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سيرة

عمر طاهر :مطبخ الحياة المصرية

ّنددت
باالستعمار
الثقافي،
ً
داعية إلى
االنصهار
الوطني من
أجل التحرر
من السطوة
االستعمارية

جنى بليبل
ال يمكن اسـتـعــادة املــراجــع املوسوعية
ّ
امل ـت ـع ــل ـق ــة ب ـتــوث ـيــق ال ـن ـه ـضــة ال ـعــرب ـيــة
فـ ــي ب ــواكـ ـي ــر ال ـ ـقـ ــرن الـ ـف ــائ ــت ،مـ ــن دون
االلتفات إلــى تحييدها املمنهج لكثير
م ــن األسـ ـم ــاء ال ـن ـســويــة ال ــري ــادي ــة الـتــي
أسهمت فــي إث ــراء تلك الحقبة وتعرية
ّ
تـكــلـســاتـهــا الـفـكــريــة .قـلــة مــن الـكــاتـبــات
ّ
املـشــرقـيــات أفلحت فــي أن تحتل مكانًا
فــي هــذا املـخــاض الثقافي الـطــويــل ،في
ّ
ظل تعسر الظروف االجتماعية املحيطة
وجنوحها نحو الطابع الــذكــوري .وملا
ً
كانت روز أنطون (1890ـ ـ ـ  )1980واحدة
والثقافية
من أبرز العالمات الصحافية
ّ
الـتــي وسـمــت ال ـحــراك الـتـنــويــري ،فإنها
على سياسة
تكاد تكون الشاهد األمثل ّ
التهميش الـتــي مــورســت بـحــق الــذاكــرة
النسوية املعاصرةِ ،لا كابدته منجزاتها
من إغفال وتغييب ،على عكس ما حدث
ملجايالتها العربيات كمي زيادة وزينب
فـ ــواز ون ـج ــاء أب ــي ال ـل ـمــع وه ـن ــد نــوفــل
وسواهن.

المحطات األولى
لــم تكن الـظــاهــرة الفكرية االستثنائية
التي دأبــت روز أنطون على ترسيخها
ط ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ـ ــن االجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادات
واإلسـ ـه ــام ــات ال ــدوري ــة بـمـثــابــة واق ـعــة
عـبـثـ ّـيــة ،عـلــى ق ــدر م ــا تـمـظـهــرت كناتج
طبيعي للمناخات الثقافية والفكرية
التي تحدر منها وعيها التقدمي .ابنة
طرابلس نشأت فــي كنف أســرة تنتمي
ألب
للعائالت البورجوازية التقليديةٍ ،
تــاجـ ٍـر وأش ـقــاء أربـعــة سيغدو واحــدهــم
«أبـ ـ ــا ل ـل ـن ـه ـضــة ال ـف ـك ــري ــة ال ـح ــدي ـث ــة فــي
املشرق العربي» ،كما جاء وصف الكاتب
والروائي فرح أنطون ( )1922_1874على
لـســان األدي ــب اللبناني الــراحــل م ــارون
ّ
عـ ـب ــود .أبـ ــت روز أنـ ـط ــون إال أن ت ـخــط
ّ
ّ
ّ
الفردي،
والنسوي
النهضوي
مشروعها
من دون نكران التأثيرات الواضحة التي
أنجبها احتكاكها بشقيقها فــرح ،كما
بــالـصـحــافــي وال ـشــاعــر الطليعي نقوال
ح ــداد ( 1878ـ ـ ـ ـ ـ  )1954ال ــذي سـتـخـتــاره
شريكًا لها.
ّ
ـداول ملنجزات أنطون
ـ
ت
أي
ـإن
من هنا ،فـ
ّ
يتطلب تنقيبًا ٍ ّ
معمقًا في طبيعة
سوف
ال ـت ـق ــاط ـع ــات والـ ــوشـ ــائـ ــج الـ ـت ــي كــانــت

تـصـلـهــا بـعـمــاقـ ْـي الـفـكــر ف ــرح ون ـقــوال،
خ ـصــوصــا أن م ـحــاوالت ـهــا الـصـحــافـيــة
املـبـكــرة كــانــت قــد أيـنـعــت بــن صفحات
م ـج ـل ــة «الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة» ال ـتــي
أصـ ـ ــدرهـ ـ ــا أخ ـ ــوه ـ ــا ف ـ ــي االسـ ـكـ ـن ــدري ــة
ع ــام  ،1899قـبــل أن يـعـيــد تسميتها بـ
«الجامعة» إثر ّ
تبدل مواقفه السياسية
إزاء ال ـس ـل ـط ـنــة فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ــزم ـ ــن .عـلــى
غــرار نظرائه من رواد ّالنهضة كشبلي
الشميل وقاسم أمني ،تيقن املفكر الشاب
باكرًا من ضــرورة إشــراك املــرأة كعنصر
حيوي وفــاعــل فــي العملية اإلصالحية
ّ
التي لطاملا رامتها تطلعاته التحديثية،
ف ـ ـمـ ــا كـ ـ ـ ــان م ـ ـنـ ــه سـ ـ ـ ــوى إي ـ ـ ـكـ ـ ــال إدارة
دوري ـتــه الـجــديــدة «الـسـيــدات والـبـنــات»
( )1906_1903إل ــى شقيقته روز ،عقب
استقالتها من مركزها اإلداري في أحد
الـ ـص ــروح امل ــدرس ـي ــة ال ـتــاب ـعــة لـلـجــالـيــة
اإلرســال ـيــة األمـيــركـيــة فــي مـصــر .هـكــذا،
وفي غمار طوفان هــادر من اإلصــدارات
وامل ـن ـت ـج ــات ال ـص ـحــاف ـيــة ال ـت ــي تــوخــت
استقطاب الفئات النسائية من الجمهور
املـصــري ك ـ «امل ــرأة» ( )1901لصاحبتها
أنيسة عطاالله و«الزهرة» ( )1902ملريم
س ـعــد ،اس ـت ـطــاعــت امل ـط ـبــوعــة الـشـهــريــة
التي عادت باسم «السيدات» ـ مع حلول
ّ
عامها الثاني ـ أن ّ
كمنصة
تكرس نفسها
بدأب
ثقافية وفكرية وتفاعلية تصدت
ٍ
مل ـخ ـت ـل ــف امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والتربوية والصحية .فــإذا بها تحظى
ب ــان ـت ـش ــار م ـق ـب ــول ب ــن أوس ـ ـ ــاط ال ـق ــراء
والـقــارئــات من أبناء العائالت املحظية
والطبقة الوسطى .بيد أن املجلة كانت
ّ
ق ــد تـبــنــت م ـس ــارًا إرش ــادي ــا وإصــاحـيــا

