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كلمات

دراسة

أبو النجا
شيرين
ّ

متى «يتحرر» المثقف المصري؟
أي المثقف اليوم بعد مرور أربع سنوات على «ثورة يناير»؟
الصورة تبدو قاتمة جدًا في كتاب «المثقف االنتقالي ...من االستبداد
إلى التمرد» (روافد -القاهرة)
جمال جبران

جيل جديد
أراد االنقالب
على
سلطة األب

ال يبدو اعتباطيًا ذلك الحذف الذي
مــارس ـتــه ال ـنــاقــدة امل ـصــريــة شيرين
أبو النجا بشأن صفتها األكاديمية
املـعــروفــة أم ــام اسمها املكتوب على
غـ ــاف إصـ ــدارهـ ــا ال ـج ــدي ــد «امل ـث ـقــف
االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي ...مـ ــن االس ـ ـت ـ ـبـ ــداد إل ــى
التمرد» (رواف ــد -الـقــاهــرة) .لقد جاء
اس ـم ـه ــا عـ ــاريـ ــا مـ ــن ّ
أي ص ـف ــة عـلــى
عكس عــادة سائدة لــدى أهــل املجال
األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي املـ ـ ـص ـ ــري املـ ــأسـ ــوريـ ــن
بـهــوى إلـصــاق صفة «دك ـتــور» على
ّ
هوياتهم ولــو كــان كتابهم الصادر
دي ــوان ــا شـعــريــا أو روايـ ــة .لــن يظهر
ذلك الحذف بعيدًا عن سياق املعنى
ال ــذي قـصــده الـكـتــاب بتفكيك حالة
األكاديمية و«املثقف» بني حقبتني؛
م ــا قـبــل الــرب ـيــع ال ـعــربــي وم ــا بـعــده.
هــذا مــع إج ــراء الفــت آخــر ستقوم به
أستاذة األدب اإلنكليزي في «جامعة
ال ـقــاهــرة» وه ــي تكتب تنويهًا على
الصفحة األول ــى مــن كتابها مـفــاده
ّ
يسترد مصطلح «تحرير»
وجوب أن
قـيـمـتــه وم ـع ـن ــاه األص ـل ــي ومـكــانـتــه
الــائ ـقــة فــي امل ـجــال الـثـقــافــي بعدما
صـ ــار مـلـتـبـســا ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
«بـ ـسـ ـب ــب ارتـ ـ ـح ـ ــال امل ـص ـط ـل ـح ــات».
ولهذاّ ،
دونت شكرها ألحد األصدقاء
(أحمد عبد التواب) الذي قرأ مسودة
الكتاب األول ــى ليقترح بعدها على
صاحبته إضافة وقائع ذات دالالت
وح ـ ــذف فـ ـق ــرات وت ـص ـح ـيــح أس ـم ــاء
وردت فيه ليظهر فــي النهاية على
الصورة التي خرج بها.
عليه ،لن يكون هــذا االفتتاح بعيدًا
عن فكرة االرتباك التي سادت املشهد
الثقافي املصري في الشأن املتعلق
بـمــاهـيــة املـثـقــف وتـعــريـفــه فــي تــواز
مع حالة العشوائية التي اكتسحت
عملية إن ـتــاج املـصـطـلـحــات وإع ــادة
تــوزيـعـهــا ،مــا أدى إلــى تــوســع حالة

