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ثقافة وناس

أدب

«ابن القبطية» لوليد عالء الدين:
مقلقة
هذه كتابة ِ
سعيد الشفاج
صدرت أخيرًا رواية للكاتب املصري
ول ـي ــد عـ ــاء ال ــدي ــن ( )1973منحها
اسم «ابن القبطية» (دار الكتب خان
ـ القاهرة) .كتاب مفصلي ألديب قادم
من أتــون الشعر واملسرح ،له غزوات
في األجناس اإلبداعية األخرى.
صـ ـ ـ ــدور «ابـ ـ ـ ــن ال ـق ـب ـط ـي ــة» فـ ــي ه ــذه
الـظــرفـيــة املـشـحــونــة بــالـعـنــف بــاســم
ال ــدي ــن وإق ـص ــاء اآلخ ــر بــاســم الجنة
له أسباب عدة ،فالكاتب استطاع أن
يدشن فسيفساء حكائية منسجمة
ومتكاملة العناصر ،فأين تتمظهر
م ـع ــال ــم ال ـ ــرواي ـ ــة فـ ــي نـ ــص م ـش ـ ِّـوش
بكسر الواو؟
ل ـل ـق ـصــة زمـ ـ ــان ومـ ـك ــان وشـ ـخ ــوص،
ول ـل ـح ـكــايــة أبـ ـع ــاد ،وال ي ـخ ـلــو نص
روائـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــن خ ـ ـصـ ــائـ ــص إبـ ــداع ـ ـيـ ــة
خــال ـصــة تـمـيــز ال ـكــاتــب ع ــن آخ ــري ــن.
يوسف حسني شــاب مصري مــن أب
مـسـلــم وأم قـبـطـيــة .ل ــذا ك ــان ع ـنــوان
ال ــرواي ــة «اب ــن الـقـبـطـيــة» .واألك ـيــد أن
ولـ ـي ــد ع ـ ــاء ال ــدي ــن ت ـع ــب ك ـث ـي ـرًا فــي
اخـ ـتـ ـي ــار اس ـ ــم م ـ ــول ـ ــوده .ه ـ ــذا ش ــاب
يعيش وضعًا نفسيًا مهزوزًا جعله
يخضع لجلسات نفسية مــع طبيب
في مستشفى منح له اسم «بي اتش
واي لألمراض العصبية والنفسية»
بسبب تعرضه ألزمــات عنيفة تعود
إلى أسباب عدة كــزواج حبيبته أمل
م ــن رجـ ــل ال ت ـح ـبــه اس ـم ــه م ـن ـصــور،
ول ـقــائــه بــراح ـيــل وق ـص ــة اإلخ ـص ــاب
ال ــدي ـن ــي ال ـت ــي هـ ــزت ك ـيــانــه الـعـقـلــي
وأدخلته دوامــة من الشك والخوف،
وف ـش ـلــه ف ــي ال ـح ـصــول ع ـلــى وظـيـفــة
ب ـعــدمــا ظ ــن أخـ ـيـ ـرًا أنـ ــه ع ـثــر عليها
بــوســاطــة م ــن ال ـح ــاج س ـعــد ،وأيـضــا
فـشـلــه ف ــي االس ـت ـم ــرار ف ــي عـمـلــه في
أحد الفنادق الفخمة في شرم الشيخ،
وحـســاسـيـتــه املـفــرطــة ت ـجــاه قضايا
العقيدة ،وصراع األفكار واليقينيات
داخل عقله املتيقظ.

