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مقدمة

األدب إرهاصاتيف

نجيب ثُالثية أمتعتي بني حزمت عاًما، عرش سبعة قبل مرة ألول مرص إىل سافرت عندما
لذا اآلن؛ حتى نوبل جائزة عىل الحاصل الوحيد العربي واألديب بالده مؤرخ محفوظ،
كنُت وسواء طويل.1 زمن منذ املرصي األدب كالسيكيات من محفوظ أعمال أصبحت
األجرة سيارات سائقي مع أو اإلسكندرية يف طالبات مع أو األقرص يف نادل مع أتحدث
سوى يَرْوا لم أغلبهم أن إال محفوًظا، يعرفون فالجميع البيوت، ربات مع أو القاهرة يف
أكثر محفوظ كان ذلك ورغم ُكتبه. من القليل إال يقرءوا ولم رواياته، عن املأخوذة األفالم
بالنسبة الحال ساءت ثم األيقونة. بمنزلة كان بل اإلطالق، عىل شعبية املرصيني الُكتَّاب

فحسب. املثقفة النخبة سوى وجوَدهم يلحظ لم إذ خلفوه؛ الذين لألدباء
حني فجأة، كلها الحال تبدَّلت عندئٍذ الجديدة؛ األلفية حلول حتى دام الذي األمر
الجالسني الشباب إن حتى املدينة، حديث يعقوبيان» «عمارة األسواني عالء رواية أصبحت
ستفهمني تقرئينها «عندما التالية: الكلمات مردِّدين بقراءتها نصحوني املقاهي أحد يف
يقول وعنه بيًعا. األكثر بدوره ليصبح «تاكيس» الخمييس خالد كتاب صدر ثم مرص.»
ويبعث القراءة سهل كتاب «إنه طواعية: قبُل من بكتاب يده يف يُمسك لم شاب رجل
أستكشف ظللت التالية السنوات ويف بلُغتي.» ويتحدث حياتي يتناول أنه كما املتعة، عىل
نفسه، الوقت يف ومألوًفا غريبًا يل يبدو لعاَلم ثري فلك يف أغوصمعها كي أخرى؛ روايات
القراءة أثناء أحيانًا. وتضحك بل وتشكو، تنبضوتنئُّ بها وأشعر مرصوأسمعها أرى فيه



التمرد أدب

لألناس اليومية الحياة يف السلطة استخدام وإساءة والنفاق الفساد ملس كيفية أعايش
أتعجب عندئٍذ األجرة؛ سيارات وسائقي عقارات وُحرَّاس وأمهات ُمدرِّسات ِمن البسطاء،
هؤالء ألتقي وأنا سنوات ومنذ للرقابة. الخضوع دون الكتب هذه مثل صدور إمكانية من
مجدي إىل وصوًال السعداوي، بنوال مروًرا الدين، عز منصورة من بدءًا واألديبات، األدباء
املقاومة يف اسرتاتيجياتهم كذلك ويصفون ويأسهم إحباطهم عن يل يحكون وهم الشافعي.
يف املكبوت املاليني غضب انفجر وعندما وشلته. ملبارك الرصيح بالنقد الحديث لينتهَي
الروايات هذه تذكَّرت مسبوقة، غري غفرية بأعداد املظاهرات لتندلع ٢٠١١ عام يناير
فاألدباء طويلة؛ فرتة منذ االنفجار شفا عىل كانت مرص أن يل اتضح ثم الحوارات، وتلك
جهاز يفعل مثلما إليه أشار أدبهم أن إال أنفسهم، هم به تفاَجئُوا بل بذلك، يتنبَّئُوا لم
االنتفاضات من الكثري عىل الضوء إلقاء إىل الكتاب هذا يهدف الزالزل. قبل ما استشعار

املتنامية. القراءة أزمات ظل يف للتمرد االستعداد ملست التي الصغرية األدبية

هكذا ثورة؟!» أي «ثورة؟! باملرارة. الشعور سكرة زالت فقد سنتني، مرور وبعد واآلن
مبارك، عهد يف أعوام أربعة طوال للحبس تعرَّض الذي عامر كريم ن املدوِّ بدهشٍة تساءل
إذْن ل تحوَّ هل البالد. ملغادرة فاضُطر مبارك بعد باملوت له اإلسالميني تهديدات واجه كما
درجة إىل األمر وصل بل العامة، األماكن يف املرأة ضد العنف تزايد فقد لألسوأ؟ يشء كل
الفنانني يالحقون اإلسالميون املحامون وراح التحرير. ميدان يف الجماعي االغتصاب
األزهر ومشايخ السلفية الدعوة شيوخ أحد أعلن كما واالزدراء، التجديف بتهمة قضائيٍّا
املعارضة قيادات عىل الحدِّ تطبيِق وجوَب التونسية املعارضة رموز أحد اغتيال عقب
هي هذه هل اإلسالمية. للرشيعة وفًقا الربادعي؛ موىسومحمد عمرو بينهم ومن املرصية،
ومرهقة. طويلة لعملية بداية إال ليس «ثورة» اسم اليوم عليه يُطَلق ما الثورة؟! ثمار
ولم اآلن، ن سيتحسَّ يشء كل أن يعتقد البعض كان مبارك بسقوط الفرحة نشوة ظل ويف
متديِّن. حافلة سائق لدى عنه يختلف علمانية طالبة لدى جيد هو ما مفهوم أن يُدركوا
حان؛ وقتهم أن الوقت ذلك حتى الخفاء يف يعملون كانوا الذين اإلسالميون رأى وعندما
من جاء البالد رئيس إن بل فحسب، مبارك بعد برملانية انتخابات بأول يفوزوا لم فهم
ذلك املرصية الثورة وشباب والعلمانيني واليساريني الليرباليني من الكثري اعترب صفوفهم،
مفهوم إن بل شكواهم. كانت هكذا الثورة؛ منهم قت ُرسِ فقد وجوههم؛ عىل الصفعة بمنزلة
انتفاضة التمرد؛ عن صحوة يف اليوم يتحدثون فالناس معناه؛ فقَد ذاته حد يف الثورة
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مقدمة

عاليًا وهتفوا التحرير ميدان يف تظاهروا الذين األدباء يقول ماذا ثورة. أو تمرد شعبية،
والديمقراطية؟! والعمل، والكرامة، بالحرية، مطالبني

أو باملذكرات الشبيهة الكتابات يف الشعبية ٢٠١١ عام انتفاضة انعكاس من بالرغم
األدباء ولكن أدبيٍّا. تُصاغ كي بعُد ناضجة وغري حديثة تزال ال األحداث فإن املدونات، يف
وأنهما سنوات، منذ يتشكالن كانا والثورة التمرد أن حون يوضِّ الكتاب هذا يقدِّمهم الذين
— شاركوا ممن وكاتبة كاتبًا عرش لستة زياراتي كررت لقد بَْعُد. أهدافهما قا يُحقِّ لم
اإلعالم وسائل يف طاٍغ حضور لهم كان أو االحتجاجات، يف — ناشطني مواطنني بوصفهم
بشأن َحاوْرتُهم حيث اليوم؛ حتى يزالون وال األدبية أعمالهم خالل من أو االجتماعية
أعرف فأنا األدب؛ تأثري وبشأن الذاتية والرقابة الرقابة مع ومشاكلهم للكتابة دوافعهم
أجريته؛ الذي البحث هذا أثناء بعضهم عىل تعرفت بينما طويل، زمن منذ منهم الكثريين
مثل: — حديثٌة أدبيٌة مرصرضوٌب يف تَِجُد كما باستمرار، تظهر جديدة مواهب هناك ألن
والُكتَّاب بسالح، ليس فاألدب لها. جمهوًرا — والجرافيك العلمي، والخيال الرعب، روايات
إنقاذ يمكنهم ال إنهم أي سياسيني؛ أو شوارع محاربي أو اسرتاتيجيات واضعي ليسوا
ويسخروا تساؤل محل ويضعوه عاملهم، يصفوا وأن يحكوا، أن يمكنهم أنهم إال العالم،
عىل إطاللًة الغرب يف الُقرَّاءَ املرصيُّ األدُب يمنح ثَمَّ ومن منا؛ قريبًا يجعلونه وهكذا منه،
من أيٍّ يف تظهر أن باإلمكان وليس القليلون، يعرفها التي والرصاعات الروحية الطبيعة
كما النيل. نهر عىل قصرية رحالت أثناء نلمسها أن باإلمكان وال اإلحصاءات، أو الدراسات
املثقفني بعض يتهمنا ما كثريًا ذلك ورغم الحضارات. لحوار بوسيلة فقط ليس األدب أن
ألحكامنا تأكيدات عن إال أدبهم يف نبحث ال بأننا — الغرب يف نحن يتهموننا — العرب
والتخلف بالفساد تتسم األوسط الرشق يف املجتمعات بأن تفيد التي تلك سيما ال املسبقة،
أضع ما وهو الرشقية. والغرائب الضحايا قصص عىل الغرب يف الُقراء يُقبل لذا والقمع؛
طوال بمرص ا مهتمٍّ كان وأن يسبق لم العاملي العام الرأي أن مفادها حقيقة مواجهته يف
الشعب أسقط عندما الشعبية، االنتفاضة أسابيع أثناء الحال كانت مثلما املاضية العقود
إىل العربية الروايات من العدد هذا تُرِجم وأن يسبق لم إذ الديكتاتور؛ حاكمه املرصي
تؤكد روايات بينها من يكن ولم املاضية، السنوات خالل الحال هي مثلما أوروبية لغات
بل اليأس، أو الدعابة وروح بالحياة تنبض روايات كانت بل املسبقة، األحكام من أيٍّا
ويكرهون املنطقة هذه يف الناس يحلم كيف تصف السخرية، عىل فيها الرسد وينطوي
حيث الكتاب؛ هذا يف تناولتها التي هي الروايات هذه تحديًدا ويحبون. ويفكرون ويأملون

عنها. مؤلفوها يتحدث
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وحواراتهم رواياتهم خالل من ألهموني الذين املرصيني الُكتَّاب إىل بالشكر أتوجه وأنا
األوقات أشد يف حتى للقائي دائًما الوقت يتيحون كانوا فقد الكتاب؛ هذا يف العمل أثناء معي
أشكر كما معهم، أحاديث إجراء ينشدون الصحفيني مئات كان حني الثورة، أثناء ضيًقا
بقراءتهم الكتاب من أجزاءً راجعوا الذين تريكسل وأنا شتام وسيبيله شويرير فرينر
مايا أشكر كذلك ملوضوعه، بحماسهم وشجعوني ونصائح، بمالحظات وزوَّدوني النقدية،
بالشكر أتوجه وختاًما الكتاب، لغالف الجرافيك تصميم بشأن أفكارها عىل جوسربتي
سينتهي «متى تسألني: وظلت األوىل، مراحله يف الكتاب فصول أوائل قرأْت التي ألمي

به؟» العمل
شاندا سوزان
٢٠١٣ مارس
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املكتبإىل من األحداث: بؤرة التحرير
الشارع

التحرير، ميدان عن بعيًدا ليس باألتربة ُمعبَّق جانبي زقاٍق يف البستان» «زهرة مقهى يقع
اشتداد ومع القاهرة. يف والنخبوي الثقايف املشهد ألرباب لة املفضَّ امللتقى نقطة مشكًِّال
البستان» «زهرة اسمه للكثريين. مالذًا يُشكِّل ما غالبًا كان واحتدامها، التظاهرات وترية
عىل تتزاحم للزهور. حتى وال للبستان ال أثر أي هنا يُرى ال إذ بصلة؛ واقعه إىل يمتُّ ال
وأبطاله. األدب يرتعرع األجواء هذه ويف املحرِّكات؛ وزيوت السيارات عوادم روائُح األنف
لراسمها «مرتو»1 املمنوعة الكوميكس سلسلة يف بالعنفوان املمتلئة الشخصيات ذلك مثاُل
لكاتبها املشاعر وتعاصف بالرثاء مة امُلطعَّ البجعة»2 «تغريدة رواية أو الشافعي، مجدي
إذ الحياة؛ منرضورات رضورًة يوميٍّا هنا اْلِتقاؤهم بات املقهى رواد بعُض سعيد. مكاوي
تتناهى املجاورة الرئيسية الشوارع من الخاصة. معيشتهم لغرفة امتداًدا املقهى يعدُّون
املطلَّة النوافذ ومن واملشاجرات، السباب ورصخاُت التنبيه آالت أصواُت الرواد أسماع إىل
طاوالٌت تصطفُّ الزقاق جانبَي كال وعىل الرائعة، الشعبية العربية املوسيقى نغماُت تهبُّ
عليها للجالسني الحرية ُمطَلق تُعطي بالستيكية، كراٍس تُجاورها مهتزة صغرية معدنية
ثم قصريٍة لوهلٍة املمر يف يَعلقون والذين رسيًعا يمرُّون الذين الكل، عىل النظرات لتوزيع
وصحافيون وفنانون ُكتَّاب ُمجملهم يف وهم بعًضا، بعُضهم يعرف هنا الكلُّ يمضون.
بالسكر، امُلحىلَّ الليمون أو الشاي أو الرتكية القهوة املقهى روَّاُد يحتيس ومعارفهم.
يف يُبقيه فإنه بالفعل، أذنه عىل هاتفه يضع ال من السجائر. أو النرجيلة نون ويُدخِّ
كنا ٢٠١١م. نوفمرب شهر من الظهرية هذه يف صحٌو الجو الطاولة. عىل يده متناول
عن الحديث أطراف نتجاذُب أعناقنا، حول يالن بالشِّ ونلتحُف والُقبعات املعاطف نرتدي
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عنيد سيايس، وناشط كاتب وهو هاشم؛ محمد النارش علينا أقبل عندما واألدب، الثورة
استدان الدار، هذه تأسيس وبغية للنرش. «مرييت» لدار النابض القلب ويُمثِّل الطباع،
دار أن من الرغم عىل هذا، يومنا إىل سدادها عىل يقدر لم ضخمة، ماليًة مبالغ هاشم
العايدي، وأحمد األسواني، عالء أمثال: من الالمعني الُكتَّاب لعديد نرشت قد «مرييت»
الوقت يف أصبحت وإنما فقط، عمله محلَّ الداُر تَُعد لم أعواٍم منذُ الدين. عز ومنصورة
كناٍرش بجرأته هاشم محمد اشتُِهر والسياسية. األدبية النقاشاُت فيه تحتدم ناديًا نفسه
يتهدَّدها التي والكتب واملسموح، املألوف حدود تتجاوز التي األدبية لألعمال التصدِّي عىل
العام يف األمريكية سبيس» بابليك «إيه مجلُة صت خصَّ وقد واملصادرة. الحظر خطُر
محمد بفضل املتفتِّح األدبيَّ املشهد تناول الخمسني، صفحاته تعداُد بلغ ا ملفٍّ ،٢٠٠٩
تحشُد فتئت ما التي «كفاية»، حركة يف نشًطا عضًوا هاشم كان ذلك، عىل عالوًة هاشم.3
«ُكتَّاب مجموعة أعضاءُ وكان .٢٠٠٤ العام يف تأسيسها منذُ مبارك نظام ضد ملظاهراٍت
يحكي مكتبه. حجرات يف بانتظاٍم يلتقون — كفاية عن انبثقت التي — التغيري» أجل من
أنفسهم األشخاُص كبرية. حلبٍة بمنزلة البداية من الداُر «كانت قائًال: هذا عن هاشم
ويف اإلنرتنت عرب مكثَّف بشكٍل يتواصلون الذين هم املظاهرات، يف يشاركون كانوا الذين

املكتب.» حجرات يف اليوميِّ اجتماعنا
طبعاٍت يف أغلبها العام، يف كتابًا سبعني إىل ستني من املعتاد يف «مرييت» دار تنرش
ملحوظ. بشكٍل اإلنتاُج تراجع العاَم هذا نسخة. آالف وثالثة ألف بني ترتاوح العدد قليلة
تُشكِّل اليوم تقريبًا. يوميٍّا التحرير ميدان يف الُكتَّاب من كثريٌ كان الثورة، اندالع منذُ
يف أثره لهذا وكان النخب. بني أيًضا الوضُع كان وهكذا مرص، يف الحياة معالم السياسُة
الكتب عىل مرص يف الحادثة ات للتغريُّ كان تأثري أيُّ الواجهة. عن األدبيِّ اإلبداع تواري
ى يسمَّ يشءٌ هناك بالفعل هل هاشم. محمد من عنه اإلجابة معرفة أودُّ سؤاٌل الناشئة؟
حتى يُكتَب لم برلني جدار سقوط يتناول الذي «األدُب متشكًكا: يُجيُب الثورة؟! أدب

سنرى.» لكننا مبارش، بشكٍل جيًدا أدبًا تفرز الثورة أن أعتقد ال أنا هذا. يومنا
يف فقط. بشارعني هنا عن تبعد التي النرش، دار شطر وجهنا نُويلِّ األقدام، عىل سريًا
وبالكاد النيل، قرص شارع يف للنظر الفتًا يبدو ال مكاتب، يحوي مبنًى من الثاني الطابق
تلك القاهرة، يف الزحام ضوضاء خلفنا نرتك أن أخريًا تمكنَّا التحرير، عن مرت مائة يبعد
األوىل، الغرفة يف نقيٍّا. هواءً نستنشق نحن وها شعورك، عن تُخرجك التي الضوضاء
جوار إىل للبيع. املعروضة «مرييت» دار كتب من مجموعة خلف تماًما حائطان اختفى
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متن عىل مبارك حسني السابق الرئيس تُظهر الحجم، ضخمة مركَّبة صورة تستقرُّ ذلك،
من والعرشين الخامس بيوم ٌخ مؤرَّ سفٍر جواز عىل خاتٌم ومعه لإلقالع، تستعدُّ طائرٍة
هاشم، مكتب يف أما ضده. الثورة رشارة فيه اندلعت الذي اليوم تاريخ ٢٠١١؛ يناير
غري سيداٍت ضد إسالميون شنَّه لفظيٍّا هجوًما تتناول الوطيس، حاميُة مناقشٌة فتجري
أكثر وشبابها مرص، من ليرباليًة أكثر تونس أن واملعروُف تونس. جامعة يف منتقباٍت
هناك اإلسالميون كان إذا الحارضين: عديَد راود الذي السؤاُل كان وهنا وتحرًرا. ثقافة
من وكثري فقرية، مرصدولة مستقبًال؟ هنا الوضع سيبدو فكيف النحو، هذا عىل يسريون
تََعنَْون هكذا الحل». هو «اإلسالم أن: مقتنعون الفقر خط تحت يقبعون الذين األشخاص
تقديمها بفضل الداعمني من كبريًة قاعدًة لها أرست التي املسلمني، اإلخوان جماعة شعاُر
أهمل — ذلك من العكس وعىل — حني يف طويلة، أعواٍم مدار عىل للمحتاجني املساعدات

الخط. طول عىل للغرب واتباعه الرأسمالية النظر وجهة بتبنِّيه الفقراء، مبارك نظاُم
إىل يدلف ودائًما عديدة، مراٍت الباُب انفتح ِقَرصها، يف تفاوتت زمنيٍة فرتاٍت عىل
يف املايري عادل الروائيُّ أيًضا شارك وقد وصوب. حدٍب كل من وكاتبات ُكتَّاب الدار
مرص، يف املسيحية األقلية أفراد أحد إنه العربية. املجتمعات يف التحوُّل تناول الذي النقاش
يف اإلسالميني نجاُح بطالقة. الفرنسية ويتحدَّث فرنسا، يف عمره من أعواٍم عرشة قىض
األعمال كل إن السلفيني أحُد قال أياٍم، عدة «قبل بالقلق: شعوره يف سببًا كان االنتخابات
نجيب يقرأ من وإن وعهر، بغاءٍ أعمال هي نوبل، جائزة عىل الحائز املرصي لألديب األدبية
من بد ال السبب ولهذا وفجور؛ فسٍق داُر إال هي مرصما بأن انطباٌع لديه يتبادر محفوظ،
مكتبه إىل ارتكن قد األثناء هذه يف هاشم محمد كان عبث!» من له يا الكتب. هذه حظر
يُلقي كان واآلخر، الحني بني الشخيص. حاسوبه مفاتيح لوحة عىل بأصابعه يرضب وأخذ
ًدا. مجدَّ العمل يُعاوُد ثم أُلِقيَْت، لنكتٍة بالضحك صوته يعلو أو النقاش دائرة يف بملحوظٍة
القبَض الحاكم العسكريُّ املجلُس ألقى حتى قالئل، أياٍم سوى ذلك عىل يمِض لم
بمنزلة يَُعدُّ وهذا املتظاهرين، عىل للغازات املضادة واألقنعة الخوذات بتوزيع واتَّهمه عليه
فيها أبدى التي أقواله وُسِمَعْت مضادة، قضائية بدعوى هاشم ردَّ الجيش. ضد تحريٍض
ثم العسكري. املجلس جانب من املفرطة القوة ضد الثائر املرصيِّ الشباب بدعم فخره
التي اإلنسان حقوق جائزة عىل األوجه، متعدِّدة الجليلة خدماته نظري ٢٠١١ عام حصل
بشجاعة يتسم بأنه الحيثيات وأفادت األملاني. والروائيني والُكتَّاب الشعراء مركز يمنحها
الذي الوحيد كان لقد ناًرشا؛ بوصفه للمخاطرة ومحبٌّ سياسيٍّا، ناشًطا بوصفه كبرية
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اللحظة وكانت .٢٠٠٢ عام قبل األسواني عالء للكاتب يعقوبيان»4 «عمارة رواية نرش
المٍع نجٍم إىل — الحني ذلك حتى مغموًرا كان الذي — الكاتب ذلك حوَّلت التي الفارقة
ذلك، قبل الرواية مسوَّدة رفضت قد األخرى النرش دور من العديد وكان األدب. سماء يف

للغاية». «خطرية أنها بدعوى

امليديا نجم

برواياته يضع وهو سنواٍت منذ مرص. يف واألنجح األشهر الكاتب هو األسواني عالء
ناله ما بمثل أحٌد يحَظ لم البالد. يف تنزف التي الجروح عىل إصبًعا السياسية ومقاالته
منذ اإلعالم وسائل يف املتواصل والظهور التحرير ميدان يف الدائم الحضور رشف من
تي «أون قناة عىل امُلتلفزة شو التوك حلقات إحدى يف هاجم لقد الثورة. رشارة اندالع
بلهجة ،٢٠١١ يف مبارك ِقبل من املعنيَّ شفيق أحمد األسبق الوزراء رئيَس الخاصة، يف»
مارس شهر أوائل يف هذا حدث التايل. اليوم يف االستقالة عىل األخري هذا أجربت شديدة
جاردن حي يف األسنان لطب عيادته يف املشاكس الكاتَب ألتقي عام، وبعد اآلن .٢٠١١
لكن أسنان، كطبيب األساسية مهنته يمارس زال ما هو التحرير. ميدان جنوب سيتي،
زال وما مساءً والنصف التاسعة إنها له. زميلٍة مع عيادته اقتسم وقد ضيِّق، نطاٍق عىل
منشغًال كان إذ اليشء؛ بعض متأخًرا الكاتُب قِدم وأخريًا العالج. ينتظرون مرىض هناك
حضوره وعن للبالد. الجديد الدستور بشأن الرصاع حول الجزيرة لفضائية ُمتلفز بحوار
الخاصة، القنواُت تُجريها التي النقاشات يف أشارك «أنا يقول: اإلعالم وسائل يف الطاغي
أيًضا تربُز املستقلة، الصحف يف ما.» شيئًا أرشح أن واجبي من أنه أستشعر عندما فقط
وسحر الغيطاني، وجمال طاهر، وبهاء سويف، أهداف منهم: الُكتَّاب، من أخرى وجوٌه
ويرشح أيًضا، الشاشة عىل يظهر األسواني لكن زيدان. ويوسف الخمييس، وخالد املوجي،
املرصية اليوميات أنجح يف أكتبها التي وأعمدتي تعليقاتي «تصُل قائًال: ذلك يف السبب
عن ناهيك قارئ، ماليني ثالثة من يقرب ما إىل — املستقلة اليوم» «املرصي صحيفة —
السكانيِّ التعداد مع ُقوِرن ما إذا ا جدٍّ ضئيٌل العدد هذا اإللكرتوني. والنرش االقتباسات
يُؤثِّر ولن للسلطة، القلق من نوٍع أي يُسبِّب ال فهو ثَمَّ ومن مليونًا؛ ٨٥ قرابة يبلغ الذي
ال إذ شديدة؛ برصامٍة التلفاز برامج تراقب الحكومة لكن سياساتها. يف قُدًما ُمضيِّها عىل
ثالثني بني يرتاوُح املشاهدين، من عريٍض جمهوٍر إىل تصل التي الربامج هذه مع تهاُون
عىل الخاصة. القنوات مالكي عىل عنيف ضغٌط يُماَرس السبب ولهذا مليونًا. وأربعني
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وهناك األمن، قوات عنارص أيدي عىل بابها من الحكوميُة القنواُت تُداُر املقابلة، الجهة
مبارك، أيام هذا كان الشاشة. عىل ظهورهم حني قوله عليهم ما جيًدا الصحفيون ن يُلقَّ

اآلن.» املتبَع نفسه النهُج وهو
يُعاَقب أن دون للسلطة النقد توجيه اآلن حتى يستطيُع األسواني أن حقيقة أما
اإلعالم وسائل إن يقوُل إذ مرص؛ يف التعبري حرية عىل عالمًة يعتربها ال فهو ذلك، عىل
األخرى. هي حرة ليست الخاصة اإلعالم وسائل أن كما معه، وفاٍق عىل ليست الحكومية
أن إال فيها، يُشارك التي امُلتلفزة الحلقات يف أو نصوصه يف أحٌد ل يتدخَّ ال أنه صحيٌح
قناًة يمتلُك أعماٍل «رجُل الذاتية: الرقابة إجراء عىل تُجَرب ما غالبًا الخاصة اإلعالم وسائل
إحدى بأن يُتََّهم وفجأًة القناة، هذه شاشة عىل حواٍر يف األسواني ويستضيُف تليفزيونية
خلفيِة عىل كعقوبٍة يأتي هذا بأن أحٌد يُقرَّ لن حينها القانون. تُخالف مشاريعه أو رشكاته
عالقة به تربطني أعماٍل، رجل مع بالفعل هذا حدث لقد النظام. تنتقُد تليفزيونية حلقٍة

صداقة.»
كفاية، حركة تدشني يف أخرى ليربالية قًوى رفقة ٢٠٠٤ عام األسواني عالء شارك
أجل من و«أطباء التغيري» أجل من «ُكتَّاب حركتَي تأسيس أجل من للحشد نفسه ووهب
نفسه: النسق عىل جميعها رست املظاهرات، من له حرص ال عدًدا بنفسه عايش التغيري».
يكن لم فهو لهذا الرشطة؛ رجال من آالٌف فيفرِّقهم عون، يتجمَّ املتظاهرين من مئات عدة
الخروج مواصلة إىل الشعوب جموع يدعو كان عندما للعادة، خارٍق يشءٍ حدوث ع يتوقَّ
حينها يعكف كان الرشطة، عيد يوم ٢٠١١ يناير من ٢٥ يف النظام ضد تظاهراٍت يف
شيئًا تناول ثم االفتتاحي، الفصل أنهى قد كان ووداعة هدوءٍ بكل له. جديدة روايٍة عىل
رآه ما وكان التظاهرات. قطار إىل رفاقه مع ينضمَّ كي الشارع؛ إىل ونزل رمقه به سدَّ
التحرير. ميدان صوب شديد ببطءٍ يتحرَّكون البرش من اآلالف مئات الوصف: يفوُق شيئًا
األيام األسواني قىض البداية. سوى ذلك يكن لم عًرصا. الخامسة إىل الساعة عقارب تشري
تقريبًا، يومية بصورٍة التحرير ميدان يف — بمبارك اإلطاحة وحتى — التالية عرش الثمانية
خطَّ قد كان التحديد، وجه عىل بعاٍم ذلك قبل واحتفل. حوارات، وأجرى خطابات، ألقى
خرج إذا «لكن الثورة: سيناريو املستقلة، اليومية «الرشوق» بجريدة له عموٍد يف بقلمه
حدث إذا عام؛ إرضاب حالة ذوا نفَّ أو الشوارع يف عارمٍة تظاهراٍت يف مرصي مليون
الشعب. مطالب مع التجاوب إال بوسعه يكون لن النظام فإن فقط، واحدٍة ملرٍة ولو هذا
ذلك. ثمن ندفع أن أوًال علينا لكن بعيًدا، وليس ممكن أمر هو معينة، درجة حتى التغيريُ،
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حجم كان أيٍّا حقوقنا، لننال راسخة بعزيمة نناضل عندما فقط املعركة هذه يف سننتُرص
الحل.»5 هي الديمقراطية التضحية.

هي — سنوات منذُ الصحفية أعمدته الكاتُب بها يختم التي — األخرية الجملة هذه
عىل األسواني يُؤكِّد الطريقة وبهذه الحل». هو «اإلسالم املسلمني اإلخوان لشعار تحريف
فيه تنبَّأ الذي النص هذا نرش قد أنه ومعنى املسلمني. اإلخوان يفوق بديل بوجود قناعته
بالفعل. ا هشٍّ بات قد النظام أن هو القانون، طائلة تحت يقع ولم الحني ذلك يف بالثورة
واحرتامهم. اآلخرين مودة باكتساب عليه عاد التحرير ميدان إىل الكاتب حضور
االجتماعي التواصل موقع عىل تأسست ،٢٠١٢ عام يف الرئاسة انتخابات معركة بدء ومع
لم الصيت الذائع الكاتب أن إال للجمهورية»، رئيًسا «األسواني بعنوان صفحٌة فيسبوك
النتخابات ح أترشَّ أن بكثري ذلك قبل أصدقاء عيلَّ اقرتح «لقد عنها: يشءٍ معرفة يودَّ
التلفاز، يف رصاحًة أعلنتها ولكنني ذلك، حدث لو كبري تأييد عىل ألحصل وكنُت الربملان.
لتويلِّ ًحا مرشَّ تقديمي إىل ترمي نقاشات هناك كانت ذلك، عىل عالوًة أترشح. لن أنني
الناسوأخدم سأخدم أنني أشعر حينها. بالنفي ذلك عىل أجبُت وقد الثقافة، وزارة حقيبة
جيًدا. حدودي أعرف أنا سيايس. منصٍب يف وجودي من أكثر ككاتٍب موقعي من مرص
لقد ثقتهم. يمنحونني الناس هؤالء كل أرى إذ نفاٍق رائحة أشمُّ الحال، بطبيعة لكنني
يف عامًلا ليس أنه يُوكِّد هو ككاتب.» عميل يف النجاح هذا ق أحقِّ كي واجتهاد بكدٍّ عملُت
من بقربه يشعر هذه وظيفته يف وهو كاتٌب، هو وإنما محرتف، بدرجة محلًال أو السياسة
كاتب تخيُّل عىل أقدُر ال اإلنسانية. وبقيَمه بشعبه مرتبط ف واملثقَّ الكاتب أن «أرى الناس.
يتظاهرون إنساٍن مليون عرشين هناك أن حني يف أفكاره، ويرسد مكتبه خلف يتقوقع
أرى هنا إنسانية. رؤيًة الكاتُب يمتلك أن بد ال الحرية. أجل من ويناضلون الشوارع يف
وفيودور ماركيز، جارسيا جابرييل أمثال: من الُكتَّاب من العظماء خطى عىل أسريُ نفيس
الُكتَّاب عىل يجب هيمنجواي. وإرنست سارتر، بول وجان كامو، وألبري دوستويفسكي،
القيم تلك فقط وليس الكونية، القيم عن املداِفعة الطليعة دور أداء عاتقهم عىل يأخذوا أن

بالدهم.» يف املتبَعة
وثقافتهم األشخاصأنفسهم ت غريَّ أنها هو الشعبية االنتفاضُة أحدثتْه تغيرٍي أهم كان
لقد السابق. يف كانوا كما اليوم يعودوا لم «املرصيون ألنفسهم. ونظرتهم ومشاعرهم
لم والقهر، القمع وطأة يخَشْون يعودوا لم يشء؛ أهم هو هذا الخوف. حاجز حطَّموا
ولهذا اليوم. نفًعا تُْجِدي — الناس خوف استغالل عىل تعتمُد التي — مبارك طريقة تَُعْد

16



الشارع إىل املكتب من األحداث: بؤرة التحرير

حققناه. الذي املكسب هذا يسلبنا أن أبًدا أحٌد يستطيع لن التفاؤل. قمة يف أنا السبب
قبل موجودين كانوا الذين أولئك عن تماًما يختلفون مواطنني مع اليوم يتعامل النظام
وقعت اسرتاتيجية، أخطاء بسبب الكثري الوقت ضياع عىل يتحرسَّ األسواني أن إال الثورة.»
ي تنحِّ كان حيُث البداية؛ من تفاهم سوء وقع «لقد القديم: بالنظام اإلطاحة معركة أثناء
املجلس أن واعتقدنا بنظامه. لإلطاحة األوىل الخطوة هو للثوار بالنسبة الحكم عن مبارك
العسكري املجلس كان الحقيقة، يف لكن عنا. نيابًة الخطوة هذه تنفيذ سيتوىلَّ العسكري
رضوريٍّا أمًرا مبارك ي تنحِّ كان إليه فبالنسبة تماًما؛ مغايرة أخرى أهداٍف وراء يسعى
تخطر لم أموًرا لنا يحقق أن العسكري املجلس من انتظرنا لقد القديم. النظام عىل لإلبقاء
بعد حدث ما كل كان لهذا عسكري؛ انقالب إىل الثورَة ل حوَّ لقد األساس. من قادته ببال

العسكري.» املجلس وإرادة الثورة إرادة بني وحيًدا نزاًعا هو ذلك
انتخابات ُقبيل أنه لدرجة كبرية، الجيش نوايا تجاه ومخاوفه األسواني شكوك كانت
اإلخوان جماعة ح مرشَّ سيدعم أنه املأل عىل أعلن الجمهورية، رئيس منصب عىل اإلعادة
نوبل جائزة عىل الحائز — الربادعي محمد مع األسواني اشرتك ،٢٠١٢ أبريل يف املسلمني.
وعلمانية. ليربالية قًوى لوائه تحت عت تجمَّ الذي الدستور، حزب تأسيس يف — للسالم
املشهد عىل سيطرت التي املسلمني اإلخوان لجماعة كبديٍل الساحة عىل نفسه الحزُب قدَّم
املرصيني، لكل دستور وضع هو للحزب، بالنسبة إلحاًحا األكثر الهدف كان السيايس.
عىل يطغى بات للكاتب السيايس النشاط لكن جنسهم. أو دياناتهم عن النظر بغض
باألساس، ككاتٍب العمل مواصلة يف ة امللحَّ رغبته إىل اإلذعان إىل ذلك فدفعه تماًما؛ حياته
كان التي تلك روايته؛ من ينتهَي كي انقطاع طول بعد مكتبه إىل وعاد الحزب وغادر
يف وجوده من جمعها التي والخربات التجارب َوجَدت وقد الثورة. اندالع قبل بدأها قد

املؤلِّف. يقوُل حسبما الرواية، داخل لها انعكاًسا الشارع

تكليًفا بوصفها الثورة

النتخابات ح الرتشُّ يف رغبته للتوِّ سحب قد الربادعي محمد وكان — ٢٠١٢ فرباير نهاية يف
االجتماعي التواصل موقع الخاصعىل حسابها عىل برنس منى الكاتبة أعلنت — الرئاسة
بترصيحات أدلت عندما البالد. يف منصٍب أعىل عىل املنافسة غمار خوض عزمها فيسبوك
قالت: اإللكرتونية، اليومية إندبندنت» «إيجيبت جريدة من اإلنجليزية للنسخة لها صحفية
حني امُلرشَّ أغلُب التغيري. أجل من يُكافحون الذين الشباب عىل وأعوِّل شابة، سيدٌة «إنني
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الشباب أشعلها التي الثورة مصري يئُول أن يُمكن ال خريًفا. السبعني أعمارهم تجاوزت
اإلنجليزي األدب وُمدرِّسُة والناشطُة الكاتبُة تكن لم هرم.»6 شخٌص البالد يحكم أن إىل
الربادعي انسحاب بعد أنه إال السياسة، يف االنخراط أبًدا تنوي — ١٩٧٠ عام املولودة —
ما هو هذا كان جيلُها. إليها يرنو التي الطموحات د يُجسِّ حني امُلرشَّ من أحًدا ترى تُعد لم
الخاصة، بمصالحنا فقط نهتم ما غالبًا «نحُن بنفسها: امُلبادرة بزمام تأخذ أن إىل دفعها
للصالح نعمل ما ونادًرا الشخيص، املستوى عىل نجاحات تحقيق أجل من فقط ونسعى
أن أردُت لقد أنملة. قيد يتحرَّك لم الواقع من شيئًا أن فنشتكي نعود ذلك وبعد العام.
سًدى.» الثورة من أهدافنا تذهب أال أجل من نفيس ر وأسخِّ السلبية من الجدار هذا أحطِّم
األهيل لنادي الشباب عون امُلشجِّ وهم األلرتاس، ظاهرة إزاء بالدهشة برنس منى وتشعُر
الرشطة مواجهة يف الصفوف يتقدَّمون كانوا من هم الشباب أولئك إن حيُث القدم؛ لكرة
يف أمًال يُمثِّلون الشباب هؤالء التحرير. ميدان يف الشعبية االنتفاضة أثناء والبلطجية
وأحرار، وأقوياء حيويون إنهم أعشقهم، وأنا مجانني «إنهم للكاتبة: بالنسبة املستقبل
ُمدرِّسة عملها واقع من شيئًا.» يخَشْون ال إنهم بالحدود، التسليم يأبى جديد جيل هذا
ومن للطالب الضعيفة اإلنجازات من ُمحبطًة األحيان غالب يف كانت القاهرة، جامعة يف
والشجاع امُلثابر الجانب للشباب، تماًما مغايٍر جانٍب إىل تعرَّفُت الثورة «أثناء سلبيتهم.
نفسها تسخري إىل بها دفعت ما هي عة واملشجِّ املدهشة الخربة هذه كانت وامُلبدع.»
باملقام رمزية قيمًة طياته يف يحمل الرئاسة منصب إىل حها وترشُّ أكرب. بشكٍل للمجتمع
رئيُس يكون أن فرًضا ليس أنه وأبنيِّ املحفوظة الكليشيهات تلك أحطِّم أن «أردت األول:
وذات منتقبة، غري شابة، امرأًة أيًضا يكون أن يمكن وإنما عجوًزا، رجًال الجمهورية
لظهوٍر خ تُرسِّ الطريقة وبهذه التيار! عكس السباحة برنس منى تعشق كم أكرت.» شعٍر
بديلة خيارات دائًما هناك أن الناُس يعلم أن «أردُت تقول: العام. الرأي أمام أكرب نسائي
لرتى».7 أحدِّثك «إني لها: روايٍة عنوان هو امُلميز شعارها قليًال.» النظر املرءُ ق دقَّ ما إذا
نظام ضد الشعبية االنتفاضة اندلعت عندما حضورهم الُكتَّاب جميُع ل يسجِّ لم
مطلع يف لندن إىل ارتحلت قد كانت فإنها سويف، أهداف للكاتبة فبالنسبة مبارك؛
أطروحة لكتابة تتفرغ كي القاهرة؛ يف اإلنجليزي لألدب دراستها بعد السبعينيات
هي يزال. وما حياتها رشيك صار الذي الرجل إىل تعرَّفت أيًضا وهناك هناك. الدكتوراه
نفسه وهو ابنيها، مدرسة يحتضُن الذي البلد إنجلرتا، يف عامها من األكرب الشطر تقيض
.١٩٩٩ عام البوكر لجائزة الحب»8 «خارطة روايتها حت ُرشِّ ككاتبة؛ مولدها َشِهد الذي

18



الشارع إىل املكتب من األحداث: بؤرة التحرير

من والعرشين الخامس يف السنة. خالل مرة من أكثر وأحيانًا بانتظام، مرص تزوُر لكنها
مع مقابلة يف قالت بيوم ذلك قبل هناك. أدبيٍّ مؤتمٍر لحضور الهند يف كانت ٢٠١١ يناير
السؤاُل األصداء يف يرتدد تونس. يف يحدث ما اإلثارة بمنتهى «نتابع الهندي: التليفزيون
لكن، وعصيَّة. للغاية كبرية مرص قبيل: من إجابات ونسمُع مرص؟ ستتحرك هل املخيف:
هو كما املدني، الصعيد عىل االضطرابات من الكم هذا اإلطالق عىل مرص يف يحدث لم
طائرتُها حطَّت أيام بثالثة بعدها جيد.» مؤرش وهذا األخرية. الخمس السنوات يف الوضع
تتجه أن يُمكنها كان إذا عما تسألها كي بأختها املطار من واتصلت القاهرة، يف الرِّحاَل
الوضع خروج من الرغم وعىل أنه، إال امليدان. يف تظاهرات هناك أن لو التحرير إىل رأًسا
«كانت العاصمة. يف هادئًا الوضع بقي والسويس، اإلسكندرية تظاهرات يف السيطرة عن
يومياتها يف سويف أهداف كتبت هكذا الجمعة.» ليوم وتستعدُّ أنفاسها تحبُس القاهرة
تضغط للكاتبة املتعهدة الربيطانية النرش داُر ظلت وثورتنا».9 … مدينتي «القاهرة
يف ُقدًما امُليضَّ حاولت كلما أنها إال رأسها. مسقط عن كتاب لتأليف سنوات منذ عليها
أشبه كتابها يبدَو أن تودُّ تكن لم هي واليأس. االكتئاب من بحالٍة أُِصيبَْت الكتاب تأليف
أن «أردُت ُمرتدِّدة: تزال ما كانت لكنها اآلن؟ املناسبة اللحظة حانت فهل رثاء، بقصيدة
إال منها كان ما ثم عنها.» بالكتابة أكتفَي أن ال تشكيلها، يف أساهم وأن الثورة أعيش
إىل أخبارها ونقلت الثورة أحداث يف فشاركت مًعا؛ املهمتني لتنجز القاهرة يف مكثت أن
كانت التي واأللم الحرسة مشاعر تالشت ورسيًعا يومياتها. لت وسجَّ العاملية اإلعالم وسائل
الثائرة، القاهرة عرب معها تأخذنا يومياتها يف دا.» مجدَّ إيلَّ عادت «مدينتي داخلها: تعتمل
عىل يُطَلق الذي االسم وهو «مليونية»؛ إىل التحرير، ميدان إىل أختها ابنتَْي بمعية وتصحبنا
كافة تضامن من — هناك عايشته ما مليونًا. فيها امُلشاركني عدد يتجاوز التي املظاهرات
ومن هناك، معقودًة كانت التي اآلمال ومن السياسية، مشاربها باختالف املجتمع طبقات
باملسئولية اإلحساس شعور ومن بالذات، الجديدة الوعي حالة ومن الثوري، الزخم حالة
مارٌد وكأنهم يبدون البرش من املاليني «هذه تأثري: أيَّما فيها أثَّر — وطنها أبناء ِقبل من
النشطاء، أحد مكتب يف املشهد تصف أخذت الريبة ملؤها وبنربٍة لكن القمقم.» من خرج
أغلُب مبارك. لنظام املعارضة أركاُن تتجمع «هنا الثورة: مراكز من مركٍز إىل ل تحوَّ والذي
يستمعون وال نفسه الوقت يف يتحدَّثون كلهم والستني. الخامسة أعمارهم تتجاوز الحضور
جالت عنه. بالحديث ويستأثرون قائله فم من يلتقطونه ثَمَّ ومن سماعه؛ يريدون ما إىل إال
فشلت».» التي السياسية، القيادة هي «هذه هؤالء: تجاه ودودة غري أفكاٌر بخاطري
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أُْجِريَْت التي العديدة التنظريية النقاشات تلك طيبة، غري بمشاعر سويف أهداف وتتذكر
قادة من مجموعة هناك كانت أنه إال تُذَكر. نتيجٍة إىل تُؤدِّ ولم املاضية، القليلة العقود يف
من شحنًة الحضور يف بعثوا دخلوا «عندما االجتماع: حضور إىل مدعوَّة الشباب الثورة
كرة بفريق أشبه تحرُّكهم كان عمرهم. من العرشينيات يف كلهم شباب، ستة الطاقة.
من بإيماءٍة أو بنظرٍة كلمتهم عن ون يُعربِّ ثَمَّ ومن رسيًعا؛ ويتشاورون عون يتجمَّ قدم.
أرادوا مهذَّبون. أنفسهم، يف واثقون ذاتهم، عىل متهكِّمون حديثهم، يف موجزون الرأس.
الراسخة، املعارضة وفعالية النقدية والكتابات االحتجاجات هذه كل دون أنه يُبيِّنوا أن
رصاحًة أعلنوها هكذا منكم.» تعلَّمنا «لقد اليوم: فعله بصدد هم ما يفعلوا أن لهم كان ما
بعدها الحضور. عىل الصمت وران أنتم.» قدَّمتموه ما عىل نبني «ونحُن الحجرة، وسط

دائًما».» فعله أنتم أردتم ما نفعل «نحُن السن: كبار من واحٌد قال
ممن النخبة أفراد من كثريين مع — ١٩٥٠ عام املولودة — سويف أهداف تتشارك
واملتطور، الجديد بفكره الشاب الجيل تجاه واالحرتام االندهاش يف سنها، مثل يف هم
من واحٌد الثورة. يف االجتماعي التواصل لوسائل العقالني االستخدام عىل أقدم والذي
عالء — عديدة مراٍت اعتقاله سبق الذي — الشهري ن امُلدوِّ هو الشباب، الناشطني أولئك
ألربعٍة الكلمة سويف أهداف ترتك يومياتها، ختام يف شقيقتها. ابُن هو الذي الفتاح، عبد
واسمعوا الخرباء حديث من «دعوكم الفتاح: عبد عالء يكتب هنا الشباب. الناشطني من
للمجهول؛ صدوركم وافتحوا حذركم عن تخلَّْوا حقيقية. ثورًة نعيش نحن الشعراء؛ إىل
حقيقية.» ثورًة نعيش نحن بالحلم؛ وآمنوا الحسابات تناَسوا حقيقية. ثورًة نعيش نحن
منزلها يف سويف أهداف اْلتَقيُت العام، عن يربو بما الشعبية االنتفاضة بدء بعد
الطابق رشفة يف ونحن يل قالت حيث الراقي. التقليدي الزمالك حي يف الجديد القديم
تُدوِّي الخلفية يف فيها.» ترعرعُت التي الشقة يف جديد من للعيش «عدُت السادس:
النيلية. الجزيرة يف الواقع الحي يخرتق الذي املعلَّق الجرس فوق املارة السيارات أصوات
إنجلرتا. إىل الكاتبة رحيل شهد الذي العام وهو ،١٩٧٣ العام منذ ت تغريَّ كثرية أشياء
اآلن مرص. إىل جديد من حياتي مركز تحوَّل ،٢٠١١ يناير من والعرشين السابع «منذ

القاهرة.» يف رئيس بشكٍل أعيُش
مهمٌة لديها أصبح اآلن أحد. ببال تخطر تكن لم التي األحداث تلك استدعتها لقد
أَُعْد «لم الصدد: هذا يف تقول حيث ملرص؛ ُمفيًدا شيئًا نفسها من تجعل أن سيما ال يها، تُؤدِّ
يحاوُل كلٌّ هنا. تحدث كلها الحاسمة فاألشياء مرص؛ غري آخر مكاٍن يف أكون أن أتخيَّل
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كل نتاج هو فيه، وتتطور تأخذه الذي واملسار الثورة مفيًدا. شيئًا يقدِّم أن مجاله يف
الكاتبة تنرش هنا.» أكون أن ا جدٍّ املهم من لذا منا؛ واحٍد كل يفعلها التي الصغرية األشياء
مادة إىل ل يتحوَّ املستقلة، اليومية «الرشوق» جريدة يف أسبوعيٍّا عموًدا سويف أهداف
فعاليات يف سياسية ناشطًة بوصفها تُشارك ذلك، جانب إىل نرشه. بمجرَّد العام للنقاش
بأنفسهم الشوارع إىل الناُس ينزل لم لو ليحدث يكن لم شيئًا «ألن واملسريات: التظاهرات
بنفيس. هناك موجودًة سأكون آخر، شخص مع للتضامن أو للتظاهر سبب يوجد عندما
اتحاد من بد ال أنه ُمقتنعٌة وأنا أيًضا، سنٍّا األكرب وبالرجال بالشباب وثيقة عالقة عىل أنا
شخيص ُمنطلق من وإنما كاتبة، كوني ُمنطلق من ليس أدعمه، ما هذا مًعا. الطرفني

االجتماعية.» وقدراتي
مثل شاركت وقد التعبري، حرية عن للدفاع نَْفَسها سويف أهداف تُكرِّس سنواٍت منذ
صغرها منذ ترعرعت إذ التغيري»؛ أجل من «ُكتَّاب رابطة يف هاشم ومحمد األسواني عالء
العثور ويُمكن اإلنجليزية. باللغة واسع نطاق عىل وتنرشاليوم تكتب ورشعت اللغة، ثنائية
عكس فعىل الرقابة. سيف من أبًدا تُعاِن لم أيًضا. بالعربية مرتجمًة مرص يف كتبها عىل
من يُنَفْون أو املعتقالت يف بهم يَُزج الُكتَّاب كان عندما والسبعينيات، الستينيات سنوات
األمر لكن األدبية. األعمال مع تسامًحا أكثر باتت اليوم الرقابة فإن أعمالهم، بسبب البالد
نسبة فيه تبلغ مجتمٍع ففي والكوميكس؛ األفالم مثل التصويرية، الفنون مع تماًما يختلف
إن ما ولهذا، للغاية؛ كبري تأثري رة املصوَّ اإلعالم لوسائل يكون 10،٪٣٣ من يقرب ما األمية
،٢٠٠٨ عام الشافعي مجدي لراسمها «مرتو» الالذعة النقدية الكوميكس رواية ظهرت
الرَّسامني من عديٌد وشاركه املسرية، واَصَل الشافعي أن إال نرشها. وُحِظَر ُصوِدَرْت حتى
فجأًة ظهرت بالرئيس، اإلطاحة وشك عىل املرصيني مالينُي كان عندما الجرافيتي. وفناني
هذه وعن جديًدا. شيئًا ذلك كان الشوارع. يف األسوار من كثري عىل الجرافيتي رسوم
وقتها باستطاعتنا كان للغاية. وُمفرح صحي يشء «هذا سويف: أهداف تقول الظاهرة
كتابات، ُمجرد كانت البداية يف اآلخر. بعد يوًما الجرافيتي رسوم تطوُّر كيفية نُراقب أن
الكبرية الجداريات إىل وصوًال اللهجة، هادئة رسائل إىل ثم ألشخاص، صوٍر إىل تحوَّلت ثم
من كثريًا َشِهَد الذي محمود محمد شارع يف أو التحرير ميدان يف سواءٌ املدينة، وسط يف
الحائط عىل «شكًرا، وكتبوا: هناك إىل األوالد وذهب الرسومات. هذه أُِزيَلْت ثم النزاعات.
هذه الجرافيتي رسوم وتُعتَرب جديد. من عليه الرسم وعاودوا للرسم.» امُلناسب األبيض
وأبًدا، دائًما نفسها املعركة إنها تلك. أيامنا يف التعبري حرية حالة عن بجالء يُعربِّ ما أكثر
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ويفعلون الشارع إىل يخرجون ببساطٍة باتوا الناس ألن مختلف؛ موقٍع يف اآلن نحن ولكن
بأنفسهم.» ذلك

عىل لتطفَو قبل، من قًرسا أُْخِفيَْت التي الثقافية املشاهد عادت بمبارك اإلطاحة مع
عام الطوارئ بقانون العمل منذ املحرَّمات من كانت أن بعد جديد، من العامة الواجهة
مهرجانًا ونظَّموا املجاالت ُمختلف من الثقافة صنَّاع من مجموعة تعاونت وهكذا .١٩٨١
إضافيٍّا معنًى طياتها يف تحمل أيًضا امليدان كلمة ميدان». «الفن ْوه َسمَّ شهريٍّا، ثقافيٍّا
املهرجان يُنظَّم لالحتفال. النضايل املطلب عىل يُؤكِّد ما وهو املعركة»، «ميدان إىل يشري
فرق حفالت خالل من عريًضا جمهوًرا إليهم اجتذبوا مرصية. مدن عدة يف شهٍر كل
تُرى كانت هناك والشباب. لألطفال والتلوين الرسم ورش وتنظيم املرصية، والراب البوب
كانت أحيانًا أنه إال الضيق. للجينز املرتديات املراهقات جوار إىل تماًما املنتقبات السيدات
حسبما ،٢٠١٢ أبريل شهر يف حدث كما املتحرِّشني، بعض من استفزازات أيًضا تقع
النهار أثناء مرَّتنَْي جاءوا الذين البلطجية، من املهرجان «ُهوِجم سويف: أهداف تحكي
إسكندريال»، «فرقة فقرات آخر ولدى ليًال. الكرَّة عاودوا ثم َطْرَدهم، الرجاُل واستطاع
الجميع عىل أن جهري بصوٍت ورصخ سكني، يده ويف املرسح خشبة األشخاص أحُد اعتىل
النشطاء من مئاٌت هناك كان لكن بالسكاكني. مثله ُمسلحان آخران، إليه انضمَّ املغادرة.
نقاط إحدى إىل ونقلوهم رضبًا، وأوسعوهم بالثالثة اإليقاع استطاعوا املهرجان وزوَّار
هذه كانت بالطبع الحًقا. رساحهم أطلقت قد تكون أن امُلحتمل من التي — الرشطة
بسمة — املهرجان فكرة صاحبة كانت اثنني، بيومني ذلك قبل االحتفالية.» نهاية هي
«أليس السؤال: عليها ليطرح امُلذيع اندفع شو. التوك برامج أحد يف ظهرت قد — الحسيني
لك؟!» األمان بتوفري الرشطة تتكفل وأن املهرجان هذا تنظيم بإمكانك أنه العجيب من
الرشطة، تظهر عندما ألنه بذلك؛ ا جدٍّ سعداء ونحن األمان، لنا ر تُوفِّ ال «الرشطة فأجابت:
عىل الرشطة رد إال هم ما البلطجية هؤالء أن سويف أهداف تعتقد توٍّا.» املشكالت تنشأ
بات اآلن ت. تغريَّ الُقَوى لكن معركة، يف «نحُن بسمة: إجابة يف تستسغه لم الذي الكالم
بد فال ذلك، عن تعوقنا أن تحاول وعندما نريد. ما فعل بإمكاننا أن أمامنا البديهي من
عىل نجرُؤ ال ُكنَّا عندما عهده، كسابق يَُعْد لم الوضع لكن ذلك، يف القوة تستخدم أن لك

الشوارع.» إىل النزول
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األحالم من واإلفاقة النشوة

تُفيضإىل شوارع ستة مرصكلها. يف السلطة مركز وهو القاهرة، قلب هو التحرير ميدان
املتحف بني يربط وهو باريس، يف النجمة ساحة طراز عىل ١٨٦٠ العام يف س املؤسَّ امليدان
للبالد البريوقراطي واملركز اإلداري املبنى ذلك ع؛ وامُلجمَّ العربية الجامعة ومقر املرصي
ويف امليدان، عىل الداخلية وزارة تُطل الرشقية الجنوبية الجهة من .١٩٥١ العام يف واملشيَّد
والذي السابق، الديمقراطي الوطني للحزب املركزي املقر يقع الغربية الشمالية الجهة
طويلة لفرتٍة وظلَّ املبنى يف النريان َمِت أُْرضِ األخري، بهذا اإلطاحة وإبَّان مبارك. مه تزعَّ
تلك انتهاء عىل يشهد تذكاري نصٌب وكأنه الدخان، رائحة م املتفحِّ رماده من تنبعُث
التاريخ لها سجَّ التي اللحظة هذه عايشت التي — سويف أهداف التاريخ. من الحقبة
ذلك قبل فيها شاركت التي التظاهرات أوىل يومياتها يف تستذكر — نور من بأحرٍف
عام منذ إلينا. بالنسبة املقدَّسة الكأس بمنزلة عاًما أربعني مدى عىل امليدان «كان بعقود:
يف وأودعتهم مركزها يف املتظاهرين الطالب السادات أنور قوات فرَّقت عندما ،١٩٧٢
بالفشل. تبوءُ التحرير احتالل تحاوُل التي واملسريات التظاهرات عديد كانت املعتقالت،
الجزيرة من صغرية ناصية عىل سيطرنا عندما عامني، قبل إال ذلك تحقيق يف ننجح لم
ُمجنَّدي من ألفني بحوايل ُمحاطني شخًصا، خمسني كنا ساعة. وملدة ع امُلجمَّ أمام املرورية

املركزي.» األمن قوات
الشعب. عن املثقفة النخبة وانعزلت أهمية، بال وظلت ضعيفة حينها املعارضة كانت
املتوسطة، الطبقة يف مكانًا وتحتل بالسياسة تشتغل عائلة رحاب يف أهدافسويف نشأت
مرحلة يف اآلن العائلة هذه من الثالث الجيل أصبح بالجامعة. ُمدرَِّسني والداها وكان
حسبما عليه.» نحن كنا مما وفعالية ورزانة حنكة أكثر «إنهم العمر. من العرشينيات
ميدان نحتل أن ١٩٧٢ منذ نحاول ظللنا — سنٍّا األكرب الثوار — «نحُن الكاتبة. تقوُل
البقية وسنرهن وراءهم، سنسريُ نحُن العالم. وجه ون سيغريِّ هم ذلك. فعلوا هم التحرير.

األمام.» إىل جهودهم لدفع أعمارنا من الباقية
انطالق مع عرش، الثمانية األيام حول الثورة عن سويف أهداف يوميات تتمحور
عديد يف أيقظت التي األيام تلك إنها بمبارك. اإلطاحة وحتى الحاشدة املظاهرات أوىل
وثائقية وصوٌر وأفالٌم نصوٌص اإلحساس هذا َمْت ودعَّ الذات، بقيمة الشعور املرصيني
مرة ألول الشعب فيها شعر التي الفرتة تلك إنها وأبطالها؛ الفرتة هذه د تُمجِّ عديدة،
سويف أجرت ،٢٠١١ العام نهاية كتابها تختم أن وقبل ما. يشءٍ تحريك يستطيع أنه
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اليقظة، موعد وحان النشوة، حالة تالشت فقد واملحاسبة؛ امُلكاشفة من نوًعا أكتوبر يف
الثورة من الحاسمة اللحظات تلك يف الجنود امتنع أن وبعد الجيش. يف الثقة وانهارت
— مبارك ي بتنحِّ عجل الذي األمر وهو — الشعب تجاه بنادقهم ُفوَّهات تصويب عن
النظام. إلعادة السلطوية املمارسات منطلق من القسوة بمنتهى اآلن يتعاملون بهم إذا
وحاالت الرشطة، تمارسه همجي عنٍف عن التقاريُر تواترت حتى كثريًا الوقُت يَُطل لم
الذي األمر عسكرية؛ ملحاكمات ُقدِّموا املدنيني عديد معتقلني؛ متظاهرين بحق تعذيٍب
املجلس بأن االعتقاد الثوار عىل خيَّم وقد عديدة. احتجاجية تظاهرات ضده اندلعت
ال مؤقتًا، الحكومة أعمال ويتوىلَّ طنطاوي، حسني محمد املشري يرتأسه الذي العسكري
مواصلة العسكري املجلس أراد «لقد سويف: أهداف تقول السلطة. تسليم يف أبًدا يفكِّر
قالت كما أو جديدة.» بوجوٍه وربما التجميلية، التغيريات بعض مع القديم، النظام سرية
ومن هو. كما حيٍّا زال ما الجسد لكن القديم، النظام برأس أطحنا «لقد السعداوي: نوال
منذ النسائية الحركة منارصي من واحدة هي السعداوي جديد.» رأس له ينمَو أن املمكن
تجاوزت التي عمرها ِسِني رغم للتظاهر التحرير ميدان إىل نزلت وقد أظفارها، نعومة
أسفرت حرة، برملانية انتخابات أول الحني. ذلك منذ حدثت األشياء من كثري الثمانني.
من حالًة واملتشددين املحافظني السلفيني َفْوُز أثار حيث لإلسالميني؛ كاسح انتصار عن
وعادت الشعب. من العلماني القطاع لدى — املخاوف من حالًة تكن لم إن — القلق
.٢٠١٢ صيف يف مبارك بعد رئاسية انتخابات أول يف لتتكرر املسلمني اإلخوان نجاحات
توحيد يف الفرصة نفسها عىل واليساريني والعلمانيني الليرباليني من املعارضة قوى وفوَّتت
اإلعادة بجولة البائد مبارك نظام من وآَخر اإلسالميني ح مرشَّ اْلِتحاق إىل أدَّى ما صفوفها؛
املسلمني اإلخوان جماعة ح مرشَّ مريس محمد الدكتور انتُِخَب وقد الرئاسة. انتخابات يف
يحلمون كانوا التي الخيالية مرص هي وأين الثوار؟! بقي أين لكن للبالد. جديًدا رئيًسا
سيجارة: وتُشِعل سويف أهداف تتنهد واالسرتاتيجيات؟! الرؤى أصًال هي وأين بها؟!
يف منازلنا إىل العودة علينا يتعنيَّ كان ما إنه اليوم أقول أن ينبغي الوراء، إىل «بالنظر
تنوب ممثلة هيئة نُشكِّل أن علينا لزاًما كان بمبارك. اإلطاحة بعد فرباير من عَرش الحادي
يهاجم لن أنه واعتقدنا الجيش يف وثقنا لقد نفعله. لم ما وهذا الثورة، باسم وتتحدث عنَّا

خطأً.» ذلك وكان ُخِدْعنا، لقد املرصي. الشعَب
تودُّ وإنما الثورة، فيها وقعت التي األخطاء أمام كثريًا ف التوقُّ تودُّ ال الكاتبة لكن
مغاير مكان يف اليوم يقفون باتوا الناس أن اإليمان تمام مؤمنة هي املستقبل. إىل النظر
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الكل أحداث. من وقع ما تأثري عن مفهوًما لنفسه ن كوَّ إنسان «كل قبًال: فيه كانوا ملا
والعدالة الحرية يف الحق لهم وأن لهم، يُستَمع وأن يتحدثوا أن يف الحق لهم أن يعلم
تماًما نعَي وأن واجتهاد، بكدٍّ نعمل وأن واإلرصار، بالذكاء نتحىل أن بد ال االجتماعية.
طويلة السرتاتيجيات بحاجٍة فنحن ولذلك طويلة؛ زمنية فرتة ستستغرق العملية هذه أن
وأولئك ماتوا الذين األشخاص هو اسرتجاعه، يمكن ال والذي املفِزع الوحيد اليشء املدى.
فإن نفسه، الوقت يف بالشلل. أُِصيبوا أو أجسادهم، من أعضاءً أو أَْعيُنَهم َفقدوا الذين
هذه تذهب بأن أحٌد يسمح لن بالطاقة. يملؤنا الذي الحافز هو يعترصنا الذي األلم هذا

هباءً.» التضحيات
الثقايف، املشهد ومبدعي التقدُّمية للُقَوى ه امُلوجَّ االتهام بُطالَن سويف أهداُف وترى
سياسية هياكل يف َقْولبتها من بدًال مستمرة، حالة الثورية املشاعر من جعلوا بأنهم
الكاتبُة تستحرض االدعاء، هذا عىل ا وردٍّ القائم. األمر رفض تتجاوز أهداف، وصياغة
ربيًعا األربعني صاحب — عيل خالد اإلنسان حقوق مجال يف والناشط اليساريَّ املحامَي
اإلرضابات بنفسه وعايش العمال، حقوق عن للدفاع أعواٍم منذ نفسه ر سخَّ الذي —
الرئاسية االنتخابات يف اآلخر هو ح وترشَّ النيل، دلتا يف الصناعية املدن يف الكربى الُعمالية
التي — سويف املعارضة. أصوات تفتُّت بسبب خرس ولكنه ،٢٠١٢ عام أُْجِريَْت التي
عىل مستغَربًا ليس وهذا االنتخابية. املعركة يف مته دعَّ — طويل زمن منذ عيل خالد تعرف
نبالغ ال بل بديهيٍّا، أمًرا إليها بالنسبة والسياسة األدب بني الوثيق االرتباط كان الكاتبة.
العمل بأن االعتقاد لديَّ رسخ «لقد العام: الرأي لتعبئة أداة أحيانًا هو األدب إن قلنا إن
أن ينبغي — ربما أو — املمكن من وأنه النقاشات، تُِثري التي األدوات ضمن من الفني

وأدائها.» باملسئولية يتعلَّق هنا األمر الحقيقي. بالعالم وثيقة عالقة عىل يكون
فإن السياسية، باألنشطة النشغالهم األدبيَّ َعَمَلهم الُكتَّاب من كثريٌ تََرَك حني ويف
الرحمن عبد الشاعر ينتمي األخرية الفئة هذه إىل الثورة. خدمة يف كتاباتهم وضعوا آخرين
وأغنياته قصائده خالل من أعطى من هو عاًما. والسبعني الخمسة صاحب األبنودي
الذات. قيمة بتقدير الشعور ذلك وطنه بني نفوس إىل وأعاد واألمل، البدء رشارَة الثورية
مختِلف بني ع تنوَّ واسع، جمهور حوله واْلتَفَّ وامليادين، الشوارع يف أشعاره يُلقي كان
قصائده خالل ومن الشعب، شاعر وهو األبنودي، استطاع امُلجتمعية. والطبقات األجيال
اللغة منافسة عىل قادرًة العامية اللهجة يجعل أن املايض، القرن ستينيات يف العامية

الثقافية. الصالونات يف األدبية
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يف وعمل واملزارعني، الفالحني وسط مرص، بصعيد أبنود مدينة يف ١٩٣٨ عام ُولِد
أصوات إىل يُصغي كان وذاك هذا وأثناء النيل، نهر يف والصيد األغنام رعاية يف شبابه
يدرس أن — أبيه مثل رفض— لذا ا؛ جدٍّ باكًرا األدبية موهبته ظهرت يُغنُّون. وهم الناس
القاهرة. يف اآلداب بكلية ذلك من بدًال اْلتَحق وإنما األزهر، جامعة يف اإلسالمية العلوم
كيف جيًدا أعرف «أنا اليومية. وبحياتهم الناس من بالبسطاء مرتبًطا دائًما ظل لقد
عن األبنودي بها يعربِّ كلمات قلوبهم.» شغاف يلمس بصوٍت وأفراحهم همومهم عن أعربِّ
تصدر التي املرصية «األهرام» جريدة من اإلنجليزية النسخة مع صحفي حوار يف نفسه
— العاديني األشخاص لدى بها تمتَّع التي الفريدة الشعبية ويكيل».11 «األهرام باسم
من امُلغنِّني لعظماء لألغنيات كاتبًا منه َجَعَلْت — األدب عن شيئًا يعرفون بالكاد الذين
الرحمن عبد يُميِّز اإلذاعة. أثري عرب تشدو أصواتهم كانت والذين حافظ، الحليم عبد قبيل
الخالدة والقصائد — األحداث مع يتعاطى الذي ذاك — االستهالكي» «الشعر بني األبنودي
القصائد هذه وكأن معه تشعر موقًعا نفسك من «تقع األخرية النوعية هذه التالية. لألجيال
األبنودي نظر لطاملا أنت.» وليس الكاتب نفسها هي وكأنها داخلك، من حروفها نبعت
أُْعِجَب السبعينيات، يف َفاُه. له م يُكمِّ أن ألحٍد يُمكن ال سياسيٍّا، كاتبًا باعتباره نفسه إىل
١٩٧٧ عام خطابه األخري هذا ألقى عندما أنه إال السادات. أنور بالرئيس كثريًا األبنودي
بمنزلة إياها معتربًا السالم معاهدة وأدان بشدة الشاعر انتقده اإلرسائييل، الكنيست أمام
«سياسة وضد مرص، يف الفساد ضد حملة الشاعر شنَّ قليلة، أعوام قبل لالستسالم. إعالن
يناير من والعرشين الخامس بانتفاضة احتفل البالَد. النظاُم بها ر يُدمِّ التي االستنزاف»
الحرية ميدان عن للحديث «امليدان» قصيدته ص خصَّ وقد مكتبه. كريس وعىل الشارع يف
وقدَّم مبارك نظام سقوط الجميع إىل نعى القصيدة ثنايا —وبني التحرير ميدان — الخالد
قصيدته يف جمع «لقد ويكيل»: «األهرام جريدة تذكر حسبما للثورة، بنشيٍد أشبه شيئًا
دوًرا لعبوا الذين أولئك الجائلني؛ والبائعني والنخبة والشعراء والعمال الثوريني أصوات

الكثريون.»12 بها يتغنَّى حكاية الثورة جعل يف وساهموا الوطنية، الحركة يف ا ُمهمٍّ
من لفرتة طاغيًة كانت التي النشوة وحالة الحماسية اللهجة تالشت آخر، بعد ويوًما
السيايس املشهد واعتلوا السلطة يف السيايس الفراغ حالَة اإلسالميون استغلَّ لقد الزمن.
السخرية يخلطون الذين الثقافة، لصنَّاع واإللحاد بالكفر التَُّهم قت لُفِّ وتباًعا البالد. يف
يأُل ولم البالد. يف امُلسترشي الفساد عن ويكشفوا األخالقي املغزى إىل يصلوا كي بالنكات
يدَّعون ما ضد املعركة غمار خوض يف جهًدا — امُلحافظون اإلسالميون أو — السلفيون

26



الشارع إىل املكتب من األحداث: بؤرة التحرير

إمام. عادل واملرسحي السينمائي املمثل ضد وتحديًدا لألخالق، منافية وأفالم كتب أنها
يف هم أفالمه. يف اإلسالمي الدين بازدراء فيها يتهمونه املحاكم، أمام دعوى ضده قدَّموا
وأن العربي، الوطن يف املحبوبني املمثلني أشهر من واحد إمام عادل أن يتجاهلون ذلك
الرقابة هيئة عىل التسعينيات فرتة يف نشأتها حني مرت قد اآلن يهاجمونها التي أفالمه
من نصيبه األسواني عالء الكاتب نال أيًضا وبدوره للعرض. أجازتها التي الحكومية،
اإلسكندرية بابا — الثالث شنودة البابا وفاة بعد ومؤيِّديهم. السلفيني من واالنتقاد الهجوم
املستقلة، الصحف إحدى يف قصرية قصة األسواني كتب — املرقسية الكرازة وبطريرك
اثنان الثورة، شهداء من أربعًة التقى وهناك مماته، بعد الجنة دخل البابا أن فيها جاء
قواعد عن خرجُت أنني تهمة إيلَّ السلفيون ه «وجَّ مسيحيان. واآلخران مسلمان منهم
ليس السلفيني، جنة ففي الجنة؛ داخل مسيحيني القصة هذه يف أظهرت ألنني اإلسالم؛
بدعوى عليهم بالرد د ويتوعَّ حديثه، يف الكاتب يحتدُّ اًرا.» كفَّ باعتبارهم مكاٌن للمسحيني

