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يحدث في القاهرة اآلن

محمد هاشم ...اليأس «خيانة» مشروعة
فجأة ،أعلن الناشر املصري املعروف
قراره الهجرة إلى الخارج على صفحته
الفايسبوك .صاحب «دار ميريت»
على
ّ
ُ
الثورة ،انتابه
الذي وصف بأنه أحد ّ
آباء ّ
اإلحباط بعدما شاهد أن تطلعات
الحركة االحتجاجية الشعبية تجهضها
نخبة تسعى إلى تأليه السيسي ،وتختزل
املعركة مع قوى اإلسالم السياسي...
القاهرة ــ سيد محمود
قبل أيام ،كتب الناشر املصري محمد
ه��اش��م ع�ل��ى ال �ف��اي �س �ب��وك« :س��أت �ق� ّ�دم
بطلب ل�ل�ه� ّج��رة ،فضجيج ماكينات
راب� �ط ��ة ص ��ن ��اع ال �ط �غ ��اة ال ي�ح�ت�م��ل،
وصريرها املزعج املستهني بالثورة
ك��أع �ظ��م ق �ي �م��ة ف ��ي ح �ي ��اة امل �ص��ري�ين
وأح � �ل� ��ام ال� �ش� �ع ��ب ب �ح �ك ��م م� ��دن� ��ي ال
دي�ن��ي وال ع�س�ك��ري م�س�ت�م� ّ�ر» .إع�لان
م� ِّ
�ؤس��س «دار ميريت» ال�ت��ي وصفت
ً
م ��رة ب �ـ«ب �ي��ت ال� �ث ��ورة» ،أث ��ار عاصفة

م ��ن ال �ت �س ��اؤالت ع ��ن األس� �ب ��اب ال�ت��ي
دف� �ع� �ت ��ه إل� � ��ى ال � �ي � ��أس وال� ��رغ � �ب� ��ة ف��ي
امل� � �غ � ��ادرة ب �ع��د س � �ن� ��وات م� ��ن ال �ع �م��ل
ال �ش��اق ل�ص��ال��ح ق�ي��م ال�ت�ن��وي��ر .هاشم
ّ
ّ
أك��د أيضًا على حسابه أن «كابوس
املنفى االختياري سيتحول إلى واقع
ك��ون��ه أش ��رف أل ��ف م ��رة م��ن ال�ت��وق�ي��ع
باسم الثورة مع صبيان عبد املنعم
أب � � ��و ال � �ف � �ت� ��وح ،وأط � � �ي� � ��اف ّاإلره� � � ��اب
السياسي ب��اس��م ال��دي��ن ،ك��أن�م��ا كتب
ع�ل�ي�ن��ا االب� �ت�ل�اء ب�ن�خ�ب��ة ال ت ��رى وال
ّ
ّ
وتزين األكاذيب وتعمل وفقًا
تتعلم
ل�ب��وص�ل��ة ال ت�ل�ي��ق ب��ال �ث��ورة وأح�ل�ام
الفقراء» .وتابع« :سيكون أش��رف لي
أي �ض��ًا رف ��ض االن �ض �م��ام إل ��ى ج��وق��ة
تأليه الفريق السيسي التي تقودها
عصابة تسرق الكلمات واأللحان بال
خجل ،وتختزل الوطنية بإغالق الفم،
وت �خ �ت �ص��ر ال �ح �ل��م ف ��ي م ��ا ي �ج��ود به
علينا املستبد العادل املحتمل».
ّ
ف��ي ح��دي�ث��ه م�ع�ن��ا ،أك� ��د ه��اش��م ال� ّ�ذي
أس ��س «دار م �ي��ري��ت» ع ��ام  ١٩٩٨أن��ه
ل��م يحسم خ �ي��اره ب�ش��أن ال�ب� ّل��د ال��ذي
سيتوجه إليه ،مشددًا على أنه رفض
ع��رض��ًا ت �ل �ق��اه م ��ن ص��دي��ق م�ق�ي��م في
أمل��ان�ي��ا ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى م�ن�ح��ة إق��ام��ة

