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تنحــاز «مرييــت الثقافيــة» للكتابــة اإلبداعيــة والثقافيــة
اجلــادة ،الــي تعــر عــن فكــر ورســالة التنويــر ،ويســعدها
أن تتقبــل املســامهات األدبيــة والثقافيــة وفــق املتطلبــات
اآلتيــة:
حصريــا ملرييــت
 -1أن تكــون املــادة املرســلة خمصصــة
ًّ
الثقافيــة ،ومل يســبق نشــرها بــأي وســيلة نشــر أخــرى.
 -2ترســل املــادة مكتوبــة ومصححــة علــى برنامــج وورد ،وال
تقبــل األوراق املطبوعــة ،أو امللفــات بصيــغ أخــرى مثل .PDF
 -3املجلــة غــر ملزمــة بتقــدمي تفســر عــن عــدم النشــر،
وميعــاد النشــر خيضــع ألولويــات املجلــة وأســبقية إرســال
املــواد.
 -4ترتيــب املقــاالت وأمســاء الكتــاب خيضــع العتبــارات
فنيــة خالصــة ،وليــس لــه عالقــة علــى اإلطــاق بأمهيــة
ُتاهبــا وقرائهــا.
املبدعــن ،واملجلــة تعتــز بــكل ك َّ
 -5املقــاالت واإلبداعــات املنشــورة باملجلــة تعــر عــن آراء
ُتاهبــا ،وال تعــر بالضــرورة عــن رأي القائمــن عليهــا.
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مــن مواليــد ريــف محــاة عــام  ،1979اهنــت دراســتها اجلامعيــة يف اختصــاص إدارة
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ـد ،إذ ال ميكــن لإلبــداع
ـر وال بـ َّ
ـرا مــن هــذه املعانــاة ،هــو حـ ٌّ
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النهضة الثقافية واحلضارية اليت سبقت
ورافقت وتلت ثورة – 1919واليت كانت
أهم معاملها وأبرز منجزاهتا ،-فتحت الباب
واس ًعا أمام مساءلة التراث اإلسالمي ،الذي
وصلنا دون تنقية ،والذي ارتقى إىل مزنلة
التقديس دون سبب ،وبال مناسبة ،وبدأت
عملية فكرية هتدف –بشكل غري مباشر-
إىل إعادة الشيوخ إىل حجمهم الطبيعي،
وإيقاف تغلغلهم يف األمور اليت ال دخل
هلم فيها ،حيث تصدروا للفتوى يف األمور
احلياتية اليومية والعلمية ،وحىت يف أمور
احلكم وإدارة الدول واالقتصاد ،ويف املقابل
بدأ الترسيخ لدولة مدنية ،تقوم على
أسس العلم والبحث العلمي وترمجة املنجز
احلضاري ،واالتصال بالعلماء وتدريس
مناهجهم ونظرياهتم ،وإهناء العزلة اليت
كانت تكتفي بنفسها ،وتعتقد أن الرواة
األوائل قالوا كل شيء يف كتبهم املليئة
باألساطري واخلرافات!
أهم ما ميز حركة التنوير هذه أهنا نادت
حبرية املرأة :خروجها من املزنل وتعليمها
وعملها ،ومشاركتها يف احلياة العامة،

بإعطائها حق التصويت يف االنتخابات،
وقد أصدر قاسم أمني كتابيه الشهريين يف
تلك الفترة :حترير املرأة  ،1899واملرأة
اجلديدة  ،1901وكان أن خترجت أول دفعة
نسائية من اجلامعة املصرية عام 1932
وقت رئاسة الدكتور أمحد لطفي السيد هلا،
وكان ذلك غري ًبا على الثقافة شبه الدينية
املحافظة السائدة وقتها ،واليت كانت متيز
املحيط العريب كله ،حيث يعتربون املرأة
متاعا ،حيبسوهنا يف البيت لتكون يف خدمة
ً
الرجل مىت أرادها دون أي حقوق أو اعتبار
إلنسانيتها وكرامتها ،وقدرهتا –إن أخذت
الفرصة -على املشاركة احلقيقية يف بناء
األوطان واحلضارات.
أيضا ظهر كتاب الشيخ
ويف تلك الفترة ً
علي عبد الرازق ،اإلسالم ونظام احلكم،
هائل يف
دويا ً
الذي أحدث –وال يزالًّ -
أوساط املتأسلمني ،ألنه هدم حلم اخلالفة
الذي يعيشون عليه ويرتزقون منه ،حيث
يعتقدون أن احلكم –مبعىن السلطة -هلل،
وأهنم –دون سواهم -نواب اهلل يف توليها،
ومن شأن كتاب يقول إن احلكم يف اإلسالم
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ال شكل له ،أن يصيبهم بالدوار ،لذلك قوبل
الكتاب مبعارضة شديدة ،وتعرض كاتبه
لصنوف االضطهاد واملحاكمة والفصل من
العمل ..إخل ،وكان هو أول إشارة حديثة
إىل ضرورة فصل الدين عن الدولة،
فللشيوخ أن يوعظوا الناس يف املساجد دون
إكراه ،وللحكم رجاله الذين يتخصصون
يف فروعه املختلفة اليت حتولت إىل علوم
راسخة مثل السياسة واالقتصاد وخالفهما.
اهلزة احلضارية العنيفة األخرى
محلها كتاب الدكتور طه حسني "يف الشعر
اجلاهلي" ،الذي دعا فيه إىل إخضاع التراث
الديين الذي وصلنا لسلطة العقل ،وعدم
قبوله كله ال لشيء إال ألنه قدمي ،وقال
يف معرض رفضه تصديق إن الشعر املنسوب
للجاهليني قد كتبوه بأنفسهم ،إنه سيتبع
منهج ديكارت يف الشك ،متحر ًرا من كل ما
يفرضه االنتماء إىل العروبة واإلسالم،
ألن االحنياز والتعصب يفسدان البحث
العلمي ،وجيعالن الباحث يبحث عن مربرات
إلثبات املثبت ،حىت وإن خاصمت العقل
واملنطق! فكرة التحلل من املنقول هذه

أزعجت املحافظني ،ورأوا فيها هد ًما للثوابت،
مع أن الذي وضع هذه الثوابت بشر مثلنا،
هلم أخطاؤهم كما هلم حسناهتم ،وبالتايل
ريا ما
نستطيع مراجعتهم مىت احتجنا ،وكث ً
حنتاج يف ظل التطور املتالحق يف احلياة
والعلم ،ومل يشفع لطه حسني عندهم
قوله إن القرآن هو النص الثابت وأن ما
سواه متغري يؤخذ منه ويرد ،وإن القرآن
–بالتايل -هو الذي يفسر الشعر واحلياة
اجلاهلية واإلسالمية ،وليس العكس!
يف هذا السياق فإن الدكتور أمحد
واحدا من أبرز املثقفني
لطفي السيد يعد
ً
التنويريني الذين قادوا هذه النهضة ،اليت
تعد ثورة  1919أحد فصوهلا وجتلياهتا،
إن مل يكن أبرزهم بالفعل ،فقد فطن منذ
البداية إىل دور العلم يف التطور ،فكان
وراء محلة التربعات إلنشاء أول جامعة
أهلية عام  ،1908مسيت اجلامعة املصرية،
قبل أن تتحول عام  ،1928بعد سنوات
عشر ،إىل جامعة حكومية باسم جامعة
فؤاد األول ،مث جامعة القاهرة فيما بعد.
واألهم أنه تبىن املفهوم الليربايل للحرية

5
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يف أوروبا ،ونادى بضرورة متتع األفراد
حبرياهتم الشخصية ،وإلغاء رقابة الدولة
مساه "القومية
على املجتمع ،كما دعا إىل ما َّ
املصرية" كأساس النتماء املصريني ،ضد
القومية شبه اإلسالمية اليت كانت قائمة
وتربط مصر مبقر اخلالفة املريضة يف
اسطنبول .هذا املفهوم للقومية املصرية
استمر لدى حزب األمة الذي انتمى له،
وتغىن به مصطفى كامل يف مقولته الشهرية
مصريا".
مصريا لوددت أن أكون
"لو مل أكن
ًّ
ًّ
هذه املظاهر جمتمعة جتعلنا نطلق على
ما حدث يف مارس  1919وصف "ثورة"
دون أن نتجاوز احلقيقة واملنطق والعلم:
فقد كان هلا هدف كبري واضح وهو وضع
مصر على طريق الدولة املدنية الليربالية
اليت تقوم على العلم وأسس املواطنة اليت
تساوي بني املواطنني يف احلقوق واحلريات،
يف إطار "القومية املصرية" اليت تنفتح
على كل الثقافات دون أن تفقد هويتها.
مع وضع دستور عصري وإنشاء جملس
نيايب باالنتخاب احلر املباشر ،وهو ما مل
حيدث لدى بعض جرياننا حىت اآلن ،بعد
مرور مائة عام كاملة! وكان هلا قائد ملهم
هو سعد زغلول ،وحركة شعبية جارفة
فوضت القائد للتحدث بامسها ،فكان
واعية َّ
الفالحون الفقراء البسطاء يف قراهم
يوقعون على عرائض تفويض سعد ،دون
اخلوف من بطش السلطة القائمة .كما
أهنا حظيت مبساندة بعض القوى الكربى
يف العامل ،وإن يكن بدافع الصراع القائم
بينها وبني بريطانيا ،لكن زعماء الثورة
استغلوا ذلك بشكل جيد .وكان هلا منظروها
ومثقفوها الطليعيون ،أمثال أمحد لطفي
ريا فقد
السيد وغريه من التنويريني ،وأخ ً
جيل من ال ُك َّتاب واألدباء واملثقفني
أنتجت ً
يف شىت جماالت املعرفة ،من طه حسني إىل

جنيب حمفوظ ،قادوا احلركة الثقافية
العربية ألكثر من نصف قرن ،واحتوت
داخلها املتنورين العرب الذين نزحوا إىل
مصر ،وأنشأوا الصحافة واملسرح واخنرطوا
يف احلياة اليومية املصرية كمصريني.
هذه النهضة الكربى ،اليت كانت ثورة 19
إحدى جتلياهتا ،لو استمر تصاعدها لكانت
مصر اآلن غري هذه اليت حنياها ،واليت
ال نسلم من أزماهتا على املستويات كافة،
وأمهها األزمة احلضارية ،لكن قوى كثرية
شاءت أن حيدث التراجع ،وقد بدأ بتكوين
مجعية اإلخوان املسلمني ،اليت حتولت إىل
مجاعة ،مث منت حىت استطاعت الوصول
للسلطة يف  ،2012وأفرخت مجاعات
اإلسالم السياسي املختلفة ،من اجلهاد
والتكفري واهلجرة حىت داعش ،وكان
أخطر مراحلها على اإلطالق تكوين تنظيم
القاعدة ،الذي حظي بتمويل ضخم من
دول عربية ،ودعم لوجسيت غري مسبوق من
دول ومؤسسات وأجهزة خمابرات أمريكية
وغربية ،هبدف إسقاط املعسكر الشرقي يف
إطار احلرب الباردة بني أمريكا واالحتاد
السوفيييت.
هذه اجلماعة أعادت احلراك التنويري
إىل نقطة الصفر ،حيث ُوصم كل جمدد
ودا ٍع للمراجعة الفكرية للتراث بالكفر
والزندقة واس ُتحل دمه وماله وعرضه ،ومت
التفريق بينه وزوجه عن طريق حماكم
تفتيش جديدة ،متثلت يف دعاوى احلسبة،
ويف قانون ازدراء األديان ،هذا الذي أصدره
السياسيون بعد يوليو  1952ليغسلوا
أيديهم من آثار صراعهم مع اجلماعات
على السلطة ،ودفع فاتورته يف النهاية
التنويريون ،والذين يريدون ملصر أن تكون
دولة حقيقية ،حترسها مؤسسات قوية يف
املجاالت كافة.
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هناك فرضية شائعة يف الدراسات
التارخيية واحلضارية تقول إن اللغة تتأثر
بالوضع احلضاري للمجتمع ،فتزدهر بازدهاره،
وتتدهور بتدهوره .وعلى ذلك ،فإن الذين
يتعرضون لدراسة حضارة ما -ولنضرب هنا
مثل باحلضارة اإلسالمية -يضعون اللغة
ً
بوصفها أحد العناصر األساسية اليت حياولون
من خالهلا التدليل على ازدهار هذه احلضارة
أو احنطاطها .ويف سبيل ذلك ،فإهنم يتعرضون
للدرس اللغوي ،ويتتبعون من خالله مدى
األصالة أو التقليد يف هذا الدرس ،ويربطون
ذلك باألوضاع احلضارية السائدة ،فالكتب
األصيلة تكثر يف ظل أوضاع حضارية متقدمة،
وأما إذا تدهور هذا الوضع ،فالصدارة لكتب
الشروح واحلواشي.
هذه الفرضية ختلط بني أمرين :اللغة
كفعل كالمي ألفراد املجتمع ،ودراسة هذه
اللغة حبسب املناهج املعتادة يف كل عصر.
وإذا كانت هذه الفرضية تصدق على األمر
الثاين ،وهو حمل شك كبري ،فإن دراسة
كالميا،
فعل
العالقة بني اللغة بوصفها ً
ًّ
واحلضارة مل تدرس دراسة علمية؛ ما طبيعة

األمناط اللغوية اليت يتكلم هبا أفراد املجتمع
يف كل عصر؟ ما الذي يربط هذه األمناط
باألوضاع احلضارية السائدة؟ كيف يشتبك
املعجم اللغوي مبستوياته املتعددة مبا تنتجه
احلضارة من مؤسسات وأجهزة وأدوات؟ مث
السؤال األكثر أمهية يف هذا السياق :هل
تتأثر اللغة باحلضارة كما تطرح الفرضية
السابقة أم أن اللغة هي إحدى الوسائل
اإلنسانية املهمة اليت تدفع جمتم ًعا ما إىل
األمام ،وقد تقود هذا املجتمع إىل حالة من
التدهور.
هذه هي الفرضية املضادة اليت يطرحها
هذا املقال :أن اللغة مسؤولة مسؤولية غامضة
وغري مباشرة عن تقدم جمتمع ما أو عن
تدهوره.
كيف ميكن التحقق من هذه الفرضية؟
وكيف ميكن تصور مدى املسؤولية اليت
تتحملها اللغة جتاه املجتمع؛ أي جمتمع حبيث
مثبطا؟ يف ظين
عامل
عامل ً
منشطا أو ً
ً
تصبح ً
أن نقطة البدء جيب أن تكون يف فحص عالقة
اللغة بالواقع ،ورمبا تبحث يف سياق ذلك
ماهية الواقع نفسه ،ألن األشكال األساسية

رأي اجلاحظ

للجاحظ رأي مهم يف ارتباط اجلملة
اخلربية بالواقع ،فهو مل ينظر إىل هذه
القضية بوصفها حتتوي على طرفني فقط:
اجلملة والواقع ،بل أدخل فيها طرفًا ثالثًا هو
املتكلم نفسه .يرى اجلاحظ أن اعتقاد املتكلم
يف مدى صدق اجلملة اخلربية شيء ال ميكن
جتاهله ،واملثل الشهري يف كتب البالغة هو
حممدا رسول اهلل،
حالة املنافق الذي يشهد أن
ً
فهل هذا الرجل صادق أم كاذب؟ اجلاحظ يرى
أن اجلملة كاذبة استنا ًدا إىل نص القرآن ،على
الرغم من صدق حمتواها ومطابقتها للواقع،
ألن اعتقاد املتكلم هنا على العكس منها.
يف مقابل ذلك ،الرجل الذي يقول "ركبين
عفريت" اعتقا ًدا منه يف ذلك أنه رجل صادق،
واقعيا.
على الرغم من استحالة إثبات ذلك
ًّ
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للغة حتددت وفق عالقتها بالواقع ،وألن
هلذه العالقة جوانب أكثر عم ًقا ستنكشف يف
سياق املقال .أما أن األشكال األساسية للغة،
واحلديث هنا عن اللغة العربية خباصة ،قد
حتددت من خالل عالقتها بالواقع ،فهذا نراه
يف مبحث اخلرب واإلنشاء يف الدرس البالغي
العريب.
يلقانا مبحث اخلرب واإلنشاء أول ما يلقانا
يف مستهل الدرس البالغي كله .هذا يبني مدى
أمهيته وحموريته داخل البالغة العربية.
واجلملة اخلربية قد تكون امسية "االستقرار
طريقنا للتقدم" ،وقد تكون فعلية "نعيش أزهى
عصور الدميقراطية" ،وأما اجلملة اإلنشائية،
فقد تكون أمرا "افعل" أو هنيا "ال تفعل" ،أو
توبيخا
رجاء أو تعج ًبا أو
نداء أو
ً
ً
استفها ًما ،أو ً
أو متن ًيا.
يفرق البالغيون بني اخلرب واإلنشاء تفرقة
الفتة ،حني يربطون ذلك بالواقع ،ويقولون
إن اخلرب هو الذي حيتمل الصدق أو الكذب،
أما اإلنشاء فال حيتمل ذلك .هذا يعين أن
اجلملة اخلربية لصيقة بالواقع ،فإذا طابقته
فهي صادقة وإال .وأما اجلملة اإلنشائية فال

ترتبط بالواقع على هذا النحو؛ إهنا تنشئ
واق ًعا تال ًيا عليها ،على العكس من اجلملة
اخلربية اليت يأيت الواقع سابقا عليها،
وينحصر دورها يف أهنا تنقل هذا الواقع من
الوجود بالفعل إىل الوجود باللفظ.

9

واملوضوع حيتاج إىل حبث إضايف ،فالصدق أو
الكذب ينصبان على اعتقاد املتكلم ،وليس على
اجلملة اليت يقوهلا ،ألن هذه اجلملة تظل
على رغم هذا هلا حياهتا الداخلية ووسائلها
اخلاصة يف اإلثبات أو النفي.

تركيب اللغة وتركيب الواقع
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الواقع إذن هو الطرف األساسي يف التفرقة
بني اخلرب واإلنشاء ،لكنه ليس كل شيء ،فقد
الحظ البالغيون أن اجلملة اخلربية قد حتوي
انفعاليا ،وكذلك قد حتوي
إنشائيا أو
مضمو ًنا
ًّ
ًّ
خربيا مما يسمونه
اجلملة اإلنشائية مضمو ًنا
ًّ
باألغراض البالغية لكل من اخلرب واإلنشاء.
وهذا األمر الحظه "فندريس" يف كتابه
"اللغة" الذي نشره يف العام  1914حني يقول:
"إن هناك عنصرين يف اللغة :عنصر منطقي
وعنصر انفعايل ،وال ينفك كال العنصرين عن
االختالط يف كل لغة ..إن التعبري عن أية فكرة
ال خيلو مطل ًقا من تلون عاطفي ،وال توجد
يف الواقع عبارات عقلية حمضة إال يف اللغة
العلمية؟ وقد تطور هذا األمر بعد ذلك يف
الدرس النقدي حتت مسميات خمتلفة ،فمرة
مها اللغة املوضوعية واللغة العاطفية ،ومرة
مها اللغة الكثيفة؛ أي اليت تلفت النظر إىل
نفسها ،واللغة الشفافة؛ أي اليت تكشف ما
وراءها "الواقع" وغري ذلك .ويف كل حديث عن
اخلرب واإلنشاء ،فإن الواقع هو احلاضر األكثر
بروزا ،سواء أكان الواقع هو العامل اخلارجي ،أم
واقع املتكلم النفسي.
ريا عن
وال يكاد يبتعد الفالسفة الغربيون كث ً
هذا األمر يف درسهم للغة ،فهم يرون كما يقول
فتجنتشتاين إن للغة وظائف عديدة مثل األمر
والنهي والسؤال والتوبيخ والتهنئة والتمثيل
على املسرح وكتابة القصص والصالة واللعنة..
لكن تقرير الواقع هو الوظيفة األكثر أمهية
للغة .وتقرير الواقع هو تقرير ما هو صادق أو
كاذب .وال بد من استخدام دقيق للكلمات كي
مدعما ،وهو يرى
يكون احلكم بالصدق أو الكذب
ً
-يف إحدى مراحل تطوره -أننا نستطيع أن نصل

بفضل تركيب اجلمل إىل معرفة هلا قيمتها
عن تركيب العامل ،وهو الرأي الذي يراه كذلك
"برتراند راسل" حني اكتشف أنه ،وإن مل ميكن
إقامة مطابقة تامة بني اللغة والواقع ،فإنه
نوعا ما من املطابقة العميقة
يعتقد أن هنالك ً
والغامضة بني تركيب اللغة وتركيب الواقع،
لكنه يكاد يعلن عجزه عن شرح هذه املطابقة.
إن قضية ربط اللغة بالواقع جيب أن تطرح
مشول؛ وهي قضية الدور
يف نطاق قضية أكثر
ً
الذي لعبته اللغة يف سبيل سيطرة اإلنسان
على العامل .وال يكفي أن نقول هنا إن اللغة
املنطوقة قد ساعدت على إيصال اخلربات بني
البشر يف املجتمع الواحد ،بينما ساعدت اللغة
املكتوبة على نقل هذه اخلربات عرب األجيال ،ما
ساعدهم على تطوير هذه اخلربات ،واإلضافة
إليها .وهذا مكنهم من السيطرة على العامل
تدرجييا .التسليم هبذا الرأي يعين احنيا ًزا
ًّ
لفكرة إمكانية الفصل بني اخلربات اليت
يكتسبها البشر واللغة اليت يعربون هبا عن هذه
اخلربات .هذا يعين بشكل أكثر عم ًقا إمكانية
وجود اخلربة يف الواقع من دون اللغة اليت تعرب
عنها ،وهي إمكانية متعذرة يف ضوء الدراسات
احلديثة اليت حتاول البحث يف كنه السلوك
اللغوي ،وما إذا كان هذا السلوك شيئًا يكتسبه
اإلنسان من البيئة أم أن اإلنسان يولد ولديه ما
يسمى بالغريزة اللغوية.
هناك دراستان جادتان يف هذا املوضوع
تؤكدان على فكرة الغريزة اللغوية ،وعلى أن
هذه الغريزة ال ميكن فصلها عن قدرة اإلنسان
على التفكري وال عن طريقته يف اكتساب
اخلربات حبسب تشريح الدماغ البشري.
الدراسة األوىل بعنوان "الغريزة اللغوية :كيف
يبدع العقل اللغة" وقد ترمجها إىل العربية
الباحث السعودي اجلاد محزة املزيين ،والثانية
"اللغة وسلوك اإلنسان :لديرك بيكرتون ،وقد
ترمجها إىل العربية املترجم السوري املتميز
حممد زياد كبه ،ورمبا حتل هاتان الدراستان
الغموض الذي رآه راسل يف العالقة بني تركيب
اللغة وتركيب الواقع.

اللغة تركيبة اإلدراك
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اهتمت دراسة بيكرتون خباصة هبذا
املوضوع ،وربطته باإلدراك البشري .بيكرتون
يرى أن اللغة نظام متثيلي ،وليست وسيلة
للتواصل كما يعتقد بعض الباحثني .وهذا
ما جيعلها مصدر اإلدراك البشري الفريد ،ال
نتيجة له .وهو يؤكد هذه الفكرة يف رده على
دراسة قام هبا العامل األمريكي NEWELL
يف العام  .1992يقول" :أجل لقد قرأت
الكتاب ،وفهمت أن بنية اإلدراك نظام متثيلي،
وجيب أن تكون كذلك ،فكيف تكون غري ذلك؟
ولكن بالنسبة يل ،فإن اللغة ليست ضمن نظام
كهذا ،إهنا تركيبة اإلدراك ،أو على األقل،
ذلك اجلزء منها الذي خيتص بالنوع اإلنساين،
ويقع ضمن اللغة ،وإن اإلدراك اإلنساين له
ما له من اخلصائص ألنه ناتج عن اللغة،
وليس العكس .أنا ال أعين باللغة املوجات
الصوتية اليت خترج من الفم ،وال اإلشارات
املصطلح عليها اليت تكتب هبا اللغة على
الورق ،وال أعين الفرنسية وال الالتينية وال
السواحلية ،أو أية مظاهر حملية من مظاهر
اللغة ،بل أحتدث عن البنية التحتية للغة:

خصائص ونتائج النظام الذي يضم جمموعات
من اخلاليا العصبية واأللياف العصبية
أول ظهور
املوصلة اليت جعلت من املمكن ً
النظام الرمزي األول والوحيد لبث معلومات
موضوعية على وجه البسيطة ،وثان ًيا تشذيب
هذا النظام الرمزي الذي نستفيد منه اليوم.
ال بد هنا ،يف سياق احلديث عن دور اللغة
يف سيطرة اإلنسان على العامل ،من طرح
فرضية أن بنية اإلدراك البشري وطبيعته
كان هلما دور رئيسي يف هذه السيطرة ،وهي
فضية تؤكدها شواهد كثرية من الدراسات
التطورية اليت عنت بالسلوك احليواين مبا
فيها سلوك اإلنسان .وقد بينت هذه الدراسات
أن الفارق النوعي األساسي بني اإلنسان وسائر
احليوانات األخرى ليس يف امتالك اإلنسان
العقل فقط ،لكن يف امتالكه خاصية اإلدراك
اليت جعلته يرى العامل على هيئة خمتلفة
متا ًما عن اهليئة اليت يراه هبا سائر احليوانات
األخرى .وهي الرؤية اليت مكنته من السيطرة
على العامل .ومبا أن اإلدراك البشري يرتبط
باللغة على النحو الذي أوضحه بيكرتون،
فإن امتالك اإلنسان للغريزة اللغوية هو
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الذي مكنه من السيطرة على العامل ،مقارنة
باحليوانات األخرى اليت مل تتمكن من ذلك
نتيجة افتقادها هذه الغريزة.
فإذا انتقلنا من دائرة اللغة بوصفها نظا ًما
رمزيا كام ًنا يف الدماغ البشري إىل دائرة
ًّ
اللغات بوصفها جتليات هلذا النظام الرمزي،
أي انتقلنا من دائرة اللغة املوجودة بالقوة
إىل اللغة املوجودة بالفعل ،فكيف ميكن تأكيد
هذه الفرضية؟ كيف ميكن إثبات أن جمتم ًعا
ما استطاع أن يسيطر على العامل بفضل اللغة
اليت ميتلكها؟ وإذا كنا نالحظ أن املجتمعات
البشرية تتفاوت يف مدى سيطرهتا على العامل
املحيط هبا ،فهل ميكن إرجاع هذا التفاوت
إىل خصائص كامنة يف لغات هذه املجتمعات،
حبيث استطاع جمتمع ما أن حيكم سيطرته
على العامل بفضل خصائص معينة وجدت يف
لغته ،بينما أخفق جمتمع آخر بسبب افتقاد
لغته هلذه اخلصائص؟

الرمز أعم من اللغة

هذا سؤال مل يطرحه مؤرخو احلضارات
وفالسفتها يف أثناء حبثهم عن أسباب صعود
احلضارات أو اهنيارها :ما عالقة اللغة بصعود
حضارة ما أو اهنيارها؟ هل ميكن أن حيدث
يف اللغة ما يشبه الطفرة اجلينية اليت تقود
املتحدثني هبا إىل وضع حضاري خمتلف؟
وهل يقود اهنيار ما يف اللغة إىل اهنيار يف
حضارة املتكلمني هبا؟ أي هل ميكن أن نقول
إن اللغة أحد أسباب الصعود احلضاري أو
االهنيار ،وليست نتيجة هلما؟ أكثر الفالسفة
الذين اقتربوا من هذا املوضع هو "إرنست

كاسرير" يف كتابيه "فلسفة األشكال الرمزية
 "1929و"مقال يف اإلنسان" الذي نشره العام
 1944قبل وفاته بعام واحد .لقد استبدل
كاسرير يف الكتابني الرمز باللغة ،مث قسم
األشكال اليت يتجلى فيها الرمز إىل أربعة:
اللغة واألسطورة والدين والفن .لقد كان
يرى ،حبسب بنية الكتابني ،أن الرمز أعم
من اللغة ،فالرمز ميكن أن حيتوي اللغة ،أما
اللغة فهي أحد أشكال الرمز ،ومن أجل ذلك،
فإنه رأى أن تعريف اإلنسان بأنه حيوان ناطق
(عاقل) تعريف ناقص على الرغم من قوته،
ومن األوفق أن يقال إن اإلنسان حيوان ذو
رموز .وهو موضوع جديل ،فهل ميكن أن يدرك
اإلنسان الرمز من دون أن تكون له لغة ما؟ هل
ميكن تصور اإلنسان وهو ميتلك الرمز من دون
أن ميتلك اللغة؟ ولو مل يكن اإلنسان حيوا ًنا
ناط ًقا ،فهل ميكن أن يكون حيوا ًنا ذا رموز؟
صحيح أن أشكال الرمز ميكن أن تتجاوز اللغة،
ولكن يف حالة عدم امتالك اإلنسان للغريزة
اللغوية ،هل كان سيمتلك الرمز؟
وقد اقترب كاسرير يف كتابه الثاين من
األمهية املركزية للغة يف حياة اإلنسان وهو
يتحدث عن "هيلني كيلر" و"لورا بردمجان"
اللتني ولدتا فاقدتني حواس البصر والسمع
والنطق بوصفهما حالتني جتسدان دور اللغة
يف إدراك اإلنسان للعامل ،ومن مث السيطرة
عليه ،يقول" :حني اكتشفت الطفلة "هيلني
امسا ،كان هذا االكتشاف
كيلر" أن لكل شيء ً
كالصدمة املفاجئة ،فقد بدأت ترى الوجود
حتت ضوء جديد ،تعلمت استعمال الكلمات،
ال على أهنا إشارات أو عالمات آلية ،ولكن

الطفرة اجلينية

ظلت هذه اإلشارات النافذة معزولة يف
سياق آخر ،ولو كان قد طرحها يف سياق
البحث عن دور اللغة يف صعود احلضارات
لقدم لنا إجابات عميقة .لكن هذه اإلشارات
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على أهنا أداة جديدة متام اجلدة للتفكري،
وهكذا تفتح أمامها أفق جديد .ومنذ تلك
اللحظة ستجوب الطفلة هذه الدنيا الواسعة
املطلقة مىت شاءت .وهذا األمر نفسه تكرر
يف حالة "لورا بردمجان" .إن هناك ما يسميه
كاسرير "جوع إىل األمساء" ،وهو يظهر يف
لدى كل طفل
مرحلة معينة من العمر
سوي .ذلك أن الطفل حني
يتعلم أن يسمي األشياء
ال يضيف فحسب قائمة
من اإلشارات املصطنعة
إىل معرفته السابقة
عن األشياء التجريبية
اجلاهزة ،وإمنا هو
فكرا
يتعلم أن يكون ً
عن تلك األشياء،
أي يسوي األمر
بينه وبني العامل
املوضوعي "عامل
األشياء" .ومن مث
يقف الطفل على
أرض صلبة .وهي
األرض اليت
حتما
تقوده ً
إىل التفكري
يف كيفية
االستفادة من
أشياء هذا العامل ليضمن
لنفسه البقاء .وهي غريزة أساسية لدى كل
إنسان لينتقل من خالل هذه االستفادة إىل
التفكري يف حتقيق السعادة لنفسه ،وهي أمسى
هدف يسعى اإلنسان إىل حتقيقه يف هذه
الدنيا.

تؤكد أن اللغة هي وسيلة اإلنسان األساسية يف
امتالك العامل.
لكن كيف حيدث هذا إذا طبقنا الفكرة
على لغة حمددة وجمتمع معني؟ لنأخذ اللغة
أمنوذجا هلذا التطبيق .ولتكن مرحلة
العربية
ً
الصعود احلضاري املذهل يف القرن األول
اهلجري هي الفترة التارخيية املفصلية يف
حياة العرب ،وكذلك يف حياة لغتهم.
جيب أن نؤكد يف
البداية أن
العربية قد
مرت حبدث قلَّما
حيدث لكثري من
اللغات األخرى،
وهو أن هناك
فر ًدا استطاع وحده
أن يغري من شبكة
العالقات الداللية
القائمة يف لغة
جمتمعه ،وأعين به
الرسول عليه الصالة
والسالم عن طريق
الوحي القرآين .ما
قدمه الرسول للغة يشبه
الطفرة اجلينية اليت
حتدث داخل الكائن احلي،
فتغري من خصائصه وتعدل
من سلوكه .لقد وجدنا
ألفاظا تبعث من مرقدها،
ً
وأخرى تتغري دالئلها ،وثالثة تستحدث.
وباإلمجال ،فإن النظام الداليل القدمي قد
مت نسف أغلبه تقري ًبا ،واستحدث نظام داليل
جديد ،على الرغم من أن الشعر اجلاهلي ،وهو
ينتمي بشكل أو بآخر إىل النظام الداليل
القدمي ،ظل إحدى مرجعيات فهم النص
القرآين كما يشري ابن عباس.
بعد وفاة الرسول بدأت حركة الفتوحات
اإلسالمية اليت استطاعت السيطرة على
العامل القدمي يف فترة وجيزة .وتأسست
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الدولة اإلسالمية اليت حكمها رجل واحد
دائما سواء من املدينة أم من دمشق أم من
ً
بغداد .واستمر هذا أكثر من مئيت عام حني
بدأ عصر الدويالت اليت كانت حتكم حتت
الراية االمسية للخليفة العباسي .استوقف
هذا املد السريع عد ًدا من الدارسني باحثني
عن أسبابه ،ولسنا يف مقام ذكر هذه األسباب،
لكن هل أدت اللغة العربية دو ًرا ما يف هذا املد
احلضاري؟
الفرضية اليت تطرح هنا أن العربية كانت
أهم أسباب هذا املد .وأعين هنا حزمة الدالئل
اليت قدمها الرسول عليه الصالة والسالم
إىل اللغة .لقد قدم الرسول الكرمي فيما
خيص شؤون الدنيا دالئل اخلري والشر واحلق
والباطل والتقوى والفجور والصالح والفساد
واملساواة واإلخاء واجلهاد واألمن والسالم.
وقدم قبل كل هذا عن طريق الوحي الوعد
باجلنة للشهداء واملتقني .وقد أعيد إنتاج
هذه الدالئل على ألسنة آالف الناس يف عهد
النيب وعهد اخللفاء الراشدين حىت حتولت
هذه الدالئل اليت هي يف حقيقتها ألفاظ إىل
إجيابيا
ريا
كيان
ٍ
ًّ
متعال غامض كان ميارس تأث ً
على مستخدميه حبيث دفعهم يف كثري من
األحيان إىل التضحية بأرواحهم .قد يقال
هنا إن التضحية بالروح ،وهي أمسى تضحية،
ال تتم عن طريق تأثري اللغة أيا كانت قوهتا،
لكنها تتم من خالل اإلميان بفكرة ،لكن هذا
اإلميان ال يتشكل وال ينفذ إىل األعماق إال
من خالل اللغة ،كما أنه يستمد زمخه وقوته
واستمراريته من خالل حزمة الدالئل اليت
تسود العصر .وكلمة واحدة يف هذا السياق
قد تكشف عن تأثري اللغة العنيف على آحاد
رجل
الناس هي كلمة "شهيد" ،فأن تصف ً
يقدم على املوت بإرادته يف معركة ،أو رمبا
يف حادث فردي يقتل من خالله آخرين بأنه
شهيد غري أن تصفه بأنه "انتحاري" .هنا تقود
الكلمة األوىل إىل حزمة دالئل ورؤية للعامل
غري اليت تقود إليه الكلمة الثانية .وهذا هو
اجلانب الذي تؤثر به اللغة.

املعجم الداليل

أيضا رمبا يكشف كتاب
يف هذا السياق ً
مثل "معامل يف الطريق" لسيد قطب عن املدى
الذي تؤثر به اللغة على بعض الناس .فهذا
الكتاب حاول أن يرى العامل من خالل ألفاظ
أو مصطلحات مثل "اجلاهلية" و"احلاكمية"
و"التكفري" وغري ذلك من األلفاظ اليت شكلت
عاملًا معاد ًيا للعامل القائم ،دفعت بعض األفراد
إىل اخلروج املسلح على جمتمعاهتم ،وإىل
التضحية بأرواحهم نتيجة اعتناقهم أفكار
هذا الكتاب ،على الرغم من أن هذا الكتاب
وختييل
يف بعض القراءات له ممتلئ بالغة
ً
ساحرا .أما أفكاره األساسية ،فهي
ريا
وتأث ً
ً
حمل نظر .لكنها اللغة مرة أخرى.
مرة أخرى يف عهد الفتوحات اإلسالمية،
ُراجع خطب اخللفاء الراشدين وكثري
حني ت ِ
من الصحابة والنساك والواعظني يف كتاب
"البيان والتبيني" تتأكد أن دالئل هذه اخلطب
شكلت ما يشبه املعجم الداليل للغة العربية
يف ذلك العصر ،وهو معجم ال يشبه غريه من
عرضا
املعاجم اليت تعىن باملفردات ،وتعرضها ً
حمايدا ،لكنه يشبه املعجم الشعري الذي
ً
يتغري من عصر إىل آخر .هذا املعجم الداليل
املفترض حياول تتبع األلفاظ اليت تكثر على
ألفاظا أخرى تؤدي
ألسنة الناس ،ويستبعد
ً
وظيفة مشاهبة أو مغايرة .هذا املعجم مل
يؤلفه أحد حىت اآلن ،لكنه يكشف يف حالة
وجوده عن قدرة اللغة يف التأثري احلضاري
هبوطا.
صعو ًدا أو
ً
خاصا به،
معجما
إن لكل فرد
ًّ
دالليا ً
ً
يتشكل وفق تصورات معقدة ال يتسع املقام
هنا لطرحها .لكن هذا املعجم يشكل صورة
العامل الذي يعيشه هذا الفرد ،وهو عامل
قد يكون معاد ًيا أو خمي ًفا أو آم ًنا أو منفر ًدا،
عامل يستحق أن يعاش أو ال يستحق أن
يعاش ،وغري ذلك .وعملية اختيار املفردات
هلذا املعجم فيها جانب اختياري واضح ،لكن
هذا املعجم مبجرد تشكله ميارس سطوة على
الفرد نفسه ،فال يرى العامل إال من خالله،
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إن كانت له حقيقة جمردة
دائما يف
مث إنه يلجأ إليه ً
حقا ،تراه من خالل وسيط
تفسري حوادث العامل .حني
ًّ
مراوغ خمادع هو اللغة ،وسيط
مثل جبملة "كل شيء
تعلق ً
نصيب" على حادثة ما،
وحشا
قد ميثل لك هذا الواقع ً
فإنك تلجأ إىل حل سحري
خمي ًفا ،أو حيوا ًنا ألي ًفا ،كائ ًنا
إلحداث توازن بينك وبني
ميكن ترويضه ،أو شيئًا ساك ًنا
العامل ،فاحلوادث ال حتدث
ال ميكنك التأثري فيه .إن البشر
يف هذا العامل إال بقدر ،وما
كما يقول "سابري" ال يعيشون
دام القدر هو املسؤول ،فإنك
يف العامل املوضوعي وحدهم،
ترفع املسؤولية عن متسبب
ألكسندر وليم بيكرتون كما أهنم ال يعيشون وحدهم يف
املشكلة ،ومن مث إعفاؤه
عامل الفعالية االجتماعية كما
من تبعاهتا ،ويف احلقيقة،
يفهم عاد ًة .إن البشر يعيشون،
فإهنا مجلة ال حتل شيئًا،
إىل حد كبري ،حتت رمحة
تعقيدا ،مث
بل تزيد األمور
اللغة اليت هي وسيلة التعبري
ً
إن اختيارك هلذه اجلملة
عن جمتمعهم ،وإنه لوهم متا ًما
تعلي ًقا على هذه احلادثة
أن نتخيل أن الفرد يتكيف
املفترضة ال يأيت يف كثري من
مع الواقع ،بشكل جوهري،
األحيان بعد تأن أو تفكري
من دون استعمال اللغة ،أو
عميق ،وخباصة يف حوارات
أن نتخيل أن اللغة هي جمرد
الناس العادية ،بل إهنا تقفز
وسيلة عرضية حلل مشكالت
برتراند راسل
إىل الذهن من بني تالل
معينة يف االتصال أو التفكري.
املعجم الداليل اخلاص بك
فحقيقة األمر أن العامل
أو من خالل املعجم الداليل
الواقعي مبين ،إىل حد كبري
للمجتمع .ال يعلق متكلم بلغة
وبشكل ال واع ،على العادات
أخرى على هذه احلادثة
اللغوية للجماعة .وليس مثة
املفترضة باجلملة نفسها ،أو
لغتان متماثلتان بشكل ما
حىت بالداللة نفسها اليت
لكي نعدمها ممثلتني لواقع
يف مجلة "كل شيء نصيب"،
اجتماعي بعينه .إن أشكال
لغويا آخر يشكل
العامل اليت تعيش جمتمعات
إن له نس ًقا ًّ
عاملًا خمتل ًفا عن العامل الذي
متغايرة أشكال متمايزة ،وليست
إرنست كاسرير
يراه متكلم العربية .ويف
جمرد عامل واحد بعينه له
هذا يرى "مهبولت" أن الذين
تسميات متخلفة .وكل هذه
يتحدثون لغات خمتلفة يعيشون ،إىل حد
األشكال من العوامل اليت تنتجها اللغة يف
احلقيقة هي اليت تدفع اإلنسان إىل التطور
ما ،يف عوامل خمتلفة ،وتتكون لديهم أنساق
والتقدم احلضاري ،والسيطرة على العامل
خمتلفة من التفكري.
وفكرة املعجم الداليل للفرد أو للمجتمع
أو إىل الركود والتخلف وقبول نوعية من
تفسر الكيفية اليت تؤثر هبا اللغة على
احلياة أقرب إىل املوت .ال يتغري املجتمع إال
الواقع ،فأنت ال ترى الواقع إال من خالل هذا
إذا تغريت اللغة ،أما كيف حيدث ذلك ،فهذا
املعجم ،وإذن أنت ال تراه يف حقيقته املجردة،
موضوع آخر.
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قبل أن أحتدث عن شعره الذي ال ميوت ،أود
أن أشري إىل أن املقولة الذائعة (السهل املمتنع)
إن كانت تنطبق على أحد حبذافريها فهي
تنطبق على شعر نزار ،يسيل الشعر على لسانه
سيال ًنا دون تعقيد أو صعوبة ويعيد بناء اللغة
ويشكل منها صو ًرا وبالغات وخياالت مبنتهى
السالسة لدرجة أنك ال تشعر باملعاناة يف قراءة
شعره ،ورمبا غرتك البساطة والسهولة فشككت
أول.
فيه ،هذا ً
جمال لقول الشعر
ثان ًيا :مل يترك نزار
ً
يف زمننا إال قال فيه وأبدع ،فهو أستاذ الغزل
والشعر السياسي والنقد االجتماعي وتوظيف
التراث واملدح والرثاء والفخر بالذات ،ورصد
الواقع ،وهو أستاذ الرومانسية والواقعية،
والواقعية السحرية ،وأستاذ الشعر للشعر،
فما من جمال خيطر على بالك إال وجدت له
جمموعة قصائد مبهرة.
أما العيب الذي يالحق نزار والتهمة اليت
تطارده فالكل يعرف أنه متهم باجلرأة يف
التعامل مع مفردات املرأة ،وال أظن اسم نزار
يذكر إال وظهر يف خميلتنا بيته الرهيب:

فصلت من جسد النساء عباءة
وصنعت أهرا ًما من احللمات
برغم أن البيت مبهر ومبدع يف سياقه ،ولكن
عزله هكذا يفسد مغزاه ،وهنا أود أن أطرح
السؤال األول:
مىت حيدث االختالف اجلديل يف فهم
النصوص ..أي نصوص؟ واالجابة هي :حيدث
االختالف عندما منتنع عن تأويل ما نقرأ
ونأخذه على ظاهره ،وهذا موجود يف فهم
القرآن واالختالفات املذهبية نابعة من هذا
الباب ،فقوله تعاىل (يد اهلل فوق أيديهم)،
هل نأخذها على ظاهرها أو نؤوهلا ،ويف القرآن
جدا ال يستقيم فهمها إال
مواطن عديدة ًّ
بتأويلها كما يف قوله سبحانه (وبلغت القلوب
َّ
ِي ا َل ِ
ين
ّذ َ
احلناجر) ،أو قوله سبحانه (الل َول ُّ
ُم ِ
ات ِإلَى ال ُّنورِ) ،ولو
ِج ُهم ِّم َن ُّ
آ َم ُنوا ُي ْخر ُ
الظل َ
وقفنا عند ظاهر الظلمات والنور تكون مهمة
النيب أن يفتح باب غرفة مظلمة ليخرج منه
ناس إىل باحة مضيئة ،وهذا ما مل يقل به
أحد ،وال ميكن أن يستقيم املعىن إال بتأويل
الظلمات بالكفر والنور باإلميان .ويف كل مرة
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نكف عن تأويل النصوص ندخل يف إشكالية
داللية ،ومشكلة نزار الشعرية تتمثل يف أخذ
ظاهر كالمه على أنه املراد ،والوقوف عند
املعىن املعجمي وإمهال املعىن اإلحيائي .وهنا
يبدو البيت السابق (وأبيات كثرية من شعره)
مستفزا ،إال لو وسعنا من جمال الوعي الفكري
ًّ
ومحلنا كالمه على أنه شعر وجماز وخيال
تنتفي عنه صفة الوقاحة متا ًما.
ردا على سؤال
هذا البيت يف سياقه ،يأيت ًّ
مضمر تلقاه الشاعر من سائلة :كم عمرك؟
ويكون رد نزار بأي شيء حنسب العمر؟ باإلجناز
أو السنوات؟ هذا رد شائع ،وكالم معاد ،ولكن
نفس املعىن قاله نزار بصورة شعرية ،فقال:
ال تطليب مين حساب حيايت
إن احلديث يطول يا مواليت
كل العصور أنا هبا ..فكأمنا
عمري ماليني من السنوات
تعبت من السفر الطويل حقائيب
ْ
وتعبت من خيلي ومن غزوايت
ُ
أبيض أو أسو ٌد
مل يبق هن ٌد ٌ
إال زرعت بأرضه رايايت

مل تبق زاوية جبسم مجيلة
إال ومرت فوقها عربايت
لت من ِ
جلد النساء عباء ًة
فص ُ
ًّ
وبنيت أهرا ًما من احللمات
شعرا ال يشابه سحره
وكتبت ً
إال كالم اهلل يف التوراة
يف سياقه سيبدو البيت خال ًيا من املشاعر
السلبية اليت لصقها به بعض القراء ،فهذه
أفعال نزار وكل منها حيتاج إىل عمر مديد ومن
مث فال غرابة أن يقول إن( :عمري ماليني من
سين حياته
السنوات) ،وهذه املبالغة يف تقدير ِّ
تؤكدها هذه األفعال الشعرية اليت ينسبها
الشاعر إىل نفسه ،فالطواف بكل (هند أبيض أو
أسود) ،والوصول إىل كل (زاوية جبسم مجيلة)،
يفص َل (من جسد النساء عباء ًة) ،أن يبين
وأن ِّ
شعرا فائق
أهرا ًما من احللمات ،وأن يكتب ً
اجلودة ،كما يف البيت األخري ،كل هذا بالفعل
حيتاج إىل ماليني من السنوات .وال نصل إىل
جتريد املعىن من أي قيم سلبية إال بالتأويل،
ومعظم الشعر يفسد حينما ميتنع القارئ عن
تأويله ويأخذه على ظاهر لفظه .ويف اعتقادي
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تعمد أخذه
منوذجا
مثّل شعر نزار
ً
معاصرا على ّ
ً
على ظاهره ،حىت من ِق َب ِل أساتذة خمتصني يف
دراسة األدب.
مل يكن نزار أول من حتدث عن هذه األمور
يف العصر احلديث ،أو يف العصر القدمي ،أود
أن أركز على أن نزار ابن ثقافته اليت تتلذذ
باحلكايات اجلنسية واألحاديث الشهوانية،
حىت لو تظاهرنا بعكس ذلك.
وسأبدأ بالعصر احلديث:
على اإلنترنت مواقع معروفة تقدم
إحصاءات عن الكلمات األكثر انتشا ًرا يف مواقع
تداول ،ووفقا ملوقع
البحث واملواقع األكثر
ً
 Google AD Wordsفإن  %10من عمليات
البحث عن كلمة  Sexعلى اإلنترنت يف العامل
تعود إىل العامل العريب بدوله الـُ .22يجري
العامل العريب ما يقرب من  80مليون عملية
شهريا وهذا الرقم يقترب
حبث عن كلمة Sex
ًّ
من الواليات املتحدة واهلند اللذين يعدان من
رواد استهالك اإلباحية يف العامل.
وإذا أخذنا يف االعتبار عدد مستخدمي
اإلنترنت بالقياس إىل عدد سكان العامل
العريب ،وهو عدد متفاوت ،ففي اإلمارات يبلغ
 ،%85ويف الصومال  ،%1.5ويف مصر يقرب

من  ،%64وقارناه
بعدد مستخدمي
اإلنترنت يف أمريكا
بالقياس إىل عدد
سكاهنا وحبثنا يف
عدد مرات البحث
عن لفظ  ،Sexهنا
يرتفع معدل البحث
عن اللفظ عن أي
معدل يف العامل.
ووف ًقا لــGoogle
 AD Wordsفإن
كل  100مستخدم
عريب جيرون ما
يقارب  62عملية
شهريا ،مقابل
حبث
ًّ
 31للواليات املتحدة األمريكية و 46للهند و55
لفرنسا و 57لباكستان.
وفقا لـ ،Google Trendsوالبعض يسميها
إحصائيات جوجل أو مؤشرات جوجل ،وهي
خدمة من جوجل تُظهر حجم البحث عن كلمات
حمددة بالنسبة لكافة عمليات البحث على
جوجل ،تُظهر هذه اخلدمة ما يلي :مييل سكان
العامل العريب للبحث عن كلمة  Sexأكثر من أي
مكان يف العامل ،باستثناء اهلند اليت ال يدانيها
أحد .و %44من عمليات البحث عن كلمة Sex
تتم يف مصر ،ولكن ذلك بالقياس إىل عدد
املستخدمني ويقل عن معدل البحث الفردي،
ويسجل العراق أعلى معدل أرقام من عدد مرات
البحث للفرد يف الشهر الواحد.
ووفقا ملوقع  Alexaوهي شركة متخصصة
يف إحصائيات وترتيب مواقع اإلنترنت ،يتم
البحث عن لفظ "بزاز" حوايل  900000مرة
شهريا وعن كلمة سحاق  750000مرة ،ويسجل
ًّ
العراق أكرب عدد من الباحثني عن اللفظني
السابقني .وتسجل كلمة نكاح احليوان بالعريب
شهريا ،وكلمة نكاح
واإلجنليزي  1.1مليون مرة
ًّ
املحارم  1.2مليون مرة ،أي ما يزيد عن حبث
واحد لكل  100مستخدم.

تعاىل "ا َل ِ
ْم َوا ْل َف َو ِ
ش
اح َ
ين َي ْج َت ِن ُب َ
الث ِ
ّذ َ
ِر ْ ِ
ون َك َبائ َ
ِن َر َّب َك َو ِ
ِرةِ" ،نقل تفسري
ّم َم  -إ َّ
اس ُع ال َ
إ َِّل اللَ َ
ْم ْغف َ
أيب هريرة للمم بأنه (القبلة والغمزة والنظرة
واملباشرة) وهو نفس ما ذكره القرطيب فجعلها
(القبلة والغمزة واملباشرة).
ومن مغريات العمل الصاحل أن تكون اجلنة
هبا احلور العني الكواعب األتراب اجلالسات على
األرائك هن وأزواجهن يف شغل ،وفسر املفسرون
الشغل بالفعل اجلنسي.
ويف شعرهم كالم عن القبالت والعناق
واخللوة وحالوة مذاق لعاب الفتاة ووصف
حلجم أماكن مثرية يف البنات ،ويف حكاياهتم
النثرية ما يتعدى الشعر ،ويف ممارساهتم ما
يفوق اخليال ،ويكفي احلديث عن الغلمان
وعشقهم يف التراث ،وكيف أن اخللفاء والقضاة
والشعراء والك ّتاب جاهروا بذلك ،واحبث يف
كتب موثقة كما يف (تاريخ اإلسالم) لشمس
الدين الذهيب ستجده يقول عن اخلليفة األموي
الوليد بن يزيد بن عبد امللك بالنص( :اشتهر
باخلمر والتلوط) ،وذكر ما قاله أخوه سليمان
بعد مقتل نفس اخلليفة يزيد ،قال أخوه (لقد
راودين عن نفسي) ،وإذا كان احلديث عن خلفاء
بين أمية مثار شك ،فالطربي يف تارخيه يذكر
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إذن نزار ابن هذه
الثقافة املعاصرة
جدا
وابن خملص ًّ
بالتأكيد.
أما ارتباطه
بالتراث يف جمال
احلديث عن اجلسد
ومباهجه فهذا
مما ال حيتاج إىل
تأكيد.
حفل تراثنا
حبديث حر ومريح
ومباشر عن اللذة
اجلسدية لدرجة
أن اخليال الشعيب
نسج حكايات ألف
ليلة على لسان شهرزاد ،وهي تعكس اخليال
اجلنسي عند العرب الذين عاشوا يف أواخر
العصر العباسي وبداية الدولة الفاطمية ،ويف
هذه احلكايات سنجد النساء مولعات بالغلمان
وخائنات ولديهن حيل عجيبة يف اخليانة
واصطياد املتسولني والسود والعبيد والسحاق
وممارسة اجلنس مع احليوان.
خيال عاش مع العرب من أيام
تعكس شهرزاد ً
اجلاهلية ،ويكفي أن تعرف أن عرب اجلاهلية
نقرها اآلن ،وكانت
اعترفوا بعالقات ال ميكن أن ّ
عالقات سوية يف اعتقادهم واعتربها املتأخرون
زواجا ،ومن صوره:
ً
 -1االستبضاع
 -2املخادنة (زوجة هلا عشيق) وفيه مثل
شهري :ما استتر فال بأس به وما ظهر فهو لؤم.
 -3البدل (تبادل زوجات)
 -4املضامدة (عند الفقر واجلفاف)
 -5الرهط (عشر رجال على امرأة)
 -6أصحاب الرايات احلمر
وجاء اإلسالم وهدم هذه األنكحة .و َو ْص ُفها
بأهنا أنكحة يعين أهنا كانت أنظمة معترفًا هبا،
لذلك ظلت بقايا هذه اخلياالت حىت يف كتب
الدين ،نقل ابن جرير الطربي يف تفسريه قوله
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أن اخلليفة األمني (طلب اخلصيان وجعلهم
خللواته ليله وهناره ،ورفض النساء احلرائر
واإلماء) ،وكان لألمني غالم يعشقه امسه كوثر
وله فيه أشعار.
واملأمون اخلليفة العباسي الشهري عشق غال ًما
امسه (مهج) ،كان الوزراء يتوسطون به لدى
اخلليفة لقضاء حوائجهم ،والقاضي الشهري يف
زمن املأمون حيىي ابن أكثم ،الذي عزله املأمون
من القضاء بسبب انتشار شعره الغزيل يف
غالمني له هام هبما ،وكان حيىي بن أكثم قدوة
أيب نواس ،وقال فيه:
أنا املاجن اللوطي ديين واحد
وإين يف كسب املعاصي لراغب
أدين بدين الشيخ حيىي بن أكثم
وإين ملن يهوي الزىن ملجانب
حدث وال حرج ،وكذلك أبو
وعن أيب نواس ِّ
متام والبحتري وابن الرومي ،وتقري ًبا كل من
قام مبهمة الكتابة ،ولذلك ورد فيهم شعر كثري
يتهمهم بالشذوذ ،منه هذا الشطر الذي يلخص
احلكاية:
إن اللواط سجية يف الكاتب
يغص حبكايات وكتب وتعابري
والتاريخ ّ
وألفاظ ،اخلوض فيها مزعج واحلديث عنها
شائك ،لكن دعين أذكّرك مبا يلي:
إن ألفاظ الترادف لفرج املرأة أكثر من
ألفاظ الترادف للفظ السيف ،أو الفرس يف
اللغة العربية ،وإذا رجعت إىل الكتب اليت
رصدت معجم ألفاظ اجلنس يف اللغة العربية
مثل كتب السيوطي ستجد احتفال العرب
باأللفاظ املعربة عن الشهوة وما يتعلق هبا،
بصورة جتعلك ال تنكر إذا قلت لك إن لذة
العريب بني فكيه وفخذيه( ،أي األكل والنكاح).
خملصا هلذه
وفيا
هنا ً
أيضا يكون نزار اب ًنا ًّ
ً
مقروءا.
الثقافة القدمية ،وبذلك سيظل نزار
ً
ظاهرا ،لكن مجهوره موجود
قد نس ّبه ونشتمه
ً
لسببني:
 -1إن الرغبة اجلنسية ظاهر عاملية،
وستظل كذلك إىل يوم الدين.
 -2إن االنكسار السياسي مستمر معنا حنن

العرب.
وهنا سيلعب شعر نزار دور املخدر النفسي
هلذين اإلحساسني ،فقراءة شعر نزار تزيل
ضغط الرغبة اجلنسية والعجز السياسي.
أما أهم ما يف املوضوع ،بعد هذه املقدمة
جدا ،فهو مفهوم احلب عند نزار
الطويلة ًّ
ومفهوم املرأة.
ونتوقف عند مفهوم احلب الذي خيتلف متا ًما
عن املفهوم التراثي .ص ّور القدامى احلب على
أنه معركة ينهزم فيها الشاعر وتصيبه فتاة
بسهم عينها ويقع صريع هواها مصابا بالسهد
واألرق والبكاء ،ويسهر الليل يرعى النجوم
هزيل حني ًفا،
وتنتابه اهلواجس واآلالم فيصري
ً
وكلما زادت عليه اآلالم واملصاعب اجلسدية
والنفسية كان ذلك عالمة على صدق حبه،
لذلك يبدو احلب يف التراث تعذي ًبا للنفس،
ولعل النموذج الذي ضرب به القدامى املثل يف
صدق حبه هو قيس بن امللوح الذي ذهب احلب
بعقله وتركه جمنو ًنا.
أما عند نزار فاحلب فعل إنساين مجيل،
حالة من حاالت اكتمال الروح واملشاعر ،هبجة
وفرح وسرور ،ليس لذلك عالقة بكآبة مفهوم
احلب التراثي .لذلك اقرأ قصيدته (حني
أحبك):
يتغري –حني أحبك– شكل الكرة األرضيه..
تتالقى طرق العامل فوق يديك ..وفوق يديه
يتغري ترتيب األفالك
تتكاثر يف البحر األمساك
قمر يف دوريت الدموية
ويسافر ٌ
يتغري شكلي:
مطرا..
أصبح
ا..
شجر
أصبح
ً
ً
ني إسبانيه..
أصبح أسود ،داخل ع ٍ
أودية وجبال
تتكون –حني أحبك-
ٌ
تزداد والدات األطفال
تتشكل جز ٌر يف عينيك خرافيه..
ويشاهد أهل األرض كواكب مل ختطر يف بال
ويزيد الرزق ،يزيد العشق ،تزيد الكتب
الشعريه..
سعيدا يف حجرته القمريه..
ويكون اهلل
ً
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تتحضر –حني أحبك -آالف الكلمات
لغة أخرى..
تتشكل ٌ
مدن أخرى..
ٌ
أمم أخرى..
ٌ
تسرع أنفاس الساعات
ترتاح حروف العطف ..وحتبل تاءات
التأنيث..
قمح ما بني الصفحات
وينبت ٌ
وجتيء طيو ٌر من عينيك..
وحتمل أخبا ًرا عسلية
وجتيء قوافل من
هنديك ..وحتمل أعشا ًبا
هندية
يتساقط مثر املانغو..
تشتعل الغابات
طبول نوبيه..
وتدق
ٌ
وتذكّر معاناة
القدامى:
أبو العتاهية:
مل يطل ليلي ولكن
مل أمن
ونفى عين الكرى
طيف أمل
نفسي يا عبد
عين واعلمي
إنين يا عبد
من حلم ودم
إن يف بردي
ناحل
جسما ً
ً
لو توكأت عليه الهندم
املتين:
حنول أنين رجل
كفى جبسمي
ً
لوال خماطبيت إياك مل ترين
واألعشى:
ّيل مرتفقا
نا َم
وبت الل َ
اخلليُّ ،
ُّ
ِق
ِيدا ُم ْث َب ًتا أر َ
أ ْر َعى ال ّنجو َم َعم ً
فهي تسهرين،
أسهو ّ
هلمي ودائيَ ،
حب ووج ٌد دا َم ،فاتّفقا
َ
وكان ٌّ
دون رؤيتها،
من ِ
شيء ينفعين ْ
ال َ

يصب رهقا
مل
ْ
وامق ما ْ
هل يشتفي ٌ
ْ
َت،
ل
خذ
ِل
ز
غ
م
يين
ع
ب
فؤادي
ت
د
ا
ٍ
ْ
ْ
َص َ
َ ْ ُ
ُه َخ ِر َقا
َر َعى َ
أغ ّن َغ ِض ً
يضا َط ْرف ُ
تْ
مذاقته،
عذب
وبار ٍد ٍ
ُ
رتلٍ ،
عل بالكافورِ ،واغتبقا
كأمنا َّ
ِ
تذعر فرئصها،
مل
وجيد أدماء ْ
ْ
َعاطى امل َْر َد َوال َو َرقَا
اك ت َ
َر َعى األ َر َ
تْ
جوانبه،
مالت
ٍ
وكفل كال ّنقاْ ،
ُ
الز ّل أوراكًا وما انتطقا
ليست من ُّ
ْ
وشعراء عصر بين أمية..
ال شيء
من هذا هنا،
هنا هبجة
احلب ،سعادة،
خصوبة.
أما مفهوم
املرأة فقد حلقه
تطور حقيقي عند
نزار .ففي التراث
تغيب املرأة بعد أن
تصيب الشاعر بسهم
عينها ،وال حتضر إال
من خالل تذكر مواطن
الفتنة فيها ،وبالتايل
فصورة املرأة يف الشعر
معيبة( ،بل ويف التراث
كله) ،إذ ال تزيد عن آلة
متعة.
أما عند نزار فاملرأة
موجودة بذاهتا ،وليس من
خالل تذكّر مواطن الفتنة فيها.
اقرأ قصيدته (حوار مع امرأة):
ِك؟
ما الذي أستطيع أن
أفعله من أَ ْجل ْ
ُ
أ ّيتها الس ّيدة اليت بيين وبينها..
ٍ
للنشر..
قابلة
ري
أسرا ٌر غ ُ
ْ
ٍ
ُفران..
ري
قابلة للغ ْ
ٌ
وذنوب صغري ٌة غ ُ
إنين أف َه ُم ج ّي ًدا خلف ّي ِ
نك..
ات ُح ْز ْ
انقالب ينفذ ُه
أي
ٍ
لكنين ال أستطي ُع أن أمن َع َّ
ان..
َن ْي َس ْ
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بالسلْطة..
ضد هند ْي ِك
املتمسك ِ
ّ
ني ُ
ِّ
إىل يوم القيا َمه
..
َه؟
ما الذي أستطيع أن أفعل ْ
ألخ ّف َف ِ
مي ْة
عنك َو َجع اهلز َ
العرش..
ومرار َة السقوط عن
ْ
فقدت ُسلْطانَها
السلطانة اليت
أ ّيتها
ُ
ْ
َه؟
ما الذي أستطي ُع أن أفعل ْ
ألحر َر ِك من ُم َرك ِ
الفارغ ْه..
َّبات العظمة
َ
ِّ
ِ
عينيك السوداو ْي ِن لونَهما الطبيعي..
وأعيد إىل
ِ
ني..
األمحق
ك
وإىل هند ْي
ْ
َش ْع ِب ّيتَهما الضائ َع ْه!!
أفعل؟
ما الذي أستطي ُع أن ْ
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كان
ألعيد َج َس َد ِك
حليبيا كما ْ
َ
ًّ
ِ
كان
كما
ا
دائري
ك
وهند
ْ
َ
ًّ
ِ
ِ
إنتحاريا..
ا..
مهجي
ا..
بدائي
..
لك
شقي
وع
َّ
ًّ
َّ
كان..
كما ْ
الزمان!
يف سالف
ْ
فهذه املرأة ال عالقة هلا باملرأة املذكورة يف
شعر الغزل العريب ،هنا امرأة عصرية .ويظهر
هذا املفهوم العصري للمرأة يف العديد من نصوصه
تقمص فيها مشاعر فتاة مراهقة وأحالمها
اليت ّ
وأجاد وصف ذلك ،لذلك جنحت هذه النصوص
حني غنتها جناة وفايزة أمحد.
أما احلديث عن شعره السياسي ونقد املجتمع
فهذا حيتاج إىل حلقة خاصة.

عندما رن جرس الباب هنضت من جلسيت يف الصالة وفتحت باب الشقة.
شكل دون أن أعرف امسه وجواره صيب
أمامي كان واق ًفا جار لنا أعرفه ً
يف حنو العاشرة .رحبت بالرجل واستفسرت عن اخلدمة اليت ميكن يل
قائل :بص! نظرت للغالم ،مث أدرت رأسي
أن أقدمها ،فأشار بيده البنه ً
علي طلبه .بص كويس! أعدت النظر مرة
ألبيه
ً
متسائل :ماله؟ فكرر َّ
ثانية بينما كان جارنا قد أدار رأس ابنه ليواجهين اجلانب األيسر من
مندهشا:
خيطا من الدماء يسيل من حاجب الصيب .قلت
ً
وجهه ،فالحظت ً
بوغت .وعندما التفت خلفي،
قائل :من ابنك مروان.
إيه ده؟ فرد اجلار ً
ُّ
ودون أن أنادي على مروان وجدته على بعد متر خلفي .نظرت إليه نظرة
متسائل :إيه اللي عملتو ده؟ رد ممتقع الوجه :هو اللي غلطان .قلت
حادة
ً
مستنكرا :غلطان؟! وبدا الشر يف عيين ،وكان ال بد من مشهد أطيب به
ً
خاطر اجلار وابنه .سنني طويلة مرت على تلك احلادثة حىت نسيتها فيما
نسيت من مفردات حيايت دون أن أعرف كم كان تأثريها عمي ًقا يف مروان
الذي مل يغفر يل أن انتصرت البن اجلريان وليس البين .حكت زوجيت يل
قائل :واهلل ملا أكرب ملتجوز وخملف ولد وح
أن مروان أقسم بأغلظ األميان ً
مسيه صالح وكل يوم ح ارنه علقة وأهبدله .عندما محلت عروس مروان يف
ابنه قرر أن يسميه صالح .قلت له :يا ابين اسم صالح مش من األسامي
اللي األمهات حيبو يسمو أوالدهم بيه يف األيام دي ،ف ما تضايقش
مراتك .قال يل :هي موافقة .باألمس زارين مروان مع عروسه وصالح
ابن الشهرين .عندما بدأ الصغري يتململ بني ذراعي أمه ،وحيرك يديه
قل ًقا و ُمصد ًرا ثغاءه الصغري ،قام مروان حبمله وأخذه بني أحضانه .بعد
متخذا من
دقائق كان صالح الصغري يأخذ وضعه اجلنيين على صدر مروان
ً
ريا وقد سكنت حركته القلقة ونام ،يف الوقت الذي أسند
صدره مها ًدا وث ً
فيه مروان رأسه على مسند فوتيه الصالة وغفا هو اآلخر .نظرت ملروان
مبتسما يف سري النتقامه التارخيي.
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الشاعرة عائشة السيفي من الشاعرات
حقيقيا يف الشعرية
اللوايت ميتلكن صوتًا
ًّ
شعريان
ال ُع َما ِن َية ،حيث قدمت من قبل ديوانان
َّ
األول :بعنوان البحر يبدل قمصانه ،2014
والثاين أحالم البنت العاشرة  ،2016وجاء
ديواهنا :الثالث ال أحب أيب ،كتاب نزوى
 .2017بتقدمي الشاعر املبدع سيف الرحيب.
حيث ذكر يف مقدمته املهمة أنه" :يف مشهد
الشعر العماين الراهن ،تتعايش أمناط تعبريية
خمتلفة ،ختتلف وتلتقي يف فضاء األدب
الشاسع ،شساعة احلرية اليت ال حتدها احلدود
الصارمة والتصنيفات اجلاهزة اليت يتعصب هلا
أصحاب النظرة السطحية إىل األدب واحلياة.
يف هذا املشهد جيد القاريء ما اصطلح على
تسميته بقصيدة النثر جبيدها وسيئها ،وهي
حتتل مساحة واسعة ،جبانب قصيدة التفعيلة
اليت هي من خيار شعراء تأيت يف طليعتهم
عائشة السيفي ،ناحية اإلمساك بأداة التعبري
إجيا ًزا وخميلة ،وجتن ًبا للمجانية يف إغواء
اللغة واالستطراد".
هذا التقدمي املهم يدل بشكل واضح على

انفتاح املشهد الشعري يف عمان ،من خالل
امتزاج األجيال بعضها ببعض ،وانطالقها
يف فضاءات الشعرية على اختالف طرائقها
املتفاوتة واملتحدة بأحاديث الذات ،وقدرهتا
على اإلبداع بأي شكل من أشكال الشعرية،
معرفيا إىل احلياة اليت حتياها.
مجال
لتضيف
ً
ًّ
من خالل الفعل القرائي األول لديوان "ال
أحب أيب" وجدتين يف مواجهة عنوان صادم
للمنطقية والتقاليد اليت ورثتها الذات العربية،
بل يكسر حاجز الوهم احلقيقي ،ليلج إىل
أرضية املجاز واخليال الذي ال خيشى التقاليد
البالية يف حركية الشعر العريب برمته.
فاملعىن الذي حيمله العنوان يبدو مشحونًا
برموز متداخلة ما بني النفي واإلثبات واحلب
والكراهية ،واألب الذي ندور يف حياته ويدور
يف حياتنا يوجهنا وال نتخيل احلياة دونه .إن
ملموسا معروفًا لدينا ،بل هو
األب هنا ليس أ ًبا
ً
األب /التراث الذي حتاول الشاعرة اخلروج
على منطيته وتقاليده ،رغبة يف اجلنوح اللحظي
املمتزج ببقايا اللحظة الراهنة ،بل أحيانًا تقف
خائفة أم سلطة األب وقوته ،وما حيمله من
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موروثات قدميه ،شكلت وعيه وثقافته.
ومن مث فإن هذه القراءة اعتمدت بشكل
مباشر على تقنية جلية ومهمة يف كتابة
القصيدة لديها ،وهي تقنية الرمز ،هذه اآللة
الفنية اليت اعتمد عليها الكثري من الشعراء
العرب املعاصرين أمثال حممود درويش ،صالح
عبدالصبور ،عبدالوهاب البيايت ،حلمي سامل،
أدونيس ،عباس بيضون ،أنسي احلاج ،وسيف
الرحيب ..وغريهم.

مفهوم الرمز الشعري

قبل الولوج إىل عوامل اخلطاب الشعري لدى
عائشة السيفي ،ال بد من اإلشارة إىل أن هذه
الدراسة ،ارتكزت على سؤالني مهمني ،أوهلما:
ملاذا جلأت إىل الرمز؟ وهل اخترعت رموزا

خاصة هبا يف الديوان؟ أو مبعىن
آخر هل أنتجت /صنعت ،رمو ًزا
بعينها داخل قصيدهتا الشعرية؟
وقبل اإلجابة ينبغي أن
نستكشف املناطق اليت ارتكزت
على الرمز بشكل واسع يف قصائد
الديوان ،حيث إن الشاعرة جلأت
إىل استخدام الرمز ،ألسباب فنية
وثقافية ،واجتماعية خمتلفة.
وسنشري إىل هذه األسباب يف منت
الدراسة .ونسبق هذا كله باحلديث
عن الرمز .مفهوماته ،وحدوده،
وطرائق استخداماته يف نصوصها.
إن توظيف الرمز يف الشعر
العريب ،يعد تقنية /ظاهرة من
الظواهر الفنية اليت تناوهلا
تناول حمدو ًدا
الباحثون من قبل
ً
()1
يف دراسات بعينها  .فقد كان
ثريا ،حاول الشعراء
الرمز نب ًعا ًّ
اإلفادة منه يف جل نصوصهم.
والذي ال شك فيه أن استدعاء
الرمز يف القصيدة ما هو إال
استخدام فين من الدرجة األويل؛
فقد يتخذ الشاعر من الرمز
وسيلة ،لتحقيق غاية ما ،أو قد
قناعا يتخفي وراءه الشاعر ،ليبوح
يكون الرمز ً
مبا ال يستطيع البوح به بصورة مباشرة ،وقد
يفر من املباشرة رغبة يف الغموض الذي مينح
النص عم ًقا وقوة داللية واسعة جتعله ميتك
وجوها متعددة ومعاين ال هنائية.
ً
ومن املالحظ أن الشاعرة قد ارتكزت
على استخدام الرمز من خالل سرب أغوار
التراث اإلنساين ،وحماولة مزج النص القدمي
بالنص احلديث ،وتوظيف األساطري القدمية،
أيضا والنصوص
والشخصيات بأنواعها املختلفة ً
الدينية ،واألدبية ،ونصوص املتصوفة الكبار
أمثال النفري واحلالج ،وابن عريب ،وابن عطاء
اهلل السكندري ..وغريهم.
وقد اهتمت الشاعرة بالرمز الشعري؛

عائشة السيفي

قرب مليت واراه التراب منذ مائة سنة ،بل هو
حركة ديناميكية ،ترفض اجلمود واملوت ،وتبث
احلياة األثريية اليت تعصى على احلد واحلصر
املحسوس .فهو ال يرفض الواقع احلسى ،بل
يتجاوزه ويتخطاه إىل العامل الروحي الصايف
هنائيا من أدوات املادة
الشفاف الذي يتجرد
ًّ
وشوائبها ،وإن كانت هناك صلة قوية بينهما
فإن امللكتني احلسية واحلدسية الزمتان يف
()5
إبداع الرمـز وخلقه".
فالرمز إذن طريقة من طرق التعبري
باإلحياء ،وقد يتحقق لدي الشاعر الذي يفضل
التجاوز والتمرد على الواقع ،لذلك فهو مييل
إىل خلق لغة رمزية .وما إن ندخل يف احلديث
عن الرمز ،حىت جند أنفسنا أمام سؤال ملح :ما
األسباب اليت جعلت الشاعرة عائشة السيفي
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فاعتمدت على خلق الرموز
الشعرية الىت تكونت يف خميلتها
من خالل املعجم الشعري الذي
ارتكزت عليه يف كتابة قصيدهتا،
وقد ختتلف الرموز من شاعر
شاعر رمزًا قد
آلخر ،أو يستدعي
ٌ
خلقه شاعر مثله من قبل .ومن مث
يبدو لنا أن الرمز الشعري هو ما
يقوم به الشاعر من خلق فين يف
األساس ،حيث تتحول املفردة من
معىن جمرد إىل معىن أسطوري
أو رمزي ،لتصبح هذه املفردات
يف مجاعها إىل جمموعة رموز
شعرية ،صنعتها الشاعرة داخل
القصيدة.
قد حاول بعض الباحثني
السابقني تقدمي مفهوم نظري
للرمز الشعري فيقول أنطون
غطاس كرم" :إن الرمز وسيلة
للتعبري عما ال يعرب عنه ،وهو
يشري إىل األشياء بطريقة
جتريدية حىت كأهنا ليست أشياء،
وإنه يرفض الواقع ،فيفر إىل
عامل احللم واإلهبام ،فال يقف
لدى املعين بل يتابعه ىف نفس
حماول أن يكشف عن جوهر الوجود
القارئ
ً
()2
باأللفاظ".
ويقول درويش اجلندي" :إن الرمز يف لغة
العرب هو اإلشارة ،وىف كالم العرب ما يدل على
()3
أن اإلشارة /الرمز ،طريقة من طرق الداللة".
وقد ربط عاطف جودة نصر الرمز
بالتصوف ،حيث إن "الرمز الشعري هو عود
إىل الينبوع األول للغة يف شكلها األسطوري
املفعم باملجاز ،وتسمية األشياء يف كينونتها
وعلى ما هي عليه .إنه اتصال دائب بالعلو يف
طابعة اإلهلي ،وطابعه اإلنساين ،يف مفارقته
وحمايثته ،على حنو ما جند فيما أبدع الصوفية
()4
ىف أدهبم من رموز".
شاهدا على
ُص ًبا يوضع
ً
وهكذا "فالرمز ليس ن ْ
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تلجأ إىل استخدام الرمز يف قصيدهتا؟ يف
حقيقة األمر تبدت لنا جمموعة من األسباب
املهمة وراء استخدام الرمز ،منها أسباب فنية
بالدرجة األوىل وأسباب ثقافية ،واجتماعية
من الدرجة الثانية .فالبعد الفين الستخدام
طاقة من طاقات التعبري
الرمز يشري إىل أنه
ٌ
ومدخل من مداخل النص الشعري؛ "فإن الشعر
مثاليا ،وإن الفكرة ال يعرب عنها
ينبغي أن يكون
ًّ
بشكل مباشر ،بل من خالل نقاب من األساطري
الرمزية حتبوه قيمة عاملية خارجة عن
حدود املكان والزمان ،وإن الشاعر ال يعنيه أن
يبوح ويقول بل أن يومئ جمرد إمياءة؛ فعمد
الشعراء إىل انتزاع الصور والرموز من اآلداب
القدمية باعتبار أن اآلداب القدمية وحدها
()6
استطاعت أن ختلق رمزًا".
وهبذه الطريقة اليت أصبح الرمز فيها
وبناء
فنيا من جوانب القصيدة العربية،
جان ًبا ًّ
ً
معماريا؛ فقد أشـار أستاذي املرحوم عز الدين
ًّ
إمساعيل إىل أنه "من أبرز الظواهر الفنية
اليت تلفت النظر يف جتربة الشعر اجلديدة
اإلكثار من استخدام الرمز واألسطورة أداة
للتعبري .وليس غري ًبا أن يستخدم الشاعر
الرمز واألساطري يف شعره؛ فالعالقة القدمية
بينهما وبني الشعر ترشح هلذا االستخدام،
ٍ
عندئذ على بصرية كافية لطبيعة الشعر
وتدل
والتعبري الشعري .ولكن التأمل يف طبيعة الرمز
واألساطري اليت يستخدمها الشعراء املعاصرون
ويف طريقة استخدامهم هلا يدعو دعوة ملحة
()7
إمجال".
إىل االهتمام هبذه الظاهرة
ً
فالرمز إذن من أهم األدوات الفنية يف النص
الشعري الذي تكتبه عائشة السيفي ،ألنه من
خالله ميكن أن تتعدد مستويات التلقي للنص،
فهو يعمل على إثراء النص األدىب وتعدد
مداخله وتأويالته.
كما تبدت أسباب أخرى يف نصوصها منها
األسباب الثقافية ،فمن دواعي استخدام الرمز
لديها انشغاهلا بروح التراث العريب ،ألن اهلدف
من وراء استلهام التراث يف النص الشعري ،هو
ارتباط الشاعرة بتراثها ،وعشقها هلذا التراث

املسكوت عنه يف حياتنا الراهنة ،إضافة إىل
دعم الشاعرة بثقافات عدة،
أن هذا التراث قد َ
هذه الثقافات أسهمت بشكل أو بآخر يف تكوينها
وأدبيا ،وارتقت بوعيها اجلمايل
ومعرفيا
ثقافيا
ًّ
ًّ
ًّ
والفين .ومن مث جندها مهووسة بتراثها شغوفة
به ،فلم تنقطع حلظة واحدة عنه ،بل قامت
مغايرا ،مغايرة تكرس لتلك
بتوظيفه توظي ًفا
ً
الرؤية اليت آمنت هبا الشاعرة نفسها ،وهي أن
التراث ليس أيقونة غامضة ،بل يقبل احلوار
فنيا متنحه
بناء ًّ
والتفكيك وإعادة البناءً ،
صورة حاضرة للحياة املعاصرة.
وال تبتعد األسباب الثقافية اليت ذكرناها
عن األسباب االجتماعية والسياسية اليت كانت
مبثابة القناع الفين الذي اختفى خلفه صوت
الشاعرة؛ لتعرب عما تريد أن قوله بطريقة
فنية خالصة .فتجلت صورة الرمز لديها
قناعا ميكن أن ترتديه حىت ال تتعرض
بوصفه ً
لبطش املجتمع الذى انتشرت فيه القراءة
السطحية للنصوص الشعرية ،والظلم الثقايف،
والقمع ،والقهر السياسي واالجتماعي .وقد
مفزعا من
فرض هذا القهر االجتماعي ستا ًرا
ً
الصمت أو قوة النبذ االجتماعي؛ ففي الوقت
الراهن متر األقطار العربية بظروف شديدة
الديكتاتورية واالستبداد والقمع الذى "وئدت
فيه كل احلريات ،و ُفرِض على أصحاب الرأي
ستار من الصمت الثقيل الفادح ،ومن مث جلأ
شعراؤنا إىل حيلتهم اخلالدة ،استعارة األصوات
ً
أبواقا يسوقون من خالهلا
األخرى ،ليتخذوا
آراءهم دون أن يتحملوا هم وزر هذه اآلراء
واألفكار ،وقد وجدوا ضالتهم بشكل خاص يف
تلك األصوات التراثية اليت ارتفعت يف وجه
طغيان السلطة يف عصرها ،واليت أعلنت متردها
علي هذه السلطة ،ومن مث ارتفعت يف شعرنا
احلديث واملعاصر أصوات املتنيب وعنترة وأىب
العالء وبشار وغريهم" )8(.وانتشرت شخصيات
والسهرودي املقتول وعنترة،
كاحلالج والنفرى ُ
واملتنيب وأمل دنقل وحممود درويش والسياب..
ومن مث فقد غلب الطابع الرمزي على نصوص
عائشة السيفي.

أشكال الرمز

سيف الرحىب

على الفقد ..بالذاكرة ،على فكرة املوت
بالعبثية والسخرية
على قلة األصدقاء ،بأنسي إىل البكم
والفقراء
على ثقل اليوم بالبحر ..حبر عمان
()9
على زمحة الطرقات بفريوز والنفري".
يف املقطع الشعري السابق تبدو صورة
الصراع اليومي جلية ،حيث حتاول الشاعرة
حلول واقعية ،كي
أن تصنع من هذه احلوايج
ً
تستمر احلياة منتصرة عليها ،فاستخدامها
للفعل املضارع (أستعني) يف بداية النص الشعري
يشي حبضور هذه األشياء كمنت رئيس يف
حياتنا الواقعية ،باإلضافة إىل حضور دال

العدد رقم ( -)5مايو 2019

طرحت قصائد الديوان
أشكال متعددة للرمز ،وجاءت
ً
عناوين القصائد حتمل يف
حوصلتها اللغوية الكثري من
املعاين اإلشارية ،لتضرب بقوة
يف أرضية الرمز ،فقد تكون
الديوان من إحدى وعشرين
قصيدة وهي على الترتيب كما
جاءت يف منت الديوان :حوايج،
يف املحطة ،أدس القصائد يف
دمعيت ،وصية سفر ،ال أحب
أيب ،بنات بالدي ،واكتمايل
ليس يف اكتمالك ،داالسكاال،
صغريين ،إصابة كالم ،زوجة
ثانية ،نسائم النمائم ،خرب
نعي ،غزالة بنت ناصر ،لنكن
طيبني ،على املاء أمشي ،ها ها
تلبس ،ال فرق ،مونودراما
هاُّ ،
ليلية ،رؤيا.
تطرح يف قصيدهتا األوىل
حوايج صورة الرمز الصويف
من خالل استدعاء شخصية
عبد اجلبار النفري صاحب
املواقف واملخاطبات ،باإلضافة
إىل استدعاء أقوال املتصوفة
الكبار كاحلالج وابن عريب يف
أحاديثهم عن احلضور والغياب والتجلي والوله،
والصمت والكالم ..وغريها .فتقول:
"أستعني على أملي بيقيين ،بسرعته يف العبور
على وطين -ضيق الصدر -بالضحك املستعار
على وجعي بالكالم الذي ال يقال
على عدمي بالتجلي
على جزعي مبزيد من اخلوف من جزعي.
على وحديت حبكايات أمي
على خاصري وغدي بطفولة ابين
عيين بالكحل واملسكرة
على صمت
َّ
على دمعيت العابرة
باألغاين اخلفيفة واللغة الساخرة.
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ألقوال املتصوفة الكبار اليت ترمز إىل الوجع
اللحظي الستمر الذي جيعل الذات الشاعرة
يف تناقض مستمر مع احلياة (أستعني على
أملي بيقيين) على عدمي بالتجلي ،على وجعي
بالكالم الذي اليقال) .فاعتماد الشاعرة على
صور شعرية مركبة متشابكة تنتج عنها أصوات
املتصوفة الكبار الذين ال تشغلهم احلياة،
فعدمها أبقى من وجودها ،لتستعيد الذات
جتليها وهباءها املركزي يف احلياة العلوية
وارتباطها باملعشوق األكرب الذي حيب كل
أحبابه وحيتويهم .كما استخدمت الشاعرة
رمو ًزا شعرية متضادة يف حقيقة األمر من
خالل لعبة الثنائيات الضدية كما جاءت يف
تراثنا الشعري واألديب القدمي فتقول :الفقد/
الذاكرة /صمت عيين /ضيق الصدر /الضحك
املستعار /دمعيت /األغاين ،اللغة الساخرة،
املوت /العبثية /ضجة العابرين /ضجة حزين/
فريوز /النفري.
إن جل هذه الرموز الفنية اليت استنطقتها
الشاعرة من خالل معجم شعري ثري ،يشري
إىل مدى األفق املتسع الذي تكمن فيه شعرية
عائشة السيفي ونصوصها ،كما أن استدعاء
ممتزجا بصوت النفري ،ال خيلو
صوت فريوز
ً
من تأويل إشاري الفت ،وهو عندما ميتزج
صوت السيدة فريوز بصوت موالنا عبد اجلبار
النفري ،ختلو احلياة من املنغصات واألمل ،بل
تصبح عد ًما يف وجود هذين الصوتني الكبريين.
فاستدعاء فريوز بوصفها رمزًا للفن العريب
املدهش يف نقائه وهبائه ،لننتصر على احلياة
من خالل فريوز ،بل نقتل أحزاننا الومهية
جليا يف كل مكان ،وحضور
عندما ينطلق صوهتا ًّ
النفري مبواقفه وخماطباته ليخلص العامل من
حروبه وصراعاته وبغضه اليومي لآلخر يف كل
مكان .بل يسعي النص الشعري إىل االنتصار
ملهما
للثقافة العربية ،حيث البعد الصويف ً
للتعايش مع اآلخر .وتقول يف قصيدة وصية
سفر:
"خذي حفنة من تراب دمي
وارحلي كالغبار اخلفيف الذي حيرج األرض

يف ليلة العاصفة
ِ
الكمنجات
واتركي يل
كي أستعني هبا يف ليايل البكاء اليت تتفجر
فيها القصائد
()10
بالعاطفة ".
إن حديث الشاعرة عن الكمنجات يف املقطع
الفائت يوميء إىل رمزية الكمنجات وتفاعلها
داخل الذات الشاعرة بعامة ،حيث يغلب على
طابعها احلزن العاطفي امللتحم بليايل البكاء
اليت تتفجر فيها القصائد .وجاء النص
الشعري برمته ليسهم يف حضور الكمنجات
داخليا ،مينح النص
شعريا
بوصفها رم ًزا
ًّ
ًّ
قدرته على التفاعل مع املتلقي ،وليست عائشة
السيفي هي األوىل يف استدعاء الكمنجات،
لكننا نالحظ مدى تأثرها بصوت حممود
درويش.
ونالحظ يف قصيدة بنات بالدي مدى
التحام الشعري باملقدس ،فيذوبان من خال
مقطع الفت ،تقول:
"بنات بالدي ..اللوايت
من املوت يسخرن
ال يكترثن
سوى باحلياة
اليت سرها
(اهلل يف كل شيء)
ومفتاح أيامها
الضحكات
السالم على سيدايت اجلميالت
يف حضرة احلب.
والشعر واألغنيات.
السالم عليهن
يوم ولدن
ويوم مينت
ويوم يعدن من املوت
منتشيات
()11
على شكل سرب من البجعات".
تبدو صورة سيدايت اجلميالت صورة رمزية
للمرأة العمانية ،بل خترج من دائرة الصوت
الشعري الواحد لتخاطب العقول اجلمعية

هوامش:
 -1من الدراسات اليت تناولت الرمز يف الشعر العريب
املعاصر ،دراسة ،الرمز والرمزيـة يف الشعر العريب املعاصر،
وأيضا
د.حممد فتوح أمحد ،وقد تناوله بصورة واسعةً .
د.عز الدين إمساعيل يف كتابه الشعر العـريب املعاصر،
فصل.
وخصص له ً
 -2أنطون غطاس كرم :الرمزية ىف األدب العريب احلديث،
الكشاف للنشر والتوزيع ،بريوت 1949 ،ص.63
 -3درويش اجلندى :الرمزية يف األدب العريب ،هنضة مصر،
 ،1972ص.42 -41

 -4عاطف جودة نصر :الرمز الشعري عند الصوفية ،املكتب
املصري للمطبوعات ،القاهرة  1998ص.120
 -5عدنان حسني قاسم :التصوير الشعري ،ص.127
 -6أنطون غطاس كرم :الرمزية يف األدب العريب احلديث،
ص.16
 -7عز الدين إمساعيل :الشعر العريب املعاصر ،ص.195
 -8على عشرى زايد :استدعاء الشخصيات التراثية،
ص.41 –40
 -9عائشة السيفي :ال أحب أيب ،مؤسسة ُعمان للصحافة
والنشر واإلعالن ،كتاب نزوى ،سلطنة عمان .2016
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داخل عمان وخارجها .وقد الحظت أثناء
قراءة النص مدى امتزاج روحني ،روح الشعر
وروح القرآن ،فقد ارتكزت الشاعرة على
استدعاء /امتصاص النص القرآين داخل
النص الشعري يف قول اهلل عز وجل (السالم
حيا)
علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث ًّ
ّ
وجاءت هذه اآلية على لسان النيب عيسي
ابن مرمي عليهما السالم .وتعتمد الشاعرة
على إحياء صورة الرمز من خالل مفردات
دالة :منتشيات ،البجعات ،سيدايت ،اجلميالت،
الضحكات ..وغريها .ونالحظ يف قصيدة خرب
نعي أن الشاعرة ارتكزت على السرد املكتزن
بالدالالت واإلشارات الرمزية فتقول:
"أحس بكل كتاب يلوح يل بالوداع
ويبكي كطفل
فأبكي معه
ليتهم دفنوك معي
ألسلي عظامي
مباركيز
واملتنيب
وابن املقفع
والشعر
والسرد
والسينما
وقصاصات أحالمي احلافية".
اتكأت على جمموعة من الرموز الفنية،
فقد اشتملت القصيدة على أمساء ماركيز،
املتنيب ،ابن املقفع ،الشعر ،السرد ،السينما..
وهذه الرموز اليت تتعلق بذكر أمساء مبدعني
معاصرين أمثال ماركيز متثل حضوره من خالل

رمزية االسم نفسه مما مينح الذاكرة النصية
مهما يف استدعاء أعماله األدبية أمهها
دو ًرا ًّ
روايته مائة عام من العزلة ،ويأيت املتنيب
الذي أثرت شاعريته يف معظم الشعراء الذين
جاؤوا بعده مبئات السنني .وميثل حضوره
جسرا بني احلداثة والتراث ،وكيف أثر
ً
النص الشعري لديه يف الكثري من النصوص
الشعرية احلديثة واحلداثية إن جاز التعبري،
فقد تأثر به شعراء التفعيلة وشعراء قصيدة
حاضرا
النثر يف وطننا العريب ،فنجده مرة
ً
حاضرا بصوته وروحه
بامسه مباشرة ومرات
ً
الشعرية .بل مل خيل نص عائشة السيفي
من إشارات مهمة للسرد والشعر والسينما،
مستدعية دور كل منها يف حياهتا العادية .بل
متثل صورة عبد اهلل ابن القفع حلظة مترد
واسعة ،الذي كان يتقن الفارسية يف زمنه،
دائما من خالل
ومترده على جمتمعه ،وحيضر ً
كتابه املهم األدب الكبري واألدب الصغري..
وغريها من مؤلفاته املختلفة.
ويف هناية الدراسة ،يف ظين أن عائشة
السيفي من األصوات املختلفة يف حركية
الشعر العماين خباصة والعريب بعامة،
حمافظة على روحها وصوهتا املائز ،متخلصة
من االستعارة التقليدية ،والتركيب النمطي،
حماولة تكسري حواجز التبعية واالنزالق يف
وهم املحافظة واالجترار .ويف ظين أيضا أن
واضحا يف الكتابة الشعرية،
سرديا
حسا
ًّ
ً
لديها ًّ
مما جيعلين أقول إهنا تقترب من كتابة
القصيدة النثرية العمانية ،ممتلكة أدواهتا
التعبريية وجمانيتها وتراكيبها املستلبة.
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يف العقد األخري من حياته ،أي عقد
السبعينيات من القرن العشرين ،بدا جان
شيخا هر ًما
بول سارتر (ً )1980 -1905
أقرب إىل البدانة ،ثقيل احلركة ،كأنه ترك
ماضيه وراءه .ويف تلك الفترة ،كانت الصور
اليت تنشر للكاتب ،تركز على تلك الكوكبة
من الشباب الذين بدءوا يزحفون بقوة
يف الساحة الثقافية .يف جماالت متعددة،
خاصة الفلسفة .ولو تأملنا هذه الصور اآلن،
فسوف نكتشف أهنم مجي ًعا قد انتهجوا األدب
والفلسفة والسياسة م ًعا.
من هذه األمساء جان أدرن آليه ،ومارك
آلته ،وأندريه جلوكسمان ،وبرنار هنري
ليفي ،وكان من بني هذه األمساء كاتب أكرب
سنا ،ميثل حلقة الوصل بني جيلني هو برنار
ًّ
كالفيل ،الذي اعتربه هؤالء الشباب األب
الروحي ملا مسي بالفلسفة اجلديدة.
اجلدير بالذكر ،قبل أن نتحدث عن هؤالء

الفالسفة اجلدد الذين جاءوا بعد سارتر،
أهنم يف فترة الحقة اختذوا من الروائي
إضافيا ،قبل
روحيا
والكاتب لوسيان بودار أ ًبا
ًّ
ًّ
مهما يف الثقافة الفرنسية
أن يصريوا حدثًا ًّ
املعاصرة.
هؤالء الفالسفة اجلدد ،مارسوا األدب
والسياسة والفلسفة يف الوقت نفسه ،وأغلبهم
يهودي مثل سارتر نفسه ،وقد استفادوا مجي ًعا
من حركات التحرر السياسي يف تلك احلقبة،
فارتبطوا هبا ،وساندوها ،وسافروا إىل بقاعها
املنتشرة يف كل أحناء العامل ،ومنها كمبوديا،
وفيتنام ،ومنطقة الشرق األوسط ،قضية
فلسطني بشكل خاص ،وثورة احلجارة األوىل
بشكل أكثر خصوصية.
لعل برنار هنري ليفي ،هو أشهر األمساء
يف هذه القائمة على اإلطالق ،فهو األكثر
تنوعا يف الكتابة،
نشاطا،
ً
ً
وتواجدا ،واألكثر ً
واملمارسة النضالية ،كما أمساها ،كما أنه
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يكتب مقاالت أسبوعية حىت اآلن ،يف كربيات
املجالت والصحف الفرنسية ،لعل أشهرها ما
أسبوعيا يف الصفحة األخرية من جملة
ينشره
ًّ
لوبوان.
ولد ليفي يف أسرة ثرية يف اخلامس من
نوفمرب عام  ،1948يف قرية صغرية تسمى بين
صاف قريبة من وهران باجلزائر ،ويقول ليفي
إنه اكتشف وهو يف سن العاشرة أنه يهودي،
عرضه هذا األمر للمضايقات ،فقد كان
وقد َّ
زمالؤه يف املدرسة يعاملونه كقاتل للسيد
املسيح ،حسبما يقول ،ورمبا من هذا املوقف
استمد ليفي سلوكه املضاد للدين املسيحي
بصفة خاصة.
ومنذ سنواته املبكرة وليفي حيلم أن يكون
جنما يف أي جمال ،وأن يتحدث الناس عنه،
ً
وأن يقدم هلم أفكا ًرا جريئة وغري مألوفة،
ممثل ،وبالفعل فقد تزوج فيما
تارة أن يكون ً
بعد إحدى أشهر ممثالت فرنسا وهي املخرجة

واملمثلة اجلميلة أرييل درينال ،وتارة كات ًبا
مرموقًا مثل سارتر ،ويف النصف الثاين من
السبعينيات وجد أن مدرسة الفلسفة اجلديدة
هي األكثر جذ ًبا لوسائل اإلعالم ،فأعلن
االنضمام إليها ،وكان أحد الذين يشاهدون
دو ًما يف حلقة تالميذ جان بول سارتر ،ويف
العام نفسه اكتشف الكاتب الروسي املنشق
سوجلنتسني ،فقرأه ،واستمد من أدبه كتابه
الفلسفي األول :الرببرية ذات الوجه األرمين،
عام  ،1977وهو كتاب جنح يف تأصيل الفلسفة
اجلديدة لدرجة أن جملة نيوزويك قد نشرت
صورة ليفي على غالفها ،وهي سابقة ندر
أن حتدث بالنسبة للكتاب الذين ال يكتبون
باإلجنليزية.
متثلت الفلسفة اجلديدة يف هذا الكتاب،
يف اهلجوم املباشر على التجربة الشيوعية يف
االحتاد السوفييت ،وارتباطها بالديكتاتورية،
وهذا يفسر النجاح اإلعالمي الذي حققه
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الكاتب ،فقد صار شبه متحدث شخصي
لفلسفة الغرب السياسية ملناهضة الشيوعية.
وعندما نشر ليفي كتابه الثاين "وصية
اهلل" استطاع أن يؤكد أنه املدافع احلقيقي عن
أيدولوجية الغرب ،ومن أجل حتسني صورته
كمناضل حر ،راح يسافر إىل حيث يناضل
الغرب ضد الشمولية ،فسافر إىل أفغانستان
وبنجالديش ،وكمبوديا ،وبقاع عديدة من
العامل الذي يشهد صراعات ضد السيطرة
الشيوعية.
يف كتابه "وصية اهلل" رأى ليفي أن
الشمولية مرتبطة بنظرية نيتشه اليت أعلن
فيها عن موت املطلق ،وأنه أصبح جثة هامدة
يف جسد بشرية القرن العشرين ،وأنه قد عاد
يف إطار الشمولية الشيوعية" :مل حناول أن
نكون أحرا ًرا إال منذ أن أصبحنا أقل إميا ًنا،
هذا االكتشاف الذي توصل إليه دوستويفسكي
يف األدب احلديث ،فلو مل تكن هناك خطيئة،
فإن الروح هي اجلرمية".
ويف هذا الكتاب يكمل ليفي :حاولت أن
أحدد مواقف ملقاومة ظاهرة الشمولية ،أحاول
أن أنتقد ما هبا ،وإطارها املحدد ،وأن أطرح
السؤال عن كيفية مواجهة أمراض الشمولية
اليت تبدو لنا ظاهرة.
ويرى ليفي أن النازية مل تكن حتارب
أيضا ،فحسب
اليهودية وحدها ،بل واملسيحية ً
يهوديا"
"خزنيرا
قوله إن السيد املسيح كان
ًّ
ً
يف نظر النازيني الذين سعوا إىل إنشاء كنيسة
الرايخ ،ويرى أن النازية كانت تكره املطلق
بصفة شخصية ،وأن هتلر قتل املطلق مثلما
فعل الشموليني .أما يف االحتاد السوفييت،
فقد مت إنشاء املتحف الوحيد لإلحلاد ،حيث
تعرض فيه مسرية اإلشتراكية ،وضحاياها من
اليهود واملسيحيني.
أيضا يف الكتاب نفسه إن
ويقول ليفي ً
املاركسية هي أول فلسفة يف التاريخ الغريب
قابلة للتطبيق" :وذلك طاملا أن املطلق قد
مات ،وأن اإلنسان مل خيلق مصادفة ،وأن
الغالبية متفقة على سلوك اخلري".

