
 
 

 ! سيد قطب يكتب: القاهرة اخلداعة
 

 ! لقاهرة اخلداعةا
  

 
   
   

ك إال بعض جوانبك الرباقة! إنك ما أكذبك أيتها "القاهرة" وما أشد خداعك، ملن ال يعرفون من
مجيلة فاتنة، سعيدة ابمسة، عنية ممتعة، راقية متحضرة، تفوح منك  -أيتها القاهرة–لتلوحني 

العطور، وتتفتح فيك الزهور، وترن الضحكات العذبة يف جنباتك وتتخايل مظاهر النعمة علي 
 ومن ال يفتشون!سيمائك فتتم اخلدعة، وتنطلي الكذبة....ولكن علي من ال يعرفون 

يف حقيقتك قبيحة شائهة، شقية ابئسة، فقرية معذبة، جاهلة متخلفة،  -أيتها القاهرة –ولكنك  
يفوح منك األسي وينضح عليك الشجن، وتدوي الصرخات األليمة يف ربوعك وتكمن األانت 
الوجيعة يف ضلوعك، وتتكشفني عن سحنة كابية مريضة، وجثة دامية سقيمة ملن يكشف عنك 

 أول ثوب من ثيابك، وملن يفتش يف ثناايك وأحنائك.
مجيلة هناك يف الزمالك وجاردن سيىت والدقي وشارع اهلرم وسليمان ابشا  -أيتها القاهرة –أنت  

واملعادي وحلوان ومصر اجلديدة وحليمة الزتون....إيل آخر مفاتنك ومباهجك حيث تعيشني 
ينا وجينيف، وحيث تعاصرين ألف ليلة وليلة، هنالك يف القصور، وحيث تسهرين مع ابريس وفي
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وحيث لياليك احلمراء املسحورة، وكؤوسك املرتعات املتوهجة....هنالك حيث تلعب النشوة 
 مشعشة برأسك املفتون، فال تشعرين بكل ما يف جسمك من آالم وبثور!

دابغ وزينهم شائهة زرية، جائعة مريضة، شقية منكودة، هنالك يف امل -أيتها القاهرة –وأنت  
ودرب البزازرة وحارة أبوحلاف، ودرب القرودي ودرب عجور وخوش قدم واملغربلني وطيلون....إيل 
آخر مقاحبك ومقاذرك، حيث تعيشني هنالك يف مغاور الزنوج وشعب األحقاف ومناقع الصني 

 وجماهل التاريخ.
، وضجيج السيارات وعربدة السكاري، وقهقهة السعداء -أيتها القاهرة –إن رنني الكؤوس  

الفخمة، ووهج األضواء املرتاقصة يوم كانت فيك أضواء ليغطي علي أنني املرضي وصرخات اجلياع 
 ودموع احملزونني وآالم البؤساء، وظالم القبور اليت يعيش فيها أولئك املنسيون!

وال ريب يف  امسعي أيتها القاهرة اخلادعة املخدوعة بعض ما يقوله فيك رجال ال مطعن يف نزاهتهم 
 إخالصهم، وال شبهة يف حتريهم الصدق فيما يقولون، والقصد فيما يصورون...

امسعي الرجل الكرمي النبيل "أمحد حسنني ابشا" رائد "جملة الرواد" تلك املنشأة املتواضعة الرفيعة  
ك من الصامتة العاملة، تلك اليت حياول هبا مع زمالئه الكرام اجملهولني عالج بعض ما يف جسد

 دمامل وبثور! إنه يقول:
من مل يغش حيًا بلداًي من أحياء القاهرة؟ ماذا  -بفتح األلف وكسر امليم وتشديد النون –" أمنا  

إذن يف مثل هذا احلي نري؟ إننا لنقع علي حياة رخيصة فردية مظلمة منحطة، نري طرقًا ضيقة 
كن كالكهوف ضيقة ضئيلة منكمشة، قذرة، أزقة مبتلة متسخة، فضالت ملقاة علي اجلانبني، مسا 

مآوي متداخلة بعضها يف بعض كأمنا أعدت لطائفة من األشباح، ليس فيها منفذ لشمس أو 
مسرب هلواء، رجااًل خائرين كأمنا يستبطئون مقدم املوت، العامل فيهم أداة سقيمة صماء ال رأي 

هم الئذ ابملقهي، يقضي يومه له يف شيء وال يفكر إال يف أفق أويل غاية يف الضيق، واملعطل من
 بني أن يسمع شراً أو أييت شراً أو يفكر يف شر. "

