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عودة إلى «بداية ونهاية»

تراجيديا الواقع ومهزلة التاريخ
عصام زكريا
«ب ــداي ــة ون ـه ــاي ــة» ه ــي إحـ ــدى أكـمــل
أع ـ ـمـ ــال ن ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ ب ـب ـنــائ ـهــا
املتماسك وإيقاعها املحكم ونقدها
االجتماعي املــوجــع ،إلــى جانب دقة
تصويرها الواقعية لحياة الطبقة
ال ــوس ـط ــى ف ــي ق ـل ــب الـ ـق ــاه ــرة خ ــال
ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــن ال ـق ــرن الـعـشــريــن.
الـ ــروايـ ــة ه ــي راب ـ ــع أعـ ـم ــال مـحـفــوظ
االجتماعية بعد «القاهرة الجديدة»،
«خـ ـ ــان ال ـخ ـل ـي ـل ــي»« ،زق ـ ـ ــاق املـ ـ ــدق»،
ي ـف ـصــل بـيـنـهــا وبـ ــن هـ ــذه األع ـم ــال
رواية واحدة من نسيج مختلف هي
«السراب».
ومقارنة بهذه األعـمــال التي تجنح
في بعض عناصرها إلى امليلودراما،
مثل إثارة الشعور بالشفقة والرثاء
فــي «خــان الخليلي» ،أو الحل الــذي
يعتمد على املصادفات في «القاهرة
الـ ـج ــدي ــدة» ،أو ال ـب ـن ــاء ال ـف ـض ـفــاض
والـشـخـصـيــات النمطية فــي «زق ــاق
امل ـ ـ ـ ــدق» ،ت ـن ـت ـمــي «بـ ــدايـ ــة ون ـه ــاي ــة»
كلية إلى التراجيديا في تعريفاتها
األكثر كالسيكية.
«بداية ونهاية» الصادرة عام 1949
هي أيضًا أول عمل ملحفوظ يتحول
إلــى فيلم سينمائي عــام  1960على
يــد امل ـخــرج ص ــاح أب ــو سـيــف ،وهــو
ب ــرأي كثيرين أفـضــل فيلم مقتبس
ع ـ ــن ن ـج ـي ــب مـ ـحـ ـف ــوظ وواحـ ـ ـ ـ ــد مــن
أفضل أفــام السينما املصرية على
اإلطالق.
ك ــان ــت «ب ــداي ــة ون ـه ــاي ــة» أي ـض ــا أول
رواية تتحول إلى فيلم في السينما
العاملية ،على يــد املـخــرج املكسيكي
أرتـ ـ ــورو ريـبـسـتــن وزوجـ ـت ــه كــاتـبــة
الـ ـس ـي ـن ــاري ــو بـ ـ ــاث أل ـي ـث ـي ــا غ ــارث ـي ــا
دي ـي ـغ ــو ..وهـ ــو ف ـي ـلــم ح ـقــق نـجــاحــا
ن ـق ــدي ــا م ـل ـح ــوظ ــا ،وف ـ ـ ــاز بـ ـع ــدد مــن
الـ ـج ــوائ ــز ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـك ـس ـيــك
وأميركا الالتينية.
أول م ــا يـلـفــت االن ـت ـب ــاه ف ــي «ب ــداي ــة
ون ـ ـهـ ــايـ ــة» ه ـ ــو مـ ـش ــاه ــد ن ـهــاي ـت ـهــا
السريعة ،الالهثة ،املربكة للمتلقي
ّ
ب ـعــض ال ـش ــيء ،ألن ت ـحــول حسنني
من شخصية األخ املتطلع ،األناني،
الـ ـ ــذي ال ي ـف ـكــر ف ــي ع ــواق ــب أف ـعــالــه
عـلــى اآلخ ــري ــن ،إل ــى شـخــص ينتحر
ت ـحــت وطـ ــأة ال ـش ـعــور بــالــذنــب بعد
انتحار أخته بدقائق ،هو أمر ليس
فـقــط يـصـعــب تـصــديـقــه ف ــي ال ــواق ــع،
ولكن األهم أنه قد يصعب تصديقه
فنيًا ،ألن املتلقي يحتاج إلــى رؤيــة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة وهـ ـ ــي تـ ـتـ ـح ــول ،وإلـ ــى
ال ـت ـمــاهــي مـعـهــا جــزئ ـيــا خـ ــال هــذا
التحول .وهــو ما يحقق «التطهير»
األرسطي ،الذي هو األثر ،أو الهدف
النهائي في التراجيديا.
ليس هناك خطأ في إيقاع الــروايــة.
إحساس محفوظ صحيح كالعادة.