وإذا كان ليفي قد هاجم الشمولية ألهنا
ملحدة ،فهو نفسه يرى أن املطلق غري موجود،
ويؤمن أن القرن الثامن عشر هو الذي شهد
ميالد مطلق آخر حني ولدت حقوق اإلنسان
مكتوبة ،ويرى أن علم األخالق اإلغريقي
اكتشف األخالقيات اليت حتدث عنها األدباء،
واكتشفوا من خالهلا :اجلمال واحلق واخلري.
ويروح ليفي إىل ما هو أبعد من ذلك ،فهناك
إله عربي ،وآهلة غري عربانيني ،العهد اجلديد
هو ضرورة للهرب حنو األمام ،وهو ضرورة
للمغامرة الفكرية.
يف كتابه "األيدلوجية الفرنسية" حتدث
ليفي عن املذاهب الفاشية اليت عرفت يف
فرنسا ،مثل النازية والستالينية ،ويرى أن
النازية مل تكن فقط يف برلني ،ومل تنشأ
الستالينية يف موسكو .لكن فرنسا شهدت بؤرات
هلذين املذهبني .واستكمل الكاتب رحلته يف
التصدي للشمولية .وأكد أن اليسار الفرنسي
هو الذي أدخل هذه املذاهب إىل البالد.
والغريب أن ليفي قد كتب يف مقدمة
هذا الكتاب "أسكن يف فرنسا" ،فهو ال يشعر
باالنتماء إىل فرنسا ،مثلما مل ينتم إىل
اجلزائر" :أنتمي إىل العديد من الرجال
والنساء والشباب الذين ميكنهم أن يعيشوا
يف نيويورك ولندن وميالنو وباريس .إذا
كانت فرنسا جمموعة من األراضي واألطيان،
أيضا الثقافة واللغة
فلست سوى ابنها ،هناك ً
الفرنسية ،وهناك هذا اجلزء من األغنيات
والكتب واألوراق اليت أعرفها وأحبها وارتبط
فرنسيا
فيها وجودي .ولكن ال ميكن أن تكون
ًّ
وأشباحا
دون أن جتر وراءك جثثًا بشعة،
ً
مأساوية".
ويرى الكاتب يف هذا الكتاب أن فرنسا
مهددة بغزو سوفييت داخلي" ،ليس ألنين أكره
روسيا ،ولكن ألنين أحب فرنسا اخلالدة" ،ويرى
أن ماركس ليس املسؤول وحده عن الشيوعية
العاملية ،ولكن تالميذه هم الذين أوجدوها.
كما أن ليفي قد هاجم انتخاب الرئيس
الفرنسي السابق فرانسوا ميتران ،ممثل
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ضخما انتقد فيه
اليسار ،وألف عنه كتا ًبا
ً
أفكاره ،مث ما لبث أن تراجع عن مواقفه وقال
إن خري دليل على عظمة ميتران ،هو اختيار
وزيرا للثقافة ،مما أكد أنه رجل
جاك النج ً
متفتح ،جيب االعتداد بقراراته.
وقد نال برنار هنري ليفي جائزة
ميديسيس األدبية عام  1984عن روايته
األوىل والوحيدة حىت اآلن "الشيطان يف
الرأس" ،حول سرية رجل يهودي عاش يف
فرنسا بني عامي  1942و.1982
الفيلسوف الثاين أندريه جلوكسمان (مولود
عام  )1938هو يف األساس مفكر سياسي ،بدأ
شيوعيا ،وشارك يف مظاهرات مايو
حياته
ًّ
عام  ،1968واعتنق املاوية مداف ًعا عن جتربة
كون مجاعة
ماوتسي تونج يف الصني ،مث َّ
الفالسفة اجلدد ،واليت كان الروائي لوسيان
بودار مبثابة األب الروحي هلا ،وقد أعلنوا
مجي ًعا أهنم مساندين لسارتر ومواقفه ،يف
مناسبات عديدة ،وقد تنوعت مؤلفاته األوىل
بني السياسة والفلسفة ،منها على سبيل املثال
"الطهاة وأكلة البشر" مث "سادة الفكر" ،و
"اجلنون والشجن" .وقد مثلت هذه الكتب

األوىل ظاهرة يف سنوات احلرب الباردة ،حيث
انتقد جلوكسمان الفكر املاركسي الذي انتمى
إليه يو ًما ،وما أسفرت عنه من حكم مشويل.
وقد ظهر جلوكسمان يف األماكن نفسها
اليت سافر إليها صديقه برنار ليفي ،مثل
سراييفو ،وقد ناهض الشمولية يف دول
عديدة ،منها العراق ،وكتب مقاالت ضد صدام
حسني وحكمه الديكتاتوري .ومن بني كتبه
األخرية "اخلري والشر" عن العالقات األملانية
الفرنسية ،و"أين أنت يا دجيول" بدا فيه
كأنه يقرأ فرنسا املعاصرة ،من خالل التجربة
الدجيولية ،وله كتاب فلسفي نشره عام 1991
باسم "ديكارت هو فرنسا".
يقوم جلوكسمان بوضع إطار فلسفي لفكره
السياسي ،ورمبا العكس ،فإنه يقوم بفلسفة
السياسة ،وقد ملع بشكل شخصي كناشط يف
سنوات بعينها ،خاصة أيام احلرب الباردة،
وأيام الصراع العرقي الدامي يف البوسنة ،وال
أذكر أنين قرأت له شيئًا يلفت االنتباه فيما
خيص الغزو األمريكي للعراق عام .2003
لعل من أهم ما كتب عن جلوكسمان يف
املجالت األسبوعية ذلك املقال الذي نشره
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لوسيان بودار يف جملة لوبوان  15مارس
 ،1982والذي بدا فيه الكاتب العجوز وقد
حاول االتصال بالشباب ،فأجرى معه حوا ًرا
حول كتابه "اجلنون والشجن" ،قال فيه
جلوكسمان إن جذوره اليهودية ترجع إىل
اإلمرباطورية النمساوية املجرية ،وأن أسرته
ناهضت النازية يف أماكن عديدة ،وأن أمه
الروسية األصل انتهجت الشيوعية ،لكنها
هربت من االحتاد السوفيييت ،واختارت فرنسا
لإلقامة ،مما يعين أن السياسة هي األساس
يف جذور الفيلسوف ،فقد انضم يف سن مبكرة
إىل احلزب الشيوعي الفرنسي بتأثري من أمه،
يدي
مث ما لبث أن انفصل عنه ،وتتلمذ على ّ
سارتر ،وصادق املخرج السينمائي جودار.
املتتبع ملا أطلق عليه جلوكسمان اسم
الفلسفة اجلديدة ،يالحظ أهنا رؤى سياسية
ضد الشمولية ،وحماولة فهمها ،من أجل شن
اهلجوم عليها ،فقد بدت له التجربة املاوية
غامضة للغاية يف بداية الستينيات ،مما
دفعه إىل زيارة الصني واالحتاد السوفييت،
مقال بعنوان "أوروبا  "2004يف هناية
وكتب ً

السبعينيات ،ختيل
فيه أن الشيوعية
سوف تسود العامل
عن طريق احلروب،
مما يعين أنه كاتب
حتذيري ،أكثر منه
حملل ،أو صاحب نظرية
فلسفية .ويقول إنه
كون هذه الرؤية حول
الشيوعية واحلرب بعد
أن شارك يف مظاهرة
أقامها الفيتناميون يف
ماليزيا ،ضد الشيوعية
اليت انتهت يف بالدهم.
وقال إنه حيث وجدت
الشيوعية اندلعت
احلروب .وقد اكتشف
جلوكسمان ،حسبما
يقول ،الفارق الشاسع بني فالسفة احلرم
اجلامعي ،والفالسفة من طرازه الذين يزنلون
إىل بؤر الصراع السياسي ،فالطرف األول
أشبه باستراحة املحارب" :أما أنا :فمن أسرة
شيوعية يهودية ،أملانية ،معارضة ،ويكفي هذا
أن تنغمس يف احلرب".
وما كتبه جلوكسمان حول خصمه
الشيوعية ،وما متتلكه من مشولية ،أن قوة
هذه األخرية ،ال يبدو يف مكمنها وإمنا يف غياب
مقاومة اآلخر ،فحني تنهار الشيوعية ،فإن
ذلك سيحدث بشكل أسرع من اهنيار املعارضني،
وقد آمن الفيلسوف أن الثورة هي احلل األمثل
ضد الشيوعية ،مثلما حدث يف أفغانستان
وأريتريا ،دون أن يرى ماذا ميكن أن حيدث
بعد الثورة ،والغريب أن الفيلسوف الذي رأى
القاعدة تسيطر على أفغانسان ،مث األمريكيني
بعد ذلك ،بدا كأن آماله قد خابت ،فلم ينطق
بكلمة ،كأنه قد راجع نفسه يف صمت.
لكن ،يبدو كأن جلوكسمان ،كان يبحث عن
مناطق التوتر السياسي إلعالن احتجاجه،
والتعبري عن وجهة نظره ،فمن بني املقاالت

برنار هنري ليفي

أندريه جلوكسمان

أيضا بالنسبة للفالسفة
حدث نفس الشيء ً
اجلدد ،الذين ركزوا اهتماماهتم على مهامجة
االحتاد السوفيييت وتوابعه ،واحنسر الضوء
عن كل هذه األمساء اليت ذكرناها ،مبا يعين
وأيضا ماتت عندما
أهنا كانت وليدة ظروفً ،
تالشت هذه الظروف.
ويف هناية هذا العرض ملا مسى يو ًما
بالفلسفة اجلديدة اليت جاءت بعد جان بول
سارتر ،وكانت قصرية العمر ،أن نستعرض
آرائهم فيما خيص القضية الفلسطينية ،فقد
عكف ليفي ،على سبيل املثال ،على مهامجة
منظمة التحرير الفلسطينية يف أحاديثه
ومقاالته ،واعتربها آنذاك منظمة إرهابية،
إال أنه يف احلديث الطويل الذي أجرته
معه جملة  Leirعام  1979يرى أن التاريخ
"علمنا أنه إذا كان لليهود احلق يف العودة إىل
أيضا هذا احلق
فلسطني ،فإن للفلسطينيني ً
يف العودة" ،وأشار أن املشكلة اليت تواجه
إسرائيل هي أن البعض يريد إلقاء اليهود
يف البحر وأكد أنه إذا كانت هناك دراما
أيضا تراجيديا إسرائيلية.
فلسطينية ،فهناك ً
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األخرية اليت نشرها ،ذلك
املقال الطويل الذي كتبه
يف جملة اإلكسربيس 29
يناير عام  ،1998حتت
عنوان "بكيت يف اجلزائر
على أعتاب القرن احلادي
والعشرين" ،وكان مقاله
حول ما حيدث من عنف
دموي بالغ القسوة يف
عمليات القتل اخلفية يف
اجلزائر ،سواء من حيث
عدد الضحايا ،أو أسلوب
القتل ،خاصة ما حيدث
ضد الكتاب واملفكرين
والصحفيني ،وقال يف هناية
مقاله إنه عند منتصف
طريق البداية ،وهناية
العامل ،فإن اجلزائر
تواجه ،حسب كافة
جديدا ،وأن التعصب
االحتماالت ،طاعو ًنا
ً
الفطري ُم ْع ٍد ،وأن قتلة السادات ورابني من
وأيضا جرمية باروخ جلو
الفصيلة نفسهاً ،
شتاين الذي طعن املسلمني من اخللف ،وهم
يؤدون الصالة ،يؤكد العدوى اليت تنتقل
عرب احلدود الدينية والقومية .ومثلما رأينا
جتربة أملانيا ،الثالثينات فإن اجلزائر عام
 1988تعيش يف حمنة آالمها ،تقاوم ،وليعذرين
القاريء ،فيبدو أنين مل أزر اجلزائر ،بتخيلها
وأهوائها ،ولكنين بكيت على أعتاب القرن
الواحد والعشرين.
وقد كان مصري الفلسفة اجلديدة ،أشبه مبا
حدث للروائيني املنشقني عن املعسكر الشيوعي،
فما إن مت إعالن مباديء البريوسترويكا،
حىت ظهر جيل جديد من املفكرين واألدباء
أطلق عليهم مفكري البريوسترويكا ،مث بعد أن
تفكك املعسكر الشرقي كله اختفى هذا اجليل،
ألنه مل يعد لديهم ما يناضلون ضده .وتالشت
أمساؤهم الالمعة ،مثلما يذوب اجلليد يف يوم
مشمس.
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تسمية أو
الرواية جنس أديب يتجاوز
ً
تعري ًفا حمد ًدا ،ألنه يتطور وخيلق قوانينه
وإبداعاته املرحلية ويترك بصماته اخلاصة
يف إبداعات العصور التارخيية مذ عرف
اإلنسان هذا النوع امللحمي من الفن ،والفن
الروائي هو أكثر فنون السرد استيعا ًبا للهموم
اإلنسانية وأكثرها مالءمة للتعبري عن هذا
الزنوع الشريف يف احتضان طاقات إبداعية
تعرب عن نضال اإلنسان ودوره يف احلياة من
إن الرواية
أجل جعلها أكثر دفئًا وإشراقًاَّ .
يف العراق واليت جتاوزت السبعة عقود
شأهنا شأن الرواية العربية املحلية ،بل هي
تضاهي –حسب فاضل ثامر– يف تارخيها
وعمرها الرواية العربية يف نشأهتا ومولدها
وسريورهتا ،إذ ال ميكن موضوع ًيا دراسة املهاد
التارخيي والثقايف والروحي لنشوء الرواية
العربية ،كجنس أديب متميز يف هذا العصر،
مبعزل عن نشوء الرواية العراقية ،بل ميكن

القول وبثقة تامة ،إن عملية تشكيل الرواية
العربية كانت تنمو وتنضج يف مناخات
متقاربة ،وإن كان ذلك مبستويات متباينة من
النضج واألصالة ،يف أوقات متقاربة نسب ًيا ،يف
عدد حمدد من األقطار العربية وبشكل خاص
يف مصر وسورية ولبنان والعراق ،يقول الناقد
فاضل ثامر يف املقموع واملسكوت عنه يف السرد
العريب ص" :132إن مؤرخي الرواية العربية
ونقادها يتأرجحون يف حتديد نشأة الرواية
العربية بني رأيني أساسني :أوهلما يرى أن
الرواية العربية هي جنس أديب جديد متا ًما
على األدب العريب ،نشأ نتيجة االحتكاك
الثقايف بالغرب ،وبذا يقطعون جذوره عن
موروثنا األديب الكالسيكي والشعيب ،وثانيهما
يرى أن الرواية العربية هي امتداد طبيعي
للموروث النثري العريب املتمثل يف ألوان نثرية
ِ
كالس َير واألخبار واحلكايات الشعبية واملقامات
وغريها" ،ويؤكد دارسو الرواية العراقية أن
أعمال حممود أمحد السيد،1937-1930 ،
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الروائية املبكرة بسيطة وساذجة إىل حد
ما ،وتعتمد بنية سردية تقليدية تقريرية،
ويسود فيها الراوي الكلي ،فإن عمله الروائي
(جالل خالد) الصادر عام  1928يؤلف نقلة
مهمة يف حركة تأصيل هذا اجلنس األديب
احلديث .ومل يشهد العقدان الثاين والثالث
من هذا القرن –فترة ما بني احلربني– إال
ظهور مناذج روائية حمدودة مل تستطع أن
ترتقي بالبناء الفين للرواية العراقية إىل
مرتبة فنية متقدمة ،ويف الكتاب نفسه يرى
الناقد فاضل ثامر" :أن الرواية العراقية
مل تستطع حىت مطلع الستينيات أن تؤكد
ورؤيويا ،حىت
فنيا
ًّ
حضورها ،أو تفوقها ًّ
النصف الثاين منه شهد املخاض اإلبداعي
احلقيقي للرواية العراقية ،حىت بات باإلمكان
اعتبار الستينيات هي التاريخ احلقيقي لوالدة
الرواية الفنية الناضجة يف األدب العراقي
احلديث" ص ،136فالروائي العراقي قاد يف
بواكري سردياته الروائية ويف حماوالت جادة

للتعبري عن حلمه يف ضرورة ممارسة املجتمع
ملنطق العقل والتطور لغرض حتقيق حياة
يكون املنطق اإلنساين هو السائد فيها ،لذلك
متخضت جتاربه املبكرة عن التزام كامل هبموم
اإلنسان العراقي ومواجهة قضاياه املصريية
فوجد يف الرواية أداة تعبري عظيمة جتسد
طموحه يف اإلبداع واملواطنة.
وجاء التغيري يف  9أبريل  ،2003سعى فيه
الروائيون يف العراق جاهدين إىل أرشفة
مأساة شعبهم وتقلبات وطنهم السياسية وما
خلفته من تغيريات أصابت صلب املجتمع
العراقي ،تطورات زادت من شحنة التغريب
اليت ظل العراقي يعاين منها لعقود ،يقول
أحد الباحثني :وميكننا القول إن الروايات
العراقية حاولت وحتاول إعادة بناء مشاهد
املاضي بطريقة اإلدراك والبحث ووضع
الصورة من خالل املحاكاة والوثائق والشهادات
عن طريق األدب الروائي ليكون حبق ذاكرة
الشعب وأرشيف حقيقي لتاريخ شعب ظل يرزخ
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حتت الظلم والطغيان.
إن الروايات اليت صدرت بعد  2003لكتاب
عراقيني كثر ،أعطت مكا ًنا الئ ًقا للرواية
العراقية وهي تتصدر وتفوز جبوائز عديدة،
منها الرواية اليت أدرسها للكاتبة إنعام كجه
جي (طشاري) ،إذ وجدت أن الرواية العراقية
قوض فاعلوه
اجلديدة بعثت بعثًا
ً
جديدا َّ
اجلدار الكالسيكي هلذا النوع األديب وراحوا
يضعون لبنات جتديدية يف نتاجهم ،فكانت
كجة جي من هؤالء يف روايتها هذه ،فجاء
البحث جمل ًيا تلك اآلثار املأساوية الواغلة
يف اجلسد العراقي وكيانه لكن بكاشف ضوئي
استطاعت الرواية العراقية اجلديدة أن
تضعه ،وأزعم أن رواية طشاري تتصل هبذا
الكاشف من قريب شكلي بنائي ،ومن بعيد

ال شك أن الكاتبة أنعام كجه
جيدا فضاء العمل
جي تدرك ً
الذي تتحرك فيه مهما كان
سرديا
نصا
ًّ
جنس هذا العمل ًّ
روائيا ،كما أهنا
قصصيا أم
ًّ
ًّ
تدرك أبعاد وحدود كل فضاء
من فضاءات الكتابة تلك ،هذا
اإلدراك قد ال يلمسه املتلقي
العادي وإمنا يشعر به من خالل
تفاعله مع النص ،فمنذ الوهلة
األوىل لدخويل أجواء وعوامل
رواية طشاري ،طالعين العنوان
وهو مفردة عراقية تنطق بضم
وفتح وكسر الطاء حبسب مناطق
العراق ،إذ تنم عن أن مج ًعا
من الناس قد تشتتوا يف البالد
وتفرقوا بفعل فاعل ما ،أال هو
فاعل فعل التشتيت والتشريد،
والراوي املهيمن ويف سياق السرد،
يلفت انتباه القارئ هلذه املفردة "بالعريب
الفصيح ،تفرقوا أيدي سبأ"(الرواية ص،)90
إذ تؤكد الرواية انتصار القمع على احلرية،
وإذا كانت هناك حرية فهي حرية آيلة إىل
الزوال والتالشي ،والدليل على ذلك ما خزنته
ذاكرة الدكتورة وردية ،الشخصية املركزية
يف الرواية ،إذ تعد الشخصية الروائية أحد
أبرز عناصر البناء الروائي مع اختالف
وجهات النظر حول هذه املسألة ،فهي تقع
يف صميم الوجود الروائي –تقود األحداث
وتنظم األفعال– وتعطي القصة بعدها
الروائي ،وردية آخر العنقودُ ،ينقل األب من
املوصل إىل بغداد ،ليكمل أبناؤه تعليمهم،
تتخرج وردية من كلية الطب ،وقرعة التعيني
جتعلها من نصيب مدينة الديوانية ،تصحبها

إنعام كجه جي

منه ،ورياح الشر تعصف بأرجاء بالد ما بني
النهرين ،وهتدد اجلذور بالقلع مهما كانت
أعماقها موغلة يف باطن األصالة" ،والبلد
ميوت الناس فيه مثل الذباب" صَ ،92ح َّط
الكرسي املتحرك يف قصر االليزيه –باريس–
يف بالد احلرية وحقوق اإلنسان ،وكان يف
استقبال الفارين واملهجرين من بيئة التكفري
والقمع والعنف ،الرئيس الفرنسي والبابا،
الطبيبة وردية هنا مل تعد تعرف العراق
الذي أحبته فحملت صورته املاضية إىل بلد
غريب فتح هلا با ًبا للجوء واملحافظة على
الكرامة ،وبقدر ما تكون أحداث الرواية
ووقائعها ذات بعد إنساين ،فهي يف الوقت نفسه
تشري إىل املخاطر اليت تعرضت هلا األقليات
يف العراق.
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شقيقتها كمالة لدرايتها مبدن
الوسط واجلنوب ،كوهنا تعمل
معلمة يف جنوب العراق ،يف أور
الكلدانيني يف الناصرية ،تفتح
الديوانية قلبها للطبيبة وردية،
وهي باملقابل ترد اجلميل بالعطاء
الطيب واإلنساين والتواشج
االجتماعي ،بتوليد ومعاجلة
ومساعدة نساء الديوانية
وأطرافها ،تتزوج الطبيبة وردية
من زميلها وتستقر يف الديوانية
وتنجب ابنتها البكر ،هنده ،اليت
رضعت من أثداء شرارة وبستانة،
بنات الفرات األوسط ،فيكون
لبنت الطبيبة إخوة وأخوات
بالرضاع ،فيتعانق على األرض
األكدية ،الصليب مع اهلالل،
وتنجب شقي ًقا هلنده ،وحيدها
براق األشقر الذي تلبسه السواد
ليشارك يف مواكب العزاء يف
عاشوراء ،يوم كان حب عاشوراء
يف القلوب وليس من اجليوب،
وعند دخول الدكتورة وردية
العقد الثامن من عمرها ،ينفخ
السلطويون يف رماد املاضي السحيق فتنهض
عنقاء الطائفية مغربة شعثاء ،يتبعها األشرار
والرعاع والغوغاء واملجرمني ووعاظ السلطة،
أجاجا والفطرة
جفاء ،والفرات
فيتحول الود
ً
ً
شرا ،وإخوان الرضاعة واجلوار والبيئة
ًّ
أعداء ،يف عقدها الثامن تغادر الطبيبة وردية
ً
بغداد على كرسيها املتحرك إثر رسالة هتديد:
"السالم على من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فعندكم
عشر أيام لتنفيذ هذه الفتوى وإعطائنا
حالل ألمري مجاعتنا أو نذحبكم
بنتكم زوجة
ً
كلكم ونأخذ بيتكم يا كفار واىل جهنم وبأس
املصري" ص ،129فتسلم وردية رسالة التهديد
إىل جارها شيخ داود ،الذي اكفهر وجهه من
ركاكة الرسالة وشرها املستطري ،ص ،130ال
أمرا ال مفر
بد من الرحيل ..أصبح التهجري ً
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ومن مظاهر القمع يف الشارع ما تصفه
الكاتبة يف روايتها قائلة" :ولتفادي الوقوف
املتكرر والسالمات على الرايح واجلاي،
شهريا فصارت
خصصت لكل منهم تعيي ًنا
ًّ
التويوتا تنساب بدون عراقيل ،يفسح هلا
الشرطي الطريق يف الزحام ويؤشر هلا بأن متر
حىت ولو كان الضوء أمحر ،كل تلك األعمدة
واإلشارات الضوئية صارت ذكريات وآثار
قدمية ،وحىت الشرطيني اختفوا من الشوارع
واملفارق مث عادوا بأزياء أخرى ،بعضهم ملثم
وبعضهم مسلح وبعضهم ملتح والباقي يبدو
وكأنه يف ورطة وجودية ،املدينة كلها يف ورطة
وجودية ،وال أحد يعرف ملن يأمن وممن خياف،
والشوارع مقسمة حسب الطوائف" ص.20
جتسيدا للقمع
ويف الصفحة  38جند
ً
بصورة روائية تشبيهية مع ظهور القبيح
واملأساوي فتقول الكاتبة" :حنن شعب ال عازة
له ،مثل املشيمة اليت ترمى للقطط ،تردد وهي
تسوق سيارهتا التويوتا العتيقة يف طريقها
إىل بغداد اجلديدة ،هم فائضون يف هذه
الدنيا ،مسجلون يف خانة الزوال ،ال أحد يهتم
ملصائرهم وال يقلقه أهنم خيبطون يف الظالم
منذ عشر سنوات ،يشربون ماء كالبول احلار
ويغتسلون نصف اغتسال من حنفيات شحيحة،
يوقدون الشموع نذو ًرا لكي تأيت الكهرباء،
يتمددون غارقني يف عرقهم ،تفوح روائح
أجسادهم وهم يتفرجون على مروحة السقف
عسى أن تئن وتدور وتنفخ عليهم فحيحها،
أصيح هبا يف اهلاتف لكي يصل صويت إىل
مسعها الكفيف:
 َع ّمة..عمة!
– ها َّ
 كيف احلال؟ سخام وزقنبوت" ص.38أيضا ما وصفته الكاتبة
ومن أنواع القمع ً
وهي تقول" :هو إما حمتال أو عبقري ،تطلعت
وردية بعينني مذعورتني إىل ما كان إسكندر
يعرضه عليها ،وهو يضع شاشة الكمبيوتر
ومتوترا ،وهو
مزهوا
أمام عينيها ،يقوم ويقعد،
ًّ
ً

يشاركها يف أسرار املوقع اجلديد الذي َص ّممه
بنفسه ،شويف عمة ،مقربة إلكترونية ميكنك
أن تنامي فيها جبوار من حتبني ،رأت شواهد
رخامية تتوزع بني أشجار خضراء ،صلبا ًنا
من رخام وخشب وذهب ،أزها ًرا ِ
نضرة وكأهنا
سقيت للتو ،وضعت السماعتني فسمعت موسيقى
ناعمة تتناغم مع حركة فأرة الكمبيوتر اليت
يقبض عليها إسكندر وجيول بالسهم ميي ًنا
تفنن يف تشييدها،
ويسا ًرا ،عرض عليها قبو ًرا َّ
وأقام عليها شواهد ملونة مثل أقواس قزح،
جده سليمان ،شقيقها الكبري املدفون
هذا قرب ّ
يف بغداد ،جبواره قرب زوجته وقبور جويل
وكمالة وزوجها مشعون ،قرب أم جرجس
وحفيدهتا فايزة اليت خطفها السرطان ،قرب
قريبهم أومليب الذي كان طيا ًرا يف اجليش،
تتفرج وتضطرب وترجتف يداها مع تواتر
األحلان واأللوان ،يستدير الولد ويواجهها
بأل تبكي،
وعدا َّ
ويتطلع يف عينيها ويطلب ً
يوجه سهم الفأرة إىل قلب الصورة ،يرفع
السماعتني عن رأسها ويقول حبرج:
 هنا وضعت قرب العم جرجس وتركت لكمكا ًنا جبواره ..بعد مئة سنة إن شاء اهلل.
نقر على زاوية الشاشة فتضاعف حجم
الصورة ومتكنت أن تشاهد ما هو منقوش على
َسيحيا)،
رخامة القرب( :من آمن يب وإن مات ف َ
وحتت العبارة اإلجنيلية قرأت( :الدكتور
جرجس منصور  )1997 –1928ص.109

وردية والواقع املأزوم ،العامل االجتماعي

وشاخصا بني
ماثل أمامي
بات علم االجتماع ً
ً
أسطر السرد ،بتصويره للواقع املأزوم ،والبيئة
ذات الصواعق املنفلتة ،بيئة التغول العقدي
والتكفري املجاين ،فاآلخرون كفار وملحدون،
وذاكرة الفرهود واحلواسم والتهجري والتسفري
ناطقة بلسان مبني وقمع مسني ،ومهما ملك
السارد من بيان يسرده ،إال أن حال املقموعني
أسوأ ألف ألف مرة مما يدونه الروائي على
لسان الراوي أو الرواة ،وهذا ينطبق على
بشاعة القامعني ،فمن أين للوصف قدرة على

فاضل ثامر

قرب زوجها الضائع بني األشياء واألشالء،
يسأل إسكندر عمته الطبيبة وردية:
 عمه ،هل أنت راضية؟ أنا مسحورة هل أعجبك التصميم؟ٍ
خنالت ،ص.111
جدا ،حيتاج بضع
ًّ
رغم أهنا وصلت باريس ،مدينة األضواء
والزهور واحلرية ،إال أهنا متعلقة جبذورها،
ٍ
خنلة يساقط على روحها
ربا قرب
أرادت ق ً
جنيا ،احلرية وحدها اليت تصون حياة
رط ًبا ًّ
اإلنسان من القمع السلطوي واملجتمعي الذي
تنشده رواية طشاري ،كذلك مل يعد باإلمكان
تداعي الوعي يف قوالب لفظية ،إذ إن مطمح
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تصوير انكسار املقموعني وآالم
الضحايا ،وتصوير الشر يف
أفكار التكفرييني واملجرميني..
ِدت لتكون
رواية طشاري ُول َ
شاهدا ووثيقة وبصمة،
ً
كتبت أنعام كجه جي وكتب
روائيون وقاصون عن مأساة
وكل يريد التميز
بلدهمٌّ ،
وعدم التكرار ،أي ال بد
أشكال فنية
للكاتب ان خيلق
ً
يريد هلا التميز والفرادة،
والقول ينطبق على الروائية
أنعام كجه جي ،فرواية
ريا من ذلك،
طشاري تقترب كث ً
بدءا من سيميائية العنوان
ً
ومشاكسته اللغوية مرو ًرا
باملرويات السردية ،وتتجلى
احلرفية بدقة االختيار،
األمساء ،الشخوص ومهنهم
ومدهنم ومرجعياهتم العقدية
والفكرية والعلمية والثقافية
وحىت ميوهلم التحزبية،
كذلك بيئاهتم وحميط كل
منهم ،والبينية بني ما هو
ريفي ومدين ،بدائي ،متطور
معرفيا
ومهذب ومتحول
ًّ
وتنويريا ،الطبيبة
وعلميا
ًّ
ًّ
وردية وزوجها الطبيب جرجس ،الطبيب
اللبناين فرجن ّية وزوجته السيدة لوريس،
وصديقات وردية علوية شذرة ،وعلوية
حسينة وأم يعقوب زوجة اليهودي صاحب
حمل الطابوق ،ومرضعات هندة بنت وردية كل
من شرارة وبستانة ،أمساء ومهن هلا دالالهتا
السيميائية ،وحياة اإلنسان حتت سطوة
العنف جتعله حيلم مبقربة آمنة ،ولشراسة
القمع يشطح به اخليال ليستعني بالكمبيوتر
واملربجمني ،فبعد أن وصف إسكندر لعمته
حل حلنني عمته
املقربة ،ذُهلت وردية إلجياده ًّ
إىل أرض العراق وأمنيتها أن ترقد إىل جوار
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الرواية األساس هو يف إثارة اهتمامنا
بإشارهتا حلياتنا اخلاصة ،إن تأكيد الروائية
أنعام كجه جي على الرابطة االجتماعية
يف خامتة روايتها دليل على اهتمام الرواية
ريا من العوائق
هبذا اجلانب ،فالرواية ذللت كث ً
الدينية بني األديان واملذهبية بني املذاهب
واإلثنية بني اإلثنيات ،يقول عبد الزهرة
الركايب وهو يقدم قراءة للرواية" :إن
الرواية أظهرت تطو ًرا يف التكنيك السردي
الذي استخدمته املؤلفة أنعام كجه جي
بعدما وظفته توظي ًفا يف التوصيف والترشيد
والتأهيل هلذا املشهد أو ذاك ،وهي عرب هذا
األسلوب احلكائي املنمق ببعض االنعطافات،
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وخصوصا يف تداخالهتا
استراحة للقارئ
ً
وتأطرياهتا سواء من خالل إدخال اللهجة
العراقية أو من خالل التأكيد على األرحيية
املجتمعية العراقية ،واعتبار ما آلت إليه
األمور يف هذا املجتمع ،إمنا هو حالة مرحلية
وطارئة وشاذة ،وليس هي من شيم قاعدة
هذا املجتمع القائمة على التسامح واأللفة
واحترام املعتقدات".
رواية طشاري النعام كجه جي الناطقة
بدءا من العتبة
بواقع اجتماعي عراقي مأزومً ،
طشاري ،الغارق
األوىل –الغالف– والعنوان ّ
وانتهاء بالسؤال
يف عراقيته وسيميائيته،
ً
األخري :أ َم يشبعون من الدم؟

عزيزي الدكتور أمحد خالد توفيق ،لن أقول دكتور أمحد فقط ،فلقد
اعتاد أكثرنا عندما يذكرك أن يقول أمحد خالد توفيق ،صباح أمس أحد
زمالئي ترك القهوة على النار ملدة دقيقة وخرج ليحضر شيئًا ما فإذا
بنا نسمع صوهتا وهي تفور ،فأخربهتم أن القهوة جيب أن تنسى وفوارهنا
جدا ،مثلها مثل اللنب ،وقلت هلم إنك أخربتنا يو ًما ما يف أحد كتبك
طبيعي ًّ
الصغرية ،أن اللنب سائل ملهم مبجرد أن نضعه على النار نتذكر وعو ًدا مل
ِ
نف هبا ،ومواعيد مل نذهب إليها ،وتراودنا أفكار عبقرية ،املهم أن ننسى
وجود اللنب على النار وال نفيق حىت نرى الربكان األبيض وهو يثور حبممه
البيضاء.
اآلن أريد أن أخربك يا دكتور عن أحد طقوسي يف بدايات القراءة ،سلسلة
مثل ،قمت بشراء السلسة كاملة أكثر من مرة ،ويف كل مرة
ما وراء الطبيعة ً
كنت أشتري مخسة أو ستة أعداد ،أضعهم جبواري فوق السرير وتصيبين
حرية شديدة ،بأي األساطري أبدأ؟!
كنت أمارس لعبة صغرية ،أمجع األساطري يف يدي وأغمض عيين وأرميهم
بشكل عشوائي دفعة واحدة ،وأحتسسهم بيدي وأختار واحدة منهم قبل أن
أفتح عيين ،وتكون تلك األسطورة هي املختارة.
متسك بفعل القراءة
عزيزي الدكتور أمحد خالد توفيق ،أكثر من جيل َّ
ودخل إىل عامل الكتب من خالل كتاباتك ،وال أحتدث هنا عن تقييم،
فتلك املحبة اليت أراها يف تعليقات حمبيك تتجاوز فكرة التنظري والقياس
املنطقي .العدد األكرب منا مل يرك أو يتعامل معك بشكل مباشر ،ولكنك
حجزت مكانًا يف ذكرياتنا ،ومن أجل هذا حنزن لغيابك ،فكما تعلم احلزن
على رحيل جزء من الذكريات أمر صعب.
ال أستطيع أن أمنع نفسي من ختيلك اآلن وأنت تعرب الطريق لتلتقي برفعت
إمساعيل ،الذي قررت أنت أن تنهي حياته ،ولعلنا نعلم مجي ًعا اآلن أنك
كنت على صواب عندما اختذت هذا القرار.
عزيزي الدكتور أمحد خالد توفيق مع السالمة ،وأرجو أن تساحمين على
األخطاء اللغوية.

▪
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هل جيوز لنا وحنن خنرج من عامل ن ّوة
ُمثقلني باألمل ُمترعني بالتأفّف ُمنقطعي ال ّنفس
نصدر
من تسارع ُم ّطرد لل ّزفري ّ
والشهيق فينا أن ّ
مثل هذه الكلمات بقول املتنيب" :إذا كانت
ال ّنفوس كبارا ..تعبت يف مرادها األجساد" ،كي
نلخص جتربة ن ّوة أو ملحمة ن ّوة أو ملهاة نوة أو
ّ
الرواية بشكل
مأساة ن ّوة أو ببساطة وملن يقرأ ّ
سطحي مهزلة ن ّوة .وهل كانت ن ّوة كبري َة
عرضي
ّ
ّ
حلما وإجنا ًزا وواق ًعا ح ّتى
ها
ت
عظيم
فس
ال ّن
َ
ً
الذكر؟
نستعري هلا بيت املتن ّبي اآلنف ّ
تؤهلها لكي تكون كبري َة
هل نشأت ن ّوة نشأة ّ
حرة قادرة على اتّخاذ القرار
ال ّنفس أب ّية ّ
األصوب يف الزمان األصعب واملكان األجرد
ور ّبما األجرب يف املدينة؟ ن ّوة أصيلة منطقة
والصحة
الطفولة
كل ما فيها منقوص وجمهض؛ ّ
ّ
ّ
والعمر واحللم .ولذلك فليس من املس ّوغ بال ّنسبة
نتشدق برونق األلفاظ
إلينا يف هذا املقام أن ّ
اليت عادة ما يقع اختيارها عند استعراض
السري احليات ّية لألشخاص أو لألبطال أو
ّ
والروايات
القصص
بشخصيات
عريف
ت
ال
عند
ّ
ّ

وفواعلها.
بطل باملفهوم احلريب وال
وألن ن ّوة ليست ً
ّ
بكل املقاييس ،ال جيوز أن نقول
شخصا ر ّبما ّ
ً
نشأت وترعرعت أل ّنها مل تنشأ بل ظلّت طيلة
تنشد ال ّنشوء واالرتقاء ،ولك ّنها مل
الرواية ُ
ّ
متفحمة يف الكوخ
تنشأ ومل ترتق ،بل انتهت
ّ
الذي شهِد صرخة بكائها األوىل .كما أ ّنها مل
ريا
ترع ومل تترعرع بل كان جسدها
ً
جمال مث ً
الذئاب وتلِغ
ور ّبما
غتلما ترعى فيه ّ
ًّ
شبقيا ُم ً
فيه الكالب .ولذلك من بني فرث ودم يف رواية
للشاربني بل يتقاطر
ن ّوة ال خيرج اللّنب سائغًا ّ
الذات
األمل ويتناسل الوجع ويتعاظم كره ّ
للذات فتتوالد اهللوسات ويعتو االلتباس فيصري
ّ
تنبأ به األعور وأكّدته عقيلة حقيقة ،بل
ما َّ
حتميا ال مهرب منه وال حميد :ن ّوة..
قضاء
ًّ
عار على بنات حواء ..هذا ما كان ير ّدده
فجرهتا عقيلة
األعور ..مشروع فاجر ..حقيقة ّ
يف رأسها ،ص .27فبني العار والفجور واحتقار
الذات اليت مل تستطع أن تكون كبرية ارتادت
ّ
جترعت
مجيع املجاالت ولك ّنها لألسف قد ّ
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الضفرية إىل الكعب العايل ،كانت
ّ
واحدا على
ا
واحد
أعداءها
تعدم
ً
ً
الطريق وصرير العجالت يرتفع يف
ّ
الذاكرة
جوف ليلة باردة ..دقّت ّ
الضياع بني حقول القمح،
أجراس ّ
الدجاج ،قطيع
األحراش ،سرب ّ
ال ّنعاج ،عني املاء ،ركلة شامة ،وجه
عقيلة ..بكت أحالمها الضائعة
األسرة احلرام وقلمها املُلجم،
على
ّ
ابتلعتها املنعرجات وقد تف ّتحت يف
عينيها اجلروح نازفة ،ص.133
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حلما وروعة
أسوأ املآالت ح ّتى فيما كانت تراه ً
قصتها مع نوار ،ذاك الذي
وسعادة ،ح ّتى يف ّ
للربيع واالزهرار.
حيمل امسه أكثر من معىن ّ
ولكن رغم ذلك ففي ال ّزوايا املظلمة واملعتمة
هلذه الـن ّوة يرقد مارد ينتفض من حني إىل
آخر فيصعقها لتنهض كبرية ،تروم حتقيق ما
تريد فتقاوم وتنجح وتفشل ،تسعى إىل ال ّنجاح
وتتساءل وتُسائل ،وتلك مالمح ال يرقى إليها
تظل متأرجحة بني
ّ
الشك لل ّنفوس الكبرية اليت ّ
غواية الفكرة ورونقها وسحرها واهتراء اجلسد
الرواية تركب عربة
واندحاره .ولذلك يف ذيل ّ
الثّورة املُنهزمة متمثّلة يف الس ّيارة ،فتدوس
السرعة،
ّ
كل شيء وتثور عليه ،أوغلت يف ّ
كل من أساء إليها ،من زمن
على
وتدوس
ن
تدخ
ّ
ّ

وجع اإلثارة وكثافة العبارة
وح ّتى ندرك ما حنن بصدد
احلديث عنه ونتمثّل بؤس املنشأ
ومآسي الت ّوغل يف املجال وفظاعة
املآل ،دعنا منعن ال ّنظر يف املعجم
الذي استعملته الكاتبة يف الفقرة،
وهو معجم ميكن أن ينتظم على
ال ّنحو ال ّتايل:
الضياع :اجلرس يف
 أجراس ّاألصل يرتبط بالبشرى وباألفراح
وباملقدس لك ّنة يصري
وبالصالة
ّ
إعال ًنا باالنغماس يف الذكريات
املؤملة اليت ال متّحي.
وصلصلة اجلرس الذي ما فتئ يقرع جدار
الرواية
ّ
الذاكرة هو مولّد الت ّيار ّ
السردي يف هذه ّ
بداية من لوحة عراء عقيلة ،وهي من هي
كرمز للعلم واملعرفة ،مرو ًرا حبادثة اغتصاهبا
وصول إىل اغتراف
من طرف والدها األعور،
ً
الشهوة منها حقيقة وهلوسة .وهل ميكن أن
ّ
الذاكرة باستمرار دون أن
ل
ي
نتخ
جرسا يقرع ّ
ّ
ً
يؤمل ودون أن يصاب صاحبه بإغماء طويل
األمد عميق الوجع.
 حقول القمح :حقول القمح يف األصلجمال خصب للمرح والفرح وبشري برغد العيش،
غري أ ّنها ترتبط بالضياع وال ّتيه ،وال نكاد نرى
من خالل العبارة سوى طفلة ضائعة أو نقطة
مكروسكوب ّية وسط مساحات شاسعة من سنابل

وحيدة املي

أثرا يف
تأث ً
ريا وحضو ًرا يف ذاكرهتا ،واألبعد ً
جمريات حياهتا الح ًقا ،كما ال ترى يف تلك
والشوارع والغرف واملقاهي مهما كانت
األزقَّة ّ
درجة فخامتها سوى خطر مراودهتا عن نفسها،
وكأن نبوءة عقيلة مشروع فاجر صار قد ًرا
َّ
لـنوة
وحتما
مقضيا .ولكن أال ميكن أن تكون َّ
ًّ
ً
كل ذلك؟ أمل يكن بإمكاهنا
بعض املسؤولية يف ِّ
أن جتوع وأن ال تأكل بثدييها كما جاء يف
احلديث ال ّنبوي؟ يبدو من خالل هذا التكثيف
مفر
املوحي َّ
أن ما أقدمت عليه َّ
نوة قدر ال َّ
أن هناك حماولة ملحاكمة شاملة لألوضاع
منه َّ
وحتديد للمسؤولية املجتمع ّية ألطراف عديدة
الدولة اليت مل توفِّر ما به تستقيم
أوهلا َّ
َّ
لكل منظوريها .لكن
شروطها
يف
احلياة
الدنيا ِّ
ُّ
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الصفراء .إ ّنها ببساطة،
القمح ّ
سطوة األمل الذي ينسيك بديع
الطبيعة
ما بني يديك من نعم ّ
ومجاهلا ،حني تستوي عند املرء
والطرق ،فال يقدر
كل االتّجاهات ّ
ّ
على حتديد الوجهة ،فيضرب
يف األرض كيفها اتّفق حبثًا عن
القمح ،حبثًا عن القوت ،حبثًا عن
االستمرار يف احلياة ،وما املدينة
إل حقول
بصخبها بالنسبة إليها َّ
قمح شاسعة ال تكاد تُرى فيها
وال ُيشعر بوجودها :تاهت يف
التواءات األزقّة واملنعطفات تُفكّر
يف فواتري الكهرباء واملاء واهلاتف
واألكل والتن ّقل وقهوة املجامالت
والسجائر وأقالم الكتابة
اليوم ّية ّ
الشهر ّية ..تراكمت
ومناديلها ّ
فوق رأسها األرقام وكادت تسقط
مغشيا عليها ،فال عائل وال سند،
ًّ
ها هم قذفوها من جديد يف فوهة
الصعبة أل ّنها اتّبعت غواية
األ ّيام ّ
الفكرة  .تلك هي إذن مأساة ن ّوة
وأخواهتا ورفيقات درهبا ،إ ّما أن
ليعشن
خيضعن بالقول والفعل
َ
جيعن حني يرضعن يف
هبن ،وإ ّما أن
َ
حني ُيعتاش َّ
ذكوري من ثدي الفكرة وخرافة احلر ّية
جمتمع
ّ
والشخص ّية املستقلّة للمرأة واملرأة
الشخصية ّ
ّ
عقل
الفكرة واملرأة اليت ُيفترض أن تكون ً
جمرد تضاريس مثرية.
ً
حمضا ال ّ
األحراش :والسؤال الذي يتبادر إىلالذهن :ملاذا ال ختتار الكاتبة من حميطها
ّ
الريفي إال األحراش؟ كما ال يروق هلا أن
إل األزقّة امللتوية
ختتار من حميطها املديين َّ
الرطبة
والسالمل املهترئة املظلمة ،والغرف ّ
العفنة أو املغلقة املقرفة ،رغم ما هبا من رفاه؟
ور ّبما ميكننا أن جنيب بتلقائ ّية :أل ّنها ببساطة
كل ما حييط هبا سوى املخاطر اليت
ال ترى يف ّ
رأهتا يف األحراش املخيفة يف ريفها ،حيث
األشد أملًا واألعمق
االول ،وهو
ُّ
مسرح اغتصاهبا َّ
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ْه
من املؤمل ً
فعل أن يستوي األب الذي أ ْر َدت ُ
فقتيل الح ًقا والغريب يف فعل االغتصاب
أعور
ً
وال ّنهش ،وذاك ما يعطيها شرع ّية هذا ال ّتعاطي
كل األطراف بداية
وهذا االختيار الذي يدين َّ
من األ ّم احلنون اخلانعة ،مرو ًرا بنوار رجل
االستثناء العاجز ،رم ًزا -يف تقديري -أكثر
فعل ،أل ّنه حيمل رؤية مغايرة للمرأة
من عجزه ً
ولكن صوته وصوت أمثاله
والعشق واحلياةّ ،
مما جيعله يف األخري يكشف عن
مازال خاف ًتاَّ ،
ذكر ُيبكيه ،أن ختونه ذكورتُه يف جمتمع حتفل
الرجل ،بل تطلبها.
فيه املرأة بفحولة ّ
الدجاج وقطيع ال ّنعاج :ليس صدفة
 سرب ّأن جتمع الكاتبة بني العبارتني ملا يف املخ ّيلة
والدجاجة واملرأة
اجلمع ّية من متاثل بني املرأة ّ
والطاعة والعجز
وال ّنعجة كناية عن اخلنوع ّ
وتصويرا لواقع
السالمة على املغامرة
وإيثار ّ
ً
ولعل يف هاتني
التبع ّية اليت تعيشها املرأةّ .
العبارتني من الكثافة ما يكفي لتقدمي صورة
للمرأة معاكسة لصورة املرأة التونسية كما
الساسة ،وكما ير ّوجها اإلعالم ،أو كما
يص ّورها ّ
تفتخر هبا ال ّنخب ،فتزدهي بنفسها وتنتفخ
الديك متناس ّية أو ناس ّية أ ّنها ما زالت
بأوداج ّ
يف سلسلة التط ّور واالرتقاء ،يف األغلب يف طور
الدجاجة وال ّنعجة اليت تنتظر الفحل .وتلك
ّ
سواء كانت
الرواية
يف تقديري صورهتا يف ّ
ً
جاهلة أو متعلّمة ،ترتسم يف شا ّمة اليت تكدح
ليل وتُغتصب مفاحشة ،وال عزاء
هنا ًرا وتُعتلى ً
ال النشيج يف صمت ،كما تلوح من خالل
هلا إ ّ
مستقرا وال
عقيلة املعلّمة اليت ال جتد لنفسها
ًّ
حمضا
حلياهتا مع ًنى ،فينتهي هبا املطاف
عراء ً
ً
الساحة ،وكأ ّنما صدر الغانيات
ومتر ًغا يف وحل ّ
ُّ
حد قول معروف
على
واملعرفة
بالعلم
يضيق
ّ
يصور ازدراء
حني
الرصايف يف إحدى قصائده،
ِّ
ّ
املجتمع للمتعلّمات ،متا ًما كما حيدث راه ًنا،
وكما ص ّورته الكاتبة بأمل يف أغلب شخصياهتا
عرضا.
النسائ ّية ،حىت تلك اليت ذُكرت ً
وهي صورة تتأرجح بني القتامة والنصاعة
يف شخص ّية ن ّوة؛ بني املتحد ّية التائقة إىل
الفعل وال ّنجاح مستلهمة بعض الق ّوة من كافكا،

كل ٍ
شيء
واملنهزمة املنكسرة اليت ترضى أن تبيع َّ
األسرة احلرام،
وتستمرئ اللّقمة اليت تأتيها من
َّ
فعل أجهضته اجلوازم .ولذلك فالصورة
لتنتهي ً
الرجل
غال ًبا سلب ّية ،سواء كانت يف موقف خامة ّ
ربتها وطردهتا
الغريب أو يف موقف املرأة اليت َّ
وتعبر عن
من بيتها ،ملَّا بدأت تتك ّون شخصيتها ِّ
ذاهتاَّ .إنها ببساطة صورة املرأة اليت مازالت
الذات ،فال هي استطاعت أن
يف طور البحث عن ّ
الدجاج وقطيع ال ّنعاج،
تكون منسجمة مع سرب ّ
قائما
حرا ً
وال هي استطاعت أن تنحت هلا كيا ًنا ًّ
على املسؤولية واالختيار .إذ قد وجدت نفسها
مدين ينقا ُد
يف املدينة تسري يف قطيع إنساين
ٍّ
غال ًبا إىل ما ال يريد ،ولك ّنه يرضى ويوهم
جي ُد وما ُيتاح .وعليه كانت
حبب ما ِ
نفسه ِّ
الضمري وحاولت
ال ّنهاية احترا ًقا يوم استفاق ّ
الذات.
الذات العودة إىل ّ
ّ
بكل ما حتمله
 عني املاء :عني املاء ِّالعبارة من دالالت يف الثقافة العربية ،كما
يف الثقافة التونسية وثقافة وخميال أهايل
املنطقة اليت تنحدر منها ن ّوة .نعم املاء حياة،
التجمعات
ولعني املاء مكانة كربى يف معظم
ّ
الرواية عادة
السكنية
الريفيةَّ ،
َّ
َّ
لكن ذكرها يف ِّ
والتعب .فهي ليست
ما يقترن باملأساة َّ
والشقاء َّ
دائما ،بل تصري يف
رقراقة عذبة كما ِّ
تصور ً
كؤوسا
تتجرعها الشخص ّية
مرارة العلقم عندما
ً
َّ
مسمى
وقهوة جمامالت ورحيق خمادنة حتت ّ
للضرورة أحكامها ،وللحاجة سطوهتا .وهلذا فال
فحتى
الروايةَّ ،
سيل وال مسيل وال ماء حياة يف ِّ
نوار الرجل العاطفي الذي يدغدغ األنوثة
جف نب ُع ُه وصار
دون فحش يف طلب ِّ
الضراب َّ
الرجل يف جمتمعاتنا
ماؤه غو ًرا .وكأمنا قدر ّ
يرتد عاج ًزا
فترسا ،أو
فحل
أن يكون ً
ّ
مغتلما ُم ً
ً
الرجل يف هات ْين
ِّ
عني ًنا .وأل ّنها ال ترضى حصر َّ
نوار من احللبة
فنيا تسحب َّ
الصورتني فإ ّنها ًّ
ّ
كل ما يعين ذلك من األمل بال ّنسبة
بعيدا ،رغم ّ
ً
إليها ،يف حني تغتال فحولة الغريب وتتركه
الذكر ،ومن
ميوت عاج ًزا ،يف انتقام واضح من َّ
الرجل املهووس باجلنس ،ومن املجتمع
صورة َّ
ِّل يف صورة اخلادم
املحتفي هبذا اهلوس ،متمث ً
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كل شيء ليقضي
تعد َّ
يف بيت الغريب ،تلك اليت ُّ
كامل من ن ّوة حني حيضر من حني
سيدها وطره ً
ِّ
بالرجل
كما
بالغريب
األمر
فينتهي
آخر.
إىل
َّ
اجلمعية إىل هكذا غادر
وبالذكر يف املخ ّيلة
فيه
َّ
َّ
الرجولة
جيفة ترقد يف مخجها ..هكذا تنتهي ّ
الرخيصة ..رفعوا اجلثَّة وهال اجلميع رؤية
َّ
عضوه ملقى على األرض مثل شرحية اللّحم..
بلذة
ص ،134كما أصدرت حكمها ّ
مث ن ّفذته ّ
ساب ًقا على أبيها األعور الذي اغتصبها وأطنب
يف مفاحشة شامة والدهتا املالك احلبيبة إىل
للرجل مبا
قلبها .إ ّنها حماكمة ثالثية األبعاد ّ
هو ذكر مهووس ،وللرجول ّية الغائبة باملفهوم
يربي أبناءه وبناته
التونسي ،وللمجتمع الذي ِّ
على هذه القيم اليت تُفرز أنصاف مفكرين
وأرباع فاعلني ال يستطيعون اخلروج عن ثقافة
القطيع.
 تضيع األحالم بني ركلة شامة ووجهالطفلة النائمة يف ذاكرة
عقيلة :ال تستطيع ّ
ن ّوة أن تنسى مشهدين اثنني على األقل؛ مشهد
شامة وهي تُركل أو تُفاحش غص ًبا وهي تتأ ّوه

يف صمت ،ومشهد عقيلة وهي تطلق عبارهتا اليت
صارت لعنة مشروع فاجر ،وبني هذه وتلك كان
الصورتني،
هلاث ّ
الشخص ّية سع ًيا إىل اخلروج من ّ
عرب التش ّبث بأحالم بدت هلا سهلة التحقيق،
تنبأت به
غري أ ّنها ولألسف تصري غص ًبا عنها ما َّ
الداخلي له وتُفاحش لتكابد
عقيلة ،رغم رفضها ّ
نفس األمل يف آخر اللّيلة األخرية معه قبل
كل
قتله بقطع ذكره وتركه يزنف.
واملهم يف ِّ
ّ
ذلك أ ّنها تنتهي إىل ضياع األحالم وانضمامها
خللَّب الذي ُيغرينا فنتبعه،
السراب ا ُ
إىل مرآة ّ
الراهن ،ور ّبما
ونتوقّف يف ّ
حمطات عديدة لنقبل ّ
ل ُن ْق ِبل عليه بشراهة يف غري براءة ،وقد فعلت
كل
الرواية .لكن أليس يف ّ
ن ّوة دون ّ
شك ذلك يف ّ
أبناءه
حصن
هذا اهتراء لقيم املجتمع الذي ال ُي ِّ
َ
الرداءة فيصريون فريسة لالنفصام
ليقاوموا ّ
رغم وعيهم به؟ َّإنها مسؤولة على هذا االنفصام
الذي شطر حياهتا إىل ن ّوت ْين :واحدة للفكر
للسرير ..ص .30وعلى هذا فكأ ّننا أمام
وأخرى ّ
عملة بثالثة وجوه :شامة وعقيلة ون ّوة ،عملة
الراهن،
صدئة ال تصلح للمداولة يف العصر ّ
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التحرر والقيم اإلنسان ّية ،ولذلك تعدم
عصر
ّ
فاعل لشامة
بديل ً
ن ّوة اليت عجزت أن تكون ً
وعقيلة ،كما أعدمت نوار الذي عجز أن يكون
وفحل ،بل كان صدى
ومسؤول
رجل رقي ًقا
ً
ً
ً
ملجتمعه عاج ًزا يف عرفه .فال وجود ملن ال يثبت
ذاته يف هذا الكون بإرادة ووعي ومسؤولية.
 ِاألس َّرة احلرام والقلم امللجم :يف هاتني
العبارتني أكثر من مفارقة وأكثر من إشارة
األول
ورمز.
األسرة احلرام نعم يف املستوى َّ
َّ
أيضا
شرعا وقانو ًنا ،ولك ّنها ً
املحرمة ً
رمز للمتعة َّ
ولكل قنوات الفساد الذي
مات
املحر
ِّ
رمز ِّ
لكل َّ
ينخر املجتمع فتنقلب القيم ،ويصبح مطلو ًبا بل
مستحس ًنا أن تُلجم األقال ُم وتُجهض األحالم.
جمرد قلم صحفية تطردها
فهذا القلم ليس ّ
وجد ل ُيحاكم ويفضح،
مؤسستها ،بل هو قلم ِ
ّ
فإن صاحبته ملَّا عجزت عن أن تكون
ولذلك َّ
يف مستوى األمانة اليت يلقيها على عاتقها،
مومسا ُيوقِّع األخرون على
احندرت لتصري
ً
ربما يف رمز
رمزيا .وذاك َّ
جسدها بأقالمهم ًّ
أبعد ما نعيشه اليوم من هذه املفارقة بني واقع
الفساد وحجمه الال مسبوق ،وعجز األقالم
عن اإلفصاح والفضح ،وارتداد ال ّناس إىل مر ّبع
الفساد -بوعي أو بدونه -مستفيدين بطريقة
ولعل يف اختيار لوحة احلريق
أو بأخرى منهَّ .
مأساوية أو
الرواية تبشري بنهاية
َّ
يف آخر ّ
ببداية ثور ّية جديدة حنن يف حاجة إليها بعد
االلتفاف على احتراق البوعزيزي وغريه.
نوة
 يف املنعرجات تتف ّتح اجلروحَّ :فتاة ابتلعتها املنعرجات واق ًعا ورم ًزا .فقد
كانت حياهتا كلّها زوايا مظلمة بني أحراش

ومنعرجات َّ
وأزقة وغرف مظلمة .وهذه كلُّها
وتتفتح أمام
الشر
مواضع مثلى لتنبت أزهار َّ
َّ
جروحا نازفة .وكأ ّنما
عينيها ،بل يف عينيها،
ً
لسان حاهلا يقول؛ انظروا معي ،هل ترون حلظة
سعادة أو نقطة ضوء يف حياة املرأة التونس ّية؟
إيغال يف املأساة ،وقد
الرواية عمو ًما ً
لقد كانت ّ
كل ما ميكن أن
نوهتا َّ
َّ
صبت الكاتبة على رأس َّ
حيدث للمرأة .ولئن كان األمر وار ًدا يف الواقع،
وربما بشكل أفظع ،ولنا فيما تعرضه شاشات
َّ
فإن ذلك ال يستطيع أن ينفي ما
الواقع أمثلةَّ ،
وصلت إليه املرأة التونس ّية واملجتمع التونسي
وتطور ضربت به الكاتبة عرض
أيضا من وعي
ً
ُّ
احلائط لتعرض صورة قامتة باهتة ال لون
النسوية
الذات
فيها ،أل ّنها ببساطة شأهنا شأن َّ
َّ
اليت مل تستطع التخلُّص من املاضي لتبين
املستقبل :لك ّنها مل تربأ من ذاكرهتا ،تسكنها
الذكريات ،يوجعها األمس ،يوقد يف داخلها
ِّ
فحتى نوار يف
حطب املحرقة ..ص ،49ولذلك َّ
الذاكرة كشيء مفقود
الرواية كان حيضر عرب َّ
ِّ
الدعوة إىل
واق ًعا ،ولذلك ال جيد كالمه حول َّ
صدى عندها ،وال يف أفعاهلا،
الفعل اإلجيايب ً
وكأنه
اهلل.
قدرة
من
اإلنسان
حني جيعل قدرة
َّ
أن ما يعيشه اإلنسان من
يلمح إىل َّ
مبعىن ما ِّ
اندحار وهزمية سببه اهتراء القيم وانعدام
املعىن .ال حتجيب عنك احلرية ،والفكرة ،القدرة
أيضا من اهلل،
والتحليل ،إبداع هو ً
التفكري َّ
على َّ
وعندما تتولَّد لدى هذا الكائن مشيئة اخلروج
حنس بوجود
الس َّ
لبية وحماولة االكتمال ُّ
من ّ
يدل
اهلل وعظمته يف خلق كائن ،رغم نقصانه ُّ
عليه ..أليس اإلنسان اخللق الذي من خالله

إن
يؤكِّد اهلل وجوده وعظمته؟ صَّ .88 -87
اإلقرار هبذه احلقيقة إقرار بقدرة اإلنسان
على الفعل واملقاومة واالنبعاث .ومن املؤكَّد
إل
أن القدرة على الفعل واملقاومة ال تتأتَّى َّ
َّ
حني التخلُّص من الوهم الذي سكنها وساكنها،
مث عند
العراف ّ
فحاولت التخلُّص منه عند َّ
ترسب
ّ
الطبيب النفساين من خالل جرد ٍّ
مهم ملا َّ
الرواية.
يف أعماقها من عقد بالصفحة  109من ّ
كل
عقد لو فهمتها وختلَّصت منها لتجاوزت َّ
كقراء نعيش
أزماهتا .فاملطلوب منها ،بل َّ
منا َّ
واق ًعا ال يكاد خيتلف يف الفساد والعهر وفقدان
املعىن يف مستويات عديدة ،أن نفصل بني املاضي
بكل ما فيه من جراح تارخيية مجاعية أو
ِّ
بكل ما يفرضه من
أنوية فردية ،وبني الواقع ِّ
أيضا ،كي
حتديات وصعوبات وآمال وفرص ً
ِّ
مجيل ،وال
غدا مشرقًا
ً
نبتين أنفسنا ونبين ً

حنتاج لننطلق إال االلتقاء بأنفسنا والعودة
وي ٍ
مجاعي ًة لنمضي
ات
إىل ذواتنا أفرا ًدا ُ
وه َّ
َّ
متخلِّصني من املعرقالت الواقعية على كثرهتا،
ومن العقد النفسية رغم سطوهتا .فما العجز إال
ومها وهلوسة.
ً
تظل رواية ن ّوة بصفحاهتا املائة
وعلى العموم ُّ
نطل من خالهلا
مشوقة ُّ
ّ
والست والثالثني نافذة ِّ
على عامل املرأة املوغل يف األمل واملأساة ،وقد
مضمخ
الرواية بلفظ ّ
أجادت صاحبتها كتابة ّ
والدالالت ،وبوصف دقيق مقرف
كثيف املعاين ّ
للنص شرعية
يعطي
ما
وذاك
مؤمل أحيا ًنا،
َّ
حيرك املشاعر ويدعو
انتمائه إىل األدب ،مادام ِّ
والنفور أملًا أو استنكا ًرا أو رع ًبا
إىل االمشئزاز ُّ
مما ميكن أن يوجد يف احلجرات
أو استغرا ًبا َّ
رباقة ولصورة املرأة
اخللفية لواجهات املجتمع ال ّ
الرائقة املتأ ّنقة.
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املجلت
طيلة حقبة السبعينيات ،وألن السادات حجب تقري ًبا كافَّة َّ
كل جمموعة
احلل
(األهلي) ،فطفقت ُّ
الثقافية يف مصر ،مل يكن أمامنا إال ّ
ّ
تنضم إىل بعضها البعض ،وتُصدر جملة أو كتا ًبا على نفقتها
متجانسة
ّ
أثرت هذه املنشورات
الشخصية جبنيهات قليلة ،وبشكل
بدائي تقري ًبا ،وقد َ
ّ
الواقع الثقا ّ
يف ساعتها بشكل كبري ،وكان مثة تنافس شريف بل تعاون فيما
ظل األمر كله
بينها ،على رغم االختالفات الثقافية وبعضها شخصية ،لكن ّ
يف صاحل الشأن الثقا ّ
يف العام ،وال تزال ذكرى هذه املنشورات منرية حىت
اآلن.
ريا ،ففتحت جمالّت كثرية
وقد تعلّمت الدولة من هذا التضامن
(األهلي) كث ً
ّ
بعد مقتل السادات ،حىت مل يعد ألحد إبدا ٌع يف درجه ،بل تساهلت تلك
ريا مع جودة النصوص إخل ،وتفاقم األمر فيما بعد ،فصدرت دور
املجالت كث ً
أموال من املبدع وتنشر له ما كتب ،سواء
تأخذ
أي
(باألجر)،
نشر تعمل
ً
حقيقي،
أي كاتب
حقا أو ً
كان ًّ
جيدا أو غري ذلك ،مما أشاع بلبلة ّ
باطلً ،
ضد ّ
ّ
إذ ضاع كله وسط كله .واآلن ،مما زاد الطني َبلّة ،أن قامت جمموعات عدة
من الشلليات والعصبيات ،بل (العصابات) بالشكل املعروف يف املناطق املعتمة،
أي اسم ال ترغب فيه بشىت السبل.
وصلت إىل ّ
حد حماربة ظهور ّ
وكل جمموعة تتساند
يتحارب اآلن املثقفون ،واملتثاقفون ،بالسيف والقلمّ ،
م ًعا ألجل ما تريد من مصاحلها ،ولو كانت مصاحلها هينة ،كما زادهتم
فكل يغ ّني على لياله ،وليت (ليلى)
فُرقة تلك املناوشات واإلحن السياسيةّ ،
أصل باألمر ،بل هي يف شبه غيبوبة ،تبكي وحدها ما آل إليه األمر
معنية ً
منا مجي ًعا ،بل ويكاد اليأس جيري منها جمرى الدماء ،فلم يعد أمامنا إال
أيضا ،فلن يتركك أحد حىت يف هذا!
العمل يف صمت ،لكن ليته جيدي ً
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هل اللغة من يصنع عاملنا أم عاملنا هو من
يصنعها؟ ترى هل إذا مل جند كلمة نعرب هبا عن
فكرة أو شعور ،هل هذا يعين أن هذين االثنني
غري موجودين؟ هل هذا يعين أننا ال نعرف من
حقا ،ترى
العامل إال ما نسميه؟ ولكن إذا كان هذا ًّ
هل كان للعامل وجود قبل التسمية؟ وكيف خلقت
التسمية يف حد ذاهتا كتسمية؟ أال يعقل أنه قبل
اختراع لفظة "التسمية" مل يكن من املمكن الشعور
باحلاجة هلذا الفعل ،ألنه مل يكن من املمكن تسمية
احلاجة نفسها ،بل وحىت الشعور هبذه احلاجة؟
منذ البداية إذن تبدو اإلشكالية حبيسة
دائرة مفرغة ،شبيهة بقصة الدجاجة والبيضة،
ولكن كذلك هي كل اإلشكاليات املتعلقة بالبدايات
وبسؤال السببية األبدي (مل انتبه من قبل إىل
أن البدء واألبد تقليبان لنفس اجلذر) .تقترح
هذه الورقة تناول ثنائية اإلدراك واللغة انطالقًا
من نصني؛ أوهلما قصري مقتطف من كتاب آلة
األدب  )1( La machine littératureإليطالو
كالفينو الذي حاول أن يبني كيف أن احلاكي هو
من يطور اللغة وخيرجها من براغماتيتها اليومية،
وثانيهما مقتطف من رواية  )2(1984اليت حاول
جورج أورويل من خالهلا أن يقدم بطريقة ساخرة
استراتيجيات السلطة املتمثلة يف حكومة األخ
األكرب  The big Brotherخللق لغة حتتوي على

أقل عدد ممكن من الكلمات للتحكم يف مسارات
تفكري الشعب.
أمامنا إذن طرحان ،أوهلما يرى أن املبدع ميط
اللغة ويضيف هلا كل يوم كلمات جديدة حىت
يستطيع خلق قصصه ،وطرح ثان يضيء الضفة
األخرى ومعه التفقري الذي متارسه السلطة يف
سبيل تضييق إدراكنا؛ ومن مثة لغتنا .ليتضح من
متوزعا بني هذين
مثة ،أن سؤال الورقة سيكون
ً
احلدين؛ السلطة واإلبداع ،وكيف لصراعهما أن
يصوغ اللغة وإدراك الذات للعامل.
 -1كالفينو :احلكاية وممكنات اللغة:
حينما نشر أورويل روايته سنة  ،1949مل يكن
يعلم أن السنة اليت ختيلها زمنا ألحداثه ()1984
ستكون يف الواقع السنة اليت سيصدر فيها كالفينو
نصه آلة األدب .وإذا كان اخلصم الذي تصوره
أورويل هو السلطة ،فإن اخلصم الذي واجهه
كالفينو وكتب نصه ضده هو السربنطيقا أو ذاك
إبداعا
العلم الذي يدعي أن بإمكان اآللة أن تنتج
ً
مياثل اإلبداع اإلنساين بل وجياوزه .هكذا ،مل جيد
كالفينو ُب ًّدا من العودة إىل بدايات اللغة ليبني أنه
لوال احلكاية ،أو بشكل أدق ،لوال اإلنسان احلاكي ملا
قائل:
كان للغة أن تتطور ،ليفتتح نصه من مثة ً
"بدأ كل شيء مع احلاكي األول للقبيلة .قبل
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ذاك كان الناس قد اعتادوا تبادل األصوات
املعربة عن حاجاهتم اليومية ،كما كان احلوار
والقواعد املقننة له موجودين .على هذا النحو
كانت حياة القبيلة :شفرة من القواعد املركبة
واملعقدة املؤسسة لكل فعل ووضعية .كان عدد
الكلمات حمدو ًدا .وملواجهة تركيب العامل وتعدد
أشكاله وأشيائه ،اضطر البشر حلماية أنفسهم،
بالبقاء ضمن عدد حمدد من األصوات اليت ميكن
تأليفها بطرق خمتلفة ([ )..مث] شرع احلاكي يف
ير َّد عليه اآلخرون
تنويع الكلمات ،ليس بغرض أن ُ
بكلمات متوقعة ،ولكن ليجرب إىل أي حد ميكن
للكلمات أن تأتلف الواحدة باألخرى؛ أن تولّد
الواحدة األخرى ( )..بغية استكشاف اإلمكانات
الضمنية للغته ،بتأليفه واستبداله لألشخاص
واألفعال واملوضوعات اليت ميكن أن متارس عليها
هذه األفعال ،وبذلك ولدت القصص")3(.
رمبا كان أول سؤال ينتابنا عند قراءة هذا
النص ،هو ملاذا خاف البشر من تعدد األصوات،
ملاذا كان عليهم ان خيتاروا عد ًدا حمد ًدا من
األصوات ليلزموها ويبقوا ضمن أسرها ،هل
هو اخلوف من البلبلة أو من التيه؟ وعن هذا
السؤال يترتب سؤال منطقي ثان ،هو ملاذا مل
يلتزم احلاكية هبذا اخلوف ،ملاذا خلق كلمات
وفجر اليومي وفتحه أمام ما ال هناية
وكلمات ّ

له من املمكنات ،مع احتفاظه دائما باحلد
األصوايت الذي رمسته القبيلة؟ هل هي الرغبة
يف االختالف ،أم أنه الوعي بشكلية احلد الذي
رمسته القبيلة واألمل يف أن للممكن أن يتفتق
أيا كان اجلواب عن هذه
حىت ضمن الكائن؟ ًّ
األسئلة التفسريية ،فهذا ال ينفي أن احلاكية
مرغما أمام حمدودية اللغة اليومية أن خيلق
كان
ً
كلماته وينحتها حنتًا ،مع أنه كان مدركًا متا ًما أنه
وحيدا ،ذاك أن
منذ اختاذه لقراره هذا قد أصبح
ً
واحدا بعد
القبيلة لن تسانده وهو يهدم حدودها
ً
اآلخر ويعريها ليضعها وحيدة أمام كل املمكنات
املبلبلة املوجودة حىت داخل السور الذي احتمت
به وظنته كاف ًيا.
املثري يف األمر ،أنه رغم تعدي احلاكية على
حدود القبيلة وعلى إدراكها اإلجرائي للغة
والعامل مل تطرده بل وأقبلت على قصصه ،رمبا
ألنه يف العلن كان منطو ًيا حتت جناح األصوات
اليت حددهتا ومل يتجاوز حد التجريب بينها ،أو
مفرا من
رمبا ألهنا أحبت حكاياته ووجدت فيها ً
جفاف اللغة اليت تستعملها كل يوم .عمو ًما ،ال
جواب هلذه األسئلة يف نص كالفينو ،إذ سرعان ما
ينسى احلاكية والقبيلة ليتتبع النظريات الشكلية
أي ،فقد كان
والبنيوية اليت تناولت احلكاية .على ّ
نصا نقديا نظر ًيا ،وال ينتظر
نص إيتالو كالفينو ًّ
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من النظري غري هذا :التوسل باحلكاية يف سبيل
الوصول للقاعدة ،رغم أن احلكاية مل تأت إال
لكسر القاعدة ،كما ب ّين كالفينو نفسه.
بغض النظر ،عن كل األسئلة واألجوبة
اليت يفتحها هذا النص ،إال أن أمهيته تكمن يف
اقتراحه لنقطة بداية أو للجسر الذي مت العبور
فيه من املستوى املحسوس للغة حيث لكل دال
مدلول ال حيتمل غريه ،إىل املستوى االستعاري
حيث تتشظى اللغة لتحتوي كل نوايا صاحبها ،بل
وحىت نوايا متلقيه .لقد كان احلاكية الشخصية
اليت فجرت اللغة ومعه إدراك العامل ،وليس من
واحدا من هذه احلكايات أو األعمال
العجيب أن
ً
اإلبداعية كانت هي نفسها من اقترح هناية هلذه
البلبلة ،ومن محل يف ثناياه القواعد املمكنة
لتقييد اللغة وردها لسابق شأهنا ،املتمثل يف تسوير
اللغة وردها إلجرائيتها البحتة .ال عجب يف ذلك،
ذاك أن على كل ثعبان أن يعض يف النهاية ذيله،
ويف ذلك تكون هناية الدائرة املفرغة.
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 -2أورويل :اللغة وإهناء املمكن:
تتعرض رواية جورج أورويل املصنفة ضمن
روايات الديستوبيا  )4(Dystopiaلعامل ال خيتلف
ريا عما نعيشه اليوم ،كل االختالف أننا نعيشه
كث ً
بطريقة ضمنية بينما تعيشه شخوص الرواية
بكيفية صرحية ،حماطة بشاشات وكامريات
ترصد حركاهتم وأفكارهم .عامل تفقد فيه الذات
خصوصيتها وتذوب حتت عيون السلطة املنتشرة
يف كل مكان حىت داخل الذات نفسها .عامل جترد
فيه القوة الفرد من كل شيء؛ عامل يتجرد فيه
وأيضا من اللغة ،أو
من احلب والطعام واملاضيً ..
مراعاة للدقة :من كل شيء إال احلد األدىن من
اللغة الذي يضمن حتكم السلطة فيه.
يبدأ احلديث عن استراتيجيات التحكم يف
اللغة منذ الفصل اخلامس من اجلزء األول يف
الرواية ،حيث يعلن أحد الشخوص عن النسخة
احلادية عشرة (ملاذا هذا العدد بالضبط ،رمبا ما
بعد الوصايا العشر!) من املعجم الذي لن حيتوي
إال على أقل عدد من الكلمات اليت من املؤكد أهنا
ستبقى مستعملة حىت سنة ( 2050وكأن الكلمات

هلا أجل انتهاء الصالحية) ،أو بتعبري الشخصية:
"إننا ندمر الكلمات ،عشرات منها ،بل مئات،
كل يوم .إننا نُفقرها حىت النخاع .لن حتتوي
النسخة احلادية عشرة ولو على كلمة من تلك
اليت ستنتهي صالحيتها سنة  )..( 2050إنه لشيء
مجيل تدمري الكلمات .طب ًعا ،ميكن حمو قدر كبري
من األفعال والنعوت ،ولكن هناك كذلك مئات
األمساء اليت ميكن التخلص منها .ليس فقط على
مستوى املترادفات ،ولكن كذلك األضداد .على
أي ،ما فائدة كلمة ليست يف النهاية سوى مقابل
لكلمة أخرى؟ تشتمل الكلمات على أضدادها .خذوا
"جيد" على سبيل املثال .إذا كان لديك كلمة مثل
جيد “ ”Goodفلماذا ستحتاج إىل "سيء" Bad؟
"ال جيد" ستفي بالغرض ،أو رمبا ستؤدي أكثر من
غرضها مبا أهنا العكس الدقيق للكلمة ،فيما سيء
ليست كذلك .وإذا ما أردمت كلمة أقوى لتدل على
جيد ،ما الفائدة من سلسلة الكلمات الغامضة مثل
"ممتاز" و"رائع" وغريمها؟ "زائد جيد" تؤدي نفس
املعىن ،ولكم أن تستخدموا "مضاعف زائد جيد"
إذا أردمت كلمة أقوى ( )..يف النهاية ،لن حنتاج
ألكثر من ست كلمات لنعرب عن جممل حقل اجلودة
()5
والسوء .بل لن حنتاج سوى لكلمة واحدة".
لعل من يتلقى هذا املقتطف خارج الرواية يظنه
قد ألقي يف ندوة أو يف سياق رمسي آخر ،ولكنه يف
احلقيقة مل يكن كذلك ،يف الواقع ،كان املتكلم يلقي
خطابه بينما يأكل غذاءه .تزامن اخلطاب مع فعل
األكل جيعله بطريقة ما أكثر عن ًفا وإشكالية .ذاك
أنه بشكل ما خيلق تزامنا ،أو معادلة بني تقويض
اللغة والشراهة اليت يلتهم هبا املتحدث طعامه،
ابتالعا .أن
وكأنه بشكل ما يأكل اللغة أو يبتلعها
ً
تأكل اللغة ،ال بد أنه أمر عسري اهلضم! أن تأكل
ما طبخه احلاكي يف نص كالفينو السابق .ذاك
احلاكي الذي جاهد ليخلق املمكن ،تأيت حمادثة
ليس من املفترض أن متتد ألكثر من مدة تناول
الوجبة لتلغيه" .طبخة" احلاكي اليت امتدت
لقرون ،انتهت اآلن صالحيتها ،واألنكى أن هذا
االنتهاء مت يف سياق استهالكي عابر.
رمبا جتدر اإلشارة هنا ،لنص آخر ألورويل هو
مزرعة احليوان ،حيث مت تقويض الوصايا السبع

ولكن ،إنصافًا للمتكلم املدافع عن معجم
بعضا من االعتراف
( 2050لنمنح بدورنا ً
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اليت اتفقت عليها احليوانات يف بداية ثورهتا،
()6
واليت كانت على النحو التايل:
 -1كل من يسري على قدمني هو عدو.
 -2كل من يسري على أربع أقدام وكل طائر هو
صديق.
 -3مينع على احليوان ارتداء املالبس.
 -4مينع على احليوان النوم فوق السرير.
 -5مينع على احليوان شرب اخلمر.
 -6مينع على احليوان قتل حيوان آخر.
 -7كل احليوانات متساوية.
عرب سريورة احلكاية ،متحي الوصايا واحدة
بعد األخرى لتواكب الصالحيات اليت منحتها
الطبقة احلاكمة (اخلنازير) لنفسها ،وتنتهي
الرواية بأال يبقى من كل الوصايا سوى سطر
واحد "مجيع احليوانات متساوية ،لكن بعضها أكثر
مساواة من غريها" )7(.ليتبني من مثة أن املحو طال
بق إال على السابعة،
الوصايا الستة األوىل ومل ُي ِ
سطرا
اليت كان عليها لضمان بقاءها أن تضيف ً
آخر .وكأن اللغة تنتقم من املحو الذي طال
مفرداهتا بأن تفرض استخدام املزيد منها ،وهو
نفس ما حصل مع شخصية رواية  1984الذي كان
ومزيدا من الكلمات ليشرح
مزيدا
عليه أن يستخدم
ً
ً

كيف ميكن قتل هذه الكلمات نفسها.
لقد كان على الشخصية لتربز "إجنازها"
التدمريي للغة ،أن تستعمل عشرات الكلمات.
عشرات الكلمات إللغاء كلمة اجلودة وحدها ،فما
بالك بغريها من الكلمات! إن املحو يقتضي أوال
التنصيص على كل ما ميكن أن ميحو ،ومن مثة
االعتراف به وإبراز عالقاته بغريه من الكلمات؛
إبراز رمبا مل تكن اللغة لتسطيع إقامته وحدها
بدون عدوها .وكم من األعداء كانوا سب ًبا يف
اإلبقاء على ذكر أشخاص رمبا لوال العداوة ما
كنا لنعرف عنهم .إنه انتقام اللغة لنفسها من
هذا الكائن الشره ،الذي ال يعي أنه بينما هو يف
سريورة التبشري باهلدم كان ما يزال يستعملها.
دائما أذكى من متكلميها ،ذاك
مما يبني أن اللغة ً
توجه وتتحكم يف تفكريهم وحىت يف سريورة
أهنا ِّ
تدمريهم هلا .وكما ال جيب إغضاب الطاهي ،ألن
يف يده أن ينتقم من طعامك ابتداء من البصق
وصول إىل وضع سم فيه (حسب مساحة
فيه
ً
شخصيته) ،فكذلك ال جيب إغضاب اللغة اليت
جتاوزت سلطتها حىت احلاكية؛ خالقها األول.
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ألعدائنا فلرمبا ينتفعون به الح ًقا) ،جتدر
اإلشارة إىل أن كلمة  Goodعلى ابتذاهلا
وتكرارها املتواصل يف اليومي ،تظل حمملة
ً
استحقاقا
بالكثري من الدالالت مما جيعلها أكثر
من غريها لإلسهاب والشرح ،طب ًعا يف سبيل
إلغائها .ذلك أن  Goodال تعين اجليد
"اخلير" ،ومن مثة فالقطع
فحسب ،بل كذلك
ِّ
الذي ميارس على هذا االسم ال يلغي داللته
القيمية املباشرة ،بل كذلك باقي حقوله
الداللية اليت ُصنع من أجلها يف األصل .ذلك
جمتمعيا هو املقبول ،أو ما ينتج عنه
أن اجليد
ًّ
خري .واألمر نفسه ينطبق على  Badاليت ال
شرا .إن تقليص
تعين سيئًا فحسب بل وكذلك ًّ
الكلمات املرتبطة باخلري والشر ،ال تعين فقط
تقويض الفكرتني ،بل وكذلك املجاالت الفكرية
واحلياتية اليت ارتبطت هبما كالدين والفلسفة
واألخالق واألدب والتاريخ ..وبصيغة أوضح،
إن إفقار اللغة من مبدأي اخلري والشر ،يعين
أن نعود بالذهن البشري إىل مراحله األوىل،
حيث ال قيم وال فكر هناك فقط حاجات
فيزيولوجية جيب تأمينها للبقاء.

خامتة:
ليكون اجلواب املناسب
للسؤال الذي يطرحه
العنوان :هل ميكن أكل
اللغة؟ هو ال ،ال ميكن ذلك،
وسبب هذه االستحالة
بكل البساطة هو أن اللغة
أكثر شراهة من مستعمليها،
وبينما هم حياولون
تقويضها تفرض عليهم
استعمال املزيد منها .إن
اللغة تسكننا وما صوتنا
الداخلي إال واحد من أدلة
هيمنة اللغة ،مما جيعل من
املستحيل حصرها فباألحرى
قطع جناحيها .إن شراهة
جورج أورويل
اللغة ،هو ما جيعلها أذكى
من املتكلمني ،حىت إهنا
تدفعهم الختراع املزيد منها كل يوم ،إهنا السيد
الذي ال ميكن االنقالب عليه ،وكلما غابت كلمة
هناك فالواقع عن املعجم الذي منلكه ،ال نفتأ
عن اختراعها ،وحىت ومسها بـأهنا مما ال ميكن
التعبري عنه  ،Ineffableيغنيها ،إذ مينحها
مساحة لتفاجئنا يف املستقبل ،لنغدو من مثة
كلنا حكاوتية على غرار حاكية كالفينو الذي
بدأ حكاية اللغة وترك لنا –أو هلا -تأليف
النهاية املناسبة ،إذا كان مثة من هناية.
اهلوامش:

1- Italo Calvino, La machine littérature, (Paris:
Seuil, 1993).
2- George Orwell, 1984, 3rd edition, (Boston:
Houghton Mifflin, 2013).
3- Italo Calvino, La machine littérature (Paris:
Seuil, 1993), 7-8.
 -4عكس اليوتوبيا ،أي ختيل مكان كل شيء فيه على أسوأ ما
ميكن أن يكون عليه ،كتخيل هناية العامل.
5- George Orwell, 1984, 3rd edition, (Boston:
Houghton Mifflin, 2013), 65- 66.
 -6جورج أورويل ،مزرعة احليوانات ،ترمجة :حممود عبد الغين،
الطبعة الثانية ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب،2014 ،
ص.34
 -7نفسه ،ص.138
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هالة (يهوذا)
ُ -1

طبعة
(العشاء األخري) ليوناردو دافنشي/1498 /
ٌ
ُ
مطبخ ٍ
بيت (كاثوليكي) يف الالذقية
شعبية يف
ِ
َّ

َّ
جي ًدا
دقق ِّ
وحدها صامِتة.
َ
/
ِ
الشعبي ِة
الطبعة
وأضاف على
تكر َم
َ
ُ
َّ
أحد ُهم َّ
ِ
ِ
ِ
ميالة)
(أبو
بيت
مطبخ
حائط
على
َّقة
املعل
ِ
َّ
ِ
السماوي
هاالت النو ِر
ِّ
خبل هبا (دافينشي)
الَّيت َ
ِلميذا
رأس
عشر ت ً
على ِ
ِ
املسيح واألِثين َ
ناصفة على َيمين ِ
ِه وعلى َيسارِه
توزعوا ُم
ً
َّ
أما (يهوذا)
َّ
حتت قد َميه..
فهال ُت ُه َ

ِ -2
ُلم أرعن
صاح ُب احل ِ

(منظر مع سقوط إيكاروس) بيتر بروغل األكرب/
ٌ
 /1558زيت على اخلشب /املتحف امللكي للفنون اجلميلة
– بروكسل.

قوط (إيكاروس)
وكأن ُس َ
َّ
حبد ذات ِ
ِه
ِّ
ِ
له (بيتر بروغل)
ال
ص ُ
خص َ
يستح ُّق أن ُي ِّ
األكرب
لوحة ُمست ِقلَّة
ً
طبيعيا شاس ًعا
ا
نظر
م
فرسم
ًّ
َ َ ً
ِ
منه
مىن
ي
وال
فلى
الس
يف
ُ
ُ
الزاوية ُ
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ِ
بيد ِ
تالميذه
يه أقدا َم مجي ِع
بعد أن َ
غسل َ
َ
وعا َد وألبس ُهم صنا ِدلَهم
واحدا
واحدا
ً
ً
ها ه َو يقو ُم بآخ ِر حيل ٍ
ِة يف ُجعبتِه
حلم ُه إىل ُخب ٍز
ُم ِّ
حو ًل َ
ود َم ُه إىل َخمر.
/
قال:
له أح ٌد عندما َ
مل ينتبه ُ
"خذوا هذا جسدي فكلوه"
رغيف اخلُبز
وكسر
َ
َ
ووز َع ُه عليهم
"وهذا دمي فاشربوه" َّ
كسر
أن
كان يعين َّ
َ
َ
جسد ُه س ُي َ
وأن د َم ُه بدو ِر ِه
َّ
س ُيراق.
/
األجسا ُم تتكلَّم
العيون تتكلَّم
ُ
األيدي تتكلَّم
أيضا تتكلَّم
األقدا ُم ً
األفوا ُه

▪

55

العدد رقم ( -)5مايو 2019

56

على حن ٍو بالكا ِد ُيرى
يغرق.
(إيكاروس) َ
/
ِ
خرية املريرة
للس
يا ُ
بالوصول إىل الشمس
ِم
ِ
(إيكاروس) احلال ُ
منه سوى قد َم ِ
يه
ال يظ َه ُر ُ
تستغيث
رتفعة
ال ُيمىن ُم
ٌ
ُ
ُخب ُط يف املاء
وال ُيسرى ت ِّ
دون أمل.
َ
/
َ
ٍ
انتقامية
بلهجة
تقول
ة
الكبري
السماء
ع
أمس
ُ
ُ
َّ
َ
ري
يط
أن
يريد
"من ُ
َ
ِ
أو ًل
عليه َّ
َّم ال َعو َم"
أن يتعل َ
فها ه َو (إيكاروس) املُحلِّق
ني أو أدىن
قوس ِ
ُ
يغرق َ
قاب َ
من حاف ِ
َّة الشاطئ.
/
غيمة
ال
َ
ال شجرةَ
حيوان
ال
َ
مل
أحد يف العا ِ
ال َ
ُيبايل
شيء على
الطائر لَم
يضطر ُه ٌ
َّ
ُ
غصن الشجرة
مغادر ِة
َ
مس ًكا بقصبت ِ
ظل ُم ِ
ِه
الصيا ُد َّ
َّ
حيد ُث أما َمه
كما لو َّ
أن شيئًا ال ُ
خلف ِحصان ِ
ِه
َّ
والفل ُح َ
ُراب األرض مبحراث ِ
ِه
ِّب ت َ
يقل ُ
ٍ
ٍ
خب ٍ
ستقيمة
ري ُم
طوط ُم
ُ
توازية وإن غ َ
ِ
كامل
ه
ظهر
للمشهد
ر
أدا
وقد
َُ ً
َ
والراعي مع كل ِب ِه
ِ
سط اخل ِ
ضم ال ُعشب
ِراف
َو َ
املشغولة ب َق ِ
ِف ُم َّت ِكئًا على َعصا ُه
يق ُ
ِ
السماء
ينظ ُر إىل
وه َو ُ
باإلتِّجا ِه املُعاكس.
/
درس ِ
عيان
والر ِ
رسا ُم َّ
أي ٍ
ُّ
رغ َب َّ
الفلحني ُ
وال َعوام

ِّم (بيتر بروغل) األكرب
املعل ُ
إيا ُه:
أن ُي ِّ
لق َننا َّ
..
ِ
ُلم أرعن"..
"صاح ُب احل ِ

يسمح حبمل ِ
عر ال ُفرشاة
 -3ما
ُ
ِه َش ُ
تعددة)
(فينسنت فان كوخ:
ٌ
لوحات ُم ِّ

رمسها
َ
يريد ُه متا ًما
ِن هذا لَم يكن ما ُ
لك َّ
ما أرا َد ُه
لو أمك َن ُه
يش َّدها
هو أن ُ
و ُي ِ
دخلَها لداخلِه.
/
يكون يف داخل ِ
ِه
أن َ
ِ
حديقة
للحديقة
ٌ
ناس
ِ
وللناس ٌ
ِ
بيت
وللبيت ٌ
وأن حييوا به.
/
ٍ
دفعات صغري ٍة
كان ينقلُها على
َ
يسمح حبمل ِ
ِه
َّذي
ال
ر
بالقد
ِ
ُ
شعر ال ُفرشاة.
ُ
/
كان حيملُها إىل داخلِه
َ
ملسة
ً
ملسة
ضربة
ً
ضربة
حيث يقو ُم بتجميعِها
ُ
ِ
حطب
زمات
كح
ٍ
ُ
أو كر ِ
نب حمصود
ِزمات ِت ٍ
ُه هبا
جيد ما يفعل ُ
ُم ال ُ
ث َّ
سوى أن
ُيضر َم فيها النار.
/
وهكذا
الزيتون والسر ِو
ِ
والطرق وأشجا ُر
البيوت
ُ
ُ

قفصها خاو ًيا
 -4رأت َ

(سيد ٌة مفجوعة) مدرسة كاجنراَ ،1810 ،متحف
ِّ
فيكتوريا وألربت ،لندن.

ِ
أروقة الفجر
يف
ِ
جسدها
بشهو ِة
ودِثارِها الفاضح
الهثة
ُض
ً
ترك ُ
الليل
ذيول ِ
خلف آخ ِر ِ
َ
تريد أن
ُ
تدوس ُه بقدمِها.
َ

دون عيب
 -5يا
ً
عارية َ

(جنو ٌم ُم ِ
الومهية
جمموعة الشاع ِر
حتشد ٌة يف السماء).
ُ
َّ

متأللئة
يا
ً
دون أن تَرى
تنظر
ا
م
جنو
يا
ُ َ
ً
ميان يبكون.
عيون ُع ٍ
يا
َ
/
تط ُّل
يا جنو ًما ُ
دون أن تُنادي
َ
دون أن تُشري
َ
ُو ِ
هة بئر.
من ف َّ

العدد رقم ( -)5مايو 2019

القمح
وحقول
ُ
ِ
ربان الزرع
وأسراب ِغ ِ
الشمس
وأزها ُر َع َّبا ِد
ِ
ُ
..
حول ِ
نفسها
تلتف َ
ُّ
صاعد ًة إىل األعلى
كأنها هلب..
َّ

/
صرخة أيقظتها
ٌ
قفصها خاو ًيا
فرأت َ
َكي ثُعبانِها
ني ف َّ
وب َ
يتدىل
طائر ِ
روحها..
ُ
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عذراء
ٌ
ال تطال ِ
ُك أصا ِب ُع
ال ترتوي ِ
منك شهوة
عارية
يا
ً
عيب
دون ٍ
َ
فخذ ِّي الليل..
ني َ
ب َ

درس املطواة
ُ -6

تعلَّمي من (بيالر)
بالرجل
جيب أن تعتين
َ
ُ
كيف ُ
ُل صباح
ني ك َّ
َ
ُعرض َ
كيف ت ِّ
فراش ُه للشمس
َ
ني جور َبيه
ُق
ت
تر
وكيف
َ
َ
ٍ
مبزيد من الدعك
وكيف
َ
ِ
ياقة قميصه.
ني َ
تغسل َ
/
تعلَّمي من (بيالر)

ني هبذ ِه املطواة
َ
كيف حتتفظ َ
هد ِ
يك
خمبأ ًة يف ِ
جيب َن َ
َّ
وكيف تُخرجي َنها
َ
عند الضرورة
َ
من ِغ ِ
احلي
مدها ِّ
ين هبا عمي ًقا
ُر َ
ومت ّ
ُل شيء
ك
وهذا
ُّ
حتت ا ُ
ُن مباشر ًة
ألذ ِ
َ
ري
كب
شريان
حيث
ُ
ٌ ٌ
ني
أي ِة سك ٍ
ليس يف وس ِع َّ
َ
أن ت ِ
ُخطئَه.
/
تعلَّمي من (بيالر)
تبخ َل يف تعليم ِ
ِك
فهي لن ُ
َ
ني
َ
كيف تتعلم َ
روس
الد ِ
باقي ُ
ِ
لوحدك..