انـطــاقــا مــن نهجها التوجيهي القائم
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـنـ ـه ــاض الـ ـهـ ـم ــم ال ـن ـس ــائ ـي ــة
وتنويرها في سبيل تقويم كامل الهيئة
االجتماعية ،إال أنها تورعت عن معالجة
كثير من القضايا الحساسة على نحو
مباشر كالحجاب واخ ـتــاط الجنسني
وامل ـه ــر وع ـم ــل امل ـ ــرأة وت ـع ــدد ال ــزوج ــات
وســواهــا ،تالفيًا ّ
ألي تناحر واحتكاك
م ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ــاض ـ ــن املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي
املـ ـح ــاف ــظ .م ــا إن وض ـع ــت «الـ ـسـ ـي ــدات»
ع ــدده ــا األخـ ـي ــر ب ـعــد إت ـمــام ـهــا عــامـهــا
ال ـ ـسـ ــادس ،ح ـت ــى ع ــاج ـل ــت مـ ِّ
ـؤس ـس ـت ـهــا
إل ـ ــى االلـ ـتـ ـح ــاق ب ــزوج ـه ــا وأخ ـي ـه ــا فــي
الواليات املتحدة للمساهمة في إصدار
وت ـح ــري ــر م ـج ـلــة «ال ـج ــام ـع ــة» م ــن قـلــب
املـهـجــر الـنـيــويــوركــي .تـجــربــة مــا لبثت
أن بـلـغــت أفــولـهــا بـعــدمــا حـســم الـثــاثــة
ق ــراره ــم ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة خــال
النصف األول من عام  ،1909تزامنًا مع
إطالق الدستور العثماني وبروز بوادر
انفراج سياسي في املنطقة .من بعدها،
ّ
خيم الجمود املهني على سيرورة روز
اإلبداعية ،فكان لقرائها أن ينتظروا 15
عامًا ونيف قبل أن تعود واعظتهم في
مغامر ٍة صحافية أكثر تنوعًا وغزارة.

الوالدة الفكرية الثانية
خ ـم ــد ف ـت ـيــل الـ ـح ــرب ال ـع ــامل ـي ــة األولـ ـ ــى،
وت ـم ـخ ـض ــت ع ـن ـه ــا خ ــري ـط ــة س ـيــاس ـيــة
واجتماعية جديدة أسهمت بدورها في
إح ــداث تـحــوالت صاخبة على مختلف
ال ـص ـع ــد االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
والفكرية .وكــان لـثــورة  1919فــي مصر
وت ــداع ـي ــات ـه ــا أص ـ ــداؤه ـ ــا ع ـل ــى مـجـمــل
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رواية

