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ملف

«المنسي» في دنيا الله
قصيري...
ألبير
ّ
«فولتير النيل» رائد أدب المهمشين
بعد سنوات على
رحيله ،صدرت أخيرًا
مجموعة «بشر نسيهم
الله» في طبعة جديدة
عن «دار الهالل» بترجمة
سليل طبقة
لطفي السيدّ .
الباشوات الذي ظل ميراثه
األدبي شبه مجهول في
القاهرة حتى وقت قريب
ّ
رغم أنه ّكان مصريًا حتى
النخاع ،ركز على اإلنصات
ألصوات المهمشين
اجتماعيًا وطبقيًا

القاهرة ــ سيد محمود
ح ـ ـتـ ــى ظـ ـ ـه ـ ــور فـ ـيـ ـل ــم «ش ـ ـ ـحـ ـ ــاذون
ون ـ ـ ـبـ ـ ــاء» ( )1991ال ـ ـ ـ ــذي ق ــدم ـت ــه
املـ ـخ ــرج ــة أس ـ ـمـ ــاء الـ ـبـ ـك ــري أوائـ ـ ــل
ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،ك ــان
اسم مؤلفه ألبير قصيري ( 1913ـ ـ
 )2008معروفًا في دوائر ضيقة من
ق ــراء الـفــرنـسـيــة فــي م ـصــر .لــم يكن
أغلب املبدعني العرب يعرفون عنه
شيئًا .مفارقة موجعة لكاتب عاش
ن ـحــو  ٩٤ع ــا ّم ــا ق ـضــى أغ ـل ـب ـهــا فــي
باريس ،إال أنه اعتبر نفسه مصريًا
حتى النخاع.
ّ
ورغم أن قصيري عاش ما يزيد عن
 60عامًا من عمره في غرفة رقم 58
فــي فـنــدق «ال لــويــزيــان» فــي شــارع
«ال ـ ـسـ ــن» ف ــي ح ــي سـ ــان ج ـيــرمــان
ّ
دي ب ــري ــه م ـن ــذ عـ ــام  ،1945إال أن

ربع القرن األخير من حياته منحه
ح ـظــا ك ـب ـي ـرًا ،ال ــى ج ــان ــب ال ـجــوائــز
الفرنسية والترجمات التي الحقت
ّ
أعماله الــى لغات عــديــدة .مــا مكنه
ّ
ً
أوال مــن تـ ــداول اس ـمــه بــن الـكــتــاب
الـ ـ ـج ـ ــدد ف ـ ــي مـ ـص ــر ال ـ ــذي ـ ــن ق ــدم ــوا

ّ
ركز إبن طبقة الباشوات
على اإلنصات ألصوات المهمشين
اجتماعيًا وطبقيًا
أنـفـسـهــم ف ــي الـتـسـعـيـنـيــات بــرغـبــة
محمومة في اكتشاف ميراث أدبي
تم تهميشه ألسباب مختلفة .وكان
اس ــم ق ـص ـيــري م ــن ب ــن طـلـيـعــة من
ّ
كتاب الفرنكوفونية والسورياليني
ال ـ ــذي ـ ــن غ ـ ــام ـ ــرت م ـج ـل ــة «الـ ـكـ ـت ــاب ــة

