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الغالف ظھر 
التحریر عیون 

یخѧتلط عنѧدما إذھѧب  .سѧواك ھنѧاك یكѧون ال عنѧدما ، وحدك ، التحریر میدان إلي إذھب 
الشѧمس جمѧرة إلѧي وانظѧر ، األرض فѧي قѧدمیك ثبѧت  .وقѧف ، اللیѧل بѧآخر الفجѧر أول 

األرض تصѧل التѧي الوحیѧدة األمل نقطة كأنك ، وحدك أنت ، اللیل سواد تحرق الحمراء 
محѧراب فѧي خاشعا تبتھل كأنك قف ، حولك تتلفت ال ، تتحرك ال  .الشاسعة بالفضاءات 
وكѧل ذكѧرى كѧل ، یصلي لھ كقلبك وكان ، وحدك كنت إذا ، حینئذ  .المعجزة لتقع الكون 
مѧن القنѧاص أصѧابھا التѧي ، العیѧون نظѧرات  :المعجѧزة ترى فسوف یصلي، فیھ شعور 
 .كتفیك على لتقف وتھبط والنور العتمة بین من تنزلق سوف ، المباني أحد سطح على 

 .النظѧرات سѧوى تبѧق فلѧم حѧدقاتھا عظѧام فتѧت القناص رصاص ألن ، وحدھا النظرات 
محѧاجر یحطѧم مѧرة كѧل كѧان ، البشѧر أعѧین فѧي ودقتѧھ مھارتѧھ كѧل جѧرب الذي القناص 
تحطمѧت  .ھنѧاك كانѧت التѧي النظѧرات یطفѧيء أن یسѧتطع لѧم لكنѧھ ، النѧاظرة العیѧون 
الجѧو في عالقة النغمة تظل كما النظرات بقیت لكن ، جفون وال لحم یبق ولم ، الحدقات 
، نحѧوك النظѧرات نزلق وسѧت، بخشѧوع وابتھѧل ، وحѧدك قѧف  .القیثѧارة تѧتحطم أن بعѧد 
مشبعة ونظرات بأمل، تتطلع حالمة ونظرات ، بكبریاء غدھا إلي تتطلع غاضبة نظرات 
، سѧواك ھنѧاك یكѧون ال عنѧدما ، إلیѧك سѧتھبط كثیرة نظرات ، والكرامة للحریة بالحنین 
النظѧرات إلیѧك تھѧبط  .بالفضاء األرض تصل التي الوحیدة األمل نقطة أنت تكون عندما 
 .طعام بدون طویال تحیا أن تستطیع ال ألنھا ، عینیك وتسكن ، عیونھا دون ن موحدھا 
تسѧكن ثانیѧة وتعلѧو ، ترفѧرف لكي ، الحیاة ماء عینیك من تشرب دعھا ، عینیك أعطھا 
وابتھѧل ، اللیل تحرق الشمس جمرة وانظر ، وحدك ، المیدان إلي إذھب فقط  .األجواء 
فتسѧمع ، النظѧرات كѧل ونظرتѧك ، العیѧون كѧل ك عینѧاتصѧبح قѧد حینئѧذ ، المعجѧزة لتقѧع 
أشѧھروا  ..المذبحѧةحافѧة علѧى الواقفѧون أیھѧا  :والسѧماء األرض مѧلء واحѧدا نشѧیدا 
.األسلحة

أحمد الخمیسي  

األولى الصفحة في كلمة 

مشѧاعري تحجѧرت ولѧئن ؟ النѧاس مصائر تحركھ لم إن ، الناس یحرك أن للفن كیف "
 "؟ لكلماتي مشاعرھم تتفتح كیف فالناس معاناة أمام 
بریخت 

***
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***
العسكرتثقیف من 
المثقفعسكرة إلي 

 .والكفѧاءة العلѧم أھѧل علѧى  "الثقѧة أھѧل  "تفضѧیل نظریѧة سادت یولیو ثورة بزوغ مع 
، الضѧباط السѧادة مؤسسѧة كѧل فѧي ثقافي وموقع ركن كل في انتشر األساس ھذا وعلى 
ثѧروت طویلѧة لفتѧرة ترأسѧھا التѧي الثقافѧة وزارة إلѧي الصѧغیرة النشѧر لجѧان مѧن بѧدءا 
جریѧدة لتحریѧر رئیسѧا السѧادات أنѧور كѧان الصѧحف وفѧي ، المثقѧف الضѧابط عكاشѧة 

في السباعي یوسف ولمع  .المساء لتحریر رئیسا الدین محیي خالد وكان ، الجمھوریة 
 .األدبیѧة واالتحادات والتلفزیون اإلذاعة إدارة في الضباط وتحكم ، ومؤسسة مجال كل 
وأن ، مثقفѧین یكونѧوا أن یحѧاولون  –مسѧتوى كѧل فѧي القѧابعون  –الضباط أولئك وكان 
 "الضѧابط  "طبیعѧة أن إال ، الكتѧاب بكبѧار ویتصѧلوا ، ویتعلمѧوا ، ویتѧابعوا ، یقѧرؤا 
، خѧالف أول عنѧد تظھѧر كانѧت ، أیѧادیھم بѧین التي بالسلطة الشعور مع ، فیھم الكامنة 
أحѧد أراد حѧین یѧوم ذات حѧدث وكمѧا  .بالѧدبابات الھѧالل دار حاصر حین أحدھم فعل كما 

مѧن  "قولѧھ حѧد على ألنھا كلثوم أم أغاني بث یمنع أن اإلذاعة على المشرفین الضباط 
ھѧي الثالثѧة األھرامѧات  "متھكمѧا لѧھ قѧال الناصѧر عبѧد جمѧال أن لѧوال  "البائѧد العھѧد 
الثكنѧات ضѧباط كѧان ذلѧك ومѧع  . "؟ ھѧدمھا فѧي رأیѧك فمѧا  .البائѧد العھѧد مѧن األخѧرى 
 "نظریѧة فشѧل أثبѧت الѧزمن لكѧن  .مثقفѧین لیصѧبحوا بصعوبة وإن یجتھدون العسكریة 
إلي ثقلھا الدولة نقلت السادات عصر وبحلول  .مسدود طریقھا أن وكشف  "الثقة أھل 

یعمѧل النظѧام أخѧذ  "العسѧكر تثقیѧف  "مѧن وبѧدال ذاتھѧم، المثقفین أي  "الكفاءة أھل "
واحتѧوائھم مخѧاطبتھم علѧى واألقѧدر المثقفѧین بلغѧة األدرى  "المثقѧف عسѧكرة  "لѧى ع

غیѧر حادثѧة وفѧي  .شابھ وما والحریة وااللتزام والثورة الشعر عن بكلماتھم وإغرائھم 
أثѧار الѧذي األمѧر ، لѧواء لقѧب الوھѧاب عبѧد محمѧد الموسѧیقار الدولѧة منحѧت مسѧبوقة 
اتضح فشیئا وشیئا  .عسكریة برتبة المبدع یص وتقلالنغم لعسكرة السعي من السخریة 
مѧن جدیѧد نمѧط وخلѧق الثقافѧة لعسѧكرة ، صѧغیرة تجربѧة كѧان الوھѧاب عبѧد اللѧواء أن 

مѧن الجدیѧد الѧنمط ذلѧك سѧاد مѧا وسѧرعان  .عسѧكرا یكونѧوا ألن یتوقѧون الذین المثقفین 
قضѧى الѧذي عرسѧان عقلѧة علѧى نماذجѧھ أشѧھر من وكان ، عسكرتھ تمت الذي المثقف 
رئیسѧا فیھѧا ظѧل متصѧلة عامѧا ثالثѧین خالل لھ دور أي وعلى العرب الكتاب اتحاد على 
علѧى وتربѧع بالسѧلطة، المثقѧف إلحѧاق ضѧوء علѧى إال للفھѧم قابلѧة غیر بمعجزة لالتحاد 
أوال بѧوالئھم یѧدینون مثقفѧین أشѧباه مبѧارك عھѧد فѧي الثقافیѧة المؤسسѧات كѧل عѧرش 
األمن حراس المثقفین أولئك وأصبح .وغیرھا ، وصفى ھدى .د مثل ، لألجھزة وأخیرا 
النظѧام یعѧادي ال مѧادام ودب ھѧب مѧن كѧل ویسѧتكتبون ، موھبѧة كѧل یمنعѧون ، الثقѧافي 
ضѧباطا مصѧر في الثقافة شئون مختلف عن المسئولون یعد لم فشیئا وشیئا  .السیاسي 
والتلѧویح اآلخѧرین احتѧواء واألخیѧر األول دورھѧم ، ینضبطون مثقفین ولكن ، یتثقفون 
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، والبѧدالت ، والمѧؤتمرات ، والسѧفر ، اللجѧان ،وعضѧویة والتѧألیف النشѧر، بعقѧود 
أسدلت ذلك كل ینفع لم فإذا ، القومیة الصحف في واالستكتاب ، الصاخبة والمھرجانات 

الѧذي ، المنضѧبط المثقѧف ذلѧك نمѧط شѧاع وھكѧذا  .الكثیفѧة التجاھѧل سѧتائر الكاتѧب على 
لѧھ تعتѧرف لѧم فѧإذا ، روائیѧا أو ، مفكѧرا أو ، أوشѧاعرا ، ناقѧدا إمѧا -بѧالحتم  –سѧتجده 
الثقافیѧة المواقѧع كل في حولي أنظر  .الثقافي األمن أجھزة أنیاب عن لك كشر بموھبتھ 
، ینѧایر  28ثѧورة بعѧد وحتѧى  .المثقف من النمط ھذا تقریبا مكان كل في فأجد الرسمیة 
 "شѧھرة تطالѧھ لم الذي الصف ، المثقفین أولئك من الثاني الصف بترقیة النظام اكتفى 
ضѧباط أن الوحید الفرق  . "الثوار  "من باعتباره الصف ذلك لنا وقدم  "مثقف ضابط 
بیѧدھم السѧلطة أن مѧن واثقѧین للثقافѧة یسѧعون وھѧم كѧانوا مطلعھѧا فѧي یولیѧو  23ثورة 
تقѧدیم ولون یحѧافѧإنھم ، تعسѧكروا الѧذین المثقفون أما ، الثقافي وجھھم تقدیم فحاولوا 
المواقѧع علѧى  –متفحصѧة  –سѧریعة نظѧرة وتكفѧي  .صѧوتھم بنبرات السلطوي وجھھم 
مѧن المѧزیج ، الجدیѧد النѧوع ھѧذا لتجѧد ، اآلن مصѧر في الثقافیة الشئون في تتحكم التي 
الدولѧة عصѧا ، وذھبѧھ ، المعѧز سѧیف ظھѧره وراء یخفѧي والѧذي ، والمعرفѧة الرتبѧة 
ومѧن ، األكادیمیات من  :الجھات كل من قادمون سكروا تع الذین والمثقفون  .وجزرتھا 
المربحѧة الحرفة تلك على فقط یشجع الذي الفاسد العام المناخ ومن سابق، تاریخ رحم 

تسѧتحكم بینمѧا ، یتثقفѧوا أن یحѧاولون عسѧكر وراء مضѧى فیمѧا الشѧمولیة اسѧتحكمت .
ثقافیا مؤتمرا حضرت أن فترة منذ حدث وقد  .تعسكروا مثقفین خلف اآلن الدیمقراطیة 

مѧن شѧعر دیѧوان جѧم بѧأدب فѧأخرج ، المسѧئول مѧع افتتاحѧھ قبѧل وجلسѧنا ، األقالیم بأحد 
بصѧراحة ینѧاقش الكتѧاب أحѧد قѧام المѧؤتمر افتتѧاح وعنѧد  .منѧھ نسѧخا وأھѧدانا تألیفѧھ 
تماما آخر وجھ عن یكشف  "الشاعر الضابط  "بالمسئول وإذا ، الدیمقراطیة مشكالت 
على المسئول انقض فقد  !الشعراء وحزن بھم قالئل ساعات منذ طالعنا الذي ذلك غیر 
وسѧمعت ، العسѧكر والح تمامѧا الشѧعر حدیثѧھ فѧي وتبدد ، رحمة بال إیاه مھاجما الكاتب 
التنكیѧل مѧن انتقلنѧا  :لنفسي فقلت ، عندي ذكرى لھا قدیمة نبرة یصیح وھو صوتھ في 

بحѧرارة اآلن یحѧدثوننا الѧذین الجѧدد ثقفѧین المأیѧدي علѧى المعنѧوي التنكیѧل إلѧي البѧدني 
 ! "الثورة  "عن انقطاع ودون 

***
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العلميوالتطور األدبیة القضایا 

األسѧنان من أقل عددا النساء لدي إن یقول  –شائع رأى مع  –زمنھ في أرسطو انساق 
فѧي بنظѧرة یѧدقق لѧم أنѧھ إال مѧرتین تѧزوج أرسѧطو أن مѧن وبѧالرغم  .الرجѧال لѧدي ممѧا 
 .تѧدفعھا اآللھѧة ألن فقѧط تتحѧرك السماویة األجرام أن أرسطو واعتبر  .زوجتیھ أسنان 
تلѧك بحѧدود مرتھنѧا األدب تطѧور فكѧان ، تѧذكر درجѧة بلѧغ قѧد حینѧھ فѧي العلѧم یكѧن ولѧم 

ھѧا وأبطالاألسѧاطیر فلѧك فѧي زمنѧا یѧدور وظѧل العلمیѧة المعرفѧة مѧن المتدنیѧة الدرجѧة 
 "سѧائلة سѧماء  "قѧارون بحیѧرة أن المصѧریین قѧدماء اعتبѧر وھكѧذا  .اآللھѧة أنصѧاف 
العلمѧي والتعرف للعلم النسبي التطور أن إال  .واألشرار البشر من الشمس فیھا تختبئ 
ثالثیѧة  "لموضѧوع جدیѧد ظھѧور إمكانیѧة تمامѧا شѧطب واألرض السѧماء إلѧي الحقѧا 
بینھما الصلح ثم السماء على األرض ثورة  "س اسخیلیو "فیھا تناول التي  "أورست 

 .السѧذاجة مѧن مسѧحة األعمѧال تلѧك أبطѧال علѧى الالحق العلمي التطور وأضفى بل ، "
تتطھѧر والمجتمѧع الكѧون تحكѧم التѧي بѧالقوانین العلمیѧة اإلنسѧان معرفѧة تطѧورت وكلمѧا 
لمصѧري ا األدب فѧي ظھѧر مѧا مرحلѧة وفѧي  .أعمѧق لمنѧاطق وتدفعѧھ األدب أمام األرض 
العلمѧي التخلѧف أن عѧن تعبیѧرا حقѧي یحیѧي العظѧیم كاتبنѧا عند  "ھاشم أم قندیل  "بطل 
أیѧة انتفѧاء إلѧي العیѧون طѧب وذیѧوع العلѧم انتشѧار وأدى  .مجتمعنѧا مآسѧي إحѧدى یمثѧل 
، ھاشѧم أم قنѧدیل روایة في  "إسماعیل الدكتور  "نوع من أبطال لظھور فعلیة إمكانیة 
الفنیة الناحیة من  –لنفسھا تتخذ أن بالغرب الشرق عالقة ة لقضیالممكن من یعد ولم 
شѧكل فѧي المكتوبѧة الروایѧات القѧت ،  18القѧرن وفѧي  .حقي یحیي بھ كتب الذي الشكل 
روایѧات وشѧكلت ، القѧراء فѧي ضѧخم تѧأثیر لھѧا وكѧان ، وانتشѧارا ذیوعا متبادلة رسائل 
 "ریتشاردسѧون صѧمویل روایѧة انظѧر  )األوروبѧي األدب فѧي عالمѧة المتبادلة الرسائل 
امكانیѧة نفѧى ، وظھѧوره ، التلفѧون اكتشѧاف لكѧن ،  (وغیرھѧا ،  1741عѧام "بѧامیال 
روایتھѧا أوسѧتن جѧین المعروفѧة الروائیѧة كتبѧت وھكѧذا ، ونحاھѧا ، بالرسѧائل االتصѧال 
وكتبتھا ، ذلك عن النظر غضت ثم ، رسائل شكل في بدایة  "والھوى العقل  "الشھیرة 
 .الحدیثة االتصاالت ثورة بعد  "الرسائل  "اآلن تختفي أولى باب ختلفة،ومن مبطریقة 
علѧى كلھѧا عقѧدتھا قامѧت التѧي األدبیة واألعمال الروایات بكمیة یتعلق آخر مثال وھناك 
 "بطلѧة  "ھنѧادي  "مѧع الحѧال ھѧي كمѧا ، لѧدیھا مѧا أعѧز فѧي فرطѧت التѧي البطلة مأزق 
مѧن غیرھѧا أو ، فلѧوبیر لجوسѧتاف  "بوفѧاري دام مѧ  "روایة في أو ،  "الكروان دعاء 
الحѧب ثمѧرة مѧأزق مѧن انطالقѧا ، أحѧداثھا وتطѧورت ، عقѧدتھا قامѧت كثیѧرة روایѧات 
إمكانیѧة جانبѧا نحѧي الحمѧل منѧع حبѧوب مثѧل بسѧیطا علمیѧا اكتشѧافا أن ذلѧك  .المحرمѧة 
فقѧودة الم العذریѧة  "مثل موضوعا أن اآلن ونالحظ  !الكروان دعاء لبطلة جدید ظھور 

نالحѧظ ،  "واحѧدة مѧرة سѧوى یشتعل ال الذي الثقاب عود  "أو السینما لدي المحبب "
وبعѧد  .الحمѧل منѧع حبѧوب اكتشѧاف بعѧد نھائیѧا اختفѧى قѧد األدبѧي الموضѧوع ذلѧك أن 

لعѧالم تنتسѧب كثیѧرة رئیسѧیة شخصѧیات جانبѧا العلѧم نحى ، السل لمرض عالج اكتشاف 
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بحѧواف وجھھѧم البѧارد الطقѧس فѧي ویغطѧون ، ن یسѧعلوالѧذین األبطѧال ، الرومانسѧیة 
 .وجѧود الشخصѧیات لتلѧك یعѧد لѧم  .وصѧمت نبѧل فѧي ویرحلѧون ویعشѧقون ، المعطѧف 
الخطابѧات أن علѧى كلھѧا اعتمѧدت كثیѧرة روائیѧة بمواضѧیع جانبا ألقى التلیفون اكتشاف 
ن وفقѧداحѧظ سوء من ذلك عن ینجم ما بكل ، الوحیدة االتصال وسیلة كانت البرید عبر 

بتطѧور یѧدفع ممѧا ، بالعمѧد لѧھ األشѧرار بعѧض إخفѧاء أو ، البطلѧة إلѧي المرسѧل الخطѧاب 
كѧل األدب جѧدول مѧن التلفѧون وأخѧرج  .العشѧاق یفѧرق مأسѧاوي مصѧیر إلѧي األحѧداث 
بعیѧد مكѧان فѧي الشخصѧیة وجѧود بسبب فیھا نفسھا األدبیة الشخصیة تجد التي المآزق 
خاصѧة مطولѧة صѧفحات علѧى التلفѧون ور ظھ وشطب  .باآلخرین االتصال عن وعجزھا 
الخلѧف إلѧي دفѧع فقد التلفزیون اكتشاف أما  .المحبین لقاء وجھ في تقف التي بالعوائق 
فلѧم ، النѧاس أحوال على للتعرف بجولة القیام قرر الذي ھشام بن عیسى مقامات ببطل 
ھѧو وإنسѧان أي بوسѧع أصѧبح ألنѧھ ، كھذا موضوع أو بطل ظھور اآلن الممكن من یعد 
 .التلفزیѧون بواسѧطة العѧالم فѧي منطقѧة أي فѧي الكثیѧر علѧى یتعѧرف أن بیتѧھ فѧي جالس 
كѧل علѧى والبحѧار األرض لمعѧالم واضѧحة جغرافیѧة خریطѧة برسѧم أیضѧا العلѧم قضѧى 
، الموبایѧل أو ، المحمѧول اكتشاف أما ، المجھول إلي المبحرة المغامرة السفن روایات 
یسѧقط رجѧل علѧى اآلن المحѧتم مѧن یعѧد فلѧم ، بѧد األ إلѧي "كѧروزو روبنسون  "دفن فقد 
علѧى بكثیѧر األسѧھل مѧن أصبح أن بعد ، جدید من وحده العالم بناء یعید أن جزیرة على 
اكتشѧاف وقضѧى  .العѧالم فѧي نقطѧة بأیѧة بѧالمحمول ھاتفیѧا اتصѧاال یجري أن الرجل ذلك 
األعمѧال مѧن للعدیѧد موضѧوعا كانѧت التѧي اإلنجѧاب عѧدم مآسѧي كѧل على األنابیب أطفال 
أن العلѧم اكتشѧف وعنѧدما  .الشѧعریة الغامضѧة صѧفاتھ القمѧر عن العلم وأسقط  .األدبیة 
األدبي التعبیر األبد إلي العلم نسف ، العكس ولیس الشمس حول تدور التي ھي األرض 
 !الشѧمس علѧى تشرق التي ھي األرض أن اتضح أن بعد  "الشمس أشرقت  "الراسخ 
القلب أن رأى األدب رافق عریق مفھوم على الشطب إلي أیضا العلمي التطور وأفضى 
المѧخ فѧي تقع والعقلیة النفسیة األفعال ردود كل أن اتضح أن بعد ، اإلحساس مركز ھو 
مخھ عن بالمزید اإلنسان معرفة أن تأكد أن بعد بالقلب الروح ارتباط ذلك ونفى ، وحده 
عѧالم مѧن كثیѧرة قضѧایا تطѧوره في یطرد العلم ومازال  .ذاتھ عن بالمزید معرفتھ تعادل 
 .جدیدة قضایا في بالخوض ویلزمھ األدب 
عندما  "الوراثیة الھندسة  "ظھور بعد العلم سیتركھ أثر أي بعد المعروف غیر ومن 
الوراثیة بالعوامل فرد لكل شخصیة بطاقة وضع  –قرن ربع خالل  –الممكن من یصبح 
ضѧخم وفنѧان عѧالم اعتبѧر وقѧد  .تعدیلھ یمكن وما ، منھا تفادیھ یمكن وما ، بھ الخاصة 
بینمѧا ، العلѧم دور ھѧو لألشѧیاء الكلیѧة القѧوانین إلѧي الوصѧول أن دافنشѧي لیونѧارد ھѧو 
بѧین التفاعѧل عالقѧة أن إال  .األشѧیاء لتلѧك الكیفیѧة بالخصѧائص االھتمѧام لѧألدب سѧیظل 
علѧى سѧیتزاید األدب حѧرص أن -ذلѧك خѧالل  –والمؤكѧد  .لنѧا یبѧدو ممѧا أقѧوى الجانبین 
ھѧو مѧا كѧل األدب ینبѧذ لكѧي ، للعلم الموضوعي والطابع ، العلمیة اإلنجازات من اإلفادة 
 .علمي غیر 
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***

؟الثورة أدب ھو ما 

تلѧك كѧل ھو الثورة أدب أن نیة بحسن الكثیرون یتصور ینایر  28بعد كتب ما معظم في 
ما أقرب كتبت التي والقصص ، وخارجھ ، المیدان في اندلعت التي القصائد و األغنیات 
، غاضѧبة بكلمѧات وھنѧاك ھنѧا تنѧاثرت التѧي واألغنیѧات األدبیѧة الخѧواطر إلѧي تكѧون 

الكباریѧھ  "ب یعѧرف مѧا إلѧي حاالتھѧا أفضѧل فѧي تنتسѧب التѧي المسѧرحیة والعѧروض 
 .ینایر  " 28 "وأعقبت رافقت التي ، النثریة والصفحات ،  "السیاسي 
علѧى لینطبѧق یصѧلح قѧد ،  "ینѧایر  25 "دمѧغ الѧذي المفاجѧأة طѧابع أن للѧبعض بدا وقد 
القѧوى معظѧم حسѧبان فѧي تكѧن لѧم كبیѧرة شѧعبیة انتفاضѧة أو ثѧورة ولѧدت فكمѧا األدب، 
في یجوز ما أن إال  .الحسبان في یكن لم أدب یولد أن أیضا الممكن من فإن ، السیاسیة 
الواقѧع لتغییѧر والثѧورات االنتفاضѧات ى تتصѧدفبینمѧا ، األدب فѧي ینفѧع ال قد ، السیاسة 
التي التغیرات رصد ھي ، تعقدا أكثر لمھمة یتصدى األدب فإن ، واالقتصادي السیاسي 
مختلѧف نѧوع من وأدوات آخر، نوع من الختمار بحاجة مھمة وھي ، الروح علي تطرأ 
لمسѧتحیل ا مѧن فإنѧھ ، أیام في مبارك الرئیس خلع أمكن وإذا  .بطئا أكثر بصورة وتتم ، 

عمل بعد یكتب لم اآلن حتى أنھ نالحظ أن ویمكننا  .أیام في الثورة عن تعبر روایة خلق 
یكتѧب ولѧم بѧل ، أكتѧوبر حѧرب بأبعѧاد یلم كبیر أدبي عمل وال ،  67بنكسة یلم كبیر أدبي 
بوقѧف نطالѧب أننѧا ماسѧبق كѧل معنѧى ولѧیس  .یولیѧو ثورة حتى یعكس ضخم أدبي عمل 
بالمزیѧد نطالب نحن بالعكس ، ینایر  25في ماحدث مواكبة تحاول تي الاألدبیة األعمال 
فѧي یندرج كلھ ذلك أن ندرك أن األعمال بتلك نرحب ونحن علینا لكن ، األعمال تلك من 
مازال لكنھ ، اإلیجابي وتأثیره دوره لھ احتفال وھو ،  "بالثورة األدبي االحتفال  "باب 
 . "االحتفال  "باب في 
 .؟  "الثورة أدب  "لدینا لیس أنھ سبق ما ني یعھل واآلن 
ینѧایر  28"بعد ظھر الذي ذلك لیس لكنھ ،  "الثورة أدب  "من الكثیر ولدینا  .لدینا بل 
ومظѧالم ظلمѧة ودأب بشѧجاعة واجѧھ الѧذي األدب أعنѧي ، قبلھѧا ظھѧر الѧذي ذلѧك بѧل "

الѧذي الثقѧافي و والسیاسѧي االجتمѧاعي الواقѧع وعѧرى ، مبѧارك حكѧم مѧن عامѧا ثالثѧین 
، للثѧورة مھѧد الѧذي األدب  .الثѧورة قبѧل مѧا أدب ھѧو الثѧورة أدب  .الحكѧم نظѧام رسѧخھ 
، الروحیѧة والعѧذابات ، التسѧاؤالت وطѧرح ، الفكѧر وأرق ، الفجѧر نحѧو الشعور وشحن 
بھѧاء رائعѧة الفѧور علѧى أتѧذكر  "الثѧورة أدب  "یقولѧون وحینمѧا  .واألمѧل ، والضѧیاع 
الخطѧر مѧن محѧذرا الخطѧر نѧاقوس طѧاھر بھاء فیھا دق التي  "الغروب واحة  "طاھر 
عام الروایة صدرت حتى قائمة كانت التي األوضاع ظل في مصر بمستقبل یحدق الذي 

المثقѧف شخصѧیة فѧي شѧرخا یمثѧل الѧذي التناقض طاھر بھاء رصد روایتھ في . 2006
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المثقѧف ،  "ا مѧشѧيء منتصѧف فѧي  "دائما یقف الذي ، الضعیف ، الثوري ، المصري 
مسѧتعد فإنѧھ سѧیوة لواحѧة حاكمѧا مѧأمورا الحكومѧة أوفدتѧھ إذا لكن الحكومة یكره الذي 
، المقررة الضرائب للحكومة یستوفي لكي أسالفھ فعل كما وسجنھم الواحة أھالي لجلد 
ھѧارفي مسѧتر بمبѧدأ معھѧم للعمѧل مسѧتعد لكنھ الواحة سكان على یشفق  "مثقف  "إنھ 

الواحѧة فѧي تقطنѧان اللتѧین القبیلتѧین بѧین الفتنѧة بѧذور وإلقاء  "سد تفرق  "اإلنجلیزي 
ھذه في ینفع ال  "واحدة بعبارة أزمتھ یلخص فإنھ ثم ومن  .السیطرة علیھ تسھل حتى 
وفѧي  . "جبѧان ونصѧف شѧجاع نصѧف ، خѧائن ونصѧف وطنѧي نصѧف تكѧون أن الѧدنیا 
رمѧز ، الواحة ابنة  "ة ملیك "شخصیة خلف كلھ ثقلھ طاھر بھاء یضع الجمیلة روایتھ 
الطѧائر  "ملیكѧة  "لكѧن ، البالیة التقالید تحطیم على والجرأة للعلم والنھم والذكاء الفن 
، مؤلم مصیر من طاھر بھاء بھا یحذرنا طعنة وھي ، سكین بطعنة تموت الوحید الحر 
 "روایѧة أتѧذكر  "الثѧورة أدب  "یقولѧون حѧین  .ونتحѧرك ، وننتبѧھ ، نفیق لكي یحذرنا 
التѧاریخ مطلѧع مѧن بتѧرت التي والرؤوس  ( 2002 )الورداني لمحمود  "القطاف أوان 

 )الخѧراط إلدوار "النسѧر طریѧق  "روایѧة أتѧذكر ، الشѧافعي عطیѧة بشѧھدي وانتھѧاء 
یجرفھѧا وعمѧال طلبѧة مѧن حزبیѧة حلقѧة لیقѧدم الخمسѧینات إلѧي فیھѧا عѧاد التѧي (2002
التѧي  ( 2008 ) "األفنѧدي  "نѧاجي حمѧد م روایѧة أتѧذكر  .والعѧدل الثѧورة إلѧي الشѧوق 
أنھى الذي الشاب  "اهللا حبیب  "خالل من والثقافي االجتماعي الواقع ناجي فیھا عرى 
بحثѧا وینѧدفع ظھѧره وراء وثقافتѧھ بعلمھ یرمى لكنھ ، الفیزیاء قسم العلوم بكلیة تعلیمھ 
الدوالرات تبدیل الم عإلي فینطلق ، المال أي ، الفاسد المجتمع یقدسھا التي القیمة عن 
المفروشة الشقق من بدءا سیاحي كمرشد للزبائن خدماتھ یقدم حیث السیاحة إلي ومنھ 
إلѧي وصѧوال ، والعقѧارات األراضѧي شѧراء إلي ذلك بعد ویقفز ، والمخدرات النساء إلي 

یكتѧب مѧن أمѧر لѧك سأدبر  " :لھ یقول من یجد حین وذلك الثقافة صناعة في المشاركة 
وافعѧل ادفѧع  ..شѧاعرا أو أوروائیѧا مفكѧرا  :مشѧھورا تصѧبح بѧألفین أو ألف بѧ، باسѧمك 
 . "تشاء ما وافعل إدفع  "الحقیقي شعاره فاسدا مجتمعا أمامنا ناجي یعرى . "ماتشاء 
إن أقѧول أن أردت فقѧط ، لحصѧرھا المجѧال یتسѧع ال قѧد ، كثیѧرة  "الثورة أدب  "نماذج 
، الثورة، أدب من الكثیر لدینا ونحن ، فجأة ینفجر ال األدب لكن ، فجأة تنفجر قد الثورة 
ھѧو ھѧذا  .الثѧورة أجل من الظالم غمرة في وكافح العتمة في القنادیل أشعل الذي األدب 

 . "الثورة أدب "

***
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والـواقـعالبطـل 
..روائـیةنـماذج 

لسѧید  "ریѧد مد لیѧل  "مثѧل روایѧة فѧي رئیسѧیة شخصѧیة یجعѧل الѧذي مѧا  :ھѧو السѧؤال 
علѧى أو ؟ بحیاتھѧا تفعل وماذا تنشده الذي ما تعرف ال كامل ضیاع حالة افي البحراوي 
وتعلѧن ظفѧار فѧي الجبѧال بѧین المقѧاتلین مѧن فرقة تتقدم الرئیسیة الشخصیة فإن العكس 
مѧا سѧینفذ مѧنكم واحد كل  ..قائدتكم أنا  " : "وردة  "إبراھیم اهللا صنع روایة في بقوة 
"؟ بھآمر  . 
؟ وأخѧرى روائیة شخصیة بین ؟ وأخرى بطلة بین الشاسع الفارق ھذا یصنع الذي ما 
؟ الفكѧري ونزوعѧھ ورؤیتѧھ الكاتѧب میول أھي ؟ ضائعة واألخرى مقاومة، بطلة واحدة 
النحѧو ھѧذا علѧى البطѧل ظھور وراء أعمق آخر قانونا ثمة أن أم ؟ الذاتیة الكاتب طبیعة 
أعم دائرة إلي السؤال بھذا خرجنا وإذا  .؟ تلك أو الجتماعیة االمرحلة ھذه في ، ذاك أو 

النوع ذلك واختفاء تراجع العكس على أو المقاومة أدب لظھور یؤدي الذي ما  :یصبح 
؟ األدب من 

 " :إدریѧس لیوسѧف  "سѧاعات خمѧس  "قصѧة بطل عن عیاد شكري الدكتور یقول 
فتلك الطبیعة، ھي ألنھا الطبیعة تحطمھا أن یمكن ال التي البطولة ، الكاملة البطولة أما 
خمѧس فѧي  .والمسѧتقبل والحاضѧر الماضي أعماق في الضاربة مصر شعب بطولة ھي 

 . (1)"تموتال ببطولة المستشفى حجرة تمتلئ أن بعد القادرولكن عبد یموت ساعات 
الѧذي یѧوم ال ھѧو الحقیقѧي میالدھѧا یѧوم أن  (2)إبراھیم اهللا صنع بطلة  "وردة  "تعتبر 
عѧدت  " :تقول  .عمان سلطنة في البریطانیة القواعد على مسلح ھجوم أول فیھ شنت 
اإلنجلیز أن قلیل بعد تبینت  ..مضادة بنیران االنجلیز یرد لم  .النار وأطلقت موقعي إلي 
سѧید بطلѧة تقѧول بینمѧا  . "الحقیقѧي مѧیالدي عید ھو الیوم ھذا سیكون  ..الموقع تركوا 

مѧا بالضبط أعرف أنني أؤكد أكاد  " : (3) "مدرید لیل  "األولى روایتھ في البحراوي 
، أریѧد ماذا وال ، أنا من أعرف ال  .كامل ضیاع حالة أعیش أنني أعرف  .المشكلة ھي 
علѧى الغالѧب ھѧو  –لذاتھا وردة بإدراك مقارنة  –الضیاع ھذا  . "بحیاتي أفعل ماذا وال 

إلѧي المؤلѧف یرجѧع حѧین إال ، الحدیثѧة المصѧریة ة الروایѧوأبطѧال الرئیسیة الشخصیات 
اهللا صѧنع فعل كما ، بالمقاومة مرتبطة نماذج على ھناك لیفتش ، ماض لزمن ، الوراء 
جبھѧة ، الثالث العالم في الوطني التحرر ثورات عصر السبعینات إلي عاد حین إبراھیم 
مѧن لیسѧترد ، لسѧطینیة الف المقاومѧة واشѧتداد ، والѧیمن ، الجزائѧر وثѧورة ظفار، تحریر 
 "النسر طریق  "روایتھ في  –رجع الذي الخراط إدوار فعل كما أو ،  "وردة  "ھناك 
حلقة على لیعثر الخمسینات، في واإلقطاع االحتالل على الوطني الغضب خضم إلي (4)
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أن للروائѧي یمكѧن ھنѧاك  .والعѧدل الثورة إلي الشوق یجرفھا والعمال الطلبة من حزبیة 
النموذج تجسد التي الشخصیة تلك أي ، بآخر أو بشكل المقاومة یبلور روائیا طال ب یجد 

 .الكاتب بھ یؤمن الذي والفكري الجمالي 
بطلѧھ  "رجѧل بیتنѧا فѧي  "روایѧة فѧي القدوس عبد إحسان قدم األوقات من وقت في 
أجѧل مѧن الل االحѧتضѧد الكفѧاح ، حینѧذاك علیѧھ المتعѧارف بѧالمعنى البطولѧة یجسد الذي 
 :الوسѧطى الطبقѧة أبنѧاء بطولѧة جسѧد محفѧوظ نجیѧب عنѧد عѧاكف أحمد  .الوطن تحریر 
علѧى الزیѧات لطیفѧة عثѧرت كمѧا ، األسѧرة اسѧتمرار أجѧل مѧن الذاتیѧة بѧاألحالم التضѧحیة 
فѧال وحریتھѧا نفسѧھا عѧن تبحѧث التѧي المѧرأة  (1961 ) "المفتѧوح البѧاب  "في بطلتھا 
 .والمجتمع لوطن ا بتحریر مرتبطة إال تجدھا 
أبطѧاال نماذجھѧا أغلѧب في طویلة سنوات منذ لنا تقدم الحدیثة المصریة الروایة أن إال 
 .بطولѧة بѧال أبطѧال ، فاعلیѧة وال موقѧف وال رؤیѧة بѧال یعیشѧون ، تمامѧا آخѧر نѧوع مѧن 
المسماة جلیل أبو حمدي روایة المثال سبیل على الجدیدة المصریة الروایات من وانظر 

، وغیرھѧا ، الѧرحمن عبѧد لتوفیѧق  "الثالثѧاء أیام  "وروایة ،  "متقاعدون ص لصو"
الشѧعور وضѧاع ، المجتمѧع وبѧین بیѧنھم التفاعѧل وبتѧر ، البشѧر إرادة شѧلت حیѧث ھنѧاك 
علѧى بالقدرة واإلیمان بل ، التغییر ذلك وإمكانیة ، حولھ ما تغییر في الفرد دور بأھمیة 
 "علیھ یطلقون ما إلي تھرب حین الحالة لنفس آخر نبیا جابابا الروایة وتفتح  .التغییر 
فѧي تشѧتبك ال فردیѧة حریѧة ھѧي اإلنسѧان حریѧة أن مѧن تنطلѧق التѧي  "الجسѧد كتابѧات 
فلسفي تیار على تعتمد التي النظرة وھي ، المجتمع مصیر أو اآلخرین بحریة مصیرھا 
إدراكѧھ یسѧعنا مѧا كѧل ن وأ، المؤكѧدة الوحیدة الحقیقة ھو  "الذاتي الوجود  "بأن یقول 
عѧام وجѧود ھنѧاك فلѧیس ثم ومن ،  "ذاتھ النوع  "ولیس ،  "للنوع فردي ممثل  "ھو 
 . "الذاتي الوجود  "فقط ھناك ، عام خیر أو 

الروایѧة بطѧل أن سѧنجد  (5) "تافھѧة امѧرأة  ..أبلѧھ رجѧل  "نѧاجي محمѧد روایة في 
ذكریاتѧھ ، السیاسѧي العمѧل فѧي ماسѧھ النغشѧبابھ سѧنوات اعتقل ، الستین یناھز صحفي 
من بھا احتفظ التي والصور  –اهللا صنع  "وردة  "عصر -الستینات من مستمدة كلھا 
مѧن وغیرھمѧا غانѧدي وأنѧدیرا كاسѧترو فیѧدیل الكѧوبي الزعیم مع كانت الصحفي عملھ 
الواقѧع مѧع تشѧتبك تعѧد لѧم التѧي الخاملѧة البطѧل ھѧذا حیѧاة لكѧن  .التحѧرر حركѧة زعمѧاء 

الذاتي العجز عوامل علیھ وتتحالف ، الروحي والموات الخواء إلي تسوقھ حیا شتباكا ا
تتوقѧف ال تافھѧة المѧرأة أسѧیرا النھایѧة فѧي نفسѧھ فیجѧد ، موضѧوعیة أخرى عوامل مع 
والمالبس الخضروات أسعار عند إال والصراع بالمآسي یحترق الذي العالم مشھد أمام 

ھѧو الصѧحفي مقѧاالت مѧن المѧرأة ھѧذه یعنѧي ما وكل  .التلفزیونیة المسلسالت ومواعید 
أخرى شخصیة تلك روایتھ في ناجي محمد ویقدم  .المقال أعلى المنشورة صورتھ فقط 
فتѧرة فѧي وكѧان  –البطل صدیق  –الدسوقي زغلول شخصیة ھي ، قسوة أشد وقعھا ، 

لمحѧارب ا، الدسѧوقي لنرى ناجي یقودنا  .سري حزب في سیاسیا عنھ المسئول سابقة 
دون من للمسنین بیت في وحیدا یموت وھو جسده في الجراح آثار مازالت الذي القدیم 
مثѧل ، مھزومѧة شخصѧیة ناجي روایة في الصحفي البطل  .تقدیر لمحة أو عطف قطرة 
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فѧي الѧورداني محمѧود شخصѧیات ومثѧل ، إبѧراھیم اهللا صѧنع عنѧد "شѧرف  "شخصѧیة 
تاریخیѧة لحظѧات فѧي وأمѧانیھم رؤوسѧھم بتѧرت الѧذین  (6) "القطѧاف أوان  "روایѧة 
بشھدي وانتھاء القرامطة قادة أحد نعواس بأبي مرورا الحسین سیدنا من بدءا مختلفة 
خطوة العالم یتقدم أن ودون یذكر، انتصار دون الجمیع رؤوس طارت  .الشافعي عطیة 
 .لألمام 
تѧؤثر قلمѧا التѧي ،  "لبنѧى  "لنѧا یقѧدم  (7) "النѧور نقطѧة  "روایتѧھ فѧي طѧاھر بھاء 
وفѧي  .سѧالم حبیبھѧا سѧتفقد  "أبѧت أم شѧاءت  "أنھѧا تعلѧم وھѧي ، مصѧیرھا في إرادتھا 
 ..أنت داخلك في الحق  " :أفندي توفیق للباشكاتب المتصوف خطوة أبو یقول الروایة 
وقѧد  ..یجѧئ حѧین النѧور تخطѧيء أال المھѧم  ..الظلمѧة قلѧب في النور ترى أن والوصول 
خѧالص أن لفكѧرة مفتوحѧا البѧاب طاھر بھاء یترك وبذلك  . "تظن مما لیك إأقرب یكون 
قد التي  –النور نقطة عن بحثھ وعلى ، األساس في ذاتھ اإلنسان على متوقف اإلنسان 
ألѧم تѧرى  .مجھѧول مѧا مكѧان فѧي قائمѧة ، ووعیѧھ وعقلھ اإلنسان إرادة عن بعیدة تكون 
إذن مرتبطѧة لیست ھذه النور فنقطة ؟ نفعھ تفلم الصالحین وصایا بكل الباشكاتب یلتزم 
اإلنسѧان ینظѧر بѧأن بل ، والكفاح بالعمل إلیھا الوصول أو إدراكھا یمكن محددة بشروط 
عѧن تبحѧث شخصیات قل أو أبطال مواجھة في أننا سنجد طاھر بھاء وعند  .داخلھ إلي 
الفѧردي الروحѧي خالصѧھا عѧن تبحѧث الحاالت أفضل وفي ، األمر نھایة في غائم شيء 
ھѧو النѧور عѧن بحثھѧا فѧي الشخصѧیات تلѧك تحتاجѧھ مѧا وأقصѧى  .اآلخѧرین عѧن بمعѧزل 
 .مشتركة رؤیة أو ، للتغییر اجتماعیا مشروعا ولیس ، المحبة 
فѧي الجمѧوع شѧقاء ھѧو  (8) "فѧردوس  "البسѧاطي محمѧد روایѧة فѧي الرئیسي البطل 
فنѧان بریشѧة سѧریعة ربات بضѧالبسѧاطي یرسѧمھ الѧذي والكѧدح الشقاء ھذا  .نائیة قریة 
لدیھ لفالح الثانیة الزوجة أصبحت التي فردوس ھي عنده الرئیسیة الشخصیة  .متمكن 
علیھѧا محكѧوم حیѧاة الجمیلѧة القویѧة الشѧابة فѧردوس تعѧیش  .وأوالد سѧابقة زوجѧة 
أیѧة مѧن عمومѧا المصѧریة القریѧة حرمان مثل ، روحیة أو عقلیة متع أیة من بالحرمان 
 .القمѧر وتأمѧل الدخان وأنفاس الشاي أقداح ھو ینتزعھ أن للمرء یمكن ما أقصى ، متع 
كѧل ، ثروتھѧا معھѧا تأخѧذ أن یعنیھѧا مѧا كѧل فѧإن بیتھѧا ھجѧرة فѧي فѧردوس تفكѧر وحѧین 
فѧردة تتѧرك لѧن  ..الشباشѧب  "و ، "صѧابون قطѧع أربѧع  "عѧن التزیѧد التѧي ثروتھѧا 
شѧیئا تتѧرك ال لكѧي وتأخѧذه ستسѧلقھ  .؟ ھنѧا تدعѧھ ھѧل  ..البѧیض ثم ،  "واحدة شبشب 
بقجتھѧا وحملѧت  ..المفرودة المالءة وسط  "لدیھا ما كل فردوس كومت ھكذا  . "ألحد 

 "أنھ درجة إلي فقیر فالح فإنھ زوجھا أما  ! "خلفھا الدار باب وأغلقت العنزة وسحبت 
ویضѧعھا ، إصѧبعھ ظفѧر مѧن بضربات ینظفھا ، قدمیھ بین رآھا قطن نتفة لیلتقط ینحني 
ذلѧك أن المشѧكلة لكѧن ، ببراعѧة القریѧة شѧقاء البسѧاطي یصѧف  . "الصѧدیري جیѧب ي ف

علѧى مقسѧم شѧقاء إنѧھ .لѧھ التصѧدي فѧي بالرغبة حتى وال مقاومة بأیة یواجھ ال الشقاء 
وعѧي وال ، یجѧرى بمѧا فѧردي وعѧي الكثیفѧة طبقاتѧھ بѧین مѧن یلوح وال ، بالعدل الجمیع 
 .للمقاومѧة مشѧروع أو احتجѧاج بѧذرة ى علѧینطѧوي ال ، عѧام شѧقاء مجѧرد ، جمѧاعي 
الѧرحمن عبѧد عنѧد األرض روایѧة فѧي الفالحѧین صѧور تسѧتعید أن یمكѧن وللمقارنѧة 
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وعالقѧات اإلقطѧاع سѧطوة مѧن بѧالتحرر یѧربطھم كѧان الѧذي الجمѧاعي والحلم الشرقاوي 
أن لفردوس یمكن ما أقصى یصبح ، مشترك ووعي حلم یتالشى عندما أما  .االستغالل 
لیѧالي مѧن القلیلѧة اللحظѧات تلѧك ھѧو  "سѧباتھا فѧي الغارقѧة القریѧة  "حیѧاة مѧن تنتزعھ 
حتѧى الشѧباك خѧالل والنجѧوم للسѧماء وتحѧدق  ..الحجѧرة شѧباك فیھѧا تفѧتح التي الصیف 
 . "النوم یغلبھا 

قصѧیر عمѧل وھѧي  (9) "اآلن تѧرى أن  "القفѧاش منتصѧر روایѧة ھѧو آخѧر نمѧوذج 
فѧي حیاتѧھ تلبѧث ومѧا  .عاریة زوجتھ یصور أن مرة ذات لھ یعن بشخص تبدأ  .ومحكم 
 "الѧزوج إلѧي منھѧا بنسѧخة فیرسѧل أحѧدھم ید في العاریة زوجتھ صور تقع حین التعقد 
الصѧور مѧن نسѧخة ثمѧة بѧأن یفѧاجئ الѧذي ، األساسѧي والبطل الراوي وھو ،  "إبراھیم 
الكاتѧب ن أإال  !ذاتھѧا الزوجѧة إلѧي الصѧور مѧن نسѧخة تصѧل ثѧم ، آخѧرین كثیѧرین لѧدي 

أن ذلك  .أمامنا وتكثیفھا الحقیقیة البطل أزمة إلظھار تطورھا في الحادثة ھذه یستخدم 
، العائلیѧة حیاتѧھ بتقѧویض تنѧذر الصѧور قصѧة أن كمѧا عملѧھ مѧن بالفصѧل مھدد إبراھیم 
مصѧیره ، مھѧدد ، قلѧق شѧخص إنѧھ  .عشѧیقة لѧھ أن إال زوجتѧھ مѧع یحیѧا كѧان وإن وھو 
 "صѧدیقتھ مѧع فارغѧة ثرثѧرة فѧي طѧوال سѧاعات یقضѧي قѧد ضѧائع ، دقیѧق بخѧیط معلق 
ذلѧك یدفع أن وجھھ بھا یغسل التي المیاه بضربات  "استطاع لو یتمنى إنھ  . "سمراء 
تكفي ، أیدیولوجیة وال ، صدام وال ، أحالم دون من یحیا بطل إنھ . "الداخل إلي الوجھ 
صѧغیرة قشѧة ، والقѧدرة رادة اإل مسلوبة شخصیة إنھ  .حیاتھ لتدمیر عابرة نزوة مجرد 
المحترقѧة األعصاب من كومة مجرد ال إلي وتحیلھ عقب على رأسا كلھا حیاتھ تقلب قد 

. 
عنѧد "الشѧاذلي طѧھ  "الحدیثѧة الروایѧة في ظھروا الذي الفاعلین القالئل األبطال من 
مѧوذج كن بقѧوة بѧرز الѧذي طѧھ  . (10) "یعقوبیѧان عمѧارة  "روایتھ في األسواني عالء 

فѧي  .االجتمѧاعي للتغییѧر ومشѧروعا رؤیѧة ویحمѧل الثانیѧة الخلѧیج حѧرب بعѧد اجتمѧاعي 
علѧى تلمѧع التѧي والثروة البؤس جبال بین التفاعل عالقة األسواني عالء یصف روایتھ 
البشѧر صѧور سѧطحھا علѧى وتتشѧابك تتѧداخل مѧرآة الروایѧة وتصѧبح  .الجبѧال تلѧك قمѧم 

عالقѧة بقسѧوة یحطѧم مجتمѧع إنھ  .قمتھ في بالصفوة المجتمع قاع تربط التي والعالقات 
، فجѧأة الطبѧاخ والѧدھا تѧوفي التѧي بثینѧة و البѧواب ابѧن الشѧاذلي طھ بین الجمیلة الحب 
ینتقل بینما بالتدریج نفسھا بثینة تبیع  .الصغار أخوتھا تعول بأن ملزمة نفسھا فوجدت 
فѧي عضѧو إلѧي طѧھ یتحѧول  .والكراھیѧة بѧالمرارة المشѧحون االنتقѧام إلѧي الشѧاذلي طѧھ 

ینѧتقم لكѧي ، طѧره فѧي واالغتیѧاالت التفجیѧر عملیѧات على یتدرب ، اإلرھابیة الجماعات 
طѧھ فیھѧا یطلѧق التي اللحظة تحل أن إلي ، تعلیمھ استكمال فرصة یمنحھ لم مجتمع من 

