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 ــ 1 ــ
به����اء طاه����ر بالن�س����بة ىل لي�����س جمرد ا�س����م كبري ف����ى عامل 
الرواي����ة، ول وج����ه ب�سو�س م�سامل ل يحم����ل �سغينة لأحد، 
ول ي�سع����ى للع����راك م����ع اأحد.. به����اء طاهر دائًم����ا ما اقرتن 
ا�سمه وح�س����وره لدى بلحظات حتول فا�سلة ومده�سة فى 
حيات����ى.. فاأول حوار كبري اأجريته فى م�سريتى ال�سحفية، 
ون�س����ر ىل على ثالث �سفحات كاملة فى جملة )اأكتوبر( قبل 
ما يقرب من رب����ع القرن، كان معه، واأول مقال ُين�سر ىل فى 
جري����دة )التحرير( وعلي����ه �سورتى كان عن����ه، وقبلها كنت 

�سجلُت لأطروحتى للماج�ستري عن اأعماله الروائية.
اأول م����ا ق����راأت له كان����ت »خالت����ى �سفية والدي����ر«، ومل تكن 
ا�ستجابت����ى لها عالية فى ذلك الوقت )منت�سف الت�سعينيات 
تقريب����ا اإذا مل تخنى الذاكرة(، ث����م قراأت »احلب فى املنفى«، 
وكل م����ا اأتذكره اأن جملة املرح����وم على الراعى التى اأطلقها 
عن الرواية »رواية كاملة الأو�ساف« ما زالت ترن فى اأذنى 
ب����ال زيادة ول نق�س����ان. ثم ق����راأت مقال كتب����ه الناقد الكبري 
�سك����رى عي����اد فى جمل����ة اله����الل بعن����وان »من����ط جديد من 
الواقعية اجلديدة« جعلنى اأعيد قراءة الرواية بعني جديدة 

وروؤية اأعمق فكانت املتعة التى ل تدانيها متعة اأخرى.

 ــ 2 ــ
وكان اللق����اء الأول املبا�س����ر واأن����ا طالب فى الفرق����ة الثالثة 
بكلي����ة الآداب، عندم����ا دع����اه اأ�ست����اذى الناقد اجللي����ل �سيد 
اإىل  جنات����ه(  ف�سي����ح  واأ�سكن����ه  الل����ه  )رحم����ه  البح����راوى 
حما�سرة لطالب الفرقة الرابعة ملناق�سته فى الرواية. كنت 
الطال����ب الوحيد من الفرق����ة الثالثة الذى ح�س����ر هذا اللقاء 
م�ستع����دا له بورق����ة )كنت اأ�سميها بحثا ف����ى ذلك احلني( عن 
الراوى ف����ى احلب فى املنفى )�ستتطور بعد �سنوات طويلة 
لت�سبح نواة اأطروحتى للماج�ستري عن بهاء طاهر(، وكان 
ترتيبى الثالث بني املتحدثني من الطالب. وعقب املحا�سرة 
حتلقنا حول الرجل ن�ساأله ون�ساغبه وكانت عيناه تلتمعان 
بفرح وحمبة حقيقية واأمل فى امل�ستقبل.. عندما ذهبت اإليه 
بن�سخت����ى من »احلب فى املنفى« كت����ب: »اإىل اإيهاب املالح.. 

اأماًل وثقة فى م�ستقبل زاهر«.
بعد ثمانية اأعوام من هذا اللقاء �ساألتقى بهاء طاهر جمدًدا، 
فى مكتبة ديوان الزمالك، لأناق�سه فى بع�س النقاط املتعلقة 
بخطتى للماج�ستري وعنوانها »تعدد الأ�سوات فى روايات 
بهاء طاه����ر«، باإ�سراف �سديقى واأ�ست����اذى اجلليل الدكتور 
ح�س����ني حم����ودة. اأذكر اأنه اأب����دى اإعجاب����ه ال�سديد مبخطط 
الف�س����ل املخ�س�����س لتحليل لغ����ة الروايات، قائ����ال اإنه م�سَّ 

بع�س الأفكار التى يراها »جديدة« و»طازجة«.
جن����ح بهاء طاه����ر باأعماله ومواقفه الإن�ساني����ة ال�سادقة اأن 
يكر�س منوذج »املب����دع النبيل«، الباحث عن اللحن اخلافت 
احلزي����ن للواق����ع امل�سرى وروح����ه العميقة، ظ����ل عمره كله 
يبح����ث عن �سر هذا اللحن ويطارده وجنح فى اقتنا�سه من 
خ����الل ما جادت به قريحت����ه الإبداعية من روايات وق�س�س 
ق�س����رية ومقالت وقراءات فى اأعم����ال اإبداعية، �ساغت فى 
جممله����ا تاريًخا م�سرًفا وباه����ًرا ل�ساحبها، فى الوقت الذى 
تلقفه����ا في����ه اجلمه����ور والنق����اد عل����ى ال�س����واء ب����كل الر�سا 

واملحبة والقبول.

 ــ 3 ــ
به����اء طاه����ر رج����ل موق����ف ب����كل معن����ى الكلم����ة، مواقفه ل 
تتب����دل اأو تتلون، بح�سب اأنواع املكا�س����ب اأو الفر�س، فهو 
»نا�س����رى« باملعن����ى ال����ذى يجعله يوؤم����ن ب�س����رورة العدل 
الجتماع����ى، والوح����دة القومي����ة وي�سيف اإىل ذل����ك اإميانه 
احلقيق����ى باحلرية فى كل جمالتها الجتماعية وال�سيا�سية 
والفكري����ة والإبداعي����ة، ورواياته تعك�����س العنا�سر الثابتة 
ف����ى مواقفه التى هى اأ�سا�س روؤيت����ه للعامل، اإبداعيا، ابتداء 
من جمموعات����ه الق�س�سية الأوىل »اخلطوب����ة« اإىل روايته 

الأخرية »واحة الغروب«.
وه����و من اأعمق اأبناء جيله وعيا، ومن اأكرثهم ثقافة، ت�سهد 
عل����ى ذلك كتبه )عل����ى قلتها( ومنه����ا كتابه الرائ����ع عن اأبناء 
رفاع����ة »الثقافة واحلري����ة« )1993(، ومقالته التى جمعها 
ف����ى كتاٍب اآخر »راح ا�سمه من ذاكرتى«، فى ما عدا ما ن�سره 
بعن����وان »الربامج الثقافية ف����ى الإذاع����ة« )1975( و»ع�سر 

م�سرحي����ات م�سرية �� عر�����س ونق����د« )1985( واأخريا »فى 
مديح الرواية« )2004(.

واأ�سف اإىل ذلك ترجماته، فهو اأول من قدم كويلو الروائى 
الربازيل����ى اإىل القارئ العرب����ى، و�سبق اإىل اكت�ساف العمل 

ال����ذى ترجم����ه بعن����وان »ال�سيميائ����ى.. �ساح����ر ال�سحراء« 
)1996( وكان ترج����م م����ن قب����ل م�سرحي����ة »فا�س����ل غريب« 
للكات����ب الأمريكى يوچني اأونيل )1970(. وهو، اإىل جانب 
ترجمات����ه، نهم ف����ى اطالعه على اآداب الع����امل، ت�ساعده على 

ذلك معرفت����ه بالإجنليزية والفرن�سية عل����ى الأقل، فقد عمل 
ف����رتة غري ق�س����رية فى مق����ر الأمم املتحدة ف����ى جنيف التى 
كت����ب فيها بع�����س رواياته من مثل »اأن����ا امللك جئت« و»قالت 

�سحى« و»احلب فى املنفى«.

 ــ 4 ــ
اأذكر اأنه فى كلمته التى األقاها على احل�سور مبنا�سبة فوزه 
يجائزة ملتقى الرواية العربية فى 2016، وجه بهاء طاهر 
ال�سكر اإىل امللتقى، واإىل اللجنة، موؤكًدا فى الوقت ذاته على 
�س����رورة تخ�سي�س اجلائزة فى ما هو قادم من دورات اإىل 
الكتاب ال�سباب، داعًيا اإىل اقت�سامها بني اأحد �سيوخ الكتابة 
الكب����ار وب����ني اأحد وجوهه����ا ال�سابة البارزة، ه����ذا هو بهاء 
طاه����ر، بنبله املع����روف، ووعي����ه بحركة الزم����ن وحما�سته 

ال�سادقة لالأجيال اجلديدة، وما تنتجه من اأدب خمتلف.
هذا ه����و به����اء طاه����ر املت�سامح املت�سال����ح مع ذات����ه املدرك 
ل�س����ريورة التط����ور والتج����دد، ل يحمل �سغين����ة لأحد ول 
يك����رتث للمهات����رات ول يتوقف عند الإ�س����اءات التى ت�سدر 
م����ن بع�����س املخبول����ني الذي����ن يعتقدون ب����ل يتوهم����ون اأن 
وجوده����م وحتققهم مق����رتن بالإ�ساءة والتحق����ري والتهجم 

على منجز من �سبقوهم من الأجيال الأكرب.
رح����م الله به����اء طاهر.. الكات����ب النبيل، والإن�س����ان الوديع 
امل�س����امل املت�سالح م����ع ذاته، وم����ع العامل وم����ع الدنيا كلها. 
ورغم �سلمه وم�ساحمته ونفوره التام من العراك وال�سخب 
وال�سجي����ج، فاإنه كان رحمه الله قوي����ا و�سلبا وحا�سما ول 
يقب����ل اأن�ساف احللول فى هم����وم وطنه وم�ساحله والدفاع 

عنه، ف�سال على قناعاته الإن�سانية والفكرية..
رح����م الله به����اء طاه����ر املثق����ف رفي����ع الثقافة املوؤم����ن بقيم 
احل�س����ارة الرفيعة، والقي����م الإن�سانية العالي����ة، واملنا�سل 

واملقاوم باإبداعه احلر اجلميل.
عن �شحيفة ال�شروق

إيهاب المالح

بهاء طاهر أنيق الروح واإلبداع واإلنسانية
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 سامي كمال الدين

قب����ل لقائى ببهاء طاه����ر �سمعت عنه كث����ريا، ولكن اأحدا من 
جيل����ه مل يذك����ر القدرة غري العادي����ة لنظرته الناف����ذة اإىل ما 
وراء املنظ����ور، اإىل ال����روح، رمبا اإىل ما تفك����ر اأنت فيه، فال 
ت�ستطي����ع املراوغة. قبل اللقاء كان ا�سمه يرد فى حماورات 
كنت طرف����ا فيها مع اأبناء جيله: عبداحلكي����م قا�سم خا�سمه 
ث����م �ساحله ولكنه يعرف قدره، رجاء النقا�س يحبه، فاروق 
عبدالق����ادر الذى ل يحب رج����اء النقا�س يتفق معه فى حمبة 
بهاء، نبيلة اإبراهيم ترى اإبداعه منوذجا لل�سهولة اخلادعة، 
�ساف����ى ن����از كاظم ته����ّون م����ن كتابته. ف����ى ذل����ك الوقت كان 
يقرتب م����ن ال�ستني، ولي�س فى ر�سيده اإل ثالث جمموعات 
ب����ك«  حلم����ت  و»بالأم�����س   ،1972 »اخلطوب����ة«  ق�س�سي����ة: 
1984، و»اأن����ا املل����ك جئت« 1985، وث����الث روايات: »�سرق 
النحي����ل« 1985، و»قالت �سح����ى« 1985، و»خالتى �سفية 
والدي����ر« 1991. وفى لقائنا الأول، ل اأذك����ر متى بال�سبط، 
وم����ا يتاأكد ىل اأنه قبل وق����ت كاف من �سدور روايته »احلب 
فى املنفى« التى ا�سطحبها عام 1995، وعادا من غربته. ما 
اأذكره بدقة اأن اللقاء كان فى �سهر يناير فى معر�س القاهرة 
للكت����اب، و�ساألت����ه ملاذا ه����و مق����ّل، كاأنه يتعمد ذل����ك؟ وكانت 
اإجابت����ه حا�سرة، فل����م يتكلم عن نف�سه، واإمن����ا ذهب بعيدا، 
اإىل اب����ن املقف����ع الذى حجز لنف�سه مكانة ف����ى الأدب العربى 
بكتاب����ْى »كليلة ودمن����ة« و»الأدب الكب����ري والأدب ال�سعري«، 

فالكرثة والإغراق يدلن اأحيانا على الفراغ.
م����ا مل يذكره ىل اأى من اأبناء جيل بهاء هو الذكاء احلاّد، به 
يتف����وق عليهم. يجيد الإن�س����ات، ويعرف متى يتكلم، ومتى 
يقرتب اأو ين����اأى عن ال�سغار وال�سغائر، وكيف يرفع ثيابه 
ف����ال تلوثها مع����ارك �سغرية. بحك����م درا�ست����ه للتاريخ ياأخذ 
نف�س����ه بال�س����ّدة، يع����ى اأن الكتاب����ة اأطول عمرا م����ن الكاتب، 
وتظ����ل �ساهدة علي����ه، بعد اأن تطوى ط����ّي ال�سجل؛ في�سائل 
احل����رف والكلم����ة واجلمل����ة، ل ف����رق ف����ى دق����ة تبل����غ درجة 
اخل����وف والو�سو�سة ب����ني ن�س �سردى ومق����ال. وفى جملة 
»�سط����ور« كن����ت اأتلقى مق����الت يكتبها بعد جماه����دة، بالقلم 
الر�سا�س. وحتتفظ الأوراق مبباراة بني حذف واإ�سافات، 
�سطب هنا، و�سهم هن����اك ي�سع لفظا بديال للمحذوف. بهذه 
ال�س����ّدة راهن بهاء طاهر على م����ا ينفع النا�س، على ما يبقى 
بع����د زوال الزَب����د. ولعله م����ن منفاه الختي����ارى ب�سوي�سرا 
راق����ب، فى �سمت وده�سة، �سعود ظواه����ر مفتعلة، ل يزال 