مضادة.
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الثورة سنواتقبل

الحني، ذلك حتى اإلطالق عىل معروًفا يكن لم الذي للكاتب رواية ظهرت ،٢٠٠٢ عام يف
خاصة عيادة ولديه طبيبًا باألساس يعمل الذي — األسواني عالء حاول األسواني. عالء
رفضت حيث محاوالته؛ كانت عبثًا ولكن التسعينيات، يف تأليفه من قصرية رواية نَْرشَ —
ذلك وبررت لهم، قدَّمها أن بعد األسواني رواية نرش عىل املواَفقة للكتاب العامة الهيئة
الوقت ذلك ويف الكتابة. واصل األسواني لكن واملرصيني. ملرص إهانة تُمثِّل الرواية بأن
من التحرر عىل األسوانيَّ ساعد الذي األمر الظهور؛ يف الخاصة النرش دور بعض بدأت
يعقوبيان» «عمارة الجديدة روايته األسواني عرض وعندما للكتاب. العامة الهيئة قيود
أسفه عن أعرب أنه إال عليها. وهنَّأه بشدة لها األخري س تحمَّ النرش، دور أصحاب أحد عىل
كبريًا يبدو الرواية حظر خطر إن إذ الرواية؛ بنرشهذه املجازفة عىل قدرته لعدم لألسواني
األسواني بعث هنا نفسه. للسبب الرواية نرش آخرين نارشين ثالثة رفض كما للغاية.
— الغيطاني جمال الكاتب أن إال نرشها. عىل فوافق بريوت، يف ناٍرش إىل الرواية بنصِّ
يف تصدر التي األدب» «أخبار األدبية جريدته يف األسواني رواية من مقتطفات نرش الذي
الخارج؛ يف روايته نرش فكرة عن بالعدول األدب عالم إىل الصاعد زميله نصح — القاهرة
ذلك بعد أساًسا. البالد خارج نرشه من كثريًا أهون مرصسيكون يف الكتاب نرش منع ألن
خانقة، مالية مشكالٍت تُعاني للنرش، صغرية داًرا يمتلك الذي هاشم محمد األسوانيُّ قابل
املثالية إىل يسعى سياسيٍّا ناشًطا كونه بحكم — هاشم كان للنرش. «مرييت» دار هي
تلمس التي الكتب تلك نرش يهاُب ال وأبًدا الحاكم، النظام مع االختالف عىل معتاًدا —
بعد تماًما الرواية من األوىل الطبعة ونفدت يعقوبيان». «عمارة رواية فنََرش قلبه؛ شغاف
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قصرية زمنية فرتة خالل وصارت أخرى، مرة الرواية وُطِبَعت نرشها. من فقط شهرين
و٢٠٠٣. ٢٠٠٢ عاَمي بني الفرتة طوال وذلك العربي، العالم يف بيًعا األكثر الروايَة ا جدٍّ
قدر عىل تحتوي األسواق يف تداولها يتمُّ رواية هناك أن الرقابية السلطات تُدرك أن وقبل
انتشاًرا بالفعل قت حقَّ قد الرواية كانت التحرر، من واسع بحيز وتتمتع النقد من كبري
الرواية حظر عىل اإلقدام أن معها بدا بدرجٍة األدبية، النقدية األوساط بها واحتفت كبريًا،

الحًقا. األسواني ن دوَّ حسبما وهذا الخيال، من رضٌب هو الدولة ِقبل من
أحد يهتم ال مجتمع يف جدٍّا كبرية بشعبية تحظى الرواية هذه جعل الذي ما إذْن،
ال يُّون، أُمِّ مرص سكان ثُلث فإن اإلشارة، سبقت فكما املثقفة؟ النخبة سوى بالقراءة فيه
طواعيًة، يقرءون ال منهم القراءة يستطيعون الذين حتى الكتابة، أو القراءة يستطيعون

. تغريَّ قد ذلك كل لذلك. مضطرين يكونون عندما فقط وإنما

األسواني عالء مرصاملصغر: عالم

الرئيسة األسباب من الشباب، أمام العمل فرص وقلة والحرية الكرامة إىل االفتقار كان
بوضوح ذلك األسواني لعالء يعقوبيان» «عمارة رواية صوَّرت وقد .٢٠١١ يناير ٢٥ لثورة
الوقت يف القاهرة يف أحداثها تقع متشابكة حياتية قصة عن الرواية هذه تحكي إذ بالغ؛
داخل الكائنة الطبقات جميع الرواية هذه تجمع الفهم. سهلة لغتها بأن وتتميز الحايل،
القرن إىل بنائها تاريخ يعود املدينة قلب يف عمارة داخل أحداثها وتدور املرصي، املجتمع
بها املعيشة مستوى يتدنَّى أن قبل فاخًرا سكنيٍّا مبنًى السابق يف كانت عرش، التاسع
والخادم، العقار حارس من بدايًة املجتمع، طبقات جميع الرواية هذه تجمع ويتدهور.
الفاسد األعمال ورجل شهواته، وراء الساعي السن الكبري الرجل وحتى بالبائعة، مروًرا
بعدها ج وتزوَّ فيها، مشكوك الحضيضبطريقة يف كان أن بعد املادي مستواه ارتفع الذي
الدين يرتدد ملتوية. بطريقة الربملان يف مقعد عىل يحصل كي الخفاء يف أخرى سيدة من
مرحلة إىل وصل اليومية الحياة يف تطبيقه أن إال مستمرة، بصورة األبطال ألسنة عىل
«الفويل»: وقال … وعىس لعل املساومة آثر لكنه املبلغ ع يتوقَّ «عزام» «كان للغاية: متدنية
يف باُخد «أنا هللا!» إال إله «ال جميًعا: الحارضون فردد «… باهلل! تصدق حاج! يا «اسمع
يقولَّك قدامك أهو ابني ويارس مليون، و٢ ونص مليون النيل قرص دايرة من أقل دواير

املجلس».»1 يف معانا تبقى ونفيس حاج يا بحبك أنا العظيم وهللا لكن …
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طلب بالغني. أبناء ثالثة ولديه متزوج وهو عاًما، ستني العمر من «عزام» الحاج يبلغ
كانت يتزوجها. أن الشيخ عليه اشرتط عشيقة. له تكون لكي اإلذْن يُعطيه أن شيخ من
اإلسكندرية، من فقرية فتاة وهي «ُسعاد» تُدعى منها يتزوج أن يريد التي الشابة الفتاة
األوىل للوهلة الزواج فكرة تبدو «عزام». من الزواج عىل وافقت صغري. لولد وأم مطلَّقة
هذا فبموجب قاسية؛ كانت عليها االتفاق تمَّ التي الزواج عقد رشوط أن إال رشيفة، فكرة
يبقى أن يجب كما اإلسكندرية، يف والدتها مع «تامر» ابنها «سعاد» ترتك أن يجب العقد
مكتبه، يف العرص صالة الحاج يؤدي أن بعد يوم «كل أطفال. أي يُنجبا وأال ا رسٍّ الزواج
يتناول العمارة، من السابع الدور يف أجلها من اشرتاها التي الفخمة الشقة يف إليها يصعد
النظام هو هذا كان … التايل اليوم إىل ويرتكها العشاء قبل ما إىل معها ينام ثم الغداء
كانت «ُسعاد» أن إال أرسته.» مع حياته تضطرب أن بغري برؤيتها له يسمح الذي الوحيد
تُضيف أن تستطيع فسوف طفًال زوجها من أنجبت إذا أنها واعتقدت املزيد، يف تأمل
اإلجهاضوأعادها عىل «عزام» الحاج أجربها ُحبْىل، أصبحت عندما لكنها لعالقتهما. قيمة

املال. وسلطة النفاق عن تام بشكل يعربِّ وهذا اإلسكندرية. يف عائلتها إىل أخرى مرة
«بثينة» الشابة البائعة مصري بني تربط أيًضا، أخرى قصة هناك الرواية داخل
كانت الدسوقي». بك «زكي شهواته وراء الساعي السن الكبري والرجل «طه» وصديقها
فوق موجودة الصفيح من صغرية غرفة يف الصغار وإخوتها والدتها مع تعيش «بثينة»
منذ األرسة إطعام والدتها عىل لزاًما كان والدها، مات عندما يعقوبيان». «عمارة سطح
تبحث الكربى ابنتها فجعلت الكافية؛ باألموال تأتي أن تستطع لم أنها إال الحني، ذلك
للشعر، وُمصففة سكرترية، فعملت به؛ وعملت إال مكان أي «بثينة» ترتك لم عمل. عن
للتحرش تعرضت ألنها قصري وقت بعد الوظائف هذه كل تركت أنها إال استقبال، وموظفة
ذكية تكون بأن لها وصديقة والدتها من كلٌّ فأقنعها العمل. أصحاب ِقبل من الجنيس
ولكنها «بثينة»، فزع ذلك أثار لقد عذريتها. تفقد أن دون قليًال الرجال مع وتتساهل
صاحب استدراج عىل وافقت ذلك، بعد بائعة عملت عندما نفسه املصري واجهت عندما
«بثينة» أعادت ذلك، من انتهي عندما رغباته. يشبع بأن له وسمحت املخزن، يف لها املحل
تتحول أنها حينها تعرف كانت جنيًها. عرشين منه وطلبت يدها ومدت مالبسها، ترتيب
تُصيل، أن تستطع ولم الكوابيس من تعاني وكانت بالندم البداية يف شعرت عاهرة. إىل
الذي — العقار حارس ابن — «طه» من وتنفر بسخرية تتكلم الوقت مرور مع وأصبحت
«طه» بدأ منه. تتزوج أن ما يوًما وأرادت الطفولة، منذ صداقة عالقة معه تربطها كانت
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ذكيٍّا، شابٍّا «طه» كان تفسريه. يستطع لم لكنه صديقته، عىل طرأ الذي التغريُّ يالحظ
فكيف العمارة؛ سكان هذا يعجب لم واالستبداد. للذل يخضع يكن لم لكنه هللا، يخاف
أفضل املدرسة يف درجات عىل يحصل هذه البسيطة املادية ظروفه مثل يف صبيٌّ يكون
كل يف يشعر يجعلوه كي وسعهم يف ما كل العمارة سكان بذل ولذلك أطفالهم؟! من
كان «طه» لكن خادم. وكأنه يعاملونه وكانوا منهم، أقل االجتماعي وضعه أن مناسبة
ألكاديمية فتقدَّم رشطة، ضابط يصبح أن يتمني كان عينيه؛ نصب وضعه هدف لديه
املقابلة وهي الحاسمة، املرحلة سوى أمامه يتبقَّ لم ولكن االختبارات، يف ونجح الرشطة،
«موظف، فأجابه: طه؟!» يا إيه مهنته والدك انت …» الضباط: أحد فسأله الشخصية،
ع ليوقِّ الحارة لشيخ رشوة جنيه مائة ودفع االلتحاق، استمارة يف كتب (هكذا أفندم.» يا
سكت عقار؟!» حارس أم … «موظف وسأله: جديد من األوراق اللواء تفحص عليها)

أفندم.» يا عقار حارس «والدي خافت: بصوت قال ثم لحظة «طه»
التعليمية العملية بأن شعر الجامعة إىل ذهب وعندما «طه». حلم تبدَّد الطريقة وبهذه
طالبًا وجد االجتماعية. املساواة بغياب شعر كما محدَّدة، مجموعات ملصلحة هة ُموجَّ
ومن جهة، من جميالت صديقات ولديهم الفارهة السيارات يركبون مهندمني أغنياء
ينضم أن «طه» فقرر مستمرة؛ بصفة املساجد عىل يرتددون فقراء، طالبًا األخرى الجهة
مع وبعدها الدينية، األوساط يف أشخاص مع االتصال يف وبدأ األخرية. املجموعة هذه إىل
أكاديمية يف «طه» منها عانى التي — بالظلم الشعور مرارة إن حيث املتطرفة؛ األوساط
املتشددين. اإلسالميني تيار يف ببطء يقع جعلته الفهم؛ عىل قدرته عىل قضت — الرشطة
للرضب فتعرض السجن، يف بوحشية استجوابه تم ثم فيها، شارك مظاهرة أثناء اعتُِقل
لدى كانت واملعنوي. الجسدي املستويني عىل تحطُّمه يف سببًا كان ما الجنيس؛ واالعتداء
مع تقابل السجن، من رساحه إطالق تم عندما ُمعذِّبيه. قتل وهي فقط، واحدة أمنية «طه»
النظام ملواجهة تجنيده األخري فاستطاع إسالمي، وخطيب اإلسالمية، الجماعات قادة أحد
وقال االنتقامية، الشخصية مشاعره استخدام يُحسن بأن كأب ونصحه مسلحة، مواجهة
النظام هو املسئول ولكن رشطة، ضباط بضعة ليسوا لك حدث عما املسئولني «إن له:
عدد ضد وليس النظام، ضد غضبك كل ه توجِّ أن يجب يحكمنا. الذي اإلجرامي امُللحد

األفراد.» من قليل
السلطة مراكز أن كيف فهمها، يسهل بطريقة لنا ر تصوِّ أن الرواية هذه استطاعت
الذكي الشباب هذا تُحوِّل أن تستطيع بالسلطة املتشبث الفاسد الحاكم النظام يف التقليدية
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عمًدا الكاتب وضعه الرواية يف جزء هناك املتشددين. األصوليني من مجموعة أتباع إىل
شخصية حول يتمحور الجزء وهذا الكاتب. مصداقية من ينتقص ال وهذا ذلك، ح ليوضِّ
لهم مستقبل أي يرون ال الذين املرصيني، الشباب من لكثري مثاًال يَُرضب الذي «طه»
إرهابيني أعدَّ قد مبارك نظام كان إذا ما بمسألة يتعلق وفيما مقبلة. لسنوات بلدهم يف
فاسًدا مجتمًعا «إن :٢٠٠٦ عام معه أجريته حوار أول يف األسواني عالء يقول بنفسه،
مستقبًال، له أن فيه يشعر وال للتنمية، فرصة أي عىل الفرد فيه يحصل ال عادل، غري
املجتمع هذا مثل املعاملة؛ وسوء والخداع للكذب فيه يتعرض الكرامة، يف الحق له وليس

لإلرهاب.»2 مثالية خاًما مادًة الفرد يجعل
الشعب عىل كبريًا تأثريًا لإلسالميني يجعل الذي السبب القارئ أمام الرواية هذه تُِربز
النخبة أن حني يف االجتماعية، والعدالة األخالق عن يدافعون اإلسالميني إن حيث املرصي؛
الذي املجتمع، يف والدينية اإلنسانية القيم وانحطاط األخالق جميع نهاية دت جسَّ الحاكمة

والسلطة. املال سوى فيه يسيطر ال
السلطة يف الكبري للفرق يكون املجتمعية األُطر خارج القائمة العالقات يف حتى
الصحفي شخصية خالل من ذلك الرواية ح وتُوضِّ شديد، تأثري األفراد بني والقوة
وسلطة املزدوجة املعايري عن الشخصية هذه ت عربَّ لقد رشيد». «حاتم الفرنيس-املرصي
«عمارة يف شقة لتجهيز عنهما ورثه الذي املال «حاتم» استخدم والديه، وفاة فبعد املال؛
املثيل — «القاهرة» جريدة تحرير رئيس كان الشقة هذه ويف فاخًرا. تجهيًزا يعقوبيان»
عن يبحث «حاتم» ظل الحميم. صديقه يقابل — الفرنسية للثقافة يميل الذي املثقف
التقاليد يف املحرمات من الجنيس الشذوذ إن وجده. حتى الشوارع يف هذا الحميم صديقه
يمارس أن يُمكن معينة أماكن هناك ولكن الخفاء. يف إال ممارسته يمكن وال املرصية،
الشباب الرشطة مجندي أحد مع الشارع يف «حاتم» تحدث لقد الشذوذ. هذا الناس فيها
خدمته ألداء القاهرة إىل مرص صعيد من أتى الذي الشاب ذلك عبده»؛ «عيل يُدعى الذي
الداكنة البرشة ذو الشاب هذا وأغواه. الجعة من كأس لرشب «حاتم» فدعاه العسكرية،
طفًال. كان حينما وجنسية حميمة عالقة معه أقام الذي النوبي بخادمه «حاتم» ذكَّر
«عمارة سطح فوق بها يسكن حجرة يشرتي كي ماًال املتزوج عبده» «عيل «حاتم» أعطى
مستواه نفس عىل يكون كي يتعلم؛ كي يساعده أن وأراد كشًكا، له واشرتى يعقوبيان»،
بسبب مضض عىل العالقة هذه عىل «عبده» وافق لقد معه. يتحدث أن فيستطيع الفكري
السيطرة األخري هذا فقَد «حاتم»، عن االنفصال النهاية يف أراد وعندما املادية، حاجته

33



التمرد أدب

سوى يشء ال أنت أنت؟! من ا؟! حقٍّ نفسك تظن «ماذا قائًال: «عبده» وسبَّ نفسه عىل
منك جعلت لقد ونظفتك. الشارع من التقطتك لقد القدمني. حايف صعيدي شخصجاهل،

كارثة. إىل ذلك أدَّى إنسانًا.»
امللذات وراء الساعي امُلسن الرجل هي الرواية يف املتخفية األساسية الشخصية إن
ثورة بعد أموالها مصادرة ت تمَّ ثرية عائلة من انحدر الذي بك»، «زكي املتشائم واإلنسان
انفتاًحا أكثر مرص فيه كانت الذي العرص يرثي وكان باريس يف بك» «زكي درس .١٩٥٢
كانت السبعينيات أواخر حتى متسامحة. بصورة الدين تفسري يتم كان وفيه وتسامًحا،
املحالت بعض — األوروبي الطراز عىل بناؤها تم التي — القاهرة مدينة وسط يف توجد
التنانري يرتدين السيدات من العديد وكان أحد، فخامتها عىل يختلف ال التي والبارات
مكتبًا يمتلك بك» «زكي كان اليوم. عليه هو مما بكثري أقل املحجبات عدد وكان القصرية،
وكان بالكاد. جيد بشكل يسري املكتب هذا يف عمله كان يعقوبيان»، «عمارة يف هندسيٍّا
يقابل وكان والويسكي، القهوة ورشب الصحف، قراءة يف املكتب يف فراغه وقت يقيض
إىل املنزل من القصرية املسافة سريه وأثناء هناك. الغرامية بمغامراته ويقوم أصدقاءه
الشوارع يف املوجودة املقاهي يف النوادل — أصدقائه مع يتسامر بك» «زكي كان املكتب
واملتسولني. األحذية وماسحي العقارات، حاريس يُحيِّي وكان — املحالت يف واملوظفني
يصبغ وكان عنق، وربطة بذلة يرتدي فكان شائبة؛ تشوبه ال مثاليٍّا مظهره كان ما دائًما
وجهه عىل ابتسامة هناك كانت ما ودائًما يده، يف السيجار ويمسك األسود، باللون شعره
تزوره «مكسيم» مطعم صاحبة «كريستني» مدام صديقته كانت الصناعية. أسنانه تُظهر
— العاصفة حياتها مرص يف املولودة اليونانية «كريستني» ألقت لقد واآلخر. الحني بني
«زكي ل العاطفية قصصها تحكي وكانت ظهرها، وراء — األزواج من العديد شملت التي

متبادلة. ثقة بينهما وكانت قوية، صداقة به جمعتها الذي بك»،
سطح فوق حجرة يف تسكن التي «بثينة» الجميلة عىل بك» «زكي تعرَّف يوم، ذات
يحتاج ال أنه من وبالرغم سكرترية. أنها عىل له نفسها وقدَّمت يعقوبيان»، «عمارة
لم معه. وتتحدث القهوة له تصنع أن نظري مرتبًا لها يدفع أن ريض أنه إال لسكرترية،
تحصل كي وشقيقه خادمه من أمواًال تأخذ «بثينة» أن عن فكرة أي بك» «زكي لدى تكن
رسعان لكن الرجلني، لكال ملًكا وفاته بعد يصبح مكتبه أن ينصعىل عقد عىل توقيعه عىل
ويرعاها، باحرتام يعاملها الذي السن يف الكبري الرجل نحو «بثينة» عاطفة تحركت ما
الجميل» القديم «العرص إىل حنينه الرواية مؤلف أوضح لقد كنز. وكأنه جمالها ويُقدِّر
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السبب «إن قائًال: الحالية مرص حالة أيًضا انتقد لكنه بك»، «زكي شخصية لسان عىل
ديمقراطي نظام هناك كان فلو الديمقراطية، غياب هو الدولة وتدهور تراجع يف الرئيس
الديكتاتورية؛ هو مرص معاناة يف األسايس السبب إن عظمى. قوة مرص ألصبحت فعًال،

األصعدة.» جميع عىل الذريع والفشل والفساد الفقر إىل حتًما تقود فالديكتاتورية
املجتمع أعماق عن ت عربَّ ألنها ا؛ جدٍّ قوية صدمة الجمهور الرواية هذه صدمت لقد
املجتمع يف انترش الذي باإلحباط الشعور وعكست ومبارشة، بسيطة بلغة الفاسد املرصي
يقرأ لم ممتعة. كانت كما وصادقة، للغاية عميقة الرواية فكانت واسع؛ نطاق عىل

قبل. من الجودة بهذه شيئًا املرصيون

عرصالرصاص

عىل بظاللها ألقت طاحنة، واقتصادية سياسية أزمة من السبعينيات يف مرص عانت
التي واالشرتاكية العربية القومية تجربة فشلت وقتها سلبية. آثاًرا وخلَّفت الثقافية الحياة
إرسائيل يد عىل ساحقة لهزيمة مرص تعرضت كما النارص، عبد جمال الرئيس طبقها
وهنا بأنفسهم. العرب ثقة عىل الحرب هذه قضت .(١٩٦٧ (نكسة الستة األيام حرب يف
عىل الغربي الثقايف التأثري ضد آنذاك االحتجاجية الحركة وكانت اإلسالميني، دور جاء
استخدام إعادة إىل املسلمني اإلخوان دفعت التي هي لربيطانيا؛ السياسية والتبعية مرص
يف الغربية الحياة أسلوب تطبيق بأن ذلك وبرروا الحل». هو «اإلسالم القديم شعارهم
اإلسالم تقاليد إىل عاد إذا إال قويٍّا يعود لن الشعب وأن املرصيني، أخالق أفسد مرص
سياسة قَلب ،١٩٧٠ عام الجمهورية رئيس منصب السادات أنور توىل عندما أخرى. مرة
الذين اإلسالميني رساح وأطلق إرسائيل، مع السالم إىل سعى إذ عِقب؛ عىل النارصرأًسا عبد
سياسة تطبيق يف وبدأ النارص. عبد عهد يف السجون ودخلوا واالضطهاد للظلم تعرضوا
فاحًشا، غنًى املرصيني من قليل عدٌد واغتنى الرأسمالية. فتحررت االقتصادي االنفتاح
الجامعات وأساتذة واألطباء املهندسون يُقِدم ولم الفقر، قاع يف الشعب غالبية قبع بينما
املتعلمني غري من ضخم عدٌد سعى بل املادي، دخلهم لزيادة الخارج إىل الهجرة عىل فقط
بسبب اقتصاديٍّا املزدهرة الخليج دول يف للعمل واملزارعني والحرفيني العاديني والُعمال
هاجر «لقد األسواني: عالء يقول وخيمة. عواقب يف ذلك وتسبب النفط، من مواردها
اإلسالم وتعلموا األموال، من املزيد لكسب السعودية العربية اململكة إىل املرصيني ماليني
يف تسبَّبوا مرص، إىل عادوا وعندما كارثية، آثار لذلك وكان الوهابية. املدرسة من هناك
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تفرس املرصي. املجتمع من كبرية نسبة عىل أثَّروا العائدين هؤالء ألن كبرية؛ مشكالت
اآلخر؛ مع تسامح ودون بعدوانية تترصف أنها كما ا، جدٍّ ضيق بمفهوم اإلسالم الوهابية
كما السياسية. الشعب بحقوق تقتنع وال املرأة، جسد يُسببها التي املخاطر من فتُحذِّر
هكذا مؤمن. مسلم الحاكم أن طاملا باتٍّا منًعا الُحكم نظام ضد االحتجاج الوهابية يف يُمنَع
موضوعيٍّا. تفكريًا األمور يف تفكر أن من تماًما الطريقة بهذه للدين املتشدد الفهم يمنعك
إىل ذلك يُرِجع اإلنسان يجعالن والعقل املنطق فإن مثًال، عمًال ما شخٌص يجد ال فعندما
السبب أن يعتقدون الوهابي املذهب ُمتبعي أن حني يف كفاءته. وعدم الُحكم نظام فساد
الخمر يرشب ألنه هللا من عقاب بمنزلة ذلك يكون فربما نفسه؛ الشخص هو ذلك وراء
مدى عىل األفكار هذه مرص يف الحاكم النظام دعم وقد اليوم. يف مرات خمس يصيل ال أو

الشخصية.»3 مصالحه يدعم ذلك ألن عقود؛
يبدو وقد بالتحديد، السادات أنور الرئيس عهد يف املذهب هذا استغالل بدأ وقد
إرسائيل. مع للسالم يسعى شخص أول يُعترب السادات إن إذ األوىل؛ للوهلة غريبًا ذلك
واتجاهه سابًقا) السوفييتي (االتحاد روسيا عن وابتعاده الغرب، عىل انفتاحه أن كما
الشيوعيني. وبني بينه رصاع يف وتسبب الداخلية، السياسة عىل أثَّر املتحدة الواليات نحو
ِجماح كبح إىل السادات «سعى الرصاع: هذا يف كأداة اإلسالميني السادات استخدم وقد
«اإلخوان آنذاك الشعار وكان السلطة، من مزيًدا املسلمني اإلخوان ومنح اليساريني
ظهورها بداية يف اإلسالمية الحركة السادات م دعَّ كما إسالمي». بلد أجل من املسلمون
دولة مرص أن عىل لينص الدستور غريَّ أنه لدرجة باملال، وأمدَّها قويٍّا دعًما الجامعات يف
السادات ُقِتل النهاية ويف الثانية. الدرجة من مواطنني األقباط جعل الذي األمر إسالمية؛

مهم.» دعَّ من أيدي عىل
خارج نفيهم أو الُكتَّاب من كبري عدد أفواه تكميم تم اليساريني ضد الحرب ظل ويف
الرقابة أشكال من شكًال مثَّل العامة الحياة يف لإلسالميني املتزايد الوجود أن كما البالد.
محفوظ. نجيب نوبل جائزة عىل الحائز الروائي ذلك عىل مثال وأبرز الُكتَّاب. عىل والهجوم
مجموعة منعت املرصية. للرواية الروحي األب — ١٩١١ عام ُولد الذي — محفوظ يُعترب
إال الحظر سيُف عنها يُرَفع فلم بالقوة، حارتنا»4 «أوالد روايته املحافظني اإلسالميني من
مع السالم عملية أيَّد ألنه اإلسالميني؛ حلق يف شوكة يُمثل محفوظ كان .٢٠٠٦ عام يف
حصوله اإلسالميون فأدان ،١٩٨٨ عام لألدب نوبل جائزة عىل حصل أنه كما إرسائيل.
الجماعات أفراد أحد دفع مما ملشاعرهم؛ استفزاز بمنزلة واعتربوها الجائزة هذه عىل
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إصابته إىل أدى ما بالسكني؛ عاًما والثمانني الثانية ذي الكاتب لطعن املتشددة اإلسالمية
بعدها الشارع يف السري — ٢٠٠٦ عام مات الذي — محفوظ يستطع لم خطرية. إصابات
زيد، أبو نرصحامد الليربايل املفكِّر ضد مشابهة عملية ت تمَّ بالتزامن الرشطة. حماية دون
العرص. طبيعة حسب الكريم القرآن بقراءة ينادي وكان نشأته، سياق يف القرآن فرسَّ الذي
اإلسالمية، الرشيعة حسب عليه وُحِكم اإلسالم، عن ا مرتدٍّ األصولية الجماعات فاعتربته
زيد أبو حامد نرص يستطع لم زوجته. وبني بينه الجربي التفريق وجوب حكمها وكان
هولندا. يف املنفى إىل زوجته مع فسافر الهرب؛ خالل من إال الحكم هذا من التخلص
املرأة مساواة إىل تدعو كانت التي السعداوي، نوال الناشطة ذلك عىل األخرى األمثلة ومن
وعاشت األمريكية املتحدة الواليات يف املنفى إىل تسافر أن السعداوي اضُطرت بالرجل.
وعندما .١٩٩٢ عام بالقتل التهديدات من العديد تلقت أن بعد وذلك سنوات، عدة هناك
فازت ولكنها اإلسالم، عن الردة بتهمة ضدها قضائية دعوى تحريك تم مرص، إىل عادت
ال إذ اإلسالميني؛ مواجهة تجنبوا شجاعًة األقل الُكتَّاب بعض أن إال بالقضية. بالطبع

عام. بشكل والفني األدبي املجال عىل الذاتية الرقابة تأثري مدى تخيُّل يمكن
عاِلم قال كما فقط، الفقراء بني لها خصبة أرًضا اإلسالمية األصولية تجد وال هذا
أن «يمكن يقول: حيث للمرصيني؟»5 حدث «ماذا كتابه يف أمني جالل املرصي االجتماع
أخالقية؛ غري أو مرشوعة غري بطريقة ثروة لتحقيق كغطاء الديني التعصب يُستخَدم
يسهل التي الفقرية، الطبقة فبني الدين.» باسم والخداع النفاق زاد الفساد، تفىش فكلما
اإلسالمية األصولية إىل يحتاجون الذين واألغنياء عليها، التأثري األصوليني اإلسالميني عىل
هذه يف أمل أو فرصة أي ترى ال جيًدا متعلمة متوسطة طبقة توجد لثروتهم، كغطاء
األفكار زيادة بسبب اإلسالميني لألصوليني سهلة كفريسة األخرى هي وتقع الدولة،
مكاتبهم بأسلمة قاموا الذين — واملهندسون واملعلمون املحامون يُمثل ولذلك املتطرفة؛

املسلمني. اإلخوان من كبرية نسبة — وعياداتهم
األسنان، عيادة يف مكتبه عىل مزخرًفا مصحًفا يضع فهو ملحًدا؛ ليس األسواني عالء
أمر الدين أن يرى األسواني أن إال الصحفية. املقابالت فيه يُجري كان الذي املكتب هذا
ويربر الوهابي، اإلسالم يرفض أنه بَيَْد خالله. من نفسه اإلنسان ر يُطهِّ أن يجب خاص،
وتقيضعىل األفق وضيق واالنغالق االستبداد عىل تقوم الوهابية إن فيقول ذلك األسواني
مع طبيبًا بوصفه األسواني يتعامل تحليله ويف اإلبداعية. قدراتهم ر وتُدمِّ الناس، حرية
املرضواملضاعفات. بني يُميِّز أن الطبيب عىل «يتعني فيقول: لديه، مريٌض وكأنه املجتمع
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يودي فإنه ذلك الطبيب فعل فإذا نفسه، املرض هي وكأنها املضاعفات عالج يُمكن ال
عىل أيًضا ترسي ولكنها وحسب، األفراد عىل تنطبق ال القاعدة هذه املريض. بحياة
الديكتاتورية هو عام بشكل العربي والعالم مرص منه تعاني الذي املرض إن املجتمع.
االجتماعي، الظلم مثل مضاعفاتخطرية يف الديكتاتورية تسببت لقد الديمقراطية. وغياب
املرض كان فإذا ثَمَّ ومن اإلرهاب؛ إىل النهاية يف فأدَّت والفقر؛ الكفاءة، وانعدام والفساد،
أن وتكراًرا مراًرا حاول النظام أن إال الديمقراطية. هو العالج فإن الديكتاتورية، هو
خالل من مكافحتها يُمكن املضاعفات هذه وأن الفعيل، املرض هي املضاعفات أن يقنعنا

الدولة.»6 تمارسه الذي القمع
أمام األسواني يضعها حيث ترحم؛ ال التي كاملرآة يعقوبيان» «عمارة رواية تُعترب
واملرضاملتسبب املجتمع، منها يعاني التي املضاعفات خاللها ليكشفمن املرصي املجتمع
اتهمته حيث وخيمة؛ بعواقب عليه عادت أن تلبث لم األسواني رواية أن إال حدوثها، يف
نجاح عىل يؤثِّر لم هذا لكن الخارج، يف مرص صورة بتشويه الحكومية اإلعالم وسائل
زاد فضيحة، تُمثل الرواية وكأن اإلعالم وسائل تناول إن حيث العكس، عىل بل الكتاب،
تقريبًا. لغة ثالثني إىل ترجمته وتمت بيًعا، الكتب أكثر فأصبح بالكتاب، الناس اهتمام من
مرص، يف السينما نجوم أكرب فيه وشارك ،٢٠٠٦ عام سينمائيٍّا فيلًما الرواية تصوير وتم
للحزب ينتمون برملانيٍّا نائبًا ١١٢ من مجموعة حاولت قياسية. ميزانية له وُخصصت
مقابلة يف الرواية مؤلف فقال الفيلم، منع — وقتها الحاكم — الديمقراطي الوطني
تعذيب من الفيلم يعكسه الذي ما جيًدا يعرف مرص يف من «كل معه: أُجريت صحفية
النواب هؤالء فانتقد بذلك، يسلِّموا أن يريدون ال الخصوم أن إال الحاكم، النظام وفساد
السياسية القضايا عىل يُغطُّوا كي الرواية يف الجنيس الشذوذ عن الحديث الربملانيون
لتقرر الشعب مجلس يف الثقافية اللجنة إىل وسلَّموه طلب عىل عوا ووقَّ فيها، املطروحة
لالهتمام واملثري املرصية. والتقاليد العادات مع لتعارضه الفيلم حظر ينبغي كان إذا ما
أن جيًدا أدركوا ألنهم الطلب؛ هذا عىل التوقيع املسلمني اإلخوان رفض هو األمر هذا يف
رفض من الرغم عىل هزلية. مرسحية كان الجنيس الشذوذ عن الحديث من النظام استياء
من الفيلم مصادرة يريد ال النظام أن جيًدا عرفوا أنهم إال الجنيس، للشذوذ اإلسالميني
والتعذيب والسخرية السيايس، للفساد الفيلم عرضهذا بسبب ولكن السبب، لهذا السوق
بهذه األخرى هي تندد املسلمني اإلخوان جماعة كانت لقد النظام، فيه يتسبب الذي

السيئة.» السياسية األوضاع
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عىل أيًضا، والفيلم الكتاب انتشار إىل أدَّت التي األسباب أحد األسواني شهرة كانت
بالتكريم وحظي الجوائز من العديد عىل األسواني حصل لقد لهما. الكثري معاداة من الرغم
من العديد عىل حصل كما يعقوبيان»، «عمارة رواية عن وذلك العربية، الدول من كثري يف
السينمائي املهرجان يف الكربى بالجائزة الفيلم تكريم وتم أوروبا، يف املهمة األدبية الجوائز
الكتب أكثر من يُعد كتابًا يمنع أن حاكم لنظام يمكن ال .٢٠٠٦ عام زيوريخ يف الدويل
وجهه. ماء فقَد قد ويكون إال الدولية، املحافل يف الجوائز من العديد عىل وحصل بيًعا
ال بلد يف تهديًدا األدبية األعمال يعترب يكن لم مبارك نظام أن يبدو ذلك إىل وباإلضافة
الصحافة عىل حكومية رقابة هناك كانت ذلك من الرغم عىل القراءة. مواطنوه يستطيع
النرش. دور عىل رقابة هناك كانت أنه إال األدب. عىل ليس ولكن واملوسيقى، والسينما
ضد كتابًا هناك أن رأى إذا قضائية دعوى رفع حق األزهر شيخ منحت الحكومة أن كما
يتمتع التي الحرية تجاه املتناقض الشعور هذا ٢٠٠٦ عام األسواني وصف وقد اإلسالم.
ليست أييشء. يحدث وال ويكتب، يكتب ويظل أحدنا «يكتب قائًال: فقط معني فصيل بها
للغاية. الحريات يقيد للصحافة قانون مرص يف لدينا السيايس. باملعنى تعبري حرية لدينا
يف سيتسبب ألنه الجديد الصحافة قانون عىل احتجاًجا الصحفيني من العديد أرضب لقد
يف شكك إذا السجن يف بالصحفي يُلقى سوف القانون هذا إقرار فبعد القيود. من مزيد

له.» مقاٍل يف السياسيني أحد نزاهة

كفاية

والثقايف السيايس بات السُّ حالة من يستيقظ الجديدة األلفية مطلع يف املرصي املجتمع بدأ
والبطالة، الفقر، جراء — املواطنني عىل الواقع الضغُط وأصبح لعقود. استمرت التي
هناك «كانت األسواني: يقول يُطاق. ال — األمن وانعدام والفساد، الرشطة، ووحشية
املثقفني عدد ازداد السابق.» الوضع عىل االستمراُر ممكنًا يكن لم للتغيري، ة ُملحَّ حاجة
الخطوط تجاوز من منعتهم قد كانت التي القيود تلك الداخلية؛ القيود من املتحررين
املقاالت ليشمل األمر امتد بل ورصاحة، شجاعًة أكثر وحدهم األدباء يصبح لم الحمراء.
إىل انتقل ثم صغرية، معارضة جرائد يف ذلك بدأ حيث الصحافة؛ يف السياسية والتعليقات
الليرباليني املثقفني من مجموعة أسستها اليوم»، «املرصي ى تُسمَّ مستقلة يومية جريدة
الصحيفتني بعد يومية جريدة أكرب ثالث اآلن الجريدة هذه وتُعتَرب األعمال، ورجال
ويف يوميٍّا. طبعة مليون نصف إىل طبعاتها عدد ويصل و«األخبار»، «األهرام» الحكوميتني
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النظام بانتقاد قام يعقوبيان»، «عمارة روايته األسواني عالء فيه نرش الذي نفسه، العام
واحًدا أكون أن «يرشفني فيقول: بالفخر، يشعر يجعله ما وهذا الصحافة، يف الحاكم
ال التي املحرَّمات من وعائلته الرئيس كان املايض يف مبارًكا. انتقدوا ُكتَّاب أربعة أول من
قنديل، الحليم عبد الصحفيني إال مبارش بشكل مبارًكا أحٌد ينتقد ولم عنها، الحديث يمكن
قنديل الحليم وعبد أنا كتبُت وأنا. حسني، أحمد مجدي اإلسالمي والكاتب عيىس، وإبراهيم
بعض أن لدرجة يُصدَّق، ال أمًرا ذلك كان لقد املعارضة. النارصية «العربي» صحيفة يف
غطاء بمنزلة االنتقاد هذا ليكون النظام مع االتفاق بعد ذلك نفعل بأننا اتهمونا الناس

للنظام.»
كفاية» «حركة باسم ُعِرفت التي — التغيري حركة إنشاء من األسايس الهدف كان
حوايل الُحكم سدة يف ظل الذي مبارك حسني نظام استمرار معارضة هو ٢٠٠٤ عام —
«كفاية» كلمة الحركة لهذه املؤسسون املثقفون األعضاء اختار وقد عاًما. وعرشين ثالثة
الرجال من البسطاء به ليخاَطب البسيط االسم هذا عىل االختيار وقع لها. اسًما لتكون
مثل العلمانيني الُكتَّاب من كثريٌ الحركة لهذه انضم وقد املرصي. الشارع يف والنساء
والتيارات العربية القومية وأنصار اليساريني الديمقراطيني إىل باإلضافة األسواني، عالء
جمال لنجله مبارك تجهيز إىل ح تُلمِّ التي اإلشارات تزايدت التوقيت ذلك ويف اإلسالمية.
رأس عىل األسد بشار ُوِضع حيث سوريا؛ يف حدث ما غرار عىل وذلك الُحكم، يف ليخلفه
عىل بالتوقيع شخصقاموا ثالثمائة وطالب وفاته. بعد األسد حافظ والده ليخلف السلطة
الرسمي اإلعالن وكان واإلصالحيفمرص». «الديمقراطية ب كفاية تأسيسحركة إعالن بيان
ناشط خمسمائة حوايل حينها طالب حيث تاريخيٍّا؛ حدثًا ٢٠٠٤ عام ديسمرب يف للحركة
نفسه سريشح أنه مبارك ذكر وعندما رصيح. وبشكل مرة ألول مبارك الرئيس ي بتنحِّ
هي هذه لتصبح للجمهورية كرئيس سنوات ست مدتها أخرى لوالية ٢٠٠٥ سبتمرب يف
من حينها الضغط يكن لم شديًدا. وقتها الشعب غضُب كان التوايل، عىل له الخامسة الوالية
وربما إصالحات، إلحداث أمريكية نصائح أيًضا هناك كانت بل وحسب، املرصي الشارع
ملنافسة آخرين ملرشحني الفرصة إعطاء يف الرئيس السبب هما مًعا العامالن هذان كان
س وُمؤسِّ للقانون الدارس — نور أيمن املحامي فكان مرة؛ ألول االنتخابات يف مبارك
بعض ودخول االنتخابات تزوير وبعد ملبارك. الوحيد الفعيل املنافس هو — الغد» «حزب
ذلك وبعد مبارك، عن كبري وبفارق الثاني املركز يف نور أيمن حلَّ الصوريني املرشحني
ذلك كان حزبه. تأسيس وثائق بتزوير واتهامه السجن، يف به الزج تم قصري بوقت

ساحقة. هزيمة بمنزلة كفاية وحركة اإلصالح لحركة بالنسبة
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تشهد ولم إصالحات، بأي يقم لم الحاكم، النظام جانب من يشء أي يتغري لم
الضغط زاد ذلك، من العكس عىل بل بالحريات. يتعلق فيما أو سيايس، تقدُّم أي الدولة
اعتقال «يتم :٢٠٠٦ عام يف األسواني فقال املواطنني، عىل الدولة تمارسه الذي والعنف
الجنيس والتحرش للرضب الشوارع يف يتعرضاملتظاهرون كما تعسفي، بشكل املواطنني
يف اإليجابي اليشء ولكن السياسية. آرائهم عن التعبري حاولوا أنهم ملجرَّد الرشطة ِقبل من
ذي من جرأًة أكثر فصاروا تماًما، املواطنون تغريَّ فقد املواطنني؛ فعل ردة هو املوضوع
من واملحامون الجامعة وأساتذة والصحفيون القضاة وكافح بحقوقهم. املطاَلبة يف قبل
أجل من يناضلون الناس هؤالء ألن ا؛ جدٍّ إيجابي األمر هذا الديمقراطية. إىل الوصول أجل
إسالمية. دولة يريدون ألنهم الحاكم النظام يعارضون ال فهم للمواطنني، املدنية الحقوق

قريب.»7 وقت منذ مرص يف مطروًحا األمر هذا يكن لم
النطالق البدء إشارة إعطاء هي املرصي، للشعب «كفاية» حركة قدمتها التي الخدمة
رحم من الحركة هذه ونشأت مبارش، بشكل الحاكم النظام ضد واسعة احتجاجية حركة
الجامعات»، الستقالل مارس من التاسع «حركة وهي: األخرى الحركات من العديد
«الشباب»، وحركة التغيري»، أجل من و«أطباء التغيري»، أجل من ُقضاة و«حركة
ساهم الذي الحاسم العامل أن كما التغيري». أجل من و«فنانون و«الُكتَّاب» و«العمال»،
والتكنولوجيا الحديثة االجتماعي التواصل وسائل استخدام هو االجتماعية الثورة قيام يف
السياسية املبادرة كفاية «مثَّلتحركة الدويل»:8 للسالم كارنيجي «مؤسسة فتقول الرقمية.
بشكل واستخدامها الحديثة والتكنولوجيا اإلعالم وسائل استكشاف نحو مرص يف األوىل
املشهد عىل كفاية لحركة املبارش التأثري كان لقد وحشدهم.» املواطنني مع للتواصل جدي
ثورة نحو الطريق يف بارزة نقطة ذلك بعد أصبحت أنها إال البداية، يف متواضًعا السيايس

.٢٠١١ يناير ٢٥ يف املرصي الشعب
ازدهرت أخرى، مرة الحياة إىل واإلبداع الشجاعة به عادت الذي نفسه وباملقدار
٢٠٠٣ عام الحسيني بسمة الثقافية الناشطة أسست حيث مرص؛ يف أيًضا الثقافية الحياة
قد بسمة وكانت الثقايف». «املورد ى تُسمَّ عربية ثقافة مؤسسة املناضلني بعضزمالئها مع
األحياء سكان تناولت ما وكثريًا املستقل، املرسح يف والثمانينيات السبعينيات يف شاركت
يف الربيطاني الثقايف للمركز الثقايف الربنامج ذلك بعد أعدَّت ثم مشاريعها. يف الفقرية
األمريكية فورد مؤسسة يف الثقافية الرعاية مجال يف مستشارًة ذلك بعد وعملت القاهرة،
للربح. تهدف ال حكومية غري مستقلة منظمًة الثقايف» «املورد مؤسسة وتُعترب مرص. يف
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واألدب الفن بأن الراسخ االقتناع — القاهرة يف املوجودة — املؤسسة هذه وتشجع
العربي، العالم يف الثقايف والتبادل ق الخالَّ االبتكار خالل من وذلك اجتماعية، رضورات
من أمواًال الثقايف» «املورد مؤسسة تتلقى السبب ولهذا للمثقفني؛ املايل الدعم إىل باإلضافة
ومؤسسة األوروبية، الثقافية واملؤسسة للثقافة، خان» «أغا مؤسسة مثل الدولية املؤسسات
بسمة شعرت الخاص. القطاع من املتربعني من وكذلك الربيطاني، الثقايف واملركز فورد،
الشباب داخل وإبداًعا كامنة طاقة هناك أن الثورة اندالع من سنوات قبل الحسيني
«لدى وقالت: ويكيل» «األهرام لصحيفة اإللكرتوني املوقع عىل ذلك كشفت حيث العربي؛
وإمكانات. مهارات من لديهم ما كل إخراج يريدون إنهم للحرية، جديد مفهوم الشباب
الفنية اإلدارة الثقايف» «املورد مؤسسة وتولَّت الثقايف.»9 املشهد اضطراب إىل أدَّى وهذا
الثقايف املشهد األخريُ أثرى حيث املفتوح؛ األزهر حديقة ومرسح «الجنينة»، مرسح من لكلٍّ
مبادرة وراء معها العمل وفريق الحسيني بسمة وقفت كما الحني. ذلك منذ القاهرة يف
العامة امليادين عديد يف شهرية ثقافية مهرجانات عقد خاللها من تم حيث ميدان»؛ «الفن

يناير. ثورة منذ مرص أنحاء جميع يف
املعارص الفن عىل ركَّز والذي ،٢٠٠٥ عام املعارصة للفنون اإلسكندرية تأسسمنتدى
املستقلة األسبوعية الصحيفة نرش إعادُة تمت نفسه، الوقت ويف الحديثة. اإلعالم ووسائل
عىل سنة مرور بعد وذلك قبل، من ومنعها غلقها تم والتي «الدستور»، صحيفة وهي
تم كما األخرى، املستقلة الصحف من سلسلة ذلك وتبع اليوم». «املرصي جريدة صدور
وكانت يف»، تي «أون وقناة «دريم» قناة مثل الخاصة التليفزيونية القنوات بعض إنشاء
القاهرة يف ثقافية مؤسسة تأسيس تم كما للجدل. املثرية للمناقشات منربًا القنوات هذه
من للعديد انطالق نقطة تُعتَرب والتي ،٢٠٠٨ عام «١٧١٨ «درب اسم تحمل القديمة
وتم الوقت، ذلك يف املكتبات من العديد ظهر ذلك إىل وباإلضافة الجديدة. الفنية الحركات
كتبهم خالل من الجدد واملؤلفني الُكتَّاب من كثري وظهر النرش، دور من العديد إنشاء

العدم. من — يبدو ما عىل — نشأ هذا كل السوق؛ يف وعرضها نرشها تم التي

واضحة رسائل يبعثون املدونون

املدونون هؤالء لعب حيث يناير؛ ثورة قبل ما سنوات خالل مرص يف املدونني دور برز
جامعة يف القانون ودرس ،١٩٨٤ عام اإلسكندرية يف عامر كريم ُولد الثورة. يف ا مهمٍّ دوًرا
«الحوار موقَعي خالل من بُحرية آرائه عن التعبري يف كريم بدأ ٢٠٠٤ عام ويف األزهر.
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بعد اإلسكندرية يف شغب أعمال حدثت نفسها السنة ويف متحدون». و«األقباط املتمدن»
اإلسالميني ودموية وحشية حينها عامر كريم فانتقد املرسحية، العروض أحد انتهاء
يوًما. عرش اثني الدولة أمن يف وُحبس اعتقاله فتم لإلنسانية، وفقدانهم املتطرفني
األزهر جامعة أساتذة أفق ضيق وينتقد املرأة، وحقوق العلمانية عن يدافع كريم كان
مصريهم يكون سوف التفكري، لحرية مجال بأي يسمحون «ال عنهم: فيقول املتشددين،
أخرى. مرة واعتُقل األزهر جامعة من ٢٠٠٦ عام يف فصله تم التاريخ.» مزبلة إىل ما يوًما
ُحِكم مرصي مدون أول عامر كريم إن ومرص. اإلسالم وإهانة اإللحاد، تهمُة إليه وُوجهت
اهتماًما القضية هذه فجذبت مدوناته؛ يف يكتبها كان التي االنتقادات بسبب بالسجن عليه
املدونني عن باإلفراج األوروبي الربملان وأعضاء اإلنسان حقوق منظمات وطالبت دوليٍّا
عليه الحكم وطلب ابنه، من تربأ نفسه كريم والد فحتى جدوى. دون ولكن املعتقلني،
َن املدوِّ كريم يكن لم السجن. يف سنوات أربع عامر كريم قىض اإلسالمية. الرشيعة حسب
التعبري يف والشابات الشباب من الكثري بدأ حيث الحاكم؛ النظام عارض الذي الوحيَد
حظي لقد اإللكرتونية. املواقع من العديد عىل مدونات شكل يف وانتقادهم آرائهم عن
مختِلف من املرصيني، املدونني مجتمع من كبريين ودعم بتأييد عامر كريم املرصي املدون
«#الحرية_لكريم»، حملة يف املدونني من العديد شارك حيث والدينية؛ السياسية االنتماءات
مروًرا مانكي»، «ساند وهو مستعاًرا اسًما حمل الذي والليربايل العلماني املدون من بدايًة
انترشت منال. وزوجته عالء املدوننَي إىل وصوًال إخوان»، «أنا اسم تحت املسلمني باإلخوان
املتعاطفني هؤالء أن من بالرغم الخارج. يف ثم العربي العالم أنحاء جميع يف الحملة هذه
النظام إىل قوية برسالة بعثت املدونني مجموعة فإن كريم، إدانة يمنعوا أن يستطيعوا لم
يف والتعبري الرأي حرية عن تدافع متزايدة حركة هناك أن وتوضح وجودهم عن تعربِّ

البالد.
عبد عالء من كلٌّ ينحدر 10.٢٠٠٤ عام أيًضا مدونتهما ومنال عالء الزوجان بدأ
العكس عىل وذلك البارزين، النشطاء من العديد من مكونتني عائلتني من ومنال الفتاح
بسبب عائلته عن باالنفصال وَقِبل محاِفظة، متدينة عائلة إىل ينتمي الذي عامر كريم من
سيف اإلنسان حقوق عن املدافع املحامي ابن هو الفتاح عبد عالء إن بقناعاته. كه تمسُّ
بعد وشارك السجن، لعقوبة وتعرَّض اإلنسان حقوق عن دفاعه ثمن دفع الذي اإلسالم،
اإلنسان. حقوق عن للدفاع للقانون مبارك هشام مركز تأسيس يف العقوبة هذه تنفيذه
ابنًة كانت منال أن كما سياسية. ناشطة أيًضا فكانت سويف ليىل السيدة عالء والدة ا أمَّ
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عىل السياسية والترصيحات للبيانات بنرشانتقادهما ومنال عالء يكتِف لم لناشطسيايس.
املشاهري مجلة يف املشاهري يفعل كما كزوجني أنفسهما ما قدَّ لكنهما فحسب، مدونتهما
واملوسيقى السيئة، عاداتهما وعن لهما بالنسبة املفضلة األشياء عن ثا فتحدَّ «بيبول».
كتب حيث أمريكي؛ دوالر مليون مائة معهما كان لو سيفعالن كانا وماذا لديهما، املفضلة
ستكفيه (هل الديمقراطية عىل لنحصل رشوة مبارًكا نعطي «سوف :٢٠٠٥ عام عالء
الزوجني حصول هو مرص يف الحاكم النظام غضب أثار ما أكثر ولكن املاليني؟!)» مئات
املدونات» «أفضل مسابقة يف فيله» «دويتشه األملانية اإلذاعة هيئة من خاصة جائزة عىل
عام مرة ألول «عالء» اعتقال تم حدود». بال «مراسلون برنامج يف ٢٠٠٥ عام أُجريت التي
وسائل يف حملة وانتشار الدولية االحتجاجات من العديد اندالع إىل أدَّى ما وهو ،٢٠٠٦
عىل القضاء بمحاولة آنذاك النظام واتُّهم «#الحرية_لعالء». اسم تحت االجتماعية اإلعالم
عالء رساح أُطلق النهاية ويف كبري. بشكل انتشاره ازدياد بسبب مرص يف املدونني مجتمع
عندما ٢٠١١ عام من يناير شهر حتى هناك وظال أفريقيا، جنوب إىل زوجته مع وسافر
يُولد لكي مرص؛ يف البقاء وقررا القاهرة، إىل فعادا مبارك، نظام ضد املظاهرات بدأت
أثناء حدثت التي العنيفة املواجهات عن ٢٠١١ عام من أكتوبر يف عالء تحدَّث بها. طفلهما
وتعرَّض والتليفزيون، اإلذاعة مبنى أمام األقباط من بها املشاركني أغلب كان مظاهرات
اعتقال وتم بدهسهم. الجيش دبابات وقامت الجنود نريان إلطالق خاللها املتظاهرون
للمحاكمة تقديمه وتم األحداث، لهذه إدانته بسبب أخرى مرًة الفتاح عبد عالء املدون
حملة فنشأت عسكرية، محكمة أمام شخصمدني محاكمة اعرتضعىل أنه إال العسكرية.

عسكريٍّا». املدنيني ملحاكمة «ال
مثل الشباب واملدونني املدوِّنات من كبرية مجموعة قامت ٢٠٠٨ عام ربيع ويف
املحلة يف امُلرضبني الُعمال بمساندة ماهر وأحمد الفتاح، عبد وإرساء محفوظ، أسماء
عدد ووصل أبريل». ٦ «حركة اسم تحمل فيسبوك عىل صفحة وأسسوا ودعمهم، الكربى
من كبري عدد وكان قصري. وقت ألفشخصيف مائة إىل الصفحة لهذه واملؤيدين املعجبني
واضحة عالمة ذلك وكان العام، هذا يف البالد أنحاء جميع يف نشب قد الُعمالية اإلرضابات
دعوات وكانت واسع. نطاق عىل املرصي الشعب منه يعاني الذي واإلحباط املعاناة عىل
املرصي أسسها والتي — فيسبوك عىل سعيد» خالد «كلنا وصفحة أبريل» ٦» صفحة
عام يناير ٢٥ يف حاشدة مظاهرات يف للنزول — جوجل رشكة يف يعمل الذي غنيم وائل

الشعب. النتفاضة األوىل الرشارة بمنزلة ،٢٠١١
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يف الكتابة وبدأت العال. عبد غادة الشابة الصيدالنية ُولدت أيًضا الكربى املحلة ويف
وهو: مجهول باسم اإلنرتنت شبكة عىل البداية يف فظهرت تماًما، مختلف بشكل مدونتها
املدونة. هذه صاحبة هي أنها األصدقاء من قليل عدد إال يعرف لم أتجوز».11 «عايزة
سوق يف تجاربها عن هادئة بلهجة العال عبد غادة تحدثت السياسية، املطالب عن وبعيًدا
تقدموا الذين الرجال مع جمعتها التي السخيفة اللقاءات وعن أحالمها، وعن الزواج،
يف الذكورية املجتمعية العادات من وسخرت األرسة. داخل املعارف دائرة من لخطبتها
أن الواضح فمن املدونة. هذه تجاه اإلنرتنت عىل واسعة فعل ردود هناك وكانت مرص،
مدونة أول أتجوز» «عايزة مدونة كانت الجرح. أصابت قد العال عبد غادة الشابة كلمات
ألقت كما املجتمع، يف منهما كلٍّ ودور واملرأة الرجل بني العالقة قضايا تتناول مرصية
«دار وهي مرص— يف األدبية لألعمال نرش دار أكرب نجحت التقليدي. الزواج عىل الضوء
وذلك ٢٠٠٧؛ عام كتاب صورة يف العامية باللهجة املكتوبة املدونة نرش يف — الرشوق»
من الكتاب هذا وأصبح ، وُمسلٍّ ممتع الكتابة يف العال عبد غادة أسلوب أن اكتشفت ألنها

اللغات.12 من العديد إىل ترجمته تمت ما ورسعان بيًعا، الكتب أكثر
التواصل وسائل يف حدث الذي التغريُّ رضبناه الذي العال عبد غادة مثال يوضح
الصحفي — الجمل جمال ويؤكد النرش. دور وكذلك التقليدية اإلعالم ووسائل االجتماعي
األسلوبية العنارص كل املدونون «جرب فيقول: ذلك عىل — الثقافية األخبار يتناول الذي
واللغة الفصحى العربية اللغة بني فخلطوا مًعا؛ اللغة من مختلفة صوًرا واستخدموا
األشخاص يستطيع كي بسيطة واألغاني املقاالت تكون أن ذلك من الهدف وكان العامية.
يف الثقايف امُللحق عن مسئوًال الجمل كان فهمها.»13 املنخفض التعليمي املستوى ذوو
صفحات عىل للشارع الثقافة من الشكل هذا مثل وقدَّم املستقلة، اليوم» «املرصي جريدة
ضخًما؛ كان املدونات تنوع «إن يقول: حيث قيود، أي دون بها يعمل التي الجريدة
ينطبق هذا واضحة، معايري أو توجيهية مبادئ توجد ال مستمر، حراك يف املجتمع فأصبح
فتجد املدونني، من املستويات جميع تجد لذلك يكتبونها؛ التي واملقاالت املدونني عىل أيًضا
اللغة استخدام يختلف وهنا للغاية. سيٍئ مستًوى يف هم وَمن ا جدٍّ جيٍد مستًوى يف هم َمن
اآلخر والبعض فقط، ِسباب ألفاظ يستخدمون املدونني بعض أن فنجد وآخر؛ ن مدوِّ بني
التعليق فرصة له يتيح ذلك فإن صحيفة، يف املدوِّن يكتب وعندما للغة. استخدامه يتباين
إدارة من ل تدخُّ دون املقاالت جميع بنرش يسمح وهذا يشاهده، أو يقرؤه يشء أي عىل
هو وما جيد هو ما يُقرر أن يستطيع الجمهور ألن النصوص؛ عىل رقابتها أو التحرير

سيئ.»
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جديًدا أدبيٍّا اإلنرتنتشكًال شبكة عىل برسعة كتابتها تتم التي واملشاعر األفكار خلقت
دخلت وكأنك تشعر العايدي، ألحمد العبد»14 عباس تكون «أن رواية تقرأ فعندما للتعبري؛
التي واألشكال الرموز مؤلفها يستخدم حيث اإلنرتنت؛ عىل الدردشة غرف إحدى وسط يف
املستخدمة الرسيعة والحوارات التوضيحية الرسومات وكذلك الدردشة، غرف يف تُستخدم
الرتقيم عالمات يستخدم كما اإلنجليزية، الكلمات بعض تتخللها والتي املرصية، اللهجة يف
لم عريض. ببنط املكتوبة والحروف املائلة الحروف أيًضا ويستخدم تقليدي، غري بشكل
عريض، ببنط مكتوب هاتف برقم يبدأ إنه حيث روائية؛ حبكة أي عىل الكتاب هذا يحتِو
العديد يف للسيدات املخصصة املياه دورات عىل مكتوبة «كلميني» األمر جملة بعده وتأتي
أسطر عدة بعد يحذر ثم ا؟» حقٍّ أنا «من الراوي يسأل ثم القاهرة. يف التسوق مراكز من
رشفة.» بعد رشفة الخبال سنذوق فمًعا تقلق. أن اآلن «يمكنك نقاط: ثالث بها فارغة
وتم هاشم، محمد يمتلكها التي للنرش «مرييت» دار يف ٢٠٠٣ عام الكتاب هذا ظهر
حياة عىل شاهًدا الرواية هذه وتُعد العلمي». الخيال أدب «من رواية لكونها بها االحتفاء
مًعا. واإلنجليزية العربية ويتحدث البوب، ثقافة ويُعايش وعاملي مرصي الشباب، من جيٍل
الجريمة»؛ يف «رشكائه إىل روايته يف وأشار األدبية، التقاليد حدود العايدي تجاوز لقد
الكاتبان وزمياله هاشم، محمد الرواية ونارش بوالنيك»، «تشاك األمريكي الكاتب وهم:
والُكتَّاب الكاتبات من العديد مع العايدي ساهم لقد توفيق. خالد وأحمد إبراهيم هللا صنع
نرش يف — السنوات هذه خالل األدبية الساحة عىل لهم ظهور أول كان الذين — اآلخرين
ببنط الرواية يف املكتوبة الجملة يفهمون فكيف وإال القراءة، إىل تدفعهم الناس، بني ثقافة

«كلمني»؟ وتقول عريض
الحياة يف املستخدم الشخيص لألدب ُمعادًال كان السنوات هذه يف نشأ الذي األدب إن
القصص كاتُب اتهم والقراء. القارئات من قريبًا وكان — املنازل ويف الطرق يف — اليومية
النُّقاد أجل ومن فقط ألنفسهم يكتبون بأنهم السن كبار جيل مراد أحمد الشاب البوليسية
بعض سمعت لقد السن. كبار الُكتَّاب من العديد عن الُقراء انفصل «لقد فيقول: األدبيني،
الجيل غري لقد العكس.» وليس الكاتب، إىل يأتوا أن يجب الُقراء إن يقول الُكتَّاب هؤالء
من السن. كبار من الُكتَّاب هؤالء تجاه النفس ضبط مع الفكر هذا الشباب من الجديد
وبدءوا مبارشًة، الجمهور مع التواصل إىل الشباب اتجه االجتماعية اإلعالم وسائل خالل
والفواصل الحدود تالشت هنا أيًضا، اآلخرين وتحدي والنقاش اآلراء تبادل عن البحث
مراد أحمد إن يقرأ. أصبح يكتب ومن أيًضا، يكتب أصبح يقرأ فمن والقارئ، الكاتب بني
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قوائم عىل أعماله بعدها وتربَّعت ٢٠٠٧ عام «فريتيجو»15 برواية فجأًة ظهر الذي —
الُكتَّاب من ا جدٍّ مراد يغضب الُكتَّاب. من الجديد النوع هذا د يُجسِّ — بيًعا األكثر الكتب
يقول للربح. يسعى تجاري كاتب بأنه يتهمونه والذين الظالمية، العصور يف القابعني
ما وهذا يعقوبيان»، «عمارة روايته خالل من الباب األسواني عالء فتح «لقد مراد: أحمد

طويلة.» لفرتة الجمهور ينتظره كان
يتضح وهذا املدى، بعيد تأثري لها وفيسبوك املدونات عرب أدبية مناقشات اآلن تُجَرى
ظهرت التي البجعة» «تغريدة روايته إن حيث سعيد؛ مكاوي للكاتب التايل املثال خالل من
يقول: سعيد مكاوي أن إال األدبي. النقد أوساط يف واسًعا صًدى تُحِدث لم ٢٠٠٧ عام
وقد بقراءتها. وأوصوا املدونني بني النقاشات من العديد حولها دارت الرواية، نرش «بعد
القائمة ضمن الكتاب دخول إىل اإلنرتنت شبكة عىل للرواية املكثفة الدعاية هذه مثل أدَّت
يف عنها الكتابة يف ذلك بعد النقاد فبدأ العربية. للرواية البوكر لجائزة املرشحة النهائية
— منها ِبيع والتي اإلنجليزية،16 اللغة إىل روايته ترجمة ت تمَّ األثناء هذه ويف الصحف.»
بعدد مقارنًة كبريًا الرقم هذا وكان نسخة، ألف خمسني حوايل — املؤلف أقوال حسب
وخمسة آالف ثالثة بني تراوحت والتي الكتاب، من طباعتها ت تمَّ التي العربية النسخ

نسخة. آالف
النقد من أهمية أكثر األدبية األعمال نرش يف االجتماعي التواصل وسائل دور كان
مهنية، غري بصورة تمارسعملها التي الحكومية اإلعالم وسائل يف األقل عىل نفسه، األدبي
فيقول اليوم»، «املرصي بجريدة الثقافة قسم يف محرًرا يعمل الذي الجمل جمال يبنيِّ كما
موظفني أنفسهم يعتربون األدب فنقاد أزمة؛ يف الثقافة ألخبار اإلعالمية التغطية «إن آسًفا:
جمال يعتقد جدية.» بصورة كتاب أي يُناقشون فال وظائفهم، خالل من املال يكسبون
قدرة أكثر الثورة بعد الناس أصبح «لقد فيقول: قريبًا، تتغري سوف الحالة هذه أن
اعتبارها يمكن االجتماعي التواصل وسائل أن جمال يرى ال شجاعة.» وأكثر النقد عىل
منافًسا االجتماعي التواصل وسائل تَُعدُّ «ال فيقول: املطبوعة، اإلعالم لوسائل منافًسا
القارئ يجد الصحف ويف ويدعمه. اآلخر ل يُكمِّ منهما نوع فكل املطبوعة؛ اإلعالم لوسائل
بعض حتى فتوجد والتليفزيونية، اإلذاعية الربامج وإىل اإلنرتنت، بعضمواقع إىل إشارات
موقع لديها يكون الصحف أن كما املواقع. هذه يف يعملون الذين لألشخاص اإلشارات
وقوعها بعد لألحداث صوًرا تعرضعليه املطبوعة، النسخة بجانب اإلنرتنت عىل إلكرتوني
يف املستخدمة اللغة حسب كتابتهم هون يوجِّ الذين الُكتَّاب عدد يتزايد قليلة.» بدقائق
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روايته الشافعي مجدي ص خصَّ وقد خالله. من ينرشونها التي الناس وخربات اإلنرتنت
من الجديد الجيل عن للحديث مرص— يف نرشها ُحظر والتي — «مرتو» املذهلة الساخرة
جديًدا روًحا املرصي للمجتمع الشباب هؤالء أعطى «لقد عنهم: فيقول الشباب، املدونني

مبارشة.» جديدة ولغة

الطوارئ جيل

لخالد «تاكيس» كتاب وهو لسان، كل عىل وأصبح ٢٠٠٧ عام فجأًة آخر كتاب ظهر
السينمائي، واإلنتاج السياسية العلوم درس الذي الكتاب— هذا مؤلف يعرب كان الخمييس.
يف التعليقات أو الصحفية األعمدة خالل من آرائه عن — صحفيٍّا قبل من عمل والذي
ا. هامٍّ دوًرا املؤلف يلعب مرص مثل ناٍم بلٍد «يف الخمييس: يقول املستقلة. اإلعالم وسائل
عىل تنمية إلحداث التأثري ونحاول أصواتنا نرفع أن — كمؤلفني نحن — علينا فيجب
يف رئيًسا دوًرا الثقافة لعبت وقد والسياسية. واالقتصادية املجتمعية املستويات جميع
شهدت «لقد الخمييس: يُضيف املاضية.» الثماني السنوات خالل العام الرأي عىل التأثري
يعربِّ عاٍل صوت هناك وكان ثقافيٍّا، ازدهاًرا واملرسح املوسيقية والساحات الكتاب أسواُق
أكثر األخرية السنوات يف الغضب هذا حدة زادت وقد الحاكم، النظام ضد الغضب عن

وأكثر.»
التغيري» أجل من «ُكتَّاب حركة نظمتها التي التظاهرات يف الخمييس شارك لقد
أثناء الخمييس وقال البالد، تشهده الذي الجمود عىل احتجاًجا وذلك ٢٠٠٥؛ عام منذ
العديد الفرتة هذه يف نشأْت «لقد :٢٠٠٥ عام فرباير يف القاهرة يف معه أُجري حوار
أن يمكن ال مرص يف يحدث ما أن أعلنت التي واألدبية، والثقافية السياسية الدوائر من
دوًما مرص يف والفنية واألدبية الثقافية الحياة كانت لقد «كفاية». شعار ورفعت يستمر،
نهاية نعيش أننا حينها وأدركنا والسياسية. املجتمعية باألوضاع وثيًقا ارتباًطا مرتبطة
للنظام تام رفض هناك وكان بالفعل. الوضع هذا إنهاء كيفية وناقشنا النظام، هذا
ُحكم يف وأصبح صالحيته فرتة انتهت الذي النظام هذا املرصي؛ الشارع يف السيايس

امليت.»
ر تطوَّ الذي األدبي اإلبداع لتشمل امتدت بل فقط، الشارع يف الثورة هذه تكن لم
خالد يتحدث الحايل. الحياة نمط مع تتوافق والتي للتعبري، جديدة أشكال به وظهرت
طويلة لفرتة ظلت والتي األخرية، السنوات يف بدأت التي الثقافية الثورة عن الخمييس
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اخرتاعه خالل من بأكمله عًرصا «جوتنربج» شكَّل «مثلما الخمييس: يقول مكتملة، غري
واملدونات اإلنرتنت عرص وهو جديد، عهٌد اليوم يبدأ قرون، لعدة ذلك وظل للطباعة،
الخطوات اآلن نشهد نحن نفسه. بالقدر املقبلة القرون يف الثقافة سيُغريِّ عٌرص والعوملة،
نالحظ مرص، يف اإلبداعية الكتابة إىل اليوم ننظر فعندما الجديد؛ العرص هذا يف األوىل
محدود عدد باستخدام النصوصالقصرية كتابة تتم تويرت، عىل فمثًال التغيري. هذا حدوث
يخالف محددة وبصورة للغاية دقيق بشكل النفس عن التعبري فكرة إن األحرف. من
املوضوعات. من العديد وتناول باإلسهاب يتسم الذي املرصية للكتابة التقليدي األسلوب
الحديث املرصيني من اآلالف مئات بدأ فقد هائًال؛ كان األخرية السنوات يف اإلبداع مقدار إن
تستمر أن شأنها من حقيقية ثقافية طفرة تعيشمرصاآلن االجتماعية. اإلعالم وسائل يف

األمام.» إىل املجتمع دفع يف
دور تأسيس عىل أثرت حيث امُلعاش؛ العاَلم عىل أيًضا الرقمية الطفرة انعكست لقد
املوسيقية؛ الحفالت إقامة وكذلك الجديدة، واملعارض األدبية واملقاهي واملكتبات النرش
يحرضون كانوا الذين الكتب ُقراء عدد ازداد بل نشاًطا، أكثر وحدهم املثقفون يصبح فلم
الخمييسباالهتمام خالد تأثر لقد خاللها. ويتناقشون املوسيقية والحفالت املعارضالفنية
تضاعفت «لقد يقول: والفنانني، الُكتَّاب إنتاجية من أكثر الثقافية األعمال ي ملتلقِّ الواعي
املدن هذه يف جديدة مكتبة مائة افتتاح وتم املرصية. املدن جميع يف وذلك الكتب، مبيعات
الحضور نسبة كانت التي املوسيقية الحفالت أن كما الكتب. عىل املتزايد الطلب لتُلبي
يحرض كان السابق ويف بالكامل. فجأًة تُباع تَذاكرها أصبحت ضعيفة، السابق يف بها
فأصبحت اآلن أما تقدير، أقىص عىل شخًصا عرشين إىل عرشة من الشعرية األمسيات يف
إىل اضُطروا لو حتى الشعرية، القصائد يسمعوا أن يريدون الذين بالناس مليئة القاعات

مذهل!» األمر هذا إن ا، حقٍّ ذلك. أجل من الوقوف
التطور هذا عىل بهاء ويؤكد مرص، يف شهرة األكثر الُكتَّاب من واحًدا طاهر بهاء يُعد
أضعاف الكتبيفمرصثالثة مبيعات تضاعفت «لقد فيقول: املرصية، الثقافة الذيشهدته
الرغم عىل الحني، ذلك منذ مرتفعة نسبتها وظلت الثورة، سبقت التي الخمس السنوات يف
يف وجدوا الناس أن الواضح ومن شائًعا. أمًرا ليست العربي العالم يف الكتب قراءة أن من

عنهم.»17 ومنعها حجبها تم التي الحقيقة األدب،
حي يف الكتاب) سوق (أي: خان» «الكتب مكتبة افتتاح تم ٢٠٠٦ عام يف
هذه صاحبة — يوسف كرم وقدمت املدينة. وسط عن بعيًدا الكائن املتميز، املعادي
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قائمة رأس عىل وكانت بيًعا. األكثر واإلنجليزية العربية الكتب من مجموعة — املكتبة
فازت وقد زيدان، يوسف املرصي للكاتب «عزازيل» رواية ٢٠٠٩ عام يف العربية الُكتب
بأكثر قائمة مكتبتها يف املرصية الكاتبة قدمت كما العربية. البوكر بجائزة الرواية هذه
متقدًما مركًزا «تنورة» الشعري بديوانها عيل سمر فاحتلت رواًجا، اإلنجليزية الكتب
الذي «التغيري أوباما باراك وكتاب الحسيني، وخالد كويلو، باولو الكاتب من: كلٍّ عىل
هذه خالل ومن األصعدة. جميع عىل التغيري إىل حاجة هناك كانت به». نؤمن أن يمكن
والكتب األطفال، كتب وضعت حيث حياتها؛ حلم تُحقق أن يوسف كرم استطاعت املكتبة
العربية والروايات الطبخ، وكتب واإلرشاد النصح وأدب جميل، بشكل املصممة املصورة
املكتبة أركان أحد ويف بيًعا. األكثر الكتب قائمة لتتصدر مكتبتها؛ أرفف عىل واإلنجليزية
الجلوسوالتمعن، إىل القشتدعوك من صغرية كراٍس عىل يحتوي مقًهىصغري يوجد كان
تُقام كانت املكتبة وداخل للعب. مساحة به تتوافر لألطفال ن ملوَّ ُركن هناك كان كما
ن يُدوِّ اللطيف عبد يارس الكاتب وكان عمل. وِورش ومناقشات ثقافية أمسيات أسبوعيٍّا
النصوص هذه بنرش يوسف كرم وقامت العمل، ورش أثناء مناقشتها تتم التي النصوص
الكتب شخصرشاء أي خالله من يستطيع اإلنرتنت عىل موقع توفري وتم الحًقا. كتاب يف
املكتبة نجاح وبعد املعادي. إىل بنفسه الذهاب عليه صعبًا كان إذا املكتبة يف املوجودة
حلوان؛ يف جديًدا فرًعا تفتح أن وأرادت نشاطها، لزيادة يوسف كرم خططت سنوات لعدة
جديدة مكتبة افتتاح تم فقد سيتي، جاردن يف أما القاهرة. يف املوجود الفقري الحي هذا
سنوات، عدة منذ األسواني بعالء الخاصة األسنان لعيادة املقابلة الجهة يف الكتب لبيع
«لقد فقال: ٢٠٠٩ عام صحفي حديث يف املكتبة هذه عن األسواني عالء الكاتب وتحدث
جديدة مكتبة يفتح أن يريد كان «من وأضاف: يُرام.» ما عىل املكتبة هذه يف العمل سار
مرشوًعا أصبحت فاملكتبة اآلن أما النيل، نهر يف أمواله يرمي كمن كان التسعينيات، يف
لقد القراءة. يف يرغبون أناس هناك زال ما أنه يعني وهذا فيه، املدفوعة املبالغ يستحق
كتاٍب نرش أصبح لقد األسواني: يقول وكما األفضل.»18 إىل مرص يف املجتمعي املناخ تغريَّ
«كانت قائًال: األسواني يستطرد كما سنوات. عرش قبل كتاب نرش من بكثري أسهل اليوم
القصصاملسلية؛ بالكاد الناسيقرءون فكان التسعينيات، يفمرصخالل قراءة أزمة لدينا
األدبي الصالون خالل من أيًضا باألدب املتزايد االهتمام يربز النرش.» دور عدد تراجع لذلك
عام منذ البسيطة املقاهي أحد يف أسبوع كل من الخميس يوم األسواني يعقده كان الذي
األدبية، األعمال مناقشة تتم كانت للغاية قصرية بفرتة الصالون هذا عقد وبعد .٢٠٠٥
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الجدلية الحوارات من العديد فيه دارت كما الشباب، للمؤلفني األسواني تقديم عن فضًال
واملؤامرات الديكتاتورية، لفكرة املعتنقني الدين رجال وحول اإلسالم، يف الحجاب حول
املقهى إىل دخل ٢٠٠٦ عام من نوفمرب شهر أيام أحد يف الثقافة. وزارة يف تُحاك التي
الدولة، أمن ضباط بعض — قصرية بفرتة انعقاده بدء قبل — الصالون فيه يُقام الذي
السائد الطوارئ قانون بموجب ممنوعة التجمعات هذه مثل إن املقهى لصاحب وقالوا
هذه مثل أن حينها واتضح فيه، تتقابل جديد مكان عن املتحررة األرواح فبحثت حينها؛

منعها. يمكن ال املناقشات
شخصية أنها كما الجامعات، إحدى يف اإلنجليزية للغة وُمدرِّسة كاتبة، املوجي سحر
مقهى يف طالبها مع يومها تُنهي سحر كانت الشابات. املؤلفات من كثري عن ة ُمعربِّ
محارضة إلقاء من انتهائها بعد وذلك املنازل، وواجهات األشجار ظالل تحت «بورصة»
اإلنرتنت عىل الشباب جيل بها قام التي النشاطات ساعدت لقد لطالبها. اإلبداعية الكتابة
تراه ما هذا الثورة. اندالع يف رئيًسا سببًا كونها عن فضًال القراءة، ثقافة تشجيع عىل
أدَّى مما االجتماعية؛ اإلعالم وسائل يف الكتب الشباب ناقش «لقد فتقول: املوجي سحر
«جيل ١٩٨١ عام بعد ُولد الذي الجيل عىل سحر وأطلقت الكتب.» هذه انتشار زيادة إىل
أنهم كما أطفاًال، كانوا عندما للعب الجيل هذا أمام الفرصة تُتَح «لم فتقول: الطوارئ»،
كما املجتمع. عىل يسيطر كان الذي الجمود من وعانوا يشء كل يف لالضطهاد تعرضوا
أن إال الشوارع، يف أو املدرسة يف سواء واملتشدد املحافظ اإلسالمي الفكر واجهوا أنهم
اإلنرتنت. من االستفادة كيفية وتعلموا األشياء، من الكثري بأنفسهم تعلموا الشباب هؤالء
بعيًدا أخرى مرة أنفسهم اكتشاف إعادة خاللها من يستطيعون وسيلة التدوين كان
املكان اإلنرتنت يف الشباب هؤالء وجد لقد الدينية. والجهات واملجتمع األرسة ضجيج عن
فقط، يلعبون يكونوا لم أنهم حينها أحد يالحظ لم لكن فيه. اللعب يمكنهم الذي املناسب
غري أبناء وكأنهم الشباب هؤالء كرب لقد بأنفسهم. العالم اكتشاف أعادوا أيًضا ولكنهم

القطيع.» خارج فرتعرعوا للنظام، رشعيني
وما األسواني لعالء يعقوبيان» «عمارة رواية خالل من ٢٠٠٢ عام البداية كانت
املستقلة، واالجتماعية التقليدية اإلعالم وسائل يف الحاكم مبارشللنظام انتقاد من صاَحبها
عرشسنوات فرتة يف وتطوَّر واستسالمه، سباته من يستيقظ املرصي املجتمع جعل هذا كل
فوجدوا املجتمع. من واسع نطاق عرب نفسه من الواثق الشباب أصوات وتزايدت تقريبًا
وكوَّنوا أدبية دائرة مًعا وشكلوا سويٍّا، فتكاتفوا االفرتايض، العاَلم ويف الشوارع يف أنفسهم
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أهبة عىل مرص جعل مما السياسية؛ الحمالت من العديد أطلقوا ثم صغرية، مجتمعات
الخامس ثورة يف للنزول ودعوا فيسبوك عرب الشباب هؤالء بعض نادى عندما االستعداد

.٢٠١١ عام يناير من والعرشين
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أو املنفى إىل طريًقا املعارضة تصبح عندما
وآباؤها الثورة أمهات السجن:

حلمهم تحوَّل حيث الثورة؛ يف سنٍّا األكرب األدباء لجيل البارزين املمثلني من العديد شارك
الغيطاني، وجمال السعداوي، نوال األدباء: هؤالء من حقيقة. إىل طويلة سنوات دام الذي
النظم تحدوا ممن وآخرون األبنودي، الرحمن وعبد إبراهيم، هللا وصنع طاهر، وبهاء
السياسية للظروف الرصيح ونقدهم بكتاباتهم بالفعل مبارك عهد قبل الديكتاتورية
من واملنع البالد من والنفي السجون يف بهم الزج كلفهم الذي األمر مرص؛ يف واملجتمعية
عام العسكري باالنقالب امللكي للنظام نهاية النارص عبد جمال وضع أن بعد الكتابة.
الحكومي التأريخ أن إال حديد. من وبقبضة استبداديٍّا حكًما وشعبها مرص حكم ١٩٥٢
الحق الذي العسكري للحكم األساس النارصحجر عبد ووضع ثورة. االنقالب هذا يعترب
وسقط مكان. كل يف املتواجد مخابراته جهاز طريق عن هوادة بال واملنتقدين الثوَّار
وفاق عىل كانوا الذين الشيوعيني خاصة الصارمة، للرقابة ضحية املفكرين من كبري عدد
أنور الرئيس حول ١٩٧٠ عام النارص عبد وفاة وبعد آنذاك. الرئيس مع أيديولوجي
وحارب السياسة، يف ذلك يفعل لم لكنه الحر، الليربايل الطابع إىل االقتصاد السادات
اإلسالميني من جبهة تأسيس طريق عن املتحدة الواليات حليفه من بدعم الشيوعيني
القوات قائد حكم تحت البالد عىل بسيطرته محتفًظا الجيش وظل مضادة. قوة بوصفهم
العديد ارتكبوا الذين اإلسالميني إىل بشدة القمع وجه حيث مبارك؛ حسني األسبق الجوية
أعوام أواخر يف أنه إال العرشين. القرن من التسعينيات فرتة يف الدموية الهجمات من
الغالب ويف عشوائية الرقابة كانت إذ األقل؛ عىل األدباء عىل الرقابة حدة خفت مبارك حكم
شغًفا وأكثر شجاعة أكثر األدباء أصبح ثَمَّ من املتشددة؛ الدينية الدوائر من بضغط
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التكنولوجيا باستخدام الفارقة اللحظة يف فيسبوك جيل فعله وما جديدة. أمور بتجربة
األديب قال كما أو تقليدي. خالف شكل يف أطول وقت ومنذ بالفعل ظهر قد كان الحديثة
٢٠١١ عام يناير من والعرشين الخامس «سبق :١٩٤٥ عام املولود الغيطاني جمال

طويل.» تاريخ
وأسباب والفقر والبطالة الدولة وسلطة الفساد من املعاناة املرصي األدب يعكس
األدب املتخصصيف وصف كما العرشين. القرن من الستينيات فرتة منذ ٢٠١١ عام ثورة
بكونها محفوظ لنجيب األوىل الروايات فاندريش هارتموت املعروف واملرتجم العربي
تدخل بسبب وأرس أفراد وإبادة القمع عن التقارير من الكثري «هناك قائًال: مبكرة نماذج
بوجه العربي األدبي املخزون يف السجن» «أدب اسم تحت أدبي وتأسسجنس الدولة. أمن
السجن إىل الطريق رسمت وحكايات وروايات أعمال فهناك خاص؛ بوجه مرص ويف عام
معهم وعانوا تعذبوا ذويهم أن وكيف املسجونني املعارضني تُظهر وهي ومنه، وخالله
النارص عبد عهد يف الكتابة بدءوا الذين واألديبات األدباء من للغاية كبري عدد عايش دائًما.

