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ثقافة وناس

ــيلة
ّ
املناخ ،عرف أن الوضوح والبساطة ال
يمكن أن يكونا عيبًا .واجه الكتابة في
القوالب الصحافية الجاهزة ،وسعى
البتكار نص حر ،فاألجر الوحيد الذي
يحصل عليه الكاتب هو الفرح.
بدأ نشر مجموعاته القصصية األولى
«ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة» ع ـ ــام  1964وواصـ ـ ــل مــع
مجموعة «صـبــاح الجمعة» (،)1970
و«املسافر األبدي» (« ،)1999الشيخة»،
و«ال ـ ـح ـ ـصـ ــان األج ـ ـ ـ ـ ــوف» ،ب ــاالض ــاف ــة
إل ــى تــرج ـمــة ب ـعــض ال ـن ـصــوص الـتــي
كــانــت طليعية بمقاييس ذل ــك الــزمــن
وم ـن ـهــا «ن ـه ــاي ــة ال ـل ـع ـبــة» لـصـمــوئـيــل
بيكيت ،وبعض نصوص بيتر فايس،
وانـ ـغ ــري ــد ب ــرغـ ـم ــان ،وهـ ـن ــري مـيـلـلــر،
والكاتب املجري شاركادي امري.
ف ــي م ــراه ـق ـت ــه وشـ ـب ــاب ــه ،جـ ـ ـ ّـرب ع ــاء
الديب االنـخــراط في تنظيمات دينية
ك ـعــادة مــراهـقــي ذل ــك ال ــزم ــان وانـتـمــى
إل ــى جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن الـتــي
خـ ـ ــرج مـ ـنـ ـه ــا ل ـي ـن ـت ـم ــي الـ ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم

شيوعي .وفــي الستينيات ،انضم الى
التنظيمات الـنــاصــريــة ومـنـهــا جبهة
الـتـحــريــر والـتـنـظـيــم الـطـلـيـعــي ،وك ــان
مجرد رقم في كل تلك التنظيمات التي
كــان االنـضـمــام لها شــرطــا مــن شــروط
مـمــارســة الـصـحــافــة الـتــي فـصــل منها
إحــداهــا بتهمة االنضمام إلــى مؤامرة

أبصر تحول الثورة إلى
نظام ،والمثقف اليساري الى
موظف بيروقراطي
ـ ـ لــم يـكــن يـعــرف عنها شيئًا ـ ـ بغرض
قلب نظام الحكم .تركت هذه التجارب
أثرًا مريرًا رافقه طوال حياته وعبر عنه
فــي ال ـخ ـيــارات الفنية الـتــي لـجــأ اليها
ً
وكــانــت بـتـعـبـيــره «ب ــدي ــا لــانـتـحــار».
ان ـك ـ ّـب ع ـلــى ال ـتــرج ـمــة ب ـم ـعــونــة غــالــب
ه ـل ـســا واب ــراهـ ـي ــم م ـن ـص ــور ف ــي ف ـتــرة

ارتـبـكــت فـيـهــا حـيــاتــه ،وك ـمــا كـتــب في
مقدمة ترجمته لنص لوتسو «الطريق
إلى الفضيلة» بغرض مواجهة هزائم
خاصة وأخرى عامة وارتباك في الفكر
وال ـس ـلــوك ،وكـثـيـرًا مــا تـحــدث عــن تلك
الفترة التي كانت مليئة بقلق معرفي
وص ــل ال ــى ح ــد االك ـت ـئ ــاب وم ـغــامــرات
كـشــف الـكـثـيــر مــن مــامـحـهــا فــي نصه
الـسـبــر ذات ــي بــالــغ الـفـتـنــة «وق ـفــة قبل
املـ ـنـ ـح ــدر ...م ــن أوراق مـثـقــف مـصــري
 .)1999( »1982-1952نـ ــص ع ــذب
ّ
أقـ ــرب م ــا ي ـكــون إل ــى ب ـيــان عـلــى معلم
يعطي مفاتيح الــولــوج لعامله األدبــي
الـ ــذي ان ـت ـقــل م ــن ال ـق ـصــة إل ــى ال ــرواي ــة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة فـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـث ـم ــان ـي ـن ــات
م ــن الـ ـق ــرن امل ــاض ــي م ــع ن ـش ــر رائ ـع ـتــه
«زهـ ــر ال ـل ـي ـمــون» ( )1987ال ـتــي كــانــت
قـطـعــة امل ــوزاي ـي ــك األول ـ ــى ف ــي جــداريــة
فنية ضخمة ي ــؤرخ فيها لتناقضات
مثقفي الطبقة الوسطى وتحوالتها.