اأ�سحابه����ا يقاوم����ون الن�سيان باإحلاح اإعالم����ى مبتذل يبلغ 
ح����ّد الت�سبع وامللل وال�سفقة. والبع�س �سقط فى بئر عميقة 
ي�سع����ب انت�ساله منها. اأبرز �سواق����ط القيد ل نعرف اإن كان 
حيا اأو ميتا، وكان الأكرث حظا و�سهرة، اإذ كتب يحيى حقى 
مقدمة روايته الأوىل، واأخرجها �سالح اأبو �سيف لل�سينما، 
وحظيت اأعماله برواج جماه����ريى ا�ستثنائى، من �سخونة 
املطبع����ة اإىل ال�سينما. وثانى �سواقط حّي، يرزق من �سعة، 
ويطل بفجاجة من مقعدة بالعربة الأخرية لقطار احلكومة، 

وقد �سبط فى حلظة اختفاء الق�سبان.
ف����ى ركن ق�س����ّي، متّهل بهاء ف����ى اإن�ساج م�سروع����ه، مراهنا 
عل����ى الزمن، فم����ا يبقى بع����د ف����ورة الفي�سان، ه����و اللوؤلوؤ. 
ق����راأ روايت����ى »حدي����ث اجلن����ود« »1996«، وق����ال: »ل تك����ن 
بخي����ال، بع�س املواقف الدرامية يلزمها اإ�سباع«. ون�سحنى 
بالحت�س����اد مل�سهد نهاية الرواية، وفى ع����ام 2002 اأخربته 
ف����ى درد�س����ة تليفونية عاب����رة بانتهائ����ى من روايت����ى »باب 
ال�سفين����ة«، وطل����ب ق����راءة املخطوطة. ثم دعان����ى اإىل بيته، 
وذهب����ت م�ساء حتى منت�سف تلك الليلة الرم�سانية. هناأنى 
واأب����دى ث����الث مالحظ����ات وافقته عل����ى اثنت����ني، و�سكرته. 
�ساألن����ى: »زعلت؟«. قلت: »اإطالق����ا، ل�سببني: دقة املالحظات 
التى مل تكن م�سطرا لذكرها، واأنك بهاء طاهر الذى مل يعهد 
عليه اإل ال�سدق«. �سمت وقال: »لأنى اأزعل لو قيلت ىل مثل 
ه����ذه املالحظات!«، و�سحكنا. ثم جمعتن����ا م�سادفة باأتيليه 
القاه����رة، و�ساألني: ملاذا مَل اأ�ساأله عن راأيه فى روايتى »اأول 
النه����ار«؟ وق����د �س����درت فى نهايات ع����ام 2005. وقل����ت: اأنا 
مثل����ك، ل اأفعل ذلك مع َمن طلب ن�سخ����ة، اأو بادرُت باإهدائها 
اإليه، لي�س اأ�سع����ب من هذه املطاردة، ولعلك تعانى �سماجة 
من يلّح����ون. وكنت فى انتظار بدء ن����دوة ملناق�سة الرواية، 
مب�سارك����ة كل م����ن الدكت����ور حمم����د عفيف����ى واأمين����ة زيدان 
واأ�سام����ة عرابى. قال به����اء: »غلطان، كان يجب اأن تدعونى 
لأ�ستع����د، لبّد اأن اأ�سارك«. وفاجاأنى بكالم اأخجلنى، ولي�س 
ل����دّي ت�سجيل �سوت����ى له، ولكن اأ�سامة عفيف����ى ن�سر تغطية 

للندوة فى جملة »املوقف العربى« فى 17 يناير 2006.
مم����ا ن�سرته جمل����ة »املوقف العربى« على ل�س����ان بهاء طاهر 
اأن ه����ذه الرواية« نوع من الكتاب����ة اجلديدة متاما. التاريخ 
الفانت����ازى، هذا لي�����س التاريخ الذى يحال في����ه اإىل الع�سر 
اململوكى اأو اإىل الع�س����ر العثمانى اأو اإىل الع�سر احلديث، 
هو نوع م����ن التاريخ الفانتازى ال����ذى ا�سرتكت فيه خميلة 
املب����دع م����ع اأ�س����داء تاريخي����ة دخل����ت ف����ى وجدان����ه، واأعاد 
كتابتها ف����ى �سورة الفانتازيا اخلالبة. هذه الرواية اأجدها 
رواي����ة فاتنة ورواية جديدة بكل معن����ى الكلمة، فهى اإبداع 

جدي����د ف����ى جم����ال التاري����خ الفانتازى ال����ذى ل اأع����رف هل 
كت����ب اأحد فيه قب����ل ذلك اأم ل؟ لكن التاري����خ الفانتازى الذى 
اأبدعه فى هذه الرواية يج����در اأن نحييه عليه. اأي�سا دخول 
عن�س����ر الأ�سطورة، وهى لي�ست الأ�سطورة التى ترجع اإىل 
اأ�سط����ورة معين����ة ل م����ن األف ليل����ة وليلة ول م����ن الأ�ساطري 
اليوناني����ة، فه����ى اأ�سط����ورة من تاألي����ف �سع����د القر�س، فهى 
�سياغ����ات فانتازي����ة واأ�سطورية م����ن اإبداع الكات����ب نف�سه، 
لذل����ك م����ن ال�سع����ب اعتباره����ا رواي����ة تاريخي����ة اأو رواي����ة 
�سيكولوجي����ة«. و�سوف جتمع م�سادفة اأخ����رى بهاء طاهر 
به����ذه الرواي����ة، اإذ فوجئت مبا ن�سرته ماج����دة اجلندى فى 
�سحيفة »الأهرام«، 12 مار�س 2008، بوجود »اأول النهار« 
فى القائمة الطويلة للدورة الأوىل للجائزة العاملية للرواية 
العربية »البوكر 2008«، �سمن �سّت روايات م�سرية، وهى 
القائم����ة الوحيدة فى تاريخ اجلائ����زة التى مل يعلن عنها اإل 

فى حفل منح بهاء طاهر اجلائزة عن »واحة الغروب«.
ر�س����ح رج����اء النقا�س جلائزة مب����ارك، ل اأتذكر بال�سبط فى 
2006 اأو 2007، ومل يك����ن متفائ����ال بالف����وز. وطماأنته باأن 
اأغلب اأع�ساء املجل�س الأعل����ى للثقافة اأ�سدقاوؤه، ويعرفون 
اإجن����ازه، و�سرب����ت مثال ببه����اء، فق����ال ىل النقا�����س باأ�سي: 
»به����اء طاهر خمل�����س ملوؤ�س�سة واحدة ا�سمه����ا بهاء طاهر«. 
ث����م ر�س����ح رج����اء للجائ����زة، وكان به����اء اأي�س����ا مر�سحا فى 
ال�سن����ة نف�سه����ا للجائ����زة، وب�سلوكه احل�سن وّج����ه اجلائزة 
اإىل ا�س����م رج����اء النقا�����س ال����ذى توف����ى فى فرباي����ر 2008، 

اإذ اأعل����ن به����اء ي����وم الت�سوي����ت عل����ى اجلائزة، ف����ى يونيو 
2008، تنازل����ه عن الرت�سح للجائ����زة، وكّر�س بذلك لأحقية 
رج����اء النقا�س به����ا، وكانت تلك فر�سة رج����اء الأخرية؛ فقد 
ر�س����ح للجائزة وتوفى قبل الت�سوي����ت، ول ير�سح للجائزة 
اإل م����ن ه����م عل����ى قيد احلي����اة، ول����و �ساع����ت الفر�س����ة فلن 
يق����رتن ا�سم رج����اء باجلائزة. وف����ى العام الت����اىل، 2009، 
مل تك����ن مفاج����اأة اأن يفوز بهاء بجائزة مب����ارك، لال�ستحقاق 
الأدب����ى، ورّدا عل����ى �سلوكه النبيل اإزاء ا�س����م رجاء النقا�س 
ف����ى العام ال�ساب����ق. وخالل ثورة 25 يناي����ر عادت اجلائزة 
اإىل �س����دارة الهتمام، وفى كتاب����ى »الثورة الآن« ف�سل عن 
موقعة اجلمل، 2 فرباير 2011، عنوانه »الأربعاء الدامى.. 
الثورة تخترب، وبع�سهم �سق����ط«، ذكرت فيه ات�ساىل ببهاء 
طاه����ر، واأننى اقرتحت عليه اأن اأكت����ب با�سمه بيانا يرف�س 
جائ����زة مب����ارك. �سح����ك و�ساألن����ى: ومن اأي����ن اأعي����د قيمتها 
املادي����ة؟ قلت اإن الرف�س الرم����زى اأقوى، ونحن بحاجة اإىل 

اإحراج نظام مبارك وزلزلته.
قل����ت اإننى �ساأ�سوغ بيانا يفيد باأنه قبلها، باعتبارها جائزة 
م�سري����ة، »والآن، وق����د اأهدر نظ����ام مبارك دم����اء امل�سريني 
الطاه����رة، فاإننى اأرد ه����ذه اجلائزة بكل راحة �سمري«. بّثت 
روي����رتز البي����ان، وبعد يومني ات�سل بى به����اء، واأنا اأو�سك 
اأن اأدخ����ل مي����دان التحري����ر، وقال اإن����ه كان �سي����ف برنامج 
تليفزيونى قبل قليل، واأثنى علّي. �سكرته، واأتبع مو�سحا: 
»مل اأذك����رك بال�س����م، ولكنى قلت اإن كاتب����ا �سابا هو �ساحب 
اقرتاح رف�س اجلائزة«. هناك �سنف من النا�س لهم ح�سور 
خا�����س، ل تخطئهم الع����ني ولو من غري معرف����ة �سابقة، من 
ه����وؤلء بهاء الذى بحثت عنه الأ�سواء بحثا فى الثورة، من 
دون ق�س����د اأو تخطيط. واأكاد اأعذر معظم اأبناء جيله، وهم 
يحقدون على هذا الذى غاب طويال عن م�سر، ثم عاد كع�سا 
مو�س����ى، وف����ى مار�����س 2010، كنت ف����ى اأبوظب����ى و�سهدُت 
بع�س����ا من ه����ذا احل�سد. كن����ا، الدكتور في�س����ل دراج واأحد 
كت����اب ال�ستيني����ات واأن����ا، نتم�ّسى لي����ال فى حديق����ة الفندق، 
وتكل����م الكاتب عن كاتبنْي م�سري����نْي ب�سيق م�ستحق، فقلت 
ر العفريت ي�سرفه«، و�سح����ك في�سل دراج،  له: »الل����ى ح�سّ
فاأكمل����ت: »اأن����ت اأ�سهمت ف����ى �سنعهم����ا«. ثم ذك����ر ا�سم بهاء 
طاه����ر، وكن����ت اأظن����ه �سديق����ه بحق، وق����ال بده�س����ة: »�سى 
به����اء يت�سرف با�ستعالء، هم يعّدون����ه ليكون خليفة جنيب 
حمف����وظ«. مل اأ�ساأل����ه من يك����ون »هم«، وقّدرت م����ا ميكن اأن 
يذه����ب اإليه ال�سعف الب�سرى. وتخيلُت بهاء اأمامى، وقلت: 

منك لله اأيها ال�ساحر.
عن �شحيفة االهرام

و�سفه يو�سف اإدري�س باأنه كاتب ل ي�ستعري اأ�سابع غريه.. وهو قول را�سد 
ب�سكل دقيق لتجربة الأديب الذي رحل اأم�س الأول »بهاء طاهر«.

عرف���ت به���اء طاهر يف بواكري حياتي، اقرتبت من���ه اإن�سانًيا بعد عودته اإىل 
م�س���ر بعد تغريب���ة طويلة ا�ستم���رت 15 عاًما، حيث ترك م�س���ر عام 1975 
ب�سب���ب اتهامه ب »ال�سيوعي���ة« مل يكن �سيوعًيا ومل تك���ن تهمة، لكن يو�سف 
ال�سباع���ي الأدي���ب ال�سه���ري، كان وزيًرا للثقاف���ة وكان به���اء طاهر يعمل يف 
اإذاع���ة »الربنامج الثاين« واأ�س���در يو�سف ال�سباعي ق���راًرا بتطهري الإذاعة 
م���ن ال�سيوعي���ني.. يقول بهاء طاه���ر يف كتاب »ال�س���رية يف املنفي« ال�سادر 
ع���ن »دار اأجيال« وهو ح���وار ممتد معه: »طارت اأنب���اء تخلي�س الإذاعة من 
ال�سيوعي���ني، وكان وا�سًح���ا اأنهم قلبوا الدنيا، ومل يج���دوا غريي، الغريب 
هو ا�ستبعاد ا�سمي فقط من الإذاعة، غريب يف وقتها، لأن ال�سيوعيني كانوا 
ميل���وؤون اأروق���ة الإذاعة، وعندم���ا اأُبلغ���ت اأين الوحيد الذي اأه���ِدَر دمه يف 
الإذاع���ة، توقفت طوياًل، تاأملت هذا ال�ستنف���ار العدائي جتاهي بده�سة، مل 

اأكن اأعرف اأين �سيوعي اإل عن طريق هذا القرار«.
كان ال�سباع���ي وبه���اء طاه���ر �سديق���ني »تذك���رت اأين من���ذ اأي���ام جال�ست���ه، 
ومازحن���ي، واأثنى عليَّ ثناَء ال�سداق���ة، وعلى ما اأكتب، ومل يتطرق لالأمر ل 

ِمن قريب ول ِمن بعيد، ما اأمكر رجال ال�سلطة، ولو كانوا من اأ�سدقائنا «.
ُمن���ع به���اء طاهر م���ن الكتاب���ة يف م�سر منذ ع���ام 1975 وحت���ى 1983 لكن 
ذل���ك مل مينعه من تق���دمي اأعمال عظيمة اأْث���َرْت الإن�ساني���ة، وحققت مكانتها 
الأدبية املرموقة مثل »اخلطوبة« و »خالتي �سفية والدير« و«�سرق النخيل« 
و«احلب يف املنفى« و«اأنا امللك جئت« و«ذهبت اإىل �سالل« و«واحة الغروب« 
وهن���اك الرتجمات لأعمال بديعة مث���ل ترجمته رواية باولو كويليو »�ساحر 
ال�سح���راء« ال�سادرة يف طبعتها الأوىل ع���ن دار الهالل، وله »اأبناء رفاعة.. 