كتاباتهم.»1 إىل طريًقا بذلك املتعلقة الخربات فوجدت الداخل. من السجن السادات أو
يناير من والعرشين الخامس يف أخرى مرة األدباء من الجيل هذا يف الحياة دبت
الحًقا؛ منه جزء واستسلم خارسة معركة أجل من كافح الذي الجيل هذا ،٢٠١١ عام
عىل اآلن حاز لكنه إليها. يستمع من للمأساة الكاشفة وعروضه ونقده معارضته فوجدت
والثقة الجديدة التكنولوجيا باستخدام الجامدة السياسية الِبنى يحطم لم شاب جيل دعم

بكتاباته. األدب من جدد بل فحسب، بالنفس القوية

السعداوي نوال األوىل: الساعة من نسوية ناشطة

أخريًا قامت التي الثورة بهذه أحلم وأنا طفلة كنت أن «منذ السعداوي: نوال قالت
املفكرين إىل السعداوي نوال والطبيبة النسوية الكاتبة تنتمي عاًما.» سبعني مرور بعد
قابلة وعملت الطب ودرست بالدلتا، صغرية قرية يف ١٩٣١ عام ُولَِدْت مرص. يف البارزين
الصحة وزارة يف ١٩٦٧ عام من الصحية للرتبية مديرة منصب وشغلت الريف يف وطبيبة
وفرست اإلناث ختان فيه انتقدت الذي والجنس» «النساء كتابها نرشت أن وبعد بالقاهرة.
،١٩٧٢ عام عملها من ُفصلت واالقتصادي السيايس القمع سياق يف الجنسية املشكالت
كان ألنه بريوت؛ يف بانتظام كتبها من كثريًا الكاتبة وتنرش التداول. من الكتاب وُمِنع
يف — السادات أنور الرئيس أمر حيث مرص؛ يف جديدة رقابة مع التعامل عليها يتعني
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ألف من يقرب ما باعتقال ١٩٨١ عام — التطهري» «عملية اسم عليه أطلق ما إطار
يف كتبت السعداوي. نوال هؤالء من وكان سيايس، ومعارض وأديب مفكر وخمسمائة
بعد أي: نوفمرب؛ شهر نهاية رساحها وأُطلق النساء» سجن من «مذكرات كتابها املعتقل
ويَُعدُّ أكتوبر. من السادس يوم اإلسالميني املتطرفني أحد يد عىل السادات اغتيال من شهر
خربات عىل التقرير هذا اعتمد حيث أعمالها؛ أشهر صفر»2 النقطة عند «امرأة كتابها
ترعى كانت حيث القاهرة من القريبة السجون أحد يف — طبيبة بوصفها — الكاتبة
قتلت ألنها باإلعدام عليها املحكوم «فردوس» البطلة حكاية القصة وتروي السجينات.
أن ودون أحد إىل تتحدث أن دون اإلعدام زنزانة يف الحكم تنفيذ تنتظر ظلت حيث رجًال؛
إىل به يصل أن السجن طبيب أراد بالعفو اْلِتماس توقيع رفضت إنها حتى الطعام، تلمس
امرأة «أن يصدق أن يستطع لم ألنه الحياة؛ مدى سجن إىل اإلعدام عقوبة بتخفيف قرار
مونولوج يف حكايتها «فردوس» تروي قتل.» جريمة ترتكب أن تستطيع مثلها رقيقة
«كيف املعرفة تمام يعرف لكنه الكتابة أو القراءة يستطيع ال فقري لفالح ابنة فهي طويل؛
الختان لعملية الفتاة تعرضت ليلة.» كل قدميها عىل تزحف ويجعلها زوجته يرضب
العذاب صنوف من أذاقها ُمسن رجل من الزواج عىل والدها فأجربها عمها؛ واغتصبها
اإلهانة من فريدة ملحمة إذْن فحياتها عاهرة. وصارت املدينة، إىل بالفرار الذت حتى
أمواًال وكسبت أخرى مرة قدميها عىل وقفت ذلك من الرغم وعىل املعاملة. وسوء واالحتقار
ثم الرجال. بعض رفض من تمكنت إنها حتى مستقلة، كغانية الناجح عملها من كثرية
السعداوي نوال روت فطعنته. بالقوة استقالليتها يسلبها أن حاول قواد براثن يف وقعت
وليس الحق بسيف ذلك فعلت قتلت «عندما قائلة: «فردوس» لسان عىل الحدث هذا
حقيقتي بل سكيني يخشون ال فهم إعدامي، عىل وأرصوا بالخوف شعروا لذا بسكني؛
الخوف من وتحميني هائلة بطاقة تزودني التي هي الهائلة الحقيقة وهذه أفزعتهم. التي
تمنعني التي الهائلة الحقيقة تلك إنها الدمار. أو الربد أو الجوع ومن الحياة، أو املوت من
وكلماتهم املنافقة وجوههم عىل أبصق وتجعلني الرشطة، ورجال الحكام قسوة خشية من

ويرس.»3 بسهولة الزائفة وجرائدهم
عىل الحكاية هذه وهول فظاعة إبراز يف تقريبًا والباردة العقالنية النغمة ساهمت
واملمنهجة املتجربة الذكورية الهيمنة من امرأة قصاص بمنزلة املرأة قالته فما مؤلم. نحٍو
هي وها القتل، بجريمة إال تتحرر لم فهي منها؛ شكوى كونه من أكثر الوقت نفس يف
تحدثت التي بالحقيقة وتقصد املوت. حافة عىل وهي اآلخر للعالم الرسالة هذه تنقل
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حماية، وبال حقوق بال كائنات وكأنهن يُقهرن املرصي املجتمع يف النساء بعض أن عنها
فعلته ما أن وبدا لهم. ملك وكأنهن لهن ينظرون حيث لهن الرجال استغالل عن فضًال
خطرية حقيقة لكنه أخالقيٍّا مرشوع أمر الظروف هذه وخالل الحكاية هذه يف «فردوس»
مكانة يف الكاشفة الحكاية بهذه نفسها السعداوي نوال وضعت هكذا األمر. واقع يف
الطابع إىل التحول من املرصي املجتمع فيه عانى زمن يف سيما ال النسوية، الكاتبة
الوضع لتحسني العربية» املرأة «تضامن جمعية ١٩٨٢ عام وأسست املتزايد. األصويل
تم حتى الجمعية تأسيس عىل سنوات عرش يمر لم أنه إال للنساء، واالجتماعي االقتصادي
ب تُصعِّ ولم الخليج. حرب يف املرصية املشاركة الجمعية انتقدت أن بعد نشاطها حظر
تلقت حيث اإلسالميون؛ فعل كذلك بل الناشطة، الكاتبة عىل الحياَة وحدها الدولة سلطُة
الكثري املسلحة اإلسالمية الجماعات ارتكبت عندما التسعينيات فرتة يف بالقتل تهديدات
يف املنفى يف سنوات بضع السعداويمرصوعاشت نوال غادرت لذا اإلرهابية؛ الهجمات من
عودتها قبل هناك مختلفة جامعات يف املحارضات من العديد ألقت حيث املتحدة الواليات

القاهرة. إىل
السعداوي نوال كانت بقليل ذلك وقبل ،٢٠٠٥ عام مارس شهر يف مرة ألول التقينا
حسني وتحدي سبتمرب شهر يف الجمهورية رئاسة النتخابات ترشحها عن أعلنت قد
أيًضا. والحماس والتعاطف بل والغضب، الدهشة أثار تحدٍّ بمنزلة هذا وكان مبارك،
أتعتقدين ال؟! «ولَِم بجرأة: قائلة ملرص رئيسة نفسها ترى كانت إذا عما سؤايل عىل وردَّت
املعيشة غرفة يف وهي النيل إىل نظرت مني؟!» أفضل اآلن الرئيس منصب يشغل من أن
شامًخا يجري الذي النهر هذا الشعبي. شربا حي يف بناية من السابع الطابق يف الكائنة
السوداوين بعينيها بالجدل ومولعة اإلدراك واعية السعداوي نوال تبدو املدينة. خالل
كتاباتها ويف حياتها كل يف السياسة تتسلل حيث البياض؛ ناصعة شعرها وغرة الرباقتني
بالنسبة بديهي أمر السلطوي النظام يف السيايسومعارضتها السجال يف فاالنخراط أيًضا.
أمة؛ أي لتاريخ بالنسبة الرؤساء من أهم «األدباء تقول: حيث كاتبة؛ وهي سيما وال لها.
يحكم كان من يعرف أحد ال لكن وولف فريجينيا اإلنجليزية الكاتبة اليوم يعرف فالكل
قوتهم يستخدمون الذين الرؤساء وليس العالم ون يغريِّ من هم واملفكرون فاألدباء آنذاك؛
حياتنا؛ فيثرون واملفكرون الفنانون أما والقتل، الحروب لخوض واالقتصادية العسكرية
العالم يف األقل عىل أجيال أربعة عىل ستؤثر كتابًا وأربعني واحًدا اآلن حتى كتبت فقد

العربي.»
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ليس الجمهورية. رئاسة النتخابات ٢٠٠٥ عام نفسها رشحت ذلك من الرغم وعىل
حيث والنقاش. الحوار وإثارة التابوهات وكرس الناس لتحريك بل باملنصب، مهتمة ألنها
عيلَّ تطرح والناس نفيس. رشحت ألنني اإلعالم وسائل «جاءتني األمر: هذا عن قالت
من رسالتي عن وأعرب مرص يف واالجتماعية السياسية الحياة يف آرائي عن أسئلة دوًما
املرصيات وحركت والقرى املدينة يف اللقاءات من هائل عدد عن الحملة وأسفرت خاللها.

بالدهم.» مستقبل ملناقشة واملرصيني
فيه يُسَمح دستوريٍّا تعديًال أجرى قد مبارك أن حقيقة السعداوي نوال أرجعت
إىل ترشح البداية ويف الشعبي. الضغط إىل الرئيس ملنصب الناس من أكرب عدد برتشح
ليشمل العدد وزاد حسنني، فريد محمد والربملاني إبراهيم الدين سعد االجتماع عالم جانبها
الكاتبة واستفزت ملبارك. بدائل هناك يكون أن فجأة املتوقع من وصار مرشحني. سبعة
صار إنهن النساء لها قالت فقد مزدوج؛ نحو عىل بفعلتها مرص يف الذكوري املجتمع
نوال الكاتبة قالت للرئاسة. امرأة ترتشح أن املمكن من وإنه تماًما، جديد تصور لديهن
الحكومية الصحافة يف تتحدث التي الفكرية والنخبة السلطة رجال «حاول السعداوي:
اإلسالميون، رفضها كما لهم.» تهديًدا أُشكِّل أنني شعروا ألنهم وإهانتي؛ صورتي تشويه

الشارع. يف تقابلهم كانت الذين الناس من وتأييًدا تعاطًفا القت أنها إال
تحمل عدم إىل أدى الذي الحاكم النظام يف املنتفعني اقتصاد السعداوي نوال انتقدت
السياسة رجال ن يُحصِّ قانون «هناك قالت: حيث أفعالهم؛ مسئولية السلطة أصحاب
كل ألن القانونية؛ الحصانة هذه ألغي وسوف القضاء. أمام املثول من النفوذ وأصحاب
والدينية السياسية السلطات تكون أال ويجب أفعاله، عن مسئوًال يكون أن يجب شخص
بالرئاسة فوزها حال ستنفذها التي األشياء أوىل عن وبسؤالها باالنتخاب.» بل بالتعيني
هو هذا والتدريب. التعليم «فلسفة بقولها: رصحت حيث التعليم؛ نظام بإصالح أجابت
والعمل الفكر أساس عىل التعليم يقوم أن ويجب والعقل. الفكر مع أتعامل فأنا مجايل؛
بهذه إال الحياة ويف والفن العلم يف التقدم تحقيق نستطيع ال ألننا والنقدي؛ الحر اإلبداعي
مستقل قومي اقتصاد وتأسيس واألرسة الزواج بقانون السعداوي نوال وتهتم الشاكلة.»
للرتشح دفعني من هو العاطل الشباب «كان تقول: حيث والبطالة؛ املدقع الفقر ومكافحة

أجلهم.» من شيئًا أفعل أن مني طلبوا حيث الرئاسة؛ النتخابات
أحُد ه وجَّ حيث الليربالية؛ بطلباتها املايض يف اإلسالمية الجماعات الكاتبة استفزت
برضورة وطالب ،٢٠٠٢ عام اإلسالم عن الردة تُْهَمَة إليها األصوليني القضاء رجاِل
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الهائل التضامن إعالن بفضل القضية كسبت لكنها السبب. لهذا زوجها من تطليقها
السياسة عن الدين وفصل املدنية الدولة عن ودافعت الخارج، يف أو مرص يف سواء معها
قوانني إىل «نحتاج تقول: حيث محظورة؛ منطقًة ْت مسَّ أنها اإلدراك تمام مدركة وهي
دينيٍّا. وليس سيايس برنامج لديه يكون أن يجب سياسية وظيفة إىل يَْسَع وَمْن مدنية،
فنحن إسالمية؟! دولة تأسيس يمكننا فكيف املسيحيني، من كبري عدد مرص يف يعيش
واملسلمني.» املسيحيني بني بل فحسب، والرجال النساء بني ليس مساواة إىل حاجة يف
عام نوفمرب يف حرة انتخابات أول يف سيحدث ما ٢٠٠٥ عام السعداوي نوال واسترشفت
ذلك عن واملسئول ساحقة. أغلبية عىل وحصولهم باالنتخابات اإلسالميني فوز وهو ،٢٠١١
«منعت قالت: حيث مرص؛ يف الحالية الديكتاتورية املدنية األنظمة هو — رأيها حسب —
حتى مبارك، حسني أو السادات حكم إبان سواء املدنية الجماعات من العديَد الحكومُة
الحرب! تناهض ونسوية مدنية جمعية ألنها العربية»؛ املرأة «تضامن جمعية حظر تم إنه
وتمت اشرتاكية. أو متطرفة كانت ألنها املصري؛ نفس أخرى عديدة منظمات وواجهت
بحرية اإلسالمية الجماعات تمتعت حني يف بشدة، والتقدميني والشيوعيني اليسار محاربة
فالحكومة األمريكية. الحكومة بموافقة ويدعمها يُموِّلها كان السادات إن حتى كبرية،

األبرياء.» قتل الذي الوحش هذا اإلسالميني؛ فزاعة خلقت من هي املرصية
لهم ُسِمح بينما مبارك، حكم إبان للحظر املسلمني اإلخوان جماعة خضعت كما
الخارج أمام الحكومة أظهر مما معارضة؛ أقوى شكلوا حيث «مستقلني» الربملان بدخول
املجتمع، يف حضورهم خالل من اإلسالميني بدعم تسمح لكونها ومدنية العالم عىل منفتحة
املدن يف للصالة املخصصة الزوايا مكربات وعرب املساجد يف الخطب وعرب اإلعالم وسائل يف
حيث النساء؛ هم املتشددين من عانى من أول أن السعداوي نوال وذكرت والقرى.
الجديدة االستعمارية القوة ضد فقط ليس مزدوجة، معركة النساء نحن «نخوض قالت:
اجتزاء يريدون الذين دينيٍّا، املتطرفني وضد بل واإلرسائيليني، والربيطانيني لألمريكان
ورفع املشاركة عليهن يتعني لذا للنساء؛ بالنسبة حرًجا الوضع فصار وحرياتنا، حقوقنا

أصواتهن.»
ذلك وترسخ الشعب، لدى القبول من مزيًدا اكتسب املحافظ اإلسالمي التوجه أن إال
املجتمع. من بضغط أو برغبتهن سواء املحجبات النساء من املتزايد العدد يف ظاهريٍّا
األمريكي الطابع إىل املرصي املجتمع «تحول بقولها: نمطني بني السعداوي نوال وتميز
يرتدين شابات أقابل القاهرة يف النيل ضفاف عىل أتنزه عندما الوقت. نفس يف واإلسالمي
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هنا لدينا فنحن الشباب؛ وراءهن ويجري التجميل مساحيق ويضعن والجينز الحجاب
وتقدم كاليفورنيا. من نستورده املرصي الفول حتى األمريكي، االستهالكي املجتمع
بارتداء األمريكي والتوجه اإلسالمي التوجه بني للتداخل مثالية صورة املرصيات الشابات

أسفل!» من أجسادهن مفاتن وإظهار أعىل من الرأس غطاء
األسوأ لكن التفكري، من النساء يمنع ال الرأس غطاء إن ثقة يف قائلة واستطردت
الناشطة حققت لقد الناشطات. والنساء الرجال من كثري عقول أمام املوجود الحاجز هو
يناير من والعرشين الخامس يف الشعب بثورة القديم أملها عاًما الثمانني ذات النسوية
عن عام نصف مرور بعد وتحدثت بصريتها، تفقدها لم السعادة أن إال .٢٠١١ عام
عىل وتهيمن مناصبها تشغل تزال ما التي القديم النظام قوى وانتقدت مضادة، ثورة
يف املتمثلة الجديدة االستعمارية القوى من بدعم والجامعات واملدارس واإلعالم الجيش
وبالنسبة وقطر. السعودية، مثل: الخليج؛ دول عن فضًال وإرسائيل، املتحدة الواليات
كسابق مفكرة بوصفها السياسة يف االنخراط املهم من اليوم أصبح السعداوي لنوال
الفنانني كل «ليس قالت: حيث لزمالئها؛ بالنسبة بديهي غري هذا كان لو حتى عهدها
املبدعة العقول أصحاب هم فقط وقليلون مبارك، أفسدهم منهم وكثري ثوريني، والكتاب

أجلها.» من والسجن الحرية أجل من بيشء للتضحية استعداد عىل كانوا الذين
آخرين، من وضوًحا أكثر نحو عىل النقد للجدل املثرية النسوية الناشطة مارست
يف البقاء عىل أُجِربوا أو السياسية، آرائهم بسبب ُسِجنوا قد الدرب رفاق من كثريًا أن إال

مبارك. عرص قبل حتى السعداوي نوال مثل املنفى

إبراهيم هللا صنع السجن: يف أديبًا صار الذي الرجل

يف قبع فإنه سنوات، بست السعداوي نوال يَْصُغر إبراهيم هللا صنع أن من الرغم عىل
للحزب وانضمَّ ،١٩٣٧ عام القاهرة يف إبراهيم هللا صنع ُولِد النارص. عبد حكم إبان السجن
لم الديمقراطية. أجل من الخفاء يف ناشًطا وكان الحقوق، يدرس طالب وهو الشيوعي
يعترب الشاب السيايس الناشط كان إذ العكس؛ عىل بل آنذاك، حياته يف دوًرا الكتابة تلعب
محاولة تهمة إليه َهْت ُوجِّ حيث ١٩٥٩ عام عليه القبض إلقاء تم للوقت. مضيعة األدب
هللا صنع عربَّ وقد السجن. يف الالحقة ونصًفا سنوات الخمس ليقيض الحكم نظام قلب
شيوعي النارصألنني عبد عهد يف السجن «دخويل املتناقضبقوله: املوقف هذا عن إبراهيم
لم لكنه دعمه أردنا فقد يونانية، تراجيديا يف هبطت أنني لو كما هزليٍّا وضًعا يعادل كان
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االستقالل يف الطامحة النارص عبد سياسة وجدت حيث وأقصانا.» عاقبنا بل قبولنا يُرد
لم بالديمقراطية مطالبتهم أن إال الشيوعي، الحزب من كبريًا قبوًال االجتماعية والعدالة
«كان التناقضبقوله: من إبراهيم هللا صنع َسِخر ثم املستبد. للحاكم بالنسبة مقبولة تكن
النارصيوميٍّا لعبد خطابات نكتب «كنا قائًال: واستطرد عادل!» ديكتاتور لكنه ديكتاتوًرا،
سلطوي، نحو وعىل منفرًدا يحكم أن أراد لكنه سياسته، ندعم أننا فيها له نؤكد السجن من
يوم ذات هؤالء سلطة تزداد أن من خوًفا سياسته؛ يف له مؤيدة جماعات إرشاك يودَّ ولم
التي سنوات الخمس خالل أحاديثه يف ماركسيٍّا يبدو النارص عبد جمال كان ويسقطوه.
الحياة يف املرأة مساواة عن ويدافع املاركسية مبادئ للناس يرشح كان حيث وفاته؛ سبقت
اإلخوان نوايا من فيها َسِخر الستينيات فرتة من شهرية خطبة له وكانت العمل، ويف العامة
الخطبة.» هذه يف حارٍّا تصفيًقا الناس له ق وصفَّ النساء، عىل الحجاب فرض يف املسلمني
مواجهة عليه كان حيث السجن؛ يف خربته بعد إال كاتبًا إبراهيم هللا صنع يصبح لم
قال: حيث السجن؛ واقع من باالنسحاب باألحرى أو ما، بيشء والعذاب واملعاناة الوحشية
فكرت ثم قبل. من قرأتها روايات تذكر وحاولت الروايات، كتابة هو فيه نجحت ما «أفضل
معينة درامية لحظات استدعيت لذا ذلك؛ مثل يشء كتابة أستطيع كنت إذا فيما ذلك بعد
والصحفيني والفنانني املفكرين مئات مع معتقًال إبراهيم هللا صنع كان طفولتي.» من
يكن لم الذي األمر متواصل؛ نقاش يف ومخلصة» شيقة «شخصيات كانوا حيث واألدباء؛
أعرف ولم دائمة حرية يف «كنت قال: حيث ربيًعا؛ والعرشين االثنني ذي للسجني مناسبًا
يف كنت الكتابة. يف وبدأت مختلف بأمر القيام حاولت لذا آنذاك؛ فيه أفكر أن عيلَّ كان ما
ثم ورق، قطع منها أقص كنت حيث األسمنت أكياس من خشن ورق عىل أكتب البداية
أستطيع أنني وأعجبني الكتابة عملية وأبهرتني الوقت. مع وتحسنت مهاراتي تطورت

بنفيس.» عاملي أصنع أن
أُْطِلق حتى البداية يف الجربية اإلقامة قيد إبراهيم هللا صنع ظلَّ السجن، فرتة وبعد
رساحه أُطلق شخص عن الرائحة» «تلك األوىل روايته وتحكي عام. عفو ظل يف رساحه
وكيف وتذوقه وشمه سمعه وما رآه وما املدنية الحياة إىل عاد وكيف الحبس، من مؤخًرا
الوصف بسبب ١٩٦٦ عام قليلة بفرتة نرشها بعد الرواية حظر تم والعالم. نفسه اكتشف
مرور بعد الحظر ُرفع ثم الرسية، والعادة والبغاء الجنيس والشذوذ للتعذيب الصادم
عمل حيث الرشقية؛ برلني إىل ١٩٦٨ عام الكاتب سافر مبارك. عهد يف عاًما عرشين
موسكو. يف السينمائية العلوم لدراسة منحة عىل حصل ثم سنوات ثالث ملدة صحفيٍّا

60



… السجن أو املنفى إىل طريًقا املعارضة تصبح عندما

أغسطس»، «نجمة روايته أجل من الجديد أسوان سد بناء موقع يف أشهر ثالثة وقىض
وثالثون السوفييتي االتحاد مهندسمن ألفا به عمل النارصالذي عبد مرشوعات أهم وهو
فالبحث مالحظات؛ ويدوِّن العمال مع ويتحدث البناء أعمال يراقب الكاتب ظل عامل. ألف
بالنسبة «الكتابة الصدد: هذا يف يقول الذي إبراهيم هللا صنع عمل يف أساسيٍّا جزءًا يُمثِّل
يف اتباعها أردت التي القيم عن أبحث حيث العالم؛ واكتشاف املعرفة عن البحث هي يل
ذات تناولت فقد البحث؛ هذا ملثل نتاج هو كتبي من كتاب وكل مهنتي. ويف اليومية حياتي
تناولت كما والسيايس، االقتصادي نظامنا أو الجنسيات متعددة الكربى الرشكات مرة

الكتابة.» يف بالنساء وعالقتي مشاعري أعمق
حقيقية ونصوص خيالية نصوص بني أعماله يف الكاتب جمع األوىل روايته ومنذ
مقتطفات أو السجن من أصدقائه أحد خطاب مثل بداخله، ما شيئًا ْت ومسَّ يده يف وقعت
بالسياق. بل بالتوثيق يهتم لم حيث معينًا؛ فكًرا أو محدًدا موقًفا ر تُصوِّ الصحف من
اسم هو «ذات» صورة. أفضل يف «ذات»4 رواية يف ١٩٩٢ عام الطريقة هذه واستخدم
«الجوهر» هو االسم ومعنى السفىل، املتوسطة الطبقة من مرصية امرأة وهي الرواية، بطلة
تكافح التي البلد وهويات للبطلة الروحي الجوهر إىل ويهدف «الذات». أو «الهوية» أو
بعيد منظور من «ذات» حياة عن الرواية تحكي حيث الحياة؛ قيد عىل البقاء أجل من
عهد يف أي — العرشين القرن من الستينيات فرتة يف الزفاف بليلة الرواية تبدأ وتهكمي.
القصرية، للتنورة النساء ارتداء الوقت ذلك يف مرص يف انترش حني النارص— عبد جمال
النارص عبد جعله الذي املقدس» و«الثالثي الحمل، منع وحبوب العرق مزيل واستخدام
كما إيديال.» وثالجة والبوتاجاز، املياه، «سخان يف: الثالثي هذا وتمثََّل للناس. متاًحا
منها بدًال ورشح وزوجها «ذات» زفاف لليلة وصفه أثناء الكاتب ظ تحفَّ الرواية. ذكرت
«ذات» حياة يف الحاسمة اللحظة هذه تفاصيل ذكر من آنذاك النرش موقُف «َمنََعنا قائًال:
ويعكس الحدث، يف مجدًدا يتدخل يشء كل يعرف الذي الراوي وكان املجيد».» و«عبد
أنه هنا ونعرف الرواية. يف فاعًال مشارًكا القارئ فيجعل بالتعليق، بنفسه الرواية عملية
املحظورة. املوضوعات من وهو بالجنس؛ متعلق األمر أن أو ما، موضع حذف تم قد
نفس يف بنفسه يمارسها إنه حتى تأثريها، الراوي فرس بوضوح رقابة كلمة تسمية ودون
أو املجيد» «عبد اكتشف «حني كارثة بأنها باستمتاع الزفاف ليلة وصف حيث اللحظة؛
امليزان يف مستقبله ووضع مدخراته كل فيها وضع التي السلعة أن اكتشف أنه اعتقد
يالمس حتى أو يجربها أن فرد من ألكثر وربما لغريه سبق بل جيدة، حالة يف تكن لم

61



التمرد أدب

اليأس؛ بل دموعه، سبب هو االكتشاف يكن لم الدموع؟ يستحق ذلك كان هل غالفها.
المسها. أن غريه ألحد يسبق لم أنه األبيض املنديل أمام يمني بكل «ذات» أقسمت حيث
الخلف من السلعة يتأمل أن الفرصة له وسنحت عليه تقسم كي املصحف إلحضار وقفت
املصحف تجد أن دون «ذات» عادت دموعه. وأسكت أعجبه رآه وما تماًما، عارية وهي
وحاربت يُصان أن يجب الذي اليشء هذا أن اكتشفت ألنها ملاذا؟ مجدًدا. البكاء يف وبدأت

البداية.»5 من موجوًدا يكن لم بشدة
اصطدمت حيث الزوجني؛ حياة يف األخري االختبار هي الزفاف ليلة تظل أال يجب
برفض — التلفاز يف ربما أو — صحفيًة العمل ثم الدراسة استكمال يف «ذات» أمنية
من املسئولية سيتحمل وأنه وقتها لكل يحتاج بيتهما أن بحزم لها وأوضح املجيد»، «عبد
خروج النهاية يف املايل الوضع تطلَّب حتى الدراسة وأوقفت إرادته فنفذت مًعا. أجلهما
الصحف إحدى يف وظيفة وجدت حيث كافيًا؛ يعد لم املجيد» «عبد دخل ألن للعمل؛ «ذات»
صنع وصف الزميالت. بني والنميمة املقاالت بقص الحني ذلك منذ وانشغلت الحكومية،
مؤسسة يف االنتباه ملنصبه جديد رئيس تقلد يثري كيف رقيق فكاهي بأسلوب إبراهيم هللا
النارص عبد وفاة بعد السادات أعلن املكاتب. يف الرؤساء صور تبديل يتم حيث حكومية؛
صورة ظلت «ذات» مكتب ويف بجوارها. صورته وتعليق الراحل الرئيس صور بقاء
حتى ١٩٧٠ عام من املمتدة حكمه فرتة النارصطوال عبد صورة بجوار معلقة السادات
النارص، عبد أتباع أشد من كانت التي «ذات» إعجاب عىل حاز أمر وهو ،١٩٨١ عام
مبارك نائبه وتويلِّ السادات اغتيال بعد مشكلة حدثت لكن وفاته. بعد حتى هكذا وظلت
إبعاد يجب كان لذا بعض؛ بجوار بعضها صور ثالث لتعليق املكان يتسع ال حيث الحكم؛
وأعلنت النارص، عبد املحبوب رئيسها صورة إبعاد أبًدا «ذات» تتقبل لم رئيس. أول صورة
السادات.» صورة فلتكن أحد، صورة إبعاد الرضوري من كان «إذا قائلة: نادرة بشجاعة

أهمية. أقل قسم إىل ونُِقَلْت شجاعتها عىل ُعوِقبَْت لذا
الخلفية تربز وصور الدعائية، والوسائل الصحف أخبار من قصاصات هناك كانت
حياة من عدة عقود من فقرات لتقطع الثمانينيات، فرتة يف الرواية ألحداث املعارصة
االقتصادي االنفتاح سياسة تأثريات اتضحت عندما بانتظام، كاملة فصول خالل «ذات»
فجزء تعليق؛ بعضدون بجوار بعضها األجزاء هذه وضعت حيث السادات؛ انتهجها التي
االقتصادية والجرائم والعجز النفاق عىل كاشفة شهادات اآلخر والجزء واقعي، تهكم منها
تعرض مدى األمر هذا ويوضح بارزون. أعمال ورجال وزراء فيها تورط التي اليومية
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الكربى: الدولية الرشكات لتالعب مرص

«سيبا السويرسية األدوية رشكة «قامت األملانية: شبيجل» «دير جريدة من خرب
بعد مرصيني وشباب أطفال عىل جاليكرون الحرشي املبيد باختبار جايجي»

[…] التجارب.» فرئان عىل رسطانية أورام يف تسبب أنه اكتشفت أن
١٩٧٦ عام جاليكرون املبيد استخدام «أن جايجي»: «سيبا رشكة أقرت

[…] مرصيني.» أطفال لدى الرسطانية األورام ظهور إىل أدَّى
العمال عىل طبية فحوًصا أجرت أنها املرصية الصحة وزارة «وأكدت
تثبت ولم الجاليكرون، مادة بها استُخِدمت التي املناطق يف املقيمني واألطفال
أرضاًرا يسبب ال جاليكرون املبيد أن االختبارات آخر وأشار ضارة. تداعيات أي
اسم تحت الحرشي املبيد بيع سيتم لذا اإلنسان؛ أو الحيوان عىل خطرية جانبية

أخرى.» مرة جديد ترخيص

وإدراجها اختيارها مجرد أن إال تعليق، دون العلني النقاش من النصية اقتباساألجزاء تم
لحملة تعرض لكنه بوضوح، بالفساد النظام اتهام دون محددة أهمية أكسبها الرواية يف

األخبار. هذه بسبب تشهري
الشعراوي الشيخ ترصيح مثل تراجيديا، كل يف هزلية تأثريات تظهر ما وغالبًا
الحجاب ارتداء النساء عىل «يجب بقوله: رصح حيث الراسخة؛ الدينية املكانة صاحب
الديني للمذهب الحياة عودة الرواية تناولت كما أطفالهم.» نسب يف الرجال يشكك ال كي
إىل البداية يف القصرية التنورة من «ذات» مالبس تغريت حيث السادات؛ عهد يف املتشدد
يتداولها كان التي الجنسية األفالم عن املجيد» «عبد واستعاض مرتب، غري رأس غطاء
ولسنا حكومة «نحن وهي: الوزراء، رئيس كلمات اقتباس وتم دينية. بلقاءات جاره مع
هذا عىل تأكيده الرضوري من كان أنه حقيقة عن الحديث ويطول مجرمني.» عصابة
الجمعية الخربة إىل يشري هذا، مثل اجتماعي تاريخي سياق يف «ذات» قصة وإدراج األمر.

والثمانينيات. السبعينيات فرتة مرصيف يف املتوسطة للطبقة
الشخصيَة امرأٍة من فيها يجعل إبراهيم هللا لصنع رواية أول هي «ذات» رواية
بطلة لكنها «وردة»، روايته يف جديدة بطلة أبدع سنوات ثماني وبعد لألحداث. املحوريَة
عليها أطلقت ابنة تركت لكنها «ذات»، مثل النهاية يف معركتها يف فشلت املرة، هذه ثورية
كان «ذات» بكتابة إبراهيم هللا صنع بدأ عندما املستقبل. يف لألمل إشارة يف «وعد» اسم
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األديب قال كما ما أمًرا تحسن أن سيدة إمكان يف أنه ر وتصوَّ مرص، يف الوضع من يائًسا
سيئة.» الرجال مع «خرباتنا قال: حيث اآلن؛ حتى رأيه عىل زال وما الحديث، يف

حظر مع األليمة خربته بسبب الرواية بهذه املرتبطة املخاطر إبراهيم هللا صنع أدرك
زوجته شكر كما النصيحة عىل محامني ثالثة الرواية مقدمة يف وشكر األوىل، روايته نرش
محرز سامية األدبية الباحثة وأشارت تهكمية. بطريقة الرقابة تداعيات مصوًرا والنارش،
من نرشه املمكن من كان الذي األول إبراهيم هللا صنع كتاب هي «ذات» رواية أن إىل
تنتقد ال الرواية هذه «ألن قالت: حيث بالذكر؛ جدير ظرف وهذا مرص. يف األوىل الطبعة
جميع يف وِبيَعْت القاهرة يف الرواية ت نُِرشَ فقد الحارضبقسوة، مع تتفاعل بل بائًدا نظاًما
الرقابة تدخل من االغرتابية بتأثرياتها الساخرة الرسد طريقة حمت حيث مرص.»6 أنحاء

الرسد. يف املدرجة الصحف أجزاء بفضل
كان النارص عبد حكم أن إال قرب، عن الحكام من ثالثة إبراهيم هللا صنع عارص
صحيح معارضة. كل النارصعىل عبد «قىض قال: حيث الرأي؛ بحرية يتعلق فيما األسوأ
وأكثر تدينًا أكثر ظهر بأن جديدة بورقة لعب أنه إال للغاية، ا مستبدٍّ كان السادات أن
من تمكن لذا محددة؛ مساحة املعارضة منح مبارك وادَّعى النارص. عبد من ديمقراطية
بعضها السياسية بالجماعات تالعب نفسه الوقت يف لكنه عاًما، ثالثني الحكم يف االستمرار
النارص عبد حكم من أكثر الرأي حرية من بمزيد مبارك حكم تحت وتمتعنا بعض. ضد

والسادات.»
آخر يف أضعف ذلك وأصبح إبراهيم، هللا لصنع النرش تاريخ يف التطور هذا انعكس
«أصبح األديب: يقول حيث املفكرين؛ عىل السيطرة من يتمكن ولم مبارك، حكم سنوات
ما وهذا بوضوح.» النظام وانتقدوا رصاحة، أكثر نحٍو عىل وكتبوا جرأة، أكثر الُكتَّاب
جائزَة الثقافة وزارُة له َمْت قدَّ حني مبهر، ظهور يف ٢٠٠٣ عام إبراهيم هللا صنع فعله
وسحبت يورو) ألف عرش اثني من يقرب (ما مرصي جنيه ألف مائة بقيمة لألدب الدولة
الصحف من العديد يف نُِرش الذي خطابه يف الكاتب أعلن حيث أكتوبر؛ يف الجائزة منه
اإلمالءات أو اإلرسائييل التهديد تعدَّى ببلدنا املحدقة الكارثة حجم «إن قائًال: بعد فيما
سينما أو مرسح لدينا يَُعْد فلم الحياة. جوانب كل ليشمل يمتد بل لسياساتنا، األمريكية
وال فيها، مشكوك ومؤسسات واملؤتمرات املهرجانات سوى لدينا يَُعْد ولم علمي، بحث أو
يحاول من وكل والرسقة، الفساد ويزدهر عدالة. أو صحة أو زراعة أو صناعة توجد
أقلية منا رسقت لقد التعذيب. أو الرضب لخطر يتعرض ذلك ملناهضة شيئًا يفعل أن

منحها.»7 ملصداقية تفتقر حكومة من ألنها الجائزة هذه أقبل ولن روحنا، مستغلة

64



… السجن أو املنفى إىل طريًقا املعارضة تصبح عندما

نرشته ملا وفًقا عاليًا هتاًفا هتف اآلخر والجزء بالصدمة، الجمهور من جزء أُِصيَب
لو ألنه قصد؛ عن املواجهة عن بحث إنه آنذاك إبراهيم هللا صنع قال الصحفية. التقارير
بهدوء؛ آخر مرشًحا اختاروا لكانوا الفور عىل برفضه للجائزة املانحة اللجنة أخرب كان
االحتفالية أمام بوضوح املعلن النقد كان فقد موقفه، لعرض الفرصة انتهاز أراد حيث
يف املفكرين بقبول وحظيت النظام، وجه عىل موجعة صفعة بمنزلة الجوائز لتوزيع املعلنة
قوله عىل الكثريون يتجرأ عما عالنية التعبري من املفكرين أحد تمكن حيث العربي؛ العالم
أسقطوا الذين النظام نقاد من كاٍف عدد َع تجمَّ سنوات وبعد الخفاء. يف لكن لزمالئهم

املستمرة. باحتجاجاتهم األقل عىل الرئيس
السعادة أن إال إبراهيم، هللا صنع لدى عميقة رضاء حالة يف مبارك إسقاط تسبب
وأن فشلت، الثورة أن نقر أن علينا أنه الحظ سوء «من قال: بل طويًال، تستمر لم
نفس تزال فما القليلة؛ الشخصيات وبعض مبارك باستثناء موجوًدا زال ما البائد النظام
وهو أال الثورة، من تحقق هام أمر هناك لكْن الدولة. أجهزة يف مناصبها يف الشخصيات
ومهاجمة عاٍل بصوت للحديث اآلن مستعدين وأصبحوا خائفني يعودوا لم الناس أن
أهداف أجل ومن الخاصة مصالحهم أجل من دوًما، األسباب لنفس والتظاهر الحكومة

املستقبل.» يف هذا وسيفعلون أسمى. عامة
ال لكنه األفعال. يف يظهر الذي الوعي تشكيل يف األدب بتأثري إبراهيم هللا صنع يؤمن
كثري لعب «بالطبع قال: حيث والتغيري؛ الثورة عملية عىل املفكرين تأثري تقدير يف يبالغ
الكتابة، ويستطيعون قوي صوت فلهم دوًرا؛ آخرين ومفكرين والصحفيني األدباء من
من أخرى وأجزاء والجنود العمال من كثرية اعرتاضات هناك كان ذلك جانب إىل لكن

ا.» هامٍّ دوًرا بأفعالهم لعبوا الذين املجتمع
لنفسها والثورية الليربالية القوى تنظيم عدم أسباب أن إبراهيم هللا صنع ويرى
حيث السياسية؛ املمارسة غياب هو الثورة عىل عامني مرور بعد جادة معارضة وتشكيل
بالنسبة غرباء أنهم كما لعقود، حقيقية معارضة لدينا يكن «لم بقوله: ذلك عن عرب
وال املعقدة العبارات يستخدمون الذين املتوسطة الطبقة من املفكرين وخاصة للعمال
فاز الذى االشرتاكية القوى ائتالف يف عضو إبراهيم هللا صنع العمال.» يحرك ما يفهمون
سياسيٍّا. يمارسعمًال ال لكنه ،٢٠١٢ عام برملانية انتخابات أول يف برملانية مقاعد بخمسة
تعرب ومقاالت أعمدة إبراهيم هللا صنع يكتب ال اآلخرين، األدباء من الكثري عكس وعىل
وسبعني خمسة اآلن العمر من «أَبْلُغ قال: حيث للصحافة؛ الراهنة األحداث عن رأيه عن
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أقيض أن أريد وال لوقت، وأحتاج ببطء وأكتب كالسابق، الطاقة نفس لديَّ يَُعْد ولم عاًما،
يريد رواية اآلن إبراهيم هللا صنع يكتب مقاالت.» كتابة يف عمري من املتبقية السنوات
بكل بها دوًرا األخرية املجتمعية التطورات وستلعب جديدة، أدبية طرق عن بها يعلن أن

للثورة. ترويجية رواية تصبح لن لكنها تأكيد

الغيطاني جمال التاريخ: قناع

االنقالب أو النارص عبد «بثورة» تأثر الذي األدباء جيل إىل الغيطاني جمال ينتمي
،١٩٤٥ عام الغيطاني جمال ُولد إبراهيم. هللا صنع من أكرب بمًدى ١٩٥٢ عام العسكري
بالقومية الخاصة الشائعة النارص عبد بأيديولوجية باملدرسة دراسته فرتة منذ وتشبع
لكن قوته. ومركز العربي العالم قلب بوصفها ملرص الجديدة الذاتية والصورة العربية،
إرسائيل، ضد ١٩٦٧ عام نكسة يف بالهزيمة مرص ُمِنيَْت عندما أكرب األمل خيبة كانت

الواقع. عن الدعاية ابتعاد مدى بوضوح وظهر
نجيب مثل اإلسالمية القديمة القاهرة مدينة يف الحسني حي يف الغيطاني جمال نشأ
أن من الرغم وعىل مبكًرا. باملايض اهتماَمه بالتاريخ الثريُّ الحيُّ أيقظ حيث محفوظ؛
القراءة يف الغيطاني بدأ فقد منزله، يف كتب هناك يكن ولم الحال متواضعة كانت أرسته
زهيد. بمبلغ التجار أحد من يشرتيها أو املستعملة الكتب يقرتض كان حيث طفل؛ وهو
ألكسندر أعمال فقرأ العربية. اللغة إىل امُلرتجم األوروبي األدب البداية يف يقرأ كان حيث
مكتبه يف الكاتب روى وتولستوي. ودوستويفسكي، وفرويد، وتوماسمان، وهوجو، دوما،
قائًال: تقاعده من الرغم عىل به محتفًظا زال ما الذي األدب» «أخبار جريدة تحرير بقسم
أشرتيه.» كي آنذاك نقوًدا أملك لم ألني يدي؛ بخط فرويد لزيجموند كامًال كتابًا نقلت «لقد
وقد العربية، إىل املرتجمة النسخة يف صفحة ثمانمائة يضم األحالم» «تفسري كتاب كان
املعقدة الطرق العمل هذا يل قرَّب «لقد الغيطاني: قال اليوم. حتى الكتاب هذا فيه أثر
فيها أتعرف عرش الحادي القرن يف العربية األحالم أقرأ وعندما البرشية، النفس لفهم
العربي، األدب عن كتبًا يبيع التاجر بدأ عندما بعد وفيما والرتاكيب.» الرموز نفس عىل
مايضمرص، من عدة وأدبية تاريخية وأعماًال محفوظ نجيب وروايات وليلة ليلة ألف قرأ
من الرغم وعىل وفاته. حتى إليه مقربًا صديًقا وظل بمحفوظ العميق باالرتباط وشعر
حيث يسريًا؛ الكتابة إىل الغيطاني طريق يكن لم لالطِّالع، واملكثفة املبكرة الخربة هذه
بشدة أثرت مهنة وهي السجاد، ودرستصميم عمله يف والده يساعد كي فنية مهنة اختار
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يف ١٩٦٣ عام من القصرية القصص نرش يف بدأ الروايات. بناء وهو الالحق؛ فنه عىل
مؤقت. نحٍو عىل ثانويٍّا عمًال الكتابة وظلت املجالت،

يف عاش ألنه نظًرا اقتصاديٍّا؛ فقًرا األكثر الشعب بفئات بارتباطه الغيطاني شعر
قال: حيث الفقر؛ مشكالت لحل إمكانات االشرتاكية أفكار َمعني يف ووجد فقرية، ظروف
خاص بوجه األخري وأحببت وماو، لينني وعن السوفييتي، االتحاد عن آنذاك كثريًا «قرأت
األحزاب، أحد إىل الشاب الكاتب انضم عظيمة.» ألمة قائًدا وصار مثلنا فالًحا كان ألنه
عن ٢٠١٢ عام بداية يف وحكى .١٩٦٦ عام أكتوبر يف عليه وقبضت املخابرات والحقته
أضاف عام. منذ السجن يف مبارك حسني املخلوع فالحاكم له؛ بالنسبة الخربة هذه أهمية
اآلن؛ مبارك يوجد حيث طرة، سجن يف كنا عندما حياتي أوقات «أصعب قائًال: الغيطاني
ولم النازية. التعذيب معسكرات مثل ومنعزل القاهرة، أطراف عىل حصني سجن فهو
الفول طعام سوى هناك يكن ولم مكاني، أرستي تعرف ولم بزيارات، لنا مسموًحا يكن
ذلك ويف اليوم. متحف إىل ل تحوَّ الذي القلعة سجن يف التحقيقات ثم األنواع، أسوأ من
واحًدا العمر من أبلغ وكنت الحبس، قيد والشعراء الُكتَّاب من الكثري هناك كان الوقت
يف أبقوني لكنهم املعتاد، يف يوًما عرش خمسة إىل التحقيق مدة وتصل عاًما. وعرشين
الضغط زادوا إذا الحزب أعضاء كل عن أكشف أن أمل عىل يوًما، أربعني القلعة سجن
وقلت سيئًا. الوضع وكان والرضب، واملاء الكهربائية بالصدمات يعذبونني وكانوا عيلَّ،
تحمل يمكنني الحد لهذا األمر وصل وإذا ذلك، يفعلون فسوف قتيل أرادوا «إذا لنفيس:
قائًال: الزنزانة من الضابط ناداني مرة ذات .٣٤ رقم السجني اسمي وصار يشء.» كل
وكان النهاية، يف الضابط إىل بي وتوجهوا ورضبوني قيَّدوني ثم «.٣٤ سجني يا «تعاَل
يف حاول وقد صباًحا. السادسة حتى يستجوبني ظل حيث صباًحا الثالثة الساعة ذلك
ومشهوًرا ناجًحا كاتبًا أصري كي بي االهتمام عيلَّ وعرض صفقة، معي يعقد أن البداية
بقسوة، يرضبونني رجال ثالثة بدأ ذلك رفضت عندما الحزب. يف زمالئي رس أفشيت إذا
يف بدأت رحلوا أن وبمجرد محبيس. إىل وأعادوني ذلك بعد امليش أو القيام من أتمكن ولم

واحدة.» بكلمة أنطق لم واآلالم والدماء الرضب رغم ألنني السعادة من الرقص
«بفضل ضاحًكا: الغيطاني أجاب األمر؟ نهاية يف السجن من خرج كيف لكن
لكنه شخصيٍّا يعرفه يكن لم أنه من الرغم عىل سارتر.» بول جان الفرنيس الفيلسوف
كان الذي — هيكل حسنني محمد وجه وعندما مسجونني، مفكرين مرص يف أن سمع
النارص— عبد حال لسان كونه عن فضًال «األهرام»، جريدة تحرير رئيس منصب يشغل
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املفكرين. كل رساح إطالق برشط لكن وافق مرص لزيارة سارتر بول جان إىل الدعوة
ولذلك الرشط؛ هذا النارصبتنفيذ عبد من وعد عىل هيكل «حصل قائًال: الغيطاني استطرد
يف أي مساءً؛ والنصف الخامسة الساعة تمام يف ١٩٦٧ مارس ١١ يوم السجن غادرنا
سارتر.» مقلًة أرضمرص عىل فرانس إير رشكة طائرة فيها هبطت التي الدقيقة نفس
خاصة أشهر ستة استمرت التي السجن تجربَة الغيطاني لجمال األدبيُّ اإلنتاُج وثَّق
حيث الشعب؛ وصديق السلطان خادم حكاية تروي التي بركات»8 «الزيني روايته يف
١٩٧٠ عام حلقات عىل األسبوعية اليوسف» «روز صحيفة يف نُرشت التي الروايُة عكست
نظاُمه تسلل حيث التاريخ؛ عباءة وراء من لكن النارص، عبد حكم إبان البوليسيَة الدولَة
أحداث تدور خصوصية. املناطق أكثر إىل وصل حتى املجتمع طبقات جميع إىل املخابراتيُّ
الفتح حتى سنوات عرش إىل تصل فرتة وتشمل الوسطى، العصور يف مرص يف الرواية
الحكم انهيار عن إياس بن محمد املؤرخ كتاب عىل الكاتب واعتمد .١٥١٧ عام العثماني
واقتبساملؤلفشخصيته الشعب. ضد املوجه والقمع اإلدارة، وسوء الفساد، بسبب السابق
ُرِويَْت الخاص. تصوره حسب شكَّله أنه إال الواقعي، التاريخ من بركات» «الزيني الرئيسة
الخارج من املراقب واستكمل املشاركني، لألطراف متغرية منظورات من الحكاية أحداث
يف كثريًا مرص يزور كان الذي جانتي فياسكونتي اإليطايل الة الرحَّ تدوينات من الرواية
بن «زكريا البصاصني كبري وكان مرص، يحكم الغوري السلطان كان حيث الفرتة؛ تلك
يدور عما للسلطان بانتظام تقارير ويقدم الكواليس، خلف من الخيوط كل يحرك رايض»
معرفة يف أسبقيته عىل يحافظ كان سلطته عىل املحافظة يضمن وكي السلطنة. أرجاء يف
املفضل خادمه بخطف أمر إنه حتى نفسه. السلطان يتجسسعىل كان أنه لدرجة األخبار،
«زكريا» َدَفنَه سيَِّده يِبع لم الخادم وألن الهدف. هذا لتحقيق الخاص محبسه يف وعذبه
وتم العدم، من فجأة بركات» «الزيني القايض ظهر وعندما له. أثر أي يخفي كي حيٍّا؛
فكر حيث بالخوف؛ «زكريا» شعر املرصية، الديار يف الحسبة ُمتويل منصب يف تعيينه
يسيطر الذي الرجل شعر والكبرية؟!» منها الصغرية األحداث هزمته وأين «متى قائًال:
يعرف «لم الرواية: تقول حيث مهددة؛ سلطته بأن األمني جهازه عرب كلها الدولة عىل
إذا عما النظر بغضِّ مطلًقا باألمان يشعر ولم القادمة، الساعات له ستجلبه ما «زكريا»
برسعة الشعب محبة بركات» «الزيني الساطع النجم واكتسب مستقرٍّا.» يبدو الوضع كان
من العامة شكاوى إىل ويستمع املجرمني، يعاقب وكان أخالقيٍّا، سلوكه كان حيث بالغة؛
يتمكَّن أن تمنَّى «سعيد» الطالب إن حتى العدالة. بتحقيق ويَِعد منه يعانون الذي الظلم
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ويخشاه. يبغضه كان الذي «زكريا» البصاصني كبري شوكة كرس من بركات» «الزيني
أي دون قليلة سنوات قبل بيضاءَ صفحًة «سعيد» «كان قال: حيث متأكًدا؛ يكن لم لكنه
وعالمات بالحروف مليئًا صار اآلن أمامه الذي العالم أن إال لريشة، خط أو لحرب أثر

عنها.» إجابة يعرف ال التي املحرية األسئلة وآالف واالستفهام، التعجب
نقطة وصف فإن للرواية، املحورية الشخصية هو بركات» «الزيني أن من الرغم عىل
الريبة حالة وغذَّت متواريًا، وظل الخارج من جاء الرواية أحداث يف واالرتكاز التحول
والخدم والحرفيون الطالب يتفق لم قوة. أكثر وجعلته بركات» «الزيني حول الشائعات
أخرى ومرة وعادًال، متواضًعا طيبًا مرة يبدو فهو شخصيته؛ عىل عنه يتحدثون الذين
عن معلومات إىل بها يصل التي املريبة الطرق فجأة واتضحت ومتغطرًسا. بارًدا يبدو
عنف من شابة جارية إنقاذ أثناء مرة ذات نبيًال بدا عندما الناس حياة تفاصيل أدق
التالية: بالكلمات بركات» «الزيني عن انطباعه جانتي اإليطايل الرحالة وصف سيدها.
منه. رأيتها التي النظرة تلك مثل قبُل من حياتي يف واإلرشاق الوضوح بهذا نظرة أَر «لم
إنها القطط. عيون مثل تبدوان اللتني السوداوين عينَيه حدقتَي يُضيِّق الحديث أثناء يف
إىل ينظر لم الشمالية. لألقاليم املطبق والصمت والظالم الضباب تخرتق كي ُخِلَقْت عيون
رسية األمنيات أكثر ُمكتشًفا الصدر أعماق وإىل الرأس أعماق إىل يتوغل بل وجه، مالمح
لكنه الروح، من يُقرِّبه واضح وخري وتواضع متقدة فطنة تعبريه ويف املشاعر. وأعمق

الوقت.» نفس يف إليك يتسلَّل الخوف يجعل
بركات» «الزيني «أن مفادها: معلومًة البصاصني كبري إىل البصاصني أََحُد نََقَل
معه ويتحدث يزوره مساء وكل وكبرية، صغرية لكل السلطان واستحسان بقبول يحظى

بينهما.» يجري ما أحد يعرف وال انفراد عىل الساعة قرابة
كتب متغرية. منظورات من وصفه عىل بناءً ومبهًما غامًضا بركات» «الزيني ظلَّ
إبقاء عىل املنظور تغيري تقنية «وتعمل قائًال: للرواية ترجمته نهاية يف فاندريش هارتموت
تشري وربما وشخصيته، ونواياه فعله تقييم يتضح وال الشك. موضع األشياء من كثري
النارص.» بعبد املرصيني املفكرين من لكثري املنقسم السلوك إىل التفسري يف التعددية هذه
كامل لجيل ممثًال بوصفه «سعيد» الطالب شخصية محرز سامية األدبية الباحثة فرست
كلمات مع نشأ «جيل قالت: حيث منه؛ جزءًا الغيطاني كان الذي املرصي الشباب من
كيفية دراستها يف األدبية الباحثة ناقشت النظام.»9 نفسهذا ِقبَل من وُقِمع الجديد، النظام
بوصفها الروائية والحوارات الِبنى بركات» «الزيني روايته يف الغيطاني جمال استخدام
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بقناع ومتدثر مبارش غري بأسلوب لكن النارص، عبد لنظام نقده عن للتعبري اسرتاتيجية
سامية وصفت اللغوية واألساليب األدبية األجناس يف وتنوع شخصيات عدة من مكوَّن

سيايس». «عمل بأنها بركات» «الزيني رواية محرز
طرح حيث ساخًرا؛ البصاصني لكبار اجتماع يف «زكريا» قدَّمه الذي التقرير كان
عىل بالتجسس «نبدأ وقال: بهم، والتالعب املواطنني عىل السيطرة كيفية بشأن آراءه
نقاط ثغرات طريق عن داخله ونتسلل سجوننا، يف وليس اليومية حياته يف شخص
خربات انعكست شخصيته.» وِبنى أسس نهدم ثم ببطء، الثقوب تلك نوسع ثم ضعفه،
ِباسمه فيها استبدل التي اللحظة وحتى الرواية من كثرية مواضع يف السجن يف الغيطاني
إىل فيه سنشري الذي اليوم أن «أرى قال: حني «زكريا» خطبة يف ذلك انعكس حيث رقًما؛
أرقاًما حي كل لسكان البصاصني كبري سيحدد حيث اقرتب؛ قد أرقام أنهم عىل الناس
لهما شخصان هناك يكون ولن اثنني، رقم واآلخر واحد، رقم يحمل الفرد فهذا معينة.

