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أناشيد التكية وسراب الصحراء

صوفية محفوظ :بشير أم نذير؟
محمد عبد النبي *
ع ـلــى مـ ــدى م ـش ــوار نـجـيــب مـحـفــوظ
كله ،تــرددت نغمة الحنني إلى امللجأ
اإلل ـه ــي امل ـط ـم ـئــن ،س ـ ــواء ف ــي ص ــورة
درويــش يهيم بني صفحات الثالثية
أو الشيخ علي جنيدي الــذي ينصح
سعيد مـهــران فــي «الـلــص والـكــاب»
بأن يضع عنه هموم الدنيا ويتوضأ
ويصلي ،ثــم ِمــن بعد ذلــك كله هناك
أيقونته الشيخ عبد ربه التائه الذي
وض ـ َـع محفوظ على لسانه خالصة
ّ
الحكمة املقطرة للطريق الطويل.
كما ال يمكننا أن نتذكر «الحرافيش»،
من غير أن نذكر األناشيد الغامضة
التي تنبعث من وراء أســوار التكية.
فهل يمكننا ـ ـ بعد االعتبار لكل هذا
ـ ـ أن نعتبر بعض أعمال محفوظ هي
َ
حضر
البشارة األولــى لالتجاه الذي
وسـ َ
ـاد منذ سنوات في الواقع الفني
وال ـث ـق ــاف ــي ،أي ت ـلــك األعـ ـم ــال الـفـنـيــة
املـخـتـلـفــة ،ب ـصــرف الـنـظــر عــن مـقــدار
جــودت ـه ــا وأص ــال ـت ـه ــا ،ال ـت ــي تـعـتـمـ ُـد
ّ
التصوف
مادتها األساسية على عالم
ونـصــوصــه ورم ــوزه وأع ــامــه؟ أم أن
الحقيقة غير ذلك تمامًا؟
فــي حــوار ملجلة ال ـ «بــاريــس ريفيو»،
تــرج ـمــه ال ــزم ـي ــل أح ـم ــد شــاف ـعــي في
كتابه «بيت حافل باملجانني» ،أجاب
سؤال
محفوظ في معرض الرد على
ٍ
ّ
بالتصوف وما إذا كان
حول عالقته
ً
ممارسًا له ،قائال« :أنا أحب الصوفية
مثلما أحــب الشعر الجميل ،ولكنها
لـ ـيـ ـس ــت اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة .الـ ـص ــوفـ ـي ــة م ـثــل
ال ـس ــراب ف ــي ال ـص ـح ــراء ،ي ـنــاديــك ،أن
ً
تعال ،فاجلس ،واسترح قليال .إنني
أرفـ ـ ــض أي ط ــري ــق ي ــرف ــض ال ـح ـي ــاة،
ّ
ولكنني ال أملك إل ّأن أحب الصوفية
لجمالها الـشــديــد .إنـهــا لحظة راحــة
فـ ـ ــي خ ـ ـضـ ــم م ـ ـعـ ــركـ ــة .لـ ـ ــي أص ـ ــدق ـ ــاء
م ـ ـصـ ــريـ ــون ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ي ـس ـت ـش ـي ــرون
ش ـ ـ ـيـ ـ ــوخ ال ـ ـصـ ــوف ـ ـيـ ــة بـ ــاح ـ ـثـ ــن ع ــن
حلول .ربنا يوفقهم ،الحل الحقيقي
ملشكالتهم في البنك األهلي».
ق ــد ي ـكــون ه ــذا رأي م ـح ـفــوظ الــرجــل
واملــواطــن ،وليس اعتقادًا عميقًا في
نفس املـبــدع كاتب القصة والــروايــة.
َ َّ
أراد أل يبدو ـ ـ وهو الليبرالي
وربما
األصيل ـ في مظهر الدرويش الشرقي
ال ـ ــذي ي ـس ـبــح ف ــي ش ـط ـحــات الـعـشــق
اإللـ ـه ــي غ ــائ ـب ــا ع ــن أس ـئ ـل ــة ح ــاض ــره
وقضايا مجتمعه .وربـمــا يكون من
ّ
يخص بعض
الصحيح أيضًا ـ ـ فيما
ّ
تفسيرات رواج فـنــون الـتـصــوف في
َّ
وقتنا الــراهــن ـ ـ أن أزمنة االضطراب
واالن ـك ـس ــار وال ـع ـجــز تــدفــع ال ـن ــاس ـ
ال ـش ـب ــاب خ ـص ــوص ــا؟  -إلـ ــى الـلـجــوء
بكيان أكبرُ ،مطلق
للدين واالحتماء
ٍ
وكوني األبعاد ،بسبب فقدان االتجاه
واالفـتـقــار لـكـيــانــات أخ ــرى تجمعهم
في وحد ٍة اجتماعية سليمة البنية.
ُ
ولنا أن نتساءل هنا :ماذا لو أصبح
الـ ـشـ ـب ــاب غ ـ ـ ـ ـدًا ،وه ـ ــم امل ـس ـت ـه ـل ـكــون
ّ
التصوف
األساسيون لفنون وآداب
فــي الــوقــت الــراهــن ،فــوجــدوا أنفسهم
فـ ــي مـ ــواقـ ــع ال ـ ُـسـ ـلـ ـط ــة واملـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ي ـقــودون املجتمع كله نحو «مشرق
والعجائب» بتعبير محفوظ؟
النور
ّ
م ـ ــاذا ل ــو ت ـحــقــق ال ـ ُـح ـل ــم؟ ه ــل ســوف
أطياف العشق اإللهي
تتبدد
ٍ
عندئذ ّ
عندئذ
تتخذ
قد
ها
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ٍ
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ـ
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ـ
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ر
مظه
ٍ
ورغبات محبطة؟
بأحقاد مكبوتة
ٍ
ق ــد ن ـج ــد جـ ـ ــواب ه ـ ــذا الـ ـتـ ـس ــاؤل فــي
قـ ـص ــة صـ ـغـ ـي ــرة وب ــديـ ـع ــة مل ـح ـف ــوظ،
بعنوان ُ
«حلم» ،في مجموعة ّ
«خمارة
الـ ـق ــط األسـ ـ ـ ـ ـ ــود» ،ي ـح ـك ــي ف ـي ـه ــا عــن
عــامــل ميكانيكي فــي شــركــة خاصة
ـح يـعـيــش في
ل ـل ـم ـعــادن ،فـقـيــر وم ـل ـتـ ٍ
بدرون مع زوجة نكدية وحفنة عيال.

