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ثقافة وناس

رحيل

ّ
المشرع
على اآلتي
بيار أبي صعب
مــن كــل الـصــور الــراسـخــة عــن إدوار الـخـ ّـراط
ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاص ،وال ـ ــروائ ـ ــي ،والـ ـش ــاع ــر ،وال ـن ــاق ــد،
وامل ـتــرجــم ـ ـ ـ يـحـلــو لـنــا أن نـتـمـ ّـســك بــواحــدة:
ّ
هيمنة
رس ـ ــول ال ـ ّك ـتــابــة الـ ـج ــدي ــدة .ف ــي ظـ ــل ُ ّ
جـيــل الـ ـ ــرواد ال ــذي اس ـت ـحــال سـلـطــة يـحــظــر
تجاوزها ،وال وجــود ممكنًا خــارج منابرها
ّ
شرعيتها وقواعدها االبــداعـ ّـيــة ،كان
ودائ ــرة
«ال ـعــم إدوار» يستقطب الـشـبــاب ويــرعــاهــم
ويـحـ ّـرضـهــم ،ويـشــرعــن اخـتــافـهــم ،ويــواكــب
ّ
تجاربهم ،يطلقها ويحميها ،ويوفر لها األطر
ّ
ّ
ّ
والنقدية ،واملراجع الجمالية املختلفة.
النظرية
واألهــم ،يلهمها بإبداعاته :فمنذ خمسينيات
ّ
شكلت الكتابة لديه فعل ّ
تمرد
القرن املاضي،
وحـ ّ
ـريــة ،ا ّخـتــراع وت ـجــاوز ،واكـتـشــاف أقاليم
غـيــر م ـتــوقـعــة ،غـيــر م ــوج ــودة عـلــى خريطة
السائد .كتابة مارقة في نظر املرجع الرسمي.
بـعـيـدًا ع ــن الــواق ـعـ ّـيــة االش ـت ــراك ـ ّـيــة ،وواق ـعـ ّـيــة
نجيب محفوظ الـتــي تصعب زعزعتها من
الوجدان الجماعي ،اشتغل صاحب الثالثية
(رامة والتنني  -الزمن اآلخر  -يقني العطش)
ع ـلــى واق ـع ـ ّـي ــة امل ـش ــاع ــر وال ـ ـ ــرؤى والـ ـح ــاالت
الـنـفـسـ ّـيــة الـتــي تـقــود إي ـقــاع ال ـســرد ،وتـحـ ِّـدد
ت ـم ــاوج املـ ـف ــردات ،وبـنـيــة ال ـج ـمــل .غ ــرف من
ذاكرته ومكانه ّ
األول وبيئته ومعيوشه ،مادة
لنص آخر ،تختلط فيه غالبًا األنواع ،فتضيع
ال ـ ـحـ ــدود ب ــن األش ـ ـكـ ــال املـ ـتـ ـع ــارف عـلـيـهــا،
عـبــر عــاقــة مختلفة بــالــزمــن ،عـبــر صياغة
مغايرة للموجودات واألماكن والشخصيات
واملـ ـش ــاع ــر واالنـ ـفـ ـع ــاالت واألفـ ـ ـك ـ ــار .كــانــت
الكتابة لــديــه بــاخـتـصــار ،سعيًا إلــى املطلق،
بما هــو عــدالــة وتـنــاغــم وحـ ّ
ـريــة وك ـمــال .جاء
ّ
نصه تأليفًا جدليًا بــن عناصر متناقضة.
ومن هنا بدا ،أحيانًا ،كثيفًا ودسمًا وذهنيًا
ّ ً
ومحمال بالطبقات واملستويات واملرجعيات
ّ
ّ
الـفـلـسـفــيــة ،وال ــرواف ــد ال ـح ـضــاريــة ،واألنـ ــواع
واملقاصد والطموحات الكبرى .من هنا أيضًا
شغله املنهجيّ ،
حد الهوس ،على التفاصيل.
ّ
ّ
لكن «تهمة» الشكالنية ساقطة حكمًا :إدوار
ّ
الخراط كاتب الجوهر ،وفنان اللغة.