الرقم.» نفس
صنع عكس عىل السياسية، روايته أحداث عىل تاريخيٍّا رداءً الغيطاني جمال أضفى
والثمانينيات السبعينيات فرتة الحارضيف يف بوضوح «ذات» روايته أسكن الذي إبراهيم هللا
التاريخ سياق يف املحورية للشخصية الشخصية الحكاية وعكس العرشين، القرن من
التاريَخ الكاتُب «يستخدم باريس: يف نُِرش له حوار يف الغيطاني جمال وقال املعارص.
الخصوص وجه عىل العربي العالم يف املفكرون عليه يُجَرب سيايسٍّ منًفى يف يكون عندما
واضًحا كان النارص عبد عرص مع والتشابه أحد.» منهم يطلبه ال بما ينطقون عندما
قناع بمنزلة الرواية «كانت قال: حيث الغيطاني؛ جمال عىل القبض يتم لم لكن للغاية،
يف أَُعْد لم لكني النارص، عبد عهد يف املخابرات نظام عن التعبري خالله من تمكنت آنذاك

اآلن.» بعد القناع لهذا حاجة
عقب الجبهة من العائدة القوات إىل حربيٍّا مراسًال بوصفه الغيطاني جمال ه توجَّ
الغيطاني ولجمال عام، بوجه ملرص صدمة يف تسببت التي تلك مبارشة؛ ١٩٦٧ نكسة
نََمْت الفرتة تلك ويف التقارير. من العديد وكتب األحداث، عن الجنود وسأل خاص، بوجه
من إياس بن محمد للمؤرخ تقرير يده تحت وقع وعندما رواية. لكتابة الحاجُة بداخله
أجواءً هناك وجد العثمانيني، أمام املرصي للجيش املدمرة الهزيمة عن الوسطى العصور
نقطة هو هذا التاريخي الحدث وصار النارص. عبد نظام مع كثرية وتشابهات مواتية
من الرغم عىل الغيطاني جمال أعمال أهم بركات» «الزيني رواية وتظل روايته. انطالق

التاريخية. واملقاالت األخرى والقصص الروايات من الكثري ألَّف أنه
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بوصفه املواهب بعض ع وشجَّ الشباب، املؤلفني من لكثري قدوة الغيطاني جمال كان
جريدة تحرير رئيس صار ثم القومية، اليوم» «أخبار جريدة يف الثقايف القسم رئيس
والسياسية املجتمعية واألحداث الثقافة وزارة تنتقد تقارير بكتابة وسمح األدب». «أخبار
عامني بعد أي: — ٢٠٠٥ عام ويف الشباب. زمالئه من أيًضا ذلك ينتظر وكان والثقافية،
الغيطاني جماَل الثقافة وزيُر سأل — لألدب الدولة لجائزة إبراهيم هللا صنع رفض من
الغيطاني؛ رفض وبالطبع للجائزة، املرشحني قائمة عىل اسمه وضَع سيَْقبَل كان إذا عما

املصداقية. إىل تفتقر الرسمية الثقافية السياسة ألن
األحداث عن صحفيٍّا عموًدا الغيطاني جمال يكتب مبارك إسقاط التحوالتعقب ومنذ
رقابة.» دون مبارشة العام الرأي إىل عقيل «من بقوله: أكد حيث تقريبًا؛ يوم كل الجارية
كان عما ٢٠١١ عام يناير من والعرشين الخامس قبل سنوات طوال الغيطاني وكتب
حركة «كفاية» «كانت يقول: حيث كفاية»؛ «حركة يف مشارًكا وكان املجتمع، يف يدور
حيث الشعب؛ ثورة يف أبهره ما وروى سنٍّا.» األكرب للجيل تقليدية كالسيكية معارضة
القاهرة أطراف عىل الفقرية املناطق من تأتي سوف الثورة أن وتصورت شيوعي «أنا قال:
الطبقة من متعلم شباب أيدي عىل الثورة انطلقت عندما وُفوِجئُْت العمال، جموع ومن
يوم بمظاهرة للقيام اإلنرتنت عىل النشطاء وجهها التي الدعوة وكانت والعليا. املتوسطة
مثل مرص وانفجرت الحريق، أشعلت التي الرشارة بمنزلة يناير من والعرشين الخامس
وعندما للمرصيني، بالنسبة الحاسمة اللحظة هذه انتظرت لطاملا ضخم. بنزين صهريج
يماثل إذ املرصوص؛ بعضكالبنيان بجانب بعضهم الجميع وقف املناسبة اللحظة جاءت
كذلك حدث ما وهو واحد»، يف «الكل املوتى كتاب يف املدون الفرعوني القانون املوقف هذا
بعد الشارع إىل الجميع يخرج كي كافية واحدة رشارة كانت حني ،١٩١٩ ثورة أثناء

طويًال.» استمرَّا وصرب صمت
فحسب، الشخصية حالته يف ا هامٍّ دوًرا يلعبا لم والسياسة التاريخ إن الغيطاني قال
«إذا قال: حيث العام؛ الرأي يف وزن الُكتَّاب لصوت وصار بالكامل. لجيله بالنسبة بل
موضوع يف رأيي عن أعرب لم ملاذا ويسألني بي االتصال أحدهم يجري لفرتة، صامتًا بقيت
«لم قائًال: أضاف حيث بالتاريخ؛ الثوار من الصغري الجيل إدراك يفتقد لكنه معني.»
أنه لو كما العدم من جاءوا أنهم ويعتقدون جيًدا. اإلنصات عىل قادًرا منهم كثري يَُعْد
بأن االنتباه أثري أن وأحاول النقد. ومارست باملعارضة قامت قبلهم أجيال هناك يكن لم
يريد ال لكنه يناير.» من والعرشين الخامس يوم اللحظة لهذه د مهَّ طويًال تاريًخا هناك
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«الزيني باسم التحرير ميدان يف الشباب يخاطبه ما فغالبًا الشباب؛ عىل عام حكم إصدار
الكتب.» يقرءون أنهم عىل يدل «وهذا بقوله: أكد لذلك بركات»؛

طاهر بهاء املنفى: يف قًرسا البقاء

بهاء بني األصغر للجيل بالنسبة القدوة ووظيفة التاريخ بأهمية الخاص الوعي يربط
إىل االنضمام من طاهر بهاء يتمكن لم الغيطاني. وجمال — ١٩٣٥ عام املولود — طاهر
ألسباب نادًرا إال الشعبية الثورة من األوىل األسابيع يف التحرير ميدان يف املحتجة الحشود
وينظر الرصيف عىل بعصاه ممسك وهو بالزمالك منزله أمام يقف كان حيث صحية؛
يهتف ثائر شاب جاء مرة، «ذات قائًال: ذلك يتذكر حيث أمامه؛ املارين املتظاهرين إىل
ذات بدأته ما اآلن سنكمل بهاء! «أستاذ وقال: وحضنني مبارك، نظام ضد عاٍل بصوت
دار يف ديوان مقهى يف الحوار بيننا جرى بالدموع.» عيناي وامتألت بشدة تأثرت يوم.»
عن يفصله ال الذي طاهر لبهاء املفضلة املقاهي أحد إنه االسم. نفس تحمل التي النرش
طاولتنا؛ عىل يرتددون ومعارف أصدقاء وكان الصاخب. يوليو ٢٦ شارع سوى منزله
مع الكلمات بعض يتبادل وكان أرسته، وحال حاله عن متسائلني التحية عليه ألقوا حيث

برتكيز. حديثنا إىل يعود ثم األطفال مع ويمزح الناس
مؤرًخا، أصبح أن أجل من ليس لكن الجامعة يف التاريخ «درست طاهر: بهاء قال
نعيش الذي املجتمع نفهم أن نستطيع ال التاريخ فُدون الحياة؛ أفهم أن أردت ألنني بل
جوانب عدة بل واحًدا، جانبًا نرى ال فإننا تاريخي منظور من أمًرا نرى وعندما فيه،

املوقف.» نفس أو الصورة لنفس
الصادرة للرواية األصيل واالسم «الواحة».10 روايته يف مهمة الرؤية هذه أصبحت
الشهرة ذات العربية البوكر جائزة عىل بسببها حاز حيث الغروب» «واحة هو ٢٠٠٧ عام
حول الرواية أحداث تدور إذ االنحطاط»؛ أو االنحدار «واحة هو املجازي واملعنى الدولية،
االحتالل زمن البعيدة سيوة واحة إىل نُِقل الذي الظاهر» عبد «محمود البوليس ضابط
وتهدئة للدولة الرضائب جمع عليه كان حيث عرش؛ التاسع القرن نهاية ملرصيف الربيطاني
يف «محمود» نظر وجهة من الحكاية يروي الكاتب كان متناحرتني. قبيلتني بني الخالف
الحكاية منظور توزيع يف فرشع األمر.» يف ً خطأ َة ثَمَّ أن الحظت «ثم قال: حيث األساس؛
«محمود»، نظر وجهة عن معربة الفصول معظم جاءت فقد لذا الشخصيات؛ أهم عىل
شخصيتني منظور من أخرى وأحداث «كاثرين»، زوجته نظر وجهة من األحداث من وكثري
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«اإلسكندر عنه عربَّ الرواية يف فصل وهناك الواحة. يف الحياة توضحان سيوة من محليتني
يمكن ثَمَّ «ومن طاهر: بهاء قال حيث للرواية؛ إضايف زمني بُعد انفتح ثَمَّ ومن األكرب»؛
أن يمكننا ذلك من الرغم وعىل بموضوعية. األشياء تأمل يف املؤلف يساعد أن للتاريخ
يجب وأنه أخرى، نظر وجهة هناك أن دوًما ويعرف ذلك يفعل فرد وكل موقًفا، نتخذ
وهو عزمي»؛ «محمود للضابط الغامضة الشخصية هو القصة يف أثاره وما ينساها.» أال
سيوة يف عبيدة أم معبد بتفجري قام أنه سوى عنه يُعَرف ال حقيقية تاريخية شخصية

االنفجار. أثناء حياته وفقد ١٨٩٧ عام
الوقت، نفس يف ورمزيٍّا الغرابة شديد املوقف هذا يل «بدا قائًال: طاهر بهاء أضاف
موثقة معلومة أي توجد وال شيئًا، أجد ولم عزمي» «محمود عن معلومات أجد أن وحاولت
كي جديد من صياغته أُِعيد أو حدثًا أختلق أن عيلَّ كان لذا الواقعة؛ هذه إال عنه تاريخيٍّا
هي بها قمت خطوة وأول الوقت. ذلك يف هذا مثل شيئًا مثله شخص يفعل ملاذا أفهم
عمره منتصف يف الرجل هذا أتخيل أن وحاولت بها. عاش التي الزمنية الحقبة بناء إعادة
الذي الدافع عن السؤال هو شغلني ما وأهم شخصيته. سمات هي وما شبابه كان وكيف

الفعل.» هذا يرتكب جعله
أراد عرش؛ التاسع القرن من الثاني النصف يف يعيش كان الظاهر» عبد «محمود ألن
١٨٨١ عام عرابي أحمد بها قام التي الشعبية الثورة وبني بينه يربط أن طاهر بهاء
وضعه بل للثورة، مناهًضا أو ثورية شخصية منه يصنع لم لكنه مرص. يف اإلنجليز ضد
األسئلة هذه أن املؤلف ويرى طريقه. يجد أن حاول شخًصا بوصفه الشخصيتني بني
بعد تحديًدا الحارض، الوقت ويف املفكرين. وخاصة عرص، كل يف فرد كل تقابل الوجودية
اجتماعية؛ وعدالة وديمقراطية جديد مجتمعي نظام عىل الرصاع حيث مبارك، إسقاط
يقرر أم صامتًا؟ يصبح أن يقرر وهل مجتمعه؟ داخل مكانه املرء يجد «كيف قال: حيث
يصبح أن دون وتكراًرا مراًرا األسئلة هذه تدبر معاودة يقرر أم واملشاركة؟ االنخراط
عرابي، ثورة يف ثوريٍّا يصري أن أراد فقد الرواية؟ يف الظاهر» عبد «محمود مثل ناشًطا
واالنحياز موقف واتخاذ والحسم الشجاعة إىل يفتقر كان ألنه ذلك؛ من يتمكن لم لكنه

فشل.» لكنه واحد، جانب إىل
من باالستياء «محمود» وشعر عرابي، ثورة فشل بعد الكئيبة األجواءَ الروايُة تَِصُف
طفولة فرتتَْي وعاش الحال، ميسور منزل يف «محمود» نشأ الثورية. العليا للمثل خيانته
يف الخادمة كانت يشء. أجل من يكافح أن إىل مضطًرا يكون أن دون مريحتني وشباب
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فشله تواىل ثم إليها، التودد يف الشجاعة تنقصه كانت لكن الكبري، حبه هي والديه منزل
غبيٍّا؛ يكن لم لكنه متعددة، عالقات بعمل ذلك تعويض وحاول حياته، طوال الحب يف
كان ذاته. باستجواب ويقوم الداخل من لنفسه ينظر عندما بفشله اليقني علم يعلم فهو
حيث املايض؛ أشباح يسكت أن وأراد زوجته، تمارسها كانت التي الفراعنة عبادة يحتقر
القادمة األجيال نوقظ أن نستطيع وبذلك األجداد؛ قصص كل من التخلص «علينا قال:

الزائف.»11 والفخر العظمة عن أحالمها من
مشهد يف اتضح الذي الصحراء، يف العالم لنهاية درامية صورة «الواحة» رواية رسمت
أحد انهياَر اإلسكندر قصُة َرْت صوَّ كما ملرص، اآلني للواقع استرشافية إشارة يف االنفجار
يوم ذات اإلسكندر احتفل فكما العظمة. بجنون مريضًة صارت التي السلطة أنظمة
سلطوي بشكل حديث أثري معلم تحت رئاسته مبارك ماَرس فرعون، وكأنه بنفسه
القديم املرصي بالتاريخ الرواية لبعضشخصيات الرجعيُّ اإلعجاُب ويُربز فرعون. وكأنه
والحالة باألمجاد امليلء املايض بني التناقض وهذا إيالًما. أكثر نحو عىل الحايلَّ فشَلهم
حتى الخارج يف صورتهم أيًضا بل ذاتهم، عن املرصيني صورة يف يؤثر لم اليوم البائسة

قصرية. فرتة
العلوم مجال يف هاويًة أيرلنديًة باحثًة — «محمود» زوجُة — «كاثرين» كانت
إىل الرحلة هذه من أرادت ألنها التحذيرات؛ من الرغم عىل الواحة إىل ورافقته القديمة،
االعتقاد عىل سيوة يف دليًال تجد أن أرادت ذلك عىل عالوًة الفاشل، زواجها إنقاذَ الصحراء
إىل اإلسكندر توجه حيث الواحة؛ هذه يف األخري مثواه مكان وجد األكرب اإلسكندر بأن
العرافني أحد مقر آمون، اإلله معبد يف عرف إنه ويُقال امليالد. قبل ٣٣١ عام سيوة
يف منه اعتقاًدا برؤيته داخيل مونولوج يف اإلسكندر ح ورصَّ اإلله، هذا ابن أنه القدامى،
البرشة، بُنِّي هو ومن أشقر هو من بني يفرق ال عالم لخلق «أسعى قائًال: اإللهية سلطته
الكلمات هذه من الرغم وعىل الهند.» آلهة أو الفرس نار يعبد ومن زيوس اإلله يعبد من
قتل إنه حتى داميًا. وسفاًحا العظمة، بجنون مصابًا ديكتاتوًرا، اإلسكندر كان الجميلة
الرواية يف ذُِكَرْت التي املقولة وكانت سلطانه. يف شككوا عندما أصدقائه أَْقَرَب بنفسه
الرواية: يف ذكر حيث للغاية؛ حساسة الخصوص وجه عىل مرص يف طاغية صار أنه عن
الرضوري من أنه وتعلمت الحكمة، وليس الخوف هو الحكم أساس أن تعلمت «هناك
السماء، ويف األرض يف الشديدة العقوبة من مستمر خوف حالة يف الوضيع الشعب إبقاء
أهم كان وهذا خوف، ويف خشية يل الترضع الناس وعىل […] والوفاء. الطاعة وتعليمه

واملرصيني.» آمون من تعلمته درس
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إىل تاريخية شخصية عباءة يف طاهر بهاء أشار حيث الرواية؛ أجزاء أهم هو هذا
مرص يحكم ظل والذي إسقاطه تم الذي مبارك، حسني املرصي للرئيس السيادة مبدأ
بقوله: وأضاف التفسري هذا طاهر بهاء وأكد فرعون. وكأنه والعرشين الواحد القرن يف
لم لكن بسببها.» وكرهوني الرسالة فهموا أعوانه أن وأعتقد مبارك عهد يف الرواية «نرشت
فرس حيث الجد؛ محمل عىل واملؤلفني الُكتَّاب مبارك نظام يأخذ لم حيث الرواية؛ منع يتم
يف مطلًقا يفكر ولم بيشء، مكرتث وغري للغاية كسوًال مبارك «كان بقوله: األمر ذلك الكاتب
سوءًا أشد الالمباالة هذه وكانت مرص. يف تقرأ ال الناس أن يعرف كان ألنه الكتب؛ حظر
ويمكنها مؤثرة الكتابة أن تعني الرقابة ألن والسادات؛ النارص عبد عهد يف الرقابة من
لكن مبارك، عهد يف يريد ما بكتابة طاهر لبهاء ُسِمح الحكام.» عىل تهديًدا تشكل أن
وجريدة املستقلة «الرشوق» لصحيفة يكتب كان فقد الحكومية؛ اإلعالم وسائل يف ليس
له الدعوَة القومية الصحف أكرب من تَُعدُّ التي «األهرام» جريدة ووجهت النارصي. الحزب
أن من الرغم وعىل مبارك. سقوط بعد الجارية األحداث عن أسبوعي صحفي عمود بكتابة
للمفكرين «تركوا قال: أنه إال عهدها كسابق الحاكم للنظام بوًقا كانت «األهرام» جريدة
الليربايل.» التوجه أصحاب من اآلن صاروا أنهم يثبتوا كي صغرية؛ زاوية أمثايل املعارضني
ولقد السادات. عهد يف املنفى إىل به ْت أدَّ التي تلك املعرفة؛ حق الرقابة الكاتب يعرف
عاًما، عرش سبعة آنذاك العمر من يبلغ كان حيث ١٩٥٢ عام النارص عبد ثورة عاش
لفاروق الفاسد امللكي النظام النارص عبد جمال «أسقط قال: حيث ألهدافها؛ مؤيًدا وكان
وقوانني الزراعي اإلصالح قانون وأصدر أشهر، ستة يف جديد من الدولة تنظيم وأعاد
عىل قىض اآلخر الجانب عىل لكن اإلقليم. يف سياسيٍّا تغيريًا وقاد االقتصاد وطور العمل،

ديمقراطيٍّا.» يكن لم النظام هذا أن املؤكد ومن السياسية. األحزاب كل
الحكومية، اإلذاعة يف العمل العرشين القرن من الستينيات فرتة يف طاهر بهاء بدأ
مثل الوقت، ذلك يف األدبية الشخصيات أهم عىل خالله من تعرَّف ثقافيٍّا برنامًجا وقدم
يف للمجتمع الناقدة قصصه أول نرش الوقت نفس ويف إدريس. ويوسف محفوظ نجيب
الكتابة من وُمِنع اإلذاعة يف السبعينيات فرتة يف وظيفته وخرس مختلفة، ومجالت جرائد
هذه «كانت قائًال: الفرتة هذه عن طاهر بهاء حكى شيوعي. أنه تهمة له هت مرصوُوجِّ يف
شخًصا رصت وفجأة ما، شخٍص من التخلص النظام يريد عندما املعتادة التهمة هي
بها. أكتب كنت أن بعد ملقاالتي الجرائد كل رفض إىل أدَّى الذي األمر فيه؛ مرغوب غري
كان السادات لكن للسجن، خصومه يرسل كان أنه النارص عبد عهد يف واضًحا وكان
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الوضع ذلك أن اعتقد الوطن طاهر بهاء غادر عندما جوًعا.» يتضورون خصومه يجعل
يف مرتجًما عمل حيث عاًما؛ عرش خمسة ملدة ابتعد لكنه فحسب، أشهر بضعة سيستمر
لصالح عمل حيث جنيف يف املقام به يستقر أن قبل والسنغال ورسيالنكا والهند كينيا
تحرير لرئيس روى حيث األدب؛ طريق عن مسترت نحو مرصعىل إىل عاد ثم املتحدة. األمم
سنوات منذ األدراج حبيسة رواية لديه أن — بشدة يقدره كان الذي — الخري صباح مجلة
طاهر بهاء رواية من فصل لنرش استعداده عن التحرير رئيس وأعرب نرشها، يريد وأنه
النظام. فعل رد سينتظر وأنه املفروضعليه، الكتابة حظر من الرغم عىل النخيل» «رشق
شجاعة «بفضل طاهر: بهاء قال حيث فصول؛ عىل الرواية نرش يشء يحدث لم وعندما
«نحن بقوله: واستطرد كتبي.» نرش عىل أخرى نرش دور وتجرأت الحظر ُرِفع الرجل هذا

شجاعة.» نرش دور إىل أيًضا بل فحسب، شجعان ُكتَّاب إىل حاجة يف لسنا
الذين املحرتمني الُكتَّاب أكثر أحد ليس وهو .١٩٩٥ عام منذ القاهرة يف ليعيش عاد
زمالئه من لكثري أعىل ومثل صديق إنه بل فحسب، العربي العالم يف الكثريون لهم يقرأ
بداية يف أعلن أنه كما القضاة»، استقالل و«حركة كفاية» «حركة إىل وانضم سنٍّا. األصغر
املفرط العنف استخدام عىل احتجاًجا لألدب الدولة جائزة ردَّ أنه مبارك نظام عىل الثورة

املتظاهرين. مواجهة يف
العسكري واالنقالب اإلنجليز ضد ١٨٨١ عرابي ثورة بني مقارنة عقد الطبيعي ومن
األخرية االحتجاجات وبني امللكي، بالنظام أطاح الذي ١٩٥٢ النارصعام عبد به قام الذي
التاريخي طاهر بهاء وعي يف ٢٠١١ عام يناير من والعرشين الخامس يف بدأت التي
الهام الدور هو الثالث الثورات بني املشرتك «القاسم طاهر: بهاء قال حيث والسيايس؛
أو الحكام الجيش فيها يدعم أخرى عربية بلدان من العكس وعىل الجيش. لعبه الذي
الجيش تمتع حيث يزال؛ وما الشعب جيش املرصي الجيش كان فحسب، امللكية العائالت
الحاكم عىل الثورة وقاد املعارضة، دور الجيش لعب فقد العام. الرأي يف كبري باحرتام
أيام فبعد ٢٠١١؛ عام حدث والعكس الشعب. من كبرية قطاعات وتبعه ،١٩٥٢ عام
إال يسقط.» مبارًكا وترك الثوار جانب إىل الجيش وقف الهائل الشعبي االحتجاج من
واملحاكمات للمتظاهرين العشوائية االعتقاالت بسبب للخطر سمعته عرَّض الجيش أن

جديد. لديكتاتور الطريق يمهد أنه يف للشك وتعرَّض العسكرية،
للشعب املستغلة وسياسته الفاسد النظام من الشديد السخط أن طاهر بهاء ورأى
٢٠١١ وثورة ١٩٥٢ ثورة بني الجوهري الفارق أن إال الثورات. كل انطالق نقطة يمثل
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٢٠١١؛ عام ثورة ينقص ما وهذا قوي، قائد بقيادة كانت النارص عبد مع الثورة أن هو
املفرتض ومن حوار، إجراء األسهل من لكان قائد، للحركة كان «لو طاهر: بهاء قال حيث
املختلفة، الشعبية الفئات مع التشاور أساس عىل قرارات باتخاذ الشخص هذا يقوم أن
عىل مهمته ليست فهذه الدولة؛ سياسة تشكيل بمهمة االضطالع الجيش يستطيع وال

بها.» القيام عىل البداية يف إرصاره من الرغم
جانبًا كتابتها يف رشع التي الرواية طاهر بهاء وضع مرص يف الثورة بدأت عندما
جديدة لروايات املنتظرين األدب محبي أن إال للجرائد. سياسية مقاالت سوى يكتب ولم
فيه كتب احتجاجيٍّا خطابًا الُقراء أحد يل «أرسل قائًال: الكاتب رصح كما صربًا يطيقوا لم
السياسية.» النصوص من يكفي ما لدينا ألن أخرى؛ مرة األدب إىل العودة عيلَّ يتعني أنه
شأنه الكثرية، السياسية خرباته ونقل موقف اتخاذ يف بااللتزام شعر طاهر بهاء أن إال
طلبات «أؤيد قال: حيث زمالئه؛ بعض ضد النقد مارس أنه كما املفكرين. من غريه شأن
عهدي. كسابق بجانبهم وسأظل بمفهومهم، األخرية الشهور خالل وكتبت تماًما، الثوار
إيجاد ويجب الواقع. يف وتنفيذها الطلبات تحقيق إىل الوصول بكيفية يتعلق والسؤال
يرص أال ويجب اسرتاحة، بفرتة له السماح بل بعيًدا دفعه وليس املضاد، للجانب مخرج

مستحيلة.» طلبات عىل الثوار
مبهج أمر أنها عىل مرص يف بالثورة الكاتب يشعر الصعوبات كل من الرغم وعىل
السياسية املطالبات أو األدب يف سواء مبكًرا، موقًفا غريه كثريين مع اتخذ ألنه للغاية؛
يف الشعب من عريضة طبقات ضمت لحركة رواًدا وصاروا الرأي، وحرية بالديمقراطية
النارصوالسادات عبد عهد يف السجون يف الناس من كثري «أُلقي طاهر: بهاء قال النهاية.
ولم باألغلبية. تحَظ لم لكنها طويل وقت منذ معارضة هناك وكانت قناعاتهم، بسبب

«.٢٠١١ عام يناير يف إال املعارضة إىل املرصيون ينضم
إىل يحتاج التغيري أن — العمر من الثمانني عىل أوشك الذي — طاهر بهاء يعرف
اآلن.» يبدأ أن يجب لكن سنوات، عرش التحول يستمر أن املمكن «من قال: حيث وقت؛
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٢٠١٢ مايو شهر يف الطحاوي منى املشاغبة الصحفية طرحته سؤال تكرهوننا؟!» «ملاذا
السؤال بهذا تقصد ولم الخارجية» «السياسة األمريكية السياسية املجلة أعداد أحد يف
النساء، تجاه العدوانية إن منى تقول العرب.1 الرجال بل اإلرسائيليني، أو األمريكان
منى وتُعدِّد بأرسها. املنطقة يف واملسلمة العربية املجتمعات يشكل النساء كره بل نعم،
العديد يف األطفال زواج املرصيات، النساء من باملائة تسعني ختان ذلك: عىل الدالة الوقائع
مرص يف أما كقارصات، حياتهن طوال السيدات تُعاَمل السعودية ويف املسلمة، الدول من
أو بالسفر لهن السماح قبل العائلة من رجل إذْن عىل الحصول السيدات عىل فيتعني
تظهر والتي العربية، املجتمعات يف للنساء املناهضة األنماَط منى تُربِّر الطالق. أو الزواج
هذا أن الطحاوي وتضيف للنساء. الجذور متأصلة كراهية إىل واضطهاد، عنف شكل يف
ه موجَّ الغضب أن طاملا بعُد تبدأ لم ثورتنا «إن املنطقة: يف بالثورات يتغري لم الوضع
ومنازلنا.» شوارعنا يف الطغاة إىل موجًها وليس الرئاسية، القصور يف الطغاة إىل فقط
العديد عىل والحائزة عاًما، وأربعني خمسة العمر من البالغة الصحفية أن بالذكر الجدير
وطنها تزور أنها إال األمريكية، املتحدة الواليات يف ٢٠٠٠ عام منذ تقيم الجوائز، من
يف املظاهرات من العديد يف الثورة أثناء شاركت أنها كما العام. يف مرة من أكثر مرص
املتظاهرين، ضد ٢٠١١ نوفمرب شهر يف جديد من الرشطة عنف اندلع وعندما القاهرة.
وتعرضت ساعة، عرشة اثنتي ملدة الرشطة رجال ِقبل من الطحاوي منى احتجاز تم
اليمنى. ويدها اليرسى ذراعها يف بكرس إصابتها إىل أدَّى مما والرضب؛ الجنيس للتحرش
تحرش إىل بقليل ذلك قبل تعرضت إنها حيث الدولة؛ عنف فقط تشكو ال الصحفية أن إال
عن الفور عىل نُبلغ «إننا منى: تقول التحرير. بميدان الحشود وسط رجل يد عىل جنيس
دفع عمالء أنهم نعتقد علينا، باالعتداء زمالؤنا يقوم عندما لكن الرشطة، رجال اعتداء
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االدِّعاء. عن نتوقف أن علينا يجب الثورة، إىل اإلساءة نريد ال وألننا الحاكم. النظام لهم
باسمه.» الُكره نسمي أن يجب

السيدات من العديُد اتَّهم حيث مرص؛ يف الوطيس حامَي جدًال املقال هذا أثار لقد
وتؤكد ضحايا، إىل العربيات النساء ل تُحوِّ بأنها املؤلفَة النسائيات الناشطات وكذلك
واآلن األوسط. الرشق يف املضطهدات النساء عن الغرب عند السائدة النمطية الصورة
بوصفها عليها الرشطة اعتداء بعد مرص يف بها االحتفال تم التي — الطحاوي تحوَّلت
عليهم يُطَلق َمن نزاهة يف التشكيك عىل تجرأت ألنها للوطن؛ معادية إىل فجأًة — بطلة
نفسها عن تدافع املتهمة لكن العربي. العالم يف النساء كراهية ترفض وألنها ثوريون،
نساءً هناك أن بهذا أنفي ال فأنا ذكورية، ثقافة العربية الثقافة إن أقول «عندما بقولها:
العربية الثورات بأن مقتنعة مقالها يف الطحاوي تظهر الحقيقة يف الثقافة.» تلك يقاومن
تُكمل أن تتوقع لكنها — بوعزيزي محمد املتجول التونيس البائع — رجل يد عىل تفجرت
بصوت الرجال عنف قاومن نساءً الطحاوي تذكر ما. يوٍم يف الثورات تلك العربيات النساء
مهني إجراء وهو العذرية، كشوف عليه يُطَلق ما تنتقد مرصية أول الحسيني سلوى عاٍل:
القبض أُلقَي الالتي السيدات مهبل يف إصبع بوضع الرشطة أطباء فيه يقوم حيث تماًما؛
برفع — مرصية سيدة كأول — إبراهيم سمرية وقامت عذريتهن. من يتأكدوا لكي عليهن
الدعوى تلك خالل من بالفعل وصلت وقد األطباء. هؤالء أحد ضد القضاء أمام دعوى
بوعزيزي هن هؤالء «أمثال رساحه. أُطِلق املسئول الطبيب لكن العذرية، كشوف منع إىل
وغشاء حجاب مجرد من بكثري أكرب النساء أن وتضيف الطحاوي، كتبت هكذا النساء.»
ثورات — الوعي ثورات صاحبتها إذا فقط النجاح لها سيُكتَب العربية ثوراتنا «إن بكارة.
لها لقاء ويف نومنا.» وغرف رءوسنا من مبارك بعائلة تطيح وثقافية وجنسية اجتماعية
وشم رسم تريد أنها عن املقاتلة الصحفية كشفت الربيطانية إندبندنت» «ذي صحيفة مع
سيُكتَب الذراع هذه «عىل الرشطة: عنف عن الناتجة الجروح اْلِتئام بمجرد ذراعيها عىل
هذا شهداء أخلد أن أريد هكذا للهجوم؛ فيه تعرضت الذي محمود محمد شارع اسم
وكان املرصيني، قدماء عند والجنس االنتقام إلهة «سخمت» األخرى الذراع وعىل املكان.

لبؤة.»2 رأس رأسها
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حيث الجديد؛ باألمر ليست مرص يف الذكورية للقيود النساء مقاومة أن منى وتؤكد
بداية يف وأمريكا أوروبا يف نشأتها وقت نفس يف نشأت املرصية النسائية الحركات إن
املرصي النسائي لالتحاد رئيس أول — شعراوي هدى خلعت فقد العرشين؛ القرن
الربملان، إىل النساء مطالب نقلت كما علني. رمزي مشهد يف الحجاب ١٩٢٣ عام —
لضغط بالفضل ندين ونحن املرصية. النسائية للحركة األساس حجر بعملها ووضعت
االشرتاكي الرئيس حكم تحت االنتخاب يف الحق عىل النساء حصول يف الناشطات هؤالء
عمل وفرص تعليم فرص وتوفري الجامعات بناء تبعه ما ١٩٥٦؛ عام النارص عبد جمال
واعرتف الزوجات تعدد وقيَّد األرسة قانون أصلح فقد السادات أنور الرئيس أما للنساء.
إلثبات حاجة دون الُخلع أحقية ينلن لم املرصيات النساء لكن الطالق. يف املقيد املرأة بحق
وبالرغم .٢٠٠٠ عام منذ إال الزواج انهيار عن املسئول أنه أو معاملتها ييسء زوجها أن
يستطيع فبينما للدهشة؛ يدعو اليوم حتى واملرأة الرجل بني املساواة عدم فإن ذلك من
مرة املحكمة إىل الذهاب إىل الحاجة ودون أسباب إبداء دون الطالق بيمني النطق الرجال
كل عن والتنازل الطالق أجل من طويلة قضائية إجراءات اتباع النساء عىل يجب واحدة،
بمفردها تعيش امرأة تقوم أن املستحيل من يصبح ثَمَّ ومن املهر؛ ورد املادية حقوقهن

أبنائها. برعاية الظروف هذه مثل يف

املوجي سحر الدمية: بيت من الهروب

ال أو يرغبن ال الالتي للنساء بائسة األحيان أغلب ويف بل الصعبة، الحياة ظروف إن
من العديد تشكيل يف أيًضا ينعكس ما وهو التقليدية، النماذج مع االنسجام يستطعن
األدب وُمدرِّسة ناجحة كاتبة — ١٩٦٣ عام القاهرة يف ُولَِدْت — املوجي سحر الكاتبات.
يكن لم الشخيص نجاحها إن نسائية. ناشطة بكونها وتفتخر القاهرة بجامعة اإلنجليزي
حول يلتففن الالتي الشابات للكاتبات قدوة املوجي سحر تصبح أن يف الوحيد السبب
مؤخًرا تحوََّلْت نفسها فهي اإلبداعية؛ الكتابة عن عمل ورش يف الفاضلة سحر الدكتورة
حي — املقطم هضبة فوق الكائن مسكنها يف املوجي سحر تحكي هكذا الكتابة. إىل
يف سحر كانت زوجها. من طالقها بعد املسكن غريت حيث — بالقاهرة هادئ سكني
أمها وكانت ليرباليني، مثقفني والداها كان مشددة. حراسة تحت والشباب الطفولة فرتة
ويمتلك رائًعا والدي «كان ومدللة: خجولة كانت بأنها طفولتها سحر تصف موظفة.
ونجيب أندرسون، كريستيان هانز أريد: ما كل أقرأ أن يل مسموًحا وكان ضخمة، مكتبة
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من تنازلت لكنها كاتبة، تصبح أن فكرة راودتها املراهقة فرتة وأثناء وآخرين.» محفوظ،
يف بالجامعة دراستها وأثناء الكايف. بالقدر موهوبة كونها يف لشكها الفكرة تلك عن جديد
املوجي سحر كانت والدها. رغبة ضد — أرادته الذي الرجل تزوجت عرشة التاسعة سن
الفراعنة. وعرص القديم املرصي والتاريخ والصوفية والبوذية، الهندية بالفلسفة مهتمة
رسالة وتكتب بالجامعة األسبوع يف يومني تعمل وهي وطفًال، طفلًة املوجي أنجبت
الخاص، عاملها من يغري كان إنه اليوم سحر تقول فيها، يتحكم زوجها بدأ الدكتوراه.
بالنسبة الزواج أصبح «لقد تضيفسحر: مطيعة. هادئة زوجة يريد تقليدي مرصي رجل
نظام مع بل فقط، هو معه أتشاجر ال فإنني رجل، مع أتشاجر عندما القفص. مثل يل
مجتمع بأرسه، مجتمع ضد وحيدة امرأة كنت لقد املجتمع. لهذا التقليدي الذكوري القيم
الفتاة دور ألعب أن يجب أنني لسنوات اعتقدت أرستها. من أهم يشء ال إنه للمرأة يقول
األرسة، جدال: بال األنثوي للوجود املجتمع توقعات تقبلت لقد فعلته. ما هذا — الشجاعة
إبسن.» هنريك للكاتب الدمية» «بيت مرسحية يف «نورا» مثل عشت وهكذا املنزل. األطفال،
وأشواقها، مشاعرها، عن — تكتب وبدأت سحر جلست املتزايد يأسها غمار يف
قمعته والذي بداخيل، املوجود الطفل اكتشفت الكتابة «أثناء سحر: تضيف ومخاوفها.
تواصل أن تريد تَُعْد لم أنها وأدركت العمر من الثالثني يف كانت السنوات.» تلك طوال
األرسية؛ حياتها انهيار إىل أخريًا األدبية الذات اكتشاف أدى وهكذا املنوال. هذا عىل الحياة
معه. األطفال ترتك أن عىل وافقت أن بعد طلقها ثم رفض، زوجها لكن الطالق، فطلبت
أريد أو أستطيع أَُعْد لم لكني بشع، ألمر األطفال وترك األرسة تمزيق «إن املوجي: وتقول
١٩٩٨ عام وصدرت الذات، تحرير فرتة الفرتة، تلك إىل األوىل قصصها ترجع العودة.»
مثل اإلبداعية بالعملية تحتفل الكتاب عنوان تحمل التي القصة املنام».3 «سيدة بعنوان
«تواترت مؤملة. والدة عملية بأنها النحت بأدوات الجرانيت تجهيز وتصف الوالدة، عملية
الحجر رؤيته عند سعيًدا أمًلا يقطر جبني من يسقط مالح عرق حبات مع اإلزميل دقات
دهشًة … الفم مفتوح وليد جسد يف منمنمة وذراع ة بَضَّ صغرية يد اْلِتواءة عن يكشف
وقامت جديدة، هوية عن البحث حول فتدور الفجر» «عباءة قصة أما أمًلا.» أم ضحًكا …
مرصية سيدة الحياة؛ إىل إبراهيم هللا صنع للكاتب «ذات» رواية بطلة بإعادة املوجي فيها
تظهر حتى جيدة بصحة تتمتع الحال، متوسطة زيجة تتزوج املتوسطة، الطبقة من
مورقة ليلة ويف يشء. بفقدان غامض وشعور أرق الرأس، يف ألم غريبة: أعراض عليها
املعيشة، حجرة أريكة عىل النهاية يف وجلست املظلم، املنزل عرب وجهها عىل «ذات» هامت
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طوال قط تعرفه لم الذع فضول «انتابها النافذة: زجاج عىل منعكسة صورتها ترى حيث
يمكن هل الرتنيمة؟ مفردات تفسري يمكن هل هي. ومنتهاه ومجراه نبعه فضول حياتها،
الرمادية البناية غري أشياء رؤية يمكن هل صدرها؟ عىل من الحجري الثَِّقل زحزحة
اإلجابة باإلمكان هل السيارات؟ وأبواق املرتو قعقعة غري أشياء وسماع الشائهة الشاهقة

أنت؟» … أنت … أنت من … من همًسا: اآلن أذنيها تصل التي األسئلة أول عن
وتقول الذات. لتحرير وسيلة املوجي لسحر بالنسبة الفرتة تلك يف الكتابة صارت
متزايد وعي عىل وأصبحت وأسأل، أبحث بدأت بل أكتب، أن أريد ماذا أخطط «لم سحر:
والتحرر الشخيص االضطهاد تجربة فقط تكن لم حياتي.» تختن التي املجتمع بأعراف
بصفة املجتمع يف النساء حال سوء مالحظتها أيًضا بل نسائية، ناشطة جعلتها التي هي
من التقليل يقبلن إنهن بل فقط، الرجال يد عىل لالضطهاد يتعرضن ال «النساء عامة:
إىل النهاية يف بهذا ويساهمن الذكورية القيم ويقبلن دائًما، له يتعرضن الذي شأنهن،

اضطهادهن.»
ومع والسبعينيات. الستينيات ليربالية وشبابها طفولتها يف املوجي عارصت لقد
ما وهذا واضح، بشكل تحفًظا أكثر ذلك بعد املجتمع أصبح السيايس اإلسالم ظهور
لم بالجامعة، أدرس كنت «عندما الصارمة: املالبس قواعد خالل من النساء به شعرت
اليوم أما بالجامعة. طالبة خمسني أصل من فقط طالبات ثالث سوى الحجاب ترتِد
منذ املوجي تالحظ الثقافية.» للهوية رمًزا الحجاب أصبح حيث عكسية؛ النسبة أصبحت
يف فتوى برامج أحيانًا تشاهد فهي متزايد، بشكل اإلعالم عىل الدين رجال هيمنة سنوات
تلك يف أفزعها ما لكن الربنامج. إمام عىل أسئلة طرح للمشاهدين يُسَمح حيث التلفاز؛
أو هذا يف الترصف كيفية عن توجيهات سماع فقط يريدون الناس أن حقيقة الربامج
مخ غسيل هذا «يَُعدُّ األشياء. معنى أو العميق املغزى عن يسأل أحد ال لكن املوقف، ذاك
هادئًا، ضعيًفا، الشعب بإبقاء يهتم ديكتاتور فكل مبارك؛ حكم نظام أيَّده مستمرٍّا جمعيٍّا

صبوًرا.» سلبيٍّا،
ظل يف املستقبل يف يسوء أن املمكن من الوضع هذا أن املوجي سحر تعتقد ال
الجوامع أحد من املؤذن صوت املفتوحة املنزل نافذة عرب يتسلل إسالموي. حكم نظام
املالية القوة يعكس ضخم مبنًى ا، جدٍّ قريب املسلمني اإلخوان فمقر العرص. بصالة يؤذِّن
املحرج الظهور من تسخر فهي العكس؛ عىل بل بهذا، تتأثر ال الكاتبة لكن للجماعة.
يُسقطون قد السيايس اإلسالم أتباع أن وتعتقد الناس، أمام مريس محمد الجديد للرئيس
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يف أبًدا املرصيني املثقفني ودوائر الليرباليون يثق «لم السيايس. لعجزهم نتيجة أنفسهم
اإلخوان أن تعتقد الشعب أغلبية لكن وأهدافهم. تاريخهم نعرف ألننا املسلمني؛ اإلخوان
الثقة تلك كانت إذا ما الوقت مع سيتضح بالثقة. جديرون فهم ولذلك دين؛ رجال املسلمني
الرئيسة، املجتمع مشكالت مع يتعاملوا أن السيايس اإلسالم أتباع عىل يجب مستَحقة.
يفقدون فسوف وردائهن، النساء ترصف كيفية عن توصيات إمالء عن يتوقفوا لم وإذا
يكتشفون الناس من الكثري يوم كل املوجي سحر ترى وقت.» مسألة إنها ناخبيهم.
اإلخوان ينجح أن «إما أمل. خيبة يف عنهم وينرصفون السياسية املسلمني اإلخوان مناورات
يف املطاف بهم فسينتهي وإال الرتكي، النموذج غرار عىل السياسة ممارسة يف املسلمون

املوجي. تتوقع هكذا التاريخ.» مزبلة
للكاتبات الحديثة األعمال يف تظهر تحفًظا، أكثر املرصي الشعب أغلبية تصبح بينما
للكاتبة «نون»4 رواية إن بجرأة. السائد االتجاه هذا تواجه تحررية نزعة املرصيات
املرصيات السيدات تواجه التي املتناقضة التحديات أدبية بصورة تبحث املوجي سحر
تحرير عىل بالطبع تقترص ال السيدات تلك تحرير وعملية محافظ. مجتمع يف املستقالت
والشخصية جدل. محل للنساء الجنسية الحرية أيًضا؛ الجسد تحرير بل والعقل، الوعي
من أصدقائها دائرة الثالثني، نهاية يف مطلقة سيدة «سارة»، تُدعى بالرواية الرئيسة
دون جنسية عالقات وتعيش األكاديمي، بحثها يف املفكرة ذاتها تجد الالمعة، الطبقة
وسيدتان رجل الرواية يف األخرى الشخصيات املرصي. املجتمع يف محرمة منطقة — زواج
خالل من الناس هؤالء نجح «لقد الكاتبة: توضح املتوسطة. الطبقة من ملتزمتني غري
واملعرفة.» للتجربة جديدة آفاق أمامهم فيه تنفتح مستقل مواٍز مجتمع بناء يف صداقتهم
املتحدة الواليات عىل اإلرهابية للهجمات السياسية الخلفية عىل الرواية أحداث تدور
وقد و٢٠٠٣. ٢٠٠١ عاَمي بني الفرتة يف بالعراق غريب أبو سجن وفضيحة األمريكية،
مرص يف واملوسيقى والرقص الحب إلهة «حتحور» شخصية عىل املوجي اختيار وقع

الراوية. دور لتلعب الفرعونية
يتعلق عندما النسوي، األدب يف املرصي األساطري عالم من إَِلَهات توجد ما غالبًا
عرص من الشخصيات بهذه املوجي سحر تريد الجنسية. والحياة النسائية بالقوة األمر
السيدات، نفسية يف عنًرصا باعتبارها ليس لكن املضطهدة، األنثى إحياء اإلسالم قبل
القصصية مجموعتها يف قبل من املوجي أسندت وقد العالم. يف األنثى نفسية يف بل
بتقديم يتعلق يل بالنسبة «األمر املوجي: تقول «إيزيس». لإللهة دوًرا املنام» «سيدة
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للتضحية إلهة بوصفها الذكورية الثقافة تفرسها التي إيزيس ألسطورة جديد تفسري
الشخصية تلك تزييف الغرضمن ما هو: السؤال قوتها. عن أحد يتحدث ال بينما والحب،
نفسية البرشية األجناس عن الصورة تلك تشكل الذكوري؟ الفكري للنظام وإخضاعها
للقوة كرمز الخاصة املرصية التقاليد عىل بوعي املوجي سحر تراهن الصغار.» األطفال
الذي والعرشين، الحادي القرن يف مرص يف القصور أوجه تتناول عندما واالستقالل،
الكامنة بالقوة تؤمن فهي األحالم؛ فيه وتختنق مستمرة بصفة الرؤية أفق فيه يضيق
البعيدة الخلفية حسني وصدام ومبارك بوش عالم «يُشكل العالم. ُقبح تحدي يف للبرش
تحكي اإلسالمي العالم ضد الدولية بوش حرب مع بالتوازي «نون». رواية يف للقصة
البنات بينما بناتهن، بقمع األمهات فيها تقوم التي مرص يف املجتمع حرب عن الرواية
خاللها من يستطعن حقيقية وعالقات حقيقيٍّا حبٍّا يعشن أن أجل من بقسوة يصارعن

ذاتهن.» تحقيق
العفوي، اإللهام وحي من نسبية برسعة األوىل قصصها املوجي سحر كتبت بينما
أبحاثها حساب دون وذلك العمل، من سنوات أربع املعقدة الرواية تلك كتابة استغرقتها
الرواية هذه يف التحديات أهم أحد إن سحر تقول املرصية. األساطري عالم يف املوسعة
أن يُذَكر بالجنس. يتعلق فيما التوازن وتحقق الذاتية الرقابة مصيدة يف تقع أال كان
قد أسبوع، خالل األسواق من نفدت ٢٠٠٧ عام صدرت التي الرواية من األوىل الطبعة
بسحر االحتفاء وتم الناجحة. الدعاية حمالت أو للجدل املثري املوضوع هو السبب يكون
للمرأة. الجنسية الحياة وهو أال شائًكا، موضوًعا تناولت نسائية كاتبة باعتبارها املوجي
نجاح نسخة، آالف ثالثة تضم طبعة كل للرواية، طبعات ثماني صدرت الوقت ذلك ومنذ
ماهية عن املتحجرة تصوراته من املجتمع نزع هو يجذبني «ما املوجي: تقول ملموس.
أصدم فأنا «ينبغي». كلمة من التخلص نعم، عليه، يكونا أن ينبغي وما والرجل املرأة
وأنماًطا للوجود مختلفة أشكاًال والُقراء للقارئات وأعرض معتقداته يف املجتمع بكتابتي

الحياة.» مغزى يكون أن يمكن عما والسؤال الذات، إلدراك متعددة
الحقيقية، شخصيتها تتناول الكتابة من مبكرة مرحلة يف املوجي سحر كانت بينما
أيًضا. ذكورية وشخصيات أخرى شخصيات ليشمل ته وَمدَّ رؤيتها مجاَل الحًقا أَثَْرْت
أعمالها يف تتناول «فهي االجتماعي: املوجي سحر عالم تمثل املتوسطة الطبقة تزال وال
فرتة ومنذ وكذبه.» الذكوري املجتمع واضطهاد املتوسطة للطبقة األخالقية االزدواجيَة
للكتابة الدافع إن بل فقط، حياتية أزمة من التخلص للكاتبة تعني الكتابة تَُعد لم طويلة
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مرحلة تجاوزت فقد للكفاح؛ مغاير يشء األلم «لكن سحر: وتقول داخيل، أللم نتاج
يف تبدأ حلمك، تحقق فعندما وسعيدة. حرة امرأة بأنني القول اآلن ويمكنني الكفاح
أو الشخيص املستوى عىل عمله أستطيع ما وهذا اآلخرين. أساعد أن يمكن كيف السؤال
جدل، محل التأثري هذا لكن النطاق.» واسع تأثري باألخصلها والكتابة الكتابة. طريق عن
أنفسهم الُكتَّاب يُشك األمية نسبة وارتفاع السيئ التعليم لنظام فنظًرا مرص، يف وخصوًصا
سألوها الُكتَّاب أصدقائها من الكثري أن املوجي تضيف األدب. تأثري يف األحيان أغلب يف
فال اإلطالق؟ عىل الكتابة تعني ماذا إذْن؟ نكتب «ملاذا يناير: من والعرشين الخامس قبل
كانت ألنها باستمرار؛ الرأي هذا تعارض كانت لكنها حال!» أي عىل نكتب ما يقرأ أحد
تأكدت حيث رأيي؛ صحة أكدت املدونات «ظاهرة يقرءون. أناًسا هناك بأن يقني عىل
بقراءتها. آخرين وينصحون عليها ويعلقون كتاباتي يقرءون أعرفهم ال أناًسا هناك أن
إىل أصل أن أستطيع حتى والثقة والدافعية االلتزام من بمزيد أكتب هذا، أدرك وعندما

الناس.»
واملناقشات. الندوات يف مبارشة بل اإلنرتنت، عىل فقط بجمهورها تلتقي ال والكاتبة
لتجارب ومستعدات بقليل عاًما العرشين تجاوزن شابات سيدات قرائها من والكثري
وجدانهم؛ يف الكتاب يعيش ممن كتبي أحد قرءوا أناًسا ألتقي عندما بهذا «أشعر جديدة.
إحدىشخصيات يف نفسها وجدت إنها نقابًا ترتدي شابة سيدة يل قالت املرات إحدى ففي
يف أنفسهن يجدن فالقارئات تماًما. عنها تختلف الشخصيات تلك أن من بالرغم كتابي،
والشياطني تهتز، اآلن حتى فيها يعتقدن التي الثوابت إن بل واملواقف، واألسئلة الرصاع
إنهم حيث السيئ؛ باألمر ليس الشياطني تلك إىل االستماع إن عقولهن. تداعب الصغرية
تلقى ال املوجي سحر ُكتب لكن األفضل.» إىل حياتك ويغريون حق عىل أحيانًا يكونون
تحب ال إنها أدبية مناقشة يف باقتضاب خجولة سيدة يل قالت «لقد القارئات: كل إعجاب
الدينية. معتقداتها كل تُخالف الرواية ألن القراءة؛ مواصلة يف صعوبة وتجد «نون» رواية
تدرك ربما أو العالم، هذا يف ذاتها تجد ال فهي لها؛ صدمة يمثل كان الكتاب أن يبدو
كذلك تأتي املنتقبة الشابة السيدة تلك لكن هذا! مع تتأقلم وال شخصيتها من جزءًا فقط
حياتك تكتشف أن يمكن أنك ففكرة األفكار. تبادل يف وترغب الكتب ملناقشة باستمرار

القراء.» تمس جديد من
لعام يناير من والعرشين الخامس يف الشعب انتفاضة تصف تزال ال املوجي سحر
«لقد االنتكاسات. من بالرغم ثورة بأنها التحرير بميدان تليها التي واألسابيع ٢٠١١
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معقدة ذلك قبل بمرص عالقتي كانت لقد الثورة، خالل من وطني عن صورتي تغريت
من جزء االنقسام هذا عليه. ناقمة الوقت نفس يف لكني البلد، أحب كنت فقد للغاية؛
ما وأدركنا الجماعية، الذات تغريت لقد بثورة. نقوم أن يمكن أننا أتوقع أكن لم املايض.
تلك األمور. نحرِّك أن يمكن أننا اآلن ونعرف أنفسنا، يف ثقة واكتسبنا ا حقٍّ عليه نحن

السياسية.» الساحة عىل أيًضا يحدث ما وهذا األهمية، غاية يف الجماعية الذات
إرساء أجل من األصعدة مختلف عىل سنوات منذ نفسها املوجي سحر تُكرس
غري مرصية منظمة وهي والذاكرة، املرأة مؤسسة يف شاركت حيث البالد؛ يف الديمقراطية
«الجندر». االجتماعي النوع منظور من العربي التاريخ تقييم إعادة إىل تهدف حكومية،
إسقاط أجل من تكافح كانت التي كفاية، حركة يف نشًطا عضًوا البداية يف كانت أنها كما
وتقول التغيري». أجل من «ُكتَّاب جماعة يف مؤسًسا عضًوا أصبحت ومؤخًرا مبارك. نظام
األرض مهدت التي األنشطة تلك كل يف للغاية ا مهمٍّ دوًرا أيًضا لعب الشباب إن املوجي
بهذا أقصد ال الراكدة. املياه لتحريك الكافية بالقوة الشباب املدونون كان «لقد للتغيري.
بشخصية بالتدوين تقوم التي والفتاة أنواعه. بكل التدوين بل فقط، السياسية املدونات
االفرتايضأن العالم هذا يف تستطيع كما مدرِسيها. أو والَديها تنتقد أن تستطيع مجهولة،
شكًال يمثل املعنى بهذا فالتدوين قوة؛ وتكتسب اآلخرين من قبوًال وتلقى األفكار تتبادل
االزدهار أن كما التواصل.» إمكانات من ليضاعف فيسبوك جاء ثم النشاط. أشكال من
عرب تتم التي األنشطة دون مستحيًال كان األخرية السنوات يف مرص شهدته الذي األدبي
اإلنرتنت أطفال أسدى كما افرتاضية، أدبية وجماعات دوائر تأسيس تم «لقد اإلنرتنت.

أوسع.» نطاق عىل ونرشها ومناقشتها بقراءتها للكتب كبرية خدمة
السيايسواملجتمعي التحول يؤثر أن كيفيمكن مؤقتة لفرتة نتأمل أن سوى يسعنا ال
جديدة رواية يف العمل املوجي سحر استأنفت لقد مرص. يف املستقبل يف األدبي اإلنتاج عىل
سيصبحون املرصيني والكاتبات الُكتَّاب أن «أشعر وتقول: مؤقتة. لفرتة توقفت أن بعد
عىل تحدث معجزة عارصنا ألننا نتيجة واملخاطرة؛ املغامرة إىل ميًال أكثر عامة بصفة
مستوى عىل األقل عىل الكتابة، مسار يُحوِّل أن يمكن التخيل قوة فتحرير الواقع. أرض
عوالم خلق عىل القدرة يف ثقة الكتابة، يف جديدة أماكن اكتشاف يف ثقة هناك املضمون.

نفسه.» الوقت يف بالواقع صلة ذات مجنونة أشياء فيها تحدث مجنونة
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الدين عز منصورة اللغة: ِسحر

بالدرجة التدوين مشهد إىل تنتمي ال وهي ،١٩٧٦ عام الدين عز منصورة الكاتبة ُولِدت
وأعمدتها تعليقاتها ولنرش مناقشات إلجراء أيًضا وتويرت فيسبوك تستخدم لكنها األوىل،
ومثابرة يومية بصفة تكتب وهي التقليدية. الوسائل جانب إىل اإلنرتنت عىل الصحفية
تنقيح يف الوقت من الكثري وتستغرق روائية بخيوط قصًصا وتنسج اسكتشات م وتصمِّ
املنشورة قصصها وتضع الصحفية نصوصها ٢٠١٢ سبتمرب تعرضمنذ وهي النصوص،
مجموعة أول أن يُذَكر بها.5 الخاصة املدونة عىل عًة ُمجمَّ األدبية أعمالها ومناقشات
٢٠٠٩ عام ويف 6.٢٠٠٤ عام مريم» «متاهة رواية وأول ،٢٠٠١ عام ظهرت لها قصصية
وبعد وكاتبًة.7 كاتبًا أربعني بني من العربية اللغة ُكتَّاب أفضل من كواحدة اختيارها تم

العربية. البوكر لجائزة الفردوس» «وراء الثانية روايتها ترشيح تم بعام ذلك
لقاء، كنقطة القاهرة بوسط «الشيز» السويرسي املطعم الدين عز منصورة اقرتحت
بعد املطعم، هذا يف للكتابة تأتي ما غالبًا فهي بأرسها.» املدينة يف مكان «أهدأ أنه وأكَّدت
يخلو الظهرية بعد ما فرتة يف حتى املدرسة، إىل سنوات عرش عمرها البالغ ابنتها تُِقلَّ أن
عند ذكرياتها، الكاتبة تسرتجع معتاد. غري هدوء عليه ويخيِّم الناس من الواقع يف املكان
فوق كتابتها يف للتو بدأت قد كانت روايًة تركت ٢٠١١ يناير يف الشعبية الثورة اندالع
إسقاط أجل من يوم وراء يوًما اآلالف مئات مع وتظاهرت الشارع، إىل ونزلت املكتب
عىل قتىل وجثث تحرتق منازل ورأت للدموع، املسيل الغاز واستنشقت الحكم، نظام
به، وشعرت وسمعته رأته ما كل ن تدوِّ أخذت البيت ويف حرب. يف أنها وشعرت األرض،
صحيفة مثل: أيًضا؛ العاملية اإلعالم وسائل يف وتحليالتها تقاريرها ظهرت ما ورسعان
تأييد «أردت الكاتبة: تقول تسايتونج». تسيوررش «نوين وصحيفة تايمز»، نيويورك «ذا
األدب يف أكتب لم حيث تنتظر؛ أن الرواية عىل كان ورشحه، هنا يحدث ما ووصف الثورة
َكتَبَت لقد التحرير.» ميدان إليقاع وفًقا طويلة لفرتة حياتي سارت لقد كامل. عام ملدة
«لقد مرص: يف حرة برملانية انتخابات أول عن وكذلك املتظاهرين، مع الرشطة عنف عن
غري ورجاًال نساءً أصواتهم، سيعطون ملن يعرفون ال أناًسا االنتخاب لجان أمام التقيت
أن من مبكًرا الدين عز منصورة تأكدت لقد القراءة.» منهم الكثري يستطيع ال متعلمني،
حاالت تزايدت حيث شديد؛ إحباط إىل تََحوَّال أوضاعهن تحسني يف وأََملهن النساء سعادة
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لقد التحرير. ميدان يف وكذلك الثورة، قبل يحدث كان مثلما جديد من الجنيس التحرش
املوافق للمرأة العاملي اليوم يف النساء تجاه علني وبشكل االنتشار واسعة كراهية ظهرت
للنساء بالتعرض البلطجية من مجموعة قامت عندما ،٢٠١١ لعام مارس من الثامن
السيدة ألن مبارك»؛ سوزان «بنات ب ووصِفهن وسبِّهن الُهتاف من ومنِعهن املتظاهرات
قد مبارك سوزان السيدة وكانت املرأة. حقوق أجل من جهودها كرَّست السابقة األوىل
املحافظني، رغبة عكس عىل الُخلع يف الحق عىل املرأة حصوِل يف ٢٠٠٠ عام يف ساهمت
الدين عز منصورة كتبت الربملان. يف املرأة كوتة وتنفيذ اإلناث، ختان منع إىل والوصوِل
القاصمة الرضبة «جاءت :٢٠١١ أغسطس يف تسايتونج» تسوريرش «نوي صحيفة يف
يقدِّم لم الذي املسلحة، للقوات األعىل املجلس من وسالمتهن وحقوقهن املرصيات للنساء
شهر أول يف التحرير ميدان يف القبضعليهن أُلِقي الالتي املتظاهرات النساء من مجموعة
نوًعا يُعتَرب حدث وما العذرية. لكشف أخضعهن بل فحسب، العسكرية للمحاكمة مارس
واالنتقام عليهن املقبوض الفتيات رشف تلطيخ إىل يهدف الجنيس التحرش من جديًدا
عن النساء إبعاد هو يبدو ما عىل الهدف أن الكاتبة تضيف الثورة.»8 يف مشاركتهن من
حدث فيما مشارك لواء أعلنه الذي البيان جاء لقد غَزونَه. أن َلِبثن ما الذي العام املجال
كالتايل: البيان نص وجاء األحداث. تلك إنكار املمكن من يَُعْد لم بعدما خاصة فاضًحا
مما تتأكد أن املسلحة القوات أرادت لذلك رجال؛ مع ليلة كل يتسكَّعن ُكنَّ «املتظاهرات
الرجل تفوَّه «لقد باغتصابهن.» قاموا الرجال أن ذلك بعد يدَّعني ال حتى عذارى ُكنَّ إذا
َمَرِضيٍّا، يكون يكاد ذكوري تفكري عن تعبريٌ هذا جفن. له يرمش أن دون الكالم بهذا
إغفاٌل الجنيس؛ االعتداء من تشكو أن لها يحق من هي فقط العذراء الفتاة أن من ينطلق
ووقاحًة إيذاءً يقلُّ ال له خضعن ملن بالنسبة امُلخِجل االختبار هذا أن لحقيقة ذكوري
ثورة اآلن نحتاجه ما «أنَّ ترى التي الدين عز منصورة كتبته ما هذا االغتصاب.» عن
عليها عفا التي والتقاليد الجهل ضد بانحطاط، النساء معاملة ضد ومجتمعية ثقافية
مقاومة فقط عليهن يتعني ال حيث مزدوج؛ بدور القيام النساء عىل يُفَرض وبهذا الزمن.

للمجتمع.» متحجرة رجعية صورة مقاومة الوقت نفس يف بل الديكتاتورية،
نسائية»، «ناشطة لقب ل تَُفضِّ ال فإنها املرأة، حقوق بحزم تؤيد أنها من وبالرغم
ال فأنا الكتابة، ثراء من تحدُّ التصنيفات «تلك األدبي: بإنتاجها األمر يتعلق أن بمجرد
تريد فهي نسائية.» كناشطة نظري وجهة من اإلبداعية كتاباتي يف بالرضورة أنطلق
شخصياتها ألصوات واإلنصات الفكرية ونماذجها مفاهيمها نسيان الكتابة أثناء باألحرى
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غموض يشكِّل يشء.» كل هذا جيًدا، أكتب أن «أحاول وتضيف: القصة. منطق واتباع
وتتعمق مربكة مسارات تَتَِّبع أن تحب فهي وقصصها؛ رواياتها طفولتها وألغاز وسحر
«وراء رواية وتحكي األحالم. تشبه رًؤى وتَخلق النسيان عالم يف وتغوص الرسد يف
الرواية بطلَة داميٌة أحالٌم تطارد حيث ماضيها؛ أرواح تواجه شابَّة سيدة عن الفردوس»
إحساسها لتوقظ بسكني؛ الشباب مرحلة يف صديقتها «جميلة» فيها تطعن «سلمى»
من ذكريات صور فتختلط انقطعت، التي الصداقة تلك أثر تقفي يف والرغبة بالذنب
األحيان أغلب ويف الرواية. وانعكاسات األحالم من وقصاصات خياالت مع الطفولة مرحلة
سلمى تعود ذاتها. عن تبحث واحدة لشخصية وجهان وكأنهما وجميلة سلمى تظهر
من وتَعاِفيها فاشلة زيجة من خروجها بعد عمرها من الثالثني يف وهي القاهرة من
طبيبتُها تَعتَِرب حيث أرستها؛ عن رواية لتكتب بالقرية والديها منزل إىل عصبي انهيار
يف املتوىفَّ والدها مستندات تفرز شهر ملدة سلمى تظل العالج. من نوًعا كتابتها النفسية
الرؤية وتمتد ماضيها. إىل تتحول حتى الشجن يملؤه جو يف تحرقها ثم السابقة غرفتها
وبنَْوا الزراعة عن الفالحون تخىلَّ عندما الثمانينيات، يف النيل دلتا يف القرية مجتمع إىل
من واحدة إىل سلمى تنتمي الرسيع. الثراء تحقيق أمل عىل أراضيهم فوق الطوب مصانع
األطفال. عالم والعفاريت والجان األرواح تسكن حيث الحال؛ ميسورة الصناعية األُرس تلك
تعرض السائدة. هي املحافظة فالعقلية جامدة؛ سلوكية ملعايري فيخضعون البالغون أما
بطريقة األنثى حياة عالم الوقت نفس ويف الكربى العائلة داخل التقاليد قوة الرواية
بينما االنتحار، إىل ِسفاًحا َحَمَلْت التي سلمى خالة «لوال» التقاليد تلك تدفع حيث معربة؛
املنزل. يف بالسالسل ُمقيَّدة فظلت البلهاء خالتها أما القرآن، سوى تقرأ ال األخرى خالتها
وإقامة الرشنقة تلك من الخروج يف و«سلمى» «جميلة» املراهقتان الفتاتان تنجح وأخريًا
بني وتقرع عليهما تؤثر القرية ذكريات لكن البعيدة، العاصمة يف بهما الخاصة الحياة

املستقلة. العرصية الحياة أبواب واآلخر الحني
روايتها بطلة مثل جاءت وقد املحافظ، القرية مجتمع يف الدين عز منصورة طفولة إن
لكتاباتها؛ ثري إلهام مصدر تمثِّل الحال، ميسورة كبرية عائلة يف ونشأت النيل دلتا من
لقد املطلوبة. باملسافة االحتفاظ مع تحيُّز دون لكن نقدي بشكل نشأتها تتناول فهي
القاهرة إىل بمفردها وانتقلت قريتها غادرت عندما فقط عمرها من عرشة الثامنة يف كانت
األمر كان «لقد تتذكر: كما كبرية، نقلة شكَّل الذي األمر بالجامعة، الصحافة لدراسة
بمفردها، القاهرة يف تعيش أن تريد قريتنا من فتاة أول كنت حيث البداية؛ يف صعبًا
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التاسعة يف وهي الدين عز منصورة والد تُويفِّ لقد أرستي.» عىل سهًال يكن لم ما وهو
صوت سوى تمثِّل ال أمها وكانت رعايتها، الكربى العائلة تولت لذلك فقط؛ عمرها من
ينتظرون أقاربي «كان قائلة: منصورة وتضيف العائلة. تلك داخل كثرية أصوات بني من
كوني يغضبهم وكان الصيف، إجازة يف القرية إىل أعود أن الجامعية الدراسة فرتة أثناء
أما يشء.» بكل لها أدين لذا الفرتة؛ تلك يف بشدة تساندني كانت أمي لكن ذلك، أفعل ال
لكن الدراسة، بعد قريتها إىل أخرى مرة تعود أن أبًدا تنوي تكن فلم الدين، عز منصورة
أستطع لم إذا أعود أن يجب إنني وقالت أمي «هاتفتني وتُكِمل: كبريًا. كان العائلة ضغط
مساعدتي باستطاعتها تَُعْد لم وإنها مبارشة، بالجامعة دراستي إنهاء بعد وظيفة أجد أن
وظيفة إيجاد الصعب من كان «لقد منصورة: ح وتوضِّ ذلك.» عىل ون ُمِرصُّ أعمامي ألن
لكن نفوذ.» ذوي مسئولني أو مشهورين صحفيني مع عالقات دون الصحافة مجال يف
ويف األوىل، وظيفتها منصورة وجدت موظفني، عن ثقافية تليفزيونية قناة بحثت عندما
األدب». «أخبار األدبية املجلة يف وكذلك الصحف يف قصًصا منصورة نرشت األثناء تلك
— آنذاك املجلة تحرير رئيس منصب يشغل كان الذي — الغيطاني جمال الكاتب أدرك
قصيص أن أقاربي علم «عندما منصورة: تقول أدبية. محررة وظيفة لها وقدَّم موهبتها
موهوبة أكون ربما أنني من تأكدوا اإلذاعة، يف وتُناَقش وتُقَرأ الصحف يف تُنَرش القصرية
جمال يكن لم سهولة.» أكثر األمر جعل ما وهذا يل، روه تصوَّ ا عمَّ مختلفة حياة أعيش وقد
ُكتَّابمرصيون هناك بل الدين، عز منصورة اهتمام يثري الذي الكاتب هو وحده الغيطاني
وبهاء محفوظ، «نجيب منهم: تَذُكر وهي لها، أهمية يشكِّلون األقدم الجيل من آخرون
واألدب.» العالم من موقفي وشكَّلوا رواياتهم عىل نشأُت لقد البساطي. ومحمد طاهر،
بالجامعة. شابة طالبة كانت عندما قصصها أوىل نرش عىل الجيل هذا ُكتَّاب ساعدها لقد
بالنسبة كانوا لقد النحو. هذا عىل الكتابة واصلت ملا مساعدتهم «لوال منصورة: وتضيف
عىل وحثِّي ككاتبة بنفيس لثقتي ا مهمٍّ تشجيعهم وكان كبري، باحرتام تحظى قدوة يل
حيث السياسية؛ الناحية من أيًضا قدوة يشكِّلون الُكتَّاب هؤالء أن كما الطريق.» مواصلة
أدبًا تقرأ ما غالبًا طفولتها يف منصورة كانت بشجاعة. النقد ومارسوا موقًفا اتخذوا إنهم
الفانتازيا أحب كنت ما «دائًما ييل: ما تتذكر وهي مرتجًما وأمريكيٍّا وإنجليزيٍّا روسيٍّا
الدين عز تنتمي املعارص.» العربي األدب يف له وجود ال وهذا الغريبة، والكتابة واألحالم
املوضوعات عن يبتعدون ممن األصغر الجيل من والُكتَّاب الكاتبات من مجموعة إىل
نتناول «نحن منصورة: تقول جديدة. أدبية أشكاًال ويتناولون األقدم للجيل األيديولوجية
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والقصص والقصصالبوليسية، قصصالرعب، مثل: الشعبية؛ ذات األدبية األجناس أيًضا
كانت ما غالبًا الذي األقدم، الجيل من العالم عىل انفتاًحا أكثر كتابًة ونكتب الفكاهية.

املرصية.»9 والقومية العربية الهوية حول رواياته تدور
تلك ويف األدب»، «أخبار بمجلة محررًة ١٩٩٨ عام منذ الدين عز منصورة تعمل
حصلت وجيزة بفرتة الثورة بداية وقبل الكتب. من العديد ونرشت أرسًة كوَّنت األثناء
شهور وبعد وهكذا جديدة. رواية لكتابة عام ملدة التفرغ من تُمكِّنها منحة عىل منصورة
من األدب إىل منصورة عادت والسياسية، املجتمعية األحداث عن امُلكثفة التقارير من
«إنها الرواية: عن تقول وهي الجديدة، الرواية كتابة من األثناء تلك يف انتهت وقد جديد،
بعد الحالية القاهرة من شخصية فالبطل وليلة.» ليلة ألف حكايات من مفقودة حكاية
الدين عز منصورة تعتقد الصدمات. تأثري تحت وترتنح ترتجف تزال ال املدينة الثورة،

سنوات. بضع يستغرقان قد االستقرار الفوىضوعدم أن
بداية عىل عامان املساواة. أجل من كفاحهن يف طويل نفس إىل النساء تحتاج كما
حقوق أن «من الدين عز تخىش العكس. عىل بل قبل، ذي عن تتحسن لم وأحوالهن الثورة
مؤثًرا دوًرا يلعبون إنهم حيث املتطرفني؛ اإلسالميني يد عىل كبرية بانتكاسة مهددة املرأة
يف املرأة وجود األصوات هذه بعض وتهاجم واملجتمع، السياسة يف متزايد بشكل للغاية
املقاومة حركات من العديد هناك اآلخر الجانب وعىل منه.» إزاحتها وتريد العام املجال
ظ؛ تحفُّ دون الحركات تلك كل الدين عز وتؤيد للمرأة. املعادية الرجعية الهجمات تلك ضد
حملة إطالق تم أنه يُذَكر تتحقق. لم الجنسني بني املساواة أن طاملا تكتمل لن الثورة ألن
الدول من لسيدات عرضصور مع العربي» العالم يف النساء «ثورة بعنوان فيسبوك عىل
العالم يف النساء ثورة أؤيد «أنا واعرتاًفا: ملصًقا تحمل منهن وكلٌّ املختلفة، العربية
انطالقها حقيقة هو الحركة تلك يف خاصة أهمية ذا الدين عز تجده وما «… ألن العربي؛
وبالرغم بأرسه. العربي العالم من لنساء وتوحيدها املختلفة العربية الدول حدود عرب
كرًها يحملون العرب الرجال بأن الطحاوي منى ادِّعاء مع تتفق ال الكاتبة فإن هذا من
فالنساء تعقيًدا؛ أكثر فاألمور للواقع، تبسيط «هذا وتقول: عامة، بصفة العربيات للنساء
لكن املرأة، تحرير يؤيدون رجال فهناك بينهن. فيما يتقاتلن ما غالبًا العربي العالم يف
من وبالرغم املرأة.» حقوق يهاجمن متشدِّدات مسلمات سيدات هناك اآلخر الجانب عىل
يكفي بما ناضًجا أصبح املرصي الشعب أن الدين عز منصورة تعتقد الصعوبات، تلك كل
الحرية، أجلها: من كافحنا التي الثورة أهداف هي «تلك الديمقراطية: اتجاه يف للتطور
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فاألصوات اليسري؛ باألمر ليس األهداف تلك إىل الوصول لكن واملساواة. والديمقراطية،
األعرضمن الطبقات إىل الوصول أجل من تكافح أن عليها يتعني والديمقراطية العلمانية

القديم. النظام وفلول املتطرفني لإلسالميني الرجعية التصورات ضد الشعب.»

