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ثقافة وناس

أدب
ً
عماد فؤاد ...الحشيش بطال
يهدي الشاعر المصري باكورته الروائية
«الحالة صفر» (ميريت – القاهرة) إلى
صديقه الصحافي الراحل هاني درويش.
في عمله الذي ّ
تخيم عليه األجواء
الشعرية ،أراد اغتيال فكرة الحدوتة
التقليدية وما له عالقة بها من عناصر
وسياق أحداث
جمال جبران
يـكـتــب ال ـشــاعــر امل ـص ــري ع ـم ــاد ف ــؤاد
إهـ ً
ـداء على صدر الصفحة األولى من
عـمـلــه ال ـجــديــد «إل ــى هــانــي دروي ــش:
هــذا مــا وعــدتــك بــه ،وهــا أنــا أفــي بما
وع ــدت» .الـصـحــافــي املـصــري الــراحــل
( )2013 - 1974ك ــان صــديــق الكاتب
و«عـ ـش ــرة ع ـم ــر» ب ـي ـن ـه ـمــا ،وكــاه ـمــا
مولود في العام نفسه .سيكون لهما
لقاء أخير في برلني .من هناك ،تنطلق
«ال ـحــالــة ص ـفــر» (مـيــريــت  -الـقــاهــرة)
بـ ــدعـ ــم مـ ـعـ ـن ــوي م ـ ــن جـ ـه ــة الـ ـك ــات ــب
والـ ـصـ ـح ــاف ــي درويـ ـ ـ ــش ال ـ ـ ــذي ي ـعــود
ب ـعــدهــا إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة ح ـيــث تـنـتـهــي
ح ـيــاتــه خـ ــال ّأيـ ـ ــام إثـ ــر ن ــوب ــة قلبية
قاتلة ،ولــم يكن بعد قــد فتح حقائب
سفره.
ّ
يعترف صاحب «حرير» ( )2007بأن
درويــش كــان وقــوده املعنوي ودافعه
كـ ــي ُي ـك ـم ــل «الـ ـح ــال ــة ص ـ ـفـ ــر» ،وكـ ــان
درويش أول من اطلع على جزء كبير
م ـن ـهــا« :ق ـب ــل ذلـ ــك ،ك ــان ال ـع ـمــل فيها
ُ
يسير ببطء» يقول لنا الشاعر املقيم
في بلجيكا منذ سنوات ،مشيرًا إلى

سيبقى السرد ُمعتمدًا في تنقالته
على تفصيل صغير
عامل الزمن الذي كان يقتله مع مرور
ّ
بتكون طبقة سميكة
الوقت وشعوره
بينه وبــن فكرة كتابة روايــة« :طبقة
من الخوف وعــدم القدرة على تحمل
مسؤولية بهذا الحجم».
ً
وع ـل ـيــه ،ل ــم ي ـكــن س ـهــا ذل ــك الـطــريــق

الـ ــذي س ــار عـلـيــه كــاتــب «ت ـقــاعــد زيــر
ن ـســاء ع ـج ــوز» ( ،)2002حـتــى ُينجز
روايـ ـت ــه األولـ ـ ــى ،وه ــو ال ـشــاعــر ال ــذي
أن ـ ـتـ ــج خـ ـم ــس مـ ـجـ ـم ــوع ــات ش ـع ــري ــة
إضــافــة إل ــى أول أنـطــولــوجـيــا للنص
ال ـش ـع ــري املـ ـص ــري ال ـج ــدي ــد ب ـع ـنــوان
«رعــاة ظ ــال ....حــارســوا عزلة أيضًا»
(.)2007
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،سـ ـتـ ـب ــدو ف ـ ـكـ ــرة الـ ـه ــذي ــان
واالش ـت ـغــال عليه وسـيـلــة للنفاد من
ك ــواب ــح تـ ـج ــارب الـ ـسـ ـن ــوات املــاض ـيــة