▪

تنظف فقراتك العظمية من تراب مدينتك
شخصا ما ،حيوانًا ،حشر ًة أو ثعبانًا
هي أن
ً
عشب
يدغدغك وأنت تستلقي على
َ
ٍ
درب ال يؤدي إىل أية طاحونة أو إىل أي
وعند ٍ
مكان
ميت
مظلة
إهنا
ٌ
ٌ
مفتوحة رماها ٌ
لصوص
مندف ًعا حنو قرب ِه وقد أحاطه
ٌ
منجم
متنكرا يف ثياب عامل
القصيد ٌة أنا
ٍ
ً
فصلو ُه قبل ساعتني وهاهو يف السوق
يشتري سكاكني من فوالذ
فاشل طردوه من بلد ٍة
قديس
أو يف رداء
ٍ
ٍ
ينبش يف مكبات مبىن البلدية
أجده
ُ
جمهول حيمل قار ًبا يغين ِ
فيه
هنر
ٌ
القصيد ُة ٌ
سكارى
ٍ
صاخب
حميط
وخيتفي معهم يف
ٍ
هي امرأيت وقتما تتكلم
ٍ
سريك مزدحم
كليب وهو يبكي يف
سجن
حشيشا يف
إهنا أنا أبي ُع
ً
ٍ
مث أسترخي يف حضن كنغارو
مفتوحا ،مأوى لغربان.
تاركًا فمي
ً
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أنا مشرد؟
وغطيت حصى
قميصي
نزعت
ال:
ُ
ُ
تشعر بالربد،
كانت
ُ
عاطل
عائدا من عربات قطا ٍر
ٍ
ً
عثرت على أضال ِع هررة فوق مقاعد
ُ
عشاق حتتها
ورسائل نسيها
َ
ٌ
سؤال .ما هي ،أيها الشاعر
ترك يل ً
أحدهم َ
القصيدة؟
ال أعرفه وال كيف ختيلين أجول هنا
هذا غري مهم ،املهم أن القصيدة هي إقناع
األعداء،
أو إرغامهم ،كي يعودوا إىل أمهاهتم
ٍ
بغزالن
ٍ
حتتشد
مرتفعات يف كلماتك
هي اكتشاف
ُ
جائعة
وديان وبني عمارات مدن
ٍ
وريش عصافري ضاعت يف
القصيدة حني يتحول التراب فيها إىل غيمة
والغيمة إىل سفينة حتترق
وكم سيئة تبدو عالقة نسري فيها مع سحب هترع
إىل بلد آخر
جالسا على ِ
دكة شاطئ
تراك
وأن
َ
ً

▪
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كل شىء حيتاج للتمهيد
لكنين ال أحب التمهيد
بل أحب االقتحام
دائما يعاتبونين
لذلك فاجلميع ً
دون أن يعرفوا ماذا يشغل بايل:
من خلفي عامل عريض بال هناية
وأمامي عامل عريض بال هناية
وعلي أن أحرك أطرايف
وأضرب البالط بقدمي املفلطحة مثل السحلية
علي أن أظل "أبرطع" بالقدمني
لكي أنتقل من مكان إىل مكان
ال بد لإلنسان أن ينتقل
من نقطة إىل نقطة
ومن حلظة إىل حلظة
حىت يقال له إنه موجود
أو إنه يعيش يف احلياة
وياهلا من حياة :إهنا احلياة املدهشة
احلياة اليت تنقسم يف كل حلظة،
احلياة اليت تشهق يف زفريها،
فندخل املستطيالت كالعميان
وخنرج من املستطيالت كالعميان:
العادات الس ّيئة لدينا مجي ًعا

العادات اخلبيئة ،والعادات الظاهرة
والعمر دوامة من األسئلة.
...
منذ اللحظة اليت أغادر فيها املزنل
يتراكم احلذر ،ومشاعر اإلنذار
منذ اللحظة اليت أغادر فيها املزنل
يظل الزمن يتحرك،
وتظل السنوات العديدة متضي
السنوات املبكرة ،والسنوات اليت تتأخر
الضوء يف ساعة "العصاري"
خيتلف عن الضوء يف ساعة الرجوع
وهكذا تظل الدنيا تتقلب
وعلينا أال نفقد الثقة يف أنفسنا للحظة
واحدة
لتظل األحالم حتركنا داخل الدهاليز
حيث يصعب حتديد االجتاه
وتأيت األحالم تلو األحالم:
عنيفة جارفة
تأيت األحالم
كأهنا اجلرافات اليت
هتدم كل شىء أمامها.
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ٍ
املنقوص
مكسوات بالفرح
حفنة أيا ٍم
إنا َج َّم ْع َنا
َ
ِ
ٍ
حل واملذمو ْم
ألجلك
َ
منذورات للرزق الصا ِ
ٍ
ٍ
متعرجة فيها ما قد
طرقات
أطلقناك إىل
عطاء مكتو ًبا للمحرو ْم
لكفيك
خبأناه
َ
ً
الدرب وقف يف منتصف
فامش إىل آخر هذا
ِ
ِ
ِ
السكة حىت إن جاءتك امرأتان على رأسهما
وفراشات تفرش خطومها وحتو ْم
يتدو ُر
ٌ
نو ٌر َّ
قل هلما :هذا حظي من نافلة الشع ِر وتلك
الفرحان وتسرى
مقادير ُم َخ َّبأ ٌة تتبع خطوي
َ
ُ
ُس ِّي ُج ما يتبقي من َش َوفَاين
ِ
مع حلمى
السهران ت َ
أقيم
وحيث
أسري
حيث
ْ
حرك
ِّ
يء عينيك مبنظا ٍر وا ّد ِع أنك أعمىِّ ،
خب ْ
الشعر وتتلو الورد
ترجتل
كأنك
شفتيك
َ
املحتو ْم
تعرف
األرض لكي
امسك عكا ًزا واضربه على
َ
ِ
ْم ْع َو َّج َة واملمدود َة والطرق امللتوية
سكتك ال ُ
للقصد املعلو ْم
ٍ
ِ
كمليك
للثانية :إلبراهيم ُخطا
ستقول األوىل
َ
التفاح
حيمر
يعرف تدويرة تفاح النسو ِة ملا
ُ
ُّ
العطشان ويطلب
ِ
ويتدىل من فوق الشجر
فرح مقسو ْم
من
ه
حص َت
ٍ
الثانية هلا :ال إن له خطوات ٍ
مالك
ستقول
ُ

ِ
نوافذهن
الفتيات وجيلس عند
يرعى أحال َم
َّ
الشفاف
الناضج واخلمر
العنب
لكي يهديهن
َ
َ
َ
النرجس والفل امللضو ْم
وباقات
ِ
س
فامش كأنك
ستجرانك للحجر ِة
ِ
تتحس ُ
َّ
اخلشيب الصاعد ملقامهما
واصعد يف الدرج
ِّ
يتد ّو ُر من جدران البدرو ْم
بزجاج مرقو ْم
املتعرش
حىت ميقات اخلشب
ِ
ٍ
اصعد يف الدرج اخلشيب كأنك تسمو ال تتلفت
لإلمرأتني اجلالستني على الكرسيني ،تعثَّر يف
ِ
احلاجيات املتبعثر ِة
خطوك حىت تعثر يف
ِ
منتصف السجاد ِة بينهما
على مسند ٍة ضعها يف
ِ
ربا
واجلس وانظر
للشرفة وكأنك َّ
تتنظ ُر خ ً
حتمله يف آخر هذا الليل جنو ْم
تتحدث وكأنك
سيتيح لك املنظا ُر األسو ُد أن
َ
ص وكأنك
بالقول وأن
أحدا
ِ
ال تعين ً
تتبص َ
َّ
تتشو ُف فترى موج البحر اهلائج يصطدم
ال
َّ
وه َي تقو ْم
تتعرى ْ
برمان األوىل ملا َّ
أو رفة أجنحة طيو ٍر حائر ٍة حني حت ّو ُم يف
ِ
الثانية إذا حدثت األوىل من غري
جدران حشا
كال ٍم أو بكال ٍم مكتو ْم
أما اإلمرأتان فسوف تتيح ستائر شباك
وشراعة باهبما املوصد ُة لطريمها
النافذ ِة ّ
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أن ينطلقا ويدورا يف أجواء احلجر ِة حىت
املنقوش ويقعا مقتول ْين على
يصطدما بالسقف
ِ
ان املحرو ْم
كفيك يرومان الر ّم َ
مليك ِ
أعط
قم ساعتها
واخط كما خيطو ٌ
ُ
ِ
ظلمات
األوىل جبوار ستائر شباك النافذ ِة ويف
مرشوشا يف صلبك من دمك
الداكن ظال
عماك
ً
ِ
تتحر ُق
األزرق يسري بني ترائب من
امللكي
ِ
َّ
حال ما بني
يف وحدهتا حىت تفتح عينيها يف ٍ
ِ
ِ
والنومة تتملّى هذا احلال املتأرجح
اليقظة
ٍ
ونعيم
شقاء
بني
ْ
ِ
ٍ
الثانية
واخط إىل
منان
كمليك ٍ
واهنض
ُ
ٍ
وكأن ال ميشي خذ يدها
ميشي
مالك
خبطوات
ْ
ِ
الشراعة وانفض عن
ُد َها يا أعمى ناحية
قْ
ِ
املتدربة على
املحشو بآهات
كتفيها آثا َر الليل
ِّ
ِ
روائحك على
الليالت ورشرش من َح ِّر
سهر
َ
هنديها ويديها ورمال حرائقها حىت تغمض
ِ
ِ
واليقظة تتجلّى
النومة
حال ما بني
عينيها يف ٍ
وجحيم
يف هاالت النو ِر املتد ّو ِر بني نعيم
ْ
أحوال املتدربتني
اهنض واترك
ساعتها
َ
ْ
األشواق ألحواهلما وكأهنما ما قابلتاك
على
ِ
ِ
وكأن ما
مبنتصف
السكة وكأنك ما زرهتما ْ
ِك
د
ر
ب
من
أو
ك
ر
ح
من
عطشهما
رشرشت على
َْ َ
َ ِّ
ِما
ضت
َ
وكأن ما َّ
نف َ
ْ
الرمل املنثو َر على ُع ْر ِيه َ
املطعو ْم
وارجع
وادلف للشار ِع وارم النظار َة والعكاز َة
ْ
ْ
وتتسو ُق
األسواق
َك األوىل متشي يف
ِ
سريت َ
َّ
ِ
ّم وتسري على خيط
تقعد يف
البارات وتتكل ُ
وحتلم وتقو ْم
وتتفرج وتنا ُم
الفجر
ُ
ُ
ِ
الطرقات بال منظا ٍر
ُع ّْد بعد سنني إىل نفس

ِ
السكة
أو عكا ٍز ستقابلك اإلمرأتان مبنتصف
لألفق وسر يف خطو ٍ
متئد وكأنك ما
فانظر
ِ
س
سرت كأنك
قبل وما َ
قابلتهما من ُ
تتحس ُ
َّ
جدران البدرو ْم
إبراهيم أال تذكرين؟ أنا
ستناديك األوىل :يا
ُ
من محلت طفلك منذ سنني وراء ستائر شباك
ري معي
النافذ ِة وكرب
ُ
الطفل إىل أن صار يس ُ
ِّد
َ
ُدا َم املرآ ِة ُي َقل ُ
أطول مين يتزين كل هنا ٍر ق َّ
وعمده وامنحه
امللكية
مشيتك
َ
َ
فتعال وباركه ِّ
خر َز امليقات امللمو ْم
إبراهيم
الثانية :أال تذكرين يا
ستقول
ُ
ْ
ِ
الشراعة
أنا من محلت جرحك منذ سنني أمام
ومشيت به يف طرقات ا ِ
وهو
ُ
هلل يراه الناس ُ
جرح ِك يا سيد َة
تبارك
فيقولون:
مين
يقطر
ُ
ُ
تعال ابر ْأ جرحي فالطرقات
الفرح
املنقوص َ
ِ
ِ
امتألت بدمي حىت صار الطري الط ّيا ُر يتابع
ِ
إىل لينثر حص َته من
قطرات دمائي
وجييء َّ
ُ
مزن يتساقط من
كأن ٌ
كفي ْ
ِ
قمح احلقل على َّ
كَر ِم غيو ْم
ِ
سريك
للثانية وواصل
تتلف ْت لألوىل أو
َ
ال َّ
ِ
فإنا قد زودناك
حىت آخر هذى
الطرقات َّ
خمبأ ٍة ورسو ْم
وتصاوير
ر
مكسو
بفرح
ٍ
ٍ
َّ
أوداجك وحوتك
وشابت
ت
خ
شي
ْ
حىت إن َّ َ
ُ
ال َك ْب َر ُة وتسرب نور العينني وهزلت رجالك
الدرب املهدو ْم
على
ِ
َّر أن
خىبء عينيك مبنظا ٍر وامسك عكا ًزا وتذك ْ
ِ
السكة ذات هنا ٍر جررتاك
امرأتني مبنتصف
فصعدت به وكأنك تسمو يا
خشىب
إىل درج
َ
ِّ
إبراهيم.
ْ

▪

جتولنا يف املدينة الصغريةِ ،
وضعنا يف الشوارع
واألزمنة.
وطائرا.
وطائرا ،وكان خفي ًفا
كنت خفي ًفا
ً
ً
كالنا كان يبحث عن البهجة،
وكالنا كان يعرف العقاب.
***
لدينا ما يكفي من األشباح يف طفولتنا،
لدينا ما يكفي من دم القتلى على اجلدران ،أو يف
احلقول.
لدينا ما يكفي من اخلوف،
فلماذا تتبعنا احلروب من زمن إىل زمن؟
***
يف الشرق تنام مقابرنا بسالم،
ينام القاتل والقتيل معا يف اجتاه الشمس.
***
ُولدت يف شارع احلرية،
جدا،
ا
ري ًّ
ريا ،كب ً
كان الشارع كب ً
لكنين ال أستطيع أن أراه اآلن،
ألنه جمرد شارع صغري يف قليب.
***
كتبنا أمساءنا على التراب.
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اآلن أستطيع أن أضع الورقة،
أضعها جبوار الكفن،
وأتنفس.
***
قلت كل شيء عن حيايت،
أبدا عن الشبح الذي
ولكنين مل أحك ألحد ً
رأيته.
رأيته حتت السلم ،يف البيت الكبري ،يف الظالم
الذي خيتبئ من النهار،
وأدركت اآلن ،اآلن فقط أدركت كم كان خائ ًفا
من الطفل اخلائف.
***
حتت طفوليت ،خبأت آالم املستقبل.
حتت ابتساميت زرعت خيبات اإلميان.
وكنت أنتقل من زمن إىل زمن كأنين شعاع هارب
من املوت.
اصطدمت اآلن باجلدار ،حيث تنمو العقارب
غدا كومة أنقاض.
فيما سيصبح ً
***
سرقت محار اجلريان.
فرحنا م ًعا ،أنا واحلمار.

▪
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قصدنا أن نتدرب على الكتابة،
أبدا أن جنرح التراب.
ومل نقصد ً
كربنا ،فجأة ،عندما داستنا األقدام.
***
أحبين أيب ،وأحبتين أمي.
دللين أيب ،ودللتين أمي.
ضربين أيب وضربتين أمي.
ما املحبة إذن؟ ما القسوة؟

وأين أخبئ هذا احلنان الذي يقتلين؟
***
انتقلت بني األماكن ،وقفزت بني األزمنة.
مل تؤملين اإلقامة ،ومل يدهشين الرحيل.
على كل باب تركت دمعة وقطعة من األمل،
وعلى اجلدران ،تركت رائحيت للغرباء.
كانت أيامي صغرية وحافية،
ويف كفيها عالمات ،ظننتها الطريق.

▪
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يف ليلة ختلو من اهلواء
زحف الغبار حنو البيوت
كان املسرح مهيأ جلرمية غامضة،
هذا ما أردت أن أقوله
أنا الذي مل يقل ما يرى أو يريد،
رأيت البنات يدخلن
يف بيوت مشبوهة
وخيرجن بزينة أفسدها املطر األسود،
رأيت الرجال ميوتون قهرا
وعلى املقاهي تصنع املأساة
فلم أصرخ،
رأيت القاتل بصحبة عاهرة
فاكتفيت بالفرجة،
عرفت أطفاال يسقطون يف حقول الكتان
دون أن متتد إليهم يد
غري يد الفقر الغليظة،
كانت احلياة قربا مفتوحا
وكان املسرح مهيأ جلرمية غامضة
وأنا الشاهد والشهيد
رأيت القتيل يعانق قاتله
أمام كامريات الشوارع اجلانبية

فأدرت ظهري،
رأيت القتيل يربت على كتفي قاتله
(يف الواقع كان يربت على روحه الذبيحة)
فانصرفت،
رأيت ما ال أريد:
أطلق القاتل رصاصته
يف الصدر
وبينما كان القتيل يسقط
كان القاتل يهذي:
قتلتين يا ذئب
نظرة االحتقار يف عينيك داست على الزناد
قبل أن متتد إليه يدي،
كان يهذي
عن أمه اليت جتلس على عتبة البيت الريفي،
يف انتظار العيال الضائعني يف البالد الباردة،
عن ولد أصغر يتاجر يف املوت ،وال يربح أبدا،
عن خوف خيتبئ وراء باب غرفة يف مزنل
كريه ،وشوارع تتربص باملارة ،عن مهدئات
خارج اجلدول ،و"وكالة البلح" اليت متنحك
أجسادا لنساء مل يكن هنا ،عن بنات يذهنب
إىل البارات بعد منتصف الليل ،ويعدن مبزيد
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من االضطراب.
يهذي ويضحك
يسأل القتيل :ملاذا ال تضحك؟
يبدو أنك لست سعيدا!
صوبت رصاصيت يف العمق
هل
ُ
املكان الرديء
سكنت ذلك
هل
ْ
َ
باقة الورد األخرية
الذي
املكان
ذبلت فيها ُ
ْ
َ
سقطت يف صحراء القلب،
حني
َ
يصرخ القاتل:
أنا املهووس بالعمق
كما علمتين أيها القتيل..
دعوتين للبحث عنه
ملاذا تغضب اآلن حني أجده؟
جرب أن تبكي
وتذكر:

هنا مطعم أمساك وادي النيل ،وسوق
التوفيقية ،وبائع اخلبز السخيف ،واملوظف
الغيب يف املجلس األعلى للثقافة ،ومركز
اهلناجر ،واجلمعية العمومية للنادي األهلي،
والعرض اخلاص لفيلم "ورد مسموم"
وحكايات "أمحد فوزي" اليت تشبه "ألف ليلة
وليلة" وهناك "مكاوي سعيد" جيلس على
باب "زهرة البستان" ويهش النميمة اليت
تركها األصحاب على املقاعد ،أيها القتيل:
هل تعرف؟ مكاوي سعيد مات ،دون أن مينحك
تعويذة النجاة ،لذلك جاءت الرصاصة يف
العمق.
يا مسكني!
حىت قصيدة حسن طلب "فالحة الدلتا" مل
تكتب لك اإلفالت من املصري ،الذي تالقيه
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اآلن ،وأنت تتدحرج جثة على سالمل املقهى،
رديء التهوية ،املقهى الذي كنت تكرهه ،هل
تذكر حفاري القبور الذين كتبوا تارخيك ،مث
مضوا تاركني معاطف األسى يف روايات عبد
احلكيم قاسم ،من "حماولة للخروج" إىل "قدر
الغرف املقبضة" تركوها لك وحدك.
أنت من صنع املأساة يا سيدي
هل تذكر:
نيتشة :اكتبوا بدمكم ،كازنتزاكيس :تقرير
إىل جريكو ،جان جينيه :اجلرح السري
ويوميات لص ،إميل سيوران :املياه كلها بلون
الغرق ،نيكانور بارا :يف اإلخالص يكمن
اخلطر ،أو الفوشيا راقصة باليه ،وهنا
"أماديوس" و"باريس منتصف الليل" وحلظات
االنتظار يف ممر اجلريون ،و"إديث بياف":
جوهرة اليتم املغروسة يف وحل العامل،
داليدا :املنتحرة يف سينما "زاوية" بوسط
القاهرة ،موسيقى اجلاز يف عدد "إفريقيا
الشابة" من "األهرام العريب" غرفة اخلسارات
البيضاء يف ركن صغري باألهرام ،وهنا كان
"حارس الفنار العجوز" ميشي ،ويكره الكالب،
فعاقبه الرب بكلبة جائعة ،تركته يزنف يف
الطريق ،لتلعق اجلراء من رئتيه.
يصرخ القاتل:
جرب أن تبكي يا صديقي
ستكون أفضل
ِن َو ْض ِع اجلثة الذي تبدو عليه
مْ
أو قل:
(يا من تذهب سوف تعود
يا من تنام سوف تنهض
يا من متضي سوف تبعث
فاملجد لك)
هكذا تكتب كالما بال معىن
النساء
وتفرح حني تكتب
ُ
قصائد عن "حارس الفنار"
َ
حتدث
عن اخلسارات اليت
ُ
يف غرفة بعيدة عن أيدي الرب،
ماذا يضريك لو تغين؟
أنت ال جتيد الغناء ..نعم

مهما
ليس ًّ
جرب أن تغين:
(يا حي فوق كل حي وبعد كل حياه
تصبر جريح الروح على بلواه)
قادر َّ
أنت ميت منذ سنوات
ما اجلديد إذن
ستقول:
ْ
(سرق َتين يا لص
مث أطلقت الرصاصة
بتلك الطريقة التافهة،
مل يكن ذلك ما أحبث عنه
أردت ميتة أسطورية،
ُ
بعيدا عن األصدقاء اخلونة
والنساء الكذبة
والشوارع اليت ختتنق بالبكاء)
يا أيها القتيل
غدا تأيت الطيور السوداء
دمك
لتنال حصتها من َ
فاكتب
عن املسرح املهيأ جلرمية غامضة
عن أبطال يصعدون من حقول الكتان
إىل اخلشبة
جمللني بالعار
أمل تكتب:
(منذ يومني مل أمن
مل أمن منذ يومني
كنت أتابع احلرب املشتعلة يف ثيايب
وحوارا بني نافذة وعصفور يتيم
هارب خبوفه من قصف عشوائي،
ويف الساحة
كان إنسان ميوت
ألن احلرب مشتعلة يف ثيابه)
مت يا رجل
ْ
مت من قبل
كما َّ
لتكتب بالدم
َ
آخر سطر يف تلك القصيدة
عن قاتل
يشرب القهوة
يف مقهى رديء التهوية!
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ويف الليل سأرى الصيب الذي يزعج كل من يف املبىن،
سيطلب مين
شطرية جبنة ومرتديال ،أقول:
Ok
حممصا".
وأمشي حنو املطبخ" ،لكنين أريد التوست
ً
أرسله ألبيه وأوصيه :قل ألبيك أن يربط العجل
جيدا،
ً
أحيي جار ًة يل من منغوليا
ومث أعود إىل املمر،
َّ
تقلي البيض وتغين ،وأفكر يف العلّة املحتملة يف
ظل
خصور نساء منغوليا ،ألتفت ميي ًنا وأحيي ّ
حصاهنا على األرض ،أمشي وال أنظر لألسفل كي
ال أرى خيط دم خيرج من حتت كل باب ،ومث من
الباب الالمرئي يف الظالم ،من الباب الذي أتركه
مفتوحا لآلخرين ،من امسي ،أتسلل إىل نفسي
ً
ألقتل ما مل ميت مين،
أجهل كم أخطأت وكم أخاف لكنين أعرف كم ندمت
وكم أخون،
أجهل كم أنا مجيل وشرير وأدرك كم أنا طيب

وقبيح،
أجهل مىت خرجت من حلب لكين أعرف أن أعود
مىت أشاء،
وأعرف الطريق الذي أوله هدهد على شجرة
فستق وآخره موشح يف حنجرة مؤذن أعمى خيطو
حنو جامع زكريا ،وأظن أنين كلما نزلت إىل شارع
بارون سأرى شاطئًا يف فم سينما أوبرا قبل أن أملح
أجاثا كريسيت على شرفة الغرفة  ٢١٣يف الفندق
القدمي،
ستقول :أصعد،
فأقول :أخشى أن أحبك،
ِ
سأناديك
ولكي ال يغار السيد مالون حني يفاجئنا
أمي،
قليل وغري متزوجة
وسأمازحها :أمي لو كنت أصغر ً
بأيب ملا فكرت بإمرأة أخرى،
لكن أمل تكن يف القرب يا بين وكنت تناديين يف
حيا ومل أكن قد مت بعد،
الليل :دفنوين ًّ
ريا حىت تنتهي احلرب ،أنا اآلخر،
ستخطئني أمي كث ً
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ابنك الذي لن ينجو من يدك ولن تشفيه سوى
يده ،وستبتسم اإلنكليزية وترى أنين سأبقى شاح ًبا
ما دمت ممتلئًا بأسرار خضراء ،أحدثها وهي تعد
الشاي عن األشباح تتلصص على رجلني وامرأتني
عراة يقبلون بعضهم يف قاعة من املرايا ،حتدثين
وأنا أسهو عن جرمية يف قطار الشرق ،مث تضيف:
مصاب مبرض احلميمية ،وينبغي أن تأكل
أنت
ٌ
جيدا ،ينبغي أن متارس اجلنس مرة
جيدا وتتحمم ً
ً
يف اليوم وثالث مرات يف يوم األحد ،وأنه ينبغي أن
أقلل من البرية والبهارات ،من املخلل وأغاين احلب،
وأن أرسل ما أنوي إرساله لآلخرين لنفسي،
قليل،
وأال أدنو من اآلخرين إال ألبتعد عين ً
وأال أصدق من احلكايات إال خواتيمها ،أن أكذب يف
كل شيء،
وأترك الصيب يطلب من كل عاب ٍر أن يعد له شطرية
جبنة ومرتديال ،وأترك الذين خيذلونه يكذبون
عجل تُرك يف الربية،
عليه عن
ٍ
وأن أرشي نفسي باألمل،

وأعود إىل املمر الذي أعرفه ،ألمشي حىت أرى
الباب الذي ال ينغلق على أحد سواي ،وال ينفتح
ألحد سواي ،حىت أرى الباب األخضر يف الظالم،
حىت أرى امسي،
مث أترك الغنائيني يتأرجحون على غصن الفقد من
شجرة احلياة،
وأعلل:
رجال منغوليا حيمحمون ولكنهم ال يعقدون أذرعهم
حول خصور نسائهم بقوة،
وأكمل إىل ممر بين معتم،
صبيا يزعج كل من يف
أمشي وأصغر حىت أعود ًّ
املبىن ،وحني سيخدعين القادم بالعجل ،سأقول:
ال شجرة لدينا وال وتد يف األرض لنربط العجل،
ومث ال عجل وأيب ميت منذ أول احلرب،
فإما أن تعد يل شطرييت،
أو دعين ألعب وأمضي يف املمر،
امسك الذي نكرته مرة ،ولن تراه إىل
أمضي حنو
َ
األبد.
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ِ
الورقة البيضاء
عليك من
أغا ُر
َ
عنك
وهي
رب كتابيت َ
ُ
تشرب ِح َ
من ذاكريت اليت ال تسم ُع سوى صوتك
ينادي بامسي،
متسه ش َف ُتك
من امسي حني ُّ
من صوتك الذي يل ُق ُط منه الط ْير
من ُح ِّبي لرائحتِك اليت يفوح هبا جسدي
للح ْمل منك
من اشتياقي َ
من جوعي لك الذي ال ينتهي أبدا
احتراق خجلي منك حتت رجاءاتك
من
ِ
ٍ
نقطة يف دفقات ح ْيضي الدافئة
من آخ ِر
ني قدمي
ألنك
تنتظرها حبن ٍ
ُ
من احتراقي بلهيب خصامك
ِ
صعقة كهرباء
من نومي الطويل بعد كل
ستان عشقِك الكبري
يف بيما َر ِ
محامات ِ
أمك
أغا ُر
َ
بيت ِّ
عليك من َ
من كلبات السكك الضالة
من ِ
إناث أفيالك األفريقية
ِ
ِ
بأحراشك
الرابضة
من لبؤ ِة الزنو ِة
ِ
البنات الالئي خل َق ُهن اهلل
من كُل

والالئي مل خيلُ ْقهن
من ا ِ
ْب ألبا ِبهن
احلر َف َ
خلل ٍ
هلل الذي وه َبك ْ
َّمك الفلسفة
ل
ع
الذي
الشيطان
ِ
من
َ
لتحفيزِهن على املغامر ِة معك.
السرمدي لك
عليك من ُحيب
أغار
َ
ِّ
من خامتي يف إصبعك
ِ
جسدك
يفصل جسدي عن
من الفرا ِغ الذي
ُ
من حبثي عن ِ
يدك يف ظالم ليلي احلالك
لون بشرتِك
الصباح على ِ
قميص
من
ِ
ِ
السك ِر يف شا ِيك
من َّ
من إصغائك لقصائدي األشع ِر منها
ترقص
حتت يديك وأنت
من حزامي
ِ
العميق َ
ُ
معي
أبدا يف حايل
من شقاوتك اليت ال تتركين ً
من دموعي من وصالِك،
ِلح دموعي يف فمِك
من م ِ
ِ
كوارث طفوليت يف حبك
من
األحصف مين
من حماججاتِي معك ألنك
ُ
ِ
الصمت بنفس قدرتك على
من قدرتك على
الكالم
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رب من القصيدة
من مجالِك األك ِ
واألبل ِغ من الصمت
تشم رائحة اخلبز
من غ ْير ِة
ِ
السنابل حني ُ
تضمين بقوة
وأنت ُّ
ِ
وال دقيق
من
شهقة ِج ِ
قمرك
حني يطلُ ُع ُ
أكثر
الن ِ
من ُشغ ِ
ْل َّ
أكثر َ
حل َ
ياقرص العسل.
متر ببيوتِه
َ
ملَّا ُّ
أغار عليك من تفاصيل د َّ
ِقتِك املفرطة
من ساعات سهرِك الطويل
من ك ُتبك ..من أوراقك

ِ
اجلميلة يف ُح ِّبي
من غطرستِك
من سخائك
رجل يف
من أمومتِك يل اليت جتعلُك
أمجل ٍ
َ
العامل
ِ
الرقة
من رعايتِك صباحايت بكل هذه
املسؤولة
من ِ
حش
تعهدك مساءايت بكل ذلك الت َو ِ
الرهيب
فوضى أيامي املؤكدة
من حضورك الفذ بني َ
ِني
م ِّ
أكتب لك عما أغا ُر منه عليك.
وأنا ُ
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-١حمتشد النفس بالرفات
أمحل جسدي املتعب
حنو دروب املقربة
وحيدا أسري وسط الظلمة
أختطى احلفر الكثرية
واجلثث النابتة كالفطر
على امتداد الطريق
أحبث وسط ركام املوت
عن شاهدة قرب
تليق بكل هذه احلياة
اليت مرت دون أن تستأذن
تركت وراءها فراغا
يليق حبدائق الغياب
وشجرة تتشابك أغصاهنا
بالكثري من األسئلة..

-٢وكلما تقدمت يف الظالم
رأيت السواد يأكل التراب
رأيت التراب يأكل العظام
رأيت العظام أجسادا
مرت من هنا عجبا
نسجت حكايات بعدد الرمل
تسكعت شعوبا وتشعبت مسالك
يف القبائل واملدن واملمالك
أشعلت احلب واملكاره واملهالك
جعلت الكون مقربة كبرية..
وحني انتهت إىل مآرهبا
تركت املوت وحيدا يتمطى
يتأمل خراب النار واملعارك
واستلقت حتت جذع شجرة
حتاول أن تفك ألغاز الكون
أن تفصل كل فرع عن فرع
وكل سؤال بسؤال متشابك..

وفوق رؤوس املوتى طيور من عدم
متطرهم بوابل من نار ومحم
وريش من جرائم مل يغفرها الزمن
تراهم يزنحون كما هنر هادر
حنو معاريج السبل واملعابر
حيث تعلو التلة شجرة وحيدة
تبدو كما هرم من أغصان وورق
كل من اقترب منها هبا احترق
ميدون أشالءهم حنو األغصان
يتسلقون جثثهم إليها والعظام
يزامحون اجلذع حنو تلك الثمرة
املائلة بفرع الشجرة حنو األسفل..
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-٣مث سعيت أطفو فوق أهداب الطريق
أرى القبور جيشا من العائدين
دون تاريخ أو مالمح أو ذكرى
جحافل أجساد مرصوصة باحلنني
ضاقت عليها أرض اهلل مبا رحبت
اندثرت معاملها مبا ألقت ومبا محلت
تسري حنو قبس من نور أعلى اجلبل
كلما امتد منها طرف احترق وتلف
طغى الدخان يف السماء بريح اجليف
وسرت رائحة املوت يف أرض املالئكة
حيث احلدائق من زقوم وعقارب
والعشب سفافيد تكوي عيون املغارب
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يفترض أن أكتب قصيدة جديدة هذا املساء،
ِ
الكاهنة.
أن أصحب ،منتش ًيا ،ظلي إىل
ِ
بالصمت
منذ سنوات أرى أحال ًما مليئة
ُ
ِ
تتزنل
أختيل مالئكة
كنت
وبالصور
ُ
ُ
الغريبةُ .
أخاف.
وكنت
ُ
ُ
***
أقول.
احليا ُة ال تزال
ً
كنت ُ
طفلة يف قليبُ ،
اآلن؟
فما
ُ
احلاجة إىل املالئكة َ
ما احلاجة إىل فكرة ِ
حلما.
املوت كي تؤثث ً
حلما بريئا بامرأة يغشى احلب تنورهتا،
ً
كانت تسقي وحديت؟
***
سأصري شجرة ،يف حياة أخرى.
سأكون أكثر قدرة على الوقوف يف وجه
الزوال.
أحتول.
سيكون يل متس ٌع من العمر كي
َ
احلطاب،
بالرغم من قسوة
ِ
بعض من روح شفيفة،
ستكون مثة بذر ٌةٌ .
ري فاكهة يف فم املختارةِ ،يف حياة أخرى.
سأص ُ
***
ِ
الكاهنة.
سأمحل أحالميُ ،جملة ،إىل
ُ
أرى أنين أتبدد،
الطريق ال تنتهي،
وأن
َ
خطاي،
وأن أحذية سحرية تقود
َ

وأنين يف كل مرة ،أختفي
فقط
كي أعو ْد.
***
األسالف.
أنا
ُ
أشباحهم.
ظلّي
ُ
***
أحيا ًنا ،ال تكتمل الصور ُة،
أفضل،
يت من أجل وضع
َ
أجثو على ركب ّ
مالئم،
وأضبط اإلطار بشكل
ٍ
ِ
األمكنة
األمكنة ،اليت أكون فيها ،كل
لكن
َ
تضج.
ُّ
ليس من حكمة يف األم ِر
ٍ
غرابة،
أو من
هناك،
كل ما
َ
ٍ
أخر.
يلتقط
طائر
ُ
حبات يف ٍ
ٌ
زمن َ
***
إالها،
الشمس كانت ً
رب.
ذلك،
رأيت َ
ُ
ُ
ونقلت اخل َ
بدائيا،
األمر
يبدو
ًّ
ُ
وخرافيا بقدر معنيٍ،
ًّ
إالها،
كانت ً
اآلن
ذلك ال يعين شيئًا حمد ًدا.
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وجعك تلقيمة ناى
على رعشة جرح
كمنجة،
نساى
وبوح َّ
لو كنت شايفىن..
خد إيد الروح
واديىن جناح
إحساس صوىف
أنوار كهاريب..
صدقى السارى
أبدأ من خوىف،
وأوجاعى
من أخضر..
صوتى النعناعي
الشجار البوح
ملداين لسه بتتهجى..
هلجة عاشق
ح استىن برقة زقزقىت
وشقاوة قلىب املتمادى
ف ترحال مواويل
أنا روحى إن طلعت..
دلوقىت
تفرق ع الغايبني
ح َّ
أشواق..
جوابات وحنني
وأدخل ف سباق..

ضارى الوحشة
مع روح البحر
يصطادىن اليود..
أصطاد موجة
وأنفد من أملى بأعجوبة
وأغافل ضعفي..
واستقوى
أَ ْرقِى املسافات..
مليون رقوة
وأخلق ف البعد املواعيد
حواليا ما فيش..
وال شيء ناقص
والكون ف براحى..
بيتراقص
رقصة خممور
عصفور هربان للحرية
والدنيا إن كانت..
مش هية
فيه هناك تصريف
املاضى ما هوش فاضى
يناوش
والليل ع األرض..
ما هوش عايش
حىت املستقبل..
صار آىن
واآلىن عيونه بتف َتّح..

على ضى جديد
الدنيا مش فاضية
تعيشه
وأنا عايشه معاكى..
بتفاصيله
كان نفسى رجلى..
متشى له
من قبل ما جرحى
يعلمىن..
هتتهة القول
من قبل الشعر
ما يتجسد..
تفعيلة روحى املقتولة
من قبل الصدمة..
ِره ْبنِى..
ما ت ْ
وامشى ف السكة املجهولة
املوت فرصة..
بيكحل عني املسافات
وخيللى لروحى..
كتري جناحات
تقدر ترميىن على جنة
فيها تلقيمة..
من شجن الناى
مع رعشة ..من جرح كمنجة،
مع بوح..
نساى
َّ
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-1
صباح اخلري
كل عام وأنت خبري .منذ سنوات مل يعد مثة ما
ُذكَر سوى
أندم عليه .أعيش هكذا بال أخطاء ت ْ
كتابة الشعر ،يبدو أنك ال حتب الشعر ،وأنا ال
أهتم لذلك.
-2
مساء اخلري
كيف األحوال عندك ،هل تصلك األتربة
الصفراء اليت تلوث مالبسي على حبال
الغسيل ،أم أنك ترسلها يل فقط؟
جتتاحين رغبة قوية يف االعتراف ،أحاول
التمسك هبا للتخفف من الثقل الذي يطبق
علي .الطبيب خيربين أن الشعور بالثقل
َّ
وصعوبة التنفس طبيعي يف الشهر السابع ،مل
يصدقين حني أخربته أنين مل أمر هبذا األمل
من قبل.
صديقيت تقرأ بضع صفحات من رواية هلا قيد

الكتابة ،أهاتفها وأهني املكاملة بسرعة حىت
أكتب إليك.
لك أنت
تصد ُق أنين
ُ
اخترت أن أحكي َ
رمبا ِّ
بالرغم من وجود خيارات أخرى بني األقواس،
طريق
تعترض
لكن أقماع املرور الربتقالية
َ
ُ
َّ
كحراس
رسائلي ،ومالئكتك يقفون أمام كلمايت ّ
حدو ٍد يطلقون الرصاصات القاتلة على عائلة
من الالجئني.
جيدا .أقول أشياء
مالئكتك ال يعرفونين ً
كثري ًة ال أعنيها ،حىت يف رسائلي إليك،
وميش ُط َش ْع َر
أكتب فقط ما يناسب املجاز ِّ
ِ
االستعارات.
هاي..
أنا سارة ..ساذجة وبلهاء ،وبالرغم من ذلك
أفهم الدعابات ،امسحوا لرسائلي باملرور دون
طويل حىت ال تتكدس املسافة بني
أن تنتظر
ً
السماء واألرض.

قطنية ال تطلب مين التوقف عن البكاء
علي.
والذهاب للصالة وتذكُّر نعمك ّ
أذكر كل شيء لكين ال أستطيع التوقف؛
البكاء ينمو داخلي كشجرة لبالب متسلقة
تنضح أوراقها بالدموع.
الطفلة ذات الشعر املموج اليت كانت ختشى
شطائرها حىت ال
الولد الشرير فتعطيه
َ
يتركها على باب احلضانة ليأكلها األسد ،تكتب
اآلن مقاالت تبث فيها نصائح لألمهات حلماية
أطفاهلن من األشرار ،مقاالت رمبا تسجل
أبدا
معدالت األعلى قراء ًة ،لكنها ال تصل ً
للقراء املقصودين ،متا ًما كما ال تصلك رسائلي.
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-3
صباح اخلري
هل تراين من تلك الفرجة الضيقة بني
العمارات القبيحة املرتفعة؟ ملاذا حتجب عين
مساءك؟ القط األعرج الصغري مل يستطع أن
يتفادى السيارة املسرعة فحظي مبيتة سريعة
دون أمل ،لكنين بكيت.
أمد رقبيت ألراك ،لكين ال أجد أمامي سوى
مطبخ اجلريان الذي يصل إليه نظري عرب
حجرة معيشتهم املمتلئة بضوضاء التلفزيون
الصباحية.
هال نثرت مساءك حويل مثل ُدمى قطنية
كبرية على شكل أمي وزوجي وبنايتُ ،دمى
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 -1عن احلب

عن
األسباب الكافية للبقاء
عن شعاع الفجر الذي يضيء
مالحمك فوق وساديت
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عين
ممتدا
حني أكون شعاعًا ًّ
بني احللم وغفوتك
حني أكون رسالة منسية يف
ٍ
عالق
جيب
معطف ٍ
يف مسمار الطفولة
حني أكون ساعة معطلة..
وحتبين رغم كل شيء
عنك
عن يدك اليت تسند خدي
طوال الليل
عن ذراعك اليت تسند ظهري
فوق مرتفعات الدهشة
عن األسد النائم يف عينك اليسرى
والسهول املطمئنة
يف عينك اليمىن
عن املطر

حني يهب نفسه لعشوائية األضواء
فوق إمسنت الشوارع
عن احلقيقة
حني هتب نفسها لقبلة واحدة
عن الدمع
عن الغزالة املسجونة يف
عيين اليمىن
عن رحلتها األزلية
باجتاه عينيك
عن البقاء
عن ارتباط الكتاب بالشجرة
عن توقه املربر هلا
عن جهله للحقيقة
عن رحلة املوج األبدية
عن العودة احلتمية
عن احلب
أصابعي و جبني حبييب
لست ممن يئنون ويتأففون ويصرخون
مهما بلغ هبم األمل
قصيديت هي الصرخة املكتومة

اليت أطلقها ..أحيا ًنا

وجبني حبييب

أنا أصرخ بأصابعي يا حبييب
أيضا أفقأ عيون اخلوف
وهبا ً
أصابعي املرجتفة اليت متسح
العرق البارد من فوق جبينك
يف الظالم
...
أقترب منك بطمأنينة قطة
تركض إىل الطفل الوحيد
يف غرفة مليئة بالبالغني

 -3عارية ..إال من احلب
حلمت أن حلمي حتقق
وأين يف احلانة
أمسك الرجال من أكتافهم
أرجهم
ّ
وأصرخ يف وجوههم أنك حبييب

كانت قد خذلتين اللغة مرا ًرا
فتعلمت الركض
الركض هر ًبا من تلك اللعنة
لعنة أن نشرح أنفسنا من جديد
بلسان واحد وأجبدية ضيقة
ألشخاص كل ما هبم ضئيل
إال غرورهم.

أيتها القطط الشاردة
مل يعد هناك من أطفال بني البالغني
أنا فقط جنوت من جمزرة األنا
ووجدت طفلي
وأوجدين
أيتها األجبدية الضيقة
مل يعد يلزمين الشرح
بإمكانك اآلن أن تصبحي صرخة فقط..
أيها احلب الذي تك ّون داخل رمحي
سأهبك كل عمري
من دون مقابل
ولكين أوصيك فقط
بأصابعي

حلمت أين غادرت سياريت يف العاصفة
ومن غري أن أغلق الباب
سرت حتت املطر وأنا أصرخ بامسك
وأطلق ضحكات هستريية
حلمت أن األشياء الصغرية اليت تشغلين
اختفت
أين قشرت برتقالة ومل تزعجين بعدها
رائحة الربتقال فوق أصابعي
عدت وقضمت برتقالة بقشرها
مررهتا فوق عنقي
مرغتها فوق صدري
وأنين كنت سعيدة
حلمت أنين حتولت إىل شجرة برتقال
حلمها أن تعيش حتت نافذتك
وأنك رأيت الشجرة وحبثت عن عيين بني
أوراقها
وأن وجعك نضج هناك
رأيتك حتزم أمتعتك
وتقطف مثرتني من الشجرة
قائل :سأذهب إىل حبيبيت
وتودعها ً
حلمت أن الشجرة بكت كل مثارها
ووقفت هناك عارية
إال من احلب!
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أمسعهم يتحدثون عن احلرية
وكأهنم خربوها
ينشدون الشعر وكأهنم يصدقونه
وينامون بعيون مفتوحة

حلمت أين ومشت امسك فوق اجلانب األيسر
من ثديي األيسر
ناحية القلب
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 -1غربة
كأن با َبك اِغتراب
ّ
مطرقة
والذاكرة
ْ
واأل ْر ِصفة عذاب
ِ
تستظ ّل بف ْيئِك
دن
هائما ال ُم َ
ً
الر ِحيل
اقترفت
ُمنذ
َ
ّ
وأدمنت الغياب
َ
 -2تَأ ّمل يف ماهية املكان
املد ُن
ْبسنِي ُ
تل ُ
واألصبا ِغ
األلوان
ِ
ِيئة من
األمك َن ُة بر ٌ
ْ
الل ِ
فتات اليت ُت ْل َقى على ِج ْسمِها
من ّ
ك ِ
َعاهر ٍة َوقِحة
َة
ُد ُن َبرِيئ ٌ
امل ُ
ِ
األخبارِ..
قال عنها يف
ِما ُي ُ
نشرات ْ
مّ
يف دفا ِت ِر املُخ ِبرِين..
العجا ِئ ِز
فِي َحكايا َ
أَ ْمس
أ ْب َص ْر ُت ِ
ٍ
ِيدة
مدي َن ًة تتس ّك ُع يف
مساء بع َ
قطر ٍة ما
أَ ْب َص ْر ُت أهنا ًرا تتخ ّب ُط يف ْ
واحات ِ
ِ
ْرق يف سعفِها
خن ٍ
يل َتغ ُ

▪

ِياء يا اهلل
َن ْح ُن أ ْبر ُ
َح َت أظا ِفرِنا ال َكراهية
غرسوا ت ْ
ُه ْم ُ
َح َت ال ُقمط
َز ُ
رعوا ت ْ
الك الشائِكة
اخلُطب واأللغا َم
واألس َ
ْ
َم َن ْد ِر
َفل ْ
موعنا األوىل
ْ
أكانت ُد ُ
ش ْهقة ال ُوجودِ؟
للدماء
موعا ُم ِسيل ً
َة ِّ
أَ ْم كانت ُد ً
 -3متثال السياب
طفلة هت ِ
ْدو وتروح
اللغة
ٌ
ْذي بقوارِب صيد تغ ُ
واق
حملة
ْ
باألش ِ
ُم ّ
ِ
ِ
ِ
ِك
ت
صم
يد
عناق
من
ي
ب
واه
ْ َ
َيا ِ
ية
فض ً
مرك َب ًة ِّ
ْ
ِل ِ
روحي َن ْج َم ًة
أخ َتز ُ
ُد َّلنِي َك ْي َف ْ
جد ُف َب ْي َن ال ّن ْه َر ْي ِن
َك ْي َف أُ ِّ
آه ٍة َث ْكلَى
ِب َ
َو ُنوت ٍ
خب ِل َت ْخترِق اآلفاق
َة ل ْ
الص ُ
َم ُي ْم ِهلْها ّ
شط العرب
ّ -4
"شط العرب"
يف ّ

أستج ِدي احلياة
َوق ْف ُت
ْ
احلظ
سيء
ّ
ك ُ
ُنت ّ
البحار ّ
نسيت الشرا َع
ُ
ْت ِ
أمتطي َعواصفِي
ِ
وجئ ُ
م ْن ِ
تظ ًرا قارب ال ّنجاة
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 -5هنر "بويب"*
آه جيكور
ما لِنهرِك س َكت عن اخلرِير
ني ف ِ
ِيك
أما َزال ّ
الط ُ
صخ ِب ِه الص ّيا َد
َي ْصن ُع من َ
والطريدة
ّ
جيوع
لِي ْبتلِعهما م ًعا ِحني ُ
أَ ْين ِ
فتاك؟
ّيل
يا ابنة األهنا ِر والل ِ
العنِيد؟
َو ِ
العرب
شط
اق ًفا ِح ْذ َو ِّ
ِ
ير ُمق ِ
كذب القصائِد
ْ
وجوه
واألغنيات فِي ُ
العا ِبرِين
أخوذًا ِب ِ
أالعيب األضواء
َم ُ
والظالل
جس ِده ال ّن ِحيل
َعلى َ
آه ِجيكور
ومحلِي
َحا ِمل َ
َة ح ْلمِي ْ
آه ٍة مب ُتورة
ُمتوك ً
ّئة َعلى َ
األط ِ
راف
ْ
ص أفْرا ٌح
ُص ُ
و َر ِبي ٍع ِبه الغ َ
ري قُصور
والد ِ
ّ
ياج ُ
َعل ْ
الوق َت ُي ْن ِصفنا إذا ما
ل ّ
اْ
ِ
ِ
حاب
س
ن
لال
ة
ط
خ
ت
ترح
ِق ْ ُ َّ ً ْ
ِ
َة ال
ترع ُت غ ْي َمة ُمثْقل ً
وا ْ
ِخ ْ
الر ِحيل.
َت ْنوِي ّ
ــــــــــ
* هنر بويب مبدينة جيكور
موطن الشاعر العريب بدر
هنر تغ ّنى
شاكر السياب وهو ٌ
به الشاعر وكان له تأثري
يف شعره.
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ِسي ْد إما ْم
ل ِّ
لِوجه احلضار ِة حني ُي ِط ُّل
وراء الغما ْم
ٍ
كشمس ِّ
تغني َ
عطرا
الكون
ِ
على
ترش
لكف
ُّ
ٍّ
ً
ُب
من احل ِّ
زمن اإلنقسا ْم
يف ِ
ل ِ
ِوجه "دمنهو َر"
كل البال ِد
حني
يصافح َّ
ُ
ٍ
هديل احلَما ْم!
كأغنية مِن
ِ
***
ٍ
صيف
ذات
سيدي َ
رأي ُت َك يا ِّ
تشك ُل مِن ِط ِ
ينة الف ْق ِد
ِّ
صومعة لِلذين أتوا مِن بال ٍد
ً
َسباهاالظال ْم!
ِ
احلروف
هليب
َف َأ ْد َف ْأ َت ُه ْم مِن ِ
وأط َعم َت ُه ْم مِن
ِ
حروف الكال ْم!
وات البال ِد
رأي ُت َك تُحيي َم َ
وجه السال ْم!
ُب َ
ُ
وترسم ِباحل ِّ
***
طفل-
ُنت ً
رأي ُت َك -إ ْذ ك ُ

مبقهى املسريي
كل الكِبا ِر
جتالس َّ
ُ
جتوب حبا َر الكال ِم
ُ
ِ
النيا ْم
ب
ر
س
الوحي
ب
وتوقظ
ُ
ِ
ِ ْ َ ِّ
ني الوصايا
وتكتب لِلقادم َ
ُ
كالطفل بني احلَنايا
لمك
ِ
وح َ
ُ
الدرب
مشوعا على
ِ
ً
اس َت َب َّد هبم
الذين
هتدي
ْ
االهنزا ْم!
فكنت أُ َر ِّد ُد ما بني نفسي:
ُ
إما ٌم ..إما ْم!
***
سيدي
فيا ِّ
ُم
نكن مثلما َ
ُر َّبما مل ْ
كنت حتل ُ
ِجاف
ني الع ُ
ُر َّبما أَ ْح َب َط ْتنا السن ُ
السها ْم!
وأَ ْر َد ْت ُخطانا َ
إليك ِّ
جيل احليارى-
ولكننا
حنن َُّ
ُ
ريا
َ
نراك كب ً
ِي املقا ْم!
َعل َّ
أنت اإلما ْم
ألنك
َ
الزلت َ
َ
سيد إما ْم!!
َ
ألنك ما َ
زلت ْ

▪

متزقت أصابعي
حاولت مج َع نفسي
كلما
ْ
ُ
عيناي
متزقت
ْ
َ
كنت أنزف من كل مكان
ُ
تر شيئًا سوى ابتساميت ..أمر ساخر
مل
وأنت
َ
جدا حد الشفقة!
ًّ
بهجا وسط كل هذا
م
الدم
لون
يبدو
بينما
ُ ً
اخلراب!
هل أعجبك مويت املُكرر؟
دعين أصف لك األمر ..حلم حزين يأكلين كل
ليلة
حلم وحيد أال تبقيين قيد االنتظار أكثر
بقي من املحبة
تدفن ما َ
مِين ..يف قلبك.
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أحضر نفسي كل ليلة ملتابعة احللم ..
أفتح اجلرح باتساع خماويف وعمق الوحدة
الثري
أكرر متتمات البهجة اليت تصاحب استحضار
روحي القدمية ،مث أعبث بدقة يف مفاتيح
قليب الذي سبق وخدرته بصوتك
اللحن احلزين ينساب كأمطار رقيقة يف أرض
بور
تشرب وتشرب وتشرب دون شبع
جدا وغري قابل
ما حدث بيننا كان
ً
بسيطا ًّ
للعالج يف الوقت نفسه!
تناثرت كدمية
عندما هشمتين يف املرة األوىل
ُ
من زجاج

▪
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يقول :ما الليل؟!
فأقول :ال ميكنك تأويل الفراغ
أو االدعاء بأنه فسحة كونية خاصة
تستميل القمر والنجوم،
أو مسافة بني دفئني متعاقبني
تبدل فيها الروح أطيافها.
يقول :االنتماء!
فأقول :ال أستطيع ترمجة وجوه العابرين
يف مجلة واحدة محيمة
تربت على كتف اليتم
أو تستر عري املستوحش!
أقول؛ ال تنكأ جرح التمين ،وصل ما بني
صمتني ،تعشش ميامة ،وترقد على حلمها
حزنني ،وكلما الح هلا البوح ،تقرص خديها
الشاحبني ومتشط الدمع من مفرقها ،مث
ترتقي كف الرب وتوشوش سرها.

يقول الرب :ال حتزين ،ويفرك إصبعيه ويشري
إىل هناك ..فتهبط إىل حيث أشار وتكشف
ستر النشيد ،مث تقر ..ماالليل؟!
الليل غاللة تأوي العشاق املسكونني باملوسيقى،
حني تغشاهم شهوة النور ،كلما دنوا من
احلقيقة تتمايل أبداهنم حىت تنعتق الروح
من سجنها ،تفيض مثل جحيم مشتعل بلذة
الوصول ،تتسارع بشغف املنتمي إىل النور
فتدركها وهي يف متام هبائها نشوة الرضا وسط
عذوبة الدموع،
ودمك الذي صار مخرا ..يشع اآلهة ..فتدير
الرؤوس.

 -٢إجابات ناصعة

أنفخ الروح يف الكالم
وأفرد قليب
أمسح املر عن املنت
بظهر يدي
اهلل يسمع وينظر

وأنتم تسمعون.

على السؤال أن يأيت مندف ًعا كعاصفة!
اجلمع منشغل واملشهد فارغ.
كل األشياء اليت ننتظرها
تأيت متأخرة،
وخرساء بال موسيقا
أو ال تأيت.
اهلل يسمع وينظر،
أنا أجرب الصمت
أجرب السؤال والكالم مع اهلل،

هل السماء ماحلة كالبحر؟!
على اإلجابات أن تأيت ناصعة
كل األيادي املمتدة،
تصافح فقط.
مث تنفض ما فيها من دمع
تنفض الليل،
نباح العيون الصامتة
وتعود سريهتا األوىل.
أنا أجرب أن أشب على أطراف عمري
أمنع التاريخ من أن يعيد ذاته
فأصعد وأمد يدي
لتجد إجابة واحدة ناصعة
أمد يدي واهلل أيضا ميد يده!
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هل كان يف الدفتر مساحة صغرية
ليوم خمتلف؟!
األيام متشاهبات
حنن أضداد
منشي دون النظر إىل السماء
ودون االعتراف بوجوهنا األخرى.

أجرب أن أسقط يف غرام وردة
ورمبا ال أسقط..
رمبا أصعد بغرام وردة!
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مركز القصة ليس ذلك الوجه الدميم،
ففي كل القصص يوجد وجه دميم يندس بني
األحداث ،القصة قصة القبطان الذي كانت
وسامته حديث كل البحور واملحيطات ..ال ..ال..
القصة قصة النحات املطلوب منه حنت متثال
للملك بعدما مات ،فلم يعثر على أي صورة للملك،
وال رسم له حىت بأسلوب الكاريكاتري ،كما أن
البلد خال من الرسامني أو النحاتني متا ًما ،وأن
بعض ناس البلد يستوردون األعمال الفنية من
البلدان املجاورة ،إذا كان هذا البعض يتمتع
بشيء من التعلق بالفن ،إىل جانب السطوة ،وعلو
املكانة ،كانت األمور مقصودة ،وحىت ال يسارع
لسان ما بالقيل والقال عن بلد بال فنون ،يعين
بلد ميت بال جدال ،ال ..ال ..هذا قول يبدده
اهلواء ،فالبلد القدمي مل ميت ألنه بال فنون ،ظل
عائشا ،لينتج لنا هذا النص.
ً
لكن السؤال :من ممن عايش امللك ميكنه أن
يديل ببعض املالمح ،ليكون التمثال منحوتًا؟
عجيب وغريب ،ال يوجد أحد ميكن أن يصف
ال طول وال عرض ،فما البال بوصف القسمات
واملالمح؟! عجيب ،وغريب فعال!
ال ..ال ..القصة قصة هذا املبعوث الكبري
الزائر للبلد القدمي ،ألول مرة تقع عيناه على
وجه هبذه الدمامة ،فظل ينظر إليه ،وكلما زاغ

عنه امللك ،حبث عنه ،ليدقق النظر يف هذه
األعجوبة ،اليت مل يرها ،وهو الرحالة شرقًا
وغر ًبا ،أو كما قال" :دهست العامل بقدمي،
طرت وأحبرت ،وركبت األفيال واحلمري والالما،
واحلصان والبغل ،ويف بعضها ركبت ظهر اإلنسان،
فلم أر ما رأت عيناي اليوم!".
القصة ليست قصة هذا الذي دهس العامل
وحميطا ،فلم حيصل حكمة،
وحبرا
أرضا
ً
ً
ً
وال اتسع أفقه ،وال طار وال حلق ،فلتت منه
مجلته" :أي قبح هذا؟! هل يظل الوجه عال ًقا
بذاكريت؟!".
ال ..ال ..ال ..القصة قصة األحداث اليت
ولدها هذا القول" :هل أعجبك وجهي ،مع كل
هذا التحديق من جانبك؟ سأجعلك ال تنساه ما
حييت".
القصة إذن قصة السيف الذي الح يف اهلواء
مشف ًيا قطعة ال بأس هبا من حلم وجه
كربقِّ ،
هذا املبعوث األجنيب الكبري مع قول الفاعل" :أنا
خارج كل قبح ،أنا هو اجلمال ،القوة والسلطة
مجال يا غيب".
تزيد مجايل
ً
ال ..ال ..القصة قصة هذه األزمة
الدبلوماسية اليت حدثت بني بلدي من أظهر
مكنوناته عل ًنا ،وبني من اقتص لوجهه ،بقطعة
حلم من وجه شامت ،سعى بعدها كل املسئولني يف
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البلدين لكي تنطفئ نريان املعركة اليت اشتعلت،
وكانت احلرب على وشك أن تبدأ ،انتهى التوتر
وإن ظل يف النفوس بقايا من كره متبادل.
القصة رمبا هي ذلك اجلو الذي زحم فضاء
البالط ،وكان مركزه الوجه الدميم ،بينما كان
القبطان الوسيم ،والنحات يف علم الغيب مل
يدخال بعد يف بنيتها ،كان الوجه يصدم من تقع
عيناه عليه ،يهجره النوم يف ليلته ،مججمة
الوجه بدمامته ال تبارح ذاكرته ،عرف من دخل
التجربة أنه كي ينسى عليه أن خيلع عينيه،
وهذا صعب أن حيدث ،فتظل املعاناة ،لكن هناك
حل ،فالطبيعة اإلنسانية ال هتمد عن إجياد
احللول ،ما أروع العقلية املرنة ،خذ عندك:
الشخص الذي وقعت عيناه على هذه الدمامة،
رمبا يريد إلغاء ما دون على صفحة ذاكرته،
يف هذه احلال حيدث بالفعل عملية نفسية هي
القدرة على إبعاد األمل ،وحىت املرض وإزاحته
إىل وقت آخر ،يكون فيه اجلسد قاد ًرا على
ممارسة ترف املرض واألمل ..لكن حنن نتحدث
عن الذاكرة وليس اجلسد ..يا سيدي الذاكرة
مثلها مثل اجلسد واملثال صحيح متا ًما.
ما هذا؟! أهذه مقدمة للقصة اليت مازالت يف
أطوارها األوىل ،أم دخلنا يف متنها ،ويا مسهل؟!
القصة ال هذا ،وال ذاك ،القصة قصة الورطة

يوميا،
اليت وجدها كل من يتعامل مع امللك ًّ
بتقدمي تقارير الرعية وأحواهلا ،وأي ظاهرة
جديدة سواء يف األسواق ،أو يف طبائع الناس،
وبالطبع احلالة االقتصادية ،وحجم الغىن
يف مقابل حجم الفقر ..إخل إخل ،صدر فرمان
بعد حادثة قطع حتة حلم من وجنة ذلك
الدبلوماسي ،بأن ال يرفع أحد وجهه لريى بعينيه،
وإال فتح باب الويالت تتزنل عليه بال رمحة،
حىت وصل األمر باقتراح أحد املستشارين فقأ
حسما للمشكلة!
عيون كل املتعاملني مع امللك،
ً
أثار هذا االقتراح ضجة بني العاملني
واحلاشية والوزراء ،واضطر هذا املستشار أن
يبتلع لسانه ،بعد أن نبهه أحدهم كيف فاته
أنه سوف يكون من ضمن من تفقأ عيوهنم؟ شهق
الرجل شهقة عنيفة ،مكتش ًفا أن هذا قد فاته
بالفعل!
القصة تسري إىل خطاهبا من حلظة استقدام
النحات من بلد جماور ،له يف الفنون مجيعها باع
ومعايشة ،كانت تسرحية شعر هذا النحات رأسه
فوضوية ،يف الظن أنه نكش شعره بعمدية ،جتعل
قميصا
من يراه يقول إن هذا فنان جبد ،ارتدى
ً
أسود ،تاركًا أكمامه مفتوحة ،مل يثبت أزرارها يف
عراويها ،هبذه اهليئة تقدم إىل كبار اململكة من
قائل إنه ال يستطيع حنت
حاشية ووزراء وقادةً ،
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متثال للملك امليت ،إال إذا رأى صو ًرا له ،يف عدة
أوضاع ومن زوايا خمتلفة ،فلما علم أن ما طلبه
غري متوفر ،فكر حلظة وقال هلم إن عليهم إذن أن
حيدثوه باستفاضة عن مالمح ووصف وجه امللك
الراحل ،وكذا طوله وعرضه ،أي يف اإلمجال
التحدث عن اهليئة والشكل وبعض تصرفاته،
واللزمة الشخصية اليت كانت واضحة يف سلوكه،
فتح فمه من قدم نفسه على أنه فنان حنات،
صدمة دهشة أمام مواجهته بأن طلبه مستحيل،
تساءل أمل يكونوا يعيشون معه؟!
قالوا له" :كنا ولكن"..
القصة تبدأ من حلظة أن جذب رئيس
البالط النحات من كم قميصه ،وقد عطس
ثالث عطسات ،عندما اقترب من النحات ،هلجوم
الربفان الذي هاجم أنفه ،وأحرق شعرياته
الداخلية ،كأنه ليس برفان ،بل هو أقرب ملادة
قتل الصراصري ،التفت حنو النحات ،وهو يف شك
أن يتزين ويتعطر فنان هبذا العطر املثري املهيج
للجهاز التنفسي ،كان يبحث عن اكتمال وتعانق
الذوق مع الفن ،إال أنه مل جيد إجابة ،فلم
سؤال يف هذا املعىن ،خوفًا من جرح الرجل
يوجه ً
املفترض أنه فنان حنات ،ال ..ال ..القصة ليست
هذه اللجاجة ،واالسترسال ..إطالقًا ،بل ما حدث
يف العشر خطوات ،الذي ابتعد هبم رئيس البالط
بعيدا عن جتمع احلاشية
ً
قابضا على كم النحاتً ،
والوزراء ،مهس قرب أذنه" :ما زال اخلوف
يتملكهم ..لن جتد من جيرؤ على التحدث فيما
تريده ،ولكن عندي اقتراح".
هل القصة قصة اقتراح رئيس البالط؟
ال بالطبع ،ولكن سوف يعجب اقتراح رئيس
البالط النحات ،ومتىن أن يكون البحث سري ًعا
عن هذا الشبيه للملك يف مجيع أحناء اململكة،
قائل إن اجلينات اليت جاءت
تبسط يف حديثه ً
بامللك ،من املؤكد أهنا موجودة يف حدود البالد،
طويل دون أن يعلق،
نظر إليه رئيس البالط
ً
ارتبك النحات ،وتساءل هل قال شيئًا غري الئق؟
أحدا جييب عن سؤاله ،أو يؤكد أو
مل جيد حوله ً
ينفي مسألة اجلينات!
هناك قصة أخرى هبا تفصيلة ختالف ما

سبق ،وتزيد من طرافة الناس مهما علوا يف
الثقافة واملراتب ،فقد كثرت اهلمسات بني
العاملني بالقصر ،كان وجه امللك معروفًا من
اجلميع ،ملاذا إذن أخفوا هذه احلقيقة عن
النحات؟! وادعوا أهنم مل تعلق بذاكرهتم مالمح
نظرا لشدة حساسية
وجه امليت أيام كان ًّ
حياً ،
صاحب الوجه ،كانوا يدخلون وعلى أعينهم
غمامة ال يرفعوهنا عنهم إال إذا خرجوا من
حضرته ،وفسروا ذلك بأن امللك املتوىف كان ينام
عشر ساعات يف اليوم ،وكان يرتاح منتصف النهار
ساعتني ،وكان ثقيل النعاس ،وكانوا أثناء نومه
يتحركون حبرية ،وهم رافعي الرؤوس ،يفتحون
أعينهم مدققني يف كل شيء ،قال أحد الوزراء
لزمالئه معات ًبا بصوت أقرب للبكاء ،حينما علم:
منكسا
"يا لكم من خبثاء ،أنا الوحيد فيكم ظللت
ً
ين ،أو واض ًعا لغمامة ،سواء يف
رأسي،
ً
مغمضا عي ّ
نومه أو صحوه".
التفصيل السابق من قصة أخرى ،فيها وقائع
أخرى ،وما جاء بشكل يتماس مع الفكاهة ،هو
تفسري ،لعدم حتدثهم للنحات بأوصاف امللك ،اليت
عرفوها ،هو دفن كل ما يتعلق به معه يف قرب
واحد ،حىت ال تصيبهم اللعنة ،حينما يستبدلون
الوجود بالتذكر ،كان عليهم أن خيدعوا أنفسهم
بالنسيان املتعمد.
القصة األصلية ال تعتمد هذه التفصيلة ،وال
هتتم هبا ،لذا علينا أن ننتبه ألن القصة بدأت
توا عقب هذا القول" :ال شبيه للملك يف طول
ًّ
وعرض البالد".
قيلت اجلملة بعد حبث طويل مشل الشوارع،
ومصلحة السجل املدين للبلد القدمي ،واألسواق
وحىت بيوت املتعة ،كان اليأس سوف يدفعهم
إىل اللجوء خليال النحات ،مينحونه احلرية
متثال كما يراه هو ،رمبا لو مسع منهم
ليصنع
ً
تقريرا عن بعض سلوكياته ومعامالته مع
ً
احلاشية ،وأفكاره عن البالد األخرى ونظريته يف
االقتصاد والتعليم ،رمبا استطاع أن يكون ذهنه
صورة تقترب من حقيقة مالمح امللك ،كادوا
يوافقون ،لوال أن جاءت إحدى السفن إىل ميناء
اململكة ،صعد إليها رجال التفتيش اجلمركي،
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وبعد أن مروا
بأمكنة التخزين،
فتح رئيس اللجنة
قمرة القبطان
ليتحدث معه يف أمور
التفتيش ،وما يوجد
يف عنابر السفينة
من بضائع وخالفه،
وقعت عيناه على
القبطان فصرخ:
"هذا هو شبيه
امللك".
قبطان يعيش مع
األمواج والرياح،
واملاء والسماء
يف امتداد ووسع،
وموانئ تتغري على
مدى خدمته ،ال
ميناء يشبه ميناء،
مع أن البحر
واألرصفة تتشابه،
وحبارة شىت من
كل نوع إنساين ،هل
ميكن أن تكون هذه
قصة عن القبطان؟
أبدا ،فوجود
ً
القبطان يشبه وجود
"كومبارس" يف فيلم
طويل ،ولكن وجوده
مهم ،داف ًعا األحداث
للتشكل ،وال ميكن
االستغناء عنه.
القصة تبدأ
فعل ،وبصرف النظر عن التفاصيل السابقة على
ً
هذه الصرخة" :هذا هو شبيه امللك" ،يف الوقت
الذي وصل فيه اخلرب للقصر ،سرعان ما ازدحم
سطح السفينة برجال احلاشية والوزراء ومعهم
النحات ،كانت العيون تتعلق بوجه القبطان،
متفرسة جبرأة وثبات ،ودون خوف ،كأن أصحاهبا

89
مصممون على االنتقام من املاضي!
مسع املساعد األول للقبطان بشكل عرضي
واحدا منهم يقول متعج ًبا" :سبحان اهلل ،كل هذه
ً
الدمامة كانت يف ملكنا الراحل؟!".
مل يفهم املساعد األول للقبطان ماذا يقصد
الرجل ،من وجهة نظر املساعد األول هو أن
القبطان مثال للرجل الوسيم إىل جانب رشاقة
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جسمه ،كان حبارة السفينة يباهون به كل حبارة
مستنكرا" :من
العامل يف كل ميناء يقصدونه ،سأل
ً
تقصد بالقبح يا رجل؟!".
وصل النحات ،وصعد أعلى السفينة ،مل يشبع
عينيه من وجه القبطان ،شبيه امللك كما وصل
إليه خربه ،ليستجمع كل طاقاته اإلبداعية،
إيذانًا بالبدء يف عمل التمثال ،وهذا فعل طبيعي،
ومنتظر منه ،ولكنه رمبا مل يفعل ،ألن وصوله
جاء مع بوادر أزمة ،تتشكل يف تلك املسافة بني
رؤى القبح واجلمال ،حيث كال حباران الصفعات
القوية ملن وصف القبطان بالقبح ،كانوا من شدة
الغيظ ال يتراجعون ،بعد أن علموا أنه أحد
املسئولني املهمني ،صاحوا بأن عليه طاملا أنه يف
هذا املركز أن يتأدب ،وال خترج العيبة من فمه،
رفع بعض القادة ممن كانوا يف معية رجال القصر
أسلحتهم ،وجرى الضابط املساعد األول ،يفتح
قفل سلسلة البنادق اخلاصة بالسفينة ،وهي
منذ نزلت إىل البحار مل تستخدم ،وزعها على
البحارة ،وأمرهم باستخدامها إذا جتاوز أحد من
الطرف اآلخر ،وليذهب هذا البلد القدمي إىل
اجلحيم ،فلن يقبل أحد منهم بإهانة قبطاهنم.
يبدو أن هذا هو بالفعل منت القصة احلقيقي،
والذي يسعى وراء اكتشاف نفسه طوال الفترة
اليت تعامل فيها مع شىت النصوص املقترحة،
أو املؤلفة ،أو اليت ثبت أهنا أقرب إىل واقعية
األحداث ..القصة تبدأ ،وتنتهي بالنحات ،الذي
حاول أن يهدئ انفعاالت الطرفني ،فتلقى اللكمات،
وأحيانًا الركالت الغادرة ،ومع كل التجاوزات معه،
إال أنه كان يصيح بتربير وجده ناف ًعا ،ومسكتًا
للفريقني" :علينا الوعي بأن القبح مهما كانت
شدته ،إال أنه خيفي بعض اجلمال".
وبدل من التهدئة،
وبال عليهً ،
جاء القول ً
تقدم إليه البحارة عقب قوله ،محله واحد منهم
بذراعيه عال ًيا ،ناو ًيا القذف به حنو البحر:
"قبطاننا رجل صاحب وجه مجيل ،وال معىن
لقولك أيها املتحاذق".
تلقى البحار رفسة على خلفية ساقيه ،فترنح
َّ
مسقطا النحات على أرضية سطح السفينة،
ً
يف هجمة سريعة من رجال البلد القدمي كان

املقصود منها هو أسر القبطان ،ومحله عنوة إىل
القصر ،ليبدأ النحات عمله ،كادوا ينجحون ،لوال
أن أسرع البحارة بتخريب السلم الواصل من
السفينة إىل رصيف امليناء ،فاهنار السلم بفرقعة
على أحجار الرصيف ،وظهر لرجال البلد القدمي
أهنم أصبحوا يف حكم املحتجزين ،انتظروا جندة
تأيت قبل أن يستسلموا متا ًما هلجمات حبارة
السفينة ،بعد أن ظهر هلم أهنم يهامجون يف
شراسة ،ويتراجعون يف سرعة حمققني النصر
وراء النصر.
كان رجال البلد القدمي مقيدين وحمبوسني يف
إحدى القمرات ،وكان النحات هو الوحيد الذي
حرا ،وقد مألت رسومه بقلم الفحم صفحات
ظل ًّ
كراسة تدريبات وقائع هذه املعركة ،حاز فيها
وجه القبطان عشر لوحات وحده ،مع وجوده يف
بقية صفحات الكراسة بني حبارته ،يستخدم
قبضتيه يف املعركة برباعة ،حينما نظر البحارة
يف هذه الصور سخروا بشدة من قدرة النحات
على الرسم ،فوجه القبطان ليس هو وجهه،
قالوا" :كيف وأنت النحات ختطئ يف الرسم؟!".
مل يعرفوا إجابة لسؤاهلم ،كانت بوادر احلرب
حاضرة ،فتركوه ،منطلقني حنو إعداد املدفع
الوحيد بالسفينة ،واملغطى بطبقات من املشمعات
واألتربة.
عندما جاءت قوات من جيش البلد القدمي،
رأى قوادها أن استعمال املدافع ،سيعرض رجاهلم
الذين على ظهر السفينة للخطر ،وإذا استبدلوا
أيضا للخطر ،كان احلل
هذا باالقتحام تعرضوا ً
املقترح هو التفاوض حق ًنا للدماء.
هكذا كان منت القصة تتراكم به األحداث،
ليصبح متنا ميكن التعامل معه عرب اخليال،
باإلضافة أو احلذف ،ولكن ال يوجد شيء حتت
الشمس إال بنقصان ،أو هكذا تعطي احلياة لكل
نقصا ما ،دف ًعا لوجود احلياة
شيء يف جعبتها ً
نفسها ،واستمرار حيويتها ،القصة هي ما فعله
النحات ،وقد سبق يف املتون السابقة اإلشارة إىل
النحات على أنه القصة ،والقصة هو ،ال ملك،
وال دمامة وجه ،وال بلد قدمي أو حديث ،وال
قبطان ،وال حبارة ،النحات والنحات هو األصل،
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وما هؤالء املذكورين إال مكمالت ليس إال ،القصة
تستمر على يدي النحات ،الذي رمبا تأكد الشك
أصل ،إال أنه جاء ومعه مدقة
يف معرفته بالنحت ً
وإزميل كالنحاتني ،وهو يف مركز األزمة واملعركة
اليت نشبت أمام رفض البحارة ،نزول قبطاهنم
إىل أرض البلد القدمي ذاه ًبا إىل القصر ،حيث
أعدت قاعة واسعة ،نامت على أرضها صخرة
ضخمة ،تطلب التعامل معها باإلزميل واملدقة،
كان هو صاحب اقتراح وافق عليه أخريا كال
الطرفني ،وهو صعود الصخرة نفسها إىل سطح
السفينة ،وعدم نزول القبطان من سفينته،
ليجلس هناك يف إحدى حجرات القصر أمام
النحات كل يوم من الصباح الباكر ،وحىت مغيب
الشمس ،ال يفعل شيئًا إال هش الذباب ،صرخ
املعاون األول" :هذه إهانة لرجل حبر ،وجوده
عاطل عن عمله على سفينته."..
على اليابسة
ً
ما يؤكد الشك يف النحات بعد قبول اقتراحه
من الطرفني ،وانتهاء اجلدل والشد واجلذب ،هو
أنه مل ميسك اإلزميل ،وال املدقة ليبدأ عمله ،بل
عاش النحات متسك ًعا بني املطعم ،وقمرة القبطان،
واملسامرة والثرثرة الطويلة ،غري املنتهية داخل
منامة السفينة ،حيث يرتاح البحارة ممن هم
خارج اخلدمة ،أعطى النحات لكل حبارة السفينة
حماضرات بالتناوب ،حاول فيها أن جيعلهم
يؤمنون بأن بني أرواحهم والصخر صلة قوية،
طالبهم أن يبحثوا عن هذه الروح باستخدام
املدقة واإلزميل ،سخر البحارة يف بادئ األمر من
حديث النحات ،ووصفوه بأنه جمرد هذيان.
مل يتراجع النحات عن نظريته ،ظل يثرثر
هبا ،وأضاف أن الصالبة مشتركة بني البحارة،
ريا ،فأهلب روح الغرور
وبني الصخر ،ردد ذلك كث ً
لديهم ،حىت قالوا يو ًما" :حنن الصخر نفسه".
عندها استغل النحات هذه الفورة ،وقال:
"على كل حبار أن يبحث عن روحه إذن الكامنة
يف هذه الصخرة".
تشاجر البحارة ،كل واحد منهم أراد املدقة
مستخرجا
واإلزميل ،ليبدأ التعامل مع الصخرة
ً
روحه الكامنة هبا.
كان الليل الذي يأيت يف تعاقب مستمر ،يعطي

لكل حبار املدقة واإلزميل ،والنحات يف الصباح
يلقي نظرة ،ميتلئ فمه باملدح واإلعجاب ،تساءل
مرة" :ألكم سابق استعمال للمدقة واإلزميل؟".
أجابوه أهنم ألول مرة يف حياهتم ميسكون
املدقة واإلزميل ،أظهر هلم دهشته من براعتهم
يف العثور على املالمح ،وهي مع توايل األيام
ظلت تتضح ،وتأخذ مكاهنا يف جسد الصخرة إما
بارزة وإما غائرة ،هذا كان حيدث فوق السفينة،
والبلد القدمي هناك على بعد قريب تسمع دقات
املطرقة واإلزميل ،فتمين نفسها أهنا سوف حتصل
على متثال.
بعد شهر أنزلوا التمثال يف احتفال مهيب،
أخذوه إىل حيث مكانه ،بينما القبطان والبحارة
يطلقون سراح النحات مع إذن للسفينة باملغادرة..
قال" :كم من أكاذيب تنحت يف ليل ،وتعلن
كحقيقة يف النهار التايل؟!".
ملاذا مل تذكر القصة األصلية ،أو القصص
جدا ،ويسترعي االنتباه لدى
مهما ًّ
امللحقة شيئًا ًّ
القراء ،وتكثر أعدادهم ،وحتوز القصة الذيوع
واالنتشار ،وبدون تفاصيل كثرية ،ميكن هلذا
السؤال أن جيمل ما يراد توضيحه :كيف كانت
عالقة امللك مع من حيتضن ويقبل ،وميارس الوطأ
معهن ،هل كن مقبالت عليه مع ما فيه من أسباب
النفور؟ هل هناك حكاية تصل إىل حد االنتحار
مثل ،أو القتل لزوجة جديدة وجدت نفسها معه،
ً
ومل تتقبل مع العز والغىن والسلطة العيش حتت
هذا الوجه؟!
سؤال مشروع ،وال يسبب مأزقًا لصاحب القصة،
واإلجابة بدون حماولة للتلفيق أو التنصل من
مسئولية ،القصة ليست قصة ملك بوجه قبيح،
ونقصان املعلومات اليت توضح كيف تعاملت النساء
معه ،أو قصة قبطان مجيل الوجه يف عيون ،قبيح
الوجه يف عيون أخرى ،القصة قصة النحات،
وما فعله من خيانة ليديه وعينيه وموهبته
وبصريته ،باالستغناء عن أدواته اليت جتعل منه
حناتًا –اإلزميل واملدقة– كما أن القصة هبذه
َّ
الوجهة تؤكد أن األحداث اليت وردت هبا ،يعاد
إنتاجها عرب مسرية اجلنس البشري ،بال تبكيت،
أو اصطناع احلكمة ..هذه هي قصة القصة.
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رقت بابنا ،راحت زوجيت
باألمس ً
ليل ٌط ْ
تفتحه ،وصرخت مرعوبة" :ذئب"!
أخذت ثياهبا ولبست معطفها
يف حلظات
ْ
وغادرت إىل مكان جمهول.
فتحت له الباب .كان ذئ ًبا عجو ًزا يبكي.
ُ
دمويا
أدخلته بعناء شديد ،وقدمت له شرا ًبا ًّ
وحلم ضأن طازج .رفضها وكاد يتقيأ .أخذته
إىل حقل جبوارنا يغص باخلراف ،علّه يشتهي
واحدا ،خاف منها والذ خلفي .واصل بكاءه وهو
ً
يتشنج وميسح أنفه بسروايل.
توسلت إليه أن خيربين قصته .توقف عن
البكاء ومل يتوقف عن النشيج ،وقال بصوت
جمروح" :حبسين يف القصيدة وخرج ،خرجت
وراءه ،وهتت يف الطريق".
ما كاد يلفظ كلمته األخرية ،حىت عاد ينحب
رجاء ،من هو ،الذي
ويولول .سألته" :اهدأ
ً
حبسك يف القصيدة وخرج؟".
علي حبسرة عميقة" :ال أعرفه".
رد َّ
سألته" :أمل تقرأ امسه على القصيدة؟
ر ّد" :ال أعرف القراءة".
طلبت منه أن يصفه .قال وهو يغمض
عينيه" :يعيش يف عزلة ،وكأنه سجني حمكوم
باإلعدام ،يلبس نظارات مسيكة ،تساقط الشعر

كسول ،يكتب ،حيب
من مقدمة رأسه ،جيين كل ًبا
ً
ٍ
بصوت
البحر والقراصنة ،يضحك على غفلة
عال ،ويشخر يف نومه".
ٍ
عطفت عليه ودعوته أن يبقى معي ،فقد
علي بسرعة وهنض من مكانه
بقيت وحدي .ر ّد َّ
وتوجه صوب الباب" :ال ،ال ،أنا أحبه ،لقد غ ّير
حيايت ،غ ّير طبيعيت .أشعر يف قصيدته أين
شعرا أمجل من
أرق من فراشة ،وأخذت أقرض ً
شعره".
و ّدعين باطمئنان وتواضع جم ،وهو ينحين
يل يف كل خطوة.
-2
بعد حادثة األمس ،وصراخ زوجيت املرعب،
أن ذئ ًبا داهم بيتنا ،وهروهبا إىل مكان جمهول؛
خاف أهايل القرية ،وحزموا أمرهم على مغادرة
املكان واهلجرة إىل األبد.
أسدلوا ستائرهم ،وأطفأوا مصابيحهم،
وأغلقوا أبواهبم باملتاريس ،ومل يبق غريي يشعل
مشعة يف الفضاء املهجور.
نظرت من ثقبه
يف أول الليل ُدق الباب.
ُ
متوجسا ،وجدت
السحري ،ال أحد خلفه .فتحته
ً
الذئب جيثو ورأسه يتدىل بني كتفيه الضامرين،
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يبكي ،يكرر نوتة قاهلا مئات املرات .بكلمات
جافة سألته" :نعم ،ماذا وراءك؟".
أجابين بيقني عميق كأنه يقدم نشرة أخبار:
"طردين ،وال أعرف غريك يف هذا العامل".
دلق رأسه ،وواصل بكاءه ،سال خماطه على
صدره ،وسقط على العتبة .بعضه تناثر على
مستاء" :هيا أدخل"!
قدمي .قلت
ً
جثا راف ًعا صدره ،جثوت مثله وقبالته وجها
لوجه ،سألته" :باألمس ،قلت يل أنه تبناك
وأسكنك قصيدته .ملاذا عدت يل؟".
منفعل" :غصب مين ألين غادرت
علي
ً
َّ
رد َّ
البيت ،وكنت عندك ليلة البارحة".
التفت صوب الباب ودنا خبطمه مين وأضاف:
َ
"إنه يغار من الفنانني .مع أين اعتذرت منه،
لكنه مل يصدق أين هتت يف الطريق ،وأنك
قدمت يل العون والكرم .صرخ بوجهي واهتمين
باخليانة العظمى ،واهتمك بسرقيت منه..
واهلل ..واهلل ،قلت له احلقيقة ،لكن غضبه
اجلنوين دفعه ينتف شعر رأسه ،ومل يبق منه
إال خصلة على جانبه األمين وكأهنا ستارة
سائبة مهملة .تص ّور! اهتمين بسرقة قصائده
وأذين وذيلي
وهتريبها خارج احلدود .فتش فمي
َّ
و."..
وكت يف أذين كلمتني .طأطأ رأسه
اقترب مين َّ
صرخت" :غري معقول..
احمرت وجنتاه.
ُ
وقد ّ
كيف يفعلها؟ كل هذا ألين استضفتك لساعات؟".
استدركت ظنوين وأضفت" :هل ختفي عين
شيئًا غري هذا؟".
لوى عنقه كمن خينقه شيطان" :بعد مغادريت
بيتكم ،صادفين شاب وسيم يف الطريق ،سألين
عن وجهيت ،ومن يكون صاحيب .أبلغته امسه،
واتضح يل أنه من املعجبني بشعره ،ويقتين
دواوينه ،وحيفظ له قصائد ويعرف عنه غرائب
مجة .ظل يثرثر هبا حىت غفوت ومنت يف
حضنه ،و."..
قاطعته وأنا مأخوذ بلغته الشعرية اجلميلة:
"قلت يل باألمس ،إنك جتهل اسم الشاعر ..لقد
علي إذًا!".
كذبت َّ
صدقين! تذكرته
أسرع باجلواب" :ال ..الّ ..

صدفة .تذكرت جارته العجوز ،وقفت مرة حتت
شرفته ،وصاحت عليه باالسم وشتمته ،وشتمت
الشعراء كلهم".
تعبت ركبتاي من االنثناء على االرض،
ْ
فعدلت جلسيت ،وجبفاء تام أبلغته" :امسع! أنا
ّ
ال أطيق الكذب ،وليس يف نييت خوض معارك مع
اآلخرين ،خاصة الشعراء ،ولست من قافلتهم،
فال ناقة يل فيها وال مجل".
حرك أذنيه ورفع رأسه وهو يكرر مع نفسه:
ّ
"ال ناقة يل فيها وال مجل".
ما كانت هذه املالطفة لتوقفين عن مواصلة
كالمي" :بسببك اهتمين شاعرك املبجل
بالسرقة والسطو على ممتلكاته املادية ،ويعين
أنت ،واملعنوية ،ويعين شعره".
سياطا حاذقة تصلي ظهره.
كان يتلوى وكأن
ً
مل أشعر برمحة عليه وواصلت:
"ونشر اخلرب على صفحات اجلرائد،
واإلنترنت ،وعرض إعالنات ضوئية يف الساحات
العامة تُظهر صورة كاريكاتورية يل؛ هار ًبا وأنا
أكياسا تتساقط منها قصائد وحيوانات
أمحل
ً
وحبار وزوارق وكل ما كانت تنطوي عليه
قصائده ..هل يستحق عجوز كاذب ،مثلك ،كل
هذا العناء والفضائح؟
كدت أكمل كالمي ،حىت انفجر بالبكاء
ما ُ
خيتض وينفض لعابه وخماطه على
وهو
ّ
األرض .سارعت ألهني هذه املهزلة" :امسعين!
كما لو أنك تسمعين آلخر مرةُ .ع ْد إىل غابتك!
إىل وطنك األم .خذ لنفسك أنثى وأجنب ذئا ًبا
حرة .اختر لك مغارة يف أعلى جبل ،ميكنك منه
أن ترى القمر وتعوي له ،وهو يضيء أنيابك
ناصعة البياض .اهرب!".
كاسا ،فقد نشفت ريقي وأنا
قمت ألصب يل ً
بعيدا عن
أدبج مستقبله ،وواصلت كالميْ :
"عش ً
الشعراء ،فهم مرضى ،حيشرون أصابعهم يف كل
ثقب ينالونه".
والتفت إليه ألرى ردة فعله وأنا أذكر ،جها ًرا،
ما فعله الشاعر به ،كان قد غادر البيت ،وترك
الباب موار ًبا ،تسلل منها نباح كالب تطارد
صيدا.
ً
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تقدمت حنوي وقالت بصوت ناعم:
ْ
 سيدي ،من فضلك خذ يل صورة..ناولتين هاتفها املحمول ،مث أضافت:
مسحت..
 خذ يل صورة لو ْكانت يف مطلع شباهبا .يف العشرين أو
الواحدة والعشرين .تقف يف الشارع ،كأمنا
تنتظرين أنا بالذات أللتقط هلا صورة هباتفها
املحمول .منذ مىت وهي واقفة هناك ،أمام
حمطة الرباط املدينة ،وسط ذلك العدد
الكبري من الناس املتوجهني إىل املحطة أو
قميصا أصفر،
اخلارجني منها؟ كانت ترتدي
ً
وسروال أسود ،وحتمل
بورود صغرية بيضاء،
ً
لكن أناقتها غري
حقيبة نسوية صفراء .أنيقةّ ،
مكلفة .ملاذا كانت تقف هناك بالتحديد؟ وملاذا
اختارتين أنا بالذات ،كي ألتقط هلا الصورة؟
رمبا لفارق السن بيننا .من الواضح أهنا ترغب
يف الصورة ،لكنها ال تريد متاعب مع الرجال.
رمبا كان عليها ،يف هذه احلالة ،أن تتوجه إىل
فتاة مثلها .فتاة يف سنها .أليس كذلك؟
ناولتين هاتفها املحمول ،دون أن تنتظر
وشرعت تشرح يل كيف آخذ الصورة.
موافقيت،
ْ
تُمسك اهلاتف هكذا ،قالت يل .مث تنتظر

حىت يتضح لك املشهد على الشاشة الصغرية،
كنت
وعندئذ تضغط على هذا الزر األبيضُ .
على عجلة من أمري والقطار الذي سأستقله
ينطلق بعد حلظات قليلة .لكنين مل أقل هلا
وركزت
أرضا
شيئًا عن ذلك.
ُ
وضعت حقيبيت ً
ُ
علي أن آخذها.
على الصورة اليت ينبغي ّ
صورة الفتاة اجلميلة ،ذات االبتسامة العذبة
واألناقة غري املكلِّفة .أشارت يل بيدها كي
ال أتسرع .مل أكن يف املكان املطلوب ،بالنسبة
غريت مكاين وفق
للشمس اجلاحنة للغروب.
ُ
تعليماهتا .كان أشخاص كثريون ميرون من
أردت الضغط على الزر .منهم من
أمامها ،كلما ُ
كان مير مث يلتفت إلينا بنوع من الفضول.
ريا يف التقاط الصورة .كانت
لكنين
ُ
جنحت أخ ً
عندئذ تبتسم ابتسامتها العذبة ،واحلقيبة
الصفراء على كتفها وشعرها الناعم منسدل
على اجلزء األعلى من جبينها.
مباشرة بعد ذلك ،تقدمت حنوي وهي تنطق
بكلمات شكر ،مث استعادت مين هاتفها وشرعت
الحظت عندئذ
تتأمل صورهتا على الشاشة..
ُ
أهنا قلصت ما بني حاجبيها ،مث وضعت يدها
على فمها وقالت بالفرنسية :يا إهلي!
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لوهنا أيضا صار شاح ًبا .ناولتين اهلاتف
املحمول مث سأل ْتين مستنكرة:
 ما هذا يا سيدي؟فعل ،بالقميص
كانت الصورة صورهتا ً
األصفر ،ذي الورود الصغرية البيضاء،
واحلقيبة الصفراء والسروال األسود والشعر
الناعم املنسدل على اجلبني .لكنها كانت حتمل
طفل رضيعا! من أين جاء هذا
بني ذراعيها ً
الرضيع؟ ما هذه املصيبة؟ سألتين وهي حتاول
أن تكتم غيظها ،رغم كل شيء.
مل أكن أملك أي جواب .من أين انبثق هذا
الرضيع ،وكيف؟ أجب ُتها قائال:
 ال أدري يا ابنيت كيف حدث هذا ..إنهأمر ال يصدقه العقل!
فضلت
كنت سأقول هلا :يا سيديت ،لكنين
ُ
ُ
كلمة ابنيت.
بقينا صامتني ووامجني بضع حلظات .بدا
يل أن الرضيع يشبهها .املالمح نفسها .والشفتان
بالتأكيد شفتاها حني كانت هي األخرى طفلة
قلت هلا دون تفكري :رمبا هو ابنك.
رضيعةُ .
يل حبنق وقالت:
نظرت إ ّ
زلت طالبة يف كلية
لست متزوجة ،أنا ما ُ
ُ -

الطب.
قلت وأنا أحاول أن أبتسم:
ُ
 رمبا هو الطفل الذي ستلدينه إن شاءاهلل بعد سنوات ،حينما تتخرجني وتتزوجني.
انتزعت مين هاتفها املحمول بشيء من
ْ
العنف ،وقالت يل بلهجة آمرة:
 ميكنك اآلن أن تنصرف حلال سبيلك ياسيدي!
كنت أمتىن لو أعطتين فرصة أخرى .ال
ُ
أبدا االقتصار على فرصة واحدة يف
ينبغي ً
كنت سأطلب منها أن تناولين
هذه احلياةُ .
اهلاتف كي آخذ هلا صورة ثانية .لكن من
يدري؟ قد تطلع هلا صورة خمتلفة متا ًما،
كما حدث يف التجربة األوىل .صورة للمرأة
اليت ستكوهنا بعد سنوات طويلة .رمبا تبدو
عروسا يف ليلة زفافها .أو
يف الصورة الثانية
ً
طبيبة يف عيادهتا .أو حىت عجو ًزا يف السبعني!
بقيت أردده مع
نعم ،من يدري؟ هذا ما ُ
نفسي ،عند دخويل إىل حمطة القطار .وعلى
أية حال ،فقد كان لدي ما يكفي من الوقت
للتفكري يف خمتلف االحتماالت ،بعد أن فاتين
قطاري املعتاد.
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ُل
األعراس ىف قريتنا
شبه يومى ،ك ُّ
طقس ُ
ٌ
ُ
أسبو ٍع ُي َز ُّف ثالثة شبان أو أربعة أو أكثر..
أمر عادى كتعاقب الليل والنهار ،يبتهج الناس،
لكن ..ال هبجة تعلو على الىت ترافق صرخات
طفل يولد.
شيخ القرية يقول :قريتنا عزيزة ..الذرية
أمر عظيم ،نسبنا ٍ
صاف طاهر ،نساء
فيها ٌ
القرية يشتهرن بالعفة ليس كل من قذف
هبن املاء نبثث له ذريه! إهنن عزيزات كاملطر،
يكفى لكل عائلة طفل أو احللم به ،هكذا كان
يص ّبر الناس ىف خطبة كل مجعة تزور أيامنا.
قصىت بدأت عندما تزوج "التاجر صاحل"
مخس نساء قبل أخىت فاطمة ،ومل ينجب،
هلذا اختار أخىت الكربى ألهنا صغرية مل تكن
هتب له مع الوقت
جتاوزت وقتها العاشرة ،وقد ُ
الذرية الىت حيلم هبا ،عشرة أعوام من الزواج
امللتصقة بظهرها.
ومل تستدر بعد بطن فاطمة
ُ
قرر "على اخلباز" الرجل الستيىن أن
يتزوج أم فاطمة الىت جتاوزت األربعني ،وبعد
قمرين ىف السماء ،زغردت القرية فرحة
حببل أم فاطمة ،فرح اجلمي ُع إال التاجر صاحل

الذى صمت طويالً ،وهو يفكر ويتساءل :من
أحبلها؟! قالت فاطمة ضاحكة :العجوز على.
رفض زوج فاطمة الفكرة ،صرخ :كيف
حتبل احلرمة العجوز؟! و كيف خلباز أن يكون
أكثر فحولة مىن أنا التاجر األربعيين؟! مىت
جاءت أمك لزيارتك أيتها الغبية؟
قالت :كل يوم تأتى ىل ،أنا وحيدهتا.
ضحك الزوج وهو يصرخ :لقد سرقتىن أمك
يا غبية ،سرقتين! سرقت جنينك ،و تتباهى
اآلن أمام القرية أن اخلباز العجوز جعلها
حتبل.
الزوج الغاضب حرم فاطمة أن ترى أمها
مرة أخرى حىت ال تسرق منها األطفال من
جديد ،قال يومها وهو يصرخ بعلو صوته
ىف القرية يعلن تربؤه هو وزوجته من أم
زوجته الساحرة وعجوزها اخلباز :زوجىت
لن ترى أمها الساحرة ،لقد سرقت طفلى من
بطن ابنتها لتحشره عنوة ىف رمحها النجس،
وهتديه لزوجها اجلديد.
هكذا ُحرِمت أمى من ابنتها ،أمى تبكى ليل
هنار ،ترسل األهل واألقرباء إلقناع الزوج
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الغاضب أهنا فقط تريد أن تراها ،لن تتحدث
معها ،فقط تريد أن تتكحل هبا ،ولكن كلما زاد
تكور بطن أمى زاد حقد زوج فاطمة.
كانت أمى حتملىن ىف بطنها وتذهب جلريان
تتمنى أن تسمع
فاطمة ،تلصق أذهنا ىف اجلدار َّ
حسيس خطوات فاطمة ..ضحكتها ..صوهتا،
تبكى وهى متسك اجلدار تتوسل له أن ُيسمعها
صوت طفلتها الغائبة.
صبيا ،جئت إىل الدنيا بعار
ولدت أمى ًّ
السرقة ،وحبنني إىل مساع صوت فاطمة (أمى
كما يقول زوجها وأخىت كما تقول أمي).
عشت عشرة أعوام مل أ َر فيها فاطمة،

ولكنها حاضرة ىف قصص أمى و دموعها،
وشوقها الذى ال ينتهى لطفلتها.
مات أىب ،وبعدها بأعوام مات زوج فاطمة،
يومها ذهبنا لزيارهتا ،كانت هذه املرة األوىل
الىت أراها :امرأة ثالثينية ال تشبه قصص
أمى عنها ،ليس هلا ضفريتان وال خدود
دائرية ،مل تكن حنيفة كما قالت أمى ،وجدت
امرأة حتمل ذات العيون الىت أمحلها أنا و
أمى.
ارمتت أمى حتت أقدام فاطمة تلثمها و
سعيدا
تبكى ،وارمتت فاطمة ،ونسيتاىن ،كنت
ً
وأنا بني أُ َّمني.
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كان صوت امللك حسني ما يزال يتردد عرب
املذياع الصغري يف يد الراعي" :اقتلوهم ،مزقوهم
بأظافركم ،كلوهم بأسنانكم "..حني نبت يف وسط
حقلنا نصف املحصود ثالثة من جنوده يطلبون
شربة ماء .قام أيب إىل ِغمر القش الكبري ،وأخرج
قربة املاء ،وانتصب كاملتردد:
 إىل أين تذهبون؟ إىل األردن..خرج صوت أحدهم مع هلاثه ،وعيناه تدوران يف
اجلهات.
 فا ّرون؟!نظر اجلنود إىل سيقاهنم ،ودارت رؤوسهم يف
اجلهات من جديد.
 والقدس؟ سقطت.فتح أيب فم القربة ،وراح يسكب ماءها على
التراب:
 لن تذوقوا قطرة.تبادلوا النظرات دون أن يتغري شيء يف
وجوههم الذاهلة ،وانطلقوا يواصلون ركضهم
شرقًا.
غضبت أمي من أجل املاء املسكوب ،فتركها أيب،
وغاب يف أخدود السيل القريب ،وحني عاد بعد
وقت يزيد عما حيتاجه قضاء احلاجة ،الحظنا
امحرار عينيه وأثر الدموع فيهما.

