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أشخاص

خالد صاغية

ّ
قداس
في زمن الحرب

وليام سيدهم
راهب الفقراء اختار الهوت (ميدان) التحرير
رضوان آدم
دراج � ��ة م�ه�م�ل��ة م �ن��ذ س �ن��وات بسبب
آالم ال�ظ�ه��ر .س��ري��ر ح��دي��دي ،وخ��زان��ة
مالبس حديدية تحوي معطفًا واحدًا
تميزه ثالثة خروقات ،وقميصان لكل
ف�ص��ول ال�س�ن��ة ،ب��ل ف�ص��ول ال�س�ن��وات
العشر األخيرة .طاولة صغيرة ،تكاد تختفي تحت
شتى :فلسفة وفن ودين
كدسات الكتب في مجاالت ّ
ّ
وت ��اري ��خ .ج��ورب��ان ق��دي �م��ان ،وزوج ح ��ذاء م�ت�ه��دم،
وق �ب �ق��اب ب�لاس�ت�ي�ك��ي .ه ��ذه ه��ي م�م�ت�ل�ك��ات ال��راه��ب
الستيني وليام سيدهم الذي يقطن غرفة صغيرة
ف��ي ال�ط�ب�ق��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن م�س�ك��ن «م ��درس��ة ال�ع��ائ�ل��ة
امل �ق��دس��ة» (ج �ي��زوي��ت ال �ق��اه��رة) ف��ي ح��ي ال�ف�ج��ال��ة
وس � ��ط ال �ع��اص �م��ة امل� �ص ��ري ��ة .ف ��ي ل �ي��ال��ي ال �ص �ي��ف
ال�ح� ّ
�ارة ،يصعد «أبونا وليام» السطوح ،ويرتجل
سريرًا من خمس خشبات .وعندما توقظه الشمس،
ينزل الشارع بالقرب من جيزويت القاهرة لتناول
ّ
وطعمية مع عم شحتة
املفضل ،فول بالزيت
فطوره
ّ
وعم مصطفى.
في ميدان التحرير ،رغم حرارة الجو ،يحيط عدد من
أطفال «جمعية النهضة العلمية والثقافية» باألب
منسق الجمعية ف��ي جيزويت
ول�ي��ام ال��ذي يعمل ّ
القاهرة« :كلهم أوالدي .ندربهم .وقد دربنا غيرهم
على م��دى  13عامًا على فنون السينما ،واملسرح،
والرسم ،والعزف ،والتصوير الفوتوغرافي».
ف� ��وق ح �ش��ائ��ش «ال �ك �ع �ك��ة ال �ح �ج��ري��ة» ف ��ي امل �ي��دان
خ�لال «جمعة ال��وح��دة الوطنية» (  13أي��ار /مايو
ال �ج ��اري) ،ج�ل��س ال��راه��ب ال�ي�س��وع��ي ب�ع��دم��ا أع�ي��اه
الهتاف .كان يهتف ربع ساعة ،ويرتاح .أراح ظهره
ف��وق أرض امل �ي��دان ،ش��اع�رًا ب��ال�ف��رح ألن��ه ش��ارك في
ال �ث��ورة ،وح � ّ�رض عليها ،وه��و متفائل بمسارها:
«ل�ق��د ت�ج��اوزن��ا األص �ع��ب» ي �ق��ول .يستعيد شريط
ال��ذك��ري��ات ،ينظر إل��ى س�م��اء ال�ت�ح��ري��ر ،فيستعيد
تواريخ باريس التي تظاهر في شوارعها ،مناصرًا
للقضية الفلسطينية ( ،)1975وانتفاضة  18و19
يناير الشعبية ( 1977ــــ انتفاضة املصريني إثر قرار
السلطة ال�س��ادات�ي��ة رف��ع أس�ع��اء ال�س�ل��ع) ،ومحتجًا
على اتفاقية «كامب ديفيد».
ال �ش��اب ال �ج �ن��وب��ي ،امل �ن �ح��در م��ن ع��ائ �ل��ة ف �ق �ي��رة في
قرية ج��راج��وس (محافظة ق�ن��ا)ُ ،رس��م قسيسًا في
ك�ن�ي�س�ت�ه��ا ع ��ام  .1984وك� ��ان ط��رف��ًا ف��ي ق �ص��ة حب
ط��وب��اوي��ة م��ع إح ��دى ب �ن��ات ال�ع��ائ�ل��ة ق�ب��ل التحاقه
لكنه ترك
بقسم الفلسفة في جامعة القاهرة (ّ .)1968
القصة واخ�ت��ار طريق الرهبنة .بعد أشهر قليلة،
سيمر في تجربة أكثر صعوبة .سيفقد إيمانه مع
ب��داي��ة سبعينيات ال�ق��رن امل��اض��ي« :ك�ن��ت محمومًا
بتساؤالت ،كل دراساتي جاءت ردًا عليها .درست
اب ��ن رش��د،وه �ي �غ��ل وم ��ارك ��س .ل �ك��ن ك��ان��ط أراح �ن��ي
ّ
كثيرًا .ال أحد منا يستطيع أن يثبت الحقيقة وحده.