ّ
روز أنطون ...وجه منسي من زمن النهضة
«روز أنطون ...كاتبة
نهضوية مجهولة»
(إعداد أحمد أصفهاني ـ
إشراف حفيدتيها هدى
حداد ـ ـ )2018
وماريا فؤاد ً
يستعيد واحدة من
أبرز العالمات الصحافية
والثقافية والفكرية التي
طبعت حركة التنوير .يبدأ
الكتاب بقضية المرأة من
منظور النهضة ،ويمر
على سيرتها ،إلى جانب
سيرة شقيقها فرح أنطون
«أب النهضة الفكرية في
المشرق العربي» ،وزوجها
الشاعر الطليعي نقوال حداد
( 1878ـ ـ  )1954والدوريات
التي ّأسستها في مصر
وأسهمت في مسيرة
الوعي االجتماعي بقضايا
المرأة وحقوقها
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األوس ـ ـ ـ ــاط الـ ـقـ ـي ــادي ــة وال ـن ـخ ـب ــوي ــة فــي
م ـصــر ،بـمــن فـيـهــا م ــن ك ـتــاب ومـفـكــريــن
م ــن ال ـخ ـل ـف ـيــات وال ـ ـ ـ ــوالءات ال ـع ـقــائــديــة
ك ـ ــاف ـ ــة .ل ـ ــم ي ـ ـمـ ـ ّـر وق ـ ـ ــت طـ ــويـ ــل قـ ـب ــل أن
يستعيد الـتــرويـكــا األمل ـع ـ ّـي امل ـك ــون من
روز وشقيقها وقرينها دوره التأثيري
على الساحة الثقافية العربية ،بعدما
آث ـ ــرت ال ـكــات ـبــة إعـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء مجلتها
ُ
املجهضة مجددًا عام  ،1921عبر إصدار
نسخة محدثة وعصرية اكتسبت اسم
«الـ ـسـ ـي ــدات وال ـ ــرج ـ ــال» ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
ّ
زوجها نقوال الذي تولى تحرير القسم
الرجالي.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـع ـ ـ ـثـ ـ ــرات
اللوجستية دون تحقيق التحسينات
ال ـخ ــارج ـي ــة امل ــرج ــوة ف ــي ش ـكــل املـجـلــة
وهيكلها ال ـخــارجـ ّـي ،إال أن سياستها
التحريرية كانت قد شهدت نقلة نوعية
الفتة أدت إلى تكثيف املباحث العلمية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وامل ـق ـت ـط ـفــات ال ــروائ ـي ــة
ال ـق ـص ـيــرة ع ـلــى ح ـس ــاب ت ـلــك املـتـصـلــة
بـ ـش ــؤون ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم واألزيـ ـ ــاء
وامل ـط ـب ــخ .ي ـم ـكــن عـ ــزو هـ ــذه ال ـت ـغ ـيــرات
ال ـح ــاس ـم ــة إلـ ــى ض ـف ـي ــرة م ــن ال ـع ــوام ــل
والظروف املفصلية التي أرستها معالم
االن ـف ـت ــاح ال ـل ـي ـبــرالــي ع ـقــب االس ـت ـقــال
املـصــري ،عــاوة على اكتساب صاحبة
امل ـط ـبــوعــة ال ـخ ـبــرات وال ــوع ــي الــوطـنــي
والقراء ات التحليلية السباقة.
إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب انـ ـشـ ـغ ــالـ ـه ــا فـ ـ ــي ت ـف ـك ـيــك
امل ـ ــوروث ـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي تـعـيــق
تمكني املرأة وتطوير املجتمع على ّ
حد
سـ ــواء ،عـكـفــت الـصـحــافـيــة الـنـهـضــويــة
على التنديد مرارًا بمظاهر االستعمار