احلاج خليل ابن عم أيب الذي وصل مع مجع
احلصادين من احلقول املجاورة أثناء غياب أيب،
سائل:
هجم عليه ً
 ما األخبار؟ارتعشت شفتا أيب ،وامتألت عيناه بالدمع ،أدار
وجهه إىل الناحية األخرى ،ومسعناه يقول من
هناك:
 اهنزمنا.شحب وجه احلاج خليل ،بقي صامتًا للحظات
ينظر يف وجوه األطفال ،مث رفع رأسه إىل السماء:
 عاجبك؟! يا ملعون أبوك..وارتقى مرتف ًعا قري ًبا من األرض ،مجع حجارة
عموديا ،واحدة تلو
كثرية بني يديه ،وأخذ يرسلها،
ًّ
األخرى إىل السماء :ما ذنب هؤالء األطفال؟ قل
يل ما ذنبهم؟!
كانت احلجارة تعود إىل رأسه ،فيزوغ عنها،
ويواصل إرسال غريها ،إىل أن أصابه حجر منها،
غزيرا ،مسح بعضه ،وه ّز يده يف وجه
فسال دمه
ً
السماء:
علي!
شاطر
بس
ّ
"يا حاج خليل ،السماء ال ترمي حجارة ،هذا
أنت فشخت نفسك"!!
ضحك احلصادون ،ضحكوا بأمل ومرارة ،ضحكوا
ما عدا أيب ،فقد أسرع ليبكي وحده يف أخدود
السيل.
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"قومي ،يا مرمي!" ..ينادى أبو سعيد،
متددت على الصوفا
الثماني ّ
ين ،زوجته ،وقد ّ
بال غطاء .الطقس شديد الربودة ،والشمس
تزنلق إىل مغيبها ،وال تزال تتحايل على
الغيوم الباردة ،تربقع النافذة بالنور والظالل.
تضطجع مرمي قبالته ،منذ بعض الوقت .مل
جفن .يعرف .هي مغمضة العينني،
يغف هلا ٌ
لكن بؤبؤيها مل يستكينا.
ّ
امتد حتتها بساط
الغرفة،
وسط
يف
املدفأة
ّ
يغطي بالط الغرفة الوحيدة.
قدمي ،ال يكاد ّ
"لو أ ّنها متطر!" يقول أبو سعيد خماط ًبا
مهل ،كأ ّنما تغالب
زوجته .تفتح عينيها ،على ٍ
النعاس .تنظر حنوه ،يناديها راف ًعا صوته:
تظل على صمتها،
"قومي يا مرمي!" ،لك ّنها ّ
الدنتيل املهترئة
حمددة؛ يف
ّ
تنظر يف نقطة ّ
الفالتة من شرشف السرير .من الذي يدري مب
تف ّكر؟! لطاملا يتساءل إن كانت املسكينة تف ّكر!
مث يردف وهو
"لو أ ّنها متطر!" ..يقول هلاّ .
ميد ع ّكازه إىل املدفأة ،يضرهبا :النكسرت
ّ
حدة هذا الربد اللعني" .يضرب .ويقول:
ّ
"واهلل ،وهي مطفأة تزيد من قسوة الربد!".
تأخر!".
يف ّكر حبفيده وسام" .أين هو ،اآلن؟ ّ

ليترا
"لو أ ّنه هنا لقلب األرض
َ
ليجد ولو ً
واحدا من املازوت! لو أ ّنه هنا فقط ،ح ّتى
ً
لو مل يفعل شيئًا! وهذه احلكومة املجرمة،
ابنة الكلب! أوالد احلرام ّية ،مل يتركوا شيئًا
إل وسرقوه!" .يصرخ بسخط وقهرٍ ،وهو
ّ
مث يهدأ .بضرهبا سيط ّيرها
يضرب املدفأةّ .
حنى
من أرضها ،وستمأل الدنيا سخا ًما أسود! ّ
الع ّكاز جان ًبا ،مسح دمعتني ،وهو يقول" :قومي
متهد ًجا ،يرتعش
يا مرمي!" .خيرج صوته ّ
باللهدف .تعب ،ومل تقم مرمي.
بالل معىنّ ،
ّ
"مرمي ستمرضني! تنامني بال غطاء! قومي!".
مث ينظر يف ساعته ،ينتظر قدوم الكهرباء.
ّ
انقطعت منذ الصباح .لو أ ّنها تأيت ألشغل
املدفأة الكهربائية .رغم صغرها تديفء
الغرفة كلّها ،فيما لو أغلق الباب الوحيد
واحلمام .هو
الذي يفضي إىل املطبخ الصغري
ّ
محا ًما بالضبط ،إ ّنما مرحاض صغري،
ليس ّ
أضيف إىل حنف ّيته دوش لالستحمام .هذا
تقشر
ما أمكنهم استئجاره! الغرفة صغريةّ ،
تنث رائحة
دهان جدراهنا يف بعض املطارحّ .
إل ألوقات
خمزن قدمي .ال تدخلها الشمس ّ
قليلة ،بعد الظهر ،عرب نافذهتا الوحيدة املطلّة
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على احلارة .ال تكاد الغرفة تتسع لسرير
وصوفا ،ينام عليها وسام ،وثالث كراسي وضعت
فوق بعضها ،وواحدة قرب السرير .طاولة
مث خزانة قدمية تتسع لبعض املالبس
صغريةّ ،
ختص وسام .كان بيته
ختصه ،وأخرى
ّ
وأوراق ّ
يف القرية رح ًبا بغرفه العديدة املشمسة،
حبماميه ،بشرفاته ،وببستانه الكبري! تنهمر
ّ
دموعه وهو ينظر إىل صورة العائلة الصغرية
املعلّقة ،محلها وسام من البيت ،قبل خروجهم
الرهيب .يف الصورة ،هو وزوجته وابنه سعيد
قدر!
ً
طفل .مل ينجبا غريه .حكمة اهلل! وما ّ
عبارة كان ير ّددها لسائليه وبعض املستنكرين،
على مدى أربعني عا ًما! وحكمة اهلل ،اقتضت،
أيضا ،بأن يسترجع أمانته! مات سعيد يف
ً
حادث سري ،يف األربعني من عمره ،خملّفا هلما
ابنه وسام .تركته أ ّمه ،تز ّوجت وسافرت إىل
بالد الغربة .لعنها اهلل ،يف الدنيا واآلخرة!
أبدا .دناءهتا ،كما ير ّدد،
لن يغفر هلا دناءهتا ً
فاقت حناهنا البنها! العاهرة!
قصته،
كان أهل قريته مجي ًعا يعرفون ّ
ويتعاطفون معه .كان ذلك قبل احلرب
والزنوح .أ ّما اليوم ،فقلّة من أهل احلارة
يعرفها .يف القرية ال تغيب الرمحة من صدور
الناس .أ ّما هنا يف هذه املدينة ،فالرمحة قلّما
"اللهم أسألك
وكل يقول:
حتضر يف النفوسّ ،
ّ
يكرر حديثه هذا لنفسه ،ملرمي،
نفسي!" .لطاملا ّ
ولزائرية القليلني .ويضيف" :لو أن قلوهبم
تعرف الرمحة ،لرمحوا أوالد بلدهم النازحني
من غالء اإلجيار احلارق .تفووووه عليهم!".
ري سامية ابنة
ولكن،
ّ
وللحق ،فليكثّر اهلل خ َ
اجلريان ،رغم أ ّنها تعتين بأ ّمها العاجزة ،فهي
تطل عليهما ،وأحيا ًنا جتلب هلما طعا ًما .ح ّتى
ّ
أ ّنهم أعطوها نسخة من مفتاح البيت ،فال أحد
يدري ما قد حيدث ،يف غياب وسام .يرضيه أن
يذكر ذلك لبعض زائريه ،كي ال يبدو جمح ًفا
وناكرا للجميل.
حبق احلارة،
ّ
ً
يتململ يف سريره حياول النهوض! منذ
فترة بدأ العجز يضعفه! ساقاه ال تكادان
جدو.
حتمالنه! "أين أنت ،يا وسام؟ ّ
تأخرت يا ّ

ريا ،إن شاء اهلل!".
خً
علي النهوض ،باهلل عليك
"مرمي! يصعب ّ
بتوسل .ويتابع" :غابت
قومي!" ..يقول هلا ّ
الشمس ،عليك تناول الدواء ،هو هنا ،تعايل!".
ميسك بكيس األدوية ،يريها إ ّياه .صامتة،
حتدق يف عينيه .عيناها ال تقوالن شيئًا
ّ
حيدق يف الفراغ! "هنيئًا لك
جمرد فراغ ّ
الب ّتة! ّ
غياب عقلك! كم أ ّنين منحوس!" .خيرج صوته
حادا خبفوت يائس ،مثل صوت
كأ ّنما من بئرًّ ،
مير هبذه البئر! "أي
غريق يعرف أن ال أحد ّ
واهلل منحوس! أين ضاع يا تُرى؟" .كان منذ
الصباح يبحث عن ف ّكه االصطناعي ،يتذكّر أ ّنه
ليلة أمس نزعه من فمه قبل أن ينام ،وعلى
حد علمه وضعه على الطاولة قرب السرير.
ّ
مل يتذكّره قبل خروج وسام هذا الصباح ،لكان
حبث عنه إىل أن وجده" .أين يكون يا تُرى؟
كان الفطور والغداء بال طعم ،ح ّتى إ ّنه مل
يأكل حىت الشبع .فأين يكون؟ آخ ،يا مرمي لو
تقومني!".
ُيزنل رجله اليمىن عن السرير .صوت
رب،
انفجار غري بعيد! "قذيفة أخرى! يا ّ
الطف بعبادك!" .مل تكترث مرمي يف مجودها.
ّب إىل ما حيدث يف
يهدأ ،ينصت بترق ٍ
مسجل
اجلوار ،فيتب ّين مرمى القذيفة .صوت ّ
السوزوكي ينادي لبيع الربتقال .يتبعه صوت
أغان تصدح من
مسجل سيارة بيع مياه للشربٍ .
مكان ما .صوت د ّراجة ديب النار ّية اجلديدة
يعلو" .القذيفة ليست قريبة!" .حيار إن
كان عليه أن حيمد اهلل! يف ّكر بضحاياها
املحتملني ،حيث سقطت" .الفرج يا اهلل!"
يصرخ.
ُيزنل قدمه اليسرى ،تالمس األرض .وال
تزال دراجة ديب يف أرضها ،مت ّزق اآلذان
بصوهتا .يصرعهم هبا ليل هنار .ديب اللعني،
لو تأخذه قذيفة! كلّما ذكر أبو سعيد ديب،
ينتابه شعور بوجوب شتمه والدعوة عليه،
سرا وجها ًرا! وذلك ،منذ أن مسع يف احلارة
ًّ
حكاية قتله ألخته ندى" .قال لصون الشرف،
قال! والعياذ باهلل ،ويا ويله من عذابه!".

ميد يده إليها ،يتابع ضحكه ،ويهمهم ميازحها،
ّ
ريا ،أمسكت بك،
وكأ ّنها طفلة يالعبها" :وأخ ً
حتدق به ،وتقول
هريبة! ه ّيا قومي!"ّ .
يا ّ
بصوت هادئ خفيض" :سأذهب إىل البيت".
" طب ًعا ،ستذهبني إىل البيت .ه ّيا اهنضي،
وامشي معي!" .تنهض مثل املسرمنة ،من دون
أن تضيف أ ّية كلمة أخرى .هذا كل ما قالته
هذا النهار ،ور ّبما ما ستقوله الليلة! تضع
الكرسي من
يتمسك بذراعي
يدها على كتفهّ ،
ّ
جديد ،وخيطو حنو السرير .ختطو مرمي،
بصعوبة ،خطوة إىل األمام ،وأخرى إىل
مث إىل اليمني ،ومع كل خطوة يتوقّف
الشمالّ ،
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ميسك بالعكاز،
يستند عليه.
"مرمي ،قومي ،أنا
متعب ومريض!".
حياول أن يس ّوي
جلسته ،ينجح
يظل
رياّ .
أخ ً
ممس ًكا بالعكاز
بيمناه ،وباليسرى
بالكرسي
ميسك
ّ
البالستيكي.
ّ
تتزحزح الكرسي،
حياول منعها من
السقوط .يلقي
ّ
بالع ّكاز ،وميسك
بذراع ْيها ،يستند
عليهما مثل جهاز
ووكر.
قبل أن خيطو،
يلمح حتت طرف
البساط شيئًا ما،
قرب أحد أرجل
تتمسك
الطاولة.
ّ
يسراه بالكرسي،
ينحين بتؤدة،
وبيمناه ميسك
ميده،
بالع ّكازّ ،
يرفع به طرف البساط" .الفك! إ ّنه الفك ،يا
فرحا" .مرمي ،لقد وجدته!".
مرمي!" .يضحك ً
يضحك بصوت ارتفع أكثر" .سأهنأ بطعامي
بق ّية هذا اليوم وبعده!" .قال وهو يسحب
الفك بطرف الع ّكاز إىل أن استطاع رفعه بيده.
ّ
نظر إليه بتم ّعن ،وما يزال يضحك" .مرمي،
بالفك
حيدق
ّ
شويف وجدتُه!" .يقول وهو ّ
ريا ،وجدتك! لن أجعلك
بسرور وعتب" .وأخ ً
الفك
تغيب ع ّني ثانية!" .قال وهو يضع ّ
أي احتمال
يف منتصف الطاولةً ،
بعيدا عن ّ
بالكرسي ،وميشي
مث عاد ميسك
لسقوطهّ .
ّ
بالكرسي وهو
صوب زوجته .يضحك .يتش ّبث
ّ
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أبو سعيد "انتبهي يا مرمي! خلّي يدك على
كتفي! ال تسقطي! ليس من يشيلك هنا! على
مهلك!" .تتثاءب مرمي ،ال تأبه بتنبيهاته.
مث تتابع مشيها البطيء .الصوفا ال تبعد
ّ
عن السرير بأكثر من مخس خطوات .يشعر
آخ يا
آخٍ ،
هبا أبو سعيد اآلن وكأهنا ألف"ٍ .
مرمي! حتاول مرمي أن تستدير ،وهي تشري
الكرسي
إىل الباب اخلارجي .يفلت ذراع
ّ
وميسك هبا بق ّوة ،يكاد يسقط ،تتر ّنح مرمي،
وتتمسك بطرف السرير .يقول:
تنحين،
ّ
"عليك أن تأخذي الدواء ،أ ّو ًل! اقعدي هنا
لكن مرمي تقف من جديد،
على السرير!"ّ .
انسل من كزنهتا الصوف ّية،
تعبث خبيط ّ
حتاول أن تعقده" .ما الذي تفعلينه؟ أهذا
هو وقته اآلن؟ دعيه ،واجلسي!" قال بصوت
فيه بعض نزق" :أكاد أسقط ،اقعدي ٍ! سأعقد
لك اخليط .اقعدي!" .تنصاع مرمي هبدوء،
الكرسي ويقعد .زجاجة املاء
وجتلس .يس ّوى
ّ
يصب املاء يف كأس،
على الطاولة قربهّ .
يناوهلا إ ّياها .يعطيها الدواء .ينظر يف
بقايا وجبة الغداء .وضعها وسام هلما ،قبل
خروجه .بعض صحون يبس الطعام على
يغطيها أبو سعيد مبحارم ورق ّية.
أطرافهاّ .
سنتعشى م ًعا! هه ،سأعقد
"حني يعود الغايل،
ّ
متد يدها
لك اخليط الفالت" .يعقدهّ .
حتاول عقده" .أمل تري أ ّنه معقود؟ عقدته
اللحظة؟" .ميسك بك ّفيها ،ميعن النظر يف
متوس ًل" :مشتاق
عينيها .تدمع عيناه .يقول ّ
لصوتك ،يا مريوما! مشتاق ألحاديثنا،
وح ّتى لشجاراتنا .احكي .ساعديين على
هذه املصائب .ال تتركيين وحدي ،أحتاجك،
سلّيين!" .تنظر يف عينيه والفراغ .ميسح
دموعه" .واآلن ،هل بإمكانك ،يا حلوة ،أن
تتمددي يف الفراش" .يقول وهو يصطنع
ّ
حتدق مرمي
ضحكة خرجت مثل طرطقةّ .
يف السقف" .ساعديين! اهلل يرضى عليك!".
ميددها .تستجيب،
ميد ذراعيه وحياول أن ّ
ّ
توسع له املجال كي يصعد إىل
ّ
وتتمددّ .
السرير" .ما أحالك يا مرمي! أنت مل تتغ ّيري

أبدا ،يا ط ّيبة ،يا آدم ّية!" .تدمع عيناه وهو
ً
ميعن النظر يف وجهها ،يف عينيها التائهتني ،يف
التجاعيد ،وشعرها اخلفيف األشعث الشائب،
شخص
الوهن ،اهلزال واأللزهامير! يف البداية ّ
أحد األط ّباء احلالة على أ ّنها اكتئاب ،وآخر
ريا
قال إ ّنه الباركنسون،
ليستقر أحدهم أخ ً
ّ
على األلزهامير .وذلك بعد انقضاء أكثر من
عام على إصابتها باملرض! غياب الذاكرة،
الغوص يف الداخل والصمت ،واالنقطاع عن
العامل واحلياة .املسكينة تناولت ما ميأل
ريا من األدوية اخلطأ! "هلكت يا
ً
شوال كب ً
شحارها ،وهلكنا معها" .حدث هذا فور نزوحهم
ّ
من القرية ،وقد نكبتها احلرب ،ود ّمرت
فيها البشر والشجر احلجر! احلرب علّ ْته
هو اآلخر ،وتكاد تعجزه .اليوم يشعر بأ ّنه
غدا سيكون أفضل .جيب أن يكون
ّ
متخشبً .
أفضل! كان ُيفترض أن يكربا ويشيخا هناك،
يف بيتهما ،أن ميوتا يف سريرمها ،و ُيدفنا يف
مقربة القرية ،جبانب قرب سعيد ،وبني قبور
العائلة" .يا هلذه اخلامتة الوخيمة! ومن
يعرف مىت سنعود! آآآآآخخخخ ،يا مرمي ،من
عمر لنرجع؟" .يأخذ
يعرف إن كان كُتب لنا ٌ
الفك عن الطاولة ،ميسحه مبحرمة ورق ّية،
ّ
مث يضعه يف كأس فارغة ويغمره باملاء.
ّ
مرة أخرى!".
يبتسم" :لن تضيع ّ
تغرب الشمس ،تاركة يف الغرفة بر ًدا
وريدا .بعد جهد،
شرسا،
ً
رويدا ً
وظالل تتع ّتمً ،
ً
التمدد يف السرير .ميسك
يتم ّكن أبو سعيد من
ّ
بطريف اللحاف والبطان ّية ،يشدمها لتغطية
جسديهما .جسد زوجته شديد الربد .خيلع
طاق ّيته الصوف ّية ،ويلبسها رأسها .يلتصق هبا،
ذراعا حتت رأسها ،وباألخرى حيتضنها،
يدس ً
ّ
وهو يقول" :أنت بردانة .سأدفئك .نامي
يا حبيبيت ،نامي! لن أشعل مشعة .سيعود
مث يدخل يف
وسام ،بعد قليل .أنت بردانة"ّ .
حيدق يف النافذة الصغرية .العتمة
الصمتّ .
اليومي،
وتشحر القلب بالرعب
تس ّو ُد الزجاج،
ّ
ّ
بانتظار عودة وسام ساملًا!
ريا ،يا ولدي؟!".
تأخ َ
"اليومّ ،
رت كث ً
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فوق السطح املحدود ،جبوار حبل الغسيل،
وأمام عشة الدجاج ،اعتادت األختان اللعب
مع الصغار ،كما اعتادتا النوم بركن احلجرة
الوحيدة لدارهم ،يف مواجهة سرير والديهما،
مبالءة غطائه امللونة.
الدور متقاربة لدرجة االلتصاق،
أسطح ُ
اصطحبتا للعب هذه املرة البنت جنفة صغرية
أقرب اجلريان ،مع ابن خالتهما سعد.
العشة عدمية السكان من الدواجن ،منذ
آخر مرة ،هنش فيها كلب اجلريان آخر دجاجة
كانت ترقد على البيض.
رأسا
أمام العشة جلست البنتان ،متالمستني ً
برأس ،ناظرتني حنو مالءة سرير والديهما
امللونة ،املنشورة على حبل الغسيل ،تتساءالن
مهسا ،عن سر احلراك املتكرر حتتها ،حال
طرحها فوق الوالدين.
على مقربة منهما ،وأمام باب العشة متا ًما،
حاول الولد سعد ،تطيري الفراشات احلمراء،
املتراصة بانتظام فوق صدر فستان البنت
ردا على
جنفة ،فيما تتراجع هي ضاحكةًّ ،
قشعريرة بدهنا ،كلما حاولت أنامل الولد
مالمسة فراشاهتا.
قالت إحدى البنتني ،عند مساع ضحكة
جنفة:

 ال بد من عمل فرح.قالت أختها مهللة:
 الولد سعد أب ،والبنت جنفة أم ،والعشةدار.
 طيب والسرير؟ أرض العشة كلها سرير.برقت عينا سعد ،امتدت يده لتمس إبط
جنفة.
جفلت جنفة ،جفلة فأر فاجأه قط لعوب،
قالت بدالل:
 ال ..ال ..أحسن أمي تضربين ..أنا..أنا..
بدت خيمة السماء فوق السطوح أكثر
زرقة ،وخيوط الشمس ُم َذ َّه َب ًة عن ذي قبل.
عاودت يد سعد معاودة مس إبط جنفة
اآلخر ،داف ًعا هبا صوب العشة.
رمت عينا جنفة السمراوين نظرة المعة
حنوه ،فتلونت الدنيا يف عينيه بلون الزروع،
الضحى ،احلائمة حول
وس َرى
الدفء يف نسمة ُّ
َ
ُ
وجهه.
أشار برأسه مشج ًعا.
احننت قامتها املحدودة ،ليتخطى رأسها باب
العشة الواطئ ،فارتفع داير فستاهنا القصري،
كاش ًفا عن فراشات محراء جديدة ،حتتل
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صفحة سرواهلا األبيض.
مل يستطع وجه سعد ،الذي أحاطته نسمة
ريا مقصو ًدا ،فيما هللت
دافئة ،أن يصنع تعب ً
البنتان الشقيقتان ،قائلتني:
 فراشات جديدة مجيلة ،على السروالاألبيض.
 فراشات محراء زاهية.مل تتنبه جنفة ،اليت باتت داخل
العشة ،هلذا احلدث العارض ،إال بعد هتليل
الشقيقتني.
قليل يف بطن الدار ،مث
غابت إحدامها ً
عادت بصباع (روج) أمها األمحر ،هو كل
أدوات زينتها عند النوم ،لونت شفيت جنفة
متن ٍع قصري ،قبل أن تسلم
–العروس ،-بعد ُّ
نفسها راضية ،عند تلوين خديها النديتني.
رفعت الشقيقة الثانية قدمي العروس
الصغريتني ،واحدة تلو أخرى ،دافعة حتتهما
مبربع خشيب قدمي ،كان يستخدم كباب

للعشة ،بدا املربع اخلشيب حتت القدمني،
كأنه إناء به ماء ،تضع جنفة قدميها وسطه،
فيما راحت الشقيقة الثانية متثل ،حركات
دعك القدمني باملاء ،لتزيل عنهما التراب ،مث
ألبستهما فرديت شبشبها البالستيكي األبيض،
املُ َو َّشى بزهرتني ذهبيتني ،وهي تقول:
 شبشبك يا عروس.َنو َنو قط عابر ،يداعب قطة وديعة ،وصاح
ديك قريب ،يف غري أوان الصياح.
مهملة،
نظمت األختان ،بضع طوبات َ
مقعدا واطئًا ،لصق حائط العشة،
صانعتني
ً
املواجه لفتحة الباب.
قالت كربى الشقيقتني:
 هيا يا سعد.حائرا ،متردد القدمني واليدين،
وقف سعد
ً
باسم الشفتني.
 خليها تقعد جارك ،خلينا نعمل أحسنفرح.
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قال سعد لكربى الشقيقتني بعفوية :أنتم
األول –يقصد هي وأخاه األكرب.-
بدت على وجه الكربى مالمح عدم الفهم،
حيث إهنا ال تعلم ،بأن سعد ملحها بعينيه
يد ّي أخيه األكرب ،ومها
مرا ًرا ،تقف بني َ
متستران بعتمة املغربية ،فوق ذات السطح،
ولصق نفس العشة.
أعادت على أذنيه أمرها السابق:
 هيا يا سعد ،خلي جنفة تقعد جارك.فاجأ سعد جنفة ،بالقبض على يدها ،لكنها
رغم ابتسامتها العريضة ،-سارعت بسحبأرضا ،لوال احتمائه
يدها منه ،فكاد أن يسقط ً
حبائط العشة اجلانيب.
ارتفع صوهتا بالضحك ،وازداد وجهها امللون
بالروج ُحمرة.
سحبت الشقيقتان يدي العروس ،فكاد
كتفها أن يالمس األرض ،فعاد داير فستاهنا
لريتفع ،وعادت عيون اجلميع ،لتلمح الفراشات
احلمراء ،بصفحة سرواهلا األبيض.
ممثل عدم
حط سعد كفه فوق عينيهً ،
رؤية الفراشات ،اليت خيفق هلا قلبه ،كلما
وقع نظره عليها.
صابرا خلف الفراشات
مولع هو بالسعي
ً
امللونة ،احلائمة حول زهور النباتات بالغيطان
القريبة من الدور ،بغية اصطيادها ،رغم فشله
يف كل مرة يف اإلمساك ولو بواحدة ،ما عدا
تلك الساكنة فوق صدر جنفة رفيقة لعبه،
شريكة حلقات النعناع ،وقطع سكر النبات،
وكرات اللبان.
مد يده حنوها فأسلمته كفها ،وفوق مقعد
احلجارة بالعشة ،استقرت جالسة إىل جواره،
صفقت األختان ببهجة ،فشع النور بوجنيت
جنفة ،امللونتني بلون التفاح األمحر ،قبل أن
هتم مبشاركتهما التصفيق ،فيما سحب سعد
مربع باب العشة اخلشيب ،وراح يدق عليه
دقات متناغمة ،مث انتصب واق ًفا يرقص،
مستغل قصر قامته كطفل غرير.
ً
حاولت كربى األختني ،مشاركته يف الرقص،
فاحتك رأسها بسقف العشة الواطيء ،وثار

الغبار من أغصان السقف النائمة حتت القش
القدمي ،فارتفعت يسرى كفيها ال إراديا ،لتمسح
حمل احتكاك رأسها بالسقف ،مث خطفت
ميناها ،صباع روج أمها ،وهي هتمس خارجة:
 هيا يا سعد ،ورينا مهتك.اتسعت االبتسامة على وجهه ،فبدا كاألبله
التائه ،بينما مل يبد على وجه جنفة أي تعبري
جديد.
المست أصابعه كتفها ،فلم جتفل مبتعدة.
أطلقت صغرى األختني ،ضحكة عالية،
قالت:
 هيا يا عريس العرسان.رفرفت بذراعيها كحمامة ،وسط فراغ
العشة ُمكملة:
 هذه دارك ،أنت األب ،وجنفة األم.مث أطلقت ضحكة أخرى ،أعلى من سابقتها،
وهي ختطو منحنية ،لتعرب باب العشة إىل
السطح.
من بني الغسيل املنشور ،سحبت مالءة
والديها امللونة ،مث عادت لتنحين ،مدخلة
رأسها داخل العشة ،وهي تقول حبنو:
 نامي يا جنفة ..نامي.فارقت جنفة ،مقعد احلجارة مترددة ،قبل
أن تتمدد على األرض..
أكملت صغرى الشقيقتني ،قبل أن تسحب
رأسها ،من فتحة الباب:
 وأنت يا سعد ..من ..أنت األب ،وجنفةاألم ،والعشة دارك ،وأنا وأخيت أوالدكم
(الصغار).
مث رفعت صوهتا بضحكة ثالثة ،أعلى من
السابقتني ،وهي تنفض املالءه يف هواء السطح
اهلادئ ،ودقات قلبها تتسارع ،مث طرحتها
على واجهة العشة ،فتدلت حىت أخفت فتحة
الباب.
وقبل أن تتقافز الشقيقتان أمام العشة،
مصفقتني تصفيقة الفرح ،ضرب آذاهنما صراخ
حجرا،
سعد مدو ًيا ،حيث ألقمت جنفة رأسه
ً
عندما امتدت يده ،لتصيد فراشات السروال
احلمراء.
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مع كل اتصال له على موبايل أخىت سهى،
يدق قليب بشدة ،أرى كلمة بابا على الشاشة
ويعلو دعاء العفاسى "إهلى أنت تعلم كيف
حاىل ،"..ال بد أنه عرف بفعلتنا ،تدخل سهى
إحدى الغرف حماولة منع صوت اهلواء من
الوصول إليه ،حفيف األشجار ىف الفناء ،حىت
ال يعرف أهنا خارج املزنل –أوصانا قبيل السفر
بعدم اخلروج– ،حتدثه ويطمئن على أحوالنا
ويرجوها االهتمام بالنباتات واألشجار ىف املزنل
اجلنوىب ،حيث إن مزنلنا القدمي يوجد يف مشال
القرية ،تبتلع ريقها وتؤكد أهنا ستفعل ذلك،
بينما أنا أغلق احلنفية بعد أن رويت النباتات،
لقد انتقلنا إليه بالفعل ،سافر أىب للعالج ىف
القاهرة مع ابن أخيه ،سيتطلب عالجه جراحة
ىف عموده الفقرى ومتابعة بعد اجلراحة،
إنه الوقت املناسب لالنتقال من املزنل القدمي
املتهالك ،هكذا اقترحت أخىت مىن ،هزت أمى
رأسها لألسفل مرتني تعلن موافقتها ،رفعت أخىت
هدى يدها إعجا ًبا هبذا االقتراح مؤكدة أنه

فعل ،لكن اخلوف راودنا أنا وسهى
الوقت املناسب ً
ألننا لسنا متزوجتني والغضب سيزنل فوقنا،
لكن األخرتني هلما مزنال زوجيهما محاية من
البطش ،لكن نظرة واحدة للجدران القدمية
متساقطة اجلري ،والغرف املتباعدة ىف فناء واسع،
حبيث تشوينا الشمس بلهيبها ىف الذهاب إىل
احلمام أو املطبخ جعلتنا نوافق سري ًعا.
سافر أىب يوم اخلميس ،قضينا يوم اجلمعة
ىف جتهيز املزنل اجلديد ،كنسنا الفناء وساوينا
األرض ،ألقينا احلجارة باخلارج ،مجعنا أوراق
الشجر وأحرقناها ،نظفنا الغرف ،فرشنا الرمال
على األرضية ،الرمال أنظف من التراب وال
تعلق باألقمشة ،كما أكدت مىن ،تبقت رمال بعد
حمارة اجلدران باألمسنت ،قمنا باستخدامها.
يوم السبت أخربنا أهل النجع برغبتنا ىف
االنتقال إىل املزنل اجلديد ،املؤيدون شجعوا
خطوتنا ،بينما املعارضون صمتوا –ال أحد له
احلق ىف منعنا ،-اجتمع بعض الشباب ملساعدتنا
بعد العصر ،حزمنا أغراضنا ووضعناها ىف مدخل
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املزنل ،الدرب املؤدي إىل املزنل أضيق من أن متر
به السيارة ،صاروا حيملون األشياء بأيديهم
مترا ،أصيح أن هناك ما نسيناه
حواىل ثالثني ً
وقليب مل يكف عن الدق من اخلوف ،سيعرف أيب،
سيخربه الشاب الذى يعاونين أنين كنت ملهوفة
أش ُك من مرض
حىت ننتقل اليوم قبل الغد ،مل ْ
مني شيئًا،
أو دوخة كما كنت أفعل عندما يطلب ِّ
مجعت مشابك الغسيل ،من فوق احلبل املمتد
بطول الفناء ،ونظرت إىل اجلدار الذي عاونت
أيب يف بنائه بعد امتالء الغرفة باحلجارة
املستخرجة من أجل احلصول على الكزن ،أصابعي
آثارها موجودة على الطبقة الطينية ،مل يقم
باستخدام املحارة ،كان يعرف بكفه الكبرية
وأصابعه الغليظة ،جبوارها أصابعي النحيلة
حتاول ضغط الطني املخلوط بالروث واملاء
حىت يدخل يف فراغات اجلدار ،ويصنع طبقة
فوق احلجارة ،توسالتنا له وحنن جالسني يف
الفناء واجلدار الطيين يف مواجهتنا كي ننتقل
من املزنل ،صراخه يف وجوهنا احلزينة إنه حر،

ويكفي عدم رغبته يف االنتقال ،لكي ال نفتح هذا
املوضوع مرة أخرى ،أعادين صوت مىن للحاضر.
 سيحزن على قططه.ركضنا خلف القطني ،أمسكنا هبما ونقلنامها
إىل املزنل اجلديد.
مع كل حركة ىف املزنل القدمي ،كنت أودع
حياتى القدمية ،أول خطوة متمردة أخطوها،
أيضا ،الغرفة الىت كنا
أيب هو من دفعين ً
نستخدمها للمعيشة وللضيوف كذلك ،تذكرت يوم
سقط سقفها فوق رأسي أنا وسهى بعد أن التهمته
القرضة ،الغرفة الىت كانت غرفة معيشة مث
مطبخا مث شيئًا خنجل من وجوده ،بئر كبري ىف
ً
األسفل وحوله حجارة وأكوام من التراب ،ينتظر
أىب جناح الدجالني ىف إخراج اآلثار الفرعونية،
وبعد ذلك نعيش وننتقل إىل املزنل اجلنوىب
حىت يتمكن من تشطيبه على النحو األمثل،
هكذا مل نأخذ بتفكريه ،وقضيت ليلىت األوىل ىف
املزنل اجلديد ،أفكر ىف بطشه وعقابه لتمردنا،
وعرفت كيف تُرى الكوابيس ىف اليقظة.
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كلمايت أصبحت مكررة ال تأيت بفائدة،
فرمبا جيب أن أضيف إىل قاموسي اليومي
كلمات جديدة جتعل من يسمعها ينتبه أكثر
إيل فقط مث
وإال ما الذي جيعل الناس تنظر َّ
تتجاهلين؟
نظرات اآلخرين كانت جترحين يف البداية
ولكن مع مرور الشهور أصبحت معتا ًدا عليها
دائما على هديف ،وأغري
فال أعبأ بأعينهم ،أركز ً
أناسا
مكاين من وقت إىل آخر لعلي أستقطب ً
آخرين مل يروين من قبل.
يف العاشرة من عمري أخربين أيب أين جيب
أن أساعده على تربية أشقائي اخلمس وأنزل
للعمل ،وعندما علمين أصول املهنة وجدهتا
جدا ،واعتدت عليها وأصبحت ال أتقن
سهلة ًّ
سواها.
يف بعض األوقات كانت احلماسة تأخذين
وأقول ملا ال أحبث عن عمل حقيقي خيلصين
من مالبسي الرثة وقلة حيليت ،ولكن محاسيت
كانت تفتر بسرعة عندما أكتشف أنين ال
أستطيع إتقان أي شيء آخر فلقد شربت أصول
الصنعة.
الشيء الذي يضايقين هو أن الرزق غري
ثابت ،فمرة كثري ومرة أخرى يكاد يكون
جالسا مث تبدأ يف الوقوف
معدو ًما ،تظل
ً

مستمي ًتا من أجل أن يلتفت إليك واحد أو
اثنان من املارة ،بينما ال تتحمل حرارة
الشمس اليت حترق حىت عظامك ،فتشتاق إىل
الشتاء الذي تكرهه فور وصوله.
قبل ان أنزل إىل الشارع كنت أمسع صوت
أمي وهي تصرخ يف وجه أيب وتطلب منه أن
يتركين وال يأخذين معه ،ولكنه كان يضرهبا
كعادته ،فترجوه وختربه أهنا ستساعده
على املعيشة فيصرخ فيها أن خترس وهتتم
بـ"خرافها" ،رام ًيا إىل شقيقايت اخلمس.
أيب ال حيب البنات وال حيب أمي ،وأنا ال
أحبه ،فكرت مرة أن أغرس سكي ًنا يف قلبه
حىت أخلصه من هذا الظالم الذي يقبض
على أنفاسه ،ولكين تراجعت ألنين علمت أن
السجن سيكون مصريي ،ووقتها لن جتد أمي
سب ًبا للحياة.
امرأة ضعيفة مستكينة رضخت أليب منذ
سنوات ،وفقدت عقلها بزواجها منه ،وضاعت
يف دوامة احلياة بإجناب طفل وراء اآلخر
فضاقت الدنيا من حوهلا ،واستسلمت لسباب
أيب وإهاناته املستمرة هلا.
مل أتعلم يف املدرسة ولكنين أعرف معين
االحتقار ،فهو ما أراه يف عيون الناس الناظرة
إيل يف كل حلظة ،يلومونين على ما أفعل بينما
َّ
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ال يعيشون حيايت ،أناس ال جييدون فقط سوى
الكالم.
منذ ساعتني وأنا أقف يف مكاين دون جدوى،
فاملارة يرددون كلماهتم البغضية" :دور على
شغل ،مش مكسوف من نفسك ،أنت لسة صغري"،
كلمات ال تسد جوعي وال تطعم شقيقايت ،ولن

ترمحين من صفعات أيب.
بعيدا وعثرت على مكان آخر
استدرت ً
متناس ًيا مجل الصباح اليت اعتدت على
مساعها ،وبسطت يدي مستخد ًما نظرايت
املستجدية أطلب حسنة" :هلل يا حمسنني
هلل".
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أحدا من األوالد يف نفس عمره ..مل
مل يشبه ً
يكن قاد ًرا على أن يتحدث مع اآلخريني أو أن يع ّبر
عن مكنونات صدره بالكلمات؛ لذا مل تلحقه عائلته
الفقرية مبدرسة ظ ًنا منهم أنه لن يفلح يف تعليم
أبدا.
ً
"صديق" يراقب
كان
الباكرة
الصباحات
يف
ّ
أخواته البنات وأبناء حارته وهم يذهبون ملدارسهم
وحيدا برفقة أمه اليت تقضي
كل يوم ،بينما جيلس
ً
وقتها يف الطهو والقيام باألعمال املزنلية وثرثرة
النساء مع جاراهتا.
مل يكن لديه صداقات حقيقية ،فمعظم األوالد
يتنمرون عليه ويسخرون من كونه أبكم ،لكن قليلون
منهم كانوا يلعبون معه كرة القدم يف معظم الوقت
بدافع الشفقة ،هو مل يكن قاد ًرا على جتاذب
أطراف احلديث معهم والتندر وتبادل النكات ،لكن
َمن حوله كانوا يكتشفون قدرات مثرية وطبائع
"صديق" الذي مل خيسر عراكًا خاضه
غريبة لدى ّ
سنا ،وكلما
قط حىت لو يتقاتل مع من يكربونه ًّ
مرت األيام واشتد عوده وبدأ خيطو حنو سن
مودعا طفولته احلزينة كلما ازداد جسده
الشباب
ً
أحدا،
قوة وصالبة وأصبح
شجاعا جسو ًرا ال خيشى ً
ً
"صديق" كانت يف قدرته على تعويض
لكن غرابة ّ
ما يفتقده من قدرة على السمع والكالم ،حىت حتول
إىل رادار احلارة واحلواري املحيطة هبا ،فهو يعرف

كل كبرية وصغرية حتدث هبا ،وجعل هوايته يف
تتبع أسرار اآلخرين وكشفها فيجد لذته املنشودة
يف ذلك!
"صديق"
وطيلة تلك السنوات املاضية استطاع ّ
لغة
حيظ بأي قدر من التعليم أن يط ّور ً
الذي مل َ
خاصة به هو والدائرة املحيطة به من
لإلشارة
ً
األهل واألصدقاء ،وعرب إشاراته وأصواته املبهمة
اليت يطلقها من آن آلخر يستطيع أن يكشف هلم
ما ال يعرفونه أنفسهم ..حىت أدرك اجلميع أن
"صديق" هو خزينة أسرار احلي !
ّ
وألنه مل جيد راحته مع البشر ولطاملا عجزوا
"صديق" لنفسه منذ الطفولة
عن فهمه ،وجد ّ
أصدقاء من نو ٍع آخر ..لقد ولع باحليوانات والطيور
وأصبحوا أصدقاءه املقربني ،يبث هلم أحزانه
ومهومه ويبوح هلم بأسراره ومغامراته اليت
خيوضها ..كانت احلمامات اليت يربيها فوق سطح
مزنله هي أغلى ما ميتلك وأحب شيء إىل قلبه،
يتقاسم معها قوته وقد ال يأكل هو ليشتري هلا
احلبوب ،يتشاطر معها أسراره وأحالمه وخماوفه،
يتشاركون م ًعا لغة الصمت ونظرات األعني ..مرآة
الروح تلك اليت تبوح بأسرارها.
وألن الكالب أوىف من كثري من البشر فقد كان
"صديق" يعشق تربيتها ،وكانت هي األخرى تركض
ّ
فرحا بلقائه ،مث تقف على
حنوه وهي هتز ذيوهلا ً

يف إحدى املرات مل يبع سوى محامة واحدة،
لكنها كانت األمجل واألغلى بينهن ،ومكث
ينتظر عودهتا يو ًما بعد يوم وهو يتساءل عن
سر غياهبا ،لكنها مل تعد قط حىت مضى شهر
كامل ،وبينما كان منهمكًا يف إطعام طيوره تفاجأ
حبمامة تسقط من السماء فوق سطح بيته..
لقد كانت محامته املفقودة ،تلفظ أنفاسها
األخرية ،بعد أن قطعت مئات األميال لتموت يف
ديارها إىل جانبه!
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قوائمها اخللفية وتتشبث به وتلعقه وتشتم رائحته
بأنوفها فيترك كل شيء ويلعب معها ويطعمها.
"صديق" وقوته اجلسمانية مل
ولكن مواهب ّ
تشفع له عند أصحاب املتاجر والورش اليدوية
اليت عمل هبا ،فلم يكن يلبث أن يعمل يف إحداها
لبعض الوقت حىت يتخلوا عنه ويسرحونه ،أحيانًا
بسبب إعاقته اليت ولد هبا ،وأخرى ألنه يقحم أنفه
يف شؤون اآلخرين ،ويف بعض األحيان ألنه يتورط
يف شجارات مع من يسخرون منه ويكيل هلم ضربات
موجعه.
وذات يوم جلس الفىت حزي ًنا مهمو ًما وقد

ضاقت به الدنيا وهو يبحث عن عمل
يقتات منه هو وأمه العجوز؛ مل يكن
يقبل أن يسأل شقيقاته املتزوجات أن
ينفقن عليه هو ووالدهتم ،فكّر يف أن
يقترض املال من اجلريان واألصدقاء،
لكنه شعر بغصة يف حلقه فتراجع،
تكفيه نظراهتم له اليت تشعره بأنه
أقل منهم ،إذًا مل يعد مفر سوى أن
يبيع محاماته األثريات.
قضى ليلته جبوارهن يبكي يف
صمت ،وحني طلعت الشمس أخذهن
وذهب إىل السوق ليبيعهن ،وعاد إىل
البيت وجيبه ممتلئ ببضع مئات من
اجلنيهات ،ويداه حمملتان بأكياس
اخلضر والدجاج والفاكهة واحلبوب،
لكن عينيه كانتا تفيضان بالدمع
وقلبه يعتصر أملًا.
"صديق" يف هذا
كلما رأى أحد ّ
اليوم ظن أن عزيزًا لديه قد تويف،
وقضى ليلته مهمو ًما حزي ًنا ،لكن
يف الصباح كانت املفاجأة أن عادت
احلمامات إىل بيتها فوق سطح مزنله
من جديد!
فرحا
يف ذلك الوقت كاد يطري ً
بعودهتا إليه ..ولكن بعد أن نفذ املال
جوعا كان قد
وأخذت بطنه تأن ً
عرف طريقه إىل السوق ليكرر اللعبة
ذاهتا مرا ًرا ومرا ًرا ،أحيانًا يبيع
واحدة وأحيانًا يبيع بعضها أو كلها ويف كل مرة
تعود صديقاته األثريات إليه.
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قد ال تصدق أن تضحى األم بفلذة كبدها ألسباب تتعلق بالشرف أو
اخلوف من السلطة أو ..أو ..أو ..ومع ذلك فأساطري كثرية مست هذا
املوضوع برؤى خمتلفة منها ما هو ديىن ورد ىف القصص القرآىن وما هو
شعىب ورد ىف السري واألساطرب الشعبية وما هو فلسفى .وسوف منر يف
موضوعنا هذا على بعض النماذج املتنوعة من هذه التصخية مع ذكر
دوافعها اليت ختتلف من حالة إىل أخرى.
ونبدأ بأصل هذه التضحية ىف قصة موسى عليه السالم ..والىت جاءت
ىف الكتب السماوية كلها وأوضحها ما جاء بالقرآن الكرمي قوله تعاىل:
ِيه َف ِإذَا ِخ ْف ِت َعلَ ْي ِه َف َأ ْلق ِ
وسى أَ ْن أَ ْر ِضع ِ
ِيه فِي ا ْل َي ِّم
" َوأَ ْو َح ْي َنا ِإلَى أُ ِّم ُم َ
ادو ُه ِإ َل ْي ِك َو َج ِ
ني ،فَا ْل َت َق َط ُه
َو َل ت َ
ْم ْر َسلِ َ
اعلُو ُه م َ
َح َزنِي إ َِّنا َر ُّ
َخافِي َو َل ت ْ
ِن ال ُ
ان َو ُج ُنو َد ُه َما كَا ُنوا
ُ
ِر َع ْو َن َو َها َم َ
ون َل ُه ْم َع ُد ًّوا َو َح َز ًنا إ َّ
ِر َع ْو َن ِل َي ُك َ
ِن ف ْ
آل ف ْ
نيَ ،و َقال ِ
َخ ِ
َك َل َت ْق ُتلُو ُه َع َسى أَ ْن َي ْن َف َع َنا
ُر ُت َع ْي ٍن لِي َول َ
اط ِئ َ
ِر َع ْو َن ق َّ
َت ا ْم َرأَ ُت ف ْ
ون".
َدا َو ُه ْم َل َي ْش ُع ُر َ
أَ ْو َن َّت ِخ َذ ُه َول ً
ُولد موسى-عليه السالم -يف ٍ
وقت متادى فيه
فرعون بظلمه وفساده ،وقد زاد ظلمه عندما
أخربه كاهن عن والدة مولود يف بين إسرائيل
ُينهي ملك فرعون ،ما أ ّدى إىل غضبه وذبح
أطفاهلم واستحياء نسائهم ،ويف ظل تلك املعانة
جاء املخاض ألم موسى ،فكتمت أمر والدته خوفًا
عليه من القتل ،فأهلمها اهلل أن تضع الرضيع
يف صندوق وتُلقيه يف النهر عسى أن يقع يف ٍ
أيد
أمينة ،فانتهى به املطاف إىل قصر فرعون ،وما
إن رأته زوجته حىت جعل اهلل حمبته يف قلبها،
ولدا لنا ،وأرادت
وقالت ال تقتلوه نريد أن نأخذه ً
ولكن اهلل
ّ
أن تُرضعه فأحضرت له املُرضعاتّ ،
منهن،
حرم عليه املراضع فلم يقبل بأي واحد ٍة ّ

حىت جاءت أخته فقالت هلم" :أنا أدلّكم على من
ُيرضعه لكم" ،وطلبت من أ ّمه أن تأيت لترضعه،
وقرت عينها به .فقد ضربت
فر ّده اهلل إىل أ ّمه ّ
مثل يف األمومة احلانية ،والعاطفة املنضبطة
لنا ً
واملحكومة باإلميان واليقني وااللتزام بأوامر اهلل،
فهي مع حبها ملوسى وخوفها عليه فقد ألقت به يف
امتثال ألمره ويقي ًنا بوعده.
اليم
ً
أما النموذج اآلخر فهو قصة ماشطة بنت
فرعون ،تقول الروايات إهنا امرأة صاحلة عاشت
وسميت بذلك ألهنا كانت متشط
يف ظل ُملكهُ ،
بناته ،وهي خادمة ومربية هلن ،ويعيش معها
زوجها الذي كان مقر ًبا من فرعون ،حىت قتله بعد
حني؛ بعدما عرف بإسالمه ،مما اضطر ماشطة إىل
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إخفاء إسالمها ،واستمرت
يف العمل بالقصر لتنفق
على أبنائها اخلمسة .ويف
يوم وقع املشط من يدها،
وهي متشط ابنته ،وقالت
وهي تتناوله من األرض
"بسم اهلل" ،فردت عليها
االبنة" :اهلل أيب"،
ومل تتمالك املاشطة
غضبها حىت صاحت:
"كال ،بل اهلل ريب،
وربك ،ورب أبيك".
فذهبت االبنة إىل
أبيها لتخربه بأمر
ماشطتها .فغضب
فرعون لوجود
من يعبد غريه يف
قصره ،فأحضرها
وسأهلا :من ربك؟ قالت :ريب وربك اهلل.
ازداد غضب فرعون ،وطالبها بالرجوع عن دينها،
وهددها حببسها وتعذيبها ،إال أن املشاطة أبت أن
ترتد عن اإلسالم.
أمر فرعون جنوه باحضار قد ٍر من حناس،
وميأل بالزيت ،ويتم حتميته حىت يصل إىل درجة
الغليان .مث طلب إيقافها أمام القدر حىت ترى
العذاب بعينيتها ،فأقبلت عليه طم ًعا يف الشهادة،
إال أن فرعون أراد قهرها على أبنائها ،لعلمه أن

أطفاهلا هم
أحب الناس
إليها ،واليت كانت
تربيهم بعد أن
قتل أباهم ،فأمر
بإحضار األبناء
إىل غرفة التعذيب
جر
الفرعونيةّ ،
اجلنود أكربهم وهو
يصيح ويستغيث بأمه،
ويتوسل إىل فرعون،
فألقي يف الزيت ،واألم
تبكي ،وتنظر إىل طفلها
وهو حيترق ،وإخوته
يغطون أعينهم خوفًا
من املنظر .مث نظر إليها
فرعون ،وأمرها بالكفر بدين
اهلل ليعفو عن البقية ،إال
أهنا أبت ،ومتسكت مبوقفها،
غضب فرعون ،وأمر بالولد
فازداد
الثاين ،وألقي يف الزيت.
أصعب تضحية ميكن أن تواجها األم هى الطفل
الرضيع ،وحينما وصل الدور على الرضيع ،نطق
وقال هلا" :يا أماه ،اصربيِ ،
فإنك على حق" ،مث
انقطع صوته بعد أن ألقوه يف القدر .بعد ذلك،
اندفع جنود فرعون حنوها ،وسحبوها جتاه القدر،
والتفتت حلظتها إىل فرعون وقالت له" :يل إليك
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حاجة" .قال" :ما حاجتك؟" .قالت" :أن جتمع
عظامي ،وعظام أبنائي ،فتدفنها يف قرب واحد".
فوافق فرعون على طلبها .وألقى هبا اجلنود يف
الزيت.
أما النموذج اآلخر فهو أسطورة شعبية.
تستهل سرية سيف بن ذى يزن أحداثها بواقعة
فريدا ىف اطار األدب
هامة جتعل منها شيئًا ً
الشعىب والعمل الروائى على السواء ،إذ أهنا تكاد
تكون السرية الشعبية الوحيد اليت تقتل فيه
األم ابنها ،أو حتاول قتله بكل الطرق ،وكأمنا
انعدمت كل عواطف األمومة الغريزية ليحل حملها
قلب صخرى ال يرحم األبن .منذ والدته وحىت
عنقوان رجولته وهي منذ البدء أسرية استهوت
امللك ذى يزن فيحبها ويتزوجها ،ويهب هلا دماء
األسرى من أعدائه األحباش ،ولكنها كانت تضمر
له احلقد فترمى ىف فراشه حسكة مسمومة ،تشكه

فتقتله ،وحني ميوت امللك ذى يزن
تكون هى قد محلت منه بابنها ووىل
عهده ،قبل موته أوصى رعيته هبا
ريا.
خً
وضعت اجلارية وامسها "قمرية"
مولودها ،ويقول الرواة" :فلما وضعته
ورأته على هذا احلسن واجلمال
أخذهتا الغرية ،وقالت ىف نفسها إن
قعد هذا الغالم أخذ مىن اململكة،
ولكن يا قمرية اصربى لعل زحل
يساعدك باخلري على موت هذا
الغالم" .لكن االمهال وعدم العناية
ال يكفيان ملوته ،كما أن الوزراء
واحلاشية ينظرون إليه باعتباره
وريث املُلك ،ومن هنا تبدأ معامل
اجلرمية تتضح ،متنعها جاريتها من
قتل الطفل باخلنجر ،وتقنعها برميه
ىف الرباري" :فإن عاش عاش ألمله،
وإن مات مات ألجله" .فوضعت ىف
عقدا من اجلوهر ووضعت
رقبة الطفل ً
معه صرة من الدنانري وألبسته أحسن
ثيابه وأفخرها ،مث محلته ومعها
جاريتها وركبا فرسيهما وغابا عن
املدينة مخسة أيام ،حيث رمت قمرية طفلها ىف
واد قبيح مهجور ليقع أمام غزالة هاربة من وجه
صياد استطاع أن يأسر أوالدها ىف غياهبا ،وكمن ىف
مرقدها ينتظر عودهتا إليهم ليقضى عليها وحيملها
مع أوالدها إىل سوق اللحم ..ويسترعى بصرها
املذعور هذا الطفل امللقى ىف اخلالء يصرخ من
اجلوع ،فتحن كل أمومتها املجهضة له ،وتسرع حنوه
تضمه وتدور به ،والصياد يرقبها من بعيد وقد
أخذته الدهشة مما يرى ،إىل أن يلحظ حركة
الطفل ويسمع صراخه اخلافت فيقترب على حذر
وقد دبت ىف نفسه اخلشية على الطفل من الغزالة
الربية ..إال أنه فوجئ بالغزالة تدور حول الطفل
حىت تضع ثديها ىف فمه ،ويصمت صراخ الطفل
وهو ميتص لنب الغزالة ىف شراهة وهنم ،وكأمنا
متده الغزالة مباء احلياة الذى حرمته منه أمه.
يتراجع الصياد أمام هذا املشهد عن قتل

سيف بن زي يزن

ويصل ابن طفيل إىل حقيقة اتفاق الدين
والفلسفة ،فحي بن يقظان رمز للعقل اإلنساين
املتحرر من كل معرفة سابقة ومع ذلك يهتدي
للحقائق بالتفكري .وقد تأثرت أووربا هبذه القصة،
فكتب دانيال ديفو قصته :روبنسون كروزو على
غرارها.
مما سبق يتضح أن لدي األم دوافع خمتلفة
للتضحية بوليدها ،والتضحية نفسها تكون
بدافع من غريزة األمومة الىت ال خيلقها اخلالق
إال عند األم فقط ،وخوفها على طفلها من القتل،
من االستبداد ،من الظلم والسلطة املتكربة
واجلابرة على هذه الفعلة الىت قد تبدو قاسية
ىف أوهلا ،لكنها مع ذلك تظل طول حياهتا حزينة
نادمة على هذا الفعل ،حيت تسوق هلا األقدار
مصري طفلها ،وحينها حتمد اخلالق علي رعايته
لوليدها الربيء.
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الغزالة ،ويطلق الصغار من قيودها،
وحني تراها األم تسرع حنوها ،ويتقدم
الصياد حنو الطفل الذى كان يصدر
فرحا هادئًا ويبتسم ىف براءة
صوتًا ً
واطمئنان ،ويرى الصياد عقد اجلوهر
وصرة املال ويالحظ مالبس الطفل
سرا ،وأنه
الفاخرة ،فيعرف أن وراءه ًّ
طفل لواحدة من نساء الفقراء،
ليس ً
أثقلها عبء إطعامه فرمت به ،وإمنا سره
ال جيلوه إال امللك ،فيحمل الطفل إىل
ملك املدينة.
النموذج األخري فلسفي معريف كتبه
ابن طفيل أبو بكر بن عبد امللك يف
األندلس ،وهو حي بن يقظان ،وملخص
القصة أنه كانت هناك جزيرة متسعة
ميلكها رجل متسلط شديد الغرية
واألنفة ،وكان له أخت ذات فتنة
ومجال ،فمنعها من الزواح حبجة أهنا
من طبقة عالية وال يوجد من هو كفء
هلا ..كان له قريب يسمي يقظان أحبها
طفل
وتزوجها سرا ،فحملت منه ووضعت ً
أمسياه حي ،فلما خافت افتضاح أمرها
لدي أخيها وضعت الطفل يف تابوت
وألقته يف اليم ،فحمله املوج إىل أمجة
ملتفة الشجر عذبة التربة.
فلما اشتد به اجلوع أخذ يبكي ويصرخ
ويستغيث ،فسمعته ظبية كانت فقدت وليدها حني
خرج من بيتها فخطفه العقاب ،وظلت تبحث عنه،
فلما َسمعت صوت الطفل ظنته وليدها فأقبلت
عليه ترضعه وحتنو عليه وتتعهده بالرعاية
وتدفع عنه األذي.
ويتريب حي يف أحضان أمه الظبية ،وأخذ
حياكي صوهتا وأصوات الطيور واحليوانات من
حوله حيت بلغ السابعة من عمره ..وهنا ماتت
األم فأخرج حي قلبها يفحصه لعله يعرف سر هذا
الفقد ..بل بدأ بعقله يفحص العامل من حوله،
وحيار يف اخلالق واملخلوق ،ويرحل إىل جزيرة
جماورة ويلتقي أبسال ،يصاحبه ويتعلم منه اللغة
العلم والدين.
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كلنا حيوانات أمام اخلبز والقبالت ..هكذا قال أنيس منصور..
فهل حنن جنس من اجلبناء حني نتعمد دو ًما أن ندفن نظرية اجلنس
ونصفه كعاهة علنية ،ونتجاهل عالقتنا اهلستريية به ،ونرفض فتح
أبواب جديدة تدرسنا به ،مع أنه الغريزة األساسية فينا بعد احتياجنا
حاليا قد ال أقصد العامل بأسره
الفيزيولوجي للغذاء؟ وعندما أقول حنن ًّ
بل أقصد الشرق وحوافه بكل ثقافاته اليت ال تنمو سوى كثمار الزراعات
البالستيكية حتت غطاءات كثرية ..أذكر أن فرويد حني حتدث عن اجلنس
وسيكولوجيا كان عامله حيمل معارضني كثر ،وكانت العقلية آنداك
فلسفيا
ًّ
ًّ
حتظر على املرء التحليل خارج السرب ،وكان املفكر وقتها خيسر سلطته
مع أن ال سلطة لديه -وعمره يف وقت قياسي ما مل يتراجع عن اختالفه،ولتمر كل هذه السنون لنجد ثالثة أرباع البشرية مل خترج بعد من هذا
ونشرح
النفق الطويل ..مازلنا نبحث يف ظالم عن اللغز البشري ،ويف خفاء،
ِّ
يف خفاء وحنتفظ بالنتائج اجلدلية ،ونواصل توزيع األدوار يف مسرح
جيمعنا ،ويعطي املرأة دور الفتاة الرصينة ،ويعطي الرجل وسام الدجنوان،
أبدا من األذهان ،أن
وحيتفي به ويعلّق على الفتات متعاقبة ال تسقط ً
الدجنوانة تستحق املوت وأن ال بد هلا من هناية مأساوية.
اجلنس ي ّفسر كل شيء عند فرويد ،واجلنس
مصطلح بذيء عند العرب لكنه مرغوب ،هو
نتلمس هبا لذة احلياة ،وهو واجب
اللعنة اليت
ّ
رجويل حيمل الذكور رايته ،وخندق نسائي يثبت
تبعية األنثى اليت ال يتعدى دورها صفة املتلقية
أيضا بأهنا خملوق
وفقط ،وهي اليت تُعرف ً
عجيب يتحول يف ليلة زفاف شعيب من اجلاهلة
شرعيا
َغل
بالشيء إىل املطلوب منها ،وت َع َّنف وتست ُّ
ًّ
شرعيا ،بل وتشترى ..وكأهنا دورة مياه
وال
ًّ
متحركة ينبثق منها سيل مستمر ُيدعى الح ًقا

جمتم ًعا.
اجلنس ليس قشرة للروح وال خطيئة معلقة
يف ميادين حجاجية صاخبة ..اجلنس فقط
هو شعور لإلنسان بذاته وليس انكسار لألنثى يف
واقع خفي ..اجلنس مرآة للروح ومرآة للفكر،
وأنا أعجب حني أراهم يهرعون من عجزهم
اجلنسي إىل كل أصناف الدواء وال يعين هلم
عجز الفكر شيئًا ..فهل مسعنا عن قاعات
عالجية للعجز الفكري؟! ال بد أننا إذن خارج
العامل ..ال بد أننا يف جسد منفصل ال ميكن له
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أن يكون على قيد الفرح.
واجلنس يف األدب بكل اللغات ص ّنف األدباء
ضمنيا إىل طبقات نبيلة وطبقات بذيئة ،وعند
ًّ
وخصوصاا
ن
عل
األمساء
بعض
بطت
ر
العرب
ً
ُ
ً
النسائية -بأدب العهر وأدب الفراش ،يف حني ما
اعتربت بعض املعلقات املاجنة ،وبغض الطرف
أدبيا
واليت وجدت منذ اجلاهلية ،إرثًا ً
ونوعا ًّ
يدخل يف صفة الغرض النتمائه الذكوري ال
أكثر ومجاله البالغي طب ًعا.
وعندما يفرز احلرف أنوثته دون وجل وال

عار ،وحني جنول دروب سان جريمان العتيقة
ونقف أمام مقهى الفلور ..ال بد أن نسمع يف
صمت حتت هذا املطر ذبذبات روح غاضبة،
مستعصية على أطباء النفس مجي ًعا ..تركض
منذ قرن ونصف قرن من الزمن ..ال تبحث
عن مهرب ألن اهلروب مل يكن من صفاهتا يو ًما،
ولكنها حتما حتاول الوصول إىل عامل أفضل..
ال بد أن نذكر الفرنسية سيمون دو بوفوار،
الكاتبة اليت غردت بعصيان خارج جسد املرأة
احلافل بالقيود ،وكانت مريضة نفسية وأخالقية
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منا خيتار داءه؟ سأكتفي
بامتياز ،لكن من َّ
حبضورها الفين الطاغي واألديب الذي يعترب
حقيقيا.
فلسفيا
إرثًا
ًّ
ًّ
تسطر سيمون لألنثى أهنا املدعوة بـ"اجلنس
اآلخر" ،أي أهنا ومنذ تسميتها األزلية مل تعترب
يو ًما اجلنس احلقيقي لإلنسان ،فاإلنسانية يف
عرف الرجل شيء مذكر مكتمل حيتاج فقط
إىل اتصال حر إرادي اختياري باألنثى ،حىت
يتجمل ،وميكنه أال يتجمل ألنه مكتمل،
وعليها أن تظل تابعة ألهنا
منقوصة ،وميكنه أن يغري
اتصال من
أسلوبه وخيتار
ً
نوع آخر غري االنثى..
وعليها أن تظل منتظرة
يتخل
ألهنا كمالية ..ومل
َّ
الدجنوان عن هذه
البدلة القيادية املترفِّعة
يتخل العامل
بعد ..ومل
َّ
عن إلباس األنثى
مصريها الواحد ،ومن
هنا انطلقت رواية
"املثقفون" ،وهي
العمل احلقيقي الذي
خنر أعماق سيمون،
ووصف احلرب
العاملية آنذاك
كما لو أهنا قامت
بني أشالئها
لوحدها دون
بقية األرض،
وتقاطعت فيها طبقات
املشبوهني والناجني واملنذرين ..ويعرف عنها أهنا
بطلة كل أعماهلا ،وأهنا وجودية اهلوى ومزاجية
املذهب وفارسة السفر بامتياز ،أحداثها الروائية
جمرد حبكة سردية تظهر فيها ثنائية اجلسد
والروح م ًعا ،وعنصر الشك والنسية ضروريان..
يطاردمها اخلوف واملغامرة إىل حتمية امليتة
اهلادئة.
قندسا
وظلت رغم جنوهنا وارجتاهلا وتسكعها
ً
وفيا مل جيد نفسه سوى بني ذراعي سارتر..
ًّ
فوق األرض وحتتها ،ومل يكن هنالك من تفسري

آخر الختاذها شقة تطل على قرب جون بول
بعد موته ،وانعزاهلا عن العامل ودفنها جبانب
ضرحيه بعد وفاهتا عام .1987
تستهل سيمون أعماهلا كلمح بارق يلوذ بالشك،
عزاء يف كرهها اجلذري للسبات
ومل جتد يو ًما
ً
والسكينة اجلوفاء ..وال ميكن للمرأة بني
سطورها أن تتغطى سوى بورق الرواية ،وكل ما
تبقى يظهر عار ًيا لعالج التالف يف عصر املدنية
َّ
الذكورية ..عاملة خببايا النساء دون ختليد
جلماهلن أو إضفاء القدسية على حسنهن..
فالروح وحدها هلا لسان
يف الالوعي ال
يصمت ..واملرأة
شريرة وشرسة
لدى سيمون
ومتلك من الربيق
ما يكفي حلرق
األرض ،متلونة
بني الضجر والفراغ
وبني آفات الكربياء
والتفكري واملتعة
والرعونة والطيش،
وكل تفاهاهتا وشهواهتا
ريا يقف
ختبئ ً
عقل كب ً
مالحظا ،وقد يثور إذا ما
ً
تش ّعبت الغرائز لديها..
ولكل أنثى أشواك جتعل
وسيما حيتمي
قنفذا
منها
ً
ً
من اجلراح والصدمات.
إهنا الروائية وكاتبة
الدراسات وصاحبة احلمالت
واملؤلفة املسرحية ،وصاحبة
شهادة ملتزمة حد االلتزام عن حرب اجلزائر،
والوحيدة اليت كتبت سريهتا الذاتية يف ثالثة
جملدات ..أفراحها مثرية للشجن وللمضض..
ومكرسة لإلحاطة بالواقع..
شهوهتا مشبوهة ّ
وعرضا ومل جتزئ حياة
طول
ذرعت األرض ً
ً
األنا من حياة اآلخر ..هي سيمون دو بوفوار..
هلا يف كل دقيقة عشق ثورة ،ويف كل شبق موثق
جالء للحقيقة ،ويف كل رقصة روكية محراء
هنضة وطن نافذة الصرب.
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يف تاريخ املسلمني تفاوتت درجة التجديد
ومستواه من مفكر إىل آخر ،ومن فقيه إىل
نظريه ،وتدرجت حسب تصور كل من هؤالء عن
مدى التجديد وجدواه .فهناك من شدد على أن
التجديد يكون يف املسلمني ال يف اإلسالم ،وهناك
من ضيق يف املفهوم والقائمني عليه وحصرهم
يف رموز إسالمية خالصة .وعلى العكس هناك
من حتدث عن "جتديد اإلسالم" وتوسع يف ذكر
من جددوه ،حىت ضم إليهم بعض من يعتربهم
السلفيون جمدفني بالدين أو حىت أعداء
لإلسالم.
وهناك من حيرك التصور حول التجديد
خطوة قليلة إىل األمام فينتقد من أساءوا فهم
التجديد على أنه جمرد إظهار أضابري الكتب
واملخطوطات اإلسالمية ،اليت أخرجتها عقول
الفقهاء واملفكرين اإلسالميني يف الزمن القدمي،
من دون أي حماولة لالستفادة منها يف أحوال
معاشنا الراهن ،بصورة أو بأخرى ،وكأهنم
يكتفون بأن يكون إحياء التراث هو عامل
استنفار انفعايل فحسب حيفزنا إىل العمل،
()1
كاألغاين القومية وموسيقى املناسبات.
مث يدفع أمني اخلويل املفهوم خطوات أوسع
حبديثه عن أسس التطور يف اإلسالم ،منطل ًقا من

أن الرسالة املحمدية اخلامتة مبا هي دين ونظام
أسسا للتطور هتيئه لذلك،
اجتماعي عملي حتمل ً
وتعده لتحقيقه يف يسر ،ودون مصادمة لشيء
وعمليا ،ليحدد هذه
نظريا
من تطور الدنيا حوله
ًّ
ًّ
()2
األسس يف:
 -1امتداد دعوة اإلسالم وحياته رأسيا يف
وأفقيا يف األمكنة ،لتستهدف شعو ًبا
األزمنة،
ًّ
وقبائل وأجيال متعاقبة ،وأصحاب ثقافات
متنوعة ،وأجناس شىت.
 -2اقتصاد دعوة اإلسالم يف الغيبيات
وإمجاله هلا وحتديده لإلميان هبا ،وهنيه
عن التفكري يف دقائقها .وهذا جعل العقيدة
اإلسالمية تصرف ما توفر هلا من طاقة كبرية
إىل التفكري احلر املالئم يف كل جديد من خفايا
الكون ،تعرفه احلياة ،ويقدره العلم على مدى
األيام ،دون أن حتتاج إىل تفاصيل أو بيانات
جزئية ،مل تعد تناسب احلياة.
 -3بعد تيسريه احلياة االعتقادية ،اقتصر
اإلسالم يف شؤون العبادات على األمور الكلية
واألصول العامة الشاملة ،ليفتح الباب أمام
اجتهادات حول الصالة والزكاة والصيام واحلج،
يتغري بعضها بتغري األحوال ،وهي مسألة ظاهرة
يف تاريخ الفقه اإلسالمي وحمتواه.
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 -4عدم تورط اإلسالم يف نصه املؤسس
(القرآن الكرمي) يف تفاصيل حول نشأة الكون
واحلياة واإلنسان وعمر وجوده على األرض،
ومساره ومصريه ،وذات اهلل وصفاته .وهذا مل
أبدا مع االكتشافات
جيعل اإلسالم يف مواجهة ً
العلمية للكون ،كما حدث مع أديان أخرى .لكن
املسلمني شغلوا أنفسهم هبذه القضايا وحبثوا
عما جييب عن أسئلتهم حوهلا يف اإلسرائيليات.
وحنتاج يف الوقت احلايل إىل التخلص من هذه
الدخائل األجنبية ،اليت تسربت إىل أحاديث
منسوبة إىل الرسول الكرمي من مرويات اآلحاد،
وإىل بعض تفاسري القرآن.
 -5عدم التورط يف شيء من التفاصيل حول
تاريخ األمم والرسل ،اليت عرض القرآن أحواهلا
مجلة أو مع بعض التفصيل ،بيانًا لسنن االجتماع
يف حياة الرسل .ومن هنا ال خيشى اإلسالم من
الرواية املادية للتاريخ اليت يقصها علينا العلم
عرب علم احلفريات واآلثار ،بل يستطيع أن يطور
عرضه لتدينه مع هذا العلم املتقدم.
أساسا للحياة ،مبا
 -6جعل اإلسالم االجتهاد ً
يفي حباجاهتا املتغرية واملتقدمة .ومن هنا أقر
الفقهاء أن احلياة ال ختلو من جمتهد ،وطلبوا
بأن يتوفر للناس يف كل عصر من املجتهدين عدد

التواتر.
وهذه األسس الستة جعلت اخلويل يدخل
جبرأة إىل احلديث عن تطوير العقائد
قاصدا هبذا التطوير
والعبادات واملعامالت،
ً
طبيعة اخلالفات اليت نشأت طيلة التاريخ
اإلسالمي حول هذه األعمدة الثالثة .فاخلالف
حول العقائد امتد إىل ذات اهلل وصفاته،
وطبيعة القرآن ،خملوق أم ال ،وتنازع أهل السنة
واملعتزلة حول السببية وأفعال العباد .أما
العبادات فإن هناك اختالف املذاهب الفقهية
العملية ال خيفى على املتابعني والتابعني ،وهناك
اجتهادات ال تنتهي حول أركان اإلسالم العملية
األربعة ،الصالة والزكاة والصيام واحلج ،مبا
يالئم احتياجات الواقع املتطور بال هوادة.
واألمر يف املعامالت أهون وأيسر ،وتطور العرض
()3
فيها واضح عيانًا بيانًا.
وينتهي اخلويل من هذا إىل القول" :التجديد
الديين هو تطور ،والتطور الديين هو هناية
االجتهاد احلقيقي"( ،)4لكنه ال يعين بالتطور
مفارقة أصل الدين ،وإجياد دين جديد ،بل
يربط التجديد بالعودة إىل األصل ،ألن كل ما
دخل على العقائد من جدل ،ال ينتهي إال إذا
حنيناه جان ًبا ،ورجعنا إلميان الفطرة ،وجتنبنا
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اخلوض يف مسائل الغيب ،اليت ال ميكن لعقل
أن يبلغها ،وال طائل من االحتراب حوهلا .أما
العبادات فأحكامها وتفاصيلها عرضة لتطور
دائم ،ويتسع النطاق على املعامالت ،وهذا من
صميم اإلسالم .لكن اخلويل يف رؤيته هذه يفكك
الكثري من التركيبات التراثية املغلقة ،بفعل
مجود الفقه ،ويشكك يف العديد من املسلمات
اليت ركدت يف أذهان املسلمني جراء غلق باب
االجتهاد ،أو تضييقه حىت صار جمرد ثقب
إبرة.
لكن عبد املتعال الصعيدي حياول أن يثبت
يف كتابه "املجددون يف اإلسالم من القرن األول
إىل الرابع عشر" أن التجديد ال جيب أن يقتصر
على األمور املعنوية والرمزية بل ميتد إىل
املسائل املادية ،أي أن من اإلجحاف أن تقتصر
نظرتنا إىل املجددين على أهنم العلماء والفقهاء
واملصلحون االجتماعيون فقط ،بل جيب أن
تشمل احلركيني ،ممن سعوا إىل تطبيق اإلسالم،
وتطوير الشرع ،وإجياد إجراءات تواكب الواقع
املتغري باستمرار .ومن هنا فإن تاريخ التجديد يف
اإلسالم بالنسبة له هو "تاريخ هنوض املسلمني
يف أمور دنياهم ،قبل أن يكون تاريخ هنوضهم
يف أمور أخراهم ،وال جيب أن نذكر فيه من
املجددين إال من يعمل هلذه الغاية ،وال نكتفي
فيهم مبا اكتفوا به فيهم من جمرد الشهرة يف
()5
العلم".
وهلذا يضع الصعيدي العديد من القادة
واحلكام واحلركيني والثوار يف عداد املجددين،
مثل اخللفاء الراشدين األربعة ،واحلسني بن
علي وخالد بن يزيد وعمر بن عبد العزيز،
واخللفاء العباسيني املأمون والواثق واملهتدي،
والسلطان العثماين سليمان القانوين ،والشاه
عباس ونادر شاه ،وحممد علي باشا وأمحد خان
ومدحت باشا ،ومريزا علي حممد ،وغالم أمحد،
ومصطفى أتاتورك ،وعبد العزيز آل سعود.
ويأيت لديه هؤالء جن ًبا إىل جنب مع فقهاء
وفالسفة ومتصوفة وعلماء مثل اإلمام الشافعي
ومعروف الكرخي وأمحد بن حنبل والكندي
والرازي وأبو احلسن األشعري والفارايب وإخوان

الصفا وأبو حامد الغزايل وابن سينا وابن حزم
وأبو العالء املعري وابن رشد وفخر الدين الرازي
والشريف اإلدريسي وأبو الفرج بن اجلوزي
ونصري الدين الطوسي وابن تيمية وابن دقيق
العيد وحمي الدين بن عريب وابن خلدون وابن
القيم اجلوزية وأبو إسحق الشاطيب وسراج
الدين البلقيين وألوغ بك ،والقاضي زكريا
األنصاري وابن الوزير اليمين ومشس الدين
الرملي وحممد بن بري علي الربكوي وإبراهيم
الكوراين واملقبلي اليمين وحممد بن عبد الوهاب
وويل اهلل الدهلوي والشوكاين ومجال الدين
األفغاين وحممد عبده وحممد رشيد رضا
وحممد مصطفى املراغي.
وال يعين هذا أن الصعيدي يتفق مع كل
هؤالء يف مجيع ما قالوه وفعلوه ،بل هو حيرص
على ختصيص مواضع ينتقد فيها بعضهم ،ويفند
فيها آراءهم ومواقفهم .لكنه اعترب كل هؤالء
من املجددين باعتبار أن ما طرحوه ،سواء
وافق رأي مجهور العلماء أو خالفه ،القي هوى
األغلبية الكاسحة من الناس أو خالفه ،فإنه
كان مبثابة احلجر الذي ألقي يف حبرية الفقه
الراكد فمنعها من التعفن ،وجعل باب االجتهاد
مفتوحا ،وخلق حالة من التحدي أمام العقل
ً
املسلم ،جعلته يتوقد ويتفوق على نفسه أحيانًا
يف سبيل حتصيل إجابات على األسئلة اليت
طرحا املجددون.
ويشدد الصعيدي على أن التجديد عملية
مستمرة ،ال هناية هلا إال بقيام الساعة ،مث
يدعو إىل إهناء األسباب اليت حالت دون تدفق
عملية التجديد واستقوائها ،وقدرهتا على
مواكبة واقع يتغري باستمرار ،ومنها االستبداد
السياسي ،وعدم تشجيع احلكام حلركات
اإلصالح ،وقلة عدد املصلحني ،وميل أغلب
الناس إىل املقلدين واجلامدين ،وحماربة أعداء
اإلسالم حلركة التجديد ،حىت يصعب على
()6
املسلمني أن يستعيدوا جمدهم الضائع.
ويعيد مجال البنا املجددين يف اإلسالم إىل
جمال الفقه والفكر والفلسفة ،لكنه يضيف
أمساء أخرى إىل تلك اليت رصدها الصعيدي،
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كل األشياء ،وتقدم املصلحة
مثل :أبو حنيفة النعمان
على النص إن تعارضا ،وتؤكد
وجنم الدين الطويف والعز
أن اإلسالم دين وأمة وليس دي ًنا
بن عبد السالم وحسن البنا
ودولة ،وتطالب بإزاحة التراث
وحممد إقبال وعلي شريعيت
الفقهي كله والذهاب إىل القرأن
وعالل الفاسي ورفاعة
مباشرة ،ومراجعة األحاديث
الطهطاوي وعبد الرمحن
على أساس املنت وليس السند
الكواكيب وأبو احلسن الندوي
فقط ،وترفض وظيفة اإلفتاء
وأبو األعلى املودودي وعبد
عند املسلمني ،وتعتربها كهنوتًا
احلميد بن باديس وبديع
جديدا ،وال تقبل وجود مؤسسات
الزمان سعيد النورسي وسيد
ً
أسامة بن الدن
تقوم على الدين ،وتعترب هذا
قطب وقاسم أمني وحممد
أكلريوس ال يعرفه اإلسالم.
الغزايل وحممد أسد وحممود
ومل يقتصر احلديث عن
شلتوب ورجاء جارودي وشكيب
التجديد على املنتجني للمعرفة
أرسالن ومالك بن نيب.
ورغم أن ما فعله البنا يف
شغل
اإلسالمية وخطاهبا بل كان ً
لكثريين من الكتاب واملفكرين
هذا الشأن ال يعدو أن يكون
العرب ،قوميني وليرباليني .فعلى
جمرد مجع متفرق ،وتفكيك
سبيل املثال ال احلصر ،هاهو زكي
ما يعجز هو عن تركيبه أو
جنيب حممود ينشغل بقضية
وضعه يف سياق وبنية ،فإنه
"جتديد الفكر العريب" ويتحدث
يتجاوز حد جتديد الفقه أو
العفيف األخضر
عن "قيم من التراث" "واملعقول
الفكر اإلسالمي إىل احلديث
والالمعقول يف تراثنا الفكري"
عن "جتديد اإلسالم" ،لكنه
بعد سنوات أمضاها يف التتيم
يقيد هذا االتساع حبديث
بالفكر والفلسفة الغربية ،وكان
عن "إعادة تعريف منظومة
يعتقد أن سواها ال يستحق النظر
املعرفة اإلسالمية" اليت
أو التقدير .فلما أتيح له أن
وضعت يف القرون الثالثة
يطلع على قسط وافر من التراث
اهلجرية األوىل ،وهو ما
العريب -اإلسالمي ،وجد أن فيه
يتركز لديه يف "إصالح ديين"
ما جيب االلتفات إليه ،والعناية
ال مناص عنه ،وال هنضة
مالئما
به ،بغية جتديده ليكون
بدونه ،وله األولوية عن كل
ً
أمني اخلويل
لواقعنا املعيش ،وراح يدلو بدلوه
جماالت اإلصالح األخرى،
يف هذا األمر ،ويعطيه ما يكافئه
السياسية واالقتصادية
()8
من التفكري واإلنتاج املعريف.
واالجتماعية والثقافية ،بل إنه يعترب كلمة
لكن مصطلح التجديد عاد يف جتليه األخري
إصالح ليست كافية ،ألهنا ال تعرب عن التغيري
إىل اخللف خطوات عديدة ليتركز حول
املطلوب.
()9
"جتديد اخلطاب الديين"  ،وإن كان هذا
ويطلق البنا ما يسميها "دعوة اإلحياء
أبدا
اإلسالمي"( )7اليت يقع اإلنسان يف مركزها،
الرجوع ال خيص إال فري ًقا ،وال يغلق الباب ً
أمام من يرفعون سقف التجديد إىل مستويات
وتدعو إىل إضافة احلكمة كأساس للشرع إىل
أعلى ،كما فعل اخلويل والصعيدي والبنا.
حكما على
جانب القرآن والسنة ،وجتعل العقل ً
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وقد نشطت املؤسسات الدينية الرمسية ،إثر
تبين السلطات العربية هلذه القضية استجابة
لضغوط الواليات املتحدة عقب حدث 11
سبتمرب ،وصدرت عدة كتب يف وقت قصري منها
"جتديد اخلطاب الديين" لسامل عبد اجلليل،
و"جتديد اخلطاب الديين الفكري والدعوي"
للسعيد حممد علي ،و"دليل اإلمام إىل جتديد
اخلطاب الديين" لعدد من العلماء والشيوخ
والباحثني.
وكانت األهداف املعلنة هلذا التوجه تتمثل
يف إعادة تشكيل وعي املسلم وفهمه وتصوراته
ورؤاه وفق الوحي والعقل م ًعا ،إلعادة بعث
النموذج اإلسالمي املفقود وفق مقتضيات
احلاضر ومتطلبات األمة ،واستلهام سنن التغري
والتطور من التاريخ اإلسالمي ،وإنزال الفقه على
الواقع ،وإفساح جمال االجتهاد ،وتعليم الناس
جوهر الدين وحقيقته بعد أن حادوا عنه،
واختلت لديهم املوازين فجعلوا الفرض نافلة،
والنافلة واج ًبا ،وإبراز الوسطية اإلسالمية،
()10
وتنقية التراث.
ومع هذا فإن تلك العودة إىل الوراء مل تكن
سلبية خالصة ،ألمرين أساسيني ،األول أن من
طالبوا بالتجديد وقفوا إما عند املفاتيح أو
املبادئ األولية ،وإما أخفقوا يف إعادة تركيب
ما فككوه ،وتقدمي بناء نظري متماسك يكافئ
الطموحات اليت طرحوها حول التجديد ،ولذا
أعطوا فرصة ملنتقديهم أن يطلقوا عليهم لقب
"املبددين" وليس "املجددين" .والثاين أن الطور
ومتنوعا وشاركت
األخري للتجديد بدا واس ًعا
ً
فيه مجاعات علمية وجمموعات حبثية متنوعة
املشارب واملناهل والتوجهات العلمية ،حيث

مل تقف عند حدود املهتمني بعلوم الدين ،بل
امتدت إىل علماء االجتماع والسياسة والفلسفة
والتربية واألدب والتاريخ ،سواء كانوا مسلمني
أم مستشرقني .لكن هذا اجلهد ال يزال يقع حتت
طائلة رد الفعل على مطالبة الغرب لنا بتجديد
ريا ،ويفتح
خطابنا ،ما ينال من قوته وتأثريه كث ً
الباب أمام التشكيك يف مقصده ومآله.

من التجديد إىل التنوير

وقع املسلمون املعاصرون يف ثالث مشكالت
أو أوهام حيال التنوير ،كاصطالح ومسار بات
ضروريا ،مبا أعاق والدته ،أو جعلها والدة مبتسرة
ًّ
يف بعض األحيان ،أال وهي:
 -1مزاعم أن التنوير ابن بيئة اجتماعية
وسياق تارخيي مغاير ،وبالتايل هو بضاعة غرينا
وال تلزمنا ،ألن استريادها واستهالكها مضر بنا
ضر ًرا بالغًا ،ومن مث فإن من الضروري جتاهلها،
واألفضل هو التشكيك فيها ودحضها .وقد روج
ريا ملقولة فاسدة جعلت كثريين حيسبون
هؤالء كث ً
أن التنوير نقيض لإلميان.
 -2مزاعم أن خروجنا من مأزقنا ليس
بالتنوير ،الذي يعين يف مقصده التقدم إىل األمام
يف التاريخ ،إمنا بالعودة إىل املاضي ،من خالل
استلهام جتربته ،والتمسك مبقوالت وتصرفات
ما عاشوا فيه ،باعتبارهم "اجليل الفريد" الذي
تأسس اإلسالم على أكتافه ،وفهم معانيه ومراميه،
وعمل على نصرته.
وكلما طرح أحد تصورات جديدة واجبة
التطبيق يف واقعنا املعيش ،بعد أن جرهبا غرينا
وأفلحت يف إخراجه من التخلف إىل التقدم،
يزعم أصحاب هذا االجتاه أن كل هذا لدينا ،وال
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حاجة لنا مبا لدى اآلخرين .ويعرب زكي جنيب
حممود عن هذا أفضل تعبري حني يقول" :أنا على
دفاعا
علم مبدى التحفز الذي يتحفز به كثريونً ،
ظنا منهم أن هذا الدفاع ال
عن تراثنا الفكريًّ ،
تتم هلم قواعده وأركانه إال إذا نبشوا يف صحائف
ولفظا من
لفظا من هناً ،
األقدمني فأخرجوا ً
هناك ،ومجلة من هذا الكتاب وأخرى من ذلك،
ليثبتوا أن قيم هذا العصر اجلديد -وأعين القيم
املحمودة الشريفة -قد وردت كلها يف تراثنا،
وليس بنا حاجة إىل لغو املحدثني ،فإن قال
املحدثون حرية ومساواة وعلم وعدل أجبناهم
يف انفعال :صح نومكم يا هؤالء ،لقد سبقناكم
بكذا قرنًا من الزمان إىل احلرية واملساواة والعلم
والعدل وغريها من القيم الرفيعة ،ويفوتنا
دائما أن نتروى حىت نستوثق من أن كؤوس هذه
ً
األلفاظ ما زالت حتمل شراهبا القدمي ،ومل
جديدا ،به وحده تسري يف
تستبدل به شرا ًبا
ً
أجسادنا روح العصر ،وبغريه نتخلف ،لنعيش مع
()11
وشكل ومضمونًا".
لفظا ومعىن،
ً
األقدمني ً
ويزعم أصحاب هذا املوقف امللتوي ،والذي
يسبب خسارة فادحة لنا ،أهنم متمسكون
بالثوابت ،وأن ما هم عليه هو الصواب ألن
صالحيته مطلقة ،وإن تبدلت األحوال وتغريت
أيضا:
األجيال ،وهنا يتساءل زكي جنيب حممود ً
هل هنالك تناقض بني قبولنا لتلك املعايري
الثابتة املطلقة من جهة ،وقولنا من جهة أخرى
إن احلق يتغري بتغري املوقف الذي يصادفنا،
مثل
واملشكلة اليت نعاجلها؟ ويف اإلجابة يضرب ً
بسائر هدفه الكلي أن يصل إىل شاطئ البحر،
لكن تعترضه عقبات جزئية يف الطريق وعليه
أن حيلها وهو يسعى إىل هدفه ،ويقول" :هكذا
األمر بالنسبة إىل قيمنا اخلالدة الثابتة من
جهة ،وقيمنا النسبية املتغرية من جهة أخرى،
األوىل هي بوصلة السري ،والثانية هي املعاجلات
()12
الضرورية للمشكالت الطارئة".
وحىت هذه اإلجابة على ما حتمله من عقالنية
وتقدم ال تبدو شافية وكافية إذ إن املتشددين
واملتطرفني توسعوا يف تعيني الثوابت اليت
يتحدثون عنها ،وأفرطوا يف إصباغ أمور كثرية

بأهنا تدخل يف باب االعتقاد ،ولذا فإن املفرط
فيها خيرج يف نظرهم من امللة.
جهدا يف حتديد
هلذا ال بد من أن نبذل ً
الثوابت تلك ،وربطها يف أغلبها باملسائل العقدية
املوصولة باإلميان كما تعارف املسلمون عليه
(اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
اآلخر) ،أما املسائل اخلاصة بالشريعة فتحتاج
()13
إىل نقاش أعمق ملعرفة الثابت منها واملتغري،
وهو أمر ضروري للخروج من املتاهة اليت نلف
وندور فيها دون أن يلوح أمامنا أي خمرج حقيقي
حىت اآلن.
 -3مزاعم حول وجوب أن يكون املتاح لنا من
تغيري ،إن دعت الضرورة امللحة إىل هذا ،يف حدود
مقدرة بأوزان تتسم بالثبات والرسوخ ،إذ ال ميكن
القفز على املوروث وما حيويه من معارف وقيم
واجتاهات ،وبالتايل يصبح احليز املتاح للتغيري
مشدو ًدا حببال غليظة إىل "النقل" وليس إىل
"العقل" يف الغالب األعم.
بالقطع حيوي "القرآن الكرمي" آيات عديدة ال
جتايف التنوير ،بل تطلبه ،وتفرضه ،وتلح عليه،
حني تنادي بضرورة إعمال العقل ،والتدبر يف
أحوال الناس وموجودات الطبيعة ،واإلميان بأن
التطور من سنن احلياة ،وإعالء حرية التفكري
والتعبري والتدبري ،وإهناء أي واسطة بني العبد
وربه ،مبا يعين حترير اإلرادة اإلنسانية يف
العبادة واإلفادة.
التنوير ضرورة اآلن ،ليس لنا فقط ،إمنا
للبشرية مجعاء ،مبا فيها الغرب الذي نتحدث
باستفاضة عن تنويره ،ولذا يقول تودوروف،
حتت عنوان "ملاذا حنن دو ًما يف حاجة إىل فكر
األنوار"" :تبقى مبادئ األنوار الكربى راهنية
أكثر من أي وقت مضى .فمقدورنا على سبيل
املثال أن نعود إليها للدفاع عن نظرية التطور،
أو إدانة التعذيب الذي ميارس باسم دواعي
املصلحة العليا للدولة ،وبإمكاننا التسلح به
لنشجب وندين احلروب احلالية اليت تزعم نشر
احلرية والدميقراطية ،ولنحترم تعدد الثقافات
والسياسات ،واعتبار النجاح االقتصادي وسيلة ال
()14
غاية".
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حقا ،وليس ما يثار
إن التنوير هو املطلوب ًّ
()15
حال ًيا عن "جتديد اخلطاب الديين" إذ
أن ذلك يشكل احلد األدىن الذي ال أتصور
مبكنته أن خيرج املسلمني من املأزق الذي
أن ُ
يعيشونه اآلن ،بعد أن حول بعض املتطرفني
منهم الدين من مصدر للسعادة إىل سبب للشقاء.
فاالكتفاء بتجديد اخلطاب الديين لن ينتهي
إىل شيء نشعر معه ونلمس فيه تقد ًما إىل
األمام ،ألن الذي سيتصدى لعملية التجديد تلك،
أو من يراد له أن يفعل هذا اآلن ،هي املؤسسات
الدينية ذاهتا اليت تنتج اخلطاب احلايل
على ما فيه من عوار شديد .وتلك املؤسسات
ستدافع عما تعرفه ،وعما حيقق مصاحل ومنافع
القائمني عليها ،ولذا إما أن تلتف على مطالب
التجديد ،أو تفرغها من مضموهنا ،أو جتري
عليها تعديالت طفيفة ،ال ميكنها أن تليب ما
يطلب يف سبيل التقدم إىل األمام ،سواء بالنسبة
للرؤية الدينية ،أو بتفاعالت الدين من املجاالت
األخرى.
أيضا احلديث عن "جتديد الفقه"
وال يكفي ً
واعتبار هذا غاية ما نصبو إليه ،وأنه سيؤدي
بنا إىل وضع ديين خمتلف ،مثلما يذهب عثمان
اخلشت وهو خيتتم مقالة يتساءل فيها عن
إمكانية جتديد الفقه اإلسالمي بعبارة تقول:
"وهكذا نعود جمد ًدا إىل ضرورة تغيري منهج
التفكري كشرط أوىل مطلق نلح عليه دون كلل
من أجل تأسيس عصر ديىن جديد"( ،)16فهذا
احلد من التفكري والتدبري لن يؤدي قط ًعا إىل
عصر ديين جديد ،إمنا سيطلي العصر القدمي
بطالءات فاقعة األلوان ،يتخيلها اجلاهلون
جديدا.
والغافلون بناء
ً
إن املطلوب اآلن وهنا ،وبال تردد ،هو التنوير
الديين بغية حتقيق أهداف كلها نبيلة ،وتروم
مصلحة الدين واملتدينني وسائر الناس .وهذه
األهداف هي:
 -1إنقاذ صورة اإلسالم ،اليت تضررت
جراء أقوال وتصرفات املتطرفني الذين
كث ً
ريا َّ
يستعملون هذا الدين يف تربير القتل والتدمري،
منطلقني من أن األصل يف العالقة مع اآلخرين

سواء كانوا مسلمني غري منتظمني يف هذه
اجلماعات املتطرفة أو غري مسلمني ،هو الصراع
املفتوح ،واملسموح فيه استخدام كل اخلدع
املمكنة.
وقد سكب هؤالء يف جمرى اإلسالم الكثري
من األشياء السيئة اليت لوثت واقعه وصورته،
ومل تفلح بعض مراجعاهتم أو توظيف املؤسسات
الدينية التقليدية يف مواجهتهم يف تنقية
الدين وتصفيته من هذه الشوائب املسمومة،
حيث إن هذا اجلهد مل حيدث "قطيعة معرفية
وأخالقية" مع التطرف ،ألنه جهد متقطع
وهامشي وسطحي ومتردد ومن يقومون به
حمملون ببعض أثقال مما حيمله املتطرفون
أنفسهم.
وسيؤثر إطالق التنوير ملواجهة التطرف
إجيابيا على جانب من
وحماصرة اإلرهاب
ًّ
صورة اإلسالم واملسلمني ،اليت كانت متضررة
أصل بفعل اخلطاب االستشراقي االنطباعي
ً
واالستعماري واملغرض ،وليس ذلك اخلطاب
وتغيا احلقيقة.
الذي استهدف البحث والدرس َّ
وقد سادت هذه الصورة السلبية يف كثري من
مناهج الدراسة يف الغرب وفيما أطلقه مؤلفو
املوسوعات والكتب األكادميية واملدرسية يف
الدول الغربية على القرآن الكرمي واإلسالم
والنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم والعرب
واملسلمني من أوصاف ليست فقط بعيدة عن
املوضوعية واألمانة العلمية بل أحيانًا كثرية
()17
بعيدة عن الشعور والذوق والتهذيب اإلنساين،
والذي بلغ ذروته مع الصور الكاريكاتورية
املسيئة للرسول الكرمي ،اليت انطوت على
جتريح كبري ملشاعر املسلمني ،ألهنا خاطبتهم
بطريقة فجة واستعالئية واستهجانية ومقززة
وعنصرية.
 -2إنقاذ املسلمني ،الذين يدفعون أمثانًا
باهظة ليس فقط بفعل خطاب املتطرفني
أيضا مما جناه أصحاب الرؤية
وممارساهتم إمنا ً
اجلامدة واملتسلفة على العصرنة سواء كانوا
ينتمون إىل مؤسسات تقليدية أو يتبعون دعاةً
ووعاظا .فالدخول إىل آفاق الزمن العصري
ً
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يتطلب األخذ بأسباب التقدم ،من التفكري العلمي،
واالنفتاح على اآلخر ،واستعمال العقل يف تدبري
املعيش ،واإلميان بتعدد األفكار والثقافات داخل
املجتمع ،وعدم صبغ كل شيء بصبغة دينية،
وجعل تصور ديين معني يتحكم يف كل ما يقول
اإلنسان أو يفعل مع إمهال العقل أو إغفاله،
وتوسيع مساحة "احلرام" وتضييق مساحة
"احلالل" ونسيان املساحة األعرض واليت تتعلق
بـ"العفو".
ريا نتيجة أن شيخ
لقد تأخر املسلمون كث ً
اإلسالم يف "اإلمرباطورية العثمانية" أفىت
بتحرمي املطبعة ،وسلك شيوخ كثر يف شىت
البلدان مسلكه ،وعلى املنوال ذاته طاملا مت
حترمي أدوات التحديث ومظاهره يف املجال
االجتماعي والسياسي والعلمي.
 -3كف األذى عن أتباع الديانات األخرى
يف بالد املسلمني ،فخطاب املتطرفني واملتزمتني
واملتشددين والذين يعبدون اهلل على حرف طاملا
آذاهم ،بتجريح عقائدهم وازدرائها ،ورميها مبا
ليس فيها عن عدم معرفة ،وبالسعي الدوؤب
حلرماهنم من حقوق املواطنة كاملة ،سواء
باستدعاء إجراءات تارخيية مل يعد اآلن جمال

لتطبيقها ،أو بالتمييز ضدهم يف الوظائف أو
التعليم أو تلقي اخلدمات ..اخل ،أو باالعتداء
عليهم عرب استحالل واستهداف أرواحهم
وأمواهلم وأعراضهم ،دون أدىن حد من ورع أو
حتسب.
 -4رفع الضرر الذي يلحق مبجتمعات غري
املسلمني من املتطرفني واإلرهابيني الذين يقتلون
وخيربون باسم اإلسالم ،بعد أن قسموا العامل
إىل "فسطاطني" ،حسب تعبري زعيم تنظيم
القاعدة الراحل أسامة بن الدن ،وهي مقولة
تارخييا على تقسيم العامل إىل "دار
مسنودة
ًّ
حرب" و"دار إسالم" لتربير التوسع اإلمرباطوري
األموي والعباسي والعثماين باسم نشر اإلسالم
وحراسته .فالتنظيمات اإلرهابية استهدفت
العديد من الدول يف الشرق والغرب ،ومتكنت من
تنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت ومؤسسات
وأرواح مواطنني ومصاحلهم ،وتالحقهم بتهديد
إما يتأسس على تكفريهم ،أو ينبين على استدعاء
إحن القرون الوسطى ،أو عدم التفرقة بني دول
تعتدي على العرب واملسلمني وأخرى ال تفعل
ذلك ،لكنها ال تنجو من العقاب اإلرهايب ملجرد
أهنا دول غربية أو يدين أغلب سكاهنا باملسيحية.
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من يطالع تفكري وتدبري اجلماعات الدينية
السياسية قد يستقر يف يقينه أن "اإلصالح
ضروريا كي يكون مستقبل
أمرا
ًّ
الديين" بات ً
العرب واملسلمني خمتل ًفا .فكثري من املشكالت اليت
تعترض طريق التقدم ،واألزمات اليت تنشب
بني حني وآخر ،سياسية كانت أو فكرية ،سببها
أنه يوجد طيلة الوقت من يستدعي املاضي إىل
احلاضر ،ليس لالستفادة واختاذ العرب أو تلمس
طريق األصالة إمنا إلزاحة الراهن متا ًما ،وكأنه
دنس ورجس ومتخلف ومتوقف ،حلساب ما جرى
يف القرون الغابرة باعتباره بالضرورة مقدس
وطهور ومتقدم ومنطلق ،وهذا التصور يغفل متا ًما
أن للقدماء أخطاءهم الشديدة ،اليت سجلها
املؤرخون الثقات.
و"اإلصالح الديين" يف هذا املقام ال يعين
بالطبع تعديل الدين وال تبديله ،لكنه يعين
إعادة التفكري يف األمناط الفاسدة من "التدين"
اليت حتول الدين إىل أيديولوجيا أو فلكلور
أو جتارة أو عصاب نفسي أو أساطري ،وتغربل
يف الوقت نفسه الكثري من "علوم الدين" اليت
وإحالة واستعاد ًة،
اقتباسا واقتطافًا
تستعني،
ً
ً
لكتب السابقني من الفقهاء أو الرواة ،وإضفاء
قداسة عليها.
وبالنسبة للجماعات الدينية السياسية
والدعوية أيضا فإهنا لن تطور أفكارها
وتصوراهتا إال إذا نظرت جبدية وجترد وعلمية
يف أمور أربعة هي:
 -1وضع حد فاصل بني الوحي والتاريخ،
فاألول أصل ُيبين عليه ،والثاين جتربة ميكن
االعتبار هبا ،دون أن تكون قاعدة للقياس أو
معيا ًرا للحكم على األفعال والتصرفات واآلراء
الالحقة ،ودون أن متنح أي قدر من القداسة
ألي سبب أو ذريعة.
 -2وضع حد فاصل بني النص واخلطاب،
أي بني القرآن كنص حمكم هنائي واحد ،وبني
أي من الروايات املتعددة القابلة للمراجعة
والغربلة أو اآلراء الفقهية اليت هي إنتاج بشري
جتب مراجعته ونقده باستمرار.

