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السمسمية :من عبقرية مصر
غناء
ّ
سيف دعنا*
إلى الشهيد سليمان خاطر
ليس غريبًا أن ّ
تفجر الثورة أكثر ما في اإلنسان
م��ن إب � ��داع .ف �ه��ي أرق� ��ى أش �ك��ال األداء اإلنساني
وأن�ب�ل�ه��ا .وق��د ك��ان امل�ش�ه��د امل �ص��ري ،خ�ل�ال أيام
ال �ث��ورة ،حقًا ت��أك�ي�دًا ل��روح مصرية ع� ّ�ب��رت عنها
الشعر،
عبقرية اإلنسان املصري يوميًا وعلنًا في ّ
الغناء ،األدب ،النكتة ،ال�ف��ن ،والفولكلور .ك��ل ما
ب��دا م�ف��اج�ئ��ًا للبعض م��ن ع�ب�ق��ري��ة إن �س��ان مصر
الذي ّ
كان
حول العمل الثوري إلى أداء فني
رفيعّ ،
ّ
حقًا حدثًا مصريًا يوميًا علنيًا وغير خفي .لكن
ُمخبري اإلمبراطورية لم ينتبهوا على ما يبدو،
فاملعرفة اإلمبراطورية ب��أح��وال العالم مؤسسة
على العنصرية واحتقار اآلخر ،وهي ال ترى وال
تسمع وال تقرأ إال ما يرشح من مصفاة إمبريالية
ّ
يصح النظر إليها اآلن على أنها حفارة
معرفية
قبرها.

بيوت السويس

ّ
رددها ّ
ثوار
لم تكن «بيوت السويس» مجرد أغنية
بعفوية وحماسة،
املحروسة في ميدان التحرير
ً
ّ
كما يمكن عد النشيد الوطني مثال مجرد أغنية
أو الزمة متوقعة في ّمثل هذه املناسبات« .بيوت
ال�س��وي��س» م�ث��ل «غ��ن��ي ي��ا سمسمية» ه��ي بيان
سياسي وتاريخي ال يحمل روح مصر وحسب،
بل ّ
يعبر أيضًا عن وع��ي عميق يربط السياسي
ُ
واالجتماعي ويبرز ما في إنسانها ومكانها من
عبقرية .فاألولى كتبها عبد الرحمن األبنودي،
واألق��رب لروح ناسها،
أحد أبرع شعراء العامية ّ
ردًا ع�ل��ى ه��زي�م��ة  1967وغ��ن��اه��ا ف��ي أوج حرب
االس �ت �ن��زاف أروع أص� ��وات م �ص��ر ،م�ح�م��د حمام
ال� ��ذي ج �م��ع م��زي �ج��ًا ف ��ري �دًا وع �ب �ق��ري��ًا م ��ن جمال
ال�ص��وت العربي والنوبي واألف��ري�ق��ي .والثانية،
ك�ت��ب كلماتها ال�ك��اب�تن غ��زال��ي ،ف��ي أوج مقاومة
أب �ط��ال ال�س��وي��س الخ �ت��راق ال �ق��وات الصهيونية
الدفرسوار في حرب  1973ومحاولة احتالل
ثغرة
ّ
املقاومة
األرض
أوالد
�ة
�
ق
�ر
�
ف
تها
وغن
�س،
�
ي
�و
ال�س�
ً
ِ
التي شارك أعضاؤها فعال في املقاومة.
