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ضلت دروبها
العم نجيب ...سيرة حداثة ّ
القاهرة ــ محمد شعير
أي مـحــاولــة لفهم الـتــاريــخ املصري
الحديث ،ستكون ناقصة تمامًا إذا
تعاملنا فقط مع كتابات املؤرخني
ومـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ــرات الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ،وأخ ـ ـ ـبـ ـ ــار
الصحف أو حتى الوثائق املعتمدة
واملختومة بختم النسر.
الفن وحده القادر على اإلصغاء إلى
الـهـمــس ،إل ــى األن ــن ،وال ـغ ــوص في
مــا ال تــدركــه الـعــن وحــدهــا .وهـكــذا
ال ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم امل ـج ـت ـم ــع املـ ـص ــري
الحديث بدون قراء ة روايات نجيب
مـحـفــوظ ( 1911ـ ـ  .)2006قــد يــراهــا
املــؤرخــون مـصــادر ثــانــويــة لــدراســة
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،ل ـك ـن ـهــا فـ ــي الـ ــواقـ ــع هــي
التاريخ الحديث ملصر ،بل هي أقرب
إليه من التاريخ الرسمي .لم يكتب
م ـح ـف ــوظ مـ ــن م ــوق ــع الـ ـت ــوثـ ـي ــق ،لــم
يقدم رصدًا واقعيًا يضعه في خانة
كتاب الواقعية التي تهمل الجمالي
لصالح الفكرة ،بقدر ما كان اللعب
فـ ــي الـ ـف ــن مـ ـقـ ـص ــده ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،ثــم
الوعي بالتاريخ ومكره.
ً
تمتد حياة محفوظ وتتسع سيرة
لحداثة عربية ضلت دروبها .كيف
كان الوطن؟ وكيف أصبح؟
فى املشهد األول من «زقــاق املــدق»،
يتخلى صــاحــب املقهى عــن الــراوي
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـنـ ـش ــد ك ـ ــل ل ـي ـلــة
لــرواد املقهى ،لصالح الــراديــو ،ذلك
االخ ـتــراع العجيب فــي ذلــك الــوقــت.
يــرصــد مـحـفــوظ بــدقــة كـيــف تعامل
امل ـ ـصـ ــريـ ــون مـ ــع ال ـ ـحـ ــداثـ ــة ،وك ـي ــف
أزاحت املاضي .وفي الثالثية ،نكاد
نسمع أصــوات القنابل بــن املحور
والحلفاء ،ونقاشات املصريني عن
«هتلر القادم لتخليصهم من أنياب
االحتالل» .نرى الثورة تطل من كل
بيت بعد نفي سعد زغلول.
أمــا فــي الستينيات ـ ـ سـنــوات مجد
محفوظ وصـعــوده ـ ـ سيكتب أجــرأ
أعماله ،رواية تفضح الديكتاتورية،
وتـنـتـقــد تــأمـيــم امل ـجــال ال ــواح ــد في
ت ـل ــك امل ــرحـ ـل ــة« :اسـ ـتـ ـح ــوذ ال ـخ ــوف
على الناظر ورجاله ،فبثوا العيون
ف ـ ــي األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،وف ـ ـت ـ ـشـ ــوا املـ ـس ــاك ــن
وال ـ ـ ـ ــدك ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــن ،وف ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــوا أق ـ ـسـ ــى
الـ ـعـ ـق ــوب ــات عـ ـل ــى أت ـ ـفـ ــه الـ ـهـ ـف ــوات،
وانـ ـ ـه ـ ــال ـ ــوا ب ــال ـع ـص ــي ل ـل ـن ـظ ــرة أو
ال ـن ـك ـتــة أو ال ـض ـح ـك ــة ،ح ـت ــى بــاتــت
الـ ـح ــارة ف ــي ج ــو ق ــات ــم م ــن ال ـخــوف

في الجمالية
عام  1988يوم
حصوله على
«نوبل»

والـحـقــد واإلرهـ ــاب» كـمــا يكتب في
«أوالد حــارتـنــا» .لكن محفوظ كان
يحمي نفسه .روايته حيادية ،تبدو
ك ــأن ـه ــا ال ت ـت ـه ــم ،أو ت ـ ّ
ـوج ــه .روايـ ــة
يـتـحـمــل أبـطــالـهــا ع ــبء مــا يـقــولــون

ويفعلون ال كاتبها.
ع ـ ـ ـ ــاش ع ـ ـصـ ــر س ـ ـ ــاط ـ ـ ــن ،وم ـ ـلـ ــوك
ورؤســاء ،عاصر ثورات وانقالبات،
وح ـ ـ ــروب ـ ـ ــا وطـ ـ ـ ــواعـ ـ ـ ــن ،ومـ ـ ــآسـ ـ ــي..
عـ ـ ــايـ ـ ــش ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـبـ ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة

وامل ـن ـع ـط ـفــات ال ـح ــاس ـم ــة ،الـ ـث ــورات
واألن ـظ ـم ــة والـ ـحـ ــروب ،م ــن الـنـكـســة
ال ـ ــى االسـ ـتـ ـن ــزاف وحـ ـ ــرب أك ـت ــوب ــر،
م ــن ث ـ ــورة  ،19إلـ ــى يــول ـيــو  ٥٢الــى
ك ــام ــب ديـ ـفـ ـي ــد ،وم ـ ــن «نـ ــوبـ ــل» ال ــى

ال ـخ ـن ـج ــر ال ـ ـغـ ــادر الـ ـ ــذي جـ ـ ــاء ه مــن
الخلف .استطاع أن يصمد في وجه
الـتـقـلـبــات وال ـعــواصــف والـتـغـيــرات
ال ـت ــي أص ــاب ــت امل ـج ـت ـمــع وال ـث ـقــافــة،
صموده في وجــه الحقد األصولي.

