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ثقافة وناس

ّ
وتنوع الهوية المصرية

23

موجة عالية غمرت جيل الستينيات
القاهرة ــ أحمد مجدي همام
ّ
الخراط إذًا .أسلم الروح
رحل إدوار
في «مستشفى األنغلو املصرية» في
ّ
الزمالك ،مخلفًا وراء ه مجموعة من
الروايات والقصص والكتب النقدية
ّ
الخراط
في األدب والفن التشكيلي.
ال ــذي ي ـعـ ّـد أح ــد ال ـ ــرواد ف ــي ال ــرواي ــة
املصرية ،وإحدى األمواج العالية في
جيل الستينيات ،كان بمثابة ّ
عراب
ّ
لكتاب ينتسبون إلى أكثر من جيل،
بــدءًا بمجايليه وم ــرورًا بالالحقني.
ُ
لـ ـق ــد اعـ ــتـ ـ ِـبـ ــر م ــؤسـ ـس ــا ل ـح ـســاس ـيــة
جــديــدة طليعية فــي األدب املـصــري
ّ
والعربي .حرص الكثير من الكتاب
املـصــريــن وال ـج ـهــات الـثـقــافـيــة على
نـعــي الـ ـخ ـ ّـراط ،وه ـنــا نــرصــد بعض
ال ـش ـه ــادات ح ــول ال ــروائ ــي امل ـصــري
ّ
يترجل.
الذي اختار أن

إبراهيم عبد المجيد:
أستاذي وأستاذ الجيل
ال ــروائ ــي إب ــراه ـي ــم ع ـبــد امل ـج ـيــد بــدا
م ـخ ـت ـن ـقــا ب ــال ــدم ــوع ،وهـ ــو يـتـحــدث
ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـتـ ـبـ ـجـ ـي ــل ع ـ ــن إدوار
ّ
الخراط .يقول صاحب «ال أحد ينام
ف ــي اإلس ـك ـن ــدري ــة»« :خ ـم ـســون عــامــا
ه ــي ع ـم ــر ع ــاق ـت ــي ب ــال ــراح ــل .كـنــت
صبيًا صغيرًا لم أنشر حرفًا ،وكنت
أراسـ ـل ــه م ــن اإلس ـك ـن ــدري ــة ومـفـتــونــا
ب ــه .وف ــي ع ــام  ،1966التقيته للمرة
األول ــى .كــان شخصية ن ــادرة ،وعبر
ن ـص ــف قـ ــرن ه ــو ع ـم ــر م ـعــرف ـتــه ب ــه،
لــم ي ـصــدر مـنــه أي فـعــل يضايقني،
بــل على الـعـكــس ،كــان دوم ــا مصدرًا
للسعادة والبهجة .ثقافيًا ،من ينكر
ف ـض ـل ــه ،وه ـ ــو امل ـب ـش ــر ب ــال ـت ـج ــدي ــد،
مــن مـنــا لــم يـفـتــن ب ـ «مـحـطــة السكة
ال ـح ــدي ــد» ،و«رامـ ـ ــة وال ـت ـن ــن» ،وهــو
صاحب فضل ّ
علي ألنه أول من كتب
عـنــي ،ولــم يقدمني وح ــدي ،بــل كان
راعيًا لكل األجيال ،كان أديبًا بارعًا
ً
وإنسانًا نبيال».