واس �ت��دع��اء آل ��ة السمسمية ف��ي األغ�ن�ي�ت�ين ،كما
ف ��ي أغ �ل��ب أغ ��ان ��ي امل �ق��اوم��ة وال� �ث ��ورة (وه� ��ي من
جنس آلة الطنبور النوبية ويعود تاريخها الى
ع�ه��د ال��دول��ة امل�ص��ري��ة ال��وس�ط��ى وع��رف��ت سابقًا
ب��اس��م ك �ن��ر أو ك� �ن ��ارة) ،ل �ي��س م �ج��رد دالل� ��ة على
األصالة وحسب ،بل أيضًا استدعاء لروح مصر
وتاريخها وثقافتها ّ
وزجها جميعًا في املعركة
مع الطاغية ونظامه .فأغاني السمسمية لم تكن
ف�ق��ط ص ��وت امل �ق��اوم��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة امل �ص��ري��ة وأحد
أسلحتها ،ب��ل ص��وت اإلن�س��ان امل�ص��ري البسيط
أي �ض��ًا .ف��ال�ب�م�ب��وط��ي ،ال� ��ذي ي�ح�م��ل م �ن��ذ افتتاح
ال�ق�ن��اة بضاعته البسيطة على ق��ارب��ه الخشبي
الصغير ليبيعها للسفن التي تقطع «القنال»،
غنى ورقص دومًا على أنغام السمسمية« :إحنا
البمبوطية ،إح�ن��ا والد امل�ي��ة» .وه��ذا البمبوطي
هو نفسه من حمل السالح أيضًا ودافع عن بلده
وس��اه��م ف��ي إس �ق��اط إم �ب��راط��وري �ت�ين (السفينة
الحربية األميركية التي قتلت البمبوطي محمد
فؤاد عفيفي في نيسان  2008وهو يحاول كسب
رزقه ،لم تعرف شيئًا عن هذه املهنة أو أهلها أو
تاريخهم) .والسمسمية حفظت تاريخ البمبوطي
امل�ق��اوم وت��اري��خ أهله وروت قصصهم وقصص
تهجيرهم م��ن بورسعيد وال�س��وي��س ال��ى أنحاء
مصر أثناء الحرب:
«بورسعيد اسكندرية ،اسكندرية بورسعيد
هم ناسهم فلهوية ،واحنا ناسنا برضو حديد
ه �ن��ا امل ��رس ��ى أب ��و ال �ع �ب��اس ،وع �ن��دن��ا إح �ن��ا أبو
الحسن
ن��اب�ل�ي��ون ج��ال�ك��م وان � ��داس ،وم ��وره ��اوس جالنا
اندفن».
وفي السويس ،في  24تشرين األول  ،1973وقعت
امل �ج��زرة األول ��ى ل�ل��دب��اب��ات الصهيونية ع�ل��ى يد
املقاومة الشعبية .مشهد تكرر على يد املقاومة
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اللبنانية في وادي الحجير ،بعد ثمانية وثالثني
ع��ام��ًا ،فأعلى ت�ف��اؤل اإلرادة على ت�ش��اؤم العقل.
وبطولة املقاومني وشجاعتهم ليستا موثقتني
فقط بشهادات عينية أو بالصورة والفيلم ،بل
بأغاني السمسمية التي كتبها الكابنت غزالي من
وحي املعركة وأثناءها:
«غني يا سمسمية لرصاص البندقية ولكل أيد
قوية حاضنة زنودها املدافع
غني لكل دارس في الجامعة واملدارس ملجد بالده
حارس من غدر الصهيونية
غني لكل ع��ام��ل ف��ي ال��ري��ف وف��ي امل�ع��ام��ل بيأدي
ّ
الواجب كامل واديله وردة هدية
غ�ن��ي ودق ال�ج�لاج��ل م�ط��رح ض��رب ال�ق�ن��اب��ل راح
تطرح السنابل ويصبح خيرها ليا».
تعطنا املقاومة العظيمة في السويس األداء
لم ِ
تعطنا ّفقط
العربي في أنبل أشكاله وحسب ،ولم ِ
أروع ما أنتجه مصنع الثقافة املصرية ،بل خلدت
تجربة إنسانية عظيمة روى ج��زءًا منها جمال
والسويس في
الغيطاني في «حكايات الغريب».
ّ
ال��وع��ي الصهيوني وو ّع��ي ال�ع��رب تحتل مكانة
شبيهة بتلك التي تحتلها بنت جبيل اللبنانية
ّ
عنجهية الكيان الصهيوني مرار ًّا،
التي أهانت
لدرجة ّ
تحولها الى رمز ّسيظل باستمرار محط
ّ
ن�ق�م��ة وغ �ي��ظ ل��دي��ه .وظ ��ل اس ��م ال �س��وي��س يتردد
ردي �ف��ًا ل �ف �ك��رة امل �ق��اوم��ة امل �ص��ري��ة م �ن��ذ منتصف
األرب �ع �ي �ن �ي��ات ،وم �ح��اول��ة اح�ت�لال�ه��ا ب��ال��ذات في
أثناء حرب  ،1973تتجاوز كما يبدو في معناها
حدود االستراتيجيات العسكرية.