هؤالء ّرشحوه لـ «نوبل»
رغم مرور  30عامًا على حصول نجيب محفوظ على جائزة
«نوبل» ،إال أن قائمة االتهامات لم تخفت يومًا .اختصر اإلسالميون
ّ
الجائزة بأنها تكريم لهجومه على الدين والذات اإللهية في روايته
ّ
القوميون أنها تتويج لدعوته للسالم مع
«أوالد حارتنا» .ورأى
الكيان الصهيوني .ورأى أدباء مثل يوسف إدريس وإدوار الخراط
ّ
أنه كاتب محدود القيمة الفنية ،روايته محلية الفكر ،متوسطة القيمة
باملعايير التي تقاس بها األعمال األدبية العظيمة.
كعادته ،تجاهل محفوظ الهجوم عليه ،دافع عن «أوالد حارتنا»
بعدما تعرض ملحاولة اغتيال عام  1994على يد مهووس إسالمي.
وكشف لجريدة «أخبار األدب» ( 30نوفمبر )1997تفاصيل لم
ً
يذكرها قبال« :وأنا في «األهرام» ،زارني مطلع الثمانينات ،قبل
حصولي على «نوبل» واحد من السفارة اإلسرائيلية ال أذكر اسمه.
وعرض ّ
علي الترشح لجائزة عاملية كبرى حصل عليها األديب
البريطاني غراهام غرين ،وقال إنهم يفكرون في منحي الجائزة،
وأنه جاء يستأذن ،قلت له :إنني شاكر جدًا لكنني أعتذر ألن ربط
الجائزة بدفاعي عن السالم أمر ال أقبله ،إذ أنه موقف مبدئي وليس
من أجل الجوائز» .كانت الجائزة التي يقصدها محفوظ هي «جائزة
القدس الدولية» .في الحوار ذاته ،قال محفوظ« :بعد حصولي على

«نوبل» ،كتب لي شيمون بيريز خطابًا رقيقًا يقترح فيه أن أرشح
لـ «نوبل» روائيًا إسرائيليًا اسمه عموس عوز ،وقد ترجمت إحدى
رواياته إلى العربية .أجبته في رسالة معتذرًا وقلت ّإن عاموس عوز
سيجد من يرشحه لـ «نوبل» ،ولكن إذا كان ال بد من أن أرشح أديبًا
لـ «نوبل» ،فأفضل أن أرشح عربيًا».
كذلكّ ،
فإن موقف محفوظ من التفاوض مع العدو كان سابقًا
تفكير السادات في كامب ديفيد .إذ دعا في  1968في مقال له
إلى التفاوض لتحرير سيناء إذا لم يكن بمقدورنا الحربّ .
كرر هذا
الكالم في لقاء جمع عددًا من املثقفني املصريني بالقذافي في جريدة
«األهرام» عام  . 1971لم يكن موقف محفوظ استثنائيًا ،فكل أبناء
الجيل الليبرالي الذي نشأ ّ
وتكون في ظل ثورة  ،1919وانتمى إلى
أفكار حزب «الوفد» ،لم يكن لديه مشكلة في التفاوض مع العدو.
بل إن «الوفد» نفسه كان نتاج معركة اختيار مجموعة من أبناء
الشعب املصري للسفر إلى بريطانيا (دولة االحتالل) للتفاوض من
أجل الجالء.
من هنا يمكن أن يكون مبررًا موقف محفوظ من تأييد كامب ديفيد.
لم يكن نتاجًا لنفاق سلطة ،أو بحثًا عن جائزة .الغريب أن إسرائيل
ّ
التي يقال كثيرًا بأنها تتحكم بمنح جائزة «نوبل» ،لم تستطع منح

أي من أدبائها الجائزة ،وكان أول وآخر أديب إسرائيلي حصل
على الجائزة هو شموئيل يوسف عجنون عام  1966مناصفة مع
السويدية نيلي زاكس الحاصلة على الجنسية اإلسرائيلية أيضًا.
وهو العام نفسه الذي ظهر فيه اسم محفوظ على قوائم ترشيحات
الجائزة للمرة األولى مع طه حسني وتوفيق الحكيم .ولكن كان عليه
ً
االنتظار  22عامًا ليتوج بجائزة تأخرت طويال .وكان مدعومًا من
جهات عدة أهمها قسم الدراسات العربية في «جامعة السويد» الذي
كان يرأسه الناقد املصري عطية عامر ،وهناك الناقدة الفلسطينية
سلمى الخضراء الجيوسي التي صرحت بأن األكاديمية السويدية
ّ
طلبت منها عام  1985تقريرًا عن الكتاب العرب املستحقني لـ «نوبل»
وأنها دعمت محفوظ وأدونيس .وهناك املستعرب األميركي روجر
آالن الذي أشار في أحد حواراته إلى دعمه ملحفوظ ،واملترجم ديفيد
جونسون الذي كتب عن لقاء جمعه بالسفير السويدي في تونس
ّ
للحديث عن الكتاب العرب الذين يستحقون «نوبل» منهم محفوظ.
وهناك جامعتا «جورج تاون» والـ «سوربون» وبعض الجامعات
األوروبية والروسية التي قدمت تقارير عن استحقاق صاحب
«الحرافيش» للجائزة.
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