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ثقافة وناس
ً
ً
وعشوائية على مستوى الثقافة والشوارع
وتناقضات
اضطرابات
من
تحمله
ما
بكل
للقاهرة
طويال
هجاء
يمكن اعتبار روايته الجديدة
ً
ّ
والعمارة« .استخدام الحياة» (منشورات مرسوم –  )2015عمل صادم ،يتجاوز قوالب التصنيف ،جاعال من النص أفقًا رحبًا بال كليشيهات.

ّ
ّ
أحمد ناجي :حكاية كابوسية عن أم المدن
القاهرة ـ محب جميل
يـ ـ ــواصـ ـ ــل أحـ ـ ـم ـ ــد ن ـ ــاج ـ ــي ()1985
خ ـلــق كــواب ـي ـســه ال ـخــاص ــة وع ــوامل ــه
امل ـظ ـل ـم ــة الـ ـت ــي ب ــدأه ــا ف ــي روايـ ـت ــه
األول ـ ـ ــى «روج ـ ـ ـ ــرز» (دار م ــام ــح –
ّ
ليصور لنا رحلة عجائبية
،)2007
لـ ـش ــاب فـ ــي ش ـ ـ ــوارع الـ ـق ــاه ــرة بـعــد
إح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث املـ ـن ــاخـ ـي ــة ال ـت ــي
غطت معاملها بالرمال .في روايته
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة «اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام الـ ـحـ ـي ــاة»
(منشورات مرسوم –  ،)2015يجعل
ناجي القاهرة مسرحًا للحدث .لكن
ٌ
عصي على التصنيف،
هــذا الـنـ ّـص
وال ي ـع ـتــرف بـكـلـيـشـيـهــات الـكـتــابــة
ال ـس ــائ ــدة .ض ـفــائــر م ـل ـغــزة يـغــزلـهــا
ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــاب ب ـ ـبـ ــطء ل ـ ُـي ـش ـك ــل
فــي الـنـهــايــة حـكــايــة كــابــوسـ ّـيــة عن
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة أم امل ـ ـ ـ ــدن .ي ـ ـتـ ــرافـ ــق ه ــذا
الـ ـن ـ ّـص م ــع م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــرس ــوم
التوضيحية التي تتداخل معه أو
ت ـخ ــرج ع ــن ط ــوع ــه أح ـي ــان ــا لـتـكـمــل
الحكاية املركزية.
ً
ً
هجاء طويال
يمكن اعتبار الرواية
لـ ـلـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـ ـكـ ــل مـ ـ ــا تـ ـحـ ـمـ ـل ــه مــن
اضطرابات وتناقضات وعشوائية
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـث ـقــافــة والـ ـش ــوارع
وال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارة .عـ ـ ـل ـ ــى طـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـخـ ــط
ال ـ ــروائ ـ ــي ،يـ ـح ــاول ن ــاج ــي خـلـخـلــة
امل ـفــاه ـيــم ال ـثــاب ـتــة ل ــدى ال ـق ــارئ من
خـ ـ ــال قـ ـص ــة بـ ـ ّـسـ ــام ب ـه ـج ــت الـ ــذي
يجد حاله في حالة غرامية ّ
معقدة
ي ـح ــاول ف ــك خـيــوطـهــا ع ـلــى ام ـتــداد
ال ـ ــرواي ـ ــة .خ ـ ــال ذلـ ـ ــك ،ي ـش ـت ـبــك مــع
إح ــدى الـجـمـعـيــات ال ـتــي تـعـمــل في
م ـج ــال الـ ـعـ ـم ــارة ،وتـ ـط ـ ّـور أس ـلــوبــا
ج ـ ــدي ـ ــدًا ل ـل ـت ـع ــام ــل م ـ ــع ع ـش ــوائ ـي ــة
القاهرة .الحكاية املركزية تدور في
ثالثة أزمنة بني الحاضر واملاضي
ب ـت ـف ــاص ـي ـل ــه واملـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل .ت ـت ـش ـكــل
ال ــرواي ــة م ــن ع ـش ــرة ف ـص ــول ُمـفـتـتــة
إلـ ـ ــى مـ ـق ــاط ــع صـ ـغـ ـي ــرة عـ ـ ـ ــدة ،ل ـكــن
نــاجــي أح ــدث حــالــة مــن الالنمطية
والتشظي في السياق ،كأن الحدث
الــروائــي شبيه بمكعبات «الـبــازل»
التي تحتاج الـقــارئ ليجمعها كي
تتكون الصور النهائية للحكاية.
مغامرة بسام فــي قلب املدينة هي
محاولة للتعامل مع الوضع املزري
ال ــذي آلــت إلـيــه األم ــور .لـكــن حياته
مليئة بالعديد من الشخوص التي
يـمـثــل كــل واح ــد مـنـهــا منعطفًا في
الـ ــروايـ ــة .ه ـن ــاك ري ــم ال ـت ــي تـصـلـهــا
رس ــال ــة م ــن ه ــات ــف ب ـ ّـس ــام م ـفــادهــا:

«أح ـتــاج  400جـنـيــه ض ــروري جــدًا.
مطعم «مــاجــو» ش ــارع شامبليون.
ب ـكــرة ال ـســاعــة  .»1سـيـتـضــح الحـقــا
أن ري ــم ال ـتــي كــانــت عـلــى عــاقــة مع
ّ
بسام ،تعاونت مع املنقذين أعضاء
الـجـمـعـيــة ال ــذي ــن الـتـقـتـهــم وعــرفــوا
م ــن خــال ـهــا ب ـعــض امل ـع ـلــومــات عــن
ّ
بسام .ريم هي فتاة درست في كلية
األل ـس ــن؛ حـيــث تـعــرفــت إل ــى الـشــاب
الـ ـ ـ ــذي أحـ ـبـ ـت ــه سـ ـ ـ ــرًا .وك ـ ـ ـعـ ـ ــادة كــل
الـشـبــاب ،كــان الـشــاب ســاخـطــا على
ح ــال ال ـب ـلــد ،يـتـحــدث عــن الـسـيــاســة
ب ـع ـن ــف ،وال ي ـج ــد ح ــال ــه هـ ـن ــا .أم ــا
ه ــي ،فـكــانــت مــن أس ــرة مـحــافـظــة لم
تتكيف مع الروتني اليومي ،فقررت

املغامرة .قررت ريم السفر إلى قطر
نتيجة لليأس.
ه ـ ـنـ ــاك ،أمـ ـض ــت ث ــاث ــة أشـ ـه ــر بــن
ال ـ ـكـ ــورن ـ ـيـ ــش ال ـ ـخـ ــالـ ــي م ـ ــن ال ـب ـش ــر

جو فانتازي يشبه في تراكيبه
«ألف ليلة وليلة»
واملوالت التجارية العمالقة ،لكنها
ف ــي ال ـن ـهــايــة ف ـق ــدت مـ ــذاق ال ـحــريــة،
فـقــررت الـعــودة إلــى مـصــر .تزوجت
ري ــم م ــن زمـيـلـهــا ال ـش ــاب الـجــامـعــي
ال ب ـهــدف ال ـح ــب ،ب ــل ب ــداف ــع الـيــأس

واالرتـ ـ ـي ـ ــاب .ل ــم ت ـكــن ال ـع ــاق ــة عـلــى
م ــا ُيـ ـ ـ ــرام ،فـ ـق ــررا االنـ ـفـ ـص ــال م ــرات
عـ ــدة ن ـت ـي ـجــة ال ـض ـغ ــوط وامل ـش ــاك ــل
اليومية.
مــا ُيـمـيــز هــذا الـنــص حـقــا هــو قــدرة
ن ــاج ــي ع ـلــى خ ـلــق م ـس ـتــويــات عــدة
مــن اللغة بــن العامية والفصحى.
ثـ ــم ت ـخ ـت ـفــي ه ـ ــذه ال ـل ـغ ــة امل ـك ـتــوبــة
ّ
لتحل محلها مجموعة من الرسوم
ل ـل ـف ـن ــان أيـ ـم ــن الـ ــزرقـ ــانـ ــي ()1982
لتشكل مـســار الـحــدث ضمن وحــدة
عـضــويــة مـتـنــاغـمــة ،حـيــث يـتــداخــل
الـنـ ّـص مــع ال ـصــورة لتنتج الــروايــة
املصورة.
بـعــد م ـغــامــرة طــويـلــة عـلــى أنـقــاض