ّ
ضمن «برنامج للكتاب املضطهدين».
ّ
إذ رأى أن ال �ع��رض ال ي�لائ �م��ه ،فهو
ً
ل �ي��س ك��ات � ّب��ًا م �ض �ط �ه �دًا ،ف �ض�ل�ا ع��ن
اعتقاده بأنه ال يزال بإمكانه الصراخ
ف ��ي وج ��ه ك ��ل ال �ط �غ��اة ،س � ��واء ال��ذي��ن
يحكمون باسم االستبداد الديني أو
ّ
العسكري ،كما أن هناك مضطهدين
في العالم أولى منه بهذا العرض.
ص��اح��ب رواي � ��ة «م�ل�اع��ب م�ف�ت��وح��ة»
( )2005ع� � ّ�ب� ��ر ك� ��ذل� ��ك ع � ��ن س �خ �ط��ه
م� ��ن ن �خ �ب��ة م �ص ��ري ��ة م �ن �ق �س �م��ة ب�ين
م �ح ��اوالت ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��أل�ي��ه وزي��ر
الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي
واخ �ت��زال امل�ع��رك��ة م��ع ق��وى اإلس�ل�ام

شعور بالحزن انتابه
كتاب
بسبب مشاركة ّ
الحل
كبار في تصدير ّ
العسكري للحكم

ال�س�ي��اس��ي .ي �ق��ول« :اح �ت��رام��ي ل��دور
السيسي في مساندة ث��ورة الشعب
ف��ي « 30ي��ون�ي��و» وت�ص� ّ�دي��ه إلره��اب
اإلسالم السياسي ال يساوي قبولي
ب�ب�س��اط��ة ل�ح�ك��م ذي ط��اب��ع عسكري
وتنصيبه رئيسًا تحت شعار «هو
ّ
أو ال � �خ� ��راب» .ك� ��أن ال �ي��أس وال�ع�ج��ز
ّ
ق� ��د ت �م ��ك �ن ��ا م� ��ن ه� � ��ذا ال� �ش� �ع ��ب إل ��ى
ال ��درج ��ة ال �ت��ي ت��دف �ع��ه إل ��ى م �ع��اودة
اختيار عسكري بعد ثورة اشتعلت
ّ
ل �ل �ت �خ��ل��ص م ��ن ّ 60ع ��ام ��ًا م ��ن ح�ك��م
ال� �ع� �س� �ك ��ر ...وك ��أن � �ه ��ا خ ��رج ��ت ض��د
ً
ال ��زراع � �ي �ي�ن أو ال �ب �ي �ط��ري�ي�ن م� �ث�ل�ا».
ّ
ي��وض��ح ه��اش��م أن ش �ع��ورًا ب��ال�ح��زن
انتابه ملشاركة عدد من «كبار
واأللم
ّ
ّ
ّ
كتابنا ومثقفينا في تصدير الحل
ال� �ع� �س� �ك ��ري ل �ل �ح �ك��م ك� �ح ��ل س �ح��ري
وحيد ،فمصر تستحق ما هو أعدل
وأح �س��ن» ،داع�ي��ًا م��ا تبقى م��ن ق��وى
م��ؤم�ن��ة ب��ال �ث��ورة ال��ى ال�ت��وح��د ح��ول
م��رش��ح م��دن��ي واح��د ك��ي ال تخوض
م�ص��ر م��واج �ه��ة ع�ب�ث�ي��ة ج��دي��دة بني
ت� �ح ��ال ��ف «ث� � � � ��وري» دي � �ن� ��ي وم ��دن ��ي
ب � �ش� ��ارط� ��ة غ� �ب� �ي ��ة ،وب� �ي ��ن م��ؤس �س��ة
ع �س �ك��ري��ة ت �م �ل��ك م ��ا ي �س��اي��ر أح�ل�ام
الشعب بالحرية والكرامة والعدل.
م��ن ن��اح�ي��ة أخ� ��رى ،رأى ال�ك�ث�ي��ر من
ّ
الكتاب املتحلقني حول «دار ميريت»
ّ
وهاشم شخصيًا كأيقونة ثورية أن
ما كتبه نوع من التعبير عن اإلحباط
م �م��ا ي �ج ��ري ف ��ي م �ص ��ر ،ل �ك �ن��ه ل�ي��س
ن�ه��ائ�ي��ًا .ال �ك��ات��ب ع�ل�اء ال��دي��ب ات�ص��ل
ّ
بهاشم معاتبًا ،مؤكدًا أن تخليه عن
ّ
م�ك��ان��ه ت ��رف ال ي�م�ك��ن ت�ح��م�ل��ه .فريق
ّ
آخ��ر م��ن امل�ت��اب�ع�ين رأى أن ج ��زءًا من
مشكلة هاشم كان مشاركته النشطة
ف � ��ي ال� �ت� �ح� �ض� �ي ��ر مل ��ؤت � �م ��ر امل �ث �ق �ف�ي�ن
(األخ� �ب ��ار  ،)2013/10/9إذ ت�ع� ّ�رض
ّ
الن �ت �ق��ادات واس �ع��ة م��ن ك��ت��اب ك��ان��وا
ّ
برنامج املؤتمر .غير أن هاشم
خارج ّ
ً
أك��د لنا أن��ه ال يعتبر املؤتمر فاشال،