الثقافة واحلرية« و«يف مديح الرواية« كما ترجم عدة م�سرحيات عاملية.
مل اأر به���اء طاه���ر اإل مبت�سًما مقباًل على احلي���اة م�ستمتًعا بها وبعمره فيها، 
لكن الغربة ظلت �ساكنة يف ذاكرته وروحه »كلنا يف نهاية الأمر جمرد طيور 
تهاجر من وطن لآخر بغري ا�ستقرار، كلنا هذا الطائر، ننتظر اأن يبادلنا اأحد 

الهتمام والرعاية، اإمنا متر اأعمارنا ول يحا�سرنا غري �سباب املنايف«.
يف مقدمت���ه للكت���اب يرى الناقد د. وائ���ل النجمي اأن الغربة �س���يء اأ�سا�سّي 
وحم���وري يف م�س���رية »بهاء طاهر« لكن »ت�ستمر ال�س���رية الذاتية يف ك�سف 
كيفية تعامله مع الغربة من منظور اأنطولوجي، حاول خالله اأن يجد منفًذا 
ل�سالم���ة ال���روح الإن�سانية يف جمملها، طاملا اأنه غري ق���ادر على اإنقاذ الروح 
الإن�ساني���ة يف جمملها، فليكن مبتغاه النظر ملجم���ل حياة الب�سر، لكنه وجد 
اأن الفجيعة تاأتي دائًما من العن�سرية، ومن العنف والكيل مبكيالني، وهذه 

ال�سفات الذميمة لالأ�سف هي الرابط بني ال�سرق والغرب.
ا  فال�سرق ميار�سها جتاه الفئات املُ�ست�سعفة بداخله، وميار�سها الغرب اأي�سً

جتاه ال�سرق من خالل ال�ستعمار والهيمنة«.
الطفولة حا�سرة دائًما لدى بهاء طاهر، من حكايات اأمه عن قريتها »الَكْرنك« 
يف الأق�س���ر جن���وب م�سر، ومن »�سند����س« احللبية التي مت���ر على البيوت 
لتبي���ع للن�س���اء الأقم�س���ة، ووقع بهاء يف حبه���ا »اأحببت �سند����س هذا احلب 
ال���ذي ل ميكن ن�سيانه، يظل واف���ًرا وبهًيا داخل اأرواحن���ا بعبق زمنه، كاأنه 
ن�س���اأة مفهوم امل�ساعر، اأو كاأنه بداية خللق اإن�سان من جديد، ميّدنا باحلنني 

اإىل تلك الأيام دوًما«.
كت���ب بهاء ق�سة با�سم »�سند�س« يف جمموع���ة »بالأم�س حلمت بك«، لكنها مل 

تكن ق�سته معها!
حتك���ي ل���ه اأمه عن الأر�س الت���ي ورثوها يف ال�سعيد، وتق���ول له الأر�س يا 

ولدي تن�َسى �ساحَبها اإذا هجَرها.
ت���ربع مبا تبقى من هذه الأر�س لإقامة ق�سر ثقافة يف »الأق�سر« حمل ا�سمه 
»ق�سر ثقافة بهاء طاهر« ويراه التكرمي الأعظم الذي ح�سل عليه يف حياته.
عندم���ا حدثت ثورة 25 يناير 2011 كان بهاء طاهر مع الثورة منذ حلظتها 
الأوىل، ب���ل وقام ب���رد جائزة مبارك ل���الآداب التي ح�سل عليه���ا »والآن وقد 
اأه���در نظام مب���ارك دماء امل�سريني الطاه���رة، فاإنني اأرد ه���ذه اجلائزة بكل 

راحة و�سمري«.
عا����س بهاء طاهر موؤمًنا بالقيمة وحمافًظا عليها، ل���ذا اأ�سبح قيمة باقية يف 

حد ذاته رغم رحيله.
عن الراية القطرية

واحة غروب بهاء طاهر

بهاء طاهر..ساحر أنضج مشروعه على مهل
 سعد القرش
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د. عزة مازن

 في عامه السابع والثمانين يبقى الروائي والقاص 
المبدع بهاء طاهر نقطة النور التي تضيء عتمة 

الطريق. عرف بهاء طاهر كيف يعيش آالف األعوام 
بتراثه اإلبداعي الذي ال تنتابه الشيخوخة، بل 

يتكشف عمقه وثراؤه مع كل قراءة جديدة على 
مدى األجيال.

 يف زم���ن تتع���رث في���ه اخلط���وات وتغي���م ال���روؤى ت�سراأب 
الأعناق ويتطل���ع الب�سر اإىل نقطة النور التي تلوح و�سط 
الظ���الم. ذلك النور ال���ذي ا�ست�سرفه الأدي���ب الكبري "بهاء 
طاه���ر" يف رائعته "نقطة النور" )2001(. عندما تتكاثف 
طبق���ات الظ���الم وت�ستد حلك���ة يف الليل والنه���ار ترتاءى 
نقط���ة الن���ور يف اآخ���ر الطري���ق.. ل يلمحه���ا اإل من �سفت 
نف�س���ه وعرف ظماأ الروح، ف���راح ي�سعى لإروائها.. ت�سعى 
الأرواح الطيب���ة نح���و الن���ور.. ت�سري على ال���درب اأحيانًا 
وتزل اأقدامها اأحيانًا.. وتتعرث اأحيانًا وتاأخذها خطواتها 
عك����س الطري���ق، ولكنه���ا توا�س���ل امل�س���ري، ويف النهاية، 
وحدها الأرواح الطيبة التي مل تتلوث والنفو�س الطاهرة 

التي مل تدن�س تدرك ال�سوء ويغمرها النور.
 يف "نقط���ة الن���ور" يج�سد بهاء طاهر معن���ى ظماأ الروح، 
وما تعاني���ه الأرواح الطيبة لرتوي الظم���اأ وتدرك النور. 
ال�سي���د توفي���ق )البا�سكاتب( �سَفت روح���ه و�سفت نف�سه، 
ولكن���ه يتع���رث يف الطريق اأحيان���ًا، يذنب اأحيان���ًا، يعرف 
ظماأ اجل�سد وي�ستجيب لنوازعه وين�سى الروح يف بع�س 
الأوق���ات، ولكن���ه م���ن الأرواح الطيبة الت���ي يدركها النور 
يف النهاية وتدرك���ه. يحدثه اأبو خطوة، �سديقه ال�سويف 
ال�سال���ح: "الطريق طويل وخطانا الت���ي نح�سبها مت�سي 
بنا عل���ى الطريق تقودن���ا اأحياًنا اإىل عك����س الطريق…. 
الأرواح وحده���ا ه���ي التي تتل���وث يا اأخ���ي توفيق واأنت 

روحك اأ�سفى من البلور".
 يتدث���ر ال�س���رد بلغ���ة �سوفية �سفاف���ة وينفت���ح على معنى 
الن���ور مبدلولت���ه الرمزي���ة املتع���ددة. ُت�سته���ل الرواي���ة 
بالبا�سكات���ب وقد بلغ املعا�س، وه���و يرعى حفيديه، �سامل 
وفوزية، بعد وفاة والدتهما وغياب والدهما معظم اأوقات 
الي���وم خارج املنزل، ي�سبغ عليهما م���ن احلب والرعاية ما 
يجعلهم���ا يتعلقان به ويتوا�سالن مع���ه. يدرك البا�سكاتب 
م�س���ر ال�سبعينيات حي���ث ي�سيطر فكر النفت���اح وت�سبح 
كل الأ�سي���اء �سلع���ة قابل���ة للبي���ع وال�س���راء. و�س���ط ع���امل 
جدي���د ل يعرف غري لغة املال وامل�سالح ال�سخ�سية ي�سبح 
البا�سكات���ب نقط���ة ن���ور و�س���ط ظالم ع���امل ي�سيط���ر عليه 
اجل�س���ع وتغيب عن���ه الإن�سانيات، فيحي���ا يف قيم املا�سي 
حيث معاين الألف���ة والإن�سانية ومراعاة اجلار للجار.. ل 
يع���رف قلبه �سوى العط���اء واحلب ي�سبغه عل���ى اأهل بيته 
وجريانه. ل يع���ود عليه البيت القدمي الذي ميلكه يف حي 
ال�سي���دة زينب بغري القليل الذي ل يكفي، ولكن مع معا�سه 
ودخ���ل ب�سيط من جتارة ابنه وقدر م���ن املدخرات القليلة 
ي�س���د امل�سروف���ات ويبقى عل���ى عالقات طيب���ة مع جريانه 
واأ�سدقائ���ه يف احل���ي. حت���ى عندم���ا عل���م بحاج���ة البيت 
للرتمي���م مل يفك���ر يف هدمه، كم���ا ن�سحه البع����س، وبناء 
عم���ارة فاخرة مكانه اأو بيع الأر����س مببلغ كبري من املال، 
بل اأنفق مدخراته جميعًا على الرتميم حني امتنع ال�سكان 

عن الدفع.
 يف كنف هذا اجل���د تربى �سامل وتربت فوزية.. كان �سامل 
�سديقًا جل���ده يحكي له ويعلمه.. حك���ى اجلد حلفيده عن 

اأب���و خط���وة، الرج���ل ال�سال���ح ذو الكرام���ات وزميل���ه يف 
العمل باملحكمة، وكيف تعلم منه لغة الروح ومعنى �سفاء 
النف����س. ورث �سامل عن جده �سفافية ال���روح والعطاء بال 
ح���دود، ف���راأى الن���ور وبق���ى اأن ي�س���ري نح���وه. يف نهاية 
الرواي���ة يحكي �سامل جلده روؤية راأى فيها نف�سه وحبيبته 
لبن���ى يدخالن يف مم���ر مظلم يطاردهما اأح���د الأ�سخا�س، 
بينم���ا هم���ا يح���اولن الو�س���ول "اإىل اآخر ه���ذا املمر لأن 
نوًرا يف نهايت���ه". ويوا�سل �سامل احلكي جلده مت�سائال: 
"�سح���وت بعده���ا وكان وجهك اأن���ت اآخر �سئ يف احللم 
اأو اأول �س���ئ فتحت عليه عيني. فم���ا معنى ذلك يا جدي؟" 
ويجيبه اجلد: "اإنك ت�ستحق النور الذي راأيته يف حلمك، 
املهم ي���ا �سامل األ تخط���ئ النور حني يج���ئ." ورمبا اأدرك 
البا�سكاتب من روؤية �سامل اأنه وحفيده اأدركا �سفاء النف�س 
و�سفافية الروح يف ذات الوقت، فتجلت لهما نقطة النور. 
فق���د كان كالهما نقط���ة النور يف حياة الآخ���ر، التي كانت 
نفق���ا مظلما. اإنه الن���ور الذي "�سيبدد �س���وءه ظلمة الليل 

والنهار." كما يقول اأبو خطوة ل�سديقه البا�سكاتب.
 وعل���ى غ���ري الأرواح النقي���ة الت���ي تعرف الظم���اأ وت�سعى 
نحو الرتواء، فتتجلى لها نقطة النور، ي�ستعر�س الكاتب 
منط���ا اآخ���ر م���ن الأرواح، اأرواح ميت���ة م�سمت���ة ل تعرف 
الظم���اأ، ف���ال ت�سع���ى لالرت���واء، ومن ث���م ل يدركه���ا النور 
ولتدرك���ه. من ه���وؤلء نازيل ه���امن، الأرمل���ة الرثية التي 
تعرف اإليها البا�سكاب خالل عمله باملحكمة، وتزوجا �سرا 
عل���ى األ يرث اأي منهم���ا الآخر، تلك ال�سي���دة العملية التي 
ل تع���رف �سوى الرغبة يف اإ�سب���اع اجل�سد واحلر�س على 
املال. بعد �سن���وات من لقاءات منتظمة يف �سقة م�ستاأجرة 
يقرر الثن���ان الطالق. ويف تلك اللحظ���ة يتغلل النور اإىل 
روح البا�سكات���ب ويجلي ب�سريته، فينظر اإىل نازيل وهو 
يفك���ر: "هل يقتل احلر�س ال�سديد على املال الأرواح اأم اأن 
الأرواح امليتة م���ن الأ�سل هي التي تتكالب على املال بهذا 
احلر����س؟ وهل موات الأرواح يعدي؟.. ل. هي مل تفر�س 
نف�سه���ا عل���ى، ب���ل اأنا ال���ذي �سعي���ت وراءها. فه���ل تنتحر 
الأرواح عن عمد كما تنتحر الأج�ساد؟ …. قلت لن اأنافق. 
ا. ولكن  �ساأنتظر األ اأ�ستهي الدنيا لأتوجه بعده نقًيا خال�سً
كي���ف توقعت اأن ياأتي هذا النق���اء؟ ملاذا مل تكن ت�سرب اأبًدا 
على ظماأ ج�سدك وا�ستطال �سربك على ظماأ روحك؟ وملاذا 
مث���ال ل تظماأ روح نازيل؟ وهل ه���ي تعرف اأ�سال اأن هناك 

ظماأ للروح"؟
 ويتجل���ى الن���ور يف احل���ب، فيلح ال�سرد عل���ى دور احلب 
يف اإنق���اذ الأرواح الطيبة التي تعرف الظماأ وت�سعى نحو 
الرت���واء.. اجلد و�سامل وحبيبته لبنى اأرواح نقية تعرف 
الظماأ وتبحث ع���ن الرتواء، وترى الظلم���ة ت�ستد حولها 
فتجته���د باحث���ة ع���ن الن���ور، حتى ي���رتاءى له���ا يف نهاية 
الطري���ق ويدعوه���ا اأن توا�س���ل ال�سري نح���وه. قد يتلوث 
اجل�سد ويخطئ ولكن الأرواح الطاهرة وحدها ت�سل اإىل 
الن���ور. تختتم الرواية �سطوره���ا بتاأكيد دور احلب املنقذ 

�سامل: حبيبها  لبنى  ت�ساأل  يبعد".  ول  يقرب  "الذي 
الأرواح؟ عن  جدك  يقول  ماذا  "حدثني 
-يقول كل الأرواح جميلة وكلها طيبة.