باختصار ،يوسف ملحمة قصصية
وبـطــل يـكــاد يتماهى مــع األسـطــورة
والخرافة ،وجد نفسه في خضم من
املـشــاعــر واألف ـك ــار امل ـت ـضــاربــة ،وهــو
أعــزل إال من طهر داخلي وأم حنون
تتابع حالته.
الطبيب نــائــل الــزغــادي ال ــذي يتابع
آخر تقرير له على أن
ملفه ،وقف في ً
يوسف دخل حالة انتكاسية مفاجئة
رغ ــم مـعــالــم الـشـفــاء الـتــي ب ــدت عليه
بني الحني واآلخر« :لكن لألسف ،فقد
تعرضت الحالة النتكاسة مفاجئة
بعد فـتــرة مــن الـثـبــات» (ص  .)6لكن
فــي األخـيــر يــرفــق مــع التقرير جملة
محورية تهم هاجس وسؤال الكتابة
في «ابن القبطية» .يقول« :كما نرفق
ما نجحنا في حثه عليه من كتابات
خالل فترة العالج بالكتابة» (ص )4
لـنـتــأمــل ال ـك ـل ـمــات املــرف ـقــة بــالـتـقــريــر
ال ـ ـط ـ ـبـ ــي« :ن ـ ـج ـ ـح ـ ـنـ ــا»« ،كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــات»،
«العالج»« ،الكتابة».
م ـنــذ ن ـشــأة ال ـف ـكــر ال ـب ـش ــري ،الـكــاتــب
هو الضمير الحي ألمته .وإذا كانت
ال ـك ـت ــاب ــة ت ـنــاف ـســا مـ ـش ــروع ــا ،فــإنـهــا
ديـ ـن ــامـ ـي ــة إيـ ـ ـق ـ ــاظ ل ـل ـض ـم ـي ــر امل ـي ــت
للبشرية في أوج طغيانها .لذا ،جاء
مشروع الكتابة في رواية وليد عالء
الــديــن ك ـجــزء مــن ال ـح ــراك اإلنـســانــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــه شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوب األرض
ب ـســب ال ـع ـنــف ال ـس ـيــاســي وال ـع ـقــدي
واالجتماعي والثقافي كذلك ،بشرط
تــوافــر عناصر ال ـفــرادة الـتــي توفرت
حتمًا فــي «اب ــن الـقـبـطـيــة» .فـهــل هي
ألوجاع الناس
منجز سردي ينصت
ّ
ما بعد الربيع العربي؟ أم أنها نص
يتجاوز الزمان واملكان في امتداد ال
مشروط؟
رغم أن العديد من النقاد قد يضعون
ال ــرواي ــة فــي نسقها الـتــاريـخــي وفــي
دوام ـ ــة ال ـص ــراع الــداخ ـلــي وت ــوت ــرات
ّ
املـنـطـقــة بــرمـتـهــا ،إال أن قـ ــارئ املــن
ّ
الـ ـحـ ـك ــائ ــي س ـي ـج ــد أن ول ـ ـيـ ــد ع ــاء
الــديــن راه ــن على االم ـت ــداد .ودليلنا

أنــه لم تــرد أي فكرة عن اإلرهــاصــات
الـ ـتـ ـح ــولـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا م ـصــر
واملنطقة العربية برمتها .لقد جعل
من نصه إنصاتًا للوجع خارج بؤرة
ال ـصــراع الـسـيــاســي ،ورك ــز بأسلوب
قصصي حواري تشويقي على فكرة
صراع األديان .لكن قد يتبادر للقارئ
أن الــروايــة هــي رواي ــة قضايا كبرى.
ظــاهــريــا ن ـعــم ،لـكــن ال ـنــص الــداخـلــي
غني بقلق الكتابة كمشروع لتجاوز
م ـح ـن ــة املـ ـ ـ ــرض وال ـ ـخ ـ ــوف وجـ ـن ــون
العظمة.
«ابن القبطية» سلكت مسلكًا مغايرًا

