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مـــــــــــرويـــــــــــة عــــنـــــــــــواهنـــــــــــا "نـجــــيــــب حمـفـــــــــــوظ"
سعــــد محـمــــد رحـيـم

مق ــول ــة "م ــوت امل ــؤلف" الـتـي ج ــاء به ــا
البـنيـويـون ال تـصح هنـا ..نحـن نتحـدث
عن تالزم عضوي ،بني مجـموعة نصوص
أدبـيــة وسـيــرة حـيــاة ،يفـضـي إلــى إن ـشــاء
مـرويـة تلخـص أو تعكـس أو تــروي شطـراً
من تــاريخ األدب العــربـي املعــاصــر ،وأكــاد
أق ــول التــاريخ العــربـي املعــاصــر ،وأقـصــد
عل ــى وجه الـتحــديــد ،نـصــوص /روايــات
ومجمـوعــات قصـصيـة /جنـيب محفـوظ
اخلمـسـني ،وحيـاته الـتي اكـتمـلت دورتهـا
ب ـ ــاملعـنـ ــى اجمل ـ ــازي واحلقــيقـي بـ ــدخـ ــول
جـثـم ـ ــانه ج ـ ــامع احلـ ـســني يف القـ ــاهـ ــرة
للــصالة علـيه قـبل م ــواراته الـث ــرى ،بعــد
رحلـ ــة حـيـ ــاة امـتـ ــدت لـ  95عـ ــام ـ ـاً بـ ــدأت
بـوالدته يف العـام  1911ببـيت القـاضي يف
اجلـم ــالـي ــة بـ ــالق ــاه ــرة ضـمــن الفــض ــاء
املـكانـي الذي يـستمـد خصـائصـه وسحره
مـن وج ــود ذلك اجل ــامع "احل ـسـني" وم ــا
تنطوي عليه هـذه الكلمة من ثقل روحي
وت ـ ــاريخــي ،وعلـ ــى خـلفـيـ ــة اجـتـمـ ــاعـيـ ــة
وسـياسيـة موّارة بـتناقـضاتهـا وصراعـاتها
وحتــوالتهــا وإسقــاطــاتهــا ..هــذه املــرويــة
اجلــزئيـة صـارت يف صـلب املـرويــة األكبـر
عن بزوغ فكـر النهضـة العربـية ،ومبـاشرة
األدب العـربي مغـامرة احلـداثة ،وتـدشني
عـصــر الــروايــة بـشـكلهــا الفـني احل ــديث
عربيـاً ،وهي مرويـة جزئيـة ال غنى عـنها،
مــنحـت امل ــروي ــة األكـب ــر ،ال عـنــص ــر ق ــوة
وحسب ،وإمنا نكهة سردية خالبة.
ت ـ ــأخ ـ ــذ امل ـ ــروي ـ ــة ه ـ ــذه ثالث ـ ــة سـي ـ ــاق ـ ــات
متعـاضدة ومـتداخلـة بالعـالقة مع حـياة
جنـيب محفـوظ الـشخـصيـة منـذ حلظـة
الـ ــوالدة وحـتـ ــى املـمـ ــات .الـ ـسـيـ ــاق األول
يتمـثل مبتغيـرات حيـاة مصـر السـياسـية
يف الق ــرن الع ـشــريـن (م ــرحلــة االحـتالل
اإلجنــلـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ،وال ـ ـكــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ـ ــن أجــل
االس ـتـقالل ،احلـكــم امللـكــي ،ث ـ ــورة ،1919
ث ــورة ي ــولـي ــو  ،1952ه ــزمي ــة  ،1967م ــوت
عبــد النـاصـر ،املـرحلـة الـســاداتيـة ،حـرب
 ،1973االنفـتـ ــاح االقـتــصـ ــادي وتــصفـيـ ــة
القطـاع العـام ،زيـارة الـسـادات إلســرائيل،
مـقـ ـتـل الـ ـ ــسـ ـ ـ ــادات ،صـعـ ـ ـ ــود وانـ ـتـعـ ـ ـ ــاش
األصــوليــة اإلسـالميــة ،وبـطبـيعــة احلــال
بالتـساوق والتزامـن مع مجمل املتغيرات
الـ ـسـيـ ــاسـي ـ ــة علـ ــى ال ــصعـي ـ ــد العـ ــاملـي).
الـ ـ ــس ــي ـ ـ ـ ــاق ال ــث ـ ـ ـ ــان ــي ه ـ ـ ـ ــو الـ ـتـح ـ ـ ـ ــوالت
االج ـتــمـ ـ ــاعــيـ ـ ــة واحل ــضـ ـ ــريـ ـ ــة يف إطـ ـ ــار
ال ــص ـ ــراع ـ ــات ال ـ ـســي ـ ــاســيـ ـ ــة والفـك ـ ــري ـ ــة
والطـبقية داخل مـدينة القـاهرة حتـديداً
بع ـدّهــا مــركــز وبــؤرة املــشهــد ال ـسـيــاسـي
واالجـتمــاعي والـثقـايف ال ملـصـر وحــسب،
وإمنـا وإلـى حــد بعيـد لـلنهـضــة العــربيـة
الـتـي بــدأت مـصــري ـاً واسـتـمــرت يف أغلـب
األحـي ــان بقـي ــادة فك ــري ــة مـص ــري ــة مـن ــذ
مـنـت ـصـف الق ــرن الـتـ ــاسع عــش ــر وحـت ــى
هــزميــة  1967يف األقل .الــسي ــاق الث ــالث
هـو تطـور جنس الـرواية العـربيـة ،بعد أن
ح ـ ـ ـصـل ش ـ ـبـه إجـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ــاع بـ ــني ال ـ ـنـقـ ـ ـ ـ ـ ــاد
واخملتـصـني علــى فـضـل جنيـب محفــوظ
يف إغــن ـ ــاء فــن الـ ــس ـ ــرد ال ـ ــروائــي ل ـي ـتــيح
تـأريخـاً للـروايـة العــربيـة يـؤشَّـر مبــا قبل
وما بعد جنيب محفوظ.
ول ـ ــد جن ـيــب كــمـ ـ ــا قلــن ـ ــا يف اجلــم ـ ــالــي ـ ــة
وس ـ ـ ــرع ـ ـ ــان م ـ ـ ــا ان ـتـقلــت عـ ـ ـ ــائل ــته إل ـ ـ ــى
العبــاسيـة ،فـبقي طـوال الــوقت مـرتـبطـاً
روحـ ـاً وجــس ــداً وعقالً ب ــأحـي ــاء الق ــاه ــرة
القـدميـة احملـيطـة بـاحلـسني ،هـذا املكـان
سيكـون بطالً دائمـاً يف معظم أعـماله ،ال
سـيمــا تلك الـتي أكــدت عبقـريـته األدبيـة
يف طـ ـ ــور تف ــتح م ـ ــوهــب ــته األول ،وال ـ ــذي
ميـكــن تـ ـ ـس ـم ـي ـتـه مـج ـ ـ ــازاً ب ـ ـ ــامل ـ ـ ــرحـل ـ ـ ــة