القاهرة ،يلتقي ّ
بسام بإيهاب حسن،
أح ــد أف ــراد الـجـمـعـيــة الـتــي تلخص
مـهـمـتـهــا ف ــي ال ـق ــاه ــرة ف ــي صـنــاعــة
سلسلة من األفــام التسجيلية عن
ع ـمــارة املـ ــدن ،وخ ـصــوصــا الـقــاهــرة
أم املــدن .إيهاب شخصية محورية
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــص .ه ـ ـ ــو أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ األدب
املـقــارن والنقد الثقافي الــذي يهتم
بالعمارة الحديثة وفلسفتها .كما
أن لــديــه ق ــدرة فــائ ـقــة ع ـلــى الـتــوغــل
فــي ثـنــايــا الـّنـفــس لـيـعــرف مــا تفكر
فـ ـي ــه ،ع ـ ــدا أن ـ ـ ــه ش ـخ ـص ـي ــة ش ــدي ــدة
ال ـج ــاذب ـي ــة خ ـصــوصــا م ــع ال ـن ـســاء.
أم ــا تـلــك الـجـمـعـيــة امل ـع ـمــاريــة الـتــي
ت ـش ـب ــه ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـ ـسـ ــري ،فـتـحـمــل
ف ــي جـعـبـتـهــا تــاري ـخــا م ــن األس ـمــاء
والبطاقات واملعرفة املتراكمة عبر
آالف ال ـس ـنــن ح ــول املـ ــدن وامل ـعــالــم
اإلنسانية التي كــان لها دور كبير
في تأسيس الجمعية.
ال ينفي السارد ّ
بسام بهجت تورط
ت ـلــك الـجـمـعـيــة ف ــي اف ـت ـعــال ك ــوارث
بيئية بـهــدف إع ــادة تــدويــر عـمــارة
امل ـ ــدن م ــن ج ــدي ــد .كـ ــان أحـ ــد ح ـلــول
إع ـ ــادة م ـس ــار ال ـح ـيــاة ف ــي ال ـقــاهــرة
إلـ ــى ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ،ه ــو ال ـت ـخ ـلــص مــن
نهر النيل إلى األبد ،وتغيير املسار
الــذي تـحــرك خــالــه .وبــذلــك تتجمع
ال ـت ـك ـتــات ال ـس ـكــان ـيــة ف ــي ن ـطــاقــات
جديدة .أرفق ناجي روايته بمعجم
داخلي صغير عن شخوص الحياة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة؛ ك ــائ ـن ــات
م ـ ـشـ ـ ّـوهـ ــة أفـ ـ ــرزهـ ـ ــا واقـ ـ ـ ــع م ـك ـب ــوت
مــزيــف .إنـهــا «ح ـيــوانــات» الـقــاهــرة:
«كـ ـ ــاب ال ـس ـك ــك ،ال ـف ـت ــاة امل ـح ـج ـبــة،
ال ـصــراص ـيــر ،وح ـيــد ال ـق ــرن ال ـب ـ ّ
ـري،
والـ ـ ـت ـ ــاكـ ـ ـس ـ ــي» ....نـ ـج ــح ن ــاج ــي فــي
ج ـ ـعـ ــل ال ـ ـس ـ ــرد ف ـ ــي غـ ــايـ ــة املـ ــرونـ ــة
وال ــواق ـع ـي ــة ،ف ــاألل ـف ــاظ املـسـتـخــدمــة
جـ ـعـ ـل ــت الـ ـحـ ـك ــاي ــة املـ ـ ــرويـ ـ ــة أش ـب ــه
بــال ـكــابــوس ال ــذيُ ال مـفــر م ـنــه .لكن
ً
يبدو أن الواقع املعاش أكثر قسوة
ّ
النص بجو
من الخيال .يتميز هذا
فــان ـتــازي يـشـبــه فــي تــراكـيـبــه «ألــف
ليلة وليلة».
ال يعدك أحمد ناجي في هذا العمل
بـشــيء إال بــاملـغــامــرة والـكــابــوسـيــة،
يـنـهــل مــن فـيــض ال ــواق ــع مــا يــريــده،
وي ـ ـتـ ــرك الـ ـح ــواش ــي ل ـت ـك ـمــل ث ـق ــوب
ال ـن ـ ّـص امل ـت ـع ـمــدة .إن ــه عـمــل ص ــادم،
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ق ـ ــوال ـ ــب ال ـت ـص ـن ـي ــف وال
يـ ـعـ ـتـ ـم ــد الـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــري ـ ــري ـ ــة ف ــي
ً
ّ
النص الروائي
الوصف ،جاعال من
أفقًا رحبًا بال كليشيهات.