برنس منى املتطرفة: الذاتية

الكتابة، طريق عن الفور عىل الثورة مع برنس منى تفاعلت الدين عز منصورة غرار عىل
يف اآلن، هنا يحدث ما إلدراك بل األحداث، عىل األجنبية الشعوب إطالع بهدف ليس لكن

الحقيقي. الوقت
التحرير بني سحري مثلث يف يقع الذي العريق «استوريل» مطعم يف بها التقيت لقد
يف املذكور «ماكسيم» ومطعم البستان». «زهرة الشهري واملقهى حرب طلعت وميدان
برنس منى تَُعدُّ «استوريل». مطعم تماًما يشبه يعقوبيان» «عمارة األسواني عالء رواية
لتوِّها بالسواد ُمتَّشحة جاءت لقد حرة. روًحا باألحرى أو وثائرة، متوحشة للجدل، مثريًة
من وهم أنفسهم، عىل الشباب من الكرة مشجعو يُطِلق هكذا لأللرتاس، مظاهرة من
والبلطجية. الرشطة رجال ضد التحرير ميدان عن بالدفاع للثورة األوىل األيام يف قاموا
مرصعهم شخًصا وسبعون خمسة لقي حيث جنازة؛ الوقت نفس يف املظاهرة كانت
يف بورسعيد باستاد ٢٠١٢ عام فرباير شهر يف قدم كرة مباراة أثناء شغب أعمال يف
أصدقائهم عىل األلرتاس شباب ينتحب واآلن مشبوًها. دوًرا األمن قوات فيها لعبت مذبحة
القيام عن وإبعادهم األلرتاس تخويف بهدف املذبحة بتدبري الرشطة ويتهمون نْي، املتوفَّ
جابت التي الحداد بمسرية الشباب هؤالء أرسل لقد الدولة. عنف ضد أخرى بمظاهرات
الشباب بشجاعة متأثرة وهي برنس منى تقول ينجح. لم هذا أن إىل إشارًة القاهرة وسط
السادسة أو عرشة الخامسة يف منهم «الكثري الجوفاء: بالعبارات ينخدع يَُعْد لم الذي

شيئًا.» يخشون ال لكنهم أطفاًال، زالوا ما تقريبًا فقط، عرشة
وتَُدرِّس القاهرة، خارج الفيوم واحة يف تعيش وهي ،١٩٧٠ عام يف الكاتبة ُولِدت
مظاهرة إىل الدعوات أول ظهرت وعندما السويس. مدينة يف بجامعة اإلنجليزي األدب
بالقاهرة. لوالدتها زيارة يف برنس منى كانت فيسبوك، عىل ٢٠١١ يناير شهر يف حاشدة
وتملَّكها وطالباتها طالبها امتحانات أوراق ح وتصحِّ املطبخ مائدة إىل تجلس كانت
عن فتوقفت الضعيف، واللغوي الفكري ومستواهم املتوسط الطالب أداء من الغضب
إنهاء أجل من وستعود فقط واحدة ساعة ملدة املظاهرة إىل ذاهبة إنها ألمها وقالت العمل
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فاجأتها لقد ساعة. من أكثر استغرق ذلك بعد عايشته ما لكن االمتحانات، تصحيح
لكن — قولها حد عىل — الجماعية األحداث أتباع من تكن لم فهي الشعبية، الثورة قوة
وكرس االجتماعية الطبقات عرب انترش باالنتماء فالشعور آخر؛ شيئًا كان هنا حدث ما
بني البداية يف وكذلك والنساء، الرجال بني واملسلمني، املسيحيني بني املرئية غري الجدران
سقوط حتى الشارع إىل يومي بشكل تقريبًا تنزل برنس منى كانت واملدنيني. الجنود
دائمو املرصيني أن ذلك قبل أعتقد «كنت فتقول: عينيها، التجربة تلك فتحت لقد مبارك.
اإلنرتنت سوى يشغلهم فال الشباب أما وجهلة، وكساىل لإلحساس ويفتقدون الشكوى
تحولت الفرتة تلك تماًما. خاطئة كانت الصورة تلك أن اآلن والحظت والجنس. القدم وكرة
الثورة عن جريدة ألَّفت لقد بي.» املحيطني ولألشخاص لذاتي إدراك عملية إىل يل بالنسبة
أشخاص أو األجرة السيارات سائقي من أصدقائها وخربات خرباتها من فيها انطلقت
لها بالنسبة واألمر وحوارات، مشاهد تتخلَّله رسدي الجريدة أسلوب الشارع. يف آخرين
إثراء فيه جميًال، كتابًا يصبح أن الوقت نفس يف املفرتض ومن األحداث، بتوثيق يتعلق ال
تمتزج التي الكثرية الشارع أصوات عن التعبري الكتاب هذا يف الرضوري من كان للقرَّاء.
كانت لقد ثورة». «اسمي الكتاب عنوان جاء لذلك واحًدا؛ صوتًا لتصبح قصرية للحظات
لها مراقبة كونها واقع من وعاطفية بعفوية وقوعها وقت نفس يف األحداث عن تكتب
تظهر أن قبل فيسبوك، عىل مستمرة بصفة املختلفة الفصول تنرش وظلت فيها، ومشاركة
كتابتها يف تشعر كما كتابتها، يف جانبه من يتدفق ُقرَّائها مع الحوار كتاب. صورة يف

جميل. حلم مثل فجأة يتبخر أن يمكن الثوري الزخم أن من بالقلق
حياتها قلبت بل فحسب، برنس منى لكتابة إلهام مصدر الثورة أحداث تصبح لم
ومحبطني، وناقمني ومكتئبني ساخطني جميًعا كنا الثورة «قبل عقب. عىل رأًسا بأرسها
اآلخرين، وجوه إىل ننظر عندما أو املرآة يف أنفسنا نرى عندما مزرية بحالة نبدو كنا
لم ما فهم إىل حاجة يف كانت البداية يف سعيدة.» أنا أمل. وكلنا واثقون فنحن اليوم أما
تناثر حيث واإلبداع؛ والحيوية الشجاعة بهذه فجأة أصبحنا «كيف قط: حدوثه تتوقع
هذا كان لقد الجرافيتي؟! ورسوم والنكات واألغاني الشعارات يف التحرير ميدان يف اإلبداع
الحيوية إضفاء بكتابها أرادت لقد جميًعا.» نحن جديد، من ُولِدنا لقد الجنون، من رضبًا
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التاريخ، من جزء «هذا بحزم: برنس منى تقول عنها. الناجمة والطاقة الثورة روح عىل
معايشة أن وتضيف واألغاني.» واألفالم بالنصوص التاريخ هذا نوثِّق أن يجب تاريخنا،
عالقاتها، كل يف أثرت تماًما جديًدا شيئًا لها بالنسبة كانت الشعبية الثورة أثناء املجتمع
فأنا اآلن أما لنفيس، أكتب كنت ذلك «قبل تقول: حيث تماًما؛ تغريَّ الكتابة يف أسلوبها حتى
الجمهور؛ يف قط أفكر لم النحو. هذا عىل بالكتابة أستمتع ألني والُقرَّاء القارئات أخاطب
خفية جوانب عن النقاب كشفت الثورة لكن التجمعات، وأخىش منطوية بطبيعتي فأنا
فيها تحرك التي اللحظة يف جديد من فجأة نفسها الكاتبة اكتشفت لقد شخصيتي.» يف
األمل، فقدان من كنوع واملجتمع، بالسياسة ذلك قبل أنشغل «لم منى: ح وتوضِّ بلدها،
الشعب. من جزءًا أصبحت يناير، من والعرشين الخامس يف االحتجاجات بدأت عندما لكن
خارج دائًما كنت األخرية عاًما عرش الخمسة ففي يل، بالنسبة تماًما جديدة تجربة إنها
أن يعني فهذا بالكتابة يتعلق فيما أما يشء. من جزءًا أكون أن يف قط أرغب ولم الصورة

كاتبة.» أو كإنسانة سواء وواجبًا دوًرا اآلن يل
والدها إىل ذلك يف الفضل ويرجع الكتب، من الكثريَ طفلة وهي برنس منى قرأْت
يف صت خصَّ فقد لذلك املنزل؛ إىل كتبًا املدرسة قبل ما سن يف البنتيه يُحِرض كان الذي
ويف الشوكوالتة.» من أكثر قصًصا يهديني كان «ألنه لوالدها: إهداءً األوىل روايتها صدر
مؤملة، تجربة لتصبح مبدعني وغري مستبدين مدرسني يد عىل الكتابة منى عايشت املدرسة
قررت لذا يَخُفت؛ لم لألدب حبها لكن سيئة، درجات عىل مقاالتها تحصل كانت ما وغالبًا
الكتابة، يف موهبتها يشجعون بالجامعة مدرسني ووجدت اإلنجليزي األدب تدرس أن
«أتيليه يف األدبية الحلقات إىل تذهب كانت ذلك جانب إىل عاشور. رضوى الكاتبة مثل
خرباء. وأساتذة ُكتَّاب عىل األدبية وتعرضمحاوالتها املناقشات يف تشارك حيث القاهرة»،
النظر قرص أن اكتشاف حول تدور فهي النظر، قرص األوىل قصصها إحدى وتتناول
بني تختار أن البطلة تستطيع بحيث اتساعه، العكس عىل بل اإلدراك، قصور يعني ال
أكتب أن «استطعت الكاتبة: تقول دونها. واألخرى بالنظارة إحداهما لإلبصار؛ طريقتني
«فالكتابة وتُكمل: فرصة.» أنه أدركت بل نظري، ِقَرص أُنِكر أَُعْد لم حني فقط، القصة تلك
األدبي، الشكل األدبية، التقنية إن بل فقط، معرفة أو محدًدا موضوًعا يل بالنسبة تعني ال
تعمل حيث وظيفتها؛ يف األكاديمي عملها ذلك يف ويساعدها األهمية.» من القدر نفس عىل
يكون البداية يف املتاحة. والتقنيات األسلوبية باألشكال دائمة دراية عىل «أنا لألدب: مدرًسا
األمور تتضح وعندما يشء، عن بها أعرب أن أريد التي الطريقة يف أفكر ثم أحمر، خط لديَّ
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أستاذ ماركيز، جارسيا جابريل األصعب.» هي دائًما البداية الكتابة. يف أبدأ يل بالنسبة
أحد هو «ماركيز تقول: حيث لها؛ أعىل مثًال يَُعد األدبي، والريبورتاج السحرية الواقعية
أتوقف أن يل ينبغي إنني األحيان أغلب يف لنفيس أقول كتبه أقرأ وعندما املفضلني، ُكتَّابي
مصدر فيَُعدُّ أصالن إبراهيم الكاتب أما مثله.» أصبح أن أبًدا أستطيع لن ألني الكتابة؛ عن
يف األوىل قصصها نرش يف أيًضا ساعدها إنه بل األدبي، املستوى عىل فقط ليس لها إلهام
طلبت لقد املبتدئني. مع الكبار الُكتَّاب من الكثري يفعله ال «هذا مشهورة. عربية صحف
أهمية مدى تعرف التي الكاتبة تقول هكذا برأيه.» ويخربني النصوص يقرأ أن فقط منه
عاًما، ٧٧ عمر عن ٢٠١٢ عام بداية يف أصالن إبراهيم تُويفِّ وعندما مرص. يف التشجيع هذا

معلمها. تنعى برنس منى كتبت
لرتى»10 أحدثك «إني فرواية خاصة؛ مغامرة عىل الكاتبة تُقِدم األخرية بروايتها
الرواية من جزء «عني». تُدَعى سيدة نظر وجهة من تُكتَب ولُوَعة، قوية حب قصة هي
يف بالصدفة تقابال اللذين و«عيل» «عني» قصة إنها رحالت. أدب اآلخر والجزء حب قصة
منهما فكلٌّ القدر، بنفس ومؤملة عاطفية حب قصة اآلخر، غرام يف منهما كلٌّ ووقع حفلة
من امرأة يتزوج أن يريد أنه إىل «عيل» أملح حيث مستمرة؛ بصفة وينفصالن اآلخر يحب
من ذلك بعد وتزوج الخطبة فسخ لذلك تقليدي؛ بشكل تونس) من (عيل الثقايف محيطه
سيوة، واحة إىل الصحراء، إىل بمفردها انطلقت حيث رحلة؛ «عني» بدأت بينما أخرى.
هوسها وعاشت عشيقها عن وانفصلت دهب، إىل األحمر البحر إىل ومنها الجزائر إىل ثم
وتقص «عيل»، إىل تعود أن قبل بالصدفة، عليهم تعرفت أجانب أشخاص مع الجنيس
قبل، ذي من أكثر الوقت نفس يف حبه يف وتغرق التفاصيل بأدق الجنسية مغامراتها عليه
أن عيلَّ يجب كان حيث تغريت؛ لكني «عيل»، يا أحبك أنا صوفية، أصبحت «لقد له: وتقول
«عني» تحاول رغبات.» دون الطاهر الحب من الحالة تلك إىل أصل كي مني بجزء أضحي
لم املعروفة األشكال «إن فتقول: الحب من املتطرفة الحالة تلك تصف أن اللغة باستخدام
أخاطر أن أريد بالحب، لعبت مثلما بالكتابة ألعب أن هو اآلن أريده ما تستهويني، تَُعْد

الحب.» يف يشء بكل خاطرت مثلما أكرب بجرأة يشء بكل الكتابة يف
ظ تحفُّ دون أنثوية نظر وجهة من الذات أعماق يف متطرًفا بحثًا الرواية تلك تَُعدُّ
بمعنًى تفسريها يمكن الرواية عنوان يف «لرتى» فكلمة األلم؛ حدود حتى عاطفي وبشكل
تلك مثل عرصية. رؤية صاحبة الرواية بطلة «عني» وفهمه. الوجود إدراك لتشمل أوسع
الكاتبة أرادت فهل املحافظ، املرصي املجتمع يف للنقد — شك بال — تعرضت الرواية
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لكن حب، قصة أكتب أن أردت لقد هديف، يكن لم هذا «ال، الكاتبة: توضح الجدل؟ إثارة
األول الجزء النقيضمن عىل جاء الجنسية «عني» مغامرات من يتضمنه بما الثاني الجزء
أصبحت أنها أدركت الرواية، كتابة من انتهت عندما املرشوطة.» غري الكبرية الحب بقصة
تسقط. ال لكنها وتعاني، وتحب الحياة عواصف كل عرب تمر التي املرأة قوة عن رواية
ال لكن األدب، يف مهم موضوع «الجنس األدب. عىل األخالقية املعايري تطبق ال والكاتبة
به حت رصَّ ما هذا ا.» جدٍّ قليٌل مرص يف يقرءُون من عدد ألن هذا؛ يعرف مرص يف أحد
وتضيف بالفرنسية.11 الصادرة األسبوعية إبدو» «األهرام صحيفة مع لقاء يف برنس منى
هذا لكن املسبقة، وأحكامه العاجزة تقاليده من يتحرر أن املرصي املجتمع عىل يجب أنه
نجدد أن بد «ال الخوف: أغالل ينسف أن املجتمع يستطيع عندما فقط يحدث أن يمكن
أكتب أن «إما تقول: التي برنس منى عند لها وجود ال الذاتية فالرقابة املرصية.» العقلية

أفعله.» ال ما فهذا املجتمع، ملحرمات مراعاًة آخر يشء عن أعربِّ أن لكن ال، أو
ومنصورة األسواني لعالء األوىل الروايات مثل لرتى» أحدثك «إني رواية صدرت
لم لذلك نسخة؛ بألفي تُقدَّر صغرية طبعة يف للنرش املستقلة مرييت دار عن الدين عز
هدًفا تصبح أن من حماها ما هذا يكون ربما الجمهور. من عريضة قاعدة إىل تصل
أكثر املتحررة الروايات تلك مثل نرش يصبح قد اإلسالميني شوكة ازدياد مع لكن للهجوم،
ذوي الرجال عدد يزداد هذا. أخىش ال «ال، بالنفي: برنس منى تومئ املستقبل. يف صعوبة
مبارش بتأثري اآلن حتى أشعر ال أنا سطحية. ظاهرة مجرد هذا لكن باستمرار، اللحى
ترشيعية دورة يُكِملوا لن املسلمون واإلخوان السلفيون صدقيني، اإلسالمويني. لوجود
إنها مدني. مجتمع لدينا وسيصبح النهاية يف ستختفي الدينية الظواهر تلك الربملان، يف

فقط.» وقت مسألة
انتشار وأن والُقرَّاء، القارئات وعي إيقاظ عىل قادرة كتابتها أن برنس منى تعتقد
عىل مبارشة غري تأثريات ترى لكنها للثورة، الطريق د مهَّ قد األخرية السنوات يف األدب
يشء فعل عىل كتابتنا خالل من القرَّاء نحث وال للشهرة أدبًا نكتب ال «نحن البعيد: املدى
ونتناول تقليدية غري بطريقة تترصف شخصيات رواياتنا يف نُقدِّم عندما لكننا بعينه،
إحدى أن الكاتبة تعتقد الوعي.» إىل ببطء ويترسب شك بال هذا يؤثر أدبيٍّا، جريئة رًؤى
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مستوى وسوء األمية نسبة ارتفاع هي املرصي املجتمع تطور تعوق التي الكربى املشاكل
جيل هناك «لكْن محدوًدا. املجتمعي التحول عملية عىل األدب تأثري يبقى لذلك التعليم؛
بداية الكتابة بدءُوا الذين الُكتَّاب إنهم الُقرَّاء؛ من أعرض قاعدة وجدوا الُكتَّاب من جديد
اإلنرتنت، شبكة عىل بهم خاصة جماهريية قاعدة بنوا العرشين يف شباب ،٢٠٠٠ عام من
إال البداية يف يحَظ فلم جييل أما فيسبوك. طريق عن ثم املدونات طريق عن البداية يف
قبل عنه يقرءون من عدد يزداد حيث اآلن يزدهر املشهد لكن القراء، من قليل بعدد
يتعلم أن إىل اإلنرتنت ثقافة أدت كبرية.» برسعة األمر تطور الثورة وبفعل سنوات. عرش
البحث طريق عن والجامعة، املدرسة مثل املؤسسات عن بعيًدا مستقل بشكل الشباب
الواقع محمود محمد شارع تحوَّل «فعندما اإلنرتنت. عىل يحتاجونها التي املعلومات عن
رشسة، شوارع لحرب مرسح إىل ٢٠١١ لعام نوفمرب شهر يف التحرير ميدان من بالقرب
كان سابق وزراء رئيس وهو محمود، محمد عن جوجل البحث محرك عرب الشباب بحث
البحث إمكانية لكن بالتاريخ، ذلك قبل أحد يهتم لم اإلدارة. يف املستبد بأسلوبه يُعَرف
يدفعونني «إنهم الجديد: بالجيل تؤمن برنس منى تحفزهم.» اإلنرتنت يف مستقل بشكل

اآلن.» نعيشها التي االنتكاسات كل من بالرغم لألمل
ظهر وقد الليرباليات، النساء دوائر اإلحباط ساد رئيًسا مريس محمد انتخاب بعد
تحت «ريش» بمقهى العريق األدبي الصالون يف واملقاهي، الشوارع يف األحاديث يف هذا
وقد مرص. يف الثقافية الحياة عظماء من وغريه محفوظ لنجيب واألسود األبيض الصور
الحديث ودار الوضع، مناقشة إىل — مرصية نسائية ناشطة أقدم — السعداوي نوال دعت
كاتبات وألقت اإلسالمويني، نفوذ إيقاف وكيفية املجتمع، يف املرأة وجود دعم كيفية عن
منتصف يف سيدة تقدمت ثم ُمحِبطة، بيانات بالجامعات وأساتذة ومدرسات وصحفيات
يف مشاركتي عىل أندم اليوم، نحن أين أرى «عندما وقالت: املنصة عند األمام إىل العمر
نوال ردَّت ثم ، ُمَحريِّ صمت املكان وساد قبل.» ذي عن سوءًا اليوم تزداد فأوضاعنا الثورة؛
خضناها التي املعارك كل بعد الكالم هذا «سماع قائلة: املثابرة إىل بالدعوة السعداوي
تُدَعى وهي الكلمَة، الحضور من شابة سيدة طلبت ثم اآلن.» نستسلم أن ينبغي ال يؤملني،
تثبيط تريد ال وهي لألسنان، طبيبة وتعمل عاًما، وعرشون سبعة وعمرها أحمد، باكينام
محافظ ملجتمع الجليدي الجبل قمة سوى ليسوا املسلمني اإلخوان أن وتعرف عزيمتها
أن يجب إننا بل السياسة، رجال من وغريه بمريس فقط يتعلق ال «األمر وتقول: بشدة،
يجب التقاليد. من سئمت لقد العائالت. داخل من بداية الذكوري، النظام هذا ضد نحارب
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يوًما واجبنا هو هذا آبائنا، مثل إخواننا يصبح بأال ونهتم آبائنا عىل البداية يف نثور أن
يوم.» بعد

عن الصادر الجنسني بني للفجوة العاملي املؤرش ففي ظالًما، أكثر اآلن الواقع يبدو
يف مرص تراجعت الجنسني، بني باملساواة التقدم يقيس الذي العاملي، االقتصادي املنتدى
دولة.12 ١٣٥ بني من ١٢٦ املركز يف وجاءت املايض، العام عن مراكز ثالثة ٢٠١٢ عام
القوانني لتفسري أوسع مجاًال يضمن اإلسالمويون أغلبيته وضع الذي الجديد الدستور إن
الدستور يفتقر كما املرأة، حقوق تضمن واحدة مادة عىل يحتوي وال ديني، أساس عىل
يف أكد قد املرأة لحقوق املرصي املركز وكان القارصات. وزواج باألطفال االتِّجار منع إىل
الجنيس للتحرش ضحايا كن املرصيات السيدات من ٪٨٣ أن ٢٠٠٨ عام أُجِريت دراسة
حتى مفزع،13 بمعدل السيدات عىل الجنسية االعتداءات تزداد إذ حياتهن؛ يف واحدة ملرة
املسلمني بني للتضامن كمكان للثورة األوىل األيام يف به االحتفاء تم الذي التحرير ميدان
ساحة إىل ل تحوَّ والفقراء، األغنياء واملتدينني، العلمانيني والنساء، الرجال واملسيحيني،
الخامس يف للثورة الثانية الذكرى يف هناك األقل عىل سيدة عرشون تعرضت حيث نزال؛
بل الرجال، من مجموعة يد عىل الجنيس التحرش إىل ٢٠١٣ لعام يناير من والعرشين
الرجال ليس — الكثريون ألقى حيث كافيًا؛ يكن لم هذا أن ويبدو بعضهن. اغتصاب وتم
بالحقوق الوعي وقلة املظاهرات يف الضخمة الحشود وتَُعدُّ الضحايا. عىل بالذنب — فقط
جذور لكن املرأة، تجاه العدواني السلوك عىل عة مشجِّ عوامَل املزري االقتصادي والوضع
— املهدي علياء املدوِّنة أثارت ٢٠١١ لعام نوفمرب شهر ويف هذا. من أعمق البالء هذا
عىل نَرشْت عندما الغضب، من موجًة — عاًما عرشين آنذاك عمرها البالغ اإلعالم طالبة
العارية» «املدونة ب اإلعالم وصفها التي والسيدة لها. عارية صورة بها14 الخاصة املدوَّنة
والتمييز العنرصية وعىل ولجسدها، للمرأة املجتمع ُكره عىل الترصف بهذا تحتج كانت
االغتصاب وعمليات جسدها. يف املرأة ترصف بحرية وتطالب والنفاق، الجنس أساس عىل
السؤال الجليدي.15 للجبل الدراماتيكية القمة سوى ليست التحرير ميدان يف تمت التي
ومؤمًلا، للجدل مثريًا يَُعدُّ العربي العالم يف املرأة كره سبب عن الطحاوي منى طرحته الذي

تجاهله. الخطري ومن عليه، اإلجابة الصعب ومن





اإلسالم أيديولوجية من املرصيني املثقفني بني العريض واملفكر املتشكك يحذِّر رخا: يوسف
للحياة. املعادية السيايس

يف النسوية الكاتبة تفكر هنا املوتى»، «مدينة عىل املطلة املقطم هضبة عىل املوجي: سحر
الجديد. روايتها مرشوع



«مرتو». الجرافيك روايته أحداث تدور حيث الخفي، القاهرة عالم مدخل عىل الشافعي: مجدي

إحالل أجل من عقود منذ نفسها النظام وناقدة النسوية الكاتبة كرَّست السعداوي: نوال
ونفيًا. حبًسا ثمنه دفعت ما الديمقراطية؛



.٢٠١١ ثورة بسبب القديم موطنها إىل عادت عاملني بني املتنقلة أهدافسويف:

املدون دانيال مينا للشهيد جرافيتي رسم أمام الثورة» «شهداء تتذكر الدين: عز منصورة
محمود. محمد شارع يف ُقِتل الذي



الشوارع. يف الناس ليقرأها كتاب يف عة مجمَّ اليوم النقدية مقاالته صدرت األسواني: عالء
املسلمني. واإلخوان والسلفيني، جيفارا، وتيش الثورة، عن كتابات بينها من



املليونية. املظاهرات خالل من الثورات رمز التحرير ميدان أصبح مليونية:

بوصفها مزدوجة حياة تعيش الكربى، املحلة ابنة الودودة، الصيدالنية العال: عبد غادة
بيًعا. األكثر الكتب أحد وصاحبة مدوِّنة



تجيء أنظمة عارص الذي املتحدة األمم منظمة لدى السابق واملرتجم الروائي طاهر: بهاء
وتذهب.

األجيال تدعم خلفية والُكتَّاب األدباء كبار صور تمثِّل حيث ريش: مقهى يف أدبي صالون
املنصة. عىل الجالسني السعداوي نوال تتوسط املستقبل. يف الصاعدة



النقدي التفكريَ العلمي واملؤرخ الفيلسوف يربِّر الرحب اإلسكندرية أفق أمام زيدان: يوسف
تساؤل. محل واالستبداد السلطة ويضع

بوسائل مبارك نظام يحرج السوداء السخرية صاحب الساخر الكاتب إبراهيم: هللا صنع
التشجيعية. الدولة جائزة تسلم رفض بينها من عدة



رأسه مسقط يف الدين رمز املسجد وخلفه يقف العلمي الخيال مؤلف توفيق: خالد أحمد
«يوتوبيا». األدبي لعمله التخطيط يف يبدأ عندما الدعم يجد حيث «طنطا»؛

الروح تمس حكايات السياسة ودارس الكاتب يجد التاكيس ويف الشارع يف الخمييس: خالد
املرصية. الشعبية



السياسية. واملقاومة الجنسية باإلباحية األمر يتعلق عندما محرمات تعرف ال برنس: منى

برج يف السياسية البوليسية روايته أحداث مرسح الرئيس ومصور املؤلف يرسم مراد: أحمد
النيل. نهر عىل الكائن حياة جراند فندق



بوسط الفيشاوي مقهى يف طويلة لفرتة محفوظ نجيب ورفيق الكاتب الغيطاني: جمال
القاهرة.



باحث من الدينية: السلطات نقد
الكتببيًعا كاتبألعىل خمطوطاتإىل

مكتبة يف الوسطى العصور مخطوطات وسط منغمًسا ا جادٍّ باحثًا زيدان يوسف كان
عن بمنأًى يظل كاد وهكذا العلوم، وتاريخ فلسفة يف جامعيٍّا ومحاًرضا اإلسكندرية،
عاصفة فأثار ٢٠٠٨ عام «عزازيل»1 روايته كتب حتى املرصي، الحارض اهتمام بؤر
رجال بل تلك، السخط موجة مصدر هو الديكتاتوري مبارك نظام يكن لم الغضب. من
الرواية يف كبري بشكل جليٍّا التاريخ عنرص يبدو ال مرص. يف واإلسالمي املسيحي الدين
وحول اإلسالم دخول قبل ما عرص يف مرص يف تدور الرواية فأحداث األوىل، النظرة من
حول التساؤالت كانت الخامس. القرن يف األوائل املسيحيون به مر الذي العقدي الرصاع
أثََّرْت التي عواقبها لها البرش، املسيح أم أو الرب أمَّ كانت إن ا وعمَّ مريم العذراء حقيقة
أن الوقت نفس مرصيف يف الكنيسة حاولت الكنيسة. بانقسام َدْت وهدَّ الثالوث عقيدة عىل
وبال بقسوة األخرى الديانات معتنقي مالحقة يف فأخذت سلطوية، قاعدة لنفسها تخلق
جعلت التي العوامل ومن املحبة. مقدمتها ويف املسيحية القيم بذلك مخاِلفًة رحمة، أدنى
يف يبحث الذي «هيبا» الشاب الراهب وهو الراوي؛ شخصية الشكل بهذا شائقة الرواية
يزالون ال أهلها كان حيث جنوبمرص؛ يف قرية يف الراهب تربى الهداية. عن األحداث خضم
متطرفني يد عىل والده ُقِتل بعدما عمه مع «هيبا» وعاش القديمة، املرصية باآللهة يؤمنون
البحر عىل تقع التي املنفتحة املدينة تلك اإلسكندرية، إىل رحل ثم الطب ودرس مسيحيني،
بني براءته فقد الذي الشاب املؤمن هذا يُحرِّك وسحر ثقايف ثراء من بها ما بكل املتوسط
ضمريه. عذاب من بعدها عانى أنه إال بشهوته استمتع أنه صحيح جميلة؛ يونانية ذراعي
«هيباتيا». اليونانية والرياضة الفلك وعاملة للفيلسوفة محارضة يتابع وهو مأخوذًا كان
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النهاية ويف كافرًة، — يجلُّونها مريدوها كان التي — العاملة تلك يعتربون املسيحيون كان
عىل شاهًدا كان الذي «هيبا»، إيمان اهتز القسوة. بمنتهى وقتلها مسيحي مجرم هاجمها
طريق عليه قطعت السلطوية دينه تعاليم أن صحيح عميق، بشكل بعقيدته الجريمة، تلك
تحول نقطة أصبحت املسيحية اسم تحت تم الذي اإلجرامي الفعل هذا صدمة لكن الشك،
انتهاءً سفره واصل هناك ومن القدس، إىل بداية وسافر اإلسكندرية غادر وهكذا حياته. يف
جوالته بعد هناك العالم يعتزل أن وأراد حلب، شمال الهضاب إحدى عىل يقع ناءٍ ديٍر إىل
األعشاب ولحديقة للدراسة حياته يكرِّس وأن عاًما، ٣٣ يتعدَّ لم وعمره باملغامرات املليئة
أخذ النهاية ويف معاناتهم، ويخفف البرش ليساعد الطب مهنة ويمارس يرعاها، التي
بعقيدته، ا وُمحاَرصً بالذنب بشعوره ُمعذَّبًا الكتابة َرقِّ من لفة ثالثني عىل مذكراته يكتب
تُستخَدم كانت للشيطان القديمة التسمية تلك «عزازيل»، العنوان شخصية ذلك يف تَُقوده
وغذَّى وعذَّبه الغواية إىل الراهَب الشيطاُن قاد لقد والعربية. العربية اللغتني من كلٍّ يف
«عزازيل» باختصار، الحقيقة. وجه إىل والنظر نقائصه مواجهة إىل ودفعه بالشك، شعوره
جديًدا إنسانًا الرب يخىش الذي الوسطى العصور راهب من جعلت التي الشخصية هو
«عزازيل» سأل بنفسه. أفعاله مسئولية ويتحمل السلطات كل خلف يكمن عما يتساءل
ن يدوِّ أن إىل الراهَب يدفع كان لقد العكس؟» أم البرش خلق من هو الرب «هل إلحاد: يف
الذي الداخيل «هيبا» صوت هو «عزازيل» كان يقلقه. وما ويعايش ويشعر يرى ما كل
دائًما وأنا وإليك منك نابع «ألني باستمرار: نفسه ويفرض إلحاًحا أكثر ويصبح يعلو
ويشك يعاني برش بل قديًسا، ليس ألنه «هيبا» ل خالص ثمة يبدو ال ومعك.» بداخلك
بالشك املليئة األنا حقيقة وأعرف ذاتي داخل أغوص أن أخىش «ربما بالخوف: ويشعر
ملارثا.» وحبي وأحاسييس وعقيدتي ورهبنتي تعميدي … بالشك ميلء بداخيل يشء كل …
ل ويتحمَّ بنفسه موقفه يُحدِّد بأن وطالبه عقيدته يف العزاء «هيبا» ل يَدَْع لم «عزازيل» لكن
ومن هيبا؛ يا لتكتب تعيش «أنت بالخلود: يَِعَده أن من وقتها يخجل ولم نفسه، مسئولية
اكتب … كتاباتك يف حيٍّا أنا وسأستمر موتك، لحظة تَِحني حتى الحياة قيد عىل ستبقى ثَمَّ

أبًدا.» يموت ال يكتب من ألن هيبا؛ يا
ملمثيل استفزاًزا يُمثِّل وأن بد ال كتاباته طريق عن بالخلود يحظى كاتب أي إن
آخر أمًرا هناك لكنَّ والخضوع، الطاعة املؤمنني من يطلبون الذين الدينية املؤسسات
باإلساءة واتهموه املؤلف أدانوا مرص يف القبطية الكنيسة فممثلو زيدان، يوسف به اتُّهم
له ليس كمسلم أنه يرون وكانوا السابق، اإلسكندرية بطريرك كريلس وللبابا للكنيسة
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الرواية بحظر البعض وطالب الصحيحة. النظرة تنقصه ألنه املسيحية؛ عن الكتابة حق
باإلساءة اتهامي السخيف «من قائًال: نفسه عن يدافع كان الكاتب لكن األساس، من
الدين، باسم العنف ممارسة ضد ولكن كنيسة، ضد موجهة غري فروايتي للمسيحية،

وشهواته.» وشكوكه وعقيدته وتفكريه مشاعره تنوع يف اإلنسان حول تدور فالرواية
الجنسية املشاهد من مستائني املسلمون الدين رجال كان اآلخر الجانب وعىل
ذهابًا فيها يتمزق الشاب الراهب كان والتي الرواية، يف تصويرها جرى التي الرصيحة
يوسف كتب جسده. رغبات وبني عقيدته عليه تمليهما اللذين والزهد التجرد بني وإيابًا
يقرءُوا لم معاريضَّ من الكثريين «إن وقال: روايته عن دفاًعا املقاالت من العديد زيدان
ليست وهي رواية، كونها تعدو ال أنها يدرك لم والبعض واحدة، مرة ولو الرواية
املتطرفني اإلسالميني مواجهة إىل بروايته يسعى كان أنه الواضح من فيلولوجيٍّا.» بحثًا
هناك كانت أنه إال سنوات، منذ مرص يف الدولة لرقابة يخضع ال األدب كان بحقيقتهم.
عادات تخدش أنها بدعوى الكتب بعض لحظر الدينية األوساط من مستمرة دعوات
األثناء هذه يف لهم كانت اإلسالميني أن وبما باملرة. ُكفرية أعمال أنها أو املرصيني وشعور
هذه وقوة حدة تزداد أن القلق دواعي من كان فقد الدولة، مستوى عىل العليا الكلمة

جديد. من األدب عىل الدولة رقابة وتعود الدعوات
املنطقة مرصهو يف فالدين الدبابري؛ عش يف يََده تلك بروايته زيدان يوسف وضع لقد
ومؤرًخا لغويٍّا فقيًها باعتباره والخطر. بل الحساسية، من القدر بهذا املحاطة الوحيدة
يرد وكان الصويف، باملذهب وخاصة باإلسالم طويلة فرتة منذ زيدان يوسف اشتغل للعلوم
الوحي طريق عن جاء ألنه له مثيل ال اإلسالم أن يدَّعون الذين املتزمتني اإلسالميني عىل
مظاهر هي الثالث الديانات «إن واليهودية: املسيحية عىل كذلك تعتمد اإلسالم علوم بأن
ثقافية، مقارنة بلعبة يتعلق ال له بالنسبة فاألمر ثَمَّ ومن شاملة.» أساسية لفكرة مختلفة
مناخ يف ذلك كل الثالثة، التوحيدية السماوية الديانات بني مشرتك هو بما بالتأكيد وإنما
األجواء بإشعال للرسول مزعومة إساءة أي تهدد حيث فكري أفق وضيق محدودية من

برسعة. البلد يف
الذي العالم عىل املنفتح الفكر يتذكر يزال وال اإلسكندرية يف ١٩٥٨ عام زيدان ُولَِد
القديمة: للعصور مكتبة ألهم ومقرٍّا منفتًحا معرفيٍّا مركًزا ما يوًما اإلسكندرية من جعل
العربية يتحدثون كانوا كثريون، وإيطاليون يونانيون هنا يعيش كان طفًال كنت «عندما
قام الذي االنقالب أن الكاتب يرى كما إلينا.» ينتمون كانوا أنهم كذلك البديهي من وكان
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منذ كارثة. بمنزلة كان مرص يف امللكية عىل خالله من وقىض ١٩٥٢ عام النارص عبد به
عام مبارك نظام إسقاط تم حتى الدولة يف الحاكم هو العسكري والنظام الحني ذلك
وحوَّلوا إرسائيل، مع حرب يف ١٩٦٧ عام وتسببوا الكثري الجنراالت دمر «لقد .٢٠١١
العسكري الحكم نظام إن عداه. ما كل عىل املعارك صوت فيه يطغى كبري سجن مرصإىل
مكتبة عمل خطة ُوِضَعْت عندما الفكرية.» والحياة الشعب عىل كارثة بمنزلة دائًما هو
أنها رأى كمستشار، زيدان بيوسف االستعانة وتمت التسعينيات يف اإلسكندرية يف جديدة
افتُِتحت ٢٠٠٢ عام ويف املكان. هذا يف الفكري والتبادل املعرفة روح إحياء إلعادة فرصة
واختري البحر، قبالة املائلة املرشقة الشمس شكل عىل ُشيِّد رائع مبنى يف اإلسكندرية مكتبة

املخطوطات. قسم رئيس ليكون زيدان
حتى العلوم وتاريخ الصوفية عن الكتب من محدود غري عدًدا باحثًا نرشبوصفه لقد
تكن لم الخيال عالم إىل خطاها التي الخطوة إن زيدان قال .٢٠٠٦ عام رواياته أوىل كتب
العربي الثقايف املرياث داخل الكامنة املحظورات أخرتق أن «أردت واٍع: قرار من نابعة يوًما
إطاًرا أخلق أن أساتذتي أحد نصحني وهنا األنثروبولوجيا، لعلم نظرية كتابة يف وبدأت
للقرَّاء أدع حتى واالجتماعية، والدينية األنثروبولوجية األفكار بني الربط لذلك فنيٍّا تعبرييٍّا
التي األفعى»، «ظل روايته وكتب الفكرة أعجبته الخاصة.» خواطرهم فيه تسبح مجاًال
ترمز أصبحت مرصية آللهة فرعونيٍّا رمًزا تَُعدُّ كانت التي الحية أن كيف فيها يحكي كان
العديَد الروايُة استفزت واإلسالم. واملسيحية اليهودية يف لألنثى سلبية لرؤية بعد فيما
لم هذا لكن املعتاد، دوره إطار عن األدبي الشكل بذلك خرج ألنه وزمالئه؛ أصدقائه من
العاِلم تحول وهكذا يكون. ما أفضل عىل كان روايته رشاء عىل اإلقبال وأن خاصة يزعجه،
«عزازيل» كتابة يف بعد فيما بدأ وعندما بيًعا. الكتب أعىل صاحب إىل وضحاها ليلة يف
أوظف أن هنا «أردت مجدًدا: رواية يكتب أن عليه يجب أنه البداية من له واضًحا كان
طريق عن استطعت أنني يجذبني كان ذلك إىل وباإلضافة املجاز، وعنارص تخييل قوة
العلمية.» كتبي تقرأ التي األكاديمية الفئة من أكرب جمهور إىل أصل أن األدبي الشكل
عىل ٢٠٠٩ عام وحصلت املبيعات، أفضل قائمة الحقيقة يف «عزازيل» رواية تصدرت
من نسخة ألف ١٥٥ األثناء هذه يف ِبيَعْت فقد الكاتب، رصح وكما العربية. بوكر جائزة
طريق عن مرشوع غري بشكل النسخ من اآلالف مئات عىل الحصول وتم العربي، األصل
الشباب؛ والقرَّاء القارئات لدى صًدى القت الرواية أن العجب دواعي من ليس اإلنرتنت.
يف السلطات ضد الساكن التمرد عىل الدينية للسلطة نقدها خالل من الرواية حثت فقد
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طريق عن منفرد بشكل مرص يف العصيان هذا ظهر «عزازيل» ظهرت عندما ذاتها. حد
وتمت الُكتَّاب، لبعض الشخصية األعمدة بعض يف وكذلك االجتماعي، التواصل شبكات
أطلقها التي الصيحة يف صوره أقوى يف وتجىل وقصصجديدة، روايات يف أدبيٍّا معالجته
السكوت يمكن ال أنه بعد فيما واتضح ،٢٠١١ عام بداية يف النظام» «يسقط املاليني
يف الربملانية االنتخابات قبيل مجدًدا العنف وأحداث االشتباكات عادت ذلك. من أكثر عنه
ويف األركان. من ركن أي يف كبرية أو صغرية مسرية يوم كل تظهر وكانت ،٢٠١١ نوفمرب
تندِّد الفتات رافعني يتظاهرون الشباب والطلبة املوظفون كان اإلسكندرية مكتبة ساحة
الخامس «قبل بفخر: الشباب أحد قال املدير. بإسقاط ومطالبني املكتبة يف األوضاع بسوء
لقد يشء، كل تغريَّ فقد اآلن أما هنا، التظاهر عىل لنجرؤ نكن لم يناير من والعرشين
انتهاء بعد موظًفا عرش أربعة ح رسَّ قد املدير كان ثانية.» نسقط ولن غفلتنا من تنبهنا
مرة إعادتهم إمكانية حول التفاوض بدء إىل دفع معهم اآلخرين تضامن لكن عقودهم،
العالم، يف مكان أي يف يحدث أن يمكن العمل يف رصاع سوى هذا يكن لم للعمل. أخرى
يتم ال حقوقهم عن يدافعون الذين فاملوظفون ما؛ نوًعا مختلف مرص يف الوضع أن إال
اليومية الحياة عىل الحياة، نواحي كل عىل سيطرت «الثورة برسعة. عادة مطالبهم تنفيذ
مكتبه يف حينها زيدان يوسف قاله ما هذا الشارع.» يف والحياة الناس بني والعالقات
ثورة ألن تاريخنا؛ يف حقيقية ثورة أول «إنها املكتبة. األريضيف تحت األول بالدور األنيق
اآلن نراه ما إن عسكري. انقالب وإنما حقيقية، ثورة تكن لم ١٩٥٢ عام األحرار الضباط
حقيقية، اجتماعية حركة الثورة تلك ألن وذلك قبل؛ من مرص يف الحدوث له يسبق لم

املجتمع.» وفئات طبقات كل فيها شاركت
مظهر يخدم ضخم كيان بأنها النقد باب من طويل وقت منذ تُوَصف املكتبة كانت
طبقات أمام كبرية العوائق كانت بينما املثقفة، النخبة سوى منه يستفيد وال مبارك نظام
سقوط حتى املؤسسة مجلس ترأس مبارك سوزان الرئيس قرينة كانت العادية. الشعب
تلك بعد لضغوط يتعرض — النظام من لقربه نظًرا — املكتبة مدير كان النظام،
وطالبوا وبالعمالة اإلدارة وسوء بالفساد سابقون موظفون اتهمه فقد الشعبية، الصحوة
املدير إن بقوله اكتفى وإنما املادية لالتهامات يتعرض فلم زيدان يوسف أما باستقالته.
وعندما بالرحيل، فعًال حينها زيدان نصحه وقد استقالته، يُقدِّم أن بالفعل وعليه أخطأ قد
بسلسلة املكتبة برتك قراره وأتبع املكتبة، هو يرتك أن قرر حدث عما فعل رد أي يجد لم
األوضاع سوء فيه فضح الذي األول املقال نرش املستقلة. الصحف إحدى يف املقاالت من
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األخرية «املحاولة عنوان تحت الثاني مقاله ويف اإلسكندرية»، مكتبة «تراجيديا عنوان تحت
مقالة فكتب نتيجة، أي عن يُسِفر لم هذا لكن باالستقالة، املديَر طالب املكتبة» إلنقاذ
عىل ٢٠١٢ سبتمرب يف الثانية مقابلتنا يف اإلسكندرية». مكتبة «وداًعا عنوان تحت الوداع
غادر كيف بخاطره وجال البحر إىل ينظر وهو التفكري يف استغرق اإلسكندرية شاطئ
القوة يعطيني االتساع «هذا وقال: عاًما عرش سبعة ملدة فيها عمله بعد لألبد املكتبة

تأكيد.» بكل البحر أفتقد فحسب أيام لبضعة أسافر عندما والهدوء.
من برتول ترسب شهور قبل أنه زيدان يروي الرقة. غاية يف جماله أن كيف ووصف
إجراء أي يُتََّخذ لم لكن ضخمة برتول بقعة فتكونت املدينة، شاطئ أمام الناقالت إحدى
إزالة برضورة وطالبت الصحفية مقاالتي إحدى يف ذلك عىل اعرتضت «لقد ذلك. حيال
وهو عهدها.» كسابق نظيفة املياه عادت حتى اآلخر تلو مقاًال أكتب وأخذت البرتول، بقعة
االجتماعي التواصل شبكة عىل القرَّاء أحد كتب فقد احرتامه، مقدار من زاد الذي األمر
الذي زيدان يوسف يعتقده ما وهذا التغيري.» عىل قادرة زالت ما الكتابة أن «يبدو فيسبوك:
اإلسكندرية مكتبة يف املخطوطات لقسم رئيًسا منصبه ترك بعدما الجامعة من استقال
رأسه يف تدور التي الفكرية العملية بنقل كذلك يكتفي يَُعْد لم تماًما، للكتابة نفسه غ ليفرِّ
امتدَّ وإنما فحسب، كتابات شكل يف األكاديمي اإلطار خارج العريض للجمهور ومعارفه
يف أدبي لصالون دعوة زيدان أطلق والنقاشات. املحارضات من العديد ليشمل نشاطه
األشخاص مئات َقِبل القاهرة. يف الثاني اللقاء ينعقد أن عىل الشهر يف مرة اإلسكندرية
فتيات الحضور أغلب كان الثقايف، املركز إىل مبيعات نسبة أعىل عىل الحاصل الكاتب دعوة
بحيوية. ويلقيها بالحكايات يحلِّيها التي زيدان ترصيحات باهتمام يتابعون وشبابًا
البداية يف تصطدم كانت الجديدة املعارف أن يشهد اإلنسانية تاريخ أن زيدان لهم أوضح
العلم عىل يجب طواعية؟! وعاداته آرائه بتغيري يرحب الذي ذا «من وقال: باملعارضة، دوًما
للشجاعة يحتاج وهذا بالحجج، البرش ويقنع ويثبت ويوضح ويعرض املعارف ينقل أن
شيوًعا أكثر أصبحت القراءة وأن للمعرفة، ظمأ لديهم الشباب أن زيدان الحظ والثبات.»
عريًضا، جمهوًرا يجذب الذي الوحيد النوع هي الروايات «ليست األخرية: السنوات يف
رَي السِّ إىل باإلضافة والسياسة املجتمع عن املتخصصة الكتب من عديد كذلك هناك ولكن
فيه، يعيشون الذي الشقاء من مخرج عن يبحثون الناس إن اإلرشادي. واألدب الذاتية
بالطبع الكتب كل ليست اإلنرتنت.» وعىل الكتب يف املعرفة، طريق عن عنه يبحثون وهم
وتسهم النقاش وتثري التفكري إىل آخرين أناًسا تدفع لكنها األعىل، األدبي املستوى عىل
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الهجوم أن صحيح به، ويرحب النقاَش زيدان يوسف يحب التغيري. يف مبارش غري بشكل
الفرصة أعطاه لكنه يربره، ما له ليس الهجوم وأن خاصة أغضبه، «عزازيل» رواية عىل
بابا أن الراوي ويحكي الردود. من عديًدا كتب ولذلك نفسه؛ ويُقدِّم رؤيته ليرشح كذلك
زاره قد — األثناء تلك يف تُويفِّ الذي الثالث شنودة البابا — األرثوذوكسية القبطية الكنيسة
«كتب لسانه: عىل فيه جاء ترصيًحا نرش نائبه لكن كبري، بشكل تفاهما وأنهما وقتها، يف
هذا بعد إنه بأسٍف زيدان ويقول كنيستنا.» ليهاجم روايًة زيدان يوسف السابق صديقنا
من العكس عىل أهتم فأنا كذلك؛ لست «لكني عدوٍّا. كثريون مسيحيون اعتربه الترصيح
اليهودي الرتاثني سياق نفس ويف امتداًدا باعتباره إليه أنظر حيث املسيحي بالرتاث ذلك
عقلية نفس لديهم الكتاب أدانوا الذين املسلمني الشيوخ أن زيدان يرى كما واإلسالمي.»
باسم عليهم والسيطرة البرش يف بالتحكم إال يهتمون ال وأنهم املسيحي، الدين رجال

املوقف.» ونفس اللعبة نفس «إنها عديدة: وجوه له التعصب الدين.
عىل بصمته ترك والدين الثقافة مع التعامل يف واألدبي العلمي زيدان توجه إن
انتخابات أول شهدت فعندما بالتدين، معقولة عالقة له كمثقف فهو السياسية، وجهته
«إن قال: لكنه الُكتَّاب، من كغريه الرعب يُِصبه لم لإلسالميني صعوًدا مبارك بعد برملانية
بشكل نتقدم أن أردنا إذا األفضل لكنه املمكن، الوحيد الطريق هو ليس الليربايل التوجه
«أنا اإلسالميني: مع مشكلة لديه تكن لم لكن ليرباليٍّا حزبًا نفسه هو انتخب لقد أرسع.»
يفعله عما مختلف نحو عىل بذلك أقوم لكني باإلسالم، ثَمَّ ومن الثقايف بموروثنا أهتم
الرغم عىل لكننا العمياء، التبعية عىل تقوم التي ورؤيتهم يتالءم ال فمنهجي اإلسالميون؛
صغرية ُخًطى والرئاسية الربملانية االنتخابات أن زيدان ويرى أعداء.» لسنا ذلك من
حدوث نقبل أن بد ال ذلك سبيل ويف السلطوية، الكيانات من للتحرر طويل طريق عىل
عزازيل رواية ففي الفكر، تحرر عىل طويلة فرتة منذ زيدان يوسف يعمل انتكاسات.
يف عاش راهب أنه من الرغم عىل مرص يف الشباب معه يتوحد أن يمكن بطًال املؤلف خلق
يف اليوم أنفسهم يجدون الشباب واملرصيني الشابات املرصيات إن حيث الخامس؛ القرن
ال الرواية إن عليها. تربَّوا التي السلطات وجه يف يتمردون فهم عاشها، التي الرصاعات
إىل الداعية بمنزلة تَُعدُّ فهي الدينية، املؤسسات سلطة تنتقد وإنما الشعب تدين تخدش

بالحياة. مرتبطة دوجماتية غري عقيدة
عقلية وعىل أنفسهم البرش داخل ثورة كذلك تعني مرص يف الشعب انتفاضة إن
عىل القديم. الفكر يف صدًعا الثورة أحدثت «لقد زيدان: يوسف يقول للغري. االنصياع
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التفكري، مهمة لهم ويرتكوا يطمئنوا أن عىل املواطنني السلطات عوَّدت سنوات مدار
السياسية. للحياة كذلك يمتد كان لكنه الديني املستوى عىل يحدث كان ذلك أن صحيح
األسئلة، من تبدأ معرفة كل لكن والتوجيهات.» السيطرة سطوة تحت الناس وقع لقد
الرواية مرتجم أن زيدان يروي اإلنسان. بوجود وتتعلق األشياء ألصول تصل التي األسئلة
أوروبية فلسفة هي والشك بالتساؤل الخاصة الفلسفة تلك إن له قال قد اإلنجليزية إىل
الفكرة تلك يعارض زيدان لكن ذلك. عن يكتب مرصيٍّا هناك أن اندهش وإنه األصل، يف
بمعزل تبقى ثقافة توجد وال البرش، كل بني مشرتكة هذه التفكري طريقة إن «ال، قائًال:

واألفعال.» لألفكار تبادل إال هي ما الحضارات كل إن املؤثرات، عن
املجتمع تشكيل إىل الحق اإلسالم باسم قوتهم تتنامى الذين السلفيون يسعى بينما
كانت عام، ١٣٠٠ قبل محمد الرسول زمن إىل ترجع التي والحدود للقواعد تبًعا اليوم
يَُعدُّ العرص. متطلبات وملواءمة اإلسالمية الثقافة إلصالح متكررة جاهدة محاوالت هناك
أن إال لزيدان، ومعارصًة شهرًة املصلحني هؤالء أكثر زيد أبو حامد نرص املرصي املفكر
عندما بالقتل. وتهديده باإللحاد اتهامه يف تسببت الحداثة عىل اإلسالم آفاق لفتح محاولته
هولندا. إىل وهاجرا موطنهما الزوجان غادر زوجته وبني بينه الجربي بالتفريق تهديده تم
الصمود عليها لزاًما أصبح وإن مرصحتى يف التجديد روح استمرت ذلك من الرغم وعىل
كتبت «لقد تنويري: بدافع عمله يف مدفوًعا زيدان يوسف كان العنيفة. املقاومة أمام
الثقايف.» ملوروثنا الفهم وإيقاظ بالنور الظالم تبديد هو دوًما مطلبي وكان كتابًا، ٥٥
داخل باالختناق املوروث هذا يُهدِّدون حيث ألنفسهم؛ اآلن اإلسالميون يدَّعيه املوروث هذا
ملستقبل منتجة صورة منه وجعل قبضتهم من زيدان انتزعه لقد الرجعية، تحليالتهم

كله. املجتمع
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حسني بالديكتاتور اإلطاحة إىل ٢٠١١ عام من فرباير يف أدت التي الشعبية االنتفاضة مع
بالنفس. االعتزاز سيما ال بعيد؛ أمٍد منذ فقدوه قد كانوا شيئًا املرصيون استعاد مبارك،
مما العكس وعىل مرصي». انت … فوق راسك «ارفع وهو: جديد؛ شعار ظهر عندها
بعد للهروب حسني صدام السابق الرئيس اْضُطرَّ حيث ٢٠٠٣؛ عام يف العراق يف حدث
للخضوع بوضوح، الهلع عليه بدا الذي مبارك، حسني الرئيس اضُطرَّ األمريكي، الغزو
للرئيس االنتخابية الحملة شعار أصبح أن متوقًعا يكن لم وما شعبه. من الهائل للضغط
التأثري عديمي الضعفاء للمواطنني حقيقًة نستطيع» … «نعم أوباما باراك األمريكي
كان أمريكا من القادم الضغط أن حقيقة عن التغايض تم وقد هذا مرص. شوارع يف
يف السياسة عىل الدولية القوة فتأثري مبارك؛ حسني الرئيس إسقاط يف كبري دور له
بكونه يُتَّهم كما املرصيني، من الكثري حلق يف شوكًة دوًما يزال وما كان النيل وادي
األوسط الرشق سياسة ضمن طيِّعٍة دميٍة مجرد مبارك كان وقد جديًدا. استعماريٍّا تدخًال
التي الحروب أحدثت ولقد ذلك. مقابل يف كبريًا أجًرا يتقاىض كان أنه كما األمريكية،
واحد لطرف وانحيازها الديموقراطية، باسم األوسط الرشق يف املتحدة الواليات دبَّرتها
مطاعم سالسل تتمتع وبينما الديمقراطية. تلك بصورة مستديًما رضًرا إرسائيل، وهو أال
الريبة فإن مرص، يف كبرية بشعبية املعلومات وتكنولوجيا األمريكية الرسيعة الوجبات
منهم بالقليل ليس عدًدا أن برغم املثقفني، صفوف بني حتى قائمة، تظل الغرب تجاه
وأحدث «شيكاجو»1 األسواني عالء فرواية أمريكا؛ أو أوروبا يف مؤقت بشكل ولو عاش

التجربة. تلك حول يدوران نوح»2 «سفينة الخمييس خالد كتب
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أهدافسويف املشرتك: عن البحث

لكتاباتها، رئيسيٍّا موضوًعا العوالم بني الحياة أصبحت سويف، أهداف للكاتبة بالنسبة
املتحدة والواليات العظمى لربيطانيا اإلشكالية العالقة بنفيس عارصت «لقد تقول: حيث
قضت فقد الجامعيني، األساتذة من الثنني ابنة إنها وحيث العالم.» من الجزء هذا مع
السادسة أو الخامسة يف كنت «عندما اللغة ثنائية شبَّت كما وإنجلرتا، مرص بني طفولتها
تعلمت التي اللغة هي اإلنجليزية اللغة كانت ولذلك إنجلرتا؛ يف نعيش كنَّا عمري، من
ودرست بالعربية، منها أكثر باإلنجليزية تقرأ أيًضا كانت كما أوًال.» بها والكتابة القراءة
اللغة بينما إيلَّ، بالنسبة األدب لغة هي اإلنجليزية أصبحت «وعليه فقط. اإلنجليزي األدب
فاجأها لقد باإلنجليزية. األدبية أعمالها تكتب أنها كما بها.» أعيش التي اللغة هي العربية
أما الحوارات، من أكثر بالعربية أكتب أن أستطيع أكن «لم تقول: حيث شخصيٍّا؛ ذلك

بالعربية.» كتابتها باستطاعتي يكن فلم الحكاية
وهناك إنجلرتا، يف العلمية رسالتها إلعداد ذهبت القاهرة، يف دراستها أنهت أن بعد
من واحٍد كلَّ ومنحا وتزوجا، هاملتن» «إيان االسكتلندي والكاتب بالصحفي التقت
وكان روبرت. وعمر ريتشارد، إسماعيل عربي: واآلخر إنجليزي، أحدهما اسمني؛ أبنائهما
أهداف للكاتبة األوىل الرواية وكانت رشقي. هو وما غربي هو ما بني لالتفاق رمًزا ذلك
موضوع صفحة ثمانمائة يف عالجت قد — الشمس»3 عني «يف اسم تحمل والتي سويف—
وقد آسيا»، «الدكتورة وهي املرصيات، الفتيات إلحدى الذات عن امُلضنية البحث رحلة
الناحية من تفعيله دون ألعوام قائًما الوسطى الطبقة من املرصيني بأحد زواجها ظل
الدكتوراه، رسالة عىل عملها بني ممزقة الشابة الفتاة عاشت إنجلرتا، شمال ويف الجنسية.
تصطبغ التي القصة، تدور اإلنجليز. بأحد الجارفة وعالقتها بعد، عن كان الذي وزواجها
بالعالم وعالقته األوسط الرشق يف السياسية األحداث خلفية أمام الوطن، إىل بالحنني
كالٍّ البحث موضع تضع فهي العاَلَمني، يف موقعها انتزاع أجل من تُكافح فالبطلة الغربي؛

مؤخًرا. اكتشفتها التي الثقافة وكذلك األصيل موطنها من
بالنسبة واالجتماعية، السياسية املوضوعات يف املقالية والتعليقات النصوص أن كما
ويضم األدبية. الكتابات بها تتمتع التي األهمية من القدر نفس عىل سويف، ألهداف
الذي املشاع»4 األرض من شذرات البني: «بني كتاُب األعمال هذه من مختارًة مجموعًة
حيث الستينيات، سنوات سويف أهداف تتذكر الكتاب هذا مقدمة ويف ولديها. به ت خصَّ
العربية للثقافة تنتمي كانت ما، أرًضا ملكنا بأننا التام «االعتقاد مع القاهرة يف ترعرعت

120



والغرب الرشق بني التمزق عن

الطرق مع كبرية التقاء نقطة بمنزلة كانت الهوية هذه الغربية.» للثقافة تنتمي كما
عاش وقد البني. بني هي التي مشرتكة، أرض عىل املختلفة للتقاليد ثري ظهري إىل املؤدية
ويف الغرب، بها يتمتع التي واالنضباط واملوسيقى واألدب باألفكار مبهوًرا والديها جيل
هاجرت الوعي، هذا ومع لبالده. الغرب الحتالل نهاية وضع أجل من مكافًحا الوقت نفس
ال بأنه االعتقاد ذلك يف يحدوها إنجلرتا إىل املايض القرن ثمانينيات يف سويف أهداف
ساعات أربع ملدة طريان رحلة تكون عساها «ما لندن: يف أو القاهرة يف العيش بني فرق
بدا وهجوم. تساؤل محل املشرتكة القاعدة هذه أن من تأكدت فقد ذلك، ومع ونصف؟»
اتجاًها لها اتخذت والتي الحضارات، عنرصاع هنتنجتون نظرياتصامويل ضوء يف ذلك
عدو إىل اإلسالمي العالم ل تحوَّ كيف أيًضا رأت لقد عاملية.5 ثقافة وجود لفكرة مناهًضا
املسلمني صفوف يف األصولية نرش حركة عالقة «إن الحديدي. الستار سقوط بعد للغرب
هو الواضح وانحيازها املتحيزة؛ الغرب بسياسة عالقتها من أضعف اإلسالمي بالدين
الحادي يف اإلرهابية الرضبات أدت ولقد الكاتبة. لسان عىل ذلك جاء إرسائيل.» لصالح
وتوسيع التوتر زيادة إىل ٢٠٠٣ عام يف العراق عىل والحرب ٢٠٠١ عام سبتمرب من عرش
بكتابها الخطري التطور هذا أهدافسويفعىل ردت وقد العربي، والعالم الغرب بني الهوة
يل النهاية يف الوحيد الوطن هي املشرتكة األرض «إن الصدد: هذا يف وتقول البني»، «بني
توسيع أن الكاتبة وترى فيه.» العيش يمكنني الذي الوطن أحبه، الذي الوطن ولآلخرين،
مفكر إنسان كل املسئولية قدر عىل يتوالها أن يجب مهمة عنه والدفاع االتفاق مساحة

وفاعل.
تحمل التي سويف أهداف رواية عىل أيًضا األضداد بني التقارب مسألة وتطغى
كالٍّ الخارطة هذه شملت وقد أيًضا. األملانية إىل تُْرِجَمْت والتي الحب»6 «خارطة عنوان
رومانسية رواية وهي الزمان، من قرن مدار عىل وامتدت ومرص، وبريطانيا أمريكا من
قدوم قبل القوة. سياسة تحفرها التي الخنادق فوق الجسور مدَّ تحاول كبرية عائلية
ما استطالع بهدف مرص، «إيزابيل» األمريكية الشابة زارت أعوام بثالثة الثالثة األلفية
من علمت وقد القادمة، األلفية من القديمة الحضارة تلك صاحب الشعب هذا ينتظره
بدرجة متخوفون متخوفون، املرصيني أن — أمل واسمها — املرصيات السيدات إحدى
والعالم العربية والبلدان مرص يف والعرشين الحادي القرن يف يحدث قد مما ا جدٍّ كبرية
حقائب إحدى ففي الشخيص؛ ماضيها يف حتى البحث، إيزابيل واصلت وقد الثالث.
جدتها ومذكرات خطابات وجدت كما قديمة، مجالت قصاصات وجدت اة امُلتَوفَّ جدتها
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يحدوها األمل وكان العربية، باللغة مكتوبًا بعضها وكان وينرتبراون»، «آنا الربيطانية
جدتها. وصية بمساعدة وذلك أيًضا، هي تاريخها ثَمَّ ومن جدتها؛ لتاريخ أثًرا تجد أن
وفاة بعد تقريبًا ١٩٠٠ عام يف مرص إىل هاجرت قد وينرتبراون» «آنا السيدة وكانت
بعد وجسديٍّا نفسيٍّا محطًما سنوات بعدة ذلك قبل مرص من عاد قد كان الذي زوجها،
أجل من يكافح كان الذي السودان، ضد اإلنجليزي الجيش مع عنيفة عسكرية حملة
املستعمرة مرص إىل تاريخها يرجع التي «آنا»، السيدة أوراُق وتُقدِّم االستقالل. تحقيق
تزال ما الطبقة ثنائي استعمارية صبغة ذي مجتمع عن متفحصًة نظرًة اإلنجليز، من
فضولية شخصية «آنا» السيدة كانت وقد عام. مائة مرور بعد حتى محسوسًة آثاره
وطنها بني سياسَة انتقدت فقد القاهرة، يف الربيطانية الدوائر مع تتأقلم لم وشجاعة
املحامي وأحبت الصحارى، يف الرجال ِزيِّ يف وتنقلت مغامرات خاضت كما وتعاِليَهم،
فقد وعليه الوقت؛ ذلك يف فضيحة يمثل كان ما وهو وتزوجته، البارودي» «رشيف املرصي
«رشيف». يف الوطني الكفاح رفاق ارتاب كما اإلنجليزية الجالية حماية من «آنا» ُحِرَمت
أصبحت املذكرات، شظايا من تدريجيٍّا و«رشيف» «آنا» بني الحب قصة نشأة ومع
األخرى— أحبتهي فقد وضوًحا، أكثر «إيزابيل» ب الحارضالخاصة مذكرات شظايا أيًضا
بعرشين يكُربُها الذي «ُعَمر»، الالمع املوسيقي ذلك املرصيني؛ أحد — غربيًة فتاًة باعتبارها
باألخرى ارتباًطا أكثر منهما كلٍّ حياة قصة ظهرت ورسيًعا، نيويورك. يف ويعيش عاًما
«إيزابيل»، والدة أعمام أبناء أحد «ُعَمر» كان حيث الوضع؛ عليه يكون أن يرجوان كانا مما
«إيزابيل». ل الحقيقي الوالد هو أيًضا كان وربما ما، وقت يف األمور أحد بينهما جمع وقد
ومثلما للتدريب. املتحدة الواليات إىل بُِعث وقد مرص، يف وَشبَّ القدس، مدينة يف «ُعَمر» ُولَِد
وبعد — فإنه الوطنية، أفكاره بسبب العرشين القرن بداية يف للهجوم «رشيف» تعرَّض
الفلسطينية. بالقضية انشغاله بسبب للهجوم أيًضا «ُعَمر» يتعرض — عام مائة مرور
ويطلقون باإلرهابيني بارتباطه أعداؤه يتهمه بينما نيويورك، يف معجبوه «ُعَمَر» ويعشق

الكالشينكوف». و«موسيقار املولوتوف»، «مايسرتو مثل: ألقابًا؛ عليه
املشهد ظهر و٢٠١٢ ٢٠١١ بني ما الفرتة يف تغيل التي مرص يف الواقع، قلب ويف
إىل «إيزابيل» انضمت القاهرة أتيليه يف الفنية اللقاءات أحد يف الحب: خارطة يف التايل
الكبري الحضور سبب وعن مرص، مستقبل عن مناقشة يف املرصيني املفكرين من مجموعة
الشبان أحد وقال املايض، القرن تسعينيات يف البوليسية الدولة يف املسلمني اإلخوان لجماعة
إنهم املصطلحات، حيث من اليسارية السياسة مرسَح اإلخواُن َغَزا لقد شديدة: بحماسة
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«إن بقولها: صالح» «أروى الناشطة عليه ردت ما وهو االجتماعية. العدالة عن يتحدثون
يقولون: فهم عليه، هم ما تدعم ألنها الناس؛ بني جاذبيتها لها الفكرة وهذه فكرًة، لديهم
شيئًا تكونوا أن عليكم الغرب، مهمالت من كومة إىل تتحولوا أالَّ عليكم يجب الناس، أيها
من تاريخية شخصية صالح» «أروى من سويف أهداف الروائية جعلت وقد قيمة.» ذا
املثقفون ُ يتحرسَّ أخرى، ناحية من روايتها. شخصيات ضمن املرصية الطالبية الحركة
النارص عبد جمال كان التي العربية القومية الرؤية عىل القاهرة أتيليه يف اليساريون
:١٩٦٧ عام إرسائيل مواجهة يف الستة األيام حرب هزيمة بعد أُْهِمَلْت والتي يتبناها،
كان رؤية، لدينا كانت فإنه واألخطاء، اإلخفاقات كل برغم النارص، عبد جمال عهد «يف
أطراف يف التعلُّق ثَمَّ ومن االستهالك؛ يف الرغبة اآلن؟! لدينا فماذا قومي، مرشوع لدينا
فستكون ثورة، مرص يف وقامت حدث «إذا بقولها: صالح أروى وتتنبأ األمريكي!» الرداء
الرأسمالية أن كما ُمْفِلسة، األخرى األيديولوجيات كل ألن وذلك أصوليًة؛ إسالميًة ثورًة
قال وعندما إليه.» يسعوا أن للبرش يمكن الذي باليشء ليست فهي أيديولوجية؛ ليست
عليه، كان ما عىل سيبقى القادم القرن يف مرص يف يشء كل بأن «محجوب» املمثل
عىل ُمْقِبلون نحن أسوأ. سيصبح بل كذلك، يكون «لن ساخرًة: صالح أروى أجابت
أُستاذة وأكملت إرسائيلية.» إمرباطورية بالكامل؛ املنطقة عىل اإلرسائيلية الهيمنة عرص
وقد العربية.» واأليادي اإلرسائيلية الروح عن حديث «هناك «دينا»: الجامعية الرياضيات
وانتهى الركود، من بحالة تمر التي املنطقة يف العربية الدول من عدًدا «محجوب» ذكر
هذا «دينا» انتقدت وقد ُمخيف.» مستقبل هو لنا تخطيطه يتم الذي املستقبل «إن بقوله:
دور الضحية، دور أخذنا أننا هو السبب امُلخيف؟! هو «ما بقولها: السوداوي املوقف
ثورة بوجود أحد يُصدِّق ال الحالة هذه مثل يف يشء.» كلُّ به يُفَعل الذي الشخص ذلك
أمٌة أننا «أرى واالستسالم: والضيق الذات لوم يملؤه الجالسني الرجال أحد وقال حقيقية.
تكن لم ١٩١٩ عام يف التاريخ. مدار عىل املرصي الشعب ثار متى يل قولوا الجبناء، من
لم ،١٩٥٢ وعام شيئًا. األمر من تغريِّ لم التي املظاهرات بعض هناك كان لقد ثورة، هناك
تحدَّث ثم وخدعه الشعب استخدم الذي الجيش انتفاضة كانت لقد شعب، ثورة تلك تكن

صوت.» للشعب يكن لم هو. بصوته
أشار وقد تأثري، أي لهم يكن ولم تلك التحول عمليات عن منعزلني املثقفون كان
مًعا لنثرثر نجلس املثقفني، من صغرية مجموعة «إننا الذات: بلوم متأثًرا املشاركني أحد
صلة أي لدينا ليس إذ لآلخر؛ يكتب منا كالٍّ فإن كتبنا وإذا صالون، يف أو أتيليه يف
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أهداف رتها صوَّ التي املناقشة هذه اإلطالق.» عىل بوجودنا يعرف ال الشعب بالشعب.
بعدها. وما املايض القرن من التسعينيات يف املثقفني حالة تعكس روايتها يف سويف
الشعب ضاق فقد اإلحباط؛ من حالة سادت مبارك، الرئيس بتنحي النشوة اختفاء بعد
يف قيمة ألي املثقفني وفقدان املتحدة للواليات التبعية وكذلك وكذبهم، اإلسالميني بعنف
تفاؤًال أكثر اليوم شباب أن عىل املقابلة يف سويف أهداف أكدت وقد السياسية. العملية
يسري. كيف ويعرفون العالم عن أكثر يعرفون «إنهم جيلها. عليه كان مما بالنفس وثقًة
الحديثة.» والطرق التفكري أساليب عىل منفتحون وإنما لأليديولوجيات، أرسى ليسوا هم
بدًال الديكتاتور، خلع إىل الركون الخطأ من كان بأنه تُقرَّ أن عليها كان فقد ذلك، ومع
يكن «لم مرصجديدة. لخلق واالجتماعية السياسية األصعدة كافة عىل بالعمل اإلرساع من
بالجيش وثقنا لقد واالستمرار. الشوارع يف البقاء وإنما منازلنا، إىل العودة بنا يُفرتَض

فيه.» نحن فيما اآلن نحن وها أنفسنا، وخدعنا

االسترشاق جدلية

وطنها يف التغرياِت تدريجيٍّا للكاتبة والقاهرة لندن بني طويلة ألعوام التنقُل كشف لقد
الطبقة تآكلت حيث املايض، العقد مرصيف أحوال انحدار راقبت بأنها تقول حيث األصيل؛
أصبحت حتى املدن يف العمارة بأساليب االهتمام ساء كما والفساد، الفقر وتََزايَد الوسطى
لتدمري هادفة «خطة وإنما فقط، اإلهمال ذلك سبب يكن لم نظرها وجهة ومن قبيحة.
نظريات سويف أهداف ذكرت لقد ذلك؟ يفعل غرض وألي ذلك؟ فعل يمكنه من البالد.»
قيام إلعاقة ملصالحهما تبًعا وإرسائيل املتحدة الواليات تسعى لها، وفًقا والتي املؤامرة،
جمال الرئيس بعد جاءوا الذين مرص، رؤساء نهب «لقد املنطقة. يف اقتصادية قوة أي
مرص إدارة كانت وقد منظم. بشكل البالد املتحدة، الواليات من املدعومون النارص عبد
الحياة من عقوٌد تقلِّص لم العاملية.» وللرأسمالية لألمريكيني ا جدٍّ مالئمًة النحو هذا عىل
لقد العكس؛ عىل بل والغرب، الرشق بني سويف أهداف لدى الفجوَة املتحدة اململكة يف
تسمح ال التي والجالد، الضحية نظرية مواجهة يف مشرتكٍة ثقافيٍة بقاعدٍة إيمانها تضاءل

الحبيب. وطنها بنقد لها
أن عىل تعرََّفْت ألنها وذلك بفلسطني؛ اهتمامها إنجلرتا يف بدأت أنها الكاتبة وتقص
ويف الفلسطينية. القضية تُحرِّكه األوسط والرشق الغرب بني الفهم سوء من كبريًا جزءًا
ولقد املحتلة. األرايض يف لألدب األول فلسطني مهرجان افتتاحية يف شاركت ٢٠٠٨ عام
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األديب — سعيد وإدوارد الحرية أجل من الفلسطيني الشعب بكفاح االهتمام بني ربطت
يف ومات ١٩٣٥ عام يف الرشيف القدس يف ُولَِد الذي — األصل الفلسطيني األمريكي
يف ضجًة ١٩٧٨ عام يف األوىل للمرة نرشه بعد «االسترشاق»7 كتابه أحدث ولقد .٢٠٠٣
بأن نظريته الكاتب عرض كتابه ويف سواء. حدٍّ عىل السياسية واألحاديث العلمية األوساط
حيث استعماري؛ بمنظور ُمشبَّعة أيديولوجية تركيبة هو — الغرب يعرفه كما — الرشق
ويستنبط الغربية. للثقافة خاضع أو قيمة أقل الوقت نفس ويف آخر، يشء الرشق أن يرى
وإنما له، قيمة ال مجال يف يحدثان ال الرشق ودراسة عام بشكل البحث أن ذلك من سعيد
هي والغرب الرشق «عالقة القوة. امتالك يف واألطلسية األوروبية الرغبة تحركه أمٌر هما
من ألعمال تحليًال سعيد وضع وقد السيطرة.» من معقدة ودرجات والسيادة القوة عالقة
الحمامات عن بالصور امليلء عرش التاسع القرن يف والتصوير الرسم وفن األوروبي األدب
ب خالَّ فهو واألرسار، بالشهوات امليلء للرشق التقليدية الصورة عىل يطغى والذي الرتكية،
تخميني، بشكل رشقي هو ما كل تصوير يتم الرسومات هذه ففي الوقت؛ نفس ومخيفيف
نجدها الذات عن أعماًال الغربيني امني والرسَّ الُكتَّاب وضع وعند ؛ وَقَدِريٍّ وُمثري، وعاطفي،
تدعيم هو التوثيق هذا وهدف املنطقي. بالتفكري وتتميز وهادفًة، منطقيًة، العكس: عىل
كتابه سعيد إدوارد ألَّف وقد واإلسالمي. العربي العالم عىل واألوروبي األمريكي التفوق
أحدثت وقد كاليفورنيا، يف ستانفورد جامعة يف و١٩٧٦ ١٩٧٥ عامي بني «االسترشاق»
ودعت املسبقة األحكام زلزلت ألنها الغربي؛ السياق يف ومثمًرا إيجابيٍّا تأثريًا نظرياته
لالهتمام الشخصية الدوافع يف التفكري إعادة إىل الة الرحَّ أو الثقافات وصانعي الباحثني
أو الخوف كانت سواء قوية، بمشاعر متأثًرا اآلخر عىل الفعل رد يكون فعندما باملرشق.