الروایѧة فѧي الوحیѧدة الشخصѧیة أن نجѧد وھكѧذا  .رشѧوان صالح العقید على الرصاص 
القѧارئ إدراك من وبالرغم ، الشاذلي طھ شخصیة ھي بقوة والفساد التحلل م تقاوالتي 
الطریѧق مѧع أحѧد یتعѧاطف أن الیسѧتطیع القѧارئ أن إال ، قѧاھرة ظѧروف ضѧحیة طѧھ أن 
أنھ كما ، اإلرھاب معالم یحمل طریق ألنھ تحركھ، التي الرؤیة مع وال ، فیھ مضى الذي 
 "وصѧف فѧي األسѧواني یقѧع وھكѧذا  .ع المجتمѧلمشѧكالت لحѧل الیفضѧي ، فѧردي طریق 
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 .مسدود طریق على  "اإلیجابیة 
علѧى حصѧلت التѧي حبیبتѧھ مѧع أسѧبانیا إلѧي السفر حمدي یرفض  "مدرید لیل  "في 
ویضѧیف مصѧر غѧادر إذا شѧیئا یكتѧب أن یسѧتطیع لن إنھ لھا یقول  .ھناك تعلیمیة منحة 
حمѧدي لكن . "شعبھم قیادة في ھم دورعن المراحل أصعب في یتخلون المثقفین ":أن 
ولѧم .عنѧھ یتحѧدث الѧذي المثقفѧین دور مѧن حقیقیѧا شѧیئا یجسѧد ال -تلѧك كلماتѧھ رغѧم –

فѧي وإنسѧانیا فكریѧا نѧدا یكѧون أن فѧي  –البحѧراوي سѧید لنѧا قدمѧھ كمѧا  –حمѧدي یѧنجح 
حمѧدي جدیѧة إن  .غیѧره أو ، محمѧود أو ، السѧلبي الجѧامعي المثقѧف ھѧاني مواجھѧة 
مشѧروعا ولیسѧا  "أخالقѧي مشѧروع  "األحѧوال أفضѧل فѧي ھمѧا نفسѧھ مѧع وصѧدقھ 
مدرید في وھي لحبیبتھ رسالة في یسعھ ما أقصى فإن لذلك  .للتغییر وفلسفیا اجتماعیا 
 . "للموت طریقھ في كلھ جیلنا  " :لھا یعلن أن 

والمعرفѧي الجمѧالي النمѧوذج تجسѧد التѧي الشخصѧیة ھѧو الروایة في البطل كان وإذا 
مھمش ، معزول بطل سوى تقدم ال الحدیثة الروایات أغلب فإن ، الكاتب بھ یؤمن الذي 
المصѧادفة تقوده أو ، تافھة امرأة مع حیاتھ یجتر ، فكري أو اجتماعي مشروع بدون ، 
إلѧي الواقѧع یسѧوقھ أو ، إبراھیم اهللا صنع عند  "شرف  "في كما والتحول السجن إلي 

بدأ الذي البطل اختفى فقد ، أخرى وبعبارة  .النور نقطة ن عبحثا الذات في االستغراق 
النبیلѧة، األعمѧال صѧاحب المقاتѧل أصѧبح ثѧم ، قدراتھا في اآللھة یحاكي إنسانا یوم ذات 

أو الوسѧیطة الطبقѧات إنسѧان أصѧبح وأخیѧرا ، الفѧارس الوسѧیطة العصѧور فѧي وأمسѧى 
القمامѧة صѧفائح فѧي لسѧكنى ا إلѧي البطѧل بھѧذا الحѧال انتھѧت أن إلѧي ، البسѧیط الѧدنیا 

آالن یعلѧن أن مصѧادفة تكѧن ولѧم .شѧیئا إزاءه یسѧتطیع ال واقѧع لسѧطوة تماما مستسلما 
 . "جدیدةروایة نحو  "المعروف كتابھ في البطل موت سابق وقت في جرییھ روب 
لنѧا تكثѧف شخصѧیات تѧرى لѧن  –أیضѧا فنیѧة ألسѧباب  –الحدیثѧة الروایات أغلب في 
یكتفѧون أبطѧال معظمھѧم  .خاصѧة فلسѧفیة رؤیѧة تمثѧل أو ، االجتمѧاعي ع الصراعملیات 
ذلѧك لكѧن ، معھѧم للتعѧاطف تѧدعوك التѧي مأسѧاتھم تحدیѧدا ذلѧك وفѧي ، التواجѧد بمجѧرد 
المضاد البطل  "أو للبطولة السلبي الوجھ إنھم  .قدراتھم في تثق أنك یعني ال التعاطف 

السѧلم لصѧعود القѧدیم الطمѧوح ذلѧك كѧان ولѧو حتѧى ، طمѧوح وال ، فاعلیة بال أبطال . "
 .محفوظ لنجیب الجدیدة القاھرة في الدایم عبد محجوب عند كان كما الطبقي 
 .الجѧدوى عѧدیم شѧيء كѧل بѧأن والشѧعور ، والیѧأس ، الكامѧل االستسѧالم مѧن مناخ ثمة 
قادرا البطل یصبح وال ، والمجموع الفرد مصیر بین الصلة تلك تماما تغیب ذلك وخالل 
 .الجمیععلى طرحھ یمكن مشروع تجسید على 
األقѧل علѧى أشѧار ولكنѧھ ، الѧرؤوس كل  "القطاف أوان  "في الورداني محمود بتر لقد 
لسѧمیة  (11) "النѧرجس أوراق  "روایѧة وفѧي  .تبتѧر وأحالمѧا رؤوسѧا ثمѧة أن إلѧي 

 "ونحѧاس خشѧب  "األولѧى قصصѧیتین مجمѧوعتین بعѧد  2001عѧام الصѧادرة رمضان 
أخرى بصورة تعكس التي الحالة سنجد ،  1999عام  "القمر منازل  "ثم ،  1995عام 
شѧیئا ولѧیس نفسѧھا تكѧون أن تحѧاول رمضѧان سѧمیة بطلѧة  "كیمي  "إن .األزمة نفس 
فѧي والѧوطن الفѧرد الشѧاقة رحلتھا خالل وتصبح ، ذاتھا على العثور كیمي تحاول .آخر 
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إلѧي یѧنكمش ھنѧا الѧوطن أن إال  .البطولѧة موضѧوع وھѧي البطѧل ھѧي تغدو ، الوقت ذات 
مصر إن  .الوطن بھا لیبحر سفینتھ شراع یفرد أن عن عاجز البطل ألن ، النفس داخل 
تاریخیѧة ظѧروف ھѧزیمتھم علѧى تحالفѧت الѧذین ، األبطѧال أولئѧك مقѧاس لتصѧبح تتقلص 
 "یسѧكنھم ، ذواتھم إلي منسحبون ، متأملون  "أبطال  "إنھم ، ومعقدة كثیرة وذاتیة 
الحدیثѧة المصѧریة الروایѧة مѧن اختفѧت ھكѧذا  .تغییѧره یسѧتطیعوا أن دون لكѧن  "عѧالم ال

، بѧالعلم الظلمة صارع الذي ، حقي لیحیي  "ھاشم أم قندیل  "في إسماعیل مثل نماذج 
نجیѧب ثالثیѧة فѧي كمѧا والسیاسѧي االجتمѧاعي الظلѧم ضѧد تكѧافح التѧي النمѧاذج واختفѧت 
لكѧن ، الشخصѧیة مقѧاس لتصѧبح تѧتقلص مصѧر فѧإن األحѧوال أفضѧل وفѧي ، محفѧوظ 
فنѧي رصѧد ھو تقریبا نراه ما كل أصبح بحیث ، الوطن مقاس لتصبح تكبر ال الشخصیة 
 .شیئا یفعلوا أن بوسعھم یعد لم الذین واألفراد للواقع 
علیѧھ المسѧتحیل مѧن لѧیس ولكن ، الواقع شروط على یقفز أن األدب على الصعب ومن 
 .المقاومة إلي الداعي نفس كل في بعیدا من الكاالخیط طرف یلتقط أن 

الكبیѧر الغѧروب تصف التي الضوء قبسة سوى تقریبا لدینا یعد لم المقاومة أدب من 
ابن صاح حین  "تاریخیة منمنمات  "مسرحیتھ في ونوس اهللا سعد عنھ ماعبر وھو ، 

ھѧي حیѧدة الو الضѧوء قبسѧة تكѧون قѧد الشѧامل الغѧروب ھذا في  "المسرحیة في خلدون 
 ! "الغروب ھذا وصف 

***

 :ھوامش

 1999أكتوبر الھالل كتاب  –عیاد شكري -األشواك على القفز (1)
-العربي المستقبل -إبراھیم اهللا صنع  –وردة (2 ) 2000 
–المدى روایات  –البحراوي سید  –مدرید لیل (3) 2002 
-العربیة رة الحضا مركز  –الخراط إدوار  –النسر طریق (4) 2002 
 2002دیسمبر الھالل روایات  –ناجي محمد  – ..أبلھ رجل (5)
 2002یولیو الھالل روایات  –الورداني محمود  –القطاف أوان (6)
 2001الھالل روایات -طاھر بھاء  –النور نقطة (7)
-2003میریت دار  –البساطي محمد  –فردوس (8)
 2002شرقیات دار  –فاش الق منتصر  –اآلن ترى أن (9)

 2002میریت دار  –األسواني عالء  –یعقوبیان عمارة (10)
–شرقیات دار  –رمضان سمیة  –النرجس أوراق (11) 2001 

***
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حسینطھ ھنادي 
جدیدمن تموت 

 "فѧي حسѧین طѧھ ابتѧدعھا التѧي  "ھنѧادي  "تجدد كاملة عاما وسبعین خمسة نحو بعد 
طѧھ روایѧة فѧي  .وقتیلѧة عاشѧقة ، صѧغیرة شѧابة ، أخѧرى مѧرة موتھѧا  "الكروان دعاء 
المقѧیم األعѧزب الوسѧیم المھندس غرام في  "ھنادي"تقع  1934عام الصادرة حسین 
فѧي بطعنѧة علیھѧا یجھѧز الѧذي  وخالھѧاأمھѧا علیھѧا تكѧاتف ی ف، عملѧھ بحكѧم الصѧعید فѧي 
عشرة الرابعة في صبیة تسقط ،  2010أغسطس مطلع في  .السماء منھا تفزع الخالء 
أمھѧا خنقتھѧا ، وخالھѧا أمھѧا قتیلѧة بیѧدي ،  سوھاجفي اإلعدادیة في طالبة ، عمرھامن 
وھو شقیقھا استدعت ثم ، سنھا من لشاب قلبھا خفق عاشقة أنھا اكتشفت حین بیدیھا 
علѧى مغمضѧتین وعینیھѧا إبنتھا  بوألقیا ، جوال داخل البنت معھ ووضعت متعلم مدرس 
اكتشѧفھا حتѧى المیѧاه سѧطح علѧى طافیѧة الجثة وظلت ، مراغة ركز م ترعة في أحالمھا 
 .الشرطة انتشلتھا فسبیل عابر 
لذنب ال ، عاشقة ، صغیرة ، تموت  "ھنادي  "مازالت عاما وسبعین خمسة بعد ھكذا 
روایة صدور من القرن ربع نحو بعد  .روحھا شاغلت والفرح الحب خیاالت أن سوى 
اتجѧاه إدریѧس یوسѧف بѧدل وفیھѧا  1959عѧام  "الحѧرام  " روایةصدرت ، حسین طھ 

من ولكن ، المحرمة القلب أشواق عن ناجما بالمرأة یحل الذي العقاب یعد فلم السؤال، 
أجل من نفسھا في للتفریط عند إدریس  " عزیزة "دفع الذي االجتماعي الواقع وطأة 

عنѧد الحرام  .العاجز ض المریالتراحیل عامل زوجھا اشتھاه بطاطا جذر على الحصول 
أشѧد السѧؤالین أي  .والشوق الحب ھو حسین طھ حرام لكن ، والعوز الفقر ھو إدریس 
 .واحد؟ سؤال أنھ أم !؟ قسوة 
وفѧي الروایѧات فѧي ، الحیѧاة وفѧي األدب فѧي تقѧتلن  "الكائنѧات ألطѧف  "البنѧات مازالت 
صبح یأن كاد ی ، بارد وبدم مباالة بال والقتل والقسوة  .الحقیقة وفي الخیال في ، الواقع 
والجھѧل الفقѧر منھѧا ، عدیѧدة عوامѧل ذلѧك وراء وتكمѧن  .الجѧرائم من لكثیر عامة سمة 

ثمѧة لكѧن ، والثقافة العلم دور وذبول االقتصادي الواقع ووطأة البنات وتحقیر والتقالید 
شѧيء، أي ، لشѧيءقیمѧة مѧن مѧا بأنѧھ العѧام الشعور ذلك ھو ، أھم یكون ربما آخر شیئا 
واالجتماعیѧة والسیاسѧیة األخالقیѧة القѧیم كѧل وأن ، شѧيء أي ، لشѧيء معیѧار مѧن ومѧا 

، والدعѧة كالراحѧة الشѧاق والعمѧل ، كالخیانѧة فالشѧرف ، الѧبعض بعضѧھا مѧع تسѧاوت 
، كاإلحیѧاء والقتѧل ، الروایѧات أعظѧم ككتابѧة السѧخیف األدب وكتابة كالغدر، واإلخالص 
یسمع حین بسیط مواطن وعي ال أو وعي في یرسخ قد الذي ا فم .الغربة كأنھ والوطن 
المѧواطن  أنأو ؟ مصѧري متحف من سرقت قد  "خ  جوفان  " لرسام العالمي للوحة أن 

ممѧا یشѧتریھ اإلسѧرائیلي  بѧأغلىإلسѧرائیل نبیعѧھ  الѧذيالمصѧري  الغѧازشتري المصري ی 
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لحسѧابھم یبیعونھا والمعاقین موتوسیكالت على یستولون البرلمان نواب أن أو ؟ ھناك  
صѧفقةفѧي ضѧخمة رشѧاو تلقѧوا كبѧارا مسѧئولین ھنѧاك أن أو ؟ السѧوداء السѧوق فѧي 

شѧاب تعѧذیب عѧن یقѧرأ حѧین المѧواطن وعي في یرسب قد الذي ما ؟ مرسیدس سیارات  
كاتѧب بѧھ یشѧعر قد الذي ما ؟ جریمتھ على الحقیقي الفاعل یعاقب أن بدون الموت حتى 
 .؟ روایѧة نشѧر عنѧھ یمنѧع أو شѧاعر  كاتبثوب  فيبطا ضا أن یعلم حین موھوب شاب 
ال أنѧھ لمجѧرد السѧبل كѧل أمامѧھ تغلѧق حѧین معارف بال موھوب شاعر فیھ یفكر الذي ما 
 .؟ ألحد رأسھ یحني 
لتقول ، المیاه سطح على تطفو ، عاما وسبعین خمسة نحو بعد "ھنادي  "عادت ھكذا 
للنمیمѧة علѧى مصѧراعیھا  مفتوحѧةكلھѧا ب األبѧوابینمѧا  ،ممنوعѧا مѧازال الحѧب إن لنѧا 

إن لنѧا لتقѧول طافیѧة وسѧتظل  "ھنѧادي  "تطفѧو  .والقتѧل والقسѧوة والفسѧاد  والكراھیѧة
قلѧوب إلѧي یѧده تمتѧد ھѧو المجتمѧع الѧذي  والضمیروالثقافة الموھبة یقتل الذي المجتمع 
للحظѧة لѧت تخیلمعѧة إلي العیون لتخمѧد فیھѧا  والبريء الحب خیاالت فیھا لتدفن الصبایا 
المѧرء یتلقѧى كمѧا ، بسѧھولة ھكѧذا ، تقتѧل البنѧات والحѧب والخیѧال  . ممكنѧةالسѧعادة أن 
 .للمطررأسھ المرء یرفع كما أو ، كفیھ على القمر ضوء 

***
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..الثورةإلي رسالة 

بعѧة أرنحѧو بعѧد إلیѧك األول خطѧابي ھѧو ھѧذا  ..وبعѧد وإعѧزازا تحیѧة  ..الثѧورة عزیزتѧي 
مѧن  .عامѧا أربعѧین لنحو انتظاره طال الذي اللقاء ، ینایر  25في األول لقائنا من أشھر 
المیѧادین فѧي حقیقѧة وصѧرت ظھѧرت وقѧد مباشѧرة إلیѧك أكتѧب اآلن ، عنѧك كتبѧت قبѧل 

زھѧرة لتتفѧتح الجرحѧي وآالف الشѧھداء مئѧات افتداھا غالیة حقیقة ، والعقول والنفوس 
الجمیل بوجھك قدومك انتظار في وحدى أكن ولم .مصر ف كعلى ألوانھا بكل االحتجاج 

مѧن والكثیѧر األحѧالم مѧن والكثیѧر األقѧالم مѧن والكثیѧر الشѧرفاء مѧن الكثیѧر ھنѧاك كѧان ، 
فѧي قطѧرة كنѧت ، وحدي أكن لم  .الممنوعات من والكثیر الزنازین من والكثیر القصائد 
عینیѧك مѧن بنظرة أحظى لكي ، لك حبي على أدلل أن اآلن السخف من  .بك یشھق بحر 

فѧي ظھѧرت التѧي وأحزابѧك الكثیرة ومؤتمراتك ولقاءاتك مشاغلك غمرة في وباھتمامك 
 .والشѧعارات ، واألغنیѧات ، قالئѧل سѧاعات خѧالل عنѧك سطرت التي والكتب ، مكان كل 
یحیطونѧك اآلالف وحولѧك المѧتألألة األضѧواء تحѧت ضѧخم حفѧل فѧي تتѧألقین اآلن أنѧت 

إذنѧك فѧي ألسѧر الكبیر االحتفال ھذا من أنتزعك أن ھنا أنوى وال ، والتقدیس باإلعجاب 
الممض االنتظار ذلك عن كتبتھ ما كل تراجعي أن تستطیعین  .طویال أنتظرك كنت بأنني 
سلطانا أو قوة نافقت كلمة وال ، غیرك حرفا دفاتري في تجدي ولن ، إلیك شوقي عن ، 

الظل في حتى لیبقى بقوة اإلنسان لتمد رة كثی ومحبة عزیمة یتطلب ذلك وكان ، أوجاھا 
أقѧول أن فقѧط أود فѧإنني ، ال أم الخطѧاب ھѧذا أوصѧلك سواء ، حال أیة على  .لك عاشقا 
لكѧن ، بشѧيء یحلѧم فاإلنسѧان ، طبیعѧي ھѧذا جئѧت، حین صورتك إلي أتعرف لم أنني لك 

الحق  .؟ یلتك تخكیف ؟ بك حلمت كیف تسألین  .مختلفا ، آخر شیئا یلد ما غالبا الواقع 
وال الѧدنیا وتقیمѧین ، أمامѧك مѧا كѧل تكتسѧحین ، عارمѧة ، واضѧحة ، قویѧة تخیلتѧك أنѧي 

، مرتبكѧة ، جئѧت ، أریقѧت التѧي الѧدماء رغѧم لكنѧك ، تنشѧدین مѧا كل تنالي حتى تقعدیھا 
الطریѧق أیѧن من  :وتسألین حولك وتتلفتین تتوقفین ثم ، لألمام خطوة تقطعین ، حائرة 
تسѧتولي ثѧم ، تنѧدفعین  .تھѧدأین ثѧم ، صѧدرك فѧي الѧدم ویفѧور بالغضѧب تѧرتجفین  .؟ 

فقѧد ذلѧك كѧل ورغѧم  .الحقیقѧة عѧن باحثة بنظرة المیادین فتمسحي ، قلبك على الشكوك 
لألمѧل فتحتѧھ كنѧت لѧو حتѧى الطریق وفتحت ، الظلمة وبددت ، بظھورك الخوف حطمت 
بحاجѧة أنك أنت قدرت إذا ، أردت ذا إ ، وثالثة ، ثانیة لك أكتب ربما  .المحیرة ولألسئلة 
لیلѧة كѧل تѧؤرقني التѧي والتسѧاؤالت األفكѧار تلѧك اھتمامѧك ستلقى كانت وإذا ، لخطاباتي 
عن الكالم حولي من أسمع ما كثیرا إنني ، اآلن لك أقولھ أن أرید ما  .إجابة لھا والأجد 
إن لѧك ول أقѧولكنѧي ، إنقѧاذك وعѧن ، إجھاضѧك وعن ، سرقتك وعن ، لك مضادة ثورة 

السخط أن تصدقي أن من إنقاذك  .آخر أحد من ولیس ، نفسك من إنقاذك ھو المطلوب 
نادیѧت حѧین تماما معك أنا بالطبع ، السیاسات على سخط ھو الفاسدین األشخاص على 

دمѧاء ألن ، رادعѧا عقابѧا یلقѧوا أن یجѧب ، بѧالطبع حكمѧھ، رمѧوز وكѧل مبѧارك بمحاكمѧة 
والمنھج السیاسات تعاقبي أن أود كنت لكني  .مواطن ى أعلدماء تساوي مواطن أصغر 
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وإصѧدار مبѧارك علیھѧا سѧار التѧي االقتصѧادیة السیاسѧة بمحاكمѧة تقѧومي أن أي ، أیضا 
، الدولیین والبنك النقد لصندوق بالتبعیة ألزمتنا التي السیاسة ، حقھا في باإلعدام حكم 
مѧن بѧإمالء كانѧت  (الصѧغیرة التفاصѧیل تلѧك حتѧى ؟ تخیلѧي  )العقѧارات ضѧریبة أن حتى 

أخرجѧت التѧي األرض إلѧي وعنفك غضبك یتجھ أن أتمنى كنت  . !الدولي النقد صندوق 
مѧا  –صѧدقیني  –ألنѧھ ، تلѧك أو النبتѧة ھذه استئصال نحو فقط ولیس ، السامة النباتات 
نبت یاالجتماعیة العدالة بغیاب المشبع الحقل بینما ھناك أو ھنا نبتة تستأصلي أن فائدة 
یتبѧدد ال أن  –وصѧدق بصѧراحة أكلمѧك وأنѧا  –أتمنѧى كنت  .األشواك من المزید یوم كل 

أن أعنѧي ، اإلجѧرام محاكمѧة فѧي أیضѧا بѧل ، فحسѧب المجѧرمین محاكمѧة فѧي عنفوانѧك 
لتوزیѧع وخطѧة ، والزراعѧة ، القومیѧة بالصѧناعة للنھѧوض خطѧة للبلѧد وتضعي تجلسي 
بأنھѧا مصѧر االقتصѧادیین أحѧد وصѧف روق فѧاالملѧك عھѧد فѧي  .القѧومي للѧدخل عѧادل 
مبѧارك فعلѧھ مѧا وھѧذا  .الخѧارج فѧي تحلب ضروعھا لكن مصر، في ترعى التي كالبقرة 
واسѧمحي  .ألھلھѧا مصѧر خیѧر فیبقѧي الصѧورة تختلف أن ھو أتمناه وما  .بمصر مجددا 
فبعѧد ، مغѧزى ذات صغیرة حادثة لك أحكي أن ، یدیك بین مازال ھذا خطابي كان إن لي 

، والمراقبѧة ، الѧذھول مѧن حالѧة سѧادت ، ینѧایر  25في ظھورك من أیام عشرة انقضاء 
اسѧتوقفني یѧوم كѧان أن الجمیل،إلي بوجھك مأخوذا وكنت ، والمتابعة ، الغضب وتفجر 
كلنѧا  :لѧھ قلѧت  .یحѧدث بمѧا جѧدا سѧعید أنѧا  :لѧي وقѧال أسكنھا، التي العمارة حارس فیھ 

سѧیرحل ، فعѧال جمیل شيء  :قال  .یتبدل أن القائم للوضع الضروري من كان ، سعداء 
رفѧع ثѧم لحظѧة العجѧوز البѧواب بصѧر وانكسѧر  .ذلك نأمل  :قلت  .الثوار ویأتي الرئیس 
أصѧابع جمѧع وقѧد وأضѧاف  .؟ بنا سیفعلون ماذا  ..نحن لكن :وقال یتأملني ثانیة عینیھ 
 .؟ فقѧط حریѧة أم ؟ سѧنأكل ھѧل یعنѧي :المفتѧوح نصѧف فمѧھ إلѧي بھѧا یشѧیر الخمسة یده 

تحѧت سѧكانھ نصѧف فیѧھ یعѧیش بلد في والجوع الفقر بقوة المفاجيء الشعور وصدمني 
بعѧد وأنѧت ، بھѧا تقѧومي أن علیѧك یتعѧین التѧي الصѧعبة المھѧام فѧي وفكѧرت  .الفقر خط 
 .؟ الطریق أین من  :وتسألین بقلق حولك تتلفتین شابة مازلت 
شѧمس تحѧت وتقفѧین ، جمعѧة إلѧي جمعѧة مѧن لѧین تتنقوأنѧت ، لѧك أقѧول أن أریѧد ، اآلن 
؟ سѧلطة بѧال ثѧورة أنѧك الخطѧر وجѧھ فѧي تقفѧین وأنѧت أدركѧت ھѧل ، المیدان في القاھرة 
واالقتصѧادي االجتمѧاعي الواقѧع تغییѧر فѧي اسѧتخدامھا لتعیѧد السѧلطة لѧدیھا لѧیس ثѧورة 

أن دركѧت أ ھѧل ؟ وفلولѧھ ، مبѧارك نظام ید في فعلیا ظلت السلطة وأن بل  .؟ والسیاسي 
أعضѧاءه وأن ، حكمѧھ سѧنوات وركیزة ، القدیم النظام ربیب الحاكم العسكري المجلس 
علѧى الجѧیش یعتمد أن ویقبلون قبلوا الذین وھم ، الطویلة مسیرتھ في مبارك رفاق ھم 

ودور حجѧم تقѧزیم مقابѧل سѧنویا دوالر ملیѧون وثالثمائѧة بملیѧار تقѧدر أمریكیѧة مساعدة 
 –یتحرجѧون وال حاكمѧا لیظѧل الѧبعض یѧدعوه الѧذي  )نطѧاوي ط المشѧیر وأن ، الجѧیش 
مѧدى علѧى المسѧلحة للقѧوات عامѧا قائѧدا ظل  ( !رئیسا تسمیتھ من -ھیكل تعبیر حسب 
أنت قمت فكیف  .مشیر رتبة إلي لھ مبارك ترقیة بعد  1993عام منذ عاما عشر ثمانیة 
انتقѧال ألѧیس ؟ سѧلطة دون بقیѧت ذلѧك ومѧع الرصѧاص وواجھѧت دمك وبذلت شيء بكل 

 :إذن لѧي قѧولي .؟ الثورة على مؤشر أھم ألخرى طبقة من  =تحدیدا السلطة  –السلطة 
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بكѧل وقمѧت ، وبغضѧبك ، بأبنائك ، العظیم تاریخك بكل ، الشوارع إلي أنت خرجت كیف 
فظلѧت السѧلطة أمѧا ؟ لالحتجاج كاألمل مفتوح میدان سوى یدیك بین یتبق لم ثم ، شيء 
النظѧام علѧى مطالبھѧا عѧرض ھѧو الثѧورة دور كѧل أن بѧدا بحیѧث ، یم؟ القѧدالنظѧام ید في 
 "الثѧورة كانѧت كأنمѧا یحѧدده، الѧذي التوقیت وفي ، وبطریقتھ ، منھا جزءا لینفذ القدیم 
، صغیرا ما شیئا نأخذ ، المساومة علي تعتمد صفقة أو ، والنظام الثورة بین  "شراكة 

دسѧتور أو دسѧتوري وتعѧدیل الѧرئیس قالѧة إعلى نحصل ، القدیم بالنظام ھم ویحتفظون 
بینمѧا ، رمѧوزه بعѧض ومحاكمѧة بالفسѧاد شѧفھي تندیѧد مѧع الرئاسѧة فتѧرة یقلѧص جدیѧد 
؟ السابقة وركائزه أسسھ بكل القدیم النظام یحتفظ 
-المسار تصحیح جمعة في  قلبѧك ، المیѧدان فѧي وقفѧت ، الحقة جمعات وفي  –مایو  27

یفѧتش ، الحصѧاد یتأمѧل وعقلѧك ثѧورة، إنك لك یقول شھید ألف نحو نزف الذي الساخن 
، النظѧام بѧرأس أطحѧت لقѧد  :لنفسѧك تقѧولین  .الضѧعف ولحظѧات ، القѧوة مѧواطن عѧن 

محѧل جدیѧدة اجتماعیѧة اقتصѧادیة تركیبѧة أفѧرض أن بعѧد أسѧتطع لѧم لكننѧي ، وبوزرائѧھ 
فѧي مسѧتمرة مازالѧت التي التعذیب مشاھد ترین وأنت لنفسك تقولین  .القدیمة التركیبة 
انتحѧر التѧي القѧوانین وإن ، قائمѧة مازالت القدیمة االستغالل عالقات إن الشرطة أقسام 
المئѧات أجبѧرت التѧي القѧوانین ، سѧاریة مازالѧت والجѧوع البطالѧة مѧن الشѧباب ظلھا في 
حتѧى ظلھѧا فѧي القلѧة تشѧبع التي القوانین ، البحار عرض في بالموت ولو الھجرة على 
المجتمѧع ھѧو كѧان الѧذي المجتمع وأن ، الجوع من الغالبیة وتموت ، التخمة من الموت 
مѧن الخѧوف یؤرقھم ومن ، العدل إلي الشوق یؤرقھم من  "ھناك ومازال وأنھ ، القائم 
البنѧاء تحطѧیم مѧن أتمكѧن لѧم  "لنفسѧك تقѧولین  !یѧوم ذات حسѧین طѧھ قѧال كمѧا "العѧدل 

، الظل في كانت التي الثاني الصف كوادر المجاالت كل في لي فقدموا ، القدیم الحكومي 
والѧوزارات واإلعѧالم الصѧحافة فѧي المسѧتھلكة الوجѧوه محѧل لتحѧل ، ألعلѧى رفعوھѧا 
ھѧي كأنما لنا خرجت ، طویال األجھزة نفس أیدي على تربت التي الكوادر ، والجامعات 
ن أمѧن تتمكنѧي لѧم  . ! "فاسѧد وقلبھѧا ، الثѧوار بعبѧارات لسѧانھا تعѧوج ، الثѧورة وجѧوه 
واالقتصѧادي االجتمѧاعي الواقѧع تغییѧر فѧي توظفیھѧا لكي الدولة سلطة على یدك تضعي 

القیود حطمت ینایر في أنك في وتفكرین ، الفسیح المیدان في یدیك تقلبین  .والسیاسي 
المѧرء یصѧبح أن ومѧا ، حѧرتین العمالقتѧان یѧداك وصѧارت ، الخوف حطمت ، یدیك عن 
، سیاسѧي بإصѧالح تكتفѧي أن ، اآلن یریѧدونك  .؟ أكѧون مѧن  :نفسѧھ یسѧأل حتѧى حѧرا 

أعمѧق ، آخѧر إتجاه في یخفق قلبك لكن ، منتخب ببرلمان نزیھة، بانتخابات ، دستوري 
ووقѧائع أحѧداث من ، الضخمتان كتفاك وبرزت ، الضباب من تشكلت یوم تذكرین أنت .

تورة فѧا لتسѧدید  2009أغسѧطس فѧي وقѧف الѧذي الموظف ذلك آالم من ، كثیرة صغیرة 
، فصѧمت ، واحѧد شѧھر عѧن جنیھѧا وخمسѧون مائتѧا المطلѧوب إن لѧھ فقیѧل ، الكھربѧاء 
 .حیاتѧھ علѧي أطبѧق الѧذي البѧؤس مѧن وتѧوفي علیѧھ مغشѧیا سѧقط ثم ، ارتجافة وشملتھ 
الشѧاب كحادثѧة ، كثیѧرة تفاصѧیل مѧن بالغضѧب المنتفضѧتان الضѧخمتان كتفѧاك تشѧكلت 
حجѧرة داخѧل نفسѧھ بشنق حیاتھ أنھى والذي مصطفى أحمد المسمى أسوان في العاطل 
مѧن الرصاص واجھ الذي صدرك وتشكل  .بھا یمر التي المالیة الضائقة شدة من نومھ 
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، طѧویال سرقوه وأنھم ، باإلھانة ویشعر ، ومرتبك ، عاجز الشعب بأن العمیق شعورك 
، الشѧعب أحѧالم مѧن عینѧاك وتشѧكلت ، الشѧرطة أقسѧام كѧل فѧي وضѧربوه ، وجوعѧوه 
مشѧحون كلѧھ بѧدنك ، أنѧت ظھѧرت ھكѧذا  !المبѧاني سѧطح علѧى مѧن اقتناصѧھا فحѧاولوا 
ارتبѧك الѧذي عقلѧك ظھѧر ثѧم ، والحریѧة والتعلѧیم والمسكن والعمل للطعام الناس بحاجة 
وسѧوف  .النظѧام تغییѧر أو ، النظѧام نفѧس بقѧاء مѧع سیاسѧي إصالح مجرد مابین وقارن 
تعلمѧین ولكنѧك ، الرئاسѧیة نتخابѧات واال، بالدسѧتور االكتفѧاء إلѧي لѧدفعك علیѧك یلحѧون 
القومیة بصناعتنا النھوض لنا یضمن لتغییر ، أكبر ھو ما لتحقیق وسائل تلك أن تماما 

 .كریمة حیاة للجمیع ویضمن ، والھیمنة التبعیة من نتحرر أن لنا ویضمن ، وزراعتنا 
ذلѧك علیѧك یلѧح وحѧین  .؟ أكѧون مѧن  :تفكرین اآلن وأنت ، القیود من یداك تحررت لقد 

الفاحش والثراء المدقع الفقر تذكري ، منھ خلقت الذي والعظم اللحم فتذكري ، السؤال 
أحѧدا وأن ، یسѧرقك لѧم أحѧدا أن واعلمي ، عدد بال أبناء معك وستجدین ، ذلك تذكري ، 
، وقلѧق حѧراك لحظѧة اآلن نعѧیش وأننѧا ، شѧيء كѧل سѧتقررین وحدك وأنك ، یخدعك لم 

نفسѧك تجѧدي أن أجѧل مѧن الرصѧاص لمواجھة أبناءك دفعت التي ة المحبكل فیھا تتفتح 
أحѧالم بحجѧم وتصبحین تكبري لكي ، الحقیقة إلي تصلي أن أجل من ، أنت من وتعرفي 
والطѧالب ، والموظفین ، والعمال ، الفقراء الفالحین من معظمھ في یتالف الذي الوطن 
، الغاضѧبة وبنظرتѧك عینیѧك ل بجمѧایلیѧق الѧذي الѧوطن ھѧو ھѧذا  .والكتѧاب ، والعلماء ، 

 .القلقة ، الثائرة 

***
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المھنةوزمالء لفن ا

أرصѧفة علѧى الشѧاي وشѧرب والكشѧري الѧرأس ولحѧم الفѧول عربѧات عشѧاق مѧن أنѧا 
نوعѧا الحѧر التسѧكع ذلѧك ویھبني  .بالخناقات والتفرج ، والتسكع ، ونواصیھا الشوارع 
والمواضѧیع الممثلѧون فیѧھ یتبدل دوار مسرح أمام أنني أشعر ألنني ، المتعة من غریبا 

المسѧرح ذلѧك داخѧل أحѧس أننѧي ذلѧك مѧن األھѧم  .والنصѧوص والѧدیكورات والحѧوارات 
ال ھѧو ھنѧا للبقѧاء أحتاجѧھ مѧا فكل ، شیئا یسلبني أن یمكن ال أحدا وبأن ، خاصة بحریة 
مثلѧي وأننѧي ، یحكمنѧي شѧيء وال أحѧد ال ، الѧریح مѧن جزء أنني أشعر ثم ومن ، شيء 
فالخѧوف ، شѧيء بѧأي الحیѧاة أواصѧل أن یمكننѧي حѧولي مѧن المطحѧونین أولئك كل مثل 
خѧط اللѧوق بѧاب في كبدة عربة لمحت قصیرة فترة منذ  .لثراء طموح وال فقر من لدي 

بـѧـأیام وبعѧدھا  ."كنتѧاكي  "وزن علѧى  "كبѧداكي  "فѧاتح أخضѧر بلون علیھا صاحبھا 
طویلѧة عبѧارة جانبھѧا علѧى ورأیѧت ، فѧول عربѧة أمѧام لفجالة باجانبي شارع في توقفت 
أغنیة شطرة وزن على ،  "؟ عندي تفطر یوم بالك على خطرش ما  " :كبیرة بحروف 
المبѧدع فѧي وفكѧرت  ."؟ عنѧي تسѧال یѧوم بالѧك علѧى مѧاخطرش  " :الشѧھیرة كلثѧوم أم 

روح تسѧكنھ مبѧدع بسѧیط بلد ابن أنھ الشك  .العبارات تلك مثل لھ تخطر الذي المجھول 
أحیانا، شوارعنا في یظھر فمھ من النار ینفخ الذي العاري نصف الرجل ومازال  .الفن 
النتѧزاع والكفاح البطولة مارش لھ تدق طبلة وبجواره ، عبرھا یقفز ناریة حلقة أمامھ 
الѧواقفین علѧى یѧدور وھѧو یصѧیح أن بعѧد لكѧن النѧار حلقѧة إلѧي یقفز ، بالفن الخبز لقمة 
صѧادفت مѧرة یحѧدث ولѧم  . "النبѧي علѧى بالصѧالة نسѧتفتح عاوزین  " :لممدودة ا بكفھ 
عمیقѧا شѧعورا ألن ، أسѧتطیع ال ، الكرام مرور بجواره مررت أن كھذا فقیرا فنانا فیھا 

، معقѧوال مبلغѧا وأعطیѧھ فѧأتوقف ، األرض فѧي قѧدمي یثبѧت مھنتѧي أبنѧاء مع بالتضامن 
الظѧروف تسѧاعده حظѧي،ولم مѧن أقѧل كѧان حظھ ن لكاإلبداع في زمیل أنھ في أفكر وأنا 
صیاغة یعیدون الذین ھم مجھولون كثیرون وغیرھم أولئك كل  .بموھبتھ االرتقاء على 
كل .نعرفھ الذي بشكلھا تصلنا حتى إلیھا ویضیفون وینقحونھا واألغاني الشعبیة السیر 
تشѧبكھا لمѧا صبرك شوف  ..تقطفھا نادیة وردة أنا  "الصعید في قالوا الذین ھم ھؤالء 

أنѧا  ..عمѧك بنѧت أنѧا  "األریѧاف فѧي قѧالوا الذین وھم ،  "شوكھا علیك حامي دلوقت ..
 . "بمیѧھ والفنجان  ..بعشرة النقطة  ..صفایح في مسكوب  ..سایح سمن أنا  ..البدویة 
 .أسماء بال مبدعون ، یسكننا الذي الفن ضمیر مبدعي ھم المجھولین أولئك كل 
والشѧك  .وصѧفوة نخبѧة المبѧدعین وأن خاصة حالة الفن أن نحسب أن على اعتدنا وقد 
مظاھرھا، كل في ویشیع ، حیاتنا كل یتخلل الفن أي لكنھ خاصة لموھبة بحاجة الفن أن 
بѧدءا الفѧن یشѧیع  .اللغѧة مثل مثلھ وللتواصل الحیاة الستمرار وضرورة شرط الفن ألن 
، المѧرأة وزینѧة ، الشخصѧیات وتقلیѧد ، ت بالنكѧمѧرورا ، لألطفѧال األمھѧات أغنیѧات مѧن 

ذلѧك كѧل  .الجنازات مواكب زینة حتى ، والمالبس ، الداخل من البیوت وتنظیم ودیكور 
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مѧن األصѧغر القسѧط إال والنحت والمسرح والشعر والقصة الروایة ولیست  .فني نشاط 
مѧن نفھѧم ن أاعتѧدنا لكننѧا  .الحیѧاة فѧي الѧبعض بعضѧنا مѧع بھ نتعامل الذي الواسع الفن 
، وغیѧره كالشѧعر خاصѧة بأھمیѧة یتمتѧع أنѧھ قدرنا الذي الجزء ذلك فقط  "الفن  "كلمة 

بكѧل مقتѧرن الفѧن أن نѧرى نعѧد لѧم بحیѧث خاصѧة أھمیѧة  "الجѧزء ذلѧك  "علѧى وأضفینا 
ویѧتم وینشѧر یطبѧع الخѧاص النخبѧوي  "الجѧزء ذلѧك  "أن المشѧكلة  .الحیѧاة مظѧاھر 
وتبقѧى ، الحیѧاة فѧي الفن من األعظم القسط یذوب بینما ، عدیدة أشكال في بھ االحتفاظ 
بردیسي یا  ..تفلیسي من تآخد إیھ  "عبارة مثل ، مظاھره أو عباراتھ بعض أحیانا منھ 

وجѧد حѧین الناصѧر عبѧد وداع فѧي ملحѧن أو مؤلѧف دون مѧن برقѧت التي األغنیة أو ، "
ثѧورة ثورتѧك  ..مالیѧین الحبیѧب یѧا جمѧال یѧا الѧوداع  "ناحیة كل في یغني نفسھ الشعب 
نسѧتمتع وممѧا ، نقرأه ومما ، نراه مما أكبر ظاھرة الفن  . "السنین طول عشتھا جیاع 
أكѧواب بѧائع صѧادفني وقѧد الحیѧاة، اسѧتمرار شѧروط مѧن شѧرط ألنѧھ ، المسѧارح فѧي بѧھ 
األسѧاس، مѧن إلیھѧا بحاجѧة أكن لم أقداحا وخیالھ الفنیة بقدرتھ باعني ، صعیدي زجاج 
مѧش اشѧتریھم  "وصѧادقة حѧارة أخویѧة بنبرة لي وقال عیني في عیناه ثبت حین وذلك 
األوالد علѧى دخولѧك  ..األوالد تفѧرح عشѧان لكѧن  ..حاجѧة محتѧاج مѧش أنѧت  ..عشѧانك 
الصغیرین لكن ، والحاجة ؟ كبایة اتناشر وال عشرة إیھ یعني  .كلھا بالدنیا جدید بشيء 
أنني أشعر وأنا ، یحدثني وھو طویال ملتھ تأ ! "؟ صح تفرحھم؟ عاوز وأنت  .بیفرحوا 
أن استطاع ، واإلیحاء ، واالیماءة ، اللغة استخدام على قادر ، لبق ، مقنع ، مبدع أمام 
على البھجة أدخل أن لي البد وأنھ ، لألخرین فرح مصدر أكون أن البد أنني إلي یوحي 
مѧن البیѧت فѧي كسѧرت وان طقѧت التѧي األكواب كل منھ أشترى فجعلني ، بیتي أھل قلوب 
المجھولین المبدعین أولئك كل بأن شعوري یفارقني ال ذلك ومع !ساخن ماء نقطة أول 
، الѧرأس ولحѧم ، المѧدمس الفѧول عربѧات بѧین عѧنھم أبحѧث لѧذلك ، وأخѧوتي رفѧاقي ھѧم 
مھنѧة زمیѧل علѧى عثѧرت ألننѧي أفѧرح بأحѧدھم ألتقѧي وحѧین ، الشѧوارع أرصѧفة وعلѧى 
والنافѧذین المتعلمѧین حѧظ مѧن أقѧل الشاقة حیاتھ في حظھ لكن ، أستاذ ، مبدع ، بجلباب 
 !اإلعالم ووسائل الصحافة إلي 

*** 



               
          

             

      
          

           
         

       
           

          
           

  
        
        

    
     

        

            
        

       
         

              
            
           

         

24

الكتابةإلھام الحقیقة 

 "بعنѧوان قصѧیرة قصѧة  (1972-1906)بѧوتزاتي دینѧو العظѧیم اإلیطѧالي للكاتѧب 
السѧیمفونیة زف یعѧ أوركسѧترا بحѧرارة یقѧود شѧھیر مایسѧترو عѧن فیھѧا یتحѧدث "الخبر 
والجمھѧور والѧنغم األوركسѧترا وعѧازفو المایسѧترو  .األوبѧرا بѧدار لبرامѧز الثامنѧة 
سحریة خفیة صلة وثمة  .واحد قلب نبضة ینبض ذلك كل واألنفاس والمقاعد والضوء 
، وفجѧأة  .الصѧالة فѧي والجمھѧور المایسѧترو بѧین الجو في تسرى معروفة غیر بشفرة 
 .نѧدري ال ؟ معتѧدین أي  .رومѧا یھѧاجمون المعتѧدین أن خبѧرا ة الصѧالإلѧي أحѧدھم ینقѧل 
، السمع المایسترو ویرھف  .بھدوء القاعة مغادرة في اآلخر بعد واحدا الجمھور ویبدأ 
صѧریر كتفیѧھ وراء مѧن إلیѧھ فیتنѧاھى ، االنصѧراف فѧي بѧدأ الجمھѧور أن الیѧدري وھѧو 
 .وتغلѧق تفѧتح وأبѧواب ، لمقاعѧد وتѧنقالت ، متلصصѧة وخطѧوات ، وھمھمѧات ، ضѧعیف 
كان التي اللحظة في ھذا  .الشاغرة األماكن ازدیاد فیالحظ عینھ بجانب المایسترو ینظر 
بحمѧاس تعѧزف التѧي الحركѧة ، السѧیمفونیة مѧن األخیѧرة للحركة متأھبا المایسترو فیھا 
التѧدریجي االنصѧراف لكѧن .بالنجѧاح السѧعادة طرقѧة ، الѧذروة إلѧي بعѧدھا ویصѧل وفѧرح 
فѧي المایسѧترو معنویѧة وتبѧدأ ، المایسѧترو لѧدي السѧحري اإللھѧام خѧیط یقطѧع للجمھور 
بѧث عѧن وتكѧف ، تمامѧا میكانیكیѧة الصѧغیرة القیѧادة عصѧا إشѧارات وتصѧبح ، االنھیѧار 
خیانة  .حولھ فیما العام باالنھیار بدوره یحس الذي األوركسترا إلي الملھمة رسائلھا 
واقفѧا مѧازال إنѧھ  .روح بѧال ھامѧدا المایسѧترو تركѧت ، وصѧارمة فجائیة كانت الجمھور 
 :لنفسѧھ المایسѧترو قѧال  .شѧيء عѧن یعبѧر أن دون لكѧن ، إشѧاراتھ یعطي المنصة على 

ھѧو علیѧھ اسѧتولى الѧذي الخسیس الھلع حجم یقدر وھو قالھا  . "جبان الجمھور ھذا "
؟ بذویѧھ عѧث یبأیѧن وإلѧي ؟ فعѧال اندلعت الحرب أن لو یذھب أین إلي  " :فكر حین ذاتھ 
 . "؟ البالد خارج إلي یھرب ھل ؟ لتوه بناھا التي الفیال في العمل وما 

 .واإلبداعاإللھام خیط وانقطع ، والجمھور المایسترو على الذعر سیطر 
الكاتب وبین بل ، والمستمعین المایسترو بین لیس ، الخیط ھذا مثل ینقطع كثیرة أحیانا 
األحѧداث إلѧي تشѧیر میكانیكیѧة الكلمѧات فتتѧوالى  .والنѧاس ین المثقفѧوبѧین ، والقѧارئ 
مفھومѧا فتجѧده الѧنص تقѧرأ  .إیمѧان ودون ، إلھѧام دون لكѧن ، والمواقѧف ، واآلراء 
الكلمѧة  " :یقѧول بیلینسѧكي الكبیѧر الروسѧي الناقѧد كѧان  .ینقصھ ما شیئا لكن ، واضحا 
إلѧي الكتѧاب یقѧود الѧذي ھѧو ان الجبѧالجمھѧور ھل  . "النبرة المھم ، المھمة ھي لیست 
السѧحري واالتصѧال اإللھѧام شѧعاع یجعѧل الѧذي مѧا ؟ الكتѧاب ھلѧع أنѧھ أم ؟ الھمود ذلك 
تقѧال ولكѧي ، الحقیقѧة إلѧي یحتѧاج اإللھѧام إن  .؟ ذروتھѧا الحقیقѧة تبلѧغ فѧال بغتѧة ینقطѧع 
ا وبتأثیرھѧبھѧا قѧوي إیمѧان ھنѧاك یكѧون أن والبѧد ، الخѧوف یتبѧدد أن البѧد الحقیقѧة 
مواجھѧة فѧي وأخالقѧي إنسѧاني تماسѧك إلѧي یحتѧاج إیمان وھو  .والسیاسي االجتماعي 
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یسѧأل  .الكتابѧة جѧدوى فѧي الشѧكوك مواجھѧة وفѧي ، والمغریѧات ، واآلخѧرین ، الѧنفس 
؟ ومؤلفیѧھ وفنانیѧھ كتابѧھ مѧن الجمھѧور یریѧده الѧذي ومѧا ؟ أكتѧب لمѧاذا  :نفسѧھ الكاتѧب 
لѧیس التѧي تلѧك ؟ حقیقة أیة لكن ؟ الحقیقة من یرا صغ كان ولو جزء معرفة أم ؟ المتعة 
مѧد إلѧي تسѧتند لѧم مѧا والكتابѧة الثقافѧة تمѧوت أال  .؟ عنھا للدفاع استعداد الجمھور لدي 
إلѧي وروحѧھ عقلѧھ یرمѧي كمѧن الصحف إلي أوراقھم ویرمون ، الكتاب یكتب ؟ شعبي 
بѧوق یمسѧك شѧخص ل مثѧیصѧبح ھنѧا الكاتѧب  .؟ أثѧرا تѧرك ھѧل ؟ أحѧدا أفѧاد ھѧل  .الریح 
غѧادر الجمھѧور ألن ، اآلخѧر الطѧرف علѧى أحѧد مѧن ومѧا ، طѧویال وقتѧا ویتكلم السماعة 
 .؟ الحقیقѧة تلزمѧھ الѧذي ومѧن  "الكاتѧب یفكѧر  .ھمھمات سوى تسمع تعد ولم مقاعده، 
ال الحقیقة  .عنھا یكتبون ممن بكثیر أفضل یعرفونھا وأحیانا  .الحقیقة یعرفون الجمیع 
 "الѧورق على حروف األمر نھایة في والكلمات  .الوحیدة الحقیقة ھي ھذه  .أحدا تلزم 

من فراغ في معلق ، بمفرده شخص النھایة في والكاتب  .شيء كل تأكل الشكوك ھذه .
الحقیقѧة إشѧھار فѧي والرغبة الحقیقة تظل ذلك ومع  .والتردد ، والمخاوف ، الھواجس 
وھو بوتزاتي دینو قصة في المایسترو أدرك ولھذا  .ونھارا لیال الجمیع مضاجع تقض 
یسѧتمر وأن موقعھ في یظل أن أمامھ الوحید الخالص أن ، المسرح منصة على واقف 
 .أیضѧا واآلخѧرین ھѧو نجاتѧھ تكمѧن وحѧده االسѧتمرار ذلѧك ففي ، النھایة حتى عملھ في 
یلقѧي وھѧو الصغیرة العصا ورفع المایسترو انتفض االستمرار بضرورة اإلیمان وبذلك 
الѧذي اللحѧن فѧي ثانیѧة الѧروح وبعثѧت ، بالحیاة الشعور جددت حیة نظرة العازفین على 
إلѧي والمقاعѧد والضѧوء والѧنغم والجمھѧور العѧازفون  :كلھا القاعة عادت وھكذا  .خمد 
 .والفنان الفن ورسالة بدور االیمان عن ینفصل ال الذي الجمال إلي الشوق ذلك 

***
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والرقابةالمثقفون 

تقѧدیري فѧي ھѧي  –آلخѧر حین من مصر في ضجة أثارت طالما التي -الرقابة موضوع 
المسѧألة جѧذر وھو -نفسھ للقمع لكن  .التعبیر لمجال معد القمع أشكال من خاص شكل 