-وهل قال لك يا �سامل ما الذي ينقذ هذه الأرواح؟
-نعم. قال احلب."

يف "نقط���ة الن���ور" ا�ستط���اع الكات���ب يف براع���ة فائقة اأن 
يج�س���د املعن���ى ال�س���ويف للنور ال���ذي يتجل���ى يف احلب 
والعط���اء، وي���راه �سبياًل كي ينقذ الب�س���ر اأنف�سهم من عامل 
ل يع���رف غ���ري لغة امل���ال و�سطوته. احلب وح���ده ال�سبيل 
كي تع���رف الأرواح معن���ى الظماأ، فت�سع���ى نحو الرتواء 

وتنطلق نحو النور.
بع���د اإح���دى ع�س���ر عاما م���ن ن�س���ر جمموعت���ه الق�س�سية 
"ذهبت اإىل �سالل" )1998( عاد الروائي والقا�س املبدع 
الق�س���رية مبجموعته  الق�س���ة  ع���امل  "به���اء طاه���ر" اإىل 
"مل اأع���رف اأن الطواوي����س تط���ري")2009(. رغ���م البعد 
الزمني بني املجموعتني ميتد اجلدل بني بع�س ق�س�سهما 
وتتح���اور الروؤى. فمن بني الق�س�س ال�سبع يف جمموعته 
البحر" بعالقة  "اأطالل  ق�سته  �سالل" ترتبط  اإىل  "ذهبت 
جدلي���ة بق�ستي���ه "اجل���ارة" و"مل اأع���رف اأن الطواوي����س 
تط���ري" من ب���ني الق�س�س ال�س���ت التي ت�سمه���ا جمموعته 
الق�س�سي���ة الأح���دث. تتمح���ور الق�س����س الث���الث ح���ول 

املوقف من ال�سيخوخة وت�سرب �سنوات العمر.
يف ق�س���ة "اأط���الل البح���ر"، الت���ي ٌتختت���م به���ا جمموعته 
ال�سابق���ة "ذهب���ُت اإىل �س���الل"، يق���ف ال�س���ارد امل�سن على 

اأط���الل �سن���وات عم���ره املت�سرب���ة، ي�ست�سل���م لذكرياته يف 
ح���زن �سج���ي واأن���ني هام����س. عل���ى �ساط���ئ البح���ر راح 
ال�س���ارد ي�ستحل���ب ذكريات���ه اجلميل���ة مع حبيب���ة رحلت، 
وتركه���ا تت�س���رب بعي���ًدا من ب���ني يديه، وهي ح���ب عمره. 
اأخذ ي�ستمت���ع با�ستحالب الذكريات كطفل ي�ستحلب قطعة 

حلوى ويرتكها تذوب يف فمه ببطئ:
)ظ���ل واقًفا حلظة يف مكانه ينظر للبح���ر. ذلك هو ما بقى 
ل���ه. املوج الذي ياأتي ويذهب. الزبد الذي ميكث يف البحر 
ويت�سكل اأمام عينيه بال انقطاع اأجنحة واأ�سماًكا وحيتاًنا 
ف�سية لمعة، وحني يرتد عن ال�سخر فقاقيع ورذاًذا يرتك 
زهوًرا بي�ساء كثرية يف حديقة البحر…. ذلك ما بقى له، 
ورائحة البحر التي اأحبها عمره كله راح ي�ستن�سقها بعمق 
ول���ذة…. فقط لو يختفي ذل���ك الأمل يف ال�ساقني! كان كل 

�سئ �سي�سبح جمياًل(.
 ومثلم���ا ت�سرب���ت �سن���وات العمر تغ���ري العامل م���ن حوله 
وت�سرب���ت حالوته، فلم يع���د هو عامله الأث���ري الذي اأحبه؛ 
تغريت الإ�سكندرية التي ع�سقها وغزتها – كما غزت م�سر 
كله���ا � طقو�س وقيم ثقافية واجتماعية غريبة عنها. ولكنه 
ح���اول اأن ي�ستبق���ي الزم���ن بالوقوف على اأط���الل املا�سي 
وبع���ث الذكري���ات، فمد ب�س���ره بعي���ًدا متج���اوًزا الن�سوة 
ال�سابح���ات بجالبيبه���ن، و"الأطفال الذي���ن يلعبون فوق 
الرمال املت�سخة"، فطالعه ثانية "بحره الأزرق املمتد حتى 
ال�سم���اء وراأى عند خط الأفق باخرة م�سمرة يف مكانها". 
ولك���ن اأبى العامل املتغري من حول���ه اإل واأن يق�سيه متاًما، 
فا�ست�سل���م وابتع���د: )قام العج���وز واأعطى ظه���ره للبحر. 
�سع���ر بغ�سب ي�سع���د كغ�س���ة يف حلقه. ق���ال لنف�سه وهو 
يبتع���د ل يعنيني زمانكم…. كم اأنا ف���رح لأين راأيت عاملًا 
غ���ري عاملكم! كم اأنا ف���رح لأين ع�ست يف زم���ن اآخر! كم اأنا 
ف���رح لأين عرفت نوال ولأين اأذكر مكان عمائركم ال�سائهة 
تلك التي يلفظها البح���ر بيوًتا �سغرية جميلة يحنو عليها 
البح���ر وحتنو عليه. ك���م اأنا فرح لأن زمنك���م ل يخ�سني! 

اأنا ما�سي(!
 يف ق�س���ة "مل اأعرف اأن الطواوي�س تط���ري"، التي منحت 
املجموع���ة الق�س�سي���ة الأح���دث للكات���ب عنوانه���ا، يب���ذل 
الطاوو����س العج���وز ق�سارى جه���ده يف املقاوم���ة، ولكنه 
ي�ست�سل���م مل�س���ريه يف النهاي���ة. يجل����س ال�س���ارد على دكة 
خ�سبي���ة يف حديق���ة حتي���ط بهيئ���ة دولي���ة كان يعم���ل بها 
يف بل���د اأوروب���ي، ي�ستدع���ي ذكريات املا�س���ي ويقف على 

الأط���الل، مثل���ه مث���ل ال�س���ارد العج���وز يف ق�س���ة "اأطالل 
البحر":

)تزح���ف �سم�س حامية عل���ى الدكة اخل�سبي���ة التي اأجل�س 
عليه���ا فاأحترك قلي���اًل يف اجت���اه جزئها ال���ذي يحميه ظل 
�سج���رة ك�ستن���اء تنف����س اأوراًق���ا بي�س���اء ه�س���ة كالقط���ن 
املن���دوف اإيذاًن���ا باق���رتاب اخلري���ف. اأرك���ز ب�س���ري على 
الأ�سج���ار كاأين اأح���اول التع���رف عليها. ما ال���ذي حتتفظ 
ب���ه الذاكرة م���ن هذه احلديقة ومن هذا امل���كان الذي ظللت 
اأجت���ول فيه �سنة وراء �سنة؟ ل �سئ تختزنه ذاكرة الب�سر. 
كاأين مل اأر ه���ذه الأ�سج���ار من قب���ل. وما ال���ذي اأذكره من 
�سنوات العمل الطويل���ة يف تلك الهيئة الدولية املهيبة يف 

هذا البلد الأوروبي(؟
 يلتق���ي ال�س���ارد بزميلة �سابق���ة له م�سادف���ة يف احلديقة، 
وي�سهد الثنان جمموعة الطواوي�س ال�سائخة التي تعي�س 
فيها، والتي كان مالكها قد ا�سرتط عدم التخل�س منها قبل 
اأن يهدي احلديق���ة للهيئة الدولية. ويفاج���اأ اجلميع باأحد 
الطواوي����س يتم���رد على واقع���ه وم�س���ريه، ويطري نحو 
�سج���رة اأرز عالي���ة، مقاوًما جهود رجال الإطف���اء لإنقاذه؛ 
فما اأن ي�سلوا اإليه حتى يقفز اإىل غ�سن اأعلى من ال�سجرة 
نف�سه���ا، ثم ينطل���ق اإىل �سج���رة التنوب املج���اورة. ولكن 
�سرع���ان ما ي�ست�سلم الطاوو�س العج���وز مل�سريه ويكتفي 
ب�سرف املقاومة: )اأُعيد حتريك ال�سلم نحو �سجرة التنوب 
واخت���ار ال�سابط واحًدا اآخر من رجاله �سعد ال�سلم بخفة 
وتوق���ف قلياًل قب���ل اأن ي�سل اإىل حم���اذاة الطاوو�س الذي 
ظل �ساكًنا. وغمغمُت باإحلاح حترك! قاوم! طر! لكن عندما 
و�س���ل اإليه ال�سائد ورمى �سبكت���ه مل يتحرك الطائر. كاأنه 
كان ينتظ���ر. كاأن���ه كان يلقي بنف�سه خمت���اًرا يف ال�سبكة(. 
وي�سع���ر ال�س���ارد اأن���ه يتماه���ى م���ع الطاوو����س املاأ�سور: 
)ونظ���رُت نح���و الطاوو����س املاأ�س���ور ال���ذي كان���ت بع�س 
ري�ساته امللونة تربز من ثقوب ال�سبكة وهو ينتف�س وقلت 
لنف�سي واأنا اأن�سرف: يا طائري العجوز اأ�سباٌه عوادينا(.
 اأم���ا ق�س���ة "اجل���ارة" فتنت�س���ر فيه���ا ال�سي���دة العج���وز، 
وت�س���رع اأ�سلحة املقاومة يف وجه تغريات الزمن وترف�س 
ال�ست�س���الم حتى النهاية. يحكي ال�سارد عن جارته، وهي 
�سي���دة فرن�سية عجوز قاربت الثمانني، تع�سق احلياة، فال 
تك���ف عن اخل���روج والتنزهة وق�ساء حوائجه���ا بنف�سها. 
يك�س���ف ال�سرد ع���ن نوبات مر����س �سديدة تنت���اب اجلارة 
العجوز، ولكنه���ا ما تلبث اأن تدخ���ل امل�ست�سفى للعالج اإل 
وت�س���ارع باخل���روج عل���ى م�سئوليته���ا اخلا�س���ة. ترف�س 
ال�سي���دة اإ�سرار زوج���ة ابنها على اإيداعه���ا داًرا للم�سنني، 
وجتد في���ه رغبة يف النتق���ام من قدرتها عل���ى ال�ستمتاع 
باحلي���اة: )لحظ���ت اأن بع����س النا����س ي�سايقهم ج���ًدا اأن 
تكون عج���وًزا وحًرا واأل حتتاج اإليهم. رمبا يزعجهم اأنك 
ت�ستمتع بحياتك لأنهم هم مل يعرفوا اأبًدا كيف ي�ستمتعون 
بحياته���م(. تعلم���ت ال�سي���دة الدر�س من زوجه���ا الراحل، 
الذي عا�س كل حلظة من حياته، كاأمنا عا�س األف عام، رغم 
املر�س: )ق���ال يل وهو يقب�س على يدي املوت لن يهزمني 
ي���ا اإيفيت لأين ع�س���ت معك بالفعل األف ع���ام. فعي�سي اأنت 

ا األف عام(. اأي�سً
 تدخ���ل ال�سيدة يف نوبة مر�سية �سدي���دة، وي�سر الأطباء 
على اإج���راء جراحة لها لتو�سيع ال�سرايني، ولكنها ترف�س 
وترتك امل�ست�سف���ى على م�سئوليتها اخلا�س���ة، وتعلل ذلك 
ل�سديقها ال�سارد بقولها: )ما اأهمية اأن اأعي�س مائة عام على 
ه���ذا ال�سرير اأو على �سرير مثله يف اأي مكان؟ هل ي�ساوي 
ه���ذا نهاًرا م���ن نزهة يف حديق���ة و�سط خ�س���رة الأ�سجار 
وجمال الأزهار؟ هل ي�ساوي وقفة على �ساطئ البحر؟ هذا 
يا �سديقي هو الألف عام احلقيقي، اأن نفرح بكل دقيقة يف 
ه���ذه الدنيا قبل اأن نودعه���ا(. ي�سادفها ال�سارد يف النهاية 
تتاأه���ب لدخ���ول �سقتها، وق���د عقدت الع���زم اأن تعي�س األف 
ع���ام: )اأدارت راأ�سها نحوي وهي ترفع حقيبتها ال�سغرية 
م���ن الأر�س وقالت بابت�سامة خجولة مذنبة: "اعرتف اأنك 
ا تظن اأن هذه العجوز الغبية قد اأخطاأت! األي�س  اأن���ت اأي�سً
من الأف�سل له���ا اأن تبقى يف امل�ست�سفى اأو تذهب اإىل بيت 
امل�سنني اإىل اأن يحني يومها فتختفي ب�سالم؟" ابت�سمت لها 
بدوري وقلُت بح���رارة: بل ابقي معنا اأرجوك. ابقي معنا 

ا اأريد اأن اأعي�س األف عام(. دائًما، فاأنا اأي�سً
 يعي�س املب���دع بهاء طاهر اآلف الأع���وام برتاثه الإبداعي 
الذي ل تنتابه ال�سيخوخة، ب���ل يتك�سف عمقه وثراوؤه مع 

كل قراءة جديدة على مدى عن الأجيال.
�شحيفة االهرام

بهاء طاهر.. نقطة النور التي تضيء عتمة الطريق
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" قالت ضحى ".." باألمس حلمت بك ".."شرق النخيل 
".." خالتي صفية والدير".." أنا الملك جئت".." الحب 
في المنفي ".." نقطة النور" هي مجموعة من أشهر 

عناوين الروايات والقصص القصيرة التي أبدعها 
األديب المصري الكبير بهاء طاهر وأثرى بها الثقافة 

العربية عبر تاريخه اإلبداعى الطويل.