في التراجيديا كما أوضــح أرسطو
فـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب «فـ ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــر» ،تـ ـك ــون
الفصول األولــى بطيئة .أمــا الفصل
األخير ،فيجب أن يكون سريعًا جدًا.
مـ ــامـ ــح الـ ـت ــراجـ ـي ــدي ــا ف ـ ــي «بـ ــدايـ ــة
ونهاية» تتجلى ،أول ما تتجلى ،عبر
بنائها .منذ اللحظة األولى التي يتم
فيها زف خبر مــوت األب للشقيقني
حـســن وحـسـنــن ث ــم مـشــاهــد ن ــواح
املعزيات (يا خراب بيتك يا اختي)،
ومراسم الجنازة والعزاء ،يبدو األمر
كأننا نستمع إلــى أشـعــار الـكــورس
ودق ـ ــات ال ـن ــواق ـي ــس امل ـصــاح ـبــة فــي
م ــأس ــاة إغــريـقـيــة كــاسـيـكـيــة .دق ــات
الـقــدر املـحـتــوم تـفــرض نفسها على
العمل منذ اللحظة األولى :املوت غير
امل ـشــرف هــو املـصـيــر ال ــذي سيذهب
إل ـيــه مـعـظــم أفـ ــراد ه ــذه األس ـ ــرة ،إذا
استثنينا األخ األوسط حسني .القدر

الـ ــذي يـحـكــم عـلـيـهــم ب ـه ــذا املـصـيــر،
هــو قــدرهــم الـطـبـقــي ،االنـهـيــار الــذي
تتعرض له الطبقة الوسطى نتيجة
ظ ــروف خــارجــة عــن إرادة أف ــراده ــا:
مـ ــوت األب ،األحـ ـ ـ ــوال االق ـت ـص ــادي ــة
امل ـت ــدن ـي ــة م ـح ـل ـيــا ودولـ ـ ـي ـ ــا نـتـيـجــة
ع ــدم االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي وشـبــح
الحرب املخيم على األبــواب ،جهلهم
بـ ـصـ ـع ــوب ــة وض ـ ـع ـ ـهـ ــم ،وس ـ ـعـ ــي كــل
منهم ،بطريقته ،لتحدي ومناطحة
قــدره ،هو بالضبط ما يدفعهم إلى
السقوط سريعًا في براثن هذا القدر.
ح ـس ــن فـ ـق ــط ،األخ ال ـق ــان ــع بـ ـق ــدره،
املـ ـت ــأم ــل وامل ـت ـف ـس ـل ــف ،الـ ـ ــذي يـعـلــق
بأفكاره ،مثل صوت الكورس املعلق
على األحداث في املأساة االغريقية،
يـ ـ ــردد ع ـ ـبـ ــارات ت ـك ـشــف ع ــن جــوهــر
املأساة من نوعية:
«م ـ ـصـ ــر تـ ــأكـ ــل ب ـن ـي ـه ــا ب ـ ــا رحـ ـم ــة،
وم ــع ذل ــك ي ـقــال أن ـنــا ش ـعــب واحـ ــد..
وهـ ــذا مـنـتـهــى ال ـب ــؤس الـ ــذي غايته
أن ت ـكــون بــائـســا وراضـ ـي ــا»« ،ال ـجــاه
والحظ واملهن املحترمة وراثية في
هــذا البلد .ليست تلك الــرؤيــة حقدًا
ول ـك ـن ـهــا حـ ــزن ع ـل ــى ال ـن ـف ــس وع ـلــى
املــايــن ،لـيــس عـلــى ف ــرد ولـكــن على
أمة مظلومة».
م ــام ــح املـ ــأسـ ــاة ت ـت ـم ـثــل ك ــذل ــك فــي
امل ـص ــائ ــر ،أو املـ ـس ــارات االج ـب ــاري ــة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــذهـ ــب ف ـي ـه ــا ال ـش ـخ ـص ـي ــات

رغـمــا عــن إرادت ـه ــا ،وفـقــا لطبائعها
وظـ ــروف ـ ـهـ ــا ال ـ ـفـ ــرديـ ــة غ ـي ــر ال ـقــاب ـلــة
للتغيير أو التعديل.
