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�صبري حافظ

الرائي الكئيب وكوابي�سه المتكررة:

ا�ست�شراف الرواية الم�صرية للثورة

منذ

زمن بعيد بعيد ..وبالتحديد في
�آذار/مار�س  ،1973وقبل حرب
غادرت
ت�شرين الأول�/أكتوبر ب�ستة �أ�شهر
ُ
القاهرة �إلى بريطانيا ،وكانت القاهرة التي
تركتها ال تزال حتى ذلك الوقت قاهرة
مرحلة عبد النا�صر ،وخ�صو�ص ًا في فترة ما
بعد هزيمة  ،1967ولم �أعد �إليها �إ ّال بعد
�ستة �أعوام در�ست خاللها وح�صلت على
الدكتوراه ،وعملت في جامع َتي �أك�سفورد
لدي �أي
ولندن ،وقررت بعدها �أنه لم يعد ّ
مبرر للبقاء بعيداً عن م�صر فعدت .عدت في
�سنة  ،1979وبعد �ستة �أعوام لم �أزر خاللها
م�صر مرة واحدة .وتلقيت �صدمة حياتي،
وبقيت �أ�شهراً �أعاني وقع تلك ال�صدمة
المروعة ،و�صعوبة ا�ستيعاب ما �أراه �أمامي
كل يوم .ع�شت �أ�شهراً على حافة انهيار
ع�صبي من هول ما �شاهدت من تغيرات.
كنت �أقول للجميع � ّإما �أن هذه بلد �آخر ،و� ّإما
�أنني ن�سيت كلي ًا .وكان �أكثر الأجوبة التي
تلقيتها حكمة هو جواب �صديقي القديم
�إدوار الخراط الذي قال�'' :إنه مزيج من
االثنين :هي بالفعل بلد �آخر ،و�أنت �أي�ض ًا
ن�سيت .نحن تلقينا تغيراتها على جرعات
تغ�ص لأن
�صغيرةّ � ،أما �أنت فيبدو �أنك ّ

( ) كاتب وناقد و�أكاديمي م�صري.

*

الجرعة كبيرة ''.كان في الجواب �شيء من
حكمة �إدوار الخراط الماكرة ،وخ�صو�ص ًا في
ال�شق الذي يقول :و�أنت �أي�ض ًا ن�سيت ،ك�أنه
يريد �أن يوحي لي ب�أن تلك القاهرة ال�شائهة
التي عدت �إليها ،تمد جذورها ب�شكل �أو
ب�آخر في القاهرة التي تركتها :قاهرة عبد
النا�صر ،وما بعد هزيمة .1967
كانت الجرعة كبيرة وكدت �أغ�ص بها،
لأن �أكثر ما هالني ــ و�أنا دار�س لعلم
االجتماع و�شغوف با�ستق�صاءاته ــ هو
انقالب �س ّلم القيم االجتماعية والأخالقية
كلي ًا في �ستة �أعوام .تلك القيم التي �أنفق
المجتمع الم�صري قرون ًا بل �ألفيات في
تعميدها بالجهد والعرق :قيم ال�صح
والخط�أ؛ الخير وال�شر؛ الجمال والقبح؛
ال�صدق والكذب؛ الجدية والفهلوة؛ العلم
والجهل؛ النبل وال�سفالة؛ ال�صراحة
والمداهنة� ..إلى �آخر هذه الثنائيات
المتعار�ضة .هذه القيم جميعها التي كانت
�أول كل ثنائية فيها على قمة ال�سلم
وثانيتها في �أ�سفله ،انقلبت تمام ًا
ف�أ�صبحت الثانية في قمة ال�سلم والأولى
وجدت مجتمع ًا ق�ضى
في الح�ضي�ض.
ُ
الت�ضخم االقت�صادي الذي توا�صل فيه طوال
تلك الأعوام ال�ستة ،وبمعدل ما يقرب من
� %40سنوي ًا ،على الطبقة الو�سطى،

الملف
و�أجهدها وع�صف بكل قيمها �أمام �أعينها
الكظيمة الحزينة العاجزة ،وانت�شر فيه الجهل
وال�شر والقبح والرياء والفهلوة وكل ال�سفاالت
التي �أ�صبحت بعد ذلك هي القانون ،وكل ما
عداها ا�ستثناءات ت�ستقطب ال�سخرية .مجتمع
ت�سود فيه �شريعة الغاب ،بعدما تخلت الدولة فيه
عن جميع �أدوارها تقريب ًا ،من التعليم حتى
ال�صحة ،وكانت تخلت عن دورها في الثقافة
قبل �سفري بقليل بوقف الن�شر و�إغالق ع�شر
مجالت ثقافية محترمة ا�ستبدلتها بمجلتين
متخلفتين هما ''الثقافة'' و''الجديد''.
وكانت المفارقة المرة التي لم تده�شني ،هي
�أن المجتمع الذي انقلبت فيه القيم ،انت�شر فيه
الت�أ�سلم وان�سدل فيه الحجاب على وجوه الن�ساء،
وعلى عقول الرجال وعقولهن .وبد�أ فيه زحف
الوهابية البغي�ض على مختلف الممار�سات
االجتماعية ،م�صحوب ًا بعملية ت�سييد الحلول
الفردية ،وهي لي�ست ب�أي حال من الأحوال
حلوالً ،و�إنما �آلية جديدة لتفاقم الم�شكالت من
�أهونها �ش�أن ًا حتى �أ�شدها خطراً .كنت �أ�سمع كل
يوم �صنوف الزراية بالتعليم وب�أ�صحاب
ال�شهادات ،و�أنا الذي �أنفقت عمري في التعليم
الذي كان قيمة كبرى من قيم المجتمع
الم�صري .باخت�صار �شديد وجدت بلداً �آخر ،لكنه
لم ين�سني البلد الذي كانه قبل �أن ي�صيبه
الت�شويه .و�إذا كان هذا كله من الناحية
االجتماعية ،ف�إن �أهم ما الحظته من الناحية
ال�سيا�سة بعد غيبة الأعوام ال�ستة تلك ،هو انهيار
هيبة الدولة وبدايات تفككها .كان �أنور ال�سادات
ُي�شتم علن ًا في ال�شوارع ،وهذا �أمر ما كان ممكن ًا
في ع�صر عبد النا�صر� ،إ ّال هم�س ًا وبين �أخل�ص
الأ�صدقاء و�أكثرهم ثقة .والواقع �أنني وبعد
�أعوام من الحياة في الغرب ،اعتبرت ت�ضع�ضع
هيبة الدولة هو الظاهرة الإيجابية الوحيدة في
تلك الأعوام ال�ستة ،لكنها كانت �إيجابية
اعتبرتها تافهة �إذا ما قورنت بالكارثة
ال�سيا�سية التي حققها ال�سادات �أي�ض ًا ،والتي