الـكالســيكـي ــة الـتـي سـبقـت ث ــورة ي ــولـي ــو
 " 1952القـاهـرة اجلـديـدة ،بـدايـة ونهـايـة،
خـ ـ ـ ـ ــان اخلـل ـ ـيـلـ ــي ،زقـ ـ ـ ـ ــاق املـ ـ ـ ـ ــدق ، ،بـ ــني
القصـريـن ،قصــر الشـوق ،الـسكـريــة" لكن
هنـاك مــرحلـة أسـبق تكــاد تكــون متفـردة
ومفصولة وهي الـتي كتب خاللها رواياته
املـستمدة يف موضـوعاتها مـن تاريخ مصر
القــدمي "عـبـث األقــدار ورادوبـيــس وكفــاح
طـيـبـ ــة" حـيـث كـ ــان س ـ ــؤال الهـ ــويـ ــة؛ مـن
نحن؟ هو مـا يؤرق ،يف العقـود األولى من
القـ ــرن الع ــشـ ــريـن ،الــنخـب الـ ـسـيـ ــاسـيـ ــة
والـثقــافيــة املـصــريــة .وكــان محفــوظ قــد
وضع مخـطط ـاً لكتـابــة عشـرات الـروايـات
مـن هــذا القـبـيل ،روايــات تــاريخـي ــة جعل
من التـاريخ الفـرعـوني مـادتهـا الـرئـيسـة،
لـك ــنه يف حل ــظـ ـ ــة ت ـ ـ ــألق ذه ـنــي ،ال شـك،
اكتـشـف منـطقــة مــوهبـته األصـليــة ،ومــا
يتـطلـبه مـنه العـصــر الــذي يـعيـشه ،وهــو
عـصــر انـتقــال نــوعي ،ومـنعـطف تــاريـخي
تغادر معه األمة القرون الوسطى وتدخل
العصـر احلديث .وتكون علـى عتبة أخرى
بـ ــرهـ ــانـ ــات جـ ــديـ ــدة ،ويف ضـمــنهـ ــا رهـ ــان
ال ــرواي ــة الفـنـي ــة الـتـي هـي ابـن ــة امل ــديـن ــة
احل ــديـث ــة ،وصع ــود الـطـبق ــة ال ــوسـط ــى،
وولـوج العصـر الصنـاعي ،وانفتـاح العـالم
بعضه علـى بعض ،وبـزوغ أول ومضـة أمل
منذ قرون يف أن يحكم املصريون مصر.
كـانت حياة متـساوقة ،متـوازنة يف الغالب،
ســاعــده علــى أن تكــون هكــذا ،االسـتقــرار
النسبي ملراحل حياته ،فهو لم يشترك يف
حرب ،وأظـن أنه أعفي أيضـاً من اخلـدمة
يف اجليـش ،ولم يـسـافــر بعيـداً عـن وطنه
لـي ـ ــذق طعـم الــبع ـ ــد واملــنف ـ ــى ـ الــبل ـ ــدان
الـوحيدان اللذان زارهـما هما يـوغسالفيا
وال ـي ـمــن يف ال ـ ـس ـت ـي ـنــي ـ ــات ـ كــمـ ـ ــا أنه لــم
يــسجن( ،مـرة واحــدة كمـا يقـول صــديقه
جـم ــال الغـيـط ــانـي ك ــاد يعــتقل حـني ق ــرأ
املـشيـر عبـد احلـكيم عـامـر روايته "ثـرثـرة
فوق الـنيل" فاستشـاط غضباً وأرسل إليه
مـن يـلقــي القـب ــض علــيه فـ ــأخـبـ ــر عـبـ ــد
الـنــاص ــر به ــذا مع حتــذي ــره بخـطــورة أن
يعـتقل رجل مـثل محفـوظ فـأمـر بـإلغـاء
الـتـنفـي ــذ فعــادت ال ـسـيــارة الــذاهـبــة إلــى
املـكـ ــان الـ ــذي يـ ــوجـ ــد فــيه مـن مـنـتــصف
الــطـ ــريق) كـمـ ــا انه لـم يــبعـ ــد عـن عـمـله
(يذكر الغيطاني يف مقـابلة تلفزيونية أن
الق ــائـم ــة الـتـي أع ــده ــا الــس ــادات إلبع ــاد
املـثقـفني املـص ــريني يف الــسبـعيـني ــات عن
املـؤسـســات الثقــافيـة كــانت حتـوي اسـمي
مـحفـ ــوظ وتـ ــوفــيق احلـكـيـم إال أن وزيـ ــر
إعالمه أب ــو اجمل ــد نــصحه ب ــأن ي ـسـتـثـنـي
هـذين االسمـني لقوة حـضورهـما الـثقايف
عــربي ـاً وعــاملي ـاً ففعـل) بيــد أنه يف مـطلع
 1973وقّع بـي ــانـ ـاً مع كـت ــاب كـب ــار آخ ــريـن
يحـث ال ــسـ ــادات علـ ــى احلـ ــرب لــتحـ ــريـ ــر
س ـيــن ـ ــاء فــم ــنع مــن الــنـ ــش ـ ــر يف األه ـ ــرام
والتحـدث إلـى اإلذاعـة والتلفـزيـون وبقي
هـذا القـرار ســاري املفعــول حتــى ألغي يف
أيل ــول من الــسنــة نفــسهــا ،أي قـبل شهــر
واحـد من حرب تـشرين .وعلـى الرغم من
أن مـحفوظ لم يكن رجالً غنـياً قبل نوبل
فـ ــإنه لــم يعـ ــرف حـيـ ــاة الفـ ــاقـ ــة واجلـ ــوع
والـتشرد فقـد كانـت عائلته ضـمن الفئات
الدنيا من الطبقة الوسطى ،كما أنه بقي
مـوظف ـاً حكــومي ـاً يتقـاضـى مــرتبـاً ثــابتـاً
(تـ ـنـقـل ب ــني وزارات املـع ـ ـ ـ ــارف واألوق ـ ـ ـ ــاف
والـثقـافــة وارتقـى يف املــراتب الــوظيـفيـة
وحـصل علـى درجـة وكـيل وزيـر أقـدم قـبل
أن يحــال علــى املعــاش يف  )1971وع ــرفت
كـتــبه رواج ـ ـاً مـبـكـ ــراً هـي ـ ــأت له مــصـ ــدراً
للــدخـل وإن لم يـكن كـبيــراً .وحق ـاً أثــارت
كـتبه ،أو بعـضهـا ،ردود أفعـال ملــا فيهــا من
جـ ــرأة يف األفك ــار ورمـ ــوز ميكـن أن تفــس ــر
عل ــى أكـث ــر مـن وجه ،تـتح ــرش بـت ــاب ــوات
اجـتم ــاعيــة وديـني ــة وسي ــاسيــة ،لـكنـه لم
يخ ــض معـ ــارك فـكـ ــريـ ــة سـ ــاخـن ـ ــة علـ ــى
صـفح ـ ــات ال ــصحـف واجملالت كـم ـ ــا ك ـ ــان
يجـ ـ ــري يف الـعقـ ـ ــود األولـ ـ ــى م ــن القـ ـ ــرن
املــاضي بـني مفكـري وأدبـاء ذلك الـزمـان،
وأحـسـب أنه حــسن ـاً فعـل ليـتفــرغ إلــى مــا
هـ ـ ــو أجـ ـ ــدى ،وأق ــصـ ـ ــد ف ـنـه الق ــصـ ـصــي