ألعضѧاء فѧالمعتقالت  :والنظѧام الضѧبط یسѧتلزم مجѧال لكل وفقا عدیدة وطرقا وسائل -
تѧدمیر إلѧي الفقѧر یѧدفعھم الѧذین للمجѧرمین والسѧجون ، السیاسѧیة لحركѧات وا األحѧزاب 
لѧدي والمعنѧوي االقتصѧادي البѧؤس تؤبѧد التѧي القѧوانین وھنѧاك ، واآلخѧرین أنفسѧھم 
 .والمتمردین والمجرمین المنظمین غیر من الساحقة الغالبیة 
إلѧي لھѧا خالالنظѧر علѧى العѧادة جѧرت التѧي الزاویѧة مѧن الرقابѧة قضѧیة ھنѧا ننѧاقش 
فѧي المثقفѧون وقѧف حیѧث ، واألدبѧي الفكѧري التعبیѧر مجѧال في الرقابة أي ، الموضوع 
 .الرقابةعن دفاعا المقابل الخندق في والسلطة ، التعبیر حریة عن دفاعا خندق 
القویѧة الصѧغیرة الجسѧور تلѧك أحѧد یلمѧح قلما ، االشتباك وغبار ، المعارك خضم وفي 
 .نھار لیل لذاك الخندق ھذا من والعائدین الذاھبین أقدام أو ، الخندقین بین الممتدة 
بѧالتفكیر الجѧدیرة المسѧألة أن إال ، الرقابة أشكال كل ضد القاطع المبدئي وقوفي ومع 
عدمѧھ مѧن الرقابѧة اسѧتمرار أن ھѧي ، للرقابѧة والكتѧابي الشѧفھي العداء إعالن من أبعد 
ووضѧوح ، المثقفѧین بقѧدرة ومѧرتھن بѧل ، وقوانینѧھ القمѧع بقѧوة فقѧط لیس مرتھن أمر 

فѧي االخѧتالف نلحѧظ لѧم إن كبیѧرا خѧداعا أنفسѧنا نخѧدع فإننѧا السѧیاق ھذا وفي  .موقفھم 
ال متعاقبѧة حѧاالت عѧدة إزاء -أحیانѧا الكامѧل التنѧاقض یكѧن لѧم إن  –المثقفѧین مواقѧف 
دة عѧ ھنѧا وسأضѧرب  .الرقابѧة بموضѧوع كلھѧا وتتصѧل ، كبیѧر زمنѧي فارق بینھا یفصل 
 .المقصود لتوضیح أمثلة 
 "البحѧر ألعشاب ولیمة  "روایة نشر أثارھا التي المھولة الضجة تلك -أوال  –لنتذكر 
حریѧة مѧع واحѧدا صѧفا جمیعѧا المسѧتنیرین المثقفѧین ووقѧوف ،  2000عѧام مѧارس فѧي 

إبѧراھیم الكاتѧب مѧع أو ، الѧدیني التیѧار ضѧد الحكومѧة مѧع أو ، الدیني التیار ضد اإلبداع 
 .حینھفي الروایة نشر عن المسئولین جلیل أبو حمدي واألدیب أصالن 
نفѧس مѧن یونیѧھ  17في أخرى قضیة ظھرت حتى أشھر ثالثة سوى تنقض لم أنھ ثانیا 
كتبѧھ فѧي جѧاء مѧا بسѧبب بالسѧجن محسѧن صѧالح یѧدعى كاتѧب علѧى حكѧم حѧین ، العѧام 
وتعرض . "مسلم ات مذكر"و "تنویریة إرتعاشات "و  "السماء مع مسامرة "الثالث 
وحكѧم ، وللسѧجن بѧل الولیمѧة مѧع حѧدث كمѧا فحسѧب كتبھ لمصادرة لیس محسن صالح 
ھائلѧة ضѧجة تصاعدت وبینما  .الحكم ونفذ سنوات ثالث بالسجن  2001ینایر في علیھ 
محسѧن صѧالح حالѧة عѧن النظѧر غضѧوا المثقفѧین فѧإن ،  "الولیمѧة  "روایѧة حالѧة فѧي 

مѧن بѧدال  "مصر كتاب اتحاد  "ل التابعة الحریات لجنة ن أذلك من األكثر  .وتجاھلوھا 
صالح  " :بأن رئیسھا لسان على تصرح بھا إذا ، أعضائھ من عضو سجن تستنكر أن 
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 ! "عضویتھ في النظر االتحاد وسیعید ، الخطأ بطریق االتحاد دخل محسن 
الروایѧات  "بأزمѧة عرفѧت جدیѧدة أزمѧة نشѧبت  2001ینایر في عام نحو بعد أنھ ، ثالثا 
مѧن منعѧت التѧي  (محرمѧة أحѧالم  –وبعѧد قبѧل  –الرومانسѧي الخطѧأ أبنѧاء  ) "الѧثالث 
اسѧتقرت  (الثالثة  )المرة ھذه  . "والعقائد الدین وتمس الحیاء تخدش  "ألنھا التداول 
التعبیѧر لحریة التأیید ضجة ھو ال تماما، جدید موقف على المستنیرین المثقفین غالبیة 
السجن إلي وكتبھ محسن صالح بھ شیعوا الذي الصمت وال ، حیدر "ولیمة  "حالة في 

الحكومѧة مصѧادرة وأھمیѧة لضѧرورة كامѧل دعѧم إلѧي المثقفѧون انتقѧل المѧرة ھѧذه .
 .بعد جف قد  "الولیمة  "روایة لمصادرة استنكارھم حبر یكن ولم  !الثالث للروایات 
نجیѧب شѧھدي علѧى القѧبض قѧي ألحتѧى  2001عѧام مѧن شѧھور عشѧرة تمѧر لѧم ، رابعѧا 
البالد سمعة إلي تسيء مواد  "االنترنت على موقع في نشر ألنھ نوفمبر  22في سرور 

 .سѧنة بالسѧجن شѧھدي علѧي وحكم  .سرور نجیب الراحل الشاعر والده قصائد أي ، "
بسѧبب حجѧازي محمѧد یѧدعى بورسѧعید مѧن شѧاب شѧاعر سجن  2002أكتوبر أول وفي 
الѧذي الغریѧب الصѧمت نفس األخیرتین المرتین في وخیم ،  "شیرین ضحكت  "دیوانھ 
 .الرقابة مجال في والدولة المثقفین بین الخصومة عمق عن التساؤالت من الكثیر یثیر 
عѧامین مѧن أقѧل خѧالل األربع الوقائع تلك على والمتناقضة المختلفة األفعال ردود إن 
ھѧذا فѧي نفسѧھا الدولѧة بحركѧة بطѧة مرتالمثقفѧین مѧن كبیر جناح حركة بأن للظن تدعو 
رجعیѧة األشѧد التیѧارات ضѧد صѧراعھا في الدولة من بأقسام أوارتبطت ، ذاك أو االتجاه 
 .المجتمع في 
تضѧارب مѧن  2002عѧام حتѧى  2000عام  "البحر أعشاب ولیمة  "منذ جرى ما و 

اتسѧم د فقѧ .كامѧل كتѧاب مѧن صѧفحة ھѧو الرقابѧة مواجھѧة في المثقفین مواقف وتناقض 
التѧردد بѧذلك ، الحѧدیث المصѧري الفكѧر بѧزوغ منѧذ المثقفین من العظمي الغالبیة موقف 
حسѧین طѧھ كتѧاب ثѧم ،  1926الѧرازق عبѧد علѧى كتѧاب مѧن بѧدءا ذلѧك ظھѧر  .والضѧعف 

، الصѧدام مѧن واالنسѧحاب الكبیѧرین الكѧاتبین بتراجѧع الواقعتѧان انتھѧت حѧین ، 1927
وقبѧل  "الحكم وأصول اإلسالم  "كتابھ طبع عادة إ وفاتھ حتى الرازق عبد على فرفض 
كاتبنѧا قبل الظاھرة لنفس واستمرارا  . "الجاھلي الشعر في  "كتابھ بتعدیل حسین طھ 
بأنѧھ ذلѧك وبѧرر ، مصѧر فѧي  "حارتنѧا أوالد  "روایتѧھ نشѧر عѧدم محفѧوظ نجیѧب الكبیر 
مصѧر فѧي یѧة الرواینشѧر بѧأال الناصѧر عبѧد للѧرئیس الشخصѧي للممثѧل  1960عام تعھد 
 . "جنتلمان اتفاق  "بأنھ وصفھ الذي باالتفاق ملتزم وأنھ 
عبѧاءة مѧن المصѧریین المثقفѧین خѧروج إلѧي التѧاریخي الضѧعف ذلѧك سѧبب یرجѧع وقѧد 
، المھѧن ومختلѧف والتصѧنیع والجѧیش األسѧطول لخدمѧة علیѧى محمѧد عھѧد الدولѧة 

، األساسѧي بالѧدور ا دائمѧلدولѧة قیѧام ظѧل فѧي ھѧذه الѧرحم بصѧلة یومنѧا إلѧي وارتبѧاطھم 
كفلѧت التѧي بالدولѧة المثقفѧون تشѧبث بینمѧا ، سیاسѧتھا لنشر أداة المثقفین واستخدامھا 
المسѧتقلة األدبیѧة والمؤسسѧات الصѧحف غیѧاب أدى وربمѧا  .وأدبیѧا مادیѧا وجѧودھم 
وارتѧواء ، والدولѧة المثقفѧین بѧین الرابطѧة تأكیѧد إلѧي الراسѧخة العامѧة الحریات وتقالید 
حѧین مѧن الصѧراع مظѧاھر رغѧم واحѧد نبѧع مѧن الطѧرفین تجمѧع التѧي المشتركة الجذور 
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علѧى  "التعبیѧر حریѧة  "إلѧي الواحѧدة الطѧرفین نظرة المشتركة الجذور تلك من  .آلخر 
السیاسѧیة األخѧرى التعبیѧر حریѧات أوضѧاع عѧن النظѧر بغѧض ممكنѧة أنھѧا أسѧاس 

تجزئѧة فѧي معھا المثقفون ترك یشأن الدولة یسعد ما وأكثر  .المجتمع في واالقتصادیة 
الرقابѧة بѧین العضѧویة الصѧلة وتفكیѧك ،  "القطعѧة  "بمبѧدأ والتعامѧل ، الحریѧة مفھѧوم 
انعѧدام نتیجѧة  –التعبیѧر مجѧال فѧي النسѧبیة الحریѧة وتغѧرى  .األخѧرى القمѧع وأشѧكال 
الحریѧة جزیѧرة  " بوجѧودیحلمѧوا بѧأن الѧبعض  –أمѧي شѧبھ مجتمѧع فѧي تقریبا تأثیرھا 
یتخѧذ ثѧم ومѧن  .والسیاسѧي االجتمѧاعي القمѧع بحѧر فѧي ذراعѧین مرمѧى علѧى  "لѧألدب 
علیѧھ تحصѧل مثقفѧة لنخبѧة خѧاص امتیѧاز أجѧل مѧن االجتھѧاد طѧابع الرقابة ضد الصراع 
 .حولھامن اآلخرین على تطبق التي األخرى الرقابة أشكال عن صمتھا مقابل 
ضد صراعھم في المثقفین دي ل مستقل برنامج أي غیاب إلي االرتباط ھذا أفضى ولقد 
برنѧامج تبني إلي المثقفین التعبیر حریة على المكثفة الھجوم حمالت تدفع ولم الرقابة، 
كامѧب معاھѧدة تتضѧمنھا التѧي الثقافیѧة للبنود التصدي أو ، الرقابة مواجھة في مشترك 
 .دیفید 
التѧي كتلѧك حة صѧیواألدب الفكѧر سѧماء فѧي تسѧمع أن اآلن الصعب من حال أیة وعلى 
 1909:عام المطبوعات قانون على محتجا مطران خلیل أطلقھا 

؟ صخرا تنقش أن األیدي یمنع  .. تكسیرھاھل األقالم كسروا "
؟ شزرا تنظر أن األعین یمنع  .. تقطیعھاھل األیدي قطعوا 
؟ زفرا تصعد أن األنفاس نع یم .. إطفاؤھاھل األعین أطفئوا 
 " !فشكرا  ..منكم منجاتنا وبھ  .. جھدكمھذا ، األنفاس أخمدوا 
بѧین الصѧداقة نѧدى الرقابѧة بشѧأن للدولѧة المثقفѧین عѧداوة إلѧي النѧاظر یلمѧح مѧا وكثیѧرا 
 .الطرفین 

***
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األعضاءوظائف وعلم الروایة 

مباشѧرة أمامك مكتبھ فتجد ثقافیة مؤسسة عن مسئول حجرة لك تنفتح أن أبدا یمكن ال 
حجѧرات بمقتضѧاه تبنѧي سѧلطة وكѧل المھندسѧین بین تاریخیا اتفاقا ھناك أن فالواضح .

المرء یشعر لكي وطویلة ، بالمعابد الالوعي في مقترن االتساع ألن واسعة المسئولین 
مسѧبقا الزائѧر إخضѧاع إنѧھ .ذاتھѧا العظمѧة یѧدي ین بѧسѧیمثل أنھ مسافة وحده سیره من 
مѧا غالبѧا الكتѧب أغلفѧة  .الموھѧوم بالحیѧاد المعمѧار حتѧى یتسѧم ال وھكѧذا  .مھѧذب بشكل 
ضѧجة أثѧارت التѧي والروایѧة العظѧیم الكاتѧب  "عѧن تحѧدثك حѧین مشѧابھة وظیفة تؤدي 

ھنѧا ال مثѧاوسأضѧرب  . "المبیعѧات أحسѧن قائمѧة فѧي وصѧارت اللغات كل إلي وترجمت 
یѧذعن لكѧي ، وبكاتبھѧا بھѧا أحاطت التي المجد نواحي كل أغلفتھا سجلت روایات بثالث 
الخالѧة مѧدیح فѧي  "ھي األولى ."كلھ اإلبداع  "یدي بین أنھ ویتصور ألھمیتھا القارئ 

 "بیرتو ریجو دون دفاتر  "وھي ذاتھ للمؤلف والثانیة ، یوسا بارجاس ماریو تألیف "
وتنتسѧب  . . "جѧاال أنطونیѧو  "األسѧباني للكاتѧب  "التركѧي الولѧھ  "فھѧي الثالثѧة أما ، 

، أخѧرى أو بدرجѧة عنѧدنا تشѧیع التѧي "الجسѧد كتابѧة "یسѧمي مѧا إلѧي الѧثالث الروایات 
الذي  "یوسا  "مثل كاتب من جاءت إن خاصة ، یحتذى أدبیا نموذجا البعض ویتخیلھا 
عѧن مѧدافعا وصѧار ، الكوبیѧة الثورة م ھاجألنھ لكن األدبیة لقیمتھ لیس نوبل جائزة نال 
 .وغیرھا تاتشر مرجریت مثل الرجعیین السیاسیین أعتى 

ریجѧو دون ھѧو جنسیا مھووس رجل حیاة  "الخالة مدیح  "في یوسا ماریو یتناول 
الثانیة مع الملذات بمختلف االستمتاع على األولى زوجتھ وفاة بعد یعكف الذي ، بیرتو 
الكتѧاب مѧتن فѧي عبѧارة منѧھ وتفلѧت بѧل ، شدید بتفصیل الملذات لك تالمؤلف ویصف ، 
المراھѧق ابنѧھ لكѧن  .النھѧائي ھدفѧھ فعلیѧا تلخѧص  "قصѧیرة إیروتیكیѧة روایѧة  "عѧن 

 .عنھѧا والѧده فینفصѧل ألبیѧھ بالزوجѧة یشѧي ثѧم جنسѧیة بعالقѧة زوجتѧھ یغѧري الصѧغیر 
الثانیѧة الروایѧة فѧي  .ھ أمѧمحѧل حلѧت ألنھѧا أبیѧھ زوجѧة مѧن ینتقم كان الولد أن ویتضح 
وال ، وخادمتھѧا أبیھ بزوجة عالقتھ في الولد استمرار  "یوسا بارجاس ماریو  "یتتبع 
وقѧد  .شѧدید بإسѧھاب ویصѧفھا إال ، نѧزوة وال ، المѧرأة جسѧم من شعرة ذلك كل في یدع 
كѧل إن لѧك أقول  " :البطل لسان على بقولھ الجسد كتابة تیار خالصة عن المؤلف عبر 
مصѧالح علیھѧا مقدمѧة الفردیѧة، السѧیادة أجѧل مѧن المعركѧة تجѧاوز إلѧي تسѧعى حركѧة 
مزیѧد فѧرض تریѧد مѧؤامرة لي تبدو ، مھنة أو كنیسة أو أمة أو عرق أو لطبقة جماعیة 
فѧي إال الواسѧع مغزاھѧا إلѧي تصل ال التي الحریة ھذه ، البشریة الحریة على القیود من 
أمѧا  . ! "بقضѧیبي أنѧا وأجسѧده بعضѧوك ھ تجسѧدینالѧذي الѧدافئ موطنھѧا الفѧرد مجѧال 
 " : "التركي الولھ  "روایتھ في البطلة لسان على فیقول  "جاال أنطونیو  " األسباني
مھمѧا  " :لنفسѧھا بطلتھ وتقول  . ! "جنسا والرأس القلب من أجعل أن استطعت لو آه 
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مѧن بكثیѧر ضل أفذاكرة فللجسد ، تمحي ال التي ھي الجسد ذكریات فإن الذكریات كثرت 
 ."الروح 

، اآلخѧرین بحریة تشتبك ال فردیة حریة اإلنسان حریة أن الثالث الروایات وجوھر 
وھѧذه ، بالفشѧل علیѧھ محكѧوم المشѧترك بمفھومھѧا الحریѧة عѧن جمѧاعي بحѧث كѧل وأن 
إال  .المؤكѧدة الوحیѧدة الحقیقѧة ھو  "الذاتي الوجود  "أن من ینطلق فلسفي تیار نظرة 
أو برجسѧون مثѧل فالسѧفة عنѧد  –یѧنحط لѧم الѧذاتي والوجѧود الفردیѧة الحریة فھوم مأن 
التѧدھور ذلѧك لكѧن  .المحѧدودة الجسѧد مسѧاحة علѧى وقصѧره تقلیصѧھ درجѧة إلي -غیره
 "فѧي الحال ھي كما المیالد قبل والخامس الرابع للقرن ترجع فلسفیة نظرات في تبدى 

كالطعام الطبیعیة الضروریة اللذات في نسانیة اإلالسعادة أن اعتبرت التي  "األبیقوریة 
 "و  "العѧام الوجѧود  "أنكѧرت التѧي الكلبیѧة المدرسة لدي وأیضا ، شابھ وما والجنس 
الحیѧاة وأن ، بمفѧرده إنسѧان كѧل سѧعادة ھي الممكنة السعادة أن وحسبت  "العام الخیر 
كل وأن ، المطلقة فردیة ال والحریة الطبیعیة الحیاة إلي باإلنسان ترجع التي ھي المثلى 
یسѧتحیل ولھѧذا ،  "بذاتѧھالنѧوع  "ال ، "للنѧوع فѧردي ممثѧل  "ھѧو إدراكѧھ یسѧعنا مѧا 

فѧالن عѧن الحѧدیث ھѧو فعلیѧا الممكѧن ألن ، الѧوطن أو األمѧة مصѧالح عѧن مѧثال الحѧدیث 
بفضلھ تطور الذي التعمیم أو لالستقراء إمكانیة كل النظرة ھذه أسقطت وھكذا ، تحدیدا 
ھو ما ولیس البشر بین مشترك ھو ما یجد حین أیضا واألدب اإلنساني والفكر ع المجتم
 .فردي 

حѧدود إلѧي الحریѧة بھѧذه االنحطѧاط ثѧم ، وبمفردھѧا أساسѧا الفردیѧة بالحریѧة واالعتقѧاد 
النظرة ھذه وخطورة  ."الجسد كتابة  "علیھ تقوم الذي الزاویة حجر ھو ، فقط الجسد 
ثѧم ومѧن ، الجسѧد متѧع فѧي كلھѧا سѧعادتھ ، منفصѧلة جزیѧرة أنѧھ فѧرد كѧل فѧي تغѧرز أنھا 

وتشѧق البشѧر تѧربط التѧي الموضѧوعیة والمصѧالح العالقѧات لشѧبكة وجѧود كѧل تقصѧف 
الولھ  "بطلة أمنیة كل تصبح حین وتدھور ھوس أي وانظر  .التطور طرق باجتماعھا 
بѧالوعي د ترتѧ أن أمنیتھѧا كѧل أن أي !؟ جنسѧا والѧرأس القلѧب مѧن تجعѧل أن  "التركѧي 
ذكریات تصبح وأن ، األولى الحیوانیة مراحلھ إلي  –اإلنسان بلغھ ما أرقى  –والشعور 
 !؟الروح ذكریات من أقوى  –كذبا  –الجسد 

الخلف إلي بالعالم المعرفة تشد الجسد مملكة باعتباره العالم إلي النظرة أن المشكلة 
للتعرف الروائیون یجتھد التي فردیة ال الذات تلك إدراك على حتى الطریق وتقطع بل ، 

وعالقѧات واقѧع خѧارج جوھرھѧا إلѧي تتعѧرف وال بمفردھѧا تحیا ال الذات ھذه ألن ، إلیھا 
 .محدد وزمان ومكان 
، شѧابة ، جدیѧدة بѧأقالم روایѧات مѧن قلیѧل غیѧر عѧددا مѧؤخرا قѧرأت السѧیاق ذلѧك وفѧي 

أشѧكالھا بشѧتى اعھا وأوضѧالجنسѧیة العالقѧات تنѧاول فѧي معظمھѧا یشѧترك ، وموھوبѧة 
اجتیѧاز أو ، القѧارئ لصѧدم محاولѧة یشѧبھ فیمѧا مفصѧل ووصف محددة وبألفاظ صراحة 
الموضѧوع إن أقول وبدایة  . "تابو  "أو تاریخیا محرمة أنھا یتصورون التي المناطق 
كتѧاب مѧن بѧدءا كثیѧرة أعمال إلیھ تطرقت فقد ، األدب تاریخ في محرما یكن لم الجنسي 

عایشѧھ عمѧا بحریѧة سѧنة ألѧف مѧن أكثѧر منѧذ فیھ وتحدث حزم البن  "الحمامة طوق "
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مѧن علیѧھ اشѧتمل ممѧا قیمتѧھ اكتسѧب الكتѧاب ذلѧك لكѧن ، الجنس مجال في وعاینھ ورآه 
تناولѧت العربѧي التѧراث فѧي كثیѧرة أخѧرى كتѧب أیضѧا ھناك  .الحب لظاھرة نفسي تحلیل 

لیلѧة وألѧف ، واألغѧاني العѧاطر، الѧروض فѧي الخѧواطر نزھة كتاب مثل ذاتھ الموضوع 
تناول على اعتراضا لیس ، الروایات من النوع ذلك على واالعتراض  .وغیرھا ، ولیلة 
ألزمѧة مظھѧرا باعتبѧاره عѧالجوه لكѧنھم ، الجѧنس كثیѧرون كتѧاب تنѧاول فقѧد ، الجѧنس 
الروسѧي للكاتѧب الشѧھیرة  "لولیتѧا  "روایѧة فѧي كمѧا ذاتѧھ بحѧد حѧدثا ولѧیس ، روحیѧة 
كان حین  "السراب  "روایتھ في ذاتھ الموضوع محفوظ نجیب تناول وكما ، نوباكوف 
، تناولѧھ أو ، الجنسѧي الموضوع على لیس إذن االعتراض  .الروح عن تعبیرا الجنس 
یصب االعتراض لكن ، األدب في ممنوع موضوع ثمة فلیس ، روائیة مادة یكون أن أو 
دون عنھѧا أتحدث التي الشباب ایات ورو .الموضوع معالجة فیھ یتم الذي السیاق على 
واإلنسѧان الحیѧاة طبیعة فھم في وخلل ، األدب وظیفة فھم في خلل عن تعبر أسمیھا أن 
تقѧدم أنھا أي ، جسدیة عالقات مجرد ، حب دون من لكن جنسیة عالقات تطرح ألنھا ، 

مخѧل وتشѧویھ اختѧزال مѧن ذلѧك یتضѧمنھ مѧا بكѧل  !إنسѧان دون مѧن الحیѧواني الجانѧب 
تصѧورا تقѧدم فإنھѧا أیضѧا  .عاطفѧة عѧن كتعبیѧر نفسѧھ وللجѧنس بѧل ، وللحѧب ، نسان لإل

التѧي األخرى الجوانب عن بمعزل بعینھ لجانب األولویة تعطي حین األدب لدور مشوھا 
وانتقѧل ، اإلنسѧاني التطور مع الجنس موضوع اختلف فقد  .اإلنسانیة الشخصیة تشكل 
دینیѧة كثیرة نفسیھ اعتبارات فیھا تتحكم أخرى مناطق إلي ، للغریزة إشباع مجرد من 

االنعكاسѧات مѧن متنѧوع لعѧدد خاضѧعا الجѧنس أصѧبح بحیѧث واقتصѧادیة واجتماعیѧة 
وبѧین بینѧھ وباعѧد التعقѧد فѧي غایѧة موضѧوعا جعلѧھ ممѧا الروحیѧة والعوامѧل الشѧرطیة 
باإلشѧباع مرتبطѧة عملیѧة الجنسѧي اإلشѧباع أصѧبح حتѧى الفطѧري الفسѧیولوجي أساسѧھ 
اإلنسѧان انتقѧل كمѧا ، الѧروح عѧالم إلѧي فشیئا شیئا الجنس ینتقل وھكذا  .أساسا فسي الن

العالقѧة لعѧرض قیمѧة كѧل فѧإن ولھѧذا ، اإلنسѧانیة إلѧي الحیوانیѧة حالѧة مѧن فشѧیئا شѧیئا 
عѧدة بعѧد  "روایتѧھ في و  .الروحي الجانب مع العالقة تلك اشتباك عرض ھو الجنسیة 
ھو ماإن  " :الصدد بھذا ھكسلي ألدوس المعروف ي االنجلیزالروائي یقول  "أصیاف 
علѧى مكانѧھ یأخѧذ فإنѧھ كلѧھ البѧاقي أمѧا ، ممكنѧة فقѧط الجنسѧیة العملیѧة یجعѧل عضѧوي 
توجѧد سѧتظل الكلمѧات وجѧدت وأینمѧا ، الكلمѧات توجѧد حیѧث ، الѧذاتي الѧوعي مسѧتوى 
 "قصѧة ي فѧبطلتھѧا لسѧان وعلѧى  ."والخیѧاالت واألحالم واآلمال الذكریات بالضرورة 
أولئك أن أعتقد  " :دارك إلیوت آلیس األمریكیة الكاتبة تقول  ( 1994عام  ) "الغسق 
الجѧنس یصѧفون ال إنھѧم  .جنسѧیا مشѧھدا یصѧفون عنѧدما االنتبѧاه للفѧت یسѧعون الكتѧاب 
وال  .موضѧوع أي فѧي الكتابة یھابون ال أنھم للناس یثبتوا أن یریدون لكنھم ، الحقیقي 
أمѧا ، منѧھ التقنѧي الجانѧب تصف أن ترید كنت إذا إال ، یوصف أن ن یمكالجنس أن أظن 
الجѧنس أن ذلѧك ، مجѧردة أفكѧار إلѧي األمѧر بѧك فسѧینتھي ، الحمیمیѧة لوصف سعیت إذا 

ھو عندنا الشباب الكتاب بعض یفعلھ وما . "الرديء الجنس ھو للوصف القابل الوحید 
یخѧل االختѧزال ذلѧك فѧإن ھѧذا ول ، معقѧدة روحیѧة عملیѧة مѧن فقѧط التقنѧي الجانѧب وصف 
الكاتѧب یقѧول الصѧدد وبھѧذا  .الحقیقѧة نقѧل عѧن عѧاجزا األدب ویجعѧل المركبѧة بالحقیقة 
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فنیتھѧا الكتابѧة تمѧنح لن السماء وشتم الفضائح كتابة إن  "الشاروني یوسف المعروف 
 ."أرحب آفاقا لھا تفتح أو تتطور تجعلھا ولن وروحھا 
جدیدا، یقدمون ال فإنھم الجنسي الموضوع روایاتھم في الجدد الكتاب بعض یقدم وحین 
أن كمѧا ، جѧدا بعیѧد زمѧن منѧذ العالقѧات أشѧكال وكافѧة التقنیѧة الجوانѧب كѧل رصد تم فقد 
المتجѧدد لكن ، الفسیولوجیة أطرافھا طبیعة تختلف لم مسألة في جدیدا تطرح لم الحیاة 
والكونیѧة والفكریѧة ة االجتماعیѧوقضѧایاه وموقفѧھ، اإلنسѧان، مشѧاعر ھѧو الوحیѧد 
إثѧارة ھѧو الكاتѧب دور أن خطѧأ تتخیѧل لكنھѧا حقیقیѧة شѧابة مواھѧب ھنѧاك أن المؤسѧف 
ینقلѧون یكتبونѧھ بمѧا الكتѧاب أولئѧك لكѧن ، القѧارئ صѧدم أو األنظѧار لفѧت أو اإلعجѧاب 
ألدب وظیفѧة عن بعیدا ینقلونھا أي ، األعضاء وظائف علم إلي النفس علم من الروایة 

 .المواھب من الكثیر ر نخسوبذلك .

. 

***
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بالدنافي والـثــروة الـثـقـافــة 

مصر في الثقافي اإلنتاج تراجع مظاھر الماضیة عاما الثالثین مدى على البعض یرصد 
إلѧي النقѧد وتѧدھور ، والشѧعر واألدب والغنѧاء التشѧكیلیة والفنون والسینما المسرح في 
مدرسѧة آخѧر رایѧات وتكسѧرت ، شخصیة حسابات تصفیة أو الھجوم أو الدعایة مجرد 
مئѧة نحѧو ننѧتج كنѧا أن وبعѧد ، والمѧوجي الطویѧل كمѧال جیل بعد والغناء الموسیقي في 
ھѧابط أغلبھѧا فیلمѧا عشѧرین عѧن یزید ال السینمائي اإلنتاج أصبح العام في مصري فیلم 

أمھات لنا تعرض أن من بدال اب الشبللمطربین كباریھ األوبرا دار وأصبحت ، وضعیف 
خѧالل الشѧعر سѧماء فѧي تلمѧع ولѧم  .درویѧش سید أعمال مقدمتھا وفي الغنائي المسرح 
موجѧة بعѧد المسѧرح فѧي یتقѧدم ولѧم ، قلیلѧة أسѧماء عѧدة سѧوى الماضѧیة األربعة العقود 
موھبѧة كѧل تخب أن السھل من وأصبح  .فرج ألفرید وتأثیر بحجم واحد كاتب الستینات 
والشѧاعر والكاتѧب األدیѧب صѧفات الكثیѧرون یشѧتري وأن ، النجѧوم ثیѧاب فѧي ضѧعیفة 
المواھѧب لفѧظ یومیѧا یѧتم وأن ، النفѧوذ جھѧات إلي والتقرب والمال الشخصیة بالعالقات 
لحѧال الصѧریحة المواجھѧة ھѧذه دون ومѧن  .النѧور خѧارج باألكتѧاف ودفعھѧا الحقیقیѧة 
حلѧول نحѧو التقѧدم یسѧتحیل رھا انحسѧالمظѧاھر الѧدقیق والرصѧد المصѧریة الثقافѧة 
ھѧي  "والوطنیѧة الجادة للثقافة المضادة الثقافة "أصبحت أن بعد وأزماتھا لمشكالتھا 
 .السطوةذات الثقافة 
تشѧخیص مجѧرد كونѧھ یعѧدو ال مصѧر فѧي الثقافѧة حѧال لتѧدھور الرصѧد ھѧذا أن إال 

كبیѧرا قѧدرا ثیѧر ی الѧذي السؤال  .كثیرون علیھ یختلف ال قد ، الراھن للوضع موضوعي 
السѧؤال ھѧذا علѧى اإلجابѧة وعنѧد  .؟ الثقافیѧة أحوالنѧا نصѧحح كیѧف  :ھѧو االخѧتالف من 
أي ،  "الثقافѧة مسѧتقر التعلѧیم  "أن قѧدر الѧذي حسѧین طھ طریق ھناك  .الطرق تتباین 
أو الثقافѧة ازدھѧار رد عنѧدما أي ، واألمیѧة التعلѧیم بوضѧع الثقافѧة وضѧع ربѧط عنѧدما 

یѧرى آخѧر طریѧق وھناك  .المتخصص بمفھومھا الثقافة عن بعید آخر لعامل انحسارھا 
طریѧق  .واالقتصѧادیة االجتماعیѧة العوامѧل عѧن بمنأى بالثقافة تكون الثقافة معالجة أن 
الفقѧر، ومكافحѧة بѧل ، األمیѧة محѧو ضرورة إلي الثقافة مشكالت لحل یقودنا حسین طھ 

جѧذورھا وعѧن نشѧأتھا عѧن ثقافѧة الفیعزلѧون الثѧاني الطریѧق أصѧحاب أمѧا  .والجھѧل 
األعѧم األغلѧب فѧي عنѧدنا الثقافѧة مفھѧوم أن ھѧو التبѧاین ھѧذا فѧي والسѧبب  .االجتماعیѧة 
الفلسѧفة فѧي اإلبѧداع علѧى أي ، الثقافѧة مѧن  "الروحѧي الجانѧب  "علѧى قاصѧرا مѧازال 
الثقافѧة تكون وعندما ، ذلك وغیر والروایة والشعر والسینما والفنون واآلداب والعلوم 
 .إلینا وتقدیمھ اإلبداع ممارسة المثقف دور یصبح ، اإلبداعي الجزء ذلك ھي 
وبѧنفس أیضѧا وتشѧتمل  "الروحѧي الجانب  "على تشتمل ، مركبة عملیة الثقافة أن إال 
نظѧرتین لظھѧور یؤدي الذي ھو الجانبین بین والفصل  . "المادي الجانب  "على القدر 
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 .الثقافة الستنھاض مختلفتین 
الطبیعѧة بھѧا اإلنسѧان یغیѧر التѧي النشѧاط وطرق أشكال مجمل ھي والزالت الثقافة ت كان

وھѧي ، وشѧعر وصѧناعة وفنѧون وزراعѧة تعلѧیم مѧن التغییѧر أشѧكال مجمѧل  .والمجتمѧع 
غیѧر صѧناعي مجتمѧع فѧي فالثقافѧة  .وثیقѧا ارتباطѧا الѧبعض ببعضѧھا مرتبطѧة عناصѧر 
والجانѧب الروحѧي بالجانѧب قصѧود الم ھѧو مѧا ولتوضѧیح  .زراعѧي مجتمѧع فѧي الثقافѧة 
أجھѧزة وإنتѧاج صѧناعة میدان في معارفنا إن المثال سبیل على أقول الثقافة في المادي 
التلفزیون أجھزة تنتسب بینما ، الثقافة من  "الروحي الجانب  "إلي تنتسب التلفزیون 
نѧب الجاإلѧي ینتسѧب الطѧائرات عѧن نعرفѧھ ومѧا ، الثقافѧة مѧن  "المѧادي الجانѧب  "إلѧي 

ألنھا ، ثقافتنا من المادي الجانب إلي الطائرات تنتسب بینما ، الوعي إلي أو ، الروحي 
تطѧور ویشѧكل  .معھا للتعامل نعرفھا نكن لم وطرقا الوعي من أشكاال بوجودھا تخلق 
مسѧتوى مѧن واالنتقال  .الثقافة على تطرأ التي النوعیة التغیرات أساس المادي اإلنتاج 
العلѧوم ومعامѧل المصانع وتطویر بناء دون ومن  .آخر مستوى إلي في ثقا لتطور معین 

دون ومѧن الراھنѧة، أزمتھѧا تعѧیش ثقافتنѧا سѧتظل والتعلѧیم واألبحѧاث الطبیѧة واألدوات 
المؤسسѧات وتغییѧر المنخفضѧة الѧدخول ومسѧتویات المتفشѧیة األمیѧة لحالѧة یذكر تغییر 
 .الثقافѧة تزدھѧر أن یصѧعب الحقیقیѧة ة الثقافیѧالقѧیم علѧى بѧالتعتیم تقѧوم التѧي الثقافیѧة 
اإلبѧداع لѧیس المثقѧف دور یصبح ، االجتماعي بالوضع ارتباط في الثقافة نفھم وعندما 
المѧواطن ألن ، الفقѧر مѧن المѧواطن لتحریѧر والسѧعي االجتماعي الواقع وتغییر بل فقط 
الفنیѧة اللوحѧة أو القصѧیدة تذوق عن ناھیك الصحف شراء على حتى قادرا لیس الفقیر 
 .الموسیقى أو 

التي النظرة تلك ھو فیھ نقع قد ما أخطر فإن الثقافي الوضع لتغییر نسعى وحینما 
 .الثقѧافي الواقѧع لتغییѧر االنطالق نقطة ھي  (الثقافة  )الذھني النشاط مجاالت أن تعتبر 
عѧن معѧزل ب الثقافѧة تطѧویر أي ، بالثقافѧة الثقافѧة عѧالج محاولѧة إلѧي یقودنѧا ذلѧك ألن 

 .الجѧذور إلѧي بالوصѧول للمѧاء تسѧمح أن دون الزھѧرة تسѧقى أن ذلك ویشبھ ، جذورھا 
مصѧر ثѧروة ھѧي الثقافѧة  "أن ویكѧررون یتصѧورون الѧذین ھѧم الطریѧق ھѧذا وأصѧحاب 
ثمѧار مѧن ثمѧرة أنھا ولیس ، والوطن التاریخ خلقت التي ھي الثقافة وكأن ،  "القومیة 
تتجسѧد فقѧد  –بلѧد كѧل وثѧروة بل - "القومیة مصر روة ث  "أما  .معقدة تاریخیة عملیة 
، التصѧدیر وحجѧم ، مصѧانعھا وعѧدد ، منѧھ الفѧرد ونصѧیب القѧومي النѧاتج إجمѧالي فѧي 

، البطالѧة ونسѧبة ، انتشѧاره ومѧدى والعالج التعلیم ومستوى ، العامة المیزانیة ووضع 
وأیضѧا ، الѧذرة خدام اسѧت علѧى والقѧدرة ، الجامعѧات وانتشѧار ، والمعامѧل العلمѧاء وعدد 
الثقافѧة عѧن بالحѧدیث االكتفѧاء لكѧن ، األمѧم ثѧروات تقѧاس المعѧاییر بھѧذه  .ثقافتھѧا 
والعمѧال ، الثقافة من یأكلون ال الفالحین ألن غریب أمر  "القومیة ثروتنا  "باعتبارھا 

یصѧبح لكѧي ودفتѧرا وقلمѧا وحقیبѧة ثوبѧا تلمیѧذ كѧل تمѧنح ال والثقافѧة ، منھѧا یشѧربون ال 
تطѧویر مѧن ننطلѧق أن فعلینا الثقافیة أوضاعنا نطور أن أردنا فإذا  .ونافعة نابغة یة عقل

 .المجتمع 
قومیѧة ثѧروة نریѧد ولكننѧا ، القومیѧة ثروتنѧا أنھѧا نفتѧرض ثقافѧة نرید ال أننا والخالصة 
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 .ثقافتنا لتطویر أساسا فتصبح بالعدل توزع 

***

األدبیةالكتابة تقنیات 

مѧن المѧتمكن غیѧر بالكاتѧب ثقѧتھم القѧراء یفقѧد  " :رید كیت  " األمیركیةة الروائیتقول 
فѧإذا  .؟ یقولѧھ بمѧا یثقون فكیف اللغة قواعد استخدام في یخطئ كان فإن ، اللغة قواعد 
المراجѧع فѧي ذلѧك فѧدقق ، خاصѧة حѧاالت فѧي اللغѧوي االسѧتخدام مѧن متأكѧد غیѧر كنѧت 

مѧن كثیѧر تمѧس بشѧكل مباشѧر ال  " كیѧت ریѧد " المالحظة التي أدلت بھا .. "المختصة 
وعندما تقѧول ذلѧك ألحѧد أولئѧك الكتѧاب  ,بغزارة عندنا  وتنشرتكتب التي األدبیة األعمال 
ѧفإنѧھ إمѧѧا یصѧѧمت ، أو یغمغѧѧم ، قاصѧѧدا فѧѧي الحѧѧالتین أنѧѧھ یѧѧرى أن كالمѧѧك عѧѧدیم المعنѧ ، ىѧ

كیѧت " ة وینسѧى الجمیѧع قبѧل مالحظѧ " ! اللغة لیست المشѧكلة " د صراحةوبعضھم یر
معظѧم " . ال توجѧد كتابѧة دون عشѧق للغѧة مѧن " یحیي حقي قول أستاذنا العظیم " رید 

جمѧالي لغѧوي تصور أي الكتابات الجدیدة حافلة باألخطاء اللغویة واألسلوبیة ، وتفتقد  
عنѧدھم مѧا لѧھ یقѧدمون الموھѧوبین الكتѧاب أولئك أن من بالنفور القارئ ویحس ، محدد 
أنشѧودة  "كتابѧھ فѧي حقѧي یحیي تساءل وقد  .بھم ثقتھ یفقد أحیانا و، اھتمام دون لكن 

تزیѧد ھѧل أي  .اللفظیѧة وثروتھ الكاتب مكانة بین العالقة ھناك كانت إن عما  "البساطة 
 .؟ ھذه بزیادة تلك 
جارثیا جابریل قال وقد  .وأسرارھا الكتابة بتقنیات تتعلق غیر اللغة  أخرىقضایا ھناك 
 "العزلѧة مѧن عѧام مئѧة  "الشѧھیرة لروایتھ األولى المسودة أخفى إنھ مرة ذات ماركیز 
محفѧوظنجیب أحادیث كل من وبالرغم  .الفنیة التقنیة أسرار على یده أحد یضع ال لكي 

تجربتѧھبواسѧطتھا خѧاض التѧي التѧي التقنیѧات عѧن الكشف  –فعلیا  –تجنب فقد الكثیرة  
ذات مѧرة  الكتѧابمعѧرض فѧي الحضѧور یكѧون أن مصѧادفة تكѧن ولѧم  .الخاصة اإلبداعیة  
یتعرضѧون كѧانوا فیھѧا الكتѧاب ألن ،  "الروائیѧة التجربѧة  "نѧدوات سلسѧلة فѧي مكثفѧا 
العثѧور یسѧھل ال بمشكالت الكاتب یرتطم ما وكثیرا  .الزاویة ھذه من بالتفصیل لعالمھم 
ھѧو مѧا إلѧي لیصѧل بمفѧرده الكثیѧر یتكبѧد أن أو ، اآلخѧرین خبѧرة دون مѧن لھѧا حѧل علѧى 
وقدرتѧھ طاقتѧھ صѧفحات عѧدة بعѧد الكاتѧب یفقѧد أن األحیѧان أغلѧب في ویحدث  .معروف 
مارشѧال  " األمیركياألدیب وینصح  .االستمرار كیفیة من واثقا یعود وال التركیز على 
أن أي ، األدبѧي عملѧك شخصѧیات مѧع حѧوارا تخѧوض بѧأن الحالѧة ھѧذه فѧي  " كѧوكجي 

وتنتقѧل عملѧك بھѧا بѧدأت  التѧيالبدایѧة تھمѧل أن أو ، معھا وتتحدث ، لخیالك تستدعیھا 
فѧوق جالسѧا ینمѧو الѧذي الناقѧد ذلѧك ھنѧاك  .أخѧرى نقطѧة مѧن الكتابѧة بدایة جدیѧدة وإلي 
وشѧخوص ، وشѧتات تكѧرار تكتبѧھ مѧا إن  :"لѧك وسѧوس  یینѧي وال تكتѧب وأنѧت كتفیѧك 
إذا ألنѧك ، الѧداخلي الناقѧد ذلѧك طѧرد مѧن البѧد وھنѧا  ".سѧخیف والحѧوار ، میتѧة العمѧل 
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عملѧك مسѧودة -وعѧي دون  –قارنѧت قѧد تكѧون تخطѧھ مѧا علѧى بأول أوال النقد مارست 
وراء تمضى ال  .الكتابة أثناء ذھنك طرأت على  لمحترفینمنجزة بأعمال المنتھي غیر 
الكاتѧب إن  "شѧاك لیѧز بیتѧر  "الكاتѧب ویقѧول  .رأسѧك مѧن الناقѧد واطѧرد المقارنѧة ھذه 
فكر تكتب عندما " :یقول ؟ ذلك یتأتى كیف لكن ، التركیز إلي شئ كل وقبل أوال یحتاج 
أعتمѧد إننѧي  .اإلبѧداع مفتѧاح التركیѧز  .أجلھ من تكتب الذي الرئیسي السبب أھمیة في 
فلѧن أكتѧب لѧم إذا أننѧي وھѧي الحقیقة على أركز فإنني ولھذا ، دخلي لكسب الكتابة على 
 ."الشھرطوال آكل ولن الفواتیر أدفع 
، للكتابѧة ثابѧت وموعѧد مكѧان تحدیѧد مѧن تنشѧأ عزلѧة من لألدیب البد الكتابة سة ولممار
إلѧي موجھѧة تنشѧط رسѧالة فѧإن یومیѧا الوقѧت نفѧس فѧي المكان نفس في تصبح وعندما 
تظѧل وأن ، للعمѧل بحماسѧك تحتفظ أن الكتابة أثناء والبد  . "الكتابة وقت حان  "عقلك 
فѧي عمѧال تكتѧب كنت فإذا ، أخرى تقنیات ھناك  .والقلم الورق عن بعید وأنت حتى معھ 
تѧوین مѧارك كتѧب وعنѧدما ، البیئة ھذه یخص ما بكل اإللمام الضروري فمن معینة بیئة 
فقѧدم ، المسیسѧیبي بیئة عن التفاصیل وأصغر أدق یعرف كان  "فین ھاكلبرى  "قصة 

كتابة ملیة عأمست وقد  .مقنعة تصبح أن لروایتھ یكن لم دونھا من وتفاصیل معلومات 
مѧع التعامѧل یѧتم وأحیانѧا ، وخطѧة برنѧامج إلѧي تسѧتند منظمѧة عملیѧة والروایѧة القصѧة 
مѧا وھѧو العلمیѧة، األبحѧاث لكتابѧة قربѧا األكثѧر البطاقѧات بنظѧام الروایѧة وخاصѧة القѧص 
وھѧي الطریقѧة التѧي لجѧأ ، "كریѧتنانسѧي  " األمیركیѧةالروائیѧة المثال سبیل على تفعلھ 

 " . الثالثیة " وھو یكتب إلیھا نجیب محفوظ 
یصѧبح ومتѧى ، ممتعѧا السѧرد یكѧون ى متѧ، بالسѧرد تتعلѧق أخѧرى مشѧكالت ھنѧاك 
وكیѧف ى متѧ .؟ قوتѧھ للسѧرد تحفѧظ عناصѧر أیѧة  .تѧؤخر وال تقدم ال المكان في مراوحة 
الحѧدث ربѧط بضѧرورة  " أندرسѧونكیفن  " الكاتبینصح  .؟ الحوار إلي اللجوء ینبغي 
النѧادر مѧن أنѧھ ذلѧك  .مثیر بعمل قیامھم أثناء یتحدثون األشخاص دع ،  ل فیقوبالحوار 
التعریѧف فѧي األبطѧال یسѧاعد أیضѧا الحѧوار .یذكر تأثیر أي حدث بدون للحوار یكون أن 

التعریѧف "بروفسѧت جѧاري  " الروائѧيیقتѧرح ؟ الحبكѧة ھѧي مѧا  . "الѧبعض ببعضѧھم 
یѧوم وآخѧر القصѧة مѧن یѧوم أول بѧین مѧا للشخصیة یقع ما جمیع لیست الحبكة  "التالي 
 ."القصѧة فѧي المѧؤثرة لألحѧداث طریѧق ھѧي الحبكѧة  .المفصѧلیة األحѧداث لكنھѧا ، فیھѧا 
أدبیѧا صѧحفیا مقѧاال تكتѧب وكیѧف ؟ األسѧلوب ھو ما ؟ القصة ھي ما  :مثل أخرى قضایا 
؟ جیدا 

مقاالت ة مجموعوھو  "الكتابة تقنیات  "كتاب یطرحھا وھامة كثیرة أخرى أسئلة 
فقѧط معنیѧة مجلѧة وھѧي األمیركیѧة  "الكتѧاب مختѧارات  "مجلѧة فѧي نشѧرت كتѧاب لعѧدة 

األدبѧاء مѧن لمجموعѧة المقѧاالت  .الجلیѧل عبѧد رعѧد بترجمتھѧا وقѧام ، الكتابѧة بتقنیѧات 
مѧن ومحѧددة مختلفѧة أمثلѧة ویضѧربون ، محѧددة بقضѧایا خبѧراتھم یطرحون المعروفین 
خبѧرة واقѧع مѧن  –الكتѧاب ویقدم  .وغیره "شتاینبك  " المعروفللروائي أدبیة أعمال 
كتابنѧا لیѧت  .المبѧدعین طریѧق تعتѧرض ھامѧة تقنیѧة لمشѧكالت متنوعѧة حلوال  –األدباء 
 .كتلك مقاالت سلسلة في خبراتھم علینا یعرضون 
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***
والتطبیعالمصري األدب 

إعѧادة إطѧار فѧي تقع التي المصریة األدبیة األعمال موجة األخیرة السنوات في ارتفعت 
تѧاریخ شѧكلھ الѧذي للمنظѧور مغѧایر منظور من اإلسرائیلي العربي الصراع عالقة طرح 
والتشѧبث ، وجѧدواھا ، الصѧراع فكѧرة تتѧوارى الروائیѧة األعمѧال تلك ففي  .العالقة تلك 