ّ
م��ث��ل أب �ط��ال امل �ق��اوم��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ال��ذي��ن حاربوا
االس �ت �ع �م��ار م �ن��ذ االرب �ع �ي �ن �ي��ات ،والصهيونية
الح �ق��ًا ،م�ص��در إل �ه��ام حقيقي ل �ث��ورة  ،2011كما
يشير ترديد األغنية في ميدان التحرير .تجاوز
الشيخ حافظ سالمة الثمانني وال ي��زال يرفض
إزال� ��ة س��ات��ر امل �ع��رك��ة م��ن أم ��ام م�س�ج��دّ الشهداء،
م �ق� ّ�ر امل �ق��اوم��ة ف ��ي ت �ش��ري��ن  ،1973ألن الصراع
ينته ،كما يقول .والكابنت غزالي،
مع الكيان لم
ِ
أيضًا
الثمانني
�اوز
�
ج
�
ت
�ذي
�
ل
ا
السمسمية
ش��اع��ر
ّ ً
ّ
محوال
وشارك في كل مراحل املقاومة من البداية
السمسمية إلى أمضى األسلحة ،كافأته السويس
ش ��ارع ب��اس�م��ه ،وك� ّ�رم��ه ال �ث��وار بترديد
بتسمية ّ
رائعته «غني يا سمسمية» في ميدان التحرير
نفسه الذي طرد تامر حسني.
ّ
ل �ك��ن ه ��ذا ال �ج��ان��ب غ ��اب ك�ل�ي��ًا ع��ن ال��وث��ائ��ق ذات
ّ
الطابع االستخباري التي سربتها «ويكيليكس»
عن مصر ،ويغيب كذلك عن الكثير من الدراسات
ّ
املتخيلة
املصرية في الغرب .الصورة األميركية
مل� �ص ��ر ال � �ت ��ي ت��رس �م �ه��ا ال� ��وث� ��ائ� ��ق ُوالدراسات
ّ
�وج��ه ،ت�ف� ّ�س��ر ـــــ إذا ن�ظ��ر إليها
االس�ت�ش��راق�ي��ة ال �ت� ّ ً
بجدية ـــــ املفاجأة أوال ،واالرتباك ثانيًا (وهما ما
ّ
ميز التعامل األميركي م��ع ال�ث��ورة املصرية قبل
قيادة اإلدارة األميركية للثورة املضادة ،الزمة كل
ث��ورة ،ومحاولة االلتفاف على إرادة أهل مصر).
غياب روح مصر املطلق ،باإلضافة إل��ى تغييب
اإلن� �س ��ان امل� �ص ��ري واف � �ت� ��راض م��وت��ه السياسي
في وثائق هيمنت على َ
كتبتها كما يبدو فكرة
«االس�ت�ث�ن��اء ال�ع��رب��ي» االستشراقية العنصرية،
كان أول ما سقط في ثورتي تونس ومصر.

ح�ين أف�ت��ى ب��اخ�ت�لاف مصر ع��ن ت��ون��س ،األغنية
الفولكلورية املصرية «ي��ا حضرة العمدة» التي
تقول «يا أبو حميدة متحوش حميدة» .وعريس
الدولة ،جمال ،كما سماه أحمد فؤاد نجم ،الذي
ك ��ان س �ي��رث ال ��دول ��ة وال �ب �ش��ر ،ل��م ي �ك��ن ف��ي وعي
امل�ص��ري�ين س��وى تقليد ف� ّ�ج وك��اري�ك��ات� ّ�وري لألب
ّ
املستبد .وبرغم وحشية االستبداد ،فإن مشروع
التوريث يتجاوز في احتقاره للشعب االستبداد
ذاته« :حا تكمل دينك وتطلع ديننا» ،يقول نجم.
ومستهزئًا به:
واملصري كان مدركًا لذلك ّ
ّ
«مبروك يا عريسنا ،يا أبو شنة ورنة ،يا واخدنا
وراثة ،أطلب واتمنى
م��ش ف��ارق��ة م�ع��ان��ا ،وال ه��اري��ة ب��دن��ا ،وال تاعبة
قلوبنا ،وال فاقعة مرارنا».
