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خمس قصص طويلة
بصوت الحكائي البديع

كتب عن مصر...
ليتأكد من وجوده
لطفي السيد *

القاهرة ـــ أحمد مجدي همام
قصص ألبير قصيري «بشر نسيهم
الله» الـصــادرة في طبعة جديدة عن
«دار الـ ـه ــال» ف ــي ال ـق ــاه ــرة بترجمة
لـطـفــي ال ـس ـيــد ،ال تـحـمــل درامـ ــا فـ ّـجــة
حـ ــدث ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـصـ ـل ــة وواض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة ،ألن
ال ـ ـحـ ــدث هـ ـن ــا لـ ـي ــس الـ ـبـ ـط ــل ،بـ ــل إن
ّ
املهمشني،
ثيمة الفقر املــدقــع ،وعــالــم
مضافة إلى الصوت الحكائي البديع
ّ
واالستثنائي لقصيري تشكل القوام
الرئيس للعمل.
ف ـ ــي «ب ـ ـشـ ــر ن ـس ـي ـه ــم ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ،خ ـمــس
قصص طويلة ،تــراوغ بشكل واضح
أثـ ـن ــاء م ـح ــاول ــة تـصـنـيـفـهــا .ال ـك ـتــاب
ك ـكــل م ـخــاتــل يـ ـ ــراوح ب ــن املـجـمــوعــة
الـقـصـصـيــة ،واملـتـتــالـيــة الـقـصـصـيــة.
ّ
بل إن هناك من تطرف في محاولته
ت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ض ـ ـ ـمـ ـ ــن بـ ـن ــد
«الروايات» .ذلك أن ثمة بعض املالمح
واملعطيات املشتركة بــن النصوص
الخمسة (ساعي البريد ينتقم ،البنت
ّ
ّ
وال ـح ــش ــاش ،ال ـح ــاق يـقـتــل زوج ـتــه،
خطر الفانتازيا ،الجياع ال يحلمون
إال بالعيش) ،مثل حضور شخصيات
وأسماء كالساحر ،ومـ ّ
ـروض القرود،
ومــدرســة املتسولني ،وعــالــم الهامش
وال ـف ـق ــراء وامل ـن ـبــوذيــن ال ـت ـع ـســاء .في
لوحات كثيرًا ما تحتشد بالعديد من
الشخصيات واألس ـمــاء ،مضافة إلى
أبطال القصة الرئيسيني.
ف ــي «س ــاع ــي ال ـب ــري ــد ي ـن ـت ـقــم» ،هـنــاك
حـ ـ ـ ــوار ع ـب ـث ــي بـ ــن س ــاع ــي الـ ـب ــري ــد،
وحـنـفــي امل ـكــوجــي .بــالــرغــم م ــن كــون
يتعرض
األول شـخـصــا مستضعفًا
ّ
ملضايقات مــن سـكــان الــزقــاق ،إال أنــه
يــؤمــن بــأنــه أرق ــى اجـتـمــاعـيــا وفكريًا
من مجموع الحثالة الذين يسكنون
الحي .ذلك أنه موظف حكومي ،يعرف
ال ـ ـقـ ــراءة ألنـ ــه واص ـ ــل دراسـ ـت ــه حتى
املرحلة االبتدائية .وبـنـ ً
ـاء عليه ،فإن
الساعي في ذلــك الـيــوم ،وفــي دردشــة
ع ــاب ــرة م ــع املـ ـك ــوج ــي ،ي ـك ـشــف س ــره
الخطير ،ويحكي عن معرفته بأسرار
ك ــل س ــاك ـن ــي الـ ــزقـ ــاق ألنـ ــه ي ـق ــرأ لـهــم
ً
وبناء
الرسائل بعد تسليمهم إياها.