إنها مسؤولية العالم».
ظ� ّ�ن��ه اآلب ��اء اليسوعيون ف��ي تلك ال�ف�ت��رة مجنونًا:
«ق�ب�ل��ون��ي ك�م��ا أن ��ا .ش�ي��وع��ي وم�ل�ح��د .وأن ��ا ل��م أن��ف
ذلك .أقنعت نفسي بأن الله محبة .وقبلها ،خضعت
ل��ري��اض��ات روح �ي��ة ش��اق��ة .خ �ب��رة ص �ع �ب��ة .ص�ع�ب��ة.
اآلب��اء اليسوعيون س��ان��دون��ي ،وأن��ا أقنعت نفسي
بأن الله محبة».
ال��رواف��د التي ّ
كونت الوعي السياسي ل�لأب وليام
سيدهم ،متسقة تمامًا في ما بينها :متمرد ،وعاشق
للتحرر م��ن سطوة النصوص الدينية ،ثائر على
خضوع السلطة الدينية للسلطة الزمنية .ش��ارك
الحركة الطالبية في جامعة القاهرة ،تظاهراتها
امل��ؤث��رة ( 1968ــــ  )1973رغ��م ّأن��ه ك��ان يعمل مشرفًا
في «مدرسة العائلة املقدسة» في القاهرة .بعدذاك
سافر إلى فرنسا حيث حصل على املاجستير في
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تواريخ
1947
الوالدة في قرية جراجوس،
ّ
املصرية
محافظة قنا
1977
نال درجة املاجستير في الفلسفة
من جامعة «السوربون» في باريس حيث اكتشف
«الهوت التحرير»
1984
ُرسم قسيسًا في كنيسة جراجوس
1988
أسس مع آباء يسوعيني ومثقفني
مستنيرين «جمعية النهضة العلمية والثقافية»
في «جيزويت القاهرة»
2011
انخرط في «ثورة  25يناير» وما زال
يواصل نضاله اإلنساني واالجتماعي والوطني

اله��وت الفلسفة ،وتحديدًا في املنهج النقدي البن
رشد الذي يراه أكثر الفالسفة العرب تمردًا .ثم دخل
في الوقت عينه في معركة كبيرة مع اليسوعيني
الفرنسيني ،ح��ول مسألة إسرائيل التي ال يعترف
ه��و ب�ه��ا ،وي��راه��ا كيانًا دم��وي��ًا ق��ام على تفسيرات
ملفقة للعهد القديم .ورعته اإلمبريالية األميركية
ّ
ال� �ت ��ي «ت �ت �ك �س��ب ن �ف �ط �ه��ا ورزق� � �ه � ��ا م� ��ن امل� �ت ��اج ��رة
باملسيحية والحرية».
ق �ب��ل أن ي�ح�ص��ل ال ��راه ��ب ال �ش��اب ع �ل��ى م��اج�س�ت�ي��ر
ال�لاه��وت م��ن ب��اري��س ،التقى ب�ث� ّ�وار مسيحيني من
أميركا الالتينية ،م��ن بيرو وتشيلي واألرجنتني
والسلفادور واملكسيك« .لم أكن مقتنعًا بأن الدين
مجرد طقوس تنزل مشيئة ال��رب .مل��اذا ال ّ
يحرض
ُ

رج ��ل ال��دي��ن ال �ن��اس ع�ل��ى ال�ت�غ�ي�ي��ر ب��ال �ف �ع��ل؟» .ق��رر
«أل �ف �ن��ا
س �ي��ده��م أن ي � ��درس «اله� � ��وت ال �ت �ح ��ري ��ر»ّ :
م�ج�م��وع��ة متخصصة ه �ن��اك ،واع�ت�ن�ق��ت ال �ف �ك��رة».
نشر وترجم سيدهم في السنوات التالية كتبًا عن
اله ��وت ال�ت�ح��ري��ر ف��ي أم�ي��رك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة ،وأفريقيا
لكنه فشل في نشر وعي «الهوت التحرير»
وآسياّ .