دعوتها في مقال ن�شرته في ذلك الوقت
بانت�صار الهزيمة� ،أال وهي رفع علم دولة
اال�ستيطان ال�صهيوني في �سماء القاهرة.
ف�أنا ،الذي �شاهدت ف�صول حرب ت�شرين
لدي فكرة
الأول�/أكتوبر كلها في بريطانيا ،كان ّ
عما جرى ،ولم �أكن ككثيرين من
دقيقة ّ
الم�صريين من �ضحايا ال�شعارات الطنانة
الكاذبة عن العبور وانت�صار الحرب التي لم تدم
�أكثر من ت�سعة �أيام ،انقلب بعدها كل �شيء .كما
�أنني لم �أكن برئت بعد ،وال �أح�سبني �س�أبر�أ �أبداً،
من كوابي�س تلك التقارير المت�شفية التي
�شاهدتها �آنذاك على �شا�شات التليفزيونات
الغربية بعد عبور �شارون الم�ضاد ،فيما �سمي
�سيا�سي ًا بالثغرة ،وردمه قناة ال�سوي�س ب�سرعة
تعادل تلك التي دمرنا بها خط بارليف ،و�إن�شائه
طريق ًا كام ًال ( )causewayعبر القناة تعبر
عليها دباباته �إلى ال�ضفة الغربية ،حيث �أخذ
يرتع كما �شاءت له غفلة التخطيط الع�سكري
للخطوط الخلفية ،و�صو ًال �إلى الكيلو 101
ال�شهير� ،أي على بعد  101كم عن مدينة
القاهرة .وكانت التقارير التي ظلت كوابي�سها
تطاردني �أكثر من ليلة في �أثناء تلك الحرب
ت�صف الم�شهد بلغة توراتية م�ستقاة من �سفر
الخروج ،وكيف �أن �ضابط الجي�ش ال�صهيوني
�أ�صبح بدي ًال من الفرعون ،يقف بكل جبروته،
بينما يخرج الم�صريون الآن من المدنيين
وفالحي القرى الواقعة غربي القناة في منطقة
الثغرة (التي كانت م�ساحتها بالكيلومتر المربع
�ضعف الم�ساحة التي حررناها على ال�ضفة
ال�شرقية للقناة) متجهين غرب ًا ،وقد حملوا
�أمتعتهم على حميرهم وجروا �أبقارهم هاربين،
وال�صهيونيون ي�سومونهم الهوان.
كان كل �شيء انقلب فع ًال ،اال�ستعارة
التوراتية ،والقيم االجتماعية ،وهيبة الدولة،
حدث عن تدهورها
ومكانة رئي�سها ،وهي مكانة ّ
وال حرج .فنظام ال�سادات فقد �شرعيته حين
خرجت تظاهرات  18و 19كانون الثاني/يناير
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 1977من �شواطئ بحيرة نا�صر جنوب ًا حتى
�شواطئ البحر الأبي�ض المتو�سط �شما ًال تنادي
ب�سقوطه ،وتنزع عنه �شرعيته .فذهب بعدما
جرده ال�شعب من �شرعيته يبحث عن �شرعية
زائفة باالرتماء في �أح�ضان العدو ال�صهيوني،
وحماته في الواليات المتحدة التي كان يعلن
�أن في يدها  %99من �أوراق اللعبة .وهذا الأمر
وا�صله �سلفه ،وبو�ضاعة منقطعة النظير حتى
خلعته ثورة  25يناير الم�صرية .وخالل العامين
اللذين ق�ضيتهما في م�صر قبل �أن �أخرج من
جديد ،وفي �إثر حادث عا�صف ق�ضى فيه �صالح
عبد ال�صبور قهراً حين واجهه �ضميره بال رحمة
في �آراء بهجت عثمان فيما ا�ضطر القترافه،
عقب توقيع ال�سادات معاهدته الم�ش�ؤومة مع
العدو ال�صهيوني� ،شاهدت ا�ستمرار هذا التردي
وا�ستوعبت جرعاته ال�صغيرة والمتتالية .لذلك
خرجت من جديد ،قررت �أ ّال �أبقى بعيداً عن
حين
ُ
م�صر �أبداً لأكثر من عام ،و�أن �أتردد عليها
بانتظام ،ومن الأف�ضل مرتين �سنوي ًا ،كي
�أ�ستوعب جرعات التردي ال�صغيرة في كل مرة،
وال ي�صيبني هول ما �أ�صابني في �سنة .1979
ولأنني ع�شت كل تلك الفترة منذ خروجي
الثاني في �سنة  1981حتى الآن في الغرب،
أدر�س في جامعاتها
بين �أوروبا و�أميركاّ � ،
أحتك بعدد من المهتمين بالمنطقة العربية �أو
و� ّ
المتخ�ص�صين ببع�ض �ش�ؤونها من مختلف
أواجه
الم�شارب والخلفيات ،ف�إنني كنت دائم ًا � َ
بال�س�ؤال التقليدي عقب عودتي من كل زيارة :ما
هي �أحوال م�صر؟ �أو كيف ر�أيت م�صر؟ ووجدت
نف�سي طوال تلك المدة ،وهي بمح�ض الم�صادفة
ت�شكل مدة حكم الرئي�س الفا�سد المخلوع كلها،
وكان �صالح عبد ال�صبور مات كمداً قبل �شهرين
من اغتيال ال�سادات� ،أكرر طوال الأعوام الع�شرين
الأولى ،كالأ�سطوانة الم�شروخة ,الجواب
التقليدي :من �سيئ �إلى �أ�سو�أ! وال يتغير الأمر �إ ّال
في ر�صد التف�صيالت التي ت�ؤيد هذا الحكم.
وكنت �أ�ست�شهد كثيراً ال بما �أ�سمعه من �سائق