وال ــروائي .وهــذا كله ال يــشكل مــؤاخــذات
عل ـيـه وعل ـ ــى ســيـ ـ ــرته ،وك ـ ــان مــن ح ـ ـســن
حـ ــظ ــن ـ ـ ــا ،نـح ــن ق ـ ـ ــراءه ،أنـه ل ــم ي ـ ـ ــواجـه
مــنغــص ــات حـي ــاتـي ــة كـبـي ــرة رمب ــا ك ــانـت
ســتحـ ــرمـنـ ــا مــن بعــض أروع وأف ــضل مـ ــا
أنـ ـتـجـ ـتـه الـعـ ـ ـ ــرب م ــن ن ــثـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــردي يف
تاريخها.
يف الـسياسـة كان هـواه وفديـاً وإن لم ينتم
لهـ ـ ــذا احلـ ـ ــزب ،وه ـ ـ ــو يف حق ــيقـ ـ ــة م ـيـله
الـسيـاسـي ليبـرالـي قلبـاً وقـالبـاً ،لم يـؤيـد
املـلك وامللـكي ــة ،لكـنه أيـضـ ـاً لم يـتعــاطف
مع عـبـ ــد الـنـ ــاصـ ــر الـ ــذي عــطل احلـيـ ــاة
البـرملانيـة باسم أهـداف قومـية عليـا تبني
أنها محض شعـارات رومانسيـة فضفاضة
ال تـسـتقيـم مع مجـريـات الــواقع العــربي
والعـاملـي .كتب روايـة "ميـرامـار" نـاقـداً من
خـاللها الفـساد املـستشـري يف لب النـظام
النـاصري ،وانتقـد املمارسـات البوليـسية/
اخملــابــراتـي ــة للـنـظــام وقـمـعه للـمـثقفـني
والقـوى الوطنيـة يف رواية "الكـرنك" ،غير
أن "ثـرثرة فـوق النيل" انـطوت علـى قراءة
ذكـي ــة للـتـن ــاقـض ــات والفــس ــاد يف احلـي ــاة
السيـاسية واالجـتماعـية املصـرية ،فـكانت
الروايـة أقرب مـا تكـون للتنـبؤ بـالهـزمية.
تـتحــدر أســرة محفــوظ مـن البــرجــوازيــة
املـديـنيــة ،من الـطبقـة الــوسطـى الــدنيـا،
كمــا أشــرنــا ،وقــد ولــد ومـصــر تــرزح حتت
الهيمـنة الـكولـونيـاليـة اإلجنلـيزيـة ،وكان
يف الثـامنـة حني انـدلعت ثـورة  1919ومع
تفـتح وعيه كـان الـشعـب املصـري يخـوض
نـضــاالً م ـسـتـمـيـتـ ـاً بقـيــادة حــزب الــوفــد
ورئـيسه سعد زغلـول ،ويف هذا املنـاخ كانت
الـ ــشـ ـ ــريح ـ ــة امل ـ ـس ـت ـنــي ـ ــرة مــن املفـك ـ ــريــن
املـصــريني حتــرك مــا هــو ســاكن وراكــد يف
ثق ــاف ــة اجملـتـمع وتـتح ــرش مب ــا بقـي م ــا
يُـعتقـد بــأنه الـصـحيح بــإطالق ويف حـكم
املقـ ــدس طـ ــوال قـ ــرون ،إذ ح ــصل حـ ــراك
ثقـايف وفكري غيـر مسبوق يف مـصر كانت
أط ــرافه الــسلـط ــات ال ـسـي ــاسـي ــة واألزه ــر
واجلـ ـ ـ ــامـعـ ـ ـ ــة واألحـ ـ ـ ــزاب وال ـ ـصـحـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة
واألنـتلجنسـيا املصـرية بـشكل عام بعـدما
أصـ ــدر علـي عـب ــدال ــرازق كـت ــابـه "اإلسالم
وأصـ ــول احلـكــم" يف العـ ــام  ،1925وأصـ ــدر
طه حسني كتـابه "يف الشعـر اجلاهلي" يف
العــام  ،1926ومــا تـبع ذلـك من ت ــداعيــات
ومالب ـســات ومم ــاحك ــات وانعـطــافــات لـم
تـكــن كـله ـ ــا يف مـ ـصـلحـ ـ ــة الف ــن والفـك ـ ــر
والـثقــافــة والـنهـضــة ،بـي ــد أنهــا أحــدثـت
ثغـ ـ ــرة يف اجلـ ـ ــدار الـ ـ ـس ـم ـيـك وس ــمحــت
لبــصيـص مـن الن ــور أن يتــسلل .وأحــسب
أنه لـ ـ ــوال هـ ـ ــذا امل ــنج ـ ـ ــز الفـكـ ـ ــري لـ ـ ــرواد
الـنهــض ــة ،ولـ ــوال االنفـتـ ــاح علـ ــى ثق ــاف ــة
اآلخر ملـا قيض لـشخص جنيـب محفوظ
أن يـكـتـب مـ ــا كـتــب مهـمـ ــا كـ ــانـت درجـ ــة
مـوهـبته ،وقـدرته علــى الســرد ،فمحفـوظ
هو ابن النهضة الفكرية واألدبية العربية
الـتـي أرهــص له ــا الــطهـط ــاوي قـبـل ذلك
بقـرن يف األقل بـكتــابه "تخلـيص األبـريـز
يف تلخـيـص بــاريــز" .وحـيـث علــى خـطــى
الـطهـطــاوي وانـطالق ـاً مـن عتـبتـه تتــابع
مسـرد الفـكر الـنهضـوي وثقـافة احلـداثة
بنجاحاته وإخفاقاته ووعوده وإحباطاته.
وحـني قــام الـضـبــاط األحــرار بــانـقالبهـم
الشهير الذي اتخذ طابع ثورة اجتماعية
وفكـريـة فـيمــا بعــد يف العـام  1952صـمت
جنيـب محفـوظ مــؤقتـاً ،رمبــا ليـستــوعب
جــس ــام ــة احل ــدث ،ورمب ــا ألنه ظـن أن م ــا
ك ــان يـبغـيه مــن وراء الكـت ــاب ــة قـ ــد حتقق
بالثورة حتـى أثبتت له األحداث الالحقة
خـطــأ تـصــوره ،ورمبــا ك ــان يبـحث يف هــذه
اآلونــة عـن شـكل جــدي ــد وأسلــوب ســردي
مخــتلف عـم ــا ألفـن ــاه يف رواي ــاته األول ــى
الـتـي درج الـنق ــاد عل ــى وضعهــا يف خــانــة
الواقعية االجتماعية.
جتسـد روايـات محفـوظ جـدليـة الـنهضـة
والــسقــوط يف م ـســار الـطـبقــة الــوسـطــى
املصـريــة ،وهي صـورة منــوذجيـة للـطبقـة
الــوسطـى العــربيـة ،صعـودهــا وانتعـاشهـا
ودوره ـ ـ ــا القــي ـ ـ ــادي يف الع ــمل الـ ـ ــوط ـنــي،
وتناقضاتها وإخفاقاتها ومن ثم هزميتها

جنيب محفوظ

أو هـزمية فكـرها ،مع عـدم إغفال متـزقها
الـنف ـسـي وقلـقله ــا ال ــوج ــودي وأحالمه ــا
وفـ ـ ــرص جتـ ـ ــاوزهـ ـ ــا مــنـ ـطـق الهـ ـ ــزميـ ـ ــة،
والـنهــوض ثــانيــة ..فـمحفــوظ هــو مــؤرخ
هذه الـطبقـة للقـرن العشـرين ،هـو املؤرخ
الـفنــان الــذي ال تهـمه الــواقعــة بقــدر مــا
يؤرقـه ما وراءهـا ،ما سـكت عنه املـؤرخون
الـتقـليــديــون ،مــا جــرى يف الهــامـش ،مــا
ع ـ ــاشـه املهــمـ ــش ـ ــون ومـ ـ ــا انعـك ـ ــس عل ـ ــى
حــيـ ـ ــاتهــم( ،ح ـمــي ـ ــدة ،وح ـ ـســن وح ـ ـســني
وحــسنـني واملعـلم كــرشــة وزيـطــة وي ــاسني
وفه ـمــي وأم ـيــنـ ـ ــة وســي أحــمـ ـ ــد وكــمـ ـ ــال
وسـعيــد مهــران وعــامــر وج ــدي ومنـصــور
بـ ــاهـي وزهـ ــرة وعـ ــاشـ ــور الـنـ ــاجـي وأوالده
وأحـف ـ ـ ــاده ،الـخ الـخ) عـ ـ ــش ـ ـ ــرات وم ــئ ـ ـ ــات
األسـماء الـتي ابتكـرها محـفوظ وأوقعـنا
يف ذلك الــوهم اجلـميل بـأن هـؤالء كـلهم
لـي ـســوا ســوى أن ــاس حقـيقـيـني مـن حلـم
ودم ولـ ــدوا وعـ ــاشـ ــوا وتـ ــزوجـ ــوا وخـلفـ ــوا
األوالد وحـقـق ـ ـ ــوا جن ـ ـ ــاح ـ ـ ــات وارتـكــب ـ ـ ــوا
حـم ــاق ــات وأخـط ــأوا وأص ــاب ــوا وم ــات ــوا..
تـاريخ يكاد يكون أكثر إقنـاعاً وصدقاً مما
كـتـبه مـن أرخ ــوا حلـي ــاة مـص ــر يف الق ــرن
العـشرين .وال أحـسب أن عاشـقاً لكتـابات
محفوظ ،حـني يفكر بـالقاهـرة يسـتطيع
الــتخلـص مـن الـص ــور الــس ــردي ــة احلـي ــة
الـتـي رســمه ــا مـحفـ ــوظ له ــذه امل ــديـن ــة.
فالسرد هنـا بديل موضوعي عن التاريخ،
وبعــب ـ ــارة أخ ـ ــرى ؛ إن امل ــتخ ـيـل يخــت ـ ــرق
الـواقع ويتلبسه ويقـدمه مجسمـاً بصدق
بكـث ــافـته وظـالله وأبع ــاده االجـتـم ــاعـي ــة
والــسي ــاسيــة والـنفــسيــة ،وحتــوالته علــى
السطح ويف العمق .ولـست أتصور مؤرخاً
وهــو ينـكب علـى دراســة التــاريخ املعـاصـر
ملـص ــر ،والق ــاه ــرة عل ــى وجه الـتح ــدي ــد،
ميكنه جتـاهل مـا رسمه جنـيب محفـوظ
عـن هـ ــذا املـكـ ــان يف روايـ ــاته ،فـمــثل هـ ــذا
الـتأريخ سيبـقى ناقـصاً يفتقـر إلى الروح
التي اسـتطـاع محفـوظ رصـد متـوجـاتهـا
ومتزقاتها وتطلعاتها.
تقصـى محفـوظ عن منــاذجه والتـقطهـا
مـن واقع م ــدينــة القــاه ــرة ،من حــاراتهــا
ومقـاهيـها وشـوارعهـا وأسواقـها وتـكايـاها
ومسـاجدهـا ومؤسـساتهـا احلكومـية ،ولم
يـتع ــامل معهــا بـسـطـحيــة ومـيل ــودراميــة
مـطنبـة مثلمـا يفعل أشبـاه املوهـوبني بل
أحــالهــا إلــى رمــوز ك ــوني ــة ،ودائم ـاً ك ــانت
نــصـ ــوص مـحفـ ــوظ إطـ ــاراً يـخفـي رؤيـ ــة
مــتفلــسف ــة إل ــى ال ــذات والع ــالـم والك ــون
والـ ـ ــزمـ ـ ــان واملـ ـصــيـ ـ ــر ،ويف كل ن ــص كـ ـ ــان
يـ ــضعــنـ ـ ــا أمـ ـ ــام ج ــملـ ـ ــة م ــن املعـ ــضالت
واألســئل ــة احملـي ــرة والــص ــادم ــة .ول ـسـن ــا