ف��ي م�ص��ر« :ال �ن��اس ك��ان��وا ي�خ��اف��ون م��ن السياسة.
املسيحيون يخافون أكثر .الكنيسة الرسمية قهرت
ش�ع�ب�ه��ا وأخ�ض�ع�ت��ه ل�لاس �ت �ب��داد ال �س �ي��اس��ي»ّ .إن��ه
متيقن من أن «الهوت التحرير» كان سيمنع وقوع
ّ
ّ
أي فنت طائفية ،ألن��ه «يدافع عن وح��دة كل الفقراء
واملضطهدين على اختالف عقائدهم ،ضد وكالء
الله والنظام واالستقرار».
ل��م يسلم ال��راه��ب ال�ف�ن��ان م��ن م�لاح�ق��ة أم��ن النظام
السابق« .كنت ضيفًا شبه دائ��م عليهم .قبل عشر
س � �ن� ��وات ،أس �س �ن��ا م �س��رح��ًا ل�ل�أط �ف ��ال ه ��و م �س��رح
للمقهورين .استدعيت للنيابة أكثر من مرة بتهمة
ت�ش��وي��ه ص ��ورة م�ص��ر ألن�ن��ا ك� ّ�ن��ا ن�ص��ور فيلمًا عن
أطفال الشوارع .توقفت تحرشاتهم في أيام الثورة
ملجأ لفارين من
األولى» .كانت «جيزويت القاهرة»
ً
وحشية أمن النظام السابق.
ي �ظ �ه��ر األب س �ي��ده��م ش �ك��ًا ح�ي�ن ي�ت�ك�ل��م ع ��ن ق ��درة
الثوار على استكمال مطالب الثورة« ،ما لم يتطهر
اإلع�لام التلفزيوني من موروثات العهد السابق».
أما األح��زاب املصرية الحالية ،فيرى ّأنها جزء من
النظام ال�ق��دي��م ،ويجب أن تتاح الفرصة لألحزاب
الناشئة «ذات ال�خ��ط الجماهيري واالج�ت�م��اع��ي».
ل�ك� ّ�ن��ه متفائل ع�م��وم��ًا ،ف�ه��ذا طبعه «ال�ب�ل��د يحتاج
إل��ى ف�ت��رة انتقالية كافية قبل إج ��راء االنتخابات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وال ��رئ ��اس� �ي ��ة» .ي �ش �ي��ر ب��أص��اب �ع��ه إل��ى
م �ك �ب��رات ال �ص ��وت ال�ض�خ�م��ة ف ��ي م �ي ��دان ال�ت�ح��ري��ر
ّ
«مجرد عروض،
(قرب مدخل الجامعة األميركية):
إنهم يدغدغون مشاعر البسطاء بشعارات رنانة.
ال�ض�ح��اي��ا ي�ص�ف�ق��ون ل�ه��م .ه ��ؤالء هم
أن�ف�س�ه��م م��ن ي�ص�ف�ق��ون ب �ح��رارة بعد
عظة البابا شنودة الثالث .لست قلقًا.
ه��ذا ال�ف��رز العفن ض��روري ،وطبيعي
أن يخرج من مقبرة االستبداد .املحبة
والحرية ستطهرنا».

«اقتيد الفتيان ليصبحوا جنودًا،
وب� �ق� �ي ��ت ال� �ف� �ت� �ي ��ات ف � ��ي ال� �ق ��ري ��ة.
ال�ح�ص��ون ع��ال�ي��ة ،ذات اث�ن��ي عشر
ط��اب�ق��ًا .م��ن ه�ن��اك ،ي��راق��ب الفتيان
ال �ب �ح��ار امل ��زب ��دة .س��أل�ه��م ال�ق�ب�ط��ان
ّ
إن ك��ان��وا ي�ش�ع��رون ب��ال�ح��زن ،ألن��ه
ل ��م ي �ك��ن ي �س �م��ع غ� �ن � ً�اء ي ��أت ��ي م��ن
ّ
ح �ص��ون �ه��م .أج� ��اب ال �ف �ت �ي��ان أن �ه��م
ّ
ليسوا حزينني ،رغم أنهم ذاهبون
مهمة ّ
إلى املحيط ،في ّ
قتالية .وحني
ب��دأ الفتيان بالغناء م��ن السفينة،
ّ
رددت الشواطئ صدى أصواتهم.