والعمل على اشتغال سردي مختلف.
منذ العتبة األولــى لـ «الحالة صفر»،
ُ
ستطل رائـحــة دخــان نبتة الحشيش
ُ
ِّ
امل ـخ ــدرة ب ـقــوة .ل ـهــذا ،سـيـكــون علينا
مـحــاولــة ضـبــط تــركـيــزنــا وخطواتنا
ونـحــن نـغــادر مــن صفحة إلــى أخــرى
متتبعني تنقالت الدخان الــذي تقوم
م ـي ـش ـي ــل ب ـ ــروايـ ـ ـت ـ ــه ،وه ـ ـ ــي الـ ـص ــوت
املرتفع في العمل بالتوازي مع تداخل
ُ
صوت صديقها ،الراوي املساند .وكل
ذلك يجتمع ليحكي رحلة زراعة نبتة
حشيش في غرفة .لكن السرد التالي
سيبقى ُمعتمدًا في تنقالته وبدرجة
أساسية على تفصيل صغير؛ حيث
بــاوال (وال ــدة ميشيل) التي سنعرف
ّ
عبرها كيف أن ابنتها ولدت من بذرة
رجل ال تعرفه ،إذ كانوا كثرًا ولم تكن
قادرة على تمييزه.
فــي س ـنــوات عـمــرهــا األولـ ــى ،ستلقى
االب ـ ـنـ ــة ن ـف ـس ـه ــا عـ ـل ــى م ـق ـع ــد خـلـفــي
ّ
لسيارة عتيقة وهي تنتقل من جنوب
ب ـل ـج ـي ـكــا إلـ ـ ــى أمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــردام ،وهـ ـن ــاك:
«ان ـت ـب ـه ـ ْـت ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى الـ ــى ال ـفــرق
بني رائحة دخان املاريغوانا ورائحة
التبغ العادي».
كل شيء تاليًا سيظهر حتى من خالل
تقسيم جهات «الحالة صفر» املوزعة
ع ـل ــى كـ ـي ــان ال ـن ـب ـتــة ذات ـ ـهـ ــا :ال ــزه ــرة،
الــورقــة ،ال ـســاق ،ال ـجــذر ،ال ـبــذرة .كأنه
م ـحــاولــة لـتـثـبـيــت حــالــة ال ـس ــرد عند
مستوى الهذيان ذاته بما يتيح إلغاء
الحكاية التقليدية وكل ما يتعلق بها
من أمكنة وزمن.
عـلــى الــرغــم مــن إشـ ــارات هـنــا وهـنــاك
ألم ـس ـتــردام ّوم ــدن أوروب ـي ــة وعــربـيــة
أخ ــرى ،إال أنـهــا ستظهر قليلة وغير
واضحة املعالم .وقد حصل هذا بشكل

متعمد من جهة الكاتب الذي يؤكد لنا
أنه لم يكن معنيًا من األساس بمسألة
توضيح هوية األماكن أو زمن السرد
امل ـت ـع ـل ــق بـ ـه ــا« :كـ ـن ــت أسـ ـي ــر ب ـهــدف
اغتيال فكرة الحدوتة التقليدية وما
ل ــه ع ــاق ــة ب ـهــا م ــن ع ـنــاصــر وس ـيــاق
أحــداث تأتي من نقطة أدنــى وتذهب
ف ــي ارت ـفــاع ـهــا ت ـصــاعــديــا» .م ــع ذل ــك،
سيبدو واضـحــا إص ــرار كاتب العمل
عـلــى ب ـقــاء حــالــة الـشـعــريــة مسيطرة
عـلــى أجـ ــواء غــالـبــة م ــن رح ـلــة الـســرد
وه ــذا بحسبه كــي تــأتــي متسقة مع
حالة الهذيان السائدة خاللها ...حالة
ل ــم ت ـكــن لـتـتـحـقــق إال ب ـم ـســاعــدة من
الدخان نفسه.
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،سـيـبــدو مــن املمكن
ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـعـ ّـمــد ش ــاع ــر «أش ـب ــاح
جـ َّـرحـتـهــا اإلضـ ـ ــاءة» ( )1998ذهــابــه
ف ــي وصـ ــف ح ــال ــة الـ ـه ــذي ــان ت ـل ــك كــي
تأتي مخففة من أثقال السيرة الذاتية
ال ـت ــي ت ــأت ــي ع ـلــى هـيـئــة خ ـي ــار ُم ـتــاح
بوفرة أمام أديب ُمهاجر عليه واجب
ال ـح ــدي ــث ع ــن ح ــال ــة االغ ـ ـتـ ــراب ال ـتــي
خاضها في بنية البيئة االجتماعية
الـ ـت ــي ان ـت ـق ــل إلـ ـيـ ـه ــا .ل ـك ـن ــه ي ـخ ـبــرنــا
هـنــا أن ــه لــم يـسـعــى لــذلــك ُمـطـلـقــا ،بل
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس «لـ ـق ــد ك ــان ــت الـ ــروايـ ــة
محصلة لحالة التأقلم التي بلغتها
فــي أرض ــي ال ـجــديــدة» .مــع ذل ــك ،يـ َّـرى
صاحب «عشرة طرق للتنكيل بجثة»
( )2010إن مسألة ربط «الحالة صفر»
بـكــونـهــا س ـيــرة ذات ـي ــة ق ــد يــأتــي فقط
ان ـطــاقــا م ــن كــونـهــا مـكـتــوبــة نتيجة
خبرات شخصية تراكمت في حياته،
لكنها ال تعنيه عـلــى نـحــو شخصي
أو بــاعـتـبــارهــا س ــردًا لـتـجــربــة كاملة
بعينها.