يجب ،رغم ذلك ،أن نعذر العبقري جوزف بايدن،
نائب الرئيس األميركي الذي يضع قدمه في فمه
كلما تكلم ،كما يقول اإلعالم األميركي ،حني أفتى
بحكمة العمدة م�ب��ارك .فحتى ل��و ترجم ل��ه أبرع
املستشرقني أغ�ن�ي��ة ال�ش�ي��خ إم ��ام «أوأة املجنون
أبو برقوقة» التي تعكس كيف يفكر العرب حقًا
برؤسائهم ،فلن تستطيع هذه الترجمة اإلمساك
حتى بجزء يسير من عبقرية مصر .كيف يمكن
ترجمة الكلمات مع الحفاظ على سياقها الثقافي
معناها الحقيقي حني تقول:
الذي يعطيها ّ
«وال�ن�ك�ت��ه ك�م��ان ان ��ه حلنجي ،وع��ام��ل ل��ي فكاكه
وحندوقه
م � ��ع ان ال� �ج� �ح ��ش أف � �ه� ��م م � �ن� ��ه ،وال � �ع� ��ال� ��م فهمه
ومفلوقه».
ربما لم يعرف بايدن كم يمقت العرب طغاتهم وكم
ّ
ال يطيقون رؤية وجوه املستبدين من أصدقائه
وخ� ��دم إم �ب��راط��وري �ت��ه امل �ت �ق �ه �ق��رة .ال �ع �ش��رات ،إن
ل��م ي�ك��ن امل �ئ��ات ،م��ن امل � ّ
�دون��ات وأف�ل�ام اليوتيوب
ّ
االمبراطورية لم
القصيرة ،التي يبدو أن مخبري
ّ
يأخذوها على محمل الجد ورأوها غير ممثلة ملا
أمنية
يفكر فيه كل عربي ،باحت بكل شيء .فمن
ّ
«وف ��اة ال��رئ�ي��س أط��ال ال�ل��ه ع�م��ره» ال�ت��ي ت�ق��ول إن
«ك��ل الشعب بيدعي عليك ،يصحى ف��ي ي��وم من
النوم يالقيك ،نورت التربة معاليك» ،إلى «سالمة
مرارتك» التي تقول «يا فاقع مرارة مرات الفقير،
ف�ل�ا ج��وزه��ا ج��اُي��ب ،وال ال�ف�ق��ر ت��اي��ب ،وال حتى
سايبَ ّ ،م َّية في قلة ،وال كوز في زي��ر» .لم يعرف
بايدن أن أحمد فؤاد نجم كان يستحلفهم باسم
الناس أن يريحونا من طلعتهم ولو ليومني:
«نستحلفك ،نسترحمك ،نستعطفك ،نستكرمك
ترحمنا من طلعة جنابك حبتني
عايزين نجرب خلقة تانية ولو يومني».

تسمى ملحمة
يصلح أن ّ
السد العالي البيان الشيوعي
ّ
العربي لشمولها كل تناقضات
المجتمع العربي

ول ��م ي �ع��رف م��ن آم ��ن ب��ال �ع �م��دة واب �ن��ه ك��م يعرف
ال �ف �ق��راء حقيقة أص��دق��ائ�ه�م��ا «م �ق��اول��ي األنفار»
الذين ّ
يسميهم اإلع�لام الرسمي «رج��ال أعمال»،
وك ��م ي�ك��ره��ون�ه��م ،ف��وث��ائ�ق�ه��م ت�خ�ل��و م��ن أي ذكر
ل�ج��واب��ات «ح��راج��ي ال�ق��ط» ،أروع م��ا كتب جامع
السيرة الهاللية عبد الرحمن األب�ن��ودي .مقاول
األن � �ف � ��ار ،ح �س�ي�ن ال� �ع� �ك ��رش ،ال � ��ذي ي �ع �ي��ش على
الدماء أصدقاء
التجارة بالبشر ،مثل مصاصي
ّ
«ال �ن �ب ��ي ح� ��ارس� ��ه» ج� �م ��ال ،ك � ��ان م� �ح ��ط احتقار
األسطة حراجي القط ،الفالح البسيط من جبالية
الفار الذي بنى مع رفاقه امللوي وعلي أبو عباس
واآلالف مثلهم ال �س��د ال �ع��ال��ي .جميعهم عرفوا
حقيقة مقاول األنفار هذا:
«ذاك العكرش
ّ
ومكرش
اللي البس صوف
من وكل اللحم
وشرب عرق ولدات الناس».
واألبنودي الذي كتب «امليدان» ،أروع ما قيل عن
ثورة  ،2011كان أكثر َمن أبدع في التعبير الدقيق
وببساطة ع��ن ارت �ب��اط السياسي واالجتماعي.