 -3وضع حد فاصل بني املبادئ أو القيم
العامة واألساسية اليت حددها اإلسالم وبني
وسائل التجسيد االجتماعي والتارخيي هلا،
مفتوحا على مصراعيه أمام
حبيث يصبح الباب
ً
جتديد الوسائل من دون جور على املباديء أو
حتريف هلا ،وال يتم االقتصار على وسائل ثابتة
والتجمد عندها ،فبعضها إن كان قد ثبت جدواه
يف املاضي ،وأفلح يف الوصول إىل األهداف
والغايات املرجوة ،فقد ال يكون صاحلًا لزماننا
هذا.
 -4وضع حد فاصل بني مكانة الرموز
الدينية التارخيية ،حىت لو كانوا من الصحابة،
وبني قدسية املبادئ اليت أقرها اإلسالم.
فالشخص يستمد مكانته من االلتزام باملبدأ
والعمل على خدمته ،فإن احنرف عن هذا فقد
مكانته .واإلسالم ال جيعل لشخص حجة عليه،
إمنا هو حجة على اجلميع .والرجال يعرفون
باحلق وال يعرف احلق بالرجال.
ومن حيث املبدأ يتحدث أتباع هذه اجلماعات
بطريقة تبني أهنم ال خياصمون هذه احلدود
األربعة متا ًما ،وأهنم حريصون على البحث عن
"النابع" أو األصل وليس "الوافد" أو الدخيل،
لكنهم حني يشرعون يف ترمجة هذا التصور يف
خطاب ،أو حماولة تطبيقه يف الواقع املعيش،
يقعون يف أخطاء فادحة ،سواء من حيث
خلط "اإلهلي" بـ"البشري" ومتاهي "النص" مع
"اخلطاب" وإنكار اختالف السياق االجتماعي مبا
فيه من مشكالت وحتديات عن تلك اليت واجهها
األقدمون.
وهناك جتمعات دينية متزمتة ومتطرفة
بدأت تطرح تساؤالت حول بعض هذه
اإلشكاالت السيما يف ظل حالة االنكشاف
الفاضح هلا يف البلدان العربية اليت تقدموا فيها
خطوات واسعة حنو السلطة السياسية .فهؤالء
حني عرضوا التصورات الراكدة يف أذهاهنم
على الواقع املعقد ،متومهني أن بوسعها أن تذلل
الصعب وتيسر العسري وتقدم إجابات شافية
وكافية على األسئلة املتجددة ،فشلوا بشكل
واضح وفاضح ،وبدأ بعضهم يعطي "مصاحل"
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لقد قال اهلل سبحانه وتعاىل
الناس وزهنا الذي تستحقه،
خماط ًبا الرسول حممد عليه
ويوسع باب االجتهاد حىت
الصالة والسالم عرب القرآن
يلحق هبا.
الكرمي" :فذكر إمنا أنت مذكر.
لكن سيظل دو ًما من
لست عليهم مبسيطر" ،وبذا حدد
يرفض التغيري ،وينعت كل
مهمة النبوة يف اإلبالغ ،وليس
من تغري حنو األفضل بأنه
بفرض اإلميان ،لكن ظهرت مع
فرط يف الشرع أو ابتدع يف
السنني مجاعات أو أفراد تريد
الدين وجدف به ،وسيجد
فرض اإلميان ،أو تقوم جبمعنته
من ينصت إليه يف إعجاب
تودوروف وربطه باإلكراه ،باسم "األمر
وولع ويتبع خطاه يف صمت
باملعروف والنهي عن املنكر" ،مع
وع َمى ،لتبدأ حلقة جديدة
َ
أن األمر والنهي يقف عند حدود
من مسلسل السلفية ،فتربق
اإلبالغ أو التذكري والدعوة،
عقب خفوت ،وتتمدد بعد
وليس إجبار الناس على مسار
انكماش ،وهتز قلوب كل الذين
معني ،قد خيتلقه بشر أو
يعتقدون أهنا "احلل السحري"
خيلطوه مبا طلبه الوحي وذلك
ملشكالت الواقع وأزماته اليت
عرب التفسري والتأويل والروايات
ال تكف عن التجدد والتعقد
التارخيية والقواعد والطقوس
والتوحش.
اليت يضعوهنا ،مث يطلبون من
تفصيل
وبشكل أكثر
ً
الناس أن يتبعوهم وإال خرجوا
وحتديدا ،ال ميكن أن نسري ولو
ً
عبد احلليم حممود
من دائرة اإلميان ،واستباح
خطوات قليلة حنو التنوير
املتطرفون دماءهم وأمواهلم
من دون أن نقر خبمسة أمور
وأعراضهم.
أساسية ميكن طرحها وشرحها
يف الوقت نفسه جيب
على النحو التايل:
"االنتقال من اإلميان األعمى إىل
أ -اإلميان مسألة فردية:
()18
اإلميان كرهان"  ،أي اإلميان
وهذا يعين عدم وجود أي
القائم على الفهم والوعي
وسيط بني العبد وربه ،وأال
واالختيار ،وليس ذلك الذي
حيق ألحد أن حيكم على
يكتسبه اإلنسان ممن سبقوه
إميان أحد ،أو يتحكم فيه،
َّما
أو يتدخل من أجل حتديده
أمرا ُمسل ً
ويتعامل معه باعتباره ً
عثمان اخلشت
به ،دون تفكري أو تدبر.
إال بتذكري ووعظ ال تتبعه
ب -العقل يكمل مسرية
وصاية وال سيطرة وال إجبار
الوحي :فاألطروحات الدينية التقليدية تتعامل
فضل
إلنسان على إعالن اإلميان .وهذا التصور ً
خصما للوحي ،أو ساع ًيا
مع العقل إما بوصفه
عن أنه يتطابق مع مضمون "النص القرآين" فإنه
ً
إىل االفتئات واجلور عليه ،أو تنظر إليه بوصفه
يتوافق مع العقل الطبيعي ،وأي تصرف عكس
قاصرا عن فهم الوحي ،أو ليس عليه سوى أن
هذا يفسد حقيقة اإلميان ،وحيول الدين إىل
ً
يتبع ما أوحى به كاألعمى ،مرة حتت الفتة
مصدر للشقاء ،وينشر النفاق ،ويفتح با ًبا لقلة
"ال اجتهاد مع نص صريح" ،خاصة إن كان هذا
أن ترتزق أو حتوز مكانة أو تنحت لنفسها دو ًرا
النص "قطعي الثبوت وقطعي الداللة" ،حسب
استغالل بش ًعا.
حياتيا عرب استغالل الدين
ً
ًّ
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التصنيف املعروف ،ومرة حتت تصور أن األولني
فهما للدين من اآلخرين.
كانوا أكثر ً
وهنا يقول حممد أمحد خلف اهلل" :مصدر
العلم واملعرفة بالنسبة لإلنسان هو اهلل سبحانه
وتعاىل مبا يوحيه للرسل ويطلب إليهم أن
يبلغوه البشر ،والعقل البشري ،الذي ينظر
ويفكر ويتدبر يف الكون مبن فيه وما فيه..
وإذا كان حديثنا يدور حول احلقيقة العلمية
مبعىن احلقيقة الدينية اليت أساسها الوحي،
فإن ذلك ال يعين أن احلقيقة العلمية األخرى
اليت أساسها العقل البشري ،تقع خارج نطاق هذا
احلديث الذي يتناول بالدرس والبحث املفاهيم
()19
القرآنية".
يبقى الوحي يف نظر خلف اهلل هو مصدر
أساسي ملعرفتنا عن اهلل والكون واخللق وكثري
مما يقع حولنا يف الطبيعة ،لكن هذا ال مينع
من أن تكون هذا املعرفة متاحة أمام العقل
ليفكر فيها ،ويف الوقت نفسه ال يوجد ما مينع
العقل من أن يفكر يف أشياء أخرى بعيدة عن
هذا ،تفرضها التطورات اليت تشهدها احلياة
اإلنسانية.
لكن العفيف األخضر يأخذ هذه املسألة
خطوات أبعد حني يرهن "إصالح اإلسالم"
حسب تعبريه بـ"العقالنية" ،ويقول" :اهلدف من
إصالح اإلسالم هو جعل اإلسالم املعاصر يتبين
العقالنية الدينية اإلسالمية ،ألنه هبا سيقف
على قدم املساواة مع مجيع الديانات األخرى،
التوحيدية والوثنية ،اليت تبنت العقالنية
الدينية ،قاطعة مع إميان العجائز املطلق
()20
الساذج".
وحيدد األخضر هذه "العقالنية الدينية"
يف قبول مؤسسات وعلوم وقيم العامل املعاصر،
واإلميان اجلازم حبقوق اإلنسان ،والتخلص
من الشلل النفسي املالزم للسري األعمى
وراء األسالف ،واتباع طريقتهم يف التفكري
والتدين )21(،رغم اختالف ظروف زماننا عن
زماهنم ،وكثري من األسئلة املطروحة علينا اآلن
عن تلك اليت كانت مطروحة عليهم.
ج -الوعي األخالقي ،والذي تعاين الرؤى

الدينية املطروحة من فقر شديد فيه ،رغم أن
االنشغال به ،والسؤال عنه ،قدمي يف الثقافة
العربية اإلسالمية .فما جرى من "غلبة الفقه
على الفلسفة ،والشريعة على األخالق والضمري
اإلنساين املستقل ،والتدين على الدين ،مل تسعف
يف انبثاق علم أخالق إسالمي يتصف باالنضباط
()22
واالتساق الذايت ،وقابلية التعميم".
فغياب اجلانب األخالقي ،املرتبط إىل حد
حول
عميق وبعيد بالروحانيات ويقظة الضمريَّ ،
العبادات إىل جمموعة من الطقوس اجلوفاء،
وجعل املعامالت تقوم على النفعية سواء
بتحصيل مكاسب دنيوية عاجلة أو السعي إىل
الفوز مبكاسب أخروية آجلة عرب مجع احلسنات
يف عملية حسابية جافة ،يظن صاحبها أن
بوسعه أن يربح إن تعامل مع عدل اهلل وليس
رمحته وفضله ،تطبي ًقا لفقه وتفاسري تتحدث له
يف هذا االجتاه الذي مييل إىل ظاهر النصوص.
بطيعة احلال "ال يكتمل جهد أو مشروع
للنهضة والتنوير واإلصالح الديين يف املنطقة
العربية والعامل اإلسالمي عمو ًما من دون
االشتغال املضين على فكرة إصالح املثل والقيم
الدينية ،وتقدمي جهود نظرية وفلسفية
علميا يف ما خيص طبيعة العالقة بني
متماسكة ًّ
()23
الدين واألخالق".
وبالتايل فإن من يرومون اإلصالح الديين
عليهم أن يسعوا إىل بناء أخالقية منفتحة
تقوم على قيم احلرية والعقالنية واملساواة
بني الناس على اختالفهم يف أشياء كثرية،
وبلورة رؤية تثق أكثر باإلنسان ،وال ترضخ
للتصورات والعطاءات الفقهية اجلامدة واملغلقة،
والتأويالت القانطة واملزعزعة حيال اإلنسان،
وتعترف بوجود أطروحات أخالقية غري دينية،
تنبع من املوروث الشعيب ،حيث احلكم واألمثال
واحلكايات ،ومن خمتلف الفلسفات والتأمالت
()24
واآلداب والفنون ..اخل.
نظريا يف احلقل
على وجه العموم ،يوجد
ًّ
الديين منطان للتغيري على األقل ،األول هو
يقوم هبا األنبياء ،بوصفهم شخصيات ملهمة،
يعملون على تغيري األخالق العامة مبا يقود إىل
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اإلصالح االجتماعي ،والثاين حركات اجتماعية
تلتف حول أقطاب أو قادة روحيني يركزون على
إطالق ثورة روحية )25(.وكال األمرين األخالق
والروح مها ما ينقصان "التجربة الدينية"
للمتزمتني واملتنطعني الذين يتعاملون مع القشور
واملظاهر ويبحثون يف الدين عما يربر هلم
بعيدا عن "استفتاء القلوب" أو
سلوكهم املعوجً ،
"مراجعة الضمائر" أو فهم "مقاصد األديان".
وحىت ال يكون هذا جمرد أمنيات أو ينبغيات
ال بد من حتديد مسالك حيال حتقيق هذا
التصور لإلميان ،وإعمال العقل ،وااللتفات إىل
األخالق ،حبيث ينتقل من صفحات الكتب أو
قاعات األكادمييني وحلقات املثقفني الضيقة إىل
رحاب املجتمع ،عرب التعليم ومنهاجه ،والتثقيف
وأدواته ،واإلعالم وقنواته االتصالية،
ومؤسسات املجتمع املدين ومشروعاهتا.
 -4التمييز بني الدين والسلطة السياسية:
فالربط بينهما حول الدين إىل أيديولوجيا أو
إطار يبشر بالسلطة باعتبارها غاية ،أو يربر
هلا مسلكها بعد حتصيلها وحيازهتا ،أو جيند
هلا األنصار واألتباع ليقوي شوكتها ،ويسعى
إىل تثبيت أركاهنا بتحرمي اخلروج عليها ،أو
يرد عنها معارضيها بتكفريهم وجتهيلهم (من
اجلاهلية) ونعتهم بالبغي.
وخربة التاريخ تبني لنا أن السعي إىل
السلطة السياسية كان اخلنجر املسموم الذي
طعن كل األديان ،من دون استثناء ،ولذا فإن
مصلحة الدين تقتضي التمييز بينه وبينها قبل
مصلحة الساسة ،وكل من يطرح الدين باعتباره
مشروعا للسلطة ،أو يتذرع بأن الوصول إىل
ً
السلطة ضروري حلراسة الدين ونشره ،هو
يف حقيقة األمر يتالعب بالدين ،ويوظفه بال
ورع وال حتسب يف سبيل منفعة دنيوية ،طاملا
ارتبطت باملخاتلة والزيف وااخلداع واملكر
واملراوغة.
عمليا
ولعل "اآلداب السلطانية" تقدم برهانًا ًّ
ناص ًعا على الفساد واإلفساد الذي أحدثه خلط
الدين بالسلطة السياسية يف تاريخ املسلمني.
واآلداب السلطانية هي "تلك الكتابات السياسية

اليت تزامن ظهورها اجلنيين مع ما يدعوه
اجلميع بانقالب اخلالفة إىل ُملك ،وكانت
واقتباسا من التراث
نقل
يف جزء كبري منها ً
ً
السياسي الفارسي ،واستعانة به يف تدبري أمور
الدولة اإلسالمية الوليدة ،وهي كتابات تقوم يف
أساسها على مبدأ نصيحة أوىل األمر يف تسيري
شؤون سلطتهم ،إذ تتضمن كل موادها جمموعة
هائلة من النصائح األخالقية والقواعد
بدءا
السلوكية الواجب على احلاكم اتباعهاً ،
مما جيب أن يكون عليه يف شخصه إىل طرق
التعامل مع رعيته مرو ًرا بكيفية اختيار خدامه
واختبارهم ،وسلوكه مع أعدائه .ويف عرضها
لنصائحها اهلادفة إىل تقوية السلطة ودوام
املُلك ،تتبع هذه اآلداب منهجية ،أو لنقل تصو ًرا
فكرا
عمليا
ًّ
ًّ
برامجاتيا جيعل منها يف النهاية ً
أداتيا ال يطمح إىل التنظري بقدر ما
ا
سياسي
ًّ
ًّ
يعتمد على التجربة ،وال يتوق إىل الشمولية
()26
بقدر ما يلزم حدود الواقع السلطاين".
ريا من الفقهاء
يف حقيقة األمر فإن كث ً
ومنتجي اخلطاب الديين اخنرطوا يف صناعة
آراء وأفكار حتت مسار "اآلداب السلطانية"،
استهدفت يف أكثرها إطالة أمد بقاء احلاكم
يف عرشه أكثر مما رمت إىل إقامة العدل يف
الرعية .واألشد وطأة يف هذا املضمار أن تربير
هذا اهلدف جاء من باب ديين ،انفتح على
استغالل علوم اإلسالم ونصوصه يف حتقيق
مصلحة السلطة السياسية ،وهذه العملية أضرت
ضر ًرا بالغًا باملسلمني ،وال يزالون يدفعون أمثاهنا
حىت أيامنا تلك ،ورمبا يف املستقبل ،ولذا ال بد
من إهناء هذه العملة يف ركاب التنوير ،فوحده
القادر على وضع حد هلا ،بعد طول انتظار من
قبل احلكماء والعارفني والساعني إىل حتسني
شروط احلياة.
وإذا كانت اجلماعات الدينية السياسية حتتج
يف تربير مشروعها السياسي بأن الرسول الكرمي
عليه الصالة والسالم قد مارس السياسة،
وتصرف كرئيس دولة ،فإن مراجعة التجربة
النبوية بعلم ووعي تفند هذا التصور ،وهنا
يقول عبد اإلله بلقزيز" :نعم وقع تالزم بني
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الديين والسياسي يف التجربة النبوية ،ولكن
ليس باملعىن الذي فهمه حسن البنا ودافع عنه.
مل تكن السياسة منفصلة عن الدين يف املشروع
النبوي ،لكنها ،يف الوقت نفسه ،مل تكن حمكومة
()27
به أو جمرد فرع من فروعه".
ويذهب علي عبد الرازق إىل ما هو أبعد من
هذا حني يتساءل يف كتابه الذي ال يزال يثري
رسول؟
نبيا وال
ً
ً
جدل عمي ًقا" :كم من ملك ليس ًّ
وكم هلل جل شأنه من رسل لو يكونوا ملوكًا بل
رسل
إن أكثر من عرفنا من الرسل إمنا كانوا ً
رسول لدعوة دينية
فحسب؟ حممد ما كان إال
ً
خالصة للدين ،ال تشوهبا نزعة ملك ،وال دعوة
لدولة ،وإنه مل يكن للنيب صلى اهلل عليه وسلم
ملك وال حكومة ،وأنه صلى اهلل عليه وسلم مل
يقم بتأسيس مملكة ،باملعىن الذي يفهم سياسة
رسول
من هذه الكلمة ومرادفاهتا ،ما كان إال
ً
كإخوانه اخلالني من الرسل .وما كان ملكًا وال
مؤسس دولة ،وال داع ًيا إىل ملك ..القرآن
صريح يف أن حممد صلى اهلل عليه وسلم مل يكن
()28
له من احلق على أمته غري حق الرسالة".
ويقود ربط اإلسالم بالسلطة السياسية
إىل إنتاج "الدولة الدينية" ،وهي مصطلح يثري
نظرا ألنه
خماوف يف الفكر السياسي املعاصرً ،
يعطي الدولة احتكار تفسري النص الديين ،مما
جيعلها مالكة للسلطة اإلهلية الكامنة يف هذا
النص ،وهي سلطة مطلقة بطبيعتها ،وحمصنة
بعقوبات تصل إىل حد املوت ..وبذا تكون
الدولة قد مجعت يف قبضتها بني السلطتني:
السلطة الطبيعية للدولة يف ذاهتا ،وسلطة
()29
التفويض الضمين السماوية".
وحني نتعرض لطبيعة دور الرسول صلى
اهلل عليه وسلم علينا أن نفرق بني "القيادة"
و"الرئاسة" ،فاألوىل ذات طبيعة اجتماعية،
وهي تتأسس على مسات وصفات لدى شخص
قبول عند اجلماعة اليت ينتمي إليها،
يلقى ً
وحبا ،من دون
فيخلعون عليه
ً
مهابة واحترا ًما ًّ
أي تقيد رمسي حياله ،وال سلطة رمسية له
عليهم .أما الثانية فذات منحى رمسي ،يرتبط
وجودها بوجود منصب ،وال حيظى من يشغله

ومهابة .وليس له
حبا واحترا ًما
ً
بالضرورة ًّ
من طاعة على الناس إال مبقتضى ما يوفره له
املنصب من صالحيات .وأعتقد أن وضع الرسول
الكرمي كان وضع "القائد" يف املسلمني ،وليس
وضع الرئيس ،وأن تصرفاته السياسية كانت
بنت القيادة وليست نابعة من الرئاسة.
من أجل كل هذا فال تنوير حقيقي من
دون حتقيق هذا التمييز ،الذي ال يعين فصل
الدين عن السياسة ،فهذا طرح نظري من
الصعب تطبيقه ،إذ إن السياسة والدين يهبطان
ويصعدان م ًعا ويلتقيان عند كل الثقافات
واملجتمعات واحلقب التارخيية يف مفاصل
عديدة ومتفاوتة القوة ،إمنا يعين التمييز
التام بني الدين والسلطة السياسية ،فال يتحول
الدين إىل أيديولوجيا (عقيدة سياسية) وال
يزعم أي حاكم أن سلطته مستمدة من اهلل ،وال
يستغل الدين يف الدعاية السياسية ،أو يكون
جمال للصراع بني املتبارين يف املجال السياسي،
ً
فينتقلون يف ممارسة السياسة من مساحة
"الصواب" و"اخلطأ" إىل مساحة "اإلميان"
و"الكفر".
 -5حتديث املجتمع ،فقد ظن كثريون أن
ضآلة جهود العقالنيني واضطهاد التنويرين هي
اليت منعت وجود تنوير وإصالح ديين حقيقي
لدى العرب املحدثني واملعاصرين ،لكن هذا ميثل
جان ًبا من املعضلة وليس كلها ،وهو جانب أخف
وزنًا وأقل وطأ ًة إن قيس جبانب آخر يتمثل يف
ضرورة حتقيق التحديث بشىت أبعاده.
هنا يقول حممود أمني العامل بعد مراجعة
ما كتبه عدد من الفالسفة واملفكرين العرب عن
أسباب عدم استمرار تنوير ابن رشد يف حياتنا
بينما استفاد منه األوروبيون" :ختلف الشروط
املوضوعية واالقتصادية واالجتماعية اليت
تتيح جتسيد التنوير يف جمتمعاتنا وازدهار
العقالنية ،وغياب التنوير ،هو حصاد موضوعي
هلشاشة التحديث ..فال تنوير بغري حتديث..
وهلذا فليس مثة مفارقة بني تنوير ابن رشد
يف أوروبا وتعتيمه يف عاملنا العريب ،وإمنا هو
اختالف بني جمتمع كان ينمو وجمتمع آخر
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يتخلف ،وال يزال متخل ًفا ،ولذا فال سبيل
الستعادة ابن رشد واستلهامه ومتثله ،بل جتاوزه،
بغري مشروع تنموي تصنيعي زراعي إنتاجي
هيكلي شامل ،يغري ويطور البنيات األساسية
()30
ملجتمعاتنا العربية".
لكن هناك من يدعو لعدم انتظار نضوح
الشروط االجتماعية يف سبيل حتقيق التنوير
وإنتاج الدميقراطية ،فها هو حممد جابر
األنصاري يقول" :إذا كان املناخ االجتماعي
العام هو احلائل دون العطاء الفكري ،فمىت
رحيما بأهل الفكر والثقافة؟ أمل
كان التاريخ
ً
حترق أوروبا علماءها األوائل الذين قالوا
بكروية األرض وحنو ذلك؟ ولكن الفكر
األورويب ،رغم هذا ،مضى يف طريقه بالعطاء
والتجديد ،ومل ينتظر جميء الدميقراطية،
بل هو الذي أوجدها وخلقها يف هناية املطاف،
أوجدها بتقدمي األفكار اجلديدة ،والربامج
العملية ،والصيغ املناسبة ،وهذه حقيقة
جديرة بالتأمل .إن الفكر األورويب هو األب
التارخيي للدميقراطية األوروبية ،وليس
العكس ،الدميقراطية وليدة الفكر الريادي
املبدع ،وليست سابقة له ،فلماذا يصر املفكرون

العرب على وضع العربة أمام احلصان،
ويصرون بسذاجة قائلني :أعطونا دميقراطية
فكرا ،وإال فال ،وهم يدركون حقيقة
نعطيكم ً
()31
جمتمعاهتم".
يف احلقيقة ليس هناك تناقض بني االجتاهني،
فمن يربط بني التنوير بشىت أبعاده والتحديث
يقف على جانب أصيل من احلقيقة ،ومن يدعو
إىل عدم انتظار املفكرين لإلصالح السياسي كي
أيضا على جانب
يقوموا باإلصالح الفكري ،يقف ً
أصيل من احلقيقة ،ال يقل أمهية عن األول.
أيا
فاملفكرون جيب أن يناضلوا من أجل التنوير ًّ
كانت ظروف جمتمعاهتم ،وإذا كانت هذه الظروف
غري مهيأة فعليهم أال جيلسوا صامتني متحسرين
عاجزين حياهلا ،بل يقدموا األفكار والتصورات
اليت تعمل على هتيئتها لتستوعب ما يطرحونه،
يقدموها للناس ،فإن فهموها وآمنوا هبا سيضغطون
هم من أجل التغيري ،أو يتصرفون فرادى يف
تدرجييا ،ألن السلطة ساعتها
اجتاهه فيحدث ولو
ًّ
لن يكون أمامها من سبيل سوى االستجابة ملا
يطلبه الناس وإال فقدت شرعيتها ،وحتولت إىل
سلطة تغلب ،ال حمالة ساقطة ،وإن طال أمد
تواجدها يف احلكم.
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هناك من يتعجب من عنوان هبذا الوضوح،
ويسأل بعينني متسعتني دهشة :وهل اإلسالم
حيتاج إىل إصالح؟ ولو أن ذلك السائل
املندهش أتعب نفسه يف التفكري والبحث
والقراءة يف كتب التاريخ والفقه والتفسري
واالجتماع الديين وقبل ذلك يف األديان
املقارنة الكتشف أن اإلسالم مت اختطافه،
وما لدينا منه مل يعد على حاله الذي تركه
الرسول عليه الصالة والسالم ،وحتول جوهره
القائم على قيمتني مركزيتني مها :التوحيد
والرمحة ،إىل أشكال أخرى من األيديولوجيات
واألساطري والفلكور والتجارة والعصاب
النفسي ،واستعملته أو وظفته مؤسسات وأفراد
على مدار التاريخ ،حىت مل نعد نراه ،من
احلموالت الثقيلة اليت تراكمت عليه ،وطمرت
الينابيع الكربى منه ،أو أتت على طبيعته
وجوهره ،مثلما سبق أن جرى ملختلف األديان،
ومن مث فإنه حيتاج إىل إصالح.
سيقول "السلفيون" حنن األوىل هبذا ،ألننا
نطلب العودة إىل األصول ،لكن رأي هؤالء
يفتقد متا ًما إىل املنهج العلمي الذي يبحث عن
احلقيقة ال جمرد "الدليل الشرعي" املستمد
من النص وتأويله والتاريخ ووقائعه .فما مت
تدوينه يف القرن الالحق على وفاة الرسول
الكرمي ال ميكن أن يكون هو ما جرى بدقة،
بل أضيف إليه الكثري مما أنتجته املخيالت
ومقتضيات املصاحل وتطور املجتمعات وتنوعها
وتعدد األفهام والرغائب .كما أن املنهج الذي
يتبعه هؤالء للوصول إىل املنبع هو صناعة
بشرية تتالحق فيه سلسلة متقطعة عرب تاريخ
املسلمني (ابن حنبل ،ابن تيمية ،ابن عبد
الوهاب) وبينهم الكثري من التالميذ واألتباع.
ولو أن السلفيني يعترفون بأهنم جمرد اجتهاد
أو تصور يف اإلسالم هلان األمر ،لكن من أسف
فهم يتومهون أهنم "صحيح الدين" ،وتفعل
مثلهم الكثري من الفرق واجلماعات والتنظيمات
اليت اشتغلت بالدين أكثر مما تنشغل به،
وحولته إىل مادة استعمالية لتحقيق أهداف

وغايات أبعد من تكون عن الدور الذي ينتظره
الناس من الدين ،بل ما يرجونه من اهلل
سبحانه وتعاىل ،وهو االمتالء الروحي والسمو
األخالقي وإعالء قيم الرمحة واحلرية
واملساواة والكرامة والسعادة واخلريية.
ويقول كثريون إن كل شيء يف القرآن
الكرمي ،فهو "النص املؤسس" لإلسالم ،وما دام
بني أيدينا فبوسعنا أن نعود إىل أصل الدين
الذي أُنزل على حممد (ص) .وينسى هؤالء
أربعة أمور ،األول أن القرآن مت نسيانه مع
األيام ،فأصبح كتابا ُيقرأ للتربك به ،أكثر مما
يتم تدبر ما فيه وفهمه على حنو عادل دقيق،
وإعمال مناهج العلم احلديث يف االقتراب منه.
وحلت حمل القرآن ،وإن كان أغلبنا ال يدرون،
نصوص أخرى بشرية ،أصبحت هي اليت
تفسره ،وتوضح معانيه ومراميه ،وبالتتابع
تراكمت عليه وغطته ،فصرنا ال نراه .والثاين
غيب
هو أن القرآن طاملا ُيقرأ جمتزأ ،مبا ُي ِّ
حضوره احلقيقي والطبيعي يف حياتنا ،وجيعله
مناطا للتالعب من قبل املتطرفني واملغرضني،
ً
ويلبي
املعوج،
سلوكهم
يربر
مبا
فسيتخدمونه
ِّ
احتياجاهتم حىت لو عارضت جوهر الدين،
وحيقق منافعهم مهما كان هبا من شر .ومع
إننا نقول يف حياتنا السياسية والقانونية إن
"الدستور" ال يقرأ إال كوحدة عضوية ،ألن
بعضا ،وكذلك النص
كل مواده يفسر بعضها ً
ريا
األديبُ ،يفهم جزءه يف إطار كله ،فإن كث ً
ممن يتعاملون مع القرآن ال يدركون هذا،
ويأخذون آيات فرادى ،ويطبقوهنا على وقائع
بعينها ،زاعمني أن هذا هو موقف اهلل الذي
أنزل القرآن .والثالث أن القرآن تفاعل مبرور
بدءا
الزمن مع حياة املسلمني ،وبعضهم استغله ً
من واقعة التحكيم بني علي ومعاوية وانتهاء
مبا تسلكه اجلماعات املتطرفة يف زماننا.
حرا ،ليفهمه
والرابع أن القرآن ال يترك ًّ
الناس على أنه نص مفارق لزمانه ومكانه،
بل هناك من يتمسك بأسباب نزوله فيقضي
بتارخييته ،ومن مث انقضائه .وهناك من يزعم
دو ًما أنه هو من يفهم مقصده ،ومثل هؤالء
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العقل مكمل ملسار الوحي وليس
متسكوا
طاملا أساءوا إليه حني َّ
خصيما له وال نكتفي مبجرد
حبرفيته ،وغنائيته ،فانشغلوا
ً
التلفيق بني األول والثاين،
هبامشه عن متنه ،ومبظهره
كما يفعل الوعاظ حال ًيا ،وأن
عن خمربه.
نلتفت إىل اجلوانب األخالقية
لكل هذا فإن ما حنتاجه
ونراها هي جوهر الدين وليست
اآلن هو "إصالح ديين"،
الطقوس ،وهنتم باإلصالح
جيعلنا منتلك "خطاب ديين
االجتماعي وأن يكون الدين
جديد" وليس جمرد االكتفاء
رافعة له وليس َخ ْص ًما منه،
باحلديث عن "جتديد
وأن منيز بشكل واضح ال
اخلطاب الديين" ،الذي ال
عبد اإلله بلقزيز
لبس فيه بني الدين والسلطة
جديدا جلدار
طالء
يتعدى
ً
ً
السياسية اليت جيب أن تكون
قدمي متهالك ،يريد أن
مدنية ،والسيادة فيها للناس،
ينقض .والتذرع بأن اإلصالح
والتشريعات للمؤسسات اليت
الديين خيص املسيحية
خيتاروهنا.
الغربية فقط وليس اإلسالم
إن القيمة املركزية يف
أمر يدعو إىل السخرية،
اإلسالم هي "الرمحة" فلنبحث
فبعض التصورات واملؤسسات
عنها وأينما وجدناها سنجد
الدينية اإلسالمية باتت
بعيدا
تلعب الدور املعوق نفسه
اإلسالم احلقيقيً ،
عن التفاصيل والتماحيك
الذي كان يلعبه الدين يف
حممود أمني العامل
والتصانيف اليت صنعها من
أوروبا ،وعلماء الدين يف بالد
زعموا أهنم ق ّي ُمون على اإلسالم
املسلمني يقولون ليل هنار إنه
عرب تارخيه الطويل.
ال كهنوت يف اإلسالم ،لكنهم
وهناك علوم عدة ال بد من
يف تصرفاهتم وتصوراهتم
إدخاهلا يف الدراسات اإلسالمية،
ودفاعهم عن مصاحلهم
أو "علوم اإلسالم" ،على
الذاتية بدعوى أهنا الدين
مستويني ،األول هو وجود هذه
يتحولون إىل كهنوت بشكل
احلقول املعرفية ضمن املناهج
صارخ .وهناك رؤى فقهية
اليت تدرس يف املعاهد واملدارس
وتفسريات وأحاديث منسوبة
والكليات الدينية ،وثانيها رؤية
للرسول ،عليه الصالة
حممد جابر األنصاري
املساقات اليت تدرس حال ًيا من
والسالم ،وتواريخ وسري
فقه وتفسري وعلم حديث وعلم
من العهد األول حتتاج إىل
كالم وعقائد ..إخل من خالل هذه احلقول،
مراجعة شاملة ،كذلك حنتاج إىل اإلجابة على
اليت يقاوم الكثريون من واضعي العلوم الدينية
نصا أم
السؤال املهم حول ما إذا كان القرآن ًّ
ِسوهنا
خطا ًبا.
وشارحيها إدخاهلا ضمن املناهج اليت َيدر ُ
در ُسوهنا ،مثل األديان املقارنة ،وعلم
وكما سبق الذكر ال جمال للحديث عن
و ُي ِّ
االجتماع الديين ،وعلم التاريخ ،واللسانيات،
إصالح ديين دون مخسة شروط أوهلا أن نقر
وعلم اللغة ،واألنثروبولوجيا ،وعلم اآلثار،
بأن اإلميان مسألة فردية ،ال دخل ألحد
وعلم النفس.
فيها سواء كان عامل دين أم غريه ،وأن نعترب
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شو تينج شاعرة صينيةُ ،ت َع ُد
من الشاعرات املمثالت للشعر
الغامض ،وامسها األصلى "جونج
ىب يو"ُ ،ولدت شو تينج عام
 ،1952تربعت على عرش
عامل الشعر يف هناية سبعينات
القرن العشرين ،اختلف أسلوهبا
الشعري هى والعديد من
شعراء عصرها مثل :يب داو،
جو تشيانج وليانج شياو؛ عمن
سبقوهم .قامت برفع مكانة
الشعر الغامض ألعلى املراتب.
ُولدت شو تينج بشارع شى ماو
الواقع مبدينة لونغهاي مبقاطعة
فو جيان ،لكن مزنل أجدادها
يقع مبدينة تشوانتشو ،حيث
انتقلت مع والدها منذ صغرها
للعيش يف مبدينة شيامن ،قضت
اجلزء األكرب من عمرها جزيرة
قوالجنيو .انضمت عام 1969
حلركة "إىل األعلى حنو اجلبال
وإىل االسفل حنو الريف"،
وعادت لوطنها عام 1972
لتتقلد وظيفة عاملة ،مث بدأت
بإصدار أوىل أعماهلا الشعرية
عام  .1979يف عام ،1980
عملت يف احتاد مقاطعة فوجيان
للدوائر لآلداب والفنون ،وكانت
مشاركة يف الكتابة االحترافية.
تشغل حال ًيا منصب نائب رئيس
احتاد املقاطعات والفنون يف
مقاطعة فوجيان ورئيس احتاد
شيامن للدوائر األدبية والفنية.
أبرز دواوينها الشعرية "شوانج
وى تشوان"" ،الوردة اليت
تغين"" ،شى تزو نيوا" .وأبرز
جمموعاهتا النثرية "شني يان"،
و ُت َعد قصيدهتا "جتى شيانغ شو"
إحدى األعمال املمثِلة للشعر

الغامض.
تصف روح وتفكري السيدات يف عصرها من خالل وصف جتربتهم
الفريدة من نوعها ،تفردت يف وصفها للمشاعر الكامنة يف
قرارة النفس ،وعرض تفاصيل التجارب العاطفية املعقدة
واملشاعر املعقدة ،تصف باستفاضة التقلبات العاطفية من خالل
االفتراضات التخيلية وتقدمي التنازالت وغريها من الطرق
جديدا يتخد من جوهر املشاعر
شعريا
بناء
ً
ًّ
الفريدة .ابتكرت ً
أساسا له ،حيث تعرض املشاعر احلزينة بطريقة
اإلنسانية ً
مجيلة ،األمل املمزوج باحلزن ،نقل مشاعر احلزن والفرح ،التأكيد
على احترام قيمة اإلنسان ،وسعيه وراء قيمته الشخصية واملُثُل
العليا يف احلياة .فهذه هى الفكرة األساسية الىت سعت إليها شو
تينج من خالل قصائدها الشعرية.
وحصدت قصيدة "الوطن األم ،وطىن العزيز" لعام  1980جائزة
الدولة ألفضل األعمال الشعرية الشابة.
شو تينج االسم املستعار جلونج بيو ،الشاعرة الصينية اليت
يعتربها البعض الشاعرة احلية األكثر أمهية يف الصني.

عن وحدة املؤلف

رمبا بعد أن تُذرف كل الدموع،
ستصبح األرض أخصب.
رمبا عندما نرتل كل الصلوات للشمس،
أيضا لنا.
ستصلي الشمس ً
رمبا كل هذه األعباء الثقيلة،
ستقوي فلسفتنا.
رمبا عندما ننوح لتلك التعاسة،
جيب أن نصمت عن تعاستنا.
رمبا
بسبب رسالتنا العظيمة،
مل تعد هناك حيلة لنا.
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رمبا هذه األفكار،
أبدا من يسمعها.
لن جتد ً
رمبا كل طرق الضياع،
أيضا خبطأ.
ستنتهي ً
واحدا بعد واحد،
رمبا هذه املصابيح اليت نشعلها
ً
ستنطفئ دفعة واحدة.
رمبا مشوع حياتنا ستذوي،
دون أن تشعل نا ًرا تدفئنا.
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بال عنوان

تراجعت يف الشرفة
ُ
وأنا أشاهدك تغادر.
جدا؟
بعيدا ًّ
انتظر! هل ستبتعدً ،
يف طريق صغري مورق.
أقف أمامك ،أحاول إيقافك؛ أنا حمطمة.
 هل ِأنت خائفة؟
بصمت ،أعانق ذيل معطفك.
 نعم أنا خائفة.ولن أخربك عن السبب.
أنت تتجول حول انعطاف النهر.
الليل ،رغم السكينة ،حيركنا.
ذراعا يف ذراع نسري حذو الضفة.
ً
ندخل وخنرج من أشجار القرفة.
 هل ِأنت سعيدة؟
أنظر لألعلى ،فأرى ازدحام النجوم حنوي.
 نعم أنا سعيدة.ولن أخربك عن السبب.
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أنت متيل على الطاولة
تستكشف السطور الغريبة اليت أكتبها.
وأنا خبجل عميق أنتزع قصائدي.
بإجالل وحنان تباركين.
 آهِ ،أنت عاشقة!
سريا.
أتنهد ًّ
نعم أنا عاشقة
ولن أخربك عن السبب.

عندما تعرب حتت نافذيت

عندما تعرب حتت نافذيت
باركين
ألجل الضوء الذي يشع.
الضوء يشع
يف هذا الليل األدهم
كبقعة من مصباح صياد
ستفترض أنه كوخ صغري

أو قارب صغري يصطدم بالعاصفة
رغم ذلك فأنا ال أغرق
يف الضوء الذي مازال يشع.
الضوء مازال يشع
يلقي بظاليل على الستائر
كرجل مسن أحدب يترنح
ويومئ بوهن.
شابا
لكن قليب مازال ًّ
يف الضوء الذي مازال يشع.
الضوء يشع
برغبة يف االحتراق
يقبل التحايا من كل اجتاه.
الضوء يشع
بفخر وإباء
يتوهج يف وجه كل ظلم
خمفيا.
ظاهرا كان أو
ًّ
ً
آه ،كيف صنع هذه الشخصية؟
منذ أن بدأت تستوعبين.

هدايا

أحالمي هي أحالم املستنقعات
ال حتيا فقط يف مرايا السماء
لكنها تلف الصفصاف واألشجار السرخسية حويل
لتنعشين وتغسلين.
عرب جذور األشجار رصفت طري ًقا حنو أوردة أوراقها
مل يؤسفين موهتا
رت هبا عن نفسي
عب ُ
ألنين َّ
ورحبت حيايت.
ُ
سعاديت هي سعادة الشمس
يف برهة من الزمن سأترك أعمايل احلالية
ألنثر شظايا الذهب
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بالضوء الذي مازال يشع،
باركين
عندما تعرب حتت نافذيت.
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يف عيون األطفال
وسأغرس النباتات
سأغين أغنية مرصعة باللون األخضر.
أنا عدمية احليلة
أنا مبهمة.
أملي هو أمل الطيور املهاجرة
ال يفهم هذا الشغف سوى الربيع.
أكمل مصاعيب وأخطائي
دائما حنو مستقبل دافئ ومضيء
أحلق ً
مقدسا
ا
سطر
أكتب
آه ،سوف
ً
ً
بأجنحيت النازفة
ألتوغل عمي ًقا يف كل األرواح
عمي ًقا يف كل األزمان.
كل أحاسيسي هذه
هدايا
من األرض.

مقابلة على الطريق القدمي
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فجأة مالت أشجار النخيل بغرابة.
رنني جرس دراجة تعلق يف اهلواء.
واألرض تدور بأقصى سرعة.
لقد حل الليل بعد عشر سنوات من غيابه.

أول مث اشتد.
ترنح النخيل هبدوء ً
أفزع اجلرس عطر الورود
على طول الطريق املضطربة.
اقترب الظالم ،مث تسلل من كل مكان.
ذكريات ذلك اليوم اندجمت مع رؤيتك اآلن.
رمبا مل حيدث شيء؛
وكل هذا من نسج ختيالت أطلقها الطريق.
ورمبا حدث كل شيء؛
تقبل األمور كما هي،
لكنين تعودت ُّ
ولكن أبكي مرة أخرى.
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روائي وشاعر وقاص أيرلندي
ُولد عام  ،1955يف مدينة
كورك سييت ،لكنه ترعرع يف
قرية وايتجيت الساحلية،
تلقى تعليمه الثانوي يف
َّ
مدرسة اإلخوان املسيحيني يف
ميدلتون ،التحق بكلية كوليج
وخترج يف قسم الفلسفة
كورك
َّ
واللغة اإلجنليزية ،قام
بتدريس اإلجنليزية والدراما
يف بريسينتيشن كوليج ،كورك،
فاز جبائزة باتريك كافاناه
للشعر عام  ،1997ونشر أول
جمموعاته الشعرية يف ذلك
العام.
تُعد روايته األوىل "سقوط
آليس" دراسة قامتة عن القوة
وإساءة استخدامها يف العصر
احلايل يف أيرلندا ،وظهرت
هذه الرواية عام  ،2000وله
أربع روايات ،وجمموعتان
شعريتان ،وجمموعة قصصية.
ظهر كتابه "هذا هو البلد" عام
 ،2005ودخلت القائمة الطويلة
للبوكر والقائمة القصرية
جلائزة الكتاب األيرلندي،
وهي مقطوعة روائية رمزية
عن الفساد الرابط ما بني
الرأمسالية والدميقراطية
املتحررة .وويليام ليس عض ًوا
يف منظمة الكتاب والفنانني
األيرلنديني ،وظهرت جمموعته
القصصية األوىل "ما من جنة"
عام .2006
تقول الكاتبة كيت أتكينسون
عن ويليام وول :يركِّز ال ُن َّقاد
على اإلتقان اللغوي عند
ويليام وول ،وتشرحيه للضعف
اإلنساين الذي يتوازى مع

145

الشعور العميق الذي يستثمره وول يف عمله .وكتبت النيويوركر
يف عرضها لروايته ا ُ
ألوىل أن وول الذي يكتب الشعر ،يكتب
صف كتابه التايل
مؤثرا
عاطفيا
نثرا
وغنائيا وذا إيقاع .كما ُو َ
ًّ
ًّ
ً
ً
عامل يف
مكان ُي ُ
"وظيفة يف هيثرو" ،وهي خمتارات شعرية ،كأهنا ٌ
الناس على حن ٍو صارم ،ويصف فريد جونسون شعر ويليام وول
بأنه يعاجل األحالم واإلحباطات.
من أهم أعماله :رواية هذي هي البلدة ،لندن  ،2005خريطة
تعهد األطفال ،لندن  ،2001سقوط آليس،
احلنان ،لندن ُ ،2003
نيويورك  .2000ومن جمموعاته القصصية :ال جنة ،أيرلندا
 ،2006مساع أصوات ،أيرلندا .2016

أوراق ورماد
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ِق عليهم
حصلت على شهادات الوفاة ،ألجل الغربان .أُطل ُ
ُ
الغربان.
شخص ما يأتون مجي ًعا ينقرون.
حني ميوت
ٌ
خرجت من املكتب وكان النها ُر ما
حصلت على مخس شهادات.
ُ
ُ
خترج أنت من السينما فجأ ًة إىل الشارع فيغشى
مثلما
يزال،
ُ
النو ُر بصرك.
إنين هناك ،أطرف وأنظر حويل ،وكل الناس يرتدون قمصا ًنا
قصرية األكمام.
أعتقد أن مثة سب ًبا جعل الناس تعتاد على ارتداء األسود ،كما
لو أنك أرمل و ُيبدي الناس احترا ًما.
رمبا أبدو امرأ ًة يف اخلامسة والثالثني وحقيبة يدها مألى
بشهادات الوفيات.
إل أهنم ال يعلمون شيئًا عن شهادات الوفيات ،هذا هو ما يهم.
ّ
الراحل
أحب زوجي
لذا نزلت إىل النهر.
ً
ُ
مشرقة كانت الشمسَّ .
واقفة هناك.
رت يف رماده ،وأنا
ٌ
فك ُ
املاءَّ .
فكرت ،ألن يكون هذا لطي ًفا؟
َّ
يك هناك سوى هذا املتشرد املُسن
أي شخص؟ مل ُ
هل سيالحظ ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
ورقية بنية.
حقيبة
أريكة ومعه زجاجة يف
نائما على
ً
حىت لو رأى.
مد وأمكنين
نظرت إىل أسفل حيث جمرى النهر ،مل ُ
يك مثة ٌّ
رؤية عربة تسوق يف الوحل.
ذاك أضحكين.
تركت القارورة يف
فك ُر ألن يكون من األفضل لو أنين
رحت أُ ِّ
ُ
مث ُ
عربة التسوق.
شخص ما ويبلغ عنها.
سيعثر عليها
ٌ
هل سيحضر الشخص الذي فقد الرماد البشري إىل مكتب
املعلومات.
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األفضل أن أضعه على رف ،يف قسم املخلالت ،أو يف الثالجة مع
احلساء .لو أمكنين احلصول على أحد هذه امللصقات" .ريديوس
تو كلري".
أتذكر أُمي اليت قالت ذات مرةٍ :رجلك هذا يعرف سعر كل شيء
وال يعرف قيمة أي شيء.
اجلميع يقولون هذا عن املحاسبني.
كتفي.
شخص ما بني
فك ُر فيه حني ضربين
إذن هذا ما كنت أُ ِّ
ٌ
َّ
ال أتذكر سقوطي يف الطريق ،لكنين أتذكر مرور سيار ٍة بالقرب
مين على اليمني.
شخص على الوقوف.
شخصا افتقدين ،مث ساعدين
أتذكر أن
ٌ
ً
لقد كان املتشرد.
قلت :شهادات وفيايت!
قال املتشرد :ال تقلقي يا سيديت.
قلت :ال ،لقد كانوا يف حقيبة يدي.
ُ
ورأيت الصيب الذي ضربين.
أشار املتشرد حنو الشارع،
ُ
أشياء.
كان يعدو ويقذف
ً
كانت األشياء من حقيبة يدي :قطع من الورق ،مفاتيح.
ومضى هاتفي املحمول إىل الوحل يف النهر .بعض شهادات
رأيت واحد ًة تندفع على جمرى
الوفيات كانت تتقافز يف الريحُ .
رحت أعدو لكنما ظهري وكتفاي آملاين.
النهرُ .
علي أن أتوقف ،وفاجأين صدا ٌع رهيب ،راح املتشرد يعدو
كان َّ
أيضا ،وسبقين بثالثة أقدام ،واآلن احنىن الهثًا على ركبتيه.
ً
مشينا .مل يقل أح ٌد م ّنا لآلخر شيئًا.
ِم يسري هذا املتشرد معي؟ إننا نبدو كزوجني مسنني،
كنت أُ ِّ
ُ
فك ُر ،ل َ
وجدت
وحني وصلنا إىل البقعة اليت اندفعت أشيائي فيها،
ُ
مفاتيح سياريت.
املد قاد ًما .كانت الشهادات
رأيت الشهادات أعلى النهر .كان ُّ
طافية .اآلن كيف يل أن أُثبت أنه قد مات؟
ً
نظر املتشرد إيلَّ.
قال :إهنا جمرد ورقة ،أليست كذلك؟
قلت :زوجي الراحل.
ُ
أحببت أن أقول الراحل.
متاعب يا سيديت.
قال املتشرد :آسف ملا أصابك من
ٍ
أشد على يديه .مل أملس متشر ًدا من قبل .تركت يده
وجدتين ُّ
ما إن ترك يدي.
قلت :كرويت االئتمانية!
ُ
أول مث يف اهلاتف.
زوجي الراحل كان سيفكر يف الكروت ً
مل يكن ليأبه بأمر شهادات الوفاة.
علي فعله هو الذهاب إىل مكتب التسجيل والوقوف
كل ما كان َّ
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ثانية يف الطابور ليمنحوين املئات من الشهادات إذا ما أردت.
كان ذلك من احلمق.
تذكرت فجأ ًة أن ليس يل سوى هذا الرجل املُسن.
ُ
حىت يف اجلنازة ،كانوا مجي ًعا يضحكون من خلفي.
هؤالء الذين ال يدينون باملال.
كان الرماد لدي يف صندوق السيارة.
يف اجلراج.
ميكنين العودة خالل مخس دقائق .لو ك ّنا غمسناه يف النهر،
لصعد إىل أعلى النهر مع الشهادات وانتهى به املآل إىل مستنق ٍع
مكان ما.
يف ٍ
كان سيعثر على أوراقه على أية حال ،أو رمبا علق بالضفة،
ٍ
آمل َّأل
ورمبا انساق إىل
بالوعة مهملة وقضى بقية أيامه ً
بعيدا.
يدفعه أح ٌد ً
مما ذكره يل املحامي ،ذلك هو األسلوب الذي عاش به آخر
عامني يف حياته ،على أية حال.
شعرت يف تلك اللحظة أنين فوق األشياء .كانت تلك هناية
ُ
أسبو ٍع ُمنهِك.
ً
صباحا وجتدي زوجك مي ًتا يف
مزحة أن تستيقظي مبكرة
ليست
ً
ً
احلمام امللحق حبجرة نومك.
متدلية إىل األسفل حول كاحليه.
كانت بيجامته
ً
 ما امسك؟ صدام حسني.قت فيه.
حد ُ
َّ
قال :أمستين أُمي على اسم جدي ،أليس كذلك؟
كان ذلك قبل أن يشتهر.
 أذلك حق؟لدي بعض املشاكل ،تدرين.
 ال ،إنين ال أشي باألسرار .إن َّ هل أدعوك بصدام؟ابتسم .تساقطت أسنانه العلوية الصناعية ،مث أغلق فمه
قليل ،وقال:
بسرعة ،بعد أن مضغ بفمه ً
 فقدهتم هبذي الطريقة من قبل.بعيدا عن جانب النهر.
حترك ً
َّ
عما قليل ،هل ستبقني هنا إىل أن أعود؟
سأرحل
َّ
هذه أريكيت -قاهلا وهو يشري.-
إن مل متطر ،فسأكون هناك حتت درجات السلَّم تلك.
أبلغت الضابط املختص عن فقد
أول إىل قسم البوليس،
ذهبت ً
ُ
ُ
حقيبيت .كتب ذلك كلَّه.
مسح يل باستخدام هاتف قسم البوليس إللغاء كرويت
االئتمانية.
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تنه َد وقال:
سألين إن كان لدي شاهد .أخربته عن املتشردَّ .
األمر على ما
ليس هذا بشاهد ،امسه؟ صدام حسني .مل َيج ِر
ُ
يرام.
ذهبت إىل جراج السيارات ،كان الرماد حتت مقعد املسافر ،ومل
ُ
يك يف صندوق السيارة.
ُ
أتذكر أين وضعته على األرضية .ال بد أنه تدحرج.
ماذا نقول إذن؟
نظر املتشرد إيلَّ .مث جعل وجهه يف وضع األسى ورفع يديه
مبتهل.
ً
قال :إننا نشكرك يا اهلل على كل مانلقاه.
صحيحا ،انتظري.
قال :ال ليس هذا
ً
حير ُك
رأيت أنه كان يفكر ألنه كان ميضغ.
ُ
اشتبهت يف أنه كان ِّ
أسنانه العلوية على حن ٍو دائري.
سعل بعد ٍ
ثانية وقال:
وهلة ،مث سعل
ً
 الرجل الذي ولدته امرأة ليس أمامه سوى ٍوقت قصري
وممتلئ باملآسي.
ليعيش،
ٌ
ظل وال يستقر به
إنه يأيت مث يذبل كالوردة ،يطري كما لو كان ً
مقام.
يف منتصف احلياة منوت.
قت فيه .كنت أبكي .من أين جاء هذا؟
حد ُ
َّ
قال :كنيسة كاثوليكية من إجنلترا ،كان أيب كاه ًنا ،أليس
كذلك؟
ُسن كاه ًنا؟
 أكان والدك امل ُّلدي قضايا.
ِم ال أدخل بيوتًا ،إن َّ
 لَ ألن والدك كان كاه ًنا؟ أوه نعم.مفلسة تركين زوجي.
قلت:
ً
ُ
أشار املتشرد إيلَّ .وقال:
لدي من أسرار.
 أُحب املسامرة اجليدة .ألبوح مبا َّلكنه بدا قل ًقا ،اتَّخذ خطو ًة إىل الوراء.
يرب ُت على رأس
سحب يديه وأبقامها منبسطتني كما لو أنه ِّ
طفل.
قالٍ :
أيد كسولة ،اقذيف به.
خفيفة على حن ٍو مدهش.
كنت ما أزال أُمسك بالقارورة .كانت
ً
ُ
هل هذا كل ما هبطنا ألجله؟
حماسب،
كنت أفكر أن هذا أكثر مما يستحق .زوجي الراحل،
ٌ
مستثمر ،غريب ،حالة ميئوس منها.
ٌ
رمبا كان أفضل مما أستحق أنا نفسي.
تذكرت زم ًنا كنا نتغازل فيه.
ُ
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املقوى
هنا يف األسفل عند النهر .كان لدينا صندوق من الورق َّ
لدجاج كنتاكي املقلي .أمكنين حتديد البقعة احلقيقية عرب
رصيف امليناء على مسافة مئات الياردات.
ونورس يتجادالن على شيء.
غراب
كان
ٌ
ٌ
تناولنا الدجاجة وحنن جنلس وج ًها لوجه ،جنلس على سور
النهر كما لو أننا جنلس فوق جوادين.
التقيت به يف الديسكو.
املد جاء .وكان الليل.
كان متحدثًا عذب احلديث .ويف أوانه ُّ
رجل ذا
كنت أن
اصطدت متحدثًا لب ًقاً ،
ُ
قر بأنين سعيد ًة ُ
أُ ُّ
َّر ال ُق َب َل امللوثة
طموح .أتذكر أنه أوضح سوق البضائع يل ،أتذك ُ
أيضا.
بدهن الدجاجة ً
امض يف هذا.
قال املتشردِ :
ألق به يا سيديتِ .
أدركت ذلك.
منفعل،
أشار إىل القارورة .كان
ً
ُ
مل ُيرد أن أُغري رأيي.
 ال أُريد ذلك.كان اآلن يتنقل من قدم إىل قدم كما لو أنه جيري يف املكان،
لكنه مل يكن يرفع قدميه.
خيط من لعاب فوق ذقنه .مث قال:
مث ٌ
كان يتلفت من حولهَّ .
بيت
 النظام ،النظام ،النظام ،ذاك ما يصنع ًرجل .كان لدينا ٌ
همل.
مجيل .كان لدينا ملعب تنس ُم َ
 والدك؟كانت لدينا دورة مياة نظيفة ،أليست كذلك؟ اعتاد املجئ إىل
متأخرا للغاية ليتفقد أغطييت" .ساحمين ،يا
متأخرا،
غرفيت
ً
ً
إهلي ،ألجل ابنك الغايل ،البالء الذي ارتكبته هذا اليوم" .ماذا
منت؟ تسألينين أين كانت أُمي؟
لو أنين ُ
بعيدا .رأيته يذهب عرب الشارع .كان ما يزال يتحدث .كان
مشى ً
يلو ُح بيديه .رأيته جيادل .مل جيلس على أريكته.
ِّ
شعرت بأنين أصبته باإلحباط.
اجته إىل الركن.
ُ
تغرق خلف األبنية.
الشمس
كانت
ُ
ُ
أخرجت الرماد ،وألقت به
لولبيا.
فتحت القارورة ،كان غطاؤها
ُ
ُ
ًّ
الريح عال ًيا.
أصفر شاح ًبا كان الرماد.
رجل كان يرقبين على الضفة ا ُ
هب
مثة ٌ
نفسهَّ .
ألخرى .بارك َ
املد إىل أعلى النهر.
الرما ُد عرب النه ِر ومحله ُّ
رأسا حنو البلدة .األوراق والرماد.
كانوا متجهني ً
شخصا أوقد نا ًرا ففروا هاربني.
كما لو أن
ً
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حتل الذكرى املئوية لثورة 1919
ّ
يف ظل حالة من الوعي السياسي
والثوري اليت تعيشها اآلن مصر،
ومعظم البلدان العربية ،منذ اندالع
أحداث الربيع العريب ،اليت بدأت من
تونس اخلضراء  17ديسمرب ،2010
مرو ًرا مبصر  25يناير  ،2011واليمن
 27يناير  ،2011وليبيا  15فرباير
 ،2011وسوريا  15مارس ،2011
وصول إىل االحتجاجات القوية والواسعة
ً
اليت تشهدها كل من السودان منذ  19ديسمرب
 ،2018واجلزائر منذ  22نوفمرب  ،2019تلك
االحتجاجات اليت ال تزال تتواىل يف كال البلدين
حىت كتابة هذه السطور.
مبناسبة مئوية هذه الثورة العظيمة ،سوف
نلقي الضوء ،سري ًعا ،على مفهوم "الثورة" لتحديد
متيز هذا املفهوم املثري
املالمح األساسية اليت ِّ
للجدل عن مفهومي "االنتفاضة" و"االنقالب"،
ريا من مفهوم "الثورة" ،وذلك
اللذين يتقاربان كث ً
نتوصل يف النهاية إىل األسباب اليت جتعلنا
حىت َّ

نصف ،بثقة كبرية ،االحتجاجات اليت
بدأت يف مارس  1919بأهنا ثورة ،بل
ثورة عظيمة.
نتبناه
ً
بداية ،يرتكز املفهوم الذي َّ
للثورة على فكرة أساسية تتمثَّل
يف "الثورة بوصفها آلية للنضال
ً
انطالقا من هذه الفكرة،
الشعيب".
أن الثورة هي أعظم وأضخم
نرى َّ
وسائل املقاومة الشعبية ضد الظلم
واالستعباد الذي ميارسه جهاز الدولة عادة.
إهنا ممارسة مجاعية ،تتسم يف الغالب بالعنف،
للتحرر من عوامل القهر واالستغالل بعد أن
ُّ
تكون اجلماهري قد فقدت األمل متا ًما يف جدوى
كل أساليب الضغط الشعيب السلمي ،سواء َع ْبر
قنوات نظامية مؤسساتية كاألحزاب السياسية
والنقابات وغريها من مؤسسات املجتمع املدين ،أو
خارج هذه القنوات يف شكل حركات اجتماعية
تتوجيا
دائما
ً
واحتجاجية .وبذلك تكون الثورة ً
للنضال السياسي واالحتجاج السلمي يف ظل دولة
ال تؤمن إال بقانون القوة ال بقوة القانون ،دولة

أو من بعيد ،إىل أي مرحلة من مراحل الثورة
بصلة .فالثورة سريورة مستمرة من البناء من
األلف إىل الياء.
بوجه عام ،هتدف الثورات إىل إقامة جتربة
جديدة من جتارب احلرية؛ "وهذا ما عناه
ادعوا
كوندورسيه وغريه من رجال الثورات عندما َّ
وأن مولدها يوحي
أن الثورات هتدف إىل احلريةَّ ،
َّ
()1
"إن من
ببداية قصة جديدة كل َّ
اجلدة" َّ .
أي فهم للثورات
األمور اجلوهرية ًّ
جدا إذن ،يف ّ
أن تتزامن فكرة احلرية مع
يف العصر احلديثْ ،
()2
التجربة لبداية جديدة"  ،بداية لكيان سياسي
جديد يتنفس فيه الناس نسيم احلرية.
احلر" هي التجربة
كانت جتربة "الوجود ّ
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ال تؤمن إال بلغة البطش والفتك
ال بلغة احلوار واإلقناع.
بلغة علماء االجتماع،
تأخذ السياسات االحتجاجية
متعددة،
يف املجتمع
ً
أشكال ِّ
منها :التظاهرات السلمية،
اإلضرابات ،االعتصامات،
االنتفاضات الشعبية ..اخل .لكن
تطور
الثورة متثِّل أعلى مراحل ُّ
هذه السياسات ،سواء على صعيد
التأييد واملشاركة الشعبية أو
املتحققة.
على صعيد النتائج
ِّ
فاملشاركة الشعبية يف الثورات
والتغيريات أو اإلصالحات
اليت تنشدها تكون أوسع وأكرب
مما يتحقق يف أية ممارسات
احتجاجية أخرى .هذا إىل
جانب أعمال العنف اليت تزيد
وتريهتا وشدهتا يف الثورات
بسبب جلوء األنظمة القائمة،
غال ًبا ،إىل القمع الوحشي
بدل من نزع فتيلها.
للثورات ً
يربط البعض بني الثورة
أي هدم النظام
واهلدمْ ،
االجتماعي القائم من أجل
بناء نظام اجتماعي جديد.
أن َمن يقومون هبذا
بالرغم من َّ
الربط ينظرون إىل اهلدم بوصفه جمرد مرحلة
أن استخدام
سابقة على البناء ،إال أننا نرى َّ
مصطلح "اهلدم" يف هذا السياق غري مناسب بشكل
كبري ،وذلك للداللة السلبية الغالبة على هذا
املصطلح ،تلك الداللة اليت تتعارض متا ًما مع
مفهوم الثورة بوصفها آلية للنضال الشعيب من
أجل بناء ،أو إعادة بناء ،نظام اجتماعي جديد
عدل وإنصافًا .على خالف اهلدم
على أسس أكثر ً
الذي يرتبط أكثر بانتهاكات وجتاوزات األنظمة
عمل
الديكتاتورية ،متثِّل الثورة يف جوهرها ً
(مجاعيا) من أعمال اإلصالح والبناء والنهضة.
ًّ
وعليه ،نرى أن مصطلح "اهلدم" ال َي ُم ّت ،من قريب
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اجلديدة نسبيا -على األقل بالنسبة إىل َم ْن
صنعوها -اليت دفعتها الثورتان األمريكية
والفرنسية إىل املقدمة .وكانت هذه التجربة
متثِّل يف الوقت ذاته جتربة لقدرة اإلنسان على
القيام بشيء جديد( .)3ومن هذا املنطلق ،ال ميكن
اجلدة مرتبطة
احلديث عن الثورة إال إذا كانت َّ
()4
بفكرة احلرية.
إذن التغيري هو الصفة اللصيقة بظاهرة
الثورة ،لدرجة أن البعض جيعل التغيري مردفًا
مييز هذا التغيري هو أنه
للثورة .وأهم ما ِّ
تغيري جذري شامل ميتد إىل كل أفق من آفاق
احلياة وجماالهتا ،حبيث نكون بصدد جتربة
فعل ،من جتارب احلرية ،وليس جمرد
جديدةً ،
تغيري حمدود يف نطاق احلكومة كما حيدث يف
االنقالبات واالنتفاضات الشعبية.
إن التغيري الذي تنشده الثورات هو التغيري
َّ
أي
االجتماعي،
النظام
بنية
إىل
يصل
الذي
ْ
التغيري الذي حيدث على مستوى عالقات السلطة
وعالقات اإلنتاج اليت تسود املجتمع؛ فهذا النوع
من التغيري هو ما يصنع الفارق احلاسم بني
الثورات وغريها من أشكال االحتجاج والعصيان
األخرى ،مثل االنقالبات واالنتفاضات الشعبية،
اليت يقتصر فيها التغيري على الشكل ال اجلوهر.
ففي االنقالبات يقتصر التغيري على أوجه احلكَّام
أي تغيري حقيقي يف أحوال املحكومني ،هذا
دون ّ
إن مل تتراجع أحوال املحكومني إىل وضع أسوأ.
ْ
إن االنقالبات تتم عاد ًة عن طريق فصيل ينتمي
إىل جهاز الدولة ،وبوجه خاص مؤسسة اجليش،
ويكون اهلدف األساسي منه هو االستيالء على

السلطة .وبذلك يكون كل ما حيدث يف االنقالبات
هو استبدال حكومة أو سلطة سياسية بأخرى
دون أي مساس ببنية النظام االجتماعي .ليس
هذا فحسب ،بل قد ُيسفر االنقالب عن تغيري
أي إىل مزيد من التدهور يف األوضاع
سليبْ ،
االقتصادية واالجتماعية .فإذا كان مفهوم
فإن مفهوم
الثورة يرتبط
بالتقدم والنهضةَّ ،
ُّ
بالردة والتخلُّف.
االنقالب يرتبط ِّ
هذا بالنسبة لنطاق التغيري واجتاهاته يف
االنقالبات ،أما بالنسبة لالنتفاضات الشعبية،
فنطاق التغيري غال ًبا ما يكون أوسع ،ويف اجتاه
اإلصالح .لكن مهما اتسع نطاق التغيريات
واإلصالحات اليت تُسفر عنها االنتفاضات،
ومهما ُب ِذل يف سبيلها من تضحيات ،فإهنا ال
تصل إىل بنية النظام االجتماعي .فبالرغم
أن االنتفاضات تشترك مع الثورات يف
من َّ
انضمام أغلبية الشعب إليها ،إال أن طموح الناس
يف االنتفاضات ال يصل إىل مستوى التغيري
اجلذري الشامل الذي تُسفر عنه الثورات.
مثل على هذا التغيري اجلذري
وميكن أن نضرب ً
الشامل املرتبط بالثورات بالثورة األمريكية
عام  ،1779اليت أسفرت عن استقالل الواليات
املتحدة األمريكية عن التاج الربيطاين؛ والثورة
الفرنسية عام  ،1789اليت أسفرت عن قيام
النظام الرأمسايل على أنقاض النظام اإلقطاعي؛
والثورة اهلايتية (أو ثورة العبيد) ،اليت اندلعت
يف أغسطس  1791يف جزيرة "سان دومينغون"
لتسفر يف يناير  1804عن تأسيس دولة مستقلة
حتمل اسم "هاييت"؛ والثورة الروسية عام
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 ،1917اليت أسفرت عن قيام النظام اإلشتراكي
على أنقاض النظام اإلقطاعي؛ وكذلك الثورة
الصينية ،اليت بدأت عام  ،1946واليت أسفرت
عن إعالن تأسيس مجهورية الصني الشعبية يف
أكتوبر  1949على مبادئ النظام اإلشتراكي الذي
مطبقا يف االحتاد السوفييت حينذاك.
كان َّ
من االختالفات األخرى اهلامة بني
االنتفاضات الشعبية والثورات هو افتقار
االنتفاضات إىل القيادة .فعلى خالف
االنتفاضات ،تتوفَّر يف الثورات قيادة ثورية
تتمثَّل يف طبقة اجتماعية ،أو حزب سياسي،
أو جمموعة أشخاص ،أو حىت شخص واحد.
ولعل افتقار االنتفاضات إىل القيادة ،ومن مث
معين حتمله هذه القيادة ،هو
عدم وجود برنامج َّ
السبب الرئيس الذي يقف وراء عدم قدرهتا على
تتميز به الثورات.
حتقيق التغيري اجلذري الذي َّ
فجميع الثورات اليت ذكرناها للتَّو قد توفَّرت
فيها قيادات ثورية كان لديها االستعداد والقدرة
حتمل أعباء السلطة فور اإلطاحة بالنظام
على ُّ
القائم .على سبيل املثال ،كانت القيادة يف الثورة

الفرنسية تتمثَّل يف الطبقة الربجوازية ،ويف
الثورة الروسية كانت تتمثَّل يف الطبقة العمالية
(= الربوليتاريا) ،ويف الثورة الصينية كانت تتمثَّل
يف احلزب الشيوعي الصيين.
مييز ظاهرة
خنلُص مما سبق إىل َّ
أن أهم ما ِّ
الثورة هو -1 :قدرهتا على التغيري اجلذري-2 ،
وجود القيادة الثورية اليت تضطلع هبذا التغيري،
 -3الدعم الشعيب الواسع للحل الثورى ،ذلك
تدرجييا إىل نشاط على
يتحول
الدعم الذي
ًّ
َّ
األرض.
عد
فيما يتعلَّق بالدعم الشعيب
حتديدا ،فإنه ُي ّ
ً
متيز أي حراك أو زخم
السمة الرئيسة اليت ِّ
تتحول
أن
ثوري .فعن طريق الدعم الشعيب ميكن ْ
َّ
قليل من الناس
تظاهرة احتجاجية تضم عد ًدا ً
تعم أرجاء البالد ،ثورة قادرة
إىل ثورة عارمة ّ
على حتقيق التغيري اجلذري عن طريق قيادة
ثورية مستعدة -على حد تعبري حنة أرندت-
وحتمل املسؤولية
اللتقاط السلطة من الشارع
ُّ
فالتدخل املباشر للجماهري يف
املصاحبة هلا.
ُّ
األحداث التارخيية هو -كما يذهب ليون
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تروتسكي يف كتابه "تاريخ الثورة الروسية"-
السمة الرئيسة اليت ال ميكن جتاهلها للثورة.
ففي الفترات العادية تضع الدولة نفسها فوق
األمة ،لكن يف املنعطفات التارخيية احلامسة،
ثقيل جيثم
عندما يصبح النظام القدمي عبئًا ً
على صدر اجلماهري ،تقوم اجلماهري ْ َ -بر
َحول
ُّ
التدخل املباشر -بكسر احلواجز اليت ت ُ
بينها وبني املشاركة السياسية ،وذلك باستبعاد
ممثليها التقليديني جان ًبا من أجل وضع األسس
الضرورية لنظام اجتماعي جديد .وهكذا
قسريا
دخول
حبسب تروتسكي -متثِّل الثورة،ً
ًّ
من ِقبَـل اجلماهري إىل عامل يستطيعون فيه
تقرير مصريهم.
إن ظاهرة
أن نقول َّ
على ضوء ما سبق ،ميكن ْ
ارتباطا وثي ًقا بالعنف .فالتغيري
الثورة ترتبط
ً
اجلذري الذي تنشده الثورات ال ميكن أن يتحقق
تصرفات غري جمازة
إال َع ْبر العنفْ ،
أي َع ْبر ُّ
وفقا للدستور القائم واملعايري السائدة .لذا ،فإننا
نتفق مع بعض دارسي احلركات الثورية الذين
أن الثورة هي أحد أشكال التعبري
يذهبون إىل َّ
عن املمارسة اجلماعية للعنف السياسي.
يف الواقع ،العنف يف الثورات وسيلة مشروعة
أحدا ال مياري يف ضرورة
لغاية نبيلةَّ .
"إن ً
استخدام العنف يف حال الدفاع املشروع عن
النفس حني ال يكون اخلطر باد ًيا فقط ،بل
تربر
حتميا ً
ًّ
أيضا ..هنا تكون الغاية اليت ِّ
()5
جلية".
الوسيلة َّ
فالعنف يف الثورات هو ،يف حقيقة األمر،
تضطر
أحد أشكال املقاومة املشروعة اليت
ّ
دفاعا عن مصريها
إليها الطبقات املضطهدة ً
فعل ،على املحك يف ظل
ومصاحلها اليت باتتً ،
نظام استبدادي غاشم يعمل ،فقط ،يف سبيل
معينة على حساب
مصلحة شرحية اجتماعية َّ
مصلحة الوطن واملواطنني .فإذا كان استخدام
دفاعا عن سيادة واستقالل
العنف أثناء احلروبً ،
وبطوليا بامتياز ،فكذلك
مشروعا
عمل
الوطنً ،
ً
ًّ
أيضا استخدام املقهورين واملضطهدين
يكون ً
دفاعا عن حقهم يف احلرية
للعنف أثناء الثورات ً
واحلياة الكرمية .فالثورات أشبه ما تكون

باحلروب الدفاعية ،لكن إذا كانت احلروب ضد
عدوان دولة خارجية على سيادة واستقالل
دولة أخرى ،فإن الثورات تكون ضد عدوان
سلطة حملية على حقوق قطاعات ضخمة من
اجلماهري.
إن الثورات نتائج حتمية لعوامل أو شروط
َّ
موضوعية غاية يف السوء .فمن خالل السخط
واحلقد الذي تولِّده هذه الشروط السيئة للغاية،
تبلغ أغلبية الشعب درجة من الضراوة تكفي
قسرا إىل مواجهة مباشرة مع النظام
لدفعها ً
القائم وأتباعه ،تلك املواجهة اليت تكون فيها
األغلبية مستعدة لبذل أرواحها الواحدة تلو
األخرى يف سبيل النصر .وهذا ما كان يراهن
عليه فالدميري لينني أثناء التخطيط لثورة
أكتوبر  1917ضد النظام القيصري يف روسيا،
"إن انتصارنا مضمون؛ ألن
حيث يقول نصاَّ :
()6
الشعب على قيد شعرة من اليأس".
كذلك ،فإن الثورات ال تكون وليدة اللحظة
معينة ،إهنا
أو نتيجة مباشرة لواقعة أو حادثة َّ
وليدة تراكمات ضخمة من الفساد السياسي
إن الثورات ال تشتعل إال
والظلم االجتماعيَّ .
عندما تصبح القاعدة العريضة من الناس يف
عد أمام الناس أي أمل
حالة ُيرثى هلا ،حبيث مل َي ْ
يف اإلصالح على املدى القريب أو حىت البعيد.
مهددين كل
ليس هذا فحسب ،بل يصبح الناس َّ
يوم مبزيد من املعاناة والظلم .والثورة عملية
طويلة تبدأ بإطالق النكات السياسية وتنتهي
بانفجار اجتماعي يشبه الربكان ،ويكون أنسب
توقيت هلذا االنفجار هو اللحظة اليت يكون فيها
والتردد.
النظام القائم ُعرضة لالضطراب
ُّ
أن مفهوم الثورة ينطوي ،غال ًبا،
بالرغم من َّ
أن الثورة
على العنف والقوة واملفاجأة ،إال َّ
ريا عن عواطف جاحمة غري رشيدة
ليست تعب ً
كما يذهب البعض ،بل -على خالف ذلك
عمليا عن حالة من
ريا ًّ
متا ًما -متثِّل الثورة تعب ً
الوعي الثوري لدى اجلماهري الغفرية ،حالة من
الوعي بضرورة الثورة باعتبارها احلل الوحيد
للحفاظ على مصاحلهم املُ ْه َدرة واستعادة حقوقهم
املسلوبة .ومتثِّل الثورة ضرورة تارخيية هبذا

فالدميري لينني

ليون تروتسكي

مرحلة النكسة السياسية والوطنية اليت أعقبت
أيضا دور األحزاب السياسية
االحتالل ،وأهنت ً
اليت ظهرت قبل احلرب العاملية األوىل ،واليت
كانت معظمها جتنح إىل التهادن ومماألة
()7
االستعمار.
لقد أعادت ثورة  1919الروح من جديد إىل
ظن اإلجنليز أهنا قد
احلركة الوطنية بعد ْ
أن ّ
ماتت لألبد .لقد أهلبت احلماس الوطين والشعور
جليا
بالعزة والكرامة لدى املصريني؛ وهو ما ظهر ًّ
من خالل عودة فكرة االستقالل لتلوح يف األفق
من جديد بعد أن أفل جنمها مبوت مصطفى كامل
يف سن مبكر عام .1907
لقد أحدثت ثورة  1919هزة عنيفة يف
صفوف قوات اإلحتالل ،تلك اهلزة اليت ظهر
جليا يف تصريح  28فرباير  .1922لقد
أثرها ًّ
أدرك الربيطانيون ،من خالل أحداث الثورة،
القوة احلقيقية للمصريني ،حيث شاهدوا بأم
أعينهم ضراوة وبسالة املصريني يف مواجهة
نريان بنادقهم ومدافعهم الكثيفة.
واضحا
كان تصريح  28فرباير ميثِّل تراج ًعا
ً
املتعنت إزاء مشروع استقالل
يف موقف بريطانيا
ِّ
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املعىن .لذا ،نتعجب أشد
حيذرون عامة
ِمن ِّ
العجب م َ
الناس من خماطر اندالع
مبن
الثورات .فهؤالء أشبه َ
حيذرون املعادن الصلبة من
التحول إىل احلالة السائلة
ُّ
بالرغم من ارتفاع درجة
حرارة تسخينها إىل نقطة
حيذرون
االنصهار ،أو َم ْن ِّ
الرباكني من االنفجار
بالرغم من غليان احلمم
الربكانية يف باطن األرض.
على ضوء كل ما سبق،
أن االحتجاجات
نرى َّ
اليت اشتعلت يف مصر ضد
االحتالل الربيطاين ،عقب
انتهاء احلرب العاملية
األوىل ،كانت ثورة شعبية
اجتماعية باملعىن احلريف واألكادميي للكلمة.
فعلى مستوى املشاركة الشعبية ،شاركت يف
هذه الثورة قطاعات عريضة من اجلماهري.
فقد شاركت فيها تقري ًبا مجيع فئات وطبقات
الشعب املصري على اختالف مواقعهم الطبقية،
ومشارهبم الثقافية ،وانتماءاهتم الدينية
والسياسية ،وفئاهتم العمرية واملهنية .فقد
شارك فيها الطلبة ،والفالحون ،واملوظفون ،بل
أيضا .حىت النساء وقفت فيها ،مبنتهى
واألعيان ً
الشجاعة ،جبوار الرجال يف الصفوف األوىل.
كما كان املسلمون واملسيحيون يهتفون يف صوت
واحد ونفس واحد كأهنم شخص واحد :الدين
هلل والوطن للجميع .لقد أصبح فيها اجلميع
(الشعب املصري) على قلب رجل واحد ضد عدو
واحد (االحتالل الربيطاين) من أجل بلوغ هدف
واحد (حترير مصر من نِري االستعمار).
وعلى مستوى النتائج ،لقد حققت ثورة
 1919عدة إصالحات ميكن وصفها بالتغيريات
اجلذرية .يقول أمحد محروش يف هذا الصدد:
فاصل
حدا
ً
"كانت ثورة  1919قد وضعت ًّ
بني مرحلتني سياسيتني خمتلفتني .فقد أهنت
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مصر؛ ويتضح ذلك من خالل العناصر اإلجيابية
اليت اشتمل عليها هذا التصريح ،وهي-1 :
اعتراف بريطانيا باستقالل مصر -2 ،إعادة
خارجيا
وزارة اخلارجية املصرية ومتثيل مصر
ًّ
من خالل سفراء وقناصل مصريني -3 ،إنشاء
برملان تكون احلكومة مسؤولة أمامه -4 ،رفع
األحكام العسكرية الربيطانية (= األحكام
العرفية) عن كاهل املصريني.
أيضا عناصر سلبية كانت
تضمن التصريح ً
َّ
قيدا على استقالل مصر ،ولقد متثَّلت هذه
متثِّل ً
حتفظات ،هي -1 :تأمني
العناصر يف أربعة ُّ
مواصالت اإلمرباطورية الربيطانية يف مصر،
 -2الدفاع عن مصر ضد أية اعتداءات أو
تدخالت خارجية -3 ،محاية املصاحل األجنبية
ُّ
يف مصر ومحاية األقليات -4 ،استمرار الوضع يف
السودان وف ًقا التفاقية احلكم الثنائي للسودان
عام .1899
التحفظات األربعة ،كان
بالرغم من هذه
ُّ
تصريح  28فرباير ميثِّل َم ْع َب ًرا ملصر إىل حياة
دستورية جديدة مل تشهدها مصر منذ نكسة
االحتالل االجنليزي عام  ،)8(1882حيث تشكَّلت،
بالفعل ،جلنة لصياغة دستور جديد للبالد
أسفرت عن دستور .1923
صدر الدستور يوم  19أبريل  ،1923فكان
أول دستور يصدر يف مصر بعد إعالن استقالهلا
َّ
وأول دستور يصدر يف الوطن
الشكلي..
َّ
العريب ..وبداية مرحلة جديدة من مراحل
الدميقراطية ..وهناية ملرحلة املجالس النيابية
الشكلية اليت ضاقت حدودها عن استيعاب مجيع

الطبقات ..واقتصرت على فئات حمدودة يغلب
()9
فيها التعيني على االنتخاب.
تضمنها
بالرغم من العديد من السلبيات اليت َّ
دستور  ،1923إال أنه كان ميثِّل بداية حقيقية
حلياة دميقراطية ليربالية مل تشهدها مصر
قبل ثورة  .1919ومما يؤكد ذلك املحاوالت
املتكررة من ِقبَـل القصر لاللتفاف على مواد
ِّ
هذا الدستور حي ًنا ،واالنقالب عليها حي ًنا آخر،
حىت وصل األمر إىل إلغاء الدستور بالكامل
واستبداله بدستور آخر رجعي هو دستور .1930
لكن حتت ضغط شعيب قوي (انتفاضة ،)1935
حيز الوجود من جديد،
عاد دستور  1923إىل ِّ
واستمر العمل به حىت سقوط النظام امللكي.
هوامش:
 حنَّة أريندت ،رأي يف الثورات ،تعريب :خريي محاد،القاهرة :اهليئة العامة لقصور الثقافة (سلسلة اإلصدارات
اخلاصة) ،ط ،2011 ،2ص.38
 -2حنَّة أرندت ،يف الثورة ،ترمجة :عطا عبد الوهاب،
مراجعة :رامز بورسالن ،بريوت– لبنان :املنظمة العربية
للترمجة ،ط ،2008 ،1ص.39
 -3انظر حنَّة أريندت ،رأي يف الثورة ،صص.42 – 41
 -4انظر حنّة أرندت ،يف الثورة ،ص.46
 -5حنَّة أرندت ،يف العنف ،ترمجة :إبراهيم العريس ،بريوت–
لبنان :دار الساقي ،ط ،1992 ،1ص .46
 -6لينني ،املاركسية واالنتفاضة ،ترمجة :إلياس شاهني،
طشقند :دار التقدم ،1980 ،ص.11
 -7أمحد محروش ،قصة ثورة  23يوليو :البحث عن
الدميقراطية ،بريوت :دار ابن خلدون ،ط ،1982 ،1ص.50
وحتديدا يف فرباير  ،1882صدر
 -8يف عهد اخلديوي توفيق،
ً
دستور جديد للبالد ليحل حمل دستور  ،1879لكن ،مبجرد
دخول اإلحتالل الربيطاين يف سبتمرب  ،1882مل تلبث سلطاته
أن ألغت هذا الدستور.
 -9أمحد محروش ،مرجع سابق ،ص.52
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تظل املفاهيم واألفكار الفلسفية
هي األدوات الدافعة حلركة
الشعوب واألفراد ،تسبب تقدمهم
أو تدهورهم ،صعودهم أو هبوطهم،
سواء أحدث هذا بوعي أو بدون
وعي.
جديدا أن نقرأ أو
رمبا ليس
ً
نسمع -مبناسبة الذكرى املئوية
جتسيدا
لثورة  -1919أهنا كانت
ً
لليربالية املصرية من حيث إهنا مثلت الوحدة
القومية أفضل متثيل يف واحدة من أشهر
املحطات التارخيية يف تاريخ مصر احلديث.
حناول يف هذه الورقة بيان بأي معىن وإىل
جتسيدا لليربالية
أي مدى كانت ثورة 1919
ً
وذلك من خالل عرض مفهوم الليربالية بصفة
عامة مث ما نعنيه بالليربالية املصرية اليت
حتققت.
ميثل الدستور وحكم القانون واملساواة يف
احلقوق وضمان احلريات السياسية واملدنية
لكل املواطنني يف املجتمع أهم خصائص املجتمع
الليرباايل .كذلك يتصف املجتمع الليربايل
بأنه جمتمع التسامح بني اآلراء الفلسفية
واألخالقية والدينية املختلفة ألفراد املجتمع

الواحد .أما من الناحية االقتصادية
فالليربالية هي ضمان فرص عمل
متساوية يف ظل اقتصاد حر حتكمه
أسواق متنافسة ضامنة مللكية
خاصة لوسائل االنتاج .خيتلف
الليرباليون يف تفسري هذه املقومات
األساسية للليربالية .فبينما يرى
دعاة الليربالية الكالسيكية احلريات
االقتصادية وحقوق امللكية الفردية
مقومات أساسية ،يرى الليربتايل -الذي يبحث
عن احلرية الفردية خارج النظام القائم أو
بعيدا عن أي تدخل للحكومة السائدة -كل
ً
ً
حقوقا مطلقة ،ال حقوق تتقدم على
احلقوق
أخرى أو أكثر أمهية من أخرى .أما ما يسمى
الليربالية الفائقة High Liberalism
ف ُتخضع احلريات االقتصادية للحريات
الفردية والسياسية ومتنح احلكومة أو النظام
احلاكم احلق يف التدخل إلعادة توزيع الثروات
ملنع اتساع هوة عدم املساواة بني املواطنني
وإمداد املواطنني باملوارد اليت تضمن هلم
()1
حصوهلم على حرياهتم األساسية.
تعاونت عوامل كثرية قبل ثورة  1919على
التمهيد لالستجابة هلذه الليربالية أو التحول
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عبد العزيز باشا فهمي

للفكر الليربايل يف مصر وإن كان يف شكل أوىل:
 احلملة الفرنسية ( )1801 –1789مباشكلته من صدمة حضارية وثقافية وفكرية
ملصر وفتحها ألفكار املصريني على العامل
اجلديد والفارق احلضاري الذي يفصلهم عن
أوروبا.
 اخلرباء األجانب والبعثات العلمية إىلأوروبا ،حيث توثقت عالقة مصر بأوروبا يف
عهد حممد علي ،إذ اعتمد يف جتربته الرائدة
يف بناء دولته احلديثة على عدد من اخلرباء
األجانب من االيطاليني والفرنسيني.
 حركة الترمجة :شكلت أحد منافذالفكر األورويب إىل مصر ،وقد بدأت يف عهد
اقتناعا
حممد علي الذي أوالها رعاية خاصة
ً
منه بضرورهتا لالطالع على منجزات العلم
منصبا على الكتب
األورويب ،وكان تركيزه
ًّ
العلمية ،واعتمد يف البداية على عدد من
املترمجني األوربيني ،مث على الطلبة املصريني
العائدين من البعثات العلمية ،من أمثال رفاعة
الطهطاوي الذي قام بترمجة ونشر العديد من
الكتب واملراجع األوربية كما ترجم الدستور
الفرنسي الصادر عام  1814ووثيقة حقوق
اإلنسان.

بطرس غايل باشا

 الطباعة والصحافة :كان تطور الطباعةيف مصر مبثابة حجر الزاوية يف النشاط
الثقايف ،فعرفت مصر الصحافة عام 1828
حيث صدر عدد كبري من الصحف واملجالت
طوال القرن التاسع عشر ومطلع القرن
العشرين وحىت الوقت الراهن .على هذا النحو
قامت الصحف واملجالت بدور بارز يف التعريف
بالثقافة والفكر األوريب احلديث .وتعد
جريدة اجلريدة اليت صدرت  1907حاملة
لواء الدعوة للفكر الليربايل ورأس حتريرها
()2
أمحد لطفي السيد.
 نشأة األحزاب اليت ساعدت على التطورالتدرجيي للفكر الليربايل ،إذ تأسست عام
 1907مخسة أحزاب هي احلزب الوطين احلر
وكان موال ًيا للسلطة ،مث احلزب اجلمهوري
أيضا
املصري ،حزب األمة ،حزب اإلصالح وكان ً
يعكس آراء القصر ومصاحله .احلزب الوطين
الذي تزعمه مصطفى كامل وهو الذي قاد
احلركة الوطنية حىت  .1919مث حزب الوفد
الذي تزعمه سعد زغلول )3(.ولقد محلت سائر
واحدا
األحزاب على اختالف مصاحلها هدفًا
ً
وهو حتقيق االستقالل .يف ذلك يقول سعد
زغول متحدثًا عن هدف نشأة حزب الوفد" :إن

احلكم الدستوري

منذ حداثة شبابه ُعرف سعد زغلول زعيم
صحفيا يكتب يف
ثورة - 1919عندما كان
ًّ
جريدة الوقائع املصرية -بقناعته بضرورة
دستوريا فكتب يف
حكما
ًّ
حكم الشعب لنفسه ً
حكما
إحدى مقاالته أن الشعب جيب أن ُيحكم ً
دستوريا ،وأن على احلاكم أن خيضع إلرادة
ًّ
يقوم اعوجاج
أن
يف
احلق
وللشعب
الشعب،
ِّ
()5
امللك.
كذلك اهتم أعضاء الوفد -الذي سافر
إىل أوروبا ملطالبة مؤمتر الصلح باستقالل
مصر -بوضع مشروع دستور ملصر ،وهو ما كلفوا
()6
به األستاذ عبد العزيز فهمي أن يرمسه.

األهلَّة والصلبان

الوعي بأمهية احتاد األمة لتحقيق
االستقالل كان بار ًزا يف الثورة" .عاش اهلالل
مع الصليب" كان أحد الشعارات اليت جتوب
هبا املظاهرات كما جسدها جنيب حمفوظ يف
روايته بني القصرين .ويرصد مسري مرقص
كيف أن املسلمني واألقباط على السواء قد
اشتركوا منذ البداية يف الثورة ،وهو االشتراك
الذي هز املراقبني األجانب ،حيث يذكر
لوثروب ستودارد يف كتابه (حاضر العامل
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الذين يقولون إننا حزب يسعى لالستقالل..
يلمحون إىل أن هناك حز ًبا آخر ال يسعى
إمنا ِّ
لالستقالل ،فالرغبة يف االستقالل واخلروج من
التبعية كانت هدفًا لكل املصريني على اختالف
()4
رؤاهم وتوجهاهتم".
هذه العوامل جمتمعة مهدت لظهور الفكر
الليربايل يف مصر ،وهو ما
قد يكون ساعد على ظهور
ثورة  1919باملظهر الذي
ظهرت به من أهنا ثورة
كل املصريني ،مسلمني
وأقباط ،رجال ونساء.
ثورة تعي معىن القومية
القطرية أو القومية
أساسا
املصرية ،وتضع ً
الستقالل جمتمع
ميكن أن حيكمه
فكر ليربايل قوامه
الدستور وحكم
القانون والبعد
عن التمييزات
اجلنوسية أو
الدينية.
وإىل تفصيل
القول.