النفس. محاسبة وهو أال مثمًرا، أمًرا يكون ثانيًا منظوًرا فإن االنجذاب، أو الخجل
املثقفني من واسعة طبقات عىل كبريًا سعيد كتاب تأثري كان اآلخر، الجانب وعىل
يعرفونه كانوا فما العكس؛ عىل بل التفكري، ألنماط مراجعتهم يف يسهم لم فهو العرب،
الكتاب، هذا يف ببساطة تأكيده تم ويستغلهم، يستعمرهم الغربي العالم أن من دائًما،
تظاهرات وقت يف أنه نلحظ أن بإمكاننا كان وقد رائع. بشكل سعيد صاغه ما وهو
ما غالبًا املرصيون فيسبوك االجتماعي التواصل موقع وروَّاد املدونون كان العربي الربيع
ال كانت إذا وذلك استرشاقية، باعتبارها الغربية اإلعالم وسائل وتحليالت تعليقات يهملون
االستخدام يف «استرشاقي» مصطلح أصبح فقد عام، وبشكل للوضع. رؤيتهم مع تتوافق
رؤية أنه عىل تقليدية، كرؤية الجدال، يف فقط يُفهم حيث نابيًة؛ كلمًة العربي اللغوي
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التفاعالت تبسيط يتم وبذلك واإلسالمي. العربي الثقايف املحيط عن استعمارية غربية
فتدعم تقليدية رؤية تحمل التي العالمات سوى اآلخر عىل تنعكس ال حيث املعقدة؛
وإىل إيجابي. غري ذلك فإن العاملية والرؤية بالذات للنهوض وبالنسبة العدائية، الصور
أنها لالسترشاق سعيد دراسة عىل أخذ الذي ورَّاق، ابن اإلسالمي الناقد ذهب ذلك من أبعد
امُلخادع كالنبي بأنه سعيًدا ورَّاق ابن وصف وقد اإلسالمي، الفكر إصالح مساعي تهدم
فهو هنا ومن األخالقي، تفوقهم يفرتض ثَمَّ ومن الضحية؛ دور املسلمني لعب يدعم الذي
أشد من ورَّاق ابن ويَُعدُّ الذات.8 لنقد وافتقارهم الخطأ عن العصمة ادِّعائهم يف يؤيدهم

نظرياته. هدم بهدف كامًال كتابًا ألَّف فقد سعيد، إدوارد منتقدي
يف «االسترشاق» كتابه نرش من عاًما عرشين حوايل بعد نفُسه سعيد إدوارد شكا
«الُقرَّاء العربي. العالم يف ما حدٍّ إىل مشوَّه بشكل قراءته تمت كتابه أن من املقابالت إحدى
يهمني ما إن تحليليٍة. كأداٍة استخدامه من بدًال قتاليٍة كوسيلٍة الكتاب يستخدمون العرب
يل يبدو لنا. عدو ذاك أو املسترشق هذا إن أقول أن يهمني ما وليس تحليلية وسيلة هو
ما يشء تطوير نستطع لم ألننا تلك؛ التفكري لطرق أرسى سنبقى عربي كمجتمع أننا
الروح يبث لكي سعيد إدوارد يُهاجم من ولذلك املايضامُلظلم.»9 من نتحرر بأن لنا يسمح
فهم يف أخطأ فقد الضحية، دور لرشعنة يسعى أو جديد من القديمة العدائية الصور يف
حتى سعيد إدوارد الثقافات لعاِلم صديقة سويف أهداف كانت لقد «االسترشاق». كتاب
شبه الواعي الوجود وذلك اللغة ثنائية أيًضا به يربطها كان كما ،٢٠٠٣ عام يف وفاته
صاحب الالمع املوسيقي شخصية إن والغرب. الرشق بني مشرتكة أرضية عىل امُلربمج
إدوارد من مالمح تحمل الحب» «خارطة روايتها يف «ُعمر» املرصي الفلسطيني الكاريزما
األرجنتيني املوسيقي مع ن وكوَّ بنفسه املوسيقى وعزف القاهرة يف شبَّ الذي سعيد،
شبان؛ موسيقيِّني مع الغربي» الرشقي «الديوان أوركسرتا بارنبويم» «دانيل اإلرسائييل

وإرسائيليني. عرب
والغرب، الرشق بني ُمتحيِّزة غري سويف أهداف رواية شخصيات تتحرك وبينما
متحفظ بشكل تتفاعل الكاتبة فإن هوادة، بال انكسارها ونقاط النفسية متناقضاتها وتربز
بني املساواة عدم إن تقول حيث مرص؛ يف النساء وضع عن تُسأَل عندما حديثها، يف
األطباق يغسل «من املتحدة. الواليات يف الحال عليه هو مما أكرب ليس مرص يف الجنسني
الرجال، عن مختلف مستوى يف النساء تضع التي العقلية إن املتحدة؟ الواليات يف إذن
كالسويد البلدان؛ من عدد يف االستثناءات بعض مع العالم، أنحاء جميع يف موجودة
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خصوًصا — املتظاِهرات عىل الجنسية األمن رجال اعتداءاِت ترى ال وهي وفنلندا.»
تصعيًدا تراها وإنما للنساء، املعادية العقلية يف تماديًا — الصادمة العذرية» «كشوف
التي اإلساءات بعض تحدث كانت حني القديم، النظام ظل يف األمن قوات ِقبَل من منطقيٍّا
تريد ال كما الرشطة. أقسام ضد املعتقلني ِقبَل من امُلمنهج العنف استخدام إىل وصلت
تؤكد: إنها بل للحجاب، اإلشكالية الرمزية القوة ملوضوع التعرُّض أيًضا سويف أهداف
للنماذج وفًقا ن يَِرسْ ربما إرادتهن. بمحض ذلك يفعلن الحجاب، يرتدين الالتي «النساء
هذا موقفها ويبدو ذلك.» عىل يجربهنَّ من هناك فليس اختيارهن، هذا ولكنَّ التقليدية،
مرصدستوًرا تضع األثناء، تلك ويف عنها. نسمع ما كثريًا التي املسبقة األحكام ضد كدفاع
الحريات، عىل الدينية الناحية من املفروضة للقيود كبرية مساحة بإعطاء يسمح جديًدا

تأثري. أي ضده لالحتجاجات يكن لم بينما

الغرب؟ يف نقرأ العربية اآلداب أي

القوالب بسبب مشوَّهة نظرة العربي العالم إىل األوروبية النظرة بأن االتهام يمنع ال
إبراهيم الكاتب يشري االتجاه، هذا ويف العربية. اآلداب مع التحاور من املسبقة، واألحكام
— األوروبية النرش دور أن إىل الجديدة» «زيوريخ ملجلة له مقالٍة يف كتب عندما فرغيل
بهذا ألنه العربية؛ اللغة من قيمة األقل األدبية األعمال برتجمة تقوم — األدب مجال يف غالبًا
العالم عىل املسبقة أحكامه صحة من يتأكد أن الغرب يف القرَّاء جمهور يستطيع الشكل
إدوارد للكاتب االسترشاق نظريات إىل واضح بشكل ذلك يف يستند وهو املتخلف. العربي
فيقول: العربي، األدب إىل الغربي امليل يف الجديدة االسترشاقية النزعة إىل يشري كما سعيد،
يف وبخاصة الجنسية واملوضوعات العربي، العالم يف املرأة ودور الفساد، موضوعات «إن
يريد السوق وكأن يبدو املفضلة. املوضوعات هي بالتقاليد؛ االرتباط شديدة املجتمعات
أن عىل قادرون العربي العالم يف ُكتَّاب اإلطالق عىل يوجد ال أنه القارئ روع يف يُلقي أن
املجتمعات فإن ذلك، من وبدًال الخالص. األدبي نتاجهم عىل باالعتماد عامليني ُكتَّابًا يكونوا
مفهومة، وغري منغلقة ثقافات فهي الغرب؛ يف الجمهور وتعليم إلمتاع ُخِلَقت كأنها هناك
املتعددة، والقمع الفساد أشكال من تعانيه ما لديها وشعوبها والعنف، اإلرهاب إال تنتج ال
الشعور املمكن من أصبح والالتي واالجتماعي، الجنيس للكبت يتعرضن نساءها أن كما
كما — «إننا استياء: يف فرغيل ويؤكد الكتب.»10 هذه بفضل العالم أنحاء باقي يف بهن
التسويُق فيه يُحدِّد ضوضائي، مجتمع يف نعيش — ديبور» «جي الفرنيس املفكر يكتب
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عىل فرغيل ويذكر األسلوبية. الجودة من أكثر االنتباه يلفت فاملحتوى املنتجات.» نوعيَة
ويقول الخمييس، لخالد «تاكيس» كرواية الفنية الناحية من مقنعة غري روايات املثال سبيل
نص إىل ل تحوَّ الروائي النص أن يل بالنسبة املفهوم غري َلِمْن إنه أقول صدق «بكل عنها:
أن أساًسا يمكن وكيف ذلك. يف الفنية ِقيََمه يُِربَز أن املفرتض من وأنه اجتماعي، وثائقي
صاحب للكاتب مثاًال فرغيل يذكر ثم أدبية؟!» أعمال أنها اعتبار عىل كتلك حكايات تُْمَدَح
اآلن، حتى األجنبية اللغات إىل أعمال أي له تُرتَجم لم — ُظلًما — والذي األدبية، الجدارة
ببساطة يعترب أدبيٍّا، موهوب ومؤلف سيناريست «إنه عنه: فيقول ذكري. مصطفى وهو
وبورجيز، براوست، سبيل واتخذ األدبي، النص تَُلوِّث االجتماعية واملشكالت السياسة أن
أدبيٍّ فهٍم عن ويتحدث وأخالقية، واجتماعية أدبية مقاييس بني يخلط فرغيل وكافكا.»
تكون قد ولكنها أدبية، تكون أن بالرضورة ليس بالسياسة عالقة لها التي فالرواية َضيِّق،
األوروبيني والفالسفة األدباء أفكار فلك يف تتحرك التي الرواية إن مستوى. أعىل عىل أدبية
األفضل فالكتاب اجتماعية، وغري شاحبة روايًة تكون فقد الرُّقي، شديد أدبًا حتًما ليست
ح يُلوِّ عندما بالتأكيد السخرية من األمر يخلو ال نفسه. يف سيئًا أو نفسه، يف ليسجيًدا بيًعا
من للجودة كعالمات األوروبي الفكر أعالم إىل ويشري ناحية، من االسترشاق بفزَّاعة فرغيل
تذوب عاملية، ظاهرة بيًعا األكثر والكتب الراقي النُّخبة أدب بني فالتشابُك أخرى. ناحية
االجتماعية، بالحياة وعالقة أدبية قيمة لها كتٍب طريق عن متزايد بشكل الحدود خاللها
من الكثري بال تشغل موضوعاٍت مفهومة بطريقة تتناول ألنها عريٌض؛ جمهوٌر ويقرؤها
قد كانت العربية، من ترجمتها تمت التي الروايات فأغلب وحدهم. الُكتَّاب وليس الناس

العربي. العالم يف أوًال كبريًا صًدى أحدثت
العربية واإلمارات وُعمان مرص يف شبَّ ،١٩٦٧ عام يف ُولد الذي فرغيل، إبراهيم
مجلة لحساب التحرير مجال يف يعمل حيث الكويت يف اليوم فرغيل ويعيش املتحدة،
اليومية «األهرام» جريدة يف ثقافيٍّا محرًرا سنوات لعدة َعِمَل أن بعد وذلك «العربي»،
موقع عىل حسابه عرب عليها ويُعلِّق بعد، عن جيًدا بالده يف األحداث يتابع وهو القومية.
طريق عن معه كتابي اتصال عرب قال وقد مدونته. وَعْربَ فيسبوك االجتماعي التواصل
بدقة ه نصَّ َر يُطوِّ أن هو الهام دوره «إن املجتمع: يف الكاتب دور عن اإللكرتوني الربيد
ينبغي األساس، يف ُمفكِّر هو وإنما سيايس، بناشط وال ببطل ليس فاملؤلف قه، ويَُعمِّ
يهتمُّ الذي باألدب يعتدُّ ال وفرغيل النظر.» ووجهات العميقة الرؤية تَُقدِّم أن ألعماله
حيث األسواني؛ عالء يفعل كما امُلحرَّمات، أو والرصاعات االجتماعية باملشكالت مبارشًة
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بد ال فاألدب االجتماعية، العلوم مهمة فهذا املجتمع، واقع يعكس أالَّ بد ال «األدب يقول:
الُكتَّاب أن يرى وفرغيل اإلنساني.» السلوك ألرسار فهًما ليقدِّم األعماق، يف أكثر يسرب أن
كتاباتهم طريق عن ليس وهذا الثوري، االستعداد بناء يف يساهمون كانوا لو مرصكما يف
املدونات مرسح وعىل الصحف أعمدة يف ينرشونه الذي النقد طريق عن وإنما األدبية،
تفضح التي الناقدة املدونات «إن فيقول: والفساد، االقتصادية الحالة سوء عن املتنامي
نفسه، الوقت يف التغيري.» مرشوع لخدمة املجتمع لحشد تسعى الحاكم النظام نفاق
املتعمقة. التحليالت أو الرؤى تنقصها واملدونات املقاالت هذه أن وأوضح الرجل ظ تحفَّ
وباإلضافة لها، والرتويج الكتب نرش يف ا هامٍّ دوًرا املدونات لعبت فقد باألدب، يتعلق وفيما

الروائية. األعمال بعض عىل أثَّر التقليدي وغري الجديد اللغوي أسلوبها فإن ذلك إىل
يُرتَجم. أن الواجب من فإنه العربي، املحيط عىل يؤثر أن األدب هذا عىل كان وإذا
كبري. حد إىل األدب لرتجمة الداعمة املؤسسات انعدام من العربي والعالم مرص وتعاني
البوكر جائزة أيًضا ى وتُسمَّ العربية، للرواية العاملية الجائزة أُنِشئت ٢٠٠٨ عام ومنذ
الجائزة هذه فكرة وكانت األدب. من النوع هذا وترجمة لنرش مؤثرة وسيلة وهي العربية؛
هما: ذلك يف املسئوالن وكان أملانيا، يف والغرب الرشق ي لناِرشِ اجتماع انعقاد مع نشأت قد
فايدنفيلد، جورج الربيطاني والنارش للنرش، القاهرية الرشوق» «دار من املعلم إبراهيم
الدعَم الجائزُة هذه تقدِّم أن املفرتض ومن للتميز. الناجحة البوكر جائزة حازا اللذين
العالم عرب القراء من أوسع وجمهور أكرب اعرتاف عىل للحصول املتميزين العرب للُكتَّاب
الجائزة وتحظى العربية. األدبية األعمال ترجمة عىل العاملية النرش دور وتشجيع العربي،
كما هناك، والثقافة السياحة عن املسئولة السلطات بدعم ظبي أبو يف انطلقت التي
خرباء من تتكون التي — التحكيم هيئة وتجتمع لندن. يف البوكر مؤسسة بدعم تحظى
اللغة من متمكنًا يكون أن عىل العرب، غري من الخرباء أحد إىل باإلضافة العربي، األدب
عىل حفاًظا وذلك القصرية؛ القائمة إعالن حتى رسية وتبقى عام، كل — بطالقة العربية
آالف بعرشة منهم كلٌّ يفوز القائمة عىل أسماءهم اللجنة تضع الذين الُكتَّاب حياديتها.
العامني يف فاز وقد إضافية. ألًفا خمسني عىل بالجائزة الفائز يحظى كما أمريكي، دوالر
عن طاهر بهاء األديب ٢٠٠٨ عام يف فاز حيث مرصيان؛ كاتبان بالجائزة والثاني األول
«عزازيل». روايته عن بالجائزة زيدان يوسف األديب فاز ٢٠٠٩ عام ويف «الواحة»، روايته

أخرى. ولغات األملانية إىل الروايتان تُْرِجَمت وقد
ذات ليست إنها بقوله وينتقدها بل أيًضا، الجائزة هذه يف فرغيل إبراهيم ويشكك
بالقاهرة األمريكية بالجامعة النرش قسم يمنحها التي محفوظ نجيب جائزة مثل فائدة
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ويُستقبَل اليوم الجوائَز يُمنَح مما كثريًا «إن فيقول: اللغة، حدود خارج العربي لنرشاألدب
العربي.» املحيط يف األدبي لإلنتاج مناسبة مرآًة ليس عربي، أدب أنه عىل الغرب يف
أن فعليه مرص، يف والسياسية االجتماعية التغريُّ عمليات عىل يطَِّلع أن يريد من ويضيف:
القارئ يرغب أن أيًضا يحدث أن يمكن أال ولكن األدب. من بدًال االجتماعية الدراسات يقرأ
الفرنسية الروايات مع يحدث كما بها يتسىل وأن مرصية رواية من يُستثار أن يف الغربي
عىل نافذة أنه عىل األدب إىل يُنَظر أن يف أساًسا العيب هو وما األملانية؟ أو األمريكية أو
ألنفسنا لنكوِّن وإنما لدينا، املسبقة األحكام لتأكيد األدب إىل حاجة يف لسنا إننا املجتمع؟!

األلوان. بكل تحفل ًة متغريِّ مختلفًة صورًة

130



العريض: للجمهور األجناساألدبية
علمي خيال إثارة، كوميديا،

بني وإنما بمرص، الهرمي املجتمع يف وحدهم والفقراء األغنياء بني كبرية ليست الهوة
املدارس مثل — التقليدية املؤسسات وتعمل املتعلمني. غري من وماليني األكاديميني
للحوار أماكن منها أكثر شمولية تعليمية مؤسسات بوصفها اليوم حتى — واملساجد
الخالقة والتجارَب النقاشاِت الطوارئ قانون بموجب التجمعات حظُر َمنََع فقد الفكري.
والعرشين الحادي القرن بداية مع املرصية الفكرية الحياة أخذت ثم عقود، عدة مر عىل
لإلنرتنت الرسيع االنتشار طرق كما نوعية، نقلة اليوم اعتبارها يمكن التطور، نحو دفعة
كان وبينما امُلراقبة. اإلعالم أجهزة طريق عن الوقت ذلك حتى مغلقة كانت للمعرفة أبوابًا
لألطفال، لعبًا باعتبارها االجتماعي التواصل وسائل من يسخر راضيًا يعيش الذي الغرب
الفيديو مقاطع وتشاركوا واملدونات وتويرت فيسبوك عرب بالفعل املرصي الشباب تواصل
الكتابة، يف أبًدا كتاب من طواعية يقرتبون ال كانوا ممن العديد وبدأ يوتيوب، موقع عىل
أيًضا، مطبوعًة كتبًا ذلك وبعد مدونات البداية يف يقرءون، بدءوا ذلك؛ من واألكثر بل
والقى الحكاية يف الرغبة بسبب للثورة السابقة السنوات يف ظهر الذي األدب انترش حتى
املرتو وأنفاق الشوارع يف إنما عاجي، برج يف مادته يجد ولم النطاق، واسع تقديًرا
صوته التاكيس سائقي الخمييس خالد فأعار باملدن؛ الفقرية واألحياء املغلقة واملجتمعات
املصورة بروايته الشافعي مجدي ودخل األلوان. بكل مبهرة صورة للمجتمع والتقط
وسلطة والجريمة للفساد الخفية األماكن عىل الضوء وسلط القاهرة أنفاق إىل «مرتو»
ضعيف يزال ال نوع البوليسية، بالرواية مراد أحمد الرئيس مصور واشتغل الدولة.
التورط — كتبها التي السياسية الجريمة رواية — «فريتيجو» تتَتَبَّع مرص. يف التواجد
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سوداء «يوتوبيا» توفيق خالد أحمد واستنسخ السياسية. والنخبة املنظمة الجريمة بني
تعكس ولكنها الرصيحة، السياسية الروايات عن يكون ما أبعد هي الروايات هذه للرعب.

الثورة. إىل النهاية يف أدى الذي والغضب اإلحباط ذلك البلد، يف اليائسة الحالة

الخمييس خالد القاهرة: شوارع يف الطريق عىل

اإلعالم وسائل تناولته الذي العنوان هو هذا كان املرصية»، بالثورة أنذر الذي «الكتاب
أول من أيام عدة بعد «تاكيس»1 الخمييس خالد لرواية األملانية الطبعة ظهرت عندما
يف الكتاب ظهر فقد خاطئ؛ االدعاء هذا أن غري .٢٠١١ يناير ٢٥ يف حاشدة مظاهرة
بوصفه قراءته يمكن ذلك ورغم الثورة، من أعوام أربعة قبل بالعربية األصلية نسخته
لدى األمل وانعدام واليأس املطلق والبؤس املزرية الحالة وصف ألنه الثورة؛ عن كتابًا
رصد أجهزة الُكتَّاب اعتربنا إذا ملموسة. حية بصور واملرصيني املرصيات من أغلبية
اختار حيث سنوات؛ قبل هنا الوشيك الزلزال أحدهم رصد فقد مجتمعاتهم، يف للزالزل
بالكاد حكاياته. يف وكشخصيات واملعلومات، لإللهام كمصدر التاكيس سائقي الخمييس
عزلة يف أخرى. مهنة أي يف البرش من العدد هذا كل مع يوم بعد يوًما الحديث يمكن
يف الطبيعي الوضع وهو السري، زحمة يف طويًال جديد من املرء يعلق عندما — التاكيس
الالمخرج. وضع للعالم. عميقة تأمالت شكل يف سطحية ثرثرة تبادل يمكن — القاهرة
أستقل «لم التوثيق: طابع تحمل ال نصوصه أن اللقاءات أحد يف الخمييس خالد أكد
ولكن السائق.» عىل أسئلة طرح يف ألبدأ تسجيل جهاز أو مالحظات دفرت حامًال التاكيس
مر عىل عاًما الخمسني ذو الكاتب بها قام التي التاكيس رحالت من املحدود غري العدد

الكتابة. عند منه انطلق الذي األساس هي مدينته طرقات يف السنني
اللزجة. السري حركة عرب وحدها القاهرة يف تقريبًا أجرة سيارة مليون ربع يتهادى
بعضهم ويحمل بل املتوسطة، الطبقة أدنى أو الدنيا الطبقة إىل التاكيس سائقو ينتمي
أجرة سيارة فقيادة بالكاد. والكتابة القراءة يستطيع اآلخر والبعض عليا، تعليم شهادات
جانب إىل — منهم العديد ويعمل البطالة، هو عندهم البديل ألن لألغلبية؛ مؤقتًا حالٍّ تُعترب
الوحيدة الفرصة وهي مدرسني. أو موظفني األساس يف — تاكيس سائقي اإلضايف عملهم

وظيفة. أي يجدون ال والطموح الشهادة رغم ألنهم الجامعات؛ خريجي لبعض
غالبًا مختلفة. أجرة سيارات يف جميعها فصًال، وخمسني ثمانية عىل الكتاب يحتوي
أو للحكاية محبُّون أنفسهم القاهريني األجرة سائقي ألن املايض؛ يف حكايات تكون ما
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املرصية الشعبية الروح التاكيس يف تتكشف يشء. وأي يشء كل عن الحديث يف الفلسفة
خالد يقيس هنا بها. تتمتع التي الدعابة روح أيًضا وكذلك — وإحباطها معاناتها —
من كثري يف ويصور لراكب، املتكلم ضمري بصيغة قصصه يروي املجتمع. نبض الخمييس
بعد مرة يغفو الذي هذا املثال، سبيل عىل أيًضا. السائق حياة قصة ذلك أثناء األحيان
من مفزوًعا الراوي يوقظه حتى جانب عىل ويميل القيادة عجلة عىل الطريق يف أخرى
فهو لذا الشهر؛ نهاية حتى فقط السيارة قسط لدفع فرصة لديه أن الرجل يحكي نومه.
بأن االعرتاض عىل معلًقا ويرد ذلك. تحقيق يستطيع علَّه توقف دون أيام ثالثة منذ يقود
السائق يروي أخرى قصة ويف هللا.» يد يف جميًعا «إننا للخطر: حياته يُعرِّض قد ذلك
أن يمكن طويًال، وقتًا تستغرق رحلة البلد، وسط إىل نرص مدينة من زبونًا لتوِّه أقلَّ أنه
تبنيَّ أخريًا، وجهتهما بلغا وعندما الكثيفة. املرور حركة أثناء ساعتني بسهولة تستغرق
السائق. أوراق رؤية أراد الرحلة، أجرة دفع من بدًال مدنية، مالبس يف رشطي الراكب أن
الرشطة، تفتيش لجان يف سائد هو كما الرخصة، مع جنيهات خمسة إليه هذا دفع
ما كل هو هذا كان جنيًها. بعرشين إال يرَض لم إذ للرشطي؛ كافيًا يكن لم هذا ولكن
فاسدون، إنهم أوغاد، «جميعهم قوة: وال حول دون العنًا يروي كما آنذاك السائق يملكه
قال يوم.» كل بنا يفعلون مثلما يملكون ما كل يسلبهم أن هللا عىس ويرسقون، يخدعون
يف جميًال حلًما «كان املرور: ضباط لدى واألخالق الرشف انخفاض عن مستدرًكا الراوي
بزيِّه ويتباهى الشارع يف النظام عىل يحافظ الرشطي رشطيٍّا؛ تكون أن السبعينيات أوائل
فقط عاًما ثالثني يف الحلم هذا يتحول أن يمكن كيف وإيابًا. ذهابًا كالطاووس الجميل

كابوس؟!»2 إىل
أحد يتنصت ال حيث التاكيس، يف تحديًدا املفضلة هي الشائكة السياسية القصص
يف يكمن ال ما وهو الغربية. والدول مرص بني الفرق عن أجرة سائق ويتفلسف املخربين.
أما وتُحرتَم، قوانني، لديهم «هم ولكن: يقول، كما األحوال كل يف وهم ألنها الديمقراطية؛
املسلمني اإلخوان جماعة أن الغرب يف لهؤالء نرشح أن يمكن ال الفارق. هو هذا فال. نحن
محظورة تعني هناك محظورة الحقيقية. الوحيدة املعارضة هي ذلك ومع محظورة،
الوضع وهذا عنه، يُسَكت ذلك ورغم قانوني، غري الشخص يكون قد هنا املقابل يف فعًال.
شخصهنا، أي اعتقال يتم أن يمكن للقانون وفًقا حال. كل عىل فحسب يخصاإلخوان ال
يعتقل أن يمكن مرص يف الرشطي أن املثال سبيل عىل الراوي يؤكد ثم ا!» حقٍّ شخص أي
لينهي حق. عىل دائًما والرشطة مطاطة فالقوانني الحجج؛ بأوهى وقت أي يف شخص أي
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مع جميًعا نجلس البلد هذا يف رشعيني. غري كلنا الحقيقة «يف بعبارة: مستسلًما مناجاته
ساد يحمينا.» ربنا وقت. أي يف نُعتَقل أن املمكن من واحد، مركب يف املسلمني اإلخوان
سقوط وحتى إسالميني متطرفني يد عىل ١٩٨١ عام السادات أنور مقتل بعد مرص يف
أصبح املحدق الديني اإلرهاب لخطر التصدي رضورة ذريعة وتحت طوارئ. قانون مبارك
األماكن يف كبرية بأعداد التجمع أو بالتظاهر لهم يُسَمح ال إذ االشتباه؛ قيد املرصيني جميع
قمع أدى وقد محاكمة. دون السجن يف بهم والزج تعسفيٍّا اعتقالهم يمكن وإال العامة،

املسلمني. اإلخوان مع الشعب تضامن إىل الطريقة بهذه النظام
األحمر. بالبحر عبَّارة حادث يف نحبهم شخص ألف حوايل قىض ،٢٠٠٦ عام يف
أشار ما كان — الكوارث هذه مثل إليه يُعزى والذي — اإلدارة سوء عن الدولة تغايض
أن يمكن متصدع، فنجان يف رماد عن مرصعبارة يف «الناس قال: عندما أجرة سائق إليه
ذلك وليس الرماد، جمع إعادة يمكن ال الرماَد. الريُح فتُبعِثر بسهولة، الفنجان ينكرس
غبار هم البلد هذا يف الناس رماد. سوى ليس هو النهاية يف الحقيقة، يف أيًضا رضوريٍّا
الدولة سلطة رحمة تحت اليومية الحياة يف عاجزين الناس يقع قيمة.» أدنى دون متطاير
التي الرئيس أرسة يف القمة أعىل من بداية كله؛ املجتمع إىل الفساد تسلل وقد التعسفية.
يتابع لن الذي املوظف، أو البسيط الرشطي إىل ووصوًال الكربى، املشاريع كل من تتكسب
النقد يُعبَّأ ما غالبًا االنتباه. لفت دون يده يف اإلكرامية وضع بعد إال االستمارة عىل العمل
ووجد الصحراء يف أحدهم يسري كان ذلك؟ عن سمعت «هل النكات: يف للنظام املبارش
أوامر.» طلباتك لبيك، «شبيك وقال: املارد، له فظهر املصباَح َفَرَك الدين، عالء مصباح
الرجل: فسأل مليون، نصف املارد أعطاه جنيه. مليون طلب ثم عينيه الرجل يصدق لم
املصباح يف تشارك «الحكومة املارد: فأجاب خداعي؟!» أتريد الثاني؟! النصف «وأين
بعد الفارَّة، النمور من مجموعة خلف يركض حمار عن أخرى نكتة املائة.» يف بخمسني
أنني أثبت حتى الدهر أبد األمر «سيستغرق النمور. كل عىل القبض سيتم أنه سمع أن
األىس وشديدة تبدو، الهزلية شديدة الرشطة.» أمام هروبه الحمار برَّر هكذا نمًرا!» لست
إرهابيون بأنهم وإدانتهم النظام منتقدي اعتقال يمكن مرص يف وراءها. الحقيقة هي

العكس. إلثبات فرصة أي لديهم وليس إسالميون،
واضًحا هذا أصبح الضغط، لتنفيس محببة إمكانية دائًما النكات إلقاء كان لطاملا
عن الرصيحة النكات جانب وإىل الخمييس. «تاكيس» حكايات يف األخرى تلو مرة أيًضا
هي املكروهات والزوجات الفياجرا عن البذيئة النكات تظل الساخرة، والتوريات السلطة
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املكبوتة الجنسية الحياة تُظِهر الرخيصة البذاءات هذه عالية. قهقهات يف الرجال يُدِخل ما
من تتمكن االزدواجية مسليًا. كونه من أكثر محبط وتأثريها املحتملة، النساء وكراهية
السائق إىل «لينضم كمد أصابه كلما هنا إىل املجيء يف يرغب فهو تفكر، إذا أيًضا الراوي
الضحكات إنها القلب.» من ليس لكنه البطن، من صادر مدوٍّ عاٍل ضحك الضحك، يف
أوضاعهم لتحسني فرصة لديهم ليست ديكتاتورية، يف الحقوق مسلوبي ملواطنني امُلرة

السياسية. أو االجتماعية العملية يف املشاركة عن فضًال املعيشية،
عميًقا ذلك أكان سواء قويٍّا، تدينًا دائًما وركَّابها األجرة سيارات سائقي لغة تعكس
السائق يعلِّق أن العلماني الغربي الراكب) (أو للقارئ غريبًا األمر يبدو قد سطحيٍّا. أو
يشء كل فإن املتدينني للمسلمني بالنسبة هللا.» شاء «إن قائًال: يريدها التي الوجهة عىل
من يعرف بسالم. وجهته إىل يُِقلَّه بأن زبونَه السائُق يَِعد أن افرتاضية تحل وهي هللا، بيد
شديدي سائقني بصحبة الفوىضاملرورية وسط القاهرة يف أجرة سيارة يف قبل من جلس
الواقع يف هناك أن متصدعة، طرقات يف الصفيح صناديقهم داخل غاضبني أو اإلعياء

سامًلا. الوصول بداهة يف التشكك إىل وجيهة ألسباب تدفعك محدقة حقيقية أخطاًرا
وراء املسترتة الحتمية آخر: جانب له اليومي الورع هذا يف يظهر الذي هللا عىل التوكل
عىل األمر ترك األفضل من لذا الجدوى؛ عديم النهاية يف جهد كل يبدو وبهذا املوقف. هذا
يشء تحقيق يستطيعون ال ألنهم يصيبهم؛ الذي الظلم مواجهة عىل الناس يجرؤ ال حاله.
وتحطم الذاتية املبادرة تشل إذن فالحتمية والنفوذ. املال يمتلكون الذين األقوياء، أمام
من كبري جزء عىل استحوذ الذي التخاذل هذا يشء. إىل الوصول عىل قدرتها يف النفس ثقة
سقوط جانب إىل — هذا يكون قد .٢٠١١ ثورة حطمته السنني لعرشات املرصي املجتمع
التفاؤل؟ روح ستستمر متى إىل مرص. يف األخرية لالنتفاضات إنجاز أعظم هو — مبارك
بالتأكيد. بعُد بذلك التنبؤ يمكن ال حقيقة؟ سياسية مشاركة إىل ستؤدي مًدى أي وإىل

عن لزبونه سائق حكاها التي القصة تلك العجز عىل وال هللا تقوى عىل دليًال تكن لم
تماًما تبدلت ثم بالكامل، مغطاًة الفقرية األحياء أحد من سيارته إىل صعدت شابة سيدة
وبالقميص قصرية، أخرى الطويلة بالتنورة واستبدلت النقاب خلعت حني الرحلة، أثناء
قصتها للسائق وحكت باملساحيق. وجهها لت وجمَّ للغاية، وضيًقا جميًال آخر الفضفاض
محرتمة سيدة وأنا محرتمة، وظيفة إنها مطعم، يف نادلة «أعمل الفضويل: سؤاله عىل ا ردٍّ
أقطنه الذي الحي يف ولكن العمل، أثناء جيًدا مظهري يبدو أن يجب رشيًفا. عمًال وأؤدي
يف بمستشًفى وهميٍّا عمل عقد صديقة يل رتَّبت النقاب. دون املنزل مغادرة يمكنني ال
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يف أحصل مرة؛ ألف أكثر كنادلة أكسب ولكنني هناك، أعمل أنني عائلتي وتظن العتبة،
املستشفى هذا يف كامل شهر مقابل عليه سأحصل كنت مما أكثر بقشيش عىل الواحد اليوم

الرس.» هذا إبقاء مقابل يف شهريٍّا جنيه مائة عىل صديقتي مني وتحصل الرديء،
ون ويُضحُّ لفظيٍّا، صارم بشكل به املتباهى والرشف األخالقية املبادئ الناس يبجل
إىل النظرة تتسم كما االقتصادية. الحاجة شكَّلتها التي اليومية الحياة خضم يف بها
والعالقات املال فإن ذلك ومع بها، املرغوب األمور من تُعتَرب إذ باحرتام؛ والدراسة املدارس
لم أنه التاكيس حكايات إحدى يف سائٌق أقرَّ ثَمَّ ومن مرص؛ للعيشيف التعليم من كثريًا أهم
الوطني، النشيد سوى حال أي عىل هناك شيئًا يتعلموا لن ألنهم املدرسة؛ إىل أطفاله يرسل
أو كشك أو صغري محل تأسيس من يتمكنوا «حتى املال بعض أوالده يعطي سوف وأنه
الخمييس أعار فقد النضج، بهذا الكتاب أبطال كل ليس ولكن لتاكيس.» عربونًا وضعه
حلمه يحقق ثَمَّ ومن سنوات؛ ألربع املال توفري أراد أنه سائق فحكى أيًضا. للحاملني صوته
السيارة بحقيبة يحلم وأخذ أفريقيا. بجنوب العالم كأس نهائيات إىل ٢٠١٠ يف السفر يف
يف الكرة اتحاد وبأن والفيلة، والقردة وبالنمور فيكتوريا، وببحرية باألطعمة، مألها التي
ثم بالتأكيد.» هناك سيساعدونني أفارقة جميًعا «وألننا بالتأكيد: تذاكر له سيوفر القاهرة
بني ممهدة طرق توجد ال ألنه املتفائل؛ املونولوج هذا عىل صامتة اعرتاضات الراوي تخيَّل
نَِسيُت ذلك عىل «وعالوة البلد: بمغادرة له مسموح غري القاهرة وتاكيس والسودان، مرص
وأن مستعمرات، إىل بأكملها يحولها من هناك زال وما تجزأت األفريقية قارَّتنا بأن إخباَره
صنع الذي األبيض، السيد إنما بالتأكيد، األفارقة من ليس بالسفر، له املسموح الوحيد
سمسم.» يا «افتح تكفي كانت حينما بابا» «عيل زمن له. إال تُفتَح ال والتي أفريقيا، أبواب

بعيد.» أمد منذ وىلَّ
حدود يعلم فهو باألوهام، نفسه يخدع وال السياسية للعلوم دارس الخمييس خالد
جانب إىل املقابلة. يف أكد كما أحالم، دون العيش يستطيع ال أيًضا هو لكنه الضيقة، بلده
ما هي الدعابة وروح تحديًدا األحالم فإن اليائسة، وقصصالعيش لألحوال الناقد الوصف
كلمات الزمت التي «للحياة، الكتاب املؤلف أهدى الواقعية. من القدر هذا «تاكيس» أعطت
الخمييسعىل لغة تقوم طويل.» وقت منذ أصابنا الذي الفراغ تطرد علَّها البسطاء، الناس
ويمكن األدبي، التكلف من تخلو معقدة غري وعامية مباِرشة فهي البسطاء، الناس لغة
يف الكتاب وصول أسباب أحد من وهذا القراءة، عىل معتادين غري أناس من أيًضا فهمها
األسواني عالء بعد كاتب ثاني الخمييسهو خالد الفور. عىل املبيعات أفضل قائمة مرصإىل
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املاضية؛ سنوات العرش مدار مرصعىل يف القراء من القدر بهذا واسعة دائرة بكتابه ألهم
االجتماعي الوعي زيادة يف سياسية مقاالت عدة جانب إىل الكتاب بهذا املؤلف ساهم فقد
اليوم: املؤلف يقول قويٍّا. زخًما الديمقراطية للحركة وأضاف للثورة، السابقة السنوات يف
شوارع يف بهزة باألحرى أو بحركة، شعرت ٢٠٠٥ عام يف الكتاب هذا كتبت «عندما

ثورة.» إىل ستقود الهزة هذه أن أحسست القاهرة.
جده منزل يف وتربى شاعر، وأب ممثلة ألم القاهرة قلب يف ١٩٦٢ عام الخمييس ُولِد
الفرنسية باملدرسة األقارب من وغريها أمه مثل والتحق مبكرة، سن يف األم وفاة بعد
العائلة. بيت يف اليومية الحياة مفردات من والسياسة واملوسيقى األدب كان بالقاهرة.
عىل الباريسية السوربون جامعة ويف القاهرة يف السياسية العلوم درس لألدب حبه ورغم
عمله من أعوام عدة بعد وأسس العالم. بها يسري التي الطريقة فهم من ذلك يمكِّنه أن أمل
عام سينمائي إنتاج رشكة والجنائية االجتماعية للبحوث القومي املركز يف وباحثًا صحفيٍّا
كان لطاملا إنه قال وقد الوقت. هذا يف الكتابة وبدأ العيش، سبل له وفرت ما هي ،١٩٩٨
مفاجئًا «تاكيس» نجاح كان طويًال. يرتدد جعله املال كسب الحرصعىل ولكن حلمه، ذلك
وصلت بينما الواحدة، الطبعة يف نسخة ألفي من أكثر إىل قبل من رواية وصلت بالكاد له،
عن تعبريًا الكتاب كون وبجانب نسخة. آالف عرشة إىل بعضالطبعات يف بالفعل «تاكيس»
السنوات يف الوضع الخمييس خالد يُشبِّه االعرتاض. عىل محفًزا أيًضا يَُعدُّ فهو الرضا، عدم
أي إىل الهرب من يتمكن أن دون االزدياد يف بداخله الضغط يستمر ببالون للثورة السابقة
ذلك؛ فاتها ولكن الغضب، لتنفيس البالون يف ثقوبصغرية عمل الحكومة عىل «كان مكان:
لالنفجار. جاهًزا املرصي البالون وكان ٢٠٠٣ عام منذ مغلقة الصمامات جميع ظلت فقد
أنه املرصية الوسطى الطبقة وأدركت سياسية، حقبة نهاية يف نعيش أننا جميًعا شعرنا
سوق يف وظائف هناك بالكاد لألطفال، جديٌّ تعليم هناك ليس ذلك، بعد غد يوجد ال
هي الثقافة وسيلة، تجد أن الناس عىل كان انتهى. خطط. وال مشاريع وال أحالم ال العمل،
منخفًضا األدبي اإلنتاج كان وإن حتى املستقبل.» بها ونصنع ونتخيل نبحث التي الوسيلة
ستنعكس واالجتماعية السياسية الثورات بأن مقتنًعا ذلك رغم الخمييس يظل البداية، يف
األسلوب سيتغري بل فحسب، األدب موضوع تكون لن الثورة بأن «أؤمن األدب: عىل قريبًا
تحرًرا، أكثر أصبح مرص، يف اإلبداع تغريَّ لقد والفن. املوسيقى يف وباملثل أيًضا، والشكل

وانفتاحية.» جنونًا
عباءة إلقاء محاوالت زالت وما السلطوي، األبوي التفكري طابع املرصية العقلية تتخذ
األرسَة االستبدادية الهياكُل تُميِّز تجديًفا. باعتبارها تُالَحق الراهنة الظروف عىل اإلسالم
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وعىل بل القانون، بحكم فحسب األبناء عىل وصيٍّا فيها األب يكون ال والتي أيًضا، املرصية
حسني وظل أيًضا، الرئيس موقف عىل األبوي التفكري وانعكس الحقيقة. يف أيًضا زوجته
الرتبية، سيِّئي باألبناء أبوي استعالء يف الغاضبني املتظاهرين يصف النهاية حتى مبارك
الثورة، خالل العقليات هذه تصدعت األقل، عىل مظلته. تحت العودة عليهم يتوجب الذين
الناس من العديد ويؤمن األفقي، اللهب الثورية الفكرة «تشبه الخمييس: خالد رؤية حسب
جديد وهذا أنفسهم، عن للتعبري وإمكانية أصواتًا، يملكون أنهم اليوم املتوسطة الطبقة من
هذه يف املشكلة تبقى ذلك مع لألفكار.» أفقيٍّا انتشاًرا اآلن نعيش نحن مرص. عىل تماًما
قائد. لها ليس الحركة ألن السيايس؛ املستوى عىل الثورية األفكار تطبيق يف الطريقة
التنظيم هرمية تقليدية ملؤسسات ممثلون باألساس السياسية الساحة عىل اليوم يعمل
والعلمانية الليربالية القوى عىل يكون ما أصعب من املسلمني. اإلخوان جماعة مثل أيًضا

الحرية. من نوع يف الكاتب قالها تَُحل.» لم املشكلة «هذه سياسيٍّا. نفسها تنظيم
الربملانية االنتخابات أثناء االزدياد يف الدينية الدوافع ذات الرقابة حاالت فعليٍّا بدأت
ستني من أكثر عىل املتشددون والسلفيون املسلمون اإلخوان حصل عندما ،٢٠١٢ عام يف
الواقع يف مزحة، هذا كان يل «بالنسبة غاضبًا: الخمييس خالد قال األصوات. من باملائة
رجل واقعة وذكر لألسف.» جديًدا يكن لم املوضوع أن غري سوداء. كوميديا سيئة، مزحة
فيه ر ُصوِّ كاريكاتوريٍّا رسًما تويرت طريق نرشعن الذي ساويرس نجيب القبطي األعمال
اإلساءة بتهمة ساويرس ُحوِكم بنقاب. ماوس» و«ميني إسالمية بلحية ماوس» «ميكي
مجموعة تخصصت حيث عاًما؛ عرشين من يقرب ما منذ التطور هذا «بدأ اإللهية. للذات
التجديف. قضايا يف — يبدو ما عىل اإلخوان صف يف يقفون كانوا الذين — املحامني من
املهتمون يضع أيًضا.» وممثلني األشخاص، من العديد ضد القضايا هذه من املئات هناك
سبيل عىل متزايد؛ بشكل الرقابة هذه أمام حواجز حال كل عىل األخرية اآلونة يف بالثقافة
بكلمات للرقابة رفضه عن الخمييس خالد أعرب املرصي». اإلبداع «جبهة اتحاد املثال:
اإلجراءات من النوع هذا منع يجب أنه «كتبت اليومية: «الرشوق» بجريدة مقال يف واضحة
ملحًدا، أكون فقد للسخرية؛ مثرية اإللهية للذات اإلساءة أو التجديف فكرة اإلبداع. ضد
حقي فمن رأيي هذا كان إذا أحمق، هللا إن أقول أن حتى ويمكن بل هلل، وجود ال إنه أقول
الحق فرد لكل أن الجميع يعرتف أن من بد ال كان. أي أو البوذية اعتناق أو عنه التعبري
عىل تعنيَّ الشأن.» هذا يف إنجازه يجب العمل من الكثري هناك زال ما يريد. ما اعتناق يف
أثناء والتعبري االعتقاد حرية إىل طويل طريق أمامها مرص أن حقيقة مواجهة الكاتب

«املستقلة». الصحيفة يف الناقد نصه يُنَرش فلم عمله.
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الشافعي مجدي األرض: تحت من ُمصوَّرة حكايات

كتاب الخمييس— لخالد «تاكيس» رواية حواديت من عام بعد أي — ٢٠٠٨ عام يف صدر
ليس الشافعي. ملجدي «مرتو» املصورة الرواية الحرضية: القاهرة أدغال من تماًما مختلف
سنوات عدة قبل حتى املحيل اإلنتاج من هناك يكن لم إذ مرص؛ يف جذور املتحركة للصور
— الشافعي مجدي قرأ لألطفال. الخفيفة املصورة والقصص الكاريكاتور بعض سوى
خالل يكتشف أن قبل ماوس»، و«ميكي مان» «سوبر قصص — ١٩٦١ عام املولود
تحت و«حكايات «شاريل» األسبوعية الهزلية املجلَة شاب وهو فرنسا إىل الصيفية رحالته
رسامي بأحد التسعينيات يف أخريًا التقى ثم كرومب. روبرت لألمريكي رة امُلصوَّ األرض»
الشافعي ظل جولو. نفسه ى وسمَّ هناك استقر والذي القاهرة، يف األسبوعية «شاريل»
البدء يف اليوم. حتى األعىل ومثله صديقه يزال ال وهو لسنوات، جولو عند دروًسا يتلقى
األحداث أسبوعيٍّا يتناول وهو املستقلة. بالصحافة عمل ثم لألطفال، مصورة قصًصا صمم
الصحفي طريق عن تحولت التي اليومية «الدستور» بصحيفة ُمصور رشيط يف الراهنة

الصحف. ألذع من واحدة إىل عيىس إبراهيم الناقد
الرسومات.» طريق قصصعن حكاية يف أرغب أنني فرنسا يف الوقت ذلك يف «أدركُت
ممن القاهرة، يف املستقلني بالثقافة للمهتمني لقاء هامش عىل ٢٠٠٩ عام تحدث هكذا
بمنزلة وهو — الحقوقي مبارك هشام مركز مقر يف اجتمع حيث الرقابة. ضد يقاومون
وفنانة األفالم، وصانعي والكاتبات الكتَّاب من عدد — اإلنسان لحقوق مستقلة منظمة
العمل يف الرأي حرية حول ليتناقشوا ومدونني؛ وصحفيني نسائية وحقوقية وموسيقي
طريق عن املحظورة األعمال نرش إىل املشاركني أحد دعا إليها. الوصول وكيفية الفني
مجدي كان مقابل. دون عمله طرح إذا دخله سيفقد املؤلف بأن آخر واعرتض اإلنرتنت،
روايته الحكومية السلطات صادرت فقد االهتمام؛ محور هو الوقت هذا يف الشافعي
ونارشه شخصيٍّا هو مقاضاته وتمت طرحها، من عام بعد وحظرتها «مرتو» املصورة
الهريوين. يف نتاجر وكأننا ذلك «بدا غاضبًا: الكاتب علَّق العامة». اآلداب «مخالفة بتهمة
هذا ضد الوقوف للفنانني يمكن كيف السؤال: عىل ا وردٍّ مصورة.» قصة سوى تكن لم
تملك فال األخالقي، املستوى عىل األساس من نتورط أال «علينا قال: الهجوم؟ من النوع
الرقابة. إىل يُهَرعون يشء يعجبهم لم وإذا املناظرة، ثقافة والحكومية الدينية السلطات
َمْن يملك أن ينبغي وال الجميع، يُريض أن يجب ال الفن أن مفادها فكرة نرش علينا ولكن
املجتمع يف «مرتو» ک مرسومة رواية أو ُمصورة قصة وتأثري منعه.» يف الحقَّ يعجبه ال
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عىل ويستوعبونها الصور القراء يستقبل حيث «فحسب»؛ النص من كثريًا أقوى املرصي
عليها واملوافقة عرضها قبل املواد بمراجعة منوطة رسمية رقابة هيئة هناك أوسع. نطاق
إذ األدب؛ ليس ولكن األغاني، ونصوص واملرسحيات األفالم يخص فيما وذلك رفضها، أو

الفئة. هذه تحت ُمصورة رواية تندرج ال
البطل يقف حيث «مرتو»؛ غالف عىل املدونة التحذيرية اإلشارة هي فقط» «للكبار
من وينظر القاهرة يف املرتو محطات إحدى سلم درجات أعىل يده يف مسدًسا حامًال
إىل الطوابق متعددة واملكاتب السكنية املباني من عدد يعلو الخلفية ويف تربص. يف حوله
تحت مصورة رواية مرتو حذائه. لتلميع جالًسا رجًال نجد الطريق جانب وعىل السماء،
هي ومادتها بالقاهرة، املرتو ومحطات ممرات هو مكانها للكلمة؛ مزدوج بمعنًى األرض
مليئة مًعا، كبرية ومدينة حب جريمة، رواية هي واليأس. الفساد اْلتََهمه مجتمع باطن
تقف الذي «شهاب» الكمبيوتر مهندس هو الرواية بطل جارية. أحداث عىل باإلسقاطات
«شهاب» كان واعًدا. يبدو يشء كل كان البداية يف اإلفالس. شفا عىل للربمجيات رشكته
واآلن ما، وزارة مع مربح بعقد ُخِدع أن لبث ما ثم بالربامج، واملرتو البنوك بعض يمد
رشكته. عىل بالحجز أيًضا يهدده بات ذلك من واألكثر بل «شهابًا»، يقرض البنك يَُعد لم
زميله اعرتض البنك. رسقة قرر القانونية، بالطرق املتابعة يستطيع لن أنه يعلم وألنه
أوضح شهابًا ولكنَّ السجن، يف الحال بهما تنتهَي أن يخاطران بذلك ألنهما «مصطفى»؛
األغنياء من ستصبح وأنت «مصطفى»، يا فقط للفقراء البلد هذا يف «السجن قائًال: األمر له
املستوى رفيع حكوميٍّا مسئوًال هناك أن وجدا البنك إىل الوصول وعند نذهب.» دعنا قريبًا.
ها فتوجَّ البنك؛ ملدير العمولة سبيل عىل دوالر ماليني خمسة للتوِّ ورصف سبقهما قد
املشهد: تبدل النقود. حقيبة سلباه ثم رضبًا، وأوسعاه البدين الرجل هذا إىل غاضبنَْي
الطغاة، حكم «أوقفوا الالفتات: إحدى عىل نقرأ املحكمة. مبنى أمام الفساد ضد مظاهرة
الجينز ترتدي صحفية وهي الجموع، وسط «شهاب» صديقة «دينا» للتو اختفت كفاية!»
متحركة، وبيضاء سوداء بخطوط مرسومة اللوحات مكشوف. طويل وشعرها شريت وتي
امُلضاءة للمدينة ظالل ثم الوجوه، من قريبة لقطات تظهر أحيانًا الرمادي. باللون ُمظللة
القاهرة. شوارع يف وحشية واشتباكات الحشود مشاهد أعىل، من الرؤية بمنظور ليًال
األمَر عنق ورباط ُحلة يرتدي مسئول أعطى «دينا». ملالحقة البلطجية من اثنان انطلق
مع اآلن التعامل عليهم لك، التابعني الناس «أَْرِسِل الالسلكي: يف املحتجني عىل بالهجوم
قميصها. ومزَّقوا منها سخروا «دينا»، ب البلطجية أمسك تطورات عدة بعد املتظاهرين.»
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يف الرئاسية االنتخابات قبل ملبارك املناهضة املظاهرات إىل املشهد بهذا الرواية تشري
البلطجية. ِقبَل من جنسية اعتداءات إىل متكرر بشكل املتظاهرات تعرضت حيث ٢٠٠٥؛
سلطته استخدام النظام أساء كيف تُظهر التي املشاهد تلك أن الشافعي مجدي يرى
«شهاب» ل الربيئة املشاهد كانت الكتاب. حظر يف الفيصل كانت البلطجية، واستخدم
تحت مرص يف تقريبًا يشء أي حظر يمكن ذريعة. مجرد الرسير يف عرياننَْي «دينا» مع
منها املدني؛ للعصيان واضحة دعوات القصة تخفي هنا املبهم. أخالقي» «غري التصنيف
قفص، يف جميًعا نجلس أننا «تذكر قائًال: صديَقه «شهاب» عاتب عندما املثال سبيل عىل

ببساطة.» الخروج عىل اآلن حتى أحد يجرؤ لم لكن مرصاعيه، عىل مفتوح والباب
السلطة وأصحاب األغنياء نَْهَب الثورة من أعوام ثالثة قبل «مرتو» رواية استنكرت
الفقر إمارات عزل به يتم الذي االستخفاف تعرض حيث ُمعربة؛ صور يف البالد لخريات
املوهوب بالشباب يُدَفع كيف وتَتَتَبَّع بأسوار، املجتمع باقي عن الفقرية األحياء يف والبؤس
رواية أن إىل مربًرا الشافعي مجدي يشري الجريمة. إىل به خاص كيان بناء يف يرغب الذي
عكس عىل تُمنَع لم هذه أن غري بمراحل، ذلك تخطت يعقوبيان» «عمارة األسواني عالء
الرشقاوي محمد والنارش الشافعي مجدي أحال ٢٠٠٩ عام يف مبدئية إدانة بعد «مرتو».
مالية بغرامات عليهما ُحِكم ٢٠١٠ فرباير ويف جدوى. دون العليا، املحكمة إىل القضية
يف «مرتو» من جديدة عربية نسخة تداول بدأ فقد أبًدا، يُرَفع لم الحظر أن ورغم باهظة،
للرئيس اإلسالمي النظام أن حال أي عىل يعني ال هذا ولكن .٢٠١٢ أغسطس منذ مرص3
تم ٢٠١٣ عام مطلع ففي املخلوع؛ مبارك نظام من ليربالية أكثر مريس محمد الجديد
الجدل كان وبينما الرئيس. بإهانة الساخر التليفزيوني الربنامج مقدِّم يوسف باسم اتهام
وظهرت دوليٍّا، انتشاًرا «مرتو» رواية شهدت النيل، ضفاف عىل قائًما التعبري حرية حول
عربية نسخة من مأخوذة املصورة للرواية واإلنجليزية باألملانية4 ترجمة ٢٠١٢ عام يف
قال الرأس. يف كاملقص له، بالنسبة ُمِشالٍّ الحظر تأثري كان ذلك ومع بريوت. يف ُمهربة
أتمكن لم لكنني ُمصورة، جديدة رواية كتابة ذلك بعد «حاولت األحداث: مسرتجًعا الكاتب
كيف وتكراًرا: مراًرا األسئلة بنفس الرسم أثناء دائًما نفيس محارصة واصلت فقد ذلك؛ من
إنتاج يمكن ال الوسط هذا مثل يف أيًضا؟ الرواية هذه ستُحَظر هل فعلهم؟ رد سيكون
التفكري الشوارع يف والرصاعات املظاهرات من العديد بعد فقط اليوم أستطيع جيد. فن

يَّة.» ِبُحرِّ جديد من والعمل
٢٠١٠ عام منذ يشجع وهو الشابة، املواهب بدعم بقوة الشافعي مجدي يلتزم
مركز أطلق العمل. ورش من العديد أثناء أعمالهم يف املناطق مختلف من شبابًا رسامني
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ُمصورة مجلة فكرة قضيته، يف بالفعل الكاتب دعم قد كان الذي الحقوقي مبارك هشام
إرشاف تحت ٢٠١١ سبتمرب يف صدر ثم اإلنسان، وحقوق الراهنة املجتمع قضايا تتناول
حيث «الدوشمة»؛ املصورة املجلة من عدد أوُل عمله، ورش من لواحدة كنتاج الشافعي
عىل املصورة الرواية مؤلف أكَّد فقد تحديًدا، املرشوع هذا وراء تعليمي غرض هناك كان
ثانوي، أمر فهذا ال، أو رسالة امُلصورة للرواية أكان «سواء قائًال: الرتفيهية العمل طبيعة
هي وحدها اإلنسانية القيم تبقى وحقيقية.» ومفاجئة مسلِّية دائًما تظل أن ينبغي ولكن
باألساس هو امُلستهَدف الرواية وجمهور أحزاب. وال أديان وال أيديولوجيات ال امُللزمة،

القراء. شباب
ويف كفاية حركة يف سنوات بعدة الثورة قبل أيًضا نَِشًطا الشافعي مجدي كان
بشكل كتب وحظر ومدونني فنانني عىل القبض «تم التغيري»: أجل من «ُكتَّاب مجموعة
ة ُملحَّ حاجة هناك كانت فقد ذلك، املجموعة هذه قاومت كفاية. تأسيس بعد متكرر
قضيته أثناء الدعم كان وحفزوني.» الناس هؤالء من العديد ألهمني لقد الفنية. للحرية
«الشباب قوله: حد عىل املدونني، شباب من باألساس وإنما أقل، جيله من الفنانني من
أكاذيبهم، إىل جرَّهم يريد األكرب الجيل أن األخرى بعد مرة تعلموا لقد تماًما، مختلف
أدخلوا لقد نفاق. دون التغيري أجل من يقاتلون إنهم اللعبة. هذه يف يشاركون ال ولكنهم
يشري النقاش.» تقبل ال التي وعفويتهم املبارشة بطريقتهم املعارضة إىل جديدة روًحا
ولكنها — الصغرية املجموعة هذه «لوال قوله: يف الشجعان الشباب املدونني إىل الشافعي
الساحة عىل املتعددة االنتكاسات بعد حتى الشكل.» بهذا الثورة خرجت ملا — متزايدة
يَْخُب؛ لم حماسه فإن العامة، الساحة عىل لإلسالميني املتزايد الحضور ورغم السياسية
أفكاٍر تبديل الفن بإمكان «ولكن مبارش: بشكل املجتمع تغيري يمكنه ال الفن أن يرى إذ
ويمكنه ساخر، ُمصور رشيط حتى أو مغامرة أو للجدل مثري خيال طريق عن ورًؤى
املجتمع.» عىل التأثري بمقدوره هذا كل تمكينهم؛ ثَمَّ ومن انتباههم وإثارة أفراد توعية

منذ يتزايد والذي الفنية الحرية ليطول ديني ستار وراء يختفي الذي والهجوم
عىل اإلسالميني هجوم يتذكر فهو للشافعي؛ بالنسبة الجديد باألمر ليس مبارك، سقوط
باآلداب «ُمِخلة أنها عىل امُلصورة روايته حظر تربير جاء كما ،١٩٩٤ عام محفوظ نجيب
واعترب بالسلطة. ومؤمنًا للغاية متحفًظا مبارك حكم فرتة يف املرصي املجتمع كان العامة».
حمايتها برضورة وتظاهر السخيفة، الصغرية باملوضوعات واهتم أخالقيٍّا، نفسه النظام

فيها. املشكوك األخالقيات من
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حال، كل عىل أيًضا الليرباليني للفنانني تحذير بمنزلة املتطرفني السلفيني نجاح كان
مفاجئًا ذلك «كان الربملانية: ٢٠١٢ انتخابات يف تقريبًا األصوات ربع عىل حصلوا حيث
العقود خالل تشكَّلت التي األفق ضيقة العقول ماهية عن فجأة كشف فقد وصادًما؛
مبارك نظام فراغ بسبب وإنما فحسب، الوهابية التعاليم بسبب هذا يكن ولم املاضية،
تفتيح يف سيساهم الشارع يف املظاهرات بدأته الذي الجدل ولكن للثقافة.» ومعاداته
من طويل، وقت إىل يحتاج ذلك أن مستدرًكا أضاف ثم متفائًال، الشافعي قالها العقول.
املكسب أما املتطور. املجتمع السلفيني فكر «يناقض األقل. عىل سنوات عرش إىل خمس

التحرض.» نحو أخرى خطوة ستتخذ التي األفكار فهو
وإلكرتونيٍّا الورق عىل ليس األثناء، هذه يف مرص يف املرسومة الصورة قوة انترشت
ألي مرئية لتصبح املنازل؛ وجدران والجسور األسوار عىل وإنما فحسب، اإلنرتنت عىل
الكتب إىل يصلوا لم ممن املواطنني، من عريضة لكتلة بالنسبة مقروءة وللجميع، شخص
فنية أعماًال أكانت سواء مرسومة، أو مرشوشة أو مطلية أو مكتوبة أكانت سواء بعد.
عندما ثانوية االختالفات هذه تبقى كاريكاتورية؛ رسوًما أو جريئة شعارات أو ُمصورة
الرشطة احتلتها طاملا التي العامة الساحة البسطاء املواطنون يستعيد بأن األمر يتعلق

املتعوملة. التجارية واألعمال الدولة وأمن

مراد أحمد ثورية: بمتفجرات سياسية بوليسية رواية

هذه تكون قد للثورة السابقة السنوات يف األدبية الساحة عىل النجاح قصص كل بني من
حول معه يسافر للرئيس. الصحفي الطاقم يف مصوًرا يعمل شاب جنونًا: األكثر هي
فهو عمله؛ يُروقه األرسة. نطاق يف أو الرسمية االستقبال مراسم أثناء ويصوره العالم،
كيف نفسه الوقت يف ويالحظ اآلخرين. من الغالبية أمام موصدة ستبقى أبوابًا له يفتح
يردد ًها موجَّ وإعالًما املستويات، كل عىل وفساًدا إدارة سوء يرى بلده؛ وضع ينحدر
بأساليب ثراءً يزدادون الحاكم الحزب من مقربني أثرياء أعمال ورجال الرئيس، كلمات
دفنوا لشباب واإلحباط االستسالم يملؤها شكاوى يسمع البالد. خريات وينهبون املافيا
مراد، أحمد املصوُر يُدعى مرص. خارج أنفسهم بناء الكثريون حاول املستقبلية. آمالهم
للشكوى؛ سبب لديه ليس بالفعل. وأب زواجه، يف وسعيد العرشينيات، منتصف يف وهو
أن بإمكانها مرص بأن بالعلم مصحوبًا عليه، يضغط الظلم ولكن يُرام، ما عىل فأوضاعه
الداخيل، الضغط ل تحمُّ يستطيع يَُعد لم سنوات خمس وبعد كثريًا. ذلك من أفضل تكون
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اعتربها األخرى. تلو ليلة أشهر، ستة طوال واإلحباط، الغضب عن بشغف وكتب فجلس
نرشها. يجب أنه زوجته رأت سياسية. بوليسية رواية أفرزت ولكنها ذاتية، شفاء عملية
ضمت التي القوية املخطوطة للنرش «مرييت» دار أصدرت ثم البداية، يف مراد تردد

صفحة. أربعمائة
وكذلك — األوىل الطبعة وِبيَعت للجمهور، الكتاب وخرج .٢٠٠٧ عام يف ذلك كان
العنواَن مرص— يف أدبية نرش دار أكرب — الرشوق» «دار ْت وضمَّ الفور. عىل — يليها ما
الكاتب عن ونُِقل اإلنجليزية، الرتجمة صدرت ٢٠١١ ويف التاسعة. الطبعة من قائمتها إىل
يف «فريتيجو» وُعِرَضْت التشجيع.» تستحق «رواية شهادته: الغالف عىل إبراهيم هللا صنع
شهر يف عربية محطات أربع عىل حلقة ثالثني من تليفزيوني كمسلسل ٢٠١٢ عام صيف
لم أنه رغم املرصية، األدبية الساحة عىل الصاعد النجم مراد أحمد أصبح هكذا رمضان.
السينمائية مراد أحمد دراسة أثرت أكَّد. كما جريدة؛ يف مقاًال ولو قط، الكتابة له يسبق
بحفل الرواية تبدأ قويٍّا. برصيٍّا طابًعا تحمل فالرواية كتاباته؛ عىل بالتصوير وعمله
«أحمد يعمل حيث النيل؛ عىل امُلِطلِّ الفاخر حياة جراند فندق يف وصاخب فخم زفاف
كامريته وضع صباًحا، الثالثة يف عمله أنهى أن وبعد هناك. ًرا مصوِّ الرواية بطل كمال»
أصدقائه أقرب يعمل حيث الفندق؛ يف األربعني الطابق إىل املصعد واستقل الحقيبة يف
بعض وأحيانًا البلد، ومشاهري وأثرياء أقوياء يلتقي هنا فريتيجو. بار يف للبيانو عازًفا
وكوبري املدينة، أضواء إىل بالنظر ببطء يدور الذي البار يف يستمتعون ممن األجانب،
«أحمد أراد النائمة. سيتي جاردن وشوارع النيل، يف املضيئة الرحالت وقوارب قرصالنيل،
زبوٌن َحَجَز املهام. بعض لديه زال ما األخري ولكن العمل، من صديقه اصطحاب كمال»
يتوافدون، زالوا ما الذين للضيوف بلطف االعتذار وتم إزعاًجا. يريد ال أنه ح ووضَّ طاولًة
دخل دقائق عرش بعد سيجارة. لتدخني الرشفة إىل الكامريا بحقيبة كمال» «أحمد وفرَّ
أسلحتهما فوهات تربز الداكنتني سرتتيهما وتحت البار، إىل الشخصيني الحراس من اثنان
اإلشارة كالهما أعطى وعندما الرشفة، يف يدخن الذي املصور إىل أحد ينتبه لم اآللية. نصف
يتمتع الثراء، حديث االقتصاد، أقطاب أحد زنون» «محيي إنه بديٌن؛ رجٌل دخل الخرضاء،
كيف ماضيه؛ إىل التفصييل بالوصف الرواية تتعرض الحكومة. مع العالقات بأحسن
القبور شواهد يرسق القديمة، القاهرة يف لحرِيفٍّ مفلًسا ابنًا الخمسينيات منتصف يف كان
ويبيعها، مرص من الفارِّين األجانب واليهود املسيحيني مقابر من الرخامية والتماثيل
يف مهمني أعضاء مع تجارة يف ودخل املنطقة، يف رخام تاجر ألهم الثرية االبنة تزوج
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أصبحت «وهكذا السالح. تجارة يف أخريًا الحال به انتهت ثم النارص، عبد جمال حكومة
للحاكم بعد فيما ُورِّثت ثم القديم، النظام جسم يف حيويٍّا عنًرصا «زنون» إمرباطورية
«زنون» موهبة الرواية. يف ذلك جاء وخدم.» وقصور فارهة سيارات من بها بما الجديد،
البدينة كالذبابة «الزحف من بدًال اإلعالم، انتباه يجذب أن دون الكواليس، وراء العمل هي
املصعد، أبواب انفتحت بسهولة.» قتلها يمكن حيث النهار؛ وضح يف نافذة زجاج عىل
نساء، وِزيَر ومتهوًرا طائًشا رجًال فتحي» «هشام يُعتَرب البار. إىل آخر أعمال رجل ودلف
عمله ممارسته أثناء وقف وعندما أبيه. عن ثروته ورث فقد الزنون» «محيي عكس وعىل
نافذة عىل بدينة «ذبابة إىل إهماله بسبب فتحوَّل عليه، اآليُة انقلبَِت الحكومة طريق يف
الوقت يف عاجل لقاء أجل من الزنون» «محيي سكرتارية من اتصال جاءه النظام.»
حاجته يظهر لم ولكنه تفيده، أن إال يمكن ال الحكومة مع «زنون» فعالقات املناسب،
زجاج عرب املشهد يراقب كمال» «أحمد ظل فيها. مبالغ بمجاملة الزنون» «محيي وحيَّا
قال كامًال. الحوار سماع يستطع لم الصور. بعض والتقط كامريته جذب ثم الرشفة،
بارتباك: فتحي» «هشام ردَّ ألجله؟» مقابلتي أردت الذي السبب ما «إذن؛ الزنون: محيي
ينظر وبينما مزحة.» هذه «بالتأكيد زنون»: «محيي طلبك.» عىل بناءً حرضت «ولكنني
العضالت مفتويل رجال ثالثة ودخل املصعد، أبواب انفتحت باندهاش اآلخر إىل أحدهما
عىل الثالث مال بينما السيجارَة، لزميله أََحُدهم أشعل سوداء. ِبَدل يف تُفرسَّ ال بمالمح
أن إلخبارهم الرجال إىل البار ومدير الشخصيني الحراس أحد ه توجَّ النيل. لرؤية الرشفة
الشخيص الحارس كان «بينما ذلك: حدث ثم فيه. مرغوب غري الراهن الوقت يف وجودهم
عىل سقط ثم معها، جمجمته من جزءًا واقتلعت تنفجر اليرسى أذنه وكأن بدا يتحدث،
الكاتم الرشفة إىل املستند الرجل مسدس من القاتلة الرصاصة أُْطِلَقت كاملكواة.» األرض
و«محيي فتحي» «هشام عىل النار وأطلقا أسلحتهما اآلخران االثنان سحب اآلن للصوت.
«أحمد جوار إىل فحيحها ومر الرشفة إىل الزجاج رصاصة اخرتقت البار. وصاحب الزنون»
الجميع توقف وعندما صدمة. حالة يف وهو الكامريا زر عىل الضغط واصل الذي كمال»
ووضعوها عليها من البصمات ومسحوا الضحايا أسلحة القتلة جمع البار، يف الحركة عن
الجدران، يف فتحي» «هشام مسدس من طلقات عدة الرجال أحد وأطلق الجثث، جوار إىل
مراد أحمد يتمكن «لم دقيقة. من أكثر الهجوم استغرق بالكاد امليت. يد يف وضعه ثم
من نفسه هو يتمكن لم ولكنَّه الهجوم، من جزءًا صوَّر لقد حدث. ما تذكر من الحًقا

اإلدراك.» عن عقله توقف لقد األحمر. عليها غلب التي األلوان سوى هناك يشء رؤية
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عند «فريتيجو». السياسية البوليسية الرواية يف املباغتة املقدمة هي هذه كانت
الرجال يطلق كما — الكبري» «الباشا أن الواضح من يصبح الوراء، إىل باألحداث الرجوع
أنواع كل التالية األيام يف الصحف تداولت األعمال. َرُجَيل بَقتِْل أََمَر — الرئيس عىل
وأن اآلخر، عىل منهما كلٌّ النار أطلقا فتحي» و«هشام الزنون» «محيي أن مثًال الشائعات،
كمال» «أحمد أرسل الواقعَة. الناُس نيس أيام عدة وبعد نساء. وراءه كان الشجار سبب
أيٌّ تهتم لم وكذلك يحدث، لم شيئًا أن غري اسم، دون العام النائب إىل مرات عدة ُصوَره
عنها يخرب أن دون كامل لعام الصور هذه أحمد أخفى املادة. بهذه القومية الصحف من
مًعا َعِمَال حواسب. وقرصان تقنية مهووس وهو رسه، عىل أصدقائه أحد ائتمن ثم أحًدا،
السلطة دوائر أعىل مع يتورطان بأنهما تامة دراية عىل وهم وداعميهم، القتلة كشف عىل