 .الراھنѧة الشѧروط ظѧل وفѧي ثمѧن بѧأي  "التعѧایش  "أمѧام المجѧال مفسѧحة ، بѧالوطن 
ممثلѧین بѧین موھومѧة حѧب قصѧة علѧى األعمѧال تلѧك أغلѧب تعتمѧد الرؤیѧة لѧك تولتمریѧر 
لحظѧات اسѧتدعاء علѧى أو ، العكѧس أو ، یھودیѧة یحѧب عربѧي إمѧا  :الصѧراع لطرفѧي 
األنѧدلس سѧقوط بعѧد اإلضѧطھاد مѧن مشѧترك بشѧكل والیھѧود العѧرب فیھѧا عѧاني ماضیة 
، الضѧحیة موضѧع في المساواة قدم على القارئ أمام الطرفین یضع نفسي مناخ وخلق 
إلي أي ذلك من أبعد ھو ما إلي أحیانا األعمال تلك وتندفع بل ، المعتدي صورة وتغییب 
القیمѧة وتتفѧاوت  .القѧومي التѧاریخ وتسѧفیھ الѧذات وتحقیѧر اإلسѧرائیلیة القѧوة تمجیѧد 
مѧن جعلѧت لكنھѧا األدبѧي العمѧل عناصѧر اسѧتوفت روایѧات بѧین مѧا األعمѧال لتلѧك األدبیة 
، تعالجھѧا التѧي القضѧایا ضѧفیرة ضѧمن لھا جانبیا موضوعا الصراع عالقة رح ط إعادة 
أصѧحابھا كتبھѧا وأخѧرى ، السیاسѧیة الروایѧة إطѧار في تدرج أن یمكن روایات بین وما 
مѧنح ومراكѧز السیاسѧي التطبیѧع وھیئѧات األجنبیѧة الترجمѧة دور أنظѧار الجتذاب أساسا 
وفѧي ، أبعѧد مرحلة في جذورھا تجد  "دبي األبالتطبیع  "سمي ما رحلة لكن  .الجوائز 
 .األعمال تلك لظھور وحرثھا األرض مھد أسبق وفكري ثقافي تطبیع 
المѧدفوع الѧثمن أو التعѧایش ذلѧك شѧروط عѧن النظѧر بغѧض  "التعѧایش  "إلѧي فالدعوة 
إلي أخرى وبعبارة  ) 1967نكسة منذ أي ، عاما أربعین نحو منذ عملیا ولدت ، مقابلھ 
جѧدوى وعѧدم ، المصѧالحة فكѧرة -تاریخیѧا  –أبѧرزت التѧي ھѧي فالھزیمѧة ،  (الھزیمѧة 
والفكѧري السیاسѧي المجѧال فѧي وأنشѧط أسѧرع ظھورھѧا كѧان التѧي الفكѧرة ، المقاومѧة 
بعѧام أكتѧوبر حѧرب بعد  – 1974عام الحكیم توفیق دعا ثم ومن  .العام بمعناه والثقافي 
االسѧتعمار مѧع المواجھѧة حصѧاد عѧة لمراج (1) "الѧوعي عѧودة  "كتابѧھ فѧي  –واحѧد 
أن ھѧو  67ھزیمѧة مѧن المسѧتفاد الѧدرس أن إلѧي لینتھѧي ، إسѧرائیل العسكریة وقاعدتھ 
ذلѧك علѧى المترتبѧة المنطقیѧة النتیجѧة أن وإلѧي ، بالفشѧل علیھѧا محكѧوم المواجھѧة 
لكنѧھ صراحة ذلك الحكیم توفیق یعلن لم  .العدو بشروط القبول من المفر أنھ االستنتاج 
وجدت الفكرة ھذه أن حتى ، بوضوح الفكرة تلك إلي تلقائیا تقود التي األسس كل وضع 
عبѧده إبѧراھیم للѧدكتور  "وثѧائق بѧال تاریخ  "كتاب في تماما صریح بشكل یبلورھا من 
آخرون كتاب قدم وقد  . (2) . "مطبق جنون االستعمار مواجھة  " :إن فیھ جاء الذي 
عѧن الشѧامل للتراجѧع الفكѧري األسѧاس أشѧاعت اللحѧن لѧنفس مختلفѧة تنویعѧات كثیرون 
 .لالستعمار وعدائھا العربي بالتحرر مصر والتزام والتنمیة التصنیع قضایا 
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لمراجعة  (1) "الوعي عودة  "في الحكیم توفیق دعوة  1974عام مبكرا برزت وھكذا 
وأن ، ئѧدة فا وال ، جدوى بال المواجھة أن ھي رئیسیة بفكرة االستعمار مواجھة حصاد 
تلѧك علѧى المترتبѧة المنطقیѧة والنتیجѧة  . 67یونیѧو نكسѧة مѧن المستفاد الدرس ھو ھذا 
النتیجة ھذه  .معھ الصلح من مفر وال ، العدو بشروط القبول من مفر ال أنھ ھي الفكرة 
وجѧدت مѧا سѧرعان ، الستنتاجھا األسس كل وضع وإن ، صراحة الحكیم یعلنھا لم التي 
 "وثѧائق بѧال تѧاریخ  "كتابѧھ في عبده إبراھیم  .د مثل صراحة ھا ویصوغیلتقطھا من 
أخذ ھنا ومن . (2) "مطبق جنون االستعمار مواجھة  " :أن عن بوضوح تحدث الذي 

شѧامل فكѧري تراجѧع لعملیѧة األیѧدیولوجي األسѧاس یضѧعون الثقافѧة مجال في الكثیرون 
العربѧي التحѧرر بقضѧایا مصѧر والتѧزام لالسѧتعمار والعداء والتنمیة التصنیع قضایا عن 
اهللا لعبѧد  1978فѧي  "القѧادم الѧزمن فجѧر  "روایѧة ظھѧرت مѧا وسѧرعان  .ذلѧك وغیѧر 
، والتسѧامح المحبѧة منظѧور مѧن إسѧرائیل مѧع للصѧراع النظѧر إلѧي لتѧدعو  (3)الطوخي 
حالѧة والتѧاریخ الѧوطن علѧى الصراع تاریخ أصبح بحیث ،  "النفسیة العقدة  "وتجاوز 
كتبھѧا روایѧات ظھѧور إلي المنطقة في قدمیھا ثبتت بأنھا إسرائیل شعور وأدي  !نفسیة 
، شѧماس لمѧوریس  "الیھѧود حѧارة مѧن حكایѧات  "مثل مصري، أصل من یھود أجانب 
فѧي  1952عѧام أحѧداثھا وتدور الفرنسیة جاك بوال كتبتھا التي  "العین نور  "وروایة 
الحاضѧر لنصѧر الماضѧي فѧي امتѧداد خلѧق كتابھѧا حѧاول األعمال تلك وفي  .(4)القاھرة 
رسѧوخ ومѧع  .المصѧري الѧزمن داخѧل  "یھودیѧة وذاكѧرة ھویة  "باستعادة ، العسكري 
الكاتѧب رمѧوزه أوضѧح مѧن كѧان للتطبیѧع تیѧار تبلѧور واالقتصѧادیة السیاسѧیة العالقѧات 
فѧي وأخѧذت ، لمواقفѧھ المصѧریین الكتѧاب اتحѧاد فصѧلھ الѧذي  (5)سѧالم على المسرحي 
بین الخلط نقوش كل ویھودیة مصري بین حب قصة على تنسج كثیرة یات رواالظھور 
كانѧت ثѧم ومѧن  .الصѧراع جѧوھر تغییѧب ھѧو أخیѧر بھѧدف سیاسѧي ھѧو ومѧا دیني ھو ما 
ذاتھѧا األعمѧال كانѧت كمѧا ، مفتعلѧة ، باھتѧة األعمѧال تلѧك فѧي األدبیѧة الشخصѧیات أغلب 
 .الحقیقѧة عѧن یكѧون ا مѧأبعѧد وحیѧد لمعنѧى وشخصѧیاتھا وموضѧوعھا بحبكتھѧا ترمѧي 
 "نھلة  "روایة مثل بعضھا إلي باإلشارة فقط أكتفى ، األعمال تلك حصر بصدد ولست 
الحѧق مѧع یتعѧاطفون إسѧرائیل فѧي الكثیѧرین أن لفكѧرة فیھѧا یѧروج  (6)تكѧال لنعѧیم 

أخѧرى روایة ھناك  ! "كثیرا علیھم یعتمد الفلسطیني النضال  " :وأن بل ، الفلسطیني 
المصѧریة الیھودیѧة لیفѧي سѧمیحة تلتقѧي وفیھا  (7)عافیة لعمرو  "لغوایة احد  "باسم 
، الصѧھیوني الكیѧان إقامѧة بعѧد أي ،  1950عѧام المغѧرب فѧي المصѧري حنفѧي بمحمود 
سѧائحة بھمѧا تلتقѧي وھنѧاك ، قرطبѧة إلي برحلة معا ویقومان ، حب قصة بینھما وتنشأ 
فѧي أنكمѧا أظѧن كنѧت  " :ھمѧا لفتقѧول ویھودیѧة مصѧري اجتمѧاع مѧن وتنѧدھش أمریكیة 
تلѧك الحѧب حالѧة وخالل !"حب حالة في نحن  " :محمود علیھا فیرد ،  "؟ حرب حالة 
مѧن ویھѧودا مسѧلمین العѧرب نѧزوح  "حѧول دكتѧوراه رسѧالة أعѧداد فѧي محمѧود ینھمѧك 
یكѧون أن و والیھود العرب یجمع أن یفترض مشترك اضطھاد إلي إشارة في  "أسبانیا 
األخیѧرة روایتѧھ في األسواني عالء إلیھا أشار التي ذاتھا الفكرة وھي ، للمحبة ركیزة 
في الیھودیة  "ویندي "و المصري الصمد عبد ناجي بین حب قصة خالل  (8)شیكاجو 
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األسبان المسیحیین أیدي في األندلس سقطت عندما ":لمحبوبتھناجي یقول إذ ، أمریكا 
إلѧي وأجѧدادك أجѧدادي تعѧرض عزیزتي یѧا وھكѧذا  ..معѧا والیھѧود المسѧلمین إضطھدوا 
وامѧرأة مسѧلم لرجѧل حفیѧدین حفیѧدین وأنѧت أنѧا نكѧون أن جѧدا ممكѧن ، معѧا اإلضѧطھاد 
وإال ، قدیمة أزمان في قبل من عرفتك أني أحس حقیقة بل  ..األندلس في تحابا یھودیة 
محبوبتѧھ نѧاجي ویتѧذكر ،  "؟ األولѧى اللحظѧة منѧذ بیننѧا االنجѧذاب ھѧذا تفسѧرین فكیѧف 
الحركѧة علѧى ینصѧب أن یجب العرب نحن عداءنا إن  " :لنفسھ قائال بعد فیما الیھودیة 
التي للفكرة األسواني یروج وبذلك  . "العنصریة بنفس لمعاملتنا الحق اآلخرین یعطي 
ألنھѧم ولѧیس  "یھѧود ألنھѧم  "نكѧرھھم أننѧا وھѧي المالیѧین علیھѧا الصѧھیونیة تنفѧق 
 .المنطقѧة بلѧدان علѧى عѧدوانھم وواصѧلوا أرضѧھ الفلسѧطیني الشѧعب سѧلبوا معتѧدون 
، بالتسѧامح نتسѧم ال أننѧا ذلѧك علѧى ویضѧیف  .بطلѧھ كѧالم والیستنكر یفند ال واألسواني 
فѧي لیسѧت إذن كلھѧا فالمشѧكلة  !العنصѧریة بѧنفس معاملتنѧا اآلخѧرین حѧق فمѧن ثم ومن 
العقدة في الطوخي اهللا عبد عند المشكلة كانت كما ، التسامح في بل ، استعماریة قاعدة 
النمسѧا رئѧیس جѧائزة علѧى األسѧواني یحصѧل أن ذلѧك بعѧد مسѧتغربا یكѧن ولم  !النفسیة 
 !اإلنسان حقوق مجال في تمنح التي كرایسكي برونو الیھودي السابق 
مؤلف كتبھا التي  (9) "البدن طلعة  "بروایة ، األدبي التطبیع تجدد  2007مطلع وفي 
أحѧداث عѧن متفرقѧة صѧغیرة حكایѧات عن عبارة والعمل  .فجر أبو مسعد ھو سیناء من 

وزمѧاني مكѧاني بنѧاء یجمعھѧا ال سѧیناء مѧن شخصѧیات ثѧالث حیاة في متناثرة وذكریات 
، أھلھѧا نظر وجھة من ، سیناء في البدو عالم الكاتب لنا ویقدم  .روائیة حبكة أو واحد 
وأسѧاطیرھم ولھجѧاتھم شѧعبیة الوتقالیدھم وأغنیاتھم بمعتقداتھم البدو من سیناء قبائل 

؟ ذلك كل الكاتب لنا یقدم سیاق أي وفي رؤیة بأیة ولكن ، وطقوسھم 
بѧدوھا معاملѧة وأسѧاءوا النیѧل أھѧل احتلھѧا منطقѧة تكѧون أن تكѧاد سѧیناء أن الكاتب عند 
لصѧدیقین -مصѧادفة لѧیس  –مشѧھدا الكاتѧب یѧدرج حѧین ذلѧك یبѧدو  .مسѧتمر بشѧكل 
تѧأتي ثѧم ،  "البѧدوي  "لضرب عصا وبیمناه سنفرو للملك لوحة المتحف في یشاھدان 
المصѧریون الضѧباط فعذبѧھ ، وإسرائیل مصر حدود على مر الذي البدوي قطیفي حكایة 
المصѧریة السѧلطات تمنѧع وحѧین  .جن حتى أمامھ أمھ عذبوا ثم ، جاسوس أنھ لیعترف 
فѧي  "مصر تحیا  "الھتاف وعلى زرعوه ما اقتالع على البدو تجبر فإنھا التبغ زراعة 
سѧیناء بتوع یا كویس عارفكوا أنا  " :للطالب الجامعي األستاذ قول ھناك  .ذاتھ الوقت 

ھѧي وإذن  ."مѧاء بشѧربة العسѧكري مѧن السѧالح بتآخѧدوا كنتѧوا وسѧتین سѧبعة سѧنة ..
إنقѧاذ مѧن البدو یمنع لم ذلك أن رغم ، وإھانتھم وتعذیبھم البدو في بالشك حافلة عالقة 
قبول الممكن من وكان  .العودة طرق إلي وإرشادھم ،  67حرب في المصریین الضباط 
تضѧع صѧور فѧي  "اإلسѧرائیلي "یقѧدم اآلخر الجانب على الكاتب أن لوال ، الصورة تلك 

ھنѧاك وعمل إلسرائیل ھرب الذي البدوي عساف وانظر  !المالئكة مصاف في إسرائیل 
 .ھنѧاك الوقѧوف مѧن وحѧذروه أدب بكل ه استدعو لقد  .للجیش معسكر أمام كافیتریا في 
لسѧیناء الیھѧود احѧتالل سѧیرة تѧرد وحین ؟ قطیفي مع المصریون فعل كما أحد یعذبھ لم 
وأبنѧاءھم أنفسѧھم یسѧجلوا أن النѧاس وطѧالبوا سѧیناء الیھѧود احتѧل  " :یقѧول  67فѧي 
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الیھѧود بھѧا قѧام التѧي المѧذابح عن شیئا الیذكر بالطبع الكاتب لكن !؟  "تموینا لیعطوھم 
أحѧد أن ذلѧك مѧن األكثѧر ؟ أحیѧاء العѧزل لألسѧرى وقѧتلھم العریش في األقل على حینذاك 
لمѧذابح صѧور طالبѧي معѧرض فѧي تطوقѧھ القѧاھرة جامعѧة فѧي یقѧف البѧدو مѧن الطѧالب 
جندي أمسكھ حین طفال كان كیف  " :یتذكر ؟ ماذا ، فیتذكر وغیرھا البقر بحر مدرسة 
یقѧول أن الكاتѧب أراد ھل  ! "مكانھ إلي وأعاده جبھتھ من وقبلھ  ..كتفیھ من إسرائیلي 

مѧن الھѧابطین المالئكѧة الجنѧود صѧورة لتلطѧیخ العѧرب اختلقھѧا أكاذیѧب المѧذابح تلѧك إن 
حѧدیث فѧي وھѧي  "راتشѧیل  "تѧدعى یھودیة سائحة شخصیة ثمة العمل في ؟ إسرائیل 
والسѧین السѧین ھѧو القمر  .وعصا ھالل من مكونة حروفنا كل  " :لھ تقول عساف مع 
 :بكلماتھѧا راتشѧیل أن ویعتبѧر بل ، ذلك علي ردا یقولھ ما عساف والیجد  "سیناء ھي 
فخѧر أي ؟  "آخѧر فخѧر التѧاریخ صѧلب من لتخرج ، بھ الفخر اعتاد ما كل تكسر تكاد "
الفخѧر  "ذلك طبیعة ھي وما ؟ سیناء في تاریخیة بحقوق الكاذبة إسرائیل ادعاءات في 
األسѧاطیر صѧلب مѧن ولѧیس التѧاریخ صѧلب مѧن خѧرج أنѧھ الكاتѧب یعتبѧر ي الѧذ "اآلخѧر 
؟ الكاذبة 
رخصѧا األشѧد ھѧي ثماره كانت وإن ، النكسة نتائج أوضح إحدى األدب في التطبیع تیار 

معلقѧة األعمѧال تلѧك أصѧحاب أعѧین ألن ، والفنیѧة والفكریѧة األدبیѧة الناحیة من وابتذاال 
أیѧام  "روایѧة مѧؤخرا صѧدرت اإلطѧار ھѧذا وفي ، أخرى عواصم في ومؤتمرات بجوائز 
القرن خمسینیات في المصریین الیھود وضع فیھا ویطرح رحیم كمال للكاتب  "الشتات 
المصѧري یحѧب وكالعѧادة ،  1956عѧام مصѧر علѧى الثالثѧي العѧدوان بعѧد ومѧا العشѧرین 
أمѧھ أسѧرة كنѧف فѧي المسѧلم جѧالل فینشѧأ ،  56عѧدوان فѧي ویمѧوت ، یھودیѧة المسѧلم 
التطبیѧع أدب كѧل في كما ، ھنا المحوریة والفكرة  .باریس إلي بھ تھاجر التي الیھودیة 
العامѧة القѧوانین لتغییѧب ، النѧادرة الفردیѧة حاالتѧھ فѧي الحѧب اسѧتدعاء ھѧي الѧرخیص 
تحصد أن األعمال تلك بوسع یكون وقد  .اإلسرائیلي العربي الصراع وحقائق التاریخیة 
تقѧدیر انتѧزاع مѧن تѧتمكن أن فیѧھ المشѧكوك مѧن لكѧن ، نظѧار األ تجتѧذب وأن ، الجѧوائز 
آخѧرون أدبѧاء اختѧار ، خاسѧرة قضѧیة عѧن تѧدافع ألنھѧا ، فكѧري أو ، أدبѧي ، حقیقѧي 
وجوزیѧھ ،  "البشѧري الضѧمیر لیѧل  "كتابѧھ في ماركیز جارسیا جابریل مثل عالمیون 
كانѧت وإن حتى ة للحقیقیده یمد من موقف ، منھا آخر موقف لھما یكون أن ساراماجو 
 .صغیرة زھرة مثل ضعیفة 
ھوامش 

 1974یونیو  –شروق دار  –الوعي -عودة -الحكیم توفیق -1
القاھرة  – 1975أكتوبر  –وثائق بال تاریخ  –عبده إبراھیم .د -2
-الجدیدة الثقافة دار  –القادم الزمن فجر  –الطوخي اهللا عبد -3 1978 
–العین نور  –جاك بوال -4 باریس  1980
–الیوم أخبار عن الیوم كتاب  –إسرائیل إلي رحلة  –سالم على -5 1994 
–عارف منشأة مطبعة  –نھلة  –تكال نعیم -6 1986 
-میریت دار  –الغوایة حد  –عافیة عمرو -7 2004 
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–شروق دار  –شیكاجو  –األسواني عالء -8  281حتى  278ص  2007
–میریت دار  –البدن طلعة  –فجر أبو مسعد -9 2007  

–سفنكس  –الشتات أیام  –رحیم كمال -10 2008 
"الخیار "أبناء 

!االستراتیجي

طویѧل شѧابا كѧان " :قѧائال لѧھ روایѧة فѧي فѧي بطلѧھ یصѧف كاتبѧا وجѧدت إذا أسѧتغرب لѧن 
أن نسѧمع أن أو !"للسѧالم اسѧتراتیجي بخیѧار نظرتѧھ تتسѧم العضѧالت، مفتѧول القامѧة، 
شخصیة إن یقولون .!"روعة االستراتیجي وخیاره العینین واسع "صبیا بت أنجفالنة 
العربیѧة المكونѧات فѧي "االسѧتراتیجي السѧالم  "عنصѧردخѧل وقѧد .قѧدره ھѧي اإلنسѧان 
فѧي دیفیѧد كامѧب معاھѧدة توقیѧع منѧذ األنѧف كحجѧم متوارثѧة طبیعیѧة سѧمة كأنѧھ وأصѧبح 
السѧالم  "أنعلѧى نصѧت ي التѧمبادرتھѧا  1996فѧي السѧعودیة أطلقѧت أن وبعѧد 1978
بعѧد جیѧل وكبѧر ولѧد الحین ذلك ومنذ ."العربیة للدول استراتیجي خیار والشامل العادل 
ترفѧع ولѧم والدولیѧة، المحلیѧة التقلبѧات رغѧم یتبѧدل لم الذي "الخیار  "ذلكظل في آخر 

وال یفسѧد، ال ھѧو كمѧا بѧاق وظѧل بھ، تھبط ولم "الخیار  "ذلكسعر االقتصادیة األزمات 
صغیرة عبوات في ومتوفر ، الجمیع متناول وفي طازج، ، باق ، التطور بكتیریا خللھ تت

عامѧا ثالثѧین مѧدى على "الخیار  "توارثتالتي األجیال تشھد لم بینما  .عائلیة وأخرى 
ألجلѧھ زرعنѧا الѧذي الوحیѧد المشѧتري إسѧرائیل جانѧب مѧن واحѧدة سѧالم بѧادرة فإنھѧا 

 !الخیاراالستراتیجي 
والمѧذابح الفلسѧطینیة القѧرى وإبادة اإلسرائیلیة والحروب التوسع من المزید فقط رأینا 

في والمشاركة ، لبنان جنوب وضرب ، غزة في إنسان الملیون ونصف ملیون وتجویع 
بقصѧف آلخر حین من والتھدید ، السودان تقسیم في والمساھمة ، العراق على الحرب 
رقابنѧا علѧى المعقѧود "الخیѧار  "فѧإن ذلѧك ورغѧم ، سѧیناء احتالل وإعادة العالي السد 

شامیر مقولة صحة یوم بعد یوما یتضح بینما !یتغیر ال العبد رقبة في الحدیدي كالطوق 
 . !"شѧيء على یحصلوا أن دون عام مئة یفاوضون الفلسطینیین سأجعل  "صرححین 

دولѧة  "إسѧرائیلبѧأن لالعتѧراف الفلسѧطیني الجانѧب علѧى وإسѧرائیل أمریكѧا وتضѧغط 
المستوطنات التھمت الذي وطنھم في للفلسطینیین الحقوق بأنھ لالعتراف أي "یھودیة 
زھیدة مالیة بمساعدات الفلسطینیة السلطة باغراء ذلك خالل وتكتفي الضفة، في بقایاه 
فإنھمѧا (واحѧد لشѧعب  )السودان في دولتین إقامة في وإسرائیل أمریكا نجحت وبینما ، 
 !لشعبین دولتین عن واحدة بكلمة ینطقان ال 

،  2009ینѧایر فѧي للحكѧم أوباما باراك وصول على أعوام ثالثة حوالي مرور بعد واآلن 
والعراقѧي األفغاني الشعب على بوش جورج حروب مواصلة ھي إنجازاتھ كل أن یتبین 

أن دون األمریكیѧة، األطمѧاع امتدت وأینما واللبناني واإلیراني والسوداني والفلسطیني 
الخدعѧة تلѧك أوبامѧا بѧدأ وقѧد !اإلسѧالم احترامѧھ بعمѧق التصѧریح آلخѧر وقѧت مѧن یفوتѧھ 
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الكѧریم القѧرآن مѧن بآیѧة حدیثѧھ خѧالل مستشѧھدا ،  2009یونیѧو فѧي القاھرة في بخطابھ 
الѧذي لإلسالم مدینة الحضارة إن " :نوع من وبعبارات "سدیدا قوال وقولوا اهللا اتقوا "

األول بالمرسѧوم تلѧك أوبامѧا عبѧارات ني وتѧذكر، "عѧدةقѧرون عبѧر العلم نور معھ حمل 
 "الرحیم الرحمن اهللا بسم " :قائالوبدأه مصر احتل حین بونابرت نابلیون أصدره الذي 
ھѧم الفرنسѧاویة أن ألمѧتكم وقولѧوا ..والقѧرآن ورسѧولھ اهللا أحتѧرم وإنني " :فیھ جاء ثم 
كان اإلسالم إن " :مشابھاشیئا خطابھ في قال أوباما إن بل !"مخلصون مسلمون أیضا 
 . !"أمریكا قصة من یتجزأ ال جزءا دائما 

الكامѧل العربیѧة األنظمѧة استسѧالم عѧن تعبیѧر فقѧط ھѧو االسѧتراتیجي السѧالم  "خیѧار "
التحѧرر محѧاوالت كѧل لضѧرب أمریكیة حربة رأس تشكل التي العسكریة القاعدة لوجود 
صѧراحة تعلѧن األنظمѧة تلѧك أن عѧن وتعبیѧر ، والتقѧدم ، والتطѧور ، والتنمیѧة ، العربѧي 
مѧازال ذلѧك ومع  .ألمریكا والسیاسیة االقتصادیة التبعیة من بلدانھا تحریر عن عجزھا 

قѧد قریѧب وعمѧا وراثیѧة، سѧمة الѧوھم أصѧبح أن بعѧد ، للѧوھم یتطلعѧون "الخیار أبناء "
یثور عندما وأستعجب ! "جد عن أبا استراتیجي سالم رجل ھذا فالن  "یقولمن نسمع 

، مبѧارك حكѧم صѧنعوا مѧن علѧى والیثѧورون ، مبѧارك علѧى ینѧایر  28ي فѧالمصѧریون 
الذي الرصاص من الطغیان وسائل بكل أمدتھ التي أمریكا أي البقاء أسباب بكل وأمدوه 
رقابنѧا نحѧرر أن دون مѧن ونحѧن  .والسیاسي االقتصادي الدعم إلي المتظاھرین بھ قتل 
االسѧتعمار أن إلدراك نتوجѧھ أن دون ومѧن ، االسѧتراتیجي السѧالم خیѧار طѧوق مѧن 

سѧبیل فѧي األول العѧائق ھمѧا ، إسѧرائیل وقاعدتѧھ ، المباشѧر وغیѧر المباشѧر األمریكѧي 
 .لألمام خطوة نتقدم لن فإننا تحررنا 

***
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المصریةالصحافة 
ومواقفأقالم 

أشѧتغل وال  ..حافي أمشي  " :التونسي بیرم العامیة شاعر فیھ قال الذي الزمن توارى 
عنѧدما مصѧر فѧي والصѧحفیین للصѧحافة المتردیѧة الحالѧة بسبب ذلك وكان ،  "صحافي 
المؤید جریدة صاحب یوسف علي الشیخ تزوج عندما أنھ حد إلي محتقرا الصحفي كان 
یوسѧف على الشیخ ألن الزواج إلغاء یطلب علیھ دعوى أبوھا أقام السادات الشیخ ابنة 

یتخѧذھا ال مھنѧة الصحافة أن أساس على بالطالق لشرعیة االمحكمة وحكمت  !صحفي 
تقѧال لسѧلیم ترخیصѧا الحكومѧة فیѧھ منحѧت الѧذي الѧزمن وارى  !وضѧیع شѧخص سѧوى 
مطلقѧا للѧدخول " :صѧاحبھا یتعѧرض أال التصѧریح في فاشترطت األھرام جریدة بإنشاء 
 ! "المطبوعات لقانون وامتثالھ الموادالبولوتیقیة في 
بالتصѧدي جھѧارا نھѧارا یطѧالبون والصѧحفیون الكتѧاب وأصبح ، لصورة ا تلك تبدلت لقد 

القوانین وكافة الطوارئ حالة إلغاء و ، إسرائیل العسكریة وقاعدتھا األمریكیة للھیمنة 
، والدسѧتوري السیاسѧي اإلصѧالح مطلب حول وااللتفاف ، للحریات المقیدة االستثنائیة 
المصѧري المѧواطن بحقѧوق واالعتѧراف ، مѧة العاوالحریات الدیمقراطیة دعائم وإرساء 
كѧان كمѧا  "رسѧالة  "إلѧي الصѧحافة تتحѧول فشѧیئا شیئا وھكذا  .واالقتصادیة السیاسیة 
الصѧحافة بھѧا قامѧت رسѧالة وھѧي ، علیѧھ ویلѧح الصѧحافة دور موسѧى سѧالمة یتصѧور 
بل واالستبداد التخلف مواجھة في مصر في الصحافة نشأة منذ قدراستطاعتھا الوطنیة 
مѧن وأنѧھ وضѧیعة مھنѧة الصѧحافة أن اعتبѧرت التѧي االجتماعیѧة النظѧرة مواجھѧة وفѧي 
 . "صحفي  "الزوج ألن قران عقد فسخ الممكن 
على محمد من بأمر  1813عام  "الجورنال "صدور مع مصر في الصحافة نشأت وقد 
 1828عѧام وفѧي ، الحكومیѧة الѧدواوین نشѧاط عѧن منѧتظم تقریر إلي الحاكم حاجة لسد 
تѧولى أن إلѧي النشѧرة حѧدود تتجѧاوز لѧم التѧي  "الوقѧائع "جریѧدة إلѧي الجورنѧال تحول 
مقطوعѧات تنشѧر فصѧارت الوقѧائع علѧى اإلشѧراف  1841عѧام الطھطѧاوي رافѧع رفاعة 
أن إال  .إعالمѧي بѧدور القیѧام إلѧي الصحافة قفزت وبذلك ، الخارجي العالم وأنباء أدبیة 
وموقف رأي صحافة لتصبح نضجت قد الصحافة أن د بعیعني یكن لم الجدید الدور ذلك 

إلѧي مجبѧرة الحѧرب مصѧر ودخول ،  1877عام الروسیة التركیة الحرب لكن  .ورسالة 
 .والموقف الرأي إلي طریقھا الصحافة فعرفت ، الداخلیة األزمة فتیل أشعل جوارتركیا 
وخاضت رة، ح شعبیة صحافة إلي الصحافة تطویر في الزاویة حجر الحرب تلك وكانت 
السیاسѧي الوضѧع انتقѧاد فѧي نشѧأتھا مѧن عامѧا وسѧتین خمسѧة بعѧد مѧرة ألول الصѧحف 
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إظھاراالسѧتیاء إلѧي لحاجتѧھ الجرأة تلك عن النظر إسماعیل الخدیوي وغض ، صراحة 
حریة في الخدیوي وجد كما ، مساعدتھا عن وعجزه رغبتھ عدم وتبریر لتركیا الشعبي 
عѧام أصبح ولذلك  .صدره على جثم الذي األجنبي ذ النفو من لالنتقاص وسیلة الصحف 
أحѧس أن ومنѧذ  .الѧوطني الموقف المصریة الصحافة فیھ تحولت الذي العام ھو 1877
وبلѧورة الراكѧد الھѧواء خلخلѧة علѧى وقѧدرة تѧأثیر لѧھ یكѧون أن بطعѧم الصѧحفي الضѧمیر 
لكن وأوراقا الما أقلیس یدیھا بین ما أن وأدركت ذاتھا إلي الصحافة تعرفت العام الرأي 
 .شأنا وأعلى أخطر شیئا 
، وتغلѧق الدولѧة، وجѧھ فѧي كلمتھѧا تقѧول ، لھѧا حصر ال صحف ظھرت الحین ذلك ومنذ 
 .الالحقѧة األجیѧال لتقرأھѧا یدیѧھ بѧین بأوراقھѧا التѧاریخ یحѧتفظ بینمѧا ، أصѧحابھا وینفѧي 
ѧت كانѧѧیة القضѧѧي األولѧѧل لكѧѧك تلѧѧحف الصѧѧي ھѧѧیة قضѧѧود الوجѧѧي األجنبѧ ،

اسѧحق أدیѧب یكتѧب  1879عѧام وفѧي  .السیاسѧي واالسѧتبداد ، غالل،واالحتالل واالسѧت 
خصبة وأرضنا ، لنا قوة وال عظیمة أمة نحن  !واعجباه  "قائال مصر حال بدقة واصفا 
تعѧد فѧال الباھظѧة الضѧرائب ونѧؤدي ، االجتھѧاد ثمѧرة والنجنѧي نشѧتغل ، القѧوت نجد وال 
یسѧلب الѧذي الخفѧي العدو ذلك ھو فمن ، ة داخلیوحرب خارجي سلم في ونحن  ..كافیة 
مھاجما مصر جریدة في الناریة مقاالتھ اسحق أدیب وینشر  . "؟ حیاتنا ویفسد أموالنا 
بعѧض امتیѧاز أن فѧي الریѧب  "قѧائال األجنبیѧة باالمتیѧازات ومنѧددا المطبوعѧات قѧانون 
وقѧد  ..ومعنى حسا الضررالعظیم بالوطن یلحق واحد وطن في الناس بعض عن الناس 
ثالثѧة بعѧد الصѧحیفة بѧإغالق فتأمرالحكومѧة ،  "عثرتھѧا مѧن تنѧتعش أن الѧبالد لھذه آن 
مصѧر  "صѧحیفة ھنѧاك مѧن فیصѧدر ، باریس إلي اسحق أدیب بنفي وتأمر ، فقط أعداد 
الѧذین اللصѧوص معایѧب وأوضѧح  ..األمѧور حقѧائق سأكشѧف  "فیھѧا ویكتѧب  "القاھرة 
وقصدي األمة، أمناء وھما ندعوھم الذین الخونة األمر،ومثالب أولي اصطالحا نسمیھم 
حقѧا لھѧم أن قѧومي لѧیعلم ، السѧاذجین أعѧین عѧن الغشѧاوة وأرفع ، الحمیة بقیة أثیر أن 

أجѧل مѧن والنفѧائس األنفѧس ولیستصѧغروا ، فیطلبѧوه منھوبѧا وماال ، فیلتمسوه مسلوبا 
 . "حقوقھم 
األلفѧاظ بأقѧذع إسѧماعیل دیوي الخѧ الجرائد إحدى تصف مصر تاریخ في األولي وللمرة 
السѧیئة التصѧرفات ھѧذه بمثѧل وأنѧھ الفѧالح دم مѧن جنیѧھ ألѧف مائѧة أنفѧق  " :إنھ فتقول 
ھي أخرى جریدة وتكتب  .الجریدة بإغالق الحكومة فتأمر  "الھاویة إلي بالبالد یفضي 

إن فتقѧول تفشѧى الѧذي الفسѧاد أسѧباب عѧن اللقѧاني إبѧراھیم لمحررھا  "الشرق مرآة "
الحѧدود تعѧدوا بѧل ، قانونѧا یرضѧون وال شѧرعا یعرفѧون ال  " :الѧذین الحكام ھو لسبب ا

على الرعیة وأفراد ، وسلبوا ونھبوا ، وبغوا فطغوا العدل وحاربوا ، المحارم وانتھكوا 
 . "جوعا یتضورون عراة حفاة منھم مرأى 
حمѧل التѧي نѧدیم ال اهللا عبѧد صحف ظھرت العرابیة الثورة نذر األفق في تجمعت وعندما 
والتنكیѧت التبكیت  "ومنھا للثورة داعیا الفالح بؤس ووصف الحكام استبداد على فیھا 

حمالتѧھ واصѧل كلھا وفیھا  "األستاذ  "فجریدة ،  "الطائف  "ثم ،  1881یونیھ في "
تحریѧر یسѧتطع فلѧم یѧوم ذات النѧدیم اهللا عبѧد مѧرض وقѧد  .البؤس وتعریة الطغیان على 
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مѧع باشѧا اسѧماعیل فیѧھ یھاجم مقاال أتم مرضھ رغم لكنھ  "الطائف  "جریدتھ من عدد 
إسѧماعیل بتاریخ خاصا كان ما إال الجریدة باقي تحریر عن أعتذر  "فیھا جاء مالحظة 
حیاتѧھ مѧن جانبا الندیم وقضي  . ! "لي عالج نشره ألن بكتابتھ نفسي أكلف فإني باشا 

 .وتѧأثیره الحѧق ھیبѧة الشجاع لقلمھ بأن مانھ إییفقد أن دون منفیا آخر وجانبا مطاردا، 
حѧدث كمѧا ، للخѧدیوي التѧذلل وحѧل فѧي كلماتھѧا مرغѧت أخѧرى صحف ظھرت وبالمقابل 
فѧي ونافسѧتھا ، عرابѧي أحمѧد الثѧورة زعѧیم على حملة األھرام شنت عندما  1883عام 
،  "كرومѧر  "اللѧورد بѧأموال قامѧت التѧي  "المقطѧم  "أشѧھرھا أخѧرى صѧحف ذلѧك 
عنھѧا شѧاع كمѧا  "للجمѧاھیر ونصѧفھا لألمیѧر نصفھا  "كان التي  "المؤید  "ة وصحیف
 .حینذاك 
الصѧحافة بѧأن ووعѧي إدراك نھѧائي نحѧو علѧى تبلѧور قد كان  1919ثورة مقدمات ومع 
تغѧدو أن بوسѧعھا وأن ، أرادت ھѧي إن وخطیѧرة ھامѧة برسѧالة النھѧوض علѧى قѧادرة 
أسسѧھا التѧي اللѧواء صѧحیفة مثѧل یѧرة كث صѧحف بھ قامت ما وھو ، ضمیر ذات صحافة 
صحف مع الوطني الشعور وأیقظت االحتالل على نیرانھا ففتحت كامل مصطفي الزعیم 
حجѧب وكѧان ، الحѧرة األقѧالم لمعاقبѧة وسیلة تعدم لم الدولة أن إال  .عدیدةوأقالم أخرى 

كبیѧر ال المفكѧر كتѧب الصѧدد وبھѧذا  .الوسائل تلك أشھر الوطنیة الصحف عن اإلعالنات 
سیاسѧات فیھѧا وعѧارض  1930عѧام المصѧري مجلѧة أصѧدر حѧین أنѧھ موسѧى سѧالمة 
فѧي إلیѧھ یبعѧث وكѧان اإلعالنѧات من حرمانھ إلي األخیر لجأ صدقي إسماعیل الدیكتاتور 
كنѧت  "موسѧى سالمة یقول  .موقفھ لشراء اإلعالنات علیھ یعرضون بمن الوقت نفس 
السѧخیة المكافѧأة عѧرض مѧع أخضѧع أن تھѧا غایتنقطع ال لزیارات عرضة األیام تلك في 
 . "أصѧدرتھا التѧي المجѧالت جمیѧع أفلسѧت ولѧذلك أخضѧع لѧم لكنѧي  .اإلعالنѧات وھѧي 
كلھا أغلقت جریدة عشرة أربع 1930و  1920بین ما أصر حمزة القادر عبد أن وحدث 
م األقѧاللتحطѧیم الدولѧة سعي من الطویل التاریخ ذلك ولكن  .أشھر لبضعة أو نھائیا إما 
 .شعبھا إلي بالحقیقة سعت التي األقالم تلك نور حجب في ینجح لم 
وقѧد  .الوطن إلي وانتماء ودور بأقالم للفخر یدفع ما إذن المصریة الصحافة تاریخ في 
بѧأقالم یتسѧتر وأن ، طѧویال مصѧر فѧي األوضѧاع حقیقѧة یطفѧيء أن مبѧارك نظѧام حѧاول 
، اإلكتئѧاب مѧن یعѧانون مالیѧین سѧتة وعاطѧل، ملیѧون تسѧعة بالدنѧا في أن على حكومیة 
أسѧرة مالیѧین وأربѧع ، عشѧوائیة مسѧاكن فѧي أبنائѧھ مѧن  %35فیھ یعیش بلد في وأننا 
أطفالھѧا یمѧوت التѧي العѧالم دول بѧین مѧن  68رقѧم الدولѧة ھѧي مصѧر وأن ، مأوى بدون 
أرضѧھا علѧى ویѧدب ، األنیمیѧا مѧن التالمیذ من  % 30بھا ویعاني ، الخامسة سن دون 
سѧرعان الصѧلبة الحقیقѧة لكѧن  .المعرفѧة عصѧر أنѧھ یѧدعون عصѧر فѧي أمѧي لیون م20

 .شریفة كثیرة أقالم بفضل النور إلي طریقھا وتجد ماتتفجر 

***
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والعصافیرالصمت 

ѧاعتقلѧت عѧ امѧ1968 ѧفѧي المظѧѧاھرات الطالبیѧѧة التѧѧي قامѧѧت تحѧѧتج علѧѧى ضѧѧعف األحكѧامѧ
إلѧي أدخѧل أن قبѧل ن عѧن النكسѧة ، و قѧادة سѧالح الطیѧران المسѧئولیالصѧادرة فѧي حѧق  

رقیقѧة دقیقѧة كائنات الناس ألغلب ة بالنسبھي كما لي بالنسبة العصافیر كانت المعتقل 
والطھѧر المفتوحѧة والسѧماوات الحریѧة معنѧى علѧى األحѧوال معظѧم في وجودھا ینطوي 
خѧارج مرمیѧا  كلѧھالعѧالم أصѧبح ، العѧالم عѧن ضѧیقة زنزانѧة حجزتنѧي وعنѧدما  .أیضѧا 
جیѧدا،أذكره الذي الصمت على الصمت والرمال التي تحیط بالمبنى المعزول ،  زنزانةال 

، وأنا أتابعھا ببصري  الرملعلى ھبط ت وتحلق عصافیر وأذكر حركتھ التي اتخذت شكل  
كѧائن إلي أقرب ، ومدھشا غریبا كان الصمت  .الزنزانة خلف كوة حدیدیة مرتفعة ب من 
خطواتѧھ وقѧع فأسѧمع بѧبطء الرمѧل فѧي یمشѧي أتربة و غبار من ضخم  مخلوقأو  ،حي 

كلمѧات عѧن المعѧوج الضخم فمھ یفتح الدنیا  تعتمیحل اللیل ووحین ، المكتوم كالصدى 
أنھ البد ؟ الرمل في قدمیھ یجرجر وھو الصمت یقولھ كان الذي ما  .خاصة بلغة خاصة 
مازلѧت اآلن ي إلѧ .نھایѧة بѧال ، وممتѧد ، محѧدد غیѧر ، مرعѧب ، مѧا بشѧيء ینطѧق كѧان 
 .الصمت ذلك یبثھ كان الذي ما أفھم أن أحاول 
آجѧال أم عѧاجال أنھѧا معتقѧدا ، وأمѧل باھتمѧام العصѧافیر أرقѧب األولѧى كنѧت ألسابیع  افي 

، طویلѧة مѧدة ظللѧت  .أراه ال الذي البعید الحي اآلخر العالم من ، ما رسالة إلي ستحمل 
، كلمة أو ، خطابا ما یوما منقارھا في لي حمل  ستالعصافیر أن أتصور ، كاملة شھورا 
معنیѧة العصѧافیر تكѧن فلѧم ، فشѧیئا شѧیئا إلѧي تتسѧلل كانѧت األمѧل خیبѧة لكن ، عاطفة أو 

كѧان التѧي المفتوحѧة بالسѧماوات وال ، نفسѧي فѧي إلیھѧا ترمѧز التѧي بالحریѧة ال ، بشѧيء 
كنѧت التيمحبة بالحتى  معنیةوال ، مقطوع صغیر جزء الزنزانة شباك عبر منھا یصلنا 

الزنѧازین شبابیك قرب تحلق العصافیر كانت اإلطالق، على شيء ال  .أشعر بھا نحوھا  
األعلѧى إلѧي بأجنحتھѧا تضѧرب ثѧم ، قѧوت عѧن بحثѧا الرمѧل تنقѧر ، الرمѧال علѧى تھѧبط ، 

لحظѧة فѧي الخیانѧة إلѧي أقѧرب كانѧت العصѧافیر أبѧدتھا التي الالمباالة تلك  .بعیدا وترتفع 
ي تصѧورفѧي إال للحریة رمزا العصافیر تكن لم  .معنى أو صدیق عن لمرء افیھا یبحث 
، والسѧماء ، الصѧخور معنѧا صѧرف ت تكمѧا معنѧا ت صѧرفت فقѧد األمѧر واقѧع فѧي أما ، فقط 

اإلنسѧان منحھѧا لѧم  .لإلنسѧان یجѧري بمѧا المبالیѧة غیر الطبیعة عناصر وكل ، واألرض 
 !العاطفة؟تلك كل إذن 
ببѧرود لكѧن ، الھѧواء فѧي تضرب وھي الرمادیة العصافیر نحة أجأراقب صرت بعد فیما 
تنقѧل لѧن وأنھѧا ، إلیھѧا بالنسبة شيء أي أعني ال أنني أیقنت أن بعد القسوة إلي أقرب 
أن بعѧد ، مقѧال فѧي وال قصѧة فѧي ال بعѧد فیمѧا العصѧافیر أذكѧر أعѧد ولѧم  .رسѧائل أیѧة لي 

موعѧد یحѧل أن إلѧي المسѧاء طیلѧة أمѧامي یعѧد ولم  .للصمت الطائر اآلخر الوجھ صارت 
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وأكѧاد ، إیابѧا أخѧرى وثѧالث ذھابѧا خطѧوات ثѧالث الزنزانѧة أرض أقطѧع أن سѧوى النѧوم 
الصѧمت اختѧرق ھكѧذا .الصѧمت خطѧوات وقѧع علѧى حركتѧي إیقѧاع وعѧي دون أضѧبط 
أذكѧر ال  .داخلѧي فѧي انقطѧاع دون تѧدق باطنیѧة بسѧاعة أشبھ الصمت وأصبح ، وجودي 
وحتمیѧة الحیѧاة اسѧتمراریة :وجھѧان لѧھ أساسѧي معنѧى روایѧة كѧل فѧي إن قѧال الذي من 

ال التѧي العصѧافیر فحركѧة ، المعنѧى لѧذلك تجسѧیدا والعصѧافیر الصمت كان وقد  .الموت 
وإیابѧا ذھابѧا خطواتي أما ، واحد لشيء وجھان ، المطبق بالصمت الصلة وثیقة تنقطع 
داخلѧي في ظلت بعد فیما  .متاحة الالوحیدة للحیاة المتاحة الوحیدة االستجابة كانت فقد 

 .مبالیة ال عصافیر فیھ تصوت الصمت من شاسعة مساحة 
ومنѧع ، الزیѧارات وانقطѧاع ، الحѧراس وصѧور ، الموصѧدة األبѧواب ذكѧرى األیѧام طѧوت 
، شѧيء كѧل األیѧام طѧوت ، لیلѧة كѧل لألحبѧة المضѧنیة واألشѧواق ، والرسѧائل الصѧحف 
وجھѧھ فѧي أحѧدق زلѧت مѧا الѧذي الصѧمت، ذلك د وجو عدا ما ، ذكرى كل المیاه وغسلت 
لعلنѧي ، لغة وبأیة ، لي قولھ أراد الذي ما أفھم لعلني لصوتھ أنصت وأنا المعتم الضخم 
 .بقوة علیھ أرد أن في یوما أنجح 
أبѧدا أفھѧم لѧم لكنني ، مواجھتھ نحو المسافة نصف قطعت قد تكون ما شیئا تفھم عندما 
یخطѧو وھѧو ثوبѧھ تنقѧر العصѧافیر كانت الذي الصمت ؟ یقولھ الصمت ذلك كان الذي ما 
 .لیلة كل أسطوري وحشي حیوان مثل ویخور بطیئا 

***
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الوطنيالعقل تفكیك 
والمجتمعالثقافة في 

تجربѧة فیھ یقص  . "؟ الموت ھو ما  "اسمھ صغیر كتاب صالح المحسن عبد للدكتور 
أعضѧاء كѧل فصѧلوا إنھѧم فیقѧول  "المѧوت ھѧو مѧا  "لمعرفѧة كلѧب علѧى العلمѧاء أجراھا 
وحѧین  .البѧدن مѧن منزوعѧا حیѧا برأسѧھ فقѧط ذلѧك خѧالل واحتفظѧوا ، جسѧمھ عѧن الكلب 
إلѧي وتعѧرف ، عینیѧھ الكلѧب فتح الرأس إلي والدماء المحالیل بضخ األنابیب عبر قاموا 
الذكریات و الوعي یصون الذي العقل موت إذن الموت  .یدیھ یلعق وأخذ صاحبھ صوت 
بقنابلھѧا العربیѧة األرض تمزیѧق مѧن األمریكیة المتحدة الوالیات تمكنت وقد  .واإلرادة 
دون كثیѧرة بلѧدان علѧى واالقتصادیة السیاسیة ھیمنتھا وبسطت وصواریخھا العنقودیة 
إلѧي التعѧرف علѧى قѧادرا مѧازال الѧذي  "العقѧل  "تفѧارق ال الحیاة لكن ، رصاص طلقة 
العراق  "تحریر  "طریقة على  –العربیة الثقافة  "تحریر  "سبیل وفي  .بالده صوت 
علѧى ینشѧط متكامѧل وبرنѧامج ، دعѧائي فكѧري بخطѧاب ھجومھѧا أمریكѧا تكثѧف ، ولیبیѧا 
للسیاسѧة الشѧعبي العѧداء مخѧزون تѧدمیر بھدف ، وثقافیا سیاسیا متضافرین مستویین 
، الشѧعور ھѧذا مѧن العѧالمي یѧاطي االحت أربѧاع ثالثة من أكثر عندنا یمثل الذي األمریكیة 
 . "تشترى ال أشیاء  " :ھناك أن یرى الذي العقل ذلك عیني وإغالق 
آخѧر خطابѧا للحكѧم أوبامѧا بѧاراك وصѧول بعѧد حتѧى السیاسѧي األمریكѧي الخطاب ویخفي 
األجھѧزة لѧھ ترصѧد الѧذي ،البرنѧامج العربیѧة الثقافѧة  "تحریѧر  "ل وبرنامجѧا ثقافیѧا 

األمریكیѧة الخارجیѧة وزیѧر بѧاول كѧولن ویصѧرح ، علنѧا الѧدوالرات مالیѧین األمریكیѧة 
 . "دوالر ملیѧون وعشѧرین بخمسѧة الدیمقراطیѧة إشѧاعة برنѧامج  "بأنѧھ بشأنھ األسبق 
ال ومنظمѧات جماعѧات معھا تنشئ ، تتدفق مازالت التي ، األموال وھذه ، البرنامج ھذا 
المفھѧوم وفѧق  )الدیمقراطیѧة مѧن ینطلѧق الذي األمریكي الخطاب وترویج لخلق تنتھي 
بحѧد مطلبѧا تبѧدو ھنѧا والدیمقراطیѧة  .والقѧومي الѧوطني بѧالتحرر لیسѧتبدلھا  (األمریكي 
 .والѧوطني والسیاسѧي واالقتصѧادي االجتمѧاعي التحѧرر مسѧتلزمات عѧن منفصѧال ذاتھا 
الصѧحافة وحریѧة البرلمانیѧة اللیبرالیѧة  :واحѧدا شѧیئا الدیمقراطیѧة بھѧذه یعنѧون وھѧم 
الدیمقراطیѧة مѧن الѧنمط ذلѧك إنѧھ  .األفѧراد وحریات االنتخابي والحق الحزبیة تعددیة وال 
تلѧك تشѧكل لكѧي المسѧتعمرة وشبھ المحتلة البلدان مثقفي من النخبة على ینثرونھ الذي 
 .لشѧعوبھا الرئیسیة الھموم عن منفصلة امتیازات ذات بالدھا داخل خاصة فئة النخبة 

القѧوى عمѧل لتفعیѧل سѧالحا لیسѧت السѧابقة ومؤسسѧاتھا اتھѧا أدو بكل ھنا والدیمقراطیة 
التعبیѧر حریѧة أھمیѧة بشѧأن یѧدور ال فѧالخالف ، واالحѧتالل الھیمنѧة لمواجھѧة الوطنیѧة 
تلѧك اتجѧاه بشѧأن التسѧاؤل مѧع یبѧدأ الخѧالف لكѧن ، الحزبیѧة والتعددیѧة اإلنسان وحقوق 
االقتصѧادي للتحѧرر العѧام المطلѧب مѧع تتسѧق أن البѧد التѧي وأھѧدافھا ووظیفتھѧا العملیة 
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ألѧیس  .؟ واالحѧتالل الھیمنѧة ظѧل فѧي دیمقراطیѧة ثمѧة ھѧل  :ھѧو والسѧؤال  .والسیاسѧي 
نواجھ ال فلم الدیمقراطیة انتزاع حقا نرید كنا فإذا ؟ للدیمقراطیة انتھاك أعنف االحتالل 
مقراطیة الدی عن الباحثین إن  .؟ الحدیث االستعمار أي  ..الدیمقراطیة قھر أشكال أفظع 
بѧالتحرر الدیمقراطیѧة عالقѧة عѧن التفتѧیش إلѧي عنھѧا بحѧثھم یمѧدوا أن علѧیھم ، حقѧا 