طارق إمام:
قدرة على االختباء

شاكر عبد الحميد :رائد
الحساسية الجديدة

الروائي والقاص طارق إمام ()1977
يـقــولّ :
«أدع ــي أنـنــي أحــد قــراء إدوار
الـخــراط ،قــرأت أغلب روايــاتــه وعــددًا
كبيرًا مــن ترجماته ،وأب ــرز مــا كتب
نقديًا من دراسات تطبيقية مسحت
ً
أج ـي ــاال مـتـعــاقـبــة .أحـبـبــت رواي ــات ــه.
ان ـب ـه ــرت ب ـل ـغ ـتــه ،ث ــم ص ــرت أتـحـفــظ
على جاهزيتها حني كشفت قانون
اللعبة بـكـثــرة مـمــارسـتـهــا ،وعندما
شعرت في لحظة بــأن اللغة تصبح
ف ــي مـ ـ ــأزق ع ـن ــدم ــا ت ـس ـبــق ال ـع ــال ــم/
موضوع الكتابة عوضًا عن اإلصغاء
إليه ،فتصبح كل حكاية ،وتغدو كل
شـخـصـيــة ،تلخيصًا ل ـصــوت واحــد
ع ـل ــى ع ــذوبـ ـت ــه ،ت ـن ـط ــق بـ ــه ب ــال ـق ــوة
نفسها الـتــي ينطقها بـهــا .وأعتقد
أن شكل عالقته بالعالم ،الذي حدد
طــري ـق ـتــه ف ــي ال ـظ ـه ــور وال ـت ـع ــاط ــي،
أسهم في تأطير شكل شعبيته التي
ظ ـلــت دائ ـم ــا ع ـلــى امل ـح ــك ،ووسـمـتــه
كـ ـثـ ـيـ ـرًا ب ــامل ـت ـع ــال ــي وقـ ــاطـ ــن الـ ـب ــرج
ُ ّ
ال ـعــاجــي واالن ـت ـق ــائ ــي .ه ـنــاك كــتــاب
يــذهـبــون إلــى الـعــاّلــم حتى النهاية،
ُ ّ
وه ـن ــاك ك ــت ــاب يـفــضـلــون بـعــد فـتــرة
أن ي ــذه ــب الـ ـع ــال ــم إلـ ـيـ ـه ــم .أت ـح ــدث
هـ ـن ــا عـ ــن الـ ـج ــان ــب ال ـش ـخ ـص ــي فــي
طريقة خوض كل شخص ملا ندعوه
الحياة .النوع األول يكسب تعاطفًا
أكبر في الحياة ورثاء أشد سخونة
عند الغياب ،رغم أن حصانته تبقى
عـلــى املـحــك وك ـبــريــاء ه يـظــل مـهــددًا،
ألنه يترك عند كل شخص حتى لو
كان عابرًا ،حكاية تخصه ،أو يتوهم
حتى أنها تخصه .أعتقد أن صاحب
«ساعات الكبرياء» اختار بعد فترة
أن يكون من النوع الثاني ،فلم يترك
ال ـخــراط ه ــذه الـحـكــايــات الـصـغـيــرة،
إال ل ـق ـل ــة ،ألن ظـ ـه ــوره الـ ـف ــادح ك ــان
ه ــو ن ـف ـس ــه ،ف ــي ظ ـن ــي ،ق ــدرت ــه عـلــى
االختباء».

وزي ــر الـثـقــافــة األ ّس ـبــق الـنــاقــد شاكر
ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد ف ــض ــل أن ي ـح ـكــي عن
ال ـجــوانــب الـفـنـيــة ف ــي مـسـيــرة إدوار
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط .يـ ـ ـق ـ ــول« :أبـ ـ ـ ـ ــدع الـ ـ ـخ ـ ـ ّـراط
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو مـ ـتـ ـمـ ـي ــز فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــاالت
ع ــدي ــدة ،لـكــن أه ــم إب ــداع ــات ــه ك ــان في
ال ـق ـص ــة والـ ـ ــروايـ ـ ــة ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن

األساطير والرموز واأليقونات
الفرعونية والقبطية مكون
أساسي في أعماله

خالل تسلمه
«جائزة نجيب
محفوظ» عن
روايته «رامة
والتنين» عام
1999

«رامة والتنين» ستحفظه من ّالنسيان

حسين بن حمزة

كان ذلك في الثمانينيات حني كنا لم نزل ً
قراء
ونبحث عن بقعة صغيرة في عالم الكتابة لكي
ننقل قدمًا واحدة ومرتجفة إليها .وكان إدوار
الـخــراط واح ـدًا من تلك األسـمــاء التي ستضع
قــراءاتـنــا األول ــى وراءن ــا ،وتـضــع وعينا ّ
الغض
أمام جملة أو جمل سردية تبتعد ،بطريقة ما،
عن رومانسيات إحسان عبد القدوس ومحمد
عبد الحليم عبد الله ،وحتى عن بعض واقعيات
نـجـيــب م ـح ـفــوظ وي ـح ـيــى ح ـق ــي ،ال ـت ــي كــانــت
أجيال كاملة تتعرف إلى القراءة من خاللهم.
مع الخراط وأسماء أخرى كغالب هلسا وصنع
الله إبــراهـيــم وإبــراهـيــم أصــان وعبد الحكيم
قــاســم ،صــار الـحــديــث ممكنًا ومستحقًا عن
ك ـتــابــة م ــا ب ـعــد مـحـفــوظـيــة .ك ـتــابــة سـتـتـطــور
وت ـن ـض ــج أكـ ـث ــر ،وسـ ـي ــذه ــب أص ـح ــاب ـه ــا إل ــى
نـبــراتـهــم وأصــوات ـهــم الـخــاصــة الـتــي لــن تقطع
نهائيًا مــع األف ــق املـحـفــوظــي ،ولكنها ستجد
فــي داخ ـلــه وف ــي ج ــواره حـســاسـيــات مختلفة
يمكن الحفر فيها واستخراج ســرديــات غير
مستعملة منها .نتذكر من أعمال تلك الحقبة:
«اللجنة» و«تلك الرائحة» لصنع الله ،و«الضحك»
و«السؤال» لهلسا ،و«مالك الحزين» ألصالن.
نتوقف عند «رامة والتنني» إلدوار الخراط الذي
تحولت مفردة «الحساسية الجديدة» لديه إلى
مـمــارســة شبه كاملة فــي رواي ــات ــه ،وتوسعت
داخل مصطلح آخر هو «الكتابة عبر النوعية»
في تقديمه لآلخرين وكتاباته عنهم.
كان الخراط كاتبًا إشكاليًا في زمن كانت فيه

يقينه املـبـكــر ب ــأن ال ـفــروق الحاسمة
بــن األن ــواع تــاشــت ،حتى إن هناك
ً
اسـ ـتـ ـق ــاال ب ــن ال ـف ـص ــول ف ــي بـعــض
أعماله الروائية ،مثل «محطة السكة
ال ـحــديــد» و«ال ــزم ــن اآلخ ـ ــر» ،و«يـقــن
الـ ـعـ ـط ــش» .هـ ـن ــاك ع ــاق ــة م ــن ج ـهــة،
واستقالل من جهة أخرى بني فصول
تـلــك األع ـم ــال .فــي الـقـصــة الـقـصـيــرة،
ـوقــف مجرى
هـنــاك وق ـفــات ت ـطــول ،تـ ِ
الشعور بشكل كــامــل ،ألنــه كــان يرى
األعمال األدبية قصة ورواية وشعرًا
كعالم متصل ومتفاعل ،بحيث يكون
األداء ه ــو م ــا ي ـم ـيــز ك ــل ن ـ ــص .كـمــا
كتب دراس ـ ّـات متميزة فــي التشكيل
ً
واألدب ،وتبنى أجياال وترجم العديد