ويع���د بهاء طاهر اأح���د اأعالم الكتاب���ة والأدب يف العامل 
العرب���ي، تتمي���ز اأعمال���ه باأنه���ا مت����س امل�ساع���ر وتلم�س 
جانب���ا اإن�ساني���ا عميق���ا يف النف�س الب�سري���ة عالوة على 
البعد ال�سيا�سى الذي تبدو مالحمه يف اأعماله واإن كانت 
ب�س���كل غ���ري مبا�سربجانب اإحكامه العالق���ة بني الرمزية 
والواقعي���ة يف اأعمال���ه. ويعترب جم���ال الق�سة الق�سرية 
م���ن الفنون الأدبية التي اأبدع فيها بهاء طاهرواأعطى لها 
طابعا خمتلفا اأقرب ل�سكل الرواية الق�سرية وهو ما اأدى 
اإىل م�ساهمت���ه م���ن خاللها يف ظهور ف���ن اأدبي جديد يف 
الأدب العربي يعرف يف العامل الغربي با�سم "النوفيال" 
حيث اأنها جتاوزت عند بهاء طاهر الإختالفات التقليدية 
يف ك���م ال�سفح���ات اإىل الختالف يف اخلط���اب ال�سردى 
والبن���اء احلكائ���ى فظهر ن���وع خمتلف م���ن الكتابة التي 
جتم���ع ب���ني الق�سة الق�س���رية والرواي���ة ولكنها خمتلفة 
عنهم���ا. ه���ذا اإىل جان���ب اأ�سلوب���ه امل�س���وق يف كتابات���ه 
الروائي���ة والت���ي جعلت اأدب���ه يفوز بكربي���ات اجلوائز 
الدولية والعربي���ة وعلى راأ�سها جائ���زة البوكر للرواية 
العربي���ة التي كان به���اء طاهر اأول عرب���ي يح�سل عليها 

عن رواية " واحة الغروب ".
 وق���د ليعرف الكثريون اأن به���اء طاهر بداأ حياته اإذاعيا 
يف الربنام���ج الثاين اأو الثق���ايف بالإذاعة امل�سرية حتى 
و�سل ملن�س���ب نائب رئي�س الربنامج كم���ا اأنه علم نف�سه 
اللغة الإجنليزية فاأج���اد الرتجمة وعمل مرتجما وطاف 
الع���امل بع���د اأن اأخرج���وه م���ن م�س���ر خلالفات م���ع قادة 
النظ���ام النا�س���ري لي�ستق���ر يف نهاي���ة الم���ر يف جنيف 
موظف���ًا يف مكت���ب الأمم املتح���ّدة ل�سن���وات طويلة وهو 
م���ا انعك����س ب�سكل كب���ري عل���ى اأ�سلوبه الدب���ي وتناوله 
للق�ساي���ا ذات ال�سلة مب�ساهداته يف هذه الرحالت ومبا 
اكت�سبه منها من خربات حياتية اأ�سافت بعدا جديدا اإىل 
اأعمال���ه رمبا مل يتوفر لكثري من الكتاب العرب. و لزالت 
اإبداع���ات به���اء طاه���ر تتدفق رغ���م اأن���ه جتاوزمنت�سف 
العق���د الثامن من العم���ر ورغم متاعبه ال�سحي���ة، اإل اأنه 
يوا�سل م�سريته الإبداعية ومل يتخل عن اهتمامه الدائم 
ب���كل ما يجري يف العامل خا�س���ة يف العامل العربي وهو 
ماب���دا وا�سحا يف حواره معنا عندما �ساألناه يف البداية 
ع���ن الع���راق ومدى متابعت���ه لأحداثه وروؤيت���ه مل�ستقبله 

الثقايف فقال:
-  ل�س���ك اأن الع���راق اأك���رث بلد ق���ارئ يف الع���امل العربي 
حت���ى يف ع���ز النك�س���ة واأن���ا اأتابع ه���ذا الأم���ر من خالل 
�سبك���ة املعلوم���ات الدولي���ة " الإنرتن���ت " وكان دائم���ا 
يق���ال اإن م�سر تكتب ولبنان ين�س���ر والعراق يقراأ وهذه 
مقولة حقيقية جدا واأوؤيده���ا فال�سعب العراقي من اأكرث 

ال�سعوب العربية ثقافة وع�سقا للقراءة.

مستقبل العراق

كيف ترى مستقبل الثقافة واألدب في العراق؟
- واق���ع الأم���ر اأن هن���اك ماهو اأخطر من اله���م الثقايف يف 
الع���راق فالو�س���ع ال�سيا�س���ي يف الع���راق خط���ري جدا يف 
ظ���ل النفجارات املتك���ررة واأعمال الإره���اب فهذه م�سيبة 
ته���دد م�ستقبل الع���راق وتقلقنى عليه اأكرث م���ن قلقي على 
اأو�س���اع الثقافة فيه كم���ا اأن الفكر والثقافة والأدب حتتاج 
ملناخ م���ن ال�ستقرار وال�سعور بالأم���ن حتى ميكن للدولة 
واملوؤ�س�سات الثقافي���ة اأن ت�ستطيع القيام بدورها املنوطة 

به لالهتمام بالثقافة والأدب وكافة اأنواع الإبداع.

مارأيك بحــركة النشر في العالم العربي؟
- باملقارن���ة مبا كان يف املا�سى فاإن معدل الن�سر الآن جيد 
واأذك���ر اأننا كن���ا نكافح من اأجل اأن نن�س���ر ق�سة اأو ق�سيدة 
حت���ى ول���و ب���دون ال�سم ولك���ن مع ات�س���اع حرك���ة الن�سر 
وك���رثة النا�سري���ن رمب���ا تغ���ريت ال�سورة بع����س ال�سيء 
ولك���ن مازال���ت عراقيل الن�سراأم���ام �سب���اب املبدعني وهي 
اأن ينتظ���ر ل�سن���وات حتى يح�س���ل على فر�س���ة ن�سر عمل 
م���ن اأح���د الهيئ���ات الر�سمي���ة واأ�سبحت الفر�س���ة الأ�سهل 
ه���ي اأن يجد املبدع اأموال لك���ى ين�سر على نفقاته اخلا�سة 
وه���ذا اأمر �سعب غ���ر متاح لكل املبدع���ني خا�سة املبتدئني 
وبالت���اىل ل اأ�ستطي���ع اجلزم باأن حالة الن�س���ر اأف�سل على 
الإط���الق واإمنا ب�س���كل ن�سبي فق���ط. واإن كان البع�س جلاأ 
اإىل الن�س���ر الإلكرتون���ى كبديل اأرخ����س و�سريع النت�سار 
ولكن يعيبه ال�سلوب اللغوى املتدنى والذي لينتمى للغة 
الأدب الت���ي عهدناها وهو �س���يء اأخ�سى منه على م�ستقبل 
لغ���ة الأدب خا�س���ة يف ظل حتويل بع����س الأعمال املدونة 
اإلكرتوني���ا اإىل كتب مطبوع���ة باعتبارها اأعماًل اأدبية رغم 

اأنها لمتت للغة الأدب العربية ب�سلة.

الثقافة العربية

أثــره علــى مســتوى الثقافــة  وهــل لذلــك المنــاخ 
العربية؟

- لالأ�سف ال�سديد انت�سار الأمية الثقافية ناهينا عن الأمية 
التعليمي���ة الت���ي نعان���ى منه���ا ك�سع���وب عامل ثال���ث لعبت 
دوره���ا ال�سلبي يف تاأخرنا ثقافيا بني دول العامل وتراجع 
قيم���ة القراءة على عك�س دول جتاورن���ا يف املنطقة وفيها 
�سعوبه���ا مت�سك بالكتاب طول الوق���ت. وبالتاىل فامل�سكلة 
موجودة وت���زداد تفاقما مع التدهور اللغوى يف كثري من 
الكتاب���ات رغ���م اأن الكتابة باللغ���ة العربي���ة اجلميلة لي�س 

جمهدا ملن يحاول الهروب منه.

هــل معنــى ذلــك أنــه اليوجــد أدب عربي جيــد على 
الســاحة العربية يستحق أن يحتل مكانة مرموقة في 

العالم؟
- بالطبع هناك اأعم���ال كثرية جيدة ولكن امل�سكلة يف عدم 
و�س���ول اأ�سدائها خارج الدول العربية اإل فيما ندر وحتى 
عندم���ا يت���م تناول اح���د هذه الأعم���ال يف اخل���ارج يكون 
م���ن اأجل الهج���وم عليها بال مو�سوعي���ة ول حيادية وهذا 
يرجع لعدة اأ�سباب منها اأ�سب���اب �سيا�سية تتعلق ب�سيطرة 
ال�سهيونية على بع�س هذه املحافل وهي بالطبع لي�س من 

م�سلحتها اأن يربز اأي �سخ�س عربي.

القصة القصيرة

باعتبــارك رمــزًا من رمــوز كتاب القصــة القصيرة. أين 
وصلت القصــة القصيرة اآلن في ظــل طغيان الرواية 

على الفنون األدبية؟
- فع���ال ه���ذا حقيقي فالرواي���ة تكت�سح كل الفن���ون الأدبية 
رغ���م اأن هن���اك ق�س�س���ا ق�سرية نال���ت �سهرة عاملي���ة لكبار 
الكت���اب يف الع���امل وامل�ساألة لي�ست يف حج���م العمل ولكن 
هن���اك اأ�سباب مو�سوعية وراء ذل���ك اأهمها يرجع اإىل دور 
الن�س���ر نف�سه���ا ب�سب���ب اجتاهات الن�س���ر عن���د دور الن�سر 
املختلف���ة الت���ي اأ�سبحت تت�ساب���ق على الأعم���ال الروائية 
الطويلة ملجرد اأنها مو�سة وهي كارثة يف الإبداع العربي 
وحت���رم املناخ الثقايف م���ن خروج اأعم���ال ق�س�سية هامة 
كثرية للن���ور رغم وجود كتاب ق�س���ة ق�سرية جيدين جدا 

واأتابع اأعمالهم من خالل النوافذ الثقافية املختلفة.

بين الرمزية والواقعية

الدمــج بيــن الواقعيــة والرمزيــة مــن أهــم مميزات 
أعمالك وهــو ما جعــل البعض يصنفهــا بأنها ميالة 

للطابع التجريدي.. ما رأيك؟
- ق���د ي���رى البع����س هذا مل���ا يتلم�سه م���ن بع���د فل�سفي يف 
بع����س الأعمال لكن هذا ليعنى اأن���ى اأكتب ببعد جتريدى 
لأن الكتاب���ة التجريدي���ة لتهتم بالتفا�سي���ل بينما اأحر�س 
يف كتابات���ى عل���ى �س���رد كاف���ة التفا�سيل الدقيق���ة املتعلقة 
بالأح���داث وبال�سخو�س يف الق�س���ة اأو الرواية كما اأننى 
عندم���ا اأكت���ب فاأنن���ى ل اأنف�سل عن احلي���اة الواقعية التي 
اأكت���ب من خاللها وعنه���ا فهي املنبع ال���ذي اأنهل منه. ومع 
ذل���ك ف���اإن ه���ذا الواقع ال���ذي اأكتب م���ن خالل���ه ليخلو من 
الروؤي���ة الإن�سانية املختلفة لالأ�سي���اء الكامنة وغري املرئية 
خلف الأمور الظاهرة بحيث ي�ستطيع املتلقي اإعادة تاأويل 

العمل ور�سمه من جديد ب�سكل اآخر ح�سب تلقيه.

الراوي والروائي

االســتعانة بشخصية الراوي في بعض أعمالك مثل " 
باألمــس حلمت بك " هل قصدت من خاللها تســريب 
بعــض األفــكار واآلراء علــى لســانها بعيــدا عنــك؟ 
بمعنى أصح هل يمكن التمييــز بين الروائي والراوي 

في أعمالك؟!
- طبعا اأحد وظائف الكاتب التعبري عن اأفكاره والقيم التي 
يبح���ث عنها م���ن خالل بع����س ال�سخو�س ومنه���ا الراوي 
ولكن���ى ل اأكتب �سرية ذاتية حتى يك���ون ما يقوله الراوي 
يعرب عنى واإمنا هو اإبحار يف ال�سرد يف احلكى عن اأبطال 
العم���ل و اأع���رتف اأن اأبط���ال اأعم���اىل ل�سيط���رة يل عليهم 
مبعن���ى اأنن���ى ل اأحدد ما اأكتب���ه لكل �سخ�سي���ة اأو ما الذي 
ياأت���ى على ل�سان اأحدهم واإمنا اأترك العنان لكل �سخو�سى 
يف العمل كي تت�سرف بحرية لأفاجاأ بها يف النهاية تن�سج 
الن�سيج الدرامي ب�سكل خا�س وتر�سم اأحداثا معينة تكمل 
ال�سورة النهائية للق�س���ة ولذلك فاإن متابعة الكتابة بدون 
اأي���ة عوائق بالن�سبة يل هو اأم���ر اأ�سا�سى ل�ستكمال العمل 
وال�ستم���رار يف حالة التفاع���ل بينى وبني �سخو�سى واإل 
توقف���ت عنه متاما وهن���اك اأعمال كث���رية �ساعت منى بعد 
اأن ب���داأت يف كتابتها ب�سبب ا�سطراري يف بع�س الأحيان 

اإىل التوقف عن الكتابة فيها لأ�سباب خارجة عن اإرادتى.