ّ
القبطية ،كان
األديب االسكندراني ،إبن العائلة
ّ
ّ
ّ
وعربيًا باملعنى
االبداعية،
مصريًا في مسامه
الحضاري األشمل للكلمةّ .إنه ابن اللغة العربيةّ
َ
التي اشتغل عليها ونحتها ،ووضعها على
ّ
املـحــك ،واع ــاد اجـتــراحـهــا فــي قــوالــب جمالية،
ّ
ّ
سردية جديدة .على هذا األساس
وديناميات
دخل تاريخنا الثقافي في حياته ،كأحد أبرز
ّ
العربية .كل الدروب ّ
املتعرجة
مؤسسي الحداثة
قادته إلى الكتابة :عمل مخزنجيًا ،وموظف بنك
تضامن
وشركة تأمني ،وانخرط في «منظمة
ّ
ّ
اآلسيوية» ،وحرر مجلة
الشعوب االفريقية -
ّ
«االت ـحــاد الـعــام لكتاب آسيا وافــريـقـيــا» ،كان
ذلك في الزمن السعيد… الشاب التروتسكي
ّ
الوطنية» .وفي
«الحركة
ناضل فــي صفوف ّ
«علم نفسه» الفرنسيةّ
معتقالت امللك فاروق
ّ
ّ
والوجودية والرواية
السريالية
التي أخذته إلى
الجديدة ،بعدما إلتهم شيلي وبايرون وكيتس
ّ
العربي.
باالنكليزية ،بالتوازي مع كنوز التراث
ّ
ثم جاء وقت اكتشاف فرويد وماركس .وتعلم
من سالمة موسى ،من بني اشياء كثيرة ،قيم
العقالنية والشك املنهجي التي غيرت نسيج
حياته الفكرية والروحية .مؤسس «جاليري
ً
( »68مـ ــع آخـ ــريـ ــن) ،كـ ــان م ـط ــا ع ـلــى نـتــاج
األدب العاملي والفكر العاملي ،هو الــذي ترجم
تــولـسـتــوي وسـيـمــون دو ب ــوف ــوار و… جــان
آن ــوي .وقــد حمل هــذه التأثيرات إلــى األجيال
ّ
«الحساسية الجديدة»
املتعاقبة ،مراهنًا على
التي صارت عنوانًا ملشروعه.
كان إدوار الخراط الشاهد امللك على منعطف
الستينيات في األدب املصري .لكن من الصعب
اختصاره في مرحلةّ .إنه «الكاتب ّ
املشرع على
اآلتي» ،بتعبير سعيد الكفراوي« :أمضى عمره
كتابة تعيش زمنها ،ثم تعبره إلى
يسعى وراء ً
زمن آخر ،حاملة بتجاوز العصر واملكان».

ادوار الخراط نبي «الزمن اآلخر»...
ّ
من كنيسة التحرير إلى االسكندرية وداعًا عراب الكتابة الجديدة
القاهرة ـــ سيد محمود
ع ـنــد ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن ظ ـهــر ال ـيــوم
ف ــي «ك ـن ـي ـســة ال ـ ــدوب ـ ــارة» ف ــي م ـي ــدان
الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ي ـش ـ ّـي ــع الـ ـك ــات ــب امل ـص ــري
الكبير ادوار الـخــراط ( 1926ـ ـ )2015
ال ــذي واف ـتــه املـنـيــة أم ــس .يـبــدو الفتًا
ّ
أن ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـ ـ ــذي ارت ـ ـب ـ ــط إبـ ــداعـ ــه
ومسيرته بفكرة املغايرة واالختالف
والـثــورة على السائد ،تخرج جنازته
م ــن الـكـنـيـســة ال ـت ــي ّأم ـه ــا امل ـصــريــون
ج ـم ـي ـع ــا خ ـ ـ ــال «ث ـ ـ ـ ـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر
ّ
 .»2011ذلــك الـحــدث الكبير ال ــذي هز
مصر ،لم يتمكن الخراط من مواكبته
بحماسته املعتادة بسبب غيابه عن
املـشـهــد األدبـ ــي ف ــي ال ـس ـنــوات العشر
األخـيــرة ودخــولــه فــي عزلة اختيارية
ّ
ردها املقربون له إلى إصابته بمرض
الزهايمر.
