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ثقافة وناس

نبض المدينة

هاني درويش يرسم خرائط القاهرة
القاهرة ــ محب جميل
في تقاطع مدهش ،يرسم هاني درويش
( 1974ـ ـ  )2013سيرة أنثروبولوجية
ل ـل ـق ــاه ــرة م ــن خـ ــال ت ـس ـل ـيــط ال ـض ــوء
ّ
على ضواحيها ومقاهيها .لـكــن تلك
الـسـيــرة تـتـقــاطــع مــع ص ــور أخ ــرى من
حـيــاتــه داخ ــل ه ــذا املـحـيــط .فــي كتابه
«إن ــي أت ـق ــادم ...مـســارات شخصية في
أح ـ ــراش ال ـق ــاه ــرة» الـ ــذي ص ــدر أخـيـرًا
عـ ــن «الـ ـكـ ـت ــب خـ ـ ـ ــان» ،ي ـك ـتــب دروي ـ ــش
نـ ّـصــا مـفـتــوحــا ك ـجــرح ال ي ـنــدمــل ،كــأن
تـلــك ال ـصــور هــاربــة مــن مــديـنــة تتدلى
أحشاؤها يومًا بعد يوم .الكتاب الذي
ـاالت كتبها درويـ ــش خـ َّـال
يـجـمــع م ـق ـ ٍ
عمله الصحافيّ ،
يعد وثيقة مصغرة
لبناء القاهرة الثقافي ،واالجتماعي،
والعمراني ،واالقتصادي ،بل النفسي
أيضًا.
ّ
التحول الزمكاني
يحاول درويش رصد
ملدينة شاسعة كالقاهرة التي أصبحت
العشوائية أحــد معاملها األســاسـيــة .ال
ّ
يتعلق األمر بالعشوائية الثقافية فقط،
بل الفوضى العمرانية أيضًا .الطريق
الدائري الذي يحيط بالقاهرة الكبرى،
يلتهم الـقــاهــرة والـجـيــزة والقليوبية.
ّ
األراض ـ ــي الــزراع ـيــة ال ـتــي كــانــت تشكل
الـبــاحــة الخلفية لـلـعــاصـمــة ،أصبحت
تدار عليها مشاريع التصنيع والتجارة
ال ــرث ــة ل ـخــدمــات مــديـنــة م ـع ـصــورة .مع
اإلزاح ــة الطبقية ،امتد الـطــوب األحمر
إلى تلك املساحات الشاسعة ،وأصبحت
كـتـلــة م ــن عـمــالــة املــدي ـنــة .تــدعــو كتابة
ّ
التحول العمراني
درويش إلى تأمل هذا
ال ــذي ب ــات واق ـعــا ملموسًا فــي مناطق
إمبابة ،واملطرية ،وشبرا ،وبوالق .بخفة
ريشة طائر ،يتنقل درويش إلى مسيرة
أس ــرت ــه وت ــاري ـخ ـه ــا ف ــي أربـ ـ ــع م ــراح ــل
ّ
أساسية اختصها دون غيرها :األولى
حيث الوالدة في حي الخليفة التاريخي
(ح ــي ال ـقـل ـعــة) ،وال ـثــانـيــة ف ــي اسـتـقــال
األس ـ ـ ـ ــرة فـ ــي حـ ــي املـ ـط ــري ــة ال ـش ـع ـب ــي،
والثالثة بعد طرد صاحب املنزل الثاني

ّ
«نتاشا أطلس ــ القاهرة» للمصري يوسف نبيل ــ (جيالتين الفضة ّ
ملون يدويًا ــ  39.1 × 26.9سنتم ــ غير مؤطر ــ )2000

ً
لــأســرة ش ـمــاال فــي حــي عــزبــة الـنـخــل،
واألخـ ـي ــرة ف ــي ح ــي ال ـه ــرم ال ـبــرجــوازي
ال ـح ــدي ــث ك ـم ــا ي ـص ـف ــه .م ــن خـ ــال تلك
ال ــرح ـل ــة االس ـت ـق ـص ــائ ـي ــة ،ي ـخ ـبــرنــا أن
الــزمــن فــي تلك األح ـيــاء القديمة يبقى
على حاله ،ويتزامن ذلك مع تفريغ تلك
األماكن من ناسها ،وعــدم قدرتها على
اسـتـيـعــاب أج ـيــال ج ــدي ــدة .ي ـقــول« :مــن
امل ــاح ـظ ــات األس ــاس ـي ــة ـ ق ـبــل الــدخــول
فــي الـحـكــايــات ـ رس ــوخ الــزمــن وبـقــاؤه
على حاله في األماكن القديمة ،تحديدًا
في الخليفة .ويتزامن ذلــك مع الخواء،
أي تفريغ تلك األمــاكــن مــن ناسها .مع
تقلص قــدرتـهــا على االم ـت ــداد وم ــن ثم
صعوبة احتوائها ألجيال جديدة .ففي
ً
ـاّ ،
تغيرت بـحــدود طفيفة
الخليفة مـثـ