من املمارسات الثقافية العشوائية
امل ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى جـ ـس ــر مـ ــن الـ ـت ــواط ــؤ
والـ ـشـ ـلـ ـلـ ـي ــة .ل ـ ــم يـ ـك ــن صـ ـعـ ـب ــا ف ـهــم
ُاألس ـبــاب الـتــي أنتجت فشل املثقف
امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض فـ ــي إحـ ـ ـ ــداث ّ
أي تـغـيـيــر
ملموس على األرض أو تأثير بسيط
على مستوى الشارع إلى أن وصلت
الحال إلى أن «فقدت كلمة «املثقف»
ّ
وسببت حساسية معينة.
معناها،
حتى أنــه كلما استخدمها أحــدهــم،
سارع اآلخر إلى تأكيد أنه ال بد من
إع ـ ــادة ت ـعــريــف امل ـص ـط ـلــح .م ــن هنا
صـ ــار م ـم ـك ـنــا ال ـح ــدي ــث ع ــن مـســألــة
اإلح ـ ـ ـ ــراج الـ ـت ــي ت ـ ـعـ ـ ّـرض ل ـه ــا شـكــل
ّ
ً
املـثـقــف امل ـصــري ال ــذي ظ ــل منشغال
بتكريس وتوظيف «الثقافة» لصالح
الـسـلـطــة ،هــو املـتــرفــع واملـنـعــزل غير
ّ
املتقبل ألي تعليق
القابل للنقد أو
ّ
ح ــول األداء ال ـث ـقــافــي الـ ــذي ي ـقــدمــه.
وقــد تحطمت ص ــورة ذلــك «املثقف»
ع ـبــر ج ـيــل ج ــدي ــد ارتـ ـب ــط بــال ـشــارع
وقام بتقديم اقتراحات ثقافية على
األرض وغـيــر منفصل عنها .تشير
صاحبة الكتاب إلــى أن ذلــك املثقف
قد بذل مجهودًا الفتًا خالل «املرحلة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة» ت ـ ـلـ ــك وهـ ـ ـ ــو ي ـ ـحـ ــاول
اسـ ـتـ ـع ــادة دوره ك ـم ـث ـقــف ع ـضــوي
وف ـ ــق ت ـع ــري ــف أن ـط ــون ـي ــو غــرام ـشــي
فــي «ك ــراس ــات الـسـجــن» .هـكــذا ظهر
أن ــه ي ــزي ــح ع ــن ظ ـه ــره «رداء املـثـقــف
ّ
التقليدي» ،في حني ظلت التحالفات
وال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة م ــره ــون ــة
بــالـعــاقــات الشخصية فــي الــدرجــة
األولى وبعالقاتها بمختلف أشكال
الخطاب األبوي ومتطلباته .في هذا
ال ــوق ــت ،لــم يـكــن الـجـيــل الـجــديــد من
أهــل الثقافة على استعداد للدخول
مـجــددًا فــي العباءة األبــويــة نفسها.
قد ّ
قرر الذهاب بعيدًا في عالقته مع
الـسـلـطــة بـكــافــة أشـكــالـهــا وتأسيس
منطقة مختلفة تجعله على ارتباط
مع الشارع بشكل مباشر ومن دون

ّ
أي حواجز سلطوية تعيقه عن ذلك.
وفــي سـيــاق تأثير أح ــداث «الربيع»
وخـ ـلـ ـقـ ـه ــا مـ ـن ــاخ ــا يـ ـسـ ـم ــح ب ــرص ــد
وتـحـلـيــل مــا ح ــدث فــي تـلــك املــرحـلــة
االنتقالية بما يسمح بإعادة النظر
ف ــي آل ـي ــات تـفـكـيــر وخ ـط ــاب املـثـقــف،
تخبرنا أبــو النجا أن نقطة انطالق
ه ـ ـ ــذه األف ـ ـ ـكـ ـ ــار ف ـ ــي كـ ـت ــابـ ـه ــا ك ــان ــت
ّافتراضية منطقية ،لكن ذلك ال يعني
أنها غير واقعية :بتنحي مبارك يوم
 ١١ش ـبــاط (ف ـب ــراي ــر) ،تـنـحــت أيـضــا
ك ــاف ــة م ـخ ــاوف امل ـث ـقــف وه ــواج ـس ــه.
زالـ ـ ــت الـ ـح ــواج ــز ب ـي ـنــه وب ـ ــن واقـ ــع
مفتوح على اتساعه ،تهدمت املوانع
الـتــي كــانــت تقف بينه وبــن طموح