للخطر. حياتهما يعرِّضان بذلك وأنهما البلد، يف
هتشكوك، أللفريد االسم نفس يحمل الذي اإلثارة فيلم إىل «فريتيجو» عنوان يشري
الدوار ينتابك إذ بدوار؛ تصيب التي واملنحدرات املرتفعات من الخوف حول يدور والذي
الجشع نهشه مجتمع يف بعمق الرواية تتغلل حيث املرصية؛ «فريتيجو» قراءة عند أيًضا
الرأسماليني كبار من معقدة مافيا شبكة وسط باالختناق ومهدد والفساد والسلطة
كتب الذي املؤلف أن نصدق أن يمكن بالكاد وقاتليهم. الحكومة وممثيل اإلعالم ورجال
«لقد الرئايس. القرص يف وذهابًا جيئًة النهار أثناء يتجول كان الليل، يف الرواية هذه
مراد أحمد ح رصَّ هكذا صارم.» بشكل حياتي يف الجانبني هذين بني املسافة عىل حافظت
يمكنني ال للنظام النقد هذا كل مع سهًال. ذلك يكن «لم بالقاهرة. صاخب مقهى يف
الود.» غاية يف كانوا لقد بالعكس؛ قط، معاملتي يسيئوا لم وعائلته مبارًكا أن تجاهل
َحه رشَّ لقد الرئيس. مع عمله عن أصدقائه وأقرب عائلته سوى يعرف لم طويلة لفرتة
فرصة هذه كانت .٢٠٠٢ عام يف له خلًفا لوالده، صديًقا كان والذي املنصب، هذا يف َسَلُفه
العمل يف مشكلة مراد يَر لم بالتكريم.» شعرت «لقد املهنية. حياته بداية يف لشاب عظيمة
الحًقا. إال املنظمة والجريمة والنظام االقتصاد بني العالقة عن يعلم لم فهو النظام؛ عند
الجبهات بني ًا متحريِّ كان ألنه التحرير؛ ميدان يف املظاهرات يف يشارك لم إنه مراد وقال
العمل. يف لرئيسه األخرية األيام يتذكر عندما مبارك تجاه باألىس يشعر أنه إال هناك،
أمام تملَّكه الخوف بأن اإلحساس يمكن كان فقد مشاعره، إظهار يف يرغب لم أنه «رغم
كان النهاية.» هي هذه أن بأكملها العائلة أيقنت معينة، لحظة وعند املتسارعة. األحداث
األقل، عىل أشهر عدة قبل السقوط يتوقع لم الذي كذلك، للكاتب تماًما مفاجئًا التوقيت
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يف إال معلنًا الرئاسة قرص يف مراد أحمد عمل يصبح لم التالية. االنتخابات يف سيما ال
بمناسبة بالكاتب تعريًفا الربيطانية جارديان» «ذا صحيفة نرشت عندما ،٢٠١١ نوفمرب
حسني رئييس ر أصوِّ «بالنهار عنوان: تحت «فريتيجو» لرواية اإلنجليزية الطبعة صدور
ذلك ورغم بالخائن، يصفه أو أحد ينتقده لم الديكتاتور.»5 بسقوط أحلم وبالليل مبارك،
قرارات أتخذ وال مصور، مجرد «أنا موقفه: تربير برضورة شعور لديه كان أنه يبدو
ألقى فقد ذلك عىل عالوة مبارك.» عند أعمل ال كنت إذا يشء ليتغري يكن لم النظام.
أخرى: بطريقة ممكنًا يكون بالكاد الذي األمر النظام، عىل ثاقبة نظرة الطريقة بهذه
العديد مسامعي إىل ووصل مرءوسيهم، ومع بعضهم مع األقوياء يتحدث كيف «سمعت
مستوحاة الرواية فشخصيات الكتابة، إىل النهاية يف مراًدا دفع ما هذا الشائعات.» من
بني الواحدة الشخصية تجمع ما عادة حرفيٍّا. منقولة ليست لكنها بالفعل، الواقع من
السياسية التشابكات عىل امُلطلع املرصي القارئ يستطيع مختلفة. حقيقية أناس سمات
بني تشابهات بالتأكيد يجد أن والقال، القيل يعرف من الجارية، واالجتماعية واالقتصادية
، ومتلقٍّ جامع هو «الروائي الكاتب: يقول العامة. الحياة وشخصيات الرواية شخصيات
ومذاقه رائحته معرفة عيلَّ لذا مجتمعي؛ معطيات من شيئًا أشكِّل وإنما أخرتع، ال فأنا

جيًدا.»
مرص يف اليومي الفساد عن يروي فإنه للوقائع تقريًرا وليس رواية الكتاب أن ورغم
الحكومية، النخبة األعمال رجال يخدم كيف يعرض إذ رصاحتها؛ يف صادمة بطريقة
فوق الضمري وانعدام الجشع يقودها التي حياتهم يف ويمضون النخبة، تلك تحميهم بينما
الواقع يف — متفرج فهو النواحي؛ بعض يف املؤلَف الرواية بطُل يشبه اآلخرين. أجساد
تحقيق يف واملساعدة األحداث يف للتدخل فرصة اآلن يرى لكنه قوة، وال له حول ال —
أن توضيح أردت فقد كنموذج، الواقع «أستخدم بوضوح: النظاَم مراد انتقد العدالة.
يكن ألم ننتبه.» أن وعلينا مرص، يف خاطئ بشكل تجري التي األمور من العديد هناك
النظام عند يعمل بينما الكاشفة الرواية تلك ينرش حني املؤلف عىل خطورة يمثِّل األمر
قرأ قد الحكومة من أحد كان إذا أعلم «ال مراد: يردُّ مبارك. من مقربة عىل يوميٍّا ويتحرك
الحكومة تعاملت الرقابة. إىل األخرية السنوات يف األدب يخضع لم األساس. من الرواية
صادفني الحظ بعض ولكن ا، حقٍّ مغامرة كانت لقد قلًقا. أكن لم لذا بالصمت؛ النقد مع
مراد أحمد عهد بداية كانت لقد الرواية.» هذه أكتب لم إذا نفيس ألسامح أكن لم بالتأكيد.
إثارة رواية املاس»؛6 «تراب «فريتيجو» بعد وكتب مبيعات، أفضل حققت رواية بالكتابة
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أن أردت ألنني للغاية؛ صعبًا األمر «كان األوىل. من أطول لفرتة عليها عمل ولكنه أيًضا،
تحويل تم وكذلك صدفة.» محض يكن لم األول العمل نجاح أن وللجمهور لنفيس أثبت
له بالنسبة التصوير يحتل أيًضا. بنفسه السيناريو مراد أحمد وكتب فيلم، إىل الرواية هذه
بالجهد بها أقوم طريقي. هي «الكتابة الكتابة: يف مستقبله وجد فقد الثانية، املرتبة اآلن
دمي يف يتدفق عندما األدرينالني مثل إنها األلم. هذا أعشق لكنني واأللم، بالعرق والتعب،

الحياة.» إدمان إنها الطريان. إحساس ويمنحني
ربما أنه ويرى العربي. العالم يف موجوًدا بالكاد نوًعا اإلثارة برواية مراد اختار لقد
هذه أن غري إثارة. رواية ١٩٦١ عام محفوظ لنجيب «اللصوالكالب»7 رواية اعتبار يمكن
يف والقرَّاء األدباء بني فجوة هناك كانت لقد بمرص. األدبية األعمال يف استثناء بمنزلة كانت
ألن املرصية؛ روايتي نجحت لقد للجمهور. يَِصلون األدباء يَُعد «لم طويلة: لسنوات مرص
يف ووصفت مرص، يف يحدث ما عكست لقد يفهمونها. مثرية روايات قراءة لون يُفضِّ الناس
مع يَْعَلق الذي البسيط املصور حكاية إنها والدنيا. العليا الطبقة بني العالقة ذاته الوقت
القارئ يحب الشخصية. هذه يف أنفسهم تمييز للعديد يمكن الكبار. والسياسيني األباطرة
جانب إىل األدبي مثله ذلك.» من تمكنت «فريتيجو» أن وأعتقد ويمسه، الكتاب يخاطبه أن
األمريكيان البوليسية الروايات كاتبا نوبل، جائزة عىل الحاصل محفوظ نجيب املرصي
ال ذلك رغم بمرص، الشاب اإلنرتنت لجيل مراد ينتمي جريشام. وجون كينج ستيفن
ويستخدم وتويرت، املدونات يحب ال فهو بكثافة؛ االجتماعي التواصل وسائل يستخدم
فحسب. الخاصة أموره عن اإلعالن أو عمله لعرض فيسبوك االجتماعي التواصل موقع
أحتاج أَُعْد فلم الصحف، وتناولتها األوىل لروايتي نرش دار بالفعل وجدت إنني «وحيث

املؤلف. قال هكذا املطبوع.» بالورق أؤمن أنا لنفيس. جماهريية قاعدة لبناء اإلنرتنت
استطاع القصة. يف ذكرها يأتي التي املختلفة الدوائر يف البحث أيًضا الكتابة تشمل
واصطحبه «فريتيجو»، يف الرئيسية الشخصية بناء أثناء كمصور خربته عىل االعتماد مراد
مستمع «أنا هناك. األمور تجري كيف وأراه الليلية املالهي أوساط يف يعمل مصور صديق
أكثر كان الثانية روايته أجل من البحث مقاطعة.» دون ساعة وأنصت سؤاًال أطرح جيد،
نفسه هو كان أقربائه، أحد من املؤلف استفرس لذا صيديل. البطل ألن ما؛ حد إىل تعقيًدا
لألطباء، مبيعات مندوب بأنني وتظاهرت بدلة «ارتديت طبيب. عند فاصطحبه صيدليٍّا،

الكربيتيك.» حمض يف رجل وضع عند يحدث ما لفهم املرشحة إىل أيًضا ودخلت
رئاسية انتخابات أول أجل من االنتخابية الحمالت أثناء القاهرة يف حديثنا دار
الرد عدم يمكنه وال والده، املتصل ألن فاعتذر املحمول، مراد هاتف رنَّ مبارك. بعد
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زحمة يف اآلن عالق والده أن الكاتب ح وضَّ ثم طويًال، املكاملة تستغرق لم مكاملته. عىل
يتظاهرون. السلفي إسماعيل أبي أنصار ألن قطعه؛ تم الذي أكتوبر ٦ كوبري عىل السري
املرشحني أكثر من واحد إسماعيل أبو املساء. يف الطريق هذا يسلك أن من تحذيره أراد
مبارك، عهد يف األسبق الخارجية وزير موىس عمرو جانب إىل بقوة طرحهم تم الذين
اإلخوان إىل سابًقا املنتمي الفتوح وأبو مبارك، عهد يف السابق الوزراء رئيس شفيق وأحمد
للرئيس كمصور االنتخابات بعد عمله وسيستأنف مؤقتة إجازة يف مراد أحمد املسلمني.
ملن أو للمنصب يتمناه بمن البوح يف مراد يرغب لم بالسباق. الفائز كان أيٍّا الجديد،
يتأكد حتى الوقت بعض ويحتاج كتاباته رئييسعىل بشكل اآلن يركز إنه صوته. سيعطي
اإلسالميني أخاف وال املستقبل، من خائًفا «لست مؤكًدا: وقال أفضل. املرشحني أي من
بالكيفية العمل عليهم فسيكون اآلن اإلسالميون فاز وإن حتى أذكياء. فاملرصيون أيًضا؛
ويعتقد التالية.» املرة يف انتخابهم يتم فلن يفعلوا، لم وإذا املرصي. الشعب يراها التي
تغيري أهم وأن االستقرار، ناحية خطوة البلد تحريك عىل قادرون املرشحني كل أن مراد
سنوات. أربع بعد جديد رئيس انتخاب نستطيع أننا يف يتمثل التغيري «هذا بالفعل: حدث
عىل الحرص شديد يشء، كل له تعنيان لطفلتني شاب كأٍب فهو مشوًقا.» األمر سيكون
مكانتنا فقدنا لقد سحيقة، هوة شفا عىل البلد ألن جديد؛ من مرص بناء «علينا املستقبل:
األخرية السنوات يف نحبه. أن جديد، من ببلدنا نؤمن أن نتعلم أن علينا العالم. يف الهامة
مرص، تواجهها أن يجب التي املشاكل أعظم ومن به.» يعيشون الذي البلد املرصيون كره
أن بل اآلخرون، يخرتعه ما نقل وليس بأنفسنا، االخرتاع «علينا واالبتكار. التعليم هناك

التاريخ.» من مستقبلنا بناء تعلم يمكننا الخاص. طريقنا نسلك
ال «أنا أكد: كما الروايات، كتابة بمرصيف التنمية عملية الشخيصيف دوره أحمد يرى
كاملرآة رواياتي تكون أن املفرتض من بالسريك. أعمل ال فأنا فحسب، الناس لتسلية أكتب
ويف أنفسهم يف الداكنة البقع جانب إىل والجميلة الجيدة األشياء يروا أن أريدهم للقرَّاء.
باملرآة. يستعني فهو يناسبه الجاكيت كان إذا ما معرفة يرغبشخصيف عندما مجتمعهم.
والتغيري التأثري يمكنه األدب أن مؤمن أنا أنفسهم. فهم عىل القرَّاء كتبي تساعد أن يجب
يف السالم.» إحالل أو حروب إشعال يمكن بكلمة يشء. أقوى هي الكلمة اليشء. بعض
السنوات يف كبريًة ِقيمًة مرص يف األدب اكتساب عىل مثال أفضل هو مراد أحمد الواقع،
أعماق يف نظر حني النيل، أرض عىل األوضاع وسوء اليأس بسبب الكتابة بدأ لقد املاضية.
يقرب مما واحدة بطبعة األوىل روايته وصلت املساوئ. عىل الضوء وسلَّط مجتمعه قلب
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كاتب رواية تحققه كانت مما مرات عرش بحوايل أكثر قراء عدد إىل نسخة ألف ثالثني من
من واحدة لكنها الثورة، مفجر هي «فريتيجو» اعتبار املبالغة من السابق. يف ُمخرضم
ويرى الثورة. عىل السابقة السنوات يف قويٍّا صًدى أثارت التي شباب لُكتَّاب الروايات تلك
وقتًا الجمهور انتظر فقد انفجاًرا؛ ذلك يكن «لم فجأة: يأِت لم القراءة ازدهار أن مراد
واملرأة الرجل بلغة وتكلم أحدهم جاء ثم أحد، يخاطبه أن أحد، معه يتحدث كي طويًال
عالء فتح لقد جديد. من يقرءون وبدءوا الناس س فتحمَّ دواخلهم؛ بذلك وملس الشارع يف
عنا. تتحدث تمسنا، ولكنها بسيطة رواية هذه كانت الباب. يعقوبيان» «عمارة ب األسواني
ألنه كمال أحمد البطل الناس أحبَّ الحركة. هذه من الثانية املرحلة إىل بروايتي أنتمي وأنا
خوفه عىل تغلب بطل، إىل املستضعف ذلك كونه من نفسه ر طوَّ لكنه مثلهم، ُمستضعف
ضد اإلنرتنت استخدام الثورة: أثناء أيًضا حدث مثلما تماًما اإلنرتنت، عىل فضيحة ر وفجَّ
يف أسلوبه عىل لنقد أيًضا أحيانًا ويتعرضمراد بهم.» املساس يمكن وال طغاة يبدون من
اإلثارة رواية وأن تجاري، كاتب بأني «اتهموني سنٍّا: األكرب الجيل بعضكتَّاب من الكتابة
لكنني الهامة. والقضايا اإلنسانية للروح خالفه عىل هم يتصدون بينما السيئ، الفيلم مثل
هذه ذاته. الوقت يف والرتفيه ا جدٍّ جيد بشكل الناس دواخل عن الحديث بإمكاننا أن أرى

معادلتي.» هي
أسلوبه تأثر فقد جذابة، مراد أحمد كتب جعلت ما هي فحسب املثرية املؤامرة ليست
تعلمت حيث الكثري؛ السينما بمعهد دراستي يل أضافت «لقد األفالم. من بشدة الرسدي
وكيف الجريمة، تحدث قد وأين املرء، يبدأ كيف الدراما، منحنى أعرف السيناريو. كتابة
وفرح حزن الرواية؛ عىل حقيقية حياة إضفاء أحاول األحداث. داخل إىل القارئ تجذب

الحقيقية.» الحياة يف كما وحب حقيقيَّني،
يف للدولة جديد رئيس انتخاب حتى الحكومة ألعمال العسكري املجلس تسلُُّم مثَّل
رواية وكتب الفرتة هذه فاستغل للرئيس؛ مصوًرا عمله من اسرتاحة فرتَة ٢٠١٢ يونيو
رواية التايل العمل يف هنا ينتظر من ظن سيخيب ولكن األزرق»،8 «الفيل الثالثة اإلثارة
بوالء مبارك تجاه الكاتب يشعر ماثلة. األحداث زالت فما الرئيس. قرص من مفتاحية
تجربته عن األساس من سيكتب كان إذا السابق. رئيسه رس إفشاء من يمنعه حقيقي
عندما األقل، عىل سنوات عدة بعد وإنما اآلن، ذلك يكون فلن دوائره، وأقرب مبارك مع
يف هو اآلن السلطة. دوائر من قريبًا مراد أحمد زال ما الرؤية. وتصفو الغبار ينقشع

مريس. محمد اإلسالمي الرئيس خدمة
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توفيق خالد أحمد سوداء: يوتوبيا

رواية ترسم والفساد، الجريمة من مذهلة دركات يف مراد ألحمد «فريتيجو» تيضء بينما
املولود توفيق خالد أحمد ينتمي املستقبل. يف املرصي املجتمع عن مخيفة رؤية «يوتوبيا»9
والخيال الرعب مثل أنواع يف تخصصوا الذين العربي العالم يف الُكتَّاب أوائل إىل ١٩٦٢ عام
— «يوتوبيا» أحداث وتقع للشباب. رعب قصص عاًما عرشين منذ يكتب فهو العلمي،
وفقري، غني إىل املجتمع انقسم حيث ٢٠٢٣؛ عام يف — البالغني من للجمهور رواياته أوىل
يعيش اجتماعي. حراك أو متوسطة طبقة هناك يَُعْد لم وفريسة. مفرتس وخارس، رابح
سكنية مناطق مغلقة؛ سكنية مجمعات يف الشمايل، مرص ساحل يف معزولني األغنياء
حراسة تحت الدخول أبواب الشائكة. األسالك من أمنية وحواجز عالية أسوار خلف
ترعرعوا ممن اآلخرين، جموع تعيش األسوار خارج األمريكية. بالبحرية سابقني جنود
لحم أو متعفنة، خبز قطعة أجل من املوت حتى يقاتلون جائعني الفقرية، املدن أحياء يف
يتم املجمعات. يف األثرياء عند خدًما أو طهاة بعضهم يعمل رخيصة. مخدرات أو كالب
عىل األمريكان الحراس ِقبَل من بدقة وتفتيشهم بالحافالت، اآلخر تلو صباًحا اقتيادهم
كل األثرياء يمتلك رحمة. دون مالحقته تتم إذن دون التسلل يحاول من الدخول. بوابات
هو الوحيد وطموحهم منحنيات، دون سلسة حياتهم مبالية، ال عقولهم الرفاهية؛ أسباب
طريق عن فلوجستون، الجديد املخدر خالل من اإلثارة عن الشباب يبحث والتسلية. اللهو
الرتفيه وسائل تصبح ما رسيًعا ولكن الجامح، والسفور املتهورة، السيارات مطاردات

القتل. بعد: يجربوه لم واحد يشء ومملة. قديمة هذه
الفصل قص يتم متصادمني. راويني شكل يف املتضادين العاملني الرواية تعرض
الفريسة. نظر وجهة من والرابع والثاني املفرتس، منظور من والخامس والثالث األول
تعني ال األسماء — بامللل يشعر اسمه، يُذَكر لم عمره من عرشة السادسة يف فتًى املفرتس
شاهد السكني. يوتوبيا مجمع قاطني من وهو — متساوين الجميع يكون عندما شيئًا
قتله ثم الصحراء رمال فوق بمروحية رشعي غري متسلل مطاردة تمت كيف يوم ذات
عىل يدور ال ألنه مرعبًا؛ املشهد «كان باردة. بأعصاب رشاش مدفع من بوابل النهاية يف
الفتى نظر أعرتف.» ومغريًا. و… و… وقاسيًا ورهيبًا واقعيٍّا يشء كل كان التلفاز. شاشة
ملعة أيًضا الرعب جانب إىل عينيها يف ورأى معه، كلها املطاردة راقبت التي صديقته إىل
من اآلخرين أحد اختطاف الهدف: املطاردة. يف بأنفسهما رشعا أيام عدة وبعد اإلثارة.
من املوت حتى هناك وتعذيبه السكني، املجمع إىل وإحضاره بالخارج، الفقرية األحياء
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قتالهما قد كانا العاملني، من الثنني بالية ثياب يف التنكر طريق عن نجحا تسليتهما. أجل
مكتظ حي إىل الحافلة وركوب مالحظتهما، دون اآلخرين وسط االندماج يف قبل، من
بعيًدا عامَلنا تركنا اآلخرين. أرايض «دخلنا مغامرتهما: بدأت حيث العاصمة؛ يف بالسكان
أعرف لم املنطقة. عىل يطلقون هكذا شربا. يوتوبيا. من فيه اختفينا الذي اليوم يف خلفنا
عىل جراندي ريو أو مادري سيريا كصدى وغريب، قاٍس صًدى لالسم األفالم. يف إال شربا
تنكرهما ورغم وانبهار. كبري باشمئزاز بؤسهم يف الناس يراقبان راحا األمريكية.» اآلذان
أحد قال وإيماءاتهما. ونظراتهما سلوكهما فضحهما غرباء، أنهما الفور عىل انكشف
نادًرا معتاد. غري أمر وهو خوًفا، ورأيت وجوًعا، معاناًة ُمصطنًعا، بؤًسا «رأيت اآلخرين:
أو اشمئزاًزا أحد يبدي ال أمل. وفقدان للقدر استسالم وإنما عاملنا، يف خوًفا املرء يرى ما
الجوع من عانى يشء؛ كل رأى قد يكون تقريبًا التاسعة سن إىل طفل كل بوصول هلًعا.
وإنما هنا، إىل ينتميان ال االثنني أن املراقب أحس مرة.» من أكثر لالغتصاب وتعرَّض
حمى ذلك رغم يموت، سوف أنه أحس بالفريسة. الخاص ذلك هو منظوره يوتوبيا. إىل
أجل من يشء كل وأعدَّ كوخه يف وخبَّأهما الوحشية، الغوغاء أمام يوتوبيا من القادَمنْي

السكني. مجمعهما إىل سامَلنْي إعادتهما
بعَض الروايُة عرضت واالستخفاف والقسوة الصادمة املشاعر برودة مقابل ويف
وهكذا اإليجابي. باملعنى اليوتوبيا صفة تحمل صغرية لحظات وتعاطف، دفء مالمح
االحتياجات، وتوفري البقاء أجل من الكفاح عن بعيدة بحياة — الضحية — جابر حلم
املستقبليني، قاتليه ساعد إنه حتى البؤس، هذا كل رغم بإنسانيته االحتفاظ واستطاع
قرأت «لقد الواعية: نفسه من للهروب باألدب املسمى «املخدر» هذا يف طريًقا ووجد
كل عن غريب أنا ليوتوبيا. وال لآلخرين أنتمي أَُعْد ولم الحروف تفككت حتى يشء كل
درس بل نظاميٍّا، تعليًما يتلقَّ لم أنه ورغم ومفكك.» مجنون أجنبي، مختلف، األماكن،
الفقراء بني حرب الوشيكة، الكارثة دالئل قراءة استطاع فقد الحرة» الحياة «جامعة يف
ويصف ذكي فهو اآلخر؛ العالم يف ليغوص كتبًا يوتوبيا من الفتى قرأ وكذلك واألغنياء.
«الخروف يفهمه: ال لكنه اآلخرين، وسطجموع يربز جابًرا أن أيًضا والحظ باملثقف، نفسه
والتعليم بالثقافة أنه الجميل، التصور اآلخرين.» وعىل نفسه عىل خطًرا يصبح يفكر، الذي
بغرور: جانبًا طرحه اجتماعي، سالم ذلك عن وينتج الطبقية الفوارق عىل التغلب يمكن
الذين أولئك عيون تفتح ألنها تُفرِّقها؛ باألحرى بل القلوب، د يُوحِّ دينًا ليست «الثقافة
يقود كان ما جابر عرف ليخرسوه.» لديهم ما للسعداء وتوضح الظلم، قسوة من يعانون
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يف ملطاردتكما موتي بعد أعود «لسوف وأقسم: يوتوبيا، إىل االثنني أعاد عندما إليه نفسه
مهما أمان، شخصيف أي يبقى لن جحيًما. حياتكما أحيل ولسوف روح، أو شيطان هيئة

قتيًال. جابًرا وأردى حجًرا الفتى رفع عندئٍذ مني.» االختباء حاولتما
الرشارة أشعل بنفسه، ى ضحَّ فبينما الثوري؛ بالقديس أشبه الرواية يف جابر يظهر
محمد املتجول البائع مثل املستعر، الفقرية الجموع غضب النهاية يف ر ستُفجِّ التي
والتي تونس، يف الثورَة ٢٠١٠ ديسمرب يف لنفسه بإحراقه ر فجَّ الذي التونيس، بوعزيزي
يف يوتوبيا. سكان عىل اآلخرين بثورة توفيق رواية انتهت العربي. الربيع بدورها بدأت
املجمعات أسوار يقتحمون ثم الهرب، من األغنياء ملنع الطائرات وقود يرسقون البداية
أرجاء هزت التي الشعبية لالنتفاضة توقًعا اليوم ٢٠٠٩ يف الصادرة الرواية تبدو املعزولة.
يأس، رصخة يوتوبيا كانت نبيٍّا. نفسه يرى ال املؤلف لكن فقط. بعامني بعدها البالد
عاَمْي الرواية هذه كتبت عندما للغاية سيئة واالجتماعية السياسية األوضاع «كانت يقول:
نظام أن بالفعل اعتقدنا لقد يشء. يتغري أن يف أمل كل فقدنا قد كنا و٢٠٠٨. ٢٠٠٧
يعرتف عندما وقاتمة. مظلمة فرتة كانت سوءًا. سيزداد يشء كل وأن لألبد سيبقى مبارك
التطرف هذا ومحبط.» مخيف يشء كتابة سوى يستطيع لن برصاحة، املخاوف بتلك املرء
«رواية الوقت. ذلك إيقاع صادف لقد الفور. عىل ناجًحا الكتاب جعل ما بالتأكيد هو
الصحيفة كتبته ما هذا الراهنة.» األدبية الساحة إىل جديدًة دماءً ضخت بشدة، ملهمة
املرصي الكاتب األسواني عالء وقال إيجيبت». نيوز «دييل باإلنجليزية الصادرة اليومية
العربي.» لألدب كبري ومكسب رائعة «رواية مادًحا: املبيعات أفضل أعمالُه ق تُحقِّ الذي

دلتا يف طنطا، بجامعة الطب تخصص يف محاًرضا بالنهار توفيق خالد أحمد يعمل
بعد الكتابة ويبدأ اإلثارة، روايات الوسط هذا من يستوحي اقتصاديٍّا. املزدهرة النيل
يقولها اإلطالق، عىل كبرية بدرجة الواقع عن يوتوبيا يف الوضع يبتعد ال الليل. منتصف
هنا عنها الحديث يتم التي اليوتوبيا «هذه التالية: باملالحظة روايته استهل الذي توفيق
عىل الكاتب أن غري وهمية. يوتوبيا وخارج داخل الشخصيات وكذلك وهمي، مكان هي
وكذلك مستمر، تزايد يف والفقراء األغنياء بني الفجوة قريبًا.» سيتواجد املكان هذا أن يقني
املتوسط. البحر ساحل عىل خاصة مرصباستمرار، يف املغلقة األغنياء مجمعات عدد يزداد
يحكي الرواية، هذه كتابَة ألهمه ما وهو سنوات، عرش حوايل قبل ع مروِّ حادث وقع هناك
البحر إىل تخرجه بعد أصدقائه مع البسطاء الهندسة طالب أحد «ذهب قائًال: الكاتب
االقتصاد رؤساء أحد حولهم من دار البحر، يف الجميع كان وبينما والسباحة. لالحتفال
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فمرَّ يَْسبَح، الذي الشباب من تماًما بالقرب البحر، يف بيَْخِته املشهورين األعمال) (رجال
الذي ابنها فقرية عائلة فقدت الصغريَ. الشابَّ اليخُت مزَّق لقد وقتله، الطالب فوق من
ولم يُدان، أو الحادث مسئولية أحد يتحمل لم معدودة. ثواٍن يف الكثري فيه استثمرت
الحوادث من عدد هناك كان الخسارة.» عن التعويض أنواع من نوع أي العائلة تتلقَّ
ذلك كل كان آدمية. غري بطريقة الدنيا الطبقة من الناس يُعاَمل كيف تظهر التي األخرى
وصعدتها. القصة إىل بعضاإلثارة «أضفت «يوتوبيا»: كتابة يف بدأ عندما عقله يف مستقرٍّا
قطفها عيلَّ وكان شجرة، عىل ناضجة كثمرة ُمعلقة كانت تُكتَب، أن جاهزة الرواية كانت

فحسب.»
حياتهم ويتأملون الكتب، يقرءون أنهم حقيقة الشبابهو «يوتوبيا» أبطال يف الالفت
عىل فالسفة «كانوا اآلخر. مشاعر وانعدام جانب فقر رغم الكثري، ويعرفون ومجتمعهم
ألمر ا حقٍّ «إنه توفيق، أكَّده ما هذا شديدة.» بمرارة يشعرون الوقت نفس ويف طريقتهم،
عاًما ٣٠ رغم ومثقًفا االطالع واسع بل وجاهًال، غبيٍّا ليس مرص يف الشباب أنَّ مدهش
يقرءون لغة، من أكثر منهم العديد يتحدث للغاية. رديء تعليم ونظام مبارك حكم من
«.٢٠١١ يناير ٢٥ يف مرص يف الثورة أشعلوا من هم الشباب هؤالء آرائهم، عن ون ويُعربِّ
عىل يحصلوا لم مرص، يف اآلن حتى كلمة للشباب ليس ذلك برغم أنه باألىس توفيق يشعر
واملؤسسات. السياسية بالعملية يؤمنون ال الشباب أن ذلك يف املشكلة مناصب. أو سلطة
وصل واآلن القتل، حتى أو الجرح أو للرضب الثورة أثناء منهم العديد تعرض «لقد

للثورة.» اإلسالميني بخيانة شعروا لقد السلطة. إىل اإلسالميون
يقرأ أن «أردت الكتابة: بدء عندما توفيق خالد أحمد أمام واضح هدف هناك كان
كانت قراءتها. يف سريغب جمهوري أن اعتقدت قصًصا للشباب كتبت لذلك أعمايل؛ الناس
وكان اليوم.» حتى بهذا نجحُت وقد علميٍّا. وخياًال إثارة ومسلية، قصرية قصصرعب تلك
معايري «عندي بمسئولية: معه يتعامل أن عليه خاص، جمهور الشباب أن علم عىل ذلك يف
دسامة أقل بأسلوب أكتب عندئٍذ شاب. لقارئ أدبيني أبطال صنع عند محددة أخالقية
ألني نفيس عىل فرضتُه الذاتية، الرقابة من نوع إنه والعنف. الجنس عن وأبتعد ومباٍرش،
وكتب «يوتوبيا»، يف الخاص جمهوره عن مرة ألول توفيق ابتعد حساسة.» لسنٍّ أكتب
األسواني، وعالء زيدان، ويوسف إبراهيم، هللا صنع املرصيني الُكتَّاَب وذكر بالغني. لقرَّاء
ويتابع املكتبات.» إىل نزوله فور أقرؤه عيد. كتبهم من كتاب «كل األدبية: قدوته باعتبارهم
مراد وأحمد طاهر عمر ومنهم الكتاب، من الشباب جيل تطور ذلك جانب إىل توفيق
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السيايس، األدب يف وكذلك كثريًا، يقرأ كبري. حد إىل يقدره والذي الجريمة، روايات كاتب
الثقافية والطفرة القراءة ازدهار أن إثبات الصعب من املجتمع. عن صورة بذلك ن ويُكوِّ
النخبة، دائرة َعَربَ األدب أن املؤكد وإنما للثورة، االستعداد يف ساهما األخرية السنوات يف
تفاجأ فقد ذلك رغم الثورة. بدأت حيث اإلنرتنت؛ وعىل الشارع يف ويُنَرش يُناَقش وأصبح
من ناس يقودها سنوات، عرش بعد ربما ثورة تقوم أن أتوقع «كنت باألحداث: توفيق
يف وصفت كما للغاية، دموية ستكون أنها ظننت املتوحشني. والبلطجية الدنيا الطبقة
بل متعلمني، غري غوغاء الثورة يشعل لم تماًما. العكس عىل جاءت لكنها روايتي، نهاية
أغاني ويسمعون بتيشجيفارا ُمعجبون ناس املتوسطة، الطبقة من ومثقف متعلم شباب
جدٍّا هادئة وبدأت وتويرت. بفيسبوك دراية وعىل اإلنرتنت استخدام يمكنهم منري، محمد
الذي الشباب إن أحدهم يل قال ذلك. أصدق بالكاد رومانسية. تكون كادت ومتحرضة،
ولكن ذلك، تصديق أود الثورة. يف بكتبي ساهمت أنني بذلك وَعنَى ثورة، أشعل كتبي قرأ
انتعاش عن الطرف غض يمكن ال ذلك ومع الحد.» لهذا مباًرشا األمر يكون أن يمكن ال
العرش السنوات خالل الكتابة يف بعضالُكتَّاب وجرأة للنظام املتزايد والنقد اإلبداعي العمل
روايته صدمت «لقد األدب: يف ثورة أحدث قد األسواني عالء أن توفيق ويعتقد املاضية.
الجمهور إىل الرواية أعادت الظاهرة هذه وألهمته. املرصي الجمهور يعقوبيان» «عمارة

جديد.» من
وكان للشباب، القصص من مزيًدا «يوتوبيا» صدور بعد توفيق خالد أحمد كتب
قاتًما أيًضا الرواية جوُّ كان بالثورة. ُفوِجئ عندما للتوِّ الثانية الكبرية روايته أنهى قد
نرش يف أرغب لم الوضَع. واإلطاحُة االحتجاجاُت َت «غريَّ الكاتب قال ومحبًطا. وعنيًفا
تأثري يف للتفكري الوقت بعض نفيس منحت لذلك يحدث؛ لم شيئًا وكأن هكذا تخرج رواية،
الوقت يف الثورة عن رواية كتابة يَعتِرب أنه غري الرواية.» يف املقاطع بعض وغريت الثورة،
باستمرار، ر ويتطوَّ السري مرحلة يف يشء كل زال ما بَْعُد، الثورة تنتِه «لم خطأً: الحايل

األحداث.» من موقفي وكذلك
الكائنة طنطا، رأسه مسقط يف التصوير جلسة أجل من توفيق خالد بأحمد التقينا
البدوي أحمد برضيح املدينة تشتهر واإلسكندرية. القاهرة بني الطريق منتصف يف
الثالث القرن يف طنطا إىل جاء والذي بمرص، الصوفية الطرق أهم مؤسس الصويف،
مع أَُرس ومتسولون، عرَّافون الكبري املسجد أمام امليدان يف يجول هناك. وتُويفِّ عرش
يف ينخرطون األرض، عىل الرجال من عدد يسجد املراهقني. من ومجموعات أطفالها
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الكاتب ح وضَّ األعياد. جو يسود املحمر، والحمص الحلوى البيع أكشاك تعرض الصالة.
من إليه ويحجون مقدًسا املكان هذا الناس يعترب مساء. كل هنا الوضع هو «هكذا األمر:
باعتباره تصوف أي ويرفضون حرفيٍّا اإلسالم يفرسون الذين السلفيني، ذلك يزعج بعيد.
النقطة هذه يف «أتفق األولياء. تبجيل لذلك ويرفض الأدريٍّا نفسه توفيق يعترب تجديًفا.»
كتبه يف ويقدمه بالدين، توفيق يهتم ال الوحيد.» التشابه هو هذا ولكن اإلسالميني، مع
هؤالء من أفضل الحقيقة يف الناس يكون ال خلفه معنًى، أي يحمل ال نفاق قناع باعتباره
بدرجة وعارًضا واقعيٍّا توفيق من يخرج لكنه هرطقة، ذلك يبدو كفار. عليهم امُلطَلق
السياسية املناورات يراقب وهو الدينية. الدوافع ذات الهجمات عن بمنأى اآلن حتى أبقته
ولكني اآلن، بعضالوقت ذلك «يستغرق مختلطة: بمشاعر مبارك سقوط بعد السلطة عىل

سنوات.» أربع بعد السلطة يف اإلسالميون ظل إذا متشائًما سأصبح
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بلدان من مرصوغريها يف السياسية الحياة يف ا مهمٍّ دوًرا االجتماعي التواصل وسائل تلعب
االجتماعي التواصل وسائل أتاحت الديمقراطية املؤسسات لغياب نتيجًة العربي. الربيع
تزايد إىل أدى ما الرأي؛ تكوين وكذلك املطالب وإعالن واملواجهات للنقد جماهرييٍّا منربًا
هو ما أضعاف ثالثة بمعدل العربي الربيع ثورات اندالع منذ واستخدامها انتشارها
العربي االجتماعي اإلعالم مدرسة تقرير أوضح وقد العربية. املنطقة يف عليه متعارف
ملستخدمي اإلجمايل العدد أن 1٢٠١٢ عام يونيو يف الحكومية لإلدارة دبي كلية عن الصادر
مستخدمي ربع أي ٢٥٪؛ يمثل ما وهو مستخدم مليون ١١٫٣ يبلغ مرص يف فيسبوك
يستخدم كما مستخدم. مليون ٤٥٫٢ إىل عددهم يصل الذين العربي، العالم يف فيسبوك
حملوا الذين الشباب املدونني يد عىل البداية كانت اإلنرتنت. مرص سكان تعداد من ٪٣٨
وأخريًا، الرقابة. من خوف أدنى دون االفرتايض العام الرأي عىل ليعرضوها آراءهم
أنظمة وجود من تعاني التي الدول يف ألنه فيسبوك؛ طريق عن الثورة إىل الدعوة جاءت
يف األمور مجريات عىل السيطرة صعوبة يف اإلنرتنت قدرة تكمن مرص، مثل استبدادية
هناك يَُعْد فلم التقليدية. اإلعالم وسائل يف الحال هي كما االجتماعي التواصل مواقع
عىل بل املعروفة، اإلعالم وسائل يف نرشها يُحَظر التي الصور أو النصوص إلخفاء رضورة
فضًال املوضوعات، هذه مثل لتداول مرسح بمنزلة اإللكرتونية املدونات أصبحت العكس
بشئون تتعلق التي األمور عن بعيًدا الرأي حرية عن للتعبري واسعة مساحات إتاحة عن
الجديدة األفكار السيربي الفضاء يف تنمو حيث واألرسية الدينية األمور وكذلك الدولة،
وتقديم املتنوعة التجارب إجراء يمكن وكذلك املحظورات، دائرة من الخروج ويمكن
أنواع من املزيَد العاملية الشبكُة تُقدِّم كما والنقاشات. واالخرتاعات االبتكارات من العديد
الرقابة هيئات تجرؤ أن يمكن كان ما تَُفوق التي الالزمة والتحليالت واملعلومات املعرفة
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والفتيات الشباب من العديد استطاع وبهذا بتقديمه. تحلم أن عىل والدينية الحكومية
حتى وقت، مسألة سوى األمر يكن فلم بأنفسهم، ثقتهم تجديد عىل العمل املرصيني

كذلك. األدب عىل التجريب ينطبق

العال عبد غادة التليفزيونية: املسلسالت ثَمَّ ومن الكتب إىل املدونات من

،١٩٧٨ عام الكربى املحلة بمدينة العال عبد غادة ُولَِدْت املدونني. أوائل من العال عبد غادة
إال صيدالنية تعمل وهي نسمة، مليونَْي تضم التي النيل ضفاف عىل الكائنة املدينة تلك
بدأت حتى للصيدلة دراستها أنَهْت إن فما اإلنرتنت؛ شبكة خالل من كاتبة أصبحت أنها
قررت فإنها آيل، حاسب جهاز تمتلك تكن لم أنها من الرغم وعىل باإلنرتنت. االنشغال
بإمكانات العال عبد غادة انبهرت وقد الجهاز، مع التعامل كيفية لتعلم بدورة االلتحاق
«بينما قائلة: اللقاءات أحد يف أوضحت حيث معارفها؛ دائرة أشخاصخارج مع التواصل
كان كم الهند. يف امرأة مع الدردشة عىل قادرة كنت الكربى، املحلة مدينة يف أجلس
حينما اإللكرتونية املدونات عالم غادة اكتشفت ما ورسعان يل.» بالنسبة سحًرا يمثل هذا
األمريكية املتحدة بالواليات ألفراد اإللكرتونية املواقع يتناول املجالت إحدى يف مقاًال قرأت
اإللكرتونية». «املدونات ى يُسمَّ ما أو العامة، اإلنرتنت صحف خالل من آرائهم عن يعربون
تحوي أيًضا ومرصية عربية مدونات وجود من ذلك بعد تأكدت «ثم قائلة: غادة وتابعت
التي العراقيات الكاتبات إحدى عن مرة ذات قرأت فقد األشخاص، من العديد تعليقات
االطالع الجميع فاستطاع ٢٠٠٣؛ عام للعراق األمريكي الغزو أثناء اليومية مذكراتها دوَّنت
العال عبد غادة كانت جائزة. عىل مدونتها حصول عن فضًال اإلنرتنت.» شبكة عىل عليها
عن راضية تكن لم أنها إال حكومي، بمشًفى صيدلية يف حكومية موظفة آنذاك تعمل
ما شيئًا هناك أن أشعر كنت ما «دائًما قائلًة: أوضحت حيث اإلطالق؛ عىل حياتها مسار
الحياة تلك املنوال، هذا عىل طويًال يستمر أن يمكن ال األمر أن يف فكرت لذا يعوقني؛
وتربيتهم، األطفال وإنجاب الزواج يأتي ثَمَّ ومن حكومية، بوظيفة تبدأ التي التقليدية
يف الحياة تسري وهكذا التليفزيونية. املسلسالت متابعة يف حياتي باقي سأقيض وأخريًا
أفعل.» أن عساي ما أعرف أكن لم أنني إال األشياء من بالعديد القيام أريد كنت مجتمعنا.
الصدد هذا يف أوضحت حيث ما؛ يوًما كاتبة تصبح أن أبًدا بالها عىل ليخطر يكن ولم
أنه أحد يخربني لم وكذلك اإلطالق. عىل يشء ال مطلًقا، أحالم أي لدي يكن «لم قائلة:
يختلف القاهرة يف فالوضع وأم. زوجة سوى مختلًفا شيئًا ما يوًما أصبح أن بإمكاني
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إذ املهمة؛ الوظائف من العديد يف نفسها تتخيل أن املرأة تستطيع حيث سواها؛ عما كثريًا
نتجارس فال الكربى املحلة مدينة يف هنا أما مرتجمة. أو ممثلة أو صحفية تصبح أن يمكن
اإلنرتنت شبكة خالل من استطعت وقد الوظائف. هذه مثل بتقلد نحلم أن عىل حتى
يتسم الذي الصغري عاملي من األخرى الضفة عىل يستقر الذي الكبري الكون ذلك اكتشاف
عدد عىل التعرف غادة استطاعت اإلنرتنت شبكة خالل فمن املحافظة.» والقيم بالتقاليد
املحيطة الظروفواألحوال بشدة ينتقدون ممن معها، املتشابهة امليول األشخاصذوي من
مع التواصل باإلمكان أنه أصدق أكن «لم الحياة: يف والتوقعات املتطلبات نفس ولديهم
كتابة وكذلك اإلعالمي، الوسيط هذا عرب واآلراء املعلومات وتبادل األشخاص، من العديد
القبض إلقاء يتم أن أو القانونية للمساءلة التعرض دون اإلنرتنت شبكة عىل نشاء ما
أو قيوًدا اإلنسان رأي عىل تفرض رقابية هيئات أو سلطات أي هناك يكن فلم علينا.
بحرية يَْجري املعلومات تبادل كان فقد به، يُسَمح ال وما يُقال بأن يُسَمح ما عليه تُميل
وقد قبل.» من الحرية هذه بمثل أشعر أكن لم املتكافئة. األطراف من العديد بني كاملة
يف الكتب وقراءة السياسية املوضوعات متابعة عىل بالفعل حريصة العال عبد غادة كانت
األمر ؛ رسيٍّ مواٍز عاَلٍم بمنزلة اإلنرتنت «كان التالية: بالكلمات وصفته ما املجاالت، مختلف
البرش من الكثري هناك إن بل اإلنرتنت، باستخدام مهووسة لست أنني أدرك جعلني الذي
لهذا، االنتماء من بيشء أشعر وجعلني جديدة طاقة أستمد جعلني ما وهو يشبهونني؛
يف رشعت حينما وذلك األهمية، غاية يف خطوة بمنزلة هذا كان فقد حية؛ بأنني وأشعر بل
قامت اإلنرتنت، شبكة عرب وتدويناتها الصحفية كتاباتها أوىل ويف املدونات.» عىل الكتابة
يسعدها ما الحياة؛ يف تجاربها وكذلك وأفكارها اليومية أحداثها برسد العال عبد غادة
«لقد قالت: حيث تتوقعها؛ تكن لم مفاجئة بمنزلة الفعل رد وجاء يغضبها. وما منها
أنني تعليقاتهم أوضحت حيث دونته؛ ما عىل أعرفهم ال الذين األشخاص من العديد علَّق
يف مرة ألول يل ِقيَل حينئٍذ بالفعل. اهتمامهم تثري التي املوضوعات بعض بمناقشة قمت
يوًما تعتربني عائلتي تكن فلم الدعابة. بروح ويتسم شائق الكتابة يف أسلوبي إن حياتي
أنني فجأة يرون الناس هم وها فحسب. شقية طفلة مجرد كنت بل الظل، بخفة أتمتع ما

بالنفس.» بالثقة الشعور ومنحني كثريًا راقني ما واملرح؛ الفكاهة بروح أتمتع
املتحمسني الشباب من العديد اإلنرتنت شبكة عىل ظهر و٢٠٠٦ ٢٠٠٥ عاَمْي ويف
تقول الصدد، هذا ويف عالنية. الحاكم نظام سياسة ينتقدون ممن املبدعة العقول ذوي
والجامعات املدارس يف السياسية املوضوعات مناقشة ممنوًعا كان «لقد العال: عبد غادة

159



التمرد أدب

اإلنرتنت.» شبكة خالل من لهم يحلو ما مناقشة إىل الشباب دفع ما النوادي، يف حتى أو
كتاباتها؛ يف آخر منعطًفا اتخذت بل السياسة، عن مطلًقا غادة تكتب لم ذلك من بالرغم
من تالقيه ما ورسد شابة المرأة اليومية الحياة عن بالكتابة مدونتها يف اهتمت حيث
هناك جعل ما وهو قبل، من قط أحد يتناوله لم جديد عالم بمنزلة ذلك كان وقد معاناة،
وكذلك الشابات السيدات من العديد تداول حيث مدونتها. عرب تقدمه بما كبريًا اهتماًما
أن لبثت وما كتاباتها. يف العال عبد غادة تناقشها التي املوضوعات قراءة عىل الرجال
يرجع ذلك يف والسبب رصيًحا، اسًما تحمل تكن لم أنها إال جديدة مدونة يف الكتابة بدأت
«كان أوضحت: كما اليشء بعض الحساسية من نوع عىل ينطوي ملوضوع مناقشتها إىل
والعقول لآلذان بالنسبة غريبًا املسمى هذا يبدو ربما أتجوز».»2 «عايزة املدونة عنوان
مجتمعنا، يف الحال وكذلك اإلطالق، عىل املرأة لتحرر يدعو ال بأنه يشعرون وقد الغربية،
أمر بمنزلة يَُعدُّ فإنه أتجوز» «عايزة الجملة بهذه الشابات الفتيات إحدى تتفوَّه فحينما
كبريًا، جدًال العنوان ذلك أثار «لقد قائلة: غادة أوضحت وقد املجتمع. لعادات وفًقا شائن
أن يف رغبتها مثل آمالها عن بالحديث للفتاة يسمح املرصي املجتمع أن من الرغم فعىل
تهمس وهنا — مطلًقا لها يسمح ال فإنه الخارج، إىل السفر يف الرغبة أو معلمة تصبح
فيه؛ الجميع يفكر فيما أفكر لم أنني إال بالجنس. عالقة لها آمال عن تعربِّ أن — غادة
فحسب، الجنس ممارسة يريد أنه لهم بالنسبة يعني فهذا الزواج، يف أحد يرغب فحينما
خاص، منزل يل يصبح أن وهي أال كثرية؛ أموًرا يعني نظري وجهة من الزواج بينما
مًعا نتشارك أن نستطيع حتى حياتي وأشاركه أحبه مناسبًا شخًصا أجد أن وكذلك

للنوم.» رسير مجرد وليس ومشاعرنا، أفكارنا
ولكنها والدتها، مع إال الزوجية الحياة عن تصوراتها مناقشة عىل تجرؤ غادة تكن لم
فقدت حني عمرها من والعرشين الخامسة يف غادة وكانت بعد. فيما يَْت تُوفِّ أن لبثت ما
فقد ذلك، يقترصعىل لم األمر ولكن حياتها. يف به شخصتثق أكثر تَُعدُّ كانت التي والدتها
عريس عن البحث مهمة وتولوا تجاهها باملسئولية النساء من أقاربها جميع فجأة شعر
ثابتًا دخًال يمتلك رجل أي عىل للموافقة باستمرار عيلَّ يلحون «كانوا غادة: تقول وهنا لها.
أقيض سوف األطفال ننجب فحينما ا، مهمٍّ ليس رأيهم بحسب فالرجل به؛ خاصة وشقة
هذا غادة وجدت وقد كثريًا.» هذا زوجي أرى ولن وعنايتهم لرتبيتهم معهم كله وقتي
قولها. حد عىل حياتها أمور يف عملية نفسها تعترب كانت فلطاملا القسوة، غاية يف موقًفا
رومانسية شخصية بالفعل أنني أدركت واإللحاح الضغط لهذا تعرضت حينما «لكنني
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قال حينذاك بأكملها. القادمة حياتي أشاركه أن أستطيع الذي الرجل ذلك إيجاد أحاول
أبًدا.» الطريقة بهذه تسري أن يمكن ال الحياة وإن أحالم، مجرد أتمناه ما كل إن أقاربي
لزواجها يتقدم رجل أي عىل واملوافقة الواقع لألمر الرضوخ وشك عىل بالفعل غادة وكانت
ر تُوفِّ أن عىل عائلتها حرصت لذا هادئة؛ بحياة االستمتاع يف منها أمًال التقليدية، بالطرق
ذكرت كما فظة طبائع ذوي كانوا أنهم إال أحدهم، تتزوج حتى اآلخر تلو عريًسا لها
بدء إىل دفعها الذي األمر آخرين، أناس مع التحدث يف برغبتها شعرت السبب ولهذا غادة؛
ل يُحمِّ املرصي املجتمع «إن العال: عبد غادة تقول الشأن هذا ويف املدونات. عىل الكتابة
مهر من يطلبن فيما اللوم عليهن يلقي كما متأخرة، سن يف الزواج مسئولية الفتيات
السبب ولهذا األحيان؛ من كثري يف الثمن باهظ أثاث من اقتنائه يف يرغبن ما وكذلك غاٍل،
لكننا الزواج، يف ا حقٍّ نرغب نحن العملة: لهذه اآلخر الوجه توضيح يف رغبة لدي أصبحت
أننا وأعتقد جيد. بشكل حياتنا نشاركه أن نستطيع الكايف بالقدر مناسبًا شخًصا نجد لم
تتزوج كي سهًال األمر يَُعد فلم الشخص، هذا اختيار من لنتمكن كاٍف وقت إىل بحاجة
تتزوج أن دون ذلك من أطول فرتة انتظرت ما فإذا عمرها، من الثالثني بلوغ قبل الفتاة
الرأي أصبح «لقد موضحًة: غادة وتضيف السن.» وكرب «العنوسة» ب الكثريون ينعتها
أقىص عىل والعرشين الخامسة سن عند الفتاة زواج رضورة هو حاليٍّا مرص يف السائد
الكبرية املرأة أن من األذهان إىل تتبادر التي املخاوف تلك إىل يرجع ذلك يف والسبب تقدير،
العال عبد غادة حفيظة أثار ما وهو األطفال.» من كاٍف عدد إنجاب تستطيع ال السن يف
املحتمل من طفًال؟! عرش ثالثة إذن، هؤالء يريد األطفال من عدد «كم للتساؤل: ودفعها
فرتة وهي أعوام، ثالثة يف حدوثه يمكن ما وهو أطفال ثالثة أو طفلني املرأة تنجب أن

لذلك.» كافية
إال بالكامل، املدونة تحذف ثم ثالثة أو مقالتني تكتب أن العال عبد غادة أرادت
غري نجاًحا األفعال ردود حققت حيث املقاالت، تلك نرش عقب كثريًا اختلف الوضع أن
التعليقات لهذه كان فقد مدونتها، عرب الكتابة عن التوقف وسعها يف يَُعْد لم لذا مسبوق؛
أشارت حيث تُقدِّمه؛ ما ملواصلة ودفعها تشجيعها يف األثر بالغ الحماسية األفعال وردود
زيادة يف املدونة نجحت والسيدات الفتيات من له حرص ال عدًدا «هناك أن إىل غادة
شعورهن تخفيف يف واضح أثر لها كان كما نفوسهن، يف الثقة وبث بالقوة شعورهن
أصبح بل إليهن، يتقدم شخص أول من ممكنة فرصة أقرب يف الزواج وحتمية بالضغط
وكذلك الخاصة بحياتهن االهتمام وهو أال أوًال؛ تحقيقه إىل يسعني آخر هدف لديهن
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العالم حول السفر بإمكانهن أنه يعتقدن النساء من فكثري عملهن. ومجال العملية الحياة
قابًعا نجده الرجل تزوج ما فإذا يحدث، ما النقيضهو ولكن يتزوجن، أن بمجرد ه بأَْرسِ
يمكنهم الزواج عقب إنه يقولون أشخاصكثريون وهناك كثريًا. التنقل يفضل وال منزله يف
بل يشء، كل يؤجل أال عليه اإلنسان أن أرى فأنا جديدة، سيارة رشاء أو دراستهم إتمام

له.» يحلو وكيفما فيها ما بكل اآلن حياته يعيش أن عليه
حيث برايد؛ اسم تحت العال عبد غادة تكتب أتجوز»، «عايزة اإللكرتونية مدونتها ويف
العربية، باللغة «عروسة» وتعني إنجليزية كلمة هي «برايد الساخر: بأسلوبها رصحت
بعض يتغمدها والسخرية الفكاهة من بيشء تتحدث «برايد» أخذت ثَمَّ ومن مثقفة.» فأنا
دور لعبن الالتي معارفها ودائرة أقاربها من الفتيات من عدد عن االضطراب مشاعر
فمنهم للزواج، لطلبها يتقدموا ملن زيارات من املهندم منزلها شهده ما وكذلك الخاطبة،
األخالقية، املعايري ازدواجية من يعاني من هناك وكذلك اإلطالق، عىل جديٍّا يكن لم من
ملعاينة السيدات من أقاربه إحدى أو وأخته والدته صحبة يف الخاطب يأتي ما فعادًة
أنه إال بها، الزواج يف راغبًا لحية ذو رجل جاء املرات إحدى ويف وأخالقها. مخطوبته
أن إىل أختاه أنهما األمر بادئ يف «برايد» اعتقدت امرأتني، صحبة يف املرة هذه حرض
هذا أوضح الهدوء من وبيشء والثانية. األوىل زوجتاه فهما حقيقتهما؛ ذلك بعد عرفت
قبلها اليل يكونوا ملا غري واحدة أتجوز يمكن ال الرشع، حسب مايش «أنا قائًال: الرجل
تشهدها لم بصدمة «برايد» شعرت حينذاك الرشع!» حسب كله أمااال؟! … عليها موافقني
حينما تايتانيك السفينة شعرت بما «أتدرون قائلًة: مدونتها عرب إياها واصفًة قبل من
اإلطالق عىل شعور أي لديها يكن لم فتايتانيك ال، بالطبع الجليد؟! من بجبل اصطدمت
يُقال ما عىل يعرتض أو يرصخ أن منا أحٌد يستطع فلم هذا! مثل موقًفا تخيلوا ولكن …
«زواج ب يُعرف ما وهو لها املخطط الزيجات أهمية وتكمن األقل.» عىل وجهه يف يرصخ أو
للفتاة املجتمع تقاليد تسمح ال حيث املحافظة؛ األخالقية القيم مراعاة يف الصالونات»
دفعها ما وهو العائلة، أفراد أحد يصحبهما أن دون لخطبتها يتقدم من مع بالخروج
… حد من رقابة محتاجة مكنتش بقى شخصيٍّا «أنا ييل: ما مدونتها عىل تكتب أن إىل
ذكرته الذي املوقف هذا كان وقد يكلمني.» إنه يفكر أو يتجرأ حد أي بصد كفيلة كنت
هو: نعم. أنا: دكتورة. يا سمحتي لو هو: مسبًقا، أوضحته ما عىل مثال خري مدونتها عرب
العضوية؟ الكيمياء أنا: ال. هو: الصيدلية؟ الكيمياء بخصوص أنا: حاجة؟ أقولِّك ممكن
بينا مفيش سوري يبقى أنا: ال. هو: السموم؟ أنا: ال. هو: الحيوية؟ الكيمياء أنا: ال. هو:
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البواب عبده عم زي بُقه فاتح واقف سايباه وأنا واإلباء الفخر بمنتهى رأيس أرفع كالم.
ذلك كوميديا عن مطلًقا تنُمَّ لم القصة هذه «ولكن الكوري. املسلسل عىل بيتفرج وهو
لنا؛ زيارتها أثناء فادية طنط عمتي ذكرته ما إال راعني وما بصدده. نحن الذي املوقف
وبيشء خلصنا.» كنا مش الكلية يف زمايلك من بحد ارتبطتي كنتي لو بس فجأة: قالت إذ
حان فهل «إذن؛ كالمها: عىل معقبًة عمتها إىل «برايد» نظرت واالضطراب، الذهول من
هل ماضية؟ طوال سنوات خالل قيم من لنا علَّمته ما لكل ظهرها عائالتنا لتعطي الوقت
هي أم االنتهازية؟ أشكال من شكل هذا أن أم مغايرين؟ بوجهني بالفعل مجتمعنا يتمتع

مجتمعنا؟» يف التي الرتبية أسس
لجيل القلب من حديثًا العال عبد غادة واملدونة الكاتبة ه تُوجِّ النصوص هذه بمثل
مواصلة عىل وتشجيًعا دعًما الفتيات قارئاتي منحتني «لقد الشابات: الفتيات من بأكمله
املناقشات، هذه ينتظرن ُكنَّ ما كثريًا أنهن تعليقاتهن يف منهن الكثري كتب فقد بدأته، ما
تعليقات من األمر يخُل لم وكذلك كتاباته. يف املوضوع هذا أحٌد يتناول مرة وألول وأخريًا
ولكن به، أقوم ملا املعادية الفردية التعليقات بعض هناك كانت حيث املدونة؛ عىل للرجال
الرجال بعض كتب فقد تعليقاتهم؛ يف الشائقة املالحظات بعض هناك كان النقيض عىل
وعملهن حياتهن يف النساء تفكري كيفية معرفة يسعهم ال اآلن حتى أنهم تعليقاتهم يف
ورصامة صعوبة مدى عن ناهيك الزواج، يف التفكري وحتًما مختلفة عالقات من يرينه وما

الخصوص.» وجه عىل مجتمعنا يف الزواج تقاليد
القضاء عىل تعمل أسباب عرشة «برايد» تناولت الثالثني» سن يف «املرأة عنوان وتحت
حيث للزواج؛ الفاشلة الوساطة عمليات خالل من الزوجية الحياة يف التوازن روح عىل
وسمات جيدة بشخصية يتمتع رجل إيجاد املستحيل من أصبح «لقد قائلًة: أوضحت
االعتماد ويمكن الخلق وحسن الثقافة من عاٍل قدر ذا كونه عن فضًال واحٍد، آٍن يف حميدة
والرجال الفتيات من املدونة قرَّاء سؤال عىل «برايد» عملت لذا الضيق.» وقت يف عليه
رجل مع تعيسة حياتي بقية أقيض أن املفرتض من فهل أفعل؟ أن عساي «ماذا قائلة:
كل أفعل أن أستطيع وبذلك وحيدة أظل أن األفضل من أنه أم نمطية؟ شخصية ذي
من الثالثني املرأة تبلغ حينما أنه يف ذلك بعد التفكري تمعن غادة وأخذت به؟» أرغب ما
أموالها وربحت حياتها، يف املختلفة املواقف من بالعديد مرت قد حتًما تكون فهي عمرها
الصدد هذا ويف بها. خاص هو ما واآلراء الحقوق من لديها وكذلك عملها، مقابل الخاصة
ترىضبأي أن املمكن من عمرها من الرابع العقد يف امرأة أن يعتقد «فمن قائلة: أوضحت
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يمعن أن برشط ثانية الفصل هذا يقرأ أن فعليه تقابله، شخص أي مع تعيش وأن يشء
القراءة.» خالل تفكريه يف

الذي األمر للغاية، مكثف وبشكل طويلة لفرتات املدونة عىل املناقشات استمرت وقد
يتم ككتاب املدونة هذه نرش رضورة إىل الرشوق» «دار وهي النرش دور إحدى انتباه أثار
العال عبد غادة عىل الخرب هذا وقع كان وقد املدونة. اسم نفس ويحمل الناس بني تداوله
قرى إحدى يف تكتب شابة كمدوِّنة بدأت وأنها خاصة تتوقعه، تكن لم عظيم نجاح بمنزلة
يوم يف لها تتوسط أن يمكن اإلطالق عىل اجتماعية عالقات شبكة أي لديها يكن ولم مرص،
يَُعدُّ «وهذا غادة: تقول اإلطار هذا ويف الشهرية. النرش دور إحدى مع للتعامل األيام من
حاجة يف يَُعد لم «فاإلنسان وتضيف: لها.» حرص ال التي اإلنرتنت فوائد من أخرى فائدة
خالل من وأعماله عرضنفسه بإمكانه أصبح حيث والعالقات؛ االتصاالت هذه لكل كبرية
ملدة بيًعا األكثر الكتب قائمة عرش عىل أتجوز» «عايزة كتاب تربَّع وقد اإلنرتنت.» شبكة
يكن لم «قديًما نسخة. ألف ٥٥ قرابة منه املطبوعة النسخ عدد بلغ حيث متتاليني؛ عامني
استخدام إىل تعمد عمرها، من الثالثني تتخطَّ لم كاتبة مؤلفات ترتبع أن يتصور أحد
بيًعا األكثر الكتب قائمة عرش عىل الكربى؛ املحلة من قادمة كتاباتها، يف العامية اللغة
الكاتبات من العديد أمام اإلبداع باب فتح يف بالغ أثر النجاح لهذا كان وقد األسواق. يف
الثنتني أخرى مدونات ونرش طبع تقرر أن إىل الرشوق» «دار دفع ما وهو األخريات.»
الخطوة هذه ساهمت وبذلك محمود. وغادة بسام، رحاب وهما: الشابات؛ الكاتبات من
يهتم وهو البناتي»، «األدب ب ُعرف األدب أنواع من جديد نوع ظهور يف كبري بشكل
لحظات من وغريها وفرح، سعادة لحظات من الشابات الفتيات حياة يف يدور ما بكل
مجتمعنا، يف يوميٍّا تحدث التي الجنيس التحرش قضايا يتناول وكذلك والحزن، الضيق
العال: عبد غادة تقول ذلك بكل واحتفاءً والطالق. والزواج الحب موضوعات من وغريها
مرص.» يف شو» «التوك التليفزيونية الربامج أضخم لحضور إلينا ه تُوجَّ الدعوة «أصبحت
إىل تحول بل فحسب، مبيعات نسبة أعىل عىل يحصل لم الكتاب هذا أن بالذكر والجدير
بالنسبة الحال هي وكما رمضان. شهر يف عرضه تم حلقة ثالثني من تليفزيوني مسلسل
كتابة إىل عمد والذي «فريتيجو»، البوليسية الروايات أشهر صاحب مراد أحمد للكاتب
العال عبد غادة كتبت التليفزيون، شاشات عىل ُعِرَضْت حينما بها؛ الخاص السيناريو
اللغات من العديد إىل الكتاب تُرِجم وقد أتجوز». «عايزة مسلسل وحوار وسيناريو قصة
من الكتابة يف موهبتها اكتشاف غادة واستطاعت األملانية.3 للغة تُرِجم كما األجنبية،
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يف أسبوعيٍّا صحفيٍّا عموًدا تقديمها الفرتة تلك شهدت حيث مدونتها، عرب قدمته ما خالل
القصرية القصص من عدًدا يتناوالن كتابني لطرح إعدادها عن فضًال مختلفتني، جريدتني
بل مدونتها، عرب الجديدة النصوص هذه تنرش لن أنها إال املختلفة، املقاالت من وغريها
اإلنرتنت خالل «فمن قائلًة: أوضحت حيث النرش؛ دار عرب األسواق يف مبارشة ستطرحها
رشاء عىل بعد فيما أحد يُقِبل لن ولذلك مادية؛ تكاليف أي دون تشاء ما قراءة يمكنك
أن طاملا ا ومهمٍّ حيويٍّا دوًرا املدونة تلعب وحتًما األسواق. يف طرحها يتم التي الكتب
الكاتبة وترى اإلطالق.» شخصعىل أي إىل يصل أن ويسعده بعُد أقدامه يثبِّت لم الكاتب
«كان املختلفة. الكتب بقراءة األفراد اهتمام زيادة يف كبري بشكل ساهمت قد املدونات أن
من هائًال عدًدا حملنا أننا إال كتب، هيئة يف أعمالنا صدرت عندما بالفعل جمهور لدينا

الكتب.» ورشاء املكتبات إىل الذهاب عىل األشخاص
تأثري مدى يف التجربة هذه بعد طويًال تفكر أخذت العال عبد غادة الكاتبة أن شك ال
تجاه واضحة التزامات لديهم الُكتَّاب أن تعتقد فهي ذلك؛ من وأكثر بل املجتمع، عىل األدب
ومناقشتها الجدل، محل واملشكالت املوضوعات مناقشة يف باملشاركة سيما ال مجتمعاتهم
مرصعىل مثل دولة يف محوريٍّا دوًرا يلعب أن بد ال «فاألدب العام. للرأي طرحها ومحاولة
أن يُشرتط فال املجتمع، يف متأصلة مشكالت من أبناؤها منه يعاني ما بسبب التحديد وجه
خالل من نلمسه أن املمكن من بل تربوي، أو مبارش بشكل األدبية املوضوعات طرح يتم
بغرضتجاوز للمجتمع العون يد تقديم وكذلك جديدة، آفاق وعرض امُلثىل القيم توضيح
كثريًا إن قائلة العال عبد غادة ح وترصِّ مجتمعنا.» يف بها نمر التي العصيبة األوقات تلك
كبري بشكل املهمة تلك أهملوا قد التسعينيات وحتى السبعينيات وُكتَّابمرصمن أدباء من
من يُقدَّم ما قراءة عىل قط أحد يُقِبل لم ولذلك الوطن؛ قضايا ملعالجة مطلًقا يتطرقوا ولم
تجد لم العرص ذلك أدباء بها اهتم التي املوضوعات كون إىل ذلك يف السبب ويرجع أدب.
أو العربية، القومية موضوعات مثل الكثريين، بال تشغل تَُعد ولم الجمهور لدى صًدى أي
اليومية «حياتنا الفرنسيني. بالفالسفة وعالقتها والثقافية الفكرية اإلشكاالت موضوعات
دخل عىل الشاب الرجل يحصل حيث الصعبة؛ االقتصادية بالظروف موسومة أصبحت
نصف يقيض أن عليه يتعني بينما ألبنائه، التعليم وسائل أفضل لتقديم يكفيه ال قليل
يدور ما تتناول كتب إىل بحاجة فنحن والسيارات. املواصالت وسائل بني التنقل يف عمره
الُكتَّاب يتجاهل أن املعقول من ليس أنه أرى فأنا ملجتمعنا، دقيًقا وصًفا وتُقدِّم حياتنا يف
جزيرة يف يعيشون كانوا لو كما كتاباتهم ويمارسوا املجتمع يف يدور ما كل واألدباء
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هو األول هدفهم يكون أن الُكتَّاب عىل فينبغي هوائية.» فقاعة يف أو املجتمع عن منعزلة
أُخِرب لم أنني «فلو جمهورهم. من ني املتلقِّ هؤالء إىل الواسعة ومعارفهم خرباتهم نقل
من عليهم تعرفت من وبكل وأوروبا أمريكا إىل رحلتي خالل به مررت ما بكل معاريف
يعتقدون لظلوا بالثقة، جديرون ا حقٍّ وهم واجتهاد بِجدٍّ يعملون رائعة طبائع ذوي أناس

الجنس.» وممارسة الخمر برشب إال يهتم ال الغرب يف يعيش من كل أن
وكذلك جديد هو ما لكل والتطلُّع بالفضول تتصف شابة امرأة هي العال عبد غادة
وقد املحافظة. بيئتها وتقاليد لعادات دائًما مراعاتها عن فضًال بالعمل، وااللتزام التفاني
تنفيذه، إىل تَْعَمد يشء كل يف يدعمها والدها كان ما فدائًما للغاية؛ محظوظة غادة كانت
األمر بالسفر، لها سمح قد إنه بل فحسب، هذا ليس كتاباتها. مواصلة عىل عها ويُشجِّ
والدها من إذن عىل الحصوَل املتزوجة غري املرأُة تحتاج حيث مرص؛ يف بديهيٍّا يَُعدُّ ال الذي
وعملت عمرها من والثالثني الخامسَة غادُة بلَغْت األثناء هذه ويف الرجال. أقاربها أحد أو
والدها مع تعيش وأن الكربى، املحلة محافظة حدود خارج الخاصة صيدليتها إنشاء عىل
ما دائًما ذلك كل ومع والدتها. رحيل منذ املنزل شئون إدارة غادة تولت حيث وشقيقها؛
أن تصوره يمكن ال أمًرا كان فقد ذلك إىل باإلضافة لعائلتها، لحبها بالسعادة تشعر كانت
متزوجة، غري امرأة لكونها نظًرا الكربى املحلة يف صديقاتها إحدى مع أو وحدها، تقيم
أو بأَْرسه العالم تغيري إىل تسعى غادة تكن فلم مجتمعها. يف عليه متعارًفا ليس ما وهو
مؤسسة سمعة تشويه إىل مدونتها خالل من تهدف تكن لم وكذلك عقب، عىل رأًسا قلبه
عمليات يف التقليدية واألساليب الطرق انتقاد إىل تهدف ال وكذلك بها، املساس أو الزواج
وأعترب التقليدية الظروف هذه ظل يف نشأُت «لقد موضحًة: ذاتها، حد يف للزواج الوساطة
ولكنني شابه، ما أو الجنسية بالحرية أؤمن ال فأنا التقليدية؛ القيم هذه من جزءًا نفيس
من آخرين أناًسا أتقبل ما ودائًما ومبادئ، قيم من عليه تربيت ملا وفًقا حياتي أعيش

عليه.» ترعرعت عما تختلف أخرى قيًما ويمثلون أخرى ثقافات
من الرغم عىل مرص، يف النسوية الحركة مؤيدي من نَْفَسها العال عبد غادُة وتعترب
منهن، واحدًة يعتربنها وال كذلك يعُددنها ال النسوية الحركة أعضاء أن جيًدا تعلم أنها
أوضحت حيث يغضبها؛ كان ما كثريًا الذي األمر حجابًا؛ ارتدائها إىل يرجع ذلك يف والسبب
للدفاع األول املقام يف أنربي فأنا النسوية، بالحركة مهتمة «بوصفي قائلًة: الصدد هذا يف
يغطي حجاب ارتداء هو قرارهن كان ولو حتى مرص، يف النساء ودعم املرأة حقوق عن
عندئٍذ اتخاذه. يف الحرية مطلق ولها املرأة اختيار يَُعدُّ فهذا خمار، أي بأكمله؛ الجسد
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يدور فاألمر الحركة.» هذه أعضاء معي فعل مثلما شائنة بألفاظ وأنعتها أخرج لن
أجل من الالزمة باملعلومات وتزويدهن لديهن الوعي وتكوين السيدات فهم رضورة حول
تتمتع التي العال عبد غادة واملدونة الكاتبة ترتدي فلماذا إذن؛ بينهن. فيما الثقافة نرش
التحقت أن منذ الحجاب ارتداء بدأُت «لقد الحجاب؟ عالية بديهة ورسعة بالنفس بثقة
حجابًا أرتِد لم إذا أنني أعتقد كنت إذ حجابًا؛ ترتدي الفتيات كل كانت حيث بالجامعة؛
أُِرْده لم ما وهو املنال، سهلة فريسة كنت لو كما الجامعة يف الرجال معي فسيتعامل
الحجاب؛ ارتداء إىل النساء تدفع ومختلفة عديدة أسباب فهناك أبًدا. معي يحدث أن
يرتدينه وبعضهن اتباعها، يجب هللا من فريضة بأنه إليمانهن الحجاب يرتدين فبعضهن
وبعضهن وتصفيفه، الشعر تجميل لصالون الذهاب مشقة تحمل عىل قدرتهن لعدم
عدا فيما الحجاب السيدات جميع ترتدي مدينتي يف فحسب. بغريهن اقتداءً يرتدينه
حدثت التي التالية القصُة وتُبنيِّ منهن.» واحدة أنني البعض العتقد ولواله املسيحيات،
انتخاب «بعد الحجاب: مع الناس من كثري به يتعامل الذي النمطي األسلوَب إيطاليا يف لها
اإليطاليون حرص ملرص رئيًسا — املسلمني اإلخوان جماعة أعضاء أحد — مريس محمد
أنتخبه لم أنني لهم وأوضحت للغاية، مستاءة كنت أنني إال الحدث، بذلك تهنئتي عىل
«ولكنه قائلني: جميًعا دهشتهم أثار الذي األمر االنتخابات، قاطعت إنني بل مطلًقا،
حجابًا يرتدين من كل أن يعتقدون فهم أيًضا!» الحجاب ترتدين وأنِت بالفعل، إسالموي
إال الحجاب، خلع فكرة تراودها أصبحت عامني منذ إسالمويات.» يُكنَّ أن املفرتض من