أسماء الشوارع ،ونتيجة وقوع شياخة
الحطابة (امل ـكــان الــدقـيــق مل ـيــادي) في
حرم منطقة أثرية ،هي القلعة ،ومنطقة
عسكرية هي املتحف الحربي املصري،
فقد ُمنعت بتاتًا أعمال ترميم املنازل.

مقاالت ّ
تعد وثيقة
لبناء العاصمة الثقافي
واالجتماعي
بقيت للتهالك على أصحابها دون أي
مخططات لتطويرها».
أما في املطرية ،فاألمر ال يتجاوز بقاء
ع ــائ ــات الـسـتـيـنـيــات وق ــد ع ـ ّـدل ــت من

بيئتها العمرانية املكتظة بما يسمح
لها بالبقاء .األبناء الفقراء يتوارثون
مـهــن آبــائ ـهــم ،واألغ ـن ـيــاء تــركــوا الحي
وان ـ ــزاح ـ ــوا ج ـغ ــراف ـي ــا إلـ ــى ح ــي مـصــر
َّ
ال ـج ــدي ــدة ومــدي ـنــة ن ـصــر .ظــلــت عــزبــة
الـ ـ ـنـ ـ ـخ ـ ــل أرض املـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــري ـ ــن ألسـ ـف ــل
السلم الطبقي ،مــن األح ـيــاء الشعبية
ال ـس ـت ـي ـن ـي ــة مـ ـث ــل املـ ـط ــري ــة وال ـ ــزاوي ـ ــة
الحمراء والوايلي.
ج ـ ــاء أبـ ـن ــاء ال ـج ـي ــل الـ ـث ــان ــي وح ــول ــوا
ريفه إلى عشوائيات جديدة ،التحمت
بــالــريــف الـخـلـفــي مل ـحــاف ـظــات ال ـج ــوار.
ث ــم ي ـت ــاب ــع أن وال ـ ـ ــده وصـ ــل م ــن قــريــة
ّ
«ك ـل ـب ـش ــو» إل ـ ــى الـ ـح ــط ــاب ــة .ج ـ ــاء ع ــام
ً
 1961ليسكن مـنــزال لـعــزاب القرية في
«وسعاية الدرب الوسطاني» ،وشاركه

الغرفة ابن بلدته محمد الطيب الطالب
في الكلية الحربية .يروي بعدها كيف
ت ــزوج وال ــده مــن ابـنــة املــوظــف الجديد
سامية محمد الـصــادق التي انتظمت
ف ــي دب ـل ــوم خ ـيــاطــة ،وان ـت ـق ـلــت للعمل
ف ــي أت ـي ـل ـي ـيــه امل ـم ـث ـلــة ال ـش ـه ـيــرة رج ــاء
الـ ـج ــداوي ف ــي الـسـتـيـنـيــات .ث ــم يـســرد
زواج والــديــه فــي شقة املـطــريــة األولــى
 ،1972ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي يـقــول
عـ ــام
ّ
عنها« :تلخص املطرية مفهوم الهوية
املصرية الحديثة ،فهي جغرافيًا مبنية
ع ـلــى نـ ــواة تـخـطـيـطـيــة ل ـش ــارع طــولــي
ـواز للحد الشرقي (شــارع املـطــراوي)
مـ ٍ
املـتـمـثــل فــي خــط سـكــك حــديــد كــوبــري
الـلـيـمــون .ش ــارع امل ـطــراوي يفصل بني
الجزء البلدي منها والجزء اإلفرنجي
أو مــا يـسـ ّـمــى ب ـ ـ «خــارجــة املـطــريــة» أو
«الخارجة» اختصارًا .وبطول الشارع
املـ ــذكـ ــور ،ت ـت ـعــدد ال ـه ــوي ــات امل ـتــداخ ـلــة
ل ـل ـحــي» .ي ـح ــاول دروي ـ ــش كـتــابــة نص
م ـف ـتــوح ي ـج ـمــع ب ــن ج ـمــال ـيــات الـنـثــر
وتفاصيل السرد في حالة أشبه بالنقد
الثقافي ( .)Cultural Criticismعندما
ي ـت ـحــدث ع ــن امل ــوس ـي ـق ــى ،فـ ــإن شــاغـلــه
ليس األلحان والجمل فقط بل بعدها
الثقافي وال ـجــذري .تلك الثنائية التي
ج ـم ـعــت ب ــن ال ـف ـن ــان ــة ال ــراحـ ـل ــة وردة
الجزائرية وامللحن بليغ حمدي ،كانت
سببًا وراء إنـتــاج تلك الشحنات التي
ّ
التصوف
ارتقت باملوسيقى إلى درجة
وال ـك ـمــال .لـقــد لعبت وردة دورًا كبيرًا
ف ـ ــي الـ ـحـ ـش ــد ألغـ ـنـ ـي ــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات
والثمانينيات في مصر.
ال ت ـق ــف كـ ـت ــاب ــات درويـ ـ ـ ــش ع ـن ــد ح ـ ّـد
ً
ال ـ ـتـ ــذكـ ــر .ي ـ ـحـ ــاول أن يـ ــرسـ ــم صـ ـ ــورة
بــانــورامـيــة عــن جسد عاصمة يتهدل
ي ــوم ــا ب ـعــد ي ـ ــوم .ع ـنــدمــا ي ـت ـحــدث عن
األزياء املصرية ،فإنه يربطها بسياقها
ُاملناخي والجغرافي .وإذا كان الكتاب
أنـ ـج ــز ع ـلــى فـ ـت ــرات م ـت ـب ــاع ــدة ،إال أن
مهارة درويــش ووعيه الثقافي ّ
بحيز
امل ـكــان ال ــذي يـكـتــب ع ـنــه ،ج ـعــاه كتلة
إبداعية متجانسة.