ومل خيتلف األمر وف ًقا لسعد زغلول أن خيتار
الشعب احلكم امللكي أو احلكم اجلمهوري .املهم
أن يكون االختيار شعب ًيا.
كان تأسيس دستور مصري –إذًا -هو أحد
انشغاالت ثورة  ،1919واعية بأنه أحد مقومات
املجتمع الليربايل الذي تتحقق فيه العدالة
للمواطنني .جاء دستور  1923نتيجة مباشرة
هلذه الثورة واعترافًا باستقالل
الدولة
الوليدة اليت
اعترفت إجنلترا
باستقالهلا
يف فرباير
 1922مع بعض
()7
التحفظات.
كتب هذا الدستور
جلنة منتقاة من
ثالثني شخصية من
القيادات السياسية
والشعبية واألدباء
واملثقفني .ورغم أنه
القى اعتراضات شعبية
وسياسية بسبب رغبة
امللك فؤاد يف إعطاء
نفسه صالحيات كبرية،
إال أنه ظل الدستور
املعمول به حىت ثورة
.1952
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االسالمي ،ترمجة حجاج نويهض وتعليق شكيب
نقل عن مسري
أرسالن ،ج ،1343 ،2صً )164
مرقص ،أن هذه هي املرة األوىل يف التاريخ
اليت نرى فيها الرايات واألعالم خطارة يف
مصر ،وقد نسجت خيوطها أهلَّة وصلبا ًنا ظهرت
يف وادي النيل )8(.كذلك ُيذكر أن احلس الوطين
القبطي قد تنامى خاصة مع الترحيب املتزايد
من سعد زغلول بضرورة املشاركة القبطية يف
احلياة السياسية ،واليت استجاب هلا األقباط
بإصرارهم على متثيلهم يف الوفد املصري إىل
املعتمد الربيطاين ،من خالل التوكيالت ،وذلك
حكرا على املسلمني..
ألن الوطنية ليست ً
فاحتج كل من واصف غايل ،وويصا واصف
ومكرم عبيد على نفي سعد زغلول ،بل وشاركه
األخري هذا النفي .ضف إىل هذا احلضور
الفاعل يف كل النضاالت املتتالية من أجل
()9
الدستور واالستقالل.
حاول الربيطانيون بكل طاقاهتم التفرقة
الدينية بني املسلمني واملسيحيني يف بداية
القرن العشرين وقبيل ثورة  ،1919إال أن
حماوالهتم كانت تبوء غال ًبا بالفشل .من هذه
املحاوالت حماولتهم تديني اغتيال بطرس

غايل رئيس وزراء مصر
 ،1910ويوسف وهبة رئيس
وزراء مصر  ،1919ولكن
باءت حماولتهم بالفشل.
أيضا
شجعت سلطة االحتالل ً
بطريقة غري رمسية عقد ما
مسي بـ"املؤمتر القبطي" مارس
 ،1911ويف مقابله شجعوا يف
أبريل من العام نفسه "املؤمتر
املصري اإلسالمي" لريد على
ما ينتهي إليه املؤمتر األول،
وكانت النتيجة صادمة
لإلجنليز يف املؤمترين ،إذ قدم
سياسيا رفيع
منوذجا
املؤمتران
ًّ
ً
املستوى ملا جيب أن يكون عليه
يوسف وهبة باشا
النقاش للقضايا واملشكالت
اليت تواجه املصريني دون
املساس بوحدة الوطن ،فقد التزمت النقاشات
باللغة املدنية يف تناوهلا لقضايا عامة مثارة
بني املصريني ،وكان احلذر من التفتت الوطين
حاكما لكلمات ونقاشات املؤمترين ،وهو ما
ً
سجلته جريدة األهايل اليت كانت تصدر
وقتذاك يوم  14مارس " :1911أعجبين من
خطباء املؤمتر أهنم ضربوا على نغمة احتاد
املسلمني واألقباط ،وأعجبين على وجه
اخلصوص تصفيق املتابعني لكل كلمة أو إشارة
أريد هبا وجوب هذا االحتاد" )10(.على هذا
النحو ،مل تكن ثورة – 1919كما يقول مؤرخها
األبرز عبد الرمحن الرافعي" -ثورة دينية
وال ثورة اجتماعية ،وحلسن حظ مصر أهنا
مل تكن كذلك ،فكال النوعني من الثورات يفرق
بني أبناء الوطن الواحد" )11(.ومل تكن كلمات
عبد الرمحن الرافعي سوى صدى لكلمات عبد
الرمحن فهمي ،أحد زعماء الثورة الشبان الذي
كتب يقول" :إن عقيديت اليت أالقي هبا ريب
هي أن ال جناح ملصر بغري توحيد كلمتها ومجع
()12
صفوف أبنائها".
هذه الوقائع تؤكد ما ارتآه بعض الباحثني
أن املجتمع املصري مدرسة يف التسامح

والتعايش وقبول اآلخر على
مدى تارخيه املمتد .فعلى
الصعيد االجتماعي استطاع
أشكال مدنية راقية
أن يطور
ً
أثبتت فعاليتها يف شىت
املجاالت العائلية واملهنية
والطبقية ،وعلى الصعيد
شعبيا
الثقايف طور تراثًا
ًّ
غنيا يتبىن مواقف قمة يف
ًّ
التسامح والبعد عن التعصب
والقدرة على التعايش مع
()13
اآلخر املختلف.
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مل تتوان نساء مصر عن
مشاركة الرجال يف الثورة
قناعة منهن أن ثورة 1919
هي ثورة كل املصريني ،وأن دور املرأة ال يقل
أمهية عن دور الرجال .من الثابت أن السيدات
قد أقمن مظاهرة كبرية يوم  16مارس جتاوز
احتجاجا
عددهن فيها  300سيدة ،وقدمن
ً
مكتو ًبا إىل معتمدي الدول ،كان منهم هدى
شعراوي وصفية زغلول زوجة سعد زغلول الذي
قال "إين من أنصار حترير املرأة ،ومن املقتنعني
به ،ألنه بغري هذا التحرير ال نستطيع بلوغ
غايتنا ،ويقيين هذا ليس وليد اليوم بل هو
()14
قدمي العهد.
هبذا القدر ميكن القول إن ثورة  1919كانت
خطوة يف الطريق إىل جمتمع ليربايل ،وليست
جتسيدا لليربالية كاملة تعرف فيها املرأة
ً
بوعي -حدود حقوقها وواجباهتا إىل جانبالرجل ،أو تعي فيها شرائح املجتمع املختلفة
أمهية األحزاب والدستور يف تشكيل جمتمع
حيقق العدالة بني مواطنيه ،دون أن يقدح هذا
يف كون ثورة  1919نقلة نوعية يف تاريخ ثورة
الشعب املصري من أجل كرامته واستقالله.

امللك فؤاد
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يقول الشاعر الداغستاين العظيم
رسول محزاتوف" :نساء كثريات وأم
واحدة ،بالد عديدة ووطن واحد"!
واحدا مع الشعور
وقد ولدت مصر وط ًنا
ً
بالقومية املصرية اليت تبلورت يف ثورة
 19وفتحت كل النوافذ يف السياسة
والفن واألدب لتطل منها مصر ،بعينيها
هي ،وابتسامتها هي ،وصوهتا الساحر
الذي ال يتكرر .يف خضم ثورة  19ملع
كالربق اسم القمص سرجيوس الذي قال عنه
سعد زغلول إنه" :خطيب الثورة" ،وهو أول مصري
مسيحي يعتلي منرب األزهر الشريف داع ًيا إىل
الكفاح من أجل االستقالل ،وأول قمص خيطب
يف خمتلف املساجد ويقف كت ًفا بكتف مع الشيخ
القايايت يف منرب جامع ابن طولون معل ًنا أن الوطن
وقبطيا بل جماهدين من أجل
مسلما
ًّ
ال يعرف ً
الوطن .وقد فاجأ سرجيوس احلشود يف إحدى
املظاهرات مبيدان األوبرا حني بدأ خطبته هات ًفا:
"حييا اإلجنليز"! مث قال" :نعم حييا اإلجنليز
ألهنم استطاعوا بظلمهم واستبدادهم وفجاجتهم أن
جيعلوا منا هذه الكتلة املوحدة املقدسة امللتهبة".
هذه الكتلة املوحدة املقدسة مل تولد وتتبلور إال
يف ثورة  ،19حني صهرت الثورة كل عناصر األمة

وأدياهنا وطوائفها يف بوتقة واحدة
تتطلع إىل التحرر وإىل العثور على
ذاهتا يف كل املجاالت ،وهذه الكتلة
امللتهبة املقدسة هي اليت دفعت الزعيم
القبطي مكرم عبيد لقول عبارته
الشهرية" :اللهم اجعلنا حنن املسلمني
لك ،وللوطن أنصا ًرا .اللهم اجعلنا حنن
نصارى لك ،وللوطن مسلمني".
على املستوى السياسي كان شعار ثورة
 19الرئيسي هو "االستقالل والدستور" ،لكن على
املستوى االجتماعي كان هناك حدث أهم وأخطر
وأعمق بكثري جيري حتت السطح :تبلور القومية
املصرية ،اليت بزغت بوادرها يف ثورة عرايب،
وعندما وصلت إىل ثورة يوليو  52بلغتها مكتملة،
بعد أن تشكلت يف ثورة  .19التبلور القومي هو
احلدث الذي يكسب تلك الثورة أمهيتها البالغة،
حيث برز بقوة الشعور اجلارف بالوطن ،وأن قدر
الوطن ومصريه وحريته يعلو على أي اختالف
عرقي ،أو مذهيب ،أو ديين ،أو طائفي .ويف ثورة
 19بطابعها الشعيب الواسع ترسخ الشعور بأنه قد
أما واحدة هي
تكون هناك نساء كثريات ،لكن هناك ًّ
مصر ،وقد تكون هناك بالد عديدة لكن لدينا وط ًنا
واحدا.
ً
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الشعور بالقومية املصرية راح يطرق كل
األبواب ليعثر على نفسه ،ليس فقط يف شعار
"اجلالء والدستور" لكن يف شعارات أخرى فنية
وأدبية توخت كلها البحث عن "مصر" ،و"الطابع
املصري" يف القصة والرواية واملسرح واألغاين،
مما دفع احلركة األدبية إىل خلق مدارسها
بعيدا عن التراث العريب
اخلاصة هبا ،املصريةً ،
وبعيدا عن التراث
القدمي مع االستفادة منه،
ً
وبعيدا عن
عليه،
احلفاظ
الفرعوين القدمي مع
ً
جمرد التأثر بأوروبا وثقافة البحر األبيض
املتوسط مع االستفادة منها .يف ظل شعار "ثقافة
مصرية وأدب مصري" ولدت األشكال األدبية
اليت مل تعرفها مصر من قبل ،القصة القصرية،
والرواية ،واملسرح املصري ،والفنون التشكيلية.
وارتبط مولد هذه األشكال الفنية واألدبية
حتديدا مبولد القومية اليت صهرهتا ثورة .19
ً
يف العشرينات ظهر يف النحت حممود خمتار
( )1934-1891ليصوغ من كل حجر الروح
حتديدا ،ويف خضم الشعور القومي برزت
املصرية
ً
القصة القصرية كشكل فين مستقل برعاية
املدرسة اجلديدة وزعيمها أمحد خريي سعيد
ناظر املدرسة كما أمساه حييي حقي لتضع أساس
القصة القصرية اليت بدأها حممد تيمور بقصته

يف القطار ( ،)1917وهكذا قام الرواد األوئل
من تلك املدرسة بتطوير القصة وترسيخ شكلها
ومضموهنا املصري بأقالم :حييي حقي ،وطاهر
الشني ،واألخوان عيسى وشحاته عبيد ،وعلى حد
قول ناظر املدرسة أمحد خريي سعيد ،فقد كان
اهلدف" :أن يكون ملصر أدب مصرى ،وفن مصرى،
وتفكري مصرى" .هذا الشعور بالكيان املصري،
بالقومية ،باهلوية ،مشل كل شيء يف ثورة 19
وحبث يف كل مكان عن وجه مصر ليجسده
ويربزه .هلذا قدم كتاب القصة يف العشرينيات
ألول مرة شخصيات منتزعة من قلب البيئة
الشعبية املصرية :صغار املوظفني ،رواد املقاهي،
الطالب ،الفالحني ،باعة الصحف ،البوابني،
املجاذيب ،وغريهم .وعلى رأي عباس خضر فقد
تشكلت مجاعة األدب احلديث هبدف "إجياد فن
قصصي قومي".
سنالحظ يف كل ذلك التركيز على ربط األدب
حتديدا .هكذا ولدت القصة القصرية
بالقومية
ً
يف مصر ،ومل يكن األدب العريب يعرفها قبل ذلك،
كان يعرف القص واحلكي كمبدأ عام ،كما تعرفه
وعرفته كل الشعوب ،لكن شكل القصة املحدد مل
يكن معروفًا .األمر نفسه بالنسبة للرواية ،فقد
اتفق النقاد على أن رواية حممد حسني هيكل
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"زينب" يف  1914هي اليت
وضعت حجر األساس للرواية
املصرية بل والعربية ،مع أن
تاريخ الرواية عندنا أقدم
من ذلك ،ويعود إيل جورجي
زيدان الذي بدأ رواياته
(اثنتني وعشرين رواية)
برواية "اململوك الشارد" عام
 ،1891لكن زيدان تعرض يف
أعماله لتاريخ وأحوال اإلسالم
وعصراملماليك ،مثل رواية "فتاة
غسان" اليت تشرح حال اإلسالم
يف أول ظهوره ،و"عذراء قريش"
اليت تتناول تفاصيل مقتل
اخلليفة عثمان بن عفان ،ومع
أن زيدان أسبق من هيكل إال
أن النقد اتفق أن "زينب" هي
بداية الرواية املصرية ألهنا
اشتملت على بذور الشخصية
املصرية القح ،وعلى تصوير
حيىي حقي
الريف املصري ،وليس التاريخ
العريب الذي كان موضع اهتمام
جورجي زيدان يف األساس ،وقد
تأكدت تلك الزنعة القومية
يف الرواية بعد صدور "عودة
الروح" لتوفيق احلكيم يف
 .1933وجمد ًدا نرى أن ظهور
الرواية كشكل فين ،مثله مثل
القصة القصرية ،ارتبط ببلورة
القومية املصرية ،أي ببوتقة
ثورة .19
أيضا
يف أحضان الثورة ً
صدحت جتربة سيد درويش
وبديع خريي ،حني انبعثت املوسيقا من احلاجة
خللق فن قومي يستلهم النغم الشعىب وليس
التركي ،وظهر االهتمام القوي باللهجة املصرية
والتأكيد على الطابع القومي املصري يف مواجهة
الطابع العثمانلي وتقاليد عائلة حممد علي اليت
حكمت مصر حنو مئة ومخسني عا ًما .هكذا ظهرت

أغنيات مثل "شد احلزام على
وسطك غريه ما يفيدك ،وإن
كان شيل احلمول على ظهرك
بيكيدك ،أهون عليك يا حر من
مدة إيدك" .وختلقت الشخصيات
املصرية يف املسرح الغنائي من
الصنايعية والفالحني واألفندية
بكلمات بديع خريي وأحلان
ريا
درويش ،وكان ذلك ً
أيضا تعب ً
واستجابة للشعور القومي الذي
بديع خريي
تبلور يف ثورة  19يف الفن واألدب
كما يف السياسة.
يف خضم ثورة  ،19ولدت
م ًعا :الرغبة يف حرية واستقالل
"مصر" ،والرغبة يف خلق
األشكال الفنية "املصرية" ،من
هنا خطورة ثورة  19كحلقة
وسيطة بني أمحد عرايب ومجال
عبد الناصر ،ومن هنا أمهيتها
البالغة ،ذلك أن ثورة  19مل
حتقق االستقالل ،وحصلت فقط
على استقالل منقوص بتصريح
 22فرباير  ،1922أما دستورها
الذي وضع يف  1923فقد أطاح
به امساعيل صدقي عام .1930
ليس االستقالل إذن ،وال حىت
الدستور ،مها ما جيسد أمهية
ثورة  ،19لكن بلورة القومية
املصرية ،والرغبة اليت تفجرت
يف جتسيد مصر يف كل جمال،
زيدانثورة
جورجي يف
وأدبيا.
وفنيا
ًّ
سياسيا ًّ
ًّ
 19برزت مصر وهي جتد ذاهتا
وختلق نفسها وترسم وجهها يف
األدب والسياسة والقومية والفن .يقول رسول
أيضا" :جنوم
محزاتوف يف قصيدته السالفة ً
كثرية ،وقمر واحد" ،وقد كانت مصر قبل ثورة
 19جنو ًما كثرية ،وطوائف ،وأعراق ،فصارت يف
مكتمل ،مازال العشاق يسريون
واحدا
قمرا
ً
ً
الثورة ً
على نوره.
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حظيت ثورة  1919باهتمام
األدبيات املصرية واألجنبية
على السواء بدراستها على كافة
أن هذا االهتمام
املستويات ،غري َّ
انصب ىف معظمه على
ىف مصر قد
َّ
الرواية املصرية ألحداثها .ورمبا
يكون جتاهل تلك األدبيات املصرية
للرواية الربيطانية ناتج عن أمرين:
أوهلما ،صعوبات الترمجة عن اللغة
اإلجنليزية للعربية ،ثانيهما ،عدم توفُّر املادة
املصدرية اإلجنليزية نفسها .وحىت الذين
أخذوا عن وثائق اخلارجية الربيطانية لثورة
 1919ترمجوا بعض النصوص املختارة دون
أن يقفوا على حمتوياهتا أو ينقدوها ،فجاءت
ْ
فإن
روايتهم منقوصة أو مبتورة .وعلى هذاَّ ،
مقالتنا هذه ستهتم بالرواية الربيطانية ال
لكوهنا مناقضة للرواية املصرية فحسب ،بل
ألهنا الرواية الرمسية للحدث .وإذا كانت
تقدم سعد زغلول ورفقائه
الرواية املصرية ِّ
أبطال للرواية ،فإن الرواية الربيطانية تعيد
ً
وتقدم الشعب املصرى ىف دور
األمور لنصاهبا
ِّ

البطولة الرمسى والوحيد طيلة
فإن ما يعنينا
فتراهتا .ومن مثَّ ،
هنا ،ليس توصيفها كرواية سخيفة
أو سامية ،وإمنا ألهنا وفَّرت لنا
عرضا رائ ًعا ألحداث ثورة الشعب
ً
املصرى بكافة فئاته عرب القطر
بنواحيه املختلفة .فال يهم سخف
الرواية لكوهنا وصفت الثوار
واملخربني والبلشفيني
باملهيجني
ِّ
ِّ
باهلبة واألحداث
الثورة
وصفت
أو لكوهنا
َّ
واالضطرابات واملظاهرات وما إىل ذلك ،وال
مسو الرواية يهمنا لكوهنا امتدحت الشعب
وجعلته ىف املقدمة ،لكن أبرز ما لفت نظرنا هو
أهنا مل تنشغل بالبحث عن بطل أو شرير وراء
لتوجه له أصابع االهتامَ ،ق ْدر
سرديتها للحدث ِّ
املتأججة ىف
اهتمامها بوقف هذه االضطرابات
ِّ
أن متتد ملناطق أخرى
كل مكان وبسرعة قبل ْ
للتحرك.
متحفزة
جماورة أو ملستعمرات أخرى
ِّ
ُّ
صحيح أن هذا الشرير قالت به الوثائق
الربيطانية ىف البدايات األوىل للحدث ،وبأنه
سعد زغلول ورفقائه ،لكنها عادت لتهتم جبموع
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الشعب الغاضبة ىف كل املناطق واملديريات،
منشغلة برواية القصة واملأزق حبثا عن خمرج
منه.
وأحسب أن الرواية الربيطانية قد اهتمت
بالتفاصيل الدقيقة لثورة  ،1919ألهنا فوجئت
هبا منتشرة ىف كافة نواحى القطر املصرى.
لكن بالرغم من أن اإلدارة االستعمارية قد
اهتمت بفهم تفاصيلها ،إال أهنا قد سارعت
وقدمت تصورات أولية غري دقيقة عنها ،حيث
َّ
روجت بأن هناك بالشفة أملان وإيطاليني
َّ
يعملون على نشر االضطرابات والتهييج ىف
وأن هناك حبارة إسكندنافيني يدفعون
مصرَّ ،
أموال لنشر األفكار البلشفية ىف بورسعيد
ً
والسويس مطالبني أتباعهم بنقلها اىل دواخل
حمركات دينية
القطر املصرىَّ ،
وأن هناك ِّ
تصورات .وىف هذا
توجهها ،إىل غري ذلك من ُّ
ِّ
اإلطار ،فإن متابعة تلك الراوية عن الثورة
رصدا دقي ًقا هلا،
تقدم لنا ً
خالل ثورة ِّ 1919
ولإلجراءات الربيطانية املتخذة إلمخادها.
ولعل تتبعها منذ أن مت القبض على سعد
زغلول وزمالئه وإرساهلم اىل مالطة ،وخروج

املظاهرات املصرية ضد هذا النفى ،مرو ًرا
بتحركات القوات الربيطانية ضد املتظاهرين،
وحدوث مناقشات حول الثورة ىف جملس
الشيوخ الربيطاىن ،وانتشارها لكافة أحناء
وحتوهلا من السلمية للعنف،
القطر املصرى،
ُّ
باهلجوم على السكك احلديدية واألمالك
والتعدى على أرواح األوروبيني ،هو
اخلاصة،
ِّ
الذى جعل اإلدارة الربيطانية هتتم أكثر
برصد ما جيرى من حوادث ،وتسعى لتقدمي
تصب مجيعها ىف حماولة
تقديرات موقف
ُّ
التهدئة ومنع االضطرابات ،حيث فوجئ
الربيطانيون بأنه ال أحد ىف مصر كان ىف
إمكانه أن يسيطر على الوضع .فقد كان
هناك اتساع ىف كراهية املصريني لربيطانيا،
وكراهيتهم للسلطان فؤاد ولألجانب ،وكانت
تعديات مستمرة على األرمن وبعض
هناك ِّ
وأن الثورة مل تقتصر على مصر،
اليونانينيَّ ،
بل امتدت بتأثري املوظفني املصريني للسودان،
تقدمها اإلدارة
وأـن كل اإلجراءات الىت ِّ
َّ
ُج ِد نف ُعا.
اإلستعمارية إلعادة االستقرار مل ت ْ
وأهنم ال يفهمون ما جرى خالل شهر مارس إال
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ىف إطار سيطرة األفكار البلشفية على املوقف،
دينيا إال ىف أوائل شهر
وأهنا مل تتخذ ُب ُ
عدا ًّ
أبريل  ،1919وأنه ىف الوقت الذى يسعون فيه
لتهدئة الداخل املصرى ،يأتى التصعيد من
اخلارج بفعل دعايات اللجان الوطنية املصرية
وأن
ىف أوروبا ىف باريس وروما وبرن وجنيفَّ ،
حديث الوطنيني املصريني لراديو باريس بأن
حركتهم الوطنية تتجة للمطالبة باالستقالل،
حمركات
وأنه ال توجد كراهية لألجانب وال ِّ
دينية ،وال عالقة هلم بوكالء تركيا الفتاة
يصب ىف
أو الوكالء األملان ،كل ذلك وغريه ُّ
أن الرواية الربيطانية عن ثورة  1919مهمة
للغاية ،وأهنا ستسهم ىف إكمال املشهد الثورى
وبلورته .وعلى هذا ،فإن السؤال الذى يطرح
نفسه للنقاش :هل ميكن للرواية الربيطانية
تغير الصورة النمطية
عن ثورة  1919أن ِّ
السائدة عن هذه الثورة؟ وما اجلديد الذى
تقدمه ىف هذا السياق؟ وهل ميكن أن نأخذ
ِّ
تلك الرواية على عالهتا؟ أم أهنا حتتاج لنقاش
ومتحيص ومقارنة ببقية الروايات؟ أعتقد أننا
مطالبون بإجراء حبوث كثرية ومتعددة حول
كل النقاط الىت أثارهتا الوثائق الربيطانية
حول هذه الثورة األهم ىف مصر والعامل العرىب
حتررية ىف تلك
وأفريقيا ،باعتبارها أول ثورة ُّ
املناطق ىف تلك الفترة.
مثال ملا
وإذا أخذنا مدينة اإلسكندرية ً
حدث ىف األقاليم املصرية خالل هذه الثورة،
لوجدنا أن هذه املدينة مل تكن بعيدة عن
مشاركة بقية املدن املصرية خالل ثورة
 .1919فقد تفاعلت مع أحداثها وجمرياهتا
بقوة منقطعة النظري .غري أن ختصيص زاوية
مستقلة ألخبارها َع ْبر وثائق اخلارجية
الربيطانية للحديث عن فعالياهتا وتطوراهتا،
ومتيزها .لكن
يشى خبصوصية مظاهراهتا ُّ
املدهش ىف القراءة الربيطانية ملظاهرات تلك
املدينة ،أهنا ظلت مشتعلة ومتدفقة ،ومل يتم
السيطرة عليها حىت هناية عام  .1919ورمبا
كان ختصيص نافذة عرب الوثائق وعناوين
مستقلة عنها بعد حوادث  24أكتوبر و31

أكتوبر  1919وما تالها من أحداث ،يؤكد
على أن املدينة كانت هلا طبيعة خاصة ىف
التعامل خالل فترة الثورة ،حيث نقلت لنا تلك
الوثائق أحاديث متناثرة حول فشل القوات
الربيطانية ىف التعامل مع تلك املظاهرات،
وقالت إنه كلما كانت القوات الربيطانية تسعى
لتفريق مظاهراهتا ،سرعان ما كانت تعود من
جديد .وإهنم حني استخدموا العنف وقتلوا من
األهايل عد ًدا من األفراد ،ر ّد عليهم األهايل
بإحراق السينما والشاحنات وعمليات سلب
وهنب ملتاجر اإلجنليز ومؤسساهتم ،وسيطروا
على املدينة حبواجز أفزعت اإلجنليز
وأعيت حيلهم .ورمبا كان رصد الوثائق
لتخوف اإلدارة الربيطانية من انتقال شغب
ُّ
اإلسكندرية "واضطراباهتا ىف شهر نوفمرب
 1919إىل بقية املدن املصرية ،بالصورة الىت
كان عليها ،واملتمثل ىف عمليات النهب الىت
كان يقوم هبا البعض ،كلما تدخلت الشرطة
للسيطرة على املوقف ،كان هذا يشكل قل ًقا
ً
ومأزقا ال تعرف كيفية
ريا لتلك اإلدارة
كب ً
اخلالص منه ،حيث ظلت التقارير تتحدث
عن اخلطب امللتهبة الصادرة عن مساجد
اإلسكندرية ،وعلى األخص مسجد املرسى أبو
العباس ،وما يعقبها من مظاهرات خترج لساحة
حممد على ،مرو ًرا بامليناء القدمي ،منتشرة يف
َرموز وغريها
كافة النواحي من اجلمرك اىل ك ْ
من املناطق املجاورة ،وتدخالت للشرطة ىف
تلك األماكن ووقوع قتلى وحدوث إصابات.
ومزعجا .وأنه ىف
ريا
ً
وبالتاىل ظل األمر حم ً
الوقت الذى كانت القاهرة تعود فيه للهدوء،
نرى الوضع ىف اإلسكندرية خالف ذلك متا ًما.
وىف هذا االطار ،زودتنا الرواية الربيطانية
مبجموعة من القصص حول ثورة املصريني
وتفاعالهتم ،وأضافت لنا أمساء من كل األماكن
مل تكن مطروحة من قبل ىف أجندة احلركة
الوطنية وأحزاهبا املختلفة ،وحتدثت عن
بطوالت جمهولة وأدوار منسية ،وهو ما جيعل
وطعما
للرواية الربيطانية مذا ًقا خمتل ًفا
ً
مميزا.
َّ
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متيل بعض الدراسات التارخيية
واالجتماعية والسياسية اليت
هتتم برصد الثورات واحلركات
االحتجاجية ،إىل إمهال أو شطب
النساء ،أو التقليل من أمهية املشاركات
النسائية ،وإن ذكرت النساء ىف مثل
هذه الدراسات ،فإن مساحات سرد
دورهن تكون أقل بكثري من املساحات
املخصصة لدور الذكور ،وكأن قدر النساء دو ًما
أن يكن يف اهلامش ،ىف حني املنت كله للذكور،
على الرغم من أن الواقع ىف كثري من األحوال
يؤشر إىل احلضور الدائم للمرأة ىف معظم ثورات
واحتجاجات أهل مصر عرب التاريخ ،فاملرأة
املصرية عامة ،مل تدافع عن حقوقها فحسب،
ريا ما كانت ىف اخلط األمامي للثورات
بل كث ً
واحلركات االحتجاجية ،اخلاصة بالوطن
وقضاياه العامة.
ولتأكيد هذا احلضور املميز للنساء ىف
ثورة  1919حتاول هذه الورقة تقدمي رؤية
سوسيوتارخيية حول عالقتهن هبا ىف ذكري مرور
مئة عام عليها ،وكيف أن خروج النساء فيها
وداعما للحركة القومية املصرية
تعاونيا
كان
ًّ
ً

ضد االحتالل ،وكان هذا اخلروج
من ناحية ثانية ،عبارة عن حلظة
تارخيية لبداية التأسيس الفعلي
للحركة النسوية ىف مصر ،اليت بدأت
كفاحها فيما بعد الثورة لتحرير
املرأة وتطوير وضعيتها االجتماعية
والثقافية والسياسية ،وإدماج النساء
فاعل ىف
ىف املجال العام ،ليكن شريكًا ً
بناء الدولة واملجتمع ،جن ًبا إىل جنب
مع الرجل.
حاضرا
لقد كان العنصر النسوي ىف الثورة
ً
وفاعل على مستوي الصوت واحلركة؛ حيث
ً
احتشدت النساء حتت شعار "مصر من أجل
املصريني" ،وكانت املطالب القومية جبالء
االستعمار وسيلة واضحة للمطالب النسوية
املصرية ،وهذا جتسيد ملوقف ثوري أدمج
األيديولوجيتني القومية والنسوية م ًعا ،وخلق
واحدا يصب ىف عروق ثورة
منهما شريانًا
ً
مشهودة ،ضد االحتالل الربيطاين ملصر.

أول :املرأة فيما قبل الثورة
ً

قبل عام  1919كان هناك تصور واسع بأن
النساء مل يشاركن يف النضال القومي املصري،
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وىف هذا السياق أشار املؤرخ "توماس فيليب" إىل
ضعف مشاركات النساء السياسية ىف مصر ،وأن
هناك غيا ًبا شبه كامل لصور التعبري القومي
للمرأة املصرية قبل هذا العام .وهناك مؤرخون
اعتربوا سنة  1919مبثابة نقطة حتول فيما
يتعلق باحلركة النسائية يف مصر.
تارخييا ،تدين وضعية املرأة
ومن الثابت
ًّ
املصرية خالل فترة الدولة العثمانية،
وتصاحبت بداية تشكيل الوعي النسوي ىف مصر
مع التطورات السريعة واحلديثة اليت شهدها
املجتمع املصري ىف بداية القرن التاسع عشر.
لقد كان التغيري والتقدم الواسع ،الذي بدأ
مع تأسيس الدولة احلديثة على يد "حممد
على" قد ترك آثاره على ال ُب َنى االجتماعية
للمجتمع املصري ،وعلى الطريقة اليت يفكر هبا
البشر ىف مصر ،لقد ختلَّقت َع ْبر هذه الفترة
توجهات فكرية مزدهرة ،لدي شرائح عديدة
ُّ
من املصريني ،مبا ىف ذلك النساء .وجتسدت
التوجهات الفكرية املزدهرة ،يف تركيز
هذه
ُّ
عدد من رواد النهضة يف مصر على قضية املرأة
ووضعيتها؛ فتحدث "اخلديوي إمساعيل" عن
ضرورة تعليم البنات .وألَّف "رفاعة الطهطاوي"
كتابه الشهري املوسوم بــ"املرشد األمني يف تعليم

البنات والبنني" ،ولعل تقدميه للبنات علي البنني
يف عنوان الكتاب ،إشارة وتأكيد على أن أمهية
تعليمهن ال تقل بأي حال عن تعليم الذكور،
أيضا الشيخ "محزة فتح اهلل" الذي
وهناك ً
ألف كتاب "باكورة الكالم على حقوق النساء ىف
اإلسالم" ،وذلك عام  .1889وىف هنايات القرن
التاسع عشر ،بدأ االهتمام بإصالح حال املرأة
ووضعيتها االجتماعية والثقافية ،خيطو خطوات
جادة وصلبة ،فأكد "قاسم أمني" (-1865
1908م) ،ضرورة إصالح حال املرأة ،وذكر ىف هذا
الشأن" :إنين أدعو كل حمب للحقيقة أن يبحث
معي حال النساء املصريات ،وأنا على يقني من
أنه سوف يصل وحده إىل النتيجة اليت توصلت
إليها ،وهي ضرورة اإلصالح فيها".
وعلى الرغم من أن هذه اجلهود ،تؤشر على
حتريك املياه الراكدة ،فيما يتصل بوضع املرأة،
فإن من املهم اإلشارة إىل أن تطور الوعي النسوي
مل يكن يسري بنفس الوترية املتسارعة لتطور
احلركة القومية ،اليت سيطر عليها الرجال،
خاصة يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل
القرن العشرين ،ففى حني بدأ الذكور يف السفر
للخارج للدراسة واالبتعاث ،كانت النساء خيرجن
للتو –خاصة نساء الطبقة العليا -إىل قطاع
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الدولة والعمل العام ،ومل يكن هناك منفذ إلظهار
إحباطهن إال من خالل بعض الكتابات وصناعة
النشر املزدهرة .وبالرغم من ذلك فإن هذه
الفترة تعد بداية للنهضة النسائية؛ ألن الفعل
النسوي بدأ يتجسد ،سواء من خالل املتعلمات
بشكل جيد ،الالئي أوصلن صوهتن من خالل
الكلمة املكتوبة ،أو من خالل أخريات شاركن يف
العمل العام .ومن بني الناشطات األوائل الالئي
استلهمن هذه التطورات؛ "عائشة التيمورية"
و"هدي شعراوي".
ومن يدرس النسوية املصرية يف وقت مبكر،
يعتقد خطأ أن تطورها ظهر من خالل فاعلية
نساء الطبقة العليا ،أي أن السبب وراءها
نساء هذه الطبقة ،ولعل مسار وإسهامات "هدي
شعراوي" ،اليت قادت الكفاح الفعلى من أجل
استقالل مصر ،يدعم هذا االعتقاد اخلاطئ.
ريا من
وبالرغم من هذا االعتقاد ،هناك كث ً
األعمال والدراسات (بارون ،مارجوت بدران ،وغري
ذلك) أظهرت أن النساء من الطبقة الوسطى كن
يف طليعة القضية النسوية ،مستخدمات مقاالهتن
يف املجالت والصحف ،باإلضافة إىل صور األدب
التقليدي ،مثل الشعر والروايات ،كل ذلك مت
توجيهه من قبل بعض نساء الطبقة الوسطى
للتعبري عن احلاجة إىل تطوير وضعية املرأة يف
البنية االجتماعية والثقافية املصرية.
لقد أدت الثقافة األدبية اجلديدة للمرأة ،إىل
نشأة صناعة قوية للنشر ،وهي صناعة تعرب عن
وعي شرحية من املجتمع كانت مرتبطة باملزنل
يف املاضي ،كما أصبحت زيادة حمو أمية اإلناث
حقيقة واقعة.
لقد متكنت نساء الطبقة الوسطى من إيصال
أجندهتن النسوية عرب الكتابة والنشر ،بل
جتاوزن جمرد إيصال رأيهن إىل اإلسهام بشكل
إجيايب وعملي يف إحداث التغيري ،كل ذلك مت
جتسيده يف مصطلح واضح واستخدم بداية من
هذه الفترة مرا ًرا وتكرا ًرا وهو مصطلح "النهضة
النسائية" .لقد مت استخدام هذا التعبري بانتظام
من قبل كثري من املثقفني واملثقفات لوصف
احلركة النسائية األدبية املتنامية يف ذلك

الوقت ،كما كان له معين أعم ،يشري إيل زيادة
احلراك االجتماعي للمرأة ،والتوسع اهلائل
يف التعليم الشعيب ،والزيادة امللحوظة يف عدد
النوادي واجلمعيات اليت تشكلها النساء .ويف
هذا التوقيت أصبحت كلمة النهضة عبارة عن
وفعل إبداع ًيا أكثر من أهنا
صرخة حاشدة ً
جمرد وصف مباشر لنوع من األدب املكتوب من
خالل بعض النساء.
ولقد كان هناك عدد من األسباب الزدهار
صناعة الكتابة والنشر يف مصر منذ أواخر
فصاعدا ،حىت
سبعينيات القرن التاسع عشر
ً
حلول وقت االحتالل الربيطاين عام ،1882
حيث كانت حكومات القاهرة قد ختلت عن
سيطرهتا على الصحافة ىف مجيع أحناء البالد،
مما يعين أن الرقابة أصبحت أقل صرامة ،كما
زاد عدد املطابع ألن أعضاء الطبقة الوسطى
والعليا كانت لديهم الوسائل املادية لالستثمار
ىف صناعة النشر ،وزاد اإلنفاق على طباعة
املعارف واآلداب ونشرها ،وتضاعفت أعداد الكتب
واملجالت والصحف ،مع تزايد اهتمام الناس
بالقراءة ومتابعة اإلبداعات األدبية والثقافية
والعلمية.
وميكن ىف ختام هذا اجلزء اإلشارة إىل عدد
من النسويات الالئي كان هلن حضور أديب وثقايف
وحقوقي مميز مثل :مرمي النحاس (–1859
 ،)1888هند نوفل ( ،)1920 –1860زينب فواز
( ،)1914 –1860عائشة التيمورية (–1840
1902م) ،ملك حفين ناصف ،1918 –1886
أيضا ملكه سعد اليت قامت بتأسيس
وهناك ً
صحيفة "اجلنس اللطيف" عام  ،1908وكان
هدفها حترير املرأة ورفع مكانتها ،وكانت نظرهتا
للصحافة النسائية باعتبارها مدرسة جامعة
لتربية األمة ،وخلق املواطن الصاحل ،وغريها.
كما ارتفع عدد املجالت املتوافرة يف مصر
بسرعة منذ بداية القرن العشرين ،كما كانت
هناك زيادة كبرية يف عدد املحررين والكتاب
املصريني (كان السوريون واللبنانيون يسيطرون
على هذه الصناعة) .وتقدم "بيث بارون" أدلة
كثرية على أن هؤالء املؤلفات األوائل الالئي

حممد على باشا

اخلديوي إمساعيل

أساسا من الطبقات الوسطى يف املجتمع،
احندرن ً
كن مبثابة قوة ملتزمة ومؤثرة للغاية فيما يتعلق
ببدء احلركة النسائية ىف مصر.

ثان ًيا :املرأة خالل ثورة 1919

الربيطاين ،كما جتسد تضامن املرأة مع القوميني
املصريني من خالل تعاوهنا مع سعد زغلول
( )1927 –1859زعيم حزب الوفد وقائد
احلركة القومية املصرية ،اليت تشكلت عام
 1918يف هناية احلرب العاملية األوىل ،لقد كانت
هذه احلركة يف مقدمة محلة االستقالل عن
بريطانيا ،حيث قدم كل من الرجال والنساء
دعمهم حلزب األمة ،وهنا شاركت املرأة املصرية
ألول مرة يف املظاهرات القومية  ،1919لكنهن
أصبحن حامسات ومؤمنات بضرورة جالء
املستعمر الربيطاين عن مصر.
ويف وصف ما حدث من املرأة املصرية خالل
الثورة ،ذكر عبد العظيم رمضان يف كتابه املوسوم
بــ"تطور احلركة الوطنية يف مصر –1918
 "1936ما يلي" :وقد استجابت املرأة املصرية
للشعور الوطين ،فزنلت ألول مرة يف حياهتا إىل
ميدان النضال السياسى مسجلة اخلطوة األوىل
يف أخطر تطور اجتماعي يف تاريخ البالد .ففي
يوم  16مارس قامت السيدات واآلنسات مبظاهرة
كربى مكونة من عدد يربو على الثالمثئة من
احتجاجا مكتو ًبا ليقدمنه
كرام العائالت وأعددن
ً
إىل معتمدي الدول ،حيتججن فيه على األعمال
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احلضور كما مل يكن متوق ًعا
دخلت النساء املصريات إىل الذاكرة
اجلماعية والتاريخ السياسي من باب املظاهرات،
عندما خرجن يف مارس  ،1919بعد أسبوع من
االضطرابات واالحتجاجات اليت عرفت باسم
"ثورة  ،"1919يف مظاهرة خاصة بالنساء ،وقد
حظي هذا احلدث باهتمام كبري ومت احلديث عنه
يف عدد ضخم من النصوص العربية واألجنبية،
ومت اعتبار "مظاهرة النساء" من أبرز مشاهد
الثورة .مشهد انتصرت فيه هوية النساء
الوطنية والسياسية على اهلوية البيولوجية،
وجتاوزت من خالله عد ًدا من القيم البالية
واألطر التقليدية احلاكمة حلركتها ووضعيتها يف
املجتمع واملجال العام ،وبدلت املرأة صوهتا كعورة
بصوهتا كثورة.
وخالل ثورة  1919قادت هدى شعراوى
متظاهرات املحجبات حنو الكفاح ضد االحتالل

عائشة التيمورية
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الوحشية الىت قوبلت هبا األمة املصرية
اهلادئة ،ال لذنب ارتكبته سوى املطالبة حبرية
البالد واستقالهلا تطبي ًقا للمبادئ اليت فاء هبا
الدكتور ولسن ،وقبلتها مجيع الدول حماربة
كانت أو حمايدة".
وبطريقة ثانية؛ يصف الشيخ عبد الوهاب
النجار يف مذكراته عن ثورة  1919املوسومة
قائل:
بــ"األيام احلمراء" مظاهرات السيدات ً
ومما امتازت به مظاهرات القاهرة يف هذا اليوم
أن السيدات من كرام العقائل خرجن يف حشمة
ووقار ليعربن عن مشاركتهن للرجال يف إبداء
العاطفة الوطنية حنو بالدهن ،وقد ألفن موك ًبا
فخما يتقدمه أربعة من طلبة األزهر أمسك
ً
منبسطا
كل واحد منهم بطرف العلم املصري
ً
كما يفعل املسيحيون يف بساط الرمحة عند
تشييع موتاهم .ووضع الصليب داخل اهلالل
موضع النجوم يف هذا العلم ،ومل يسبق يل أو
ألحد أن رأى مثل ذلك من قبل هذا اليوم .وكان
أيضا حيمالن
خلف األربعة األزهريني أزهريان ً
علما آخر رسم يف أعاله هالل معانق لصليب،
ً
وكتبت هذه اجلملة اآلتية" :احلرية من آيات
اهلل ،احلرية غذاؤنا واالستقالل حياتنا"،
وسارت السيدات يف صفني على جانيب الطريق
علما أبيض
تتوسطهن واحدة منهن حاملة ً
أيضا ً
عالمة للسالم وفيه اهلالل بلون أمحر".
وبلغ عدد السيدات املنتظمات يف صفني
 320سيدة ،وجاء خلف الصفني سبع سيدات
واحدا بعرض الطريق وىف أيديهن
سرن ص ًفا
ً
عرائض كتبت فيها مطالب املصريني وىف
مقدمتها استقالل البالد .وذهب البعض إىل أن
عدد املشاركات يف املظاهرة يوم  16مارس 1919
بلغ  530سيدة ينتمي معظمهن إىل الطبقة
العليا ،ويذكر أنه كان على رأسهن زوجات
الزعماء الذين تولوا املطالب الوطنية ومت
اعتقاهلم.
وتركز معظم الكتابات حول مشاركة النساء
يف ثورة  1919على مشاركة نساء الطبقة
العليا ،وهلذا ميكن القول إنه على الرغم من
أن تراث وسرديات ثورة  1919راسخ ،حيث

مت جتميعه باستخدام مصادر متعددة حملية
وأجنبية على حد السواء ،ومن خالل شهادات
وصول إىل
شهود العيان ومقاالت الصحف
ً
السجالت التارخيية املعاصرة ،فإن هناك عد ًدا
من التناقضات يف هذه الروايات ،واليت تعوق
بناء سرد تارخيي دقيق ملا حدث بالضبط،
خاصة فيما يتصل مبشاركة النساء ،فغال ًبا ما
تكون تقارير املظاهرات النسائية مقتصرة على
مظاهرة نساء الطبقة العليا ،وهلذا سوف حناول
فيما يلي التمييز بني خروج نساء الطبقة
العليا ،وخروج نساء الطبقة الفقرية ،وهن
النساء الكادحات من الريف املصري ،والنساء
العامالت ،وذلك على النحو التايل:
وتصدر املشهد الثوري
 -1نساء الطبقة العليا
ُّ
تتميز مظاهرة نساء الطبقة العليا بأهنا؛
أول تتضمن جمموعة من زوجات قادة احلركة
ً
القومية الالئي انتفضن بعد اعتقال أزواجهن
من قبل االحتالل الربيطاين ،ثان ًيا أن خروجهن
كان يف مدينة القاهرة ،ودو ًما األحداث
اليت تقع يف مدينة القاهرة تنال االهتمام
األكرب ،ويكون من السهل رصدها ،فالقاهرة
هي العاصمة ،وموطن تركز الصحافة املحلية
والعاملية.
ومن خالل دراسة مظاهرات مارس ،1919
أوضحت "بيث بارون" أن النخب النسائية
كانت تتظاهر دون االختالط بنساء الطبقات
األخرى ،مبعىن أن الثورة مل تكن ثورة
اجتماعية موحدة ،كما تقول ،فاهلدف الرئيس
للمظاهرات املنظمة يف البداية كان إقناع
الربيطانيني بأن الطبقة العليا يف مصر تعارض
وجودهم يف البالد ،وتضافرت هنا جهود النساء
القبطيات واملسلمات يف هذه الطبقة العليا خالل
هذه املظاهرات ،وكان اختيار النساء للمالبس
السوداء ذات احلجاب األبيض هو اختيار
طبقيا ،وبه ميزن أنفسهن عن
النساء املتميزات
ًّ
نساء الطبقات الفقرية.
وبالنسبة ملسريات النخبة النسائية مت
التخطيط هلا سل ًفا ،ومت تنسيقها من قبل هدى
شعراوي ،إال أن مسريات مارس  1919وصفت
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بأهنا مسريات عفوية ،رغم أن العفوية فيها كان
خروج السيدات العاديات ،الالئي انضممن هلذه
املسريات ،ورددن اهلتافات مع النخب النسائية،
مبجرد رؤيتهن مرور هذا املوكب.
كانت النتيجة الرئيسية حلراك النخبة
النسائية يف ثورة  ،1919هي خلق صوت مصري
من شأنه أن يثري اهتمام العامل اخلارجي
وإعجابه ،واستخدمت النخب النسائية
االلتماسات اليت كتبتها نساء النخبة من خالل
استخدام مصطلحات وتعبريات مثل :باسم نساء
مصر ،ومت التوقيع على العديد من االلتماسات
باسم "سيدات مصر ،املرأة املصرية" ،ووصفن
أنفسهن بأهنن "أمهات وأخوات وزوجات الضحايا
الذين ذحبوا وقتلوا من أجل إرضاء الطموحات
الربيطانية" ،وهنا أصبحت األسرة املصرية
وحدة واحدة ،وحتولت إىل صرخة مسموعة يف
آذان االحتالل الربيطاين.
وال ميكن أن نتحدث عن احلراك النسوي
يف ثورة  1919دون اإلشارة إىل دور كل من
هدى شعراوي وصفية زغلول ،امرأتان من
أساسيا
الطبقة االرستقراطية اللتان أدتا دو ًرا
ًّ
يف تنظيم وتعبئة احلراك النسوي ،مما ساعد
على تنظيم املظاهرات يف مارس  1919ضد

االحتالل الربيطاين.
وكانت "هدى شعراوي" متزوجة من على
شعراوي أحد كبار أعضاء حزب الوفد واملجلس
التشريعي ،أما صفية زغلول فكانت زوجة سعد
زغلول ،زعيم الوفد واألمة كلها.
ومن املشاهد املميزة لثورة  1919أن أصبح
مزنل صفية زغلول يف القاهرة يعرف باسم بيت
األمة ،وأكتظ باحلشود والقوميني من كل مكان،
ودعت الناشطني إىل الزيارة واالجتماع بينما
–أول يف املنفى بعد اعتقاله،
بعيدا ً
كان زوجها ً
وثان ًيا بعد سفره إىل لندن وباريس للضغط
من أجل استقالل مصر– ،خالل هذه الفترة
حموريا
تفخر صفية زغلول بأهنا لعبت دو ًرا
ًّ
يف النضال من أجل االستقالل ،وذلك من خالل
تنظيم االجتماعات ىف مزنهلا ،وكانت مبثابة أم
قومية ،وهذا الدور حقق نتائج غال ًبا ما جتاهلها
أولئك الذين يدرسون احلركات الوطنية
والقومية.
 -2نساء الطبقات املصرية الفقرية :وقود
الثورة وشهيداهتا
من املؤكد -سواء ذُكر يف كتب التاريخ
أو يف سرديات ثورة  1919أو مل يذكر– أن
هناك مشاركة فعلية وقوية من نساء الطبقة
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املتوسطة والفقرية ،وىف هذا السياق ركزت
عفاف لطفي السيد مارسو الضوء على حقيقة
أن النساء من كل اخللفيات االجتماعية شاركن
يف الكفاح من أجل التغيري ،وقدمت مناقشة
مستفيضة لذلك عرب الطبقات االجتماعية
واالقتصادية املختلفة ،إال أن مسامهة نساء
الطبقة العليا كانت توصف يف كثري من األحيان
بدقة وتفاصيل أكثر ،مقابل أنه غال ًبا ما كانت
جغرافيا عن
مشاركة النساء األفقر واألبعد
ًّ
القاهرة يتم نسياهنا ،لقد فقدت كثري من النساء
الفقريات وبنات الطبقات املصرية الفقرية
حياهتن يف النضال ضد االحتالل.
كما دعمت النساء من املناطق القروية

والريفية العمل الثوري ،وكان
من بني أعماهلن أعمال عنف
ردا على عنف االحتالل
وختريبًّ ،
وقسوته يف التعامل مع املصريني،
مبا يف ذلك املشاركة يف تدمري
خطوط السكك احلديدية ،ملنع
وصول االحتالل للمناطق اليت
حتتج ،ولتفويت الفرصة عليه
لنقل جنوده ومعداته ،ولقد
استشهد عدد كبري من النساء
أثناء القيام مبثل هذه األفعال،
ولقد سرد مصطفى أمني يف هناية
كتابه "أسرار ثورة  1919اجلزء
األول" قائمة طويلة لشهداء
ثورة  ،1919واألماكن اليت جاءوا
منها ،وتلك اليت استشهدوا فيها،
ريا
وضمت هذه القائمة عد ًدا كب ً
من النساء وبنات القرى والنجوع.
(مثل :محيدة خليل ،شفيقة
حممد من حي اخلليفة ،سيدة
بنت بدران من كفر الوزير ،رقية
بنت حممد من تفهنا األشراف،
حنيفة أم عجوة من بلدة دنديط،
أم حممد بنت جاد من منيا القمح،
فاطمة حممود من منيا القمح،
فائقة عبد اهلل الشامي وأختها
جنيبة عبد اهلل الشامي من أسيوط ،وغريهن
من خمتلف جنوع ومديريات مصر).
ورغم عظمة تضحيات النساء الفقريات
الالئي شاركن يف النضال الوطين دون حساب
للعواقب والتكاليف ،إال أنه مل يقل عنهن إال
القليل ،مقابل الترويج بشكل مبالغ فيه لدور
النخب النسائية ،لقد كانت هؤالء النساء
الكادحات (عامالت وفالحات) هن الالئي
فعليا يف الثورة املصرية سنة
اشتركن اشتراكًا ًّ
 ،1919وخرجن مع الرجل إىل الطرق الزراعية
يقطعن أسالك التليفونات ،ويزنعن قضبان
السكك احلديدية ،ليحجزن قطارات السلطات
الربيطانية ،وقد هجم بعض هؤالء النساء يف

مناطق متعددة من قرى وجنوع املحروسة على
املراكز اليت اعتقل فيها بعض املواطنني والثوار
املصريني ،وسقطت بعضهن قتلى وجرحى
برصاص االحتالل اإلجنليزي.
ولقد أشارت نوال السعداوي يف هذا السياق
إىل أن هؤالء الكادحات الفقريات هن الالئي
قدمن شهيدات ثورة  ،1919ومنهن الشهيدة
شفيقة اليت قتلها اإلجنليز يوم  14مارس
 ،1919ومحدية خليل من كفر الزغاوي
باجلمالية ،وغريهن مئات املصريات الفقريات
املجهوالت.
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لقد استفادت النساء يف مصر من النهضة
الثقافية اليت حدثت يف القرن التاسع عشر،
وتشكل الوعى النسوي نتيجة هلذه التطورات،
وختلقت حركة نسوية من خالل عديد من
املثقفات والكاتبات عرب الصحف وعرب حركة
أدبية مميزة ،وعرب اهتمام نسوي وذكوري
بضرورة تطوير وضعية املرأة املصرية ،وجاءت
أحداث ثورة  1919لتندمج احلركة النسوية
املصرية مع احلركة الوطنية يف املطالبة
مهما
باالستقالل ،لقد كان هذا االندماج ًّ
بالنسبة لتطور احلركة النسوية ،ومتخض عنه
دخول املرأة معترك احلياة العامة واملشاركة
السياسية ،وقبول املجتمع بذلك اخلروج ،كما
متت دعوة املرأة املصرية حلضور املنتديات
العاملية واملشاركة فيها ،كما تبلورت فكرة
تأسيس االحتاد النسائي .1923
وجيب التأكيد هنا على أن مشاركة املرأة يف
ثورة  1919وتطور احلركة النسوية ،مل تكن
قاصرة على النساء يف الطبقة العليا ،بل هناك
حضور قوي وفاعل للنساء من الطبقات الوسطى
والطبقات الفقرية ،بل إن النساء الفقريات
العامالت والفالحات ،هن وقود الثورة ،ومنهن
شهيدات الثورة يف خمتلف قرى وجنوع مصر،
وعلى هذا فإنه إذا كانت مصر هبة النيل ،ميكن
أيضا إهنا هبة نسائها وفتياهتا الفقريات
القول ً
املكافحات العامالت يف كافة جماالت املجتمع،
بداية من دورهن يف األسرة ،هناية بدورهن

يف الثورات واحلروب ،النساء املصريات من كل
الطبقات دو ًما حضورهن يف منت احلدث وقلبه.
ريا ،صدق جنيب حمفوظ حني وصف
وأخ ً
قائل :إهنا مل تكن ذات هدف
ثورة ً 1919
واحد ،فكم من أهداف تولدت عن ذاك اهلدف؛
مثل إجيابية الشعب وتضامنه وإصراره ،تلك
اإلجيابية الىت دفعته إىل إشعال ثورة بال
تدبري وال تآمر وال حتريض ،ونفخت فيه روح
اإلبداع فأنشأ اقتصاده الوطين ،وفنه الرفيع
يف األدب ،والتشكيل ،واملوسيقا ،وحرر نصفه
اللطيف من عبودية اجلمود ليطلقه يف مساوات
العلم والعمل ،ومثل إصرار الشعب على ممارسة
حقوقه وواجباته السياسية ،ومتزيق قيود
الوصايا امللكية ،ودفاعه الدامي عن دستوره
ضد الطغاة واملستبدين ،ومثل وحدته الوطنية
أساسا لوطنيته ،وجهاد
املقدسة الىت استوت ً
إخوتهُ ،مطلقة صيحتها املدوية :الدين هلل
والوطن للجميع.

177

العدد رقم ( -)5مايو 2019

178

يف مذكراته اليت أمالها بعنوان
"قصة حيايت" يستوقف القاريء
تكذيب "أمحد لطفي السيد"
لـ"شائعة" -كما وصفها -تكاد
تقع من كثرة ترددها على األفواه
واألقالم والتيقن من حدوثها موقع
األسطورة اليت سامهت بدرجة
أو بأخرى يف صياغة تصوراتنا
جتاه الدميوقراطية كنظام سياسي
ومكون ثقايف واجتماعي وافد على جمتمعاتنا.
الشائعة أو األسطورة تؤكد أن دميوقراطية
"لطفي السيد" كانت هي السبب الرئيسي يف
إخفاقه يف انتخابات اجلمعية التشريعية
عندما رشح نفسه نائ ًبا هلا سنة  1913يف
دائرته بالدقهلية .وتقول إن املرشح املنافس
له خاف من مواجهته ،واستغل جهل الناس
مبعىن الدميوقراطية ،وحداثة املصطلح
يف بداية القرن العشرين ،فأشاع أن "أمحد
لطفي السيد" دميوقراطي ،وأن الدميوقراطية
متهما إياه بتبديل إميانه
تعين الكفرً ،
باهلل واعتناقه اإلسالم بإميانه واعتناقه
للدميوقراطية ،وتنتشر الشائعة –هكذا
تقول– وتثري سخط الناس أكثر بعد أن يقسم
فعل،
املرشح املنافس بأن الرجل دميوقراطي ً
ويف املؤمتر االنتخايب الذي أقامه "لطفي

السيد" تقدم بعض أهل الدائرة
منه وسألوه :هل صحيح أنت
دميوقراطي؟ ورد عليهم "لطفي
السيد" :نعم أنا دميوقراطي! فلما
تأكدوا انصرفوا عنه وحسموا
أمرهم بعدم انتخابه!
يكذب "لطفي السيد"
يف مذكراته ِّ
الشائعتني م ًعا تكذي ًبا جاز ًما،
الشائعة األوىل اخلاصة بسقوطه
يف االنتخابات بسبب دميوقراطيته والشائعة
الثانية اليت أشاعها املرشح املنافس بني
أهايل الدائرة ،يقول" :وقد أشيع أن الذي
أسقطين هو دعويت إىل الدميوقراطية اليت
كانت تؤول بني الناخبني تأويالت فيها خروج
على اإلسالم ،ولكين ال أعرف شيئًا عن هذه
اإلشاعة اليت قيل إهنا شاعت بني الناخبني،
كما ال أعرف سب ًبا لسقوطي يف االنتخابات إال
تدخل احلكومة وعملها إلسقاطي" .واألسئلة
اليت مينحها هذا اجلواب الكاشف من "أمحد
لطفي السيد" كثرية ومثرية ،على رأسها سؤال
يتعلق خبطورة اهلدف الذي يراد من أجله
تغطية احلقيقة املاثلة يف تدخل احلكومة
إلسقاط "لطفي السيد" ،ووضع شائعة كالنكتة
بدل منها ،نكتة تدور حول
عرضة للتصديق ً
حاجز مصطنع بني توجهات املفكر السياسي
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الدميوقراطية وجهل
ناخبيه حبقيقتها ،أليس
هذا هو تقري ًبا نفس
احلاجز اليت طمعت
سلطات االستبداد
والرجعية الظالمية
دو ًما ،وعرب قرنني مها
عمر النهضة املصرية
احلديثة ،يف إقامته
بني سائر التوجهات
االستنارية
واحلداثية
(الدميوقراطية
بالذات) وبني
اجلماهري؟
يليه بالطبع
سؤال عن مدى
االتساع احلقيقي
والواقعي يف الفجوة املتصورة بني توجهات
املفكرين واملثقفني والسياسيني احلداثيني
والتنويريني والدميوقراطيني وبني األهايل
يف دوائر املحيطني هبم واملتعايشني معهم
واملتصلني هبم .مث يليهما سؤال حول األسباب
اليت أدت –ورمبا ال تزال تؤدي– إىل حجب
حقيقة الواقعة التارخيية كما أكدها "لطفي

السيد" ملخصة
يف عداء
احلكومة له،
وحضور الشائعة/
الوهم /األسطورة
يف املقابل حول
سقوطه يف
االنتخاب بسبب
دميوقراطيته ،وما
إن كان اإلحساس
الومهي أو املبالغ
فيه واخلادع وإن كان
مترسخا ،بتلك اهلوة
ً
الفاصلة بني املفكر/
الفيسلوف /السياسي وبني
مجهوره ومواطنيه ،وهو
ما انطلقت منه األسطورة
املتعلقة بفشل "لطفي
السيد" يف االنتخابات،
مهما فيها؟ هذه األسئلة بعض
يلعب دو ًرا ًّ
أرق القراءة اليت محلها هذا املقال باجتاه
اإلحبار يف مذكرات "لطفي السيد" ،فال شك
أن هناك أجوبة مهمة عنها ميكن أن تكمن يف
التناقضات الكامنة بني طبيعة شخصية املفكر
والفيلسوف والسياسي الليربايل وأداءاته
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السياسية والفكرية نفسها ،وبني طبيعة عصره
وتفاعالت التكوين السياسي والثقايف والطبقي
املوروث للمجتمع املصري مع املنجز احلضاري
الغريب الوافد يف بداية القرن العشرين ويف
ظل االحتالل الربيطاين له.

موقف صريح يف أجواء االلتباس
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يف فصل بعنوان" :طالبنا باالستقالل التام
فقالوا خرجتم على الباب العايل" يتحدث
"أمحد لطفي السيد" عن تشكيل حزب
"األمة" سنة  ،1907وهو احلزب الذي اشتهر
بأنه حزب "األعيان" وكبار مالك األراضي
الزراعية يف مصر ،وقد محل مرياثه فيما بعد
ثورة  1919حزب "األحرار الدستوريني" الذي
شارك يف عضويته كثري من رموز حزب "األمة"
وطنيا
ذاته .أما عن الدافع لتأسيسه فقد كان
ًّ
طبقيا على الرغم من اهلوية الطبقية
وليس
ًّ
الواضحة للحزب ،ذلك أن "األعيان" الذي
كونوا رأس احلزب مل يكونوا غري "أصحاب
املصاحل احلقيقية" الذي طاملا تغىن املعتمد
السامي الربيطاين لورد "كرومر" بأن معارضة
االحتالل يضطلع هبا غريهم من الشبان
األفندية والبشاوات األتراك ،كان "كرومر"
يقصد بأصحاب املصاحل احلقيقية األعيان
املصريني من غري ذوي األصول التركية،
ويصف سكوهتم على االحتالل اإلجنليزي
ملصر بغري مسته احلقيقي ،وهو سكوت العاجز
اخلائف على مصاحله ،وإمنا باعتباره سكوت
الراضي واملحبذ والداعم!
لذلك كانت املطالبة باالستقالل التام

وبالدستور وبالنظام الدميوقراطي على رأس
املباديء املشهرة للحزب وجريدته "اجلريدة"
اليت رأس حتريرها "لطفي السيد" .لكن تأكيد
وطنية احلزب ومبادئه مل تكن كافية يف هذا
الوقت املبكر من القرن العشرين لتجعله يسلم
من االهتام بالتآمر ،يقول "لطفي السيد":
"وقد اختذت بعض الصحف من مطالبة هذا
احلزب باالستقالل ذريعة للتشنيع عليه،
واهتامه باخلروج على الباب العايل صاحب
السيادة على مصر يف ذلك احلني" .ليس هذا
فحسب ولكن كان وضوح املبدأ الوطين للحزب
منذ حلظة إنشائه غري كاف للنجاة من هتمة
مماألة االحتالل ذاهتا ،يقول "لطفي السيد":
"أخذت اجلرائد املتصلة باخلديو عباس
تتهمنا بأننا متصلون باإلجنليز ،وأننا منالئهم
ضد اخلديو ،وقد كان هلم عذر يف هذا االهتام،
ألنه كان من بني شركائنا يف اجلريدة –عدا
األعيان– طائفة من كبار املوظفني املصريني
يف الوقت الذي سيطر فيه اإلجنليز على
احلكومة ،ومن هؤالء أمحد فتحي زغلول
باشا رئيس حمكمة مصر ،وأمحد عفيفي باشا
املستشار باالستئناف ،وعبداخلالق ثروت باشا
عضو جلنة املراقبة وصاحب األثر الكبري يف
وزارة العدل".
وعلى الرغم من طريقة "لطفي السيد"
السمحة يف منح العذر ملتهمي حزبه وجريدته
لكن الواقع الذي يصفه هو بنفسه ينبئ
بتصور خمتلف ،ذلك أن احلرب يف هذا الوقت
سجال بني السلطة الشرعية املمثلة يف
دارت
ً
اخلديو "عباس" الذي توزع والؤه بني الباب

األمري عمر طوسون

عبد اخلالق ثروت

التمهيد لثورة 1919

شخصيا ،كما كان حلزبه
كان للطفي السيد
ًّ
حموريا يف التمهيد الفكري
وجريدته ،دو ًرا
ًّ
والسياسي لثورة  ،1919من هذه اجلهة قد
ال يقل دور "لطفي السيد" عن دور مفكري
الثورة الفرنسية الكبار الذين مهدوا بكتاباهتم
الفكرية والسياسية العظيمة لترسيخ مباديء
الثورة .وبوسع القاريء املنصف ملجريات هذه
يعين دو ًرا لصحيفة اجلريدة اليت
الفترة أن ِّ
رأس "لطفي السيد" حتريرها وحلزب "األمة"
الذي كان مفكره األيديولوجي يف التحضري
الفكري والسياسي لثورة  .1919ال ميكن

املبالغة بالقول إن "لطفي السيد" وجريدته
وحزبه كانوا ميهدون للثورة بوعي ،على األقل
ثوريا وال جريدته املعربة عنه
مل يكن احلزب ًّ
حبكم التكوين الطبقي املحافظ ،لكن بوسع
قاريء مذكرات "لطفي السيد" أن يلمح وعيه
هو كمفكر وكمثقف هبذا الدور ،ليس من خالل
مقارنة بني الثورتني الفرنسية واملصرية ،ولكن
تارخييا
من خالل مقارنة أخرى أمشل وأبعد
ًّ
بني النهضة األوربية والنهضة املصرية،
ذلك أنه يذكر حتت عنوان" :ملاذا ترمجت
مديرا لدار
أرسطو؟" هذه اإلجابة" :ملا كنت
ً
الكتب املصرية حتدثت مع بعض أصدقائي يف
وجوب تأسيس هنضتنا العلمية على الترمجة
قبل التأليف ،كما حدث يف النهضة األوربية،
فقد عمد رجال هذه النهضة إىل درس
فلسفة أرسطو على نصوصها األصلية ،فكانت
ريا من
مفتاحا للتفكري العصري الذي أخرج كث ً
ً
املذاهب الفلسفية احلديثة .وملا كانت الفلسفة
العربية قد قامت على فلسفة أرسطو ،فال
جرم أن أراءه ومذهبه أشد املذاهب اتفا ًقا مع
مألوفاتنا احلالية ،والطريق األقرب إىل نقل
العلم يف بالدنا وتأقلمه فيها ،رجاء أن ينتج
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العايل واستقاللية حكم أسرته العلوية ملصر،
وبني السلطة الفعلية ممثلة يف اللورد "كرومر"
املندوب الربيطاين يف مصر ،فكانت املباديء
اليت قام عليها احلزب واجلريدة جتعل منهما
مستقل غري متصل بسراي اخلديو
حرا
ً
كيا ًنا ًّ
وال بالوكالة الربيطانية ،وكان الوضع كما
علّق عليه أستاذ اجليل" :قامت األمة بني
السلطتني تثبت شخصيتها غري املعترف هبا من
الفريقني".

أمحد فتحي زغلول باشا
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املصريون فيما بعد ذلك
بعشر سنوات لتفويض الوفد
للمطالبة باالستقالل خالل
وقائع ثورة .1919
خالل أحداث سنة 1912
نشهد ميالد البذرة السياسية
للوفد املصري الذي تشكل
يف ظروف خمتلفة بعد
ذلك بتسع سنوات وشارك
يف عضوية الوفدين "سعد
زغلول" و"لطفي السيد".
يبدأ حديث الوفد األول
بزيارة قام هبا "أمحد لطفي
السيد" إىل "حسني رشدي"
أمحد لطفي السيد
باشا وزير احلقانية يطلب
منه إبدال العلم العثماين
يف النهضة الشرقية مثل ما أنتج يف النهضة
على البواخر بالعلم املصري ،بعد تعرض
الغربية".
باخرة مصرية لألسر على يد الطليان الذين
وتتحدث املذكرات عن تلك الفترة اليت تبدأ
دخلوا احلرب ضد العثمانيني يف ليبيا ،وكانت
من سنة  1910حني أخذت "اجلريدة" على
البواخر املصرية ترفع العلم التركي حبكم
إىل
عاتقها نشر رسالة ثقافية بني الشباب،
امسيا يف والية الدولة العثمانية.
مصر
وقوع
ًّ
ما كانت تقوم به من رسالة وطنية وسياسية،
محل "لطفي السيد" يف ذلك اللقاء طل ًبا باسم
فكان يؤم مقرها أعداد كبرية من الشباب
رمسيا
حزب "األمة" بأن تعلن مصر استقالهلا
ًّ
املتعلم لالستماع إىل حماضرات يلقيها كبار
عن الدولة العثمانية وتنصيب اخلديو مل ًكا
األساتذة املصريني ،كان من بينهم األستاذ
عليها ،على أن يعترف هلا اإلجنليز الذين
يدرس يف
كانت عالقتهم باألتراك تدخل دائرة التوتر
"أمحد عبد اللطيف" الذي كان ّ
حماضراته القانون املدين ،وتتلمذ على يديه
مع نذر احلرب العاملية األوىل .وحسبما
يف مقر اجلريدة عدد من القانونيني املصريني
سر اخلديو غاية
أخربه وزير احلقانية فقد ّ
الكبار فيما بعد .ويف نفس العام ––1910
السرور بالفكرة ،ورفضها املعتمد الربيطاين
مشروعا للدستور قرر تقدميه
وضع احلزب
لورد "كتشنر" حبجة أن بريطانيا ال تريد
ً
للخديو ،ومل يكن مقد ًرا هلذا الدستور أن
مضايقة تركيا وزيادة التوتر بينهما .وفاتح
فعليا،
وزير احلقانية "لطفي بك السيد" بأن اخلديو
يصبح أول دستور دميوقراطي مصري ًّ
نظريا حبكم أسبقيته لدستور
كما كان كذلك
رأى أن يؤلف وفد من "عديل" باشا و"سعد"
ًّ
 1923الذي أتى يف أعقاب ثورة  1919كأحد
باشا و"لطفي" بك للذهاب إىل لندرة (لندن
منجزاهتا السياسية الكربى .ومل يكتف احلزب
كما عرفت يف هذا الوقت) .واجتمع الثالثة
بتقدمي مشروع الدستور للخديو لكنه قرر
يف مزنل "سعد زغلول" –بيت األمة بعد
كذلك مجع توقيعات على عريضة مطالبة
ثورة  -1919لدراسة الفكرة وتدبري خطط
شعبية بالدستور ،وهو ما يبدو كما لو كان
جناحها ،وقاد "لطفي السيد" محلة صحفية
بروفة حلركة التوكيالت الشعبية اليت وقعها
حتت عنوان :سياسة املنافع ال سياسة

االستعماران الغريب واإلسالمي

كانت قضية "اخلالفة اإلسالمية" إحدى
عناصر التفاعل السياسي األساسية يف بداية
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العواطف ،لكن اخلطة أجهضت نتيجة أجواء
احلرب بني تركيا وإيطاليا ،إذ قاد األمري
عمر طوسون وعدد من أمراء األسرة العلوية
احلاكمة محلة جلمع التربعات لدعم املجهود
احلريب التركي يف مواجهة االحتالل اإليطايل
لليبيا ،وأخذوا يطوفون البالد هلذا الغرض
وجيمعون األموال واألسلحة ويرسلوهنا
للجيش التركي بطرابلس ،وكما قال لطفي
السيد" :فتداولنا حنن الثالثة –عديل وسعد
وأنا– يف هذا املوقف العسري ،ألن األمة وهي
هبذا احلال من تأييد تركيا واإلقبال على
مساعدهتا والتربع هلا ،ال ميكن أن تريد
االنفصال عنها ،وهلذا مل ينجح املشروع وسقط
يف املاء".
قويا
ضوءا ًّ
تلقي مذكرات "لطفي السيد" ً
أيضا على البدايات األوىل واجلذور املتمكنة
ً
اليت صنعت زعامة "سعد زغلول" األسطورية
خالل ثورة " :19كان سعد قد دخل الوزارة
ليمثل فيها طبقة املتعلمني األحرار الذين
ليس على عقوهلم سلطان إال احلق ،وال على
قلوهبم إال حب الوطن ونفعه ،فحقق يف
املعارف سلطة املصري ،ومأل كرسي الوزير،
ومتكن بقدرته وعلو نفسه من وضع مستشار
وزارته –اإلجنليزي– عند حد القانون ،وسوى
بني املوظفني األجانب واملصريني ،وحقق آمال
األمة يف أكثر ما طلبت" .ويضيف" :ومهما
قيل يف ذلك الزمان من أن الوكالة الربيطانية
كانت تعاضده ،فمن املحقق أن الرجل كان يف
كل أعماله ال خيالف اعتقاده ،ومل يهادن فيها،
بل كان يدافع عن رأيه أمام السلطة الشرعية
(اخلديو) والسلطة الفعلية (الربيطانيني)
حىت إنه ملا اتفقا م ًعا عليه مل يتحول عن
موقفه ،وفضل االستقالة املشرفة اليت قال
عنها بعضهم :إن استقالته تعترب استقالة
للوزارة".

القرن العشرين ،فلم يكن مقعد اخلالفة قد
تلقى الضربة األوىل السياسية على يد
"مصطفى كمال أتاتورك" ،بعد مخس سنوات
تقري ًبا من اندالع ثورة  ،1919عندما أعلن
سنة  1924سقوط اخلالفة وتنصل تركيا
من عبء قيدها الثقيل املذل ،ومل تكن فكرة
اخلالفة تلقت كذلك الضربة الثانية الكربى
على املستوى الفكري ،على يد الشيخ "علي عبد
الرازق" سنة  1925وقت صدور كتابه العالمة
الشهري "اإلسالم وأصول احلكم" .رغم ذلك كان
بوسع "لطفي السيد" منذ وقت مبكر احلديث
عن "وهم اجلامعة اإلسالمية" يف عبارات تدل
على الصدق الواقعي واالستشرايف ملنهجيته
السياسية الوطنية الدميوقراطية اليت
عرب عنها بقوله" :سياسة املنافع ال سياسة
العواطف" .كان "لطفي السيد" كمن حياول
تفريغ بالون اخلالفة من طرفيه اللذين يندفع
منهما جلوفه هواء الوهم ،طرف دعاة اخلالفة
يف مصر ومن يستغلون دعوهتم من املستعمرين
األوربيني ،وهو يؤكد صراحة" :على أن عقالء
املصريني ال يرون لكلتيهما –الوحدة املسيحية
والوحدة اإلسالمية– وجو ًدا يف العامل ،ولكن
السياسة ختلق ما تشاء ،فليس ألوروبا أن
تتوجس خيفة من فكرة ساذجة كهذه ،بعيدة
عن أن تؤدي إىل اعتداء من جهة املصريني،
وال أن تسبب قلق املستمعرين من األوربيني ،بل
يرى هؤالء أن الذي خلق هذا اخلاطر الساذج
هو مظاهر السياسة األوربية يف الشرق.
أما كون اجلامعة اإلسالمية موجودة وجو ًدا
حقيقيا ،أو أهنا مقصد من املقاصد اليت يسعى
ًّ
املسلمون لتحقيقها ،فهذا ال دليل عليه مطل ًقا،
كما أنه لو حوول إجيادها الستحال ذلك باملرة
على طالبه".
وال يكتفي "لطفي السيد" بالتحليل السياسي
للدعوة الطوباوية للخالفة حىت يشخصها
يف سياقها االجتماعي التارخيي ويؤطرها
بدوافعها االجتماعية والزمنية ،ليس بوصفها
ثاب ًتا من ثوابت الدين كما يزعم أنصار
تسييس الدين ولكن بوصفها ظاهرة تارخيية
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اقترنت بالغزو واالحتالل ،وبوصفها نظا ًما
ريا ابنا لعصره وزمانه ،إذ يقول:
سياسيا متغ ً
"قد كان من السلف من يقول بأن أرض اإلسالم
وطن لكل املسلمني ،وتلك قاعدة استعمارية
تنتفع هبا كل أمة مستعمرة تطمع يف توسيع
أمالكها ونشر نفوذها كل يوم فيما حواليها من
البالد ،تلك قاعدة تتمشى بغاية السهولة مع
العنصر القوي الذي يفتح البالد باسم الدين،
وجيب أن يكون أفراده كاسبني مجيع احلقوق
الوطنية يف كل قطر من األقطار املفتوحة،
ليصل بذلك إىل توحيد العناصر املختلفة يف
البالد املختلفة حىت ال تنقض أمة من األمم
املفتوحة عهدها ،وال تتربم بالسلطة العليا،
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وال تتطلع إىل االستقالل بسيادهتا على نفسها،
غرضا
أما اآلن وقد أصبحت أقطار الشرق ً
لنفوذ الغرب ،وانقطع أمل هذه األمم الشرقية
يف االستعمار ووقفت أطماعهم عند حد
املدافعة ال املهامجة ،واالحتفاظ بسالمة كل
أمة يف بالدها من أن تنمحي جنسيتها ،ويفىن
وجودها ،فإن أكرب مطمع لكل أمة شرقية هو
االستقالل .وهبذا أصبحت هذه القاعادة ال
حق هلا يف البقاء ،ألهنا ال تتمشى مع احلال
الراهنة لألمم اإلسالمية وأطماعها ،ومل يبق
إال أن حيل حملها املذهب الوحيد املتفق مع
أطماع كل أمة شرقية هلا وطن حمدود ،وهو
مذهب الوطنية".

أشعر باألمان داخل الدوائر ،دائرة روتيين اليومي ،دائرة أصدقائي،
الشوارع اليت أعرفها ،وحميطي الذي ال أغادره إال ناد ًرا .الروتني حيميين،
الروتني جيعلين أكثر قوة وأكثر سيطرة خاصة على تقلبايت املزاجية.
العامل كبري ،وفوضوي .وأنا شخص وحيد .أشعر بالضياع يف املدن اليت ال
حدود هلا.
بعيدا حني
ذهبت
بنفسي،
ألجنو
نفسي،
ألمحي
باستطاعيت
فعلت ما
ً
ضارا
كان البقاء
ً
مستحيل ،ابتعدت عن أناس أحبهم ،حني صار ما بيننا ًّ
ومؤذ ًيا ..راقبت نفسي ،وحاولت فهمها وعالجها ،من اخلوف وترسبات
الطفولة واملزاج املتقلب .أنا طبييب وإهلي ووالداي ،وأجد أن مهميت الشاقة
هي االعتناء بنفسي ..ومن خالل مراقبيت هلا ،الحظت أن كسر الروتني
جيعلين أدخل يف نوبة كآبة أو نوبة هوس.
شخصا ما ،أو أذهب فجأة حلفلة ما ،أو حىت
كل مرة أقابل دون ختطيط
ً
أتبادل احلديث مع شخص ال أعرفه ،أدخل يف نوبة قاسية قد تستمر
لساعات أو أيام أو حىت أسابيع.
الروتني طريقيت يف عالج البيبوالر ،أو التعايش معه.
الناس ال يتفهون ما حيدث يف رأسي ،يصفونين باالنعزايل والكسول
واملتكرب ،يف كل مرة أرفض مقابلة شخص ما ،أو أرفض اخلروج من دائرة
العشرين كيلومتر اليت أجتول داخلها ..بينما أكافح ألبقى على اخلط ،لئال
أنسحب إىل الكآبة أو اجلنون.
ميلي إىل االنسحاب هو فعل محاية من أعراضي اجلانبية.
هائل حىت أمتكن من البقاء برفقة أصدقائي ،حىت
جهدا ً
ً
مثل ،أبذل ً
صباحا لرؤية
والنهوض
اتصاهلم،
على
بالرد
وأستمر
حفالهتم
أحضر
ً
جهدا كي أمتكن من العيش كشخص جيد،
أحدهم حني يكون حزي ًنا ..أبذل ً
كابنة جيدة وصديقة جيدة ،على الرغم من مرضي ،والذي يتمثل يف كوين
فعل ًّ
جدا.
أجد احلياة ً
شاقا ًّ
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متثل الدميقراطية -باملعىن املتعارف
عليه -نظام احلكم الذي يقوم على
قاعدة األغلبية من خالل االقتراع
والتصويت احلر من جانب كل األفراد
واملواطنني يف املجتمع .وللدميقراطية
ثالثة أبعاد أساسية :البعد
السياسي الذي يتمثل يف املشاركة
يف اختاذ القرار السياسي وجمموعة
احلقوق السياسية (كحق الترشيح،
أو التصويت) ،والبعد االقتصادي واملتمثل
يف جمموعة احلريات االقتصادية ،والبعد
االجتماعي والذي يتجسد يف شكل حرية
التجمع وتكوين مجعيات واالنضمام إىل حركات
سلمية ..إخل.
لكن الدميقراطية يف تصورنا ليست جمرد نظام
سياسي ،كما أهنا ال تفترض مسب ًقا أسلو ًبا معي ًنا
يف احلكم ،بل هي يف حد ذاهتا أسلوب للعيش
بعضا،
يبدأ مما هو مشترك بني األفراد وبعضهم ً
ويسعى إىل تلبية االحتياجات املشتركة مع
احلفاظ على االختالفات البشرية املتوافقة
مع الزناعات السلمية .وهبذا املعىن ُت َع ُّد
ُعبر
أساسا أسلو ًبا يف احلياة ،وهي ت ِّ
الدميقراطية ً
عن فلسفة اجتماعية ،والتزام أخالقي بإقامة

جمتمع حيوز فيه مجيع األفراد
املساواة يف الفرص ،باإلضافة إىل
املساواة يف االهتمام والرعاية اليت
توفرها الدولة؛ بغض النظر عن
جنسهم أو عرقهم أو ديانتهم.
والسؤال اآلن :ما دور ثورة 1919
يف تدعيم التجربة الدميقراطية يف
مصر ،خاصة وأن هذه الثورة ُت َع ُّد من
أعظم الثورات اليت شهدها املجتمع
املصري يف التاريخ املعاصر؟
إذا نظرنا إىل ثورة عام  1919سنجدها متثل
معان،
انتفاضة ثورية بكل ما حتويه الكلمة من ٍ
وقد اندلعت نتيجة ملجموعة من االحتجاجات
الشعبية ضد االستعمار الربيطاين والسياسة
اإلجنليزية يف مصر بعد احلرب العاملية األوىل.
وقد قاد الثورة حزب الوفد الذي كان يترأسه
الزعيم سعد زغلول باإلضافة إىل جمموعة من
املثقفني ورجال السياسة؛ نتيجة لغضب شعيب
ضد االحتالل اإلجنليزي للبالد ،وتدخله يف
شئون الدولة املصرية.
ويف الواقع إن من أبرز وأهم النتائج اليت
ترتبت على ثورة  1919دخول مصر مرحلة
علمانية استمرت حىت أواخر الستينيات،
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وأصبحت الليربالية من أبرز التيارات الفكرية
التقدمية املسيطرة يف مصر والعامل العريب.
ومن هنا ميكن القول إن مصر دخلت بعد هذه
الثورة مرحلة ليربالية ،حتت تأثري حزب الوفد
وتوجهاته العلمانية يف السياسة ،وكان من أبرز
مفكري هذه الفترة اثنان على وجه اخلصوص،
مها" :أمحد لطفي السيد" (،)1963-1872
و"علي عبد الرازق" ( .)1966 -1888وقد دعا
األول إىل الليربالية كأساس للحكم السياسي،
والفصل بني السلطات ،وتأسيس املجالس
النيابية .أما اآلخر فقد دعا إىل التحديث
من خالل الفصل التام بني السلطة الدينية
والسلطة السياسية.
وجدير بالذكر أنه ظهر خالل هذه الفترة تيار
عقالين يف الفكر والسياسة واالجتماع ،وقد
مثَّله ثالثة من أقطاب الفكر العريب ،وهم:
"سالمة موسى" ( ،)1958- 1887و"حممود
عزمي" ( ،)1954-1889و"طه حسني" (-1889
 ،)1973وقد أكدوا مجي ًعا على ضرورة إعمال
العقل يف النصوص الدينية ،مما طرح إمكانية
نقد الكتب املقدسة من وجهة نظر علمية.
وقد صاحب هذه الفترة ظهور أول رد فعل قوي
ممثل يف ظهور مجاعة اإلخوان
ذو توجه ديينً ،
املسلمني ،اليت تأسست عام  1928على يد الشيخ
"حسن البنا" ( .)1949 -1906وقد اختذت
اجلماعة يف بداياهتا وخالل فترة تأسيسها
موق ًفا معاد ًيا من الدميقراطية ،والليربالية،
واحلزبية يف مصر ،كما قصرت اهتمامها على
تنظيم نفسها بقصد حتقيق أهدافها العامة
واخلاصة –ذات الطابع التربوي واالجتماعي
حينذاك– بفعالية وكفاءة)1(.
متض سوى فترة وجيزة ال تتجاوز عشر
ومل ِ
سنوات ،حىت حتولت مجاعة اإلخوان املسلمني
(اليت حتولت إىل حركة فيما بعد) بداية من
عام  1938من كوهنا مجاعة دعوية صاحبة
أهداف تربوية واجتماعية ،إىل احلديث عن
(مشولية اإلسالم) يف مجيع املجاالت :الفكرية
والثقافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية،
والسياسية .وقد متيزت احلركة خالل هذه

الفترة مبواقفها السياسية املعادية لإلجنليز
بعد إبرام اتفاقية عام  .1936كذلك أعطت
الثور ُة الكربى يف فلسطني ،يف العام نفسه،
واضحا ،وهذا راجع إىل
شعبيا
تأييدا
احلركة
َ
ً
ً
ًّ
عجز القوى السياسية األخرى ،بسبب براجمها
املحدودة ،عن استيعاب املشاعر القومية
والدينية اليت تظهرها اجلماهري ضد التغلغل
األجنيب يف الدول العربية)2(.
لكن هل مارست مصر التجربة الدميقراطية يف
تارخيها املعاصر ،بعد اندالع ثورة 1919؟
بوسعنا أن نقول إن التجربة الدميقراطية يف
مصر بدأت بعد ثورة عام  ،1919وبالتحديد
بعد أن متكن حزب الوفد من الوصول إىل
الربملان .فقد كان من أبرز نتائج ثورة 1919
صدور تصريح  28فرباير الشهري الذي يقضي
بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ،وقد أعقب
ذلك صدور دستور جديد للبالد يف أبريل
عام  ،1923وقد وضعته جلنة ضمت ممثلني
لألحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة
احلركة الوطنية .ومع صدور هذا الدستور،
الذي أكد على النظام الدميقراطي ،وقعت
انتخابات حقيقية يف املجلس التشريعي .كما
كان من أبرز نتائج هذه الثورة استقالل الدولة،
وتأسيس فكرة الدولة املصرية العصرية.
معمول به منذ صدوره
وقد ظل هذا الدستور
ً
حىت مت توقيفه يف أكتوبر  ،1930ليصدر
جديدا استمر العمل به ملدة مخس
دستو ًرا
ً
سنوات كانت مبثابة فترة نكسة وتدهور
للتجربة الدميقراطية يف مصر ،وقد أدى قيام
الشعب بالعديد من التظاهرات إىل إجبار امللك
فؤاد األول بإلغاء هذا الدستور يف ديسمرب
 ،1935والعمل مبقتضى دستور عام .1923
وهلذا فقد ظل دستور عام  1923سار ًيا حىت
أعلن جملس قيادة الثورة يف ديسمرب 1952
إلغاءه هنائ ًيا.
من هنا ميكن القول إن ثورة  1919قد رسخت
أيضا ظهور
ملبدأ املواطنة ،وكان من نتائجها ً
املرأة املصرية يف الربملان ،وتعزيز الليربالية يف
السياسة (الدميقراطية) ،واالجتماع ،واالقتصاد

علي عبد الرازق

حسن البنا

ذلك ،فقد كان الفقر واحلاجة والعوز عوامل
مهمة يف غياب الدميقراطية يف مصر يف التاريخ
املعاصر.
ومن هذا املنطلق ،كانت التجربة الدميقراطية
يف مصر يف ذلك الوقت جتربة هشة .ذلك أنه
لكي تتحقق الدميقراطية ،فال بد أن يكون
هناك فصل بني السلطتني الدينية والسياسية،
مع ضرورة وجود وعي قوي وحقيقي بني
الناس يف املجتمع بأمهية الدميقراطية يف شىت
املجاالت والنواحي السياسية واالجتماعية؛ ألن
الدميقراطية دون وجود وعي مبطالب األفراد،
ودون الوعي حبقوقهم ،وحاجاهتم ،وأهدافهم،
ال قيمة هلا.
وإذا نظرنا إىل الدميقراطية احلديثة سنجد
أهنا ُوجدت مع الرأمسالية التجارية والصناعية
وخصوصا مع تقدم الرأمسالية،
والزراعية،
ً
وذلك عندما أبتدأ يكون للعمال حقوق ،يف
التصويت على وجه اخلصوص ،يف القرن التاسع
عشر ،وكان هناك أعداء للدميقراطية سواء
على مستوى الفكر والفلسفة (نيتشه وكريجيارد
على سبيل املثال) ،أو على مستوى الواقع العملي
الذي يرفض أن يعطي للعمال أية حقوق.
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(تكوين الرأمسالية الصناعية املصرية).
لكن هذه التجربة الدميقراطية اليت بدأت
مع دستور عام  1923مل تكن حقيقية؛ لعدة
أسباب ،منها:
 -1غياب العلمانية ،أو الفصل بني الدين
والدولة .ذلك أن الدميقراطية والعلمانية
مقترنتان ببعضهما ،وال ميكن أن تُوجد
الدميقراطية دون نشر العلمانية يف املجتمع.
ورغم دخول مصر يف فترة الثالثينيات مرحلة
ليربالية جديدة على مستوى الفكر والسياسة،
فإنه بظهور حركة اإلخوان املسلمني وبتأثريها
امللموس يف الشارع بدأت التجربة الدميقراطية
يف التراجع واالضمحالل .ورغم أن حزب الوفد
كان له شعبية كبرية يف ذلك الوقت ،فإن حركة
اإلخوان املسلمني سيطرت على مفاصل احلياة
االجتماعية بتوظيفها للدين واستخدام املساجد
يف السياسة والدعاية النفعية للحركة ،وقد
استطاعت أن جتذب العديد من فئات الشباب
املصري يف صفوفها.
" -2غياب الوعي احلقيقي" ،حيث مل يكن هناك
وعي حقيقي بأمهية الدميقراطية وضرورهتا
ٌ
يف احلياة االجتماعية والسياسية .عالوة على

طه حسني
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كذلك فمن شروط حتقق الدميقراطية أن
برجوازيا؛ أي أن يكون فيه طبقة
يكون املجتمع
ًّ
برجوازية قوية ،ويف هذه احلالة تكون هناك
فرصة للدفاع عن الربجوازية الصغرية.
وإذا نظرنا إىل الدول العربية منذ مطلع
العصور احلديثة حىت اآلن ،سنجد أنه ال توجد
فيها دميقراطية حقيقية ،وال حرية حقيقية
يف تكوين األحزاب ،باإلضافة إىل أن البالد
العربية ال تزال تعيش يف جمتمعات القبيلة
والعشرية ،ومصر هي الوحيدة اليت ال تعيش
يف هذا النظام من القبائل والعشائر .كذلك
فإن املنطقة العربية ال توجد فيها رأمسالية
حقيقية ،وكل ما فيها رأمساليات ُمستغلة .ومن
هنا ولكي توجد الدميقراطية يف املجتمعات
العربية فال بد أن ُيوجد فيها رأمسالية منتجة،
حرة ،مستقلة ،ومتطورة ،وليس جمرد رأمسالية
استغاللية ،أو رأمساليات الكومربادور (التابعة
للخارج).
على صعيد آخر إذا كانت الدولة املدنية

العصرية اليت حاولت
ثورة  1919إرسائها يف
الوعي اجلمعي املصري،
هي دولة على أساس
واقعي ال ديين ،وإذا كانت
العلمانية تعين التفكري
يف النسيب مبا هو نسىب
وليس مبا هو مطلق؛ فإن
األمر كذلك بالنسبة
للدولة العلمانية ،أو
الدولة املدنية ،ومن مث
فإن أ ّية حماولة إلقحام
الدين يف السياسة ،أو
متحكما يف
جعل الدين
ً
تصريف شئون الدولة
من شأنه أن يضر بالدين
والدولة م ًعا .والعلمانية
هبذا املعىن ليست
أيديولوجيا أو عقيدة
متصلبة ،بل هي موقف
يف احلياة يزنع إىل فصل الدين عن السياسة.
ومن هنا متثل العلمانية محاية للدولة املدنية
أيضا محاية
من تدخل رجال الدين ،وهي متثل ً
للدين من تدخل السياسة وتوظيفها له خلدمة
مصاحل وأهداف بعينها.
وخالصة القول إن التجربة الدميقراطية اليت
حاولت ثورة  1919تعزيزها يف املجتمع املصري
باءت بالفشل نتيجة لعدة أسباب؛ يقف على
رأسها صعود بعض التيارات الدينية اليت وقفت
ضد هذه التجربة وهي يف مهدها األول ،واألهم
من ذلك هو النظرة الشائعة إىل الدميقراطية
كمجرد نظام سياسي ،وليس كأسلوب يف احلياة.
وهبذا املعىن غابت الدميقراطية يف الوعي
اجلمعي املصري.
اهلوامش:
 حيدر إبراهيم علي :التيارات اإلسالمية وقضيةالدميقراطية ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،1996 ،
ص.60
 -2املرجع السابق ،ص.58
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بدت املرأة املصرية مبنأى عن احلياة
السياسية وتطوراهتا يف مطلع القرن
العشرين ،فلقد فَرضت عليها احلياة
االجتماعية أن تكون ُمزنوية يف
أروقه احلرمي ،فقبل مائة عام من
اآلن ،كان نصف املجتمع أشبه بذراع
مبتور ،فكانت ُمكبلة بوعورة التقاليد
مل ُمظلم
الواهية فظلت حبيسة عا ٍ
خال متا ًما من املجال العام ،فلم ُيسمح
ٍ
هلا بالتعرف على العامل اخلارجي إال ِخلسة
ِ
تنسدل هذه
من خالل املشربية .لقد كانت
الثوابت املُجتمعية وكأهنا برق ًعا من ظالم غايته
بعيدا عن احلياة العامة.
الوحيدة وأد ال ُنسوة ً
ومن اجلدير بالذكر أنه من العوامل املُهمة اليت
سامهت يف تغيري هذه العادات البالية ذهاب
البعثات العلمية منذ عصر حممد على إىل
اخلارج ،ويف مقدمة هؤالء "رفاعة الطهطاوي"
الذي ع ّبر عن أفكاره يف كتابيه (ختليص
اإلبريز يف تلخيص باريس) و(املرشد األمني يف
تعليم البنات والبنني) .وكان أول من دعا إىل
تعليم اإلناث يف مصر والعامل العريب ،ألنه موقن
ارتباطا وثي ًقا برقي
أن تعليم املرأة يرتبط
ً
املجتمع ومتدنه ،فيقول يف كتابه" :ينبغي صرف

اهلمة يف تعليم البنات والصبيان م ًعا،
فإن تعليمهن عبارة عن تنوير عقوهلن
مبصباح املعارف املرشد هلن ،فال شك
أن حصول النساء على ملكة القراءة
والكتابة ،وعلى التخلق باألخالق
احلميدة واالطالع على املعارف
املفيدة ،هي أمجل صفات اجلمال،
فاألدب للمرأة ُيغين عن اجلمال،
لكن اجلمال ال ُيغين عن األدب ،ألنه
عرض زائل )1(".ولكن؛ هل تعليم املرأة يكفي
إليقاف النظرة الدونية هلا؟ أم أننا حباجة إىل
ري جذري يف وعى جمتم ٍع موتور بذكورته!
تغ ٍ
وإذا سافرنا بآلة الزمن واستقر بنا املقام على
أرض ثورة  ،1919جند أن الثورة أثارت عاصفة
أرضا،
كُربى هزّت الثوابت املُجتمعية وطرحتها ً
فقد أفاقت مصر إىل نفسها من ُس ٍ
بات عميق،
وتفجرت كوامن القوة يف كياهنا يف صور شىت،
ّ
وساعدت الظروف حينها على احنالل التقاليد
االجتماعية ،وبعدما كانت املرأة جمرد سقط
متاع وصريعة لسلسلة متصلة من التش ّوهات
املُنمقة بثقافة عامل بطريركي (أبوي) ُمزركش
بعبارات رنانة .فهل تُعد ثورة َ 1919م ْع َب ًرا
لتح ّقق أحالم جمهضة على أعتاب حرملك؟!
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فجأة امتدت نريان الثورة فشملت كل شيء يف
مصر بعدما قبض اإلجنليز على سعد زغلول يوم
 8مارس  1919وقامت الثورة يف اليوم التايل.
ويف بيت صفية زغلول "بيت األمة" ،اجتمعت
كل من هدى شعراوي ،وحرم حممد حممود
باشا .وكتبت هدى شعراوي برقية احتجاج
باسم سيدات مصر إىل زوجة املندوب السامي
الربيطاين"(.)2
فقد اجتمعت ال ُنسوة الرائدات واختذن قرا ًرا
بأنه قد آن أوان اقتحام املرأة املصرية عامل
السياسة .واتصلت هدى شعراوي بزوجها على
شعراوي(َ )3ت ْعرِض عليه فكرة خروجهن" .فقد
هاج وماج كل أعضاء الوفد ورفضوا خروج
النساء يف مظاهرة ،ويف اعتقادهم أن خروج
النساء للشارع سيجعل البعض يعترب الثورة
خروجا على الدين اإلسالمي ،وبذلك تنفض
ً
أغلبية الشعب عن الثورة"( .)4فتعاملوا مع طلبهن
وكأنه ضرب من اجلنون وكأن املرأة خبروجها
تُدنس قُدس ّية الثورة! هرول عبد العزيز فهمي
إىل صفية هامن ليقنعها بعدم خروجهن ،ولكنها
اعترضت بشدة وقالت له" :إن نساء مصر
لسن أعضاء يف الوفد وال توجد امرأة متثلهن

يف الوفد .وهلذا ليس من حق الوفد أن يصدر
األوامر إليهن"( .)5فهل املرأة املصرية أقل عزمية
كرا
من أختها الغربية؟ أم أن الوطنية ً
أيضا ِح ً
على الرجال؟
وقد خرجت ال ُنسوة إىل احلياة يف استبشار
وأمل ،وقد حان إطالق صيحات أُجلمت لسنوات
ِطوال ،وسرن بأقدام ثابته حيملن قلوهبن
كالقالع بني صدورهن ،ال يهنب املوت" ،ففي
اجتماعا
 16مارس  1919عقدت نساء مصر
ً
يف الكنيسة املرقسية ،ومت انتخاب اللجنة
التنفيذية للنساء الوفديات برئاسة هدى
()6
شعراوي ونظموا مظاهرة ضد االحتالل" .
()7
وسجلت "املرأة املصرية خروجها ألول مرة"
بقيادة هدى شعراوي مع لفيف من السيدات
منطلقات يف مظاهرة كربى جابت شوارع
العاصمة.
وعندما وصلن اىل بيت سعد زغلول وجدن
أنفسهن ُمحاصرات باجليش الربيطاين "فلم يكن
للسلطة أن تترك مثل هذا املوكب الرائع دون أن
تشوه من جالله ،فضرب اجلنود اإلجنليز ً
نطاقا
أن
حوهلن وسددوا إليهن فوهات بنادقهم ،على َّ
السيدات مل يرهنب هذا التهديد ،بل تقدمت
واحدة منهن إىل جندي كان قد وجه إليها
بندقيته وقالت له باإلجنليزية أطلق بندقيتك
يف صدري لتجعل يف مصر "مس كافل"( )8ثانية،
()9
فخجل اجلندي وتنحي عنهن".
لقد اشتد هليب الثورة بعد خروج املرأة،
فبخروجها اشتعلت نار احلماسة يف قلوب
كفاحا
الرجال ،حيث كافح الشعب املصري
ً
ًّ
حافل بالتضحيات ،واستطاعت املرأة
شاقا
ً
أن ختترق الطرق املوصدة وتُمهد خلروجها
من قيد احلرملك" .وحينما علم سعد زغلول
أُعجب مببادئ "هدى شعراوي" وأدهشته بأن 71
سيدة َّ
وقعن بيان  13ديسمرب  1919وبأمسائهن
مباشرة ،فقد ختلَّت املرأة فيه عن كتابة "حرم
فالن"! وسأهلا ملاذا هتفنت باإلجنليزية! فقالت
هدى شعراوي :ليفهم اإلجنليز إننا مجي ًعا
نريد االستقالل ،الرجال والنساء .فقال هلا:
اهتفن بالعربية وارفعن علم مصر كي ال يعتقد