التاك�سي كما يفعل جل ال�صحافيين و�أغلب
الم�ست�شرقين ،و�إنما بما يدور في م�صر من
تغيرات اجتماعية واقت�صادية وعمرانية ،وما
�أ�سمعه من �شكايات متنوعة عن تدهور كل �شيء.
وفي الأعوام الع�شرة الأخيرة �أخذت �أ�ضيف �إلى
هذه الإجابة التقليدية� ،أن الو�ضع الذي �شاهدته
في م�صر ال يمكن اال�ستمرار فيه (،)untenable
وال يمكن الدفاع عنه� ،أو حتى عقلنته ،وفق
الطرق المنطقية التقليدية لمناق�شة الأمور.
والواقع �أنني بد�أت �أ�ضيق بزيارة م�صر في
الأعوام الأخيرة و�أقل�ص فترة بقائي فيها ،و�أعود
مغموم ًا من كل زيارة .لكن كان هناك دائم ًا
ب�صي�ص من ال�ضوء في النفق المعتم ،وكان
هذا الب�صي�ص يتج�سد في الأعمال الإبداعية
التي كنت �أعود محم ًال بها بعد كل زيارة ،وكنت
كلما قر�أتها �أدركت �أكثر �أن الو�ضع في م�صر
 ،untenableو�أنه ال بد من �أن يتغير �إن عاج ًال
و�إن �آج ًال.
ولم يكن هذا اليقين با�ستحالة ا�ستمرار
الأو�ضاع مجرد حد�س �أو رغبة �شخ�صية ،ولم
يكن حتى نتيجة ما �أجمعه من معلومات عن
الواقع االجتماعي واالقت�صادي والعمراني ،لأن
�أغلبية درا�سات العلوم االجتماعية عن م�صر
�آنذاك كانت ملأى بالت�شا�ؤم� ،أو مفرطة لغر�ض
�أو مر�ض في التفا�ؤل ال�ساذج ،و�إنما كان نتيجة
قراءاتي المو�سعة للأدب الم�صري الذي ُكتب في
تلك الفترة الطويلة ومن مختلف الأجيال،
وخ�صو�ص ًا �أدب الجيل الجديد الذي لم يعرف في
حياته كلها غير زمن التردي واالنهيارات
والهوان .فهذا الجيل كان ن�ش�أ في عالم القيم
المقلوبة ،وتنامي المدن الع�شوائية �إلى الحد
الذي �أ�صبح يعي�ش فيها  %40من �سكان المدن،
وتفاقم الأزمة االقت�صادية وانت�شار البطالة بين
ال�شباب ،وال �سيما المتعلمين منهم ،وتفاوت
الدخول ب�شكل �صارخ ،وحياة  %40من
وتكون الهرم
الم�صريين تحت خط الفقرّ ،
االجتماعي المنبعج على �شكل دينا�صور �ضئيل
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الر�أ�س وكبير الج�سد ،ب�صورة لم يعد الر�أ�س
ال�صغير فيه قادراً على التحكم في هذا الج�سد،
ف�ض ًال عن �إدارته وال�سيطرة عليه .لذلك ،حين
كتب هذا الجيل عن تجربته جاءت كتابته
مغايرة كلي ًا لما ُكتب قبلها ،وم�ؤكدة ا�ستحالة
ا�ستمرار الواقع الذي �صدرت عنه .وال �أريد �أن
�أقول �إن هذا الأدب تنب�أ بما حدث بال�ضبط ،و�إن
كان فيه كثير من النبوءات التي يمكن ت�أويلها
على �أنها ا�ست�شراف للثورة ،لكنه �أكد ا�ستحالة
ا�ستمرار الحال على ما هي عليه ،لأن �أي قراءة
له ،وقد ُكتب �أكثر من قراءة له بالعربية
والإنجليزية ،كانت تف�ضي دائم ًا �إلى ما دعوته
()1
بجماليات الأفق الم�سدود.
لكن قبل الحديث عن هذا الأدب الجديد..
نبوءاته وجمالياته ،دعنا نتعرف �إلى ما كتبته
الأجيال ال�سابقة عليه �أوالً ،و�إذا ما كانت تلك
الكتابات ا�ست�شرفت الثورة التي حدثت في م�صر،
�أو حتى �أكدت ا�ستحالة ا�ستمرار ما يدور فيها
من تناق�ضات .والواقع �أن �أي متابع لما ُيكتب
في م�صر يعرف �أن الأدب الم�صري الذي �سبق �أن
ا�ست�شرف الهزيمة قبل وقوع النك�سة المدوية في
�سنة  ،1967وا�صل ا�ستب�صاراته الكا�شفة ال عن
حقيقة الواقع فح�سب ،بل عن اتجاهات م�ستقبله
�أي�ض ًا .ففي الأعوام الأخيرة من ال�سبعينيات كتب
عبد الحكيم قا�سم روايته النبوءة ''المهدي'' ،التي
�سجل فيها زحف الت�أ�سلم ال�سيا�سي على وجه
الواقع و�آثاره المدمرة في �صنوف الحياة فيه
�صور فيها عجز ال�سلطة العنينة
كافة ،والتي ّ
ممثلة في عمدة القرية ،والم�شغولة بمغامراتها
الجن�سية الفا�شلة ال�ستعادة حيويتها ،تعوي�ض ًا
عن فقدانها فاعليتها� ،أو للتعامل بحزم مع
جرائم الت�أ�سلم ال�سيا�سي .كما �أن جميل عطية
�إبراهيم كان �أول من نبه في ''النزول �إلى البحر''
�إلى الخطر الذي ينطوي عليه تنامي عالم
الهام�ش بعد �إهمال ع�صر ال�سادات الكلي للفقراء،
فكتب تجربة الحياة في المقابر المحيطة بمدينة
القاهرة ،والتي كانت بداية النمو ال�سرطاني
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للمدن الع�شوائية والأفق الم�سدود .وكان �إبراهيم
�أ�صالن كتب في ''مالك الحزين'' ،ثم بعد ذلك في
''وردية ليل'' و''ع�صافير النيل'' ،ان�سحاق الإن�سان
ال�شعبي الفقير القادم من الريف بحث ًا عن حياة
�أف�ضل في المدينة ،ف�إذا بها ت�سحقه بق�سوة
و�شرا�سة غير م�سبوقتين ،و�أ�صالن ك�أنه
ي�ست�شرف هو الآخر ،وخ�صو�ص ًا في ''ع�صافير
النيل'' ،كل ما يدور في المدن الع�شوائية من
�شظف العي�ش في �أفق م�سدود.
وكان �صنع اللـه �إبراهيم ك�شف في ''ذات'' عن
التناق�ضات االجتماعية وال�سيا�سية المدمرة في
تلك الأعوام الع�صيبة ،وكيفية تدميرها الطبقة
الو�سطى الم�صرية ،باعتبارها م�ستودع القيم
عهر
التي جرى الع�صف بها وقلب ُ�س ّلمها ،وكيف ّ
الواقع الجديد الناجم عن �س ّلم القيم المقلوبة
�شبابها في ''�شرف'' عبر �آليات قهرها الجهنمية
التي ت�ضافرت فيها العنا�صر الداخلية مع
العنا�صر الخارجية ،ودمرت فيهم �أي �إح�سا�س
بالمقاومة �أو الكرامة ال�شخ�صية .وكان بهاء
طاهر بد�أ بالكتابة عن ق�سوة المناخ الطارد
الذي �ساد تلك المرحلة في ''الحب في المنفى''،
وك�شف عن التحالف الم�شبوه بين الوهابية
وال�صهيونية و�أثره في تدمير �أي تطلع عربي �إلى
التقدم في م�صر خا�صة ،لكنه ما �إن عاد �إلى
تناول الواقع الم�صري بعدها في ''نقطة النور''
حتى ك�شف عن مدى يتم الجيل الجديد وت�شتت
بو�صلته ،وان�سداد الأفق �أمامه .وكان محمد
الب�ساطي وا�صل في �سردياته ال�شعرية ال�شفيفة
تقديم ق�سوة الحياة على َمن يعي�شون في القاع
االجتماعي ،وكيف يحافظون على الرغم من
الفقر الجارح على كرامتهم في عالم ال ي�أبه
ب�أي كرامة في ''بيوت وراء الأ�شجار'' �أو ''جوع''
�أو ''غرف للإيجار'' ،وكيف �أدت تطورات الواقع
العربي الجديد �إلى تجذير نوع من �آليات
العبودية الطوعية �أو المختارة في نفو�سهم في
''دق الطبول'' �أو ''الخالدية'' ،و�صو ًال �إلى خلق
�آليات هذا ال�سجن الكبير الذي تعي�ش فيه م�صر
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كلها في ''�أ�سوار'' ،والتي ال �سبيل �أمامها �إزاء
�آلياته الجهنمية ،االحتفاظ بنف�سها فيه ،غير
الجنون .وقد �شاركته ر�ضوى عا�شور هذا
الت�صور عن ال�سجن الم�صري الكبير في روايتها
الجميلة ''فرج'' التي �سجلت فيها كيف �شتتت
تجربة ال�سجن واالعتقال ال�سيا�سي بو�صلة ثالثة
�أجيال من الم�صريين ،وتركت قروحها التي ال
تندمل عليهم .وكانت ر�ضوى عا�شور ك�شفت قبل
ذلك عن الخراب الذي ع�ش�ش في الجامعات التي
تعلم فيها هذا الجيل في ''�أطياف'' ،وعن تدهور
مدينته وتحولها �إلى مباءة للقبح والتناق�ض
بعدما كانت ''قطعة من �أوروبا''.
�س�أكتفي هنا بهذا القدر من التناول ال�سريع
ل�صورة العالم الذي ج�سدته كتابات جيل
ال�ستينيات ،وهي ال�صورة التي نجد تنويعات
ثرية لها في كتابات الجيل التالي ،كما هي
الحال في �أعمال محمود الورداني� ،أو يو�سف �أبو
رية� ،أو محمد المن�سي قنديل� ،أو �إبراهيم عبد
تكون
المجيد ،كي �أتريث قلي ًال عند الجيل الذي ّ
في تلك الحقبة الكئيبة من تاريخ م�صر ،والذي
ُولد ك ّتابه ،في معظمهم ،قبيل الهزيمة �أو بعدها،
نظامي ال�سادات ومبارك
فلم يعرفوا �سوى
َ
الفا�سدين .وقد عا�ش هذا الجيل جميع تناق�ضات
تلك المرحلة ال�صعبة من تاريخ م�صر ،وعانى
جراء ال�شعور الم�ستمر ب�أن طاقاته معطلة وغير
ّ
م�ستغلة ،كما عانى تفاقم الأزمات االجتماعية،
و�شاهد ف�صول النهب المنظم �أو ال�سرقتاريا
( )cleptocracyالتي بد�أت منذ عهد ال�سادات ،ولم
وتكون وعي هذا الجيل في
تتوقف حتى اليومّ .
ع�صر تكري�س الهزيمة واالعتراف بالعدو
وتف�شي �أ�شكال التطرف االقت�صادي
ال�صهيوني،
ّ
الحادة التي تجعل القلة تلعب بالماليين ،بينما
ماليين ال�شباب ال يجدون العمل وال الم�أوى ،وال
ي�ستطيعون تدبير حياة كريمة �أو زيجة موفقة.
وال يمكن �إغفال الربط بين حالة القهر والإحباط
المتف�شية في ن�صو�ص هذا الجيل الجديد وبين
المناخ االجتماعي واالقت�صادي الذي ن�ش�أ في