أنا الملك

هنــاك أعمــال مثــل " أنــا الملك جئــت" تبــدو فيها 
األبعاد الجغرافية ما بين الشــرق والغــرب والمدينة 
والصحــراء فإلى أى مــدى تأثرت كتاباتك بأســفارك 

العديدة؟
- لي����س هذا العمل فق���ط واإمنا كثري من الأعم���ال مثل"اأنا 
املل���ك" و" بالأم����س حلم���ت ب���ك " و " احل���ب يف املنف���ي " 
تاأثرت بالبع���د املكانى والزمانى وهي اأبع���اد اأ�سا�سية يف 
كل اأعم���اىل وه���ي ترتب���ط اأي�سا بحال���ة التاأم���ل والأ�سئلة 
الت���ي تراودنى واأنا اأفكر يف عم���ل جديد كما اأننى ل اأكتب 
من ف���راغ واإمنا من خالل جتربة ذاتية مررت بها وع�ستها 
اأ�سف���اري لع���دة  اأن  اأثرها.ول�س���ك  له���ا  اأن يك���ون  ولب���د 
دول خ���ارج القط���ر امل�س���ري �ساهمت يف تو�سي���ع املدارك 
والق�ساي���ا والأطروح���ات التي ميك���ن مناق�ستها من خالل 
العمل الأدبي وو�سعت الأبعاد املكانية لظروف الرواية اأو 
الق�س���ة وكانت ىل جتربة هامة يف عالقت���ى باملكان عندما 
�ساف���رت للخارج و مررت بظ���روف �سعبة دفعتنى للكتابة 
عن الغ���رب حتت عنوان " ملاذا يكرهن���ا الغرب " من واقع 
م�ساع���ري الت���ي ا�ست�سعرته���ا هناك. وهو اأك���رب دليل على 

تاأثري املكان على الأديب لأنه اإن�سان قبل كل �سيء.

الحرية

ما أهم القيم التي تتمحــور حولها كتاباتك اإلبداعية 
بمعنى آخر.. عم يبحث بهاء طاهر في كتاباته؟

- اأنا مهموم بق�سايا جمتمعاتنا العربية ومعاناة الإن�سان 
العربي من العزلة الداخلية ب�سبب كرثة الأعباء وانح�سار 
العالقات الجتماعي���ة وابتعاد النا�س عن بع�سهم البع�س 
و�سع���ف قيم النتم���اء والت�سامح وتقدي����س العمل وغلبة 
قي���م امل�سلح���ة كل ذل���ك وما ع���داه م���ن ق�ساي���ا ذات اأبعاد 
اجتماعي���ة اأهت���م بها كما اأن���ى اأن�سد احلري���ة دائما يف كل 
اأعماىل واأدافع عنها لأنها معيار هام جدا لقيا�س مدى رقي 

وتقدم الإن�سان واحلفاظ على كربيائه.

ما طقوسك الخاصة في الكتابة؟
- لي�س يل طقو����س ولكنى اأحب الكتابة بالقرب من البحر 
اأو النهرففيهم���ا ال�سحر والإله���ام خا�سة مع توفر ال�سحة 
اجلي���دة فاأنا الآن مري����س وال�سحة �سعف���ت ولكن عندما 
تتح�سن ال�سحة واحلالة املزاجية اأكون يف اأح�سن حالت 

الإبداع.
�شبق لهذه املادة ان ن�شرت يف ملحق تاتو الذي ي�شدر عن املدى 
عام 2014.

الروائي بهاء طاهر:
العراقيون أكثر شعب قارئ في العالم العربي

حوار: محسن حسن
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تخسر الرواية المصرية، برحيل بهاء طاهر، أمس، عن 
عمر يناهز السبع والثمانين سنة، روائيًا رائدًا ومجددًا 
وثائرًا، رفض الظلم ووقف في وجه القمع والفساد، 

من دون أن يبالي بمكاسب أو خسائر.

عا�س���ر الراحل اأنظم���ة �سيا�سية عدة تعاقب���ت على م�سر، 
ف���كان مول���ده يف 13 يناي���ر )كان���ون الثاين( ع���ام 1935 
خ���الل احلقبة امللكي���ة، الت���ي �سهدت ح���راكًا �سيا�سي���ًا، اإذ 
كان���ت م�سر يف طريقها اآنذاك اىل ال�ستقالل عن الحتالل 
الربيط���اين. وق���د تزام���ن �سبابه و�سب���اه مع قي���ام ثورة 
23 يولي���و )مت���وز( عام 1952، وكان طاه���ر من املوؤيدين 
للث���ورة واملوؤمنني بها. ورغم رف�سه الدعاية لها، وانتقاده 
ا�ستب���داد ال�سلطة، وتاأثره ال�سديد بنك�سة 1967، ظل على 
احرتام���ه للرئي�س جم���ال عبد النا�س���ر، يف كل مرحلة من 
مراح���ل حياته. وا�ستطاع عرب عمل���ه يف اإذاعة "الربنامج 
الث���اين"، اأن يلعب دورًا مهم���ًا على ال�سعيد الثقايف، فقدم 
الكث���ري من الكتابات اجلادة والكتاب اجلدد. وا�ستمر رغم 
تغ���ري الأنظم���ة على موقف���ه الراف�س لقم���ع احلريات، مما 
عر�س���ه للتنكي���ل خالل عه���د الرئي����س ال�س���ادات، فا�سطر 
اىل البتع���اد عن م�سر والتنقل ب���ني اأفريقيا واآ�سيا، حتى 
ا�ستق���ر ب���ه املق���ام يف �سوي�س���را، التي عم���ل يف عا�سمتها 
جني���ف، مرتجمًا ل���دى املقر الأوروبي ل���الأمم املتحدة، يف 
الف���رتة م���ن ع���ام 1981 وحتى ع���ام 1995، وع���اد بعدها 

اأخرى اإىل م�سر.
ينتم���ي به���اء طاه���ر اإىل جي���ل ال�ستيني���ات، ال���ذي اأحدث 
ث���ورة يف الكتاب���ة الأدبية، ع���رب اعتم���اده اأ�ساليب جديدة 
وغ���ري تقليدية لل�س���رد، وتخليه عن فك���رة البطل النموذج 
وال�سخو����س النمطي���ة، التي متث���ل اإما خ���ريًا خال�سًا اأو 
�سرًا مطلق���ًا. فاأ�سبحت �سخو�سه اأك���رث اإن�سانية وواقعية 
و�سدق���ًا، ع���رب م���ا حتتويه م���ن تناق����س ون���وازع رديئة 
واأخ���رى طيب���ة، كم���ا ات�سم���ت بالديناميكي���ة والتح���ول، 
فبات���ت ا�س���د اأث���رًا. وبدا كل ذل���ك يف املنجز الأدب���ي لبهاء 
طاه���ر، الذي مل يتجاوز �ستة ن�سو�س روائية هي، "�سرق 
النخي���ل"، و"قالت �سح���ى"، و"نقطة الن���ور"، و"خالتي 
�سفية والدير"، و"احلب يف املنفى"، و"واحة الغروب"، 
وخم�س جمموعات ق�س�سية هي "اخلطوبة"، و"بالأم�س 
حلمت بك"، و"اأنا امللك جئت"، و"ذهبت اإىل �سالل"، و"مل 
اأع���رف اأن الطواوي�س تطري"، اإ�سافة اإىل بع�س الكتابات 
امل�سرحي���ة والإ�سهامات النقدية. لكنه ا�ستطاع عرب اأعماله 
ه���ذه، اأن ي�سن���ع م���ن التمي���ز ما حقق ل���ه �سه���رة وا�سعة، 
عززتها مواقفه الن�سالية املتحيزة دائمًا للحرية والعدالة. 
وه���ذه املكان���ة الت���ي تبواأه���ا طاه���ر يف قل���وب اأجيال من 

الكتاب والقراء، جعلت من رحيله �سدمة موؤثرة.
يق���ول الكاتب امل�سري اإبراهيم عبد املجيد عن بهاء طاهر، 
"عرفت بهاء قبل جميئي من الأ�سكندرية اإىل القاهرة من 
خ���الل اإذاع���ة "الربنامج الث���اين"، التي كان يخ���رج فيها، 

م�سرحي���ات اإذاعية، ويقدم برناجم���ًا يذاع كل ثالثاء، يقراأ 
عربه ما يتلقاه م���ن كتابات الأدب���اء". وي�سيف، "اأر�سلت 
ل���ه مق���اًل مرتجمًا فق���ام باإذاعت���ه، ومن خ���الل متابعتي له 
عرف���ت بع����س الأدباء مث���ل حمم���د املن�سي قندي���ل، وبعد 
فرتة م���ن الوقت اأ�سبحت اأ�سارك ببع����س الق�س�س، التي 
يت���م ت�سجيله���ا لالإذاع���ة نف�سه���ا، وكان هو، م���ع جمموعة 
م���ن الكت���اب الكب���ار مثل مم���دوح حم���دي و�سوق���ي فهيم، 
ي�ستقبلونني بحفاوة. وكنت اأتقا�سى عن الق�سة الواحدة 
10 جنيهات، وكانت مبلغ���ًا كبريًا اآنذاك، وكان ذلك فر�سة 

ملزيد من التقارب بيننا ومزيد من اللقاءات«.
ويعلق عب���د املجيد على اإب���داع بهاء طاهر قائ���اًل، "عندما 
ب���داأت بق���راءة ق�س�س���ه، عرفت اأهمي���ة الأيج���از، ل �سيما 
يف تق���دمي ال�سخ�سيات، و�سرورة العتن���اء ببناء الن�س 
فني���ا، فال يكون جم���رد حكي. لذا بعدما توط���دت عالقتنا، 
قمت وبع�س الكتاب يف ال�سكندرية با�ست�سافته اأكرث من 
م���رة يف ق�سر احلرية، ملناق�سة اأعمالنا. واعتدت لقاءه يف 
مقهى عمر اخليام يف الزمالك. ومل�ست فيه اإميانه ب�سروة 
دعم الكتاب بع�سهم بع�سا، ل عرقلتهم اأومهاجمتهم، وهذا 
ه���و ال�سر الذي جعل���ه يحظى مبحبة اجلمي���ع، وجعل كل 

الطرق توؤدي اإىل حبه«.
وع���ن بهاء طاهر الثائ���ر يوؤكد عبد املجيد دوره يف جماعة 
»اأدباء من اأجل التغيري« قبل ثورة يناير 2011، وم�ساركته 
يف العديد من التظاهرات، منها تلك التي تلت حمرقة بني 
�سويف، وقب���ل ذلك الكثري من املواق���ف الأخرى التي دفع 

ثمنها، واأدت به لالبتعاد عن وطنه �سنوات طويلة.
وحتك���ي الكاتب���ة امل�سري���ة هالة الب���دري عن به���اء طاهر 
اإن�سانا قائل���ًة، "جمعني بالكاتب الراح���ل اهتمامه بعملي 
من���ذ بداأت بالن�سر، ومتابعته لكل ما اأكتب، و�سداقة كانت 

عونا يل على امل�ستوى الإن�ساين«.
وت�س���رد واقع���ة ذكرته���ا يف روايته���ا "ط���ي الأمل": "حني 
كان يعي����س به���اء طاه���ر يف جني���ف، تلقي���ت دع���وة م���ن 
�سات���و دي لفيني، وهو بيت للكت���اب يف �سوي�سرا، يدعو 
الكتاب من كل اأنحاء الع���امل، لق�ساء وقت للتفرغ للكتابة. 
وح���ني و�سلت اإىل مط���ار جنيف، وكنت وقته���ا يف بداية 
الأربعينيات من عمري، اأي بالن�سبة له جمرد كاتبة �سابة، 
فوجئ���ت ب���ه يف ا�ستقبايل، ومعه جمموعة م���ن الأ�سدقاء 
امل�سريني الذين كان���وا يعي�سون يف جنيف، ومنهم جميل 
عطية اإبراهيم وحممد م�ستجري وفوزية اأ�سعد وغريهم". 
وتوؤك���د الب���دري اأن به���اء طاه���ر، رغ���م مكانت���ه الأدبي���ة 
املرموق���ة، كان يحر����س عل���ى ح�س���ور ن���دوات ال�سب���اب، 

وي�س���ارك يف مناق�سته���م ويدعمهم، ومل ينح���ز يومًا لعمل 
ردئ بداف���ع املجاملة، بل عل���ى العك�س كان ينحاز لالأعمال 
اجلي���دة، ويعلن انحيازه لها. وكانت اأفعاله دوما انعكا�سا 

ملبادئه.
وتكم���ل "كان به���اء طاهر اأول من نّبه م���ن خالل اأعماله، ل 
�سيم���ا رواي���ة "احلب يف املنف���ى"، اإىل خط���ورة جماعات 
الإ�س���الم ال�سيا�س���ي يف اأوروبا، واأهدافه���ا يف ال�ستيالء 
عل���ى ال�سلط���ة". وترجع اأ�سب���اب و�سفه لنف�س���ه يف بداية 
الرواي���ة باأنه حزين، مل���ا كانت متر به م�سر يف ذلك الوقت 
من ظروف �سعب���ة. اأما عن طاهر مرتجمًا فتقول، " ترجم 
به���اء طاهر رواي���ة "اخليميائي" لباول���و كويلو، وحققت 
ترجمت���ه انت�سارًا يف العامل العربي، والالفت بحد و�سفها 
اأن بهاء طاهر قد تعلم اللغة ذاتيًا، حتى بلغ م�ستوى بارعًا 