ع ـلــى م ـعــرف ـتــه ت ـل ــك ،ي ـس ـعــى لتعليم
ّ
ســكــان الـحــي وتثقيفهم وتـنــويــرهــم،
هــو الـســاعــي الـضـعـيــف ،ال ــذي لطاملا
ت ـ ـعـ ــرض لـ ـلـ ـض ــرب واالم ـ ـت ـ ـه ـ ــان مــن
رج ــال الــزقــاق ،مثلما تـعـ ّـرض للرجم
ب ــال ـح ـج ــارة وال ـش ـت ــائ ــم م ــن األط ـف ــال
والنسوة.
املـفــارقــة هنا أن الساعي نفسه ليس
سوى نقطة صغيرة في عالم الزقاق،
مـ ـج ــرد ب ــائ ــس آخ ـ ـ ــر ،إال أن ـ ــه بــائــس
يـ ـت ـ ّ
ـوس ــم فـ ــي ن ـف ـســه ال ـع ـظ ـم ــة .وب ــن
الـبــؤس مــن جـهــة ،ووهــم األهمية من
ّ
جهة أخــرى ،تتولد املفارقة الساخرة
ال ـت ــي ت ـس ــم سـ ــرد ق ـص ـي ــري ف ــي ه ــذه
الـقـصــة .ثـمــة ابـتـســامــات مبثوثة في
طـ ّـيــات الحكاية ،حتى أثـنــاء حديثنا
عــن فقيرين ال يمتلك أي منهم أدنــى
مقومات الحياة اآلدمية.
ـوار طــويــل آخ ــر ف ــي قـصــة «الـبـنــت
حـ ـ ّ
والحشاش» يــدور بني الرجل املدمن
على تدخني حشيشة الكيف ،والفتاة
اليافعة ،التي تتسلل من بيت أهلها
ً
ليال ّكلما ّ
تيسر لها ذلك ،لتصعد إلى
ّ
حـجــرة ال ـحــشــاش وت ـطــارحــه ال ـغــرام.
ال ــدي ــال ــوغ إذن أداة رئ ـي ـس ـيــة ضمن
سرده.
أدوات قصيري في ّ
ثمة وعــي مسطول يمثل أحــد طرفي
ال ـحــوار ،بينما على الجهة األخ ــرى،
ّ
يحضر عقل صغير متقد ومـشــدود
باألسئلة .القصة في مجملها حوار
عـجــائـبــي ب ــن ال ـط ــرف ــن ،يـسـتـنــد في
منطقيته على غياب عقل الحشاش،
ت ـحــت تــأث ـيــر املـ ـخ ــدر ،وت ـح ــت تــأثـيــر
ارت ـعــابــه مــن أزم ــة الـحـشـيــش املقبلة
سيشح فيها الـنـبــات السحري
الـتــي
ّ
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــدخـ ـ ـن ـ ــه امل ـ ـ ّص ـ ــري ـ ــون ب ـن ـهــم
وح ــب .ي ـســاوي الـحــشــاش بــن غياب

ال ـح ـش ـيــش ون ـه ــاي ــة الـ ـع ــال ــم ،بـيـنـمــا
ال تـجــد الـشــابــة م ـبــررًا مقنعًا لحالة
هذيان الحشاش ،التي تجعله يشرد
أثناء حواره في تهويمات وضالالت
ت ـض ـف ــي ع ـل ــى ال ـق ـص ــة بـ ـعـ ـدًا حـلـمـيــا
كــابــوس ـيــا إل ــى ح ــد م ــا .ف ــي الـنـهــايــة،
ي ـك ـت ـف ــي الـ ـفـ ـقـ ـي ــران بـ ــاالن ـ ـخـ ــراط فــي
نــوبــة جــديــدة مــن الجنس ،تلك اللذة
الوحيدة املتاحة لهما ،كبديل رئيس
لغياب أساسيات كثيرة الستقامة أي
حياة .الجنس هنا وردة بائسة تنبت
في املزبلة والخرائب.
الـ ـث ــورة ه ــي م ـح ــور ال ـق ـصـ ّـة الـثــالـثــة
ّ
«ال ـح ــاق يـقـتــل زوج ـت ــه» .إن ـهــا ثــورة
ّ
م ـبــط ـنــة ،وإن ت ــم قـمـعـهــا بــوحـشـيــة.
