مع الروايئ املرصي بهاء طاهر
(الحاصل عىل جائزة مؤمتر الرواية عام )2015

األب واأل ّم عىل تجربته االبداعية!
تأثري ّ

حسني عيد
أعلن يف ختام امللتقى الروايئ العريب السادس ،الذي انعقد يف القاهرة يف الفرتة من  15اىل  18آذار/
مارس  ،2015فوز الروايئ املرصي بهاء طاهر بجائزة امللتقى .كان ذلك تتويجا لرحلة عطاء طويلة
نال خاللها جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب عام  ،2002وجائزة البوكر العربية عن رواية "واحة
الغروب" عام  ،2008ثم جائزة النيل (كربى جوائز الثقافة املرصية) عام .2009
هذه محاولة لالقرتاب من عامله الحيايت واألديب ،للتع ّرف عىل تأثري األب واألم عىل تجربته االبداعية.

أب
صورة ّ

تحدث بهاء طاهر يف حوار مط ّول أجريته معه يف بداية عام 1999حول جذور نشأته األوىل ،ومحيطه
األرسي ،وتأثري األب يف طفولته ،فقال" :أيب وأمي من الصعيد ،من قرية الكرنك عىل وجه التحديد،
التي تقع يف حضن املعبد املشهور بجوار األقرص يف صعيد مرص .والدي كان مدرسا للغة العربية،
درس يف األزهر وتخرج من دار العلوم يف العرشينات .تنقل للعمل يف ع ّدة مدن من الصعيد ،لذلك
كل من أخوايت واخويت (الثامنية) مولودا يف مدينة من تلك املدن .آخر بلد عمل بها كانت
تجد ّ
الجيزة ،حيث ولدت فيها يف  13كانون الثاين /يناير  ،1935وكنت أصغر أخويت ،وكان فارق السن
بيني وبينهم كبريا ،فكان بيني وبني أخي األكرب – رحمه الله – خمس وعرشون سنة".
كام أورد أهم ذكرياته عن األب ،يف كتاب "قريبا من بهاء طاهر :محاورات ومالمح" :البهاء حسني
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ص  .27امللجس األعىل للثقافة عام  ،2004وذلك حني قال" :كان شيخا أزهريا ،وكان شيخا أزهريا
أنيقا جدا :يعني البد أن يكون لون القفطان مناسبا للون الجبّة ..الخ ،كان يقيض وقتا يف ذلك،
وكان شخصا قويا يشبه "يس السيد" ..له هيبة فظيعة يف نطاق األرسة ،وربمّ ا خارج األرسة ،ألنّه
فكل أبناء الحي والشارع من تالميذه .وكان شديد االعتزاز بالذات ..يعني كان يتح ّمل
كان مدرساّ ،
مسؤوليات تفوق طاقته ،وهو املتعلم الوحيد وسط اخوته غري املتعلمني الذين يعيشون يف القرية
ويعملون بالزراعة ،فكان يشعر أنه ملزم – بحكم االمتياز الذي حصل عليه وهو العمل الحكومي
يكف عن ذلك حتى عندما أصبحت ظروفه
املريي واملرتب  -أن يساعد أخوته بقدر استطاعته ،ومل ّ
وظروفنا املالية ال تسمح بهذا الرتف"
"وكان مولعا بالقراءة بشكل مل أره يف حيايت .كانت لديه مكتبة عامرة بأمهات الكتب ،كان مبج ّرد
ويظل غارقا يف القراءة،
ما يصيل الفجر يرتبع عىل الكريس األسيوطي ويسحب أحد هذه الكتب ّ
ربمّ ا اىل أن تحني صالة الظهر"
كام أشار اىل بعض الذكريات األخرى يف ذات الحوار املط ّول الذي أجريته معه يف عام  ،1999وذلك
حني قال" :أذكر أيضا أ ّن كتب والدي كانت يف خزانة كتب ،مازالت موجودة حتى اآلن يف بيت أخي
كل ثروته عىل تجليد هذه الكتب ،والكتابة
األكرب ،رحمه الله .رصف والدي قبل خروجه اىل املعاش ّ
عليها بالخط املذهب .معظم تلك الكتب كانت تفسريا للقرآن ،أل ّن والدي كان أزهريا .كام كان فيه
الكامل ،ودواوين املتنبي وابن الرومي وكتب الجاحظ ،وقليل من الكتب األدبية ،مثل كليلة ودمنة
(الذي حفظته تقريبا) ،ومرصع كيلوباترا لشوقي".
وقد أجاب بهاء طاهر عن سؤال (مبارش) حول عالقته بأبيه ،فقال" :تسألني عن عالقتي بأيب ..كان
أزهريا – كام قلت – وكنت أنا األصغر ،وكان التقليد يف ذلك الوقت أن يوهب أحد األبناء لألزهر،
فأدخلني الكتّاب يف مدينة الجيزة .حفظت جزءا ال بأس به من القرآن الكريم ،وم ّرت سنة ،وال
أعلم ملاذا عدل أيب عن أن أكمل تعليمي يف األزهر ،وق ّدم يل أوراقي يف مدرسة الجيزة االبتدائية،
فدخلت السنة الثانية مبارشة بعد امتحان نجحت فيه" (من كتاب "قريبا من بهاء طاهر" ص )28
ثم أضاف موضحا ما ورثه عن أبيه" :املهم ورثت عن أيب – رحمه الله  -هذا النهم الشديد للقراءة،
كنت أالقي الجرنال تحت الباب ،وقبل أن يصحو أحد يف البيت أكون قد انتهيت منه ،واذا مل أفرغ
منه أستخبي ألكمله ،وملا أسمع أيب يقول" :فني الجرنال ..فني الجرنال"( ..يضحك بش ّدة)" :أنسحب
برسعة وأحطّه يف مكانه قبل أن تنكشف الجرمية" (املصدر السابق ص )29
هنا ،ربمّ ا ال يحتاج األمر اىل قدرات خاصة لتف ّهم (تأثريي) مهنة األب املبارش وغري املبارش كمدرس لغة
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عربية درس يف األزهر وتخ ّرج من دار العلوم .كان األب قد وفّر لـ"بهاء طاهر" (منوذجا) مؤثرا يتطلع
اىل االقتداء به ،حتى أصبح مح ّبا للقراءة مقبال عليها ،كام أورثه مكتبة معتنى بكتبها وان كانت صغرية
الحجم أتاحت له فرصة االطالع عىل أمهات كتب الرتاث األدبية والعربية مع حرص عىل االعتناء بها
والحفاظ عليها ،وربمّ ا ولدت لديه طموحا منذ عمر مبكر ،أو رغبة الواعية ،أن يكون صاحب كتب
مثلها .وتعترب تلك جميعا (أدوات) الزمة لتنمية وتطوير وصقل (موهبة) "بهاء" وصوال اىل التمكن من
تدبري (أسلوب) خاص متم ّيز ،يتّصف بحسن اختيار املفردات تحقيقا لطالوة العبارة ووضوح مغزاها.