ظل تناق�ضاته .فقد �أكمل �شبان هذا الجيل كلهم
تعليمهم في جامعة نخرها الف�ساد ،وتخلى فيها
كثيرون من الأ�ساتذة عن دور المعلم ليمار�سوا
دور تاجر المذكرات الغثة� ،أو �سارق االمتحانات
المغ�شو�شة� ،أو متملق �سراة الطلبة� ،أو مزور
درجات �أوالده كي يرثوا وظيفته� ،أو مروج
الأفكار ال�ضحلة .وبد�أ �شبانه في الدخول �إلى
معترك الحياة االجتماعية في الثمانينيات
المروع.
والت�سعينيات ،فا�صطدموا ب�شبح البطالة
ّ
ف�إح�صائيات تلك الفترة كلها ت�ؤكد تغير تركيبة
البطالة في م�صر ،وظهور ما ُينعت بـ ''البطالة
الم�ستحدثة'' التي حلت مكان ''البطالة المقنعة''
التي كانت ت�سود الريف الم�صري في
الخم�سينيات وال�ستينيات� ،أو حتى تلك البطالة
التي كانت ت�سود �صفوف غير المتعلمين ،لأن
تلك البطالة التي عا�شها هذا الجيل هي بطالة
�شبابية ومتعلمة.
وال يقت�صر التغيير الذي عا�شه هذا الجيل
على الجوانب الح�ضارية وحدها ،بل �إنه يمتد
�إلى ما هو �أبعد من ذلك �أي�ض ًا� ،إلى عالقة
الإن�سان بالمكان التي تغيرت هي الأُخرى بتغير
جغرافيته ذاتها .فت�صور الإن�سان لنف�سه وللعالم
المحيط به يرتبط بفهمه لكل من الزمان
والمكان وللعالقة المعقدة بينهما ،وهو ت�صور
مهم في فهمنا لما يكتبه هذا الإن�سان عن نف�سه
وعن العالم الذي يعي�ش فيه ،لأن ت�صور العالقة
بين الزمان والمكان محكوم بالممار�سات
المادية لعملية �إعادة �إنتاج القيم االجتماعية،
وبمدى تنوع هذه القيم وتغايرها تاريخي ًا
وجغرافي ًا .فالمكان والزمان من المحددات
الأ�سا�سية للوجود الإن�ساني ،وللمتخيل القومي
على ال�سواء .فالمكان في مدينة القاهرة مث ًال،
كان يتكون من نوعين :المدينة القديمة بطابعها
الإ�سالمي ،والمدينة الحديثة التي بد�أها
الخديوي �إ�سماعيل على غرار باري�س هاو�سمان،
والتي ا�ستمر نموها العمراني في تو�سعات
المعادي وم�صر الجديدة ومدينة ن�صر