نغــالي إذا مــا قلنــا أن محفــوظ استـطـاع
أن يغـيــر مـن وجهــة نـظــرنــا نحــو أشـيــاء
كـثـيــرة مـنهــا قــدرة لغـتـنــا علــى الـتعـبـيــر
ال ـ ــسـ ـ ــردي احلــي عــن حـ ـ ــركـ ـ ــة اجملــت ــمع
ومـتغيـراته ،وفـرض علـى أشـد املـتشـككني
احتــرام فن الـروايـة بعـدِّهـا ديـوان العـرب
اجلــدي ــد ،كمــا أنـه عمّـق من رؤيـتنــا ،إلــى
أنفسنا وعاملنا.
كانت طعنة السكني التي تلقاها يف العام
 1994حلـظــة فــارقــة يف مــسيــرة ثقــافـتنــا
الـراهنة ،إذ بات على كل معني بشأن هذه
الثقافـة أن يفرز اخلنـادق ويحدد طـبيعة
اخل ــريــط ــة االجـتـم ــاعـي ــة وال ـسـي ــاسـي ــة
والقيمية كما انـتهت إليها بعد عقود من
الـنجــاحــات القلـيلــة واالنـهيــارات .فـتلك
الـطـعنــة لـم تكـن نتـيجــة مجــردة لهــوس
شـ ـ ــاب مغـ ـ ــرر به لــم يق ـ ــرأ أيـ ـ ـاً مــن ك ـتــب
محفــوظ وال يعــرف م ــا هي الــروايــة ،بل
ذروة درام ــاتــيكـي ــة لــص ــراع مـتـن ــاقــض ــات
وإشك ــالـيـ ــات تعـتــمل حتـت وف ــوق ســطح
واقعنا وتعطيه صورته املأساوية.
مـن العسيـر فك االشتبـاك بني مضـامني
رواي ــات محف ــوظ واملنـظــوم ــات الفكــريــة
والـقيـميــة الـتي ســادت وتـصــارعت طــوال
عقــود القــرن العـش ــرين .فـمحفــوظ كــان
أمـيـنـ ـاً لـ ــواقع وت ــاريـخ مجـتـمـعه ،أو ك ــان
بـبـســاطــة ميـتـلك بــرهــافــة حـس الــواقع
والـتـ ــاريخ ،كـ ــان مبق ــدوره رصـ ــد وتلـمــس
الـ ـشـبـك ـ ــة الغـ ــائـ ــرة املـعقـ ــدة واملــتحـ ــولـ ــة
لعالقــات عنـاصـر الــواقع ،وكـان بـارعـاً يف
متثلهـا وإعادة إنـتاجهـا فنـياً ،ورمبـا تكون
"الثالثيـة" مثـاالً جيـداً لتـأكيـد مثـل هذا
الـتخ ــريج مبــا يـتـعلق بــامل ــرحلــة مــا قـبل
ث ــورة ي ــولـي ــو ،و "مـي ــرام ــار" ك ــانـت مـث ــاالً
جـيداً للـمرحلـة ما بعـد يولـيو ،أمـا "أمام
الع ـ ــرش" فهــي خالصـ ــة رؤي ـ ــة للـت ـ ــاريخ،
لــذلك اجلــزء منه الــذي يعكـس العالقـة
بـني اجملـتـمع والــسلـطــة مـن ــذ الفــراعـنــة
وحـت ـ ــى الـي ـ ــوم حـيـث أب ـ ــرز مـن حـكـم ـ ــوا
يوضعون أمام املساءلة التاريخية.
لـم يكن محفـوظ متـشائـماً ‘على الـرغم
مـن تلـك الغالل ــة ال ــرقـيق ــة مـن الـتـهكـم
السـوداوي التي حتـيط مبعـظم نصـوصه
القصـصيـة والـروائيــة واملسـرحيـة (جـرب
محفـوظ كتـابـة املـسـرحيـات ذات الـفصل
الــواحــد) وك ــذلك سـيـنــاريــوه ــات األفالم
التـي كتـبهـا (عـددهـا  33سـينـاريـو) .كـان
محفوظ ميتلك حس الفكاهة جزءاً من
طـبــيعــته الـ ــشخ ـصـيـ ــة وق ـ ــد انعـك ــس يف
أعـمـ ــاله أيــض ـ ـاً ،لكـنه ــا لــم تكــن فك ــاه ــة
مـ ـ ــس ـ ـطـحـ ـ ـ ــة بـل غـالف ـ ـ ـ ـاً لـلـقـلـق واألل ــم
واخلـ ــوف يف أغلـب األحـي ــان ..ك ــانـت روح

بخالء اجلاحظ العراقيون

حـــــــريـــــــة املـــثقـف ..سلـــطـــــــة الـــــــدولـــــــة
بــــــاســم االنـــصــــــار
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك

مـن الـبـ ــديهــي القـ ــول ،ان الـ ــركـيـ ــزة
األهـم لالبداع هي ركيـزة أو أشتراط
احل ــري ــة .فـمـن دون ه ــذه ال ــركـي ــزة
يـك ـ ــون االبـ ـ ــداع يف كل م ـ ـس ـت ـ ــوي ـ ــات
االبـداع املعروفـة ،باألخـص املسـتوى
األدب ــي مـ ـنـه ،نـ ـ ـ ــاق ـ ـصـ ـ ـ ــا ومـجـ ـ ـ ــردا
ومـشــوه ــا أحيــانــا كـثيــرة .لــذا كـيف
ســيكـ ــون شكـل العالق ــة بـني املــثقف
كك ــائـن أب ــداعـي ح ــر وبـني ال ــدول ــة
كمــؤسـســة ت ــرتكــز علــى الــسلـطــة ؟
ف ـ ــامل ـثـقف مــن جه ـ ــة ي ـ ــسع ـ ــى ال ـ ــى
األنـفالت مــن كل أنـ ــواع ال ــسل ـطـ ــات
للـحفـ ــاظ عل ــى ت ــوهـجه اجلـم ــالـي
واالبـداعي ،ومن جهـة اخرى الـدولة
تسعى الى فـرض كل انواع سلطاتها
علـى اجملـتمع مبـن فيـه املثقـف لكي
ت ـ ـضـ ـم ــن عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة اسـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا
ودميـومـتهـا لـتنـظـيم امــور اجملتـمع
بكافة جوانبه.
وكل ط ـ ــرف مــن طـ ـ ــريف املع ـ ــادل ـ ــة (
املــثقف وال ــدول ــة ) ي ــسع ــى ب ــأجت ــاه
شـرط دميومـته الذي اليـود التـنازل
عــنه لـكــي ي ـض ـمــن دمي ـ ــومــته ك ـم ـ ــا
اشـرنـا ( احلـريــة  /الشـرط االسـاس
للـمـثقف ) و ( الــسلـطــة  /الـشــرط
االسـاس للـدولــة ) .ومن املعـروف أو
من ضمـن ماهـو متـوارث يف أذهانـنا
املكـوَّنة يف ظل ديكـتاتوريـات متعددة
ومخــتلف ــة مقـيـتـ ــة ان العالق ــة بـني
السلـطة واحلـرية عالقـة عكسـية إنْ
لــم تكـن عالق ــة مـتـن ــاف ــرة ال ــى ح ــد
الـص ــراع بـيـنهـم ــا أوالـنفـي مـن قـبل

