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فوتوغرافيا | عز درويش

وســط أجــواء صيــف شــديد الحــرارة والرطوبــة واالزدحــام، يجــيء العــدد الورقــي الثــاين مــن تــرى البحــر بعــد ثالثــة 

شــهور تقريبــا مــن صــدور العــدد األول. ذلــك العــدد الــذي ســعدنا بأصدائــه الطيبــة والرتحيــب الدافــئ الــذي القــاه، 

وحــاس العديــد مــن األصدقــاء للمشــاركة بطــرق مختلفــة، كــا ســعدنا أيضــا مبــا وصلنــا مــن مالحظــات وانتقــادات 

ــكل املشــاركات  ــا نرحــب ب ــّوم مســاره. ونحــن دامئ ــدارك أخطــاءه ويُق ــى يحــاول أن يت ــل حت ــا ألي عم ــة دامئ مطلوب

ــا عــى فيســبوك. ــا اإلليكــرتوين taralbahr@gmail.com أو صفحتن ــادات ســواء عــر بريدن واالنتق

ــا. يواصــل د. خالــد رؤوف املرتجــم عــن اليونانيــة  يضــم هــذا العــدد ســبع مشــاركات مل تُنــر مــن قبــل عــى موقعن

والفنــان املرسحــي ومــدرس تاريــخ الفــن يف جامعــة شــيكاغو تفكيكــه ألســاطري الكوزموبوليتانيــة الــذي بــدأه معنــا يف 

العــدد األول، ويقــوم يف هــذه الحلقــة مــن سلســلة مقاالتــه بالغــوص يف تاريــخ الوجــود اليونــاين االجتاعــي والثقــايف 

ــة الشــعبية لكــرة القــدم يف  ــادي االتحــاد الســكندري األيقون ــخ ن ــب املُــدوِّن محمــد أمــن عــن تاري ــة، ويكت يف املدين

املدينــة، وتكتــب الباحثــة واملرتجمــة خلــود ســعيد مقاطــع مــن ســرية عائليــة ومكانيــة ملنطقــة ســيدي بــر، ويواصــل 

الكاتــب الكبــري األســتاذ عبــد العزيــز الســباعي رحلتــه يف املدينــة راصــدا تشــوهات العــارة والعمــران يف مجتــزأ مــن 

ــة للمــؤرخ  ــة مطول ــد الوهــاب مقال ــا األســتاذة ســمية عب ــر والبــر«، وترتجــم لن ــة موســعة عنوانهــا »محــى األث كتاب

البــارز د. خالــد فهمــي الــذي ســعدنا كثــريا برتحيبــه ومشــاركته املميــزة بهــذا املقــال البحثــي املمتــع الــذي يتنــاول مــا 

تعــرض لــه »العــرب« مــن تهميــش يف أدبيــات الخطــاب الكوزموبوليتــاين ملدينــة اإلســكندرية متخــذا مــن حاســة الشــم 

دليــال لتحليــل بعــض النصــوص املحوريــة يف هــذا الخطــاب. وكان د. خالــد قــد نــر نســخة مختــرة مــن هــذا املقــال 

بالعربيــة يف العــدد الســابع مــن مجلــة أمكنــة عــام 2005. ويصــور لنــا الفنــان املرسحــي الســكندري مســعد ســامل جانبــا 

ــاس واملــكان خــالل فــرتة الســبعينات  ــة ترصــد الن ــة املري ــات بالعامي ــاة يف حــي كــوم الشــقافة عــر حكاي مــن الحي

ــاء  ــق االكتف ــايب املذمــوم عــن طري ــر آســفا للتدخــل الرق ــق التحري ــد اضطــر فري ــات مــن القــرن املــايض، وق والثانين

ــوب البعــض  ــا يف نبضــات قل ــاء البعــض أو تســبب اضطراب ــي قــد تخــدش حي بالحــرف األول مــن بعــض الكلــات الت

اآلخــر وســط منــاخ مهــدد للحريــات؛ ومــا قضيــة الصديــق أحمــد ناجــي منــا ببعيــد! وتكتــب لنــا فــرح بــركات تاريخــا 

شــخصيا للعــارة رقــم 155 شــارع طيبــة وســكانها.

كــا يضــم العــدد صــورا فوتوغرافيــة لعــز درويــش ومارتــا فاليخــو وغــادة عصــام وعمــر عــادل وفــرح بــركات وخلــود 

ســعيد وعبــد الرحيــم يوســف وياســمن حســن. 