ك�م��ا ال ي�ع�ت�ب��ره ج ��زءًا م��ن ص�ف�ق��ة مع
الدولة« :لست الشخص الباحث عن
منافع .الجميع يعرف األث�م��ان التي
دف �ع �ت �ه��ا ش�خ�ص�ي��ًا ب �س �ب��ب م��واق �ف��ي
م �ن��ذ امل �ش��ارك��ة ف��ي اع �ت �ص��ام��ات ع��ام
 ٢٠٠٤حتى تأسيس «ج�م��اع��ة أدب��اء
وف �ن ��ان�ي�ن م ��ن أج� ��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر» ال �ت��ي
واج �ه��ت اس �ت �ب��داد م �ب��ارك وسلطته
ّ
الثقافية» ،مشيرًا إلى أن «الرأي العام
الثقافي ي�ع��رف ان�ح�ي��ازات��ي ،وه��ؤالء
ساعدوني حني استهدفني املجلس
العسكري خالل الحكم االنتقالي».
ّ
وأوض ��ح أن االن �ت �ق��ادات ال�ت��ي ج��اءت
ض ��د امل��ؤت �م��ر ك� ��ان م �ص��دره��ا ك�ت��اب
ّ
محبطون ،لكنه يرى أن املؤتمر نجح
في تأكيد سلطة الثقافة املستقلة في
م��واج �ه��ة امل��ؤس �س��ة ال��رس �م �ي��ة ،وه��و
مكسب ينبغي البناء عليه ،بعيدًا عن
املزايدين .هذه املزايدات هي جزء من
ح��ال��ة ال�ق��رف ال�ت��ي دف�ع��ت ه��اش��م إلى
ً
التفكير في الهجرة قائال« :سأهاجر
ّ
ألنني ال أجد ما ّ
يعبر عن روح الثورة
العظيمة وس��ط مجموعات املصالح
املتناحرة تلك».
وم��اذا عن مصير «ميريت» في حال
ه �ج��رت��ه؟ ي �ج �ي��ب« :س �ي �ت��ول��ى إدارة
ّ
«م�ي��ري��ت» أح��د أب�ن��ائ�ه��ا م��ن ال�ك��ت��اب،
وس��أع�م��ل وأت �ع��اون معه وأن��ا خ��ارج
ال�ح��دود .ما كنت ألغ��ادره��ا ل��وال هذا
ّ
الكم الرهيب من القرف».
رغ ��م ك��ل ش� ��يء ،ال ي�ن�ظ��ر ه��اش��م إل��ى
ف� ّ�ك ��رة ال �ه �ج ��رة ك �ح��ل وح� �ي ��د .ي��ؤك��د
أن� ��ه ي��واص��ل ال �ع �م��ل م��ع ش �ب��اب مثل
ن� ��وارة ن �ج��م ،وم�ح�م��د ح �س��ن ،وف�ن��ان
الغرافيتي ع�م��ار أب��و ب�ك��ر ،ويستمر
في البحث عن كيان جديد يحمل لواء
ال�ث��ورة ،مؤكدًا ثقته بمواهب حملت
راي��ات الخيال مثل الشاعرين مايكل
ع��ادل ومصطفى اب��راه�ي��م وغيرهما
من النخب الشابة التي بنت مجدها
خارج الجهاز البيروقراطي للدولة.