األخ ـ ــرى» وغ ـيــرهــا م ــن مـطـبــوعــات
الـ ـه ــام ــش ب ـت ـق ـصــي س ـي ــرت ـه ــم .فــي
سـيــاق م ــواز ،كــان املـتــرجــم والناقد
السينمائي محمود قــاســم يترجم
روايــاتــه التي دفعت غالبية النقاد
إلــى مراجعة أحكامهم التي راجت
ع ــن «أدب امل ـه ـم ـشــن» الـ ــذي يمكن
اع ـت ـبــار قـصـيـ ًـري رائ ـ ـدًا ل ــه ،قـبــل أن
يـصـبــح وص ـف ــة رائ ـج ــة ف ــي أس ــواق
األدب.
ال ت ـخ ـت ـل ــف س ـ ـيـ ــرة قـ ـصـ ـي ــري عــن
سـ ـي ــرة أبـ ـن ــاء ج ـي ـلــه ال ــذي ــن ولـ ــدوا
ف ــي مـصــر م ــن أص ــول شــام ـيــة .ولــد
فـ ـ ــي حـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـجـ ــالـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
ب ـت ــرك ـي ـب ـت ــه ال ـ ـفـ ــريـ ــدة الـ ـت ــي ك ــان ــت
أقــرب إلى سبيكة سكانية متعددة
الطبقات واألع ــراق والـطــوائــف بني
ب ــاش ــوات الـسـكــاكـيـنــي ،وال ـعــائــات
الـ ـيـ ـه ــودي ــة وامل ـس ـي ـح ـي ــة امل ـص ــري ــة
الـكـبـيــرة مـثــل عــائـلــة ب ـطــرس غــالــي
وال ـش ــوام املـتـمـصــريــن ،وبـجــوارهــم
ً
ف ـقــراء املـصــريــن ،فـضــا عــن جنود
االح ـت ــال اإلن ـك ـل ـيــزي وغ ـيــرهــم ّمن
أب ـن ــاء ال ـجــال ـيــات األج ـن ـب ـيــة .تـلــقــى
ن ــوع ـي ــة ت ـع ـل ـيــم م ـت ـم ـيــز تـ ــوافـ ــر لــه
فــي م ــدارس «ال ـج ـيــزويــت» القريبة
م ــن ب ـيــت ال ـعــائ ـلــة واالن ـ ـخـ ــراط فــي
مجتمع مغلق على الفرنكوفونيني
كون قصيري مخيلة أدبية تنتمي
إل ــى اآلداب ال ـعــامل ـيــة وال ـفــرن ـس ـيــة،
خـصــوصــا ب ــال ــزاك ال ــذي مـثــل أدب ــه
تحديًا كبيرًا لقصيري .كان األخير
م ـن ـت ـم ـي ــا لـ ـ ـ ــأدب ل ـل ـف ــرن ـس ــي أك ـث ــر
م ــن ان ـت ـمــائــه لـ ــأدب ال ـعــربــي ال ــذي
ك ــان يـشـهــد ت ـح ــوالت واض ـح ــة في
تـلــك ال ـف ـتــرة .فــالـشـعــر ظ ــل يـصــارع
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ب ـن ـي ـتــه ال ـت ـق ـل ـيــديــة
بـعــد تـنـصـيــب أح ـمــد شــوقــي أمـيـرًا
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـعـ ــراء وتـ ـهـ ـمـ ـي ــش األصـ ـ ـ ـ ــوات
التي كانت تمضي إلفـســاح املجال
ّ
أم ــام شـعــريــة الـنـثــر ال ـتــي نــظــر لها
كتاب وشـعــراء املهجر .والــى جوار
الـ ـشـ ـع ــر ،ك ــان ــت ال ـ ــرواي ـ ــة ق ــد ب ــدأت
ت ـشــق طــريـقـهــا بـصـعــوبــة لتصبح
«ش ـع ــر ال ــدن ـي ــا ال ـح ــدي ــث» بـتـعـبـيــر
ً
نجيب محفوظ ال ــذي كــان مجايال
لـقـصـيــري ،لكنهما لــم يلتقيا أب ـدًا
اال فــي حــدود النظر للعالم نفسه،
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــوريـ ــن م ـخ ـت ـل ـف ــن،
ف ـقــد ان ـش ـغــا م ـعــا ب ــال ـظ ــروف الـتــي
أوج ــده ــا مجتمع مــا بــن الـحــربــن
واتسم بتناقضات طبقية حادة.
وف ـ ـ ــي ح ـ ــن راح م ـ ـح ـ ـفـ ــوظ ي ـك ـتــب
روايـ ـ ــات م ـثــل «ب ــداي ــة ون ـه ــاي ــة» أو
«ال ـق ــاه ــرة ال ـج ــدي ــدة» إلب ـ ــراز حجم
هـ ــذه ال ـت ـن ــاق ـض ــات ،بـ ـ ــروح املـث ـقــف
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــدي اآلت ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـق ــة
الوسطى الدنيا املنشغل بتفسير
العالم والسعي لتغييره وتشييد
عالم روائــي صرحي ،كــان قصيري
س ـل ـيــل ط ـب ـقــة الـ ـب ــاش ــوات بـهــويـتــه
ال ـه ـج ـي ـنــة ي ـح ـفــر ف ــي مـ ـج ــرى آخ ــر
ّ
ركـ ــز ف ـيــه ع ـلــى اإلنـ ـص ــات ألص ــوات
املهمشني اجتماعيًا وطبقيًا ،كأنه
يبتكر نـغـمــة تنسجم مــع هشاشة
الـ ـع ــال ــم ال ـ ـ ــذي ي ــرغ ــب فـ ــي ت ـقـ ّـصــي
مــامـحــه .وخــافــا ألغـلــب مجايليه
من السورياليني املصريني وكتاب
الفرنكوفونية في أربعينيات القرن
ّ
للمهمشني من
املــاضــي ،لــم يلتفت
حـشــاشــن وم ـهــربــن وس ـك ــارى في
قــاع السلم االجتماعي انطالقًا من
تـصــورات ماركسية أو تروتسكية
ذات حس نضالي ملتزم بالتغيير،
بل انطالقًا من رؤية عدمية انطوت
كــذلــك على نــزعــة غرائبية واضحة
ّنجت بها مــن فــخ املـيـلــودرامــا رغم
أن ـه ــا ك ــان ــت مـشـبـعــة ب ـ ـ «ال ـح ـنــن»،