تسѧاعد التѧي والمفѧاھیم األدوات أھѧي ، بالدیمقراطیѧة المقصود عند والتوقف ، الوطني 
االجتماعي المضمون لسحق لكن والمؤسسات األدوات ذات أنھا أم الوطن؟ تحریر على 

؟ قراطیة للدیم والقومي واالقتصادي 
الدیمقراطیѧة أن مѧن العربیѧة الثقافѧة  "تحریѧر  "ل األمریكѧي الثقافي الخطاب ینطلق 
للطغیѧان التصѧدي ومѧازال كѧان المثقفѧین واجѧب وأن ضѧخم تѧاریخي مكسѧب ذاتھѧا بحѧد 

كѧان إذا تمامѧا ینتفѧي نفسѧھ ھѧذا المثقفѧین واجѧب أن ھنѧا المѧدھش أن إال  .واالسѧتبداد 
نلحظ ولھذا  .ذاتھا األمریكیة الدولة في أو ، ألمریكا صدیقة أنظمة في مجسدا الطغیان 
النظر غضوا ، السابق العراقي للنظام الفاشي الطابع إدانة على نیرانھم صبوا الذین أن 
السیاسѧة إدانѧة تسѧتدعي كانѧت -اسѧتقامتھا علѧى مѧدت إذا  –اإلدانѧة تلѧك أن عѧن تماما 

خطѧوة كѧل فѧي العراقѧي للنظѧام الѧدعم قѧدمت التѧي ھي و، التھمة بذات إجماال األمریكیة 
معظѧم وأن  .القѧرن ربѧع مѧن ألكثѧر بѧالده داخѧل السیاسѧیة المعارضѧة سѧحل من ومكنتھ 
عѧن النظѧر غضوا مبارك حسني لنظام البولیسي الطابع إدانة على نیرانھم صبوا الذین 
وأدبیѧا وعسكریا دیا اقتصاالبقاء أسباب بكل مبارك أمدت التي األمریكیة السیاسة إدانة 

. 
أن دون المحلѧي االسѧتبداد بمحاربѧة یكتفѧون األمریكѧي الثقѧافي الخطѧاب دعѧاة لكѧن 

أن یجѧب ال بمفھѧومھم الدیمقراطیѧة  .االسѧتبداد لѧذلك األمریكیѧة الجѧذور علѧى یتجѧرءوا 
العسѧكریة قاعѧدتھا وسѧطوة األمѧریكیین ھیمنة من التحرر قضیة مع تتقاطع أو تقترب 
االحѧتالل أثنѧاء صѧدر لھѧم بیان في للقول المثقفین من مجموعة دفع ما وھذا ، إسرائیل 
التغییѧر فѧي التاریخیѧة لمھمتنѧا مفتѧاح الدیمقراطیѧة انتѧزاع  " :بѧأن للعѧراق األمریكѧي 
العѧراق صѧدر جѧثم الذي االحتالل لمھانة بحرف اإلشارة دون  ! "والحداثي االجتماعي 
یوم ذات الفقیھ إبراھیم أحمد اللیبي األدیب كتب ذاتھ المنطلق ھذا من  .وحشیة بصورة 
وتبلѧور  ! "جیشѧنا بھزیمѧة نحتفѧل أن الطغیѧان علمنѧا لقѧد  " :یقول األھرام جریدة في 
المحلѧي الطغیѧان علѧى االحѧتالل طغیѧان وتفضѧل تستحسѧن التي النظرة تلك العبارة ھذه 
التѧي ذاتھѧا النظѧرة وھѧي  !العراقѧي للجѧیش الغازیѧة القѧوات بسحق االحتفال درجة إلي 
رحلѧتھم حصѧاد فكѧان ، یدعمھم لكي الناتو حلف إلي ثوارھا توسل التي لیبیا في سادت 

أمر الطغیان تجزئة بأن علما  ! "األمریكي بالطغیان ومرحبا القذافي للطاغیة وداعا "
اسѧتبداد یرفضѧوا أن أولѧى بѧاب مѧن البѧد المحلѧي االسѧتبداد یرفضѧون مѧن ألن مستحیل 
 .والغزاة ین المستعمر
مѧن الخѧامس الطѧابور مكنѧت التѧي ھѧي ، الوطنیѧة عن الدیمقراطیة تعزل التي النظرة 
الشرطة أقسام في الجزئیة اإلنسان حقوق استبدال من الممولة اإلنسان حقوق منظمات 
الرئیسѧیة القضѧیة ھѧو الشѧرطة قسѧم فѧي المنتھك الفرد حق غدا بحیث األوطان بحقوق 
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والسیاسѧیة االقتصѧادیة التبعیѧة بشѧروط المنتھكѧة جمیعѧا ین المѧواطنحقѧوق ولѧیس 
الجمیع وإجبار ، المنطقة أسواق على وبالھیمنة الخلیج میاه في األمریكیة وباألساطیل 

أضѧرار مѧن جعلѧت الخѧامس الطѧابور منظمѧات  .اإلسѧرائیلي الوجѧود مرارة ابتالع على 
األفѧراد حقѧوق عѧن دفاع الѧ كѧان وإذا  .األول الموضѧوع العربѧي الشѧرق فѧي الختѧان 
بموقفھ یمتد أن حقیقیا الدفاع ذلك یكون لكي فالبد ، وضروریا مشروعا أمرا واألقلیات 
االسѧتعمار مواجھѧة فѧي مجملѧھ فѧي الѧوطن حقوق عن الدفاع أي  :الطبیعیة نھایتھ إلي 

عمد عن تفصل المشبوھة المنظمات تلك لكن  .المنطقة دول وتھدید ، السودان وتقسیم 
تلك وتبذل  .الوطن وتحریر  –مستعبد وطن في مستحیل وھو  – "الفرد تحریر  "بین 

الوطني بالحق ربطھ وعدم ،  "الحقوق مفھوم  "تجزئة أجل من كلھ جھدھا الجماعات 
كان إذا إال  )الحدود یعرف یعد لم فالوطن  .الوطن مفھوم إلي تمتد التجزئة ھذه  .العام 
ثمѧة تعѧد ولѧم ، (!إلیھѧاالمھѧاجرین تѧدفق وقѧف كنھѧا یمشѧأن ذات أوروبیѧة دولѧة الوطن 
بریطانیا أو كفرنسا دولة عن الحدیث دار إذا إال  )، القومیة  "الدولة  "إلي ألحد حاجة 

الضѧروري مѧن أصѧبح ثѧم ومѧن ، لѧھ راد ال قѧدرا باعتبارھѧا العولمѧة بѧرزت أن بعѧد (
عبѧر األمѧوال ؤوس رقفѧزات أمѧام الحѧواجز تضѧع ال لكѧي الوطنیѧة الدولѧة دور تقلѧیص 
التقني التقدم ورقتي خلط في كبیر حد إلي األمریكي الثقافي الخطاب نجح وقد  .الحدود 
أن وأشاع ، للعولمة المستبد االقتصادي الجوھر بقضیة واالتصاالت المعلومات وثورة 
االقتصѧادیة بشѧروطھا القبѧول بداھѧة تتضѧمن أن البѧد التقنیѧة بإنجازاتھѧا العولمѧة 
ومرارتھѧا الظѧاھرة بحѧالوة القبѧول سѧوى الشѧعوب أمام یتبقى فال  .الراھنة والسیاسیة 

كنѧا إذا  –علینѧا فѧإن أخѧرى وبعبارة .معا االستغاللي وطابعھا إنجازاتھا رفض أو ، معا 
 !والسیاسي االقتصادي بالتخلف نقبل أن  –العلمي التقدم على حریصین 
للتحѧرر الجزئیѧة المفѧاھیم واسѧتبدال ، وطنیѧة ال عѧن الدیمقراطیѧة فصѧل جانب وإلي 
نشѧر علѧى التركیѧز یѧتم ، العصѧر ھذا اإلنسان قدر العولمة أن وإشاعة ، الوطن بمفھوم 
واالحѧتالل الغѧزو عѧن النѧاجم بѧالواقع القبѧول ثقافѧة أي ،  "السѧالم ثقافѧة  "یسѧمي مѧا 

السѧودان یم وتقسѧولبنѧان سѧوریا وتھدیѧد وفلسѧطین للعѧراق اإلسѧرائیلي  –األمریكѧي 
ونحѧن الحѧدیث یѧدور أن یمكѧن للسѧالم ثقافѧة أیѧة عѧن  .وغیرھѧا وإیѧران لیبیѧا وضѧرب 
فѧرض علѧى السѧالم لثقافѧة الѧدعوة تقѧوم  .؟ األمریكیѧة  –العربیѧة الحѧرب زمѧن نعѧیش 
نحѧن بأننѧا افتѧراض ، اإلسѧرائیلي األمریكѧي -العربي الصراع ووقائع تاریخ كل یخالف 
التعلѧیم برامج كل تغییر ینبغي علیھ وبناء  !والعدوان العنف میول بكل مشبعون العرب 

عنѧدنا وخاصѧة العربѧي العѧالم في  (العراق في األمریكیة األھداف مقدمة في ذلك كان )
والفقѧرات الكلمات كل على بالشطب ، وتربیتنا ، تھذیبنا إعادة أیضا وینبغي  .مصر في 
البѧد وباختصѧار  .عѧدوین بصѧفتھما ریكѧا وأم إسѧرائیل إلѧي التعلیم برامج في تشیر التي 
سبق كما فیھا المقاومة دوافع وقتل المصریة الشخصیة ترویض تتولى سالم ثقافة من 

واأللمانیѧة الیابانیѧة الشخصѧیة تѧرویض بھѧا اسѧتھدفت تعلѧیم ببѧرامج فعلѧت أن ألمریكѧا 
م سѧالثقافѧة مѧن البѧد وباختصѧار  .الشѧعبین ثقѧافتي فѧي عدوانیѧة میѧول وجѧود بѧزعم 
 .بالعدوان اآلن حتى إسرائیل علیھا حصلت التي المكاسب لترسیخ 
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نزعѧة أو فكѧرة أي تحقیѧر حتمѧا تسѧتدعي  –األمریكѧي للخطاب وفقا  –السالم ثقافة 
صѧور كѧل علѧى التѧراب لتھیل الخامس الطابور كتاب معاول ارتفعت ثم ومن  .للمقاومة 
عربیѧة وقنѧوات صѧحف وبѧذلت  .مریكیѧة األ  –العراقیѧة الحѧرب خѧالل الشعبیة المقاومة 
 "أباتشي  "األمریكیة الطائرة أسقط  "منقاش  "العراقي الفالح أن لتنفي خارقا جھدا 
فلѧم لالحѧتالل الیومیѧة العراقیѧة المقاومѧة سجل أما  .بالمصادفة علیھا عثر أنھ مؤكدة ، 
 .خѧارج ال مѧن  "إرھѧابیون  "بھѧا یقѧوم عملیѧات أو ،  "متفرقѧة حѧوادث  "سѧوى یكѧن 
عملیѧات وصѧف ویѧتم  .العراقѧي الشѧعب علѧى االحѧتالل مقاومѧة یسѧتكثرون وكѧأنھم 
خطѧاب عѧن ذلѧك بعѧد الحѧدیث ویѧدور ، إرھѧاب بأنھѧا األخѧرى ھѧي الفلسطینیة المقاومة 
 .اإلسالمي الدین من المقاومة فتیل ینزع ، جدید لیبرالي دیني 

، السѧریع الѧرد كتѧاب فرقѧة منصѧتھ فѧوق تنشѧط الѧذي السیاسѧي المسرح تركنا وإذا 
علѧى وأدار ، والفكѧري األدبѧي المسѧرح یھمѧل لѧم األمریكѧي الثقѧافي الخطѧاب أن سѧنجد 
الصѧراع إن یقѧال أن مѧن وبѧدال  .فѧاخرة أردیѧة فѧي المجسѧمة الفكریѧة التھاویѧل منصتھ 
إن الحكمة بأصوات لنا یقال ، االستعماریة والھیمنة المنطقة شعوب بین یدور الحقیقي 
 "ذلك نقبل ال یجعلنا خلقي اعتالل من نعاني وأننا  .الحضارات صراع في تكمن القصة 
الحضѧارات مѧع التفاعل تاریخ ھو كلھا حضاراتنا تاریخ أن الجمیع ویتجاھل  . "اآلخر 
إن ومѧا نتقبلѧھ، ال الѧذي  "اآلخѧر ذلك  "ھو من بصراحة أحد لنا یحدد ال كما ، األخرى 
أو حѧوار  "نѧوع مѧن التھاویѧل لكѧن  .ال أم إلسѧرائیل الحركي سم االھو  "اآلخر  "كان 
األمریكیѧة السѧیطرة بشѧأن بسѧیط صѧریح حدیث عن األنظار تشغل  "الحضارات صراع 
والتطبیѧع ، أوسѧطیة الشѧرق السѧوق ومشѧاریع ، المنطقѧة فѧي الѧنفط منѧابع علѧى 

رأس أنھѧا ى سѧولھѧا دور ال إسѧرائیل تدعي عسكریة لقاعدة مفتعل لوجود ،والرضوخ 
عشرات غرامھا في وقع التي  "الھویة  "قضیة اإلطار نفس في وتبرز  .أمریكي رمح 

فѧي إال عنھѧا إجابѧة تجѧد لѧن قضѧیة باعتبارھا عندنا القضیة ھذه تناول ویتم  .المفكرین 
أو ، اإلسالمي أو ، الفرعوني الماضي في المصریة الھویة عن بالتفتیش أي  .الماضي 
یѧؤجج االنتمѧاء ذلѧك كѧان إذا خاصѧة ، العربѧي االنتمѧاء تفكیѧك مѧع ، الحѧدیث األوروبѧي 
إلѧي الھویѧة عѧن البحѧث لتوجیѧھ وذلѧك ، المشѧترك الصراع قضایا في التضامن مشاعر 
ذات كظѧاھرة إلیھѧا والنظѧر ، المسѧتقبل بقضѧایا االشѧتباك عѧن وفصѧلھا الماضѧي عѧالم 
الحقیقیѧة ھویتنѧا علѧى ر العثѧو أن وتجاھѧل ،  "مسѧبق وعѧي  "عѧن تعبѧر ، ثابت جوھر 
تلѧك تجѧاوز نحѧو والحركة ، ومستقبال ، اآلن تحدیات من یواجھنا ما بتعیین فقط ممكن 

فѧي تتبلѧور الھویѧة أن علѧى عمѧدا بѧالتعتیم األمریكѧي الثقѧافي الخطѧاب یقѧوم  .التحدیات 
 .المستقبل أجل من الصراع 
ومفѧاھیم مѧدارس ونشѧر تѧرویج على الكثیر األمریكیون ینفق ، األدبي المجال وفي 
إلѧي التѧداخل مѧن  "كتابѧھ فѧي یوسѧف مجѧدي  .د یشѧیر الصѧدد وبھѧذا  .محѧددة أدبیѧة 
ومعاھѧد اإلعѧالم وسѧائل یشѧغل الѧذي الرئیسѧي الھدف  " :أن إلي  "الحضاري التفاعل 
األدبیѧة والجѧوائز بѧل عالمنѧا فѧي المھیمنѧة الجماھیري االتصال وسائل ومختلف التعلیم 
أخѧرى مѧرة  . (1) "الخاصѧة الذاتیѧة عѧوالمھم فѧي األفراد استغراق تأكید ھو یة والثقاف
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إلѧي النظѧر یѧتم اإلطѧار ھѧذا وفѧي  .المجتمѧع وتجزئѧة اآلخѧرین عن الفرد عزل المطلوب 
 "یوسѧا بارجѧاس ماریو  "الروائي صاغ وقد  .اجتماعیة حركة أیة عن بمعزل الحریة 
البطѧل لسѧان علѧى قѧائال  "ریجѧو دون دفѧاتر  "روایتѧھ في األمریكیة الحریة تلك شعار 
، الفѧرد نطѧاق فѧي إال الواسѧع مجالھѧا فѧي الحریѧة تصѧل ال  " :عشѧیقتھ یخاطѧب وھѧو 
 " :ویقول  ! "بجسدي أنا وأجسده ، بجسدك حضرتك تجسدینھ الذي الدافئ موطنھا 
تبدو د الفر سیادة على أمة أو ساللة أو لطبقة جماعیة مصالح لتقدیم تسعى حركة وكل 
مѧاریو یلمѧح وال  ! (2) "البشѧریة الحریѧة علѧى القیѧود مѧن المزیѧد لفرض مؤامرة لي 

الكتاب كل یلمح وال -كوبا على العنیف ھجومھ بعد نوبل جائزة منحوه الذي -بارجاس 
الفѧرد حریѧة بѧین صѧلة  –األقѧل علѧى  –ھنѧاك أن ، فكرتѧھ ضѧوء علѧى یمضѧون الѧذین 
وقѧد ، حیادیѧة والثقافѧة ، فѧردي أمر الحریة إن ویكررون لنا یقولون  .اآلخرین وحریة 
فѧي والѧزمن األدبیѧة الشخصѧیة تشѧظت وقѧد ، األدب فѧي الكبѧرى القضѧایا عصѧر انتھѧى 
اإلنسѧان بعجѧز نعتѧرف أن  –المفѧاھیم لتلѧك وفقا  –علینا فإن وعامة ، والقصة الروایة 
ذلѧك تغییѧر أو  (بالدنѧا علѧى الھیمنѧة واقѧع یخѧص ما السیما  )الواقع قوانین إدراك عن 
والثقѧافي السیاسѧي الخطѧاب إلشѧاعة الѧدوالرات مالیѧین تѧذھب و  .األفضѧل إلѧي الواقѧع 
لعملیات مصر في المروع االنتشار ذلك أحد على خافیا یعد ولم ، ركن كل في األمریكي 
تصѧب التѧي الجھѧات ومختلѧف ، األجنبیѧة السѧفارات قبѧل مѧن الثقѧافي النشѧاط تمویѧل 
شѧراء عملیѧة أوسѧع تѧتم وبѧذلك  .المعنیѧة األمریكیѧة األجھѧزة لѧدي النھایѧة فѧي أصولھا 
 "األمریكѧي الثقѧافي الخطѧاب  "ویخلقѧون ینشѧئون الѧذین المثقفѧین مѧن شѧریحة ألكبѧر 
الѧوعي یصѧون الѧذي  "العقѧل  "عینѧي إغѧالق إلѧي وصѧوال شѧيء كѧل تفكیѧك بھѧدف 
قطعѧة ألѧف مزقѧوه لѧو تѧى ح ویصحو ، حقولھ ورائحة ، الوطن صوت ویحفظ واإلرادة 
 .بالده یدي لیقبل 

ھوامش 

یونیѧو  –الھѧالل كتѧاب  –یوسѧف مجѧدي  .د  –الحضѧاري التفاعل إلي التداخل من  (1)
القاھرة  – 606العدد 2001

المѧدى دار  – 1999األولѧى الطبعѧة  –یوسѧا بارجѧاس مѧاریو -الخالѧة مѧدیح فѧي (2)
علماني صالح ترجمة  –دمشق 
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..كورتاثرخولیو 
؟األدب في التجدید یأتي أین من 

-1914 )كورتاثر خولیو األرجنتیني الكاتب أن على یختلف من ھناك أن أظن ال  1984 
سوى أجد فلم مترجمة أعمالھ عن طویال فتشت وقد .القصیرة القصة كتاب أعظم أحد (

عن العطا أبو محمد  .د ةترجم "النیران كل  "باسم مجموعة األول  :صغیرین كتابین 
سلسѧلة عѧن الرءوف عبد مھا ترجمتھ  "اللعبة نھایة  "والثاني ،  1999عام شرقیات 

ھنا متناثرة قصص سوى أجد لم ذلك عدا ما  .الیوم أخبار مطبوعات  "وغرب شرق "
عظیمѧا كاتبѧا بѧأن القѧول یكفѧي كورتѧاثر قیمة وإلدراك  .االلكترونیة الشبكة في ھناك أو 
أول ألنني بالفخر أشعر إنني  "بقولھمرة ذات صرح بورخیس لویس خورخي و ھآخر 
 "اللعبѧة نھایѧة  "كتѧاب یضѧمھا قصѧیرة قصѧة عشѧر ثمانیѧة  . "لكورتѧاثر نشѧر مѧن 

فیѧھ تقѧرأ الѧذي المكѧان لتѧذرع والنھوض التأمل على وتجبرك منھا واحدة كل تستوقفك 
مجلѧد ھو كورتاثر نشره ما أول كان  .واإلعجاب الدھشة علیك استولت وقد المجموعة 
، عجلѧة دون ، كاملѧة أعѧوام ثمانیѧة تأھѧب ثم ،  1938عام  "حضور  "بعنوان شعري 
الشعري المجلد بین الطویل والصمت  . "المحتل المنزل  "بعنوان لھ قصة أول لیصدر 
بمѧا یقѧاس وال ، المؤلѧف یطبعھ ما بكمیة یقاس ال األدب أن إلي النظر یلفت قصة وأول 
األعمѧال أن ذلѧك  .ثمѧن بѧأي الثقѧافي المشѧھد فѧي البقѧاء أو !"التواجѧد  "عنѧدنا سѧمى ی 

سѧرفانتس ظѧل التѧي  "كیخوت دون  "مع حدث كما ، طویلة سنوات في كتبت العظیمة 
التѧي  "ومرجریتѧا المعلѧم  "مѧع حѧدث وكمѧا ، أعѧوام عشѧرة من أكثر مدى على یكتبھا 
بأیѧام، وفاتѧھ قبѧل فیھѧا األخیѧرة لنقطѧة اووضѧع عامѧا عشѧر اثنѧي فѧي بلجѧاكوف كتبھѧا 
بكل المقصود ولیس  !عاما عشر ثمانیة خالل جوتھ كتبھا التي  "المختارة األنساب "و
عѧدم المقصѧود لكѧن ، وآخѧر عمѧل بѧین مѧا طویلѧة زمنیѧة فتѧرة انقضѧاء من البد أنھ ذلك 

لكѧل روایѧة  " :مرحلѧة إلѧي بنѧا الѧدخول علѧى ینشѧر مѧا غѧزارة أوشѧكت أن بعѧد التعجѧل 
للروائیѧة مغѧزى ذات عبѧارة الصѧدد بھѧذا وأذكѧر  ."قѧارئ لكѧل كاتѧب  "و ، "مѧواطن 
 ! "اجتماعیة إساءة الغزیز األدبي اإلنتاج  "فیھا تقول إلیوت جورج االنجلیزیة 
یلھѧث مѧا وھѧو التجدیѧد ھѧي ھامѧة قضѧیة إلѧي بشدة النظر كورتاثر خولیو قصص تلفت 
عنѧدنا والتجدیѧد  .مѧنھم العظمѧى الغالبیѧة تكѧن لѧم ن إالشباب كتابنا من الكثیرون وراءه 
والتولیѧف، ، الروائѧي والبنѧاء ، الفنیѧة والحیѧل ، السѧردیة األسѧالیب في أساسا ینحصر 
قѧراءة لكѧن  .الشѧكل فѧي كلѧھ جھѧده التجدیѧد یصѧب وباختصѧار ، والغمѧوض واإلبھѧار، 
لѧیس جѧدتھا تتأتي إذ أخرى، حقیقة لنا تثبت كورتاثر خولیو العظیم المبدع ذلك قصص 
 .للقصѧة األساسѧیة الفكѧرة مѧن وتحدیѧدا ، المضѧمون مѧن لكن ، اإلطالق على الشكل من 
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تصѧلح  "الصѧفراء الѧوردة  "اسѧمھا مذھلѧة قصѧة  "اللعبѧة نھایѧة  "مجموعتѧھ وتضѧم 
آخѧر بشѧخص یلتقѧي الѧذي الراوي ھناك القصة تلك في  .قولھ أرید ما لتوضیح نموذجا 
یشѧبھھ كѧان جѧدا صغیر بشاب التقى أنھ وكیف حكایتھ علینا و أعلیھ ویسرد ، حانة في 
ذلك حیاة أن فشیئا شیئا یكتشف ثم ، أسرتھ وإلي إلیھ یتعرف حتى فیتتبعھ شدیدا شبھا 
ویقودنѧا  .الѧراوي شباب مطلع من الطفیف التغییر بعض مع نسخة ھي الصغیر الشاب 
ومѧن ، وصѧورھم أنفسѧھم إنتѧاج یعیدون جمیعا البشر أن  :فكرتھ إلي تدریجیا كورتاثر 
خلѧال ألن الفاني،الزائل، الشخص الوحید ھو الرواي  .خالدون ما بشكل جمیعا فإنھم ثم 
 .موتѧھ بعѧد ولѧیس حیاتѧھ خѧالل أي ، مبكرا بصورتھ یلتقي جعلھ الزمن دورة في حدث 
من كلھا جدتھا تكتسب لكنھا ، الشكل ناحیة من جدید خاص شيء القصة في لیس أقول 
وعینѧا من انزلقت ثم بعضنا خایلت أن األرجح على لھا سبق فكرة من ، الجدیدة كرة الف 
، جدیѧدة فكѧرة علѧى تقѧوم كورتѧاثر قصѧص معظѧم .بѧالتفكیر عنѧدھا نتوقѧف أن قبل دون 
كѧل فѧي منѧا ألحѧد الفضѧل فإنѧھ ، أكثѧر بصѧراحة تكلمنѧا وإذا  .جدیѧدة حیѧل علѧى ولѧیس 
بآخر أو بشكل فكلھا ، ابتكارھا في منا ألحد فضل ال ، خلفھا نلھث التي التجدید أسالیب 
لكѧن ، بѧاآلخرین نتѧأثر أن المعیѧب مѧن ولѧیس  .راسѧخة عالمیѧة أدبیѧة ألصѧوات صѧدى 
 .المѧأزق  :أدق وبعبѧارة ، المشѧكلة تظھѧر الشѧكل حѧدود علѧى التѧأثر یقتصѧر عنѧدما 
عة شاسѧصѧحراء تخیѧل أحѧدا أن لѧو  :یقولѧون كمѧا مسѧموع بصѧوت أفكر أو ، وأتساءل 
أو ، مѧاء أو ، سѧالح بѧال ، الرمѧال فѧي طریقھѧا ضѧلت جندیا وخمسین مائتي من وكتیبة 
فѧي المصѧریین جنودنѧا مѧع حدث أمر وھو ؟ ووحشیة بقسوة الموت واجھت ثم ، طعام 
ھو ما بقدر جدیدا ذلك یكون أال ؟ أدبي لعمل مادة ھذا یصلح أال ،  67حرب خالل سیناء 
 .؟ المحدد الواقع في اعیة اجتموضرورات ألفكار استجابة 
وسѧیبقى ، األدب تجدیѧد عملیѧة فѧي األول المحѧرك ھѧو الشѧكل ولѧیس المضѧمون سѧیظل 

ألي األول الملھѧم ھѧي المتغیѧرة الجدیѧدة االجتماعیѧة والظѧواھر األفكѧار أي ، المضمون 
خاللھѧا ینصѧب كلѧھ األدیѧب جھѧد كѧان بمراحѧل مختلفѧة عھود في األدب مر وقد  .تجدید 
عمیѧق والمجتمѧع الكتѧاب بѧین التنѧافر أن سѧوى یعنѧي ذلك یكن ولم ، الشكل ید تجد على 
األدب عѧرف لѧذلك وخالفѧا  .األدبѧي التعبیѧر علѧى وعصѧي ، حلѧھ مѧن ومیئѧوس ، جѧدا 
الصѧراع كѧان عنѧدما ، الواقѧع لتغییѧر السѧعي فѧي النشѧطة األدب مشاركة شھدت عھودا 

 .واضحة واألھداف ، یحتدم االجتماعي 

***
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الطائفیةاألزمة 
المصرياألدب في 

أقبѧاط أوضѧاع تتنѧاول روایة أول صدور بین ما انقضت عام مئة من أكثر أمام نحن 
التي األعمال أحدث وبین ،  1905عام خضر الحمید لعبد ”حیاة القصاص  “وھي مصر 
 . 2007عѧام الصѧادرة األسѧواني لعѧالء ، ”شѧیكاجو “روایѧة وھѧي ذاتھا القضیة تتناول 
بѧین العالقѧة أو ، الطائفیѧة أو ، الѧدیني التمییѧز موضѧوع فیѧھ تعѧرض كامѧل قѧرن ھѧو 

في التغیرات تلك وظھرت ، ونوعیة كمیة ، عدیدة تغیرات إلى مصر ومسیحیي مسلمي 
ثبѧت تقѧدیم بصѧدد لسѧت فѧإننى الحѧال وبطبیعѧة  .مختلفة ورؤى بأشكال المصري األدب 
الѧدقیق التѧاریخي الرصѧد أو الموضѧوع، ذلѧك تنѧاولوا الѧذین أواألدبѧاء الروایات بأسماء 
تجلیѧات أعѧرض أن أتمنѧاه مѧا كѧل لكѧن ، القضѧیة تلѧك تنѧاول على طرأت التي للتحوالت 
 .الفاصلة التحول لحظات في األدب في والمسلمین األقباط بین العالقة 
بѧھ، نبѧدأ ا مѧأفضѧل األسѧواني لعالء (1) "شیكاجو "روایةتكون ربما المنطلق ھذا من 
سѧبق وقѧد  .تتناولѧھ مѧا ضѧمن الطائفیѧة تتنѧاول أدبیѧة أعمѧال مѧن صѧدر مѧا أحѧدث فھѧي 

قѧدم حیѧث (2)"یعقوبیѧان عمѧارة "روایتѧھفѧي ذاتѧھ الموضѧوع تنѧاول أن لألسѧواني 
العاطفیѧة عالقاتھا بسبب بالذنب شعورھا تداري التي فانوس سناء ھي قبطیة شخصیة 
نیران "القصصیة مجموعتھ في األسواني فإن ضا أی.الكنیسة طریق عن الخیر بعمل 
بطѧال، القبطѧي عѧزت مѧن یتخѧذ ”اسѧكندر أمѧین عزت  “المسماةقصتھ في (3)"صدیقة 
األسѧواني یكѧرره مѧا وھѧو ، "القبطیѧةونظرتھ ..الودیعة الخافتة ابتسامتھ  "لنا ویصف 
رجѧل  "بقولѧھ أمریكѧا إلѧى المصѧري المھѧاجر دوس كѧرم .د لنѧا قѧدم حѧین شѧیكاجو فѧي 

عѧن القبطѧي مالمѧح تمییѧز بأن شائع ھو لما وخالفا . "خالصة قبطیة مالمحھ مصري، 
الخاصѧة مالمحھѧم مصѧر ألقبѧاط بѧأن یѧوقن أن یكاد األسواني فإن مستحیل، أمر المسلم 
جدیѧدة زاویѧة مѧن الطائفیѧة األزمѧة  "شѧیكاجو  "روایتھ في األسواني ویطرح .الفارقة 
عملѧھ فѧي المؤلѧف وینطلѧق .المھجѧر أقبѧاط طریѧق عن األزمة أو الصراع تدویل :ھي 
 .إنكѧاره یمكѧن ال واضѧحا اضѧطھادا یعѧانون مصر في األقباط أن ھو أساسي مرتكز من 
في المخابرات مسئول شاكر صفوت من بزیارة الروایة في األزمة خیط األسواني ویكر 
جامعѧة فѧي دارسین ال األقباط الطالب عن لیسألھ الدارسین من لعمیل المصریة السفارة 

 .المھجѧر فѧي األقبѧاط زعماء أحد دوس كرم .د عن تقریر إعداد منھ ویطلب ”إیلنوي “
عѧین جامعѧة فѧي الطѧب یѧدرس كѧان أنѧھ فنعѧرف دوس كѧرم حكایѧة األسѧواني لنѧا ویقѧدم 
المسلم أستاذه الماجستیر في والنجاح الجراحة بقسم االلتحاق عن عطلھ أن إلى شمس 
 "خواجѧة  "بكلمѧةإال مѧنھم أیѧا ینѧادي وال كافѧة األقباط یحتقر الذي بلبع الفتاح عبد .د 
ألسѧتاذه یقѧول أن بعѧد لكѧن ألمریكѧا الھجѧرة دوس كѧرم یقѧرر ثѧم ومѧن ، )أجنبѧيیѧا أي (
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عبد بناجي دوس كرم یلتقي شیكاجو مدینة في  ".قبطي ألني تظلمني أنت  " :صراحة 
عما سمعت ھل ..مصر في ضطھدون م األقباط  "لناجيفیقول للدراسة جاء الذي الصمد 
أحѧد یتحѧرك ولѧم الشѧرطة أعѧین أمѧام قبطیѧا عشرین ذبح تم لقد الكشح؟ قریة في جرى 
 :دوس لكرم یقول حین للمسألة أخرى رؤیة ناجي یطرح المقابل وفي (4) " .إلنقاذھم 

جمیعѧا ..وأقباطѧا مسѧلمین جمیعѧا المصѧریین یضѧطھد وفاسѧد مستبد مصر في النظام "
لكѧنھم مسѧلم أنѧا ..الحѧاكم الحѧزب فѧي أعضѧاء لیسوا ماداموا ضدھم التمییز من یعانون 
مѧدى لنѧا ویتبѧین  . (5).السیاسѧي نشѧاطي بسѧب القѧاھرة جامعѧة فѧي تعیینѧي رفضѧوا 
مدینѧة فѧي القلѧب جراحѧي أمھѧر أحѧد وھѧو دوس كѧرم یقѧدم حین الدیني التمییز وحشیة 
العѧام فѧي مѧرة مجانѧا صѧر م فѧي عملیѧات بѧاجراء شѧمس عѧین لجامعѧة عرضѧا شѧیكاجو 
بعدا دوس كرم شخصیة إلى األسواني ویضیف !اقتراحھ تتجاھل الجامعة لكن للمرضى 
عبد الدكتور حیاة إلنقاذ مجانا عملیة بإجراء دوس كرم قبل كیف لنا یصف حین إنسانیا 
قبطѧي أنھ لمجرد والنجاح العلم فرص وجھھ في أغلق أن سبق الذي ، المسلم ، الفتاح 

 .د وأیضѧا القبطѧي، دوس وكѧرم المسѧتنیر، المسلم الصمد عبد ناجي یقوم لروایة افي !
بوقѧف للمطالبѧة شѧیكاجو فѧي مظѧاھرة بتنظѧیم معѧا األمریكѧي الیسѧاري جراھѧام جѧون 

األزمѧة فѧي الخѧارجي التѧدخل أن ومѧع .أخѧرى مطالѧب مѧع مصѧر فѧي األقبѧاط اضѧطھاد 
األخیѧر العقѧد فѧي تزایѧدت التѧدخل ذلѧك حѧدة أن إال مصѧر داخѧل یومѧا یتوقف لم الطائفیة 
لبس ال اعترافا إذن سنجد الروایة في  .شیكاجو روایة في االنعكاس ذلك وجدت بحیث 
نظѧرتین أیضѧا سنجد كما األقباط، منھ یعاني الذي وباالضطھاد طائفیة أزمة بوجود فیھ 

 :الطلیعة حركة بھما تمیزت الطائفیة من وموقفین لألزمة 
والثانیѧة  .عѧام سیاسѧي اضѧطھاد من جزءا باعتباره األقباط ضطھاد ا ترى التي األولى 
 .المعقدالخاص طابعھا -العامة االضطھاد جذور على عالوة -للمشكلةأن تقدر التي 
النسѧاج حامѧد سѧید الدكتور عند تأتي إلیھا اإلشارة فإن الشأن بذلك روایة أول عن أما 
أي فѧي اسѧمھ یѧرد لѧم بكاتѧب ینوه حین (6)ة الحدیثالعربیة الروایة بانوراما  “كتابھ في 
التѧي ”حیѧاة القصѧاص  “روایѧةمؤلف القرقاصي، خضر الحمید عبد وھو المؤلفات من 

حادثѧة إلѧى عملѧھ فѧي اسѧتند أنھ لروایتھ المؤلف مقدمة في وجاء ،  1905عام صدرت 
 .المنیѧا بمدیریѧة أبوقرقѧاص بلدتѧھ فѧي  1903أكتѧوبر  27األربعѧاء یѧوم وقعѧت حقیقیѧة 
حیلѧة دبѧر الالھѧي الشѧاب الترابѧي الملѧك عبѧد كѧرلس أن حول الروایة أو القصة وتدور 
 .بجنѧون یحبھѧا كرلس كان التي نجالء خطب قد كان عمھ ابن الن غالي، عمھ ابن لقتل 
 .بھѧا ویمѧوت الحلѧوى یأكѧل عѧابرا صبیا لكن لغالي، حلوى في السم كرلس یدس وھكذا 
ثѧم علیѧھ، باإلعѧدام حكѧم وصѧدور ، السѧجن فѧي كѧرلس القѧاء تѧم كیف المؤلف ویعرض 
 .الحكمتنفیذ من لینجو دیانتھ تغییر في كرلس تفكیر 
إرادتھѧا بدون المسیحیین عند البنت زواج أي شائكة أخرى قضیة أیضا الكاتب ویطرح 
تلك فإن النساج .د كلمات وبنص .شائكة قضایا في یخوض نجده وھكذا .ذلك ویرفض ، 

صعید في المسیحیة بالبیئة خاصة مشكلة تتناول روایة أول ي ھعلمھ حد على الروایة 
أن ومѧع  . " 1922عѧام عبیѧد عیسى ھو مسیحي لكاتب إال تتأت لم جرأة "وھي مصر 
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األولى للمرة قدم أنھ إال الطائفي الصراع زاویة من المسألة یطرح لم خضر الحمید عبد 
التѧي الدیانѧة تغییѧر وقضѧیة ط واألقبѧاالمسѧلمین بѧین والѧدیني الثقѧافي التمѧایز موضѧوع 
وروایѧة ، ”حیѧاةالقصѧاص ”روایѧة بѧین ومѧا  .ھѧذا .یومنѧاإلѧى المشѧكالت تثیѧر مازالѧت 

متسѧقة عدیѧدة بѧرؤى األدبیѧة األعمال على نفسھا الطائفیة المسألة فرضت ”شیكاجو “
مѧن رافقھѧا ومѧا ، تلѧك أو التاریخیѧة المرحلѧة ھذه في الفكریة التیارات مع كبیر حد إلى 
 .انحطاطأو ض نھو
مشѧروع فѧي ومسѧلمیھ بأقباطѧھ المصѧري الشѧعب وحѧدت التѧي ،  19ثѧورة خضѧم وفѧي 
وفѧاة عѧام  1927عѧام كتبھѧا التي الحكیم لتوفیق ”الروح عودة  “روایةبرزت وطني، 
وأن ”واحد في الكل التحام  “عنتتحدث الروایة أن وسنلحظ .الثورة زعیم زغلول سعد 
القبطѧي الفرعѧوني :مصѧر تѧاریخ لوحدة تجسیدا الروایة بطلة سنیة جعل الحكیم توفیق 
إیѧزیس، ذاتѧھ الوقѧت فѧي وھѧي المسѧلمة سѧنیة فھѧي بѧإیزیس، لھѧا رمѧز حین اإلسالمي 
علѧى .د قѧول حѧد وعلѧى .وتوحѧده الѧوطن حبیبھѧا األحѧوال كѧل فѧي تجمѧع وھѧي 
یѧة الرؤھѧذه .(7)إلیھا الروح البالدلتعید أوصال جمعت إیزیس ھي إذن سنیة ”:الراعي
عبقریة مختار محمود العظیم النحات ألھمت التي أیضا ھي والمسلمین لألقباط الموحدة 
علѧى یѧدھا تضѧع فالحѧة ھیئѧة فѧي مصѧر جسѧد الѧذي  1928عام ”مصر نھضة  “تمثالھ
مѧارس فѧي .إسالمیة عربیة -قبطیة فرعونیة واحدة صخریة كتلة في الھول أبي رأس 
ولѧم !النѧواب لمجلѧس رئیسѧا ینتخب قبطي ول أواصف باشا ویصا أصبح ذاتھ العام من 
تقѧول ال  "بعضھا یقول التي خیري وبدیع درویش سید أغنیات تتردد أن مستغربا یكن 

المد وبانحسار ".تفرقھم ما األدیان عمر ..تجمعھم أوطانھم اللي ..مسلم وال نصراني 
كѧان لѧذي ا  1923دسѧتور إلغاء من  1930عام صدقي إسماعیل الطاغیة تمكن الوطني، 
 .للطائفیѧة البѧاب لیفѧتح أدیѧانھم اخѧتالف على للمصریین المشترك الوطني الكفاح ثمرة 
علѧى منھѧا موقفѧھ ویحѧدد طائفیѧة، أزمة بوجود محفوظ نجیب یعترف ”السكریة  “وفي
أن ألقلیѧة یتѧأتى كیѧف ":متسѧائال المرحلѧة تلѧك فѧي وطبیعتھѧا الجѧواد عبѧد كمѧال لسѧان 
یعѧرض محفѧوظ نجیѧب فѧإن ذلѧك مѧن وبѧالرغم  . (8) "تضѧطھدھا؟ أغلبیة وسط تعیش 
القبطѧي قلѧدس وریѧاض ، المسلم كمال بین الدین اختالف منھا ینال ال ومودة لصداقة 
 . (9) "یبѧدو فیمѧا متكѧاملین كانѧا وإن واحѧدا، شѧیئا یكونѧا لѧم "أنھمѧا مѧن الѧرغم علѧى 
األقبѧاط إن " :بقولѧھ كمѧال یصѧارح حѧین ریѧاض لسѧان علѧى الطائفیѧة مشѧكلة وتنفجѧر 
حѧرا وطنѧا مصѧر مѧن تجعѧل التѧي الخالصѧة القومیة حزب الوفد أن ذلك وفدیون، جمیعا 

السافرٌالضطھادھدفا األقباط كان ولذلك وأدیانھم، عناصرھم اختالف على للمصریین  ل 
أشѧعر " :قѧائال القبطѧي یعیشھا التي األزمة ریاض ویوجز ، (10) "صدقي عھد طوال 
علѧى الشѧعور ھѧذا عرضѧت إذا وربمѧا دینѧي، ال وطنѧي المسѧیحیة بѧأن كثیرة أحایین في 
خلیѧق واحѧد شѧيء قѧومي؟ أنسى أن الجبن من ألیس ..مھال ولكن .اضطربت عقلي 
وحین  . (11) " .الخالصة المصریة القومیة في الفناء وھو أال التنازع ھذا ینسیني بأن 
في زاویة إلى یشیر األمر حقیقة في فإنھ وطنھ المسیحیة بأن شعوره عن ریاض یعرب 
 .أظافرهنعومة منذ المواطن یرافق الذي الثقافي التمایز ھي األھمیة غایة 
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مسѧعد رؤوف وھѧو -القѧرن نصѧف انقضѧاء بعد آخر قبطي كاتب یشیر أن الغریب ومن 
لجѧذوري التنكѧر أسѧتطیع ال أني أھمھا بدیھیات ھناك  " :یقول حین ذاتھا الظاھرة إلى 

كتاباتي في الخصوصیة من قدرا تعطیني التي )إیماني عدم من بالرغم  (یةالدینالثقافیة 
أربعینیѧات فѧي ظھѧر طائفیѧا مѧدا أن ورغѧم  . (12) "  المسѧلمالكاتѧب یمتلكѧھ ال األدبیѧة 
عالجѧت یولیѧو ثѧورة أن إال المسѧلمین، اإلخѧوان بѧروز مѧع خاصѧة العشѧرین القѧرن 
مثѧل قصة القدوس عبد إلحسان نقرأ ا أصبحنبحیث الطائفیة، األزمة الخاصة بطریقتھا 

بѧن عیسѧى المسѧیح  “یكتѧبالسѧحار جѧودة الحمیѧد عبѧد أصѧبح وبحیѧث ، ”محبѧة اهللا “
أزمѧة أن إال .واحѧد نبѧع مѧن ینھѧل وكأنѧھ ”النبویѧةالسѧیرة ”مѧعجنѧب إلѧى جنبѧا ”مѧریم 
اسѧم عѧن السѧادات أنور تخلى عندما وتحدیدا ذلك، بعد تكون ما أعنف تفجرت الطائفیة 

بھ المعمول الدستور  1971سبتمبر  11في وأعلن ”المتحدة العربیة مصر یة جمھور“
الشریعة ومبادئ الدولة دین اإلسالم " :أن على الثانیة مادتھ في نص والذي الیوم إلى 

الدینیѧة القѧوى ذاتѧھ الوقѧت فѧي أطلѧق كمѧا ، "للتشѧریعالرئیسѧي المصѧدر اإلسѧالمیة 
قѧام التѧي للتحѧوالت المعارض والیساري لقومي االتیار بھا لیواجھ إسارھا من الرجعیة 
أعلѧن والطѧائفي الѧدیني الصѧراع ذروة شѧھد الذي العام وھو  1980مایو 14وفي .بھا 

أي بѧھ یصѧرح لم ما وھو  . "إسالمیة لدولة مسلم رئیس أنا " :لھ خطاب في السادات 
الدینیѧة ة الثنائیѧمتجѧاھال السѧادات لسان على جاء أن إلي علي محمد منذ مصري حاكم 
بین والمتفجرة المستترة الطائفي الصراع أشكال تتوقف لم  1972عام ومنذ .مصر في 

أوطѧانھم، أدیѧانھم أصѧبحت المصѧریین، دیѧن الѧوطن كѧان أن وبعѧد  .واألقباط المسلمین 
ظھѧرت وھكѧذا  .لألزمѧة وضѧوحا وأكثѧر صѧراحة أشد آخر طرحا األدب على فرض مما 
السѧادات، وفѧاة بعѧد  1984عѧام خورشѧید فѧاروق ل”السѧالم األرض وعلѧى  ”روایѧة

ذروتھѧا بلغѧت التѧي الطائفیة األزمة عنف على فعل ورد تأمل ثمرة كانت أنھا والواضح 
ومحѧالت منѧازل خاللھا أحرقت والتي  1981یونیو  17في الحمراء الزاویة أحداث في 

اإلفѧادة سѧب حتسѧعة أو حكѧومي غیر تقدیر حسب قبطیا ثمانین نحو فیھا وقتل األقباط، 
قبطѧي ألقѧاه وسخ غسیل ماء " :بسبب المذبحة أن حینھ في السادات وادعى .الرسمیة 
علѧى دار صѧراع بسѧبب األمѧر واقѧع فѧي األحѧداث تفجرت بینما !".مسلمة عائلة على 
مواثیѧق خورشѧید فѧاروق یجѧدد روایتѧھ وفѧي !جѧامع أو كنیسѧة إمѧا لبنѧاء أرض قطعѧة 
وتجمیѧع مصѧر تѧاریخ وحѧدة إلѧى الحكѧیم توفیѧق ودعѧوة األزمѧة، تجѧاه الوطنیة الحركة 
رجѧال بѧل امѧرأة، الروایѧة فѧي األولѧى شخصѧیتھ یجعѧل ال خورشѧید أن إال البالد، أوصال 
فیلیѧب یѧدمج خورشید فإن سنیة، في إیزیس دمج قد الحكیم كان وإذا !فیلیب ھو قبطیا 
 :عبѧارة الشخصѧیات إحѧدى لسѧان علѧى وتѧرد یѧزن، ذي بѧن سѧیف ھѧو عربѧي رمѧز في 

فѧي الكѧل التحѧام  "لعبѧارة المفھѧوم حیѧث مѧن المرادفѧة (13)"واحѧد قѧارب فѧي الكѧل "
كانѧا  "محفѧوظ نجیѧب وعبѧارة الѧروح، عودة بشأن الرعي .د إلیھا أشار التي "واحد 

الѧدین  "المصѧریة القومیѧة شѧعار على مستنیرة تنویعات وكلھا ، "یبدو فیما متكاملین 
لحظѧة یتخѧل لѧم المصѧري األدب ضѧمیر إن إجمѧاال القѧول كن ویم."للجمیع والوطن هللا، 
األدبѧاء صѧعید علѧى فقѧط لѧیس اسѧتثناء، قاعѧدة لكѧل كѧان وإن التѧآخي، إلѧى دعوتѧھ عن 
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یلحѧون المسѧلمون اإلخѧوان أخѧذ فبینمѧا .األقبѧاط األدبѧاء صѧعید وعلѧى بѧل المسѧلمین، 
الطѧابع إضѧفاء ي أ، ”العلѧوم أسѧلمة  ”وإلѧى بل ”إسالمي أدب  ”إلىالدعوة على مؤخرا 
فعل، وكرد بدورھم، أخذوا األقباط بعض فإن الفكر، نواحي شتي على اإلسالمي الدیني 
القبطیѧة واللغѧة بѧل الفرعونیѧة، الموسѧیقى وإحیѧاء القبطѧي، األدب بفكѧرة یتشѧبثون 
العربیѧة الروایة تطور كتابھ في بدر طھ المحسن عبد .د یشیر الصدد ھذا وفي .القدیمة 
الدینیѧة النظѧرة نسѧمیھ أن یمكن ما دور إلى متفرقة أماكن في  (1938-1870 )الحدیثة 
كثیѧر كѧان المتمصѧر الشѧامي زیѧدان جرجѧي إن فیقѧول المصریة، الروایة في المسیحیة 
للعѧرب منصѧفا یكѧن ولѧم وغیѧرھم، والبرامكة واألرمن الفرس مع روایاتھ في التعاطف 

المسѧیحیین، أبطالѧھ حظ من روایاتھ في اإلیجابیة الصفات تكون ما وعادة والمسلمین، 
فѧتح عѧن فیھѧا تحѧدث التѧي ”الجدیѧدة أورشѧلیم  ”روایتѧھفѧي أنطѧون فѧرح فعلѧھ ما وھو 
 " :ملحوظѧا كѧان فقѧد االشѧتراكیة، أنطѧون فѧرح میѧول ورغѧم المقѧدس، لبیѧت العѧرب 
مѧن كѧانوا قصѧتھ أبطѧال جمیѧع أن فѧي أوال ذلѧك ویظھѧر والمسلمین، العرب ضد تعصبھ 
أیضѧا وھناك . "أسلم ألنھ روایتھ في أرمیا النبي حقر أنھ كما ..والمسلمین العرب غیر 
زھѧرة "باسѧم  1928عѧام  "ثیوبلѧد مسѧیو  "یѧدعىمѧن كتبھѧا مسѧیحي تبشѧیر روایѧة 
المسѧیحیة إلѧى المسѧلمین كاتبھѧا دعѧا وفیھѧا المسѧیحیة النیѧل مطبعѧة ونشѧرتھا "الغابة 
أن إلѧى ذلѧك بѧدر طѧھ المحسѧن عبد الدكتور ویرجع .اإلسالم ضد شدیدا تعصبا وتعصب 
 .المصري التاریخ بوتقة في ینصھروا لم الذین الشوام من كانوا المؤلفین أولئك غالبیة 
فتكشѧف زكѧي، غوربѧال لزكي "المشطور اللوح  "روایة تظھر اإلطار ھذا وفي .(14)
فیѧة الطائللمسѧألة أن وتبѧین األزمѧة، مѧن جانبѧا تمثل التي الثقافیة الخصوصیة تلك عن 
كافѧة بحقѧوق فیѧھ الدسѧتور یقѧر عѧادل سیاسѧي نظѧام قیام بمجرد یحل أن من أبعد جانبا 