احــدهمـا لالخـر .لــذا كيف سـتنـشـأ
العالقــة بني أطــراف التــود الـتنــازل
عن رمـزها وسر دميومتها يف احلياة
؟
أظـن انه وقبـل أن نطـرح أجـابـتنـا أو
تصـورنـا خللق هـذه العالقـة ،علـينـا
ان نع ـي ـ ــد ق ـ ــراءة مـفه ـ ــوم احل ـ ــري ـ ــة
امل ـن ـ ـش ـ ــودة ل ـ ــدى امل ـثـقف ،ومـفه ـ ــوم
الـسلطة لـدى الدولة .او بـشكل اخر
عـلينا قراءة صورة املثقف يف احلياة
ودور الـ ــدولـ ــة يف اجملـتــمع .أظـن ان
الــوصــول الــى قــراءة جــديــدة لهــذه
االمـ ـ ـ ـ ـ ــور س ـ ـتـحـل الـ ـك ـ ـثـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن
االشك ــالـي ــات الق ــائـم ــة بـني املــثقف
والــدولــة ،وخـصــوص ــا اننــا نـتحــدث
عـن عالق ــة بـني ط ــرفــني مكـ ــانهـم ــا
اجلغـ ــرايف الـ ــذي يجـمـعهـمـ ــا رضخ
لـديكتاتـوريات سـياسيـة واجتمـاعية
وثقــافيــة مـسـتبــدة ومـتكــررة بــشكل
جعل الــوعـي اجلـمعـي جملـتـمعــاتـنــا
ي ـ ـصـع ــب ان يـفـ ـ ـ ــرق ب ــني الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة
وال ـ ــديـك ـت ـ ــات ـ ــوري ـ ــة ،او بــني امل ـثـقف
وال ـ ــرض ـ ــوخ ل ـ ــرم ـ ــوز ه ـ ــذه ال ـ ــدول ـ ــة
الديكتاتورية.
واالن ! وبعـ ــد الهـ ــزة الكـبـي ــرة الـتـي
اجـتـ ــاحـت اجملـتـمـع العـ ــراقـي بـكل
مفـ ـ ــاصلـه بعـ ـ ــد سق ـ ــوط ال ـنـ ـظ ـ ــام
الديكـتاتوري الذي هيأ كل الظروف
واملنـاخــات لبــروز الظـواهـر الـسـيئـة
اكثـر من بـروز الظـواهـر االيجـابيـة،
وبعـ ـ ــد ان هـ ـ ــام يف فـ ـض ـ ـ ــاء العـ ـ ــراق
هـ ـ ــامـ ــش الب ـ ـ ــأس به مــن احلـ ـ ــريـ ـ ــة
الـ ـس ـي ـ ــاس ـي ـ ــة ،ولـكــن لالسـف عل ـ ــى
ح ـ ـس ـ ــاب احل ـ ــري ـ ــة االج ـت ـم ـ ــاع ـي ـ ــة
والـثقافـية للـمثقف خصـوصا ،اظن
بـ ــأنه علـيـن ــا اع ــادة ق ــراءة مف ــاهـيـم
الـدولـة واملـثقف واعـادة قــراءة شكل
العالق ــة بـيـنهـم ــا كـم ــا اسلفـت قـبل
قلـيـل ،بعـقلـي ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة وذهـنـي ـ ــة
مغ ــاي ــرة تـن ــاسـب ال ــوضع اجل ــدي ــد

الـ ـ ــذي حـل يف العـ ـ ــراق م ـن ـ ـ ــذ ثالث
سنوات.
أرى ان دور الـ ــدولـ ــة يجـب ان يـكـ ــون
راعيا وحامـيا فقط للمثقف ،بعيدا
عـ ـ ــن اســق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط م ـحـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
االي ــدي ــول ــوجـي أي ــا ك ــان شـكل ه ــذا
احمل ـمـ ـ ــول عل ـيـه .وعل ـ ــى امل ـثـقف ان
ي ـ ــسعـ ـ ــى بـ ـ ــأجتـ ـ ــاه احلفـ ـ ــاظ علـ ـ ــى
اسـتقالليته وحـريته بـأقصـى حدود
الـسعي واالستـطاعـة ،بعيـدا عن كل
أشكـال السلطـات احملاط بهـا ،سواء
ك ــان شـكل ال ــسل ـط ــات سـي ــاسـي ــا او
اجتماعيا او ثقافيا.
مبعنـى اخر ،علـى الدولـة ان متارس
دورهـ ــا ال ـطـبــيعـي والـتـقلـي ـ ــدي مع
املـثـقف يف حـمـ ــايــته مـن الـ ـشـ ــرائح
االجتماعـية والسيـاسية والثقـافية
التـي تتعـارض مع الطـرح اجلمـالي
والفكــري له ،أيــا كــانـت سلـطـتهــا او
ت ــأثـي ــره ــا يف اجملـتــمع ومـن دون ان
تـط ــالـب املــثقف ب ــأي مقـ ــابل له ــذه
احلـماية او الرعاية ( كأن يكون هذا
الـ ــدور ت ـ ــرويجـيـ ــا مـن قــبل املـثـقف
اليــديــولــوجـيــة الــدولــة او مــاشــابه
ذلـك ) علــى اعـتـبــار ان الــدولــة هـي
مـ ـ ـ ــوظـف لـ ـ ـ ــدى اجملـ ـتـ ـمـع ولـ ـيـ ـ ــس
العكــس .فيـجب ان متــارس الــدولــة
دور اخل ــادم للـمجـتــمع ( وللـمــثقف
طـبعــا ) ال أن متــارس دور املـتــسلـط
والــديـكتــاتــور مـعه ،علــى اعـتبــار ان
اخلـدمـات املقـدمـة مـن قبل الـدولـة
للـمـثـقف هـي ج ــزء مـن واجـبـ ــاته ــا
الطبيعـية جتاهه وجـزء من حقوقه
املشـروعــة التي يـجب ان يتـمتع بهـا
هو واجملتمع بأكمله.
امـ ــا بـ ـشـ ــأن املـثـقف ،فـ ــأنـنـي ارى ان
عليه ان اليساير أية موجة سياسية
او اجـتمــاعيــة تـتعــارض مع حــريـته
واسـتقـالليـته بحجـة عـدم الـتعــالي
علـيه ــا او بـحج ــة اخل ــوف مـنه ــا او

بحجج أخــرى مــرضيــة كــان املـثقف
ألزمـنـ ــة مخـتـلفـ ــة يف مجـتـمع ــاتـن ــا
يـ ـ ـ ـ ــروج لـهـ ـ ـ ـ ــا مـع نـف ـ ـ ـ ـسـه يف االقـل
للحفـاظ علــى مصــاحله احليــاتيـة
الـي ــومـيـ ــة فقــط عل ــى ح ـس ــاب رؤاه
اجل ـم ـ ــال ـي ـ ــة ومـ ـ ــواقفـه االخالق ـي ـ ــة
واملـبـ ــدئـيـ ــة .علـ ــى املـثـقف ان اليـقع
بـفـخ امل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرة مـع ال ـ ـظـ ـ ـ ــواهـ ـ ـ ــر
املـتع ــارض ــة مع ح ــريـته ايـضـ ــا لكـي
اليـســاهـم يف اعالء صــروح الـطغــاة،
أيـ ــا كـ ــان شـكل ال ــطغـ ــاة سـ ــواء كـ ــان
شـكـلهــم س ـي ـ ــاس ـيـ ـ ــا او ثق ـ ــاف ـي ـ ــا او
اجـتـمــاعـي ــا .علــى املــثقف ان يـفكــر
ب ـشـئ واحـ ــد فقــط الغـي ــر ،اال وه ــو
طـ ــرح مــنجـ ــزه اجلـمـ ــالــي بحـ ــريـ ــة
مـطلقــة وواعيــة .وأقصــد مبطـلقيـة
حــريته هـي انفالتهــا من كل سـلطـة
خــارجيـة قـد متــارس علـيه ،واقـصـد
بـوعـيهـا هــو احلفــاظ علــى سلـطـته
اجلـمـ ــالـيـ ــة والفـكـ ــريـ ــة واملعـ ــرفـيـ ــة
املـوجــودة يف دواخله واحلفـاظ علـى
دوره ــا يف ان ــارة رؤاه وت ـصـ ــوراته عـن
اجلمـال وعن اجملـتمع الـذي يعـيش
فيه وعـن كيفيـة تعـامله مـع احلدود
التي تـرسمهـا الدولـة واجملتـمع معا
له ولالط ــراف ك ــاف ــة .أي ان ح ــري ــة
املــثقف ســتكـ ــون تلق ــائـي ــا ومـن دون
اجبـار مـن قبل الـدولـة عــامال مهمـا
ومـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدا الس ــتقـ ـ ــرار الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ودميوتها.
من هنا سينشأ كما أرى شكل عالقة
ج ــدي ــدة بـني ال ــدول ــة وبـني املــثقف.
بحيث تكـون سلطة الـدولة اخالقية
وخ ــدمـي ــة ولـي ـسـت سلـط ــة قـمعـي ــة
ومـ ـسـتـبـ ــدة مع املـثـقف ،وبـ ــاملقـ ــابل
ستكـون حريـة املثقف مـنارا جمـاليا
واخالقيا
ايجـ ــابـي ـ ــا للـ ــدولـ ــة مــن دون أتفـ ــاق
م ـسـبق بـيـنهـم ــا ومـن دون قـص ــدي ــة
الترويج لها.