ظاهرة ملفتة
ميثل (ابداع) بهاء طاهر خالل فرتة (اغرتابه) يف الشامل( ،ظاهرة) ملفتة للنظر ،سواء من ناحية
النوع أو الكم ،تستدعي التوقف أمامها ومتحيصها بحثا عن )تفسري( يربرها ،فقد اعتاد غالبية
الكتّاب (العرب) أنّه ما أن يغرتب أحدهم بعيدا عن الوطن( ،مصدر) الفن و(باعث) االلهام ،فا ّن
ويظل الكاتب يشكو من استمرارها حتى تنتهي سنوات اغرتابه ويعود
أيام الجفاف االبداعي تبدأ ّ
ثانية اىل أرض الوطن ،فيتدفق نبع االبداع ثانية!
لقد سافر بهاء طاهر يف عام  1981اىل مدينة "جنيف" حيث عمل بالرتجمة يف األمم املتحدة ،وكان
قد أصدر مجموعة قصصية واحدة بعنوان "الخطوبة" عام  1973وأنجز رواية وحيدة بعنوان "رشق
النخيل" كتبها يف فرتة السبعينات لكنها مل تصدر طبعتها األوىل االّ يف عام ( 1985عن دار املستقبل
العريب) خالل فرتة اغرتابه التي استم ّرت م ّدة خمسة عرش عاما أصدر خاللها مجموعتي قصص،
ض ّمت املجموعة األوىل (أول) قصة كتبها يف مرحلة اغرتابه عام  ،1984وهي قصة "باألمس حلمت
بك" وأضاف اليها بعضا من قصص ما قبل االغرتاب وحملت املجموعة عنوانها .ثم أصدر روايته
الثانية "قالت ضحى" ( ،)1985ثم مجموعتة الثالثة "أنا امللك جئت" ( )1989التي تكونت من عدد
من القصص كتبها يف غربته ،ثم تدفق فيض ابداعه فأبدع روايتي "خالتي صفية والدير" (،)1991
ورواية "الحب يف املنفى" (.)1995
مباذا يتفسرّ ابداع بهاء طاهر خاصة مع قصة "باألمس حلمت بك" التي رجع فيها اىل االبداع بعد
(توقف) استمر اىل ما يقرب من سنتني من بدء اغرتابه؟!

عالقة أم
لنتوقف أوال قليال أمام شكل (العالقة) التي ربطت بني بهاء طاهر وأ ّمه ألهميتها الشديدة يف
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تشكيل عامل بهاء طاهر سواء عىل املستوى (الشخيص) أو عىل املستوى (الفني).
يقول بهاء طاهر ،يف (مقدمته) لرواية "خالتي صفية والدير" ،التي كتبها حول حياته وعمله" :مل أعش
يف القرية اال يف اجازات قصرية ،ومع ذلك فقد كنت أعرف عنها أدقّ التفاصيل والتط ّورات ،فقد كانت
قريتي هي "أمي" التي تركت القرية يف السادسة عرشة من عمرها بعد زواجها من أيب وتنقلت
معه أثناء عمله يف ع ّدة مدن حتى وصلنا اىل الجيزة ،ولكن القرية ظلت تعيش يف داخلها حتى نهاية
عمرها" ،و"لعل األصح أن أقول أنها مل تغادر القرية – بوجدانها – قط فهي مل تغيرّ طوال حياتها لهجتها
وال عاداتها الصعيدية .وكانت تفاصيل الحياة يف القرية وتاريخ أرسها والعالقات بني هذه األرس وما
يحدث ألفرادها املوضوع املفضّ ل عندها .وساعد عىل ذلك أنها كانت متلك موهبة غريزية يف حكاية
القصص (هي التي مل تتعلم القراءة والكتابة) .وكانت متارس تلك الهواية باستمرار ال سيام عندما
يزورنا أقاربنا من الصعيد ،فنتبادل معهم األخبار والحكايات وتجدد معلوماتها عماّ يحدث هناك أوال
أحب اللحظات
بأول ،ومن حسن حظها أن مثل هذه الزيارات مل تكن تنقطع عىل مدار السنة .وكانت ّ
ا ّيل يف فرتة الطفولة – وفيام بعد الطفولة أيضا – حني أستمع اليها تحيك هذه القصص باستغراق كامل
وبتفاصيل دقيقة وبلغة البلدة وتعبرياتها كأنّها مازالت تعيش يف النجع الذي ولدت فيه"