الثقافي التي طالت أبسط املمارسات
حـلــت خـصــوصـيــة الـشــرق
الـيــومـيــة وسـ ً
الثقافية ،داعية إلى االنصهار الوطني
فــي سبيل الـتـحــرر مــن ّبــراثــن السطوة
االس ـت ـع ـمــاريــة .ح ـتــى إن ـه ــا أوردت في
إح ـ ــدى م ـق ــاالت ـه ــا م ــا ي ـم ـكــن اق ـت ـضــابــه
بـ ـ «س ـهــل عـلـيـنــا أن نـجـلــي ك ــل اح ـتــال
سياسي إذا حررنا أنفسنا من التقاليد
الـعـمـيــاء» («عـصــر الـتـجــديــد» /تشرين
الثاني  -نوفمبر ُ .)1927
ويحسب لروز
أنـ ـط ــون ت ـطــوي ـع ـهــا ال ـح ـك ـيــم لـتـقـنـيــات
الـ ـس ــرد وال ـت ـش ــوي ــق ف ــي طـ ــرح امل ـل ـفــات
اآلن ـي ــة واملـسـتـعـجـلــة املـتـعـلـقــة بــالـشــأن
ال ـن ـس ــوي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي،
واب ـت ـعــادهــا ع ــن اإلط ـن ــاب واملـســاحـيــق
ال ـ ـل ـ ـغـ ــويـ ــة ل ـ ـصـ ــالـ ــح االسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات
واألمـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخ ـ ــاق ـ ــة امل ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــاة م ــن
إسـهــامــات أدب ــاء ومفكرين عامليني من
أمثال كويفر وكنزل ورسكن وأمرسون
ومونتسكيو وهلفت وبيكون وغيرهم،
كما من املشاهدات الحياتية اليومية،
م ــا تـ ـب ــدى واضـ ـح ــا ف ــي م ـج ـمــل امل ـ ــواد
وال ـل ـق ــى ال ـك ـتــاب ـيــة ال ـت ــي اح ـت ـكــم إلـيـهــا
أحمد أصفهاني في دراسته لسيرتها
فــي كتابه الجديد «روز أنـطــون :كاتبة
ن ـه ـض ــوي ــة مـ ـجـ ـه ــول ــة» (إعـ ـ ـ ـ ــداد أح ـم ــد
أصـفـهــانــي ،إش ــراف هــدى ومــاريــا فــؤاد
حداد)2018 ،
م ــذ ولــوج ـهــا ع ــال ــم ال ـص ـحــافــة ،أدرك ــت
أنطون أن أي مساس علني باملنظومة
ال ـث ـقــاف ـيــة والــدي ـن ـيــة وتــابــوهــات ـهــا في
مجتمع ال يزال قيد النهوض ،لن يؤول
إال إلى غير مقصده .غير أن ذلك لم يحل
دون إدالء ال ـكــات ـبــة ال ـث ــوري ــة بـمــواقــف
جــريـئــة إزاء إشـكــالـيــات جــدلـيــة عــديــدة
مــن خــال ّنــافــذة «حــديــث الـصــالــونــات»
ال ـ ـتـ ــي س ــخ ــرتـ ـه ــا ك ـم ـن ـب ــر ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
مـحــاكــاة امل ـســاجــات الـفـكــريــة الـجــاريــة
داخ ـ ـ ــل ردهـ ـ ـ ــات املـ ـج ــال ــس ال ـن ـس ــائ ـي ــة،
ون ـقــل ال ـهــواجــس واألفـ ـك ــار الـتـنــويــريــة
ع ـ ـلـ ــى لـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ـن ـ ـسـ ــوة امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاورات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى بـ ــوابـ ــة «أسـ ـئـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــراء»
ّ
ال ـت ــي اس ـت ـحــالــت مـ ــاذًا آخ ــر ل ـب ــث آراء
املحررة الحقيقية ،بعدما كان غرضها
ِ
األسـ ــاسـ ــي م ـق ـت ـص ـرًا ع ـل ــى م ــد ج ـســور
التواصل مــع الـقــراء والـقــارئــات .وال بد
مــن أن هــذه الـخـطــوة قــد أم ــدت الكاتبة
بالعون الــازم للخوض في العديد من
املـســائــل الـشــائـكــة مــن دون ال ـتــورط في
أي مـســؤولـيــة م ـبــاشــرة ،كقضية تعلم
امل ــرأة وعملها ومـشــاركـتـهــا فــي الـشــأن
ال ـع ــام «ف ــي وس ــع ال ـس ـيــدات أن يعملن
ألجــل االسـتـقــال إذا دعــن للعمل وإذا
شجعن عليه وإذا قبلت مساعيهن فيه،
وحينئذ نــرى أن قــوة الجهاد الوطني
ق ــد ت ـضــاع ـفــت وأص ـب ـح ــت األم ـ ــة أق ــوى
بـكـثـيــر مــن ق ـبــل» («امل ـ ــرأة واالس ـت ـقــال:
واجـ ـب ــات ال ـس ـي ــدة ال ــوط ـن ـي ــة» ـ ـ ـ ـ أيـ ــار/
مايو  ،)1928وكــذلــك إشكالية اجتماع
الجنسني التي وجدتها أنطون «مهذبًا
لهما» («الـسـيــدات واملـعــرض املـصـ ّ
ـري»
ـ ـ ـ آذار /م ـ ــارس  ،)1926عـ ــدا تـفـنـيــدهــا
لبعض الـعــادات الشرقية كـ «الذميمة»
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى اإلس ـ ـ ـ ــراف فـ ــي ال ـل ـب ــاس
وال ـت ـب ــرج ،واالن ـك ـف ــاء ع ــن املـصـنــوعــات
الــوطـنـيــة لـصــالــح تـلــك األجـنـبـيــة الـتــي
«اس ـ ـت ـ ـح ـ ــوذت عـ ـل ــى ث ـ ـ ـ ـ ــروات ال ـ ـبـ ــاد»
(«م ـش ــاه ــدات وح ـ ــوادث ف ــي س ــوري ــا» ـ ـ
ح ــزي ــران /يــونـيــو  ،)1924كـمــا انــدفــاع
املواطنني املستميت إلى تزلف الحكام،
ت ــوازي ــا مــع نـضــوب روح الــوطـنـيــة بني
ص ـف ــوف ـه ــم وت ـف ـش ــي ال ـب ـط ــال ــة وك ـس ــاد
الصناعة .بالروحية نفسها ،اصطبغت
مـجـمــل ع ـط ــاء ات أن ـطــون وإسـهــامــاتـهــا
بسعة االط ــاع واالسـتـقــالـيــة الفكرية.
وإذ قـ ــد يـ ـج ــرؤ ب ـع ـض ـهــم ع ـل ــى شـجــب
منهجيتها التلقينية وزج ـهــا حصرًا
ض ـمــن مـ ــرادفـ ــات ال ـن ـســويــة الـنـخـبــويــة
م ــن دون إح ــاط ــة ام ـت ــداده ــا الـتــاريـخــي
بــامل ـعــرفــة ال ــازم ــة ،إال إن إغ ـف ــال عمق
ال ـب ـص ـمــة ال ـت ــي أرف ــدت ـه ــا ع ـلــى صـعــود
النضال النسوي العربي هو ضرب من
التحامل واإلنكار.