ً
ال يـجـ ُـد راح ــة مــن عـنــاء ليله ونـهــاره
ّ
إل بـ ــن ي ـ ــدي ش ـي ــخ إح ـ ـ ــدى ال ـط ــرق
الصوفية ،منصتًا إلى تعاليمه حول
ال ــدي ــن وال ـ ُـدنـ ـي ــا ،ال ـت ــي ال ت ـف ـيــده في
الـحـقـيـقــة كـثـيـرًا أم ــام ن ـيــران مطالب
ً
زوج ـتــه م ـثــا .عـنــدمــا تنقلب أح ــوال
الـبـلــد بـعــد إس ـقــاط املـلـكـيــة وصـعــود
الـضـ ّـبــاط األح ــرار ،ثــم ص ُــدور قوانني
ّ
الطيب
يوليو ،يتراخى شغف املريد
ب ـج ـل ـس ــات ال ـط ــري ـق ــة وي ـن ـش ـغ ــل بـمــا
يـحــدث مــن حــولــه وم ــا سـيـعــود على
ال ـف ّـقــراء م ـنــه .وت ـت ـطـ ّـور األمـ ــور حتى
يرشح نفسه في مجلس إدارة الشركة
ّ
بعد تأميمها ،ولم يعد ينقص إل أن
يحلق لحيته ،على حد تعبير شيخه
املمتعض من ّ
تغير مريديه وانقطاع
هبات األثرياء.
وبالتوازي ،في القصة ذاتها ،نتابع
صاحب الشركة الثري ،وانهيار عامله
حـيـنـمــا تـ ـج ــرده ال ـق ــوان ــن ال ـجــديــدة
مــن امـتـيــازاتـ ًـه وممتلكاته ،فيغوص
لألسفل درجــة بعد أخــرى .في نهاية
القصة وفــي حــوار مع صديق له من
األثرياء الذين ّ
قوضت يوليو عاملهم
أيـ ـض ــا ،ل ـك ـنــه ال ي ـب ــدو م ـه ـمــومــا بما

يـ ـح ــدث ،وع ـن ــدم ــا ي ـس ــأل ــه صــاحـبـنــا
اغتصاب أموالهم ،يقول له وهو
عن
ٌ
يضحك :حق إن أموالنا قد اغتصبت،
َ
ّ
ولـكــن هــل أدل ــك على رج ـ ٍـل قــد تـنــازل
ُ
ّ
ع ــن أمـ ـ ــوال ال تـ ـع ــد وال ت ـح ـصــى بال
اغ ـت ـص ــاب؟ ث ــم ي ـهــز غ ـل ـيــونــه وي ـبــدأ
يقص عليه القصة العجيبة للبوذا.