الـتـ ــراجـيـ ــديـ ــا هـي الـتـي ت ـطــبع أعـمـ ــاله
ومتنحها أفقها الوجودي.
كـان حكـاءً ماهـراً ،ال أحد يـجاريـه يف هذا
احلقل مـن مجــايلـيه أو ممـن أتــوا بعــده،
وقـ ــد بقـي مـخلــص ـ ـاً للـت ــرابــط الــس ــردي
واحلـ ـبــك ـ ـ ـ ــة داخـل ال ــن ـ ــص الـق ـ ــص ـ ــص ــي
والـروائي مـنذ "القـاهرة اجلـديدة" وحـتى
الهــزميــة املــرة يف  1967فحــاول أن يهــشم
شكل احلكـايـة املتـسلـسلـة فكـتب "املـرايـا"
و "ح ـ ــديــث ال ـصــب ـ ــاح واملـ ــس ـ ــاء" و "أم ـ ــام
العـرش" ويف هــذه األعمــال وغيـرهــا فكك
احلكاية أو البنـاء التقليدي للحكاية من
غيـر أن يطـيح بها متـاماً أي أنه لـم يجرد
ع ـمـلـه األدبــي /ال ـ ـ ــروائــي مــن ج ـ ـ ــوه ـ ـ ــره
الـ ــس ـ ــردي ،فــبق ـيــت هــنـ ـ ــاك شخـ ـصــي ـ ــات
وأح ــداث وزمـ ــان ومك ــان كـم ــا يف ال ــرواي ــة
التقليدية لكنه تعامل مع هذه العناصر ـ
الـتي ال تـنتـظم الـروايـة حـسب رؤيـته من
دونه ـ ــا ـ بــط ـ ــرق فـنـي ـ ــة مـبـتـك ـ ــرة أع ـطـت
السردية العربية بعداً جمالياً مضافاً.
أدرك مـحـف ـ ـ ـ ـ ــوظ ب ـ ـ ـ ـ ــدءاً مـ ــن نـه ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــة
اخلمسيـنيات ،ومروراً بـالستينيـات أهمية
أن يـطور الشكـل الفني لروايته بـالتساوق
مع مــا كــان يحـصل يف بلــده والعــالـم من
مـتغيـرات علـى الـصعـد كـافـة ،وكــذلك يف
حـقـل األدب ،ولـ ــم يــكـ ــن مـ ــن املـ ــنـ ـ ـطـقـ ــي
ل ـ ــروائــي مبقـ ـ ــدرته وم ـ ــوه ـبــته ووعــيه أن
يبقــى يكـتب بــالطـريقـة ذاتهـا واألسلـوب
عـيـنه الــذي ع ــرف بهـم ــا يف األربعـيـنـيــات
ومـطلـع اخلمــسيـنيــات ،ف ــدشن مــا عــرف
باملرحلة الـرمزية مع رواية "أوالد حارتنا"
التـي نشـرت مـسلـسلـة يف األهـرام ()1959
وتـدخل األزهــر ومنع نـشـرهــا يف كتـاب يف
مصـر فاضـطر محـفوظ لنـشرهـا عبر دار
اآلداب بـبيـروت .هـذه الـروايـة الـتي يقـول
عنها جورج طرابيشي أنها محاولة جبارة
أخذهـا محفوظ على عاتقه إلعادة كتابة
تــاريخ الـبـشــريــة مـنــذ أن وج ــد يف الكــون
اإلن ــس ـ ــان األول .وجل ـ ــوء مـحف ـ ــوظ إل ـ ــى
ال ـ ــرم ـ ــز ك ـ ــان ألســب ـ ــاب ف ـنــي ـ ــة مــن جه ـ ــة
وسيــاسيــة واجـتمــاعيــة مـن جهــة أخــرى،
فالرمزية كـما يقول طرابيشي "هي اللغة
الـتي تفـرض نفـسهـا يف مجـتمع ال يجـرؤ
بعــد علــى التعــامل مع احلقــائق بعــريهـا
الــث ـ ــوري" .وتــتـ ـ ــابعــت رواي ـ ــات مـحف ـ ــوظ
األخ ـ ــرى ب ـ ــال ــص ـ ــدور ،م ــنه ـ ــا "ال ــطـ ـ ــريق
( ،)1964الـ ــشحـ ــاذ ( ،)1965ثـ ــرثـ ــرة فـ ــوق
ال ــنـ ـيـل ( .)1966وعـل ـ ـ ـ ــى وفـق م ــن ـ ــظ ـ ـ ـ ــور
طــرابيــشي أيـض ـاً فــإن روايــة الـطــريق ،يف
سـبيـل املثـال ،بـاملــستـطــاع تفــسيــره "علـى
م ـسـتــويـني :امل ـسـتــوى املـبــاشــر ،ال ــواقعـي،
وامل ـسـت ــوى الالمـب ــاش ــر ،ال ــرم ــزي .وعل ــى
امل ـسـتـ ــوى األول ال تعـ ــدو أن تك ــون قــص ــة
بحث عن أب ،ولكنها على املستوى الثاني
قصة بحث عن األب ،أي اهلل".
بعـد هزمية حـزيران  1967اكتسـت كتابات
محفـوظ بشيء من الغمـوض ،حتى بدت
لـبعــض الق ــراء أشـبه م ــا تك ــون ب ــاأللغ ــاز
واألحــاجي ..يقــول محفـوظ "لــو صح أن
كتـابــاتي حتــولت إلـى مـا يـشـبه الفـوازيـر
واألح ــاجـي بع ــد الــنكــسـ ــة ،فل ــرمب ــا ك ــان
تفـ ـسـيـ ــر ذلـك أن حـيـ ــاتـي ـ ورمبـ ــا حـيـ ــاة
اآلخـرين ـ حتـولت إلـى ما يـشبه الفـوازير
واألحاجي بعد النكسة".
آمن جنيب محفوظ بقـيم العلم واملعرفة
والدميقـراطيـة طريقـاً وحيـداً لتـكون لـنا
مـكـ ــانـتـنـ ــا يف هـ ــذا العـ ــالـم وكـي نــتجـ ــاوز
سطـوة الهزمية والتخـلف والسقوط .كان
محفـوظ ليبـراليـاً يف منظـوره السيـاسي،
آخـ ـ ـ ـ ـ ــر أبـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــاء ج ـ ـيـل نـحـ ـ ـ ـ ـ ــرت آمـ ـ ـ ـ ـ ــالـه
الـدميـاغـوجيـة الثـورويـة ،والــديكتـاتـوريـة
الـتـي رأى فـيه ــا أس املـص ــائــب والك ــوارث.
فـدعا إلى حترير اإلنسان ليكون مبقدوره
حترير الوطن وبنائه.
أراد جنيـب محفـوظ للفـصل األخيــر من
روايــته الـ ــشخ ـصــي ـ ــة ،م ـ ــرويــته ال ـتــي لــم
يكتبها بشكل مباشر ،وانكب على كتابتها
تورية ورمزاً ومعادالً موضوعياً يف غضون
ستـة عقـود ،يف األقل ،يف كتـبه اخلمـسني،
أقـ ــول ،يف ه ـ ــذا الف ــصل األخـيـ ــر أعــطـ ــى
وصــي ــته يف أن يـ ـ ــدخل ج ـثــمـ ـ ــانه جـ ـ ــامع