قرية املنشأ
هنا( ،اختالف) يف شكل العالقة بني بهاء طاهر وأ ّمه يف ارتباطهام بقرية "الكرنك" ،قرية (املنشأ) لألب
واألم ،فهو من ناحية مل يولد فيها بل ولد يف "الجيزة" ومل يعش يف القرية عن قرب "اال يف اجازات
قصرية" ،بينام عاشت أمه من ناحية أخرى يف قرية "الكرنك" منذ مولدها ،ومل ترتكها اال يف السادسة
عرشة من عمرها بعد زواجها من أبيه وتنقلها معه أثناء عمله يف ع ّدة مدن حتى وصلوا اىل الجيزة.
ظل هناك (فارق) جوهري من ناحية درجة
ولعل (البعاد) كان عامال (مشرتكا) جمع بينهام ،لكن ّ
ذلك (االرتباط) حيث ظلت القرية "تعيش يف داخلها حتى نهاية عمرها" .وتأكيدا لذلك راح
يعدد دالئل ذلك االرتباط :و"لعل األصح أن أقول أنها مل تغادر القرية – بوجدانها – قط فهي مل
تغيرّ طوال حياتها لهجتها وال عاداتها الصعيدية .وكانت تفاصيل الحياة يف القرية وتاريخ أرسها
والعالقات بني هذه األرس وما يحدث ألفرادها املوضوع املفضل عندها".

نبع حكايات
كل ذلك مل يكن كافيا يك يقرب املسافات ويكرس قيد (البعاد) مع األم .عندئذ ،يكون املجال
ولعل ّ
ّ
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قد انفتح للحديث عن (موهبة) خاصة تتمتع بها األ ّم يف (رسد) الحكايات ،لكنها ليست أي حكايات
وكل ما يوجد عىل أرضها من مخلوقات وعنارص ،وساعد عىل
بل تلك املرتبطة فقط بقريتها وناسها ّ
ذلك ،رغم عدم تعلمها القراءة والكتابة ،أنّها كانت متتلك موهبة غريزية يف رسد القصص .وانظر
اىل عمق متكن تلك املوهبة منها لدرجة أنها "كانت متارس تلك الهواية باستمرار ال سيام عندما
يزورنا أقاربنا من الصعيد ،فنتبادل معهم األخبار والحكايات وتجدد معلوماتها عماّ يحدث هناك
أوال بأول ،ومن حسن حظها أن مثل هذه الزيارات مل تكن تنقطع عىل مدار السنة".
هنا ،كان (ارتباط) األم بقرية (املنشأ) ارتباطا (واقعيا) أصيال تولّد منذ املولد والحياة بني جدرانها
خالل مرحلة الطفولة والصبا حتى السادسة عرشة حني تزوجت من أبيه وبدأت رحلة (اغرتاب)
معه يف املدن املختلفة التي كان يتنقل بينها بحكم عمله كمدرس ،محافظة يف ذات الوقت عىل
عالقة (روحية) ممتدة كابنة (مخلصة) لتلك القرية ،فلم تغيرّ طوال حياتها لهجتها وال عاداتها
الصعيدية .كام كانت تفاصيل الحياة يف القرية وتاريخ أرسها والعالقات بني هذه األرس وما يحدث
ألفرادها املوضوع املفضّ ل لحكاياتها .وكانت توفر املادة الصالحة لتلك الحكايات من خالل زيارات
األقارب التي مل تكن تنقطع عىل مدار العام.
هنا ،البد أن نعي أن األم قد حلت (اشكالية) البعاد ،وقلصت املسافات التي تبعدها عن قرية
(املنشأ) باعادة (بعثها) واحيائها ثانية من خالل (حكاياتها) ،فاختزلت الحاجز لنفسها ،لكنها مثلت
يف ذات الوقت دون أن تعي قدوة ومنوذجا مرتجى البنها الصغري ،وأتاحت له يف ذات الوقت أن
أحب اللحظات ا ّيل يف
(يع ّوض) بعاده عن تلك األرض العزيزة باالقبال عىل حكاياتها ،فـ"كانت ّ
فرتة الطفولة – وفيام بعد الطفولة أيضا – حني أستمع اليها تحيك هذه القصص باستغراق كامل
وبتفاصيل دقيقة وبلغة البلدة وتعبرياتها كأنّها مازالت تعيش يف النجع الذي ولدت فيه"
هكذا كانت أمه هي (نبع) الحكايات التي تريب عليها طفال صغريا ،وهو ما أوضحه يف عديد من
الحوارات  -منها حوار نرش مبجلة العريب" العدد  490أيلول /سبتمرب  – 1999أوضح فيه مالمح ذلك
األسلوب الرتبوي حيث كانت أمه" :مثل كل أم يف الدنيا ،تحيك لنا حكايات ونحن أطفال صغار قبل
أن نعرف القراءة والكتابة" .وكانت حكاءة ماهرة .لكن "حكاياتها مل تكن كحكايات الج ّدات الخرافية
بل كانت حكايات واقعية" ترتبط جميعها بقرية (املنشأ) .أما أسلوب رسدها ورغم انها مل تكن تتوجه
اليه به ،بل ربمّ ا ألخته الكربى ،فقد كان بهاء وأخوته يتابعون "بانبهار وصمت!"" ،ورغم أن أمي مل
تكن تقرأ أو تكتب ،فإن حكاياتها كانت واقعية جدا ً" ،و"مل تكن تحيك بنوع من التع ّمد" .ربمّ ا "عن
حادثة حدثت يف البلد ألحد أقاربها" .و"كانت الحكاية تتف ّرع إىل حكاية وحكايات أخرى كثرية".
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وحب
معرفة ّ