 
رجال قنع خاملون، هنشت املخدرات هياكلهم هنشا، انمت فيهم كرامتهم، وضاعت منهم  
كربايؤهم، وانتفي فيهم كل معين من معاين القومية، ال خنوة هلم وال خالق، تضيع حقوقهم 
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أن يضيمهم مضيم، وما أسهل أن يستهني هبم  فيستنيمون، ويُنال من عزهتم فال يشعرون، ما أيسر
مستهني، ال يدركون أهنم شيء جيب أن حيسب له حساب، وال يقدرون ألنفسهم وزان يف نظر 

 الناس، ألهنم ال يقيمون ألشخاصهم هذا الوزن يف نظر أنفسهم.
دهن. أولئك هم رجال احلي، نساؤه فقد طُمس عليهن، فشاعت القذارة يف أنفسهن وبيوهتن وأوال 

يف هذا احمليط املظلم ويف تلك البيئة اليت أفسدها اجلهل واألمية ينشأ الطفل مهماًل متأثرًا أبخالق 
هذا الوسط، وتنشأ البنت ُُمملة تراث هذا العرف االجتماعي السيء. واألطفال الذين تتويل 

غد، واألم هي أمرهم وهم صغار، هم الذين يتولون أمر أبنائهم وهم كبار، وبنت اليوم هي أم ال
 األمة""

    
صيحة أمحد حسنني ابشا، فامسعي كلمة حافظ عفيفي ابشا ذلك الطبيب  -أيتها القاهرة –تلك 

االقتصادي احلريص علي ألفاظه املقتصد يف تعبرياته، اهلاديء يف تفكريه، احملقق يف تصويره، إنه 
ن أن هناك ركنا من أركان يقول: " لقد اشتغلت ابلطب عشرين سنة يف مدينة القاهرة، وال أظ

العاصمة اجملهولة مل تطأه قدماي، وال يوجد شارع أو حارة أو زقاق يف مدينة القاهرة إال دخلت 
بيتًا فيه ملعاجلة طفل مريض. ولذلك رأيت ما مل ير غريي فرأيت عجباً: رأيت األزقة اليت ال تتسع 

جانبيها أن يقفزوا من بيت إيل ألكثر من شخص واحد يسري فيها، واليت ميكن للساكنني علي 
بيت بكل سهولة، ودخلت بيوات تنبعث منها الروائح املهلكة، وتعلو جدراهنا الرطوبة صيفاً وشتاء، 
وال مشس وال هواء، وال نور ينفذ إليها. دخلت منازل جدراهنا وسقوفها من صفائح البرتول 

األوالد، ويعيش معهم أحيااًن بعض القدمية، تسكن احلجرة الواحدة أسرة مكونة من األب واألم و 
احليوان أو الطيور املنزلية، ولست أابلغ يف هذا الوصف فليس من الصعب علي كل من يريد 
التأكد من حقيقة األمر أن يذهب إيل عرب اليسار أو عشش الرتمجان لريي بعينيه ما أصف 

ة أمتار عن شارع القصر اآلن، بل استطيع أن أدله علي حي من أحياء القاهرة ال يبعد إال بضع
العيين فإنه جيد يف هذا احلي منطقة يصعب أن نري مثيلها يف بالد الكنغو أو يف أقاصي السودان، 
يوجد "تل زينهم" مبناظره املدهشة، وحاراته اليت ال يزيد عرضها عن املرت، ومنازله املتداعية للسقوط 

 واملبنية ابلطني والصفيح وحنو ذالك."
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ذي ضرب به الدكتور حافظ عفيفي ابشا مثال لألحياء القذرة والذي ال يبعد علي وتل زينهم ال
حد قوله إال بضعة أمتار عن شارع القصر العيين، وصفه االستاذ ُممد عبدالكرمي يف جولة له 
ابلقاهرة اجملهولة يف "جملة الشؤن االجتماعية" وصفًا صادقًا رهيبًا تقشعر هلوله األبدان وهو يقول" 

" 
رتقينا ربوة عالية، فإذا بنا نشرف علي واد فسيح اجتمع له املاء واهلواء وسعة الصحراء، ولكنه وا 

ماء آسن راكد، وهواء فاسد خانق، وصحراء مرتبة ليس فيها سوي الركام واألنقاض، هذا هو حي 
إال  املدابغ، وإن شئت فقل هو حي الوابء ومصدر األمراض واألدواء، وما ظنك مبكان ال تري فيه 

كل قبيح وال تُشم إال كل كريه؟ سران فيه بني أوحال وقنوات جتمع فيها ماء املدابغ املتخلف من 
 تنظيف اجللود وظل هبا حيت زاد فساداً ومليء وابء.