ّ
املستتبة واآلمنة ُمفضلة ورائجة ،بينما
الكتابة
األسئلة الجديدة كانت تـطــرح فــي ممارسات
مـتـعــددة ،ولـيــس داخ ــل الــروايــة والكتابة فقط.
نتذكر تجربة «جاليري  »68التي كــان واحـدًا
من أعضائها ،كمفصل ثقافي أساسي داخل
م ـصــر وخ ــارج ـه ــا أي ـض ــا ،ف ـمــن ذل ــك املختبر
ال ـط ـل ـي ـعــي وصـ ـ ّل ــت اق ـ ـتـ ــراحـ ــات وأطـ ــروحـ ــات
ّ
مستجدة إلى كتاب وفنانني من الجيل نفسه
في بلدان عربية أخرى.
مـ ــن ت ـل ــك ال ـح ـق ـب ــة ،وصـ ـل ــت أخ ـ ـبـ ــار الـ ـخ ــراط
وإشـكــالـيــاتــه ومـعــاركــه ،قبل أعـمــالــه وكتاباته
أحـ ـي ــان ــا .تـ ــرافـ ــق اسـ ـم ــه مـ ــع ض ـج ــة ت ـقــدي ـمــه
ل ـش ـع ــراء ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ف ــي م ـص ــر ف ــي أح ــد
أعـ ـ ــداد م ـج ـلــة «الـ ـك ــرم ــل» ،ومـ ــع ان ـح ـي ــازه إلــى
قصيدة النثر املصرية ،ومع اتهامه بـ«تخريب
الثقافة املصرية» من قبل بعض خصومه أو
املتضررين من انحيازاته لنصوص وتجارب
معينة .كــان الـخــراط اسمًا بــن أسـمــاء ثمينة،
وكــان ذلــك يعزز فكرة أن زمنًا جديدًا بــدأ مع
هؤالءٌ .
زمن سيشهد تحوالت الحقة وشجاعة
في تجارب من جاؤوا بعدهم في الثمانينيات
والتسعينيات .وبرحيله ،تتصاعد خسارتنا
بزيادة عدد من فقدناهم من األسماء الخصبة
لذلك الجيل الذهبي .من بني أعماله ،سيتذكر
ك ـث ـي ــرون «رام ـ ـ ــة والـ ـتـ ـن ــن» ،وخ ـص ــوص ــا فــي
جزئها األول قبل أن تصبح ثالثية روائية ،ثم
خماسية.
في الكتابة البحتة والصرفة ،هذا ٌ
كتاب خالد،
وسيظل قــادرًا على حفظ اســم إدوار الخراط
في غيابه.