وب ـعــدهــا جـ ــاءت ثــاثـيـتــه «أط ـف ــال بال
دموع» ( ،)1989و«قمر على املستنقع»
(  ،)1993و«أي ـ ـ ـ ــام وردي ـ ـ ـ ــة» (.)2000
روايات تتقاطع فيها أحالم وهواجس
وانكسارات عالء الديب الشخصية مع
جروح أبطاله (عبد الخالق املسيري/
الــدك ـتــور ف ـك ــار /أم ــن االلـ ـف ــي) .تـحــول
ه ــؤالء إل ــى أيـقــونــات كــاشـفــة عــن عمق
الخسارة والخذالن التي عاشها جيل
الستينات مــع هزيمة  67الـتــي تحول
مـعـهــا ع ــاء الــديــب نـفـســه ال ــى «مـيــت»
كما يشير في سيرته الكاشفة .جعلته
الـسـنــوات الـتــي جــاءت بعدها «شيخًا
بال حكمة ،رأى شرخ الزجاج الذي بدأ
دقيقًا ثم اتسع وهو ال يرتق وال يجبر
ألنه ّ
تكون في نفسه».
ً
تـ ـب ــدو ن ـص ــوص ــه اجـ ـ ـم ـ ــاال أق ـ ـ ــرب إل ــى
م ـح ــاك ـم ــات أو م ــراجـ ـع ــات ي ـس ـت ـنــزف
فيها ذاك ــرة أطـفــالــه .ثمة سعي لبلوغ
الـفـضـيـلــة واالعـ ـت ــراف بـتـعـثــر األح ــام
وقسوة االنتماء الــى هــذه الطبقة رغم
ّ
أن الشعور بتخلفها ظل يدفعهم إلى
مزيد من االنتماء ،مزيد من االرتباط
بهذا الحلم الساذج البسيط املستحيل
هو أن يعيش الناس واقعًا جديدًا.
ف ــي م ـس ـتــوى آخ ــر م ــن الـ ـق ــراءة ،يمكن
اعتبار روايات الديب وثيقة عن تراجع
مصر وانكسارها عقب النكسة وموت
عـبــد الـنــاصــر ال ــذي لــم يـكــن ـ كـمــا رآه ـ
مجرد رئيس ،لكنه كان شيئًا في نسيج
الـحـيــاة .مــع ت ــردي الــواقــع املـصــري في
ظــل عـصــر ال ـس ــادات ،جــرب الـسـفــر الــى
الخليج ولم يتمكن من الصمود ألكثر
من شهرين .كتب عن الخليج ،الفتًا الى
اختالل الخريطة القيمية انطالقًا من
هــذه التجربة الذاتية التي بقي أثرها
كما بقيت في روحه هواجس التفكير
في سطوة الرقيب الــذي كــان محصلة
سلطات عديدة ضاغطة على الروح .لم
يكن هــذا الرقيب اال ذلــك البورجوازي
امل ـحــافــظ ال ـقــديــم ال ــذي ظـلــت أشـبــاحــه
ّ
ت ـ ـطـ ــارده .رأي عـ ــاء ال ــدي ــب م ـ ــرارًا أن
حـيــاتــه كــانــت فـقــط م ـحــاولــة لـلـخــروج
م ــن ع ــبء االن ـت ـمــاء الـطـبـقــي املـتــوســط
ّ
بتناقضاته ألن هــذا االنـتـمــاء أعـجــزه
دائمًا عن أداء ما اعتبره واجـبــا ،وعن
التحدث بكل الصراحة املمكنة .عاش