وانتقلنا إيل مدابغ احلور واجلور وجلود املاعز وما شاهبها فكادت املياه املتخلفة أمامها تعوقنا عن   
 ا بنظافة أحذيتنا وجواربنا يف سبيل بلوغ غايتنا.دخوهلا لوال تضحيتن

دخلنا املدابغ فهالنا ما رأيناه هبا: صبيه ورجااًل عرااي ال تسرتهم إال خرق صغرية يعملون وقد  
 اختلط عرقهم بنفاايت اجللود ودمائها، غائصني يف املاء اآلسن إيل سيقاهنم.

وتقدم لنا صاحب املدبغة، فسألته عن حال العمال فقال: معدن....أحسن منا حنن أصحاب  
املدابغ، أجور عالية وصحة كاملة وساعات شغل طبق نص القانون، انظر إيل األجزخانة اليت 
عملناها تنفيذاً ألمر مصلحة العمل وأشار إيل صندوق صغري به بعض زجاجات صغرية وقليل من 

عمال املدابغ يف الوضع الذي وصفته عشر ساعات يف اليوم، وأكثرهم ال يتقاضي القطن، يشتغل 
أجرًا اثبتا، بل يعملون مبا يسمونه "الطرحية" فرتي العامل كاآللة يعمل دائبا مستميتا ألجناز أقصي 
ما ميكن، وهو رغم ذلك ال يكاد حيصل علي كفافه إذ ال يتجاوز أجر الرجل يف املتوسط ستة 

 ليوم، والغالم قرشاً واحداً.قروش يف ا
"وقد سألت البعض كيف يقوي العمال علي احتمال اجلو اخلانق الذي مل نطقه حلظات فقال" 
الربكة يف الشاي والنشادر" إذ كلما أغمي علي أحدهم عمل علي إفاقته ابلنشادر وأعطي قليالً 

 لعيش."من الشاي لينهض ويعود إيل مغالبة املوت ومواصلة الكفاح يف سبيل ا
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علي أن هناك فريقًا من العمال يعملون يف ما هو أبشع مما رأينا وأشنع. إذ يقتضيهم عملهم أن 
ينزلوا عراة يف أحواض اجلري وميكثوا فيها طول يومهم. ولسنا ندري كيف يقوي هؤالء املساكني 

 علي احتمال انر اجلري الكاوية؟""

 
أيتها القاهرة اخلادعة املخدوعة، أمسعت بعض ما يُقال فيك، وعرفت بعض ما أنت به مبتاله، 

عرين هبذه األدواء. إن السعداء فيك مل يعرفوا ولن إنين علي يقني أيتها القاهرة أنك مل تكوين تش
يعرفوا شيئًا عن هذه األحياء. إن طرقاهتا الضيقة ال تتسع ملرور عرابهتم الفخمة، فكيف إذن 
يعرفوهنا؟ وإن روائحها الكريهة تؤذي معاطسهم الرقيقة فكيف إذن يقصدوهنا؟ إنك معذورة أيتها 

جيج، وإهنم معذورون ألهنم يف شغل عن هذا ابلقصف القاهرة ألنك مثلة بنشوة الكؤوس والض
 والعجيج.

أن وزير الصحة هالته هذ احلال، ورثي للمنكوبني التعساء يف  -أيتها القاهرة –ولقد مسعت أخرياً  
أحيائك الفقرية، فألف جلنة برايسة مفتش صحتك لبحث مشروع يرمي إيل إنشاء منتزهات يف 

واخلرائب التابعة لوزارة األوقاف، وأن عدد األماكن اليت أحنائك علي بعض األراضي الفضاء 
اختريت يف خمتلف أحنائك بلغت ثالاث وأربعني قطعة تبلغ مساحة أصغرها مثانية آالف مرت. وأن 

 نفقات املشروع تقدر حبوايل ستني ألف جنيه.
أو بعضها  هذا ما مسعته نقال عن صحيفة األهرام، وإنين ألخشي أن تضين هبذه الستني ألفاً   

ختلقني به رائت تتنفس هبا هذه األحياء املختنقة، فعهدي بك خبيلة ضنينة بكل قرش ينفق يف 
 سبيل األشقياء احملرومني، كرمية سخية ابملئات واأللوف يف سبيل السعداء احملظوظني.