یفѧتح -الفنѧي ضѧعفھا علѧى  –روایتѧھ في .الفعلیة الممارسة موضع ویضعھا األطراف 
جѧوھر ذلѧك جانѧب إلѧى ویطѧرح الدینیѧة، وطقوسѧھا القبطیѧة الحیѧاة أعیننѧا أمѧام الكاتѧب 
من كموظف بنقلھ قرار صدور سبب إن ناھد لزوجتھ ي الروا"باوال "یقولحین األزمة 
للنفسیة صورة غوربال األستاذ ویرسم ."الدینیة التفرقة  "ھوسویف بني إلى القاھرة 
 .التمییѧز مѧن طویل تاریخ عبر تكونت والتي ، والتردد بالحذر أحیانا تتسم التي القبطیة 
 . "منѧا النیѧل علѧى أحد یقدر لن توحدنا إذا " :باوال لزوجھا ناھد تقول حین مثال انظر 

شѧعور ھѧذه بѧاوال إجابѧة وتوضѧح ، "الضѧرركѧل سѧینالنا تكتلنѧا وإذا " :بقولѧھ فیجیبھѧا 
ذلك علیھم یجلبھ قد مما أخرى ناحیة من وخوفھم توحدھم، بضرورة ناحیة من األقباط 
بتѧربص الѧدائم الشѧعور یخلقھѧا التѧي الحѧذرة النفسѧیة ھذه .ومشكالت صدام من التكتل 
العمѧل فѧي الجѧدد بزمالئѧھ ”بѧاوال  ”یلتقѧي حѧین درجاتھѧا أعلى تبلغ بصاحبھا، اآلخرین 
إلѧى اآلخѧرین بتعریѧف أحѧدھم ویقѧوم القبطي،  "ماتیاس  "عداما المسلمین من وكلھم 
متخصѧص فرغلѧي ..طاولѧة فرغلѧي وسѧید أنѧا ..التخصصѧات كل لدینا  " :لھ قائال باوال 

یحѧب إنѧھ " :كالتѧالي بѧاوال ویفكѧر . "شѧطرنج اس متیѧاألسѧتاذ دومینѧو، ھمام جلبھار، 
یصѧل الدرجѧة ھѧذه إلѧى . " !لمتیاس تشیعھ ضمنا سیفھم ذلك أعلن لو لكنھ الشطرنج، 
 "أنѧھ بѧاوال ویقѧرر  !القبطѧي ألخیѧھ القبطѧي تعصѧب مظنة ومن الفھم، سوء من الحذر 
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الѧذھاب ر قѧر..یرفضѧھم بأنѧھ یشѧعروا أن وخشѧیة ..جانبѧا قبطیتѧھ تنحیѧة قѧرر أنѧھ بمѧا 
تنحیتѧھ ویѧتم خاص ھو ما األغلبیة؟وھناك لصالح تنحیتھا یتم قبطیة ھناك إذن ."معھم 
أفنѧدي محمѧد مѧع طاولѧة یلعب حین أنھ درجة إلى بباوال یصل الحذر  .؟ العام لصالح 
یسѧتثیره ال حتѧى اتفق كیفما فلعب  ..أفندي محمد على فوزه من خشى " :كالتالي یفكر 
حظ سوء القبطي فوز الطائفیة ظل في یصبح ھكذا . " !وكسب عانده الحظ لكن ..ضده 
األدوار فѧي تكسѧب أال اجتھѧد " :نفسھ وبین بینھ مفكرا باوال ویمضي !یتفاداه أن علیھ 
تلѧك مواجھѧة فѧي یفعѧل مѧاذا " :ویفكѧر !یخسѧر أن محاولتѧھ رغم یفوز لكنھ . "التالیة 
یكѧن لѧم إن حѧظ سѧوء التسѧلیة ألعѧاب فѧي مسѧلم علѧى فѧوزه یعتبر باوال إن . "الكارثة؟ 
 !الخسѧارة مѧن لیѧتمكن اللعبѧة نѧوع یغیѧر أن المѧأزق مѧن كمخѧرج بѧاوال ویختѧار !كارثѧة 
رفѧض بداخلѧھ ینمو وعاجز، غریب " :باوال إن .نحوه اآلخرین بمودة یحتفظ أن المھم 
حالة ھي بل ھو، تخصھ حالة لیس باوال یعانیھ وما  . (15) . "حال یملك ال لكنھ لحالتھ 
فѧي حدیѧدي باب "فھناكالقبطي، متیاس بیت من الكاتب لنا یصفھ ما ذلك ویؤكد عامة، 
األجھѧزة تغطي التي األقمشة وحتى ، "الحدیديالتشكیل في مستتر صلیب منھ ركن كل 

 !مستترة صلبان على تحتوي والزركشة ..مزركشة كسوة "عن عبارة فإنھا الكھربائیة 
األقلیѧة نفѧوس في األغلبیة أشاعتھ ما سوى سبب من یدة والعق النفس لمدارة ولیس "
فѧي األزمѧة ظѧل في األقلیة وجدان حقیقیا تكثیفا الصورة ھذه وتكثف .وحذر خوف من 
 .الروحیة مستویاتھا أعمق 
منھѧا الطائفیѧة، األزمѧة عمѧق تعكѧس عدیѧدة أدبیѧة أعمѧال األخیѧر العقѧد فѧي ظھѧرت وقد 
قبطیѧة أسѧرة حكایѧة تتنѧاول التѧي ”السѧماء ر صѧخو ”وروایѧة، ”العطѧش یقѧین  ”روایѧة
، ”المطѧر صѧانعة  ”وروایѧةالمیھѧي، لرأفѧت ”الغردقة  ”وروایة الخراط، إلدوار بالكامل 
و الحمیѧد، عبѧد لبھѧاء ”تریѧزا سѧانت ”وروایѧة مسѧعد، لѧرؤوف ”النعѧام بیضѧة  ”وروایة

ھѧذا یوضѧح و  .وغیرھѧا سالم لسعید ”مریم كف  ”وروایةفھیم، لمكرم ”بلدنا أحزان ”
األزمѧة عمѧق الروایѧات مѧن نسѧبیا الضѧخم الكѧم وذلѧك الكتѧاب جانѧب من الكبیر االھتمام 
 .حل إلى وحاجتھا 

الѧذي التعصѧب لنѧا یعѧرض حѧین األزمѧة تتضѧح سѧالم لسѧعید ”مѧریم كف  "روایة وفي 
مѧریم تتعѧرض ”شѧیكاجو”فѧي دوس كѧرم .د مثѧل ومثلھѧا عملھѧا، فѧي مѧریم منѧھ تعѧاني 
حقѧي علѧى فیѧھ الحصول أستطیع ال الذي ھذا وطن أي  "نفسھا ل وتسأترقیتھا لتعطیل 
ھѧو مѧا إلѧى األسѧود التعصѧب یزحѧف ذاتھѧا الروایة وفي . ."وجھي؟ ماء أریق أن دون 
داخѧل مѧریم شѧقیق ”دانیال  ”الملتحینالمجرمین من مجموعة تقتل حین ذلك من أكثر 

القبطѧي زخѧاري میر سѧ.الخزینѧة مѧن أموالѧھ وسѧرقوا جѧریمتھم ارتكبѧوا ، صѧیدلیتھ 
صѧدیق قتلѧوا الѧذین ”المصѧریین اإلرھѧابیین  ”عنصراحة تحدث مریم صدیق المھاجر 
األقبѧاط وضѧد أحیانѧا، األقبѧاط ضѧد  "القتѧل حمѧالت ویواصѧلون فѧودة، فѧرج الدراسѧة 
إلѧى العمѧل نھایѧة فѧي تمتѧد مѧریم كѧف أن إال ."تفرقѧة أدنى بال أخرى أحیانا والمسلمین 
الѧذي الشوك قلبھا من ینتزع أن بالحب استطاع الذي المسلم صادق حلیم القدیم زمیلھا 
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 . (16 )والعدوانوالتعصب الفتنة غرستھ 
فھѧیم، مكѧرم ،للكاتѧب (17)"بلѧدنا أحѧزان  "ھѧيعنѧدھا بѧالتوقف جѧدیرة روایѧة وھنѧاك 
 ”ھѧدیر  “روایاتѧھأولѧى عѧن ویفصѧلھا ، األدبیѧة أعمالѧھ رابѧع وھي  2003عام صدرت 
أحѧزان  "وتطѧرح  .الكتابѧة فѧي االسѧتمرار مѧن سѧنة وثالثѧین خمѧس نحو  . 1968عام 
في الكاتب فیھا یحلق صفحة وأربعین مائة في بلدنا أحزان وموضوعیة بصدق  "بلدنا 
مسѧلحا اشѧتباكا یفѧض وھѧو تمѧزق قبطѧي مواطن قصة من انطالقا بأكملھ الوطن سماء 
الكاتѧب یسѧمیھ ممѧا تاریخیѧا الѧوطن انتقѧل لقѧد .ومسѧیحیین مسѧلمین بѧین الصѧعید فѧي 

بحیѧث القѧیم وتغیѧرت الواحѧد، الѧوطن أبنѧاء اقتتѧال إلѧى "الجسѧور التحѧدي سѧنوات “
طѧراز مѧن والسѧیارات البنكنѧوت، أوراق لمعѧة ھѧي الوحیѧدة األخالقیѧة اللمعѧة أصѧبحت 
وھیبة تلخصھ ما وكل السیاحیة، القرى وبذخ شيء، أي حساب على والصعود الشبح، 
فوق فلوسا رأینا إذا فلوس، عنده  "قائلةشقیقتھا زوج عن تتحدث عندما مسعد راغب 
فѧي یقف عالم ، جدیدة لغة لھ جدید عالم إزاء ھنا إننا ." !وننظفھا نلتقطھا فإننا البراز 

التخلѧف بѧریح مصѧحوبة المقѧابر وسѧكنى والجѧوع البطالѧة مѧن آخѧر عѧالم مواجھتѧھ 
األدبѧي البحѧث إلى تكون ما ب أقرروایتھ، فھیم مكرم یقدم الخلفیة ھذه على .والتعصب 
راغѧب أسѧرة أحѧوال تطѧور خѧالل مѧن اآلن، حتѧى  1919منѧذ األقبѧاط وضѧع في والفني 
وفѧي .والمھجѧر والقѧاھرة الصѧعید فѧي المتشѧابكة األسѧرة عالقѧات وعبر وأوالده مسعد 
لمحمѧد مقѧاالت مѧن بمقѧاطع االسѧتعانة مѧن بأسѧا الكاتѧب یجѧد ال الحقیقѧة تقصѧي سѧبیل 
 .الموضѧوع علѧى الضѧوء إللقѧاء وغیرھمѧا حجѧازي أحمد الكبیر الشاعر و ھیكل حسنین 
المصѧري النسѧیج االنطѧالق نقطѧة .مصѧر أقبѧاط ومشѧكالت وضѧع ھѧو الرئیسѧي السѧؤال 
وتشѧل النسѧیج، ذلѧك تѧنھش التѧي السѧرطانیة الخالیѧا الصѧراع نقطѧة .الواحѧد القѧومي 
والѧذكریات األحѧداث ؤرة بѧ .الواحѧد البѧدن فیعتѧل وتعطلѧھ والثقѧافي اإلنسѧاني التفاعѧل 
وھѧو بالصѧعید المنیѧا فѧي یعقѧوب نبیѧل المقѧدم استشѧھاد شѧئت إذا أو اغتیѧال أو مصѧرع 
أقلیѧة األقبѧاط ھѧل "متسѧائال والѧده یبكي .ومسیحیین مسلمین بین مسلحا اشتباكا یفض 

سѧوى یعد لم واحد نسیج عن الحدیث أن أم الوطن؟ نسیج من جزء ھم ھل مستضعفة؟ 
وأصѧبح واإلرھѧاب التعصѧب خѧرج أیѧن مѧن ."التعѧدد؟ عѧن ألنظѧار ا لصѧرف محاولѧة 
أطلѧق عنѧدما  1994فبرایѧر فѧي كلھѧا؟ مصѧر فѧي المسѧموع الѧدوي ذلѧك لرصاصѧھ 
 "الصعید؟ قرى من غیرھا وفي قرقاص أبو كنیسة في المصلین على النار اإلرھابیون 

أقبѧاط خطѧأ أ ھѧل  " :الثѧورة ضѧباط أحѧد اهللا نصѧر یعقѧوب لسѧان على الكاتب ویتساءل .
ثابتѧة نسѧبة علѧى  23دسѧتور یѧنص بѧأن زغلѧول سѧعد اقتѧراح رفضѧوا عنѧدما  19ثورة 
 "؟ أخطئѧوا ھل ..كأقباط ال كمصریین ندخلھا قالوا ..والنواب الشیوخ بمجلسي لألقباط 

بѧأن صراحة یفتي البعض ویجعل اإلرھاب، یولد الذي العام المناخ عن المسئول ومن .
األرمینیѧة للغѧة كرسѧیا الجامعѧات اعتمѧاد عѧن المسѧئول مѧن  .؟ كѧافر قبطیѧا یصѧافح من 

المسѧئول مѧن جمیعѧا؟ المصѧریین تѧراث مѧن وھѧي القبطیѧة للغة كرسیا اعتماد ورفضھا 
إال میѧاه لѧدورة الكنѧائس استصѧالح یمنع الذي الھمایوني بالخط یسمى ما استمرار عن 
 .خاص؟بإذن 
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سѧلبیة، أخѧرى صورة مواجھة في لیة مثاصورة لیسوا فھیم مكرم الروائي عند األقباط 
مѧن بیѧنھم ومѧن مسѧلما، تزوجѧت ألنھا أختھ قتل الذي المتعصب سنجد األقباط بین فمن 

أم حقѧھ مѧن النزھѧة كانت إن فتاتھ مع یتنزه أن قبل من المقدس الكتاب جمعیة یستشیر 
العجѧین نفѧس مѧن إنھѧم .أمریكѧا مع خاصة عالقات وأصحاب محتالون، بینھم ومن ، ال 
بالدرجѧة لكنھѧا دینیѧة، قضѧیة لیسѧت النھایѧة فѧي القضѧیة ألن اآلخرون، منھ خرج الذي 
 .األغلبیة بسطوة مشحونة كانت لو حتى وسیاسیة، واقتصادیة اجتماعیة مسألة األولى 
تكلѧف حѧین واالسѧتنارة، والعقѧل، للتѧآخي، البدیعѧة روایتѧھ فѧي فھѧیم مكѧرم وینتصѧر 
الشѧاب ضѧمیر فیفیѧق األقبѧاط، أحѧد باغتیѧال بینھѧا مѧن مسѧلما شѧابا اإلرھابیѧة الجماعѧة 
قبѧل مѧن یعقѧوب نبیѧل كѧان كمѧا للرصاص، ضحیة اآلخر ھو فیصبح ، التكلیف ویرفض 
الشѧعبي الوجѧدان إن یقѧول حѧین كلھѧا لمصѧر الكاتѧب انحیѧاز یتأكѧد .للرصѧاص ضѧحیة 
األھѧم الملمѧح لعѧل .للجمیѧع واحѧدة حѧارة مصر وأن .والمحبة األخوة یعزز ما كل یبتدع 
للحفاظ یكفي یعد لم إذ  .للمشكلة الصریح الجريء الطرح ھذا ھو فھیم مكرم روایة في 
األدب في الضروري من أصبح و .واحد نسیج إنھ ونكرر نقول أن القومي النسیج على 
وعѧالم وعѧادات بتقالیѧد یحѧیط الѧذي المطبѧق الصѧمت حѧاجز تحطѧیم والثقافѧة والفѧن 

 .العریق تاریخنا ونصف عقولنا ونصف قلوبنا نصف ھي التي القبطیة، الشخصیة 
معظѧم فѧي ضѧمیره كѧان األزمة صور حیثما المصري األدب إن القول یمكن عام وبشكل 
مسѧتقبلھا، علѧى والقلѧق وحѧدتھا، علѧى الشѧدید والحѧرص مصر، بحب ینبض یبدعھ ما 

لدراسѧة ا ھѧذه نختѧتم أن نحѧب أننѧا إال .ضدھم التمییز ووقف األقباط إلنصاف والدعوة 
والѧدیر صѧفیة خѧالتي "البدیعѧة روایتھ وعند طاھر بھاء ھو عظیم كاتب عند بالتوقف 

الداعي األساسي المصري اللحن تواصل وألنھا بل ، األدبیة كاتبھا لمكانة فقط لیس "
القدرة من مستمدة للغایة خاصة مكانة الروایة ھذه وتشغل .واقتدار بقوة الوطن لوحدة 
الروایѧة خرجѧت .طѧاھر بھѧاء للروائѧي المرھѧف الضѧمیر ومن لھا نظیر ال التي األدبیة 
ما تالحقت التي العنف أحداث على فعل رد ما زاویة من وكانت ،  1991عام النور إلى 
- 1990بین  بعنѧاوین أجزاء أربعة إلى مقسمة الروایة .مصر جنوب في خاصة  1980

 "وأخیѧرا  "النكسѧة "ثѧم  "المطاریѧد "،و "صѧفیةخѧالتي "و،"بشѧايالمقѧدس "
الروایѧة صѧفحات عبѧر القѧارئ یشѧعر أن فѧي ونجح الكاتب سعى وقد " (. (18)خاتمة 
اخѧتالف وأن مسѧلم، أم مسѧیحي بیѧت فѧي أكانѧت سواء واحدة المصریین حیاة بأن كلھا 
أكثѧر الحیѧاة في یجمعنا ما ألن ، الصراع حد إلى مختلفین نكون لكي ذریعة لیس الدین 
داخѧل الرھبان فیھا یعیش التي  "الجالیات  "الكاتب یصف عندما وحتى .وأقوى بكثیر 
فѧي الروایѧة أحداث وتدور .القریة داخل للبیوت قریبة تبدو بحیث یصفھا فإنھ األدیرة، 
الروائѧي لنѧا ویصѧف .القبطیة األدیرة أحد من بالقرب تقع مصر صعید في صغیرة قریة 
مѧا تѧربط التѧي الطیبة والصالت القریة یاة ح "بشايالمقدس  "األول الفصل في الكبیر 
إلѧى الكعѧك لیحمѧل صѧغیر صѧبي وھѧو العیѧد قѧدوم ینتظѧر كѧان كیѧف ویتѧذكر أھلھѧا، بѧین 
یمحѧى ال أثѧرا الصبي نفس في ترك الذي بشاي بالمقدس ھناك یلتقي كان وكیف الدیر، 
ي فѧالѧراوي خالѧة لیسѧت فإنھѧا الرئیسѧیة، الشخصѧیة صѧفیة، عѧن أمѧا .وطیبتѧھ بمودتѧھ 
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ھكѧذا  . "صѧفیة خѧالتي  "بقولѧھ ینادیھѧا أن اعتѧاد أنѧھ إال أمѧھ، خѧال بنت لكنھا الواقع، 
أن البد كحقیقتین والدیر، صفیة، لنا یقدم ثم مصر، تاریخ وحدة البدایة منذ بھاء یطرح 
، ”القمѧرفلѧق مثѧل  ”إنѧھ عنѧھ وتقول قریبھا حربي تحب صفیة .وحب وئام في تتعایشا 
ѧي وحربѧѧقھا، یعشѧ ѧیѧا كلھѧѧم تعلѧ أنѧفیة صѧѧي، لحربѧѧي وحربѧѧفیة لصѧ.إال ѧةوالقر 
صѧفیة تنصاع ھكذا .طلبھ رد یمكن وال لھ، زوجة صفیة یطلب القصر صاحب ”البك”أن

البѧك یسѧمع حѧین دورھѧا لتلعѧب الوشѧایة وتتحѧرك .حسان ابنھ لھ وتنجب البك وتتزوج 
حربѧي یجѧد بحیѧث األحѧداث وتتعقѧد .البѧك مѧن انتقاما حسان إبنھ لقتل یخطط حربي بأن 
قلѧب الكراھیѧة تشѧغل بینمѧا ھѧذا .سѧجنھ یѧتم ثѧم ومѧن بالفعل البك قتل على مرغما نفسھ 
مѧن حربѧي خروج ترقب سوى شاغل من لھا یعود وال ، حربي تعشق كانت التي صفیة 
مѧالذا یجѧد ال السѧجن، من حربي یخرج وعندما .حسان ابنھا لیقتلھ أو ، لتقتلھ السجن 
 .وحربѧي صѧفیة بѧین االشѧتباك خѧط علѧى قائمѧا الѧدیر صѧبح ی وھنѧا .الѧدیر فѧي سѧوى لѧھ 

فѧى نقتلѧھ أن نسѧتطیع ال ولكننѧا قتلنѧاه، الѧدیر مѧن خѧرج إن  " :لصѧفیة أحѧدھم ویقѧول 
 " :باسѧتنكار لحنѧین قѧائال ذاتѧھ المعنѧى المطاریѧد زعѧیم فѧارس ویكرر  . "حرام ..الدیر 
فѧي وتعѧالى سѧبحانھ نѧا ربعلѧیھم أوصѧى الذین الرھبان على أعتدي أن حنین یا تریدنى 
الجمعѧة خطѧب فѧي والروایѧة الكاتѧب یسبون كانوا المساجد أئمة أن ورغم  . "القرآن؟ 
مباشر بشكل تتعرض لم األمر واقع في الروایة أن إال تلیفزیوني، لمسلسل تحولت حین 

أھѧل تجمѧع التѧي المحبѧة علѧى بتأكیѧدھا الطائفیѧة لجѧذور نفیھѧا زاویѧة مѧن إال للطائفیѧة، 
تحدیѧدا المجѧال ذلѧك وفي المسلم، لحربي حمایة یمثل فیما یمثل كان الدیر وأن ، ة القری
تحدیѧدا، المنظѧور ھѧذا ومѧن القاتمѧة، الظѧالم أجواء تبدد حب رسالة نقل في العمل نجح 
جانѧب مѧن القضیة طرح الذي طاھر بھاء روایة وعظمة جدة كانت تآخ ٍ،رسالة نقل أي 
 .طاھربھاء مثل كبیر ألدیب سوى یتأتى ال نحو على آخر 

***
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!االستعمارمع الثورة 

ضѧد واسѧعة شѧعبیة بمشѧاركة الخمسѧینات فѧي الѧوطني التحѧرر حركѧة ثѧورات قامѧت 
لكѧن االجتماعیѧة، والعدالѧة والتصѧنیع المسѧتقلة والتنمیѧة التحѧرر أجѧل مѧن االسѧتعمار 
الحكѧم شѧكل لتجدیѧد االسѧتعمار مѧع مثقفѧة نخѧب بتعѧاون تقѧوم أصѧبحت الیѧوم الثѧورة 
أي عѧن معزولѧة والدیمقراطیѧة السیاسѧي اإلصѧالح مطالѧب علѧى بѧالتركیز السیاسѧي 
وتبعیتѧھ االسѧتغاللیة االقتصѧادیة حكѧم ال عالقѧات جѧوھر واسѧتبقاء اجتمѧاعي مضѧمون 
أفضѧل فѧي السیاسѧي اإلصѧالح ویقتصر  .األمریكیة الھیمنة سالسل من بالمزید وتقییده 
مѧع ، دسѧتوریة وتعدیالت ، نزیھة انتخابات على واإللحاح ، الرئیس تغییر على حاالتھ 
النخѧب بتلك مر األبلغ وقد  .مرفھة وقلة معدمة غالبیة بین التاریخي االنقسام استمرار 

وقنابلѧھ أسѧاطیلھ یحشѧد ثوریѧا احѧتالال ھنѧاك بѧأن القѧول إلي  (مثال العراق حالة انظر )
مجѧددا سѧمعناھا التѧي الѧدعوة وھѧي  !الحریѧة عѧالم إلѧي الترقي على الشعوب لمساعدة 
 .األجنبي التدخل قوات لوال لتتم تكن لم التي بالقذافي باإلطاحة الناتو حلف قام عندما 
 ) "أوتبѧور  "حركѧةظھѧور مѧع ألفѧین عѧام  "الملونة  "الجدیدة الثورات تلك بدأت وقد 

بѧالثورة عѧرف مѧا فѧي میلوسѧوفیتش سѧلوبودان بحكѧم أطاحѧت التي الصربیة  (مقاومة 
ألبیر  "مؤسسة فعكفت النموذج ذلك دراسة على الحركة تلك نجاح وساعد  !المخملیة 
النقالبѧات جدیѧدة نظریѧة وضѧع علѧى الدولیѧة للتنمیѧة األمریكیѧة والوكالѧة ،  "اینشتاین 
وجمعیѧات المѧدني المجتمѧع منظمѧات الرئیسѧي بالѧدور فیھѧا تقѧوم  "ناعمѧة  "سیاسѧیة 
جѧورج من بدعم تم اإلطار ھذا وفي  .عنیفة غیر وسائل على باالعتماد اإلنسان حقوق 
 "یفѧة غیرالعنالمقاومѧة مركѧز  "إنشاءالسوفیتي االتحاد إزالة في شارك الذي سورس 
بثѧورات القیѧام علѧى الثالѧث العѧالم بلدان من الشابة الكوادر وتدریب لتعلیم بلجراد في 

جیورجیѧا ثورة قاد الذي  "ساكاشفیلي  "السید تدریبھ تلقى المركز ھذا وفي  .مخملیة 
كفى  "الجیورجیة باللغة تعني التي  "كمارا  "حركة أسس أن بعد  2003عام الوردیة 

حركة تأسیس بعد ألمریكا الموالیة البرتقالیة الثورة وقعت  2004عام ا أكرانیوفي . "
بثѧورة المھѧددة وإیѧران ، قرغیزیا لتھدد الملونة الثورات زحفت ثم  .المدنیة  "بورا "
اللون فیھا الشعبیة الجبھة اتخذت حیث ومولدوفا ، ولبنان ، وأوزبكستان ، خضراء "

روسѧیا فѧي مشѧابھة لثѧورات اإلعѧداد یجѧري كمѧا ، االنتخابیѧة لحملتھѧا لونѧا البرتقѧالي 
فѧي  "االسѧتعمار مع الثورة  "نظریة وركائز محاور اتضحت وقد  .وغیرھا ، البیضاء 
الخѧارج، مѧن دعمѧا تتلقى مدنیة منظمات حركة على تقوم ، سلمیة ثورات أوال  :كونھا 
، النخبѧة تنظمھѧا التѧي المظاھرات إلي باللجوء ، الدیمقراطیة الزعزعة سیاسة وتعتمد 
المحلѧي اإلعѧالم وتعبئѧة ، النطѧاق الواسѧعة واإلضѧرابات ، المدني العصیان إلي وصوال 
شѧكل تغییѧر مطلѧب علѧى حركتھا في والتركیز ، الدولیة بالضغوط واالحتماء ، والدولي 
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، االسѧتغاللي االقتصѧادي طابعѧھ حیѧث مѧن النظѧام جѧوھر واسѧتبقاء ، السیاسѧي الحكѧم 
یبѧدو مѧا لھѧا یقدم للجماھیر متنفسا المخملیة الثورة تشكل كلھ وبذلك  .ا ألمریكوتبعیتھ 
قاطعѧة معلومѧات لѧدیھا أن الروسѧیة المخѧابرات أكѧدت اإلطار ھذا وفي  .لألزمة حل أنھ 
روسѧیا فѧي  "مخملیѧة ثѧورة  "لتمویѧل دوالر مالیѧین خمسة أرسلت غربیة منظمة عن 

، تقلیدیѧة غیѧر وسѧائل اسѧتخدام فѧي ن اآلتنشѧط األجنبیѧة المخѧابرات وأن ، البیضѧاء 
وعد السیاق نفس وفي ، البلدان داخل النخب من واسعة قطاعات تمویل على باالعتماد 
ذاتѧھ الوقѧت وفѧي  .البیضѧاء روسѧیا فѧي للمعارضѧة مѧالي دعѧم بتقدیم األوروبي االتحاد 
 "ام لقیتعد أمریكیة خطة عن السوري الدیمقراطي التحالف سمي لما مبكر بیان كشف 
أغسѧطس  31في التحالف عن الصادر البیان في جاء وقد  .سوریا في  "مخملیة ثورة 
لѧدي القѧومي األمѧن مكتѧب مѧن دعوة تلقى الغادري فرید التحالف رئیس أن  2005عام 
من األول اللقاء وھو ، سوریا في الراھن الوضع حول للتباحث األمریكي األبیض البیت 
النقѧاش ودار ، دوران مایكل السید األمریكي الجانب ن مالمباحثات في وشارك ، نوعھ 
 ) .انتقѧالي حكѧم وبرنѧامج ، السѧوریون لھ یتعرض الذي والقمع ، اإلنسان حقوق حول 
ال قضایا ألنھا ، فلسطین أو ، للعراق األمریكي القمع من شیئا الحدیث یتناول لم بالطبع 
فوریة دولیة بضغوط التحالف رئیس وطالب  . (اإلنسان حقوق أعمال جدول في تندرج 
من بواسطتھ یتمكن لكي فوري مالي بدعم  (بالطبع  )وطالب ، المعتقلین سراح إلطالق 
إلѧي یتجھѧان فریѧد ومحمѧد كامѧل مصѧطفى كѧان مضѧى فیمѧا  .الشѧعب وتحفیѧز تنѧویر 
االسѧتعمار المختѧار عمѧر قѧاوم مضѧى وفیمѧا ، االسѧتعمار لفضѧح األوروبیѧة العواصѧم 
اآلن ، االسѧتعمار ضد بالشعب تقوم الثورات وكانت ، اآلن ، شعبھ درات ق بكل اإلیطالي 
المثقفة للنخب أمریكي بتمویل الشعب ضد االستعمار مع تقوم الحدیثة الثورات أصبحت 

. 
*** 
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؟الكتابة عن األدباء یتوقف لماذا 

 "ماتاس  –بیال  –ریكھ أن  "األسباني للروائي  "وأصحابھ بارتلبي  "بعنوان كتاب ھذا 
تمѧر التѧي الھامѧة األسѧئلة أحѧد إلѧي الكتѧاب ویتطѧرق  . 2010عѧام سنابل دار عن صدر 
 :أعنѧي ، التأمѧل خارج إلي طریقھا تواصل فندعھا ، عنھا إجابة نجد وال أحیانا، بعقلنا 
بѧین مشѧترك قاسѧم ثمѧة وھѧل ؟ الكتابѧة عѧن الكبѧار األدبѧاء بعѧض توقѧف وراء السѧر ما 

الفكریѧة ظروفѧھ أدیѧب لكѧل أن أم ؟ اإلبѧداع عѧن توقفѧوا الѧذین الكتѧاب أولئѧك حѧاالت 
 .؟ الخاصة والنفسیة 
السѧؤال مѧن اقترابѧھ فѧإن ثѧم ومѧن ، الروائѧي  "ماتѧاس –أنریكѧھ  "ھѧو الكتѧاب مؤلѧف 
 .طبیعتھѧا فѧي البحѧث یѧتم التѧي التفѧاعالت عѧایش كاتѧب بخبѧرة مشبع اقتراب المطروح 
ولѧم  " :مضѧاد بشѧكل طرحѧھ یمكѧن  "؟ یتوقفѧون لمѧاذا  "السѧؤال أن المؤلѧف یѧرى 

مثѧل األدب ھجѧروا الѧذین األدبѧاء أشѧھر ویسѧتعرض  ."؟ الكتابѧة جѧدوى مѧا !یكتبѧون؟ 
التاسѧعة فѧي وھѧو الثѧاني كتابѧھ بعѧد نھائیѧا الشѧعر تѧرك الѧذي رامبѧو الفرنسѧي الشѧاعر 
بأن القوي العتقاد ا أي ، األدب ھجرة أسباب أحد یبرز وھنا  .المغامرة عن بحثا عشرة 
بحیاتѧھ أجلѧھ من اإلنسان یضحي أن یستحق ال األدب وأن أساسا تعاش أن یجب الحیاة 
محرومѧا حجرة حبیس ظل إن المرء یكسبھ الذي ما  .القاسیة الكتابة ومعاناة عزلة في 
فقدان وھو ، األدب ھجرة وراء یقف آخر اعتبار ھناك . !؟ روایة وكتب الحیاة متع من 

 "ببسѧاطة الفѧن أن مѧن  "فاشѧیھ جѧاك  "قالѧھ لمѧا یقѧود الѧذي الكتابѧة بأھمیѧة اإلیمѧان 
 "أخѧرى بعبѧارة نفسѧھ المعنѧى  "كاردوبѧا بیѧدرو  "ویكѧرر  .وانتحѧر قالھѧا ،  "حماقѧة 
یقѧود قѧد فقѧدان الثقѧة فѧي دور الكتابѧة وأھمیتھѧا  ."بخار مجرد یكون قد الفن أن أعتقد 
الصمت لزم ثم ھامة كتب أربعة ترك الذي  "سالنجر جیرومي  "اختاره كالذي لوضع 
أنریكѧھ  "األرجنتینѧي الكاتѧب مثѧل مثلѧھ ، واحѧدا حرفا یكتب ولم  عاماثالثین من ألكثر 
بالصѧمت نفسѧھ أحѧاط ثѧم  "االقتѧراع صѧندوق  "ھѧو رائعѧا عمѧال نشѧر الѧذي  "بѧانش 

 "ھѧو ؤلѧف الم یراه كما األدبي للتوقف اآلخر السبب  .عاما وثالثین لخمسة والغموض 
وقѧت منѧذ اإلبداعیѧة الكتابѧة ھجر بأنھ  "لوبیت جوردي  "ویعترف ،  "الكاتب نضوب 
 :یقѧول حѧین ذاتѧھ المعنى  "ھوفمانستال  "ویؤكد  .الخصب الخیال إلي الفتقاره طویل 

شيء أي عن الحدیث أو التفكیر على قدرة كل فقدت إنني أقول وباختصار حالتي في "
أعمѧاال كتبѧوا آخѧرون أدبѧاء  .؟ سѧبب ألي ؟ الكاتѧب ینضѧب كیѧف لكѧن  ".جیدة بصورة 
للكاتب ة النفسیة حالبالالصلة منبتة لیست لكنھا صحیة ألسباب األدب ھجروا ثم رائعة 
العشѧرین قضѧى الѧذي  "والسѧر  "وھناك ، الجنون نھشھ الذي  "ھولدرین  "فھناك ، 

 : "أتشѧاجا برنѧاردو  "ول یقѧتحدیѧدا ذلك  ول، عقلي مصح في حیاتھ من األخیرة عاما 
ولھѧذا  ! "الخیѧال إلѧي حاجتѧك مѧن أكثѧر جسѧدیة لطاقѧة بحاجѧة فإنѧك كاتبا تكون لكي "
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 "مثѧل علѧیھم قضѧت التѧي المخѧدرات بسѧبب اختفѧوا ثѧم عظیمѧا آثѧرا تركѧوا كتابѧا نѧرى 
مѧدمن انجلیѧزي اعترافѧات  "ھѧو ممتѧازا واحѧدا نصѧا تѧرك الѧذي  "كینѧزي دي تومѧاس 
فقѧد ألنѧھ الكاتѧب یتوقѧف حѧین أقصѧد ، تعقѧدا األكثѧر الحالѧة إلѧي نمضѧي اآلن  . "أفیون 
برزت التي  "مندیس ماریا  "مع حدث ما وھو ، الحقیقیة الكتابة إلي الصحیح الطریق 
بدقѧة األشѧیاء وصѧف ماعѧدا محتѧوى أي بѧدون روایѧات كتابѧة فیѧھ الشائع كان وقت في 

ثالثѧین ماریѧا أنھѧت عنѧدما وھكذا ، آخره إلي ، المقص ، الكرسي ، المنضدة  :متناھیة 
األمѧر  .أمامھѧا انغلقѧت قѧد الروایة كانت ، میاه زجاجة وصف في لھا روایة من صفحة 
جیѧد بشѧكل روایاتѧھ یبѧدأ كان الذي  "جادا أمیلیو كالو  "مع حدث أخرى بطریقة نفسھ 

وینضѧم ، األدبѧي الصѧمت فѧي فیسѧقط ، السѧیطرة عن وتخرج وتتسع تكبر ما وسرعان 
یѧوم ذات یسѧتیقظون ثѧم ، فѧذا عمѧال جھد أدني بدون یكتبون قد الذین األدباء أولئك لي إ

وتشغلھم یكتبون لمن ممتع  "وأصحابھ بارتلبي  "كتاب  .األبد إلي أدبیا عاجزون وھم 
 !الكتاب سیقرأ لمن أتركھا فإنني  "بارتلبي  "ھو من أما ، القضایا تلك 

***
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والقصةالروایة في المصري ر الیسا

، بخیѧل رجѧل شخصѧیة لنѧا یصѧف أخѧذ محفѧوظ نجیѧب أو شكسѧبیر ولیم أن معا لنتصور 
ثروتѧھ یفقѧد حینمѧا وحزنھ دموعھ وصف ثم ، نقوده على البخیل قلق وصف في مبدعا 
أن أدبیѧة براعѧة مѧن أوتѧي مѧا بكѧل ذلѧك خѧالل حѧاول الكاتѧب وأن ، بمنزلѧھ حریѧق فѧي 

براعتѧھ بلغѧت مھما -الكاتب إن أقول  .الفنیة الشخصیة تلك مع لقارئ ا تعاطف یستثیر 
كانѧت مھمѧا أدبیة قدرة أیة تستطیع ال مثلما ، البخیل مع بتعاطفنا الفوز من یتمكن لن -

یمكѧن الحѧالتین وفѧي  .منѧھ الشѧر تمكѧن مجѧرم علѧى العطѧف إلѧي تسѧوقنا أن عظمتھѧا 
مѧن لكѧن الحѧاالت، ھѧذه مѧن نفوسѧنا فѧي النفور لتحریك تلك أو الشخصیة ھذه استخدام 
إعجابنا ینتزع أن أو إنسانیة، غیر بقیمة إعجابنا انتزاع من األدب یتمكن أن المستحیل 
وفنیѧة أدبیѧة مھمѧة تلѧك  .والجالدیѧن الغѧزاة بشخصѧیات أو ، رجعѧي بوضѧع أو بفكѧرة 
التعѧاطف ھ یمكنѧال أحѧدا أن ذلك  .أسلوب أو حرارة القارئ عند لھا تشفع ال ، مستحیلة 
تѧاریخ یصون ولھذا  .اإلنسانیة للطبیعة معاكس أو ، التقدم التجاه مخالف موضوع مع 
بمحѧاوالت ظھѧره خلѧف ملقیѧا  (1960 ) "المفتوح الباب  "الزیات لطیفة روایة األدب 
حیاتھѧا وتكѧریس بیتھѧا فѧي المѧرأة بقѧاء لتѧزیین كتبѧت أخѧرى قصصیة ومواعظ روائیة 
من ممتازة روایة ألنھا فقط لیس  "المفتوح الباب  "روایة عاشت وقد  .الرجل لخدمة 
الدفاع وفي العام العمل في المرأة انخراط قضیة عن دافعت ألنھا ولكن ، الفنیة الناحیة 
ذلѧك عكѧس ولѧیس والتطѧور، التقѧدم اتجѧاه في قضیة تتبنى كانت ألنھا أي ، وطنھا عن 

واجتماعیѧا تاریخیѧا خاسѧرة قضѧایا ن عѧیѧدافع أن یسѧتطیع ال بطبیعتѧھ فѧاألدب  .االتجѧاه 
روایة األدب تاریخ یذكر وال  .الفني الفشل قاع إلي األدب بجر كفیل ذلك ألن ، وإنسانیا 
حیѧث مѧن  –األساسѧیة األدب وظیفѧة أن ذلѧك  !طاغیѧة عѧن دافعѧت  "خالѧدة  "واحѧدة 
بیѧة األداألعمѧال أن ذلѧك ، الواقѧع تجاوز ھي  –خاصة نوعیة ذي للوعي كشكل طبیعتھ 
لكنھا ، منھ موقف دون معھ والتفاعل إلیھ اإلضافة أو ، الواقع لتصویر فقط لیس تكتب 
بھѧذا  .القѧائم الوضѧع یتجѧاوز ، آخѧر نسѧق فѧي الواقѧع ذلك تنظیم إلعادة كمحاولة تكتب 
مشѧبعا ، أفضѧل ھѧو مѧا لصѧالح سѧائد ھѧو مѧا معارضѧة ثنایѧاه فѧي األدب یتبنѧى المعنѧى 
 .ذلѧك غیѧر أو ، القѧیم منظومѧة أو ، النفسي أو ، االجتماعي الواقع تغییر إلي بالطموح 
التمییѧز أو الفظاظѧة أو التخلѧف أو االسѧتبداد أو ، القسѧوة عѧن یدافع أن األدب یسع وال 

 .واالستغالل التعصب أو الظلم أو الدیني أو العرقي 
وفلسѧفي فكѧرى تیѧار  "الیسѧار  "أن إال ، یسѧاري نشѧاط األدب الزاویѧة ھѧذه مѧن 

بضوئھا تمتد  "رؤیة  "المعنى بھذا والیسار  .األدب على تأثیره الیقتصر وأیدیولوجي 
یختلѧف ال وقѧد  .ذلѧك وغیѧر والثѧورة واألدب االجتمѧاع وعلѧم والسیاسѧة النقѧد إلѧي 

مفھوم یتسع بینما ،  "الروایة"أو "القصة  "بفن للمقصود عام تحدید على الكثیرون 
، والدیني ، والدیمقراطي ، الفوضوي الیسار  :الفكریة الطیف ألوان لشتى  "الیسار "



      
          

           
 

               
        

       
            

           
          
         

       
          

       
         

      

   
          

           
        

  
         

   

 

70

فѧي الیسѧار  "عѧن نتحѧدث حѧین أننѧا إلي اإلشارة بمكان األھمیة من ولذلك  .واللیبرالي 
والتѧي الماركسѧي للفكѧر األقѧرب الیسѧاریة الرؤیѧة تѧأثیر نعنѧي فإننѧا  "والروایѧة القصة 
والتعبیѧر العقیѧدة وحریѧة قѧل العبھیمنѧة وآمنѧت عѧام بشѧكل الماركسѧیة منطلقѧات تبنѧت 
وناھضѧت التمییز ونبذ والمساواة والتسامح والتضامن االجتماعیة العدالة عن ودافعت 
عن ھنا نتحدث وعندما  .للبشر والسیاسي االجتماعي واالضطھاد االستغالل أشكال كل 
 .المصري األدب في  "الیساریة الرؤیة  "تأثیر نقصد فإننا  "واألدب الیسار "

الروایѧة فѧي المصѧري الیسѧار تѧاریخ رصѧد إلѧي المقѧال بھѧذا نرمѧي ال فإننѧا وبداھѧة 
كمѧا ، الیسѧاري المنحѧى ذوي الكتѧاب كѧل بأسѧماء  "ببلوجرافیѧا  "وضѧع أو ، والقصة 
نحاول لكننا ، معنى من التأریخ كلمة تحمل بما الروایة أو القصیرة للقصة نؤرخ ال أننا 
ودالالت ، وتأثیرھѧا ینقطѧع لѧم الѧذي وجودھѧا ومتابعѧة اریة الیسѧالرؤیة تلك إظھار فقط 
وثیѧق بشѧكل ارتبطѧوا الѧذین الیسѧاریین الكتѧاب مѧن بنمѧاذج فقѧط سѧنكتفي لھѧذا  .ذلѧك 

لثالث بالنسبة الیساریون الكتاب بھ قام الذي الدور إبراز على وسنقتصر ، بالماركسیة 
 :ھيكبرى قضایا 

العاملة الطبقة -1
ین والفالحاألرض -2
 .المرأة -3
 )علѧى محمѧد عصѧر مѧع بѧدأت الحدیثѧة المصѧریة الثقافѧة نشѧأة أن علیѧھ المتعѧارف من 

1805- ومنѧذ  .الكتѧاب أغلѧب منھѧا بѧرز التѧي المثقفѧین شѧریحة ظھѧور ومѧع  ( 1849
 .الیسѧاریة الرؤیѧة مѧع باالشѧتباك األدبیѧة األشѧكال ظھѧرت النشѧأة لتلѧك األولى اللحظات 
 1876عѧام المقتطѧف مجلѧة أصѧدر الѧذي صѧروف یعقѧوب اسم مار المضھذا في ویبرز 

الحدیثѧة العلѧوم مناھѧل صѧفحاتھا علѧى وقѧرب والیسѧاریة العلمیѧة رؤاه فیھѧا واتضѧحت 
فتѧاة "و   ( 1905 ) "مصѧر فتѧاة  " :ھمѧا اثنتѧین روایتѧین لنѧا ترك و ، العربیة لقراء 
والروایѧات القصѧص مѧن ر كبیѧ عѧدد بنشѧر حѧداد نیقѧوال قѧام بینما  . ( 1908 ) "الفیوم 
الحقیبѧة  "و ، ( 1906) "الجدیѧدة حѧواء  "وقصѧة ،  (1903) "نصѧیب كلѧھ  "منھا 
التي برؤیتھ كتب فیما متأثرا  (1914) "الجدید آدم  "روایة ثم ،  (1906 ) "الزرقاء 
تسѧعى االشѧتراكیة إن  " :فیѧھ جاء الذي  (1920) "االشتراكیة  "كتابھ في عنھا عبر 
یغتصѧب أن ذاك طѧوق فѧي یبقѧى ال حتѧى والعامѧل الممѧول بѧین واإلنصѧاف عѧدل ال إلقامة 
والعلѧم الѧدین  "المعروفѧة روایتѧھ أنطѧون فѧرح نشѧر  1903وعѧام  . "ھѧذا عمѧل ثمѧرة 
الروایѧة مقدمѧة وتضѧمنت  .موھومѧة مѧدن ثѧالث إلѧي رحلѧة أساس على وتقوم "والمال
قاصѧدا  "ضѧعفاء واألقویاء ، أقویاء الضعفاء فیھ یصیر "یوممن للعالم المؤلف تحذیر 

الѧوحش الѧوحش  "الثانیѧة روایتѧھ وفѧي  .العمѧال وبالضѧعفاء الرأسѧمالیین باألقویѧاء 
المؤلѧف نشѧر ثѧم ، الفرنسیة الثورة أفكار تظھر نفسھ العام في صدرت التي  "الوحش 
عھد المقدس لبیت العرب فتح فیھا تناول التي ( 1904 ) "الجدیدة أورشلیم  " روایتھ
والمѧزارع العمال وقضایا االجتماعي الظلم عن طویلة خطبة وضمنھا الخطاب بن ر عم 
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 .الجماعیة 
أمثلѧة مجѧرد ، أنطѧون وفѧرح ، حداد ونیقوال ، صروف یعقوب  :الثالثة الرواد إن أقول 
لمولѧد التحضѧیر مرحلѧة فѧي والقصصѧي الروائѧي بالشѧكل الیساریة الرؤیة اشتباك على 
بالخطابة حافلة كانت أنھا الثالثة محاوالت یعیب وال ، ناضج نحو على والروایة القصة 

 19ثѧورة سѧبقت بأكملھѧا لمرحلѧة العѧام الطѧابع ذلѧك كѧان فقѧد ، والѧوعظ والتعلیمیѧة 
مѧع األدبیѧة األشѧكال ونضѧج ، للثقافѧة القѧومي الطѧابع لبلѧورة التربѧة وحرثѧت ورافقتھѧا 
ھیكل حسین محمد یدي على  (1914زینب  )الروایة ووالدة ، الحدیثة المدرسة ظھور 
بعѧد أدرجѧت والتѧي تیمѧور محمѧد یѧدي علѧى  ( 1917القطѧار فѧي  )القصѧیرة والقصѧة ، 

 .أخرى وخواطر قصص مع  "العیون تراه ما  "كتاب في وفاتھ 
القѧومي والѧوعي الشعور تشكل عملیة تخللت  "الیساریة الرؤیة  "أن یتضح وھكذا 
والمسѧرح الموسѧیقى فѧي المصѧریة الھویѧة عѧن لبحѧث اورافقت ، بدایاتھ منذ المصري 
مѧع تفاعѧل ثمѧرة كانѧت أنھѧا الیساریة الرؤیة ھذه یعیب وال  .والروایة والقصة والشعر 
مشѧاریع كѧل ذلѧك ،  "وافѧدة  "كانѧت أنھѧا یعیبھѧا ال أخѧرى بعبѧارة ، األوروبѧي الفكѧر 
، الجѧیش وبنѧاء األدبیѧة األشѧكال  :"وافѧدة "كانѧت مصѧر علیھѧا انفتحѧت التѧي التطور 
أمѧا  .والمطبعѧة التصѧویر ، والبرلمѧان المسرح ، والطب الدستور ، والسینما اللیبرالیة 
الثقافѧة عبѧاءة مѧن خѧرج فقѧد الطھطѧاوي رافѧع رفاعѧة الحѧدیث المصѧري الفكѧر أبѧو 

 .الفرنسیة 
یѧدي علѧى ولѧدت یسѧاریین لѧرواد القصصѧي التبشѧیر رغѧم القصѧیرة القصѧة أن إال 
لواء حمل ، ومعھ ، تیمور بعد ومن  .ھیكل یدي على الروایة ظھرت بینما مور تیمحمد 
سѧماء وخلѧت  .الشѧین طѧاھر ثѧم ، عبیѧد وشѧحاتھ عبید عیسى األخوان القصیرة القصة 
تخѧل لѧم وإن ، بѧارز یسѧاري اسѧم مѧن العѧالمیتین الحربین بین ما فترة والروایة القصة 
خѧاض الѧذي المصѧریة اللیبرالیѧة یسѧار یѧة رؤالمѧرة ھѧذه لكنھѧا الیسѧاریة الرؤیѧة مѧن 

 .والمازني ، الحكیم وتوفیق ، والعقاد ، حسین طھ  :فرسانھ بأشھر معاركھ 
لكنھѧا  19ثѧورة انحسѧار مѧع العѧالمیتین الحѧربین بѧین مѧا الیسѧاریة الرؤیة وتراجعت 
ر الشѧعو تزایѧد بعѧد مسѧبوقة غیѧر وبقѧوة األربعینیѧات في المقدمة إلي قفزت ما سرعان 
األزمѧة حѧل عѧن المصѧریة البرجوازیѧة وعجѧز ، اإلنجلیѧزي بѧاالحتالل الشѧعور بوطѧأة 
تحقѧق دولیѧة كقѧوة السѧوفیتي االتحѧاد وبѧروز ، االشѧتراكي الفكѧر وانتشѧار ، الوطنیѧة 
صѧفوف بѧین مѧن یظھѧر األولѧى وللمѧرة  .وسیاسѧیة وعلمیѧة اجتماعیѧة انتصѧارات 
وضѧع عѧن التعبیѧر یحѧاولون كتѧاب لھا نضاحركة في المنخرطین بالماركسیة المؤمنین 
أحѧوال القصѧیرة قصصھ في یصور لكي اجتھد الذي ، صدقي محمد مثل العاملة الطبقة 
الصѧبر بѧأن -قبѧل مѧن شѧائعا كѧان كما  –لتعزیتھم یسعى أن دون بالفعل ھي كما العمال 
ب الحѧ "األولѧى روایتѧھ صѧدقي محمѧد وأصدر  .یفنى ال كنز القناعة وأن الفرج مفتاح 
 "العمѧال صѧوت "منھѧا مختلفѧة مجѧالت فѧي قصصѧھ توالѧت ثѧم ،  1941عام  "العفیف 
ظھѧرت ثѧم  1955عѧام  "األنفѧار "األولѧىمجموعتѧھ فѧي بعضѧھا ظھر أن إلي وغیرھا 
الجانѧب على المالحظات كانت وأیا  . 1957عام  "الخشنة األیدي  "الثانیة المجموعة 
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الرؤیѧة اشѧتباك علѧي داللѧة ذات عالمѧة كѧان ظھورھѧا فѧإن القصѧص تلѧك مѧن الفنѧي 
للمѧرة تمكѧن والنقابي والعامل الكاتب صدقي محمد أن ذلك  .القصیرة بالقصة الیساریة 
تѧدلیس عѧن بعیѧدا تمامѧا مختلفѧة نظѧر وجھѧة مѧن العمѧال قضѧیة طѧرح مѧن األولѧى 