وجـ ـ ــوده ف ــي الـ ـش ــارع وب ــن ال ـن ــاس.
كـ ــانـ ــت تـ ـل ــك ف ــرضـ ـي ــة دعـ ـتـ ـه ــا إل ــى
التساؤل عما حــدث منذ ذلــك اليوم.
املــؤسـســة الـثـقــافـيــة املـصــريــة ليست
بــالـهـيـنــة وال ع ــاب ــرة وال مــؤقـتــة وال
هامشية« ،وهو ما دعاني الى إعادة
ق ـ ــراءة خـطــابـهــا واسـتــراتـيـجـيــاتـهــا
ً
ال ـجــديــدة  -ج ـ ــدال -ف ــي الـتـعــامــل مع
واقــع جديد وعالم تشكلت مفرداته
وأساليب تعبيره في الشارع حرفيًا،
بل الوعي نفسه الذي ّ
تسيد اللحظة
ك ـ ــان م ـب ـه ـرًا فـ ــي ج ــدت ــه وحـ ـ ـ ــادًا فــي
ثورته على سلطة األب بكل دالالتها.
من هنا انطلق الكتاب ،حيث حاولت
أن أقـ ــرأ ه ــذه الـلـحـظــة حـتــى انـتـهــاء

املرحلة االنتقالية ،نظريًا من زوايــا
ومداخل عدة».
عـلــى ه ــذا ،يـمـكــن الـحــديــث عــن جيل
جديد لــم يهدف مــن ثــورتــه الهجوم
ع ـل ــى ن ـظ ــام س ـي ــاس ــي ب ـع ـي ـنــه ب ـقــدر
م ــا ك ــان ي ـهــدف إل ــى إح ـ ــداث انـقــاب
على سلطة األب تلك على اختالف
أش ـكــال ـهــا وأن ـمــاط ـهــا امل ــوزع ــة على
املـجــالــن الـسـيــاســي والـثـقــافــي على
ح ـ ــد سـ ـ ـ ـ ــواء .وه ـ ـنـ ــا تـ ـظـ ـه ــر ص ـ ــورة
«املـثـقــف الـقــديــم» ال ــذي يـبــدو أنــه قد
تأقلم مع حالة اإلذعان التي أدمنها
فــي ال ـســابــق ،مكتفيًا بــالـلـجــوء إلــى
خـطــابــه الـثـقــافــي بـعـيـدًا ع ــن املـجــال
الـسـيــاســي وخ ـطــورة االق ـت ــراب منه،
ومتجنبًا «املـنــاطــق الـتــي قــد تدفعه
إلى صدام عنيف مع السلطة».
ل ـه ــذا ل ــم ي ـكــن مـسـتـغــربــا أن يلتقط
ذلــك «املثقف القديم» إش ــارة الثورة
ليصنع لنفسه طوق نجاة من حالة
ّ
التكلس القديمة واالنتقال بمرافقة
الجيل الجديد إلــى منطقة مواجهة
لــم يألفها فــي السابق .لكن إلــى أين
انتهى كل ذلك؟
ت ـبــدو ال ـص ــورة ال ـيــوم قــاتـمــة تمامًا
بـعــد مـ ــرور أربـ ــع س ـن ــوات عـلــى «25
ي ـنــايــر» ح ـيــث «امل ــؤس ـس ــة الـثـقــافـ ّـيــة
ل ــم تـطـلـهــا إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة أو إعـ ــادة
نظر في خطابها السائد» .وهــو ما
ّ
األمنية التي
ينطبق على املؤسسة
كانت سببًا أساسيًا في خلع نظام
ّ
األمنية بقيت
مـبــارك .تلك املؤسسة
على حالها مــع وزيــر داخلية ثابت
ف ــي مــوق ـعــه مـ ـ ــرددًا خ ـطــابــه ال ـقــديــم
نفسه والدليل ما وصــف به جريمة
مـقـتــل ال ـشــابــة شـيـمــاء ال ـصـ ّـبــاغ في
وسـ ـ ــط الـ ـبـ ـل ــد وهـ ـ ــي ت ـح ـي ــي ذكـ ــرى
«ثــورة يناير» الرابعة .خطاب هدفه
ّ
األمنية
األســاســي حماية عـنــاصــره
امل ـ ـتـ ــورطـ ــة وتـ ـف ــري ــغ الـ ـج ــريـ ـم ــة مــن
معناها.
وال ي ـبــدو هـنــا أن قـ ــرار االف ـ ــراج عن
ن ـج ـل ــي م ـ ـبـ ــارك وت ـن ـف ـي ــذه فـ ــي ي ــوم
مـ ــاصـ ــق ل ـ ــذك ـ ــرى يـ ـن ــاي ــر أن ـ ــه ج ــاء
م ـصــادفــة أو ع ـلــى ن ـحــو اعـتـبــاطــي.
ّ
يتغير
وعلى هذا ،يبدو أن الوضع لم
رغم ّ
تبدل السياق السياسي شكليًا
وحـيــث «كــل شــيء كـمــا هــو :ال شــيء
يحدث وال أحد يمر من هنا».