جعل نصه إنصاتًا للوجع
خارج الصراع السياسي ،وركز
بأسلوب قصصي تشويقي
على صراع األديان
في الـســرد ،من حيث تقاطع األزمنة
وت ــداخ ـل ـه ــا أح ـي ــان ــا ،م ــن ح ـيــث لـغــة
ت ـ ـحـ ــاول أن ت ـع ـي ــش مـ ـع ــك ال ـل ـح ـظــة
وت ــرب ـط ــك ب ــال ـح ــدث ك ــأن ــك تـعــايـشــه
ب ــرفـ ـق ــة الـ ـبـ ـط ــل :الـ ـ ـ ُـعـ ـ ــرس ،ال ــدخـ ـل ــة،
حـ ــوارات راح ـيــل ،الـلـجـنــة ،شخصية
ضباب.
أنجز وليد عالء الدين نصه الروائي
مــن خ ــال تـنــويــع الـكـتــابــة بحثًا عن
الفرادة اإلبداعية ،فإلى أي مدى تفوق
في ذلك؟ في لحظة الكتابة ،ينشغل
الكاتب باللغة العناصر التركيبية
املـحـيـطــة بـهــا ،إل ــى جــانــب األسـلــوب
وال ـعــوالــم الـتــي يــرغــب فــي تـنــاولـهــا.
إنها لحظة تكثيف قصوى تتشابك
فـيـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـح ــاالت الــذات ـيــة
واملوضوعية ،حتى أن الجمل تصبح
ل ـهــا رائـ ـح ــة« :ك ــان ــت رائ ـح ــة الـجـمــل
ول ــزوج ــة ال ـع ــرق م ــا زال ـت ــا عــالـقـتــن
بأنفه» (ص  .)35لذا ركز وليد عالء
ً
الدين على التمظهرات التالية :أوال،
هـنــاك الـكــراســة الــزرقــاء الـتــي تــرافــق
ال ـب ـطــل ف ــي رح ـل ــة الـ ـع ــاج وتـصـبــح

وسيلة للتخلص من عبء االنفصام
املـ ـ ــرضـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ـف ـ ــه ال ـط ـب ـي ــب
«ونجحت محاوالت استدراجه إلى
استخدام الكتابة كوسيلة للتعبير
ع ــن تــوهـمــاتــه وهـلــوسـتــه السمعية
وال ـب ـص ــري ــة» (ص .)5ال ـك ـتــابــة هـنــا
تـ ـ ـغ ـ ــدو طـ ـقـ ـس ــا اسـ ـتـ ـشـ ـف ــائـ ـي ــا ب ـعــد
ف ـشــل ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـ ـحـ ــاوالت ،مـثــل
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة .فــال ـب ـطــل
م ـش ـغــول بـتــوضـيــب عــاملــه امل ـك ـتــوب.
لنتأمل الجملة التي ّ
صوبها تجاه
رأس قـلـمــه« :أي ـهــا الـ ــرأس الصغير،
من أيــن تأتي بالكلمات؟» (ص .)23
إن الـ ـكـ ـت ــاب ــة عـ ـن ــد ي ــوس ــف ح ـس ــن،
ً
البطل ،تعتبر مدخال لفهم العالم من
حوله ،بعدما استعصى عليه إدراكه
بشكل مباشر .الكتابة هنا هاجس
ي ــراف ــق شـخـصـيـتـنــا األس ــاس ـي ــة في
دوامة الصراع بني شخوص تحاول
امتالكه (راحيل) وأخرى يحاول هو
امتالكها (أمل) .الكتابة هنا تتحول
ً
ف ـع ــا إرادي ـ ـ ــا ب ــوج ــود ق ـلــم وك ــراس ــة
لترجمة ما يعتمل داخل رأس مليء
ب ــال ـه ــاوس .وه ـن ــاك أي ـض ــا الـشـعــر،
ف ــول ـي ــد عـ ــاء ال ــدي ــن ش ــاع ــر ،تـتـلـمــذ
ف ــي م ــدرس ــة الـشـعــر بـكــل عـنـفــوانـهــا
ال ـل ـغ ــوي ،وب ـم ــا يـمـنـحــه ال ـش ـعــر من
ق ـ ـ ــوة املـ ـ ـج ـ ــاز وب ـ ــري ـ ــق االس ـ ـت ـ ـعـ ــارة.
ل ــذا ،نتلمس الـشـعــر فــي الـعــديــد من
امل ـح ـطــات ال ـســرديــة ف ــي روايـ ــة «اب ــن
ال ـق ـب ـط ـي ــة» .ومـ ــن ت ـقــال ـيــد ال ـش ـع ــراء
عندما يكتبون نصوصًا سردية أن
جـلـبــاب الـشــاعــر ال يـفــارقـهــم ،فتجد
نـ ـص ــوصـ ـه ــم ثـ ــريـ ــة ب ــال ـت ـش ـب ـي ـه ــات
والـ ـ ـص ـ ــور الـ ـشـ ـع ــري ــة .وقـ ـ ــد اس ـت ـنــد
وليد عالء الدين على توظيف جمل
شعرية قصيرة مثل« :شهية كحبة
توت في كف مــاك» (ص « ،)71إنها
تـنـســاب فــي ال ـشــرح كــأنـمــا تــرقــص»
(ص  ،)94واألم ـث ـلــة عــديــدة فــي هــذا
ال ـبــاب ،ثــم وظ ــف قـصــائــد مــن أبـيــات
عـ ـ ـ ــدة« :فـ ـ ــي ال ـل ـي ـل ــة ذات ـ ـه ـ ــا ،ك ـت ـب ـنــا
ال ـق ـص ـي ــدة ف ــي ص ـيــاغ ـت ـهــا األخ ـي ــرة