وانظر اىل تأثري ونتيجة تلك الحكايات بالنسبة لبهاء التي عبرّ عنها بقوله" :كنا نجلس حولها وبفضلها
وكل من فيها من شخصيات وما يحدث ،وكان أقاريب يدهشون أثناء زياراتهم لنا عندما
عرفت البلد ّ
يأيت ذكر شخص ما فأخربهم مبا قام به من أعامل ،أو أسأل عن أخبار شخص آخر فيسألونني ،كيف
عرفته?"
بحب الحكايات
"كانت أمي -إذن -دائرة معارف عن أهل القرية وما يدور فيها ،وأعتقد أنني مدين ّ
لها ،وإن مل يكن يل نفس موهبتها!"
هنا ،كانت األم تلعب دورين متداخلني :اولهام أنه كان يعتربها (دائرة معارف) ربطته بأهايل قرية
(املنشأ) حني كانت ترسد حكايات (واقعية) عنهم .ومل يتوقف بهاء طاهر عند هذا الح ّد (الواقعي)،
بل عظّم من دورها حني اكتشف من خاللها (روح) القرية ،وذلك عندما قال" :ا ّن قريتي هي أمي
التي كانت تعيش هناك ليس تفاصيل الحياة يف القرية فحسب ،ولكن روح القرية – ان جاز يل
التعبري -مبعنى انها كانت تعترب عمرها الطويل خارج القرية هامشا عىل وجودها القصري ،ولكنه
الحب الشديد
الحقيقي جدا يف القرية يف فرتة الطفولة ومطلع الشباب قبل أن تتزوج"" .ان ذلك ّ
يل أنا أيضا يف
الذي كانت والديت – رحمها الله  -تك ّنه ملسقط رأسها وملالعب صباها ،انعكس ع ّ
حب شديد لهذا املكان الذي كانت عندما تتكلم عنه ّ
يرق صوتها وتشحذ ذاكرتها ،ليك تحدثنا
صورة ّ
عن التفاصيل".
وانظر اىل تأثري ذلك عىل شخصية بهاء وترصفاته ،وهو ما يعرب عنه بقوله" :وأذكر أنني عندما
كنت أذهب اىل القرية كنت أتع ّرف عىل بعض الناس من مج ّرد رواية أ ّمي عنهم ،وكانت تصيبهم
الدهشة الشديدة جدا ..ا ّن طفال صغريا يقول  ..ازيك يا ج ّدي فالن ،أو ازيك يا خالتي فالنة ،وهو
مل يره من قبل ،بل ملج ّرد أنني كنت أسمع والديت تتحدث عن هذا الج ّد أو تلك الخالة" ،ليصل يف
النهاية اىل قناعة عامة بأنه عاش حقيقة تلك القصص أو الحكايات ،حني يقول" :هذه القصص التي
كنت أسمعها منها كانت تعيش يف وجداين كام لو كانت أشياء حقيقية ،أنا عشتها مل تعشها أمي"
وانظر اىل بهاء وهو يحاول أن يع ّرف (القرية) من خالل تجربته الخاصة ،فيقول" :القرية – يف
الحقيقة – هي أمي بأكرث من معنى ..مبعنى أنها صورة األم التي انطبعت يف وجداين ،والتي
كنت عندما أذهب اىل الكرنك أبحث عنها ،أبحث عن تلك الصورة التي كونتها من تلك الروايات
املتناثرة ،وهي أمي مبعنى أنها مقرتنة اقرتانا شديدا بوالديت رحمها الله" (كتاب "قريبا من بهاء
طاهر" :ص )26
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ان بهاء طاهر مل يعش (مبارشة) يف قرية "الكرنك" ،قرية (املنشأ) ،بل عرفها من خالل (مصفاة) ما
كل األماكن األخرى التي سبق أن عاشت فيها
عايشته أمه فيها .كانت األم قد أسقطت من اعتبارها ّ
سنوات خالل تنقالت زوجها املدرس يف محافظات الجمهورية املختلفة ،وأعتربتها مجرد "هامش"،
أو (منفى) ،عىل وجودها القصري "ولكنه الحقيقي جدا" يف قرية الكرنك خالل فرتة الطفولة ومطلع
الشباب قبل أن تتزوج ،كأنّها (األصل) واملنبت الذي أحبته ح ّبا شديدا ،فكانت اذا ما جاء ذكره عىل
لسانها ّ
"يرق صوتها وتشحذ ذاكرتها ،ليك تحدثنا عن التفاصيل" ،كمن تتحدث عن (معشوقها) األكرب.
لكنها مل تكن مج ّرد عاشقة فقط بل (حكاءة) شفاهية موهوبة لحكايات "واقعية جدا ً" أيضا رغم
أنها "مل تكن تقرأ أو تكتب" .وهكذا (ع ّوضت) تلك الحكايات الواقعية عنرص (البعاد) عن القرية،
وترسخت شخصيات تلك الحكايات ،وعاشت يف أعامق بهاء طاهر "كام لو كانت أشياء حقيقية"
فولدت القرية يف وجدانه من خالل منظور األم الحكايئ الواقعي ،لذلك لن نندهش حني تع ّرف فعال
أثناء أول زيارة له للقرية عىل بعض األقارب ممن حكت أمه عنهم فقد كانت (صورهم) مبالمحهم،
التي سبق أن رسمتها أمه ،مطبوعة يف ذاكرته ،تعيش يف وجدانه ح ّية متوهجة!
وحب أمه ألرض (املنشأ) ،وورث
رشب ارتباط ّ
ولن نجانب الحقيقة لو قلنا ا ّن بهاء طاهر قد ت ّ
موهبة أمه (الشفاهية) بعد أن تح ّولت يف حالته اىل (ابداع) مكتوب!