مكتѧوب قѧدر وكأنھ لالستغالل إخضاعھم بھدف للعمال الموجھة ومواعظھا البرجوازیة 
الرومانسѧیة المثالیѧة الصѧورة عѧن بعیدا العمال لنا لتقدم صدقي محمد صص قظھرت ، 

ظھѧرت وقѧد ."الطیѧب واعمѧل اهللا مѧع خلیѧك  "نѧوع مѧن أغѧاني بھا ترنمت التي للعامل 
لكѧن ، صѧدقي محمѧد قبѧل المصѧري األدب فѧي المصنع عامل أو الزراعي العامل صورة 
االجتمѧاعي للصراع حال -یقبلون و، األحداث ھامش على یظھرون كانوا العمال أولئك 

بالرضѧوخ أو ، ووردي فѧردي كحѧل المصѧنع صѧاحب ابنѧة مѧن الفقیѧر العامѧل بѧزواج -
 "دیكѧور  " باعتبѧارھمیظھرون أو ، مزیفة وأخالقیة دینیة بذرائع لالستغالل المستمر 
األیѧدي  "فѧي األولѧى للمѧرة صѧدقي محمѧد قѧدم بینمѧا ، الفنѧي العمѧل أجѧواء السѧتكمال 
وإلي ، االجتماعي الصراع إلي یندفعون ، الحدث قلب في ، العمال من أبطاال  "نة الخش
للعمال جدیدة نظرة طرح في صدقي بھ قام الذي الدور أھمیة وإلدراك  .حقوقھم انتزاع 
فیھا یعرض التي  "فنان على أبو  "الشھیرة قصتھ في تیمور محمود إلي العودة یمكن 
وینقطѧع عمѧھ دكѧان فѧي عملѧھ فیتѧرك ، ممѧثال یصبح أن یرید ، المدینة عمال من لشاب 

كلھѧا رحلتѧھ فѧي یلقى وال ، مسرح تأسیس على مال من ورثھ ما یبدد أن إلي للمسارح 
 " :الواحѧد عبد لصدیقھ یھمس الموت على یوشك وعندما ، الواضحة السخریة سوى 
مѧن یبلѧغ سѧن ح یكѧد ولѧم "بقولѧھ القصѧة تیمѧور ویخѧتم  "تمثیل  ..معھد أنشئ أن أرید 
إن  ! "السѧتار عینیѧھ علѧى تسѧدل ، االحتضѧار غیبوبѧة أخذتѧھ حتѧى ، المبلغ ھذا جملتھ 
الفѧن سѧتار أمѧا ، المѧوت سѧتار ھѧو تیمѧور عنѧد علѧى أبѧو یسѧتحقھ الѧذي الوحیѧد الستار 
، تیمورإلینѧا محمѧود رسѧالة ھѧذه .األخѧرىالطبقѧات أبنѧاء مѧن للمتعلمѧین فإنھ والمسرح 
الموھبѧة عѧدیم شѧخص مأسѧاة مجѧرد علینѧا یعѧرض أن تیمور أراد ولو ، للعمال وفھمھ 
األفندیѧة بѧین مѧن الشخصѧیة ھذه یتخیر لم فلماذا ، االستھزاء یستحق الفن على متطفل 

 !؟ النجومیة وأوھام التمثیل ألحالم األقرب منطقیا وھم والمتعلمین 
مѧن كوكبѧة معѧھ تألقѧت فقѧد ، الجدیدة النظرة تلك طرح في وحده صدقي محمد یكن ولم 
وإبѧراھیم عاشѧور، ونعمѧان صالح، رشدي أحمد مثل للیسار ینتمون الذین القصة كتاب 
وسѧعد ، الخمیسѧي الѧرحمن الطوخي،وعبѧد اهللا وعبѧد ، حѧافظ وصѧالح ، الحلѧیم عبѧد 
بنبѧرة وإن  –التربة مھدوا الذین األربعینیات كتاب من وغیرھم ، والشرقاوي ، مكاوي 
إدریѧس یوسف عند صوره أعظم في القصصي الشكل الكتمال -أحیانا مرتفعة سیاسیة 
 . (1954 ) "لیالي أرخص  "مجموعتھ صدور مع 

طѧرح أیضѧا ھѧو یعیѧد لكѧي ، للظھور طریقھ في آخر كاتب ثمة كان األربعینیات وفي 
عبѧد أعنѧي ، جدیѧد یسѧاري منظѧور مѧن المصѧري األدب فѧي والفالحѧین األرض قضѧیة 
وكانѧت  .للماركسѧیة بانتمائѧھ صѧدقي محمѧد مثѧل معروفѧا كѧان الѧذي ي الشرقاوالرحمن 
، والفالحѧین األرض موضѧوع تناولѧت قѧد  (1914 ) "زینѧب  "مصѧریة روایѧة أول 
و ،"الریفѧى الفتѧى  "مثѧل زینب قبل فنیا ناضجة غیر روایات موضوع األرض وكانت 
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لنѧا یعѧرض عملѧین الوفѧي  . 1905-1903بѧین مѧا خیѧرت لمحمѧود  "الریفیѧة الفتѧاة "
الفالحѧین شخصѧیات لنѧا فیقѧدم ، الموضѧوع لѧذلك البرجوازیѧة نظѧرة خیѧرت محمѧود 
الطبقة تعشقھا التي الحكمة ذات إلي النھایة في ویقودنا ، مالئكیة شخصیات باعتبارھا 
أحالھѧا مѧا  "طریقѧة علѧى حیѧاتھم علѧى الثنѧاء أي ، للفالحѧین بھѧا تتوجھ حین الحاكمة 
 :فیھا یقول قصیدة في الروایة داخل صراحة ذلك یردد المؤلف و،  "الفالح عیشة 

وفخار رفعة في وال كال  ..الغنى في السعادة أن تحسبوا ال -
األقدار فریسة وراح ھما  ..عــمــره تصــرم سعــة ذي فلرب 

 !یساركل ونال الحیاة رغد  ..فـــي عـــاش قـــوت وعــــدیــــم 
المѧراد أقصѧى أنھѧا على البائسة حیاتھ للفالح تصور أن عن ازیة البرجوتكف لم وھكذا 
، الثروة من ونصیبھ حقھ النتزاع یتطلع وأال وقسوتھ العیش بشظف یھنأ أن علیھ وأن 
ھیكѧل كتѧب وحѧین !.؟  "الحیѧاةرغѧد فѧي عѧاش قѧوت عѧدیم  "مѧادام ذلѧك یفعѧل ولماذا 
القریѧة بصѧفتھا المصѧریة لقریѧة النѧا فقѧدم ، النظѧرة تلѧك تفارقѧھ لѧم  "زینѧب  "روایتѧھ 
أرضѧھا علѧى یعرقѧون الѧذین الفالحون أما ، مشكالت أیة تعاني ال التي الوادعة الھادئة 
وھѧم ، أشواق أو أحالم بال األرض في یسعون ، شئ من یتذمرون وال یشكون ال فإنھم 
ة بالوراثѧإلѧیھم فانتقѧل مولѧدھم یѧوم مѧن تعѧودوه  ..الѧدائم الѧرق ذلѧك تعѧودوا  "عنѧده 
 ! "قلѧق نفوسѧھم إلѧي یѧدخل أن غیر ومن شكوى غیر من لسلطانھ ینحنون ، والوسط 
تѧم سѧاكنة صѧورة مجѧرد وھѧم  !بѧالقلق حتѧى تحѧس ال دواب مجرد ھیكل عند الفالحون 
الطبیعѧة جمѧال عѧن المؤلѧف حѧدیث تخدم زائدة تكون أن دورھا كل ، أعلى من التقاطھا 
وتألقت بدره غاب لیل في وخرجت الصیف م أیاالحظ ساقك فإذا "یقول حین الریف في 

یظھѧر  1906وعѧام  . "حولѧك مѧا كѧل عѧن تائھا وتروح الھوى بقلبك ویلعب  ..نجومھ 
فیھا یسجل  "دنشواي عذراء  "باسم روایة لنا لیقدم حقي طاھر محمود ھو آخر كاتب 
وتتضѧمن ، النسѧخ آالف وتѧوزع ، المصѧریین قلوب لھا فتھتز ، دنشواى مأساة أحداث 
حѧد علѧى  "الواقعیѧة بأھѧداب  "ذلѧك خѧالل متمسѧكة ومشѧكالتھم الفالحین لحیاة عرضا 
الرئیسѧي الموضѧوع یكѧن لѧم والفѧالح واألرض الریѧف أن إال  .حقѧي یحیѧي أستاذنا قول 
كانѧت حѧین االنجلیѧزي االسѧتعمار غضب حینھ في مؤلفھا على جلبت التي الروایة لتلك 
 .حلقات على تنشر 
في الحكیم توفیق عند القرن ربع نحو بعد المصریة القریة ظھرت ، ة وبقو، أخرى مرة 

موضعا لیست ، مختلفة قریة أمام أنفسنا لنجد  (1937 ) "األریاف في نائب یومیات "
ونسѧیمھ المقمѧر اللیѧل  "ب یتغنѧى ھیكѧل كѧان فѧإذا ، مفاتنھѧا عѧن الطبیعѧة فیѧھ تكشѧف 
وتѧتألأل  ..البلیѧل الصѧیف نسѧیم جوھѧا ي فیموج البدیعة اللیالي  "ب ویتغنى ،  "العذب 
الطѧین لѧون الحكѧیم توفیѧق عنѧد تكتسѧب السѧماء فѧإن  "الالمعѧة الكواكѧب سѧمائھا فѧي 

ترسѧل البѧدیع لیلѧھ فѧي الصѧیف موسѧیقى  "عѧن ھیكل یتحدث وبینما  .البھائم وفضالت 
للقѧرى الحقیقیѧة األصѧوات سѧوى یسѧمع ال الحكѧیم فѧإن  "الھѧوى نغمة الخلیقة أذن في 
والشѧوادیف السѧواقي ونحیѧب الحمیѧر ونھیѧق الكѧالب ونѧبح الجѧاموس خوار  "لتعسة ا

الطبیعѧة ثѧوب الحكѧیم عنѧد القریѧة تخلѧع  . "الناریة األعیرة بعض وأصوات والكباسات 
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، الموھومѧة السѧعادة تلѧك فیھѧا البشѧر ویخلѧع ، جسمھا على ھیكل وضعھ الذي الجمیل 
فѧي  "مشѧھدا  "تظѧل لكنھѧا ، ومریѧرا الذعѧا واقعیѧا مشѧھدا الحكیم عند القریة وتصبح 
طرفѧا حیة كقوة الفالحون ویظل  .الحكیم عند واقعیا أو ھیكل عند رومانسیا  :الحالتین 
عنѧد ھم ، ساكنة حالة باعتبارھم الكاتبین عند للفالحین المثالیة الرؤیة وتستمر  .غائبا 
بالوراثѧة إلѧیھم فانتقѧل م مولѧدھیѧوم مѧن تعѧودوه  ..الѧدائم الѧرق ذلѧك تعѧودوا  " :ھیكѧل 
أو حكѧم فѧي مѧداركھم إلѧي یѧركن أن یمكѧن ال  " :فالحѧین الحكѧیم عنѧد وھѧم  "والوسѧط 
موقѧف تصѧوغ واحѧدة عبѧارة والحكѧیم ھیكѧل حѧدیث مѧن نؤلѧف أن ویمكѧن  . "تمییѧز 
أو حكѧم في مداركھم إلي یركن أن یمكن وال  ..الدائم الرق تعودوا فالحون  " :الكاتبین 
والطѧابع ، مثالیѧا ظѧل جوھرھѧا أن إال ، واقعیѧا القریѧة مظھر الحكیم جعل قد ل ! "تمییز 
تتبѧدل ال ، ثابتة الفالح طبیعة ألن ، ھیكل عند قائما كان كما عنده قائم للرضوخ األبدي 
 !قلق أو طموح أو تغییر دون الحیاة یواصل ومازال األھرام بنى الذي نفسھ الفالح ھو 
 (1954 )الشѧرقاوي الѧرحمن لعبѧد األرض روایѧة وقریة ریة القتلك بین الفارق وانظر 
الفالحѧون ویѧدخلھا حقیقیѧة حیѧاة وتكتسѧب بѧل ، واقعیѧا مظھѧرا فقѧط تكتسѧب ال التѧي 

الخضѧوع تاریخ لیس ویسترجعون ، وجودھم عن دفاعا وحقوقھم بأشواقھم منتفضین 
ھѧادي ال عبѧد نѧري بیѧنھم ومѧن ، ونضѧالھم ،  19ثѧورة فѧي مسѧاھمتھم تѧاریخ ولكѧن 

الشѧكاوي كتابѧة أن الصѧراع خضѧم فѧي تѧتعلم قریѧة إنھѧا  .الثѧائرین العاشѧقین ووصѧیفة 
 ..بقѧى عѧرایض كفایѧة مѧا  "سѧویلم أبѧي محمد لسان على وتنطق ، تفید لن والعرائض 

األمھѧات فیھѧا تنѧاغي التѧي القریѧة  ! "تانیѧة سكة نشوف عاوزین  ..جربناھا احنا آدي 
إنھѧم ،  "األوطѧان یحیѧا  ..تѧدادي قاعѧدة  ..مراتѧي مѧة فاط " :تقѧول بأغنیѧة األطفѧال 
ھائلѧة طاقѧة أعماقھ من تفجرت وقد  " :الھادي عبد بینھم من یندفع مختلفون فالحون 
 . "والحكومة العمدة رأس على الحدید یكسر أن من تمكنھ طاقة  ..بدنھ بھا ینتفض 
صحیحا طرحا المصریة الروایة في والفالح األرض قضیة الیساریة الرؤیة طرحت لقد 

ثѧوب فѧي ومѧرة رومانسي ثوب في مرة القریة فیھ نعست الذي المنمق التاریخ فنسفت 
للواقѧع القѧدري االستسѧالم حسѧین طѧھ أو ، الحكѧیم أو ، ھیكѧل عند جمعھا وإن ، واقعي 

الفѧالح  "روایѧة في ذاتھا القضیة لطرح الشرقاوي یرجع بعد وفیما  .علیھا المفروض 
عѧام جدید من القضیة قاسم الحكیم عبد ھو آخر یساري أدیب یطرح ثم ،  1965عام "

تحѧدیات دون مѧن المѧرة ھذه القضیة یطرح لكنھ ،  "السبعة اإلنسان أیام  "في 1969
الشخصѧیة وعѧي خالل من لنا فیكشف مختلفة، وبطریقة ، القریة تغیر عاصفة خارجیة 
 .قویة ھزات أو أحداث غیر من ء بھدوجرت التي التحوالت عن العزیز عبد الرئیسیة 
العاملѧة الطبقѧة إلѧي النظѧرة -الیساریة الرؤیة وباألحرى  –المصري الیسار صحح لقد 
النظرة بتصحیح قام كما ، الشرقاوي یدي على الفالحین وإلي ، صدقي محمد یدي على 
ن أمصѧادفة تكѧن ولѧم  .المفتѧوح البѧاب روایѧة فѧي الزیѧات لطیفѧة یѧدي علѧى المѧرأة إلي 
التѧي األولى النسائیة الروایة ھي  1961عام الزیات لطیفة روایة أن األدبي النقد یعتبر 
یتضافر وفیھا ، الوطن وحریة باستقالل الذاتي استقاللھا وتربط ، المرأة بحریة تطالب 
العѧدوان صد على بالعمل المرأة تكبل التي القیود كسر أجل من الروایة بطلة لیلى كفاح 
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كان المصري األدب أن الزیات لطیفة ریادة تعنى وال  . 1956عام ورسعید ب في الثالثي 
قѧوت الكاتبѧة روایتѧي خاصѧة اإلشѧارة یسѧتحق بعضѧھا ، ھامѧة أعمѧال مѧن قبلھѧا خلѧوا 
الفني الشكل الكتمال  ( 1958عام رمزة  )و ، ( 1947عام زنوبة )الدمرداشیة القلوب 
فѧي تسھم فلم ، مصر خارج بالفرنسیة ت نشرالقلوب قوت روایات أن إال ، العملین في 

ونѧوفمبر ،  1999یولیѧو فѧي فقѧط ترجمتھما وتمت حینھ، في المصري الثقافي التفاعل 
المناضѧلة  –الزیѧات لطیفѧة قبѧل النسѧائیة الكتابѧة وتѧاریخ  .الھѧالل روایѧات فѧي 2000
، وغیرھمѧا ، ناصѧف حفنѧى وملѧك التیموریѧة عائشة من بدأ ، طویل تاریخ  –الیساریة 
الѧدائرة مѧن بѧالمرأة تخѧرج نسѧائیة روایѧة أول قѧدمت التѧي ھѧي الزیѧات لطیفѧة أن إال 

وفیھѧا ، العѧام الوجѧدان إلѧي الخѧاص الوجѧدان ومѧن ، اإلنسѧانیة الѧدائرة إلѧي النسѧائیة 
المѧرأة تحریѧر عѧن الحѧدیث وأن ، الѧوطن حریة من جزء المرأة حریة أن حقیقة تسطع 
 .مستحیال یكن لم إن صعب أمر التبعیة وللھیمنة أسیر أو محتل وطن في 
كاتѧب یѧدي علѧى المعالم مكتمل فنا أصبحت القصیرة القصة أن إلي اإلشارة تنبغي ھل 
مѧن تحركѧوا الѧذین الیسѧاریین الكتѧاب أسѧماء وأن ؟ إدریѧس یوسѧف مثѧل عظیم یساري 
یѧرت غ التѧي ھѧي األعم األغلب في األسماء تلك وأن ؟ تحصى أن من أكثر الیسار موقع 
فѧي كتѧاب  –العѧالم ومحمѧود أنѧیس العظѧیم عبѧد .د  )النقѧد فѧي المصѧریة الثقافѧة وجѧھ 
وفѧي ؟ أیضѧا الروایѧة فѧي كبیѧر حѧد وإلѧي ، القصѧیرة القصѧة وفѧي ،  (المصѧریة الثقافة 
؟ المسرح 
المراحѧل منѧذ ، المصѧري األدب تѧاریخ فѧي ینقطع لم الیساریة الرؤیة خیط أن المؤكد 
بنشأة مرورا ، حداد ونیقوال ، أنطون وفرح ، صروف یعقوب فیھا ظھر ي التالتمھیدیة 
شѧكلت بحیѧث األربعینیѧات، فѧي أكبѧر بقѧوة الرؤیѧة تلك ظھور كان ثم ، والروایة القصة 
مѧن مرحلѧة تلتھѧا التѧي  1967نكسѧة حتѧى یولیѧو ثورة قیام منذ للثقافة الرئیسي الوجھ 
الركود 
جѧذریا یغیѧر أن والروایѧة القصѧة فѧي اسѧتطاع مѧن ل أوأنѧھ المصѧري الیسѧار ویكفѧي 
نظѧرة لتصѧبح ، والمرأة والعمال األرض  :الكبرى المصري المجتمع قضایا إلي النظرة 
إبѧداعھا وھبѧت أنھѧا شѧرفا المسѧتنیرة الرؤیѧة ھѧذه ویكفѧي ، وفكریѧا فنیѧا صѧحیحة 
ان القضѧبورغѧم وخارجھѧا المعѧتقالت داخѧل وھѧي الثقافѧة مجѧرى لتحویѧل ومواھبھѧا 
كѧل فѧي نقѧرأه ، مسѧتمرا ومѧازال ، ینقطѧع لѧم العظѧیم الرؤیѧة تلѧك تѧأثیر وأن والمالحقѧة 
 .كبار آخرین كتاب عند وحي مبدع سطر 

. 

***
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؟المصریون یقرأ ال لماذا 

ماجѧد .د بإشѧراف تقریѧرا القѧرار اتخѧاذ ودعѧم المعلومѧات مركѧز أصدر  2010ینایر في 
شѧبكة علѧى المركѧز موقѧع فѧي متѧاح التقریر  . "المصریون أ یقرماذا  "بعنوان عثمان 
وإن ، شѧیئا الیقѧرءون إجمѧاال المصѧریین أن ھѧي للتقریѧر العامѧة والخالصѧة  .االنترنت 
وال كتѧب وال والمجѧالت صѧحف ال یقѧرءون ال  !صѧراحة ذلѧك یقѧول ال التقریѧر كѧان 

یقѧرأ ال لمѧاذا  :ھѧو الحقیقѧي السѧؤال یصѧبح القѧراءة حال ھي ھذه كانت وإذا  .یحزنون 
مѧن نسѧمة ملیѧون وعشѧرین خمسѧة الحسѧبة مѧن نخѧرج بѧأن إذن فلنبѧدأ  .؟ المصѧریون 
وفѧق السѧكان مѧن  %30أي ، أمیѧون ألنھѧم القѧراءة عѧن أصѧال العѧاجزین المصѧریین 
التعلѧیم إن قѧال الѧذي حسѧین طѧھ العربѧي األدب عمیѧد اهللا ورحѧم  .التقریѧر فѧي ماجѧاء 
 72وتѧرى  .تعلѧیم دون مѧن الثقافѧة عѧن الحѧدیث یستحیل فإنھ ثم ومن ، الثقافة مستقر 
تѧدھور ھѧو القѧراءة عن العزوف في السبب أن التقریر وفق المصریة األسر من بالمئة 
 .أسعارھا ارتفاع ظل في الكتب شراء دون یحول الذي  (الفقر أي  )الدخول مستوى 
أوال االجتماعیѧة األوضѧاع  .ة والقѧراء الثقافѧة عѧدو األول المقѧام فѧي ھمѧا والفقر األمیة 
الحقیقیة المقدمة ھو األوضاع ھذه وتعدیل ، تغییر إلي تحتاج التي ھي الذھنیة ولیست 
جائع إنسان عقل في النور تشیع أن التستطیع األغلب على ألنك ، التنویر عن للباحثین 

 88ن أفیھ ورد فقد  .مدھشة أخرى أرقام المصریة األحوال مرصد معطیات من ھناك .
الكتѧب ماعѧدا اإلطѧالق علѧى كتѧب أي أفرادھѧا مѧن أي یقѧرأ ال المصѧریة األسѧر مѧن %

 % 88نقѧول وحѧین  .قلѧب ظھѧر عن بنسیانھ ویسارعون فیھا ما یتجرعون المدرسیة 
ویشѧیر  . !شѧیئا تقѧرأ ال األسرالمصѧریة كѧل أن -تقریبѧا  –نعنѧي األمѧر حقیقѧة فѧي فإننѧا 
مѧن صѧحف أیѧة یشѧتري ال  ( %76 )األسѧر أربѧاع ثة ثالمن أكثر أن إلي أیضا التقریر 
 !اإلطالق على نوع أي 

الصѧحف عنѧاوین یطѧالعون واقفѧین النѧاس الصحف باعة أكشاك عند الحظت ما وكثیرا 
حتѧى علیѧھ یتلصصѧون أو ، خلسѧة الѧوعي یسѧرقون كѧأنھم شѧیئا منھѧا یشتروا أن دون 

یكلمѧون مغمغمѧین فینصرفون "!؟ الء وال تشتروا ح  "نوع من بعبارة البائع یزجرھم 
األسѧر داخѧل بانتظѧام الصѧحف یقѧرءون مѧن نسѧبة أن حقیقѧة التقریѧر یرصѧد  .أنفسѧھم 
یسѧتعیرون بالمئѧة ثالثѧون النسѧبة تلѧك بѧین ومѧن ، بالمئѧة سѧبعة تتجѧاوز ال المصѧریة 
؟ المصѧریون یقѧرأ ماذا  "التقریر عنوان  . !قراءتھا بعد ألصحابھا ویردونھا الصحف 

والفنون والقراءة الكتابة كلھا الدنیا علموا الذین المصریون یقرأ ال لماذا  :وجوھره "
 .؟ كلھا 
أي ، واإلسكندریة والجیزة القاھرة في تتركز المرتفعة القراءة نسبة أن التقریر یالحظ 
التѧي  "لیѧالي أرخѧص  "تسѧوده الѧذي الریѧف فѧي تمامѧا وتتراجѧع ، الكبѧرى المѧدن فѧي 
حیѧث القرى بإحدى الفالح  "الكریم عبد  "عن عاما خمسین ذ من إدریس یوسف كتبھا 
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بعѧد "الكѧریم عبѧد  "النѧوم جѧافي .الظѧالم تحѧت  "الداكنѧة المنخفضة البیوت  "تعشش 
فѧي ولѧیس السھرة یقضى أین ؟ یذھب أین إلي ؟ یفعل ماذا یدري وال ، ثقیل شاي كوب 
بقѧدمیھا امرأتѧھ بѧدن ى سѧو للѧروح فرحѧة أو نزھѧة مѧن أمامѧھ یبقѧى وال ، ؟ ملѧیم جیبѧھ 
 " :یقѧول وھѧو سѧیكون لمѧا مسѧتعدا ثیابѧھ فیخلع ،  "بالقنطار التراب علیھما  "اللتین 
 ." !السبب كان اللي بیت یخرب اهللا  ..ھھ 
المتѧرو محطѧات  .األنفѧاق متѧرو ركبѧت ، سѧنوات عѧدة منѧذ موسѧكو إلѧي لѧي زیѧارة فѧي 

ضѧمن خاصѧة قطѧار عربѧة رأیѧت ننѧي أ المѧرة تلѧك فѧي الجدید  .وتماثیل للوحات متاحف 
الشѧعراء كبار صور تزینھا ،  "الثقافة عربة  "الخارج من علیھا كتب العربات سلسلة 
الشѧعراء ألمیѧر صѧغیرة قصѧائد العربѧة حѧوائط علѧى فتجѧد تѧدخلھا ، الѧروس والكتѧاب 
، مѧوجزة شѧعبیة وأسѧاطیر ، وجوجѧول ، لتشѧیخوف قصѧیرة وقصصѧا ، بوشѧكین 
ونبذة للكتاب وصورا ،  "العالم سینقذ الجمال  "دوستیوفسكي رة كعبا جمیلة وعبارات 
فیѧھ أرى یѧوم یحѧل أن یمكѧن ھل  :بقوة نفسي وسألت ذلك شاھدت  .أدیب كل حیاة عن 
مخصصѧة عربة ؟ محفوظ ونجیب الحكیم توفیق صور علیھا ؟ كھذه مترو عربة عندنا 
حقѧي ویحیѧي إدریѧس ویوسѧف الشѧین طѧاھر قصѧص حوائطھѧا علѧي نѧنقش ؟ للثقافѧة 
بعیѧدا أخѧذتني أحالمي وأن سرحت أنني یبدو  .جاھین؟ وصالح إبراھیم لحافظ وقصائد 

 .جدا بعیدا ، 

*** 
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األجنبيوالتمویل الثقافة 

یصѧل مصѧر فѧي األمریكیѧة السѧفارة مѧن علني تمویل بشأن اللغط یرتفع وآخر حین بین 
أیضѧا ویعلѧن القحѧة بمنتھѧى رسѧمیا األمریكѧي السѧفیر عنھ ویعلن الدوالرت مالیین إلي 
ھѧو یقولѧون كمѧا التمویѧل مѧن الھѧدف  .بالتمویѧل علیھѧا أنعم التي المنظمات أسماء عن 
مبѧادئ وترسѧیخ ، المѧدني المجتمع وتمكین ، بالدنا في  (األمریكیة  )الدیمقراطیة نشر 

وحقѧوق ، والطفѧل ، ة المѧرأ حقѧوق عѧن والѧدفاع ، والبرلمانѧات ، الحزبیѧة التعددیѧة 
مѧن وكلѧھ  )المѧال بحѧر فѧوق طفѧت التѧي المنظمѧات فѧإن وھكѧذا  .شѧابھ ومѧا اإلنسѧان 
ال بأنھѧا المصѧري المجتمѧع تقنѧع أن ترید  (مختلفة مسمیات تحت األمریكیة المخابرات 
 .الصѧعبة بالعملѧة عѧامرا جیبھѧا كѧان إذا إال بالدنѧا تطѧویر أجѧل مѧن تناضѧل أن تسѧتطیع 
جیѧوبھم بѧھ یحشѧون الѧذي األجنبѧي التمویѧل أن المنظمѧات تلѧك علѧى ون القѧائمویѧدعي 
أنѧھ بشѧأنھ یقѧال مѧا أقѧل إدعاء وھو .محددة أھداف أو أمریكیة أغراض أي عن معزول 
حالѧة یعѧرف لѧم -واألفѧراد الѧدول مسѧتوى علѧى  –كلѧھ البشѧري التѧاریخ ألن ، مضحك 
عѧن منزھѧة األمریكیة موال األكانت وإذا  .غرض دون من واحد قرش فیھا دفع واحدة 
ضѧد قامѧت التѧي المظѧاھرات لѧدعم ذھبѧت أمریكیѧة أمѧوال عѧن نسѧمع لѧم فلمѧاذا الغرض 
لصحف المخصصة الدوالرات من مالیین عن نسمع لم ولماذا ، !؟ العراق على الحرب 
ویѧدعي  .؟ وغیرھѧا أفغانسѧتان فѧي األمریكیѧة للسیاسات معادیة جماعات أو أحزاب أو 

األمѧوال تلѧك وأن ، شѧیئا یسѧتفیدون ال أنھѧم المشѧبوھة المنظمѧات تلѧك علѧى القѧائمون 
یناضѧلون ال فلѧم شѧیئا یسѧتفیدون ال وكѧانوا صѧحیحا ذلك كان ولو ، جیوبھم في التصب 
المسѧتوى علѧى شѧیئا نسѧتفید ال نحѧن ، ذلѧك علѧى ردا یقولѧون . !؟ تمویل دون من إذن 

الحركѧة ألن ، الѧوعي بتطویر مویل التبفضل نقوم العام المستوى على لكن ، الشخصي 
 "الفقیѧرة الشѧعوب  "أن كالمھѧم مѧن یفھѧم ھكѧذا  !فلѧوس دون من مستحیلة النضالیة 
 !نفسھا بھ لتطور مال على التحتكم ألنھا ، لألبد متخلفة ستظل 
والمخرجѧة للكاتبѧة  "الثقافیѧة البѧاردة الحѧرب  "بعنѧوان كتѧاب یحضѧرني الصѧدد بھѧذا 

عѧن وصѧدر الشѧایب طلعѧت العربیѧة إلѧي ترجمѧھ ،  "سѧوندرز فرانسѧیس  "االنجلیزیѧة 
عنѧھ نتحѧدث الѧذي التمویѧل بموضѧوع الصѧلة وثیѧق الكتѧاب  .للترجمѧة القѧومي المركѧز 
التوجѧد بأنѧھ بѧالقول الكاتبѧة تبѧدأ  . "أھلھѧا مѧن شѧاھد شѧھد  "الشھیرة بالعبارة ویذكر 
الثقافة  "نغمة وأن ، وحروب صراع من یدور ما خارج محاید مثقف وال محایدة ثقافة 
فѧي األمریكیة "للدیمقراطیة  "الرئیسیة المعزوفة كانت  "الحر المثقف  "و  "الحرة 
أن سѧوندرز فرانسѧیس وتضѧیف  . "المجتمѧع بھمѧوم الثقافѧة التѧزام  "مفھوم مواجھة 
وكالѧة  "أن حѧد إلѧي ذلك وقادھا  "الثقافي الحیاد  "استحالة غیرھا قبل أدركت أمریكا 

 .!"ألمریكا الثقافة وزارة بمثابة كانت األمریكیة المخابرات 
فأصدرت ، أمریكا وخارج داخل الثقافة شئون األمریكیة المخابرات تولت اإلدراك وبھذا 
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وجنѧدت  "حریѧة  "كلمة من منھا واحدة اسم یخلو ال التي المنظمات وأنشأت المجالت 
، أولیفییѧھ ولѧورانس ، مالرو وأندریھ ، وت إلی .س  .ت مثل والفنانین الكتاب كبار لھا 
فكѧان معھѧا التعѧاون رفضѧوا الѧذین أمѧا  .وغیѧرھم سѧیلوني، وإجنѧازیو ، كوكتѧو وجѧان 
مѧع حѧدث كمѧا القѧرن ربѧع مѧن أكثѧر مѧدى علѧى والمالحقѧة المسѧتمرة المراقبѧة نصیبھم 
 "أمنیѧة كانѧت بینمѧا ھامیلѧت داشѧیل مѧع حدث كما جوعا الموت أو ، ھمنجواي أرنست 
المكیѧف الكѧابوس ذلѧك ..أمیركѧا مغѧادرة  "ھѧي نوبѧل علѧى الحاصѧل  "مѧان تومѧاس 
 "األمریكي األسلوب مع توافقا أكثر رؤیة نحو المثقفین توجیھ  "أجل ومن . "الھواء 
 "باسѧم الغѧرب أجѧل مѧن ثقافیة جبھة وتحریك وتمویل تأسیس في المخابرات شرعت 
الذي الرابعة النقطة برنامج عن ترومان ئیس الر إعالن بعد  1949عام  "التعبیر حریة 
مختلѧف تظھѧر وأخѧذت ،  "الشѧیوعیة الكتلѧة تعادي التي األمم دعم  "مبدأ على اشتمل 
بѧابلو فѧوز عطلѧت التѧي  "الثقافیѧة الحریѧة منظمѧة  "مثѧل  "الحѧرة  " الثقافیѧةاألقنعة 
القلѧم نѧادي  "و ، "الثقافیة للحریة الدولي االتحاد  "و ، 64عام نوبل بجائزة نیرودا 
دولة أربعین نحو في المنظمات تلك لكل فروعا المخابرات وأنشأت ، وغیرھا  "الدولي 
الفنѧادق ونفقات السفر ببطاقات وأمدتھم ومؤتمراتھا وكتابھا وكتبھا مجالتھا ومولت ، 

التجѧارة منظمѧة أضѧافت السیاسѧة لѧنفس واسѧتمرارا  .ذلѧك وغیѧر شخصѧي ومصѧروف 
للمخابرات البد وكان  . "الثقافیة الحریة  "بند لبرنامجھا  95عام أنشئت التي العالمیة 
وكѧأن األمѧر یبدو لكي األنشطة تلك خالل تظھر فال تماما تختفي أن األمیركیة المركزیة 
، ملحѧة مھمѧة للتمویѧل غطاء على العثور وأصبح ، ثقافیة جھات من قادم التمویل ذلك 

ھѧي  )وغیرھѧا وروكفلѧر ، فѧورد مثѧل سسѧات مؤفѧي األمریكیѧة المخѧابرات وجدتѧھ 
وسѧیلة أفضѧل أن وجѧدت كمѧا ،  (عنѧدنااإلنسѧان حقѧوق جماعات تمول التي المؤسسات 
خѧدماتھم یعرضѧون وھѧم تساقطوا الذین المتحولین الشیوعیین ھي الشیوعیة لمحاربة 
مѧن أفضѧل لیس أنھ بفكرة مفتونة الوكالة كانت  "المؤلفة قول حد وعلى ، الدولة على 
أمѧا ،  "المركزیѧة المخѧابرات لوكالѧة السیاسѧیة للعملیѧات الشѧیوعي غیѧر الیسѧار تعبئة 
خاصѧة منظمѧات أنھѧا نفسѧھا علѧى تطلق التي المنظمات تلك  "فأصبحت التعامل قنوات 
غیѧر صѧفة تحمѧل ثقافیѧة أو خیریѧة مؤسسѧة أیѧة أن نكتѧة انتشرت حتى  ..حكومیة غیر 

وقنѧوات التمویѧل تѧوفر أن وبعد  . "األمریكیة ات للمخابرواجھة تكون أن البد حكومیة 
یعملѧون البشѧر مѧن محكمѧة شѧبكة  "الكاتبѧة قѧول حѧد علѧى تكونѧت المقنعѧة التعامѧل 
وكѧان  . "أمیركي لسالم بحاجة العالم أن لفكرة للترویج المخابرات وكالة مع بالتوازي 
یمكѧن المنظمѧات ك تلѧفѧي الیسار احتواء أن یرى كویستلر آرثر الكاتب المخابرات رجل 
من علیھا بالسیطرة الجماعات تلك تأثیر ویضعف ، الیساریین نشاط مراقبة من الدولة 
رجѧل كѧان الوقѧت نفѧس وفѧي  .ثوریѧة وأقѧل مѧواز منبѧر إلѧي أعضѧائھا بجѧر أو الѧداخل 

وغیѧر الثقافیѧة المنظمѧات تلѧك عمل بشأن صریحة تعلیمات یصدر األمیركیة المخابرات 
تطلبѧوا فѧال ، االسѧتقاللیة مѧن درجѧة علѧى المنظمѧات تلك تحافظ أن یجب  " :الحكومیة 
مؤسسѧة وأغرقѧت  . ! "الرسѧمیة األمریكیѧة السیاسѧة جوانѧب مѧن جانب كل تأیید منھا 
المثقفѧین مѧن شѧریحة وكنѧدا وألمانیѧا النرویج في مشابھة مؤسسات من وغیرھا فورد 
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بواسطة والسینمائیین نانین والفالموسیقیة الفرق وأغرقت باألموال، وغیرھا مصر في 
 "أصѧبحوا الѧذین المثقفѧین أولئѧك شѧراء في ونجحت وماشابھ اإلنسان حقوق منظمات 
تتمѧرد التѧي للبلѧدان عسѧكري غѧزو أي یكلفھا مما بكثیر أقل أمریكا تكلف  "ناعمة قوة 
 .للشعوب األمریكي النھب على 

ال أنھѧم یѧرددون المشѧبوھة المنظمѧات تلك على القائمون مایزال ، ذلك كل من وبالرغم 
نقѧاش مѧن جѧدوى مѧن فھѧل  ! "غѧرض أي عن منزه  "التمویل وأن ، شیئا یستفیدون 
یعلمѧون جمیعѧا منا أفضل إنھم  .؟ بالدنا داخل الخامس الطابور بھا یتذرع التي الذرائع 
تأدیѧة مقابѧل ، تحدیѧدا الشخصѧیة االسѧتفادة ھѧي إلѧیھم بالنسѧبة الرئیسѧیة المسѧألة أن 
عѧن یѧدافعون إنھѧم بقѧولھم الحقیقѧة تلѧك علѧى یموھѧون وھѧم ، المطلوبѧة ات الخѧدم

على ضحك وھو ، السیاسي االستبداد ضد موجھ نشاطھم وأن ، شابھ وما الدیمقراطیة 
، الھائلة األمریكیة الھیمنة ھو العالم في األول السیاسي االستبداد مصدر ألن ، الذقون 
 .بالمال یغذیھم الذي الكریھ األمریكي للجوھر اھر مظفإنھا األخرى االستبداد أشكال أما 

أول قامѧت لقѧد  .یحѧركھم مѧا حقیقة لكن بھ یتذرعون ما مناقشة لنا ینبغي ال أنھ والحق 
مصѧر أھѧالي مѧن بѧدعم عرابѧي أحمѧد بزعامѧة الحѧدیث مصѧر تѧاریخ فѧي مصѧریة ثѧورة 
أي یعѧرف لѧم الѧذین روادھѧا بجھѧود حدیثѧة مصѧریة ثقافیѧة حركѧة أول وقامѧت وحѧدھم 
السیاسة إغراق في نجح األجنبي التمویل لكن  .المیسرة الحیاة حتى وال الثراء ال منھم 
وفѧرق ، واسѧتدیوھات ، مسѧرحیة مجموعѧات خطѧوة كل في نرى فأصبحنا ، والثقافة ، 

كمѧا الحقیقѧة وتبقѧى  .ممولة كلھا ، ومجالت ، وصحف ، أغاني وفرق ، سینمائي عمل 
 .العالم ھذا في مجانا ا ملیمیدفع أحد ال  :ھي 

***
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الثقافةعدو إسرائیل 

ھѧي إسѧرائیلیة  "ثقافѧة  "أنѧھ تѧدعي ومѧا ، والحѧرب السѧلم فѧي الثقافѧة عѧدو إسرائیل 
أطمѧاع شѧوھتھا ثقافѧات وھѧي ، المسѧتوطنون عنھѧا رحѧل التѧي والشѧعوب األمم ثقافات 
فѧي والثقافѧة .الغیѧر أراضѧي تثمار واسѧالحѧتالل مؤسسѧة أرباح من حصة ونیل التوسع 
یعاني حرمان وكل ، عوز وكل ، ألم كل لیصبح وتھذیبھ الضمیر تشكیل ھي منھا جانب 
أحѧد فعѧل كمѧا ، أحیانѧا لالنتحѧار یدفعѧھ وقѧد بل المرء یؤرق شخصیا أمرا اآلخرون منھ 

مى یسѧمѧا أمѧا  .لبنѧان علѧى اإلسѧرائیلي العѧدوان علѧى احتجاجѧا الیابѧان فѧي المѧواطنین 
الوھѧاب عبѧد  .د قѧول حѧد على تفتقر ضمیر، بال إنشاء مجرد فإنھا اإلسرائیلیة بالثقافة 
جوسѧتاین النرویجѧي الروائѧي أدان وقѧد  ."والمكѧان اللغѧة وحѧدتي إلѧي  " :المسѧیري 
ال نحѧن  " :قѧاطع بوضѧوح قѧائال لѧھ بیѧان فѧي اإلسѧرائیلیة االستعماریة الظاھرة جاردر 
الفصѧل بنظѧام االعتѧراف سѧابقا نسѧتطع لѧم كمѧا ، الیѧوم بعѧد إسѧرائیل بدولѧة نعتѧرف 
یظنون من بوجھ بأسى نبتسم إننا  " :الكاتب ویضیف  . "أفریقیا جنوب في العنصري 

فѧإن لھѧذا ،  "للقتѧل رخصѧة إیѧاه مانحѧا لدیѧھ المفضل لیكون ما شعبا اختار قد الرب أن 
دبابѧة أو الشѧعر تھѧوى عنقودیѧة قنبلѧة عѧن الحѧدیث یشѧبھ إسرائیلیة ثقافة عن الحدیث 
 !بالموسیقى مولعة 
وقد  .عسكریة كقاعدة ألجلھا خلقت التي ووظیفتھا تكوینھا بحكم الثقافة عدو إسرائیل 
بالسѧطو قامѧت التѧي الثقافѧات فسیفسѧاء مѧن تاریخھѧا تسѧمیھ مѧا شѧكلت حین ذلك أثبتت 
وجبѧة تلѧك أن مدعیѧة أبیѧب تل في للسائحین تبیعھا التي المصریة الطعمیة من ، علیھا 
الجѧوالن قѧرى و مѧدن فѧي أثریѧة كنѧوز من سرقتھ ومما الیھودي، والتاریخ التراث من 

في اآلن توجد مصریة أثریة قطعة  572على سطت حین ذلك إسرائیل وأثبتت ، المحتل 
بعѧض أعمѧدة لنقѧل المروحیѧة الطѧائرات سѧطوھا فѧي واسѧتخدمت بѧل أبیѧب، تѧل متاحف 
أو ثقافѧة بѧال عسѧكریة قاعѧدة وألنھѧا أبیѧب، تѧل متѧاحف إلѧي المصریة والتماثیل المعابد 
بѧدو موسѧیقى مѧن نموذجѧا ً 266 "نیѧو دوف "اإلسѧرائیلي الباحѧث جمѧع فقѧد ، تѧاریخ 
ّىُسѧممایًتصѧنیفھا وتѧم سѧیناء  الحѧرب بѧدء ومѧع  ."الیھѧوديالتѧراث  "بѧـضѧمن زورا 
، العراقیة األثریة ن باألماكمفصلة خرائط ألمریكا إسرائیل قدمت العراق على األمریكیة 
 "اإلسѧرائیلیة المذیعѧة قѧدمت حینѧھ وفѧي ، ونقلھѧا والتماثیѧل التحف نھب في وشاركت 
یبѧادر أن ینبغѧي  " :فیھ قالت اإلسرائیلي التلفزیون على برنامجا  "حایموفیتش میكي 
یمكѧن ال إذ ، والجѧو والبحѧر البѧر مѧن األثریѧة األمѧاكن ھѧذه قصѧف إلѧى التحѧالف طیارو 
 . "الحضѧاري المنطقѧة ھѧذه لتѧاریخ شѧامل بتѧدمیر إال الشѧرقي اإلرھѧاب مѧن الѧتخلص 
وفѧن ، أثѧر كѧل علѧى تسѧطو ولكنھѧا ، بغѧزة الجوفیة المیاه على فقط تسطو ال وإسرائیل 
كذبѧة ذلك كل من وتخلق ، الموھوم لتاریخھا ذلك كل وتنسب ، قدیمة وعمالت ، شعبي 

إسѧرائیل تعمѧدت ،  2006عѧام لبنѧان علѧى اإلسѧرائیلي العѧدوان وخѧالل  . "ثقافتھѧا "
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 .لبنѧان فѧي منѧارتین أقѧدم مѧن واحѧدة وھѧي بیѧروت غѧرب المنѧارة بѧرج وتحطیم قصف 
بعѧدم یطالبھѧا إلسѧرائیل ملѧح نѧداء توجیѧھ إلѧي  "ماتسѧورا  "الیونسѧكو مѧدیر واضѧطر 
الحѧرب خѧالل .وصѧور بعلبѧك مѧدینتي آثѧار وخاصة لبنان في الثقافیة بالمواقع المساس 
علѧى غѧارات تسѧع اإلسѧرائیلیة الطѧائرات شѧنت  2006أغسѧطس  22في وتحدیدا ا أیض
إلѧي العنقودیѧة والقنابل المتفجرات من طن ربع علیھ وألقت ! "الخیام معتقل  "متحف 
تحریѧر بعѧد مѧا إلѧي تعѧود المتحف ذلك قصة  .الحجارة من كومة إلي المتحف تحول أن 
أقامتѧھ قѧد إسѧرائیل كانѧت الѧذي الخیام جن ستحویل في الفنانین بعض فكر حین ، لبنان 
جمیѧع مѧن تشѧكیلیین بفنѧانین االتصѧال تولѧت لجنѧة وتشѧكلت ، متحѧف إلѧي الجنѧوب فѧي 
التي وساحاتھ زنازینھ بوابات على ورسموا ، القدیم السجن إلي فجاءوا ، العالم أنحاء 
البربریѧة لكѧن  .للحریѧة وحѧب أمنیѧات مѧن نفوسѧھم فѧي مѧا أجمѧل للتعѧذیب أعѧدت 

فرانكѧو لجیوفѧاني أعمѧال ضѧمنھا مѧن وكѧان والجѧداریات اللوحѧات دمѧرت اإلسѧرائیلیة 
كبѧار أعمال مع ، ھولندا من فورتیھ وإدوین ، النرویجیة إیرھامس ومیراي ، اإلیطالي 
عیѧد السالم وعبد ، عبلة محمد والمصریین ، السوري المعال طالل مثل العرب الفنانین 

الجѧرائم ھѧذه كѧل إسѧرائیل ترتكѧب  .والѧیمن السѧودان و والعѧراق األردن مѧن وآخѧرین ، 
دیمقراطیѧة دولѧة بصѧفتھا معھѧا نتعامѧل أن علینѧا أن الѧبعض یتصѧور بینمѧا ، الثقافیѧة 
تذكاریة نصب ثالثة لترمیم خطة  2006في المصریة الحكومة ووضعت بل  !متحضرة 
الرئیسѧي الطریѧق علѧى جنودھѧا لѧذكرى تخلیѧدا أقامتھѧا قѧد إسѧرائیل كانѧت إسѧرائیلیة 
 .زوید الشیخ مركز وفي ، سیناء وسط وفي ، للعریش 
التطبیѧع عѧن والحѧدیث ، بأكملھѧا المنطقة في األول الثقافة عدو أنھا إسرائیل أثبتت لقد 

ولصѧوص أعѧداء مѧع ؟ مѧن مѧع ثقѧافي تطبیѧع  :السѧؤال یطѧرح الحالѧة ھѧذه فѧي الثقافي 
؟ الثقافة 
العبریѧة عѧن الترجمѧة قضѧیة تثѧار ما كثیرا ، نھا مالموقف أو ، إسرائیل مع العالقة في 

أثار وقد ، إسرائیلیة كتب عدة بترجمة قرارا للترجمة القومي المركز اتخذ بعدما خاصة 
نشѧر دور مѧع التعامѧل بعѧدم تمسѧك المركѧز أن رغѧم الѧبعض اعتѧراض المركѧز قѧرار 

نجیѧب أن مبدئیѧة الالناحیѧة مѧن لنѧا البد الصدد وبھذا  .مباشر بشكل إسرائیلیة أوجھات 
كѧان إن خاصѧة اآلخѧرون یكتبѧھ مѧا إلѧي التعѧرف مѧع نحѧن ھѧل  :التѧالي السѧؤال عѧن 

 .الترجمѧة مѧع نحѧن نعѧم  :تكѧون أن البѧد اإلجابѧة  .؟ تاریخیѧا خصѧما یمثلѧون اآلخѧرون 
ھѧل  :مقѧدمتھا فѧي أھمیѧة أكثѧر أخѧرى مشѧكالت أمامنѧا تبѧرز ، بنعم نجیب أن بعد ولكن 
تجمعѧا عرفѧت أن العѧالم فѧي القومیѧة للتجѧارب سبق ھل ؟ ترجمھ لن إسرائیلي أدب ھناك 
االحѧتالل مѧن القѧرن نصѧف خѧالل  "قومیѧا  "أدبѧا أنѧتج المشѧارب مختلѧف مѧن بشѧریا 
أكثѧر تحدیѧدا األدب ألن  .كѧال  :اإلجابѧة  .؟ المجѧاورة الشѧعوب علѧى والعѧدوان والغѧزو 
اعتبارات بحكم إسرائیل رفھ تع لم الذي األمر ، القومي الطابع عن تعبیر الوعي مظاھر 
ھنѧاك یكتبونѧھ لمѧا الترجمѧة أھمیѧة  "اإلسѧرائیلي األدب  "غیѧاب ینفي ھل لكن  .عدیدة 
التعѧرف المطѧاف نھایѧة فѧي ھو المقصود ألن  .ینفي ال كال  .؟ روائي أدب أنھ ویدعون 
 .ة فلسفأم صحافة أم أدبا أكانت سواء نفسھ عن بھا یعبر التي الطرق عبر ، اآلخر إلي 
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وجѧھ فѧي عثѧرة حجѧر المعѧروف بمعنѧاه األدب غیѧاب یعѧد وال ، الترجمѧة مѧع نحѧن إذن 
نترجمھ ما أن ھل أعني ؟ نترجم وكیف ؟ نترجم ماذا  :ھي الحقیقیة المشكلة  .الترجمة 
للѧوحش تجمیال سیكون نترجمھ ما أن أم ؟ الحقیقة في ھي كما اآلخر صورة لنا سینقل 
كیѧف رأینا أن سبق لقد  .؟ مزیفا إنسانیا طابعا البربریة العدوانیة الروح على یضفي ؟ 

وتقدیمѧھ  "بیرنبѧویم  "یѧدعى إسѧرائیلي موسѧیقار صورة تجمیل عمیلة بحماسة جرت 
تصѧریحات ظھѧرت ثѧم ، الحѧدیث الفѧن معجزة باعتباره  2009أبریل في األوبرا دار في 
مجѧازر أن  "ھѧارتس  "فѧي كتѧب الѧذي  "جروسѧمان دیفیѧد  "ل أعمѧال ترجمѧة بشѧأن 
أن یكѧرر ینѧي ال والѧذي  "حمѧاس اسѧتفزاز علѧى دفѧاعي فعѧل رد  "غѧزة فѧي إسѧرائیل 
الالجئѧین عѧودة حѧق ضѧد بشدة یقف كما ،  "وإنسانیة قومیة معجزة  "إسرائیل وجود 
بنكبѧة اعتѧراف أي االعتѧراف ویѧرفض بѧل ،  "للدولѧة الیھѧودي الطѧابع  "علѧى خوفѧا 