لمحات

سوسن حسني وعبد العزيز الهادي

حسين طه ّ
السيد

زينب حفني

كريم مروة

أحمد بزون

بشار الجعفري

ي ـب ـح ــث «ج ـ ـنـ ــة الـ ـكـ ـلـ ـم ــة اإلل ـ ـه ـ ـيـ ــة ـ ـ
دراسـ ــة ف ــي الـكـتــب امل ـق ـ ّـدس ــة» ال ــذي
ص ــدرت طبعته الـثــانـيــة أخ ـي ـرًا عن
«دار الساقي» ،في الكتب املقدسة،
ويـحــاول تحليل بعض اآلي ــات التي
جـ ــاءت فـيـهــا ب ـه ــدف ال ــوص ــول إلــى
«مكنونات الكلمة اإللـهـيــة» .الكتاب
ع ـم ــل م ـش ـت ــرك ل ـس ــوس ــن حـسـنــي
وعبد العزيز الـهــادي ،وال ّ
يقدم فيه
ً
الـثـنــائــي تفسيرًا أو تــأويــا جــديـدًا
ل ـل ـقــرآن ،بـقــدر مــا يــدعــو ـ بأسلوب
ع ـل ـم ــي ـ إلـ ـ ــى إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــأم ــل فــي
كلماته من خالل بعض الطروحات
واملقاربات املختلفة.

يـتـتـبــع ح ـســن ط ــه ال ـس ـ ّـي ــد ح ـيــوات
مـتـعــددة فــي «الـجـســد ال ـبــارد» (دار
أط ـ ـ ـلـ ـ ــس) .عـ ـن ــدم ــا تـ ـح ــل ع ــاص ّـف ــة
ثلجية في ليلة رأس السنة ،تتوقف
ّ
السيارات في الطريق وينزل الركاب
منها حيث تضطر تيريز إلى قضاء
ت ـلــك ال ـل ـي ـلــة ف ــي غ ــرف ــة ع ــرف ــة ال ــذي
يمضي فترة خدمته العسكرية في
لبنان .ليلة تنقلب فيها األدوار حيث
ت ـتــدفــق ال ـح ـك ــاي ــات ،ل ـت ــروي دخ ــول
الـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى ل ـب ـنــان .إنـهــا
قصة وطــن ّ
جسد بــارد،
تحول إلــى
ٍ
ٍ
ونــاس يقتلون ،فيما ال يكفون عن
السؤال «من أجل من نقاتل؟».