في كراستي الزرقاء» (ص 99/98ثم
 ،)100ث ــم أورد مـقـطـعــا شـعـبـيــا «يــا
ستار يا ستار /نط الغول على باب
الدار» (ص .)109
ه ــذا الـتـنــويــع يعتبر نـمـطــا إبــداعـيــا
ي ـق ــوي ال ـت ـجــريــب ال ــروائ ــي ف ــي املــن
الذي اختاره الكاتب ،فيستوي الشعر
داخل تفاصيل الحكي ،ويندمج معه
فـ ــي روح الـ ـن ــص الـ ـت ــي ت ـم ـتــد نـحــو
ق ــارئ لــه حمولة ثقافية ذكـيــة .لذلك
كانت الرواية تجربة لغوية ال تؤمن
بــال ـت ـج ـن ـيــس بـ ـق ــدر ح ـف ــاظ ـه ــا عـلــى
دعــامــات الـكـتــابــة الــروائ ـيــة .وأخـي ـرًا،
يــأتــي الـتـنــاص فــي ال ــرواي ــة .تـعــددت
ت ـعــاريــف ال ـت ـنــاص ال ـت ــي تـجـعــل في
مجملها مـســألــة تــداخــل الـنـصــوص
فـيـمــا بـيـنـهــا ه ــو جــوهــر الـتـنــاصـيــة
فــي ال ــرواي ــة ،ومــن دون الـخــوض في
مغامرات جوليا كريستيفا وجيرار
جينيت وشكلوفسكي وآخرين حول
ت ـص ـن ـيــف دق ـي ــق لـعـمـلـيــة ال ـت ـن ــاص.
ّ
إن روايـ ـ ـ ــة «اب ـ ـ ــن ال ـق ـب ـط ـي ــة» تـحـفــل
بهذه التقنية األدبـيــة ون ــورد بعض
النماذج من بينها التناص االسمي
(يوسف – راحيل – مريم – زليخة)،
والـ ـتـ ـن ــاص الـ ــرمـ ــزي (اخـ ـتـ ـي ــار اس ــم
ضـبــاب عــرنــوس .األول يـتــداخــل مع
الغموض والثاني مع طقوس الذبح)،
والتناص االستشهادي (استحضار
آيــات قرآنية ،استحضار مقاطع من
سـفــر الـتـكــويــن ،أغـنـيــة هــافــانــاجـيــا،
رقـصــة بــولـكــا) ،والـتـنــاص الحكائي
(حكاية يعقوب مع إخوته وأوالده،
ج ـ ــال ال ــدي ــن ال ـ ــروم ـ ــي) ،وال ـت ـن ــاص
اللفظي (ال ـتــداخــل بــن جـمــل قرآنية
كتسميته لفصل كــامــل «أع ــرض عن
هذا» (ص .))65
ّ
خ ـ ــاص ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــول إن روايـ ـ ـ ـ ـ ــة «ابـ ـ ــن
ال ـق ـب ـط ـيــة» ع ـمــل ح ـكــائــي ي ـم ــزج بني
ال ـت ـجــريــب وال ـت ـج ــرب ــة ،ب ـن ــاء درامـ ــي
تصاعدي ،يبدأ حيث انتهى .إبــداع
ي ـج ـســد ال ـك ـت ــاب ــة ال ــروائـ ـي ــة امل ـق ـل ـقــة،
املخلخلة ،املنتجة للمعرفة وهذا ّ
سر
قوتها.