ف�س�م�ع�ت�ه��ا ال �ف �ت �ي��ات ال �ل��وات��ي ك� ّ�ن
ع�ل��ى ال �ش��اط��ئ ،وام �ت�ل�أت أع�ي�ن�ه� ّ�ن
ّ
ب��ال��دم��وع .ظ�ن� ّ�ن أن �ه��ا أص ��وات آالت
ّ
ّ
يتخيلن أن فتيان
م��وس�ي�ق� ّ�ي��ة .ل��م
ق��ري�ت�ه� ّ�ن ي�ت�ق�ن��ون ال �غ �ن��اء إل ��ى ه��ذا
ال�ح� ّ�د .فالفتى املقاتل ال ينبغي أن
ّ
ي�ت�م��ت��ع ب�ق�ل��ب ط� ّ�ي��ب .ع�ن��ده��ا فقط،
ّ
يمكنه أن يذهب إلى أي مكان»ّ .
ه ��ذه امل �ق��اط��ع م ��ن أغ �ن �ي��ة ل�ل�م��ؤل��ف
األس � �ت ��ون ��ي ت ��ورم � �ي ��سّ ،
رددت � �ه� ��ا
ّ
بيروت.
أم��س فرقة موسيقية في ّ
ت��ورم �ي��س ه��و واح� ��د م��ن م��ؤل�ف�ين
م� ��وس � �ي � �ق� � ّ�ي �ي�ن ع � ��دي � ��دي � ��ن ل � �ج� ��أوا
إل� ��ى اق �ت �ب��اس أل� �ح ��ان ف��ول �ك �ل� ّ
�وري��ة
ف� ��ي أع �م��ال �ه��م م� ��ن أج � ��ل ال �ح �ف��اظ
ع �ل��ى وط� �ن � ّ�ي ��ة ح ��اول ��ت ال �س �ل �ط��ات
ّ
السوفياتية تذويبها .هذه األغنية
ُ
الحزينة كتبت عام  1983في ذروة
ّ
السوفياتية في أفغانستان.
الحرب
الفتيان الذين اقتيدوا إل��ى السفن
ّ
األستونيني الذين أجبروا
ليسوا إال
على القتال في الصفوف األماميةّ
للجيش السوفياتي ،ف��ي ح��رب لم
تكن تعنيهم بشيء.
ه��ل يمكننا ال �ي��وم أن ن�س�م��ع ه��ذه
ّ
األغنية م��ن دون أن نتذكر فتيانًا
ع ��رب ��ًا ُي � �ق � �ت� ��ادون ه� ��م أي� �ض ��ًا إل ��ى
حروب ال تعنيهم ،ال بل ّإلى حروب
ّ
ضد شعوبهم؟ هل تخلص أولئك
ال �ف �ت �ي��ان ،ك�م��ا ت �ق��ول األغ �ن �ي��ة ،من
ّ
ّ
ال�ق�ل��ب ال�ط� ّ�ي��ب ،ح��ت��ى ي�ت�م��ك�ن��وا من
تنفيذ األوام� ��ر ،وإط�ل�اق ال �ن��ار في
ّأي ّات �ج��اه؟ ال�ف�ت�ي��ات ّ
واألم �ه��ات ما
زلن ينتظرن .هناك على الشاطئ.
ّ
إليهن،
لكن ،ما من أغنيات تصل
ب� ��ل ت ��أت �ي �ه � ّ�ن ف� ��ي أح � �ي� ��ان ك �ث �ي��رة
ج� �ث ��ث أب � �ن� ��ائ � �ه� � ّ�ن م ��رف� �ق ��ة ب �ل �ق��ب
«شهيد» ،فيظهرن على الشاشات
منكسرات ،ويتمتمن كلمات تخرج
ّ
أفواههن من دون صوت.
من
ع �ل��ى ّأي ج�ب�ه��ة ُي�س�ت�ش�ه��د أول �ئ��ك
ّ
وضد ّأي أعداء؟ ّ ّأية سفن
الجنود؟
ح�م�ل�ت�ه��م إل ��ى م �ع��ارك ال � ��ذل؟ ب� ّ
�أي
رص ��اص س �ق �ط��وا؟ َ
حرمهم
وم ��ن
ّ
الغناء؟ ال تخبرنا األغنية ماذا حل
ّ
باألستونيني الذين رفضوا القتال،
ّ
ل�ك� ّ�ن أح��ده��م ق��رر أن ينهي الحفل
ب ّ
ـ«قداس في زمن الحرب» لهايدن.
ه��اي��دن ال� ��ذي ل��م ي �ت �ح� ّ�م��ل ،أغ�م��ض
ع �ي �ن �ي��ه م � ��ا إن وص � �ل� ��ت ج �ي��وش
نابوليون إلى فيينا .وكان ذلك في
شهر ّأي��ار نفسه ،قبل مئتي عام
وعامني.