الرائي الكئيب وكوابي�سه المتكررة

والمهند�سين مبني ًا على مبادئها منذ ذلك الوقت
حتى نهاية مرحلة عبد النا�صر .والواقع �أن
تكون مدينة ثالثة
تكون وعي هذا الجيل يرافقه ّ
ّ
ال تنه�ض على �أي تخطيط عمراني� ،أو ما ُيعرف
في م�صر با�سم المدينة الع�شوائية التي غيرت
جغرافيا المدينة ،وخلقت في ف�ضائها واقع ًا
جديداً .فبعدما كفت الدولة يدها عن توفير
�إ�سكان اقت�صادي للفقراء عقب النك�سة �أن�ش�أ
ه�ؤالء الفقراء ،وخارج النطاق الر�سمي� ،أحياء
كاملة للإ�سكان الع�شوائي ،كما ا�ست�شرت في
الفترة نف�سها ظاهرة الإ�سكان الهام�شي و�إ�سكان
المقابر .وانت�شر الإ�سكان الع�شوائي انت�شاراً
�سريع ًا مع تفاقم �أزمة ال�سكن ب�صورة �أحاطت
معها الآن �أحزمة الإ�سكان الع�شوائي بالمدينتين
ال�سابقتين �إحاطة ال�سوار بالمع�صم ،وحا�صرت
القاهرة بحزاميها ال�شرقي (دار ال�سالم و�إ�سطبل
عنتر والدويقة ومن�شاة نا�صر) والغربي (�إمبابة
والمنيرة وناهيا وبوالق الدكرور والوراق
والهرم والق�صبجي) ،هذا ف�ض ًال عن �إ�سكان
المقابر والإ�سكان الهام�شي اللذين يتركزان في
الداخل ،وفي قلب �أحياء القاهرة القديمة .كما �أن
العقدين الأخيرين ،وبالتحديد منذ الن�صف
الثاني من ت�سعينيات القرن الما�ضي حتى
اليوم� ،شهدا انبثاق مدينة رابعة �أُخرى خارج
تلك المدن الثالث هي مدينة منتجعات الأثرياء
الم�سورة )2(،التي هي �أقرب �إلى الم�ستوطنات
ّ
الغريبة عن المدينة ،والتي �ستدور فيها واحدة
من روايات هذا الجيل المهمة ،وهي رواية
''يوتوبيا''( )3لأحمد خالد توفيق ،التي تعمد،
للمفارقة المرة� ،إلى تقديم يوتوبيتها المقلوبة
(� ،)Dystopiaأو بالأحرى �إلى الك�شف عن انقالب
هذه المجتمعات التي تبتغي بناء عالم مثالي،
لكنه يظل محتوي ًا في داخله على كوابي�سه الدالة
والم�ست�شرفة لكثير مما جرى.
هذا المناخ الح�ضاري والمكاني المتفاقم،
والذي و ّلد حالة ما قبل الثورة ،حالة ا�ستحالة
ا�ستمرار الأمور ،و�ضرورة االنفجار ،والثورة،