يف الرتجمة، اأّهله للعمل يف الأمم املتحدة«.
تقول الكاتبة اجلزائرية ربيعة جلطي، "لبد اأنني التقيت 
بهاء طاهر يف اإحدى الندوات الثقافية، �سواء يف القاهرة 
اأو يف عا�سم���ة عربي���ة، لكنن���ي ل اأذك���ر جل�س���ة نقا����س اأو 
ن���دوة م�سرتك���ة. لكنن���ي عندم���ا ق���راأت موؤلفات���ه اأعجبت 
كثريا بعوامله الإبداعي���ة، ثم بطريقة ابتعاده عن البهرجة 
وال�سجيج الإعالمني.اإن���ه من ف�سيلة الكتاب الكبار الذين 

يكتبون بحرية وتفرد«.
اأم���ا الكات���ب املغرب���ي جمال بن �سعي���دي فق���ال معلقًا على 
رحي���ل الكاتب الكبري، »مبوت بهاء طاه���ر نفقد ركيزة من 
اه���م ركائ���ز الرواية العربي���ة، فكتاباته يف جم���ال الق�سة 
والرواي���ة، حتم���ل تلك الف���رادة املميزة، الت���ي نلم�سها يف 
عامل���ه الروائي ال���رثي و ال�سديد اخل�سو�سي���ة«. واأ�ساف 
»اعتق���د اأن حياة طويلة تنتظر ذل���ك الإرث الأدبي العظيم، 
ال���ذي تركه لنا اأديبن���ا الكبري.و �سيفق���د كل من اقرتب من 
الراح���ل اأو�سادق���ه، تل���ك ال���روح الطيب���ة اجلميل���ة وذلك 

ال�سفاء الإن�ساين النادر، الذي عرف به بني اجلميع«.
ح���از بهاء طاه���ر جوائز عدي���دة خالل م�سريت���ه الطويلة، 
ومنه���ا جائ���زة الدول���ة التقديري���ة ف���ى الآداب، وجائ���زة 
غوزيب���ى اأكريب���ى الإيطالي���ة ع���ن روايته "خالت���ى �سفية 
والدير"، وجائزة "اآلزياتور" الإيطالية عن روايته "احلب 
ف���ى املنفى"، اإ�سافة اإىل اجلائ���زة العاملية للرواية العربية 
"البوكر" عن روايته الأخرية "واحة الغروب". ورغم كل 
هذه اجلوائ���ز كان طاهر يرى اإن النج���اح احلقيقي يكمن 
يف رواج اعم���ال الكاتب لدى الق���راء، ول يحققه له �سوى 
حر����س هوؤلء على ق���راءة اعماله. اجلوائز ل ت�سنع قيمة 
لكاتب مل ت�سنعها له اأعماله. ورمبا كانت اجلائزة الكربى 

الت���ي فاز بها به���اء طاهر هي املحبة الت���ي تر�سخت له يف 
القل���وب. ن�س���ر الكات���ب الإماراتي ورئي�س احت���اد الكتاب 
الإماراتي���ني �سلط���ان العميم���ي يف "في�سب���وك"، "رحيلك 
م���ر يا اأ�ستاذ بهاء طاهر، �سدى روح���ك الدافئة ما زال يف 

الذاكرة«.
اأما الكات���ب املغربي ه�سام ميت�سبال فكت���ب على �سفحته، 
"قالت  اإن روايته اجلميلة  "ق���ال يل بهاء طاهر ذات يوم 
�سح���ى" كانت بحج���م رواي���ة "ال�سلم واحل���رب"، ثم قام 
بحذف �سفحات كثرية ج���دًا لت�ستقر يف حجمها ال�سغري، 
رمبا ه���ي اأجمل رواياته. واإن كنت اأي�س���ًا اأحب روايتيه؛ 
اأتذكر اين  الن���ور" و"خالت���ي �سفي���ة والدي���ر".  "نقط���ة 
كن���ت اأحدثه ب�سغف ع���ن "نقطة الن���ور"، بينما يكتفي هو 
بالقول، �سحيح؟ م�ستغرب���ًا ومتفاجئًا كاأنه كاتب مبتدئ. 
اأتذك���ر اأن���ه حكى يل عن رف����س كثري من النق���اد لها. فاأدب 
بهاء طاه���ر �سديد الإن�سانية والعم���ق، لغته عذبة، �سديدة 
اخل�سو�سي���ة، حواراته عميقة مكثفة. يخو�س يف منطقة 
الاليق���ني، احل���رية الأبدية التي تراف���ق الإن�سان يف بحثه 
ع���ن ال���ذات. وعل���ى الرغم م���ن اأن معظ���م روايات���ه تنتهي 
بامل���وت، اإل اأن���ه يجع���ل احلب منق���ذا لل���روح". واأ�ساف: 
لل�سع���ر، ولالأجيال  ل���الأدب،  للنا����س،  به���اء حمبا  "عا����س 
اجلدي���دة من الكت���اب... لذلك كان اأدبه عذب���ا، يخاطب كل 

القراء«.
وا�ستع���اد الكات���ب م�سطف���ى عب���د الل���ه ع���رب "في�سبوك"، 
ال���دور املجتمع���ي ال���ذي لعبه به���اء طاه���ر ع���رب تاأ�سي�سه 
جائزة مبدعي ال�سعيد، التي مازالت حتمل ا�سمه وتربعه 
بالأر����س، التي ورثها عن اأهله يف م�سقط راأ�سه بالأق�سر، 
ليتحق���ق حلمه اإبان حيات���ه وي�سيء ق�س���ر ثقافة الأق�سر 

اأنواره.
اأم���ا الناق���د املغربي حمم���د م�سبال فذك���ر اأن بداية معرفته 
ببه���اء طاه���ر كانت من خ���الل �سيد البح���راوي، الذي كان 
معجب���ًا به، واأ�سار اإىل اأعج���اب الناقد الراحل حممد اأنقار 
بلغة بهاء طاهر الروائية، حد اأنه خ�س�س لروايته "نقطة 
الن���ور" كتابا ميكن ت�سنيفه يف حقل بالغة الرواية. وقال 
م�سب���ال: "اآخر لقاء يل به كان يف ملتقى الرواية ال�ساد�س 
يف القاه���رة 2015، عندما فاز بجائزة ه���ذه الدورة. كان 

اإن�سانا رقيقا، وكرميا، �ساأفتقده يف القاهرة«.
ون�س���ر الكاتب امل�س���ري اأحمد اخلمي�س���ي يف موقعه على 
"في�سبوك"، "فقدنا الناي ال�سايف الأخري يف الأدب. بهاء 

طاهر حمبة اأينما كنت. واأينما كنت تبقى يف القلب«.
عن االندبندنت عربية

نشوة أحمد

بهاء طاهر روائي الحيرة الوجودية
والبحث عن الذات
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طبعت بمطابع مؤسسة  لالعالم 

والثقافة والفنون

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

رئيس التحرير التنفيذي
علي حسين

www.almadasupplements.com

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس التحرير

اشرف عبدالشافى

ضحى.. أى فتاة تلك يارب العالمين التى تلهث 
خلفها أنفاسى ويالحقها البطل فى الرواية حبا 

وغراما واحتراما وتقديرا وعشقا!، ضحى التى تعلمْت 
العزف على البيانو وقرأت الروايات والقصص 
وحفظت معالم مصر وتاريخ قصورها وجمالها 

المعمارى قبل أن تأتى ثورة يوليو لتهدم الكثير 
منها.

�سح���ى الت���ى امتلك���ت نا�سية ال���كالم والثقاف���ة وجاءت 
للعم���ل موظفة فى اإحدى اإدارات الرتجمة اململوكة لدولة 
عبدالنا�س���ر، وهن���ا فى هذا املكت���ب املتوا�س���ع بعد اأيام 
الع���ز وال���رثوة واجل���اه �ستجل�س ف���ى مواجه���ة البطل: 
»تاأت���ى املكتب دوما وهى حتمل كتب���ا وروايات فرن�سية، 
اأ�سع���ارا �سيني���ة مرتجم���ة وم�سرحي���ات يونانية قدمية 
وكتبا ع���ن النحت، عن النبات، عن التاري���خ.. تقراأ بنهم 
وترف���ع راأ�سه���ا ب���ني وقت واآخ���ر لتقراأ ىل بيت���ا من �سعر 
اأو جمل���ة من حوار«، وكّلما مّر ي���وم ازداد ح�سورها فى 
قل���ب �ساحبنا الذى يعرف اأنها متزوجة واأن موقفه غاية 
ف���ى ال�سعوبة اأم���ام �سخ�سية بهذا ال�س���كل من الحرتام 
والوع���ى، فوقع فى حرية كربى: »فك���رت اأن اأطلب نقلى 
م���ن املكت���ب.. رمب���ا كان ابتع���ادى ع���ن �سح���ى و�سيل���ة 
لن�سي���ان ذلك احلب امليئو�س منه.. اأظ���ل معها فى املكتب 
مبفردن���ا ول ا�ستطيع اأن اأ�سارحه���ا ول اأن اأعرتف لأحد 
بهذا احلب غري امل�سروع.. وفى قرارة نف�سى كنت اأعرف 
اأننى ل���ن اأطلب نقلى،كن���ت اأ�ستحث النه���ار اأن يطلع كى 
اأراه���ا ولكى اأعي�س تل���ك ال�ساعات من احل���رية.. جربت 
كل �س���ىء، النهماك فى العم���ل.. �سرت اأخلق اأعمال غري 
مطلوبة اأنظم امللفات املركونة واأعيد ر�سم خرائط تنظيم 
الإدارة.. جرب���ت اأن اأ�سرب اأحيانا باللي���ل ثم كففت.. اأن 
اأم�سى فى الطرقات.. وظ���ل اخلال�س من غرامها �سعبا، 
كي���ف يقاوم فتاة ت�سنع احلياة م���ن العدم وتعيد ترتيب 
الوج���ود كلم���ا م�س���ى بجواره���ا: »وكانت �سح���ى تقول 
لي�ست ال�سجرة ُخ�سرة وظ���اًل فقط.. ال�سجرة تناديك اأن 
ت�سع���د معها اإىل اأعلى،ل بعيني���ك وحدهما، ولكن لتكون 
اأن���ت ال�س���ر ال���ذى ي�سعد ف���ى جوفه���ا فت���ورق اأغ�سانها 
وحتلق اأنت باأجنحة خ�سراء لل�سماء.. راأيت بالطبع من 
ه���ن اأجمل من �سح���ى، ولكن عندما تتكل���م مل اأكن اأعرف 

من ي�سبهها،اأحملق فيها واأخفى ده�ستى واأخفى حبى«.
و�سح���ى التى جاءت املكتب حامل���ة همومها على ظهرها 
تتوج�س من الرجال وتخ�س���ى الثقة فى اأحدهم، خرجت 
من قف�س والدها الذى اأراد لها اأن تكون بديال عن اإجنابه 
الولد اأراده���ا دمية ُيحركها لري�سى غروره ويتباهى بها 
ب���ني اأقران���ه، فهرب���ت من���ه اإىل قف����س الزواج م���ن �ساب 
و�سي���م مدل���ل م���ن الن�س���اء،كان يريده���ا الزوج���ة الذكية 

اجلميل���ة التى تقيم احلفالت والولئم وتنجب له الأولد 
بينما يعي�س حياته اخلفية اللذيذة بعيدا عنها!، وتكفلت 
»�سحى« و�سط كل هذا بحماية كربيائها واحرتام ذاتها.
�سح���ى هى اأيقونة جيل���ى التى اأهداها اإلين���ا بهاء طاهر 
ف���ى قال���ت: »�سحى« وخ���رج ا�سمه���ا من ب���ني ال�سفحات 
حي���ا ناب�س���ا ي���راود خيالنا ويواف���ق اأمزجتن���ا وير�سى 
غرورن���ا ويعال���ج اأمرا�سن���ا جت���اه الأنثى، منحه���ا بهاء 
طاهر الق���وة واألب�سها ثوب الطفول���ة واجلمال والرباءة 
والثقاف���ة والوع���ى والثق���ة.. والق���وة اأي�س���ا: »جميل���ة 
�سح���ى.. طويلة القامة.. وجهه���ا متنا�سق املالمح.. لكن 
عينيه���ا كانتا هما حريت���ى، يعلوهما حاجب���ان طويالن، 
وكثيفان اإىل حد ما، بامتداد العينني الوا�سعتني، مل اأرها 
يوما تهتم بتزجيجهم���ا اأو ت�سويتهما، وكانا مع اأهدابها 
الطويل���ة يعطيان اإيح���اًء باأن هاتني العين���ني مكحولتان 
با�ستم���رار«.. وم���ع ذلك فنادرا ما كان���ت �سحى ت�ستعمل 

امل�ساحيق والأ�سباغ فوق »ب�سرتها ال�سفافة«.
عل���ى املقاه���ى املح���دودة واملعروف���ة فى و�س���ط القاهرة 
منت�س���ف الت�سعين���ات وم���ع ال�س���دى الوا�س���ع ل���� »قالت 
�سحى« كان من ال�سعب اأن جتد �سديقا مل يقراأ الرواية، 
ف���كل ما فيه���ا ب�سيط وجم���ال واآخ���اذ، وو�س���ط حما�سى 
الزائد دائما لكل ما هو جميل قلت ل�سديقى ال�ساعر »�سيد 
حممود«: نف�سى اأخلف بنتا وا�سميها �سحى.. وقال هو: 
واأن���ا كمان يخرب عقلك، وخ���رب عقلى بالفعل وتزوجُت 
قبله بعامني تقريبا و�سبقته فى اإجناب البنت » �سحى«.