قولها. حد عىل هذا وقتنا حتى الفكرة هذه تنفيذ عن تعجز أنها
٢٠١١ يناير من والعرشين الخامس ثورة أحداث اندالع العال عبد غادة شهدت
الصحف عناوين اهتمام محور املحلة مدينة كانت وقد املحلة. بمدينة رأسها مسقط يف
من الصناعية املدينة تلك شهدته ملا وذلك ٢٠٠٨؛ لعام أبريل من السادس يف الرئيسية
ُعِرفوا والذين الشباب النشطاء بعض دفع الذي األمر النسيج، مصانع لعمال عام إرضاب
يف عام إرضاب إىل والدعوة التظاهرات مسرية استكمال محاولة إىل أبريل» ٦ «حركة ب
ذكرياتها بعض الكاتبة وتروي له. خططوا مما يشء يحدث لم أنه إال البالد، أرجاء شتى
ورسعان املحلة، مدينة إىل جندي ألف مائَة الحكومُة «أرسلت قائلًة: األحداث تلك بشأن
مستحقاتهم بشأن مطالبهم تلبية إىل االستجابة بمجرد اعتصامهم فض العمال أعلن ما
أهايل دفع ما وهو الكثريين، غضب أثارت التي الرشارة بمنزلة كان األمر هذا ولكن املالية.»
الحكم نظام ضد التظاهر استمرار إىل والصغار والكبار والنساء الرجال من املحلة مدينة
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املصادمات من العديد وقوع إىل أدَّى ما وهو أرادوا، ما تحقيق استطاعوا وبالفعل آنذاك،
وسط بلدتها شوارع إىل العال عبد غادة أيًضا خرجت األثناء تلك ويف الرشطة. أفراد مع
بالتعدي يقومون الناس أرى حياتي يف مرة «ألول قائلًة: أحداث من املدينة تشهده ما كل
بها النريان وإرضام تمزيقها إىل ويعمدون مبارك، الرئيس صورة تحمل كبرية لوحة عىل
حينذاك الشعب أعلن فلو أيام. ثالثة ملدة حينذاك اإلرضاب استمر وقد بالكامل. ودهسها
أعوام. بثالثة حدوثها قبل الثورة الندلعت معنا، تضامنًا البالد أرجاء شتى يف إرضابه
أن بإمكاننا أننا فيها أدركت التي اللحظة بمنزلة يل بالنسبة األحداث هذه كانت وقد
٢٠٠٨ عام اعتصامات من حدث ما أن الكاتبة وترى به.» تغيريًا ونصنع بلدنا يف نؤثر
ما لكل عامة تجربة تَُعدُّ فهي ،٢٠١١ عام اندلعت ثورة من أعقبها ملا أوىل خطوة كان
ضحكاتها خالل من حينذاك فعلها رد عن الكاتبة ت عربَّ فقد ذلك، ومع أحداث. من وقع
والعرشين الخامس ثورة إىل والحشد الدعوة وهو يحدث؛ ملا تصديقها عدم عن تعبريًا
من أنه يتوقع منا أحد يكن «لم قائلًة: فيسبوك االجتماعي التواصل موقع عرب يناير من
قبل؛ من األحداث هذه مثل البالد تشهد فلم بالفعل.» ثمارها الجهود هذه تؤتي أن املمكن
«ولكن حاشدة. مسريات يف خروجهم فور املتظاهرين عىل القبض إلقاء يتم كان حيث
كان بحقوقهم، مطالبني مرص محافظات كربى يف املتظاهرين من ماليني ع تجمَّ حينما
من العال عبد غادة كانت وقد املواطنني.» لدى مجدًدا األمل روح إيقاظ يف األثر بالغ لذلك
التحرير ميدان لدينا «كان املحلة. بمدينة وقعت التي التظاهرات يف شاركوا الذين أوائل
لم ولكنها األمن، قوات وبني بيننا االشتباكات من العديد وقوع عن فضًال بنا، الخاص
من نعتَْده لم جديد شعور بمنزلة األحداث تلك كانت فقد تجمعاتنا؛ فض يف مطلًقا تنجح
إعالن أجل من صفوفنا توحيد عىل لقدرتنا واالعتزاز بالفخر ا حقٍّ نشعر كنا حيث قبل؛
كانت التظاهرات فرتة أثناء املحلة شوارع تجوب غادة كانت وبينما املرشوعة.» مطالبنا
عىل أعمل «كنت املحمول: هاتفها عرب القاهرة يف وصديقاتها بأصدقائها دائم اتصال عىل
عرب الوقت طيلة نتواصل كنا حيث امليدان؛ يف املختلفة املجموعات من للعديد األخبار نقل
الرئييس والعامل الثورة أحداث معقل هي اإلنرتنت شبكة وتَُعدُّ فيسبوك. التواصل موقع
التواصل ومواقع اإلنرتنت شبكة استخدام عىل اإلقبال تزايد وقد ونجاحها.» اندالعها يف
الشباب خالل من مسبوق غري بشكل — ويوتيوب وتويرت، فيسبوك، مثل: — االجتماعي
املواقع تلك شهدت فقد وبذلك املجتمع، يف املتوسطة الطبقات إىل ينتمون الذين املتعلمني
الشديد اقتناعها عن العال عبد غادة ت عربَّ فقد ولهذا نوعها. من فريدة وطفرة ازدهاًرا
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اإلرهابي الهجوم «فَعِقب السيايسللبالد: املناخ عىل االجتماعي التواصل مواقع تأثري بمدى
شهد املرصيني، الجنود من عدد ضحيته وراح إرسائيل مع املرصية الحدود عىل وقع الذي
مريس محمد الرئيس ضد عارمة احتجاجات موجة فيسبوك االجتماعي التواصل موقع
الرئيس قام حتى قليلة أيام إال هي وما الجنود. هؤالء جنازة تشييع مراسم حضوره لعدم
طنطاوي حسني محمد املشري إحالة عن فضًال العامة، املخابرات جهاز رئيس بإقالة
بمنزلة فيسبوك عىل املنددة التعليقات كانت فقد للتقاعد، املسلحة للقوات العام القائد
تصفح عىل تعمل غادة أصبحت واليوم التغيريات.» هذه كل حدوث إىل أدت التي الرشارة
االجتماعي التواصل موقع عىل صديق ٦٤٠٠ اآلن فلديها يومي، بشكل فيسبوك موقع
صفحتها عرب تنرشه ما كل بقراءة يهتمون صفحتها عىل متابع ٨٧٠٠٠ من يقرب وما
عرب األشخاص من العديد مع التواصل استطعت «لقد تقول: الصدد هذا ويف الخاصة،
نكن لم املدونة فعىل ذلك؛ قبل معهم تواصلت َمْن أعداَد أعداُدهم تَُفوق الذين فيسبوك
بعضهم ويعرف والرغبات امليول نفس لديهم األشخاصممن من صغرية مجموعة سوى
من عالية بأجواء يتمتع فيسبوك التواصل موقع كان — النقيض عىل — ولكن بعًضا،
ذلك عرب واملعجبني القرَّاء من كبري عدد مع التواصل عىل ساعدني الذي األمر االنفتاح؛
املدونات تَُعد فلم مسبًقا، القادمة أعمايل أحدث عن اإلعالن عىل القدرة عن فضًال املوقع،
التواصل موقَعي عرب يُنَرش يشء فكل العكس، عىل بل الصيحات، أحدث األثناء هذه يف

وتويرت.» فيسبوك، االجتماعيني:
الخاصة الصيدلية يف نشاطها غادة تزاول حني دوًرا تلعب ال والكتب املدونات تلك
الشهري التليفزيوني للمسلسل عمالئها من العديد متابعة من الرغم فعىل املحلة، بمدينة بها
كاتبة ذاتها هي األدوية لهم تبيع التي الدكتورة تلك أن يدركون ال فإنهم أتجوز»، «عايزة
حيث الجانبني؛ كال بني الفصل استمرار إىل تسعى كانت ما فدائًما الشائقة، األحداث تلك
رشعت وقد اليوم. طوال الكتابة تزاول بينما املتأخرة، الليلية الفرتة يف الصيدلية يف تعمل
العديد عن دائًما بنفسها تنأى امرأة حول أحداثها تدور جديدة، رواية كتابة يف مؤخًرا
عملت ثَمَّ ومن والعار؛ بالخزي الفتاة وتَِصم ُمحرمًة الكثريون يعتربها التي العادات من
للدراجات املرأة ركوَب البعُض يعترب حيث الدراجات. قيادة مثل: األشياء؛ تلك تجربة عىل
اإلساءة أتعمد ال «أنا الشأن: هذا يف الكاتبة وتوضح واسعة. ضجة ومثار جدل موضع
فال الناس.» معظم لدى الخاطئة الرؤية تلك توضيح إىل أسعى ولكنني مطلًقا، ألحد
إطالق عىل عمَلْت فقد ولهذا اإلطالق؛ عىل املحلة مدينة يف الثقافية للحياة مظاهر أي توجد
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حاولت «حينما والشباب. لألطفال صغرية مكتبة وإنشاء رأسها مسقط يف ثقايف مرشوع
هذا ُرِفض املرشوع، لهذا املايل الدعم يف ملساعدتي األجنبية املؤسسات بإحدى االستعانة
بدًال املرأة معاملة سوء قضايا بمعالجة تهتم مؤسسات إنشاء بإمكاني أنه بدعوى الطلب
الكاتبة أن إال والشباب.» األطفال لدى الفراغ أوقات قضاء بكيفية تهتم مرشوعات من
فحتًما مفيدة، بأعمال بالقيام الشباب يهتم فحينما اليشء، بعض غريبًا أمًرا ذلك وجدت
شأنه من سيكون الذي األمر البعيد، املدى عىل مجتمعهم مع تعاملهم يف عليهم ذلك سيؤثر
فقد البنَّاءة، الخطط من العديد تقديم عىل غادة وتعمل املرأة. معاملة سوء عىل القضاء
خالل من وكذلك حاشدة تظاهرات من به مرت ما كل عرب جديًدا منعطًفا حياتُها أخذت
أهدافنا.» ق نُحقِّ «مًعا اآلن شعارها أصبح حيث االجتماعي؛ التواصل ملواقع استخدامها

رخا يوسف ناقد: مفكر

من قليلة أيام قبل رخا ليوسف السلطان) خاتم (أي الطُّغَرى»4 «كتاب رواية صدرت
فلم سيئًا، الكتاب إصدار توقيت «كان .٢٠١١ عام فرباير يف مبارك الرئيس نظام سقوط
يوسف الكاتب قالها التي العبارة هي تلك اآلن.» يحدث ما ظل يف القراءة يف يفكر أحد يكن
ويكيل» «األهرام بجريدة املستخدمة غري التحرير مكاتب بأحد معه أجريتُه حوار يف رخا
هذا عن فضًال ثقافيٍّا. محرًرا يعمل حيث اإلنجليزية) باللغة تصدر التي األسبوعية (األهرام
ن، وُمدوِّ كاتبصحفي رخا، يوسف اآلونة. تلك يف نفسه الكاتب اهتمام محل األدب يكن لم
التي األسابيع تلك طيلة يومي بشكل الشارع يف موجوًدا كان ،١٩٧٦ عام القاهرة يف ُولَِد
ذلك: عن معربًا قال وقد وأمانيَهم. حماَسهم الناَس شارك حيث أحداث؛ من وقع ما شهدت
لحظيٍّا؛ كان الشعور هذا ولكن ونظامه، مبارك رحل عندما نسبية فرحة غمرتنا «لقد
عقب ولكن بعد.» فيما األمور مجريات عليه تسري أن يفرتض ما يتخيل أحد يكن لم إذ
يشعر كان فقد النشوة، من رخا يوسف أفاق الثورة تلك عىل العام ونصف عام مرور
الكثريين إبداء عن فضًال املحيطة، األجواء تغيري إىل تدفعه هائلة قوة يمتلك بأنه آنذاك
بقيمة نشعر «كي املنشود. للهدف الوصول أجل من بأنفسهم للتضحية التام استعدادهم
والغرض التضحيات تلك قيمة معرفة عىل قادر مجتمع إىل نحتاج بالفعل، إليه نسعى ما
موضًحا حديثه رخا وتابع بالدنا.» يف املجتمع ذلك لدينا ليس األمر واقع يف ولكننا منها،
أهداف تحقيق بغرض الثورية الروح تلك استخدام إساءة البعض حاول ما رسعان أنه
فمن غريه، إىل مستبد ونظام حكم دائرة من السلطة نقل رسعة يف تتلخص سياسية
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بثورة قمنا «لقد اإلسالميني. حكم إىل وأتباعه مبارك يد من الحكم ينتقل أن املفرتض
املسلمني اإلخوان جماعة يعترب رخا وكان بأكمله.» الحاكم النظام هيكل تغيري أجل من
السابق الرئيس نظام مثل مثلها واملتشددة، التقليدية القمعية األساليب تستخدم جماعة
لرشع وفًقا القانون يطبِّق أن املفرتض من الذي الرشطة جهاز أن إىل أشار كما مبارك.
«ولكن مبارك. عهد يف القمع مارس طاملا الذي الرشطة جهاز من إرهابًا أقل يكون لن هللا
سواها؛ هناك يكن ولم بالفعل، منظمة سياسية قوة بأنها تتسم املسلمني اإلخوان جماعة
ويسارية وليربالية وعلمانية مدنية قًوى وجود إمكانية إىل تشري التي التصورات فإن لذا
هناك فإن هذا من بالرغم ولكن عقلية. وأمنيات أحالم مجرد سوى اعتبارها يمكننا ال
يف راسخة قواعد لديهم ليست أنهم إال املفكرين، من فردية وعلمانية ليربالية قًوى بالفعل
تحول انتظار يف طويلة فرتة إليها مرصوينظر إىل يتطلع بأرسه العالم ظل وقد املجتمع.
الحرية أجواء تغمره جديد مجتمع بناء إىل تهدف إنتاجية طاقة إىل الثورية العزيمة تلك
يف يكمن ذلك يف السبب لعل اإلطالق. عىل هذا من يشء أي يحدث ولم والديمقراطية.
أعتقد ال أنني إال تماًما. التنوير أغفله للغاية، محافًظا مجتمًعا بكونه يتسم الذي مجتمعنا
يف الحقيقية املشكلة تكمن بل فحسب، الجهل وانتشار الفقر يف تنحرص الرش جذور أن
وكذلك الرأي وحرية كاملساواة واملبادئ؛ القيم من بالعديد يؤمنون ال املرصيني أغلب أن
كثريًا تعرضوا الذين الشباب هؤالء أن معلنًا حديثه رخا وتابع للفرد.» الشخصية الحرية
تؤهلهم التي القوة من كاٍف بقدر يتمتعوا لم للثورة املحرِّكة القوة بمنزلة وكانوا للضغط
ظننت وجيزة بفرتة انتهائها وعقب التظاهرات تلك «أثناء قال: حيث مسريتهم؛ الستكمال
نحيا أن نستطيع أفضل عالم أجل من تحركاتهم مواصلة بإمكانهم الشباب هؤالء أن
وأن الشباب، من قليل جزء سوى يكن لم للتغيري يسعى من أن أدركت أنني إال به،
أنه هنا بالِقدم وأعني القديم، العالم يف بعقولهم قابعني يزالوا ال منهم العظمى الغالبية
كون من الرغم وعىل املستقبل.» بشأن وتوقعاته طموحاته وانعدام املحدودة بآفاقه يتسم
ضد لست «أنا يقول: حيث حياته؛ يف محوريٍّا دوًرا يلعب ال الدين فإن مسلًما، الكاتب
شعار استخدام سوء إمكانية يف هنا تكمن املشكلة ولكن له، مؤيًدا لست وكذلك اإلسالم،
طرق يحدد أن يجب أنه مطلًقا أعتقد ال فأنا لذا سيئة؛ أهداف تحقيق بغرض الدين
اإلسالم يحرمها لم التي العبودية املثال سبيل عىل ذكر وقد وسلوكنا.» الغري مع تعاملنا
قائًال حديثه واستطرد األصوليون. اإلسالميون رفضه لذا الغربية؛ الثقافات حرمتها بل
أي تحقيق دون يحول عثرة حجر بمنزلة يَُعد التفكري هذا «ولكن االستفزاز: من بيشء
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املحمولة الهواتف فيه نستخدم ومتطور جديد عالم يف اآلن نعيش فنحن ملحوظ، تقدم
ما فإذا حديثة. قيم إرساء أيًضا تحته يندرج ما مكيفة، مكاتب يف عملنا أوقات ونقيض
هذا يكون أن إذن يجب إلًها، كان لو كما ده وأمجِّ جوجل البحث بموقع أؤمن أن أردُت

به.» مسموًحا
طريقة من التظاهرات انتهاء عقب رخا يوسف بها شعر التي األمل خيبُة ْت غريَّ وقد
مع سالًما يعقد أن الطغرى» «كتاب روايته يف حاول فقد الكتابة؛ يف وأسلوبه تفكريه
تشبه فهي السيايس، لإلسالم الخالص النقيض تُمثِّل الهوية هذه أن إال اإلسالمية، الهوية
تلك ،٢٠٠٧ عام من أسابيع ثالثة خالل القاهرة يف الرواية هذه أحداث وتدور التصوف.
يف إرهابية هجمات وقوع منذ املستقبلية الرؤى وانعدام باالرتباك اتسمت التي املدينة
املدينة أرجاء يطوف الشوربجي» «مصطفى البطل أخذ حيث سبتمرب؛ من عرش الحادي
النفس علم وموضوعات والصداقة، والحب كالزواج األمور؛ من العديد يف يفكر وهو
تعود التي العربية النصوص بعض ذلك ويتخلل واإلثارة. الشهوة وكذلك والتاريخ،
وليلة». ليلة و«ألف الحمامة»، و«طوق بطوطة»، ابن «رحلة مثل: الوسطى؛ للعصور
فيلم نفسه الوقت ويف األحداث، فيها تتطور التي الروايات من نوًعا الرواية هذه وتَُعدُّ
الرواية وتعود اإلسالم. زوال بغرض تُحاك التي املؤامرة نظريات يتناول غامًضا رعب
الحضارة اشتهرت حينما الوسطى، العربية العصور يف املايض ملحاكاة وتكراًرا مراًرا
التنوع عن فضًال العربي، الخط فنون وكذلك الصويف والعشق الغزل بأشعار اإلسالمية
الواضحة املجاالت بمنزلة الحضارية املظاهر هذه كانت حني آنذاك. الهائل والثراء الثقايف
روايته يف يعتمد لم الفرتة، تلك ومحاكاة املايض استحضار يف الكاتب عليها اعتمد التي
القاهرة مدينة تصوير روايته يف أراد أنه رخا يوسف ويوضح والجهاد. العقيدة مبدأ عىل
الحضارة مظاهر فيها تتفاوت حديثة مدينة باعتبارها وكذلك الحضارات، مهد باعتبارها
للجزء رسده ويف اإلسالمي. الثقايف بالرتاث تزخر قديمة إسالمية مدينة كونها عن فضًال
وهما: أال املشهورين؛ العرب املؤرخني من اثنني عىل روايته يف الكاتب اعتمد التاريخي
الرئييس املصدر هو إياس بن محمد واملؤرخ إياس. بن ومحمد الجربتي، الرحمن عبد
،١٩٧٠ عام بركات» «الزيني روايته يف كذلك الغيطاني جمال الكاتب عليه اعتمد الذي
النارصإىل عبد جمال بقيادة العسكري الحكم ديكتاتورية أحداثها نقلت التي الرواية تلك
يف رخا يوسف احتذاه نموذج بمنزلة الرواية تلك كانت فهل العربية. الوسطى العصور
العديد بني من واحدة كانت لقد … «نعم قائًال: إجابته يف رخا يوسف أوضح وقد كتابته؟
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يف املعارصة الحياة روايته يف الغيطاني تناول «فقد الفروق: يميز راح ثم الروايات.» من
وعىل قبل. من املؤرخون ذكره ما عىل كثريًا تعتمد لغة ذلك يف استخدم حيث تاريخية؛ ُحلَّة
إىل برحالت القيام املعارصمع الواقع حول الطغرى» «كتاب روايتي أحداث النقيضتدور
وتكون التاريخية اللغة تلك مع تتوافق معارصة لغة ابتكار عيلَّ كان لذا القديم؛ التاريخ
شهدته ملا كاملة صورة ٢٠١٠ عام نهاية يف صدرت التي الرواية وتعرض لها.» مكافئة
يكن فلم يناير»، «ثورة الشعبية الثورة ليلة عشية وآراء استعدادات من القاهرة مدينة
نشوب إمكانية يتوقع أحد يكن لم الواقع أرض وعىل ثورة، اندالع إىل يشري يشء هناك
انحدار يف «تأمالت عنوان روايته عىل الكاتب أطلق وقد البالد. شهدتها التي األحداث تلك
اللغة إىل مرتجمًة ٢٠١٣ عام الطغرى» «كتاب رواية صدرت وقد اإلسالمية». الحضارة

اإلنجليزية.
وكان الثورة، أحداث اندالع قبل «التماسيح»5 التالية روايته يف العمل رخا يوسف بدأ
ثالثة عرب الثورة قصة روايته يف يصف حيث ثالثيَّة، من األول الجزء تكون أن املخطط من
ذلك يف استعان وقد .٢٠١١ وعام ،٢٠٠١ وعام ،١٩٩٧ عام وهي: أال زمنية؛ مستويات
وتبدأ التماسيح». «جماعة لقب عليهم أطلق والنساء، الرجال الشعراء من عدد بخربات
والتي رشفتها، من املثقفات الناشطات إحدى بها قامت التي القفزة بتلك الرواية أحداث
النساء الشعراء من واحدة انتحار إىل هنا يشري فالكاتب الفور، عىل مرصعها إىل أدت
كما .١٩٩٧ عام القاهرة يف — صالح أروى وهي — املاركسية النسوية الحركة وأعضاء
أهداف للكاتبة الحب» «خارطة رواية يف أخرى مرة والناشطة املناضلة هذه ذكر ورد
ففي آنذاك؛ الطالبية الحركة فشل عىل ورمًزا دليًال كان موتها أن أوضحت حيث سويف؛
اهتمامات أي الناس لدى يَُعْد ولم وأهدافها، قيمها كل األيديولوجية فقدت العرص هذا
بمنزلة كان التطور هذا أن أعتقد «أنا قائًال: الكاتب أوضح وقد اإلطالق. عىل سياسية
الوقت مستوى وعىل «.٢٠١١ عام الثورة الندالع الطريق تمهيد عىل عملت هامة خطوة
ثَمَّ ومن ٢٠١١؛ عام الشعبية التظاهرات فرتة خالل األحداث تدور الرواية من املعارص
كل «ففي قائًال: عكسية بصورة روايته أحداَث الكاتُب فيها يرسد التي الفقرات تتعاقب
كانت األحداث تلك أن ويبدو األحداث، أخبار تصلني حيث من «مون» يف أفكر مساء
يتبعها التي الوحشية تلك مجدًدا يل تتأكد مرة كل ففي للغاية؛ بعيد مكان من تصلني
حينما وكذلك كاذبة، أخبار من اإلعالمي وجهازها العسكرية املؤسسة تتداوله وما الجيش
سعادتي بمدى أشعر األكاذيب هذه مثل لتصديق الناس استعداد مدى مرة كل يف أدرك
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يدور ما كل عن والبعد باألمان فيها أشعر التي العزلة تلك بها. أعيش التي العزلة بتلك
كان لقد ذكريات. من مىض ما تذكر عىل القدرة يل تتيح كانت ما كثريًا والتي حويل،
بالبالد األوضاع اضطراب ظل يف صاٍف، بذهن االستمتاع يف وقتي أقيض أن رائًعا شيئًا
إلحراق كافيًا يكن لم حدث ما أن يف اآلن املشكلة تكمن ربما أنه أنا أفكر بينما واحرتاقها،
لتهبط مجدًدا تعود ثم القديمة الثورات تلك كل حول تدور الراوي أفكار كانت إذ البالد.»
أوضح حيث اآلن؛ حتى ممكنًا يبدو يشء كل يزال فال بصدده. نحن الذي الواقع أرض إىل
كنت فقد الرواية؛ تلك كتبت حينما بالتفاؤل أشعر «كنت قائًال: الصدد هذا يف الكاتب
من تمكنت أنني إال سياسية، أحداث من يقع ما كل مع متواٍز سياق يف تقريبًا أكتب
إىل سيدفعني الذي األمر اإلسالمية، الجماعات نجاح إعالن يتم أن قبل كاملة الرواية إنهاء

القادمة.» روايتي يف وبحثه املوضوع هذا مناقشة
العديد عن يختلف بذلك وهو وبشغف، انقطاع بال كتاباته يمارس رخا يوسف كان
من يجري بما التأثر نتيجة األحيان بعض يف األدبية أعمالهم تتوقف الذين الُكتَّاب من
سياق يف املرشوعات من بالعديد والقيام أعماله مواصلة عىل عمل فقد سياسية، أحداث
باللغتني يقدمها التي السلطان»6 «ختم مدونته صفحات أوىل وتبدأ بعضها. مع متواٍز
يوسف اقتبس وقد االنتظار.» من بدًال «الكتابة التايل: بالشعار — واإلنجليزية العربية —
قوية عالقة هناك بأن يشعر حيث بوالينو؛ روبريتو التشييل الكاتب من العبارة تلك رخا
مستقل بشكل اإلنجليزية مرصباللغة يف تصدر التي الجريدة قامت فحينما بينهما؛ تجمع
حول الشباب واملؤلفني الُكتَّاب من ملجموعة ٢٠١١ عام نهاية يف للرأي استطالع بعمل
الروايات من ملجموعة تفضيله رخا يوسف ذكر العام، لهذا يفضلونها التي الكتب أكثر
وكذلك أوسرت، بول األمريكي الكاتب روايات أبرزها بوالينو، روبريتو روايات جانب إىل
يف رسالته كانت حيث كوتزي؛ إم جي إفريقي الجنوب للكاتب بطرسربج» «معلم رواية
أدبيٍّا تعليًقا رخا يوسف طرح مدونته وعىل الحياة». هدف هو «األدب بعنوان الرواية تلك
فال العالم، تغريات ملواكبة مهنة أو حياة طريقة هي «الكتابة قائًال: له شهادة بمنزلة
التي املعرفة فتلك سيايس، بموقف سطحيٍّا التاريخية أو السياسية املوضوعات تناول يَُعدُّ
غري ظاهرها يف تبدو ربما التي الرتفيه طرق أي بذلك؛ املرتبطة واملتعة األدب يقدمها
تاريًخا. كونه من أكثر يكون أن يجب هذا كل أحيانًا، األدب بها يسمح والتي أخالقية
الحياة قيمة عن يشء لقول يسعى األدب كان ما فدائًما ذلك التاريخ كابوس من وبالرغم
علينا يُفرتَض ملاذا وكذلك جميلة، ُحلَّة يف الحياة تبدو أن املمكن من أنه وكيف تعنيه، وما
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األدبية الكتابة ممارسة نحاول حينما أنه أعتقد فأنا بها، والعيش الحياة قيمة تقدير
طريقة ألي بالنسبة الحال هي ا عمَّ الناس من املزيد نخاطب سوف حتًما فإننا بصدق،
من بمزيد لتتمتع األمور رسيان عىل يعمل حيث بأهمية؛ األدب يتمتع السبب ولهذا أخرى.

التاريخية.» األحداث معظم عن واالستمرارية العمق
من الرغم فعىل املبيعات، أعىل أعمالُهم ق تُحقِّ الذين الُكتَّاب من ليس رخا يوسف
وهنا ثمن. أي نظري ذلك يفعل لن أنه إال الجماهري، من كبري قدر مخاطبة يريد أنه
أثناء يقولون ممن القرَّاء من بمجموعة أحظى أن الرضوري من «ليس الكاتب: يقول
فاإلسالميون الكتاب. هذا حرق ويجب اإلسالم، يف ُمحرَّم الكالم هذا صفحة: كل مطالعة
الوسيلَة ذلك لكون التلفاز؛ شاشات عىل يظهرون الذين الُكتَّاب مهاجمة إىل يعمدون
محدود نطاق يف أنا أعمل بينما عريض، جمهور إىل الوصول خاللها من يمكنهم التي
حتى شيئًا، عني يعلمون ال الناس هؤالء ألن لقتيل يسعى من هناك يوجد ال لذا للغاية؛
حكم ظل يف اإلسالمية الجماعات ظلت فقد مشهور، غري لكوني باالمتنان أشعر أكاد
نجيب املرصي لألديب حارتنا» «أوالد رواية منها والروايات الكتب عرشات تُحرِّم مبارك
معظم ففي حيدر. حيدر السوري للكاتب البحر» ألعشاب «وليمة رواية وكذلك محفوظ،
أعمالهم يف املقدسة الدينية والرموز الشخصيات بازدراء يُتََّهمون الُكتَّاب كان األحيان
بشدة الدينيون األصوليون اعرتض فقد ذلك عن فضًال «التجديف»، باسم ُعِرف ما وهو
«كتاب رواية تناولت وقد األدبية.» األعمال بعض تناولتها التي اإلثارة موضوعات عىل
أرسل لذا فصولها؛ أحد يف الرصاحة من بمزيد املوضوعات هذه رخا ليوسف الطغرى»
عن فيها له عربَّ اإللكرتوني بالربيد رسالة شماس أنطون اإلرسائييل العربي الكاتب إليه
موضوعات عن الحديَث قبُل ِمْن أحٌد يتناول «لم قائًال: أعماله يف َمه قدَّ ملا سه وتحمُّ إعجابه
بالحب ذاتها للغة سمحت فقد أنت، فعلت مثلما العربية باللغة الجنسية والعالقات الحب
عادة انتشار أن إىل االقتضاب من بيشء الكاتب أملح وقد قبل.» من اللغة تعتَْده لم ما وهو
يشء أي حذف دون هو كما أصدرته النرش دار أن يف السبب هو بأكمله كتاب قراءة عدم
«ال قائًال: يوسف أوضح حيث نسخة. ألَفْي حوايل منه صدرت فقد األصيل، محتواه من
عىل عزمت ما إذا يل بالنسبة األفضل من يكون فربما األغلبية، ملجتمع تهديد أي هذا يمثل
نظام ظل يف األخرية السنوات يف واألدباء الُكتَّاب عاش فلطاملا العيش.» ومواصلة البقاء
لن املوضوعات هذه مثل أن الحاكم النظام رأى «إذ الرقابة. قيود كل عن منأى يف مبارك
كيفية أو ما شخص كتبه ما عىل يعتمد ال فاألمر لذا األحوال؛ من حال أي عىل أحد يقرأها
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سطح عىل يطفو بمن أشبه األمر بل اإلطالق، عىل ُمْجِدية غري موضوعات إنها له، كتابته
اإلطالق.» عىل له تأثري ال أي: القمر؛

الجمهور: إىل كتاباته لتقديم إعالمي منرب أهم اإلنرتنت أيًضا رخا يوسف يَعتِرب
مائتي بقرابة أحظى كنت مدونتي، عرب قصة أو قصيدة أو مقاًال أنرش كنت «حينما
مطلًقا التفكري دون يل يحلو ما دائًما أكتب كنت فقد قدمته، ما يطالعون يوميٍّا زائر
األدبية املجلة يف املوضوعات تلك نرش بإمكاني كان وما قيود، من الرقابة ستفرضه فيما
قرَّائها عدد يتجاوز فلن أدبية، مجلة يف املقاالت تلك نرشت كنت وإن حتى األدب». «أخبار
من كتبته ما معرفة يستطيعون املدونة عرب نرشته ما الناس يقرأ حني ولكن العرشات.
ما نرش يف له حرص ال دوًرا يلعب فاإلنرتنت لذا إليه؛ ويتطلعون ينتظرونه الذي وما قبل

متعددة.» أدبية أعمال من أُقدِّمه
هل وتكراًرا: مراًرا تساءل الكتابة نحو شغف من رخا يوسف به يشعر ما ظل ويف
«هل للتساؤل: دفعه ما وهو ومهمة؟ جادة أدبية موضوعات تقديم بالفعل األمر يستحق
مرص يف أقصد ال فأنا أدبية؟ موضوعات من سيُقدَّم بما يهتمون القراء من كاٍف عدد يوجد
وأن املشكلة، ليست هذه بأن إدراكي يزيد ما فدائًما بأَْرسه. العربي العالم يف بل فحسب،
عىل دائًما نبقى أن ينبغي ولكننا العربية، باللغة الكتابة عن التوقف إىل يدفعني لن ذلك
موضًحا حديثه رخا ويستطرد كاذبة.» أوهام ننغمسيف وأال الحقيقة هذه بمثل تامة دراية
التي العاملية، بالرأسمالية وُعِرف األوهام عرص بأنه اتسم مبارك حكم يف األخري العقد أن
الُكتَّاب عرشات عكس وعىل وترويجها. لها الدعاية وكذلك األشياء تسويق سهولة أتاحت
ذلك رخا يوسف يُصدِّق ال األسواني، وعالء مراد وأحمد العال عبد غادة مثل: املعروفني؛
الخاصة الكتب معارض تمثله وما مرصحاليٍّا، يف األدبية الساحة به تحظى الذي النشاَط
بيًعا األكثر الكتب فظاهرة املرصي. املجتمع يف كبرية قيمة من بيًعا األكثر الكتب وقوائم
التي األسواني عالء «ُكتُب مثل: الروايات؛ من قليل عدد عىل إال قوله حد عىل تنطبق لم
للفضائح، وعرض تشهري من تتضمنه ملا نتيجة الناس؛ من كبري عدد رشائها عىل أقبل
«فمن قائًال: الُكتَّاب من غريُه قدَّمه ملا تقريعه رخا تابع وقد تقليدية.» غري لكونها وليس
األسواني عالء فهناك للغاية، تقليدية شخصية األمر واقع يف هو الفضائح، لعرض يسعى
الفضائح»، «صانعي بكونهم يُعَرفون الذين املشابهني الُكتَّاب من وغريهم زيدان ويوسف
الرخيص. واألدب الخيال موضوعات بمناقشة يهتمون الذين الُكتَّاب من عدد أيًضا وهناك
مثل تناول الجيد من أنه أرى بل كال، يبدو، كما للغاية سلبي األمر هذا أن أقصد ال فأنا
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األنواع هذه مثل عىل االقتصار تم ما إذا سيئًا أمًرا سيصبح ولكنه األدبية، املوضوعات هذه
واالبتكار.» اإلبداع معاني لكل تفتقد تقليدية بلغة صياغته ْت تمَّ أدب بمنزلة تَُعدُّ التي
قبوًال تجد التي الكتب من األنواع هذه مثل عىل اعرتاضه موضًحا الكاتب س تحمَّ وقد
يف واتساق بسيط أسلوب من به تتمتع ملا نتيجًة القرَّاء، عرشات لدى واسًعا وصًدى
حيث أحداث؛ من تحويه ما فهم سهولة عىل واضح بشكل يساعد مما الحكاية؛ طريقة
إنتاج ل نفضِّ ما فدائًما هوليود، ألفالم بانتقادنا أشبه «هذا قائًال: األحداث تلك الكاتب شبَّه
نعرف ال أننا من الرغم عىل املشاهدين، من ممكن عدد بأكرب تحظى كي بسيطة؛ أفالم
صناعة يف مغاير أسلوب عىل اعتمدنا ما إذا الكبرية األعداد هذه مثل جذب بإمكاننا هل
يُقِبل الذي األدب من النوع هذا عىل اللوم يلقي فهو الصدق.» من بيشء يتسم السينما
نقاشات أي إثارة يف يسهم ال النوع هذا إن حيث صعوبة؛ أدنى دون الكثريون قراءته عىل
الكتابات «هذه الصدد: هذا يف رخا يقول موضوعات. من يحويه ما بشأن أفعال ردود أو
الحاجة دون معرفتها الناس يستطيع قد التي املوضوعات من عدد إبراز عىل تعمل األدبية
قدرتها عدم عن فضًال تُذَكر، تغيريات أي إحداث يف مطلًقا تسهم ال فهي وبذلك للكتابة،
أنه موضًحا حديثه واستطرد دوًما.» األدب إليها يسعى التي والرؤى القيم تحقيق عىل
يف وتساهم املعلومات من العديد تحوي التي القيِّمة الكتب أن نجد سبق، النقيضمما عىل
االجتماعي التواصل وسائل وتَُعدُّ جيًدا. رشائها الناسعىل يُقِبل ال املعرفة بعضأنواع نقل
واالبتكار. لإلبداع ا هامٍّ مصدًرا كونها عن فضًال األدب، هذا ملثل الرئييس الدعاية مصدر
خلق يف كثريًا ساهم اإلنرتنت أن من الرغم «عىل قائًال: املالحظة هذه رخا يوسف ويؤكِّد
محرتفني. كتَّابًا ليسوا املدونات تلك ُكتَّاب معظم إن إذ ُكتَّاب؛ تقديم عن عجز فإنه قرَّاء،
يف بجريدة يمكسوا لم بل حياتهم، يف كتابًا يطالعوا لم الذين الناس أصبح ذلك ورغم
اللغة حيث من عريضة سلسلة يواجهون يجعلهم مما املدونات؛ هذه يقرءون أيديهم،
وقد األفكار، تبادل إمكانية أتاحت املدونات أن بالذكر والجدير التعبري. وقوة واألفكار

األدب.» لغة يف اإلنرتنت لغة انصهرت
هو ومتطلباته للرتفيه. ووسيلته الحياة أساس فهي له؛ بالنسبة الكثريَ الكتابُة تعني
األمر وبكتابتي، بنفيس وأؤمن أفعله، بما أؤمن فأنا … «نعم عالية: الصدد ذلك يف وغريه
دفعني ما وهو حويل. يدور فيما التأثري عىل قدرتي بشأن والواقعية الصدق يتطلب الذي
يتطرق لم التي األشياء وَوْصِف اإلنجليزية، باللغة الثورة أحداث عن للكتابة األمر بادئ يف
ا عمَّ السؤال ولكن يل. بالنسبة األهمية غاية يف شيئًا ذلك كان فقد َقبُْل، ِمْن أحٌد وصفها إىل

إجابة.» دون يبقى ال، أم أكرب سياق يف سيؤثر ذلك كان إذا
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ناقد، مفكر فهو واالستفزازات؛ الثقافية الفكرية األلعاب كثريًا رخا يوسف يحب
باللغة تصدر التي ويكيل» «األهرام بجريدة املنشورة مقاالته يف مالحظته يمكننا ما وهو
ومؤيدي اإلنرتنت نشطاء واملثقفنيوكذلك اإلسالميني عن الحديث فيها ويتناول اإلنجليزية،
من يدور ما كل يتأمل كان فقد للعقل. إعمال دون نحوها ينجرفون الذين التظاهرات
منذ رخا يوسف ويعمل الخاص. برأيه عليها والتعليق تصويرها عىل ويعمل أحداث
وقد اإلنجليزية. باللغة أسبوعيٍّا تصدر التي ويكيل» «األهرام بجريدة صحفيٍّا ١٩٩٨ عام
اليومية «األهرام» لجريدة ملحًقا باعتبارها ١٩٩١ عام لتصدر الجريدة هذه تأسست
الحرية من مساحة وفرت أن لبثت وما والصحفيني، الدبلوماسيني مطالب لخدمة املرصية
وحتى العربية. باللغة الصادرة الجرائد تمنحها التي التعبري حرية تَُفوق لصحفيِّيها
مقاًال رخا يوسف كتب ٢٠١٢ سبتمرب ففي األمور؛ تلك كل عىل جديد يشء يطرأ لم اليوم
فضًال املرصيني املثقفني دور انعدام عن الحديث فيه تناول ويكيل» «األهرام جريدة يف
املفكرين من عدد بها قام مظاهرة إىل السياق هذا يف رخا ويشري للرشوة. قابليتهم عن
الجديد الرئيس بني جمع الذي اللقاء وكذلك لإلسالميني، الجديدة الحاكمة السلطة ضد
مريس اجتماع أن ويرى الفنانني. من وغريهم والُكتَّاب املمثلني من ووفد مريس محمد
السابقني؛ الرؤساء من غريه لقاءات عن يختلف لم تقليدي لقاء مجرد كان املفكرين مع
كثري كان بينما املجتمع، يف مهم دوٍر من تلعبه وما الثقافة أهمية خالله الرئيس أكد حيث
شاهني إلهام والفنانة إمام عادل الفنان مقدمتهم ويف — البارزة الفنية الشخصيات من
يف تواجدوا الذين املتظاهرين سبُّوا إنهم حتى مبارك، الرئيس بنظام الصلة وثيقي —
ما هناك «ليس قائًال: رخا يوسف يحذِّر آخر سياق ويف برحيله. مطالبني التحرير ميدان
علو من به حظي ملا اإلسالمية للجماعات بالفضل يدين الذي الرئيس أن نصدِّق يجعلنا
ويعيب به.» املساس تحاول التي التطرف قضايا ضد الفن عن للدفاع اآلن يسعى شأن،
يف منهم رغبًة الجديد الحاكم للنظام والءهم أبدوا «ممن املثقفني من عدد عىل رخا يوسف
عهد يف لهم بالنسبة الحال كانت كما النظام، ذلك مظلة تحت والرعاية بالحماية التمتع
قول حد عىل ثمارها.» تُجنَى لن التبادلية الصفقة فهذه مبارك؛ السابق الرئيس نظام
ال الحاكمة السلطة مع ومصالحات اتفاقات لعمل يسعى الذي الثقايف «فاملشهد الكاتب:
ومن الراهنة؛ القمع حاالت زيادة عىل يعمل بل والشفافية، التوعية روح تعزيز عىل يعمل
االعتقاد بحرية ننعم ال طاملا اإلبداع، حرية عن بالدفاع ى يُسمَّ ملا قيمة هناك نجد لن ثَمَّ
مرص يف الوجود نادرة كانت والتي الحضارات بناء يف ساهمت التي فالثقافة الرأي. وإبداء
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واقعية رؤية إىل حاجة يف هي بل رئاسية، وتوضيحات تفسريات مجرد اآلن تتطلب ال
يف هي محوريٍّا دوًرا لتلعب الحل»؛ هو «اإلسالم مثل الشعارات بعض استخدام إىل تعمد
التجريبية، واملسارح الوطنية واألعمال التجارية باألفالم لها عالقة ال الثقافة إليه. حاجة
الحياة عىل بإطاللة تتعلق بل املعارصة، الفنية واألعمال والشعرية النثرية األعمال وكذلك
األشخاص من كاٍف عدد إىل ل التوصُّ إىل تسعى التي الواقعية تلك نعيشها، التي الواقعية
تشكيل بغية رسمية غري ووسائل قنوات عرب املرصي) السياق (يف وحتمي تدريجي بشكل
الثقافة مفهوم مع التعامل يف أخطأنا قد نكون ربما ذلك مع ولكن للمجتمع. العامة الرؤى
القيم تلك املحددة؛ القيم من ونظاًما حياة أسلوب باعتبارها األصيل ملعناها إغفالنا نتيجة

السيايس.» اإلسالم سيغفلها التي
عام أكتوبر ويف النصوص. من العديد يف وأهميتها الثقافة قيمة الكاتب يستشعر
املجتمع من أخرى فئات إبداء فيه تناول مدونته عىل مقاًال رخا يوسف كتب ٢٠١٢
بأكمله. املجتمع من واستبعادهم الرأي يف معها يختلف من كل ملعاقبة استعدادها املرصي
اتُّهم والذي عاًما، ٢٥ العمر من البالغ صابر ألبري امللحد الشاب قضية عىل وتعقيبًا
مرص يف اإلنسان أن موضًحا رخا يوسف كتب بالسجن، عليه وُحِكم األديان» «ازدراء ب
التي العلمانية ملبادئ وفًقا حياته يشكل كي للغاية ضيقة حرية بمساحة ينعم ما دائًما
منهم واحًدا أنا أَُعدُّ والذين — اإلنرتنت عىل النشطاء الُكتَّاب «فمعظم له. مناسبة يراها
السياسية التعليقات متابعة وكذلك اإلسالميني، أخبار بمناقشة كبري بشكل يهتمون —
بهدف قضائية دعوى برفع املطالبة إىل يعمدون ثَمَّ ومن املسيئة؛ واإلبداعية واالجتماعية
يف أُودع الذي صابر ألبري الشاب قضية يف الحال هي كما واعتقاله، كاتبها استجواب
قضايا يف باملعاقبة يقيض والذي ذاته القانون تطبيق تم وقد به. قام ملا نتيجًة السجن
وكذلك عاًما، عرش ثمانية العمر من تبلغ طالبة قضية يف به ُحِكم حيث األديان؛ ازدراء
واستطرد وجل.» عز هللا وجود بإنكار اتهامهن نتيجة مرص محافظات إحدى يف زميالتها
للسلطات والدتها ه توجُّ عقب الطالبة هذه عىل القبض إلقاء تم أنه موضًحا حديثه رخا
الطالبة قامت التحقيقات وأثناء العذرية. فحص الختبار ابنتها بإخضاع مطالبًة املختصة
دام ما عاديٍّا أمًرا تَُعدُّ الزواج قبل الجنس ممارسة إن قائلة برصاحة آرائها عن بالتعبري
الحجاب تجد أنها موضحة حديثها وتابعت الحمل، منع حبوب الستخدام إمكانية هناك
بالتعليق رخا يوسف قام وقد عاملنا. يف مقبوًال أمًرا يَُعدُّ اإللحاد وأن سيئة، فكرة اإلسالمي
أن يمكن مما الفتاة هذه حماية الدولة عىل «ينبغي قائًال: الطالبة هذه ذكرته ما عىل
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أال يجب األقل وعىل آرائها. بسبب وإهانة سبٍّ من املجتمع وكذلك عائلتها إليها َهه توجِّ
فأنا مجتمعنا. يف الجديدة الضحايا إحدى الفتاة هذه تصبح بأن القانون أحكام تسمح
طريقة تحديد يف والحرية الحق كامل لديها الطالبة هذه أن الكثريون معي ويتفق أرى
أجلها من اندلعت التي للقضايا بالنسبة الحال هي كما لها، يحلو ما وفق بمفردها حياتها
عىل تعمل التي هي القضايا هذه مثل إن قائًال ويضيف اهتمامها.» محور وكانت الثورة
االقرتاع عمليات تعكس حيث دولة؛ أي بها تتسم التي الديمقراطية حدود مدى إظهار
«هذه قائًال: لألحداث قاتمة صورة رخا ويعرض بالبالد. الرئيسية االنتماءات السياسية
تعود التي الثقافة هي هذه مرصيٍّا. مفكًرا باعتباري إليها أنتمي أن ينبغي التي الثقافة هي
يتطلب الثقافة هذه مثل ولتغيري الثالثة. األهرامات وكذلك عام آالف سبعة حضارة إليها
بكثري السياسة يَُفوق يشء إىل نحتاج كما حكم، بنظام اإلطاحة مجرد من بكثري أكثر األمر

العربي.» الربيع ذلك إىل للوصول
جليٍّا، أمًرا البعيد املدى عىل الوعي تشكيل يف والُكتَّاب واملفكرين املثقفني مساهمة تَُعدُّ
واستطرد ذلك؟ يستمر أن يمكن مًدى أي إىل وهو: أال للجدل املثري السؤال يبقى ولكن
قوة ليس ولكنه الفردي، املستوى عىل بالتأكيد التأثري يمكنه «األدب موضًحا: حديثه رخا
راسخة وعقيدة بل تقليد لدينا مرص يف أننا إىل يرجع ذلك يف والسبب مؤثرة، اجتماعية
شك ال الطريقة. بهذه يسري ال األمر ولكن املجتمع، عىل يؤثرون واملفكرين الشعراء بأن
ويف املسجد، شخصيف إىل كذلك يحتاج التأثري أن إال محدود، بتأثري يتمتعون املفكرين أن
املستويات جميع عىل يحدثيشء أن فيجب الشارع. ويف املنزل يف وكذلك الريايض، النادي
لتعلم استعدادها الناس غالبية تبدي حينما للتغيري مجال لخلق د يمهِّ ما وهو املتاحة،
الوصول بإمكانه الديني الواعظ أصبح «اآلن قائًال: رخا ويوضح الغري.» فهم عىل القدرة
التي واملعتقدات العادات بنفس بالتزامه أنصاره إقناع خالل من األشخاص من للعديد
قيم نجد النقيض وعىل باالنتماء. وشعوًرا بينهم الثقة من نوًعا يخلق ما وهو يتبعونها،
إحدى يَُعدُّ الذي الذاتي الوعي ويرفضها الغرب حددها ملا وفًقا والليربالية الديمقراطية
وتابع الغرب.» مواجهة يف االستعمار قوى تجاه بالنقص الشعور نتيجة الناشئة السمات
واملزايا الفرص بنفس امُلحافظ املرصي املجتمع يف يحظى ال الكاتب أن موضًحا رخا
قابعة التغيري عجلة تزال فال التليفزيونية، الربامج يف الديني الواعظ بها يتمتع التي
مبارك هناك ولكْن والرحيل، التنحي عىل مبارًكا الرئيس أجربْنَا «لقد مسارها: بداية يف
فقط يدور ال فاألمر اآلخر؟ هو يرحل أن يمكن متى اآلن: السؤال منا. كلٍّ داخل صغري
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دول بني السياق يف لنا مساحة خلق إىل نسعى نحن بل السيايس، اإلسالم محاربة حول
التعليمية فالنظم مطلوبًا؛ التعليم يكون واملعرفة بالفهم األمر يتعلق حينما بأرسه.» العالم
برسعة. تتغري أن مطلًقا يمكن ال للسلطة املوالية الدولة وهياكل املستبدة لألنظمة التابعة
إكمال عىل مساعدته والداه استطاع حيث يقول؛ كما للغاية محظوًظا رخا يوسف كان وقد
يقني عىل رخا وكان لذلك. الالزمة باألموال اه وأمدَّ اإلنجليزي واألدب الفلسفة يف دراسته
وأوضح الخارج. يف الدراسة إكمال مرصمن يف الشباب من العديد يُحَرم ما كثريًا بأنه تام
املؤسسات مع التعامل عىل القدرة تسهيل بهدف إليها ودعا لذلك، أخرى طرًقا هناك أن
معرفة أحد أراد ما فإذا ويكيبيديا، وموسوعة اإلنرتنت شبكة اآلن لدينا «نحن املختلفة:
اإلعالم وسائل إىل فالنفاذ الزمة؛ معلومات من يرغب ما كل عىل العثور يمكنه ما يشء
يوسف ويرى الحايل.» عرصنا يف األهمية غاية يف شيئًا أصبح معها والتواصل العاملية
الفن أنواع تتضمن ال التي الثقافات تلك الشائعة، الثقافات يف مختلفة أساليب طرق رخا
مزيج عن عبارة وهي حديثًا، تطورت التي البوب موسيقى تشمل بل فحسب، التقليدية
الحديثة. اإللكرتونية املوسيقى وبني الشعبي، الرتاث أي الشعبية؛ األغاني موسيقى بني
نصوص تصبح كذلك املستمعني. لدى واسعة بشعبية تتمتع للغاية رائعة موسيقى «هي
شأنها من موضوعات غناء يف الناس هؤالء يبدأ حينما واملتعة التشويق غاية يف األغنيات
لتغيري السبيل هو وهذا هائلة. بإمكانات يتمتع موسيقيٍّا نوًعا تَُعدُّ فهي لذا اإلدراك؛ تغيري

بأرسه.» املجتمع
ف ترصُّ بمساحة ويكيل» «األهرام جريدة يف صحفيٍّا باعتباره رخا يوسف يتمتع
أن من واألمان الحرية منحه مما طويلة؛ سنوات مدار عىل قدميه ثبَّت حيث كبرية؛
املوضوعات هذه تحويه أن يمكن ما يخىش أنه من بالرغم يشء، من َمنْعه أحد يستطيع
يف والسبب والدين، كالجنس املحظورة املوضوعات بعض عن الكتابة مثل مخاطر من
وهو القومية، الصحف تحرير رؤساء تعيني من به الحكومة تقوم ما إىل عادة يرجع ذلك
أن رخا يوسف يرى هذا ومع الحالية. اإلسالمية الحكومة ظل يف تعقيًدا األمر سيزيد ما
للفضائح إال يسعون ال الرقابة ألنظمة ضحايا أنهم األخرية اآلونة يف ادَّعوا الذين الصحفيني
يف املعتادة أنشطتهم بممارسة لهم يُسَمح ال من هم الرشفاء غري «فالصحفيون فحسب،
ييسء الصهيوني» الكلب «مريس فيه: يقول مانشيت يكتب من املحرتمة. اإلعالم وسائل
التي الصحافة حرية أو الحرية أنواع من أيٍّا يمثلون األشخاصال هؤالء وظيفته. استخدام
الصحافة كانت طاملا عالية.» وخربات كفاءات ذوي صحفيني إىل حاجة يف فنحن أنشدها،
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تلك وتنطبق مقبوًال. أمًرا يَُعدُّ ذلك فإن عالية بكفاءة عملها تمارس للحكومة املوالية
فاملوضوع أيًضا، للحكومة املعارضة الصحفية واملؤسسات الصحف عىل املهنية الكفاءة
يَُعد لم لذا كاٍف؛ بشكل لدينا تتوافر تُعْد لم التي الالزمة والخربات الكفاءات حول يدور
الدقة تحري علينا يتعني بل اإلعالم، وسائل يف وإهانته بذاته شخص بسبِّ يتعلق األمر
الرأي تأليب عىل ويعمل ما شيئًا املرء يدَّعي حينما ولكن فحسب، الحقيقة كتابة ومحاولة

الرأي. عن التعبري حرية من نوًعا وليس إجراميٍّا عمًال يَُعدُّ هذا فإن العام،
قبل ظهرت وقد الرسمية، اإلعالم وسائل يف ملحوًظا ًا تغريُّ األخرية السنوات شهدت
كانت التي الرسمية اإلعالم وسائل جانب إىل الصغرية الحزبية الجرائد بعض طويلة فرتة
والقنوات املستقلة الصحف عىل األول املقام يف الناس ويعتمد األمور. زمام عىل تهيمن
املجتمع لفئات توجهها يكون بل معينة، حزبية ومبادئ بأفكار ترتبط ال التي التليفزيونية
فرد يمتلكها التي الخاصة اإلعالم وسائل يف يعمل والنقاد الُكتَّاب من عدد بدأ كما عامة.
وسائل يف كتاباتهم نرش حظر من له تعرضوا ملا نتيجًة األعمال رجال من مجموعة أو
الرقابة أي الرقابة؛ وسائل يف أيًضا هنا الخطورة تكمن ذلك ومع الرسمية. اإلعالم
ممارسة عىل ساعدتهم للمدوِّنني واسعة مساحة توفري عىل عمل قد اإلنرتنت أن إال الذاتية.
«كان قائًال: الصدد هذا يف رخا وأوضح املزينة. الكلمات من خاٍل بأسلوب كتاباتهم
يقدمونها التي الصحفية األخبار مع برصاحة يتعاملون الذين الوحيدين املدونون هؤالء
يدفعون كانوا املدونني هؤالء ومعظم تام.» بوضوح الحاكم النظام وينتقدون للمواطنني
يف وتعذيبهم عليهم القبض إلقاء إىل أدى ما يقدمونها؛ التي أعمالهم نظري باهًظا ثمنًا
نوفمرب يف رساحه إطالق تم الذي عامر كريم الشاب املدون كان ذلك عىل ومثاًال السجون،
إطالق من شهرين فعقب مناسبًا؛ الوقت وكان سنوات، أربع ملدة حبسه عقب ٢٠١٠ عام
بنظام لإلطاحة الحاشدة املظاهرات يف شارك حينما األمل مشاعر تغمره كانت رساحه
علياء وُعِرفت بعد فيما صديقته أصبحت التي املهدي علياء عىل تعرَّف وقد آنذاك. الحكم
لم فهو غريه، بها يشعر أن قبل مبكًرا األمل خيبة كريم استشعر العارية». «املدوِّنة ب
طويًال حذر حيث اإلسالمية؛ الجماعات أيًضا انتقد بل فحسب، مبارك الرئيس نظام ينتقد
االنتخابات انطالق قبل وذلك الديمقراطية، عباءة تحت السلطة عىل السلفيني استيالء من
يدرك كريم كان فقد اإلسالميون. بها فاز والتي مبارك، نظام رحيل عقب األوىل الربملانية
كريم لبث وما سلفية. عائلة يف بالفعل نشأ إنه حيث إليه؛ ويشري عنه يتحدث ما جيًدا
بحق طالبت التي املهدي علياء عن فضًال حياته، عىل منه خوًفا البالد من بالفرار الذ أن
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«ثورة؟ .٢٠١٢ عام بداية منذ بولندا يف كريم ويعيش السويد. دولة لدى السيايس اللجوء
توىل «لقد قائًال: وأضاف بولندا. يف كريم كتبها التي العبارة هي هذه كانت ثورة؟!» أي
الرشطة عادت وقد باألمن، شعور هناك يَُعْد ولم البالد، يف الحكم مقاليد اإلسالميون
نتيجًة للرعب مثريًا االقتصادي الوضع وأصبح للضمري، مراعاة دون املحتجزين لتعذيب

تام.»7 انهيار من منه يعاني ملا
خيبة من منه يعانون ا عمَّ الكثريون أعرب يناير، ثورة اندالع عىل عامني مرور وعقب
تحقيق دون سكون حالة من فيه أصبحوا ا وعمَّ إليه، سعوا طاملا الذي للحلم وضياع لألمل
منه تعاني ما لكل جليٍّا الوضع أصبح فقد اآلن، منهكة مرصتقف هي فها يُذَكر، يشء أي
عىل الجميل باملشهد ليس وهذا املستويات. كافة عىل وشقوق وجروح كسور من البالد
األمر تناول رضورة إىل يفيض تحديًا يمثل وهو منه، مفر ال حتمي أمر أنه إال اإلطالق،
جعبتها يف يزال فمرصال العمل؟ بذلك للقيام الُكتَّاب من أفضل هناك فهل الذاتي. بالنقد

عنه. لنا لتحكي الكثري
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املصور

سنبل لرشيف واملشاهد البورتريهات تصوير

معابد أو قرب، عن رة مصوَّ وجوه أو أعىل، من رة مصوَّ املتظاهرين من حاشدة جموع
تلك اليومية. الحياة من مشاهد أو املرسح، خشبة عىل يتمايلن راقصات أو فرعونية،
عام املولود — سنبل رشيف املرصي املصور تُحرِّك التي العديدة املشاهد بني من مشاهد
يلتقطها التي الصور تنترش مرص. يف املصورين أشهر من واحًدا يَُعدُّ الذي — ١٩٥٦
ونيويورك. ووارسو، وفيينا، القاهرة، يف واملعارض والكتب الصحف يف بعدسته سنبل
وقد متعددة، لقرون تمتد التي وثقافتها مرص تاريخ صوره مجلدات يف ينعكس كما
يتحدث ال إنجازاته. ملف يف كذلك موقعها يناير من والعرشين الخامس ثورة احتلت
نصب فيضعه لصوره، مناسبة مادة يراه الذي املشهد يراقب وهو كثريًا سنبل رشيف
تعبري أو ما ملنظر الحاسمة اللحظة يدرك فإنه الكامريا زر عىل يضغط وعندما عينيه،
ووسائل الفلرت الستخدام يلجأ وال الطبيعي الضوء يستغل أنه كما ضوء. مسقط أو وجه
جريدة ويف املرصية األوبرا دار يف أول ًرا مصوِّ لسنوات عمله جانب وإىل اللقطات. تصحيح
مع كبري بشغف سنبل رشيف يتعامل باإلنجليزية، الصادرة األسبوعية ويكيل» «األهرام
ذلك يف وهو به. الخاصة بالكامريا العالم حول للتجول تدفعه التي تقاريره مرشوعات

سواء. حد عىل التوثيقي وبالجانب الفني بالتصميم يهتم
يحمل وهو نجح فقد املرصي، الشعب عىل الُكتاب تأثري تجاه متشكًكا كان ألنه ربما
العام. والرأي األدب بني املزدوجة العالقة عن تُعربِّ لحظة التقاط يف به الخاصة الكامريا
األدب لعظماء بصور الفتات يحملون أُدباء خمسة تضم مجموعًة الصورة تلك يف يُظِهر إذ
يربزون الخمسة األدباء هؤالء وكان الرأي، لحرية اإلسالميني تهديد ضد ليتظاهروا العربي
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ضد املقاومة ليجسدوا الشارع مصباح ضوء يف البرش من الخاوي امليدان ظلمة بني من
النرص، بتحقيق تخدع ال الحية الصورة وهذه الثورة. مع فقط يبدأ لم الذي والجهل القمع
غالف عىل موقعها احتلت ثَمَّ ومن الحرية؛ طريق عىل الصغرية الخطوات عن تحكي وإنما

الكتاب. هذا
www.sherifsonbol.com
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العال عبد غادة

تدير حيث مرص؛ بدلتا الكربى املحلة بمدينة ١٩٧٨ عام العال عبد غادة املدونة ُولَِدت
صيدلية يف سنوات عدة عملت طنطا، بجامعة الصيدلة دراسة أنهت أن بعد صيدلية. اليوم
«عايزة بعنوان مدونتُها حققْت حيث التدوين؛ يف بدأت الوقت ذلك ويف املستشفيات. أحد
مسلسل إىل ل تحوَّ كتاب شكل يف ٢٠٠٧ عام صدرت حتى النظري، منقطع نجاًحا أتجوز»
تُرِجم ثم — التليفزيوني العرض مواعيد أفضل — رمضان شهر يف ُعِرض تليفزيوني
الكربى». «املحلة رأسها بمسقط الشعبية الثورة يف غادة شاركت لغات. عدة إىل الكتاب

جديدة. رواية كتابة عىل حاليٍّا تعكف وهي

األسواني عالء

لألدب. نوبل جائزة حامل — محفوظ نجيب منذ األكرب النجاح ق حقَّ الذي املرصي الكاتب
الذي النجاح ورغم وشيكاجو. القاهرة يف األسنان طب ودرس ١٩٥٧ عام األسواني ُولِد
طب يمارس ظل وقصص، روايات من تبعها وما يعقوبيان» «عمارة روايته حققته
حزب الربادعي محمد مع أسس وقد املستقلة. للصحف أسبوعيٍّا عموًدا ويكتب األسنان

للكتابة. وقته من املزيد يكرس كي السيايس العمل من انسحب حتى الدستور،
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الخمييس خالد

جامعة يف ثم بموطنه السياسية العلوم ودرس بالقاهرة، ١٩٦٢ عام الخمييس خالد ُولَِد
كتبه أول صدر إن ما وكاتبًا. ومخرًجا سينمائيٍّا منتًجا يعمل أن قبل الفرنسية السوربون
صدر وقد لغات. عدة إىل وتُرِجم بيًعا األكثر الكتب قائمة تصدَّر حتى األسواق يف «تاكيس»
الثورة». «كتاب أنه عىل البعض به احتفى لذا مبارشة؛ مبارك سقوط بعد األملانية باللغة
والدولية. املرصية اإلعالم وسائل من كثري يف الرأي عن للتعبري مقاالت الخمييس يكتب

الدين عز منصورة

كانت التي التقارير خالل من الدين عز منصورة الكاتبَة باألملانية ُث املتحدِّ الجمهوُر عرف
جريدة رأسها عىل متعددة، صحف مرصيف يف والسيايس االجتماعي التحول فيها تتناول
أرسة يف ١٩٧٦ عام الدين عز منصورة ُولَِدْت السويرسية. تسايتونج» تسوريرش «نوي
محررة وعملت القاهرة، بمدينة الصحافة درست ثم الدلتا. قرى بإحدى وثرية تقليدية
لتكون عليها االختيار وقع ٢٠١٠ عام ويف األدب». «أخبار األدبية الصحيفة يف وناقدة
العربية. البوكر جائزة لنيل املرشحني العرب من وكاتبة كاتبًا أربعني أفضل من واحدة

الغيطاني جمال

أن بعد البالد. جنوب مرص، بصعيد ١٩٤٥ عام الغيطاني جمال والصحفي األديب ُولَِد
تيس ماو بأفكار مؤمن شيوعي رسي حزب إىل انضم القاهرة يف السجاد تصميم تعلَّم
الغيطاني بدأ ثم الحبس. يف أشهر وقىضستة ١٩٦٦ عام عليه القبض أُلقي حتى تونج،
بني ومن األدب». «أخبار جريدة تحرير رئيس أصبح حتى ،١٩٦٨ عام بالصحافة العمل
األدباء. وشباب الجمهور عىل كبري بتأثري بركات» «الزيني روايته تمتعت الهائلة أعماله

إبراهيم هللا صنع

١٩٣٧ عام املولود إبراهيم هللا صنع قىض فقد للنظام، معارًضا األديب هذا كان لطاملا
صحفيٍّا سنوات لعدة عمل ثم نارص. عهد يف شيوعي أنه بدعوى السجن يف سنوات خمس
ليكرس ١٩٧٦ عام أخرى مرة مرص إىل يعود أن قبل موسكو ويف األملانية، برلني بمدينة
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مبارك عهد يف التقديرية الدولة جائزة عىل حاز عندما ٢٠٠٣ عام ويف تماًما. للكتابة نفسه
يف يستخدم وهو بمصداقية. يتمتع ال النظام ذلك بأن ذلك معلًال الجائزة تسلم رفض

للمجتمع. انتقادات كذلك نها ويضمِّ الوثائقية املواد دائًما رواياته

املوجي سحر

بالقاهرة. ١٩٦٣ عام املوجي سحر املرأة عن وامُلداِفعة األدب وأستاذة الكاتبة ُولَِدت
تحاول لذا تقليدية. منظومة ظل يف عاشت وقد املتوسطة، الطبقة إىل املوجي سحر تنتمي
الحياة مخططات حول ورواياتها قصصها تدور إذ كتاباتها؛ خالل من منها تتحرر أن
يعتربها لذا املحافظ. املرصي املجتمع خلفية عىل الجنسني بني والعالقة والتحرر النسوية
من العربي التاريخ يف تبحث وهي القدوة. بمنزلة الشابات املرصيات األديبات من العديد
املرأة منتدى وهي املدني املجتمع منظمات إحدى مع العمل إطار يف األجناس منظور

والذاكرة.

مراد أحمد

مبارك. حسني للرئيس الصحفي الفريق يف مصوًرا عمل التصوير، دراسة أنهى أن بعد
تلقي التي «فريتيجو» السياسية اإلثارة طابع ذات رواياته أوىل صدرت ٢٠٠٧ عام ويف
بخيوط الحكومة وممثلو السياسة أباطرة يمسك حيث فاسد؛ مجتمع هوة عىل الضوء
املولود — مراد أحمد الكاتب أصدر ذلك وبعد الضحايا. جثث فوق ويسريون األحداث
مبارك. الرئيس خلف الذي مريس للرئيس ًرا مصوِّ عمله أثناء إثارة روايتَْي — ١٩٧٨ عام

برنس منى

وتُدرس القاهرة خارج الفيوم واحة يف — ١٩٧٠ عام املولودة — املرصية األديبة تعيش
عن قصًة لرتى» أحدثك «إني رواياتها أوىل تحكي السويس. بجامعة اإلنجليزي األدب
ثورة». «اسمي بعنوان للثورة األوىل األيام عن مذكرات برنس منى كتبت وقد الحب. لوعة
من تتمكن لم لكنها ،٢٠١٢ عام الرئاسة النتخابات الرتشح يف رغبتها الكاتبة أعلنت وقد

الرشوط. استيفاء لعدم الرتشح
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رخا يوسف

وصحفي ن، ومدوِّ مقاالت وكاتب وروائي، شاعر — ١٩٧٦ عام املولود — رخا يوسف
ويكيل» «األهرام جريدة يف نقدية مقاالت رخا يكتب باستخفاف. الحدود يتجاوز ومصور
أن دون الثورية وُمدعي املبدعني بعض غطرسة عىل ليعلق اإلنجليزية باللغة تصدر التي
املرصي املجتمع تُغريِّ ذاتية شعرية وبطريقة أدبيٍّا يتناول وهو بينهم. من نفسه يستثني

التاريخ. خلفية عىل العربي والعالم

السعداوي نوال

قرى إحدى يف ١٩٣١ عام السعداوي نوال واألديبة املرأة حقوق عن املدافعة الطبيبة ُولَِدت
ملكتب كمديرة منصبها من استُبِْعَدْت الجنسالنسوي علم عن نرشدراستها بعد النيل. دلتا
الحكومة تنتقد أنها بدعوى ١٩٨١ عام للحبس تعرضت ثم ،١٩٧٢ عام بالقاهرة الصحة
لها اإلسالميني تهديد بسبب املهجر يف والعيش للفرار اضطرت حتى السادات. حكم أثناء
مرص إىل عادت املتحدة الواليات يف سنوات عدة قضت أن وبعد التسعينيات. يف بالقتل
مجتمع بناء إىل تهدف متعددة شبكات يف اليوم تعمل وهي مبارك، ضد الثورة يف وشاركت

ديمقراطي.

الشافعي مجدي

األمريكي الكوميكس كاتب من أعماَله — ١٩٦١ عام املولود — الشافعي مجدي يستلهم
الكوميكساملرصي. مشهد يف رائد فهو لذا إبدو»؛ «شاريل الفرنسية واملجلة روبرتكرومب
ذات قصصه أوىل أصدر حتى مستقلة، صحف يف ويعمل لألطفال الكوميكس يرسم كان
صدورها بعد الرواية هذه صادرت السلطات أن إال .٢٠٠٨ عام «مرتو» بعنوان الرسومات
ويُْصِدر الشباب للرسامني عمل ورش املؤلف ويدير هذا اليوم. حتى ممنوعة لتظل بعام

«الدوشمة». للمجتمع الناقدة الرسوم مجلة

أهدافسويف

مرص يف — ١٩٥٠ عام ُولَِدْت التي — سويف أهداف اللغة الثنائية الكاتبة ترعرعت
الغرب بني العالقة ومقاالتها رواياتها يف تتناول وهي باإلنجليزية. تكتب ولكنها وإنجلرتا
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جائزة لنيل الحب» «خارطة روايتها َحْت ُرشِّ وقد االستعمار. تاريخ من املستقاة والرشق
إىل تعود أن قبل لندن يف أرستها مع السبعينيات منذ تعيش سويف أهداف كانت البوكر.

الثورة. اندالع مع القاهرة

طاهر بهاء

الذين الكتاب من جيل إىل ينتمي وهو األقرص، قرى إحدى يف ١٩٣٥ عام طاهر بهاء ُولَِد
عندما مبارك، إىل ووصوًال بالسادات مروًرا نارص من بدءًا عسكرية، أنظمة ثالثة عايشوا
مرتجًما — أخرى أعمال بني من — ليعمل مرص غادر السبعينيات يف الكتابة من ُمِنع
والتجديد. التقاليد بني ممزًقا املرصيَّ املجتمَع رواياتُه ر وتُصوِّ جنيف. يف املتحدة لألمم
يف الدولة جائزَة طاهر بهاء أعاد الشعبية، الثورة تجاه املفرط األمن قوات عنف عىل ا وردٍّ

.١٩٩٨ عام عليها حصل التي األدب

توفيق خالد أحمد

بمدينة توفيق خالد أحمد العربي العالم يف العلمي والخيال الرعب روايات رائد يعيش
روايات أصدر أن وبعد بالجامعة. للطب أستاذًا يعمل حيث النيل، دلتا يف الكائنة طنطا
بعنوان للكبار رواياته أوىل — ١٩٦٢ عام املولود — توفيق كتب للشباب، عديدة رعب

دموية. بثورة تنتهي ملرص مخيفة رؤية فيها يضع التي «يوتوبيا»

زيدان يوسف

وظل اإلسكندرية. مدينة يف نشأ لكنه مرص، صعيد يف ١٩٥٨ عام زيدان يوسف املؤلف ُولَِد
لقسم ومديًرا التصوف، يف متخصًصا اإلسالمية للفلسفة أستاذًا ٢٠١٢ عام حتى يعمل
واملسيحيني املسلمني الدين رجال عداء أثار زيدان أن إال اإلسكندرية. بمكتبة املخطوطات
الكتب ألكثر كاتب إىل سابق باحث من ليتحول «عزازيل» األوىل روايته صدور عند تجاهه
والفكر والعلوم للتعليم الكربى األهمية عىل عديدة ومحارضات نقاشات يف يؤكد وهو بيًعا.

املجتمع. تنمية بغرض الحر
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