احلــسني قـبل دفـنه ،وهــو الــذي يعــرف أن
ال أحــد يجــرؤ علــى نقـض أو إغفـال هـذه
الــوصيـة .ويف هـذا الـدخــول معنـى رمـزي
ميــثل ال ـ ــذروة ال ـ ــدرامــي ـ ــة حلــي ـ ــاة ث ـ ــري ـ ــة
مـبـ ــدع ـ ــة ،معـنـ ــى هـ ــو أوالً تـ ــأكـي ـ ــد علـ ــى
االنتـماء الـصميـم للمكـان (قلب القـاهرة
املعزية) ناهيك عما يلتم عليه من رعشة
صـ ــوفـيـ ــة ونـ ــسغ روحـي ورؤيـ ــة وجـ ــوديـ ــة
ت ـشـبعـت به ــا كـت ــابـ ــاته واسـتـم ــدت مـنه ــا
حيــويـتهــا وقــوته ــا .وهكــذا بعــد أن أثــرى
احليــاة الـثق ــافيــة الع ــربيــة قـص ـاً وروايــة
وشبـع منـهمــا كمـا قـال قـبل رحـيله مبـدة
وجيـزة فإنه اخـتتم رحلته األدبـية بكتـابة
سـ ـ ــرديـ ـ ــة أخــيـ ـ ــرة خل ــص ف ــيهـ ـ ــا أحـالمه
عـنــونهــا بـ (أحالم فـتــرة الـنقــاهــة) وهــذا
يـذكرنـا مبحاولـة العالم الـنفسي الـشهير
كــارل يــونغ وهــو ي ــروي سيــرته مـن خالل
أحـالمـه يف ك ــت ـ ـ ـ ــابـه (ذك ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــات ،أحـالم،
وت ـ ــأمالت) بــتحـ ــريـ ــر (أنـيـلال يـ ــافـه) ،مع
الفارق يف املقصد واألسلوب.
أحـ ـسـب أن كـتّـ ــاب الـ ــروايـ ــة العـ ــرب ،بعـ ــد
رحيـل جنيـب محفـوظ يـنتـابـهم نــوع من
الشعـور باليتم ،إنه الـشعور بفقدان األب،
بـكل م ــا يخـلّفه هـ ــذا الفق ــدان مـن أس ــى
وضـيــاع ،وفــراغ يــولِّــد اخل ــوف ،أو بعـبــارة
أخرى أن الـروائي العربي وجـد نفسه إزاء
حــريــة ف ـسـيحــة أخـتــطهــا وفـتح آف ــاقهــا
محفـوظ تُـحمِّل الــروائي هـذا مـســؤوليـة
أكبــر يف إثــراء فن الــروايــة الــذي رأى فـيه
مـحفـ ـ ــوظ مــن ـ ـ ــذ األربع ـي ـنــيـ ـ ــات متــث ــيالً
لشعرية الدنيا اجلديدة وهو ينحاز له يف
مقــابل الــشعــر الــذي بقـي العقــاد يــدافع
عـنه بع ـدِّه ،علــى وفق وجهـة نـظــره ،أعلـى
مق ـ ــامـ ـ ـاً ورتــب ـ ــة ،ح ـيــث دخل االثــن ـ ــان يف
معـركـة خالفيـة علـى صفحـات الـصحف،
آنذاك ،حول هذه املسألة.
هـن ــاك مـن أطـلق عل ــى جنـيــب محف ــوظ
تـسـميــة الهــرم الثــالث عـشــر ،وهنــاك من
نعـته بـضـميــر مـص ــر ،وهنــاك مـن يقــول،
من غـير أن يجـانب الصـواب إالّ قليالً؛ إن
ال ــروائـيـني الع ــرب خ ــرج ــوا جـمـيعـ ـاً مـن
حتــت معـ ـطـفه ،كــم ـ ــا خ ـ ــرج ال ـ ــروائــي ـ ــون
ال ــروس مـن حتـت معــطف غ ــوغ ــول ،لكـن
جـنازته على الـرغم من أنها كـانت مهيبة،
حيث لف جثمـانه بالعلم الـوطني وحُمِّل
على عـربة مـدفع جترهـا اخليول ،ومـشى
خلفه كبـار القوم يتقـدمهم السيـد رئيس
جمهـوريــة مصــر ،مع اهـتمــام إعالمي ،ال
سـيـم ــا املـص ــري ،ال ب ــأس به ،أق ــول؛ عل ــى
ال ـ ــرغـم مـن ه ـ ــذا ف ـ ــإن ع ـ ــدد مــن رافق ـ ــوا
اجلــن ـ ـ ــازة ال ي ــتع ـ ـ ــدى بـ ــضع مــئ ـ ـ ــات مــن
األشخ ــاص (ع ــدد أعــض ــاء احت ــاد كـتّ ــاب
مـصــر بـضع ــة آالف) عل ــى عكــس مــا كـنــا
نــش ــاه ــده يف جـن ــازات الفـن ــانـني واملغـنـني
حـيـث يــصل عـ ــدد امل ــشـ ــاركـني إلـ ــى بــضع
مـئ ــات اآلالف .ومــثل هـ ــذه املق ــارنـ ــة له ــا
داللـتهــا االجـتم ــاعيــة والـثق ــافيــة تــشيــر
ب ـ ــوض ـ ــوح إل ـ ــى م ـ ــدى تـ ـ ــراجع الــثق ـ ــاف ـ ــة
الرصينـة ومكانة فـرسانها يف مجـتمعاتنا
لـصــالح الـثقــافــة االسـتهـالكيــة ،وهــذا ال
يعـنـي ق ــطعـ ـ ـاً االنــتق ـ ــاص مــن دور الفـن
(احلقيقي وليـس الرث) بأشكـاله كافة يف
بناء اجملتمع.
كـم مـن اجلــيل احل ــالــي يع ــرف ــون جنـيـب
محفــوظ؟ .كـم منـهم قــرأ واح ــداً أو أكثــر
مـن أعـمـ ــاله ،حـتـ ــى بع ــد حــص ــولـه عل ــى
نـوبل؟ .أعتقد أن النسبة بـائسة بالقياس
إلــى اجليل الـسـابق وطـبيعـة اهـتمـامـاته.
وقـد حتـدثـت األخبــار عن زيـادة كـبيـرة يف
عـدد الـنسخ املـطبـوعـة ألعمـاله بعـد تلك
اجل ــائـ ــزة ،لكـنـي ال أظـن أن تـلك الـن ــسخ
صــارت من ضـمن مـقتـنيــات الــشبــاب من
اجليل اجلـديـد ،أو حـظـيت بــالنــوم حتت
مخدات الشابات.
هل ألن العـالـم تغيــر حتـى بــات ال يعـنيه
إبداع شخـص مثل جنيب محفـوظ مهما
ك ــانـت قـيـمــته الفـنـي ــة والـفك ــري ــة ،أم ألن
جن ـيــب مـحفـ ـ ــوظ ،كــم ـ ـ ــا يقـ ـ ــول شـ ـ ــاكـ ـ ــر
النــابلــسي يف مقـال رثــاء حملفـوظ ،عـاش
ومات يف اجلاهلية العربية؟!.