ّ
فكرة التمرد على تلك الحياة شديدة
الـقـحــط وال ـب ــؤس .بــن إقـ ــدام سعدي
ال ـح ــاق عـلــى تـسـمـ ّيــم زوج ـت ــه ،وبــن
ثــورة الزبالني والكناسني ثمة رابــط
مـ ــا ،يـ ـح ــاول «ش ــاكـ ـت ــور ال ـس ـم ـكــري»
اس ـت ـجــاءه ،عـبــر سلسلة طــويـلــة من
التأمالت ،تتخللها حوارت مقتضبة
ت ـج ـم ـعــه م ــع ابـ ـن ــه ال ـص ـغ ـيــر ال ـحــالــم
بـخــروف العيد ،والعسكري جحلش
ال ــذي قـمــع ت ـمــرد الـكـنــاســن ،واملـفـكــر
ُّ
الشعبي حــاروســي ،الــذي اتـهــام بأنه
مــن أقـنــع ال ـحــاق بقتل زوج ـتــه ،قبل
تبرئته.
في «خطر الفانتازيا» ،يكتب قصيري
ّ
التسول ،والصراع
عن ثورة في عالم
بني الجديد والقديم ،أو الكالسيكية
وال ـح ــداث ــة ،ف ــي ث ــوب قـصـصــي ذك ــي.
الصراع هنا بني فريقني :األول يقوده
املدرس في مدرسة املتسولني الشيخ
أبــو شــاوالــي ،والـثــانــي يمثله املثقف
توفيق جاد .األول من أنصار مدرسة
«الشفقة» ،يرى أن املتسول الحقيقي
واملتقن لحرفته هو الذي يثير شفقة
املانح بسبب هيئته املزرية وعاهاته
واتساخه منقطع النظير .أما املثقف
ت ــوفـ ـي ــق جـ ـ ـ ــاد ،ف ـ ـيـ ــرى أن ال ـص ـي ـحــة
الجديدة في عالم التسول تقوم على
«التعاطف» .يجب أن يكون املتسول
الـصـغـيــر نـظـيـفــا ومـهـنــدمــا ُ
وم ـ َّـس ــرح
ّ
الـشـعــر لـيـعـطـيــه امل ــان ــح ع ــن حـ ــب ،ما
يجعله ربما يغدق في عطائه من دون
أن يشعر بقلق ألن ثـيــابــه لــن تتسخ
عند اقتراب املتسول.
وأخيرًا ،في القصة الختامية «الجياع
ال ي ـح ـل ـمــون إال ب ــال ـع ـي ــش» ،يـحـكــي
ق ـص ـيــري امل ـع ــان ــاة ال ــوج ــودي ــة الـتــي
يعيشها املـمـثــل امل ـغ ـمــور سـيــد ك ــرم،
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وتساؤالته حــول العبث والــاجــدوى
ف ــي هـ ــذه الـ ـحـ ـي ــاة .ي ــؤم ــن س ـي ــد ك ــرم
ّ
أن الـحـيــاة ال تـحـتــاج إال ألســاسـيــات
ُ
قليلة كــي ت ـعــاش« :الـعــالــم ال يحتاج
ألمــور عظيمة ،البشر جوعى يا ريا،
فالجياع ال يحلمون إال بالعيش ،كل
ً
ش ــيء آخ ــر ح ـمــاقــة .م ـثــا – ق ــال بعد
لحظة – الرجل ذو النعال البالية ،أنا
متأكد أنه لم يأكل هذه الليلة».