رحلة ابداع
هنا ،البد أن ننتبه اىل تأثري (الوالدين) عىل بهاء طاهر .كان األب قد وفر له (األدوات) الالزمة لتنمية
وصقل موهبته ،وكانت األم هي (الروح) التي ربطته اىل موطنه األصيل ،قرية الكرنك ،أرض (املنشأ)
بناسها وحكايات أهلها ،وكأنّه حدث تواصل (روحاين) بينهام ،نقلت اليه من خالله رؤاها وحبّها لذلك
املوطن األثري ،وهو ما أجج خياله فأنطلقت موهبته األدبية تبدع مثارا رائعة من تزاوج تلك العالقة.
وانظر اىل عمق تأثري حكايات األم عىل مخيّلة بهاء طاهر الذي أوصله اىل ابداع رواية "رشق النخيل"
ظل يشغله لسنوات طويلة
التي كتبها يف أواخر سبعينات القرن العرشين مستوحيا موضوعها الذي ّ
منذ أن (حكت) له أ ّمه قصة األب واالبن اللذين قتلهام الرصاص وأحدهام يحتضن اآلخر!
ظل طوال عمره منجذبا اىل (نبع) أ ّمه الفني العامر دامئا بأطايب الحكايات التي ال تنتهي،
هكذا ّ
يسمعها وال يرتوي أبدا ،فيطلب املزيد ،وهو ما أكده خالل اجابته عن سؤال عام ورثه عن والدته،
اذ أجاب وهو يبتسم" :دعني أستخدم كلمة مل تكن معروفة عىل أيامها ..كلمة الرسد دي ،اىل آخر
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عمرها كنت أقعد تحت رجليها ،وأقول لها :احك يل حاجة يا حاجة ،فتضحك وتحيك" (كتاب "قريبا
من بهاء طاهر" ص )32

ابتعاد اجباري
قوي ال ينفصم مع نبع أمه ،يدنيه باستمرار من حرمها املقدس،
كان هناك ،اذن ،رابط (روحاين) ّ
ومل يكن ممكنا له والحالة كذلك أن يهجر البيت أو يستقل بحياة خاصة حتى لو أراد ،اىل أن أجرب
مضطرا اىل فعل ما مل يكن يتخيّل أبدا أن يجرؤ عىل فعله ،وذلك حني ابتعد (مجربا) عن األم وترك
بيت األهل يف الجيزة ،واستأجر غرفة يف بنسيون بوسط البلد ،مفسرّ ا ذلك بقوله" :طبعا ،كانت
للمسألة أسباب ،ألن اخويت األكرب كان من تز ّوج منهم تز ّوج ،ومن سافر سافر ،ومل يبق سوى أنا
والوالدة ،طبعا هي اختارت أو آثرت ،وهو يشء طبيعي ومفهوم جدا ،أن تبقى مع أختي األكرب
مني مبارشة لرتعاها ،فوجدت نفيس وحيدا يف هذا البيت ،فرتكته اىل بنسيون يف وسط البلد ،ظللت
فيه  3سنني قبل أن أتزوج" (كتاب "قريبا من بهاء طاهر" ص .)43 ،42
وهناك سبب آخر النتقاله هو (اختفاء) ضوء األم الهادي بحكاياتها التي تعيد بعث القرية حيّه
متوهجة يف خياله فأصبح (البديل) الرتحالها فراغا رهيبا ،وهو ما خلف احساسا حادا بـ(الوحدة)
يضج بالحياة.
وحزنا مقيام" :كان شيئا حزينا جدا أن تجد نفسك وحيدا يف هذا البيت الذي كان ّ
يل أن أتركه رغم العبء املادي ،ألين كنت أدفع ايجار البيت والبنسيون،
كان شيئا ال يحتمل ،فكان ع ّ
وكان دخيل محدودا جدا  ..دخل موظف يف االذاعة" (ص  43من نفس الكتاب)
وانظر اىل تعبريه حول ابعاده عن نبع حبه ورضوخه وقبوله االبتعاد مجربا نزوال عىل أرادة أمه
وتقبال لرغبتها" :طبعا هي اختارت أو آثرت ،وهو يشء طبيعي ومفهوم جدا أن تبقى مع أختي
األكرب مني لرتعاها" ،وهو ما يعكس يف ذات الوقت رغبة خف ّية بأنه مل يخرت أو يؤثر االبتعاد عنها.
وظل اىل آخر عمرها يقعد تحت رجليها
لكنه داوم ،يف ذات الوقت ،عىل زيارتها يف موطنها الجديدّ ،
ليشبع نهمه اىل حكاويها ،ويقول لها" :احك يل حاجة يا حاجة ،فتضحك وتحيك"
والحقيقة هي ان بهاء طاهر قد (أبعد) عن ف ّنه مرتني متواكبتني :م ّرة عىل املستوى الخاص حني
أبعد عن أمه (الفعلية) ،نبع حكاياته الذي ال ينضب ،لكنه ابتعاد محدود (داخل) القاهرة ،وأبعد
م ّرة أخرى عىل املستوى العام عن أمه الكربى( ،املجازية) ،مرص ،حني س ّدت أمامه وسائل النرش
والعمل يف السبعينات ،فأجرب عىل االبتعاد واالرتحال ممرورا اىل (الخارج) ،اىل (منفى) اختياري يف
كل ما عاناه ،كان يشعر باألمان
شامل أوروبا ليعيش معاناة اغرتاب ال قدرة لبرش عىل تحمله .ورغم ّ
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واالطمئنان أل ّن أمه ،مركز ارتباطه بالوطن األصل ،نبعه السحري ،ذاكرة حكاياته التي ال تنضب وان
يحج اليها
نأى به املكان ،مازالت موجودة هناك بعيدا يف أرض الوطن األصيل ،حارضة اذا ما شاء أن ّ
يف أيّة لحظة ليقعد تحت رجليها ،ويقول لها" :احك يل حاجة يا حاجة ،فتضحك وتحيك"

