ىف [ 15/12/2003: نشرت ىف االهرام -
  ..] نفسى على  شيخى  صاحلتىن 

 
 

 

 

 

 

 

 
 حيـيــــــــى الرخــــــــــاوي  - )إصدار إلكرتوني(اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور     "  يــــوميــــــــا"   235