من األعمال األدبية املهمة .فقد كتب
عن عدلي رزق الله وأحمد مرسي في
التشكيل .وكـتــب دراس ــات مهمة عن
ّ
كتاب كانوا في بدايتهم مثل إبراهيم
ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ،وم ـح ـم ــود ّ الـ ــوردانـ ــي
وي ــوس ــف أبـ ــو ري ـ ــة ،وت ـب ــن ــى مـفـهــوم
الحساسية ال ـجــديــدة .وتـمـيــز إدوار
بثقافة مــوســوعـيــة ،ومـعــرفــة عميقة
ب ــاألدب والـفــن التشكيلي والفلسفة
وعلم النفس ،والكتابة عنده وسيلة
للبحث واملعرفة واملتعة ،وهي أيضًا
ّ
الخفي
نوع من االحتجاج املكتوب أو
غير املباشر على الظلم املوجود في
الحياة.
ع ــال ــم األح ـ ــام وال ـك ــواب ـي ــس حــاضــر
بـشـكــل واض ــح ف ــي أع ـمــالــه ،والـحـلــم
لــديــه يستقطب الـحـكــايــات والشعر
وال ـل ـغــة واألفـ ـك ــار والـ ـص ــورة ،وه ــذا
كـ ــان واضـ ـح ــا ف ــي «رامـ ـ ــة وال ـت ـن ــن»
و«ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر» و«اخ ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــات
الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــق وال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح» وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا
 ...واألسـ ـ ــاط ـ ـ ـيـ ـ ــر أيـ ـ ـض ـ ــا والـ ـ ــرمـ ـ ــوز
واألي ـق ــون ــات الـفــرعــونـيــة والـقـبـطـيــة
مـ ـك ــون أس ــاس ــي ف ــي أعـ ـم ــال ــه ،وه ــو
أحـيــانــا يتحدث عما نسميه الحلم
ال ـك ــون ــي ،وه ــو م ـع ــادل لـحـلــم الـلـيــل
والـ ـنـ ـه ــار  ...وال ـح ـل ــم ال ـك ــون ــي عـنــد
الخراط هو الحرية الالنهائية.
ـوارًا م ـعــه قبل
وك ـن ــت ق ــد أج ــري ــت ح ـ ـ ّ
س ـ ـنـ ــوات أك ـ ــد لـ ــي ف ـي ــه أن ـ ـ ــه يـشـتـغــل
على العمل داخليًا لفترة طويلة ،إال
أن ــه يطلقه كـتــابــة فــي دف ـقــات كبيرة
ف ــي ف ـت ــرة ق ـص ـيــرة ،ف ـقــد ك ـتــب «رام ــة
والتنني» في  27يومًا ،وكتب «الزمن
اآلخـ ــر» فــي  34يــومــا .فــي كــامــه عن
اإلبـ ــداع دروس وتـنـظـيــرات عظيمة،
وه ـ ــو م ـه ـت ــم ب ـ ـضـ ــرب ف ـ ـكـ ــرة ال ــزم ــن
ال ـخ ـطــي ال ـك ــرون ــول ــوج ــي وال ـتــرك ـيــز
على ما يسمى الزمن السيكولوجي،
ويتضح انشغاله بمفهوم الزمن في
عـمـلــه «ال ــزم ــن اآلخ ـ ــر» .رح ـيــل إدوار
ال ـ ـخـ ـ ّـراط خـ ـس ــارة ك ـب ـي ــرة ،وع ــزاؤن ــا
سيكون بأعماله الباقية بيننا».

ّ
كوالج بالغي ثري باإلحاالت
خليل صويلح
واج ــه إدوار ال ـخــراط فــي غيبوبته األخ ـيــرة أصـعــب أنــواع
األقــدار .باغته مرض الزهايمر ،فأصابه بطعنة النسيان.
أن ت ـك ــون روائـ ـي ــا ت ـ ّح ــوم ف ــي ف ـضــائــك الـتـخـيـيـلــي مـئــات
الشخصيات وال تتذكر املصائر التي اخترتها لها بسبب
النسيان ،عقوبة عسيرة الهضم.
ال نـعـلــم كـيــف تــداخ ـلــت ف ــي ذه ــن صــاحــب الــوقــائــع الـتــي
سردها طوال عقود ،وهل انتقلت شوارع اإلسكندرية إلى
القاهرة أم إلــى الـصـحــراء ،وهــل عصفت الــرمــال بطبقات
التاريخ التي رصدها بعمق في «رامــة والتنني» (،)1980
تلك التحفة التي لفتت األنظار إلى طراز سردي مختلف،
يقف على الضفة األخــرى لسرد نجيب محفوظ .تحدي
صاحب «حيطان عالية» بتأصيل نص تخييلي مارق أتى
البشرية ،أو
باكرًا ،بانتباهه إلى املناطق املعتمة في النفس ّ
اإلنصات إلى الداخل إلضــاءة مغاليق الــذات املعذبة ،وذلك
بحشد مكونات جمالية متعددة في تطريز نصوصه ،عبر
كوالج بالغي ثري باإلحاالت.
هكذا تتناوب الشهوانية ،والشطح الصوفي ،واألسطورة
على قماش ٍة واحدة .في «ترابها زعفران» ،نذهب مأخوذين
إل ــى مــديـنـتــه اإلس ـك ـنــدريــة ،فــي مــا يشبه نـشـيـدًا روحـيــا،
بـتـشــابـكــات جـمــالـيــة تـنـطــوي عـلــى شـغــف عـمـيــق بـهــواء
املدينة البحرية ،ومكوناتها التاريخية ،وتنويعاتها اإلثنية.
ّ
لزمن طواه
حمى سردية آسرة ،وشجن ذكريات ،ومرثية
النسيان .تكمن أهمية مساهمة هذا الروائي الرائد ٍ ّ
بتمرده
على األص ــول الــراسـخــة لـلـقـ ّـص ،فهو صــاحــب انعطافات
كثيرة في ًمسالك الكتابة ،واملواقف اإلنسانية في ٍآن واحد.
الشاعر أوال ،ثم ّ
القصاص الذي نبش املناطق املهملة في
خـيــارات شخوصه ومسالكها الحياتية ،والــروائــي الــذي
حفر فــي تضاريس التربة العميقة الستخراج األحجار