موت األم
ثم فجأة ماتت (أ ّم) بهاء طاهر يف عام  ،1984بعد أن أمىض يف منفاه االختياري يف الغرب ما يقرب
من سنتني متوقفا خاللهام متاما عن االبداع .قد يعترب موت األم (باعثا) لذلك الخوف القديم الكامن
يف تالفيف نفسه من (املوت) ،لكن ظلّت هناك حقيقة راسخة باقية هي أ ّن وقع موت األم جاء
مزلزال مد ّمرا فقد كانت متثل رابطا عميقا بأصله وناسه وبلدة املنشأ ،ومبوتها وقع ذلك (االنفصال)،
وانقطعت تلك الصلة .وربمّ ا كان حزنه األش ّد يرجع اىل عامل (روحاين) ميثل جانبا جوهريا من
تكوينه ،هو تلك املوهبة املشرتكة التي جمعت بينهام ،ففي حني كانت هي حكاءة شفاهية كان
ميتلك موهبة ابداع مكتوب ،ويف حني كانت هي نبعاً سحرياً ال تنضب حكاياته عن واقع ناسه
وأهله كان هو نهام اىل املزيد ،ال يشبع ،وال يرتوي أبدا .حتى وسط صحراء معاناته الرافضة
لوجوده يف املنفى االختياري ،كان وجودها رغم البعاد ميثل بالنسبة اليه نسمة عذبة وسط هجري
الحي ،فهو أمر مل يحسب له حسابا
املنفى الضاري .أما أن يغيّبها املوت فجأة ،فتختفي من الوجود ّ
يف يوم من األيام .وهو ما قد يعني اختفاؤه باملقابل من خريطة الوجود ،فقد كانت هي العني
املبرصة التي مثلت له عمقا حقيقيا يعيش من خالله ،فهل ميكن أن تستقيم حياة برش دون عني؟!
وربمّ ا ارتفع م ّد معاناته يف تلك الفرتة حتى أصبح عىل شفا االنهيار ،فقد كان اختفاؤها املفاجئ
باملوت يعني انفصام تلك العالقة ال ّروحية التي ربطت بينهام ،فأصبح عاريا وحيدا دون سند،
يتج ّرع سموم انفصال مل يهيئ نفسه الستقباله من قبل أبدا ،وهو ما قد يوحي بـ(موته) باملقابل،
وكان ذلك أمرا مرفوضا!

مواجهة
بكل الحواجز التي أحاط بها
اذن ،كان موت األم قد جعله (وحيدا) يف امليدان دون نصري ،وأطاح ّ
أي أذى محتمل ،ووضعه م ّرة أخرى يف مواجهة (اجبارية) مع
نفسه يف الغربة لحامية شخصه من ّ
ذاته وما تعنيه حياته .أما املرسح الذي دارت عليه تلك املعركة الرهيبة ففي أعامقه الدفينة ،فكان
البد له أن يشحذ أسلحته ويناضل برضاوة منقطعة النظري .كانت املعركة معركة حياة دانية يف
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مواجهة موت رشس متمرس" .أن يكون أو ال يكون".
هنا ،كان البد له أن يستنجد وسط ذلك املأزق الرهيب بحقيقة ذاته ،مبوهبته االبداعية ،متشبثا
بأن تكوينه يف األصل هو تكوين (كاتب) ،وهو ما قد يفرس كلامته" :هنا بدت الكتابة يل هي البديل
لالنتحار أو املوت ,ومبجهود إرادي بالغ القسوة ,قررت أن أكرس هذه الدائرة الرشيرة ,بحيث ال
أنـىس أنني كاتب ,وأنني خرجـت -يف األصل -لكـوين كاتـباً"،
وربمّ ا حني وصف بهاء طاهر مشاعره عىل موت أمه بأنه كان "حزينا حزنا ال أستطيع التعبري عنه"
("قريبا من بهاء طاهر" ص  .)120كان يعني جسامة تلك املشاعر وتداخلها وتعقدها .لكن القضيّة
مل تكن أبدا قضية (استيعاب) موت بل كانت باملقابل قضية (بعث) حياة ،أل ّن حزنه مل يكن أبدا
حق يجب أن نرضخ له صاغرين ،بل كانت
معركة من أجل استيعاب قضية فقد األم فقط وهو ّ
معركة رهيبة من أجل بقائه ،وارصارا ً عىل النضال ،مبا يعني استمراره هو (نفسه) ح ّيا .واذا كانت
األم يف حياتها قد دعمت وجوده األديب بشكل خاص من خالل حكاياتها التي ال تنضب ،فقد حان
الوقت لري ّد الدين ويثبت ذاته كابن و ّيف لتلك األم الرؤوم ،وليكن نجاحه (بعثا) واستمرارا لها يف
الوجود ،وهو ما ميثل موقفا (مقابال) ملا أدته له يف حياتها من أفضال!
اذن ،كان امل ّد عاتيا عاليا رهيبا متح ّديا .ومل تكن هناك لحظة تردد يف (املواجهة) والصمود .كانت
معركة (مصري) ،ومل يكن فيها بديل عن انتصار حاسم ،ألن الهزمية تعني االستسالم واملوت واالندثار،
لذلك نراه يكرر ذات املعنى بكلامت أخرى" :يف وقت كتابة هذه املجموعة ،كانت الكتابة بالنسبة يل
بديال لالنتحار ،قلت ذلك أكرث من م ّرة ،ألن تجربة الغربة وخروجك من بلدك رغام عنك ،ووظيفتك
الشاقة  ..كنت أحس أن حيايت تنتهي ،ورمبا تكون هذه الحالة هي التي استفزتني .عىل مدى سنتني
كنت مكتئبا وأشعر باحباط ال ح ّد له .كانت الحياة عبثية اىل أبعد الحدود ،ومل ينقذين سوى الكتابة"
(من كتاب "قريبا من بهاء طاهر" :ص  ،)116فكان البد له أن يخوض غامر تلك املعركة مد ّعام بارصار
رجل (صعيد ّي) ال يعرف الرتاجع أو اليأس .كانت معركة (داخلية) مصريية تأكيدا ملوهبته الفذة ،فكان
حتام عليه أن يؤوب ثانية اىل معمل فنه ،فالفنان يلوذ بعامل (الكتابة) كلام أعيته السبل أو أغلقت يف
وجهه األبواب ،حتى يجد له متنفسا يتف ّهم من خالله حقيقة ما يعانيه متهيدا الستيعابه وتجاوزه!