ب ــال ـت ــوازي م ــع ذلـ ــك ،ي ـســرد قـصـيــري
م ـع ــان ــاة ع ـش ـي ـقــة س ـي ــد ك ـ ــرم ،مـعـتـلــة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـضـ ـط ــر ملـ ـص ــارع ــة
الحياة لتتدبر أمرها وتجد لنفسها
م ـ ـصـ ــدر رزق ...لـ ــوحـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى عــن
البؤس والفقر والضنك والشقاء وكل
معاناة املهمشني والبائسني الذين ال
يشكلون في أوراق الدولة سوى حفنة
من األرقام ،بينما يحاول قصيري أن
يوجد معنى لتلك األرق ــام ويمنحها
عمقًا وحياة وأبعادًا ثالثية.
ثمة مالمح ب ــارزة ألسـلــوب قصيري:
ال ـح ــوار حــاضــر دومـ ــا كـبـطــل رئـيــس

كانت تستخف
عدميته التي ّ
بالعالم وقضاياه ّالكبيرة غلفها بحس
ساخر جذب كتاب األجيال الجديدة
لـلـقـصــص ال ـت ــي ي ـق ــوم أغ ـل ـب ـهــا عـلــى
وحدة املكان حيث حوار في ورشة ،أو
جدل على مخدع ،أو نقاش في مقهى،
ال يذهب بعيدًا عن املكان إال في حال
اسـتـحـضــار حـكــايــات أخ ــرى مغزولة
داخ ـ ــل ال ـح ـك ــاي ــة األم .كـ ــذلـ ــك ،ت ـبــدو
ال ــدرام ــا ال ـحــدث ـيــة بــاه ـتــة ف ــي الـبـنــاء
القصصي لهذه املجموعة ،فالتأمالت
وال ـت ـف ـك ـي ــر واألحـ ـ ـ ـ ــام والـ ـتـ ـس ــاؤالت
املونولوجية أو حتى الديالوغ تقوم
ب ــدور ال ــداع ــم وامل ـق ــوي لـتـلــك الــدرامــا
ال ـخ ـف ـي ـف ــة .ه ـ ــذا ب ـ ـخـ ــاف األس ـ ـلـ ــوب
املميز والساحر لقصيري ،عبر جمل
قـصـيــرة وسـخــريــة خفيفة وفصاحة
خاصة ،ينزلق ســرد مجموعة «بشر
نـسـيـهــم الـ ـل ــه» ،ب ـش ـكــل آسـ ــر ون ــاع ــم.
ص ــدرت املـجـمــوعــة ف ــي ال ـقــاهــرة عــام
 ،1941وي ـقــوم جــانــب مــن جماليتها
عـلــى قــدرت ـهــا عـلــى ع ـبــور ال ـس ـنــوات،
لتظل صالحة للتعاطي وممثلة عن
الـ ــواقـ ــع ال ـ ــذي م ــا زال ي ـح ــرص عـلــى
ّ
بكميات
إيجاد مهمشني وفقراء ،وإن
أكبر في سنواتنا هذه.

توفي ألبير قصيري في  22حــزيــران (يونيو)  2008عن عمر يناهز
الخامسة والتسعني عامًا ،إال أنــه لم ينجز ســوى ديــوان شعري واحد
مفقود ومجموعة قصصية وسبع روايات ،ورواية لم تكتمل لوفاته.
ّ
ربما ليس هذا املنجز بكبير على مستوى الكم ،ال سيما أنه بدأ الكتابة
فــي ســن العاشرة والنشر فــي ســن السابعة عشر .لكن عندما تكون
الكلمة؛ بل الحرف عزيزًا لدى الكاتب ،فإنه يدقق ُويقل في كتاباته .لم
يكن قصيري يكتب ثــم ُيلقي فــي سلة القمامة أو يستخدم املمحاة.
كــان ذلــك نــادرًا ،فهو كما قــال في أحــد حــواراتــه مع مجلة «لــو ماغازين
ليتيرير»« :تقريبًا ال أستخدم املمحاة .أتريث في الكتابة حتى أجد الكلمة
املناسبة .فقد أظــل أبحث عنها ألي ــام ،ليست هناك جمل مجانية في
كتبي؛ لذلك أكتب ببطء» .في باكورة أعماله وهي مجموعته القصصية
الوحيدة «بشر نسيهم الله» ،كان قد نثر بذور ـ ـ أفكار وعوالم وديكور
وشخوص ووظائف هذه الشخوص ـ ـ رواياته السبع التالية.