الـثـمـيـنــة وصـقـلـهــا وإع ـ ــادة الـبــريــق إل ــى روح ـه ــا ،والـنــاقــد
التشكيلي الغارق في معنى اللون ،والناقد السجالي .هذه
الفضاءات املتجاورة كانت الجدار الذي استند إليه صاحب
«الزمن اآلخر» في إرساء مالمح هجنة إبداعية الفتة ،من
مناخ واحد،
دون ضفاف ،وتاليًا ّيصعب تأطير تجربته في ٍ
ـدونـتــه مختلف ن ــوازع النفس البشرية:
إذ تتجاور فــي مـ
العنف ،الـهــزائــم ،االنـكـســارات ،ساللم الصعود والهبوط،
الخيبة ،اليأس ،الخوف ،ليس بوصفها عناوين عمومية،
إنما أرضـيــة صلبة الحـتــدامــات درامـيــة متشابكة ،تضع
املتلقي في منطقة اللهاث املحموم ملعرفة مآل شخوصه،
في معاركها الضارية مع واقع شرس ومتوحش.
إنه روائي املكان بامتياز ،ومؤرخ إسكندرية أخرىّ ،
مطرزة
بكل ألوان الطيف ،بحبر ّ
غواص محترف ،وعاشق جسور،
وصاحب ّ
مخيلة بحالة استنفار دائــم .الشبق التخييلي
ّ
لم يتوقف عند هذا الحد .،في تسعينيات القرن املنصرم،
ابتكر إدوار ّ
الخراط مصطلحًا نقديًا أثار سجاالت كثيرة
حوله ،هو «الكتابة عبر النوعية» ،باإلضافة إلى مصطلح
آخ ــر هــو «الـحـســاسـيــة ال ـجــديــدة» ،فــي إش ــارة إل ــى تـمــازج
وتـنــافــر الـطـبـقــات الـســرديــة لـلـنـ ّـص املـكـتــوب ،وتطلعه إلــى
نسف التقنيات الراسخة عن طريق استثمار خصائص
الفنون األخــرى .وبذلك كان صاحب «مخلوقات األشواق
ال ـطــائــرة» يـعـ ّـبــر عــن قـلـقــه املـسـتـمــر مــن سـكــونـيــة نـ ّـصــه،
والعبور به إلى آفاق بالغية أرحب .ولكن ،هل ّدمر الزهايمر
أخيرًا ،كل هذه «املخلوقات الطائرة» في ذاكرته ،كي يذهب
إلى البياض التام في اسكندريته املشتهاة؟ ّتبًا للغيبوبة
التي خطفت قبله مباشرة جمال الغيطاني ،مؤرخ سحر
القاهرة وتجليات عمارتها .كأن جدارية السرد املصري
التي رفعها جيل الستينيات على أكتافه منذورة للموت،
من خيري شلبي ومحمد البساطي ،إلى إبراهيم أصالن،
وجمال الغيطاني ،لتتوقف أخيرًا عند إدوار ّ
الخراط.