سومر شحادة
تحل روايــة الكاتب املصري عمر طاهر
ُ
«كـحــل َ
وحـ َّـبـهــان» (دار الكرمة) املشكلة
ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة الـ ـت ــي ت ــواجـ ـهـ ـ ّه ــا ال ـك ـتــب
األدبـيــة مقابل كتب الطبخ .إنها روايــة
عـ ــن امل ـط ـب ــخ امل ـ ـصـ ــري ،عـ ــن ج ــان ــب مــن
الحياة املصرية الهادئة.
ال ّيصنع مــوضــوع أي رواي ــة فــرادتـهــا،
وإن ـمــا تبنى ف ــرادة الـنــص األدب ــي عبر
اختبارات عديدة يخضع فيها املوضوع
لشروط األدب وأدوات ــهِ  ،التي تبني من
العالم الحقيقي عاملًا آخر لغويًا ،يحمل
ال ـن ــزع ــات ال ـف ـكــريــة أو األه ـ ـ ــواء نفسها
التي نعرفها في العالم الواقعي .نجد
ص ــاح ــب ك ـت ــاب «صــان ـع ـي ــة م ـص ــر» فــي
تـجــربـتــه الــروائ ـيــة األول ـ ــى ،مـسـهـبــا في
ال ـس ـمــة ال ـتــي أراد ع ـبــرهــا ق ـ ــراءة حـيــاة
ال ـب ـش ــر ،ح ـ ـدًا ي ـم ـكــن م ـع ــه ق ـ ـ ــراءة كـلـمــة
الناشر عن الرواية بصورة معكوسة .إذ
ُ
«كـحــل َ
وحـ َّـبـهــان» حياة رجل
ال تكشف
عـ ّـادي عبر استخدام الطعام والرائحة،
وإنما تكشف الرواية عن متعة الطعام
وال ــرائ ـح ــة ع ـبــر ح ـي ــاة ال ــرج ــل ال ـع ــادي.
يـبــرر ه ــذا ال ـقــول اإلس ـهــاب املـضـنــي في
وصـ ــف أطـ ـب ــاق ع ــدي ــدة ّ ،وفـ ــي م ـحــاكــاة
حياة عبد الله كما لو أنها وجبة لحم
مسفوحة على النار بمقاربات بسيطة
وأح ـك ــام قـيـمــة خــاصــة .عـلــى الــرغــم من
هــذا اإلخـفــاق فــي إدراك مــا يجعل نصًا
ّ
ســرديــا مــا ،نصًا روائ ـيــا ،إال أن الكاتب
ّ
يـتـحــلــى ب ـم ـهــارة فــي ال ـس ــرد ،صنعتها
مـ ـه ــارة ف ــي الـ ـث ــرث ــرة .ي ــذه ــب ن ـق ــاد إلــى
اعتبار الرواية «فن الثرثرة» .ضمن هذا
القول ،يبدو عمر طاهر روائيًا محكمًا

ّ
ق ــادم ــا م ــن ف ـض ــاءات غـنـيــة ،إنـ ــه يـعــرف
ّ
الـحـيــاة املـصــريــة ويـجـيــد الـتـقــاط حــس
عام وتطويعه في حياة أبطالهِ  ،ما جعل
م ــن بـطـلــه ع ـبــد ال ـلــه شـخـصـيــة مــألــوفــة
وع ـف ــوي ــة ،خ ــارج ــة م ــن ح ـي ــاة يــوم ـيــة ال
ت ـع ــرف ال ــزخ ــرف ــة وال ت ـت ـن ـكــر ل ـل ـب ــراءة.
يصف عبد الـلــه نفسه بكلمتني «أحــب
ال ـط ـع ــام» .وب ـه ــذا ال ـح ـيــز ف ـقــط يمضي
الكاتب بالسرد إلى غاياتهِ .
ينتقل الــراوي بني زمانني ،واحــد ثابت
هو عام  1988ويمتد على خمسة أيام،
وآخــر متغير يعكس تغيرات شهدتها
حياة عبد الله .في األيام الخمسة التي
تفصل عبد الـلــه عــن حفل ملحمد منير
ـده على
يـتــرقــب انـتـهــاء هــا بـمــوافـقــة وال ـ ِ
حضور الحفل مع خالهِ  ،يصور الكاتب
حياة الفتى الخجول الذي ال يجيد فتح
املواضيع مــع أحــد .والحـقــا صــار يسأل
عن وجبة الـغــداء في منزل من يتحدث
إل ـيــه .لعبته هــي الـتـمـهــل أم ــام املطابخ
ف ــي ال ـب ـنــايــة ال ـت ــي يـسـكـنـهــا ،والـتـمـهــل
أمام منزل جارتهِ سحر ،فيما ال يخبئ
ف ــرح ـت ــه ب ــال ـت ـل ـف ــزي ــون امل ـ ـلـ ــون وش ـغ ـفــه
ب ــاألغ ـن ـي ــات ال ـت ــي ي ــدون ـه ــا ع ـل ــى دف ـتــر
مالحظات مــن أجــل سحر ،التي يعاني
من الوصول إليها بسبب املجتمع الذي
يعيش فيه ،وفــي داخـلــهِ ُيـعـ ِّـرف فتنتها
ّ
بــأنـهــا جعلته يـحــب نـفـسـ ُـه ،فــي الــوقــت
الذي كان يجرب فيه متعًا كثيرة قوامها
األك ــل؛ متعة النظر إلــى الطعام ومتعة
الـشــم ومتعة املـضــع ومتعة الـبـلــع .إلى
جانب هــذه املـتــع ،يفرد ال ــراوي ملطربي
مصر املشهورين روائ ــح طـعــام خاصة
بهم ،إضافة إلــى روائــح الكتب القديمة
والـنـقــود وال ـطــاء الـجــديــد الـتــي أراده ــا

ينهض النص
على شرط
واحد
ٍ
هو المتعة

ّ
اكتشافات وفتوحات ســرديــة! حتى إن
الـتـعـبـيــر ع ــن ال ـحــب ف ــي ال ــرواي ــة يــأخــذ
مسارًا يخرج من صلب املوضوع :إذا ما
عبد الله التعبير لوالدتهِ عن
أراد والــد ّ
حبه لها ،فإنه يقتطع أشهى عنصر في
طبقه ويضعه لها .وعلى نحو مشابه
في عام  ،2008يقترب عبد الله عاطفيًا
مــن صافية الـتــي أرسـلــت لــه مخبوزات