فملحمة السد العالي التي رواه��ا في «جوابات
ح��راج��ي ال �ق��ط» ه��ي ب�ي��ان ع��ن ال �ص��راع الطبقي،
وي �ص �ل��ح أن ت �س� ّ�م��ى ال �ب �ي��ان ال �ش �ي��وع��ي العربي
لشمولها وحديثها ع��ن ك��ل تناقضات املجتمع
ال�ع��رب��ي م��ن ال �ص��راع ال�ط�ب�ق��ي ،إل��ى قضية املرأة
على لسان فاطنة ،لتناقض القرية ــ املدينة .وفي
قصيدة «امليدان» التي تمسك بجوهر ثورة مصر
على الطاغية يقول:
«ال�س��وس بينخر وس��ارح تحت أش��راف��ك ،فرحان
بيهم كنت وشايلهم على كتافك
وأم��ا أهالينا م��ن زرع��وا وب�ن��وا وصنعوا ،كانوا
مداس ليك ولوالدك وأحالفك».
وعبد الرحمن األبنودي هو أيضًا من كتب حوار
فيلم «ش ��يء م��ن ال �خ��وف» ع��ن ال�ط��اغ�ي��ة عتريس
الذي ورث الحكم حني كان جمال صغيرًا .لكن لم
للعتريس جمال أن يرث البلد ،فأهل مصر
ُيكتب
ّ
ق��ال��وا ب��ال��دم إن ه ��ذا زم ��ن م�ض��ى وان�ق �ض��ى ولن
يعود ،ودفنوا ظاهرة ابن العمدة إلى األبد.
وف��ي س �ي��اق ش �ع��ارات ال �ث��ورة امل�ص��ري��ة املبدعة،
ي�ب��دو ال�ف�لاح البسيط ح��راج��ي ال�ق��ط ال�ي��وم مثل
ن �ب��ي ،وص �ي �ح��ات أه ��ل م �ص��ر ل�ل�ع�م��دة «الغلس،
ال��رخ��م ،ا ّل��رذل ،وتخني الجلد اللي ما بيفهمش»
تبدو كأنها «ارح��ل يعني امشي» ،كما يقولون،
تكرارًا ملا عرفه حراجي عن الذين ال يسمعون ،وإن
ّ
يهتمون:
سمعوا فال يفهمون ،وإن فهموا فال
«ناس طول العمر تمشي شايلة على كتوفها
هوادج فيها ناس من أتقل ناس
ناس م النوع اللي ما بيضحكش
تصرخي مهما تصرخي ما بيسمعش
وإن يسمع ما بيستعناش».

تحذير املصري الفصيح

ّ
ك � ��ل اإلش � � � � � � ��ارات ك � ��ان � ��ت ه� � �ن � ��اك ،ل � �ك � ��ن مخبري
اإلم� �ب ��راط ��وري ��ة ال ي �س �م �ع��ون ،وإن س �م �ع��وا فال
«ي �س �ت �ع �ن��وش» ك �م��ا ق ��ال ح ��راج ��ي ،فالعنصرية

ابن العمدة ومقاولو األنفار
إذا كان مخبرو اإلمبراطورية والناطقون باسمها
ّ
ق��د ص��دق��وا حقًا نكتة «حكمة» م�ب��ارك و«قوته»،
ّ
وإذا كانوا قد صدقوا أيضًا استسالم املصريني
امل�ط�ل��ق ل �ت��وري��ث ج �م��ال واق�ت�ن��اع�ه��م بعبقريته،
يبدو اآلن.
فهم ل��م يعرفوا ّشيئًا ع��ن مصر ،كما ّ
ليس ذلك فقط ألن الفولكلور املصري تهكم منذ
زم��ن ط��وي��ل ،وح�ت��ى قبل م�ي�لاد «ع��ري��س الدولة»
الذي
على ظاهرة «ابن العمدة» (املخلوق التافه ّ
وسطوته وجبروته ظل محط
برغم أموال والده
ّ
اس�ت�ه��زاء ال �ق��ري��ة) ،ب��ل ّألن ه��ذا االس �ت �ه��زاء يبدو
اليوم ،وبأثر رجعي ،كأنه كان في حينها أضعف
ّ
جيفري
اإليمان فقط .ربما لم يكن ّيعرف املشعوذ ّ
ف�ي�ل�ت�م��ان (ال ��وص ��ف ل�ل�س��ي��د ح �س��ن ن �ص��ر الله)،
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