بعد «سيقان ملتوية» صدرت «عقل
ّ
سيئ السمعة» (دار نوفل ـ هاشيت
أنطون) لزينب حفني .في روايتها
الـجــديــدة ،تحكي الكاتبة السعودية
قصة جميلة التي ترث االكتئاب عن
أمها قبل أن ينتقل املرض النفسي
إل ــى ابـنـتـهــا .تتبع ال ـعــوالــم الداخلية
للنسوة الـثــاث الــذيــن سلب املــرض
حـ ـي ــواتـ ـه ــن ،وأث ـ ـ ــر ع ـل ــى عــاق ـت ـهــن
ب ــأزواج ـه ــن .بــن االن ـت ـحــار وت ـنــاول
األدويــة املضادة لالكتئاب والعالقة
مـ ــع اآلخ ـ ــري ـ ــن وت ـف ــاص ـي ــل املـ ــرض
األخ ــرى تتنقل أح ــداث ال ــرواي ــة بني
أجيال ثالثة.

فــي «فـصــول مــن تجربتي فــي الفكر
وال ـس ـيــاســة» (الـ ـ ــدار الـعــربـيــة للعلوم
نـ ـ ــاشـ ـ ــرون) ،ي ـس ـت ـع ـيــد ك ــري ــم م ـ ـ ّ
ـروة
محطات وذكــريــات مــن حياته ،كفرد
وكـ ـمـ ـس ــؤول أس ــاس ــي ف ــي «الـ ـح ــزب
الشيوعي اللبناني» .من خالل أربعة
ً
ع ـش ــر ف ـ ـصـ ــا ،ي ـس ـت ـح ـضــر ت ــاري ــخ
الـحــركــة الوطنية اللبنانية ،وتجربته
الحزبية ،والحرب األهلية ويعيد النظر
ف ــي ال ـي ـس ــار ال ـ ــذي ي ـح ـتــاجــه ل ـب ـنــان.
يتضمن املؤلف نقاشًا في فكر اإلمام
الخميني ،وج ــردة حـســاب سياسية
وف ـك ــري ــة ذات ـ ـيـ ــة ،وقـ ـ ـ ــراءة ف ــي ج ــذور
الحركات السلفية ،وأفكاره للمستقبل.

«الـســريــر يطفو عـلــى زئـبــق والــريــح
ُ
تصح بعد /ال تمازحي رغبتي...
لم
تفيق مــن سابع نومها /ال تشعلي
عـ ـ ــودك ...أحـ ــرق ال ـغــابــة ك ـل ـهــا!! /لو
ً
تحرشت بي الرتفعت جبال!!» ،هذا
مقطع من إحدى قصائد املجموعة
ال ـش ـعــريــة ال ـج ــدي ــدة ألح ـم ــد بـ ــزون.
تـحــت ع ـنــوان «لـلـقـهــوة وق ــت نركنه
ف ــي الـ ــزاويـ ــة» (مــؤس ـســة االن ـت ـشــار
العربي) كتب الصحافي والشاعر
ال ـل ـب ـنــانــي م ـج ـمــوعــة م ــن الـقـصــائــد
التي تتناول الحب والرغبة والجسد
والله ،فيما يحاكي بعضًا من أفراد
العائلة.

ّ
يتعمق «سياسة التحالفات السورية
 1918ـ ( »1982بيسان) في سياسة
ال ـت ـح ــال ـف ــات الـ ـس ــوري ــة بـ ــن عــامــي
 1918و .1982الكتاب الــذي أنجزه
ب ـش ــار ال ـج ـع ـف ــري ،ي ـت ـن ــاول ت ــاري ــخ
ب ـ ــاده ال ـس ـيــاســي ف ــي ف ـت ــرة مهمة
على الصعيدين السوري والعربي،
ً
مستكمال البحث في تاريخ سوريا
السياسي الـحــديــث واملـعــاصــر .من
خ ـ ـ ــال ق ـس ـم ــن رئ ـي ـس ـي ــن ي ــرك ــز
الديبلوماسي السوري على إظهار
األب ـ ـ ـعـ ـ ــاد الـ ـسـ ـي ــاس ــة ل ـل ـت ـح ــال ـف ــات
الـســوريــة ضمن الـسـيــاق التاريخي
لألحداث.