يحدث في القاهرة اآلن

حلمي النمنم يقارع الوهابية وخفافيش الظالم
صار وزيرًا لثقافة إحدى دول االتحاد
األوروب ــي أو ربما وزي ـرًا للثقافة في
دولة الفاتيكان حتى يتقيأ بمثل هذا
الكالم».
وت ــأ ّت ــي هـ ــذه الـ ـح ــرب ال ـش ــرس ــة الـتــي
تـشــنـهــا ال ـت ـي ــارات الــدي ـن ـيــة السلفية
أدلى
ضد النمنم إثر تصريحات عدةّ ،
بها الوزير في منابر عدة أبرزها أنه

القاهرة ــ أحمد مجدي همام
لم ينتظر وزير الثقافة املصري حلمي
ً
النمنم طــويــا ،قبل أن يـبــدأ معاركه
ع ـلــى امل ـس ـتــويــن الـعـمـلــي وال ـن ـظــري.
بعدما أصدر قرارًا بإعادة أنور مغيث
إلى موقعه على رأس «املركز القومي
ل ـل ـتــرج ـمــة» ب ـعــد إنـ ـه ــاء انـ ـت ــداب هــذا
األخير إبان والية الوزير السابق عبد
الواحد النبوي ،ها هو النمنم يشتبك
مــع ح ــزب «ال ـن ــور» الـسـلـفــي ،وبعض
األقالم الوهابية ،من أبواق آل سعود،
ع ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم اإلعـ ــامـ ــي ال ـس ـع ــودي
جمال خاشقجي.
ح ــروب ال ــوزي ــر وت ـحـ ّـركــاتــه السريعة
خـ ــال األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ت ـن ـبــئ بـفـتــرة
مليئة بــاملــواجـهــات ،بـخــاصــة بعدما
صـ ّـعــد الـسـلـفـيــون حــربـهــم ض ــده عبر
كوادر حزب «النور» و«حركة الدعوة
السلفية» :ياسر برهامي نائب رئيس
«الــدعــوة السلفية» ،ويونس مخيون
رئيس حزب «النور» الذراع السياسي
لـ ـ ـ «الـ ـ ــدعـ ـ ــوة الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــة» ،وم ـح ـم ــود
ح ـ ـجـ ــازي أمـ ـ ــن حـ ـ ــزب «ال ـ ـ ـنـ ـ ــور» فــي
بورسعيد .األخير كتب عبر حسابه
الخاص على فايسبوك« :الوزير عند
توليه مهمات منصبه ،يـبــدو أنــه لم
يقسم على احترام دستور البالد الذي
ّ
ينص في مادته الثانية على أن دين
الدولة هو اإلسالم ،لكنه أقسم في ما
يبدو أن يتخذ وزارة الثقافة له ولغيره
من املثقفني والتنويريني كما يسمون
أنـفـسـهــم إرثـ ــا أو عــزبــة ورث ــوه ــا عن
آبائهم يضعون فيها دستور وهوية
مصر تحت أحذيتهم» .وأضــاف« :إن
الـسـيــد النمنم ي ـنــادي بعلمنة مصر
األزهر وبفصل الدين عن الدولة حتى
تتحرر مصر من الظالم الذي أصابها
بعد دخ ــول اإلس ــام إلـيـهــا ،وعـلــى ما
ّ
يـبــدو أيـضــا ف ــإن سـيــادتــه قــد ظــن أنه

أعلن رفضه إقامة دولة دينية
وتصدير الوهابية إلى مصر

دعاء العدل ــ
مصر

«ي ـجــب تـغـيـيــر الـفـقــه اإلس ــام ــي وإال
ستكون فضيحتنا أمام العالم كله»،
ودعــوتــه إلــى «خلق فكر جديد للبلد
فــي ه ــذه الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة ،وعلى
هذا الفقه مراعاة االتفاقيات الدولية،
ومن حقنا أن نعتز باإلسالم ونفخر
بــه وال نتركه ل ـ «شــويــة متطرفني»».
وف ــي بــرنــامــج «هـنــا الـعــاصـمــة» على
ف ـض ــائ ـي ــة  ،cbcصـ ـ ـ ـ ّـرح ال ـن ـم ـن ــم فــي
مداخلة هاتفية« :أرفــض إقامة دولة
ديـ ـنـ ـي ــة عـ ـل ــى أرض مـ ـص ــر ،ال ـش ـعــب
امل ـص ــري مـتــديــن لـكـنــه رف ــض الــدولــة