ديوان

نسرين أكرم خوري القصيدة ال تفك حصارًا ولكن...
عناية جابر
وق ـعــت نـســريــن أكـ ــرم خـ ــوري (مــوالـيــد
ح ـمــص ـ  )1983بــاكــورت ـهــا الـشـعــريــة
«بـجـ ّـرة حــرب واح ــدة» ( دار التكوين)
فــي مـقـهــى «ة مــربــوطــة» أخ ـي ـرًا ،حيث
اكتشفنا شــاعــرة تعمل على عبارتها
كـمــا يـلـيــق بــالـشـعــر .ن ـقــرأ ل ـخــوري مع
شعور حاد بأن قصيدة النثر تجذلها
هي شخصيًا في جوهرها.
ت ـم ـلــك خـ ـ ــوري ف ــي ق ـص ـيــدت ـهــا قــوتــن
م ـت ـع ــارض ـت ــن :الـ ـق ــاع ــدة الـ ـت ــي يـجــب
في
اتباعها لكتابة قصيدة ،والحرية ّ
العمل عليها باعتبارها نــوعــا مبينًا
ومفتوحًا وذا إيقاع محسوس للغاية،
م ــا يـتـيــح ل ـقــارئ ـهــا أن يـشـهــد اإلل ـه ــام
الـشـعــري داخ ــل ه ــذه امل ـعــادلــة الفنية،
ّ
وال ـل ـغ ــة ال ـت ــي ت ـت ـشــكــل ع ـلــى قـيــاسـهــا
ُ ّ
وشبهها ،كما ومتخلصة الــى حــدود
ق ـ ـصـ ــوى م ـ ــن ال ـ ــرم ـ ــزي ـ ــة .م ـ ــا م ـ ــن ب ــذخ
لـغــوي هـنــا ،بــل كـلـمــات متألقة تعالج
فـ ـك ــرة ال ـك ــات ـب ــة ف ــي ق ـص ـيــدت ـهــا« :ق ــال
لــي :اص ـمــدي /أنــت كــاتــدرائـيــة حمص
الباقية /ثم رحــل» أو «الحقائب /تلك
املنافي الصغيرة ّ
امللونة /تعاني اليوم
من نوستالجيا الغبار».
حــالــة مــن الـشـعــر الـسـكــونــي ،امل ـتــوازن
بـ ـتـ ـن ــاغ ــم ،مـ ــع أنـ ـ ــه أس ـ ـيـ ــر حـ ـ ــزن أل ـي ــم
ورؤى .االنفعال عند الشاعرة يخضع
للسيطرة ،محكومًا بأن يصبح عنصرًا
جماليًا من رقته وبساطته.