االرت ـ ـب ـ ــاك ال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـص ـي ــب قـ ــارئ
الـ ـ ــروايـ ـ ــة فـ ــي ال ـص ـف ـح ــات األخـ ـي ــرة
ربما ينجم عن التحول السريع في
األح ـ ــداث ال ــذي يـتـحــول مـعــه العمل
من ميلودراما عائلية تقليدية ،إلى
مــأســاة قــاسـيــة ال هـ ــوادة وال حلول
وسطى فيها .يدير محفوظ الفصل
األخـ ـي ــر م ــن م ــأس ــات ــه ب ـف ـهــم عـمـيــق
للنوع الفني وبراعة تقنية مدهشة

أمثال حسنين انضموا إلى
الثورة ،وصعدوا معها
مواصلين انتهازيتهم
من خالل عدد من املشاهد املتتابعة
املتالحقة بــدءًا من املشهد  ،84حتى
املـشـهــد  ،92واألخ ـيــر فــي كريشندو
ً
ي ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــد وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى م ـش ـه ــد
النهاية :حسنني مصلوبًا فوق سور
ال ـكــورن ـيــش ي ـهــم بــالـقـفــز ف ــي الـنـيــل
ع ـقــب م ــوت اخ ـت ــه سـنـيــة بــالـطــريـقــة
نفسها.
في فيلم صالح أبو سيف ،تنزل كلمة
«النهاية» على جسد حسنني وهو
يسقط في املــاء .وفي فيلم ريبستني

ً
يكون انتحار جابريل أكثر تفصيال
ودموية ،حيث يقوم بقطع شرايينه
كما فعلت أخته.
ّ
املــدهــش أن الــروايــة نفسها ال تؤكد
عـ ـل ــى ان ـ ـت ـ ـحـ ــار حـ ـسـ ـن ــن .ال ـس ـط ــور
األخـ ـي ــرة ت ـتــوقــف ع ـنــد ك ـل ـمــاتــه...« :
وب ـ ـلـ ــغ امل ـ ــوق ـ ــع نـ ـفـ ـس ــه م ـ ــن ال ـج ـس ــر
فــارتـفــق ال ـســور وأل ـقــى بـبـصــره إلــى
املـ ـ ـ ــاء تـ ـت ــداف ــع أم ـ ــواج ـ ــه ف ـ ــي ه ـي ــاج
واص ـ ـط ـ ـخ ـ ــاب .وأخ ـ ـ ـلـ ـ ــى رأس ـ ـ ـ ــه مــن
ال ـف ـكــرة« .إذا أردت هـلــم .لــن أص ــرخ.
ف ــأك ــن ش ـج ــاع ــا ول ـ ــو م ـ ــرة واحـ ـ ــدة.
ليرحمنا الله»».
ه ـ ــذا اإلح ـ ـسـ ــاس ال ــدق ـي ــق ب ــاإلي ـق ــاع
وب ــال ـت ــوازن ال ـكــاس ـي ـكــي ،ه ــو ال ــذي
ي ـج ـع ــل م ـح ـف ــوظ ي ـت ــوق ــف فـ ــي تـلــك
الـلـحـظــة ،ال قـبـلـهــا ،وال ب ـعــدهــا ،في
نهاية مفتوحة على صورة حسنني
بالبدلة امليري فــوق منصة مرتفعة
ً
م ـط ــا ن ـحــو األسـ ـف ــل ش ــاهـ ـرًا يــديــه:
هــل سينتحر؟ أم سـيــواصــل حياته
ويتحول إلى زعيم سياسي؟
تدور وقائع «بداية ونهاية» من عام
 1935وحتى عام  ،1939وفقًا لبعض
اإلش ــارات التاريخية املتناثرة عبر
النص ،ونجيب محفوظ انتهى من
كتابتها عــام  ،1949ومــن ثم لم يكن
ي ـخ ـطــر ف ــي ب ــال ــه بــال ـط ـبــع ال ـحــديــث
عــن «ث ــورة يــولـيــو» ومــا أعقبها من
إط ــاح ــة بــال ـن ـظــام امل ـل ـكــي وال ـحــزبــي

وم ــن ت ـغ ـيــرات ف ــي الـبـنـيــة الـطـبـقـيــة
واالجتماعية .ولكن لنرجع معًا إلى
املشهد  74من الرواية ،وهذا الحوار
الــذي يــدور بني أفــراد العائلة ،يسأل
حسني أخاه:
« -ه ــل ح ـق ــا م ــا يـ ـق ــال ع ــن اح ـت ـمــال
سقوط الوزارة؟
ً
فضحك حسنني قائال:
 غير مسموح للضابط االشتغالبالسياسة.
فضحك الشاب ،ثم قال:
 كيف تسقط بعد أن نفض االنجليزأيديهم من سياستنا؟
وتساءلت األم:
 أنعود مرة أخرى إلى املظاهرات؟ من يدري؟فعادت تقول بقلق:
 ال شأن للجيش مع املظاهرات؟فقال حسنني بمكر:
 إذا قــامــت ث ــورة فــا بــد مــن تدخلالجيش!