فـــاضل الـــسلـطـــانـي

يف ا ج ـت ـم ـ ــاع ل ـ ــرا ب ـط ـ ــة ا لـك ـت ـ ــاب
وا لـ ـ ـصـحـفـ ـي ــني ا ل ــع ـ ـ ـ ــرا قـ ـي ــني يف
ا ملـن فــى مـن تـصف ا لـث م ــان يـن يــات،
د عـ ـ ـ ــا ا لـ ـ ـ ــرا حـل ا جلـلـ ـيـل هـ ـ ـ ــادي
الع ل ــوي إ ل ــى ت ــأ سـيــس صـن ــدوق
لـ ــد عـم ا ملــث قـف ال عـ ــرا قـي ،و كـ ــان
ي عـنـي بـ ــا لـ ــد عـم شـيـئ ـ ـا ً وا حـ ــد ا ً:
ت ــو فـي ــر ل قـم ــة ال عـيــش ،و س ــر ي ــر
بـ ـ ــا ئـ ــس ذي سـقف ،مل ــن ي ح ـتـ ـ ــاج
إليهما وهم كثر.
ك ـ ــا نــت د مـ ـشـق ت غــص ح ـي ـن ـ ــذاك
ب ع ـش ــرات ا ملـب ــد عـني ال ع ــرا قـيـني،
ا ل ـ ـ ــذ يــن ن ـ ـ ــز ح ـ ـ ــوا إ ل ـيـه ـ ـ ــا بـع ـ ـ ــد
اال جـتـي ــاح اإل س ــرا ئـي لـي ل لـبـن ــان
ع ـ ـ ــام  ،1982ل ـتـك ـ ـ ــون م ــن ف ـ ـ ــا هــم
ا لـثــا نـي ،قـبل أن تـت عــدد "ا ملـنــايف
االوروبية السعيدة" الحق ا ً.
و م ــق ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـل ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ا ملـ ـ ـثـقـف ـ ــني
اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ئ ـع ـ ــني ،ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ه ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك
ـ
ا حملـظــو ظــون أ يـض ـا ً ،كـمــا يف أي
م جـتــمع ،فـ ــا لـ ـشـت ـ ــات ال عـ ــرا قـي
شـكل م جـتـم ع ـا ً كــا مـال ً ،ل كـن بال
وطن ،بطبقاته الدنيا والعليا.
لــم ت ــصل إ ل ـ ــى ص ـن ـ ــدوق ه ـ ــادي
ا لـع لـ ــوي س ـ ــوى ألف دوالر تـبـ ــرع
ب هـا شـخص وا حـد .لـم نت فـا جـأ.
فـقد حـذرنا ا لـراحل مـسب قـا ً من
ا لـت ف ــاؤل حني أ عـلن أ مــام حـشــد
كبير ،ووسط است هـجان كثيرين،
أ نـه ال ي تــوقع ا لـن جــاح لــص نــدوق
ـال ـ ـ ـ ــد ع ــم ـه ـ ـ ـ ــذا ،ألن ا ل ــع ـ ـ ـ ــرا ق ــي،
بـا لــرغم من كــونه اشت هـر ب كـرمه

ا حل ــا متـي ،ه ــو يف احل قـي ق ــة مـن
بـخـالء ا جلـ ـ ـ ــا حـ ــظ .ا لـعـ ـ ـ ــرا ق ــي"
كـ ـ ـ ــرمي" عـلـ ـ ـ ــى رؤوس األ شـهـ ـ ـ ــاد،
ك نـوع مـن امل بـا هـاة اال جـت مـاع يـة،
بـس بـب أصله ال عـشـا ئـري ،أو قل،
على طري قـة اجلليل اآلخر علي
ا ل ـ ـ ــوردي ،بـ ـ ـس ـبــب ازدوا ج ـي ـتـه،
وبالتالي ليس كرمه أصي ال ً.
و س ـ ــواء أ ك ـ ــان ه ـ ــذا اال س ـت ـن ـت ـ ــاج
صـح ـيـحـ ـ ـ ـا ً أم ال ،ف ـ ـ ــإن ا مل ـ ـ ــرء ال
ميلك ســوى ا لـت فـك يــر فـيه كـل مــا
مـر مبــواقف م تـشـاب هـة هـي أك ثـر
من أن حتـصــى لألسف .فـا حتـاد
الكتاب وا لـصحفيني ال عـراقيني،
ا ل ــذي ت ــأ س ــس الح قـ ـا ً يف لـن ــدن
منتصف ال تـسعين يـات ،وكان من
أ هـ ــدافه ه ــذه ا مل ــرة د عـم ا ملـثـقف
ا ل ــع ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ق ـ ــي يف ـال ـ ـ ـ ـ ـ ــدا خـل ز م ـ ــن
ا حل ـصـ ــار ا ل ـ ــداخ لـي وا خلـ ــار جـي
ا ل ــر هـيـب ،لــم ي كـن ميـلك حـت ــى
ثـمـن ن ـشــرة مـت ــواض عــة ،صــدرت
مـ ـ ـ ــرة وا حـ ـ ـ ــدة " بـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـد َ ي ــن" ،يف
مـ ــد يـنـ ــة ا شــت هـ ــرت بـ ــأ ثـ ــر يـ ــائ هـ ــا
العراقيني.
و قـبل أ يـ ــام ف قــط ،وج هـن ــا ن ــداء
إلن ق ــاذ د يـ ــوان ال ك ــو ف ــة ،ن ـش ــرته
عـ ـ ـ ــدة صـحـف عـ ـ ـ ــر بـ ـيـ ـ ـ ــة ،و كـ ـ ـ ــان
موجه ا ً " لكل مـن تهمه الثقافة
ال عـ ــرا قـيـ ــة"  ،لـكـن لـم يــت حـ ــرك
أ ح ـ ــد .ود ي ـ ــوان ا لـك ـ ــو ف ـ ــة ،ملــن ال
ي ع ــرف ،ت ــأ ســس مـن ــذ  20ع ــا مـ ـا ً،
وأصبح بفضل مؤسسه املعماري
ال عـرا قـي مح مـد مـك يـة ،صــاحب
م ـشــروع ج ــام ع ــة ال كــو فــة ا لــذي
أ جـه ـ ـ ـضـه يف ا مل ــه ـ ـ ـ ــد ا نـقـالب 67
ا لـب عـثـي ،لـيــس مــر كــز ا ً ث قــا فـي ـا ً
ف قــط ،وإ منـ ــا ضـمـي ـ ــر ث قـ ــايف يف
ا ملـن ف ــى ال ع ــرا قـي ،أ ُ خـتـص ــر فـيه
ال عـراق بعربه وأكراده ،مبسلميه
و م ـسـي حـيـيه وي هــوده و صــا بـئـته،

ب عـل مــا نـي يـه وم تــد يـن يـه ،ك مــا هــو
ا لـعراق ا حلـقيقي ا لـذي عر فـناه،
و لـيس ال عـراق احملص حـص الذي
نن كـره وين كـر نـا .ل قـد جتـاور فيه
اجلوا هـري وغائب طع مـة فرمان
و جـ ــواد س لـيــم وب لـن ــد ا حلـي ــدري
وقتيبة الشيخ نوري وعلى جواد
ا لـطـا هــر وم هـدي ا خملــزومي إ لـى
جـانب سا سـون سوم يـخ وشمعون
بالص و سـم يــر ا لـن قــاش و س ــامي
ـخ ـ ـ ـ ــا ئـ ـيـل
وس ـ ـ ـ ــا م ــي مـ ـي ـ
ز بـ ــي ـ ـ ـ ــدة ـ
وع بـداهلل كـوران وش يـر كـو ب يـكس،
ـاف ـ ـ ـ ــة ـإل ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــرات
ـاإلض ـ ـ ـ ـ ـ
ـب ـ ـ ـ ـ ـ
ا حملـاضرات عن ال تـراث العراقي،
وا لـت ق ــا لـي ــد ال ع ــري ق ــة ل لـث ق ــا ف ــة
ال عــراق يـة ،وامل عـارض ال فـن يـة ،يف
ذلك الو قـت الذي كان فيه مركز
ص ـ ــدام ا لــث قـ ـ ــايف يف ال ع ـ ــا ص ـم ـ ــة
ال بــري طــان يـة ي غـدق اآلالف ع لـى
بـ ــع ـ ـ ـ ــض ا ملـ ـ ـ ـث ـق ـف ـ ـ ــني ا لــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
والعرا قـيني لت مـجيد قـادسيته و
ـاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا ل ـقـ ـ ـتــل واحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
ثـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والعنصرية.
د يـوان الكو فـة مهدد بـالغلق ،إذا
لم يـكن قد أغلق اآلن ،فـصاحبه
قــد ت عـب ب عــد تـسـعني عــا مـ ـا ً من
ا لــرسم وا لـع مــارة واحل لـم ب عــراق
ج ـس ــده يف ال لــو حــة وا لـبـنــاء ويف
ا لـ ــد يـ ــوان ،لـكــنه لـم ي ـ ــره ،ب عـ ــد،
متج سـد ا ً يف األرض أمام عينيه،
و لـم متـت ـ ــد ،ب عـ ــد ،يـ ــد عـ ــرا قـيـ ــة
ل ـت ـنـق ـ ـ ــذ م ـ ـ ــا ميـكــن إ نـق ـ ـ ــاذه يف
األقل.
ن عـرف أنه نـداء يـا ئـس ،يع يـد نـا،
أخ ـ ـ ـ ــرى ،ـإل ـ ـ ـ ــى ا لـعـلـ ـ ـ ـ ــوي
ـم ـ ـ ـ ــرة ـ
و تـوق عـاته وا سـتن تـا جـا تـه التي ال
نـ ــر يـ ــد أن ن ـصـ ــدق هـ ــا .ومع ذ لـك
نـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــو م ــن اهلل لـ ـ ـ ــو أن أ حـ ـ ـ ــد ا ً
يدحضها ولو ملرة واحدة.