هدى شعراوي

سينسونه بسهولة .فلعبت املرأة يف هذا الوقت
دو ًرا جريئًا! "فمكثت السيدات بضعة أيام يعملن
ليل هنار يف بيت سعد زغلول! أحضرن كل ما
لديهن من أوراق البنكنوت ،وما لدى أهلهن،
ومجيعهن يسهرن الليايل لكتابة كلمة واحدة
"حييا سعد" ،وانضم املصريون الذين يعملون يف
البنوك واملحالت التجارية إىل هذه احلركة
السرية .حىت أن كبار اإلجنليز يف احلكومة
املصرية قبضوا مرتباهتم وعليها كلمة "حييا
()14
سعد"!"
قد تكون املعرفة ُمتعة يف حد ذاهتا ،ولذلك
وجب علينا أن نقترب أكثر من اجلانب اخلفي
من دور املرأة يف ثورة " .1919رمبا تكون قصة
اجلهاز السري هذه تعترب من أخطر أجهزة ثورة
 1919وأقواها! حىت أعضاء الوفد ال يعلمون
عنه شيئا! يف حني أنه لعب الدور األول يف
الثورة!"( )15ولكن ،ما هو دور املرأة يف اجلهاز
السري لثورة 1919؟
إن اجلهاز السري كانت مهمته أن ُيرهب اخلونة،
ومينع الوزراء املصريني من أن يتولوا احلكم يف
ظل احلماية الربيطانية .فقد "قررت قيادة
اجلهاز السري إلقاء قنبلة على الوزير اجلديد
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املصريون أنكن نبت غريب" )10(.وشاركت "املرأة
املصرية خبروجها للمرة الثانية" يف مظاهرة
" 10أبريل  1919وقادهتا امرأة ال تذكرها
()11
األجيال وهي( :شفيقة حممد عشماوي)" .
قادت ثالمثائة سيدة إىل مقر املُعتمد
الربيطاين تطالب باستقالل البالد وتدافع عن
قادة الثورة يف املنفى (وهي صاحبة عبارة "مس
كافل") .وتعقبها اإلجنليز وقتلوها بالرصاص،
وهتف نساء مصر حتيا احلرية ،يف ذمة اهلل
يا شفيقة"( .)12فقد قدمت أول شهيدة للثورة
املصرية روحها قُربانًا للحرية.
وظهر دورهن البارع عندما نُفي سعد زغلول
للمرة الثانية إىل جزيرة سيشل يف  22ديسمرب
عام  ،1921ويف هذه الفترة قامت ال ُنسوة
بثور ٍة من نو ٍع خاص" :فقامت اللجنة املركزية
لنساء الوفد بدور كبري يف املقاطعة لكل ما هو
إجنليزي ،وكان إقبال الشعب رائ ًعا للمقاطعة،
وقد سحب الشعب كل أمواله من البنوك
الربيطانية وأودعها يف بنك مصر لتنشيط
الصناعات املصرية"( .)13ويف تلك األيام أصدرت
أمرا بعدم
السلطة الربيطانية العسكرية ً
أن املصريني
ذكر اسم سعد زغلول ًّ
ظنا منهم َّ

صفية زغلول

منرية ثابت
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حممد شفيق باشا تُحدث صوتًا رهي ًبا تُرهب
الوزير وال تقتله ،بل جتعله يهرول معتذ ًرا
عن تويل الوزارة يف ظل احلماية الربيطانية.
ووقعت القرعة على طالب صعيدي امسه عبد
القادر حممد شحاته ،واستدعاه أحد زعماء
اجلهاز السري للثورة ،وقال :هي قنبلة نترو
جلسرين تنفجر يف اهلواء فتصيب من يلقيها،
للموت
وسأله :هل أنت ُمستعد
يف سبيل مصر يف أي وقت؟
فأجاب على الفور :نعم.
ذهب عبد القادر شحاته
يف املوعد املحدد واملكان
املحدد وألقى القنبلة
واعتقد أنه قتل الوزير،
وأسرع يف طريق النجاة
املرسوم يف اخلطة،
لكن قُبض عليه و ُوضع
يف السجن .وكان
السؤال الذي يهتمون
مبعرفة إجابته أين
أمضى عبد القادر
شحاته الليلة
السابقة الرتكابه
اجلرمية؟"(.)16
لكن عبد القادر
صمد ومل
جيب ،ألنه إذا
حتدث سيسقط
اجلهاز السري للثورة كله يف يد
املخابرات الربيطانية.
تلقى عبد القادر داخل السجن رسالة من
اجلهاز السرى من خارج السجن بأن سيدة امسها
دولت فهمي ،ناظرة مدرسة اهلالل األمحر،
ستتقدم للشهادة وتقول إنه كان يف تلك األيام
يبيت عندها! وأنه جيب أن يعترف بذلك
رغم أن هذا يسيء إىل مسعته وإىل مسعتها،
لكنها قبلت أن تقوم هبذه التضحية )17(".لقد
اختارت أن تطأطئ رأسها رغم براءهتا حىت
متر مصلحة الوطن ،وفوجئ عبد القادر بسيدة

رائعة اجلمال يراها ألول مرة ،وهي دولت
فهمي ،تُقبله وقيود احلديد يف يدها وتقول
بصوت يرجتف من شدة احلب" :يا حبييب يا
عبد القادر ،إنين أعترف أنك عشيقي وأنك
يت عندي ،اعترِف يا حبييب ،ال حتاول
كنت َت ِب ْ
()18
أن حتمي مسعيت"  .لقد أنقذت دولت فهمي
بتضحيتها اجلهاز السري للثورة كله ،وبعد ذلك
ظل عبد القادر يف السجن ُيفكر هبا وكأن قلبه
سقط صري ًعا للحب من النظرة األوىل،
وألنه يعلم أهنا
رمز للشرف
والتضحية.
وعندما مت
تشكيل أول وزارة
مصرية برئاسة
سعد زغلول عام
 ،1924ومت اإلفراج
عن عبد القادر،
خرج يبحث عن
السيدة الفدائية
ضحت بسمعتها
اليت َّ
من أجل الوطن
ليتزوجها ،لكنها اختفت
وعلِم من اجلهاز
متا ًماَ ،
أن أهلها
السري للثورة َّ
استدرجوها إىل مسقط
رأسها املنيا وذحبوها
ليستردوا شرفهم الضائع
أن
ومل يستطع عبد القادر ْ
أن قابلته يف
"يراها منذ ْ
غرفة النائب العام يف فرباير .1920وحبث
عنها يف كل مكان ومل جيدها"( ،)19حىت إنه مل
يصل ملكان قربها .قتلوها ومل يعلموا أهنا فعلت
ما ال يقوى على فِعله ألف رجل ،فظلت قصة
دولت فهمي مطو ّية بني امللفات السرية للثورة،
ولوال ما كتبه عنها الكاتب الراحل "مصطفى
أمني" ما عرفها أحد.
ال شك أن ثورة  1919زعزعت املعتقدات
الرجعية والبالية اليت كانت سائدة حينذاك

اهلوامش:

بالرصاص ،وكان ملقتلها ضجة كبرية يف العامل .مذكرات عبد
الرمحن فهمي ،ص.147
 -9خنبة من الباحثني ،مذكرات عبد الرمحن فهمي ،يوميات
مصر السياسية ،ج ،1إشراف د.يونان لبيب رزق ،اهليئة
املصرية للكتاب ،1988 ،ص.147
(بتصرف).
ص60
حممد،
 -10أشرف مصطفى توفيق
ُّ
 -11هي من الطبقة املتوسطة ،وكان والدها عضو أحد
األحزاب السياسية املصرية ،وذكرهتا هدى شعراوي يف
مذاكرهتا فقالت" :لن أنسى األثر املُحزن الذي أحدثه ضرب
أول شهيدة مصرية ،وقد شيعت جنازهتا كل طبقات األمة".
www.elfagr.com
 -12أشرف مصطفى توفيق حممد ،ص.59
 -13املرجع نفسه ،ص.65
 -14مصطفي أمني ،الكتاب املمنوع ،أسرار ثورة ،1919
مطبوعات كتاب اليوم ،ج ،1مشرف التحرير مجال الغيطاين،
العدد15 ،4يناير  .1991ص.370
 -15املرجع نفسه ،ص.64
 -16مصطفى أمني ،شخصيات ال تنسى ،دار املعارف ،ج ،1
القاهرة ،ص.307 : 304
 -17مصطفي أمني ،الكتاب املمنوع ،ص.170
 -18مصطفى أمني ،شخصيات ال تنسى ،ص.309 : 308
 -19مصطفى أمني ،الكتاب املمنوع ،ص.172
 -20أشرف مصطفى توفيق حممد ،ص.8
(بتصرف).
 -21املرجع نفسه ،ص105
ُّ

 -1رفاعة رافع الطهطاوي ،املرشد األمني للبنات والبنني،
تقدمي عماد أبو غازي ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،دار
املعارف ،القاهرة ،2018 ،ص 114و.115
 -2أشرف مصطفى توفيق حممد ،حرمي يف حياة الزعيم
سعد زغلول ،مركز الراية ،ط ،2000 ،1ص.54
 -3على شعراوي :هو من الثالثة الذين قابلوا املندوب
السامي ،مطالبني باستقالل وطنهم.
 -4أشرف مصطفى توفيق حممد ،ص.55
 -5املرجع نفسه ،ص.56
 -6املرجع نفسه.57 ،
 -7لقد هزّت مظاهرة النساء مشاعر الشعراء وكان أول من
رصد املشهد بكلماته شاعر النيل حافظ إبراهيم :فنظم
قصيدة طبعت و ُوزعت على الثوار فبثت روح احلماسة
والفخر يف نفوسهم وكانت تقول:
نب
َخ َر َج الغَواين َي َح ِ
تج َ
ُب َج َم ُع َّنه
َو ُر ُ
حت أَرق ُ
ِن ت ِ
ذن مِن سو ِد
َخ َ
َفإِذا ِبه َّ
ِياب ِشعا َر ُه َّنه
الث ِ
فطلعن مثل كواكب
يسطعن يف وسط الدجنة
 -8هي املمرضة اإلجنليزية املشهورة اليت أسرها األملان يف
احلرب العاملية األوىل واهتموها باجلاسوسية وأعدموها رم ًيا

العدد رقم ( -)5مايو 2019

حول املرأة ،فبدأ يلوح بريق األمل يف قلوهبن
لتغيري أحواهلن إىل األفضل ،وبدأت املرأة
تدرجييا حنو احلياة العامة .وقالت
بالتحرك
ًّ
ُّ
منرية ثابت يف حديثها إىل سعد زغلول" :إن
التقاليد منعت األفنديات أن يصبحوا وزراء
وأنت كسرت التقاليد الذكورية ،فلماذا ال تكسر
التقاليد األنثوية وتدخل املرأة الربملان .إنك
رئيس وزارة ثورة ،فقال هلا :مجيع الوزراء
متزوجون وكل وزير ينوب عن زوجته .وإذ
"مبنرية ثابت" تعارضه" :أنا مل أتزوج بعد وال
أن سعد
ينوب عين إال امرأة!"( )20لقد شعرن َّ
أرخى اللجام ولكنه مل َيتركه ،وهل قضية املرأة
ُمتصلة أم منفصلة بقضية وطنها؟ هل كانت
قليل مث
الثورة ما هي إال هودج ركبته ال ُنسوة ً
ما لبث أن حط الرِحال؟!
إن سعد زغلول مل ينكر حقوق املرأة ،بل أراد أن
َّ
يؤجلها بسبب االنشغال مبصلحة الوطن .يقول
سعد يف هذا الصدد" :أخشى إذا أثرنا حكاية
منح املرأة حق االنتخاب ،سيحدث انقسام يف

األمة ،فال تزال نسبة كبرية من السكان ال
توافق على مشاركة النساء يف احلياة السياسة،
وال أريد انقسا ًما يف األمة أثناء املعركة مع
اإلجنليز .وقال هلا" :أعدك عندما خيرج
أن أعطي املرأة
آخر جندي إجنليزي من مصر ْ
()21
املصرية حق االنتخاب".
وهكذا بدأت احلركة النسوية املصرية يف
التبلور مع اندالع ثورة  1919بسبب الدور
العظيم الذي لعبته املرأة يف أحداث هذه الثورة
قررت املرأة ،مبشاركتها الرجل
العظيمة .لقد ّ
يف الدفاع عن استقالل الوطن والوقوف جن ًبا
إىل جنب معه يف مواجهة االحتالل ،التخلي
عن ثوب الوعود الذكوري املُرقع .فقد اشتّد
كاجلذع السقيم ،واكتشفت
عودها بعدما كانت
ْ
غي ًبا ،،وبعد
ذاهتا وتشكّل وع ّيها بعد أن كان ُم َّ
مائة عام من ثورة  1919أصبحت املرأة وزيرة،
حر ًما عليها
قاضية ،قبطانًا ،وغريها مما كان ُم َّ
ساب ًقا ،فانسلخت من املاضي ،وعانقت احلاضر
واستبشرت باملستقبل.
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مثة صالت وروابط جتمع املؤسسات
اخلاضعة للدولة بالسلطة
السياسية ،واليت تعمل من خالل
فضائها ،حيث تتشكل تلك العالقة،
وتتخذ مساراهتا الواضحة ،حبسب
موازين القوى الىت تستطيع أن
حتوزها تلك املؤسسة .وجترى
تلك العالقة حسب أطر األنساق
االقتصادية والسياسية يف ذلك
احليز الزماين.
ذلك احلديث ينطبق على الكنيسة
األرثوذكسية املصرية ،وعالقتها بالسلطة
السياسية ،خالل النصف الثاين من القرن
التاسع عشر ،وأوائل القرن العشرين ،واليت
كانت حمكومة بعدد من املتغريات االقتصادية
والسياسية ،خاصة أن مصر يف تلك الفترة
املعنية هبا الورقة البحثية ،كانت حتت
رمسيا بعد فشل الثورة
االحتالل الربيطاين
ًّ
العرابية  ،1882وأضحى مندوهبا السامي
ينازع السلطة اخلديوية احلكم يف مصر ،وله
سلطة التأثري على القرار فيما خيص مؤسسات
الدولة عمو ًما ،والدينية بشكل خاص.
القرن التاسع عشر محل مجلة من

املتغريات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية أعادت صياغة مالمح
التركيب الطبقي للمجتمع املصري؛
ففي عام  1837دخل يف عداد من
مالك االراضي املتوسطني وصغار
املوظفني من املسلمني واالقباط
الذين أعطي كل منهم مساحة
مخسني فدا ًنا.
وبعد أن تويل سعيد باشا احلكم
صدرت التشريعات اليت أقرت حقوق امللكية
مفتوحا
الفردية لألراضي ،وأضحى الطريق
ً
متعاظما،
منوا
أمام منو طبقة مالك األراضي ًّ
ً
جزءا ال يتجزأ من
وكان كبار املالك األقباط ً
هذه الطبقة.
مع أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن
العشرين ،كانت هناك سبعه وعشرين عائلة
قبطية ،تتراوح ملكية كل منها ما بني ألفني
وثالثني ألف فدان ،من بينها عائالت غايل
ومسيكة وعبد النور وويصا وأندراوس
جزءا من بورجوازية مالية
وغريهم ،وأضحوا ً
وجتارية تشكلت خالل تلك الفترة.
ويف العقدين األول والثاين من القرن العشرين
وعرب تطورات يف املجال السياسي اليت جرت

العدد رقم ( -)5مايو 2019

يف عهد كل من حممد علي وسعيد وإمساعيل،
توىل اثنان من األقباط رئاسة الوزارة ومها
بطرس غايل باشا ويوسف وهبة باشا.
املجتمع السياسي احلديث يف مصر تطور
على مدى ثالثة أجيال ،وتوسع وأدمج فئات
اجتماعية جديدة طوال القرن التاسع عشر.
وقد تشكل اجليل األول من املجتمع السياسي
يف مصر احلديثة يف عهد حممد علي بشكل
آمن حتت رعاية احلاكم وبالتايل اتسم
بدرجة عالية من الوالء له.
بينما اجليل الثاين تشكل مع تطور الطبقة
مزيدا من
املالكة لألراضي اليت اكتسبت
ً
االستقاللية عن احلاكم ،أما اجليل الثالث فقد
نشأ مع ظهور بريوقراطية الدولة احلديثة
اليت مشلت القطاعات املهنية واإلدارية.
وعرف من املجتمع السياسي باسم جمتمع
ُ
األفندية ،وهو يرتبط بشكل جزئي بالطبقات
املتوسطة ،ومتيز أبناؤه بأهنم منفتحون على
التغيري الفكري والثقايف ومسئولون بشكل كبري
عن املناداة بثورة .1919
مشل اجليل السياسي املصري الثالث الرجال
الذين ولدوا يف العام  1860مثل سعد زغلول،
وعديل يكن ،وحسني رشدي ،والذين تعلموا يف

املدارس ذات الطابع الغريب اجلديد وتقلدوا
وظائف مهنية أو داخل جهاز الدولة.
هذا اجليل شهد على خلع اخلديو إمساعيل
عام  1879وفرض اخلديوي توفيق ،وتطلع
إىل إنشاء مصر جديدة حتكم باملبادئ
الليربالية ،وجرى ذلك كله حتت ضغط عوامل
أساسية؛ متثلت يف قيام مشروع حممد علي
ببناء دولة حديثة ،مث ما استقر عليه األمر
بعد معاهدة .1840
وكذلك ،منو حركة وطنية مناهضة للسيطرة
األجنبية ،تبحث عن إطار جيمعها ،غلفها حي ًنا
الطابع الديين اإلسالمي حتت تأثري اخلالفة
العثمانية ،وقيادة مصطفى كامل ،حىت
وطنيا
استطاع جيل ثورة  1919أن يبلور إطا ًرا
ًّ
جام ًعا لتلك احلركة.
نشاط اإلرساليات احتشد مع تدخالت سياسية
للدول الغربية الكربى ،حتت أعالم دينية،
فقد رفعت فرنسا شعار محاية الكاثوليكية،
ورفعت روسيا القيصرية شعار اجلامعة
األرثوذكسية ،وكان من مطالبها أن تتوىل
محاية األرثوذكس ،ووقع ذلك الطلب يف
حربية البابا كريلس الرابع ،وجاءت الواليات
املتحدة األمريكية ،لتقوم بنشر املذهب

195

العدد رقم ( -)5مايو 2019

196

اإلجنيلي.
الكنيسة القبطية األرثوذكسية كنيسة
حمافظة ،إن مل تكن من أكثر الكنائس متس ًكا
بالتقاليد الكنسية ،ولعل ذلك مرجعه يعود
إىل عدد من العوامل التارخيية واملذهبية،
فضل عن نظام الكنيسة كمؤسسة ،اليت تعكس
ً
طابعها املحافظ يف تدرج سلطتها الكهنوتية،
الذي يأيت يف قمته سلطته البطريرك.
سلطة البطريرك يف الكنيسة األرثوذكسية
القبطية سلطة ذات طبيعة كلية على
الكنيسة ،وعلى هيئة اإلكلريوس ،وعلى
الرعية يف كل ما يتعلق بالشؤون الروحية
وعلى مجيع املؤسسات امللحقة بالكنيسة.
تستند سلطة البطريرك على ركيزتني
أساسيتني؛ روحية وتستند إىل أن جلوس
البطريرك على كرسي مارمرقس الرسول جاء
مبشيئة إهلية ،وركيزة أخرى زمنية تتضمن
سياسيا كونه حيوز سلطة على املواطن
بعدا
ً
ًّ
القبطي.
تعترب الكنيسة القبطية واحدة من أقدم
الكنائس الرسولية يف العامل املسيحي ،أسسها
القديس مارمرقس الرسول ،يف النصف الثاين
من القرن األول .وقد أنتج جممع خلقدونية
سنة  451انقسام الكنيسة على خلفية أن
اإلميان األرثوذكسي الذي اعتنقته الكنيسة
األرثوذكسية ،يقوم على أساس الطبيعة
الواحدة للسيد املسيح ،على عكس كنيسة روما
وبعض الكنائس األوربية األخرى اليت آمنت
بأن للسيد املسيح طبيعتني منفصلتني :الطبيعة
الناسوتية "البشرية" والطبيعة اإلهلية .ومن
هنا حدث االنقسام يف الكنيسة العامة ،منذ
القرن اخلامس امليالدي.
ظهرت حركات التبشري ظهورها الواضح يف
مصر أواسط القرن التاسع عشر ،وخباصة
على عهد الوايل حممد سعيد باشا .دخلت يف
ركاب رأس املال الغريب الذي تدفق بعد أن
أهنت معاهدة عام  1840احتكار الدولة الذي
كان حممد علي أنشأه .وصلت اإلرساليات
األمريكية إىل مصر من دمشق يف العام

 ،1854ونشطت مع اإلرساليات اإلجنليزية،
مستفيدين مجي ًعا من محاية اإلمتيازات
األجنبية ،ومن مؤازرة قناصل الدول هلم.
وقد أنشأ األمريكيون أول جممع مشيخي هلم
يف أبريل العام  1860برئاسة جيمس بارنيت،
وسكرتارية توماس ماكيج ،وانضم إليهم القس
األسكتلندي يوحنا هوج يف مايو من العام
نفسه.
جاء املبشر يوحنا هوج ليتخذ من أسيوط
عام  1865قاعدة انطالق ،نقطة البداية فيها
اختراق جمتمع القبط ببناء املدرسة ألهنا
املدخل الوحيد إىل املدينة ،وانتشرت مدارس
اإلرساليات األمريكية يف املدن والقرى ،وجاء
املبشرون بالترمجة العربية األوىل للكتاب
املقدس.
جاء ذلك كله ومصر تسقط يف فخ التوسع
األورويب حبكم ثروهتا الزراعية وموقعها
اإلستراتيجي والديون اليت اقترضها اخلديو
إمساعيل منذ توليه احلكم يف يناير .1863
ويشري أندرو واطسن إىل أن األهداف
السياسية لربيطانيا ،املسيحية ،كانت أكثر
أمهية هلا من املسيحية ذاهتا ،وارتأت
اإلرساليات اإلجنليزية التركيز على النجاح يف
استخدام الكنيسة القبطية ،ويكفي ذلك ليكون
اهلدف الوحيد.
كانت حربية البابا كريلس الرابع فاحتة
املجاهبة ضد اإلرساليات التبشريية وحماوالت
اختراق الكنيسة القبطية ،يف ظل تسارع
حتول أعداد متزايدة من األقباط إىل املذهب
اإلجنيلي الذي وصل  29أل ًفا يف عام 1904
حبسب عدد من املصادر.
تويف البابا دميتريوس الثاين عام  1870وظل
شاغرا حىت رسم الراهب
الكرسي البابوي
ً
يوحنا الناسخ بطريركًا يف أول نوفمرب 1875
ومحل اسم كريلس اخلامس.
إن الكنيسة االرثوذكسية يف زمن البابا كريلس
اخلامس الذي امتدت حربيته إىل أكثر من
مخسني سنة كان هلا النصيب األوفر من
ترمجة تلك التحديات إىل عدد من األمور
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واألحداث الىت عكست
يف معادلة القوى السياسية
مباشرة األزمات اليت عصفت
والدينية املصرية وهي تسعى
بالكنيسة ،وسعي البابا لتعزيز
حنو خوض معركة االستقالل.
استقالهلا يف ظل املتغريات
رأى البابا كريلس اخلامس
السياسية اليت واجهتها مصر
اعتداء
أن املجلس امللي ميثل
ً
حتت االحتالل الربيطاين.
صرحيا على سلطاته ،فحل
ً
جاءت حلظة ميالد املجلس
املجلس عام  ،1875وسعى
املُلِّي أثناء حماولة األقباط
بطرس غايل لدى الدولة يف
املحافظة على تقاليدهم
هذا الشأن حىت صدر األمر
الكنسية يف اختيار البطريرك
العايل يف مارس .1883
البابا كريلس الرابع
مبلء إرادهتم ووفق التقاليد
أعلن البابا كريلس اخلامس
والطقوس الكنسية يف اختيار
رفضه لالئحة ،وعندما أراد
البطريرك.
املجلس جتديد انتخاب
كان األنبا مرقص مطران
أعضائه يف  1891طلب
البحرية واملنوفية قائمقام
البطريرك من حمافظ
البطريرك والرجل الذي يراه
القاهرة منع االجتماع ،فقاوم
اخلديو األصلح لتويل املنصب،
املجلس وعقد االجتماع،
إال أن وقوف املجمع املقدس
فكتب البابا كريلس اخلامس
ضد ذلك باعتباره من املطارنة
للحكومة يف يوليو " 1891إن
حال دون حتقيق ذلك.
املجلس خمالف للحكومة"،
البابا دميتريوس الثاين
أول
ويف يناير  1874تشكل
اجتماعا
غايل
بطرس
فعقد
ً
جملس ملي وانتخب بطرس
وطالب بتدخل احلكومة
غايل وكيال له ،حيث نصت
لرفع يد البطريرك عن
الئحته على أن تكون رئاسة
املجلس امللي ،ونتيجة
املجلس للبابا ،وبدأ املجلس يف
لألوضاع السياسية اليت كانت
أداء مهامه يف فرباير من ذات
فيها مصر حتت االحتالل
العام بعد أن اعتمد اخلديو
الربيطاين توصل الطرفان
تشكيله وأصدر قراره بذلك.
حلل وسط نص على "أن تبقى
وقد خلق إنشاء املجلس
أوقاف األديرة حتت إشراف
املُلِّي إىل جانب الكنيسة
البطريرك ،وأن حتتفظ
السري فرانسس رجينالد ونكت
القبطية أجواء مواتية
األديرة بفائض إيراد أطياهنا،
للصراع بني رجال الدين
وأال يكون للمجلس عالقة
اإلكلريوس والعلمانيني،
بديوان البطريركية ،وأن تكون
وفتح الباب النقسام األقباط بدروهم إىل
رئاسته يف حالة غياب البطريرك ملن ينيبه
فريقني :أحدمها يقف إىل جانب رجال الدين،
من رجال الدين ،وأن يكون للبطريرك حق
واآلخر إىل جانب املجلس امللي ورجاله ،ومن
تعيني ثلث املجلس بغري انتخاب".
أصيل يف املنازعات
مث أضحت الدولة طرفًا
ورغم أن اتفاق  1891يسلب من املجلس امللي
ً
اليت ستطرأ بني الكنيسة واملجلس امللي .كل
اختصاصات كثرية ،فإن البطريرك رفض
ذلك ألقى بظالله على دور وموقع الكنيسة
تنفيذه ،فطلب املجلس من احلكومة نفي
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البطريرك ،فنفي إىل دير الرباموس بوادي
النطرون ،ونفي مساعده ووكيله األنبا يوأنس
إىل دير االنبا بوال بالصحراء الشرقية ودام
نفيهما قرابة العام.
ربا يقول إن
نشرت الصحف يف ذلك الوقت خ ً
قيصر روسيا سوف يتدخل ليطلب من اخلديو
إعادة البطريرك ،وكان التنافس بني الدول
حاضرا ،وأقنع رجال الدين الروس
وإجنلترا
ً
وزير اخلارجية الروسي بأن يطالب القيصر
بالتدخل .ويف نفس الوقت كانت فرنسا تنتهز
أي فرصة ملنافسة إجنلترا يف مصر ،وعلى ذلك
شجعت فرنسا روسيا وأرسل بالفعل القيصر
الروسي رسالة إىل اخلديو يف هذا الصدد.
عاد البطريرك يف فرباير  1893والتفت
اجلماهري حوله ،وقبل العمل بالئحة 1883
بعد وساطة الروس األرثوذكس الذين أكدوا
للبطريرك أن عليه أن ميرر تلك األزمة
حىت يتجنب الشقاق الذي هو هدف املحتل
الربيطاين.
أشار حممد فريد يف مذكراته إىل ذلك ،حني
روى حلظة اإلفراج عن البابا كريلس اخلامس
قائل :يف
يف الواحد والثالثني من يناير ً 1893
هذا اليوم صدر العفو عن بطريرك األقباط
ومطران اإلسكندرية ،وبذلك مل تنجح إجنلترا
يف مساعيها وهي جعل الكنيسة القبطية
بروتستانتية املذهب ،ويكون مجيع األقباط
حتت محاية إجنلترا".
والواقع أن القضية الرئيسية مل تكن قضية
البابا واملجلس امللي ،بقدر ما كانت قضية
استقالل الكنيسة املصرية واحلرص على
طابعها الوطين كجزء من الدفاع املصري ضد
حماوالت التذويب يف كيانات قومية أخرى.
كان إنشاء املجلس امللي جبانب الكنيسة
أمرا يؤدي إىل عدد من املتغريات
القبطية ً
اهلامة اليت تتشكل يف الفضاء السياسي
وداخل املؤسسة الكنسية:
إجياد بيئة مناسبة للصراع بني جمتمع
األقباط :إكلريوس وعلمانيون.
أن تظل الكنيسة على حاهلا ،فال ينبعث

اجلديد من داخلها ،ويقوم الصراع بينها وبني
املؤسسة اجلديدة ..املجلس امللي.
أن ينقسم جمتمع األقباط إىل فريقني:
أحدمها إىل جانب اإلكلريوس واآلخر إىل
جانب املجلس امللي.
أصيل يف
أن تضحى الدولة بدورها طرفًا
ً
املنازعات ،وخاصة أهنا الراعية إلنشاء
نزول على رغبة األنبا مرقص
املجلس املليً ،
مطران البحرية واملنوفية ،والرجل الذي رغبت
يف تنصيبه بطريركًا.
أساسيا يف
ًا
ف
وطر
ا
ك
شري
أن يصبح املجلس امللي
ً
ًّ
معادلة القوى السياسية يف املجتمع املصري،
وبذلك يتحلحل وضع الكنيسة ورعايتها
ملجتمع األقباط.
جيدا عرب صراع
ونستطيع أن نلحظ ذلك ً
البطريرك واملجلس امللي ونفيه وعودته مرة
أخرى.
يف أواخر العام  1913كان مثة بشائر لصياغة
املؤسسة الوطنية املصرية ،فقد كانت هناك
عناصر وطنية راسخة مثل مصطفى كامل
فضل عن عناصر أخرى حترث
وحممد فريدً ،
األرض كسعد زغلول وعبد العزيز فهمي
وآخرين ،مث ما لبثت أن جاءت احلرب العاملية
األوىل لتفرض إجنلترا سيطرهتا الكاملة على
مصر بإعالن احلماية الربيطانية ،وعزلت
اخلديو عباس حلمي الثاين وعينت السلطان
حسني كامل سلطا ًنا على البالد.
يف السابع عشر من نوفمرب  1918بعث السري
وجنت املندوب السامي يف مصر بالربقية
التالية لوزارة اخلارجية الربيطانية" :زارين
ثالثة من املصريني هم سعد باشا زغلول
وعبد العزيز بك فهمي وعلي باشا شعراوي،
حضروا لعرض برنامج للحكم الذايت الكامل
ملصر تاركني لربيطانيا العظمى حق اإلشراف
يف مسألة الدين العام والتسهيالت لبواخرنا
للمالحة يف قناة السويس ،وأبدوا رغبتهم يف
السفر إىل لندن لتقدمي مطالبهم".
رفع الزعماء الثالثة مطالب األمة يف
االستقالل وإهناء األحكام العرفية ،وإلغاء

جيمس بارنيت

حممد سعيد باشا

حيث وضع اتفاقية احلكم الثنائي العام
.1899
وأشار السري وجنت إىل حسني رشدي أثناء
زيارة رشدي له بعبارات واضحة وحمددة
أن الوضع القانوين احلايل هو احلماية
الربيطانية على مصر وأن السالم مل يثبت
بعد وال زال القانون العسكري ساري املفعول.
وعليه فإن أي اجتماع عام يعقد لغرض تغيري
الوضع القانوين احلاضر يتعرض للمنع ،ورمبا
يلقى القبض على الذين دعوا إليه .ويعتقد
وجنت أن هذا التحذير كان له أثره ألن رشدي
أكد له أنه سيتصل بسعد باشا زغلول للحد من
نشاطاته.
عملت الكنيسة األرثوذكسية والبطريرك
كريلس اخلامس على مواجهة خطر البعثات
التبشريية ،حبث اآلباء الكهنة على مداومة
توضيح التعاليم الكنسية األرثوذكسية وحث
مجيع املسؤولني عن املدارس القبطية بتعليم
الكتاب املقدس ،واستصحاب التالميذ إىل
الكنيسة يوم األحد وخمتلف املناسبات.
اختذ االنبا كريلس تلك اخلطوات باالتفاق مع
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الرقابة على الصحف
وذلك إبان مقابلتهم
للمعتمد الربيطاين الذي
بادرهم قائال :إن الصلح
اقترب موعده والعامل
يفيق بعد غمرات احلرب
طويل وإن
اليت شغلته زم ًنا
ً
مصر سيناهلا خري كثري..
فكان جواب سعد زغلول
أنه بانتهاء احلرب يظن أنه
"ال حمل لدوام األحكام
العرفية وال ملراقبة
اجلرائد واملطبوعات،
والناس ينتظرون بفارغ
الصرب زوال هذه املراقبة
كي خيففوا عن صدرهم
الضيق الذي توالهم أكثر
من أربع سنوات" ،فوعد
املعتمد الربيطاين بالرجوع
إىل حكومته يف ذلك بعد االتفاق مع القائد
العام وقال" :جيب على املصريني أن يطمئنوا
ويصربوا ويعلموا أنه مىت ما فرغت إجنلترا
من مؤمتر الصلح فإهنا ستلتفت ملصر وما
يلزمها".
وصلت برقية السري وينجت إىل لندن يف
الثامن عشر من نوفمرب  1918ويف احلال
طبعت منها نسخ عديدة ووزعت للملك
وألعضاء لوزارة الربيطانية ،وكانت احلكومة
الربيطانية آنذاك قد بدأت يف التحضري ملؤمتر
الصلح املزمع عقده بباريس ملعاجلة مسائل يف
الدرجة القصوى من األمهية بالنسبة للوضع
العاملي املقبل يف خريطة العامل.
وبعد أن أخطر وجنت حكومته باحلركة
املصرية بدأ هو ومعاونوه كتابة املذكرات
واملقابالت العديدة للسلطان والوزراء وبعض
الباشوات واألعيان .وكانت أول مذكرة عقب
إرسال الربقية هذه أتت من السري وليام
برونيات وكان يقوم آنذاك بوظيفة املستشار
املايل ،وهو ذو خربة وخدمة طويلة يف مصر

199

العدد رقم ( -)5مايو 2019

200

املجمع املقدس.
 يف آواخر عام  1918وبينما احلرب العامليةاألوىل توشك على االنتهاء ،لتخرج اجنلترا
وحلفاؤها براية النصر ،وتبعث األمل عند
املصريني يف االستقالل وإهناء االحتالل
الربيطاين ورفع األحكام العرفية وإلغاء
الرقابة على الصحف ،انطلقت أحداث ثورة
جديدا حنو
 19لتشق يف تاريخ البالد جمرى
ً
حلم االستقالل.
ويف خضم ذلك كان مثة خط متماسك
التقطه حبيب جرجس كتلميذ يف املدرسة
اإلكلرييكية وكمدرس للدين فيما بعد ،جتسد
يف مشروع مدارس األحد الذي أعده وخطط
له على خلفية ما تعوزه الكنيسة من االهتمام
روحيا ،وربطهم باالنتظام
بتعليم االطفال
ًّ
للحضور داخل الكنيسة ،واالنتظام يف ذلك؛

تعليما ألطفال املدارس احلكومية يوم
فقدمت
ً
اجلمعة ،واملدارس األخرى يوم االحد ،والتزم
االرشيدياكون -رئيس الشمامسة -حبيب
جرجس بوضع كتب خاصة مبناهج التدريس.
وخالل أربعة أعوام فقط مت االنتهاء
من تكوين اللجنة العامة ملدارس األحد،
وكان مقرها املدرسة اإلكلرييكية مبهمشة
(بالقاهرة) ،ومت إعداد الئحة لعملها حددت
فيها أغراض مدرسة األحد وهي :املواظبة
على حضور الكنائس لسماع القداس يوم
األحد ،وتعليمهم حقائق اإلجنيل ،والفضائل
واألخالق السامية ،وبث روح القومية
وتعويدهم على خدمة وطنهم ،وذلك من
خالل إلقاء دروس بواسطة معلمني من طلبة
املدارس اإلكلرييكية ،وتنظيم رحالت رياضية،
وتدريبهم على االشتراك يف العطاء.
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إن ثورة  1919مل تقم يف مصر
فحسب ،بل قامت يف اجلانب األقصى
من املشرق اآلسيوي ..هناك يف بالد
توصف بكوهنا بالد الصباح اهلادئ
املعروفة اآلن بكوريا اجلنوبية..
كما أرض مصر اليت ومشها التاريخ
والبشر هببة النيل ..الصبح اهلادئ،
وهبة النيل ..أوصاف تترجم معىن
اهلدوء واالستقرار القائم على
مقومات النهر والزراعة ..مقومات أسياسية
جعلت اإلمرباطوريات املحتلة تضع عينيها على
هذه البالد فحولت هدأة صبحها ونيلها إىل دم
واستغفال واستعمار ..فكانت ثورة  1919بطعم
غضبة وفيضان هنر اهلان الكوري وهنر النيل
املصري.
حتديدا يف نفوس املجتمع
استقرت هذه الثورة
ً
الكوري واملصري بشكل خاص ومتفرد حيث
شكلت وعي شعبيهما لتقرير مصريه .وأنضجت
عقول ووجدان كُتَّاهبا من جيل أدبائها الروائيني
صاحيب البصمة األدبية والعظيمة يف األدب
الكوري واملصري ،فكانت مثرة ذلك رواية
"األجيال الثالثة" للكاتب الكوري "يوم سانغ
سوب" ،و"الثالثية" لـ"جنيب حمفوظ" .روايتان
محلتا إرهاصات ثورة  19وغلياهنا االجتماعي
والسياسي وتطور حراكها ومكتسابتها وإخفاقها.

وعلى صعيد آخر ،فإن الثورة عامل
فريد وثري بكافة املغريات اليت
ال متنح نفسها لألديب "املتأنِّق" أو
"ا َ
أل ْه َوج" ،فهي حباجة إىل غواص
أريب متعمق حميط باللحظة الثورية
ودينيا .تكتب على
وسياسيا
اجتماعيا
ًّ
ًّ
ًّ
نار هادئة تفسر وتفند وترافق واقع
أحداث الثورة مرافقة شرعية وغري
شرعية .كتابة حمنكة حكيمة ليست
مؤرشفة ألحداث الثورة وال ميكن أن يطلق عليها
كتابة تأرخيية أو تارخيية تسجيلية إمنا تكون
حيث كانت الثورة يف تفاصيل أيامها وحراكها
وأزمته ال تكتفي بسطور الوصف أو التطييب بل
كتابة شرسة واعية باحلدث الثوري وعنفوانه
ومخوله .أن تتعامل الكتابة مع الثورة معاملة
زوجة األب احلكيمة!
ومن املعلوم أن الثورة توحد اإلنسانية ضد ظلم
ما ،كما األدب يوحد لسان البشرية ليحكي عن
هذا الظلم ،ومن مث تكون الثورة واألدب ضمريي
املجتمع املستيقظ اللذين من خالهلما نعرف أين
اجتاه بوصلة الواقع البشري.
ومن وقائع البشر والثورة يأيت عام  1919ليوحد
الشرق األوسط يف منطقته العربية مبصر وبني
الشرق األقصى اآلسيوي يف كوريا يف ثورتيهما
ضد املحتل اإلجنليزي والياباين .فرمبا هي
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صدفة مجعت بني الشعبني يف هذا التوقيت
وحتديدا يف شهر مارس انطلقت ثورة
املتأزم،
ً
شعبية عارمة ضد املحتل اإلجنليزي يف مصر
وكذلك ضد املحتل الياباين يف كوريا.
وحتت ظالل عام  ،1919أينعت املتشاهبات الثورية
اليت انطلقت من كوريا يف األول من مارس ،وأمثرت
على أرض مصر يف التاسع من مارس ،فقد خرج
الشعبان حيمالن نفس اهلتاف "االستقالل التام
أو املوت الزؤام" ،ويف هذا السياق أنتجت املخيلة
هبا
األدبية الكورية واملصرية جنينا
روائيا متشا ً
ًّ
يف بعض املالمح وخمتل ًفا يف البعض اآلخر.
وانطال ًقا مما سبق ،فكان العشر األوائل من شهر
مارس لعام  1919بني املجتمعني أيا ًما فاصلة يف
حركة االستقالل الكورية واملصرية .وعلى الرغم
من إخفاقهما السياسي إال أن جناحهما الشعيب
وإطالق تعبري ثورة على كلتيهما يعكس مدى
جودة الصنعة الكتابية يف تصوير هذا احلدث
الثوري يف النصوص الروائية اليت أهلمها الفعل
الثوري وتصدت ملعايشتها وضخ دماء احلرية
بعيدا عن سلطة التأريخ الواقع حتت قبضة
فيه ً
املحتل آنذاك .وحتت قبضة التقاليد االجتماعية

وممنوعاهتا يف حترير عقلية الشعبني.
ويف ضوء ذلك ،تقاربت وتباعدت قدرة الروايتني
(األجيال الثالثة /الثالثية) على صيد اللحظة
الثورية يف جتسيد شخصياهتا الروائية يف
حراكها الثوري ورصد سعي هذه الشخصيات يف
حتررها من قبضة املجتمع التقليدية .فجاءت
الفروق واضحة يف مرآة الشخصية الثورية
النضالية اليت أسست هلا ثورة  ،19حيث اختلفت
الرؤية ملفهوم األمل والتغيري بني املجتمع املصري
والكوري.
على صعيد املجتمع املصري-كما رصدته
"الثالثية" عند جنيب حمفوظ -فقد جاءت
شخصيته الثورية النضالية قادرة على بث
األمل ،إذ تراه السبيل للخروج من أزمتها دون
تزنيل سقف األمل هذا إىل أرض الواقع ملمارسة
العمل الثوري ،وف ًقا ألهوائها املثالية الىت تبتعد
عن املعايشة الفعلية ملقتضايات الواقع وظروفه
الراهنة؛ فاختلفت شخصيات املجتمع املصري
إبان ثورة  19إىل الليربايل ،املحافظ الرجعي،
الثوري املثايل مع دخول فيما بعد الفصيل
اإلخواين والشيوعي لركوب مكتسبات ثورة 19

يوم سانغ سوب

النضايل املتمرد على أسرته مثل شخصية
"بيونغ هوا" يف "األجيال الثالثة" ،فتكمن
فلسفته النضالية على مبدأ املنفعة الربمجاتية
أول مث تأيت مصاحل الوطن
الباحث عن مصلحته ً
مث مصاحل اآلخرين .أما شخصية "فهمي" يف
"الثالثية" مل خيرج عن نطاق األسرة وال على
تقاليدها ،بل ظل تاب ًعا هلا آلخر حلظة ،لكن
مترده األكرب على واقع املجتمع حتت االحتالل،
فكانت ثائرته يف سبيل حب أكرب وواجب يفرضه
عليه الوطن .فهو نضايل ثوري قدم مصلحة
الوطن على ذاته وعلى أسرته.
الشخصية املناضلة بني الروايتني خمتلفة ما
بني االتباع للمبدأ املثايل كما شخصية "فهمي"،
وبني التمرد علي منهج املبدأ املثايل حيث تغلب
املنفعة الشخصية على هذا املنهاج يف النضال
القومي لصاحل البلد مثل شخصية "بيونغ هوا"،
فـ"فهمي" قدم حياته يف سبيل الصاحل القومي
لبلده ،و"بيونغ هوا" قدم أفكا ًرا نظرية ومارسها
على أرض الواقع وف ًقا ملفهومه الثوري ،حيث تأكد
أن العمل الثوري املثايل لن يقدم له إال املزيد من
البطالة والقهر والتهميش والتضييق والتخنيق مث
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اليت أحدثتها يف املجتمع
املصري .مل يكن مثة اتفاق
بينهم ،فثمة ثوري يستشهد
بال فائدة تعود على الوطن،
ومثة مناضل ألجل قضية
خاصة ال تتصل بالقضية
الوطنية فحسب ،بل بقضية
تتصل بالشمولية يف ثوهبا
اإلسالمي التقليدي ،ومثة
نظرا ألطروحات فكرية
ُم ً
حول مفهوم إدارة املجتمع
مبا ال يتفق مع طبيعة
الشخصية املصرية يف أغلب
األفكار املطروحة الىت
تتسم بالغرابة عن طبائع
الشخصيات املصرية.
إذن العمل املصري قائم على
الفكرة الفردية الىت طاملا
تتشتت عند أول احتكاك
فعلي بني اجلماعات القائمة على العمل الثوري،
فيكون اخلالف والشقاق الذى جير أي تقدم إىل
الوراء دون نفع جوهري ال على مستوى الفرد أو
اجلماعة ومن مث اخلاسر غال ًبا يكون الوطن وهذا
ما عرته بوضوح بعد أن نضجت مثار ثورة .19
أما على الصعيد الكوري ،كما تناولته "األجيال
الثالثة" لسانغ سوب ،فهي تزرع األمل؛ ليتحقق
التغيري مع حتقيق بعض املكاسب النفعية خلدمة
الفرد املنتج ،ومن مث خدمة الوطن ككل .فمرآة
املجتمع الكوري قائمة على مرتكزين الفرد
واملجموع ،حيث الفكرة الفردية والعمل اجلمعي
يف االلتفاف على احلراك الثوري حول العمل
بإخالص على إجناح الفكرة الثورية ،مهما
اختلفت اآلراء حوهلا ،مثل العمل الثوري الذي
أنشأ حركة األول من مارس  .1919حيث اجتمع
كل الكوريني يف خدمة هذه اخلطة (حركة
االستقالل) يف إزعاج وفضح املخطط العام
للمحتل.
وعلى سبيل املثال تأيت الشخصية اليت أفرزهتا
ثورة  19على الصعيد الكوري واملصري شخصية
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املوت برصاصة من بندقية املحتل.
لوحظ أن الشخصيات يف الروايتني واعية حبركة
املجتمع من حوهلا ،خاصة احلركة السياسية
ونتائجها على الواقع اليومي املعاش ،حيث احتل
عام  1919احلدث السياسي األبرز يف الروايتني
مساحات شاسعة يف النص الروائي؛ إذ مل ختل
ذاكرة أية شخصية إال وقد تأثرت هبذا العام.
فقد أدرك اجلميع أمهية اللحظة التارخيية الىت
يعيشوهنا بني واقع حمتل وبني السعي لرفض هذا
الواقع لتغيريه .متمسكني بالبعد احلضاري لتاريخ
الشعبني العريق.
وعلى الرغم من تأثري احلدث التارخيي لعام
 1919على كل من كوريا ومصر ،إال أن ما ترتب
عليه يف املجتمعني جاء بوجوه متعددة ،فعلى

املستوى الكوري عكست مرآة هذا
العام أيديولوجية الشعب الكوري
اليت ارتكزت على العمل اجلمعي،
العمل بإخالص على إجناح
الفكرة الثورية مهما اختلفت
اآلراء حوهلا ،مثل العمل الثوري
الذى أنشأ حركة األول من مارس
 .1919حيث اجتمع كل الكوريني
يف خدمة خطة حركة االستقالل
يف إزعاج وفضح املخطط العام
للمحتل بالرغم من تعدد األفكار
واالختالفات.
أما على املستوي املصري فنجد أن
موحدا املجموع
عام  1919بدأ
ً
املصري حوله ،لكنه انتهى بأطياف
متعددة بني الثوري االشتراكي
الشيوعي ،واإلخواين ،واألصوليني،
والثوري املثايل .حيث مل يكن
مثة اتفاق بينهم ،فثوري يستشهد
بال فائدة تعود على الوطن،
ومناضل ألجل قضية خاصة ال
تتصل بالقضية الوطنية فحسب
بل بقضية تتصل بالشمولية
يف ثوهبا اإلسالمي التقليدي،
ومنظر أطروحات فكرية ال تتفق
مع طبيعة الشخصية املصرية.
إذن العمل املصري قائم على الفكرة الفردية
الىت طاملا تتشتت عند أول احتكاك فعلي بني
اجلماعات القائمة على العمل الثوري ،فيأيت
اخلالف دون نفع جوهري ال على مستوى الفرد أو
اجلماعة ومن مث اخلاسر غالبا يكون الوطن.
إن التحرر هو الفكرة األيديولوجية القائم
عليها النص الروائي املتشبع بروح ثورة  19كما
يف الثالثية واألجيال الثالثة ،والتحرر ليس
فقط من املحتل األجنيب بل التحرر من حمتل
(اجلهل /اجلشع) ،ذلك املحتل اخلفي الذي يعيش
داخل املجتمع ،ويستغل ثرواته مستحوذًا عليها
دون مراعاة التقسيم العادل لثروات املجتمع
بني طبقاته املختلفة ،فهذا هو املحتل والعدو

الواجب مقاومته .إذن تتعدد فكرة التحرر من
االستعمار اخلارجي بآلته العسكرية إىل التحرر
من االستعمار الداخلي بآلته التقليدية من ختلف
وجهل .وبالتايل يتم الترويج ألحقية النضال
العام والذايت لتحرير الوطن كما جاء يف األجيال
الثالثة ،ومن مث سوف يتحرر املواطن .وكذلك
حترير املواطن يف الثالثية ،ومن مث سوف يتحرر
الوطن.
جويا نظي ًفا غطى
صنعت ثورة  1919غالفًا ًّ
السماء الكورية واملصرية ،وقد استثمره اجلانب
الكوري يف االتباع املتواصل الستثمار فكرة التحرر
الكلي حيث وصل ملا وصل إليه من تقدم كما
تنبأت رواية األجيال الثالثة .وقد خابت فكرة
نظرا لكثرة اآلراء
التحرر على اجلانب املصري ً
فضل عن حتقري أفكار وآراء اآلخرين
وتناحرهاً ،
وهدمها كما رصدهتا الثالثية.
وحتت مظلة ثورة  1919اتفق الكاتبان الكوري
"سانغ سوب" واملصري "جنيب حمفوظ" يف

رؤيتهما الواحدة حول أمهية النضال كل حسب
خلفيته ورؤيته ألشكال النضال ،مع اشتراكهما
يف الرؤية االستبصارية الىت أكد عليها النص
الروائي املشترك بينهما ،على أن ال نضال دون
سالح العلم واملال .تلك الثنائية الىت حالفها
احلظ يف املجتمع الكوري؛ ف ُب ِن َي ْت كوريا احلديثة
على دعائم هذه الثنائية ،بينما مل حيالفها
احلظ يف البيئة املصرية؛ فتراجعت مصر ألسباب
عدة منها االقتصادية والسياسية وأخطرها
االجتماعية ،خاصة يف التفاوت الطبقي للمجتمع
املصري ،وعدم جتانسه يف الوفاق حول قاعدة
مشتركة.
وتبقى الثورة هي األمل يف حترير الشعوب من نري
عبودية التخلف السياسي والعنصرية الدينية
والتمييز اجلنسي إىل آخر تلك األمراض املزمنة
اليت تعاين منها جمتمعاتنا الشرقية.
ما زالت ثورتنا مل تأت بعد ،وإنا هلا ملنتظرون
حىت نقود هنضة اخليول العربية!
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#رامي_شحاتة طفل مصري ،عنده  13سنة ،مقيم يف إيطاليا مع أسرته،
إيطاليا من حادث إرهايب يف ميالنو ،ولواله كانوا العيال
طفل
أنقذ ً 51
ًّ
الطليان جثث متفحمة.
بناء يا سيدي على ما ذكرته وكالة رويترز ،فيه سائق سنغايل
طيب إزاي؟ ً
حصل على اجلنسية اإليطالية  2004امسه "حسينو سي" مالوش أي صلة
حب
مبنظمات إرهابية ،شاف مشاهد غرق األفارقة يف البحر املتوسط ّ
ينتقم من العامل الغريب ..رمبا ..لكن حلد دلوقت وزي ما قال ألبريتو
نوبيلي رئيس خلية مكافحة اإلرهاب يف ميالنو ،حسينو سي ذئب منفرد،
إرهايب فري النسر.
املهم أن حسينو سي اللي بيشتغل سواق على أتوبيس مدرسة ،خطف
األتوبيس بالعيال الطليان اللي فيه ،وعددهم  ،51وأجرب املدرسني على
ربط العيال وتقييدهم ورش البزنين عليهم وكان بيستعد يولع فيهم
باألتوبيس!! فجأة يظهر ولدنا "رامي شحاتة" اللي كان ضمن الطالب
فعل ،كان ممكن
وخميب التليفون ويتصل بالشرطة ،وطبعا ده موقف بطويل ً
أول فيه.
يدفع حياته ً
ُه ّب الشرطة جات بسرعة مع نيابتها ،ورئيس نيابة قسم أول ميالنو
فرانشيسكو جريكو ،واهلل امسه فرانشيسكو ،وينقذوا العيال الـ،51
وأخونا جريكو يقول دي "معجزة"  ،miracoloوفيه اجتاه ياخد اجلنسية
اإليطالية.
أطرف تعليق على القصة ،أن من حق مصر اآلن تطلب نسبتها يف العقول
املتميزة ،واخد لبال سيادتك.
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لقد سامهت ثورة  1919يف تأسيس
أدب وطين قومي يعرب عن الوطن
ومطالبه ،واستطاعت أن تقدم املشهد
الثقايف العريب واملصري بصورة
خمتلفة ،وتكونت أجيال جديدة
يف مصر من األدباء والشعراء
وكتاب الرواية والقصة ،بشكل
فاعل مما ساهم يف إحداث حراك
نوعي سياسي وثقايف واجتماعي يف
مصر ،واستطاعت هذه األجيال أن تعرب عن
أعباء الوطن ومهومه السياسية واالجتماعية
والثقافية بالعديد من األعمال الفنية واألدبية،
خاصة يف املسرح والسينما ،والكتابات السردية
تأرخيا للثورة وحتمل معانيها ،فنجد
اليت كانت
ً
رواية األديب الكبري جنيب حمفوظ وفيلم
"بني القصرين" وهو أول أفالم ثالثية جنيب
حمفوظ ،من إخراج حسن اإلمام .والذي عرب
عن ثورة  19يف أروع صوره وكشف عن الواقع
املصري يف هذه الفترة ،خاصة أن املخرج حسن
األمام استطاع تقدمي الفنون البصرية باختيار
املالبس ومجهور الثورة وطبقات املجتمع املصري
املختلفة خالل هذه الفترة وغريها من املعطيات

السينمائية الدقيقة للتعبري عن
حالة الواقع املصري.
إضافة ايل قصة األديب الكبري
جنيب حمفوظ "نور القمر" ورواية
"حديث الصباح واملساء" وقشتمر
وغريها العديد من روايات حمفوظ
الثرية بأحالم وأمال الثورة ،وجند
مفكرا وكات ًبا مثل حممد حسني
ً
هيكل .وهو أديب ومفكر وباحث
مصري .تنوع عطاؤه األديب ،من صناع النهضة
إبان ثورة  19يف بدايات القرن العشرين ،بني
الفكر واإلبداع والعمل بالصحافة .استقرت
روايته "زينب" ،1914 -بوصفها أول رواية
عربية .إىل جانب روايات أخري ،كما أنه قدم
التاريخ اإلسالمي من منظور جديد ،جيمع بني
التحليل العميق ،واألسلوب ،وجند علي مستوي
الشعر جان ًبا أخر متثل بقوة يف أحد رموز الفن،
فكان فنان الشعب سيد درويش ،وأغنية "بالدى
بالدى" اليت حتولت بعد ذلك للنشيد الوطين
وهي تأليف الشيخ يونس القاضي و"قوم يا
مصرى" و"أنا املصرى" .أغنيات ارتبطت بشكل
كبري بثورة  ،19حيث ركزت بشكل كامل على
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استنهاض اهلمم والفخر ،وكانت عالمة مضيئة
وأيضا مسرحية "قولوله"
يف تاريخ الفن واألدبً ،
الّىت كتبها بديع خريى ،وقدمتها فرقة "جنيب
الرحياىن" ،وكانت مسرحية غنائية تتناول
أيضا نفس األفكار ،بل وكانت إحدى أغنيات
ً
املسرحية بعنوان "بنت مصر" الىت قدمت على
إثر استشهاد محيدة خليل ودرية شفيق ،أول
شهيدتني مصريتني .ومجيع هذه األعمال الفنية
كانت متثل نقطة حتول ىف التاريخ املصرى
احلديث لترسيخ الوحدة الوطنية ،والعمل على
قضايا فكرية وثقافية مثل قضية حترير املرأة
واالستقالل االقتصادى والسياسى وحتقيق حياة
دستورية ونيابية حقيقية.
لقد كانت ثورة  1919مبثابة الثورة األم لكل ما
شهده جمال الكتابة واألدب ،خالل أواخر القرن
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .بصفتها
ملهمة لرفض العدوان واالستسالم ومنها انطلقت
العديد من املدارس الفكرية املختلفة اليت
أسهمت يف إحياء األدب العريب ،واخلروج به من
حالة الركود إىل حالة الثورة .وبدأت الكتابة
خترج إىل مجهور املتلقني وتتفاعل معهم وتبث
يف نفوسهم روح الثورة وتصور هلم الواقع بفخر

ومحاس لطرد املحتل ،والبحث عن احلرية
واحلق واجلمال واخلري ،وساعدت الثورة أن
يتسلح الكاتب بوعي علمي وفلسفي ليكون املبدع
مفكرا مثل املازين يف تنويعاته السردية ،فكانت
ً
كتابات أمحد زكي ،وحممد فريد أبو حديد،
وجمموعة أخري من املثقفني والكتاب والذين
تزعموا احلركة الوطنية ملقاومة االحتالل
اإلجنليزي ،فقدمت كتب الزيات منشورات سرية
كانت تصدرها اجلمعية التنفيذية للطلبة يف
أثناء ثورة  ،19لتمضي النهضة الثقافية على
هدي هذه الثورة املجيدة فنجد تأثريها على
تدعيم احلرية الفكرية ودعم الوعي الثقايف
الذي شهد انفجا ًرا صاحب الثورة ،وأعقبها يف
السنوات التالية هلا.
ففي العام ذاته وضع أمحد السكندري ومصطفي
عناين موسوعة الوسيط يف األدب العريب،
بدءا من
والذي قررته وزارة املعارف العمومية ً
عام 1919م على املدارس الثانوية ،واملعلمني،
وترجم الزيات "آالم فرتر" جلوته عام 1920م
رواية "روفائيل" لالمارتني  ،1925وأنشأ جملة
بدءا من يناير 1933م ،مبا قدمته من
الرسالة ً
نتاج فكري ،وإذًا فقد مثلت ثورة  19مرحلة
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النهضة الثقافية لدى مجوع املثقفني من
الكتاب والشعراء وأهلمت العديد منهم بالعمل
على تنويع إنتاجهم الثقايف والفين خاصة
بعد بدء االعتراف مبصر كدولة مستقلة ذات
سيادة مبوجب تصريح فرباير  ،1922ومت
وضع دستور جديد للبالد صدر يف  19أبريل
 ،1923وازدهرت الصحافة املصرية عقب
الثورة فبلغت حنو أكثر من ثالثني صحيفة
خالصا للمصريني ،وازدهرت
كانت معظمها ملكًا
ً
صحافة النقد السياسي الساخرة ،وكان من أهم
منجزات دستور  1923ما كفله من حرية للرأي
والصحافة.
وازدهرت الفنون واآلداب كذلك ،وك َّون بديع
خريي مع سيد درويش فرقة مسرحية ،وكتب
هلا "الطاحونة احلمراء" ومت عرضها يف هناية
العام بتمثيل جنيب الرحياين ،واجته بديع
خريي إىل كتابة األوبريت لتقدميه على
املسرح ،وهو ما القى القبول اجلماهريي ،فقدم
بدءا من  1923عد ًدا من األوبريتات" :الليايل
ً
املالح" ،و"الشاطر حسن" ،و"جملس األنس"،
و"الربنسيس" الذي عاجل فيه قضية العالقة
بني الطبقة الوسطي والطبقة األرستقراطية،

حممد فريد أبو حديد

درية شفيق

وناقش ضرورة وجود قانون يناقش العالقة بني
طبقات املجتمع.
لقد أسهمت ثورة  19يف بناء الوعي العام
وازدهار اآلداب والفنون واحلركات الفكرية
عمو ًما ،وشارك فيها العديد من أعالم املثقفني
واألدباء املصريني ومنهم عباس حممود العقاد
الذي شارك فيها ودافع عن الدستور الناتج
عنها ضد امللك ووضع كتابه سعد زغلول سرية
وحتية ،ومت الزج به يف السجون بسبب مقولته
الشهرية "إن األمة على استعداد ألن تسحق
أكرب رأس خيون الدستور أو يعتدى عليه"،
وكانت النتيجة تدبري احلكومة االستبدادية
قضية ملحاكمته مبا مسي بالعيب ىف الذات
امللكية ،وقضت املحكمة حببسه تسعة أشهر،
قائل "ولو"،
وتلقى احلكم بابتسامة ساخرةً ،
وكان من نتيجة كتابه "عامل السدود والقيود"،
وهو ما كان بداية "أدب السجون" الذى ال يزال
احتجاجا بالكلمة على أنواع القمع واالستبداد
ً
املختلفة ومل يكن يتردد ،وكذلك كاتبنا الكبري
توفيق احلكيم الذي عايش الثورة وجسد
فكرها يف "عودة الروح" ،ومي زيادة اليت أسهمت
بالتظاهر واخلطابة والدعوة حلرية املرأة،

أمحد حسن الزيات

العقاد

ثورة  1919أن يبنوا أعمدة حلرية الرأي
قيما ثقافية جديدة
والتعبري ،وأن يؤسسوا ً
تعمل على حق التعبري اإلبداعي ،مع تأسيس
لكتابة قومية مصرية موازية للعصرية ،تعاملت
بنضج ووعي مع البعثات التعليمية اليت ناهلا
العديد من مثقفي وكتاب هذه الفترة التارخيية
اهلامة.
وبقدر ما كان الشعر الفن األرستقراطي األول
أصبحت القصة والرواية واملسرح وتنوعت
إبداعا وترمجة على السواء ،أسهمت
الفنون،
ً
جذريا ىف تغيري وعيها
ثورة 1919إسها ًما
ًّ
االجتماعي واجلمايل ،مبوازاة الوعى السياسي
والفكري ،وأضيف إىل ذلك الوعى اجلمعي
لدي اجلمهور من القراء ،ونشر حممد تيمور
جمموعته القصصية األوىل "ما تراه العيون"
سنة  ،1922وعيسى عبيد ،نشر روايته "ثريا"
ىف التداعيات امللتهبة للثورة وجاء بعدها رجب
أفندي ملحمود تيمور .وطه حسني ىف كتابة
"األيام" ىف أعقاب أزمة "ىف الشعر اجلاهلي"
 .1926وكتب "دعاء الكروان"  1934وغريها
العديد من الكتابات اليت استلهمت روح هذه
الثورة املجيدة.
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وعميد األدب العريب طه حسني الذي انطلقت
كتاباته التنويرية لنقد الفكر التربوي واملناهج
التعليمية والتراث العريب.
مما يلفت االنتباه يف ثورة  19هذا التغري
اجلذري يف البنية االجتماعية ورؤية الواقع
لدي اجلمهور والشعراء واملبدعني لتبدأ يف
مصر بداية جديدة مع جيل الثورة ،وتصاحب
الثورة تغريات اجتماعية وفكرية هامة وتغريات
معنوية ومادية خاصة يف عالقة األدب
بالسياسية ،فيبدو التغين باحلرية كمطلب
أساسي يف الكتابات األدبية الشعرية والسردية،
إىل جانب قيم األخالق والسالم واخلري واحلق
خاصة من فئات الطبقة املتوسطة اليت مجعتهم
الثورة من منطلق املطالبة باحلرية ،وجند
أجيال من الكتاب تدعم هذه احلركات اليت
ً
تدعو إىل احلرية ،منهم جيل أمحد ضيف
ومصطفي عبد الرازق وأمحد أمني ،وتاله أجيال
وثقافيا على هدي ثورة  19منهم
فكريا
تكونت ًّ
ًّ
عميد األدب العريب طه حسني وسالمة موسي
واملازين وأمني اخلويل ،هذا الفهم الشامل
للحرية له نظائره عند أبناء جيل ثورة .1919
ولقد استطاع الشعراء والكتاب من أبناء جيل

املازين
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قبل حنو  35عا ًما،
وبينما كادت الغربة يف
البالد الباردة البعيدة تفتك
بروحه ،قرر طارق الطيب
أن حيكي وحيكي ،ليستعيد
أصوات األصدقاء ومالمح
الوطن الذي غادره ،بعدما
فقد األمل يف حتقيق أبسط
أرضا
أحالمه فيه .اختار ً
بكرا مل تكن وجهة مألوفة
ً
آنذاك للشباب العريب ..كان
يعرف أن "فيينا" ليست أرض
األحالم وأهنا ليست "روضة
من اجلنة" كما ظنت أمسهان،
لكنه اختار أن يلقي بنفسه
يف البحر ليخترب قدرته على
السباحة .رمبا أهلمته شهر
زاد حبكاياها وبطريقتها يف
الفرار من املوت عرب خلق
عوامل أخرى ،فمضى يصنع
روايته ويبحث عن صوته
واكتشف أن لديه الكثري
ليقوله.
مل يكن عامل احلكي
غري ًبا عليه فقد بدأ حكايته
مبكرا؛ منذ كان يف
األوىل ً
الصف األول االبتدائي،
التحق به وهو جميد متا ًما
للقراءة والكتابة كنتيجة
إجيابية -رمبا وحيدة-
لدراسته املبكرة يف "ال ُك َّتاب"،
كان يشعر بامللل من تكرار
الدروس اليت يعرفها مسب ًقا
فعهدت إليه مدرسة الفصل
بطفلها الشقي الذي مل
يتجاوز الرابعة ليصحبه يف
"حوش املدرسة"؛ على مسامع
ذاك الصغري صاغ "طارق"
أوىل حكاياته وتعلم كيف

* تبدو اختياراتك دو ًما خارج التوقع؛
عندما قررت السفر اخترت "فيينا" ،وحينما
قررت استكمال دراستك العليا اخترت
االقتصاد ،وبعدما أفصح الفنان التشكيلي
داخلك عن نفسه رفضت بيع لوحاتك واكتفيت
بأن تكون كات ًبا خارج التصنيف ،يتنقل خبفة
بني الشعر والرواية والقصة ،ويكتب أحيا ًنا
املسرحية .كيف حتسم اختياراتك؟
 هناك من األمور ما هو خارج إراديتورغبيت وهناك ما أنا خمري فيه .يف مصر كان
نظام القبول باجلامعات يتحدد وف ًقا للنسبة
املئوية لنتيجة امتحان الثانوية العامة .هنا
يف فيينا ليس هناك شيء امسه املجموع.
الطالب ينجح حبد أدىن هو  %60وله أن خيتار
ما يود دراسته ،كفاءته يف الدراسة هي املحك،
فإما االستمرار أو التوقف أو تغيري الوجهة
أكملت
جلامعة أخرى؛ لذا حني وصلت إىل هنا،
ُ
ما بدأته يف مصر لكن يف جامعة االقتصاد يف
فيينا وهي ليست كلية .مل يكن باجلامعة يف
زمين درجة بكالوريوس أو درجة ماجستري.
الطالب يدخل هنا إىل اجلامعة ليحصل على
درجة الدكتوراه ،ال شيء يسبقها سوى شهادة
الثانوية العامة!
أما عن لوحايت ،فصحيح إنين رفضت بيعها
ألنين أهوى الرسم والفن وأمارس ذلك مبحبة
الرسام وليس باحترافه ،وقد أهديت زوجيت
كل لوحايت لتتصرف فيها بعد وفايت .صحيح
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يشد انتباه اآلخر وحيلق معه يف خيال بال
حدود.
يف مرحلة الحقة حيث أصبح لـ"الراديو"
دور مهم مبا يبثه من مواد درامية وتثقيفية،
كانت اجلدة تطلب منه أحيا ًنا أن حيكي هلا ما
فاهتا من مسلسالهتا املفضلة ،فاعتربها مهمته
اخلاصة وتعود على تقنيات وآليات احلكي عن
غري قصد.
أما يف "فيينا" حيث ال معارف وال أصدقاء
وال تواصل؛ وحيث اللغة سور يصعب جتاوزه،
صارت احلكاية هي املالذ الوحيد ،دفعته
الوحدة والغربة للمقاومة باحلكي واستحضار
مالمح الغائبني؛ فكتب أوىل قصصه وأرسلها
إلحدى املجالت النمساوية وفوجيء بنشرها،
وتوالت احلكايات حىت نشر يف عام واحد 11
قصة يف خمتلف اإلصدارات الثقافية بالنمسا.
"طارق الطيب" تتجاذبه هويات ثالث؛ ال
تتصارع داخله بقدر ما تتكامل وتتواءم وتثري
شخصيته؛ فهو مصري امليالد والنشأة ،سوداين
وأكادمييا
أدبيا
ًّ
األب ،منساوي اجلنسية ،حتقق ًّ
بعد رحلة كفاح.
متتاز روايات "الطيب" كما قصصه وأشعاره
بلغة رقيقة رائقة مشبعة باملشاعر اإلنسانية
الراقية القادرة على عبور احلواجز ورمبا
يفسر ذلك ،اإلقبال على قراءة رواياته
املترمجة يف دول وثقافات خمتلفة.
بالتوازي مع عامله اإلبداعي سلك "الطيب"
الطريق األكادميي ليحقق احللم الذي غادر
فعل يف احلصول على درجة
من أجله وجنح ً
حاليا
الدكتوراه يف فلسفة االقتصاد وهو يقوم ًّ
بالتدريس يف ثالث جامعات بالنمسا.
نضجت جتاربه الفنية واحلياتية وأعلنت
عن نفسها يف جماالت شىت من الفن التشكيلي
للشعر للقصة فالرواية .ونشر حىت اآلن
جمموعتني قصصيتني ومخس جمموعات
شعرية ومسرحية واحدة وكتاب يف السرية
الذاتية وكتاب يف املقالة وأربع روايات مهمة
هي" :مدن بال خنيل"" ،بيت النخيل"" ،الرحلة
 797املتجهة إىل فيينا"" ،وأطوف عاريا".

نشرت ترمجات لكتبه يف لغات عدة ،وشارك يف
عشرات املهرجانات وامللتقيات األدبية العاملية
يف معظم دول العامل كما حصل على العديد
من املنح الكربى واجلوائز منها منحة إلياس
كانِيت ( )Elias Canettiالكربى يف فيينـا عام
 2005واجلائزة الكربى للشعر يف رومانيا يف
العام .2007
زوايا متعددة ميكن أن نقارب من خالهلا
املشروع اإلبداعي والتجربة اإلنسانية للكاتب
املصري السوداين النمساوي طارق الطيب ..يف
حوارنا معه اخترنا بعض تلك الزوايا:
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جاءتين عروض مغرية لبيع بعض اللوحات
لكين بقيت عند عهدي لزوجيت.
أما اختيارات الكتابة فهي اليت حتدد ثوهبا
املناسب ،فتكون رواية أو قصة أو قصيدة،
وهذه الصنوف جمرد حجرات متشاهبات من
رائدا يف هذا
بيت واحد ،ولست على كل حال ً
التنوع ،بل سبقين املئات يف كل أحناء العامل.
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* يف رسالة الدكتوراه اليت حصلت عليها
يف العلوم االجتماعية واالقتصادية من
جامعة االقتصاد بفيينا ،اخترت ألطروحتك
موضوعا يربط االقتصاد بالعلوم اإلنسانية،
ً
ويرصد كيف يتم نقل األخالق عن طريق
التكنولوجيا .هل أفدت بشكل مباشر من
جمالك األكادميي لدعم روافد إبداعك
األديب؟
 حني اف َتتحت جامعة االقتصاد يف فييناجديدا لفلسفة االقتصاد -وباملناسبة
قسما
ً
ً
هي أكرب جامعة اقتصاد يف أوروبا-؛ كنت
أول املبادرين لاللتحاق به .تعلمت فلسفة
النقد العلمي على يد أستاذي النمساوي،
وكانت موضوعاتنا يف معظمها تتناول أخالق
االقتصاد.
أيضا لألدب ومتعم ًقا فيه،
حمبا ً
أستاذي كان ًّ
وجاءنا من قسم الفلسفة يف جامعة فيينا.
يف فترة التسعينيات وما سبقها كانت معظم
األطروحات حول العامل تتناول موضوع نقل
التكنولوجيا ،فعرضت عليه فكريت ب َقلب األمر،
وكتابة أطروحة عن "نقل األخالق عن طريق
التكنولوجيا" .كتبتها يف شكل مشاهد مسرحية
ريا
لكن بشكل ومنهج علمي ،فراقت له كث ً
وشجعين على استكماهلا.
وقد أفدت من االقتصاد يف األدب؛ يف
اإلجياز والدقة والرؤية البانورامية ،وأرى
إن أصل مشاكلنا اإلنسانية يأيت من باب
االقتصاد ،وهو جمال إنساين عميق وشاسع
جدا الذي يفسر لنا أسباب
وفيه الكثري ًّ
احلروب ،واهليمنة والتسلط والظلم ،ودوافع
وتعقد احلياة االجتماعية .درست
الثوراتُّ ،

أيضا علم االجتماع باجلامعة كعلم أساسي
ً
موا ٍز لالقتصاد ،إضافة لعدة موضوعات يف
الدستور والقانون واإلدارة العليا.
االقتصاد عامل رحب مليء بروايات مل
تكتب بعد.
ريا وجتد
* تالقي رواياتك اهتما ًما كب ً
احتفاء من القراء يف دول أوروبية خمتلفة،
ً
وضوحا عندما اختريت روايتك
وبدا ذلك أكثر
ً
"مدن بال خنيل" املترمجة إىل الفرنسية،
جزءا من مقرر املرحلة الثانوية ملدارس
لتكون ً
الليسيه مبدينة "الروشيل" الفرنسية .برأيك
هل اهلم اإلنساين واحد حىت مع اختالف
الثقافات؟
 ما هو اهلم اإلنساين( :ببساطة البحثعن حياة أفضل يف سالم) .أظن أن هذا هو
اهلم األكرب لإلنسانية ذات الفطرة السليمة،
ربا،
لكن كل جمتمع يلمس من جسم الفيل ش ً
حتسست يده ،ويقول لنا ما تال
فيصفه كما
ْ
عليه ذهنه! اهلم اإلنساين يف معناه واحد ،لكن
تفسريه عند كل فريق خيتلف حد التناقض
وكل يعتقد أنه على صواب.
التامٌّ ،
حنن نعيش فوق بركان نصنعه ألنفسنا
بالظلم والالمباالة وال ننضج باملعرفة حتت
ً
حارقا
أتونه حىت نغادر احلياة ،بل يظل
نتقلب فيه ونشكو .هناك حروب تدار من أجل
سالم ورفاهية خنبة من العامل .هناك ظلم
يؤدي إىل غضب وعنف وثورة وحروب .اهلم
اإلنساين متشابه وخمتلف وهذه هي املأساة!
جدا ..ولكن أال يستدعي ذلك
* صحيح ًّ
االحتفاء برواياتك هناك ،مقارنة بني كيفية
اختيار النصوص األدبية املقررة يف بالدنا
العربية ،واجلدل الذي ينتهي دو ًما بتجاهل
الكتاب املعاصرين واالكتفاء باألمساء القدمية
املكرسة؟
 من أعظم اخفاقاتنا التعليمية هو إمهال"العصر" وجتاوز املعاصرين .يل يف ذلك
جتربة حمزنة يف مصر ليس حمل كتابتها هنا،

* مثة خيط ما يربط بني عناوين بعض
دواوينك الشعرية "ليس إمثًا"" ،بعض الظن"،
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لكين أدخل جامعات الغرب ومدارسه وكتايب
ومتاحا يف مكتباهتم،
مترج ًما
قد سبقين
ً
َ
يناقشونه مع أساتذهتم ويسعون ملقابلة
صاحب الكتاب وهو حي قبل أن يدرسوه مي ًتا،
فهو الوحيد القادر على الرد على األسئلة
بأجوبة طازجة مفيدة للتلميذ والطالب
مباشرة ،وليس عرب شخص ثالث يضع
احتماالت ألجوبة الكاتب امليت .يف بالدنا
يف الشرق أو اجلنوب ،ننتظر موت األديب
أو املفكر لنفكر بعد ألي ومتحيص إن كانت
نصوصه صاحلة للطالب والتالميذ أم ال.
الغرب يف غالبه ال خياف من الكِتاب
ذكية تتناقش
مستقلة
عقول
ألنه يريب
ً
ً
ً
وتعارض وتبدي رأيها العلمي والفكري وحىت
الشخصي .ال يتم ختوين املُخالف أو املُعارض
أو " َت ْتفي َهه" .الطفل يترىب على التعامل مع
الكتاب -ولو بشكله الرمزي -وهو بعد يف
شهوره األوىل.

ايضا مثل
وكذلك بعض رواياتك وشخوصها ً
"بيت النخيل" و"مدن بال خنيل" .هل تقصد
ذلك؟
 فيما يتعلق بالديوانني "ليس إمثًا"و"بعض الظن" ،هناك تعمد يف االختيار ،و َمن
يقرأ الديوانني قد يكتشف ذلك ،كما ميكنه
قراءة كل ديوان بدون الرجوع للديوان
اآلخر.
رواييت "بيت النخيل" و"مدن بال
أما يف
ْ
خنيل" ،فالعنوان األول قصدت به عدة أبعاد
هلا عالقة باألرض اليت ينتمي هلا بطل
الرواية محزة ،والنخيل الذي ميثل له رمزا.
يف اجلزء الثاين انتقل محزة إىل فيينا،
وللصدف السعيدة وجد نفسه يف (بيت
النخيل) بتدبري مجيل من احلبيبة "ساندرا".
و"بيت النخيل" هو مكان حقيقي داخل قصر
الشونربون الشهري يف فيينا ،عبارة عن صوبة
ضخمة حلفظ النباتات االستوائية يف درجة
حرارة معينة ال تتغري طوال السنة ،فكان هذا
هو البيت الدافئ الذي مجع محزة مع ساندرا؛
املكان "الرحم" الذي حكي هلا فيه حكايته
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كلها ،ومسريته الطويلة املضنية حنو الشمال
من السودان إىل مصر حىت فيينا.

أو مسئول ثقايف حاضر معي يف القاعة ،سواء
كنت يف جامعة أو يف أي صرح أديب آخر.

* قضيت أكثر من نصف عمرك تقري ًبا
ريا من أحالمك
يف فيينا ،وهناك حققت كث ً
املهنية واإلبداعية .هل األنا واآلخر يتبادالن
األدوار داخلك أحيا ًنا خالل الكتابة وكذلك يف
احلياة؟
 قضيت من عمري ربع قرن يف القاهرة مث 35عا ًما هنا يف فيينا ،من هنا تن ّقلت ألكثر من
 35دولة حول العامل .األنا واآلخر يتبادالن
ظاهريا .يعين يف دولنا العربية وحىت
األدوار
ًّ
وسط أهلي أكون أحيا ًنا (آخر) بينما أصري
ومنسجما هنا يف فيينا أو يف أي
متكامل
(أنا)
ً
ً
مكان آخر حول العامل .هذه (األنا) أحددها
لنفسي بينما هذا (اآلخر) يتحدد من قبل
اآلخرين.
يف النمسا أتيح يل الكثري من التسهيالت؛
فبعد رفض جامعة عني مشس استكمايل
للدراسة فيها ألنين سوداين ،صرت جمبو ًرا
على دفع مصاريف باهظة برغم املولد والنشأة
واحلياة الطويلة اليت عشتها يف مصر ،مل
يشفع كل ذلك يل بأن أكمل رسالة املاجستري
لت لتحضري
فقط .ملا وصلت إىل النمسا ُق ِب ُ
الدكتوراه مباشر ًة وجما ًنا باعتباري من دول
العامل النامي.
أمتمت دراسيت وخترجت قبل  22عا ًما
وأد ّرس منذ عشرين سنة وسط زمياليت
وزمالئي يف ثالث جامعات ،منها اثنتان من
أكرب وأهم اجلامعات يف أوروبا :جامعة فيينا
وجامعة جراتس ،وعندي مئات الطالب الذين
درستهم وخترجوا وشغل بعضهم مناصب مهمة
َّ
وما زال العشرات يف الطريق.
منساويا،
يعتربونين هنا يف النمسا كات ًبا
ًّ
ممثل النمسا يف
وقد سافرت لدول كثرية ً
اخلارج مثل جنوب أفريقيا واملكسيك ومصر
وأملانيا ،وكنت أقرأ ما أريد وأتناقش فيما
ريا من سياسات النمسا ،دون أن
أريد وأنتقد كث ً
أتعرض يو ًما لعتاب ولو شفوي من أي سفري

* حالة "الطواف" اليت رصدهتا بوضوح يف
أحدث رواياتك "وأطوف عار ًيا" ،متثل امتدا ًدا
حلاالت أخرى من الطواف يف رواياتك السابقة
كان دو ًما مركزها املرأة .ما الذي أردت قوله
عرب اختيارك هلذا الرمز ذي الدالالت
املتعددة؟
 املرأة حمور دائم يف كل روايايت مهماتعددت الشخوص الذكورية مثل محزة أو
آدم أو مينا أو "أبو درش" أو رمسيس أو حىت
الشيخ الفكي .يف كل روايايت طواف يف الدنيا.
يف مدن بال خنيل ويف بيت النخيل طاف محزة
حىت وصل إىل أوروبا قاد ًما من أفريقيا ،وعاد
يف هناية املطاف ألصل مكانه ليغادره جمد ًدا
ليطوف يف فيينا حول ساندرا حبيبته.
يف "الرحلة  797املتجهة إىل فيينا" طاف
وجدانيا باحثًا عن نصفه اآلخر يف
آدم طوافًا
ًّ
نساء كثريات .أخفق اثنيت عشرة مرة حىت
ُوفِّق بلقاء ليلى؛ فكان لطوافه معىن ومصري.
ويف وأطوف عار ًيا يطوف مينا يف أحالمه
جسديا،
جمازيا ،ويطوف يف فيينا طوافًا
طوافًا
ًّ
ًّ
مث يطوف بنا من ُعري مادي جلسمه إىل عري
جمازي لتارخيه بأكمله ،سار ًدا علينا حكاية
بالده وناسها والبالد اليت أتى إليها وناسها.
مشهدا خمتل ًفا
* "وأطوف عاريا" َق َد َمت
ً
حلياة املهاجرين وكشفت عن مستويات عدة
وثقافيا،
واجتماعيا
وسياسيا
فنيا
ملعىن
ّ
ًّ
ًّ
ًّ
العري ًّ
أيضا عن قبح "العنصرية" اليت ال
وكشفت
ً
تزال بقاياها مترسبة يف ثقافات الدول ذات
التاريخ االستعماري .بعد أكثر من ربع قرن من
معايشة املجتمع الغريب بكل قيمه اإلجيابية
والسلبية؛ هل ترى أنك صرت تفهمه بشكل
جزءا منه ال مغتر ًبا
كامل وتستطيع أن تكون ً
فيه؟
 أ ّدعي أنين أفهم الغرب بشكل كبري ،بعد 35عا ًما هنا يف وسط أوروبا حمتكًّا بالناس يف
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فامها لغتهم
املدينة ويف الريف،
متمازجا معهم ً
ً
وإمياءاهتم وغضبهم وفرحهم ،خمتل ًفا مواف ًقا
مكروها .كان ال بد
كارها
قابل
ً
متذمرا ً
ً
مقبول ً
ً
من وقفة ذهنية مث كتابية بسبب تغري مسار
النمسا القدمي يف سنواهتا العشرين األخرية،
حني بدأت يف التحول من قلب إنساين حاضن
إنسانيا،
نسبيا للغريب ،ومن وضع سياسي حمايد
ًّ
ًّ
لتنقلب حنو وجهة ميين ّية تزنع عن نفسها
فضيلة اإلنسانية؛ فينخدع الشاب اجلديد الذي
تربى يف ختمة الرفاهية األحدث ،بأنه األفضل
َّ
عنصرا واألكثر تفوقًا ليعيد الفكرة البائسة
ً
القدمية للسالالت؛ فكرة النازية املتوحشة.
أردت أن أضيء مشعة للموتى اجلدد ،مشعة
كتابة قد تنري عتمة ما يف الضمري .هكذا
أحاول عن قناعة فهل ستنجح الرسالة! ال
أدري.

* ابتعادك عن املشهد قد جيعلك تراه
وضوحا .برأيك ما نقطة الضعف يف
أكثر
ً
ثقافتنا العربية اليت جتعل جمتمعاتنا يف
حالة ازدواجية؛ تنظر دو ًما خلفها وتستمتع
بإعادة إنتاج التاريخ مهما حدث من تقدم
ظاهري ،أو بدا أهنا تتفاعل مع معطيات العصر
التكنولوجية؟
 ال أشك يف أن هذا االبتعاد قد مسحبرؤية "بانورامية" ضرورية .البعض يأخذ
فكرة نقد الوطن من اخلارج على أهنا خيانة،
أو نباح غادِر ،أو أن الشخص قد أصبح غرب ًيا
وتنازل عن أصوله وأهله وناسه؛ يف حني
أنه لو قال الكالم نفسه بل أكثر منه وهو يف
الداخل ،لن يلتفت له كثريون.
حقا من أكثر املجتمعات ازدواجية
حنن ًّ
وعنصرية .واالعتراف هبذا هو بداية

217

طريق العالج .لكن الغالبية العظمى ستمقت
هذه اجلملة وتنكرها .ما زلنا ُع ّباد حتديث
وكارهي حداثة .يعين نشتري أحدث األجهزة
االلكترونية ونتبارى يف توضيح مميزاهتا،
واحدا
تكنولوجيا
منتجا
ً
لكننا ال ننتج ً
ًّ
حيتاجه العامل أو يشارك يف السوق العاملية.
ما زلنا متدينني أكثر من القالب ال القلب.
سياسيا
ننبهر باملظهر ال اجلوهر .وما زلنا
ًّ
ُع ّباد مفاوضات وجنتر التاريخ وندور بألوان
خمتلفة يف حلقة مكررة.
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* تنبأت منذ ما يزيد عن مخس سنوات
بالثورة السودانية واعتربهتا ضرورة حتمية..
برأيك كيف ميكن احلفاظ على املسار الصحيح
لتلك الثورة دون تكرار األخطاء اليت وقعت
فيها الشعوب العربية األخرى؛ وانتهت مبحو
االنتصارات الصغرية اليت حققتها ثوراهتا يف
البداية؟
فعل إىل تغيري.
 ثورة :يعين تغيري يؤدي ًما حيدث يف منطقتنا العربية من ثورات
حىت اآلن هو جمرد تغيري مل يؤ ِد إىل التغيري
املنشود ملطالب وحقوق الشعوب .كلما اختفت
مدن ّية املجتمع حتت أي مسمى سلطوي ،وكلما
َ
املدن ّية صفات كُفر و ُبعد عن
أطلق اجلهلة على َ
الدين أو أي صفات عصيان وخروج عن طاعة
احلاكم؛ كلما ساءت األمور وضاقت الصدور
واألرزاق وزاد اهلم والغم وكلما اشتعلت ثورة
عاجل.
آجل أو
ً
جديدة ً
التغيري احلقيقي هو احلل!
* يف زياراتك السنوية ملصر عادة ما تكون
"أسوان" حمطة رئيسية يف تلك الرحلة ورمبا
مكا ًنا لإلهلام .ما سر ارتباطك بتلك املدينة
على وجه اخلصوص؟
سرا ،ال أريد الكشف
 رمبا وجدت يف أسوان ًّزنا ما لن أقول ِ
لك ما فيه وإال ضاع
عنه ،ك ً
السر ،ورمبا هو وهم مجيل أعيشه لكنه ينتج
شيئًا فات ًنا .أسوان –بالد النوبة -أرض طيبة
فيها ملتقى مشاهلا احلقيقي جبنوهبا األصيل،

متاس ال يشعر به إال متأمل ُمحب .فيها صفاء
أمتىن أال يغيب مع طغيان التحديث ونفور
األجيال اجلديدة من القدمي األصيل.
أستطيع بكل يسر أن أكتب وأفكر وأتأمل وأنا
يف أسوان .يف القاهرة مل أكتب واحد من مائة
مما كتبت وأنا يف أسوان رغم فارق سنوات أو
شهور املعيشة واحلياة فيهما .أشعر أنين أعيش
يف القاهرة مث أكتبها فيما بعد على مهل ،فهي
حاضرة يف كل ما كتبت ،بينما تتيح يل أسوان
أن أعيش وأتأمل وأكتب يف الوقت نفسه.
ال أستطيع أن أكتب يف هلاث ،أحتاج إىل
روية تتيحها يل تلك األرض؛ أرض النوبة.