دار طليعية
في أواخر السبعينيات ،انضم محمد هاشم الى «حركة اليسار
الوطني» في مصر ُ
وسجن عام  ١٩٨١في نهاية عصر السادات.
في ّ ،1998أسس «دار ميريت» التي نجحت بعد شهور قليلة
في أن تكون واحدة من أبرز دور النشر في مصر والعالم العربي
بسبب خطها الطليعي في الدفاع عن األدب الجديد وحرية
التعبيرّ .
تأسست الدار بمشاركة عدد من املثقفني املصريني،
على رأسهم الراحل إبراهيم منصور الناشط البارز في جيل
الستينيات الذي عرف بحماسته ودعمه املتواصل ملشاريع
النشر املستقل .ووصف املستعرب الشهير شتيفان فايدنر
ّ
هاشم بأنه أحد آباء الثورة املصرية.

خائف على ثورة تواجه التصفية
محمد خير
ً
ً
ع� ��ادة ،ي�ن�ه��ي ال �ن��اس أوراق �ه��م أوال،
ث��م يعلنون ال�ه�ج��رة .محمد هاشم
ال�ص��اخ��ب ،ل��م يصبر .أع�ل��ن هجرته
م�ق� َّ�دم��ًا« .س��أت�ق��دم بطلب للهجرة».
ه�ك��ذا ق��ال أو ك�ت��ب ع�ل��ى ف��اي�س�ب��وك.
ص��اح��ب «دار م �ي��ري��ت» ال يصعب
عليه توفير إقامة في الخارج .يقول
ل�ـ «األخ �ب��ار»« :إل��ى بلد أوروب ��ي ما،
إل��ى أملانيا غالبًا» .األمل��ان كانوا قد
م�ن�ح��وه ج��ائ��زة «ه �ي��رم��ان كيسنت»
م� ��ن ق �ب��ل «ن � � ��ادي ال �ق �ل��م األمل� ��ان� ��ي».
وق��د ُمنحت لهاشم ف��ي ع��ام الربيع
العربي  2011بوصفه «أحد رواده».
آنذاك «توافرت ّ
لدي عروض لإلقامة
ف ��ي أك� �ث ��ر م ��ن ب �ل� ّ�د أوروب� � � � ��ي» ،ك�م��ا
ي� �ق ��ول ،م �ض �ي �ف��ًا إن � ��ه ق � � ّ�رر أن ي�ق�ب��ل

أح��ده��ا اآلن ،والسفر خ�لال شهرين
أو ثالثة أشهر.
ّ
عبر داره املطلة على ميدان التحرير
ف��ي قلب ال�ق��اه��رة ،ل��م يلتقط هاشم
أن�ف��اس��ه بعد التكريم األمل��ان��ي ،ولم
يحتف بنفسه بعد الجائزة .انتقل
ُ
م��ن م�ع��رك��ة إل ��ى أخ� ��رى ،ه� � ّ�دد أث�ن��اء
ح �ك��م امل �ج �ل��س ال �ع �س �ك ��ري ،ب�س�ب��ب
«ت ��وزي ��ع ال �ك �م��ام��ات وال� �خ ��وذ على
امل �ت �ظ��اه��ري��ن» ،واس �ت �ض��اف ف��ي ما
بعد فعاليات املواجهة ضد اإلخوان،
وقاد اعتصام املثقفني ضد استيالء
ال� �ج� �م ��اع ��ة ع� �ل ��ى وزارة ال� �ث� �ق ��اف ��ة.
وأخ � � �ي � � �رًا ،أع � � � ّ�د الن � �ط�ل��اق «م��ؤت �م��ر
املثقفني» من أج��ل «استقالل العمل
الثقافي عن التحوالت السياسية».
ب�ين ه ��ذا وذاك ،ل��م ت�ن��س «م�ي��ري��ت»
دوره� � � � � � ��ا األس� � � ��اس� � � ��ي ف � � ��ي إط� �ل ��اق