وضـ ـح ــك حـ ـس ــن ،وأدرك ـ ـ ـ ــت األم مــا
ت ـع ـن ـي ــه ض ـح ـك ـت ــه ،ف ــرم ــت حـسـنــن
بـ ـنـ ـظ ــرة ش ـ ـ ـ ــزراء وهـ ـ ـ ــزت مـنـكـبـيـهــا
استكانة».
ن ـ ـج ـ ـيـ ــب مـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــوظ ـ ـ ـ ـ ـ عـ ـ ـل ـ ــى لـ ـس ــان
حـسـنــن ـ ـ ك ــان ي ــدرك مـبـكـرًا ج ـدًا أن
ال ـغ ـل ـي ــان االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـيــاســي
ال ـ ــدائ ـ ــر فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إل ــى
انــدالع املظاهرات ،والثورة ،وتدخل
ال ـج ـيــش .ورغـ ــم أن ن ـب ــوءة حسنني
ك ــان ــت تـتـخــذ ن ـب ــرة الـ ـه ــزل ،إال أنـهــا
ً
تتحقق فعال بعد سنوات قليلة من
صدور الرواية ،وإن كان دور الجيش
لم يقتصر على التدخل فقط.
«بـ ــدايـ ــة ونـ ـه ــاي ــة» ع ـم ــل ف ـن ــي بــديــع
ي ـ ـعـ ــالـ ــج تـ ــأث ـ ـيـ ــر ال ـ ـف ـ ـقـ ــر وع ــاقـ ـت ــه
باألخالق مثلما لم يفعل عمل قبله،
وقالب التراجيديا الــذي يستخدمه
محفوظ يخدم هــذه الفكرة كأفضل
م ــا يـ ـك ــون ،ألنـ ــه ي ـج ـعــل م ــن ال ـن ـظــام
االجتماعي قــدرًا قاسيًا محتومًا ال
قــدرة لــأفــراد على الفكاك منه .لكن
ذكاء محفوظ الخارق يجعله يشير
فــي الـصـفـحــات األخ ـيــرة مــن روايـتــه
إل ــى احـتـمــالـيــة «ال ـ ـثـ ــورة» ال ـقــادمــة،
ويجعله أيضًا ينهي روايته دون أن
يؤكد أن حسنني قد لحق بأخته إلى
قاع النهر.
في الــواقــع ،من املستبعد أن ينتحر
ح ـ ـس ـ ـنـ ــن ك ـ ـشـ ــري ـ ـحـ ــة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
م ـت ـس ـل ـقــة وانـ ـتـ ـه ــازي ــة ،ط ــامل ــا رص ــد
م ـح ـف ــوظ ط ـب ــاع ـه ــا وت ــأثـ ـي ــره ــا فــي
أعـ ـمـ ــال ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة م ـث ــل م ـح ـفــوظ
عبد الدايم في «القاهرة الجديدة»،
وحميدة فــي «زق ــاق امل ــدق» .ومــع أن
م ـح ـفــوظ ي ــرص ــد س ـقــوط ـهــم املـ ــادي
بعد سقوطهم األخــاقــي واملعنوي،
إال أن ال ــواق ــع يــؤكــد لـنــا أن «ال ـقــدر»
ال يـعــاقــب دائ ـمــا ه ــذه ال ـن ـمــاذج وأن
«الـعــدالــة الشعرية» تظل غالبًا بني
جنبات الشعر والفن.
ّ
الــواقــع يـقــول لـنــا إن أم ـثــال حسنني
واص ـ ـلـ ــوا ال ـح ـي ــاة ل ـس ـن ــوات ق ــادم ــة
وانـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــوا إل ـ ـ ــى ص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـثـ ــورة
وصـ ـ ـع ـ ــدوا م ـع ـه ــا إلـ ـ ــى قـ ـم ــة الـ ـه ــرم
االجـتـمــاعــي مــواصـلــن انتهازيتهم
فــوق جثث ضحاياهم .أمــر يرصده
مـحـفــوظ فــي أعـمــالــه الــاحـقــة بــدأب
ومزيد من «الواقعية» ،متخليًا عن
نهاياته «املثالية» التي اتسمت بها
روايات فترة الشباب!
لذلك ،أرى أنــه ال يجب التوقف عند
الـسـطــور األخ ـيــرة مــن رواي ــة «بــدايــة
ون ـهــايــة» م ــن دون أن نـقــارنـهــا بما
ك ـتــب قـبـلـهــا وب ـع ــده ــا ،ك ـمــا أرى أن
مصطلح «الواقعية» الــذي نميز به
أعمال نجيب محفوظ األربعينيات
وب ــداي ــة الـخـمـسـيـنـيــات يـحـتــاج إلــى
مناقشة.