الملف

طبع الرواية الجديدة التي كتبها هذا الجيل
بر�ؤيته وبنيته مع ًا ،لأننا �إذا ما ت�أملنا رواية
الت�سعينيات الم�صرية ف�سنجد �أن ثمة نوع ًا من
التناظر بين التغير العمراني وما نتج منه من
جغرافيا ح�ضرية جديدة وغريبة مع ًا ،يعاني
�إن�سانها �ضيق التنف�س االجتماعي ،وبين الف�ضاء
الن�صي وما انتاب طوبوغرافيته من تحوالت.
ف�إذا كانت المدينة الثانية ــ والتي تمتد من
العتبة حتى و�سط البلد وغاردن �سيتي والزمالك،
تميزاً لها من المدينة الأولى وهي القاهرة
المعزية التي تمتد من الجمالية حتى ال�سيدة
زينب وابن طولون والقلعة ــ قد ن�ش�أت بدافع
التقدم والتحديث يحدوها حلم الخديوي
�إ�سماعيل في �أن يجعل القاهرة مدينة ت�ضاهي
�أجمل الحوا�ضر الأوروبية ،وهو دافع يحدوه
العقل و�صحوة اال�ستنارة العقلية التي بد�أت مع
الطهطاوي وعلي مبارك ومحمد عبده ،ف�إن
المدينة الثالثة ن�ش�أت ع�شوائي ًا وبدافع الي�أ�س
من �أي �أمل بم�ستقبل مالئم ،بمعنى �أنها تنطوي
على ردة فعل ق�صيرة النظر لأزمة خانقة ،وهو
�أمر يتم فيه تغليب الآني على العقالني،
والموقت على الم�ستمر ،كما تنطلق من ي� ٍأ�س من
�أن تقوم الدولة ،وقد نخرها الف�ساد وا�ستمر�أت
التبعية ،بدورها في رعاية مواطنيها.
فالع�شوائية التي ن�ش�أت بها هذه المدينة بعيداً
عن كل تخطيط عقلي وعلمي لي�ست مجرد منطق
ظهورها ،بل �إنها جوهر وجودها ذاته .فكل
�شيء في هذه المدينة تتغلغل فيه الع�شوائية
حتى النخاع ،ولذلك تبدو هذه المدينة الع�شوائية
بحزاميها ال�شرقي والغربي ك�أنها تج�سد على
�صعيد البنية المكانية عملية ح�صار للم�شروع
العقلي التنويري المنظم الذي ال تزال ثماره
مرقو�شة عمراني ًا وجمالي ًا في و�سط البلد ،بحزام
من االرتداد العمراني �إلى الريف ،فيما يدعوه
البع�ض عملية ترييف المدينة ،والعودة بم�سكنها
ومناخها كله �إلى ما ينطوي عليه الم�سكن
الريفي من بدائية وتخلف� ،أو بالأحرى �إلى
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مرحلة ما قبل عملية التمدين نف�سها .وهذا نف�سه
ال ينف�صل ب�أي حال من الأحوال عن االرتداد
الفكري �إلى م�شروع ما قبل اال�ستنارة العقلية
والعمرانية والدعوة �إلى تقليد ال�سلف والتخلي
عن ''تقليد الغرب''.
لذلك نجد �أن الرواية الت�سعينية تت�سم هي
الأُخرى ،كالمكان الذي �صدرت عنه ،ب�ضيق
الرقعة من حيث طول الن�ص ،و�ضيق العالم
الروائي مع ًا .والواقع �أن َمن يقر�أ هذه الروايات
يالحظ وعيها الم�ستمر بعملية التقوي�ض التي
تنتاب بنية المدينة وبنية الواقع كله ،ففي
رواية مي التلم�ساني ''دنيازاد''( )4تحتل عملية
تقوي�ض البيت القديم الجميل ،وبناء عمارة
قبيحة محله مكان ًا محوري ًا في الرواية .وهذا
الوعي بالتقوي�ض المكاني نجده كذلك في رواية
منى برن�س ''ثالث حقائب لل�سفر'' )5(،ورواية
م�صطفى الناغي ''دم فا�سد'' )6(،ورواية عادل
ع�صمت ''هاج�س موت'' )7(،ورواية ح�سني ح�سن
''ا�سم �آخر للظل'' )8(،وغيرها .وف�ض ًال عن الوعي
بالتقو�ض ،ف�إن هناك ،وخالف ًا له ،هذه الرغبة
الملحة في التناول التف�صيلي للمكان� ،أو
بالأحرى الت�شبث به ،وهي رغبة تنطوي على
تج�سيد مدى �صالبة المكان والأ�شياء وتما�سكها
مقارنة بمدى ه�شا�شة الفرد عامة ،والذات
الراوية خا�صة ،من ناحية ،وبتم ّكننا من
ا�ستنتاج بع�ض �أبعاد �شخ�صية الراوي النف�سية ــ
الذي يقدم هذا الو�صف المكاني عبرها ــ من
ناحية �أُخرى .لكنه ر�صد تف�صيلي ال ي�ستهدف
تمكين القارئ من ا�ستعادة المكان� ،أو �إعادة
ت�شييده في ذهنه� ،أو حتى م�ضاهاته بما يعرف
من �أمكنة ،و�إنما على العك�س من ذلك تمام ًا ،لأن
تقديم المكان في عدد من هذه الروايات ،مثل
رواية وائل رجب ''داخل نقطة هوائية''� )9(،أو
رواية منت�صر القفا�ش ''ت�صريح بالغياب''� )10(،أو
()11
رواية �إبراهيم فرغلي ''كهف الفرا�شات''،
يتعمد تغريبه عن القارئ ،ب�صورة ي�ستحيل معها
�إعادة ت�شييده في ذهنه لكثرة ما به من

تناق�ضات ،فال ن�ستطيع التمييز في لحظات
�سردية كثيرة بين المكان الخارجي والف�ضاء
الداخلي ،النف�سي �أو الروحي ،لل�شخ�صية .وما
كتابة الج�سد �إ ّال نوع من التجلي الن�صي لهذه
النزعة المتناق�ضة في التعامل مع المكان،
والنابعة بطبيعة الحال من تناق�ضية المكان
ذاته .فبينما ي�ؤكد الن�ص انغما�سه في تف�صيالت
حقيقية ملمو�سة ،وكتابته عن ج�س ٍد ما يعرفه
جيداً ،هو في كثير من الأحيان ج�سد الذات
ولحدة المفارقة ،يبرهن
الكاتبة نف�سها ،ف�إنه،
ّ
في الوقت نف�سه على القطيعة الجوهرية
والكيانية بين ال�سردي والواقعي ،ويفعل ذلك
بطريقة ت�ؤطر هذه القطيعة و ُتنمذج عدم
اال�ستمرارية واالنقطاع بين �صيغة وجودنا
كب�شر ،وبين �صيغ الوجود الن�صي المتعددة،
والتي تت�سم بقدر �أكبر من ال�صالبة والديمومة.
وينقلنا هذا �إلى �سمة �أُخرى من �سمات الن�ص
الجديد لها عالقة بع�شوائية المدينة الثالثة
وبمنطق التجاور فيها .ف�إذا كانت هذه المدينة
ُبنيت بطريقة لها منطقها من دون �شك ،وال
تعتمد على التخطيط التقليدي لل�شوارع
والميادين والحدائق المفتوحة ،و�إنما تنطوي
على منطق براغماتي قميء تتجاور فيه البيوت
ب�شكل ع�شوائي ومن دون تخطيط عمراني م�سبق
يعتمد على المنطق وبعد النظر ،ف�إن الرواية
الجديدة تبدو ك�أنها ال تعتمد على تخطيط
منطقي م�سبق له تقاليده وموا�ضعاته ال�سردية
المعروفة ،كما كانت الحال من قبل ،و�إنما
تتحرر من تقاليد الرواية التقليدية والحديثة
مع ًا ،وت�ضرب عر�ض الحائط بقوانين ال�سرد
والتطور المنطقي للأحداث .و�إذا كانت المدينة
الثالثة ب�ضربها قوانين العمران الح�ضري
القديمة بعر�ض الحائط ،قد تكاثرت فيها
القاذورات والحفر ،وزكمت �شوارعها روائح
المجاري والعفن ،ف�إن هذا ما يبرر ولع الرواية
الجديدة بما يعرف بالمقبرية (� .)macabreألم
تبد�أ المدينة الثالثة تلك ب�سكنى المقابر ،وما
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تنطوي عليه هذه المقبرية من فئران وغربان
وجثث وهياكل عظمية ،وما ي�شيع فيها من
انتهاك ــ فظ �أحيان ًا ــ للموا�ضعات والتقاليد
وولع بال�شذوذ والعفن كما في ''دم فا�سد''� ،أو في
''عباد القمر''؟( )12لكن هذا
ح�سان ّ
رواية محمد ّ
الغياب الظاهري للتخطيط ال ينفي وجود بنية
ما للن�ص الروائي الجديد ،ومنطق ما لعالقات
�أجزائه بع�ضها ببع�ض ،كما هي الحال في
المدينة الثالثة .فالرواية الجديدة �أقرب �إلى
المتاهة الن�صية التي ال دليل تخطيطي ًا �أو
عمراني ًا لها كالمدينة التي �صدرت عنها .ولعل
عنوان رواية م�صطفى ذكري الأولى ''هراء
متاهة قوطية''( )13يكون التج�سيد الطبيعي لهذه
المتاهة عنوان ًا وبنية ،وهي لي�ست متاهة
معرفية كالمتاهة البورخيزية في ''مكتبة بابل''
�أو المتاهة الكافكاوية في ''المحاكمة'' ،و�إنما
هي متاهة من نوع �آخر �أقرب ما يكون �إلى
المتاهة الوجودية �أو الكيانية .وهذه البنية
القريبة من بنية المتاهة نجدها هي الأُخرى في
رواية منت�صر القفا�ش ''ت�صريح بالغياب''،
ورواية عادل ع�صمت ''هاج�س موت'' ،ورواية
�أحمد غريب ''�صدمة ال�ضوء عند الخروج من
النفق'' )14(.والمتاهة ،وهي بنية فقدان ال�سيطرة،
هي �أن�سب ال�صيغ للتمل�ص من �سطوة ال�سلطة،
ف�إذا كانت المدينة الثالثة ت�ستبعد منها ال�سلطة،
وهي ُبنيت في غيابها الن�سبي ،ف�إن الرواية
الت�سعينية هي الأُخرى ت�ستبعد من �ساحة ال�سرد
فيها كل �سلطة ،بما في ذلك �سلطة الم�ؤلف على
الن�ص ،بل تو�شك �أن تكون معادية لمفهوم
ال�سلطة وما يتبعه من تراتب في عالقات القوة.
ففي رواية �أحمد غريب مث ًال نجد �أن �سلطة
الم�ؤلف المركزية على الن�ص انفرطت تمام ًا،
وحلت محلها عملية �أقرب ما تكون �إلى الت�أليف
الجمعي ،لأن الن�ص ي�سمح لأ�صدقاء الم�ؤلف ــ
وهم جميع ًا من ك ّتاب جيله ــ بكتابة ''الفقرات
الخا�صة بهم في الق�صة'' كما يثبت الن�ص في
بدايته ،وب�صورة لم يعد معها لأي منهم �سلطة