* عالقتك بزوجتك املترمجة النمساوية
"أورسوال" حتيل إىل ثنائيات إنسانية أدبية
ناجحة حمفورة يف الذاكرة .ما كلمة السر
يف هذا التوافق الوجداين اإلبداعي؟ وكيف
ميكن العبور فوق االختالفات املتعلقة بالنشأة
والثقافة األصلية؟ وهل ميكن للمحبوب أن
بديل؟
يصبح وط ًنا ً
اطلعت أورسوال زوجيت
 من خالل األدبْ
على دهاليز عقلي ،ومن خالل معيشيت يف بيت
عرفت أنا
عائلتها يف الريف يف هنايات األسبوع
ُ
أساسيا
وأصبحت فر ًدا
تارخيها وتاريخ بالدها،
ُ
ًّ
يف عائلتها يف النمسا ،ومن خالل زياراهتا
املتعددة معي ملصر (أكثر من عشرين مرة حىت
ارتباطا
كتابة هذا الكالم) ،وبسبب ارتباطها
ً
وشقيقي
وشقيقايت
وجدانيا عمي ًقا بأيب وأمي
ًّ
َّ
أساسيا يف
ا
د
فر
ت
أصبح
كثب،
عن
عرفتنا
َ ْ ً
ًّ
العائلة يف مصر.
مل يكن الدين عند عائلتها أو عائليت إال
املعاملة ،ومل يكن ليفرحين أن تغري دينها
وامسها بال قناعة وفقط من أجل شكل
ظاهري للعائلة واألقارب والسادة املشاهدين
واملستمعني.
إذا صار احلب احلقيقي يف أي مكان يف
راض مستريح
الدنيا مأوى تعيش فيه وأنت ٍ
البال ،فأنت يف الوطن وعليك أن تتمسك هبذا
الوطن بكل قوتك مدى احلياة!
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احلب للبعض لغ ٌز كبري ،وللبعض هو فك شفرة
كل األلغاز .للبعض هو جمرد خدعة بيولوجية
ختتبئ وراءها غريزيت اجلنس والتكاثر،
وللبعض هو احلقيقة الوحيدة يف هذا الوجود.
احلقيقة اليت تتخطى كل قيود اإلنسان
البيولوجية والغريزية .للبعض هو طريق
اآلالم ،وللبعض هو اخلالص من كل أمل .البعض
يقول إن احلب أعمى ،والبعض يقول :فقط
بعيون احلب نستطيع أن نرى .أجدادنا األوائل
رمسوا احلب يف كهوفهم .املصريون القدماء غنوا
له ورقصوا ،وخلّدوه على جدران املعابد واملقابر.
وجي ُشوا
اإلغريق حركوا من أجله األساطيل َّ
اجليوش .أحد عجائب الدنيا السبع تقف
شاخمة يف اهلند كأكرب ضريح للحب .حاول
الفالسفة منذ أفالطون وأرسطو أن يعقلنوه.
حاولت األديان منذ القدم أن تقننه وختلق
له األطر والشروط .حاول الطب أن يفحص
دور املخ واألعصاب واهلرمونات فيه .حاول
علم النفس أن يشرح االنفعاالت والتصرفات
املصاحبة له .الشعر والرواية واملسرح

واملوسيقى واألغاين والفنون التشكيلية والسينما
خيصصون للحب نصيب األسد من إنتاجهم .وكل
مر
إنسان عادي يعترب نفسه خب ً
ريا يف احلب ألنه َّ
بتجربة حب ،أو ما يظن أنه حب.
هناك آالف الكتب عن احلب ،ولكن معظمها
تتعامل مع احلب كمعضلة ،وليس كأكرب كزن
حيمله كل إنسان يف داخله .معظم القصائد
والروايات تتعامل مع احلب كمصدر لألمل
والقلق ،وتنشغل بالنقصان والفقدان واحلرية
مروا
والضياع ،فيتماهى معها القراء الذين ُّ
بتجارب مشاهبة .معظم الكتب اليت تقدم
النصائح لألحبة تظل حمصورة يف النظرة
النمطية للرجل كصياد بطبعه ،وللمرأة اليت
متيل جلمع األشياء وبناء العش بطبعها .تلعب
هذه الكتب على وتر إبراز الفروق بني الرجل
واملرأة ،ووصف الصراعات املعتادة بينهما
وتقدمي نصائح لتفادي هذه الصراعات يف
املستقبل .وسر جناح هذه الكتب هو أهنا تصف
صراعات احلب الصغرية اليت يعرفها معظم
البشر من ناحية ،وتعطي مرب ًرا ألخطاء الرجل
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وانفعاالت املرأة من ناحية أخرى ،فالصياد
خائن بطبعه ويريد أن ميرر جيناته ألكرب عدد
ممكن من النساء ،واملرأة انفعالية بطبعها وحتب
شراء وتكديس األشياء .ويف النهاية ليس على
املرأة سوى أن تعطي زوجها أو حبيبها حيزًا من
احلرية وترتدي له مالبس مثرية وتغري لون
شعرها وديكورات املزنل من وقت آلخر ،وليس
على الرجل إال أن ينصت حلبيبته أو يصطنع
االهتمام مبا تقول ،أو أن يفاجئها من وقت آلخر
بباقة زهور أو خامت مثني.
وهكذا أصبح احلب جمرد سعلة استهالكية
وصراع بني أَ َن َوات متضخمة ال تبحث يف احلبيب
إال عن إشباع رغبة ،أو تعويض نقص ،أو تدليك
لإلجيو املريض .ولكن احلب أعظم وأرقى من
ذلك بكثري .احلب ليس جمرد شعور أو انفعال،
بل حالة وجودية وأسلوب حياة .فالشعور
له بداية وله هناية ،له سبب وحمفز ،وميكن

استبداله بشعور آخر .الشعور باألمان حيل حمل
الشعور باخلوف ،والشعور بالشبع حيل حمل
الشعور باجلوع ،وهكذا .أما احلب فهو موقف
اإلنسان الراسخ من نفسه ومن احلياة .وكما يرى
اإلنسان نفسه ،يرى احلب .كل إنسان حيب على
حمبوسا يف غرائزه
قدر درجة وعيه ،فمن كان
ً
واحتياجاته األساسية ،يرى احلب كتلبية هلذه
االحتياجات ال أكثر ،ويستهلك حبيبته كما
يستهلك الشوكوالتة .ولكن من يغوص يف نفسه
بعيدا عن متطلبات اإلجيو وخماوفه،
ويعرفها ً
سريتقي بنفسه وسيحبها ،وبالتايل سيحب اآلخر
بوعي وحضور .ولكن معظم الناس يأتون إىل
احلب حمملني بقيود بيولوجية وتصورات دينية
واجتماعية وتوقعات وخماوف ذاتية ،فيجعلوا
من احلب ساحة حرب أو رقعة شطرنج ،تكون
فيها املشاعر واالنفعاالت هي األسلحة أو قطع
الشطرنج ،فهنا غرية وهناك لوم ،وهنا خوف

هيلني فيشر
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وهناك حب متلك ،وهنا ابتزاز عاطفي وهناك
شعور بالدنب .ومن حيب ح ًقا ال يلوم وال يبتز.
من حيب ال يطلب وال يعتصر من حبيبه احلب،
براحا يعرب فيه عن حبه .احلب ال
بل يكون له ً
يعرف إال التواضع واحلرية.
شخصا
ولكن كيف حيدث احلب؟ وملاذا حنب
ً
ما بالتحديد؟ البيولوجيا تقول إن املرأة
تنجذب للرجل عريض الكتفني قوي اليدين،
ألن غريزهتا تقول إنه سيقدر على إطعامها
هي وأوالدها ،والرجل ينجذب للمرأة كبرية
الصدر ومستديرة املؤخرة ،ألهنا مؤشرات على
قدرهتا على احلمل واإلجناب .وتقول أحباث املخ
واألعصاب ،إن اإلنسان حني يقع يف احلب يفرز
خمه هرمونات الدوبامني والفينول ميالتونني،
وهي إفرازات هلا نفس تأثري الكوكايني على املخ
جسديا ويرى
وجتعل احلبيب يشتهي حبيبته
ًّ
أمجل ما فيها .وحني ينام يف حضنها يفرز

خمه هرمون سريوتينني ،وهو هرمون الشعور
باألمان والتعلق .وهناك هرمون آخر يفرزه
املخ أثناء العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة
وهو أوكسيتوسني ،وهذا هو نفس اهلرمون الذي
يفرزه مخ األم أثناء والدة اجلنني ،وهو هرمون
يزيد من الترابط بني األم ورضيعها وبني
احلبيبني .هذه اإلفرازات هلا عالقة بتطور مخ
اإلنسان عرب مئات اآلالف من السنني .إنسان
الكهوف كان حباجة لغريزة اجلنس حىت
أيضا كان حيتاج
يوزع جيناته ويتكاثر ،لكنه ً
شيئًا جيعله يرتبط بشريكتة ويتعاون معها
لتأسيس أسرة وتربية األطفال .اهلرمونات اليت
يفرزها املخ حتقق الوظيفتني .وهكذا تصبح
احلبيبة بالفعل هي مصدر اإلثارة واألمان م ًعا.
ولكن يبقى السؤال :هل حيدث احلب بسبب
اهلرمونات ،أم أن إفراز اهلرمونات هي نتيجة
حدوث احلب؟ هل الغدد هي سبب الدموع؟
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أم أهنا فقط تستجيب للشعور الذي يستحضر
الدموع؟ نفس عالقة الغدد بالدموع هي عالقة
اهلرمونات باحلب.
الدين يقول "تُنكح املرأة جلماهلا وملاهلا
ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت يداك".
األسرة تقول تزوج ابنة احلسب والنسب.
دائما
علم النفس يقول إن اإلنسان حيس ً
بالنقصان ،ويريد أن يشعر أنه مميز ومرغوب
فيه ،ويبحث يف احلبيب أو احلبيبة عن صفات
تكمله وترضيه ،مثل اجلمال والصدق والوفاء
تقسم "هيلني فيشر"
وحس الفكاهة وهكذاِّ .
عاملة األنثروبولوجي األمريكية الشخصيات إىل
أربعة أنواع :شخص مغامر وآخر ب ّناء ،وشخص
إداري وآخر روحاين ،وتقول يف دراسة بعنوان
"ملاذا حنب" :إن الشخص الب ّناء غال ًبا ما يقع يف
غرام الشخص اإلداري ،واملغامر يفضل الشخص
الروحاين.
ولكن أهكذا حيدث احلب؟ هل احلب جمرد
تواطؤ بني اهلرمونات والعادات واحتياجات
اإلنسان األساسية؟ هل احلب جمرد استجابة
اإلجيو لصفات احلبيب؟ لو قلنا إن احلب مثل
املوسيقى أو قصيدة الشعر ،فال نستطيع أن
نقيسه بدراسة اهلرمونات أو أمناط الشخصيات.
فنحن لن نفهم من أين تأيت املوسيقى لو حللنا
مفاتيح البيانو أو أصابع العازف أو دقات قلب
اجلمهور .لن نفهم من أين تأيت قصيدة الشعر
ومخ َّنا ما تقصده
لو حللنا لغتها واستعاراهتا َّ
الكلمات .هناك أشياء بني السماء واألرض ال
يستوعبها عقل اإلنسان ،أوهلا وأمهها هو احلب،
ألن احلب ليس فكرة وليس معادلة حسابية أو
كيميائيا .احلب أعظم من عقل اإلنسان،
تفاعل
ً
ًّ
فكيف للصغري أن حيتوى األكرب؟ وهنا أعود
لفكرة أن اإلنسان حيب حسب درجة وعيه.
فهناك درجة الغريزة ،ودرجة إشباع اإلجيو،
ودرجة البحث عن التناغم والسالم الداخلي،
ودرجة التجرد واحلب غري املشروط ،ودرجة
احلب الكوين اليت يتحرر فيها اإلنسان من
البحث عن إشباع حسي أو مادي.
درجات الوعي مثل درجات السلم ،يتسلقها

وهبوطا ،وهكذا درجات احلب
اإلنسان صعو ًدا
ً
أيضا .ولكن معظم البشر يظلون حمصورين بني
ً
درجيت الغريزة واإلجيو ،لذلك يظل حبهم
حماصرا يف هذه الدائرة الضيقة اليت تتبادل
ً
فيها السعادة األدوار مع األمل ،بل يكون كل
شرطا لآلخر ،ألن اإلجيو ال يشبع وال
منهما ً
يكف عن الطلب .اإلجيو خياف من الفقدان،
يشعر بالغرية ،يتحكم ،والتحكم يولد املزيد من
مربجما
اخلوف .وحني يفرح اإلجيو يكون األمل
ً
يف نفس الفرح ،ألن اإلجيو يفرح لصفات وأفعال
ما ،وحني تغيب هذه الصفات واألفعال يتأمل
اإلجيو وخياف.
لكن احلب الصايف ،مثل اإلميان الصايف ،ال
ميكن أن يكون مصدره اخلوف أو الطمع .اإلميان
نداء يسمعه اإلنسان داخل نفسه ويتبعه.
نداء ال يسمعه سواه ،يشده لداخله ال خلارجه
وحيرضه على فهم ذاته أكثر وحبها أكثر.
ّ
اإلجيو يتمحور حول الذات ويبقى عند قشرهتا،
وكذلك احلب الناتج عن طلبات اإلجيو .لكن
اإلميان يغوص يف أعماق الذات .وكذلك احلب
الصايف الناضج يأخذنا إىل أعماقنا وجيعلنا
مفتوحا أمام أنفسنا قبل أن نكون كتا ًبا
كتا ًبا
ً
مفتوحا أمام من حنب .حني ننشغل بشكلنا
ً
ونقصاننا وما منتلك ،لن نرى يف اآلخر إال الشكل
واملادة والنقصان .حني خناف من الغرف املظلمة
داخل أنفسنا سنخاف من الغرف املظلمة عند
من حنب .أما حني نفهم جوهرنا ونقبله وحنبه،
أيضا.
سنرى اجلوهر يف اآلخرين ونقبله وحنبه ً
هكذا حيدث اإلميان ،وهكذا حيدث احلب .حني
يكون احلبيبان على نفس درجة الوعي والنضج
واحلضور حيدث ما يسميه الناس جما ًزا "كيمياء
احلب".
حنن ال خنلق احلب وال نصادفه ،ألنه هدية
نروض اإلجيو،
الكون لنا ،لكننا نستحقه حني ِّ
أي حني ننفض عن أنفسنا غبار األفكار واملخاوف
واألطماع .حني نتخطى قيود اجلسد والدين
واملجتمع واخلوف .حنن ال نقع يف احلب ،بل
نرتقي إليه ،حني نشبهه يف صدقه وصفائه
وسكينته.
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يعيش اإلنسان وقائع احلياة قبل أن
تتحول إىل "ذكرى" أو ُيعاد تدويرها كنصوص
ثقافية وإبداعية .فالنص ال يث ّبت الواقعة
متثيل هلا
وال يقدم "احلقيقة" بل خيلق
ً
.Representation
فحادث القطار املأساوي الذي تعرضت له
حمطة مصر ،أضحت تفاصيله يف عهدة جهات
التحقيق ،لكن ما يتعلق به من صور وتعليقات
يف "السوشيال ميديا" كلها مبثابة نصوص تقدم
جزئيا له.
متثيل
ً
ًّ
بالنظر إىل احلادث كنص مركزي مثري للحزن
واألسف ،انتقل من فضائه احلقيقي "املحطة"،
إىل أفضية وسائل اإلعالم ،فمثل هذه النصوص
نصوصا أخرى
مغناطيسيا،
تستقطب وجتتذب
ًّ
ً
ثانوية ،موازية ،بعضها قد يدخل يف نطاق
الشائعات ،والدعاية املضادة.
فيضا من الصور ومقاطع
فحجم املأساة أتاح ً
الفيديو ،كلها تستحق التوقف إزاءها ،لكننا هنا
سنكتفي بقراءة صورة حظيت باهتمام الفت.
إهنا صورة "السيلفي" لـ"ذات" فاعلة هي
الشاب "ي" يف عشرينيات العمر ،يرتدي جاكيت
جيزن ،ومن هيئته وتسرحية شعره وهاتفه الذكي

فإنه أقرب إىل الطبقة الوسطى ،وليس الطبقة
املهمشة الفقرية اليت تُرى يف حمطات وأرصفة
القطارات.
-1
وقف "ي" على بعد أمتار من "جرار" القطار
املتفحم ،حيث السواد جيلل اخللفية ،ومثة
شريط أصفر مبثابة حاجز بني عاملني :عامل
املأساة وعامل احلياة العادية ..أناس على
الرصيفني بدافع الفضول والصدمة ،وبعض أفراد
األمن.
مل يكن "ي" وحده الذي يصور احلادث ،فهناك
أشخاص آخرون يقومون بالشيء نفسه ،رمبا
ملهام إعالمية ،لكنه الوحيد الذي اختار طريقة
"السيلفي" ،ليظهر متصد ًرا بشبابه وأناقته مركز
الصورة ،بينما تقبع املأساة يف اخللفية .وهنا
مفارقة نصية حادة ،بني حضوره املتعايل ،وبؤس
الفضاء املحيط به.
-2
إن الصورة بطبيعتها أيقونية ،ألهنا تشري
إىل موضوعها إىل درجة التطابق ،وتنوب عنه.
أيضا تقول أشياء أخرى ضمنية ،تتجاوز
لكنها ً
موضوعها ..تتعلق بالطبقة االجتماعية ،والزمن،
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والفضاء املحيط.
فصورة "ي" تشبه يف بريقها ،صور الشباب
يف السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي،
عندما كانوا يذهبون إىل املصيف ويلتقطون
صو ًرا جبوار أشجار الورد والبحر .لكنها تغايرها
يف عالقتها بالفضاء املحيط ،فهؤالء الشباب قبل
ثالثني عا ًما ،كانوا ينتمون إىل واقع بائس وسعوا
إىل جتميله بصورة أيقونية حلوة ،ولو بقدر من
التزييف.
فالوقفة جبوار شجرة ورد أو موج البحر،
مبثابة فعل جتميل ،لكن "ي" رأى أن يوثق حلظته
مع أسوأ صورة للواقع ..وسط الدم واألشالء
ودخان احلريق.
-3
َمن هو متلقي صورة "ي" اليت أثارت اجلدل؟
قيل إهنا "فوتوشوب" قام به أصدقاؤه ،حزنًا
عليه باعتباره أحد الضحايا .يف هذه احلالة
تصبح الذات الفاعلة يف نص الصورة "أصدقاء
ي" ويصبح هو جمرد "موضوع" ،هبدف إظهار
املفارقة املؤملة بني "ي" متباه ًيا بشبابه ،و"ي"
آخر ضمين (بني اجلثث املتفحمة).
من املحتمل -على افتراض صحة تلك
الرواية -أن أصحابه من املنتمني واملتعاطفني
مع اإلخوان يف خصومتهم ضد الدولة ،لذلك
يهمهم مضاعفة املأساة ومفارقاهتا الدرامية إىل
ما الهناية ..إلدانة السلطة املناوئة هلم ،إىل ما
الهناية .كأنه ال تكفي مأساة هبذا احلجم خللق
التعاطف وأسباب اإلدانة ،بل ال بد من "صورة"
ولو مفربكة!
انطلت رواية "الفوتوشوب" على اآلالف يف
مواقع التواصل ،ما يعين أن أيقونية الصورة
أبدا! ألهنا
مهما بلغت قوهتا ال تعين احلقيقة" ً
يف أقصى درجات مصداقيتها ،هي جمرد جزء
جدا من "النص املركزي" ،عدا عن قابلية
صغري ًّ
دائما.
تزييفها ً
-4
مثة شرحية أخرى من "املتلقني" رأت يف
شابا معج ًبا بنفسه ،ال يبايل بأحزان
الصورة ًّ
اآلخرين ،وقف بكل برود على أنقاض اجلثث

وصور نفسه.
مل ترق هلؤالء رواية "الفوتوشوب" ،أو رمبا
مل يعلموا هبا ،فتعاملوا مع الصورة مبعناها
املباشر كـ"سيلفي" شخصي مستفز من قلب املأساة
العامة.
أيضا مبين على تأويل أصحابه
هذا املوقف ً
لنص الصورة ،من دون تثبت ٍ
كاف من حقيقتها.
لذلك اهنالت ضد "ي" عبارات اإلدانة ومجل من
عينة "عندك قلب تصور ..فني الرمحة؟"" ،فعل
تافه"" ،عيل تافه" ..إخل.
هنا اضطر أصحاب رواية "الفوتوشوب"
العاطفي إىل التدخل والدفاع عنه ضد محلة
السب واإلدانة.
-5
لقد خلق االختالف حول هوية الذات
الفاعلة يف نص الصورة ،ودوافعها ،حالة جدل
يف السوشيال ميديا .واضطر "ي" نفسه إىل
الظهور يف وسائل اإلعالم .ويكفي اإلشارة إىل أن
أحد اللقاءت معه على اليوتيوب جتاوز مليوين
مشاهدة!
عائدا من املعهد قرب حمطة
قال إنه كان ً
رمسيس ورأى سيارات اإلسعاف ،فذهب بدافع
الفضول ،وعندما انتبه أن والده رن عليه أربع
مرات ،رد عليه وأخربه أنه يف حمطة مصر،
وبسبب قلق األب أن يكون جنله مصا ًبا قرر "ي"
التقاط "السيلفي" كي يؤكد له أنه ليس مصا ًبا.
ملاذا مل يصدق األب طمأنة ابنه الصوتية؟
رمبا بسبب اهللع ،خشي أن يكون مصا ًبا وخيفي
عنه .هذا إذا صحت رواية "ي" اليت قاهلا
بالطبع بعد "التحفيل" عليه ،فوجد نفسه يف
خانة الدفاع عن النفس وقال" :أنا ماستهلش من
الناس إهنا تعمل ّ
يف كدا!".
هذه الرواية تعين أن "األب" كان املرسل أو
املحفز البنه اللتقاط الصورة ،وهو يف الوقت
جدا بني
نفسه "املتلقي" هلا .كموضوع شخصي ًّ
رائجا يف
نصا ً
أب وابنه ..فكيف أصبحت الصورة ًّ
الفضاء االفتراضي؟
-6
خرجت من هاتف "ي" أو أبيه ،هبدف
هل
ْ
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طمأنة األسرة واألصدقاء؟ اتضح أن الصورة
التقطها املصور الصحفي أشرف العمدة من موقع
"صدى البلد" حسب تصريح تلفزيوين له،
أيضا يف صفحته يف الفيسبوك ،فظن
ونشرها ً
البعض أنه هو نفسه "صاحب السيلفي" واهنالت
عليه الشتائم.
الالفت يف شهادة العمدة قوله إن "ي" رآه
وهو يصور وسأله عن املوقع الذي ستنشر فيه
الصورة ..وهي رواية كذهبا "ي" يف اللقاء معه،
أحدا "يصوره" وهو
حيث أكد أنه مل يكن يعلم أن ً
"يصور نفسه" .ولو علم ملا التقط "السيلفي" .أي
أنه يلوم من جعل من "صورته الشخصية" "صورة
عامة" تسيء إليه.
رواية املصور الصحفي تقلب املعادلة النصية،
فالباعث على التقاطها أو املرسل هنا أصبح
"ي" ،واملصور الصحفي أصبح الذات الفاعلة،
حيث حفزته اللقطة ،فقام بالتقاطها وتوزيعها
يف الفضاء العام ،كي يقتات عليها "اجلمهور"
باعتباره املرسل إليه.
ال خيفي العمدة نربة اإلدانة األخالقية
لـ"ي" الذي كان موضوع صورته الصحفية .رغم
أيضا ،ألنه جعل "ي"
أن النربة نفسها قد تطاله ً

جدا ،وميكن
بؤرة االهتمام ،ونقل ما هو شخصي ًّ
تفهمه (طمأنة األب) إىل صورة عامة مشاعية
دون إذن صاحبها -مع علمه مسب ًقا أهنا ستكونواجتماعيا.
أخالقيا
ُمدانة
ًّ
ًّ
-7
هكذا تعددت الروايات اليت تناقض بعضها
جدا يف النص
بعضا بشأن تفصيلة
ً
هامشية ًّ
َّ
املركزي :احلادث املأساوي .وهو ما جيعل بناء
أمرا بالغ التعقيد،
وتركيب احلادث نفسه ًّ
نصياً ،
ألن الروايات املتناقضة سوف تتضاعف وتظل
تنمو ما بني العاملني :الواقعي واالفتراضي.
فرواية "الفوتوشوب" اليت افترضت أن "ي"
أحد الضحايا ،ثبت كذهبا وتدليسها ،وال ميكن
فهمها إال يف إطار التكسب واالبتزاز العاطفي
والسياسي إلدانة السلطة .ورواية "ي" نفسه،
ال ختلو من الفجوات ،كما أهنا تناقض الرواية
الثالثة للمصور الصحفي.
بأي منطق يصبح "ي" الفرد العابر الذي ال
عالقة له باملأساة -فهو ليس من الضحايا وال من
املتهمني -بؤرة االهتمام اإلعالمي؟ ملاذا حتول
إىل عالمة ،أيقونية ،غري قابلة للمحو؟
ميكن تأويل ذلك وفق "نظرية املؤامرة"
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املفسرة لكل شيء ،على افتراض أن جهة ما
بديل عن الصور
استثمرت صورة "السيلفي" لتحل ً
جدا اخلاصة بالضحايا.
ومقاطع الفيديو املؤملة ًّ
بالتايل ينتقل النقاش العام من "احلادث" وأسباب
اإلمهال والفساد اإلداري ،إىل موضوع أخالقي
خاليف عن قلة الذوق يف تصرف هذا الشاب.
فاملهم أن اجلمهور املتلقي سوف يقلب تفاعله
جبعل صورة "السيلفي" هي النص املركزي
بالنسبة له ،و"نص احلادث" سيقفد مركزيته
ويتراجع إىل اخللفية .وبالتأكيد سوف يصبح
"ي" أشهر من مرتكب احلادث.
هناك تفسري آخر أن مجهور "السوشيال
ميديا" حبكم تفاعليته ومشاركته الفورية
بشأن كل ما يدور حوله ،اختار طواعية ترويج
"السيلفي" واجلدل بشأهنا ،وفربكة الروايات
عنها .كحل هرويب ٍ
آت من الالوعي اجلمعي.
فاملآسي ثقيلة يصعب التحديق فيها طوال الوقت،
ريا ما تقوم الذات بدفاعات هروبية
لذلك كث ً
مثل قد يكتفي
بعيدا عن وطأهتا .فالبعض ً
ً
بالصمت ،أو يتجنب رؤية املقاطع الدموية.
تنفسيا لطي ًفا عن أمل
والبعض وجد يف "السيلفي"
ًّ
ال حيتمل.
رمبا كان املصور الصحفي هو من يقف وراء

رواجها ،أو "ي" وأسرته،
أو جهة ما تدير املؤامرات
اإلعالمية ،أو اجلمهور نفسه
الذي أراد التنفيس عن غضبه
يف جمال ثانوي ،يشبه ما يعرف
يف التحليل النفسي باإلزاحة.
لكن بغض النظر من هو
"الباث" وما هي دوافعه،
فاملالحظة األساسية أن فضاء
"السوشيال ميديا" فتح أف ًقا ال
هنائيا لتبادل وترويج رسائل
ًّ
ثانوية ،ودأب على التشديد
على مرسلة "مزيفة" مثل
"سيلفي ي" أو أية إشاعة
عاطفية (مثل قصة موته)،
شعوريا كل
بالتايل ينتقل ال
ًّ
االهتمام بأصل املوضوع .كأن
هذا الفضاء أشبه مبتاهة هائلة تسبح فيها
النصوص املزيفة أكثر مما يساهم يف تبادل
معلومات دقيقة ،أو فتح نقاش جمتمعي جاد
خبصوص تطوير السكك احلديدية.
كما يشري "نص السيلفي" إىل أن املآسي فقدت
اهلالة اخلاصة هبا ..خفت الرعب مع االعتياد..
تالشى التعاطف مع الضحايا رغم ماليني
"البوستات" اليت قد ال تكون سوى استجابة ال
شعورية لسطوة "التريند" .مثلما تدخل املقاطع
املؤملة اليت نشطت يف صفحات اإلخوان يف نطاق
الصراع السياسي مع السلطة ،أكثر من كوهنا
حزنًا لوجه الوطن والضحايا.
أضحى فضاء املأساة جمرد "ديكور" لصورة
"سيلفي" ..كأهنا لقطة من فيلم أكشن ،حتاول
دعائيا .هنا
جهات خمتلفة ،توظيفها ملصلحتها
ًّ
باتت الصورة أهم من احلقيقة نفسها ..بل إهنا
حتتقر الواقعة وتسخر منها .فكل حماوالت
استثمار الصورة تعرب -بطريقة ما -عن ابتذال
منطقيا أن
املأساة ،والتكسب من ورائها .فليس
ًّ
يصبح "ي" وحده املُدان ملجرد أنه أراد مكس ًبا
بسيطا بدافع الفضول رمبا .يف حني أراد غريه،
ً
من ورائها مكاسب أكرب.
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علي ،كلما
منذ مدة طويلة وهذ اخلاطر ُّ
يلح َّ
ريا األحاديث والفقرات
مسعت وقرأت ورأيت كث ً
واملقاالت أقول لنفسي" :هذا فكر فقر" ،وكلما
قرأت اجلرائد واتَّضح يل كثري من األزمات أقول:
"هذا هو فقر الفكر".
معين ،وحني أقول الفقر ال أعين
فالفقر له فكر َّ
شدة االحتياج فقط ،وال أعين هبوط املستوى
أقل من مثيله يف البالد
املادي ملجتمع إىل مست ًوى َّ
األخرى ،ولكن الفقر املادي احلقيقي قد يكون
التصرف
ألناس ميسوري احلال ،ولكن طريقتهم يف
ُّ
إن الفقر
يف ثرائهم فقرية غاية ما يكون الفقرَّ .
اقتصاديا فقط ،إنه وضع من أوضاع
ليس وض ًعا
ًّ
يتصرف فيه اإلنسان بفقر،
البشر ،وضع عام،
َّ
تؤدي إىل فقر أكثر واحتياج
أفكار
و ُيفكِّر بفقر،
ِّ
للغري أكثر ،مبع ًنى آخر هو مرض صيب االقتصاد
أيضا.
ويصيب العقول و ُيصيب اخليال ً
دائما بكلمة أزمة ،نطلقها على
وحنن مغرمون ً
كل شيء؛ أزمة حلمة ،أزمة مساكن ،أزمة ثقة،
أزمة قصة ،أزمة مواصالت ،والذي أريده هنا هو أن
منتنع متا ًما عن ذكر كلمة أزمة ،أو نتأدب ونضحك
ً
اختناقا أو اختناقات؛ فالكلمة
ُسميها
على أنفسنا ون ِّ
احلقيقية اليت ال ُب َّد أن نستعملها هي كلمة فقر،

وإذا أحلَلناها حمل كلمة األزمة ،فإنين أعتقد
أن الصورة تتَّضح بطريقة تساوي نصف احلل؛
فلو قلنا فقر حلمة ،وفقر مساكن ،وفقر ثقة،
وفقر مسرح ،وفقر سينما ،وفقر صحافة ،وفقر
كتابة ،لكانت التسمية والتشخيص أدق .الفقر
هنا بالضبط هو عكس الغِىن ،والغِىن ليس الغِىن
وأساسا ِغىن النفس ،النفس
أو ًل
املادي ،إمنا هو َّ
ً
الغنية غنية حىت لو كانت تَقتات أو حىت تبيت
على الطوى ،والنفس الفقرية فقرية حىت لو
كانت متلك املاليني .ذلك املليونري الذي مل َيمتلك
يو ًما كتا ًبا وال عرف إال أغاين "السح الدح امبو"
كل متعه يف احلياة أن يأكل الكباب
موسيقا ،والذي ُّ
و َيشرب الويسكي أو احلشيش و ُيزاول احلج وهو
ال يعرف معناه ،ويعود ليشتري كاسيتات الفيديو
(الثقافية -اجلنسية متا ًما) أو أفالم سينما هذه
األيام؛ مليونري كهذا ،أ ُي َع ُّد غن ٍّيا؟!
إذن ماذا يكون الفقري ،إين أعرف فقراء
َيعيشون بصعوبة ،ولكن ثراءهم الروحي ُيتيح
رجل
هلم أن يستمتعوا و ُيمتِّعوا َمن حوهلم .أعرف ً
ريا صاحب عمارات كربى يف حني يعيش كما
مليون ً
ذكرت وعمره ما فكَّر أن يدفع ضرائب أو زكاة أو
حىت َيشتري عربة إسعاف .وأعرف السفرجي
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فوجئت ذات يوم بثالجة
الذي يعمل عنده ،والذي
ُ
كولدير للشرب موجودة جبوار العمارة اليت
وظننت أن املليونري فتَح اهلل عليه
ميتلكها املليونري،
ُ
وفتح نفسه لفعل اخلري وإسعاد الناس؛ فاملنطقة
اليت توجد هبا العمارة منطقة َيكثُر فيها العمال
والسائرون وتتمتَّع جبو قائظ خانق ،وما أروع أن
توجد ثالجة شرب مياه نقية عذبة باردة وسط
هذا القيظ! غري أين فوجئت أن الثالجة قد أقامها
السفرجي جبنيهاته اليت َيكسبها من الطهي يف
األفراح (وطب ًعا ليس من مرتبه لدى املليونري) ،مات
غين ملأل الدنيا
ابنه الشاب ،ولو حدث هذا
ٍ
لرجل ٍّ
نواحا وأغلق على ُروحه الباب ،ولكن الرجل الطيب
ً
السفرجي أحب أن ُيحيي ذكر ابنه بطريقة غريبة
جدا ،إنسانية ِج ًّدا ،فأقام هذه الثالجة ووهبها
ًّ
لروح ابنه.
أرأيتم ِغ ًنى أعظم من هذا؟
من املليونري و َمن الفقري؟
الفقر إذن حالة تأخذ أحيانًا شكل اجلشع املادي
اخلارق ،ويف رأيي ليس هناك "أزمة" حلمة ،هناك
متوسطة
إن كل أسرة مصرية
جشع إىل اللحمة؛ َّ
ِّ
حتس أهنا
–وهي أصبحت اآلن ُت َع ُّد باملاليني -ال ُّ
أكلت إال إذا كان قوام الطعام حلمة ،وهكذا يكثر

ويقل العرض ،ويتكون املليونريات اجلزارون،
الطلب ُّ
ِ
الش َقق ال ُب َّد أن تكون من
وقس على هذا كل شيء؛ ُّ
ثالث حجرات على األقل؛ حجرة صالون وسفرة
ونوم ،وأزمة سكن ُممكن أن َي ُح َّل نص َفها على األقل
منوذج الشقة صالة وحجرة ،و َي ُح َّل معها مشكلة
ُ
ري من احتياجات املزنل.
غالء املوبيليا وكث ٍ
دائما،
هذا وجه للفقر ،وهناك الوجه اآلخر ً
وجه الفقر املادي احلقيقي الذي َيطحن حىت
النفوس الغنية متا ًما ،وهو واحلمد هلل متوافِر
وموجود بكثرة رهيبة ،وهو أمر ال خالف عليه،
أوضح أننا نُعاين يف هذه األيام
وإمنا أحببت أن ِّ
بالذات فوق فقر الفقراء مِن فَقر بعض األغنياء
أيضا ،وهو أمر نادر احلدوث إال أن يكون الغِىن
ً
نتيجة جشع شديد مسعور ُيصاحب اإلنسان حىت
بعد أن يغتين.
بنوعيه ُيفرز يف النهاية أفكا ًرا
هذا الفقر َ
فقرا أشدها وأخطرها
فقرية ،و ُمعت َقدات أكثر ً
متا ًما ،وقد حوصر املواطنون يف الفقر ،أن يلجأ
مدعي التفكري والغوغائيني إىل فهم
كثري من َّ
خاطئ متا ًما للدينُ ،يلقنونه ألولئك املحصورين يف
األزمة اخلانقة باعتباره اخلالص ،وهي أفكار ما
صدى عند العامة
كان ميكن أن تزدهر أو جتد هلا ً

 -1الفقر يف األقوال واألفعال
وحدهم ،إنه فقر
خاصا بالدعاة َ
وليس الفقر ٍّ
ريا ما أ ُراجع قرارات اللجان اليت تَنعقِد
عام ،فكث ً
ريا ما أمر على قرارات املؤمترات وهي
ُّ
وتنفض ،كث ً
كثرية ،والشيء الغريب الذي أالحظه هو الفقر
الشديد يف ابتكار احللول للمشاكل ،ودليل واحد
التخبط يف قوانني كقوانني اجلمارك
آخذه من هذا
ُّ
صدر غري مدروس ،وبعد
ي
فالقرار
والضرائب؛
َ ُ
عدل بقرار آخر ،وقلَّة الدراسة راجعة
صدوره ُي َّ
اطالعه على الواقع
عد القرار وفقر ِّ
لفراغ صرب ُم ِّ
النظم املثيلة واحلاالت السابقة .مثل آخر:
وعلى ُّ
مل َيست ِ
َطع واحد ،جمرد واحد فقط ،أن خيرج لنا
بفكرة نستطيع أن ن ِ
ُحضر هبا مسك السد العايل
يتوحش من تركه دون صيد إىل بقية أحناء
الذي
َّ
ريا من أزمة اللحمة والربوتني.
القطر ل َن ُح َّل كث ً
هذا العدد الرهيب من السيارات اخلاصة
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لو مل تكن هناك أزمة فقر طاحن ،بل األخطر
متطرفة
حلول
دائما تَحمل
ً
ً
من هذه األفكار أهنا ً
حلول متطرفة حادة حدة
حىت ملشاكل احلكم،
ً
الفقر وال إنسانية مثله .واإلمام علي كرم هلل
أما هؤالء
وجهه يقول :لو كان الفقر ً
رجل لقتلتهَّ .
املتطرفون فيقولون :ما دمنا فقراء فل َنقتُل الرجل.
فاضل
والرجل هنا هو أي رجل حىت لو كان عاملًا
ً
كالشيخ الذهيب.
لقد ظللت لثالث حلقات ُمتتابعة يف التليفزيون
ٍ
إسالمي فاضل يناقش قضية
داعية
أستمع إىل
ٍّ
االسم والفعل واحلرف يف اللغة العربية يف
جمال شرحه آليات من آيات القرآن الكرمي،
جد من روعة آيات اإلعراب
والناس قد مشلهم ال َو ُ
والشرح ملعىن احلرف واالسم والفعل ومواقعها من
حدث هذا يف الوقت الذي كان لبنان
اجلملة ،و َي ُ
جتتاحه جيوش النازية اجلديدة وتقصف
فيه
ُ
وتدك بيوت املسلمني وتَنتزِع أرواح أطفال املسلمني
ُّ
يهتز
ونسائهم وشيوخهم ورجاهلم ،والعامل اجلليل ُّ
ُمست ِم ُعوه على وقع شرحه حلرف األلف أو الياء؛
أو عامل آخر يستورد لنا أفال ًما من أمريكا و ُيري
اجلمهور املسكني هول ما تفعله الزالزل والرباكني،
رعوِ ،وألنه
ويقول ُّ
كل هذا حيدث ألن اإلنسان مل َي َ
فاسق وكاذب ولص ،وأن الكرة األرضية ليست سوى
قُنبلة زمنية سوف تنفجر لتُرسل أجساد الناس
شعاعا ،واجلماهري خملوعة القلب تتلظى
ودنياهم
ً
وبالرهبة.
باخلوف
َّ
ولو كان العامل املذكور قد عرض فقط بعض
أخ َذها مراسلون أجانب
أفالم تليفزيوننا اليت َ
للهول الذي تُحدثه الشياطني واألسلحة الفتاكة
يف بيوت املسلمني ،فقط يف لبنان ،ألرانا جهنم
أخرى من صنع البشر الزنادقة أعداء البشرية
جند
وأعداء املسلمني
ٍ
بشكل خاص ،والستطاع أن ُي ِّ
مشاعر مجهوره املسكني "للوعي" مبا َيحدث هلم
وألمتهم ،ولـ"مقاومة" هذا احلادث؛ تطبي ًقا لقول
ُوه ْم" ،وليس لتَنتهزوا
اهلل سبحانه وتعاىل " َو َقا ِتل ُ
فرصة أزمتهم الروحية واملادية لـ"تُغيبوهم"
عن الوعي بأعدائهم و"ختدروهم" حتت زعم
إن
تفسرياتكم الشخصية للدين وهلل واإلميانَّ .
املؤمن احلق هو من يدافع عن إخوته يف الدين

وليس من ُيغيبهم عن الوعي بأعدائهم وليس من
يتصوف "على اهلواء" ،فاملتصوفون القدامى كانوا
َّ
وبعيدا عن الناس
املقطم
يف
غارات
للم
يلجئون
ً
َ
ل
أو
ألنفسهم
ليتأملوا
أما من
الذايت،
وخلالصهم
،
ً
َّ
َّ
يتصوف "على اهلواء" ليجعل الناس يهزُّون رءوسهم
َّ
ذات اليمني وذات اليسار إعجا ًبا مبعسول قوله
وبرباعته يف صياغة تشبيهاته وروعته يف إرهاهبم
أو ترغيبهم بتمثيله ،إمنا -أيها الناس -خدعنا
عن حقيقة اخلطر املاحق الذي ُيحيط بنا ،إنه
يفعل معنا ما فعله أهل بيزنطة ،ظلُّوا ُيناقشون
املنطق وأعداؤهم ُيحيطون هبم حىت اقتَحموا
املدينة وحىت املكان الذي كانوا َيتجا َدلون فيه
وقتلوهم عن آخرهم.
زود اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان بالعقل
لقد َّ
عي و ُيدرك الفرق بني الطعام
وباحلواس لكي َي َ
اجليد والطعام املسموم ،وبني احلالل وبني احلرام،
وبني األعداء وبني األصدقاء وأهل الدين ،وهذا
إمهال كامل
الذي حيدث أمامنا صباح مساء من
ٍ
وهلوس ِة دينِنا احلنيف على هذا
ألمور حياتنا،
َ
ذكرت
النحو شيء خطري خطري ،ويعود بنا إىل ما
ُ
من كونه الفقر احلقيقي للفكر املتولِّد عن فقر
حقيقي مادي وروحي.
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والسوزوكي والنقل ،الذي ذكَر يل وزير اقتصاد
أي
سابق أنه نتيجة السترياد عربات النقل بال ِّ
ضابط ،فإن  ٪ ٧٠من قطارات البضاعة ال تَعمل،
والطرق
واألسفلت حتت العربات الرهيبة يتآكَل ُّ
تتحول إىل مطبات وتراب.
َّ
حل مدروس أو
هلا
يوجد
ال
مصر
يف
أزمة
كل
أي ٍّ
ُّ
يؤدي إىل
الفقر
غري مدروس ،والنتيجة بالطبع أن
ِّ
تؤدي إىل أزمات ،بل إن هذه األزمات
فقر ،واألزمة ِّ
يؤديان يف النهاية إىل
نفسها ،وهذا الفقر الفكريِّ ،
تؤدي بالضرورة إىل ازدياد الفقر.
قرارات فقرية ِّ

 -2وماذا عن فقر الفن؟
أيضا أن
ُنا نتكلم عن فقر الفكر فال ُب َّد ً
وإذا ك َّ
نتكلم عن فقر الفن ،وأظن من يدخل مسارحنا
العينات من
ودور السينما لدينا ويتفرج على ِّ
ُقدم جيد أهنا ليست كما يقولون
"الفن" اليت ت َّ
"فن فقراء" ،ولكنه َيجدها إنتاج "الفقر الفين"،
كفوا عن الذهاب لدور
ريا من الفقراء قد ُّ
وألن كث ً
تفرجني "الكسيبة" ِج ٍّدا" ،الفقراء"
العرض ُ
للم ِّ
وتبجحهم وقلَّة
جدا الذين ميلئوهنا ببذاءاهتم
ًّ
ُّ
ميت إىل الطبيعة
أدهبم وخروجهم عن ِّ
كل ما ُّ
بصلة ،أبناء املدن املَهروسني يف حاراهتا،
أسطواهتا ،الذين بدءوا َي ِ
كسبون
املَصفوعني من ُ

و ُيص ِبحون بفضل "فقر األيدي العاملة ِ
وهجرهتا
"معلِّمني وهم َيطغون بأفالم تُخاطب نصفهم
األسفل ،ومسرحيات تُخاطب دبورهم ،وأغان،
وامسح يل أن أستعرض معك إعالناهتا منقولة
عن صحيفة يومية كربى :الفنان الشعيب "عزام
البنجاوي" يف كاسيت "سيدي يا سيدي" ،والفنان
أبو الوفا السوهاجي وطبلة العريب (اسم مطرب
أو مطربة ال أعرف) ،وبس حنون أو حنون بس
والضحك أنه إنتاج "صوت الفضاء"،
ال أعرفَّ ،
الفضاء يا عامل ويف عصر الفضاء ،والفنان
الشعيب مصطفى دبوس وأغنية يامه الدبور
قرصين.
مظاهرة لفن الفقر وفقر الفن ،وتأكيد ُمطلَق
ؤدي بدوره إىل فق ٍر
فكرا ُمتخلِّ ًفا ُي ِّ
أن الفقر يولِّد ً
أكثر.
وإن الفن الفقري ُيؤدي إىل أرواح فقرية تُنتج
َّ
ٍ
ريا يؤدي إىل فكر مادي
فق
ا
ن
ف
وتستقبل
بدورها
ّ
ً
حقيقي.
أقول هذا كله ألن مشكلتنا األساسية أص َب َحت
وفقرا.
وإما أن منوت استهالكًا
إما أن نُنتج َّ
َّ
ً
طويل عند
وهلذا كان ال ُب َّد لنا أن نتوقف
ً
فقرنا الفكري وفكرنا الفقري كي نُناقش اخلروج
املحتَّم من األزمة.
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يف عمله السينمائي البديع
"احلياة املزدوجة لفريونيكا"،
يتألق كيشلوفسكي كما تألق يف
ثالثية األلوان" :أمحر" "أبيض"
"أزرق"؛ حيث حتضر التيمات
الرئيسة اليت متيز أعماله،
املوسيقا اليت تسيطر على
أجواء أفالمه ،انعكاسات
وأيضا
األلوان والظاللً ،
الغموض وتداخل الواقع
والذاكرة واملخيلة.
يقدم يف هذا الفيلم قصة فتاتني يف
حياتني متجاورتني ،فريونيكا تعيش يف بولندا،
وهي مغنية سوبرانو ،والثانية هي فريونيك اليت
تعمل مدرسة موسيقا وتعيش يف فرنسا.
تقاطعات كثرية بني حياتيهما ،أو بني
ذاكرتيهما ،كل منهما حتس أن هلا حياة أخرى
يف مكان آخر ،إنه االرتباط القسري الغامض
الذي يتجاوز حدود اجلغرافيا والواقع؛ إىل فكرة

العنقود الروحي الذي ال
علميا حبقيقته،
ميكن اجلزم ًّ
غري أن أصحاب هذه التجارب
الروحية حيدسون هبا ،وال
يستطيعون التأكد منها ،هكذا
يغوص الفيلم يف قضية اهلوية
الداخلية ،واحلدس ،واحلب،
والتعالقات العاطفية املؤملة مع
آخر جمهول ال نعرفه لكننا حندس
بوجوده.
لعله من الصعب احلديث عن
حبكة للعمل ،أو تقصي حكاية متضي
بشكل متصل ،ألن التشظي الزمين بني البطلتني
وبني املاضي واحلاضر يشغل حيز الفيلم كله ،لذا
حيتاج من املشاهد إىل متابعة دقيقة ،أو إىل أكثر
من مشاهدة.
املشهد األول يف الفيلم يبدأ يف بولندا عام
 ،1968حني تظهر فتاة صغرية مع والدهتا تشاهد
جنمة الكريسماس ،يف املقابل تظهر فتاة أخرى
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يف فرنسا تنظر إىل تفتح أوراق
الشجر يف الربيع.
حتدث قفزة زمنية حنو عام
 ،1990حني نشاهد فتاة شابة
هي فريونيكا(إيرين جاكوب)
تكتشف موهبتها يف الغناء،
خل ًبا،
وتدرك أن لديها صوتًا َّ
بل ويتم اختيارها من بني عدة
مشتركات للغناء على املسرح.
يف ليلة احلفل وقبل أن تغادر
البيت تسند فريونيكا وجهها
إىل النافذة ،تلمح امرأة عجوز
طاعنة يف السن ،متشي يف الشارع
ببطء واحنناء وهي حتمل
أكياس التسوق ،تتأثر فريونيكا
ريا وتنادي على
باملشهد كث ً
السيدة أن تنظر حنوها ،لكن
املرأة تلتفت للحظات مث متضي
يف طريقها .يف تلك الليلة خالل
احلفل ،بينما تغين فريونيكا
وحدها على املسرح ،تنهار فجأة
ومتوت ،ونرى روحها متر يف ملحة
خاطفة عابرة اجلمهور بسرعة.
تزامنا مع هذا احلدث ويف
باريس ،امرأة فرنسية شابة تدعى فريونيك
أيضا) ،وبعد انتهاء مشهد حب
(إيرين جاكوب ً
مع صديقها يطغى عليها إحساس شديد باحلزن،
وكأهنا فقدت شيئًا ما ،كأن روحها ضاعت منها.
ُدرس املوسيقا،
يف اليوم التايل ،يف املدرسة حيث ت ِّ
تلتقي فريونيك مع شاب يأيت مع فرقته لتقدمي
عرض مسرح عرائس ،حيكي هلا عن عرض ينوي
تقدميه موضوعه عن راقصة باليه تكسر ساقها
جدا
مث تتحول إىل فراشة ،تتأثر فريونيك ًّ
بالفكرة ،وحتس أهنا تعنيها بشكل شخصي لسبب
ال تدركه ،يغمرها شعور بأن الفتاة اليت تتحول
إىل فراشة ،وتكون هنايتها على املسرح هي نفسها،
لكن يف وقت وزمان آخر ،جمهول بالنسبة هلا ،لكنها
جزءا من حياهتا ،رمبا يف أفق
واثقة أنه يشكل ً
آخر ،يف بعد خفي ،يف جمرة بعيدة تتالقى فيها

األرواح الشاردة ،املتأذية من اخلياالت غري املدركة.
تنتقل عدسة الكامريا إىل صباح اليوم التايل
قطعة
ُدرس هلم
ً
وفريونيك مع طالهبا يف املدرسة ،ت ِّ
موسيقي ًة مللحن من القرن الثامن عشر (فان دان
َّ
بودمناير) ،إهنا نفس املقطوعة اليت كانت فريونيكا
تغين على موسيقاها حني ماتت على املسرح .صوت
املوسيقا يظل يتكرر يف باطن فريونيك ،وهي تقود
سيارهتا ،وهي تتخيل حركة عرائس املاريونت.
تتصاعد وترية األحداث وتتداخل التفاصيل
لتشتبك فريونيك يف عالقة غريبة وغامضة مع
الشاب الذي قدم عرض مسرح العرائس .هو كاتب
لألطفال ،يكتب يف إحدى قصصه عن بطلتني ،مث
منوذجا لعروستني على شكل
يصنع ضمن عرائسه
ً
أيضا.
فريونيك ً
لعل املشهد الذي تنتهي فيه حياة فريونيكا على
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املسرح ُيعترب من أقوى مشاهد الفيلم ،هناية البطلة
على خشبة املسرح ،لكن قبل هذا املشهد أراد
كيشلوفسكي التأكيد للمشاهد أن هناك بطلتني،
حني يعمد يف مشهد وحيد طوال الفيلم إىل
مجعهما يف لقطة واحدة ،فريونيكا متشي يف شارع
يضج باالعتصامات واملظاهرات يف بولندا ،بينما
فريونيك (السائحة الفرنسية) تصعد إىل حافلة
كبرية وبيدها آلة تصوير ،فتقوم بالتقاط صورة
لفريونيكا ،لنسختها األخرى ،هذه الرؤية السريعة
األشبه بلحظة طيفية -سواء على مستوى احلدث
أو التلقي -أكدت للبطلتني حقيقة وجود األخرى،
وحقيقة عدم قدرة أي منهما على اإلمساك هبذه
اللحظة الزمنية اهلاربة.
لعل األهم إىل جانب هذا املشهد ،هو تكرار
كل منهما،
التفاصيل املتشاهبة اليت حتدث يف حياة ٍّ

صوت املوسيقا اليت تغنيها
فريونيكا ،بينما فريونيك تقوم
بتدريس نفس املقطوعات ،نوع
األشياء الصغرية اليت حتبها
البطلتان ،الكرة الزجاجية،
أيضا املرأة الغامضة اليت
ً
ترتدي القبعة ذات الداللة
الرمزية اليت تظهر يف املسرح
بينما فريونيكا تغين ،وتعود
للظهور ثانية يف حمطة القطار
حني تلتقي فريونيك مع الكاتب
املسرحي صاحب عرائس
املاريونت.
البطلة إيرين جاكوب أدت
دور فريونيكا وفريونيك ،بشكل
جدا ،غري انفعايل،
طبيعي ٍّ
ٍّ
حساس ومنسجم مع كال
الشخصيتني ،جاكوب ال تواجه
أبدا ،وتتكلم بتلقائية
الكامريا ً
وسط حالة من التحليق
الروحاين املنعكس على مالمح
وجهها .ولعل أكثر املشاهد املؤملة
حلظة موت (فريونيكا) على
املسرح ،وإدراك فريونيك هلذا
املوت ،وانقباض قلبها من شدة األمل ،مما يؤكد
أن فكرة الفيلم هلا عالقة مباشرة بالذاكرة غري
املربرة املنفصلة عن الواقع ،الذاكرة األخرى اليت
تفرض سطوهتا على اليومي املعاش يف احلياة،
ضمن حقيقة حدسية واحدة هي فكرة العنقود
الروحي الذي تنتمي إليه كال الروحني.
تسيطر الدالالت الرمزية على أعمال
كيشلوفسكي ،حيث يكاد ال خيلو مشهد منها،
السيدة الطاعنة يف السن هنا رمز يتقاطع مع
احلياة واملوت يف آن واحد ،مث احلب ،املوسيقا،
أوراق الشجر املبعثرة ،األحالم ،التأمالت ،مسرح
جمسما للواقع؛ كل هذا يبدو
العرائس الذي يبدو
ً
منثو ًرا داخل الفيلم لينتظم يف مسار واحد يفضي
إىل الفكرة الرئيسية اليت يريد املخرج إيصاهلا
ملشاهديه.
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يقدم صنع اهلل إبراهيم روايته األوىل "تلك الرائحة" هبذه اجلملة" :أنا نتاج
هذا اجلنس وهذه البالد وهذه احلياة ولسوف أعرب عن نفسي كما أنا .ستيفن
ديدالوس ،يوليسيس" .يف تلك الفترة املبكرة من منتصف السبعينيات اليت قرأت
فيها هذه الرواية يف طبعة حمدودة بغالف أخضر عن دار كتابات معاصرة ،مل
أكن أعرف من هو ستيفن ديدالوس؟ لكن العبارة ظلت ترافقين كأهنا عالمة
علي فهمها ،خاصة أن الرواية اليت أفلتت من الرقيب ،كانت
على حياة غامضة َّ
مكتوبة بطريقة خمتلفة عن طريقة الكتابة الواقعية ليوسف إدريس الذي قدم
الرواية للقراء ،معلنا موهبة كاتبها.
عمل شي ًقا مثل كل األعمال املهربة
كانت
مرات.
قرأت "تلك الرائحة" عدة
ً
نقية مما ميكن
واملمنوعة من السطات .فقد صودرت طبعتها األوىل ،وهذه طبعة َّ
أمرا شي ًقا ،أن
للرقيب أن يعترض عليه .كنت أقرأ رواية غري مكتملة ،وكان ً
تدخل مقص الرقيب ،وما هي األجزاء اليت مت حذفها؟ يف كل
خيمن املرء :أين َّ
قائما .سوف أعرف األماكن اليت مت حذفها.
مرة أقرأ هذه الرواية يظل السؤال ً
رمبا هي فصول عن التعذيب يف سجون الستينيات ،رمبا صفحات عن نقد السلطة
السياسية أو حبث يف الطرق اليت قادت إىل "النكسة" .لكن الغريب أنين عندما
قرأت الطبعة الثانية اليت نشرت يف منتصف الثمانينيات ،عرفت من مقدمة صنع
اهلل إبراهيم أن ما تدخل الرقيب لكي حيذفه هو "البذاءة" ومشهد االستمناء
الذي اعترض عليه "حييي حقي" ووصفه بأنه احنطاط يف الذوق .الدهشة
بالغة من أن يثري هذا املشهد الصغري اعتراض الرقيب ،وليس اخلربة األساسية
يف الرواية اليت كانت أدعى لالعتراض .كان الرقيب يدافع عن األخالق العامة
اليت يدافع عنها جمتمع حمافظ بطبيعة احلال ،ومل يهمه أن تنعكس صورة
السلطة السياسية باعتبارها سلطة تسجن البشر بسبب أفكارهم وتقتلهم حتت
التعذيب ،وخترب حياهتم بعد اخلروج من السجن.

بطل الرواية شاب صغري خيرج بعد مخس
سنوات من السجن السياسي بكل عزلته عن
حميطه الشعيب وعنف سجانيه .عاطل .حياته
نثار فارغ من حركة يف نفس املكان ،معلقة بشيء
واحد :انتظار العسكري كل مساء لكي يتمم عليه
ويتأكد أنه موجود يف نفس املكان ،من غروب
الشمس حىت شروقها .مل يهم الرقابة احلياة

املخربة اليت أنتجها السجن بل اعترضت على
البذاءة.
***
بعد ذلك بسنوات عرفت من هو "ستيفن
ديدالوس" ،وتابعت أطيافه املختلفة يف مؤلفات
جيمس جويس :جابرييل كونروي يف قصة
املوتى ،وريتشارد روان يف مسرحية املنفيون.
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كان ستيفن خمتل ًفا ،عن بطل "تلك الرائحة".
منذ األيام األوىل له يف املدرسة الداخلية يف
طفولته ،يترجم ما يظهر أمامه من ظواهر
حماول أن يتعرف على نفسه
بطريقته اخلاصة،
ً
وموضعه يف احلياة الواسعة اليت تشعره بالضآلة
والضعف .كان حياول أن يفهم.
يف الصفحة البيضاء يف كتاب اجلغرافيا ،كتب
ذات يوم:
ستيفن ديدالوس،
قسم احلساب،
مدرسة كلوجنوز الثانوية،
مدينة ساليزن،
مقاطعة كلدار،
أيرلندا،
أوروبا،
العامل،
الكون،
أحيانًا يقرأ هذه السطور من أسفل إىل أعلى،
من الكون حىت يصل إىل ستيفن ديدالوس ،يعذبه
أال يعرف معىن السياسة وال أين ينتهي الكون.
يشعر بغرابة كل شيء حوله.
حياته صورة للكيفية اليت ينشأ هبا فنان
يف جمتمع منقسم ،يبحث عن نفسه وعن مكانه

يف العامل ،معذب بأسئلته حول عالقة الدين
بالسياسة ودور األدب ،وكيفيه النهوض والتحرر
من سيطرة اإلجنليز .يف قلب تلك املتاهة الكل
يتنازع "ستيفن" وهو يتابع بدأب خياالته اخلفية،
فيسمع صوت أبيه وأساتذته حيثونه على أن
وكاثوليكيا طي ًبا ،وحني افتتحت
يكون جنتلمانًا
ًّ
صالة الرياضة مسع صوتًا آخر حيثه أن يكون
ورجل مكتمل الصحة ،وحني بدأت حركة
قويا
ً
ًّ
اليقظة القومية األيرلندية يأمره صوت آخر
خملصا لبلده ويساعد على رفع لغتها
أن يكون
ً
وتقاليدها .وحتت هذا التنازع كان ينمو باجتاه
غايته املجهولة ،فتبدو أحيانًا هذه النداءات
جوفاء يف أذنيه .كان يتجه إىل مصريه اخلاص
الذي سيكون عليه أن حيدده لنفسه بدقة .ال
ُيملَى عليه من قبل الدين أو املجتمع أو األسرة
أو أي قضية أخرى مهما كانت" :أن يعاين حقيقة
التجربة ويصنع يف مصهر روحه الضمري الذي مل
يتشكل بعد ألمته".
يكره ستيفن أفكار حركة القومية األيرلندية
ويرى بعث اللغة األيرلندية القدمية عبثًا،
ويقول إن أيرلندا خزنيرة تأكل أبناءها .هذا
الطريق سوف جيعله عاجزًا عن أن يعرب عن
جنسه وبالده وحياته ،ألنه سيكون خاد ًما لشيء
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غري حريته اليت حيققها له اخللق الفين .احلرية
اختيار فردي .فكرة االختيار هي الفكرة األهم
يف حياة "ستيفن ديدالوس" .سيكون نصيبه أن
يتجنب أي أنظمة اجتماعية أو دينية ،وكما يقول
بعيدا عن
كان مقد ًرا له أن يتعلم حكمته اخلاصة ً
اآلخرين أو يتعلم حكمة اآلخرين بنفسه وهو
يتجول بني شراك الدنيا.
يف املشاهد األوىل من "عوليس" نراه وقد
استأجر قلعة قدمية يقيم فيها مع صديقه طالب
الطب وشاب إجنليزي جاء إىل دبلن ليدرس
الفلكور األيرلندي ،ونتعرف على سخريته من
وضع بالده ويصف فنها بأنه "مرآة مشروخة
جراء االنفصال
خلادمة" ،ونتعرف على وجعه من َّ
عن األسرة .كان قد عاد من أوروبا بعد عام،
بسبب مرض والدته ،وقبل موهتا طلبت منه أن
يركع ويصلي من أجلها ،لكنه يرفض .متوت األم،
ويتهمه صديقه باجلحود ،وبأنه كان ميكن أن
يصلي –حىت لو كان غري مؤمن -إذعانًا ألمرها،
ألهنا كانت على وشك املوت" :أنت مل تركع لتصلي
من أجلها ،وهي على فراش املوت ،عندما طلبت
منك ذلك ،ملاذا؟"" ،لقد عارضت رغبتها األخرية،
وهي تلفظ آخر أنفاسها ،ومع ذلك تعبس يف
وجهي ألنين ال أنتحب مثل الندابات اخلرس".
ستيفن ال يتنازل عن حريته ،كما يراها،
مهما كان .كان يطلب من نفسه أن يواجه مصريه
وخيترب مبادئه حىت لو أدى ذلك إىل أمل فوق
طاقة البشر .خيربه "بوك ماليجان" بأن العمة
تقول عنه إنه قتل أمه .يصمت ويتمعن يف احلرف
املنتسل لكم سترته األسود الالمع ،ويفكر بأن
األمل أبلى قلبه وليس بعد بأمل احلب .ويتذكرها
يف أحالمه تأتيه صامتة وجسدها الزاوي داخل
أكفاهنا ،وتنحين فوقه ،عيوهنا الزجاجية من
أعماق املوت حتدق فيه ،لتزنع روحه وتلويها ،وهو
يتوسل :ال يا أماه ،اتركيين يف حايل ودعيين
أعيش ،ويرتعد من عويل روحه.
رفضه للصالة من أجل أمه هو رفض أن "ميثل"
حبه يف نفس "التمثالت" االجتماعية اليت خلقت
أشكال
هذه احلياة العفنة .يرفض أن يأخذ حبه
ً
اجتماعية أفرغت احلب من حمتواه" :الطاعة"،

"الصالة" .ال يريد أن جيسد حبه بالطريقة
اليت جتعله تاب ًعا وحترمه من احلرية .قرر أن
حرا ،حىت لو أدى ذلك إىل عذاب ال ميكنه
يكون ًّ
حتمله.
إنه تقري ًبا نفس موقف "ريتشارد روان" يف
مسرحية "املنفيون" عندما تطلب منه زوجته
أن حيميها من الغواية ومينعها من الذهاب إىل
بيت صديقه .تقول :إن طلبت مين أال أذهب لن
أذهب .لكنه يرفض .هلا أن ختتار ما تشاء ،ليس
له سلطان عليها ،غري اختيارها ورغبتها .لكنه
بطل كما يقول ،ويصر على
يشقى ألنه ليس ً
جتريد احلب من أي شكل إال من كونه اختيا ًرا
حرا ،حىت لو طاردته الشياطني وهو يسري على
ًّ
شاطئ البحرية يف الصباح .قرر أن ميضى إىل
النهاية ويدفع الثمن .أن حيرر حبه من التمثالت
االجتماعية لكي يربق خال ًيا من أي شيء إال من
خالصا.
حبا
كونه ًّ
ًّ
أحدا لن يفهمه يف بالده،
كان قد أدرك أن ً
أب
وغدا
وحيدا بشكل مطلق .عليه أن يبحث عن ٍ
ً
يعد له أجنحة من الريش ليطري من هنا.
***
قرأت رواية "صورة الفنان يف شبابه" جليمس
جويس من ترمجة ماهر البطوطي وطبعة دار
األداب ببريوت ،يف بداية الثمانينيات .يف ذلك
الوقت ،كنا على أبواب عامل جديد .مل تكن
السنوات بكل عاديتها ورسوخها ،قد كرت عا ًما
بعد عام ،مع نفس السطلة السياسية واألوضاع
االجتماعية ،كأننا نعيش "أبد" لن ينقضي .مل
يكن كل ذلك قد جاء .كان وقت ترقب الصبا
والتطلع إىل املستقبل ،متثله تلك اللمحة من كالم
صالح جاهني يف فيلم عودة االبن الضال:
نبص قدامنا
على مشس أحالمنا
نلقاها بتشق السحاب الغميق.
يف ذلك الوقت كانت أصداء مترد جيل
السبعينيات ال تزال حتيطنا ،وطريقتهم يف
تطويل شعورهم ،ويف ارتداء القمصان املشجرة
والبنطلونات الضيقة واألحذية ذات الكعب.
عالمات باهتة كانت تتوارى لكي حتل حملها
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مالبس اجليزن من ناحية
واجللباب األبيض من ناحية
األخرى ،رمبا ألنه كان "صيحة"
أكثر منه متر ًدا ،هو الذي جعل
األمر على هذا النحو ،وكانت
اجلامعة ال تزال تنبض بآخر
نفس يف املطالبة حبل القضية
الوطنية واالجتماعية ،ويف
بالدنا ،مثل أيرلندا ،أي فنان أو
كاتب ال بد أن يكون له موقف
سياسي ،ال بد أن ينغمس أدبه
يف هذا اهلم .كل حرية تطلبها
ال بد أن تكون حرية سياسية،
فأنت كفرد لن تعيش حريتك
يف عزلة ،بل سوف تعيشها يف
جمتمع ،وبالتايل كل كتاب ال
بد أن يناقض الوضع السياسي،
من زاوية ما ،حىت قصص احلب
ال بد أن يكون هلا طعم "قصة
حب" ليوسف إدريس .كان األمر
جيمس جويس
مثل القناعة الداخلية متسر ًبا
إىل األعماق.
رواية "صورة الفنان يف
شبابه" كانت مناسبة لسن
العشرين ،خاصة أن قراءيت
هلا واكبت أفال ًما مثل "عودة
اإلبن الضال" مث "اسكندرية
ليه" ،وهي أفالم تقدم صورة
للشباب املتمرد .الصورة يف
كتاب جويس أقرب ما تكون
ستيفن ديدالوس
إىل الوضع احلقيقي ،فكأنه
كان حيكي عين .القصص
األخرى مل تكن واق ًعا رغم جاذبيتها وحيب هلا؛
أقصد أهنا قصص حتدث لناس آخرين .هذه
القصة –صورة الفنان -بالذات حتدث يل .حتمل
الطريقة املثلى للتعبري عن ذواتنا ،يف تلك السن.
كان هذا الكتاب يتحدث عين أكثر مما تتحدث
بقية الكتب واألفالم ،رمبا كانت فترة البحث
عن الذات .من أنت؟ ما الذي حيدث يف كيانك؟

ألقت "صورة الفنان" على حيايت
صنع اهلل ابراهيم
ضوءا واألهم أنه حرر نظريت
ً
من الطابع السياسي ،الذي طبع
فكرة احلرية ،يف بالدنا.
أثناء قراءيت لألدب العريب
احلديث كنت أحبث عن روح
مشاهبة ،وقد قرأت "تلك
الرائحة" يف طبعتها اجلديدة
هبذه الرغبة .لكن األمر مل
يكن على هذا النحو من العمق
والدقة اللذين وصف هبما
"جويس" النمو يف "صورة
الفنان" ،حىت ممارسة االستمناء
يف تلك الرائحة تبدت يل ذات
طابع سياسي ،كأهنا اعتراض
على وضع الراوي املقيد بعد
اخلروج من السجن ،أما يف صورة
الفنان فكانت خطيئة ستيفن
خاصا بالنمو ،ليس له
أمرا ًّ
ً
إال تلك الداللة األخالقية
اخلاصة بكل منا واحلس القدمي
بالنجس ،واهلروب من عذاب
الرب.
يف تلك الفترة ظهرت رواية
"قدر الغرف املقبضة" لعبد
احلكيم قاسم ،وانتظرت أن أجد
فيها مثلما وجدت يف "صورة
الفنان" خاصة أهنا اختارت
تفصيلة واحدة :البيوت ،وسارت
معها حىت النهاية ،لكين مل أجد
فيها ذلك احلس الفردي.
أحببت الطريقة املختلفة
اليت كتبت هبا الرواية املصرية
احلديثة ،وكان أقرهبا إىل قليب رواية عبد
احلكيم قاسم ،لكنه كان يتحدث عن السجن الكبري
والصغري والبيوت اليت نعيش فيها قهرنا ،والظلمة
اليت تغلف حياتنا املقبضة ،ومل تفارقين كلمة
"قدر" يف العنوان كعالمة على منط التفكري ،كأهنا
َ
دليل على وضع ال مناص منه وال حل له.
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أخذت فترة طويلة حىت تصاحلت مع فكرة أن
"صورة الفنان" تعرب عين أكثر من تلك الرويات
اليت أحببتها ،واليت كانت جتتهد لكي تنقل خربة
مغايرة .قرأت "الصورة" مرة أخرى وأخذت
أنتبه إىل ما فيها من كثافة وفهم لإلنسان ،كان
الكتاب يتحدث عن النشوء ،مل يكن جويس
يكتب كليشيهات بل حقائق .نظر يف قلب ستيفن
وكتب فكأنه قد نظر داخل قلوبنا .وظهر يل
أن كتابتنا مغموسة بالقضايا الكربى واملصري،
ال أحد غريه ميكنه أن يسمو مبعاناة طفل دفعه
زميله يف املدرسة يف حفرة عطنة يف دورة املياه
وجيعل منها رمزًا ملا هو عفن وكريه حىت لو مثلت
بالده .كان جويس يتجهز لكي يقول لنا إن األمور
الصغرية هي الكبرية ،وإن الفرد هو اإلنسانية.
***
"ستيفن ديدالوس" وأطيافه مغرمون بفك
الشفرات وفهم املعاين اخلفية للظواهر ،ال
باحلكم عليها .يف قصة املويت ،رأى "جابرييل
كونروي" زوجته متيل على الدرابزين تنصت إىل
حلن بعيد .يف وقفتها مجال وغموض ،كأهنا رمز
لشيء ما .سأل نفسه :إالم ترمز امرأة تقف على
الدرج يف الظل ،تنصت إىل موسيقا نائية؟ حاول
رسا ًما
أن يفهم معىن وقفتها وفكر أنه لو كان َّ
لرمسها وأدرك املعىن" .ستيفن" يف "صورة الفنان"
يتابع الرموز منذ طفولته .حياول أن يقرأ ما
ترمز إليه ابتسامة القس الساخرة ،ويتذكر أنه
مسع والده يقول إنه ميكن متييز اجلزوييت من
بعيدا ليكتشف مشاهبة بني
طراز مالبسه ،وميضي ً
عقلية والده وعقلية القس الباسم حسن امللبس.
ويف زيارته ملدينة كورك بصحبة والده يقرأ
كلمة "جنني" منقوشة عدة مرات على مدرجات
كلية الطب .يوقظ الرمز املفاجئ دماءه ،وتبعث
الكلمة املنقوشة على املدرج أمامه رؤيا كاملة
عن حياة طلبة الطب يف عصر والده .ذات يوم
وحيدا،
حيكي له صديقه عن عودته يف الليل
ً
بعد مشاهدة مباراة يف كرة القدم ،ويف الطريق
عرج على كوخ لكي يشرب ،فدعته امرأة شابه
إىل فراشها ،لكنه مل يتمكن من تلبية رغبتها.
ظلت صورة هذه املرأة تتداخل مع صور أخرى

لنساء ريفيات وتشكل رمزًا ،مث أدرك يف النهاية
أهنا منوذج لعنصرهن وعنصره" :روح خفاشية
تستيقظ على وعي بنفسها يف ظلمة وسرية
وعزلة".
أما الرمز اخلاص بامسه فلم يغب عنه ،كان
ابن ديدالوس املعلم والصانع املاهر الذي صنع له
أجنحة لكي يفر من السجن ،أدرك هذا عندما
سياجا حوله واستعد للرحيل
ضربت العزلة
ً
رجل على هيئة الصقر يطري
عن أيرلندا ،ورأى ً
جتاه الشمس ،واعترب ذلك نبوءة عن الغاية اليت
عليه أن خيدمها واليت كان يتتبعها خالل ضباب
طفولته وشبابه ،إهنا رمز الفنان يف مصنعه ،يعيد
خلق املادة األرضية اهلزيلة وخيلق منها كيانًا
جديدا حملِّ ًقا ال ميكن إمساكة وحيظى باخللود.
ً
لكنه رمبا قد طار أبعد مما ينبغي ،وكان
نصيبه أن تذيب حرارة الشمس مشع األجنحة،
فيسقط يف البحر ،وال ينتبه أحد إليه ،يواصل
الفالح حرثه ألرضه والسفينة سريها يف البحر،
والصياد صيده للسمك ،مثلما ُصور األمر يف لوحة
"بروجل" وقصيدة "أودن".
***
حلمت منذ سنوات أن أكتب قصة بعنوان:
"جنازة جيمس جويس" ،مستلهما كلمة زوجته
اليت قالت إن "جيم" ترك ظله على كل من
حوله .بطلة القصة "لوسيا" ابنة "جويس" اليت
أصيبت مبرض نفسي واضطر أن يدخلها املصحة
بعد أن أنكر مرضها فترة .تدور القصة يف ذهن
"لوسيا" وهي ترافق اجلثمان إىل مقربته يف
زيوريخ يف الثالث عشر من يناير  ،1941تسري
صامتة والثلج يتساقط بغزراة وهي تستعيد
املعاناة اليت عاناها ،واحلياة الصعبة اليت عاشها
وتسأل عن املعىن ،نفس السؤال الذي سأله
جابرييل ماركيز ذات يوم" :أي سر هذا الذي
جيعل جمرد الرغبة يف رواية القصص تتحول
إىل هوى ميكن لكائن بشري أن ميوت من أجله ،أن
جوعا ،أو بر ًدا ،أو من أي شيء آخر ملجرد
ميوت ً
عمل هذا الشيء الذي ال ميكن رؤيته أو ملسه،
وهو شيء يف هناية املطاف ،إذا ما أمعنا النظر ،ال
ينفع يف أي شيء؟".
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من أي باب ميكن أن أدخل
أرضا أزورها
مصر؟ وكيف أكتب ً
مرات وال أرتوي من نبعها ،أنا اليت
زرت متاحفها وأهراماهتا ومدافنها
وكنائسها ومساجدها ،وتوغلت يف
شوارعها وأحيائها وحاراهتا ،شربت
من نيلها وتلمست مجال األوبرا،
واملسارح والعمارات ،والتماثيل والقالع
وتارخيا عري ًقا من احلضارة
واملكتبات،
ً
اليت أهبرت العامل.
وصلت القاهرة بعد الظهر يف هناية شهر
جانفي (يناير) يف يوم مشمس ومساء غري
طوفانيا يف
مطرا
ًّ
صافية ،كنت تركت ورائي ً
وشتاء عات ًيا ،غادرت بردانة ومرتعدة،
اجلزائر
ً
ودخلت مصر دافئة وطاحمة أن متر أيامي
مجيلة يف إطار مشاركيت يف معرض الكتاب
الدويل ،ضمن أمسية شعرية عاملية .استغرقت
الرحلة قرابة األربع ساعات مل أستطع خالهلا
النوم -كما فعل ركاب كثريون ،-فاهنمكت يف
قراءة رواية حتمل مالمح رواية الطاعون أللبري
كامي الذي أعشق كتاباته.
كان أول إجراء قمت به بعد دخويل تغيري
العملة حيث احندر اجلنيه إىل أقصى مستوياته،
مثل العملة اجلزائرية متا ًما ،بسرعة ركبت
وكادحا،
قويا
تاكسي مع رجل عجوز لكنه يبدو ًّ
ً
مل يثرثر أثناء طريقنا كما هي عادة السائقني،

متأملة
وصمت
أعطيته العنوان
ً
ُّ
الشوارع اليت عربناها مستذكرة
رحاليت إىل هذا البلد ،وعبوري أنا
والروائي الراحل الطاهر وطار مرة
من هنا ،كان امسه يتكرر هو والروائي
رشيد بوجدرة مع كل األمساء
الثقافية اليت التقيتها يف رحليت هذه
املرة ،مازال حلضوره سطوة وتقدير يف
الوجدان املصري والعريب.
يف هذا البيت األنيق واالرستقراطي للشاعر
حممود حسن إمساعيل استقبلتين الكاتبة
اجلزائرية آمال بشريي زوجة اجلراح املعروف
إمساعيل ابن الشاعر املصري الذي ترك تراثًا
شعريا الفتًا ،كانت سهرتنا األوىل يف مطعم
ًّ
جنيب حمفوظ والتخت الشرقي الراقي مع
عشاء مصري لذيذ ،املطعم حيمل أنفاس وذاكرة
الروائي الكبري الذي قرأت رواياته وأنا طفلة،
وتعرفت على احلياة املصرية من خالله ،وعلى
صورة جمتمعه وثقافته اليت أبدع يف تصويرها،
مث التقيته عام  2000برفقة كُتاب ومثقفني
مصريني .روح املكان وموسيقاه وضحكات
صديقيت حترض على الفرح والسهر واالنطالق.
ويف االنتقال إىل مكان مجيل آخر للسهر كنت قد
انطفأت وتسلل النعاس إىل عيوين املتعبة بعد
ليلة بيضاء قضيتها يف اجلزائر.
طويل
استغرق ذهابنا إىل مقام احلسني وقتًا
ً
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بسبب زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون ملصر،
والذي يتندر املصريون بتسميته "ماكرونة" .كان
وضاجا باحلياة واحلركة والصخب
ساحرا
الليل
ًّ
ً
املصري الذي ال يعترف بالسكون واخللود إىل
احا وباعة وفضوليني
الراحة .هنا ستجد ُس َّو ً
وفقراء معدمني يتسولون رغيفا ،ستعثر على
كل السلع والتذكارات اليت ختلد عبورك على
أرض الكنانة ،وستنتبه إىل وجود األطفال يف
متسائل :أليس
هذه الساعة املتأخرة من الليل
ً
غدا مدرسة؟ وملاذا هم هنا وليسوا يف
وراءهم ً
أسرهتم ككل األطفال؟
جتلس النساء هنا كيفما اتفق ،يتكلمن ،يأكلن،
يدخن الشيشة ،يرسلن ضحكات عالية ونكات
توحي بتلك السخرية وروح الدعابة والنكتة
اليت متيز املصريني ،مثلما تعكس ذلك التاريخ من
التراكم اللغوي املميز هلم .بالقرب من املسجد
أيضا ،وحتجب هيبة املكان
تتراكم األوساخ ً
وقيمته األثرية ،إمهال يكاد مييز مساحات
أخرى يف بلد يعيش على السياحة ومداخيلها،
أساسيا القتصاده .كانت
ويعتربها مصد ًرا
ًّ
خطواتنا سريعة ومطمئة يف نفس الوقت وحنن
نتوغل يف األحياء القدمية بأضوائها اخلافتة
وموسيقاها العتيقة ورائحة التبغ اليت متأل
املكان.
يف مصر عليك أن تنتبه حلركة املرور حيث

تتدافع السيارات
واملارون بغري
نظام أو توقف،
عليك أن متلك
عشرات العيون
واحلواس حىت
تتفادى حوادث
كثرية ،ولكن
هوامش احلياة
اجلميلة احللوة
ستنفتح مع كل
شارع ،ومقهى،
وناد ،وحارة
ختزن حكايا

املصريني وذكرياهتم.
فتحت عيين صباح اليوم الثاين يف القاهرة
على نور الصباح يتسلل عرب نافذة الغرفة ،حيث
منت باستغراق وصحوت على الساعة الثامنة،
ألقيت نظرة على الفايسبوك ورسائل األصدقاء
مث قمت إىل املطبخ لتحضري قهويت الصباحية.
كانت آمال ال تزال تغط يف نوم عميق بعد أن
تركتها تسهر بدوين .قرأت بنهم ذلك الصباح،
مث كان خروجنا إىل منطقة املعادي الراقية،
وجلسة بقرب النيل مرفوقة بأكل مصري منوع.
كانت العائالت تتوافد بأعداد كبرية مقتنصة
حلظات مجال ومتعة مثرية ،ذلك الصخب املصري
وسهرا يف مدينة ال تنام.
ونكتة
اللذيذ حديثًا
ً
ً
ليل له متعته اخلاصة وهبجته
السري يف القاهرة ً
اليت متأل جسدك وروحك ،حني تشعر باألمان
واالسترخاء من ضغوط اليومي وشقاء الوظيفة.
نسبيا .كانت
حار ًّ
هواء بار ًدا بعد يو ٍم ٍّ
أتنسم ً
األضواء ال تزال ترشد خطوايت وأنا أتأمل
املارة ،وأندمج يف سحر اللحظة واخلطوة اليت
ستقودين إىل معرض الكتاب الدويل ،يف مكان
بعيد ولكنه حيمل كل مقاييس املعارض الكربى
اليت ترسخت بفعل التراكم والعمل على تطويره،
ومتخذا ثو ًبا حديثًا
شاسعة
مساحة
حمتل
ً
ً
ًّ
ً
وعمليا من حيث التنظيم واإلدارة واألمن.
ًّ
أجنحة متعددة زرهتا ،ومنابع خمتلفة للكتاب

الربيع العريب ومآالته املأساوية ،استرجعت
حكايا الدم والفقر والبؤس واالستبداد والظلم
التارخيي الذي عاشته املنطقة برمتها ،استرجعت
ذلك األمل الذي يبزغ من خماضات عسرية،
وآالم كبرية ال ميكن إال للفن واألدب والكتابة أن
حتضنها وتنضجها.
كان لقائي يف اليوم التايل بالشاعر واملترجم
حممد عيد إبراهيم وزوجته املترمجة جناح
سفر يف احدى املقاهي مبصر اجلديدة ،فرصة
للحديث عن شجون الثقافة وأحالم الكتابة .كان
لقاء خاط ًفا لكنه مجيل ودافئ باملحبة والكتب
ً
اهلدية .مثلما كان لقائي ببعض األدباء العرب
كالشاعر أمحد الشهاوي وعبد اهلادي سعدون
وحممد سامي وصاحب دار نشر املتوسط ،خالد
الناصري ورشا عمران والناقد حممود الغيطاين،
مث كانت زيارة دار نشر مرييت بصحبة الكاتبة
آمال بشريي وصاحبها املثقف حممد هاشم،
وبقايا اليسار املصري يف مبىن عتيق ومجيل
يضم رموز الثقافة املصرية.
كانت الليلة األخرية ذات مذاق خاص وأنا
ليل بعد قضاء يوم يف
أهتادى يف شوارع القاهرة ً
ومرحا وحكايات محيمة مع
نادي الصيد ضحكًا
ً
صديقيت .ودعت القاهرة يف صباح ماطر وبارد
حتما
وأنا على يقني بأن من شرب من هنر النيل ً
ً
ومشتاقا.
سيعود إليها آمنا
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وحضوره املتجذر يف
حياة الناس .بني
طوايف بني الكتب
وحضور ندوات
وأمسيات شعرية
انقضى النهار سري ًعا
وأنا ذاهلة من حركة
الزوار اليت ال هتدأ
يف البحث عن الكتب،
ومرافقة النشاطات
وأخذ استراحات
يف املقاهي،
والتعارف بينهم
خبفة وتلقائية،
وفتح نقاشات خمتلفة تؤكد كم هذا الشعب
حي ومتحرك ومتجاوز للكثري من احباطاته
االقتصادية وقساوة حياته.
مل أفوت فرصة التيه يف وسط القاهرة
والتجوال يف شوارعها الفسيحة :ميدان التحرير،
طلعت حرب ،األوبرا ،واملرور مبقاهيها :كافيه
ريش وزهر البستان ومقهى النيل الذي دخلته
رجاليا ألول وهلة ،مث مل تلبث النساء بعد
وبدا
ًّ
هناية عملهن أن التحقن به وتدخني الشيشة
مع قهوة عربية ،مركزة ولقاء األصدقاء.
استدرجتين أغاين املوسيقار السوري فريد
األطرش إىل هذا املقهى ،وعادت ذاكريت إىل
عامرا باحلب واملوسيقى
طفوليت حني كان بيتنا
ً
وعشق الفن ،وحضرت صورة عائليت حيث كانت
املسلسالت املصرية واملسرحيات واألغاين زا ًدا
ووجدانيا ،وحني كانت صورة مجال عبد
فنيا
ًّ
ًّ
الناصر بالنسبة لوالدي رمزًا لالنتماء إىل
قضايا كبرية .وعندما سافر من أجل العمل كانت
والديت على وشك والدة فأوصاها بأن يكون اسم
حلما.
املولود مجال ،ولكين
ُ
ولدت أنا ،وظل االسم ً
كنت أسترق السمع للشباب الواقفني يف
ميدان التحرير وأحاول فهم بعض حكاياهم
وأحاديثهم ،ليس كسائحة ،ولكن كواحدة منهم
وجزء من الذاكرة املشتركة واهلموم واألحالم
اليت نتقامسها كوطن عريب .استرجعت أحداث
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مثة حديقة ال وجود هلا ،شاءت
التشكيلية املصرية "سعاد عبد
الرسول" رغم ذلك أن جتعل منها
املكان
بطل ملعرضها األحدث ،ل ُيصبح
ً
ُ
الغائب هو احلضور ال ُكلّي .احلديقة
مؤكدا على
اليت يل ّوح هبا العنوان
ً
"افتراضا" قد تكون اكتسبت
كوهنا
ً
هذا التوصيف بعد أن جتسدت ذات
لتصور ،وبالقوة
يوم قبل أن تُختصر
ُّ
نفسها ،قد تكون تلك احلديقة الطيفية ُوجدت
هكذا من اللحظة األوىل :موجو ًدا أثري ًيا ال
متوقع له.
املعرض الذي احتضنه جالريي "مشربية"
مؤخرا ،مينح احلديقة الغائبة
بقلب القاهرة
ً
حضور الذكرى ،وفِعلها ،ذكرى ترمجتها
درجات أخضر تزحف على وجوه وأجساد
ُ
شخوصها وقد اخ َتصرت جوهرها يف لوهنا.
أيضا أن تُغادر
لكن احلديقة االفتراضية أبت ً
ٍ
متجسد ،عرب ورود وأزهار تنهض
دون أث ٍر
بوظائف عكس االتفاق" :أزهار شر" ،تُكمم
أفواه الشخوص ،تتسلل إىل داخلها بدل اهلواء
عوضا عن الكلمات ،كأمنا حتل حمل
أو تغادرها ً
لتفة حول أعناق ضحاياها،
األنفاس واللغةُ ،م ً

أسالكًا شائكة ومشانق.
األزها ُر ،رمبا ،قضبان زنازين
شخوص هذه احلديقة ،اليت تنبع
ّة من ثن ّيات الثياب أو من
منهم ،منسل ً
أوردة القلب.
حنن ،للمفارقة ،يف حلظة
إزهار ،مثة ربيع ما يوقظ أزهار
هذه التجربة بوحشية حد أهنا
تتسلق األجساد ،املستسلمة للزحف،
وتغشاها ،كأننا يف حصا ٍد هو يف جوهره قيامة.
جدل التشكيل
وبدءا
بنظر ٍة بانورامية على التجربة،
ً
من تشكيل مدخل املعرض ،رمبا كان امللمح
األول هو التفاوت الشديد يف أحجام اللوحات
املدعوم بتباين ضخم بني أشكال األسطح.
مبدئ ًيا مثة جدل بني "املربع" و"املستطيل"
من جانب و"الدائرة" والشكل "البيضاوي" من
جانب آخر ،كمنحيني توزعت عليهما اللوحات.
لن يتوقف هذا اجلدل بني الشكلني ،وهو يف
جدل بني نظرتني للعامل :فاملربع
احلقيقة ٌ
واملستطيل جيسدان املحدود فيما تعكس
الدائرة والشكل البيضاوي الالهنائي.

العدد رقم ( -)5مايو 2019

وفيما حيتفي املربع واملستطيل باألجساد
رابطا الوجه بقد ٍر من
املكتملة أو النصفية ً
امتداده ،تكتفي الدائرة والشكل البيضاوي
ٍ
أبدا لتكشف عن
بتفصيلة من وجه ال تتجاوزه ً
ٍ
مقتلعة من حديقتها.
جسد أو حىت بزهر ٍة
إهنا "أيقونات" ،يدعم ذلك أحجامها وشرط
تلقيها "احلائطي" إذ أهنا وجدت ل ُتعلّق.
أيضا شكل إطاراهتا
يكشف ذلك ً
املذهبة أحيا ًنا،
املرآوية وألواهنا ّ
أيضا تعمل كمرايا صغرية
كأهنا ً
تكشف بالكاد مالمح الوجه
وأحيا ًنا ما تضيق حىت بالوجه
مكتفية
مكتمل
فال تعكسه
ً
ً
مبقتطفها منه .رمبا هي "اهلامش"
االجتزائي وهو جيادل "املنت"
الكلّي ،الذي ترتفع بعض
شرحية
لوحاته لتحتل
ً
طولية مكتملة من جدار
شاغلة الفضاء بني حافة
ً
السقف وحدود األرض ،أو
تتسع أخرى لتلتهم صدر
حائط.
بدوره يعكس هذا التراوح،

سواء يف أحجام اللوحات أو يف أشكاهلا قل ًقا
فن ًيا حتتفي به هذه التجربة ،فال "إطار"
بعينه قادر على فرض شرطه على العامل
ليضمه ُمكر ًرا نفسه .رمبا من هنا جاء
االشتغال على فكرة "اإلطار" نفسها ،لتشهد
ملحوظا يف تشكيل إطاراهتا
تنوعا
ً
اللوحات ً
وطرق االشتغال عليها ،والذي حييل
لتجريب مستقل خيص اإلطار كجزء
ٍ
ترسيما
من الفضاء البصري وليس
ً
"استعمال ًيا" للحدود.
ليس اإلطار ،يف "حديقة
افتراضية" ،حمض مؤِّطر
للوحة ،بل هو جزء من فضائها
البصري ومن تكوينها العضوي.
اإلطار يف هذه التجربة
مشغول بوجوده وال يكف
ٌ
عن اإلشارة لنفسه بل
وتوسيع أرضه حىت أن
مثة لوحات يلتهم فيها
اإلطار الفضاء األكرب من
اللوحة لتبدو الذات حمض
ٍ
إطارات
خلفية حلضوره هو.
ٌ
هتيمن عليها لون ًيا أطياف البين
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ٍ
إحالة جديدة ألثر احلديقة،
واألخضر ،يف
متثيل آخر هلا ،كمفهوم
وحيث اإلطار بدوره
ٌ
حدا حيتجز
جمرد هذه املرة ،بوصفها ً
الشخوص ،ويسجنهم.
احتفال واضح بالتجسيد تعرب عنه
ٌ
شخوص حديقة افتراضية .حىت الوجوه
املجتزأة ُيحتفى مبالحمها دون تضبيب .ومثلما
تنقسم الشخوص بني مكتملة وجمتزأة،
فإهنا تنقسم بني ٍ
ذوات يف وضع املواجهة
وأخرى تنهض كوجوه جانبية .تتحقق دراما
جدل حقيق ًيا بني
شكل ً
بني املنظورين ،ل ُت ِّ
فِعلي املواجهة املسرحية واالنسحاب خلف
دائما
الكواليس .يف "حديقة افتراضية" مثة ً
درك لكونه
منطان من الذوات :أحدمها ُم ٌ
وضعية
موضوعا للعرض أو الفرجة ،يتخذ
ً
ً
قصدية تكاد حتاكي الوضعية املتيبسة
لشخص يف ستوديو تصوير ،واآلخر يبدو كأنه
ٍ
ٍ
ٍ
مدرك أنه
غفلة منه ،غري
ُيلتقط تشكيل ًيا على
موضوعا للضوء.
أصبح بتواريه بالذات،
ً
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عيون تعوزها النظرات
ٌ
ال وجود يف "حديقة افتراضية" لكتلة
نامجة عن التحام ذاتني.
حنن أمام شخوص حتتفي بالوحدة :يندر
ٍ
لوحة واحدة ،وإن وجدا ،فهما
وجود ذاتني يف
قسرا،
معزوالن ،كأهنما يف فضاءين التصقا ً
ليؤكدا على اهلوة وانعدام االتصال.
دائما فرد وحيد،
يف أغلب اللوحات ،مثة ً
كأن هويته ال تكتمل سوى بانفصامه عن أي
رجل كان
شراكة وجمافاته لكل جمموعً ،
أم امرأة ،منتص ًبا باستقامة قامته كتكوين
يقطع اللوحة رأس ًيا أو مقع ًيا كتكوين أفقي
يقطع اللوحة عرض ًيا .احلالة الوحيدة اليت
حتضر فيها ذاتان ككتلة ،يندمج وجهان يف
ٍ
ٍ
جبسد وحيد ،كأن التشكيلية تصر
واحد
رأس
ٍ
على استبعاد أحد اجلسدين لتعميق التوحد،
أو كأهنما آدم وحواء هذه التجربة قبل أن
ينفصل كل منهما ليشق عزلته.
أيضا موتيفة مهيمنة ،وهو
"القلب" ً
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دائما خار ٌج عن اجلسد،
ً
أيضا باألزهار.
وحماصر ً
ٌ
مبغادرة القلب ملوطنه،
بداهة ،أمام جثامني
فإننا،
ً
فقدت النبض وليس
أجسا ًدا .شخوص سعاد
عبد الرسول تبدو بال
نظرات ،فالعيون ال متنح
انطباعا بعينه ،عيون
ً
جامدة ،كأهنا نظرات
فارغة جلثامني غادرت
احلياة للتو ومل تفقد
بعد هيئتها وليس أجسا ًدا
نابضة .إهنا عيون حتدق
دون أن ترى ،عرب حدقات
مفتوحة على الفراغ الذي
عيون
يلي مغادرة العامل:
ٌ
تنتظر من يسدهلا ليكتمل
املوت.
التشيؤ سؤال آخر،
ورمبا هو تتويج املوات.
مثة رأس إنسانية ينتهي
هبا جس ٌد من خشب ،تربز
املسامري من مفاصله :مس ٌخ
لكن نصفه ليس حيوا ًنا
ريا ،بل شيء ،خشب
أو ط ً
غادر الشجرة ليصبح
جذعا.
ً
جسدا بعد أن كان ً
ُ
هل فقدت احلياة حضورها
يف احلديقة من حيث
ينبغي أن تعثر عليها؟ هل
خينق العبري مستنشقيه
من حيث جاءوا ليحصلوا
على شهيق؟ أم أن العامل،
الذي بات برمته أقرب ما
يكون ملوجود افتراضي،
هائل َف َقد فيه
ريا ً
بات زف ً
اهلواء نفسه فرصته
ُ
األخرية؟
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"حكاية العمر كله" رواية وائل
تدخل من بوابته
سعيد ،عامل
ُ
وال تريد أن خترج .تتلفت
ومتقص ًيا ما مل
متأمل
حولك
ً
ِّ
ضنا
ُيخربك به املبدع؛ ليس ًّ
منه وإمنا تشوي ًقا وتقنية
ُب عليك أنسا ٌم
حديثة .هت ُّ
جماهيل أو
أو ريا ٌح ،وتع ُب ُر
َ
حدائق ،يف عامل من كلمات
َ
َينحتُها الكاتب أو َي ُر ُّصهاُ ،يجاو ُر
ثوب العامية
بينها أو ُي ُ
باعدُ ،يلبسها َ
ٍ
رب األزمنة
إحياءات
أحيانًاَ ،و َيرمِي
َ
تنقلك ع َ
أو األمكنة أو املعاين.
من السطور األوىل نتعرف على شخصية
السارد :ابن بلدَ .مجدع! وإن كان حمكو ًما
بالالمباالة أحيانًا .فالسطر األول" :عندما
أبلغتها حبيب مل يكن يف بايل تبعات هذا احلب"،
عاما
وبرشاقة ولطافة ابن البلد ِّ
يقد ُم لك قانونًا ًّ
مفسرا ما جرى وكان" :املرة اليت
من وجهة نظره
ً
تغري حياتَك جيب أال تكون كبقية املَرات ،تدخل
ال بك وال عليك ،عن غري قصد ،تشدك اخلية".
وال نعجب هلذا األسلوب ،وأعين أسلوب "ال
بك وال عليك"" ،اخلية" إىل غري ذلك ومثل ذلك،
فهو األنسب هلذه القصة ،واألنسب لألنا السارد،
صبيا يف بوفيه
أبوه عامل أسانسري ،ويعمل هو ًّ
ريا على الـ"تيبس"" .كنت كل يومني
ويعول كث ً
تالتة أخرج لشراء باكتة سكر من جممعات النيل
اللي ورا دار القضاء العايل ،مرة وأنا خارج من
اجلمعية ،بالشبشب ،قميص الشغل مبقع بالقهوة

والعناب ،أمحل الباكتة على كتفي،
اصطدمت باملخرج رضوان
الكاشف اهلل يرمحه" ص.13
كاتب قصة حيمل باكتة سكر
وميشي مبحاذاة دار القضاء
العايل بالشبشب! هو إذن
أديب شاب ،مل يكمل تعليمه،
مطحون ،والتقى بشاعرة
َظهر حديثًا يف الندوة "ال
ت ُ
سيما أن العنصر النسائي مفتقد
يف ندوتنا .أول مرة يشوفوه هالل
عليهم ،وإيه ..نسائي! نسائي مثلما قال
فم ْن هم الذين رأوها هاللة
الكتاب" صَ .12
عليهم؟ إهنم الصحاب أو قل شلة الندوة ،أو كما
يطلق عليهم السارد يف أكثر من موضع يف الرواية
بدالل املحبني" :والد الكلب!" .بطل القصة يعمل
من يومه ،من خامسة ابتدائي" :وقفت على باب
احلمام ،أناول الداخل مناديل ورق مث أعطره
ببخيت كولونيا بعد اخلروج" ص.40
تتوقد العالقة بني الشاب السارد
وسريعا ما
ُ
والشاعرة اليت يقول عنها" :هلا صوت شعري
مميز" ص ،21ويتواعدان على اللقاء ،وأين يكون
اللقاء؟ يف مكتب صندوق التأمني على املاشي!
ص ،23بعد انصراف املوظفني بفترة كافية.
وبرشاقة وخفة يظل يلعب السارد على
احلكاية" :لن يشفع يل كوين ابن عامل األسانسري،
أبويا نفسه متورط معنا يف املصيبة .من أين حصل
على مفتاح املكان احلكومي!
س :من أين أتيت مبفتاح املكتب؟
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ج :من أبويا.
س :من أين أتى أبوك
باملفتاح؟
ج :من منصور ساعي
املكتب.
س :ملاذا؟
ج :كي يشطف وشه
بعد الشغل ويترك
حاجاته بالداخل.
ص.25
وها هو يفتح
الباب بشويش
للمدرسة الشاعرة
اليت تنهج فتخبئ
هنجاهنا داخل
صدره ص.26
ويعترف السارد
ٍ
بعفوية" :بديهي
أننا فعلنا مثل
والديكم كما تعرفون ..مرة..
اثنتان ..ص.26
عمل بعد ذلك مع خاله" :كثري من املعارف
واألقارب اشتغلوا يف "بوسي كات" ،مل حيدث يف
تارخيها أن أمسك قريبان تيبس فوق وحتت إال
معي أنا وخايل" ص ،45وصارت الزوجة الشاعرة
حامل ،ويف الشهر التاسع كاد الطالق أن يقع،
ً
أو بتعبري السارد" :يف الشهر التاسع كنا واقفني
على الطالق" ص .46وها هو يوم الوالدة ،ويبدأ
احلكي بلسان السارد هكذا" :اشتريت علبة سجائر
بسوليفاهنا" ص ،47لعله يقصد أن السجائر
الفرط لن جتدي نف ًعا من مثل هذه املعضالت .ويف
هذا املوقف ال ينفك يستدعي املشاهد السينمائية
وقد استخدمها مرات وزج هبا يف بنية الرواية،
فتارة يستدعي نبيلة عبيد وأخرى سعاد حسين.
ورغم بساطة السرد وتلقائيته وعدم نسيان
شخصية السارد فلم تفلت مالحمها من املبدع،
جنده خيرج عن املألوف حلظة رؤيته البنته
األوىل فيبدع يف وصفها" :قطعة حلم عجيبة
الشكل وامللمس تنظر لالشيء وخيرج منها دفء

غريب" ص.49
لكنه عندما
يستطرد قائال:
"مبجرد أن
المست خدها
بشاريب" ،جعلين
أتساءل ملاذا
استخدم كلمة
الشارب تاركًا كلمة
الشنب الدارجة؟
وتعجبت ألين أعرف
أن كلمة الشارب جاءت
من كون هذا الشيء
أسفل األنف والذي كان
ميا يشرب من وعاء
قد ً
اللنب مع صاحبه ومل
يعد يشرف يف أيامنا هذه،
خصوصا والعامية بكلماهتا
ً
وتعابريها تنتشر يف كافة
أرجاء الرواية وال عجب
فالسارد ال يعادي الفصحى
حبال من األحوال ،بل ويشرح بعض كلماهتا:
"تقوهلا برخامة صوت مذيعي الراديو القدامى؛
كما تعرفون الرخامة هنا ليست لفظة عامية
للوصف ،إمنا هي الصوت الرخيم" ص .29نعود
من هذا االستطراد اللغوي لنقف على توغل املبدع
يف عمق اللحظة لنقرأ" :نفس رائحة أمها ،هل
َيح َتمِل قليب الرائحتني يف ذات الوقت؟ أظن أن
قطعة اللحم العجيبة هذي (مل يقل هذه) سوف
تطلع أميانات اللي خلفوين كلما كربت" ص.49
ومن مجاليات السرد كون السارد ال يتورع عن
تذكرينا بقدراته األدبية كلما سنحت أو مل تسنح
الفرصة ،وحبنكة وخفة ظل جتعل األمر حمب ًبا
وملفتًا" :املوبايل رن" .جائز للخروج من تيار
الوعي اللي طفح فجأة" ص.49
وال يطلق السارد على ابنته أوصافًا مبهجة ،بل
اكتفى بوصفه األول هلا بأهنا قطعة اللحم .نقرأ:
"على الرغم من ذلك كربت قطعة اللحم الصغرية
وسط هذه التقلبات .كانت احلياة متر عليهم
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حبه فوق وحبتني ثالثة حتت ،لكنهم إىل اآلن
مستمرتان" .وبروح الفكاهة يسألك" :حتب تعرف
إيه اللي حصل هلم بالظبط؟ رجع خطك القدمي
هتاخد  2000دقيقة جمانًا تكلمهم وتعرف منهم
اللي حصل!" ص.55
استخدم املؤلف تقنية احلذف ودخل على
نافضا يديه من تفاصيل كثرية،
املالحق املرفقة ً
بل واستخدم تقنية إضافية طال ًبا من القارئ أن
خيتار إحدى هنايتني للقصة :األوىل الطالق،
والثانية املوت .يف األوىل تربئ الزوجة زوجها من
مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة املتعة وتسأله
الطالق على ذلك فيوافق على الفور ،ويف الثانية
ميوت الزوجان م ًعا بقضاء اهلل وقدره أو كما ميكن
أيضا هببوط حاد يف الدورة الدموية
أن يقال ً
رغم أن جهة الوفاة مستشفى املنرية بينما مها
من شربا! فهل لنا أن نقول إنه يباعد بينك وبني
االحتمال الثاين ويدفعك دف ًعا لالحتمال األول؟
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بقي أن أذكر شيئًا أرى عدم إغفاله وهو شيوع
روح النقد الالذع يف أرجاء الرواية؛ فنجد أنفسنا
أمام الشاعر الذي "تسف" قصيدته كشريط
التسجيل ص ،13أو مسألة احتالل كرسي الرئاسة
ص 14والسخرية من موظفي املكتبات ص ،17أو
مسألة اإلسالميني الذين أفرد هلم مساحة كبرية
حتت عنوان "حكاية املئة جنيه السحرية"،
واملفارقة حيث يكون يوم امليالد يوم وفاة رغم أن
ريا يف األفالم واملسلسالت
األمر األخري يتكرر كث ً
إال أنه خمتلف هنا؛ فامليالد مل يكن مقترنا بفرح
األب وإمنا الفرح كان لدى أهل املتوىف! "ألف
مربوك يا ريس ،احنا كمان احلمد هلل احلاج مات
امبارح ودحبوا على روحه عجل ونصيبك منحاش
يف التالجة" ص.49
حكاية العمر كله رواية قصرية مصراوية
الروح ،تعبق بروائح األحياء الشعبية وعرق أرواح
املطحونني.

يف الثورات واحلروب ،حني تبدأ احلرب تكون املرأة هي الضحية األكثر
استهدافًا كنوع من فرض الوجود أو إهانة جمتمع بأكمله أو زرع اخلوف
يف النفوس وانكسار الروح ،وتأخذ هذه االنتهاكات شكل التزويج القصري/
االغتصاب /التهجري /االستعباد /البيع /جتريدها من مالبسها والتحرش
هبا وأحيانًا يكون ذلك على املأل أو أمام أسرهتا ،وكما نالحظ كلها سلوكيات
تستهدف اجلسد ،وأستطيع أن أقول هنا إن هذا اجلسد املقصود إيذائه
فرديا فقط ،وإمنا هو "جسد مجعي" ،جسد
أنثويا
وإهانته هو ليس
ً
ًّ
جسدا ًّ
رمزي لبلد بعينه أو مجاعة أو أسرة ما ،جسد ُم َش ّبع باملحرمية /الشرف/
العشق ،وبالتايل أي مساس به هو مساس بكل هذا املخزون املزناح عليه
من الفرد واجلماعة عرب التاريخ ،وبالتايل حتول جسد املرأة يف حلظة ما
إىل أيقونة أو اختزال مكثف لتاريخ ومعاين أمة بأكملها ،وهذه كلها رسائل
الشعوريا لدى مجيع األطراف أثناء الزناعات وحني يتم
ضمنية راسخة
ًّ
جسديا .حىت الثورات اليت من املفترض
املرأة
على
االعتداء
التفكري يف
ًّ
أن تكون حماولة انعتاق من القمع واالحندار يف كل املجاالت ،ال ختلو
من امتهان جسدي للمرأة وحترش وإساءة واستهداف بالقتل ،وكأن هبذه
السلوكيات حياول أصحاهبا إيقاف عنيف ملسرية املرأة اليت كانت ومازالت
بيدها تغيري مسار التاريخ ،كأهنم يعربون عن شعورهم بالنقص جتاه املرأة
أيضا
اليت تتفوق عليهم وخوفهم الالشعوري من التفوق يف امليدان الثوري ً
واحلصول على حقوقها املنهوبة بالسلطة الذكورية اجلائرة ،أو رمبا هلع
من افتضاح قصورهم إذا عادت املرأة لصدارة املشهد التارخيي ،وبالتايل
املحاوالت دائمة للسيطرة عليها من خالل السيطرة على جسدها بالقوة
وبأشكال مهينة لتظل حتت وطأة اخلوف والعار.
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