إن قصيري حكاء بديع .وفــي هــذه املجموعة ،يظهر بــذخ األفكار التي
سيتمكن مــن معالجة الكثير منها فــي مــا بعد على نحو أكـبــر .وهــذه
املجموعة كتبها في سن مبكرة وهو ما زال بعد في السابعة عشرة.
ولقد احتفى به وبها هنري ميللر عبر هذه الكلمات« :لم يصف أي كاتب
ّ
حيًا على هذا النحو املوجع ُ
والصلب ،حياة أولئك الذين يشكلون  -في
الجنس البشري -الحشد الضخم املبتلع».
النوم ،تعاطي الحشيش ،السخرية ،نقد السلطة القمعية والجائرة ،الثورة،
اللصوص ،املتسولون ،الفانتازيا ...هذا ما كان في مجموعته األولى وما
كان في رواياته التالية ،ولكن على نحو موسع.
ليس ذلــك لنضوب فكره أو لضيق عامله لكن ألنــه يحاول أن يعبر عن
اإلن ـســان وعــن مشاكله وأزمــاتــه الـتــي ربـمــا تتلخص لــديــه فــي وجــوده
على قيد الحياة وأن يكون ّ
حرًا .أو كما يقول الناقد الفرنسي فريدريك
ساينني عن الشخصيات التي يصورها قصيري« :إنها بشكل أساسي
أﭭات ــارات أنــاه الخاصة ،التي يشكل مالمحها إلقامة كيانات مستقلة
وراس ـخــة :الـكـســالــى ،الـشـهــوانـيــون ،الـلــواطـيــون ،املـحـتــالــون واملـفـســدون
والبغايا ،واإلرهــابـيــون ،واملـشـعــوذون ،واملتغندرون في حالة يرثى لها
واألثــريــاء الــاأخــاقـيــون .إن قصيري ال يــرى نفسه روائـ ّـيــا وال كاتبًا
ّ
قصصيًا؛ بل صاحب أفكار يعبر عنها من خالل شخوصه .ولذا قرب
نهاية حياته قال« :لقد قلت تقريبًا ما كنت أود قوله».
لـكــن عـلـيـنــا أن ن ـت ـســاءل :مل ــاذا لــم ت ـغــادر مـصــر وحــارات ـهــا ورائـحـتـهــا
وش ـخــوص ـهــا وم ـه ـم ـشــوهــا ،ب ــل قــاع ـهــا م ــن امل ـت ـســولــن وال ـل ـصــوص
والداعرات ،...عقل وروح وذاكرة وكتابة ألبير قصيري؟
فــي هــذا السياق ،أشــار الكاتب الــراحــل إدوار الـخــراط إلــى ّأن قصيري
ك ــان ينحو إل ــى نــوع مــن الـغــرائـبـيــة ،وعـلــى األخ ــص فــي تسمية أبطاله
الذين يعطيهم أحيانًا أسماء يصعب تصديقها! أو لم نسمع عنها قط
كأنها منحوتة من مزيج العامية املصرية والفرنسية .كما نجد الناقدة
الرومانية الفينا أدينا هورنر في «جامعة تينسي» في نوكسفيل تورد
في أطروحتها «خيال ألبير قصيري ،صيغة لتجاوز الزمان واملكان»
أن هــذا األم ــر كــان بمثابة عملية إثـبــات لــوجــود قـصـيــري؛ فكما يقول
الفيلسوف الفرنسي ديكارت «أنا أشك ،إذن أنا موجود».