أرفض أي طريق يرفض الحياة،
لكنني ال أملك إ ّلا أن أحب الصوفية
لجمالها الشديد (ن م)
وهكذا تنتهي القصة الصغيرة ثاقبة
الذكاء.
إذا كــان ليس أمــام العامل الفقير إال
ّ
ليترجع بني
شيخ طريقة فــي زاوي ــةٍ
يــديــه ق ـطــرات السكينة والــرحـمــة كل
ً
مـســاء مغتسال مــن شـقــاء يــومــه ،فإن
ُ
الثري الــذي يشاهد انهيار عامله قد
ّ
يتصوف أيضًا وقد يجد غايته لدى
البوذا وقصته العجيبة.
إنـ ـن ــا أم ـ ــام ح ــرك ـت ــن م ـت ـعــارض ـتــن،
كأنهما نقطتان تتبادالن مكانيهما،

َ
ب ـي ـن ـم ــا ن ـ ـفـ ــض الـ ـع ــام ــل عـ ــن كــاه ـلــه
الطريقة والشيخ بعدما ابتسمت له
الــدنـيــا ،فالثري وأصـحــابــه يبحثون
ـاذ في عاملهم املـهـ ّـدد بني ّ
يدي
عن مـ ٍ
ّ
ال ـب ــوذا الـ ــذي تـخــلــى طــوعــا ع ــن ُمـلــك
الدنيا سعيًا وراء الحقيقة.
ّ
لعل هذه القصة تعكس وجهًا واحدًا
فقط من وجوه رؤية محفوظ الكاتب
لـلـتـصـ ّـوف ،ذل ــك الـجــانــب املـعـ ّـبــر عنه
بتهكم بريء في االقتباس السابق من
حوار ٍمعهً .
بناء على هذه الرؤية ،فإن
ٍ
ه ــؤالء الـشـبــاب املستهلكني للفنون
ذات الطابع الصوفي حاليًا يركضون
وراء س ـ ـ ــراب فـ ــي ص ـ ـحـ ــراء الـ ــواقـ ــع،
وال ـح ـلــول الحقيقية ملـشـكــاتـهــم في
ُالبنك األهـلــي والـبـنــوك عـمــومــا .وقد
ّ
َ
نـعــلــق بنبرة صوفية ُم ْستلهمة من
بعض أعمال محفوظ نفسه ،قائلني:
ل ـي ــت كـ ــل م ـش ـك ــات ال ــدنـ ـي ــا يـحـلـهــا
البنكنوت .فماذا إذن كانت أزمة عمر
ّ
«الشحاذ»؟
الحمزاوي إذن في رواية
فهو لم يكن معوزًا وال مطحونًا ،وقد
داهمته األسئلة من داخل نفسه ،من
ُ
غير أن يتهدد أمان عامله البرجوازي
َّ
بأدنى درجــة .لكن هــذه قصة أخــرى،

وه ــذا وج ــه آخ ــر مــن وج ــوه محفوظ
الكاتب ذي األلف وجه.
ّ
ّ
تجسدها
والـشــاهــد أن الــرؤيــة الـتــي
ُ
درام ـيٌــا قـصــة «ح ـل ــم» ملـحـفــوظ فيها
درج ـ ــة م ــا م ــن الـتـبـسـيــط ف ــي ت ـنــاول
عالقة اإلنسان بالدين وأشواق الروح
على العموم ،تكاد تتماهى مع الرؤية
املادية امليكانيكية للواقع ،لكننا قد
ُ
نجد فيها أيضًا تحذيرًا واجبًا من أن
يكون سعينا للحق والحقيقة مجرد
رد فعل سطحي ولحظي على قسوة
الــدنـيــا واض ـط ــراب األحـ ــوال والعجز
عن الفعل الفردي والجماعي.
وق ــد نـتـســاءل :أل ــن يـجــد ه ــذا العامل
امل ـي ـكــان ـي ـكــي ال ـس ــاب ــق ب ـع ــدم ــا ص ــار
عضو مجلس إدارة الشركة في نفسه
أي ش ـ ــوق ل ـج ـل ـســات ال ـش ـي ــخ وك ــام
أهــل الله وحلقات الـ ِـذكــر والحضرة؟
وعلى الجانب اآلخــر أيـضــا :ألــم يكن
من املمكن أن ينتبه هــذا الثري وهو
في أمان ِعزه وممتلكاته إلى هشاشة
الــواقــع وســرعــة زوال كــل شــيء حتى
يبحث عــن ال ـبــوذا وسـبـيــل الحقيقة
ُ
طوعًا ال كرهًا؟
* روائي مصري
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