أعماله األدبية
«لسعات» ( )1931ديــوان
شعري نشر في القاهرة
«بـ ـ ـش ـ ــر ن ـس ـي ـه ــم ال ـ ـ ــرب»
( )1941مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه
ال ـق ـص ـص ـيــة األولـ ـ ــى الـتــي
صدرت في القاهرة
«ب ـ ـيـ ــت امل ـ ـ ـ ــوت املـ ـحـ ـت ــوم»
()1944
«تـنــابــل الـ ــوادي الخصب»
()1948
«الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــف وال ـ ـس ـ ـخـ ــريـ ــة»
()1962
«شحاذون ومتغطرسون»
( )1955من أشهر أعماله
وقـ ـ ــد تـ ـح ــول ــت إلـ ـ ــى فـيـلــم
سينمائي أخرجته أسماء
البكري
«ط ـم ــوح ف ــي ال ـص ـحــراء»
()1984
«م ـ ـ ـ ــؤام ـ ـ ـ ــرة م ـ ـهـ ــرجـ ــن»
()1975
«م ـ ـ ــوت امل ـ ـنـ ــزل األكـ ـي ــد»
()1992
«ألـ ـ ــوان ال ـن ــذال ــة» ()1999
آخر أعماله

إذ ظـلــت ال ـح ــارة امل ـصــريــة بغرفها
ً
الضيقة مجاال لرؤيته.
ّ
ويبدو أن هــذا العالم أغــرى نجيب
م ـح ـفــوظ الح ـق ــا ف ــي األعـ ـم ــال الـتــي
كـتـبـهــا م ـنــذ ن ـهــايــة الـخـمـسـيـنـيــات
وحـ ـ ـت ـ ــى أوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات،
ّ
إذ ات ـ ـسـ ــم ك ــلـ ـه ــا بـ ـط ــاب ــع ف ـل ـس ـفــي
ومتيافزيقي وجمع بني «الشحاذ»،
و«ث ــرث ــرة ف ــوق الـنـيــل»« ،الـطــريــق»،
و«ال ـح ــراف ـي ــش» ،و«والد حــارت ـنــا»
مــع االح ـت ـفــاظ بـسـمــات عــاملــه الــذي
كــان قــد بلغه فــي الترسيخ لــروايــة
«امل ـف ــارق ــة الـفـلـسـفـيــة» بـيـنـمــا أبـقــى
صاحب «ألوان العار» على عدميته
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـس ـت ـخ ــف ب ــال ـع ــال ــم
وقضاياه الكبيرة .لذلك ،بدا مغريًا
أكـ ـث ــر مـ ــن غـ ـي ــره لـ ـكـ ـت ــاب األجـ ـي ــال
الـ ـج ــدي ــدة الـ ــذيـ ــن راق ـ ـ ــت ل ـه ــم ه ــذه
ال ـخ ـفــة م ــعّ غـ ــروب االيــديــولــوج ـيــا،
«فولتير
ال سيما أن ـهــا ج ــاء ت َّمــع
ً
ال ـن ـيــل» ـ ـ ـ ك ـمــا ك ــان ي ـلــقــب ـ ـ ـ مـغـلـفــة
ب ـح ــس س ــاخ ــر ي ـس ـه ــل االس ـ ـتـ ــدالل
عليه في أغلب حواراته سواء التي
نشرت خــال حياته أو عقب موته
عــام  .٢٠٠٨كــانــت كلها فــي «مــديــح
ال ـك ـس ــل» .أظ ـه ــر ق ـص ـي ــري ال ــرض ــى
ال ـكــامــل عـمــا حـقـقـتــه أع ـمــالــه ،وفــي
الوقت عينه شدد على انتمائه إلى
مصر مقابل عدم الحاجة ّللحصول
عـلــى جنسية فــرنـسـيــة ألن ــه مشبع
بـمـصــريـتــه ال ـتــي حـمـلـهــا مـعــه منذ
أن قـ ّـرر االستقرار في باريس عقب
انتهاء الحرب العاملية الثانية عام
 .١٩٤٥بـ ــدأ ارت ـب ــاط ــه ب ـص ــداق ــة مــع
مـجـمــوعــة فــريــدة مــن ك ـتــاب الـعــالــم
ضـمــت ج ــان ب ــول س ــارت ــر ،وهـنــري
م ـي ـل ـلــر ،ول ــوران ــس داريـ ـ ــل ،وال ـب ـيــر
كــامــو ال ــذي ــن ش ــارك ــوه كــذلــك متعة
تأكيد الطابع العدمي والبقاء في
انتظار ما ال يجيء أبدًا.