قبل أيام من وفاته ،زاره وزير الثقافة
املصري حلمي النمنم في املستشفى
ح ـي ــث أمـ ـض ــى ن ـح ــو أسـ ـب ــوع ــن قـبــل
رح ـي ـل ــه .ع ــرض ال ــوزي ــر ع ـلــى األس ــرة
ّ
امل ـســاه ـمــة ف ــي ع ــاج ــه ،ل ــوال أن ابـنــه
ّ
الطبيب النفسي إيـهــاب ال ـخــراط أكــد
ّ
ّ
للجميع أن ال مبرر لذلك ألن األســرة
تعتني بــه على الــوجــه األك ـمــل ،نافيًا
م ــا ت ـ ــردد ع ــن دخ ـ ــول ص ــاح ــب «رامـ ــة
والـ ـتـ ـن ــن» ف ــي ح ــال ــة اكـ ـتـ ـئ ــاب ح ــادة
بسبب غياب األصدقاء والتالميذ عن
صحبته ،وهو الرجل الذي كان راعيًا
للجميع بكل معاني الكلمة.
بـ ــدأ الـ ـخ ــراط ال ـك ـتــابــة االب ــداعـ ـي ــة فــي
نهاية أربعينات القرن املاضي ضمن
مجموعة من املبدعني ضمت الشاعر
الذي رحل باكرًا منير رمزي ،والشاعر
أحمد مرسي ،وأسـتــاذ األدب املصري
الشهير محمد مصطفى بدوي ،واملمثل
محمود مرسي .جماعة تسميها هالة
حليم الباحثة في «جامعة نيويورك»
واملعنية بــاألدب السكندري والحداثة
بـ «جماعة االسكندرية» التي تواصلت
مــع اإلرث الطليعي الــذي كانت تبشر
بـ ــه ج ـم ــاع ــة «ال ـ ـفـ ــن وال ـ ـحـ ــريـ ــة» َ
ومـ ــن
حولها من كتاب سورياليني كانت لهم
نظرة خاصة إلى الواقع .لكن الخراط
ب ـف ـض ــل أدواره امل ـ ـت ـ ـعـ ــددة كـ ــروائـ ــي
ً
وش ــاع ــر ون ــاق ــد ل ـعــب دورًا ف ـع ــاال في
اإلشــارة دائمًا إلى «الشعرية البديلة»
وت ـعــزيــز إعـ ــادة الـتـفـكـيــر ف ــي الـحــداثــة
في سياق املفاهيم املصرية /العربية
النقدية التي قــام بصياغتها على مر
السنني .املتأمل في سيرته ال بد من أن
يتوقف فيها أمــام جملة من التواريخ
ال ــدال ــة :ه ــو م ــن مــوال ـيــد اإلس ـك ـنــدريــة
عام  1926في عائلة قبطية أصلها من
الصعيد .حصل على إج ــازة الحقوق
مــن «جامعة اإلسكندرية» عــام ،1946
عمل في مخازن البحرية البريطانية
في الكباري في اإلسكندرية ،ثم موظفًا
فــي «الـبـنــك األه ـلــي» فــي اإلسـكـنــدريــة.
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ،عـ ـم ــل م ــوظـ ـف ــا ف ـ ــي «ش ــرك ــة
التأمني األهلية» املصرية عــام ،1955
ثم مترجمًا في السفارة الرومانية في
القاهرة.
ش ــارك ال ـخ ــراط فــي الـحــركــة الوطنية
ال ـثــوريــة ف ــي اإلس ـك ـنــدريــة ع ــام 1946
واعتقل في  15أيــار (مــايــو)  1948في
معتقلي أبو قير والطور .ثم عمل في
«منظمة تضامن الشعوب اإلفريقية
اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة» فـ ـ ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـكـ ـت ــاب
األفــري ـق ـيــن واآلس ـي ــوي ــن ،ال ــى ج ــوار
الكاتب يوسف السباعي من  1959إلى
 .1983وأشرف على تحرير مطبوعات
سياسية وثقافية عــدة لهما أبــرزهــا
«ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــر األف ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي»
و«قصص أفريقية آسيوية» بالعربية
واإلن ـك ـل ـيــزيــة وال ـفــرن ـس ـيــة .كما شغل
منصب السكرتير الـعــام املساعد في
كلتا املنظمتني قبل أن يتقاعد ويتفرغ

من «مجموعة مؤسسة سلطان العويس»
للكتابة في منتصف الثمانينات.