انفتاح النبع
هكذا رجع بهاء طاهر اىل (الكتابة) وانفتح نبع (االبداع) م ّرة أخرى ،بل تدفق سياال غزيرا بعد
طول جدب .ومن هنا قد ميكننا أن نتفهم كلامته وهو يوضح (الظروف) التي أحاطت بكتابة
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(أول) عمل أبدعه ،وهو قصة "باألمس حلمت بك" ،وذلك حني قال – يف ذات الحوار املنشور مبجلة
"العريب" " -لقد كتبتها وأنا يف غاية الحزن ،ألنها كانت يف الفرتة التي أعقبت وفاة والديت – رحمها
الله  -فكتبتها وأنا يف حالة نفسية حزينة جدا" ،مبعنى أنه كان يف مرحلة رصاع من أجل رأب
الصدع ،وتقبل فقد األم من ناحية ،واالبتعاد عن االستسالم للحزن ،الذي قد يض ّيع معامل القضية
ويدفع اىل االنتحار!
القوي فأبدع قصة "أنا امللك جئت" مع رواية "قالت ضحى" يف نفس الوقت
واستمر ذلك الدفق
ّ
تقريبا ،وانظر اليه وهو يربط كتابتهام بظرف موت والدته أيضا" :كنت أمر بظروف صعبة للغاية،
بعد وفاة والديت .كنت حزينا حزنا خاصا ال أستطيع التعبري عنه ،لذلك أظن أن روح الحزن منعكسة
يف هذين العملني" (قريبا من بهاء طاهر" ص .)120
لنتوقف هنا قليال ،فلم تكن املسألة أبدا مج ّرد ظروف صعبة للغاية بعد وفاة األم نتج عنها حزن
ال يستطيع التعبري عنه أنعكس يف ذينك العملني ،بل كانت هناك معركة حامية ضارية تدور رحاها
فعال داخل ذاته يف خيار محصور بني بديلني اثنني ال ثالث لهام :اما موت يتوازى مع موت األم
يلتهمه يف أتونه امللتهب وهو ما يعترب استسالما و(انتحارا) ،أو (بعثا) بديال من (رحم) موت األم
كل ما لديه من قوى وأن ينترص،
يستنقذه باالبداع .وكان البد للفنان أن يناضل برشاسة مستنفرا ّ
ليتدفق نبع ابداعه خصبا مثمرا ليس بعمل وحيد بل بثالثة أعامل معا وان بزغت البداية مع قصة
"باألمس حلمت بك"!

أول قصة
واآلن ،اذا انتقلنا اىل (أول) قصة كتبها بهاء طاهر يف (غربته) ،وهي قصة "باألمس حلمت بك"،
التي تجري أحداثها يف مدينة أجنبية يف شامل أوروبا ،البد أن نعي ابتداء ان بهاء طاهر مل يكن هو
(الراوي) الذي يرسد القصة ،بل كان شخصية أخرى (مناظرة) ،أو معادال فنيا له ،حيث نجد الراوي
يف وضع مواز لوضع بهاء طاهر من حيث عزلته يف بالد الغربة بشامل أوروبا .لكن بهاء طاهر مل
يكتف بهذا بل جعل (الغربة) هي الـ(تيمة) املسيطرة عىل ج ّو القصة بأكمله ،وذلك حني جعل
صديقني للراوي هام فتحي الذي يعمل معه يف نفس املؤسسة ،وكامل الذي يعمل يف أحد البنوك يف
مدينة أخرى يعانيان هام أيضا من الغربة .ومل يتوقف األمر عند هذا الح ّد بل كانت هناك شخصية
أخرى من أهايل البلد هي "آن ماري" التي تعمل يف مكتب بريد ،وتعيش مع أمها بعد أن مات
قسا ،تعاين هي األخرى من نوع آخر من الغربة داخل مجتمعها (الغريب).
أبوها الذي كان ّ
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مع الروايئ املرصي بهاء طاهر