ّ
ّ
كتبها وك��ت��اب �ه��ا ،وإن ب��إي �ق��اع أق ��ل.
ل� � � ��ذا ف � �ق� ��د ب� � � ��دا إع �ل ��ان� � ��ه امل � �ف ��اج ��ئ
ب ��ال� �ه� �ج ��رة ،ال ي �ش �ب��ه ص ��اح� �ب ��ه إن
ك � ��ان ه� ��روب� ��ًا ،ب ��ل ي �ش �ب �ه��ه أك� �ث ��ر إن
ك ��ان اح �ت �ج��اج��ًا« :ال أج ��د م ��ا ي�ع� ّ�ب��ر
ع ��ن روح ال � �ث� ��ورة ال �ع �ظ �ي �م��ة وس��ط
ك��ل مجموعات امل�ص��ال��ح املتناحرة
ت� �ل ��ك» ،ه� �ك ��ذا ك �ت��ب ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه،
م �ع� ّ�ددًا أن ��واع غ�ض�ب��ه ،ل�ك��ن ب�ين تلك
األن � � � � ��واع ،ق� ��د ي� �ك ��ون األش � � ��د وط� ��أة
ع �ل��ى ص��اح �ب��ه «ان �ض �م��ام ق�ط��اع��ات
م��ن ج�م�ه��ور ال �ك��رة «األل �ت ��راس» إل��ى
ال �ع �م��ل ب ��األج ��ر ل �ح �س��اب ج �م��اع��ات
التكفير» ،و«مشاركة ع��دد من كبار
ّ
كتابنا ومثقفينا في تصدير الحل
ال� �ع� �س� �ك ��ري ل �ل �ح �ك��م ك� �ح ��ل س �ح��ري
وح�ي��د» .في النقطة األخ�ي��رة ،يشير
ه��اش��م ـ �ـ م��ن دون أن ي �ص� ّ�رح ـ �ـ إل��ى

حسم كبير على
كتب «ميريت» في
األسابيع المقبلة

ص� �ن ��ع ال � �ل ��ه إب� ��راه � �ي� ��م ،ال � � ��ذي ّع� ّ�ب��ر
أك �ث ��ر م ��ن م� ��رة ع ��ن ت��أي �ي��ده ت��رش��ح
وزي ��ر ال��دف��اع امل �ص��ري ال�ف��ري��ق عبد
الفتاح السيسي ،ملنصب الرئاسة.
ّ
ُ
سيدير الدار أحد أبنائها من الكتاب،
ّ
ي �ق��ول ه��اش��م ل �ك��ن أح� �دًا ال يتصور
ذلك ،فـ «ميريت» هي صاحبها ،كما
ّ
أن صورة املهاجر أو املغترب ،أبعد
م��ا ت �ك��ون ع��ن ال�ن��اش��ر ال ��ذي يعيش
ـ �ـ ت �ق��ري �ب��ًا ـ ف ��ي ال� � ��دار ،وس ��ط ال �ق��راء

والكتاب واملتظاهرين وحتى عابري
السبيل .لذا فإن النقاش مع هاشم،
م��ن ّ
رواد داره وق��رائ�ه��ا ومحبيها ــ
محبيه ،ال ي ��دور اآلن ح��ول اإلق��ام��ة
والعمل واالغتراب ،بل حول الغضب
والسياسة والثورة ،وبالطبع ،حول
ثنائية عسكر ـ�ـ�ـ إخ� ��وانt .رب �م��ا هي
ال��دائ��رة املغلقة التي لم يجد هاشم
ــ فيما ينظر حوله ـ وسيلة لكسرها،
ف��أل �ق��ى ح �ج��ر ال �ه �ج ��رة ف ��ي ال �ب��رك��ة
اليائسة ،ضد ركود الواقع والتفاف
األيام حول نفسها .واحتجاجًا على
ّ
إع��ادة صعود السلم من أول��هُ ،يعلن
ُ
ال�س�ف��ر وت �ع �ل��ن ال � ��دار ح�س�م��ًا ك�ب�ي�رًا
ع�ل��ى ك�ت�ب�ه��ا ف��ي األس��اب �ي��ع امل�ق�ب�ل��ة،
مما ي�ب��دو أم �رًا شبيهًا بالتصفية،
ف �ي �ش �ب��ه ـ� �ـ م� ��رة أخ � ��رى ـ ح� ��ال ث ��ورة
تواجه املصير نفسه.