يكشف أرشـيــف ال ـخــراط ال ــدور الــذي
لعبه في اإلشارة إلى كتابات طليعية
م ـن ـهــا ك ـت ــاب ــات إب ــراهـ ـي ــم ش ـك ــر ال ـل ــه،
وب ـش ــر فـ ـ ــارس ،وب ـ ــدر ال ــدي ــب لـتــأكـيــد
التفاته املبكر إلــى النماذج الخارجة
عــن امل ـســار التقليدي ل ــأدب املـصــري
في طبعته الرسمية .وبسبب انتمائه
إل ــى ال ـحــركــة الـتــروتـسـكـيــة وصـفــوف
ال ـي ـس ــار املـ ـص ــري ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـنــات،
ت ـ ـعـ ــرض ل ـت ـج ــرب ــة االع ـ ـت ـ ـقـ ــال ،وعـ ــاد
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا ل ـ ـي ـ ـكـ ــرس جـ ـ ـه ـ ــده ال ــرئـ ـي ــس
عـلــى الـتــرجـمــة االب ــداع ـي ــة وامل ـشــاركــة
بـفــاعـلـيــة فــي تــأسـيــس «ات ـح ــاد كتاب
آس ـي ــا واف ــري ـق ـي ــا» وم ـج ـل ــة «ل ــوت ــس»
التي كانت التعبير األدبــي عن نشاط
ّ
االت ـ ـحـ ــاد .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ه ــذه
املــرح ـلــة الــوظـيـفـيــة أسـ ــيء تفسيرها
كـ ـ ــون الـ ـ ـخ ـ ــراط ع ـم ــل مـ ـس ــاعـ ـدًا لــرمــز
ثقافي ينتمي إلــى اليمني السياسي
ّ
هــو يــوســف الـسـبــاعــي ،اال أن الـخــراط
لم يخسر حماسه للتجارب الطليعية.
ع ـمــل ع ـلــى ت ـقــديــم ال ــدع ــم وامل ـش ــارك ــة
ف ــي ت ــأس ـي ــس م ـج ـلــة «ج ــالـ ـي ــري »68
التي كانت املنبر األقــوى في اإلشــارة
إلــى تمايز كـ ّتــاب الستينات .كــان من
أوائـ ــل مــن ب ــش ــروا بــاملــواهــب الكبيرة
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـج ـ ـيـ ــل ،بـ ـخ ــاص ــة ي ـح ـيــي
الـطــاهــر عـبــد ال ـلــه ،وابــراه ـيــم أص ــان.
حـ ــس ت ـب ـش ـي ــري تـ ــواصـ ــل مـ ــن خ ــال
دعمه لكتاب السبعينات من روائيني
وقصاصني وشـعــراء تمكن معهم من
ابتكار مصطلحات مثل «الحساسية
الـجــديــدة» و«الـكـتــابــة غير النوعية»،
و«ما بعد الواقعية» ومشاريع أخرى،
عــوضــت الـكـســل ال ـن ـقــدي ف ــي متابعة
االص ـ ــوات االب ــداع ـي ــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
كــانــت تــديــن لصاحب «الــزمــن اآلخــر»
بفضل تقديمها .دور ظل مخلصًا له
حتى منتصف التسعينات بمقاالته

ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــرت ـه ــا م ـ ـجـ ــات «ال ـ ـج ـ ــراد»
و«ال ـ ـك ـ ـت ـ ــاب ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى» ،و«ال ـ ـف ـ ـعـ ــل
الـ ـشـ ـع ــري» الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت كـ ـت ــاب ه ــذا
الجيل.
ع ـلــى صـعـيــد سـجـلــه االب ــداع ــي ال ــذي
ن ــال م ـعــه ك ـبــريــات ال ـجــوائــز الـعــربـيــة
واملصرية ومنها «جــائــزة العويس»،
و«جائزة الرواية العربية» ،و«جائزة
النيل» وهي كبرى الجوائز املصرية،
يبدو الفتًا غ ــزارة إنتاجه ،خصوصًا
ف ــي حـقـبــة الـثـمــانـيـنــات ال ـتــي شـهــدت
سنوات االزده ــار الحقيقية لتجربته
كمبدع وناقد.
وإذا كانت الكثير من الكتابات النقدية
تعتبر مجموعته القصصية األولــى
«ح ـي ـط ــان ع ــال ـي ــة» ( )1959مـنـعـطـفــا

شهدت حقبة الثمانينات
سنوات االزدهار الحقيقية
لتجربته كمبدع وناقد
حاسمًا في القصة العربية من خالل
السائدة آنــذاك،
ابتعاده عن الواقعية
ِّ
ّ
والتنني» التي
فإن روايته األولى
«رامة ِ
ّ
نـشــرت عــام  1980شكلت حــدثــا أدبيًا
م ــن ال ـط ــراز األول .جـ ــاءت عـلــى شكل
ح ــوار بــن رجــل وام ــرأة تختلط فيها
عناصر أسـطــوريــة ورمــزيــة فرعونية
ويونانية وقبطية وإسالمية ،ومن ثم
فهي كتابة كاشفة عن طبقات الهوية
املصرية بتنوعها الغني.