الدينية على مدار تاريخه».
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــة املـ ـص ــري
ت ـص ــري ـح ــات ــه الـ ـت ــي رسـ ـم ــت م ــام ــح
املــواجـهــة املرتقبة بــن وزارة الثقافة
ب ـكــل أدوات ـ ـهـ ــا ومـ ــن ي ـت ـحــالــف مـعـهــا
مــن أبـنــاء الــدوائــر الثقافية واإلع ــام
املصري ،في مواجهة اليمني اإلسالمي
املتشدد ،ال فــي مصر فقط ،بــل أيضًا
في املنطقة العربية« :أرفــض تصدير
الوهابية إلى مصر» .جاء ذلك خالل
مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة
مـ ـس ـ ً
ـاء» ع ـلــى فـضــائـيــة «دري ـ ـ ــم» .هــذا

الـتـصــريــح اس ـتــدعــى ردًا م ــن الـكــاتــب
السعودي جمال خاشقجي الذي قال:
«يـقــول وزيــر ثقافة مصر إنــه يحترم
ال ــوه ــاب ـي ــة ول ـك ـن ــه ض ــد ت ـصــديــرهــا،
وردي أن الــوهــابـيــة ال ت ـصــدر ،وهــي
ِقـ ـ ــدم ال ـن ـه ـضــة املـ ـص ــري ــة ،ورم ــوزه ــا
تالميذ الشيخ محمد عبده».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ــواصـ ــل ال ـن ـم ـنــم
ج ـهــوده عـلــى مـسـتــوى ال ـ ــوزارة ّ
بنية
إعادة ترتيب البيت .هكذا ،أعاد أنور
عـبــد املـغـيــث إل ــى مـنـصـبــه كــرئـيــس لـ
«مــركــز الـقــومــي لـلـتــرجـمــة» .وك ــان قد
أصـ ــدر قـبــل ذل ــك ب ــأي ــام ق ـ ــرارًا بـتــولــي
ه ـي ـث ــم ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي أع ـ ـمـ ــال رئ ـي ــس
«ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـك ـتــاب» ملـ ــدة عــام
واح ــد .وأخـيـرًا يبقى التغير املرتقب
مرتبطًا بـ «املجلس األعلى للثقافة»،
أح ـ ــد أه ـ ــم ال ـق ـط ــاع ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة فــي
مصر .وتؤكد التصريحات التي أدلى
بـهــا ال ــوزي ــر ،خ ــال لـقــائــه بمجموعة
م ــن امل ـث ـق ـفــن امل ـص ــري ــن ف ــي «ورشـ ــة
الــزيـتــون» التابعة لـحــزب «التجمع»
ّ
االشتراكي على أن تغييرًا قادمًا في
ه ـ ــذا املـ ــوقـ ــع ،خ ـص ــوص ــا م ــع إع ــان ــه
ع ــن ن ـي ـتــه اس ـت ـح ــداث ل ـج ــان جــديــدة
فـ ــي املـ ـجـ ـل ــس والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إعـ ـ ــادة
ه ـي ـك ـل ـتــه .وت ـب ـقــى أسـ ـم ــاء املــرش ـحــن
لتولي منصب أمني «املجلس األعلى
ل ـل ـث ـق ــاف ــة» غ ـي ــر واض ـ ـحـ ــة ،وإن ك ــان
محمد عفيفي وعماد أبو غازي ضمن
الترشيحات.
بشكل إجـمــالــي ،يـبــدو جليًا أن وزيــر
الـثـقــافــة ال ـجــديــد ف ــي ال ـقــاهــرة يـنــوي
أن يقتفي خطوات سلفه عبد الواحد
النبوي ،ال ليقتدي بها ،بل ليمسحها
خـ ـط ــوة خـ ـط ــوة ،وي ـع ـي ــد إصـ ـ ــاح مــا
أتلفه الوزير السابق الذي ّ
فرغ الوزارة
مــن كــوادرهــا ،وتحالف مــع املؤسسة
الدينية متمثلة في وزارة األوقاف.