ولѧیس ، الحقیقة على تطلعنا أن  –رسالة لھا مازال كان إن  –الترجمة رسالة . 1948
باختیѧار فتѧتم اإلسѧرائیلي الѧوحش تجمیѧل عملیѧة أمѧا  .الѧوحش صورة بتجمیل تقوم أن 

الموقѧف ساعة حانت فإذا ، وجرحي قتلى على بحزن یتنھدون صھاینة لكتاب نصوص 
بمقѧدمات قتѧرن ت أن أوال الترجمѧات لتلѧك نریѧد  .العدوان جانب إلي بقوة وقفوا الصریح 
، الكتѧاب أولئѧك مواقѧف حقیقѧة إلѧي وتنبѧھ ، اآلخѧر لفھѧم وثیقѧة ھѧو العمѧل أن إلѧي تنبھ 

المجتمѧع مѧن األخѧرى الجوانѧب یعكѧس مѧا ترجمѧة مѧن البѧد أیضѧا  .یكتبونѧھ مѧا وحقیقة 
رسѧالة لتتحقѧق اللغѧوي سѧطحھ ولѧیس المجتمѧع ذلѧك جوھر لنا تصور التي اإلسرائیلي 
أمریكیة كتب عدة ما مترجم اختار فإذا  .ھي كما كاملة الحقیقة بالتعریف وھي الترجمة 
، الترجمѧة رسѧالة نفѧى قѧد یكѧون فإنѧھ ، أمریكѧا فѧي الباھر الجانب ذلك فقط كلھا تعكس 
التعامѧل رفѧض فѧإن أخیѧرا  .الحقیقѧة لنѧا ینقѧل لѧم أنѧھ أي اآلخѧر، الجانѧب ینقѧل لѧم ألنѧھ 

أي مѧع  :ھѧي النھایѧة فѧي لیسѧت مسѧألة اللكѧن ، جیѧد أمر إسرائیلیة جھات مع المباشر 
؟ نتعامѧل فكѧر أي مѧع  :ھѧي المسألة ؟ ھندیة أم أوروبیة أم إسرائیلیة نتعامل نشر دور 
، نزیفھا وال الحقیقة نقدم بحیث ؟ نترجمھ وكیف ؟ نترجمھ الذي ما ؟ لھ نروج الذي ما 

 .للثقافةعدو إسرائیل أن ندرك كنا إن خاصة 

***
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"النوبیة "الروایة 

الحق  .؟ معنى وبأي ؟ مصر في  "نوبیة روایة  "عن نتحدث أن لنا یجوز ھل ترى 
بسѧبب بѧل ، مثیѧرة ثقافیѧة قضѧایا طѧرح فѧي حبѧا وال ، فѧراغ من ینبت لم السؤال ھذا أن 

 :التالیة العبارة أغلفتھا علي ویسجلون النوبة من أدباء وینشرھا یكتبھا التي الروایات 
العربیѧة الروایѧة سѧیاق خѧارج نوبیѧة روایѧة إزاء أننѧا ذلك یعني فھل  ."نوبیة ة روای"

 .؟ المتعددة بفروعھا العربیة الروایة سیاق خارج المصریة؟ 
الشѧقاء دفتѧر مѧن فصѧال باعتبѧاره ظھѧوره بѧدایات منѧذ النوبѧة موضѧوع طѧرح تѧم لقѧد 

فѧي قفѧز أن یلبѧث لѧم لكنѧھ ، الكبѧرى المѧدن وقѧاع الصѧعید وفѧي الریѧف فѧي المصѧري 
تتحدث الروایة كانت البدایة في  .خاصا  "قومیا موضوعا  "بصفتھ األخیرة السنوات 
 "شѧمندورة  "روایѧة فѧي النوبѧة كانѧت  . "نوبیѧة  "الروایѧة أصѧبحت ثѧم ، النوبة عن 
المصري الھم نسیج داخل الخاصة أحزانھا تعرض ، مصر داخل من حكایة قاسم لخلیل 
 .مصر لمواجھة حكایة الالحق الجیل أدباء بعض لدي ة النوبأصبحت ثم ، 

نѧوبي  –قѧومي أدب  "إلي أخرى وبعبارة  "نوبیة روایة  "إلي البعض یدعو وحین 
التѧي المنطقѧة تلѧك ولغѧة وسѧكان تѧاریخ بخصوصѧیة تلѧك دعѧوتھم یربطѧون فѧإنھم "

 1902عѧام أسѧوان خѧزان بنѧاء تم فحینما ، شدید إلجحاف الحدیث التاریخ في تعرضت 
األولѧى التعلیѧة وعنѧد ، العامѧة للمنفعѧة النوبѧة أراضѧي من أجزاء ملكیات الدولة نزعت 
المتاخمѧة القѧرى التعلیتѧان أغرقѧت  1933عѧام الثانیѧة والتعلیѧة  1912عѧام للخѧزان 
العالي السد بناء وعند  .النیل ضفتي ھجرة علي السكان الخزان میاه وأرغمت ألسوان 

( 1960 – تھجیѧر وتѧم میѧاه بحیѧرات إلѧي نوبیة قریة وأربعون خمس ولت تح ( 1964
 .أسوان شمال أمبو كوم في بدیلة قرى لھم وبنیت السكان 
أبناء نفوس في مریرا أثرا ، العالي والسد ، أسوان خزان  :التجربتان ھاتان تركت وقد 
مضي فیما كالعادة -الشعر وكان  .خاص نوع من وظلم بغبن یشعرون وجعلتھم النوبة 

 "بѧدیوان األمر وبدأ ، النوبة أبناء بنفوس علقت التي المرارة عن التعبیر إلي أسبق -
طѧرح الѧذي  1948عѧام إدریѧس الѧرحیم عبѧد محمد النوبي للشاعر  "النخیل ظالل في 
لحسѧین  "الشѧادي النائح  "دیوان ثم ، والتھجیر والخزان النوبة موضوع قصائده في 
 "الشѧمندورة  "الشѧھیرة الكبیѧرة روایتѧھ قاسم خلیل كتب د بعوفیما  . 1952عام روم 

الكاتѧب دار عѧن الحقا صدرت ثم الخیر صباح مجلة في حلقات على البدایة في ونشرھا 
خالل من  1933عام أسوان لخزان الثانیة التعلیة آثار رصد وفیھا  . 1968عام العربي 
 –التعلیѧة قبѧل  –تقعان لقریتان اوكانت  "أبریم  "قریة شمال تقع التي  "قتة  "قریتھ 
واسѧعة شѧبكة في الشتات مأساة قاسم خلیل وطرح  .النیل غرب فأصبحتا ، النیل شرق 
متشѧبثا بعضѧھا وظѧل ، بعضѧھا ھاجر عدیدة شخصیات خالل من المختلفة المصائر من 

مقѧدمتھم فѧي ، النوبѧة إلѧي ینتمѧون الѧذین الѧروائیین مѧن جدیѧد جیѧل ظھر ثم  .بأصولھ 
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أغلفѧة علѧى وظھѧرت  .أدول وحجѧاج ، علѧي وإدریѧس ، نѧور وحسѧن ، مختѧار یحیѧي 
 ) "النѧوبي األدب  "فكرة ترسیخ وجرى ،  "نوبیة روایة  "عبارة بالتدریج الروایات 
مѧع ذلѧك وترافѧق ، والعرقیѧة والتاریخیѧة الثقافیѧة الخصوصѧیة أسѧاس علѧى  (القѧومي 
التѧاریخ خѧارج ونزعھѧا بѧة النوالنفصѧال الخѧارج مѧن تتغѧذى الصѧوت ضѧعیفة دعѧوات 
روایتѧھ فѧي  (علѧى إدریѧس  )أحدھم یكتب أن حد إلي والعرب لمصر والثقافي السیاسي 
 " :القاھرة في العربیة الدول جامعة مبنى یرى حین الراوي لسان على قائال الفقر خط 
الھمجیѧة بالقبائѧل قاصѧدا  "الھمجیѧة القبائѧل لجامعѧة األنیѧق بѧالمبنى طریقك في مررت 
 !العربیة عوب الش

، بالسѧودان دنقلѧة حتѧى أسѧوان جنѧوب النیѧل شѧاطئ علѧى الممتدة المنطقة ھي والنوبة 
وانتشѧرت .أفریقیѧا مѧع التجѧارة طѧرق لتأمین والحصون المدن فیھا الفراعنة شید وقد 
سكانھا بین الرئیسیة العبادة ھي رع آمون عبادة وكانت المصریة والدیانات اللغة فیھا 
إلѧي المسѧیحیة ودخلѧت  .الصѧخور فѧي العظیمѧین معبدیѧھ الثالѧث رمسیس نحت وفیھا ، 

، مرقس القدیس یدي على مصر إلي دخولھا بعد میالدیة  580إلي  543بین ما النوبة 
علѧى محمѧد وقѧام دنقلѧة، فѧي مسѧجد أول وارتفѧع الفѧتح منѧذ فیھѧا اإلسѧالم وانتشѧر 
– 1820عام بإخضاعھا  1822 . 
 )والسѧودان  (السفلى النوبة تقع حیث  )مصر بین وإداریا اسیا سیحالیا النوبة وتنقسم 
واحتفظѧوا ، بالعرب اختلطت قدیمة حامیة عناصر والنوبیون  . (العلیا النوبة تقع حیث 
 .العربیة اللغة جانب إلي  "الرطان  "یسمونھا التي المكتوبة غیر األصلیة بلغتھم 
عالقѧة فѧي والفكѧري األدبѧي الطѧرح تباین ن أإال ، قلیل النوبیین الروائیین عدد أن ومع 
بمجموعتѧھ مختѧار یحیѧي یبѧرز الѧروائیین أولئѧك مقدمѧة فѧي  .واضѧح بالنوبѧة مѧنھم كل 

 "النوبیѧة الرباعیѧة  "علیھѧا النقѧاد أطلѧق التѧي  "النیѧل عѧروس  "المسماة القصصیة 
عѧام ككتѧاب ونشѧرت ، القاھریѧة الطلیعѧة لمجلѧة األدبي الملحق في  1973عام ونشرھا 
،  1992عѧام قصѧص وعѧدة روایѧة یضѧم الѧذي  "الحیѧاة مѧاء  "وكتѧاب ، 1990

،  2001عѧام  "الكحѧل جبѧال  "روایѧة ثѧم ،  1997 "كѧویال  "القصصѧیة والمجموعѧة 
 –إنѧدو  "الجمیلѧة القصصѧیة مجموعتѧھ وأخیѧرا ،  2005عѧام الѧروح مرافيء وروایة 
خلѧق الكاتب یعید  "ماندو  –دو إن "البدیعة قصتھ وفي  . 2010عام الصادرة  "ماندو 
أسѧئلتھ لیطѧرح ، والحیѧاة الحѧب فѧي اآلمѧال تربطھمѧا نѧوبیین عاشѧقین قلѧب فѧي قریتѧھ 
المحبѧة تѧتمكن ھѧل ؟ حѧب بѧال وطن ثمة ھل ؟ وطن بال حب ثمة ھل  :والعمیقة الحائرة 
 .؟ والمستقبل الماضي إنقاذ من الجارفة 
 "ثѧم  2001 "النѧوبي "و ، 1993 "ة دنقلѧ "بروایة على إدریس الكاتب أیضا ھناك 
 . 2005عѧام  "الفقѧر خط تحت  "روایة وأخیرا  2002عام  "النوبة جبال فوق اللعب 
دوامѧات  "ثѧم ،  1991 "والجبѧل النھѧر بѧین مѧا  "بروایتѧھ نѧور حسѧن ذلѧك بعد ویأتي 
وأخیѧرا  . 2001عام  "الزین بحر  "روایة ثم ،  "رحمة خور "و ، 1999 "الشمال 
بѧدعوة والعكѧس السیاسѧة إلѧي األدب مѧن بنشѧاطھ یتنقѧل الѧذي  –أدول حجѧاج ك ھنѧا

وروایѧة ،  1990عѧام  "العتیقѧة المسك لیالي  "ومجموعتھ -النوبة النفصال صریحة 
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 . 2002عام  "الخیر معتوق  "روایة ثم ،  1999عام  "الكشر ثنائیة "
الروایѧة داخѧل یمثѧل الѧذي مختѧار یحیѧي عѧالم علѧى الضѧوء بالقѧاء ھنѧا وسѧنكتفي 

بإلحاح یطرحون الذین زمالئھ رؤى وبأعمالھ بھ یواجھ متمیزا خطا والمصریة النوبیة 
روایѧة انظѧر  )بمصѧر شѧئ یربطھا ال قومیة النوبة أن على التركیز األول  :موضوعین 

النѧاس وبѧالد أنتم مالكم ":بقولھ العرب فیھا یخاطب حیث علي إلدریس  "الفقر خط "
مسѧتقال بلѧدا باعتبارھѧا النوبѧة فیضѧع  "؟ والنوبѧة وفѧارس والشѧام ومصѧر نѧدلس األ ، 

ھنѧاك موظѧف وبѧین نѧوبي صѧبي بѧین حѧوارا یدیر ثم  !وفارس والشام مصر مثل مثلھا 
 " :الصѧبي فیѧرد  "مصѧریة أراضѧي ھذه  :بغضب الموظف قال  " :التالي النحو على 
 . "نوبیѧون  " :الصѧبي فیجیѧب  "؟ مѧاذا وأنѧتم  " :الموظѧف فیسѧألھ ،  "نوبیѧة بѧل 

حѧد یصѧل الѧذي العѧرب مѧن الشѧدید نفѧوره علѧى نفسѧھا الروایѧة في على إدریس ویؤكد 
العربѧي الفѧتح عѧن آخѧر موضѧع فѧي فیقѧول ، وغѧزاة مسѧتعمرین بصѧفتھم لھم الكراھیة 
لغتھѧا وبѧدل عریقة أمة اجتاح األجالف الحفاة من آالف بأربعة ، معقول أھذا " :لمصر 
وتحفѧل ! "البحѧر فѧي  (بѧالعرب أي  )بھѧم وألقѧوا شѧجعان كѧانوا األسبان لكن  ..ودینھا 
التѧي العبѧارات ھѧذه بمثѧل  ( 2001عѧام -الكتѧاب ھیئѧة  ) "النѧوبي  "المسѧماة روایتѧھ 
النوبѧة إلѧي والنظѧر ، محتلѧین باعتبѧارھم العرب كراھیة  :مترابطین اتجاھین في تصب 
السѧد یصѧبح نفسѧھ للكاتѧب  "النѧوبي  "وایѧة روفѧي  .مسѧتقلة قومیѧة أنھѧا أساس على 
المفѧاھیم وترسѧیخ الكبѧرى القومیѧة المشѧاریع  "مѧن للسѧخریة ذریعѧة مجѧرد العѧالي 
علѧى غضѧبھ یصب یكتبھ ما مجمل في على إدریس أن ذلك كل في والعجیب  ."الثوریة 
 .غضبھ من جزءا المتدھور السیاسي الحاضر ینال أن دون الماضي 
القاسѧم التقѧاط العجѧزعن النوبة روایات داخل ، أدول وحجاج ، علي إدریس خط ویمثل 
عاما ھما یحمل أن عن األدب ذلك یكف ثم ومن ، المصري الشعب أحزان بین المشترك 

بتجربѧة أیضѧا والسѧویس بورسѧعید أبنѧاء یمѧر ألѧم تѧرى  .أدبѧا یكѧون أن عѧن یكف أي ، 
أغلب تمر ألم ؟ مدنھم ارج خ طوال سنوات وظلوا  1967عدوان خالل القسري التھجیر 
 .؟ تطویرھا لمستلزمات وتجاھل مستمر إفقار بعملیة المصري الریف قرى 
یكتѧب أنѧھ كمѧا ، النوبیѧة القضѧایا ذات یطرح الذي مختار یحیي عالم یختلف المقابل في 
 "روایتѧھ فѧي  . "نوبیѧة روایѧات  "ولѧیس  "النوبѧة مѧن روایѧة  "روایاتھ أغلفة على 
الغرق علینا كتب قوم نحن ھل  " :بطلھ بلسان الكاتب یتساءل  (2001) "الكحل جبال 

الھمѧوم مسѧتوى إلѧي النوبѧة ھمѧوم مѧن لیرتفѧع التسѧاؤل ھѧذا ویسѧمو  . "؟ والھѧالك 
مѧع بѧل اآلخѧرین مواجھѧة فѧي شخصѧیاتھ أحѧزان یضѧع ال الكاتب ألن ، العامة اإلنسانیة 
الممكن من كان  " :العالي السد ة تجربعن نفسھا الروایة في الكاتب ویقول  .أحزانھم 
أن مختار یحیي یلمس وبذلك ،  "واإلرادة والعزیمة والوقت المال ببعض شئ كل إنقاذ 
تقلѧیص أو المأسѧاة تجنѧب وأن ، وحكومѧة دولѧة مرجعѧھ بѧالنوببین لحѧق الѧذي الظلѧم 
عالقتھѧا فѧي النوبѧة وضѧع الكاتѧب ویستشѧرف  .التѧدبیر مѧن بشѧئ ممكنѧا كѧان حѧدودھا 
الوطن تحتضن خطة ضمن یوما تكن لم  " :لدیھ النوبة أن رغم كامال المصري ق باألف

مѧیالد ،  "والمѧوت المѧیالد  " :باعتبѧاره العѧالي السѧد یѧرى مختѧار یحیѧي  . "وتشѧملھ 
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الѧبعض یضع وبینما  .منھا لجزء نسبي وموت والتصنیع والماء بالكھرباء كلھا لمصر 
ویѧتلمس مصѧر مѧع النوبѧة یضѧع مختѧار یѧي یح فѧإن ، مصѧر مواجھѧة فѧي النوبѧة اآلخѧر 
بجمیѧل النوبѧة فѧي األھѧالي عرفѧان "إلѧي ویشѧیر الجѧانبین بѧین والعالقѧات الصѧالت 
إلѧي النѧوبیین بأیѧدي یأخѧذوا أن أجѧل من الراحة وسبل األضواء تركوا الذین الشمالیین 
بیѧة النوقریتھ قصة الكاتب یحكي  ( 2004 ) "الروح مرافئ  "في  . "والمعرفة العلم 

یعѧزف الѧذي المتѧوارث القدیم المصري الناي حكایة لنا ویحكي ،  "والشباك الجنینة "
صѧوتھ،وھو علѧى البشѧریة فترتѧاح الخلیقѧة بѧدء منѧذ والمѧوت بالحیѧاة اإلیمѧان أنشѧودة 
متخѧذا النھѧر عبѧوره منѧذ لقبѧھ اكتسѧب الѧذي  "جالبیة أبو حسن "الشیخ یجسده إیمان 
فѧي تنتھѧي ال حكایѧات أثارت معجزة النحو ذلك على ره عبو فأصبح ، قاربا جلبابھ من 
حوارا یدیر حین لغتھا وعلى النوبة على طرأت التي التحوالت الكاتب ویناقش  .القریة 
 "لغتѧك ھي لغتنا إن  "للشیخ یقول قدیم فرعوني وصوت جالبیة أبو حسن الشیخ بین 

اللغѧة إلѧي التحѧول بѧذلك ا قاصѧد "؟ تغیѧرت خطوطھѧا أن یعلم أال  " :الشیخ فیتساءل .
بما مصر إن  .واحد اإلیمان جوھر لكن ، تختلف قد الخطوط أن الكاتب ویؤكد  .العربیة 
یحیѧي رسѧالة ھѧذه  .التحوالت رغم ، واحد جوھره ، ومستمر متصل تاریخ النوبة فیھا 
 "روایتѧھ حسѧین طѧھ كتѧب كمѧا ، كلھѧا مصѧر عѧن النوبة من روایاتھ یكتب الذي مختار 
من تنبعث التي األسئلة فإن وبذلك  .كلھا لمصر لكن مصر صعید عن  "الكراوان دعاء 
 .كافة للبشر أسئلة لتصبح الكاتب عند تحلق النوبة 
، وتجافیھا ، الحقیقة والسیاسي األدبي االنفصال لكتاب األدبیة الرؤیة تخاصم بینما ھذا 
عѧاجزة وتجعلھѧا الكتѧاب ئѧك أولوموھبѧة قѧدرات مѧن الحقیقة تلك عن بابتعادھا تحد كما 
 .العام الوطني األفق إلي الخاصة بالقضایا التحلیق عن 

اإلشارة من بأس ال ھنا  .؟  "نوبیة روایة  "وجود إمكانیة عن قائما السؤال ویظل 
روایѧات ھنѧاك كانѧت فѧإذا  .القѧومي األدب انتمѧاء یحѧدد ال  "األدب موضѧوع  "أن إلѧي 
 "مصѧریة لیѧال  "أصѧبحت وإال ، نوبیة روایة یخلق ال ذلك فإن نوبیة قضایا عن تكتب 
الكاتب إلیھ ینتمي الذي العرق فإن أیضا  !مصریا عمال بوشكین الروس الشعراء ألمیر 
لألدب یحسب كتبھ ما لكن كردیة أصول من شوقي أحمد كان فقد ، العمل ھویة یحدد ال 

كتѧب التѧي اللغة بل ، األدب یة ھویحددان العرق وال ، الموضوع فال  .المصري العربي 
 .بھا 

***
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العالمسینقذ الجمال 

ذلѧك عѧاش وقѧد ،  "العѧالم سѧینقذ الجمѧال  " ھѧيالمفضѧلة یفسѧكي و دوستعبѧارة كانѧت 
وتحѧت والمنفѧى القمѧار فѧي سѧنواتھا مѧن بعضѧا أحرق مضطربة حیاة العبقري الروائي 
فѧي أریكѧة علѧى بѧو اآلن ادجѧار آخѧر ھѧو  كاتѧب عظѧیم حیѧاةانتھѧت بینما  ،الدیون وطأة 
ھاربѧا قطѧار بمحطѧة مؤلف الحرب والسѧالم تولستوى لیف العمالق والذ ، عامة حدیقة 
األدب تѧاریخ ویحتشѧد  .برصاصѧةحیاتѧھ ھمنجѧواى وأنھѧى ، فیھѧا وتѧوفي أسѧرتھ مѧن 

الѧذي قیѧل إنѧھ تѧوفي  وجوجѧول، وموباسѧان ، بѧو آالن إدجѧار  :مماثلѧة بحѧاالت العѧالمي 
وھمنجѧواي الفسѧیحة، األمѧاكن مѧن وذعѧرا مزمنا قلقا عاني الذي كامي وألبیر ، اثا  ملت
والرسѧام ، شѧتراوس العالمي والموسیقار ، انتحاره قبل طویال نفسیا عالجا تلقى الذي 
الموسѧیقیة مقطوعاتѧھ أجمѧل أھѧدى الѧذي رحمانینوف الموسیقار الروسي  ،وجوخ فان 
 .المعالجطبیبھ إلي 
 .والبѧؤس الفوضѧى تتناھبھѧا متقلبѧة حیѧاة الѧدیب الحمیѧد عبد الشاعر ش عامصر وفي 

نجیب مثل حیاتھم في صارم بنظام التزموا الذین الكتاب أولئك األدب تاریخ في وقلیلون 
 % 99و ،عمѧل %99و موھبѧة  % 99الكتابѧة أن یردد كان الذي فوكنر أو ، محفوظ 
وھѧو الكتابѧة العѧام ھѧذا األدب ي فѧنوبѧل علѧى حصѧل الذي جراس جونتر ویفضل  .نظام 
روایاتھا لمعظم تخطط كریستي أجاثا كانت حین على ، ھمنجواى مثل قدمیھ على واقف 
أجمل كتب فقد بروست مارسیل أما ، الدافيء بالماء ممتلئ مغطس  داخلوھى بالكامل 
مثѧل القدیسѧین حیاة العظام الكتاب بعض عاش وبینما  . السریرعلى ممدد وھو أعمالھ 
فѧإن بعضѧھم  ،لѧھ قصѧة أحѧد امتѧدح إذا یبѧدو علیѧھ الخجѧل  كѧانالѧذي تشѧیخوف أنطѧون 
العمѧر دیѧوان آخѧرون وأنھѧي ، وایلѧد وأوسكار ، بیرون الشاعر مثل منحلة حیاة عاش 
وفوضѧاھم المختلفѧة الفنѧانین عمѧل طرق وبسبب  .بودلیر مثل العبید تجارة في بالعمل 
وینѧدھش  ."جنѧون الفنѧون  "أن شѧعبیة كѧرة ف شѧاعت وعقلیѧا عاطفیѧا أعمارھم وقلق 
غرفة في المبعثرة الكتب وأكوام والمالحظات والقصاصات األوراق فوضي من البعض 
عندما دھشتھ وتزداد  .أوراقك لك وأرتب أساعدك دعني  :قائال أحدھم ویتطوع ، أدیب 
 !من مكانھشیئا حرك  تال معروفا اعمل شكرا  .ال  :واحد رد سوى األغلب في یتلقى ال 

والقلѧق ، واإلضѧطراب ، وذلѧك  ،الفوضѧى مѧن نѧوع الفنѧانین حیѧاة أن ذلѧك مѧن ویبѧدو 
قاسѧما مشѧتركا بѧین " بروزاك " اإلكتئاب الشھیر لھذا أصبح دواء . حد ما إلي صحیح

ھѧل  : صѧورة السѧؤال القѧدیم إلѧي العقѧلوتعیѧد تلѧك ال . الكثیرین من األدبѧاء المعاصѧرین 
مѧن وكѧان ، نعѧم قѧالوا طویѧل لѧزمن  .؟ النفسѧي باالضѧطراب اع  اإلبѧدو الموھبѧة تقتѧرن 
 "قائال الشاعر خاطب الذي سقراط من بدءا ، المبدع قدر االضطراب ذلك أن بھ المسلم 
، المѧرض مѧن نوعѧا فѧن  الاعتبѧر الѧذي  "المѧارتین  "ثѧم ،  "یحركѧك شѧیطانا ھناك إن 
یكѧون أن یسѧتبعد وال ي انطѧوائالفنѧان  "بѧأن جѧزم الѧذي فرویѧد سѧیجموند بعѧده ومѧن 
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وفي تاریخنا األدبي ھناك صفحات لیست قلیلة مѧن كتابѧات العقѧاد تشѧیر إلѧي  ". عصابیا
زیѧادة فѧي ھѧي مѧي باالكتئاب ، بینما سقطت كاتبѧة موھوبѧة العقاد كان مصاباأن عباس 
األكثѧر مѧن  . رحمن شѧكري ، وصѧالح عبѧد الصѧبورѧا عبѧد الѧذلك المѧرض ، وأیضقبضة  

محفѧوظ نجیѧب تعѧرض یؤكد الشحاذ روایة في شخصیة عمر الحمزاوي  ذلك أن تحلیل
 .بنفسھ خبرھا من بدقة وصفھا التي الحالة لھذه 
المبѧدعین من مجموعة عن  النفسعلماء ألحد  1994عام نشرت  دراسةمن تبین قد  و
ي النفسوالخلل اإلبداع بین الربط تقریبا واستقر  .باإلكتئاب مصابون منھم  % 74أن 
أو ، اإلبداعیѧة والقѧدرة النفسѧي اإلضѧطراب بѧین وثیقѧة صѧلة ثمѧة أن لتѧرجیح والمیل ، 

عبد الدكتور لكن  .علیھ یساعد أو اإلبداع إلي یدفع النفسي المرض من قدرا بأن للقول 
المعرفѧة عѧالم عѧن  2002عѧام  الصѧادر "الضѧائعة الحكمѧة  "كتابھ في إبراھیم الستار 
القیѧاس  "وظھѧور المبѧدعین حیѧاة سѧیر دراسѧة أن ویؤكد ، تماما ذلك غیر إلي یمضي 
 .ذلك عكس یثبت  "لإلبداع النفسي 
، اإلبداعیѧة القѧدرة قیѧاس مѧن محѧددة واختبارات بوسائل الحدیث النفس علم تمكن فقد 
 .جدیѧدة وأشѧكال صѧیغ فѧي الخبѧرة لعناصѧر تشѧكیل إعѧادة ھѧو اإلبѧداع أن أسѧاس علѧى 
بѧین المنتشѧرة العقلѧي أو النفسѧي اإلضѧطراب صѧائص خأن یتبѧین الوسѧائل وبھѧذه 
ھѧافیلوك  "بھѧا قѧام لدراسѧة ووفقѧا  .العѧادیین النѧاس بѧین یشѧیع عمѧا تزید ال المبدعین 
یوصѧف مѧن عѧدد أن یتضѧح مبدعѧة حالѧة ألѧف إلѧي البحѧث عینѧة فیھѧا ووسѧع  "آلѧیس 

 % .4و 2تتجاوزال بنسبة أي شخصا  44یتجاوز ال منھم بالمرضى 
مѧن سببا ولكن لإلبداع، مصدرا لیس النفسي المرض أن إبراھیم الستار عبد  .د ویؤكد 
القلѧق عѧن بعیѧدون وھѧم أعمالھم أفضل كتبوا الكبار الكتاب معظم وأن ، عرقلتھ أسباب 
أبѧدعوا قѧد  –المرضѧى فѧیھم بمѧن  –مѧنھم الموھѧوبین وأن ، نفسѧیة صѧحة أفضѧل وفي 

 –لإلبѧداع االفتقѧار أن إلѧي آخѧر حѧث با وینتھѧي  !بسѧببھ ولѧیس المѧرض بѧرغم وأنتجوا 
ألن ، والعقلѧي النفسѧي المѧرض إلي والمثقفین الكتاب یسوق الذي ھو  –اإلبداع ولیس 
نѧوع اإلبѧداعي النشѧاط فѧي االسѧتغراق أن كمѧا ، فطري عامل اإلبداع عبر الذات تحقیق 
ب أسѧالیمѧن أسѧلوب الكتابѧة إن "صѧراحة جѧرین جراھام كتب وقد  .النفسي العالج من 
 ."العالج 
مѧن  "وراقیѧا مختلفѧا نمطѧا  " :"أونیѧل  "الѧنفس عѧالم قول حد على المبدعون ویمثل 
والمرضى المبدعین أن سوى النفسیین بالمرضي یجمعھ ال نمط وھو ، النفسیة الصحة 
نحѧو علѧى ، ولھذا یسعون إلعادة بنѧاء العѧالم  الواقعيالعالم لقوانین االنصیاع یرفضون 
ویظѧل  .فحسѧب منѧھ بѧالھروب المرضѧى یكتفѧي بینمѧا ، وقصѧائدھم م روایѧاتھفي أفضل 
یحتѧاج الѧذي عملھ طبیعة عن الناجمة والعقلیة النفسیة مشكالتھ المختلف المبدع لنمط 
القلم ساعتین لمدة صباح كل یكتب ھمنجواي أرنست وكان  .شدیدین وتوتر تركیز إلي 
یومѧھ وینھѧي الخمѧر مѧن كأسѧا  17یومیا یتناول وكان  .األخرى الید في والكأس ید في 

واحѧد یѧوم في تناول فقد نفسیا مریضا یكن لم الذي بیتھوفن أما  .كاملة أخرى بزجاجة 
ترجѧع وال  .والخمسѧین السادسѧة فѧي وتѧوفي ، مھدئѧة حبѧوب زجاجѧة وثالثѧین اثنتѧین 
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السѧمات إلѧي ولكѧن ، فقѧط اإلبѧداع طبیعѧة إلѧي النفسѧیة والضѧغوط التѧوتر ذلѧك أسѧباب 
ѧتركة یة الشخصѧدعین المشѧارھم للمبѧمون باعتبѧتقالل یتسѧي باالسѧريالنفسѧي والفكѧف

 . الفلسفیة واإلنسانیة لمشكالتلبحصھم عن حلول  
ا ثمنѧیѧدفعون المبѧدعین لكѧن  .نفسѧیا مرضѧا ولѧیس عالج اإلبداع أن النھائیة النتیجة 

وتوتر تركیز من یتطلبھ وما العمل في االستغراق بسبب كثیرة أحیان في باھظا لإلبداع  
أصѧیبوا ممѧن وغیرھمѧا وبѧودلیر، ، سѧتندال مѧع حѧدث كمѧا ، وعصѧبي نفسѧي وجھѧد 
 .الكبیرة األعمال من فرغوا أن بعد صعبة عقلیة بأمراض 
ѧوبسѧبب مѧѧن اإلضѧѧطراب والقلѧѧق والفوضѧѧى التѧѧي تѧѧالزم حیѧѧاة الكثیѧѧرین مѧѧن المبѧ دعینѧ

فالفنѧان یلمѧح . ѧر صѧحیحا غیمحكومة بقѧانون ، وھѧذ وكأن حیاتھم غیروالكتاب ، یبدو 
نѧوع من نظام أنھ كلھا المسألة ، والنظام الترتیب من بھ خاصا خیطا الفوضى ركام في  
فنѧان كلѧھ العѧالم في یوجد أن یمكن ال األكثر من ذلك أنھ  ،علیھ اعتدنا عما یختلف آخر 
أكثر الفنان أن  و .الفن ووظیفة الفنان عمل ھو النظام أن بسیط لسبب ، فوضوي واحد 
، واألفكѧار والصѧور والمشѧاعر األحѧداث لتنظѧیم الكѧون ھذا في ودقة حساسیة األجھزة 
فإن ، واالجتماعیة األخالقیة والرؤى واإلبداع والحیاة العمل طرق اختالف من وبالرغم 
بعبѧارة جمیعѧا إیمѧانھم فѧي ویتجسѧد والفنѧانین المبѧدعین أولئѧك كѧل یجمѧع كبیѧرا قانونѧا 

 ! "العالم سینقذ الذي ھو مال الج " :دوستیوفسكي 

***
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!خطرفي األدب 

تѧودروف تیزفیتѧان  "المعѧروف الفرنسي الناقد كتاب عنوان ھو ھذا  "خطر في األدب 
 "ینبھنا وفیھ .الشرقاوي الكبیر عبد ترجمھ ، المغربیة  "توبقال  "دار عن الصادر "
بѧزوال  "حتѧى قولѧھ حѧد علѧى تنѧذر التѧي المعاصѧر األدب أزمѧة إلѧي بقوة  "روف تیود 
اآلداب فѧي كما المصري األدب في بقوة تتجلى أزمة وھي  ."القریب األجل في القراءة 
تلѧك ھѧو  "تѧودروف  "عنѧد األدب یھѧدد الѧذي الرئیسѧي والخطѧر  .األجنبیѧة األخѧرى 
 .االجتمѧاعي دوره عѧن  –مختلفѧة بطѧرق  –األدبѧي العمѧل فصѧلت التѧي الشѧائعة النظرة 
، الѧدعائي األدب ضѧد الخط طول على وقف ناقد صاحبھ أن من الحدیث ھذا أھمیة تاتي 

المعدة بالتھم اتھامھ الیمكن ثم ومن ، والماركسیة ، االشتراكیة والواقعیة ، والعقائدیة 
تودروف  "أن من م وبالرغ .ماشابھ أو العقائدي األدب أنصار من بأنھ القول أو سابقا 

أدب كѧل أن إدراك مѧن كناقѧد تمنعѧھ لѧم الخصѧومة تلѧك أن إال ، العقائѧدي لألدب خصم "
بѧاألدب یحѧدق الѧذي الخطѧر وأن ، الخѧارجي الموضوعي بالعالم صلتھ بفضل قام عظیم 
الفنѧي بالبنѧاء العنایѧة باألسѧاس ھѧو األدب دور أن تѧرى التѧي  "الشѧكالنیة  "مѧن یѧأتي 
بكافѧة التقنیѧة والوسѧائل السѧردیة واألشѧكال واألسѧلوب الѧنص تولیѧد ق وطرائѧالمبتكѧر 
 .أشكالھا 
الواقѧع تغییѧر أن تѧرى التѧي العدمیѧة الفلسѧفیة النظѧرة تلѧك ھѧو للخطѧر الثѧاني المصѧدر 
تسѧوقھ الѧذي الكاتѧب ذات ھѧي الباقیѧة الوحیѧدة الحقیقѧة وأن مسѧتحیل، أمѧر والعѧالم 
، انفعاالتѧھ وأدنѧي الجنسѧیة تجاربѧھ تفѧھ أالتفاصѧیل بѧأدق یصѧف أن إلѧي نرجسѧیتھ 
الѧذات تكѧون مѧا بقѧدر منفرا العالم یكون ما بقدر أنھ یعتبر ألنھ سطحیة األشد وذكریاتھ 
 "إلѧي  "الشѧكالنیة  "مѧن العبѧور السѧھل مѧن إنѧھ  "تѧودروف "یقѧول  . !جذابѧة 
 .واحد وقت في معا االثنتین ممارسة أو ، العكس أو ، "العدمیة
األنѧا  "بѧأن القѧول أي  "األنانѧة  "بنزعѧة الناقѧد یسѧمیھ مѧا ھѧو للخطѧر لѧث الثاالمصدر 
العمѧل بѧین الصѧلة قطعѧت التѧي االتجاھѧات ھѧذه  !الموجѧود الوحیѧد الكѧائن ھو  "الذاتي 
التي "التفكیكیة "و"البنیویة"مثل مدارس في یكون ما كأقوى برزت والمجتمع األدبي 
معروضѧا  "األدبѧي العمѧل فأصѧبح االجتمѧاعي ودوره األدب بѧین العالقة بتر على قامت 

بѧین عالقѧات مجѧرد باعتبѧاره  ..مطلقѧا ، بذاتѧھ مكتفیѧا ، مغلقѧا لغویا موضوعا باعتباره 
لألیѧدیولوجیا والفѧن األدب تسѧخیر رفѧض  "وكѧأن ،  "وعناصѧره الفنѧي العمѧل أجѧزاء 
أن  "ودروف تی  "ویؤكد  . "والعالم الفني العمل بین صلة كل تالشي ذاتھ بحد یستلزم 
ال ولھѧذا ، السѧیاق ذلѧك مѧع حѧوار وفѧي محѧدد سѧیاق ضѧمن دائمѧا تحیѧا األدبیة األعمال 
ویوضѧح  .العمѧل مѧن الھѧدف تنسѧینا أن للتقنیѧة وال ، غایѧات تصѧبح أن للوسѧائل ینبغي 
النظریѧة  "ظھѧرت أن منѧذ بقѧوة مؤكѧدة كانѧت الخѧارجي بالعѧالم األدب عالقة أن الكاتب 

 –وظیفتھ وأن  "للطبیعة محاكاة  "األدب اعتبر الذي أرسطو عند  "للشعر الكالسیكیة 
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ھѧذا زعزعѧت الحدیثѧة العصѧور لكѧن ،  "والفائѧدة المتعѧة  "ھѧي  –ھوراتیѧوس حسѧب 
على منغلقة متناسقة أعماال ینتج الذي المبدع الفنان صورة على بالتركیز أوال التصور 
أن على بالتركیز وثانیا ، بالحیاة عالقتھا من ولیس اتساقھا من أھمیتھا وتكتسب ذاتھا 
أن  "والحѧال ، الجمѧال إبداع بل ، واإلمتاع اإلفادة وال الطبیعة محاكاة لیس الفنان دور 
 18القѧرن مفكرى فإن ذلك ومع  . "ذاتھ یتجاوز لشيء یفضي ال بكونھ یتصف الجمال 
بین الصلة طع قإلي یسعوا لم ، األدب على للحكم أساسیا معیارا الجمال من جعلوا حین 
 ."الجمѧال  "إلѧي  "المحاكѧاة  "مѧن الثقѧل مركѧز حولѧوا فقѧط لكѧنھم ، والعѧالم األدب 
في تمت بالواقع وصلتھ االجتماعي ودوره الفن بین القطیعة لكن  .األمرین بین وشتان 
إبѧداع  " :ھѧو الحقیقѧي الفѧن ھѧدف بѧأن القائلة الدعوة رواج مع العشرین القرن مطلع 
نمѧوذج وأصѧبح  .األدبѧي للعمѧل معرفѧي بعد أي استبعاد من ذلك یعنیھ ا مبكل  "الجمال 
یتحѧدث أن الفنѧي للعمل ینبغي ال  " :بقولھ فیلیب كارل حدده الذي ذلك ھو الفني العمل 
ینبغѧي ، الداخلیѧة وكینونتѧھ ، نفسѧھ عѧن إال یتحدث أن ینبغي ال ، عنھ خارج شيء عن 
ھѧو  "الشѧكالنیة  "فخ في السقوط أن  "وف تیودر "ویعتبر  . "بنفسھ داال یصیر أن 

طریقѧا یمثѧل فكالھمѧا ، الѧدعائي واألدب األیѧدیولوجیا فѧخ فѧي للسѧقوط اآلخѧر الوجѧھ 
 "دائما نذكر أن على الحدیثة المدارس إنجازات كل من نستفید أن علینا وأن ، مسدودا 
، خطѧر فѧي دب األ .التاریخي وبسیاقھ بالمجتمع وارتباطھ ، األدبي العمل من  "الھدف 
األدب بѧین الظѧاھرة القطیعѧة إلѧي  "تیѧودروف  "إشѧارة مѧن ذلѧك علѧى أدل ولѧیس 

األسѧاتذة مѧن فقѧط المحترفѧون یقѧرأه الѧذي النخبѧة وأدب االنتشѧار الواسѧع الجمѧاھیري 
أن مصلحتنا من ألیس  " :بتساؤلھ الھام كتابھ  "تیودروف  "یختتم  .والكتاب والنقاد 
وتمركزا عدمیة وشكاوي شكالنیة ألعاب من المصنوعة الخانقة القیود من األدب نحرر 
 ."؟ الذات على أنانیا 
 "وھѧو ذاتѧھ الموضѧوع فѧي أھمیѧة الیقѧل آخѧر كتѧاب إلѧي الھѧام الكتاب ھذا أعادني وقد 
الفѧارق أن ومѧع  .بلیخѧانوف جیѧورجي الروسѧي للكاتѧب  "االجتماعیѧة والحیѧاة الفѧن 
المشѧتركة األساسѧیة المفاھیم من الكثیر سنجد أننا ال إكبیر الكتابین صدور بین الزمني 
 " : "تѧودروف  "یقѧول .االجتماعیѧة الفѧن وبوظیفѧة الجمѧال بمفھѧوم یتعلѧق ما خاصة 
قبل تكون أن ینبغي األداة ھذه لكن الفالحیة ألداتھ الجمیل بالشكل اإلعجاب للفالح یمكن 
إلیھѧا یسѧتمع التѧي الموسѧیقى بمفتونѧا یكѧون قѧد الكنیسة في والمؤمن ، فعالة شيء كل 

 . "العقیѧدة خدمѧة فѧي موضوعة الرسوم وتلك اإلیقاعات ھذه لكن ، القدیسین وبصور 
ھѧدفا لѧألدب أن أي  .االجتمѧاعي ودوره الفѧن بѧین بوضѧوح  "تѧودروف  "یѧربط ھكѧذا 
فѧي فیقѧول بلیخѧانوف أمѧا .الجمѧال خلѧق علѧى فقط دوره یقتصر أن یمكن وال ، وغرضا 
وأن ذاتھ بحد ھدف  "الفن أن یرى كان البعض إن  "االجتماعیة والحیاة الفن  "كتابھ 
لكرامѧة امتھѧان ھѧو األھداف أنبل كانت لو حتى أخرى أھداف لبلوغ وسیلة إلي تحویلھ 
بѧل فحسѧب والظѧواھر الحیاة یصور ال الفن أن على بلیخانوف ویؤكد ،  "الفني اإلبداع 
علѧى الحكѧم  "فѧي تتمثѧل خاصѧة بأھمیѧة األدبѧي اإلبداع یتسم ما وغالبا ، أیضا یفسرھا 
باعتبارھا لیس االجتماعي بدوره الفن ربط مسألة بلیخانوف ویطرح  . "الحیاة ظواھر 
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زمѧن فѧي والمعѧارك االنفعال إلي االندفاع یتحاشون قد األدباء أن ذلك التزاما، أو إلزاما 
ألن لیس ذلك كل إلي یندفعون آخر زمن في فإنھم العكس أوعلى ، معین بلد وفي معین 
ظѧروف فѧي علѧیھم یسѧتولي معینѧا مزاجѧا ألن لكن ، ما  "التزاما  "علیھم یفرض أحدا 

إلѧي المیѧل وینبثѧق .آخѧر لمѧزاج ینسѧاقون أخѧرى ظѧروف وفѧي ، محѧددة اجتماعیѧة 
التنѧافر فیھѧا یقوم تاریخیة لحظات في الذات حول األناني والتمركز والعدمیة الشكالنیة 
ال عنѧدما أي بھѧم، المحیطѧة االجتماعیѧة والبیئѧة الفنѧانین بѧین ، منھ وس المیئ، الشدید 
الفѧن إلѧي النفعیة بالنظرة یعرف ما بشأن أما  .الكبرى األزمات من مخرجا األدباء یرى 
،  "الحیѧاة ظѧواھر علѧى األدب یصѧدره الѧذي الحكѧم أھمیѧة  "إلѧي المیѧل أي ، واألدب 

فیھѧا ینتشѧر ظѧروف فѧي تنبثѧق فإنھѧا ، ماعیѧة االجتالمعѧارك فѧي للمشѧاركة واالسѧتعداد 
ویضѧرب  .المجتمѧع مѧن كبیѧر وقسѧم والفنѧانین الكتѧاب بѧین بѧین المتبѧادل التعѧاطف 
، أخѧرى قضѧیة أي عѧن الفѧن باستقالل ینادي ظل الذي بودلیر بالشاعر مثاال بلیخانوف 

یكѧرر وأخѧذ ، ثوریѧة مجلѧة بإصѧدار قام  1848ثورة ھبت أن بمجرد ھذا بودلیر أن إال 
 .اجتماعیѧة أھѧدافا یخѧدم أن الفѧن علѧى أن وأعلѧن  "صѧبیانیة نظریѧة للفѧن الفѧن  "أن 
أن تحѧاول التѧي السѧلطات عقیدة ھي الفن إلي النفعیة النظرة ھذه أن مالحظة من والبد 
األدبѧاء عقیѧدة تكѧون قد للفن النفعیة النظرة أن كما ، كانت أینما لمصالحھا الفن تسخر 

القول ھو األدب على الخطر مصادر أحد إن  "تودروف  "یقول .ریة الحعن المدافعین 
ذاتھѧا الفكѧرة إلѧي بلیخѧانوف ویشѧیر  !الموجѧود الوحید الكائن ھو  "الذاتي األنا  "بأن 
آخѧر واقѧع ألي وجѧود ال بأنѧھ القѧول علѧى دائما ارتكزت قد الذاتیة المثالیة إن  " :قائال 
ال واألدب الفѧن فѧي الحѧالیین المجѧددین إن  ":بلیخѧانوف ویضѧیف  !نѧا  "أنѧا  "سѧوى 
غالبا الجدید إلي السعي فإن بالعكس بل  .ذلك في ضیر وال  .أسالفھم أنجزه بما یكتفون 
 .فعѧال جدیѧدا شѧیئا یجѧد الجدیѧد عѧن یفѧتش مѧن كل لیس ولكن ، للتقدم مصدرا یكون ما 
شѧيء أي الواقѧع ي فѧیѧرى ال الѧذي ذلѧك أما  .الجدید عن نبحث كیف نتعلم أن علینا ألن 
 .جدیѧدة تفاھѧة علѧى إال الجدیѧد عن بحثھ خالل یعثر لن فإنھ ، الخاصة  "أناه  "سوى 
الحقیقي، اإللھام مصادر جمیع والكتاب الفنانین عن تحجب المتطرفة الفردیة أخذت لقد 
بإثѧارة علѧیھم وتحكѧم ، االجتماعیѧة الحیѧاة في یجري عما عمیانا تجعلھم الفردیة وھذه 

نجѧد لѧذلك ونتیجѧة ، مضѧمون أي مѧن تمامѧا خالیѧة شخصѧیة بانفعاالت عقیمة ضوضاء 
الѧذي والتجدیѧد والفѧن الجمѧال إلѧي صѧلة بأیѧة یمѧت ال شѧيء أمѧام النھایѧة فѧي أنفسѧنا 
لѧذلك الحѧب بѧل ، مѧا جدیѧدة فكѧرة حѧب لѧیس التجدیѧد إلѧي دافعھѧم أن ذلك عنھ، یبحثون 
ستضѧع  –الزمني الفاصل رغم  –لكتابین لدقیقة قراءة إن  ."ذاتھ  "أي الوحید الواقع 
الѧذي للفشѧل العامѧة للمالمѧح الرئیسѧي السѧبب علѧى ، الشѧاب الكاتѧب أو ، القѧارئ یѧد 

الصѧدد وبھѧذا  .والقѧراء بѧالواقع عالقتھѧا فѧي األدبیة الحركة من واسعة أقسام تتجرعھ 
النѧاس علѧى ینبغѧي فلمѧاذا ، بالنѧاس تھѧتم كلماتي تكن لم إذا  "بریخت عبارة تحضرني 

 . "؟ بكلماتي یھتموا أن 
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! في خطر األدب-28

الكاتب في سطور  

 وكاتب صحفي أدیب .1948موالید القاھرة  أحمد الخمیسي-
. حѧالم األ " بعنѧوان 1967 قصصѧیة مشѧتركة عѧام أول مجموعةصدرت لھ -

. ر الكاتب العربي بالقاھرةعن دا " الكرنفال . الطیور 
 : من كتبھ-

" ترجمة عѧن الروسѧیة قصصیة ممجموعة  مریرا في الحلمكان بكاؤك  " 
1985بل العربي بالقاھرة عام دار المستق

 الكتѧاب العѧرب اتحѧاد-عѧن الروسѧیةمترجمѧة  " فѧالقصائد لألطقصص و "-
 .1998دمشق عام 

1989  الثقافة وترجمة دارتألیف  االستشراق في مرآیا محفوظنجیب  " " 
 .القاھرة 

1991ترجمة  ". الخلیج في أزمةقیة السوفیتیة المباحثات العراأسرار  "-
 .مكتبة مدبولي القاھرة  

-" ѧموسѧكو تعѧѧرف الѧدموعѧ " ѧمجموعѧة دراسѧѧات ومقѧ االتѧ– ѧكتѧاب األھѧاليѧ
 .1991القاھرة  

 1996دار المحروسة القاھرة  – إلى الجبال رحلة " لشیشان حرب ا "-
 1997القاھرة مكتبة مدبولي  " نساء الكرملین "-
ریئѧة قصѧوھ –الروسѧیة  عѧن قصص مترجمѧةمجموعة  " خبزئحة الرا "-

 .1999الثقافة دیسمبر  
القاھرة 2003–میریت -مجموعة قصصیة  –"قطعة لیل"-
-" ѧالبѧاب المغلѧѧق بѧیѧѧن األقبѧاط والمسѧ لمینѧ"–ѧمؤسسѧة الھاللѧ يѧ– ѧاھرةالقѧ

2008 
2010دیسمبر  –أخبار الیوم  كتاب الیوم –مجموعة قصصیة  " كناري "-
القاھرة  –2012ینایر  –الكتب خان  –طبعة ثانیة  " قطعة لیل "-
ي سѧوریا طعمة فنبیل  .ي جائزة دبالمركز الثانفازت  " بلالج " حیةمسر--

 2011نوفمبر  –ل القباني ي خلیدورة أب
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