الملف

مطلقة على الن�ص ،كما كانت الحال في روايات
الكاتب العليم بكل �شيء.
ومن المفارقات المحزنة حق ًا �أن الواقع
المكاني ال�ضاغط في هذه المدينة الثالثة ،وفي
الحقبة الت�سعينية التي اكتملت فيها �سماتها،
يرافقه �إح�سا�س مفارق بالزمن ،يجعل ال�شباب
ي�شعرون ب�أنهم ــ بح�سب تعبي ٍر عزيز على �إدوارد
�سعيد ــ ''خارج المكان'' با�ستمرار ،على الرغم
من �ضغط المكان الخانق عليهم .فقد تقل�ص
الزمن� ،أو بالأحرى انكم�ش الإح�سا�س البديهي �أو
الفطري به ،فلم يعد للما�ضي ثقله وال
ا�ستمراريته� ،إذ تبددت تقاليده ،وع�صفت
التغيرات ال�سريعة بقيمه وروا�سيه ،وفقد �إرثه
العتيد ثقله ومكانته ،ولم يعد للم�ستقبل �أهميته،
ففقد الإن�سان �إح�سا�سه ب�أنه جزء من �صيرورة
ما�ض وم�ستقبل ،الأمر الذي
تاريخية �أعر�ض لها ٍ
�أدى �إلى �شعور الإن�سان ب�أنه محا�صر في
الحا�ضر �أو واقع في �أحبولته .فقد تحول
الحا�ضر المبهِ ظ الثقيل �إلى �سجن ال انفالت منه،
لأن �أهم ما يت�سم به الزمن في روايات
الت�سعينيات الجديدة هو �أنه زمن ق�صير الأمد ،ال
ما�ض عريق يمتد في الزمن �إلى �أجيال
ُيعرف له ٍ
وعهود كما كان الت�صور التقليدي الثابت للزمن،
وال يملك ترف التفكير في م�ستقبل ممتد .لقد
تقل�ص الزمن ت�صوري ًا وتعر�ضت امتداداته
الرا�سخة في الما�ضي والم�ستقبل مع ًا لالنهيار،
فلم يعد في ا�ستطاعة الما�ضي وما تر�سخ فيه
من ر�ؤى وتقاليد �أن يمنح الحا�ضر �أي �إح�سا�س
بالأمن واال�ستقرار ،ولم يعد في �إمكان الحا�ضر
المزعزع �أن ي�صوغ توقعات محتملة في
الم�ستقبل� ،أو �أن يج�سر على الحلم ب�أي �شيء
خارج لحظته الراهنة .وهذا ما ر�سخ ال�شعور لدى
�إن�سان الت�سعينيات ب�أنه محا�صر في الحا�ضر
( ،)trapped in the presentكما تقول نورا �أمين،
ذلك ب�أن ال�سمة الأ�سا�سية التي يجمع عليها هذا
الأدب هي ان�سداد الأفق كلي ًا ،وخ�صو�ص ًا �أمام
الجيل الجديد من �شباب م�صر الذي يجد نف�سه
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مهم�ش ًا وال مركزي ًا ،تع�صف جميع الأو�ضاع
المحيطة ب�إرادته ،بل تزري بها تناق�ضات
الحياة اليومية كلها في م�صر حيث يتعر�ض
ال�شباب خا�صة ل�شتى �صنوف الهوان والعنف
الرمزي والفعلي على ال�سواء .فكلما ازداد وعي
ه�ؤالء ال�شبان بما يدور حولهم في الواقع
المحلي ،والعالم من ورائه ،ازداد �إح�سا�سهم
با�ستحكام الأزمة القومية وال�شخ�صية على
ال�سواء ،وتعمق وعيهم بتناق�ضات الواقع
االجتماعي واالقت�صادي ،وتفاقم �شعورهم
بالإحباط والعجز والي�أ�س والمهانة .وفي هذا
المناخ ي�شعر ال�شباب ــ وعن حق ــ بان�سداد الأفق
�أمامهم كلي ًا ،فكل �شيء حولهم يهم�شهم وال يعب�أ
بهم ،ويجعلهم يح�سون بانعدام �إمكانات تحقيق
�إرادتهم �إلى �أق�صى حد� ،إ ّال في حدود تدمير
الذات� ،أي في حدود ال�سيطرة على ج�سدهم فقط.
وهذا هو ال�سر في تنامي كتابة الج�سد بين
ه�ؤالء ال�شبان لأنها المنطقة الوحيدة التي
ي�ستطيع هذا الجيل تحقيق �إرادته فيها .ومع
ان�سداد الأفق بد�أت القطيعة مع جميع م�صادرات
النزعة الإن�سانية التي يعي هذا الجيل� ،أكثر من
غيره من �أجيال الرواية العربية منذ محمد
ح�سين هيكل حتى جيل ال�ستينيات ،عيوبها
وجنوحها �إلى �إ�ضفاء طابع مثالي وك ّلي على
التجربة ،وتغليب الأمل على الي�أ�س فيها .ف�أي
نزعة �إن�سانية يمكن تبنيها في عالم ت�سوده
قوانين الغابة وحدها ،وتتف�شى فيه جميع
�صنوف البلطجة والبذاءات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية على ال�سواء؟
فثمة ــ لدى هذا الجيل ــ �إح�سا�س طاغ ب�أن
التجربة الموحدة التي كانت ت�ؤمن بها الجموع
تناءت �إلى منطقة بعيدة عن �إدراك الذات
الحديثة ،و�أن ثمة نوع ًا من المر�ض� ،أو قل
الف�ساد الذي ت�سرب �إلى بنية الثقافة ذاتها ،و�أدى
�إلى تف�شي نوع من الإح�سا�س الم�ؤلم بالذنب من
دون جريرة .ولذلك فهو ذنب عبثي �إلى حد ما،
لأنه ال جريرة للذات فيه وال م�س�ؤولية لها عنه.