ّ
ب ــال ـق ــرف ــة .ل ـقــد أح ـ ّـب ـه ــا ألنـ ـه ــا ســاعــدتــه
على التخلص من فقدان شهية أصابه
لـكـثــرة املـطــابــخ ال ـتــي جــربـهــا .ينحصر
الذكاء العاطفي في الوصول إلى املعدة،
ّ
وعبر املعدة إلى قلب الرجل .إن الرواية
تطبيق س ــردي لـهــذه امل ـقــولــة ،مــن دون
االلتفات إلى ما عداها .ال يخفي طاهر
فـلـسـفــة ال ـط ـع ــام ال ـت ــي ت ـح ــرك الـخـيــوط

ّ
السردية كافة ،إذ إن ما يجعل طعام األم
مميزًا هو األشياء التي ُتستدعى معه؛ُ
الزمان واملكان والرائحة .يأخذ التعبير
عن الفرح أو الحزن كذلك هيئة أطباق،
أحد
األحــام العاطفية تنتهي بالتهام ٍ
آلخ ـ ــر .ي ـن ـت ـقــل الـ ـ ـ ــرواي إلـ ــى عـ ــام 2017
وق ـ ـ ــد ت ـش ـك ـل ــت ح ـ ـيـ ــاة ص ــافـ ـي ــة وع ـب ــد
ال ـلــه ع ـلــى ت ـج ــارب رومــان ـس ـيــة ه ــي في
الحقيقة؛ الطعام الــذي يتذوقانه ،بــدءًا
مــن عرسهما الــذي جعاله مــآدب طعام
ملـ ــدة ش ـهــر ك ــام ــل ،ح ـيــث ت ـم ـيــز صــافـيــة
ّ
بالحب.
غواية املطبخ ،تطبخ كــل شــيء
ّ
يصفها الــراوي في املطبخ كما لو أنها
في مسرح ،وقد مألت حياتها وزوجها
بالنكهات واإلثارة .وفي ذاكرة عبد الله
تشع حفلة محمد منير الـتــي سمح له
والــده بمشاهدتها بعد مغامرة أفقدته
ـال
س ـحــر .يـبـنــي طــاهــر رواي ـت ــه وف ــق تـ ّتـ ٍ
ومقسمًا
زمني ،جعل من النص سلسًا،
عـلــى نـحــو تـتــاقــى ف ـيــهِ الـطـفــولــة الـتــي
ترى في الطعام شغفًا ،مع رجولة تعيد
والدة األب ُ لديه ،وتعيد تفسير املاضي
فــي م ـنــزل أس ــس عـلــى ش ـهــوات الـطـعــام
ومفاتنه.
ي ـن ـهــض ال ـن ــص ع ـلــى شـ ــرط واحـ ـ ـ ٍـد هو
املتعة ،لكن الرواية التي أرادهــا كاتبها
ن ـصــا م ـعــاص ـرًا ،ه ــي نـ ـ ٌ
ـوع غ ـيــر مــألــوف
من فانتازيا الطعام ،تغيب في غمرتهِ
ُ
املشاعر والعواطف واألقــدار .في «كحل
َ
وحـ َّـبـهــان» حتى الحصول على فنجان
قـهــوة جـيــد ،هــو ش ــأن ق ــدري مثله مثل
الحب .ينهي قارئ هذا النص ويمضي
إلــى املطبخ يتأمل أدراجـ ــه ،عــوضــا عن
الـخــروج إلــى الشرفة أو الـشــارع وتأمل
الحياة التي قوامها الناس ال األطعمة.

ديوان

ِّ
جمال الموساوي :الشعر هو المالذ
عبد الرحيم الخصار
فــي كـتــابــه الـشـعــري الـجــديــد «سنتذكر
ون ـنــدم» (دار مـقــاربــات ـ امل ـغــرب) ،هناك
ٌ
ـان كــامـ ٌـل مــن الـلـغــة ي ـتــدحـ ُ
ـرج من
«ط ــوف ـ
ع ـ ٍـل» .الجملة هنا نستعيرها مــن نص
«ف ــي معنى ال ـفــراشــة» ال ــذي يستهل به
ال ـشــاعــر ك ـتــابــه .إذ ت ـتــدفــق الـتــركـيـبــات
الـلـغــويــة وال ـصــور الـشـعــريــة بالصبيب
ذات ــه ال ــذي تـتــدفــق بــه مـشــاعــر الـشــاعــر،
هـ ــذه امل ـش ــاع ــر ال ـت ــي ي ـت ـصــدرهــا الـقـلــق
والالطمأنينة والشك واإلحساس بعدم
الـ ـج ــدوى والـ ـي ــأس وال ـعــدم ـيــة أح ـيــانــا،
والخوف مما سيؤول إليه العالم.
قلق الشاعر ليس ذاتـيــا ،إنــه قلق ألجل
الـجـمـيــع« :أش ـعــر بــالـغـضــب /لـيــس ألن
ً
ـا /أي ـهــا ال ـص ـبـ ْ
ـاح/.
م ــزاج ــي س ــيء ق ـل ـيـ
ْ
ف ـقــط /األح ـج ــار ال ـتــي م ــأت الـســاقـيــة/
ـرك الـ ـحـ ـل ـ َـم ي ـع ـبــر دون نـ ـ ــدوب».
لـ ــم ت ـ ـتـ ـ ِ
مــاذا يفعل الشاعر حيال أه ــوال العالم
وأمــواجــه ّالـعــاتـيــة؟ إنــه يــواجــه كــل هذه
القسوة برقته .يقول الشاعر الفلسطيني
مـحـفــوظ مصيص فــي إح ــدى قصائده
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى م ـس ــأل ــة م ــواجـ ـه ــة ال ـع ــال ــم
«سـ ــاحـ ــي ال ــوحـ ـي ــد الـ ـقـ ـبـ ـل ــة» .وج ـم ــال
املـ ــوسـ ــاوي ي ـق ــول ف ــي ك ـت ــاب ــه ال ـش ـعــري
ُ
«ولست ،مهما حاولت /،سوى
الجديد:
فـ ــراشـ ــة /أف ـ ـ ـ ُ
ج ـن ــاح ــن ل ـل ـه ـشــاشــةِ /،
ـرد
ُ
وه ـنـ َ
ـاك مــا يـنـســخ األف ـك ــار ،وم ــا يملي/
َ
َ
على الكائن معنى أن يكون؛ /أن يكون/
ُ
فراشة هشة ينهشها الزوال».
هـ ــذا ال ـض ـعــف ي ـع ـتــرف ب ــه ال ـش ــاع ــر ّ في
مــواقــع كثيرة ،بلغة صريحة وبتقشف
ٌ
هشة» .إن ما
بالغي «أنــا كائن ً
بعاطفة ّ
يؤرق الشاعر حقيقة هو تعقب «الكمال
ّ
الذي ال َ
تحسس تلك الفجوة
يدرك» ،هو
ال ـهــائ ـلــة ب ــن ع ــال ــم واق ـع ــي وع ــال ــم آخــر
مـحـلــوم ب ــه .فـتـلــك الـخــريـطــة الـطـفــولـيــة
ال ـحــاملــة ال ـتــي يـبـسـطـهــا ال ـشــاعــر أمــامــه
ال ت ــوص ــل إلـ ــى ش ـ ــيء .وب ــال ـت ــال ــي ،فكل