الـ ــديـ ــب مـ ــن روح ـ ـ ــه وج ـ ـسـ ــده ت ـج ــارب
املـ ـثـ ـق ــف ال ـ ـب ـ ــورج ـ ــوازي ال ـص ـغ ـي ــر إال
تجربة الـسـجــن ،لكنه عــاشــه فــي بيته
«عــزلــة ارادي ـ ــة» كـصــوفــي داخ ــل خلوة
ظــل ارت ـيــادهــا مـقـصــورًا عـلــى مريدين
يـعــرفــون أن يـضــاجــع «ك ــل لـيـلــة جسد
الـحـلــم املـيــت واآلمـ ــال املـحـبـطــة» .بعد
تجربة فصله من العمل الصحافي قبل
أن يعود اليه الحقًا ،ترسخت في نفسه
ّ
قناعة أن السياسة طــن لــزج أو رمــال
ناعمة ســريـعــة ،إذ نــزعــت عنه تجربة
امل ـنــع م ــن الـكـتــابــة «األم ـ ــان ال ــروح ــي».
جعلت الكتابة األسـبــوعـيــة فــي مجلة
«صباح الخير» بال أهمية الى أن وجد
ً
بديال للهرب من مأزق البقاء بال عمل
تـمـثــل فــي ب ــاب «عـصـيــر الـكـتــب» الــذي
اقترحه ملتابعة الكتب الـجــديــدة .باب
ّ
تحول عبر  40عامًا إلى منصة اعتراف
باملواهب على اخـتــاف أجيالها .وقد
وص ـف ــه ال ــراح ــل اب ــراه ـي ــم أص ـ ــان فــي
أنجزها للكتاب
املقدمة اإلضافية التي
ّ
الذي صدر بهذا العنوان ،بأنه «شهادة
ح ــرة عـلــى حقبة ثــريــة مــن تــاريــخ هــذا
الوطن».
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ً
صنع تمثاال
خالدًا للوحدة
صنعاء ـــ جمال جبران
لم يفهم الجندي املسكني الواقف على بوابة التفتيش في مطار القاهرة
ّ ُ
ُ
هي كتب شخصية ولست أتاجر
بأن حقيبة الكتب اإلضافية التي معي
ُ
بها .عندما فتحت الحقيبة الضخمة لقى ثماني نسخ من كتاب كبير
يضم «ست روايات قصيرة» لعالء الديب (الهيئة العامة للكتاب-القاهرة)
فاعتقد الجندي أني أخذتها بهدف بيعها في بلدي ،وهي بسعر مدعوم
حكوميًا« .الزم جمارك يا بيه» هكذا قال لي وهو ال يعلم بشرائي لها
ُ
كهدايا ،وأنا الذي أحب إهداء كتب األدباء الذين أحبهم ِلن أحبهم.
وصاحب «عيون البنفسج» من أولئك الذين أرى بضرورة أن ُيهدى وأن
يتم تعميم كتابته التي لم تنفصل عن حياته ليكون أمام القادمني الجدد
ً
ً
مثاال /تمثاال يمنحهم ولو نقطة نور واحدة في هذا الوقت الترابي الذي
صرنا نقيم فيه .استطاع الديب أن يختم حياته وقد نجح في عدم فعل
ً
مستجديًا أو طالبًا منفعة شخصية أو متنازال
خطوة واحدة إلى الوراء
ّ
عن مبدأ أو منخرطًا في «شــلــة» تدفعه إلــى فعل ما ال يهوى أو ما ال
يؤمن بهّ .