ويتخلل هذا الإح�سا�س المر بالذنب كتابات هذا
الجيل كلها ال�شعرية منها والنثرية ،لكنه �أو�ضح
ما يكون في الرواية الم�صرية الجديدة التي
يكون الإن�سان فيها مجرد ''ال�صفر الحادي
والع�شرون''( )15ي�أكل الخوف روحه ،وتدفعه
موا�ضعات الواقع خارج الزمن وال يكاد يعثر
لنف�سه �إن كان محظوظ ًا على ''دكة خ�شبية ت�سع
اثنين بالكاد''� )16(،أو يتخبط في ''هراء متاهة
()17
قوطية'' �أم ًال باالرتفاع ''فوق الحياة قلي ًال''
ويتحرك ''داخل نقطة هوائية'' في ''مدينة
اللذة''( )18الكابو�سية الخاوية .والمر�أة في هذا
()19
العالم الغريب لي�ست �إ ّال ''قمي�ص وردي فارغ''
في عالم ال َي ِع ُد ب�أي امتالء ،ويريد �أن يدفعها
من جديد �إلى ''الخباء''( )20الذي توهمت المر�أة
ب�أنها تحررت منه .في هذا العالم الجديد لم يعد
ممكن ًا اللجوء �إلى بنية ن�سقية ذات تطور منطقي،
ولم يعد الخا�ص انعكا�س ًا للعام ،و�إنما �أ�صبح
نوع ًا من ال�صدام الم�ستمر معه بعدما ا�ستحال
التوفيق بينهما ،و�أ�صبحت ثمة حاجة �إلى نزعة
جديدة هي نزعة الرف�ض التمردية التي ي�ؤكد
عبرها الخا�ص رف�ضه للعام� ،أو يعلن عبرها
على الأقل عدم �إذعانه له ،ورف�ضه الوقوع تحت
�سلطانه.
فبد ًال من البنية القديمة ''بداية ــ و�سط ــ
نهاية'' ا�ستبعدت البنية الجديدة الو�سط من
ح�سابها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى الإخالل بتوازن
العالم المقدم ،و�إلى وطرح �إ�شكالياته الكيانية
في المقدمة .لكن االن�شغال بالهاج�س الكياني
في هذه الأعمال لي�س توجه ًا مح�سوباً ،و�إنما
الهم الحد�سي ،منه
�أقرب �إلى االرتجال العفوي �أو ّ
�إلى ال�شاغل العقلي المبرمج .فمع فقدان الهاج�س
المعرفي لمركزيته ،والمتون الفكرية الكبرى
( )grand narrativesل�صدقيتها وم�شروعيتها ،لم
يعد في قدرة الذات الكاتبة اللجوء �إلى منطق
التراتب القيمي والمعنوي والذي تعتمد عليه بنية
الت�سل�سل المنطقي ال�سببية لأن الأ�سا�س المعرفي
الذي تركن �إليه هذه البنية ذاتها فقد هو الآخر
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�صدقيته ،وما عاد في ا�ستطاعة الذات الكاتبة
اال�ستكانة �إلى �صالبته .ومن هنا �أ�صبح على
الكاتب التعامل مع �سرديات عديدة مت�صارعة
ت�ستهدف تقديم الواقع �أو امتالكه �أو تمثيله ،فيما
يعرف في ال�سرد الحديث بم�صطلح competing
 ،representations of realityوالتي ال يمكن
االعتماد فيها على عالقات التراتب القديمة،
و�إنما على عالقات التجاور التي ال يعرف
الكاتب قبل راويه منطق وجودها وال �سلطان له
عليها� ،أو ال قدرة له على التحكم فيها .فالذات
الكاتبة لم تعد �صاحبة الوعي المركزي الم�ضمر
الم�سيطر على الن�ص ،كما كانت الحال مع
المنطلق المعرفي للرواية ،لأن فقدان الثقة
عبر عن نف�سه فكري ًا في
بالنزعة الإن�سانية ّ
جميع هذه الن�صو�ص من خالل االنتقال على
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ال�صعيد الفل�سفي �أو على �صعيد الم�صادرات
المنطلقية من االن�شغال بالهاج�س المعرفي
(� )epistemologicalإلى التعامل مع الهاج�س
الكياني (� ،)ontologicalأو الوجودي بالمعنى
الفل�سفي المطلق الذي يتعلق بوجود ال�شيء
وكينونته .و�أ�صبح الن�ص الجديد م�شغو ًال بنوع
�آخر من الأ�سئلة الأنطولوجية �أو الكيانية
المتعلقة بكينونة العالم والإن�سان معاً :ما هو
العالم؟ �أي عالم هذا؟ كيف يتكون هذا العالم؟
لماذا يتكون بهذا ال�شكل؟ وهذه الأ�سئلة المزلزلة
هي التي فتحت الباب �أمام الثورة ،ومهدت
لمنطقها المغاير والراف�ض لكل ما في الواقع
الذي �أكدت بمنطق الن�ص وبنيته ا�ستحالة
ا�ستمرارهn .
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