وإنين ألخشي مرة أخري أن يلجأ أولئك املساكني الذين هتدم أكواخهم لتنشأ علي أرضها  
تنزهات إيل أرض أخري يبنون عليها األكواخ، وإال فأين يذهبون أيتها القاهرة الفاتنة؟ أيذهبون امل

 لإلقامة يف الزمالك وجاردن سييت وحلمية الزيتون؟ 
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من يدري أنك ال تفكرين هكذا؟ وأنك ال تعجبني أشد العجب هلؤالء الذين يبنون أكواخهم 
وهنا من املسلح واملرمر واجلرانيت؟ وهلؤالء الذين أيكلون الفضالت ابلصفيح والطني: فلم ال يتخذ

ويطعمون اخلبز احلاف. فلم ال أيكلون "البفتيك والكافيار"، وال يطعمون "البقالوة واجلاتوه" إهنم 
 جمانني. –جمانني! أي وهللا أيتها القاهرة 

حلظة، وأفاق معك احملظوظون، إنك لتحسنني صنعًا لو أفقت من النشوة  -أيتها القاهرة –امسعي  
للسعداء أن يستمعوا مرة واحدة لألشقياء. قويل هلم إن العامل كله  -حبقك –فإن فعلت فقويل 

يثوب إيل رشده، ويفيق علي صوت املدافع وأزيز الطيارات، فناشديهم أن جياروا هذا العامل وهو 
 يثوب إيل الرشاد.

 نوا ال يستمعون إال لصوت احلكام!قويل هلم أو قويل للحكومة تقل هلم، إن كا 
  
 يل بعض املالحظات علي املقال:  
كثري من اإلسالميني يهتمون بسيد قطب بعد أن كتب "العدالة اإلجتماعية يف اإلسالم"     -1 

وأهداها إيل اإلخوان املسلمني، وما بعدها من كتاابت إسالمية ُمضة وينسون أو يتناسون سيد 
 قطب كمراحل متتابعة.

ال تزال هذه املالحظات واآلاثر اليت كتبها الشهيد سيد قطب قائمة حيت اآلن، أشعر أن    -2 
يف جملة الشؤن  1941الشهيد يعيش معنا بكل ما كتبه، رغم أن هذه املقالة مكتوبة يف عام 

اإلجتماعية.وكأنه يرصد ما نراه اليوم يف شوارع وزقاق وحواري القاهرة، وهو ما يدل علي أن كل 
 مر هبذه البالد كان عبثا، وليس لصاحل الطبقات الفقرية واملطحونة واملضطهدة واملسحوقة. ما
ليت ُكتابنا اإلسالميني أو ذوو املرجعيات اإلسالمية يتعلمون من أستاذهم قطب يف    -3 

رتكوا اهتمامه ابلقضااي العمالية والقضااي االجتماعية والفقراء واملضطهدين واملعوزين، بداًل من أن ي
 الساحة خالية لغريهم، مث تُؤخذ عليهم.....بدعوي مل مل يتكلم اإلسالمني عن....

أان أحد املقتنعني أبن كتاابت وآراء ومواقف الشهيد سيد قطب مل ُتدرس حيت اآلن    -4  
وحيادية، فأغلب الكتاابت اليت تناولت الرجل كانت مؤدجلة، وموجهة،  بعناية، وبدقة، وبعلمية،

ة، ويكفي أن يُزور املدعو رفعت السعيد أحد أقطاب حزب التجمع الكرتوين يف مصر ومتحيز 
 صورة الشهيد بكتاابته السطحية ليتم تزيف وعي جيل أبكمله.
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ال جدال يف أن الشهيد كان رمزًا من رموز اإلصالح والثورة الفكرية، مهما قال عنه    -5 
اإلسالمي تستدعي جهوًدا طويلة يف الرتبية واإلعداد املبطلون واملزيفون فقد قال" إن إقامة النظام 

 وأهنا ال جتئ عن طريق إحداث انقالب". 
يكفي للشهيد أنك عندما تقرأ له تشعر أبن حرارة قوية تسري يف جسدك، حتاول أن تفعل    -6 

 هللا.شيئاً، كلماته قوية، ومؤثرة، وانفذه، رحم هللا شهيد األمة الذي قدم أغلي ما ميلك يف سبيل 
  

 ملزيد من املعلومات عن الشهيد: سيد قطب زوروا املوقع التايل:
http://qotob.jeeran.com 
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