قرر العيش في عزلة اختيارية بعيدًا عن «الحظيرة» الرسمية،
ً
وظهر إثر كل هذا «كأنه صنع تمثاال خالدًا للوحدة».
لكن تلك العزلة لم تتخذ لنفسها مسارًا مرضيًا شبيهًا بحالة االكتئاب
ُ
الشرسة التي أصابت مثقفني كثر بعد هزيمة يونيو  1967وضربتهم
في مقتل ،بل جاءت على نحو متسم باإلنجاز األدبي والصحافي الذي
قرن صاحبه بـ»عصير الكتب» الذي ما يزال واحدًا من أبرز املساحات
التي تخصصت في عرض جديد الكتب وتقديم أصحابها على نحو
رفيع وبنظرة تمنحهم خطوة إلــى األمــام .وقــد كــان يفعل كتابته تلك
بعيدًا عن تأثير معرفة ُمسبقة أو بدافع من منفعة يود وصولها.
هـكــذا يمكننا اكتشاف الطريقة الـتــي نجح عبرها كــاتــب «أطـفــال بال
دموع» من تحقيق نجاته من مرض االكتئاب ،حني استنجد بالكتابة
متخذًا إيــاهــا مساحة للفضفضة والـبــوح بالقدر الــذي منحه فرصة
للتخفيف مــن األثـقــال التي هجمت على قلبه حيث «كــان األلــم يقربه
من جوهر وج ــوده» .ويمكن ملس هــذه النقطة بمالحظة النبرة الذاتية
التي كانت تسيطر على لغته السردية بحيث ال يمكن فصلها عن باب
السيرة الذاتية ،مع ذلــك التطابق الكبير الــذي جمع بني الكتابة وحياة
الديب نفسها.
ولنا هنا اتخاذ عمله «أيام وردية» ( )2002نموذجًا يمكننا عبره وضع
أيدينا على جملة اإلشكاالت التي حاصرت حياة الديب وجعلت قلبه
مــوجــوعــا .ال نـقــدر ونـحــن نمضي فــي صفحاتها على وضــع فاصل
كبير بــن حـيــاة بطل العمل (أم ــن األلـفــي) وبــن كاتبه ال ــذي عمد في
إصدار «ست روايات قصيرة» التي كانت «أيام وردية» من بينها ،إلى
إلـحــاق شـهــادة فــي ختام الكتاب تكاد تطابق حياة األلـفــي نفسه من
إدانة لتحوالت الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها وكيف تحولت البالد
إلــى منافذ للجريمة والتهريب وظهور الجماعات اإلسالمية مدعومة
بالنفط واملال السعودي .لقد عاش عالء الديب هذا واقعًا حني ذهب في
غربة قصيرة إلى تلك «األرض الحرام» استمرت ستني يومًا وعاد .لكن
ّ
بقيت تجربة الرحلة في الغربة «كابوسًا إنسانيًا وفنيًا» ألنها «فتحت
لي مغاليق الظاهرة الرهيبة التي يعيشها ماليني املصريني الباحثني
عــن ال ــرزق وامل ــال ،متحملني أنــواعــا غريبة مــن املعاملة والتعامل مما
يصنع مالحم في العذاب والتصادم والكذب» .لقد سجل كل هذا في
روايته القصيرة تلك كأنه يبحث لنفسه عن نجاة من عواقب الغرق في
االكتئاب املميت ليرحل اليوم بقلب هادئ ومطمئن ،يكاد يطابق نهاية
بطل «أيــام ورديــة» الــذي «عــرف أخيرًا كيف يموت ،حوله دنيا واسعة،
خالية ،ليس إلى جواره أحد ،لم يكن حزينًا .يراقب األشياء وهي تنتهي،
ليس في ضوضاء ،لكن في سكينة».