تـ ــرفـ ــض قـ ـصـ ـي ــدة خ ـ ـ ــوري االن ـ ــدم ـ ــاج
ف ــي ال ـع ــال ــم املـ ــوجـ ــود س ـل ـف ــا ،مـطــالـبــة
ب ــاس ـت ـق ــال ـه ــا الـ ـ ـخ ـ ــاص وبـ ــإرادت ـ ـهـ ــا
ال ـ ـفـ ــوضـ ــويـ ــة .كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـظ ــل ـ رغ ــم
أطياف الحزن ـ خــارج هــذا االضطراب
اآلن ـ ــي اآلخ ـ ــذ ب ـن ــا وبـ ـب ــادن ــا ،مـحـقـقــة
بذلك خطوة أولى وحاسمة في هيكل
ّ
الشعر .تعتقد خ ــوري أن مــن الصعب
أن يـصــف أحــد عــاقـتــه بــالـشـعــر .األمــر
م ــرب ــك ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـ ـقـ ــراءة ،فكيف
بالكتابة حيث ّتبدو القصائد كأحجار
الــدومـيـنــو يصفها الـشــاعــر كــي ّ
يحدد
شكل هذه ّالعالقة ثم ينقرها بإصبعه
ويعيد صفها من جديد؟ تقول خوري:
«إن تـ ـج ــرأت ع ـلــى ص ـف ـهــا ال اف ـك ــر إإل
ب ــإف ـس ــاد ال ـش ـعــر ل ـح ـيــاتــي .أقـ ــف عـلــى
ً
املجلى مثال وأح ــاول انتشال الغرقى
من بني األوانــي ،كلما غــادرت مدينتي
أش ـع ــر بـ ــأن ال ـش ـج ــار ت ـم ـيــل ك ــي تـقــول
ل ــي :أخ ـطــأت الــوجـهــة يــا بـنــت .الحياة
ب ــدوره ــا تـنـبـهــت لــذلــك وصـ ــارت تـثــأر
مني وتعاقبني على خيانتها لصالح
ال ـش ـعــر» .عــن ج ــدوى الـشـعــر وكتابته
ترى الشاعرة
ّفي زمن الحرب والقبحّ ،
أن الشعر ال يستطيع أن يفك حصارًا
وال ي ـ ـحـ ـ ّـرف مـ ـس ــار ص ـ ـ ـ ــاروخ وال أن
يكسر نصل سكني أو يجعل الــرايــات
السود زهرية ،لكن جــدواه أكبر بكثير
داخ ــل ال ـحــروب وخــارجـهــا ولــو «أنني
ال أس ـت ـط ـيــع تــوص ـيــف هـ ــذه ال ـج ــدوى
بالكلمات» .يعجب خــوري العديد من

ال ـش ـعــراء فــي ســوريــا مــن دون معرفة
كيفية ف ــرز الـشـبــاب مــن بـيـنـهــم ،فــأول
اســم شعري يقف على بــاب قلبها هو
س ـن ـيــة ص ــال ــح .ث ـمــة أص ـ ــوات شـعــريــة
شبابية لــم نكن نسمعها قبل الحرب
فــرضــت نفسها حــالـيــا وه ــذا يفرحها
كثيرًا ،بخاصة حني تخرج هي نفسها
م ــن ال ـجــوقــة وتـسـتـمــع ال ـي ـهــم ك ـمــا لو
مـفــاتـيــح بـيــانــو تـعـلــو وتـهـبــط لتؤلف
مقطوعة رجع صداها جمال صرف.
لخوري عالقة واضحة بشعر الصورة

مسكونة بهاجس
الصورة بوصفها الركن
األساسي للنص
إن ص ــح الـتـعـبـيــر .ال ـص ــورة ضــروريــة
ّ
عـنــدهــا رغ ــم شــح ال ـع ـبــارات .وت ــرى أن
مهمة الفنون عامة ،والشعر خاصة هي
إع ــادة تصوير األش ـيــاء أو تصويبها
مــن زاوي ــة رؤي ــة الـشــاعــر الـخــاصــة .من
هنا خوري مسكونة بهاجس الصورة
وب ــاع ـت ـب ــاره ــا (أي الـ ـ ـص ـ ــورة) ال ــرك ــن
األساسي للنص ،ألنها حتى وهي في
حياتها العادية ،أي خارج النصوص،
ال تـسـتـطـيــع ض ـبــط حــدق ـت ـي ـهــا ،فهما
ك ـك ــام ـي ــرت ــن م ـت ـم ــردت ــن ال تـكـتـفـيــان
بمهمتهما الطبيعية بنقل الـصــورة،
بل تؤلفانها في أغلب األحيان.