هكذا جعل بهاء طاهر (مركز) ثقل القصة هو قضية (االغرتاب) – قضية حياته الرئيسية  -جاعال
من الشخصيات األربع (تنويعات) مختلفة عىل ذات التيمة ،اال ان ردود أفعالها تن ّوعت طبقا
كل منها ،ففي حني وجد الراوي مالذه يف (الفنون) األوروبية التي راح ينهل منها نائيا
لتكوين ّ
بنفسه يف جميع الحاالت ،متو ّحدا ،مبتعدا عن الواقع وبرشه ،كام وجد زميله فتحي مالذه يف
(الصوفية) فراح يدعو الراوي لالقبال عليها وق ّدم له كتابا عنها .أما صاحبهام الثالث كامل وعىل
الرغم من أنه تز ّوج منذ عرش سنوات وحصل عىل الجنسية فانّه مازال يشعر أنه تعيس جدا ،خاصة
وأنه متمسك بـ(الدين) االسالمي ويؤرقه التساؤل حول ما اذا كان عمل البنوك عمال من أعامل
الربا .وتبقى تلك الفتاة األوروبية الشقراء" ،آن ماري" ،الوجه األورويب (املقابل) للراوي ،ففي حني
كان هو مسلام كانت هي مسيحية ،وبينام كان هو أديبا كانت هي ترغب يف أن تصبح (راهبة)،
وبينام اغرتب الراوي خارج وطنه نتيجة هجمة من بعض الزمالء كان من آثارها أن أبعد عن عمله
وعن الكتابة ،فقد اغرتبت هي داخل وطنها نتيجة أنها أحبّت أحد مواطنيها وبعد أن اتفقا عىل
الزواج سافر اىل الخارج ومن هناك بعث اليها باعتذار مل تفهم أبدا مربره خاصة أل ّن الخطوبة كانت
باختياره .ويف الوقت الذي حزن فيه الراوي عىل غادة الكاميليا بعد أن شاهد فيلام عنها ،مل ِ
أي
يبد ّ
كف عن ذلك منذ زمن .وكان يحزن "آن ماري" اىل ح ّد املوت" :أن تنهزم يف
اهتامم بالبرش بعد أن ّ
رش .يحزنني أن متوت غادة الكاميليا ألنها أحبّت وض ّحت،
هذا العامل الرقة والحساسية وأن ينترص ال ّ
ويحزنني أيضا أن يف هذه الدنيا جوعى فقراء ال يجدون طعاما ومرىض فقراء ال يجدون دواء ،واذا
وجدوا الدواء فا ّن املوت يخطفهم دون مربر ،يحزنني املوت بصفة خاصة".
هنا ،كان (محور) تح ّول الشخصيات يف قصة "باألمس حلمت بك" كتابا عن (التص ّوف) مستمدا
من الرتاث (العريب) .وكام هو معروف فا ّن التصوف تجربة (روحية) محلها (القلب) يعرض فيها
املتص ّوف عن الدنيا ويحلق (بعيدا) عن العامل املألوف منقطعا اىل الله تعاىل ،وقد كان لبهاء طاهر
رأي خاص يف تجربة التص ّوف أوضحه قائال" :نظرا ألن أحد أعظم أصدقايئ ،وهو املرحوم أحمد
بعيني تطبيقها العميل يف
حسن كان متصوفا ،فأنا أك ّن لتجربة التص ّوف أعظم تقدير ،ألنيّ رأيت
ّ
انسان .كان قمة يف السامحة والخلق وانكار الذات .فاذا كان هذا هو املتصوف فنعمى هو ،لكني
أرفض الدروشة والتواكل" ("قريبا من بهاء طاهر" ص  ،)197وهو السبيل الذي اختاره زميله فتحي
ظل رافضا أن يستبعد (عقله) خاصة بالنسبة للمقطع الذي قرأه حول
وصديقه كامل .لكن الراوي ّ
حركة واتصال األرواح حتى م ّر بتجربة مع آن ماري حني فهمت ان التواصل بينهام مستحيل،
بعد أن تهيأت له فأعرض عنها ،ألنه كان (معزوال) عن اآلخرين مقطوع الصلة بهم .ومل يكن ميلك
أن يساعدها ألنه عاجز عن أن يساعد نفسه ،وعندما غلقت أمامها األبواب ،استسلمت ملصريها،
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واختارت (االنتحار) حتى تتخلص من عذابها!
هنا ،قد (يتقابل) موت أم بهاء طاهر يف (الواقع) مع موت آن ماري يف (القصة) .كان موت أم بهاء
بكل الحواجز التي أحاط بها الراوي نفسه
طاهر طبيعيا ،واقعيا ،وان جاء وقعه مفاجئا مزلزال أطاح ّ
أي أذى محتمل ،ووضعه مرة أخرى يف مواجهة مع (اشكالية) حياته يف
يف الغربة لحامية ذاته من ّ
الغربة ،بينام كان موت "آن ماري" يف القصة مفاجئا بعد أن تيقنت من فشل حياتها ،فانسحبت
بهدوء ،فجاء وقع انتحارها متسقا مع موقفها املتو ّحد املنزوي من الحياة نفسها ،ألنها مل تكن تحمل
وراءها تجربة عريضة ،كتجربة أم بهاء متغلغلة يف أعامق تربة أرض منشأها ،مرتبطة به أش ّد
االرتباط .ويف حني كانت "آن ماري" تنوء بحمل تلك الحياة ،بل تكاد ترفضها رفضا تاما ،كانت أمه
فخورة بتجرتها ،تتيه اعتزازا وفخرا بها .واستمرت تلك مشاعرها حتى نهاية حياتها.
ويف حني ميثل انتحار "آن ماري" موتا (معنويا) للجزء املغرتب من نفس الراوي ،ونقطة تح ّول
فاصلة أزالت الغشاوة عن عينيه ،وكشفت له زيف موقفه ،ففهم انه مل يعش تلك التجربة بوجدانه
(كبرش) بل عاشها رافضا عىل مستوى (فكره) فقط ،واكتشف عىل أثرها خطأه الفادح أل ّن الحياة ال
ينبغي أن نعيشها بعقولنا فقط بل بقلوبنا أيضا .هنا ،انفتح أمامه طريقان :اما أن يستسلم وميوت،
لتنتهي تجربته (متوازيا) مع سقوط "آن ماري" وانتحارها ،واما أن يصمد ويقف ويواجه ،ليتوازي
موقفه مع صالبة أمه وارصارها عىل االستمرار وهي مرتبطة بأرضها األوىل حتى الرمق األخري .ومل
يكن أمامه كـ(فنان) كبري من مفر اال أن (يختار) املوقف الثاين ،ليصمد لتستمر حياته وفق ما يهوى.
عندئذ أصبح الطريق أمامه مهيئا التصال (روحي) ،فحدث أخريا ذلك االتصال املستحيل حني وجد
أخريا رشط حياته ومعناها يف التواصل الروحي مع اآلخرين ،فحان للحائر من أمر الحياة أن يرتاح،
وحان للمهاجر املغرتب أن يستقر بعد أن صهرته التجربة فم ّد يده كارسا حاجز (الخوف) القديم
بحل (فني) مع جانب آخر من (تراثه)
من املوت ليتواصل املبدع (بهاء طاهر) يف ذات الوقت ّ
الرشقي الصويف ،مبا يعني يف النهاية عودة (الروح) وعودة االنتامء اليه .وعندما وصل اىل تلك
الدرجة من (االميان) "انبثقت أنوار وأنوار مل أر مثل جاملها وحفيف الجناحني من حويل ،ومددت
يدي .كنت أبيك دون صوت وال دموع ولكني مددت يدي"
أال يفسرّ هذا عودة الخصب والنامء اىل بهاء طاهر فتدفق نبع ابداعه س ّياال متوهجا بأعامل أدبية
متوالية رائعة من داخل واقع االغرتاب؟!
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