إحساس بالعدمية واليأس يغدو له في
الكتابة ما يبرره .في نص «مزاج سيء»،
يتولد لدى الشاعر إحساس بأن األرض
ضيقة أكثر مما يليق بها ،وأنه إذا كان
ّ
هناك من متسع حقيقي ،فهو يوجد في
اللغة .ال عالقة لتصور كهذا بأي شرط
جـغــرافــي ،فالحياة الـجــديــدة بضغطها
وتوترها وتفاعالتها الالمنتهية هي ما
يمنح هذا الشعور بالضيق .إن إنسانًا
ي ــدم ــن ع ـل ــى ق ـ ـ ــراءة الـ ـج ــرائ ــد وتـصـفــح
امل ــواق ــع ومـتــابـعــة ن ـشــرات األخ ـب ــار ،في
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي تـ ـح ــديـ ـدًا ،ال ي ـم ـكــن أن
يـ ـخ ــرج م ــن ه ـ ــذه امل ـع ـت ــرك ــات ال ـيــوم ـيــة
سليمًا كما دخل إليها ،وال يمكنه على
اإلطالق أن يحافظ على صفائه وهدوئه
مهما نـ ّـوع السبل إلــى ذلــك .ثمة ضغط
خــارجــي لــه تبعاته الــدائـمــة واملتحولة
على أعصاب الكتابة.
هـنــاك روح مــن الفجائعية تخيم على
ص ـف ـحــات ال ـك ـت ــاب .الـ ـح ــزن ع ـنــد جـمــال
امل ــوس ــاوي لـيــس لـلـتــوظـيــف الـجـمــالــي،
واس ـ ـتـ ــدرار ت ـعــاطــف ال ـ ـقـ ـ ّـراء .إن ــه دخ ــان
ن ــار أضــرمـهــا ال ــواق ــع ،فــالـشــاعــر شاهد
ب ــال ـض ــرورة عـلــى ع ـص ــره ،عـلــى املـشــرق
ف ـ ـي ـ ــه ،وع ـ ـل ـ ــى امل ـ ـظ ـ ـلـ ــم أيـ ـ ـض ـ ــا .أص ـ ــدر
املــوســاوي خمسة أعـمــال شعرية ،ومن
ديـ ــوان إل ــى آخ ــر ،نــاحــظ تــراجــع الحب
وال ـف ــرح ف ــي قـصــائــد ال ـشــاعــر ،وذل ــك له
مسوغاتهّ ،
فربما صوت العنف صار في
عصرنا أعلى من صوت الحب.
ه ـ ــذا ال ــدف ــق الـ ـشـ ـع ــوري الـ ـ ــذي ي ـحـ ّـســه
القارئ عبر نصوص الكتاب سيكتشف
مـنـبـعــه ف ــي ال ـنــص األخ ـي ــر «ت ـم ـثــال في
ملتقى شارعني» الذي يحتفي بفرناندو
بيسوا صاحب «الالطمأنينة» والرمز
الشعري األكبر للقلق والتردد والتمزق
الـ ـ ــوجـ ـ ــودي واالنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراف إلـ ـ ــى ال ـع ــال ــم
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي .ي ــأت ــي ه ـ ــذا االحـ ـتـ ـف ــاء عـلــى
ـاه
شـكــل نوستالجيا واس ـت ـعــادات وتـمـ ٍ
مــع شخصية صــاحــب «راع ــي القطيع»