يبدو أن قصيري كان يكتب عن مصر ليتأكد من وجوده .الكتابة هي
امليراث العيني واملحسوس والحقيقي الذي نتركه؛ أو كما قال في إحدى
مقابالته في مجلة «لو ماغازين ليتيرير»« :لقد غادرت مصر ،لكني لم
أود أن تغادرني» .أو بمعنى آخــر إذا كــان مارسيل بروست في روايــة
«بحثًا عن الزمن املفقود» يجعل الحواس هي من تطلق الذاكرة ،فعلى
سبيل املثال تذوق حلوى املادلني يجعله يتذكر مرحلة الطفولة؛ نجد في
حالة قصيري األمر معكوسًا .إنه يستخدم ذاكرته حتى ينشط وينعش
حواسه من أجل أن «يشعر بـ» و«يرى» مصر .كما يقول أيضًا «أحافظ
على هويتي الشرقية .أنا مثل شخصياتي» .لقد حملها بداخله وفي
كتاباته إلى درجة أنه نجح في أن يحيا مصره الخيالية.
إن الكتابة بالنسبة لقصيري هي بمثابة عــاج .لقد حظي من خاللها
بعيش لحظاته املاضية مجددًا .لحظاته الهاربة أو بمعنى أدق إنه في
محاولة للبحث عن زمنه املفقود حتى يخفف ندمه على عدم وجوده
هناك (في مصر) اآلن ولتخفيف حالة النوستالجيا.
إننا نرى في مجموعته «بشر نسيهم الله» كما في باقي أعماله مشهدًا
لعالم ذي وجهني :وجــه واضــح ،جلي ،ذلــك هو وجــه املشهد الــذي تدور
أحــداثــه على امل ـســرح ،وجــه مــرئــي بالنسبة للجميع ،يشكله البوليس،
ال ــوزراء ،األثــريــاء .ووجــه خفي ،مبهم ،ذلك هو وجه األحــداث التي تدور
فــي الكواليس حيث نجد الـشـحــاذيــن ،متعاطي امل ـخــدرات ،اللصوص،
ال ــداع ــرات ،وال ـف ـقــراء .عــاملــان ال يفهم كــل منهما اآلخ ــر .فــا يستطيع
األثرياء فهم الفقراء ،وال يستطيع األميون رؤية ما هو واضح بالنسبة
ُ
لهؤالء املثقفني .وبالتالي إدراك العالم يمر عبر املـ َـر ِشــح بكل شخص.
وفــي هذين العاملني ،يتماهى قصيري مع شخصياته ليواصل حياته
بمساعدتها .فهو بنفسه في حديث ملجلة «النوافذ الفرانكوفونية» يؤكد:
«كل شخصياتي هي ألبير قصيري» .لذا نجد الكاتب  ،حتى لو وصف
مشهد العالم واآلخرين ،فإنه في نهاية املطاف سيصف نفسه أيضًا ألنه
مثل شخصياته .بالرغم من قولنا إن مجموعته األولى «بشر نسيهم
الله» هي البذرة األولى لكل أعماله الروائية التالية ،فهل يسعنا أن نقول:
إن فكرة الثورة فيها تنحو إلى فعل خارجي يشتبك مع العالم ،بينما في
أعماله التالية سيكون األصل في الثورة السخرية؟ على سبيل املثال،
نجد في قصة «البنت والحشاش» فايزة التي تهرب من أهلها ،أو في
قصة «ساعي البريد ينتقم» ،يحاول زوبا البوسطجي أن يغير من أهل
الحي ،من حنفي الــذي حـ ّـول دكانه لغرزة لتدخني الحشيش ،إلى ثورة
الكناسني التي قوبلت بالقمع ،وأمثلة أخرى كثيرة .إنها لوحة فريسك
رسمها قصيري للشعب املصري منذ أكثر من سبعني عامًا ،إال أنها
ال تزال تحتفظ بنضارتها وحيويتها كأنها رسمت اليوم ،ولن تسقط
صالحيتها الفنية أو الفكرية بالتقادم؛ ألنها لوحة اإلنسان التي ستبقى
ببقائه.
مترجم مجموعة «بشر نسيهم الله» التي صــدرت أخيرًا عن
«دار الهالل»