مل يكن م�سموحا لعقل���ى الباطن التفكري فى ا�سم لطفلتى 
غ���ري »فري���دة«، هك���ذا يق���ول وجدان���ى اأي�س���ا، ه���ى اأمى 
وتخليد ا�سمه���ا فر�س قلب، لكن ماذا فعل���ت بالأ�سماء يا 
�سحى؟، من اأين جاء بري���ق عينيك وت�سرب اإىل قلبى؟!، 
قالت اأم���ى رحمها الله »ال�سحى ده بت���اع ربنا«، اعتربت 
ذل���ك اإذنا وت�سريح���ا يريح �سم���ريى واأنا اأكت���ب ال�ساد 
امل�سموم���ة مع احلاء الوا�سحة احل���ادة لت�سحبهما الياء 

رافعة راأ�سها لأعلى.. هكذا.
وبالأم����س واأنا اأطلب منها الرواي���ة التى حتتفظ بها فى 
مكتب���ة غرفتها و�س���ط كت���ب ال�سينما واملونت���اج، نظرُت 
اإليها طوي���اًل، وتعجبْت هى بعين���ني قويتني �ساحكتني: 
مال���ك يا باب���ا!، ومل يكن ماىل، واإمنا ث���روة حياتى كلها، 
مل اهت���م �س���وى بذكري���ات �سغريت���ى الت���ى جت�سدت فى 
حلظ���ة اأمام���ى حتى اإن ث���اء طفولتها الزائ���دة التى كانت 
ت�سب���ه ال�سك���ر خرج���ت م���ن ب���ني فتح���ات اأ�سنانه���ا التى 
كان���ت �سغ���رية جدا وحمندق���ة جدا ومتك�س���رة جدا، فى 
ليل���ة م���ن تل���ك اللي���اىل البعيدة حملته���ا ب���ني ذراعى اإىل 
اأتيلي���ه القاه���رة لأق���ول لبهاء طاه���ر »هذه �سح���ى يا عم 
به���اء«، و�سحك الرج���ل اجلميل خج���ال وتوا�سعا وقبّل 
جبينه���ا الو�ساح،رب���ع قرن م�س���ى تقريبا،قل���ُت لنف�سى 
لق���د كربنا،واأخ���ذُت الرواية وم�سي���ت متباطئ اخلطوة 
لأ�ستمتع مب���رور عينى �سحى على ظه���رى الذى انحنى 

قليال. ومازال ي�ستمع لت�ساوؤلتها عما اعرتى والدها.
عن االهرام

وإنى سميتها »ضحى«



سيد محمود

ل اأع���رف بال�سبط متى تعلقت بكتاب���ات بهاء طاهر ول 
اأع���رف مت���ى كانت امل���رة الأوىل الت���ى التق���ى فيها معه 
لتنم���و بيننا بعده���ا م�ساحات الألفة الت���ى افتقدها الآن 
بعدم���ا حجبت���ه ظروف العزل���ة. كل ما اأتذك���ره اأنه ذات 
م�س���اء قبل نحو 30 عاما وقع���ت فى يدى روايته البهية 
»قال���ت �سحى« فى طبعته���ا الأوىل وما اأن انتهيت منها، 
حتى �سعرت برغبة عارمة فى البكاء، وفى الليلة التالية 
اأع���دت ق���راءة الرواية ودون���ت ح���ول �سطورها بع�س 
التعليقات ب�ساأن«�سح���ى« التى كانت »املراأة ال�ستثناء« 
لكنى اأحببت بطلها »�سيد« ودافعت عنه واأنا اأقراأ و�سف 
اأحد النقاد له باأنه »�سخ�سية كاذبة« لأن �سدقه الإن�سانى 
كان �ساطع���ا فى روح���ى. ومن بني تل���ك التعليقات التى 
كتبتها، عبارة و�سفت فيه���ا الرواية باأنها »م�سنع كبري 
للح���زن« ول اأزال متم�س���كا بهذا الو�س���ف بعد اأكرث من 
ع�سري���ن قراءة،وعقب نقا�سات كثرية حولها مع موؤلفها 
وم���ع الأ�سدق���اء الذين رافق���وا خربة الق���راءة الأوىل. 
راأيت »بهاء« للمرة الأوىل فى اتيليه القاهرة وكنت اأقف 
ب���ني ع�سرات ال�سب���اب الذين �سغلوا حديق���ة املكان وهم 
ي�ستمعون اإليه يتحدث عن جمموعته الفاتنة: »اأنا امللك 
جئ���ت« كان اأنيقا وهادئا وفى نربت���ه ال�سمو الذى تاأكد 
ىل بعده���ا ب�سن���وات. وكانت تل���ك الليل���ة �ساطعة عنده 
اأي�سا فقد ق���ال ىل ذات حوار: »اإن ندوة الأتيليه منحته 
الكثري من الثق���ة باأن لديه جمهورا يتاب���ع كتاباته،على 

الرغم من وجوده فى الغربة«.
وم���ن اأغرب املفارقات اأن اول م���ادة �سحفية طلبت منى 
لتن�سر ب�س���كل احرتافى كانت ح���ول الطبعة الوىل من 
اأعمال���ه الكامل���ة، فق���د ر�سحن���ى �سديقى الكات���ب يا�سر 
عبداللطيف للناقد الراحل اإبراهيم من�سور لأكتب عنها 
فى باب كان من�سور يحرره مبجلة الهالل.وعلى الرغم 
من اأن الرجل غادر موقعه قبل ن�سر املقال اإل اأنه وبكرم 
معت���اد منحنى رق���م بيت بهاء وق���ال يل: »ات�سل به، اأنا 

حكيت له عن مقالك واتب�سط«.
كان���ت امل���ودة الت���ى ت�سربت م���ن حديث الأ�ست���اذ خالل 
اأول لق���اء كفيل���ة ب���اأن متنحنى ثق���ة فيما اأفع���ل، ب�ساطة 
مل تب���دد الهال���ة التى ر�سمتها ل�سخ�سيت���ه قبل التوا�سل 
مع���ه، لكنها كانت توؤكدها ومتنحن���ى اجلراأة التى كنت 
اأحتاجها لأجت���اوز ترددى، كلما كنت بحاجة ل�ستطالع 
راأيه وال�ستئنا�س ب���ه واقتنعت متاما اأنه رجل »طاهر« 
يعي�س بيننا ب���� »بهاء« نادر. تدريجي���ا �سار البحث عن 
كتاباته،وما ين�سر حولها هاج�سا �سخ�سيا،وكان ال�سفر 
داخ���ل وخ���ارج م�س���ر يهي���ئ لنا فر�س���ا دائم���ة للنقا�س 
املتب���ادل. ول اأزال اأعتق���د اأن اللغة هى �سره الأكرب،فهو 
بو�س���ف يو�س���ف اإدري�س ال���ذى قدم جمموعت���ه الأوىل 
»اخلطوب���ة« كات���ب العناي���ة املرك���زة »ل يقل���د اأحدا ول 
ي�ستع���ري اأ�ساب���ع اأحد«. وف���ى تلك اجلملة اإ�س���ارة ذكية 
لأ�سال���ة عامله الفنى عل���ى نحو يف�س���ر �سعبيته اجلارفة 
بني الجيال اجلديدة مبا يعزز فكرة اأن الكاتب الأ�سيل 

ينتمى لكل الأجيال.
ل يج���د ق���ارئ كتابات���ه كلم���ة زائ���دة اأو �سط���را فى غري 
مو�سع���ه، لأن���ه خب���ري ف���ى ف���ن احل���ذف وت�سع���ر م���ع 
ن�سو�س���ه باأنها حماطة بالكثري من احلنني وفيها �سقل 
للح���زن الكامن ول ميكن التعرف فيه���ا على م�سادرها، 
فه���ى كتاب���ة لل�سج���و وال�سج���ن، ومو�سوعه���ا الظل ل 
ال�سوء،ينحاز كاتبها اإىل اللحظات اخلريفية وميجدها 

ويعمل على تثبيتها.
ف���ى الكتاب���ات الكث���رية ح���ول اأدب �ساح���ب »احلب فى 
املنف���ى« هن���اك اإحلاح على جمموعة م���ن العالمات التى 
حتي���ط بعامله الفنى وتخ�سب روؤيت���ه للعامل، و العالمة 
الوىل تتعل���ق بان�سغال���ه بفكرة البحث ع���ن العدل، فقد 
تعل���م بهاء در����س العدل من طه ح�سني ال���ذى عده املعلم 
الول،كم���ا ي�سري اىل ذلك فى كتاب���ه »اأبناء رفاعة«، وملا 
ق���راأ »الأي���ام« تعلم منه���ا اأن الفق���ر جرح دائ���م ل يجوز 
اإخف���اوؤه، وظل يلح عل���ى م�ساألة الع���دل الجتماعى فى 
معظ���م اأعمال���ه واأراده مفتاحا من مفاتي���ح الدخول اإىل 

عامله الرحب.

مل ياأخ���ذ هذا النحياز كتاباته فى �سياق اللتزام الأدبى 
باملعن���ى ال�س���ارم ال���ذى اأرادت���ه الواقعي���ة ال�سرتاكية 
لتجع���ل منه���ا كتاب���ات تب�سريية،فق���د جاء �سم���ن جيل 
يب�س���ر باحل�سا�سي���ة اجلديدة،غ���ري بعي���د ع���ن تاأثريات 
تيار الوعى اأوالنزع���ة الكافكاوية ولذلك تطور مفهومه 
ع���ن اللتزام لياأخ���ذ م�سارا ان�ساني���ا لت�سبح اخلطابات 
امل�سم���رة فى اأدب���ه تنت�س���ر للمقهورين الذي���ن خذلتهم 
الدني���ا وقهرته���م الأي���ام وك�س���رت اأحالمه���م، فاحلي���اة 
�سفع���ة ممت���دة من حلظ���ة املي���الد اإىل القرب كم���ا اأن كل 
ان�سان مرته���ن ب�سروراته، لذلك ل غرابة اأن جتد اأغلب 
اأبطال���ه ين�سغل���ون بامل���وت ورمباأ ي�سل ه���ذا الن�سغال 
اىل درج���ة الحتف���ال وانظر مثال ف���ى ابطاله »ح�سمت/ 
بالأم�س حلمت بك« اأو الدكتور فريد فى »اأنا امللك جئت« 
و�سفي���ة »خالتى �سفي���ة والدي���ر«، اأو »حممود«/ واحة 
الغروب البطل ممزق الذى يبحث عن هويته فال يجدها 
اإل وهو مي���وت، وكل هوؤلء يتاأمل���ون املوت ويدفعون 

ثمن���ا له وميجدون فكرة الفداء كم���ا فى »�سرق النخيل« 
وهن���اك م���ن يدفع���ون الأثم���ان القا�سي���ة حل���ب غامر ل 
يكتم���ل اأبدا، ف»قالت �سحى « رواية عن خريف الثورة 
وبريجي���ت بطلة »احلب فى املنفي« ا�سارة لزوال معنى 
الت�سام���ن الإن�سانى وفكرة اللتف���ات اإىل اأمل الآخرين. 
ولك���ن هذا ال���زوال يزيد دائم���ا من اإحل���اح الكاتب على 
م�ساأل���ة التوا�س���ل الن�سان���ى فيجم���ع ب���ني اأبط���ال من 
ديانات اأو جن�سيات خمتلفة ليعك�س �سورا خمتلفة من 
اأمناط الغ���رتاب اأو حتديات الهوية للتدليل على ماأزق 

»امل�سري امل�سرتك«.
وف���ى اأحيان اأخ���رى تق���ذف التجربة باأبطال���ه املوؤرقني 
بالع���دل اإىل العزل���ة اأو النك�سار ويكفى هن���ا اأن نتاأمل 
م�سائ���ر بطل »واحة الغروب« اأوبط���ل، »اأنا امللك جئت« 
وكم���ا كان اخلالء لدى جنيب حمف���وظ ميثل حال للقفز 
ف���وق تناق�س���ات الواق���ع وح�سمها ف���اإن ال�سحراء تهب 
اأبط���ال بهاء طاهر دائم���ا هذه الفر�س���ة ب�سخاء للتحرر 

واع���ادة �سياغة ال���ذات وت�سفى عل���ى ن�سو�سه م�سحة 
�سوفية ل ميكن تفاديها.

اأح���ب بهاء طاه���ر التاريخ ودر�سه اأكادميي���ا وا�ستعمله 
كف�ساء �سردى يت�سع ل�سياغة اأ�سئلة احلا�سر واآمن باأن 
التاريخ ل ميوت، ب���ل تتجدد دوراته وهو فهم م�ستنري 
امتد من التخييل للكتابة التى تفي�س بالتاأمالت الفكرية 
والتاريخي���ة، كم���ا ف���ى »اأبن���اء رفاع���ة« الذى ه���و كتاب 
ع���ن انقطاع خيط ال�ستن���ارة وعرب ان�سغال���ه بالتاريخ 
اأخل�س الكاتب لدرو�س نالها من عاملني كبريين، الول: 
امل���وؤرخ الأكادمي���ى الدكت���ور حمم���د اأني����س، والثاين: 
هوالكات���ب الراحل حممد عودة اللذين كانا اأول من دله 
على ال�ساب���ط حممد عبيد بطل ث���ورة عرابى املغدورة 
وف���ى اعتقادى اأنه امللهم الول ل���� »واحة الغروب« التى 
ل ميك���ن اإل اأن تقرا بو�سفها رواية عن خريف ل يرحل 

اأبدا واأمل ل �سفاء منه.
عن �شحيفة االهرام القاهرية

كتابة الظل ال الضوء