مشاعر
يتصدرها
القلق
والالطمأنينة
والشك
واإلحساس
بالال جدوى
والعدمية

وأح ــام ــه ،وت ـ ًـرك ـي ــز ع ـلــى ف ـك ــرة تخليد
ال ـشــاعــر ن ـكــايــة بـجـمـلــة ب ـي ـســوا «ل ـسـ ُـت
ذا شـ ـ ـ ــأن» ال ـ ـتـ ــي ي ـح ــول ـه ــا املـ ــوسـ ــاوي
إل ــى جملة اسـتـشــرافـيــة م ـضــادة تتكرر
ف ــي ن ـصــه األخ ـي ــر ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـتــالــي:
«سأكون ذا شأن».
ي ـض ــم الـ ـكـ ـت ــاب س ـب ـع ــة وأربـ ـ ـع ـ ــن نـصــا
قصيرًا يمكن تقسيمها إلى ثالثة أجزاء
يــاحــظ ال ـق ــارئ الـتـحــول الـنـفـســي فيها
من جزء إلى آخر ،من الشك والتردد إلى
املـهــادنــة إل ــى تجسير ال ــرؤى وبسطها

أمـ ــام الـ ـق ــارئ ف ــي ص ــور ش ـعــريــة بــارقــة
ّ
وأخ ـ ـ ــاذة .وي ـب ــرع امل ــوس ــاوي ف ــي كتابة
«األبـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــرام ـ ــات» أي تـ ـل ــك ال ـن ـص ــوص
الـشــذريــة املكثفة الـتــي وصفها الشاعر
اإلن ـك ـل ـيــزي ص ـمــوئ ـيــل كــولــردج ب ـقــولــه:
«إن ـه ــا ك ـي ــان مـكـتـمــل وص ـغ ـي ــر ،ج ـسـ ُـده
ُ
وروحه املفارقة».
اإليجاز،
ّ
قد يتساءل القارئ في النهاية عما الذي
سنتذكره مــع جمال املــوســاوي ونندم،
وسـيـجــد ال ـجــواب فــي نــص «الم ـب ــاالة»،
ح ـي ــث يـسـتـعـيــد ب ـع ــض امل ـش ــاه ــد ال ـتــي

ك ــان ــت ت ـش ـكــل م ـب ـعــث خـ ــوف لــدي ـنــا في
طفولتنا وشبابنا األول ،ومــع سنوات
الــرشــد والـتـعـقــل نكتشف أنـنــا ضيعنا
ف ــرص ــة أن نـعـيـشـهــا ،ومـ ــن ث ـمــة يـتــولــد
الندم املتأخر .غير أن القصيدة تدعو في
عمقها إلــى التفكير الــذاتــي فــي الحياة
ب ـغــض ال ـط ــرف م ــا أم ـكــن ع ــن الـتـمـثــات
الـنــاتـجــة عــن أس ـلــوب عـيــش جـمــاعــي له
مـنــابــع ديـنـيــة واجـتـمــاعـيــة تـشـكــل ،في
الـغــالــب ،أسـ ــوارًا وحـصــونــا تـحـ ّـد حركة
الفرد وتحدد مجال نشاطه.
إن مـ ــداومـ ــة ت ــأم ــل ال ـش ــاع ــر ل ـل ـعــالــم ال
تــأتــي فــي الـغــالــب بــأي شكل مــن أشكال
ال ـس ـعــادة والـتـمــاهــي م ـعــه ،إن ـهــا ّ
تعمق
عــزل ـتــه وت ـج ــذر ه ــذا اإلحـ ـس ــاس ال ــدائ ــم
بــالــاط ـمــأن ـي ـنــة والـ ـت ــوت ــر .كـ ــان نيتشه
يقول« :كي تكون وحيدًا ،عليك أن تكون
إما إلهًا أو فيلسوفًا» .لقد فاته عن سهو
أو عــن غـيــر سـهــو أن ي ـقــول« :ك ــي تكون
وحيدًا عليك فقط أن تكون شاعرًا».
ي ـش ـبــه املـ ــوسـ ــاوي ن ـف ـســه ب ـح ـ ّـم ــال غـيــر
معني بـمــا يـقــع فــي ال ـعــالــم ،فــي صــورة
سيزيفية آهلة بالالجدوى واإلعالء من
شأن الزهد والرغبة في االنفصال« :أريد
حمال /السنوات
أن أقول لك /إنني مثل
ٍ
ُع ـل ــى ك ـت ـفــي صـ ـن ــدوق م ــن ال ــذك ــري ــات/
ُ
األيـ ـ ـ ُ
ـام أش ـج ــار يـخـلـفـهــا ق ـط ـ ٌ
وراءه/
ـار
ُ
ُ
ـوب في
ال ـق ـل ــب خ ــرق ــة م ـت ـَص ـ ٍ
ـوف م ـص ـل ـ ٍ
ـال /ال شــأن لي
ســاحــةٍ  /إنني مثل حـمـ ٍ
بما يحدث».
فــي «سنتذكر ونـنــدم» ،جــرد للتحوالت
النفسية للشاعر ومعها تحوالت العالم
وأهــوالــه ومـصــائــر املقيمني فـيــه .وأمــام
كـ ــل ه ـ ــذه األه ـ ـ ـ ــوال وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت يـبـقــى
ّ
الشعر هو املالذ .إنه البخاخ الذي يقاوم
«رب ـ ـ ـوًا ف ــي رئـ ــة الـ ـحـ ـي ــاة» .كـ ــان أن ــدري ــه
بروتون يقول« :إن االحتضان الشعري
م ـثــل االح ـت ـض ــان ال ـج ـس ــدي ،ي ـغ ـلــق كل
منفذ على بؤس العالم».