واصــل الـخــراط ارتـيــاد الطريق نفسه
ف ــي ن ـص ــوص ــه ال ــروائـ ـي ــة وال ـش ـعــريــة
ال ـتــي تـتــابـعــت اع ـت ـبــارًا م ــن منتصف
الثمانينات .في تلك السنوات ،بدأت
طالئع من الكتاب الجدد االلتفات إلى
نصوصه ،خصوصًا «رامــة والتنني»
و«الــزمــن اآلخ ــر» ،و«تــرابـهــا زعـفــران».
ً
األخيرة لقيت حفاوة نقدية ومساحة

واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـت ـل ـق ــي ال ـ ـعـ ــام إن ج ــاز
التعبير بعد سنوات ظلت فيها أعمال
الـ ـخ ــراط ضـحـيــة الـ ـق ــراءة الـنـخـبــويــة
الـ ـت ــي حـ ـص ــرت ت ـل ـق ـي ـهــا فـ ــي أوس ـ ــاط
ض ـي ـقــة ال تـ ـق ــاس ب ــات ـس ــاع م ـنــاخــات
التلقي التي وجدتها نصوص نجيب
مـحـفــوظ ويـ ّـوســف ادريـ ــس .نصوص
يمكن القول إنه باإلضافة الى قيمتها
الفنية العالية ،كانت أقرب إلى املزاج
العام الذي سعى الخراط ملقاومته ّ
حد
الجهر بعد اإلعـجــاب بأغلب كتابات
محفوظ الروائية.
ورغ ـ ـ ــم اقـ ـ ـت ـ ــراب الـ ـ ـخ ـ ــراط مـ ــن يــوســف
ال ـس ـب ــاع ــي «ج ـ ـنـ ــرال األدب املـ ـص ــري»
بـتـعـبـيــر امل ـس ـت ـعــرب ري ـش ــار جــاكـمــون
خالل العمل معه في «منظمة تضامن
اآلس ـي ــوي ــة» وفــي
ال ـش ـعــوب االفــري ـق ـيــة ّ
م ـج ـلــة «لـ ــوتـ ــس» ،إال أن ـ ــه ل ــم ي ـكــن من
بــن زم ــرة املنتفعني بــه أو مــن بــن من
أف ــادوا مــن رواج الواقعية االشتراكية
ومفهوم االلـتــزام األدبــي على صورته
الـتـقـلـيــديــة .ال ـق ــراءة املنصفة تقتضي
الـقــول بــأن كـتــابــات ال ـخــراط ظلت ذات
ً
نــزعــة جمالية خــالـصــة ،وعــانــت شكال
م ــن أشـ ـك ــال االس ـت ـب ـع ــاد وال ـت ـه ـم ـيــش
ال ـ ــذي ت ـم ـكــن م ــن مــواج ـه ـتــه بـحـضــور
ف ـ ـعـ ــال ف ـ ــي أدوار أخـ ـ ـ ــرى ومـ ـم ــارس ــة
ً
ن ـق ــدي ــة م ـك ـن ـتــه أوال مـ ــن دع ـ ــم إن ـت ــاج
الطليعة األدبـيــة ،وثانيًا التأكيد على
إخالصه ملشروعه األدبي خارج صور
االس ـت ـج ــاب ــة ل ـل ـن ــزع ــات ال ـج ـمــاه ـيــريــة
وف ـ ـ ـكـ ـ ــرة «االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار» ع ـ ـلـ ــى ح ـس ــاب
التخلي عــن جــوهــر مـشــروعــه األدب ــي،
وثالثًا اإلشــارة إلى قيمة التجاور بني
األع ـم ــال األدب ـي ــة والـتـشـكـيـلـيــة .قضية
شغلت الخراط الذي اعتبرت نصوصه
ومقاالته ساحة لعبور «النوع» االدبي
وهـ ــي م ـكــاســب اس ـت ـث ـمــرت ـهــا األج ـي ــال
ال ـجــديــدة الـتــي ودع ـتــه عـلــى صفحات
التواصل االجتماعي كمجدد حقيقي.