مــرة أخــرى نحــاول يف )تــرى البحــر( تلمــس مناطــق أخــرى مــن طبقــات حيــاة هــذه املدينــة، اإلســكندرية القدميــة 

ــاة النــاس يف الزمــان واملــكان، تلــك الطبقــات التــي تصنــع الثقافــة، وتصنعهــا الثقافــة. والجديــدة، طبقــات مــن حي
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البحــر بالنســبة للســكندرين ال ينفصــل عــن اإلســكندرية؛ فهــو رئــة هــذا 

الجســد العجــوز. البحــر األبيــض املتوســط الــذي يفصــل املدينــة عــن شــال البحــر 

ــط. يف  ــر املتوس ــال البح ــا« بش ــايض كان »يربطه ــا يف امل ــط »اآلن«، بين املتوس

املــايض كانــت اإلســكندرية تــرى البحــر وعــره ومــا وراءه، والعكــس؛ كانــت الدنيــا 

تنظــر لهــا ومــن خاللهــا إىل العــامل بــأرسه. كانــت عــن الحضــارة.

لكــن مدينتــك اآلن يــا حــاده قــد أدارت ظهرهــا للبحــر منــذ عقــود، وولــت 

وجههــا شــطر الصحــراء وصــارت ترتــدي جلبابهــا وتنطــق بلكنتهــا وتتبنــى 

عاداتهــا. مل يعــد بحرهــا مفتوًحــا للســفن والرحالــة وطالبــي العلــم والحياة. 

صــار  ميناؤهــا الرقــي مرفًــا، ورأســها يــرز مــن فــوق قاعــدة عســكرية 

غــري مفهــوم ســبب وجودهــا. وحــن تســري عــى الكورنيــش تــرخ يف وجهك 

ــك  ــرىض ألخت ــأال ت ــت ب ــب أن ــك«. مطال ــاه ألخت ــة »أترض ــا قائل صخوره

ــرض  ــى ال تتع ــاة؛ حت ــب الحي ــري وح ــواء والتفك ــك اله ــى يف حيات ولألنث

للتحــرش الــذي صــار حًقــا مكتســبا ملارســيه مــن الحمقــى، ومجــرًا أو 

متســاهالً تقنــع بكونــك ازدواجيًــا - كوزموبوليتــاين عــى املقهــى ووهــايب 

يف بيتــك. 

عــى  تقــع  إًذا،  اإلســكندرية 

البحــر وال تــرى البحــر.

اإلسكندرية ترى الركة.

مقدمة رضورية نوستالجية عشان خاطر حامده!

منــذ أقــدم العصــور، جــاء اليونانيــون إىل مــر مــع اإلســكندر املقــدوين، أي 

قبــل 330 عاًمــا قبــل امليــالد، ومنــذ ذلــك الحــن ارتبــط اليونانيــون مبــر ارتباطًــا 

وثيقــا. مــن بعــد اإلســكندر كانــت مــر مــن نصيــب بطليمــوس ســوتر »املنقــذ«، 

فبــدأ عــر البطاملــة؛ وهــو العــر الــذي اســرتدت فيــه مــر أهميتهــا الحضاريــة 

ــارة  ــة الحض ــت عاصم ــامل. فكان ــي يف الع ــاري وعلم ــز حض ــر مرك ــت أك وأصبح

اليونانيــة القدميــة ومركــز الثقافــة الهلينســتية يف البحــر املتوســط. ومتثــل هــذا يف 

ــة  ــدع ديان ــا أن بطليمــوس ابت ــر أيًض ــر بالذك ــة اإلســكندرية القدميــة. الجدي مكتب

ــة  ــذي كان توليف ــه ســريابيس؛ ال ــادة اإلل ــن عــر عب ــد املري ــى يُوحِّ ــدة حت جدي

مريــة يونانيــة وكان لــه معبــد ضخــم يف منطقــة أيب قــري. ضعفــت الدولــة 

البطلميــة بعــد وفــاة البطاملــة األوائــل بســبب ضعــف الحــكام وكــرة »الثــورات« 

فســقطت الدولــة البطلميــة، وجــاء الرومــان وحــدث حريــق املكتبــة؛ وهــو 

ــه.  ــث عن ــل للحدي موضــوع يســتحق صفحــات عــى األق

يف العــر الحديــث، بــدأت موجــات هجــرة اليونانيــن إىل بــالد الفراعنــة فــور أن 

ال ترى البحر
كتابة: خالد رؤوف

فوتوغرافيا: عبد الرحيم يوسف

بــدأ االنفتــاح الســيايس يف عهــد محمــد عــي الــذي كان ينحــدر مــن مقدونيــا كتابة

ــه.  ــم باســتخدامهم مــن أجــل مصلحت ــن؛ فاهت ــة بنشــاط اليوناني وكان عــى دراي

ــن  ــاءت م ــام 1850، وج ــد ع ــاس بع ــتمرت بح ــرة اس ــن الهج ــة م ــذه املوج ه

منطقــة الدولــة اليونانيــة املســتقلة الجديــدة التــي كان اقتصادهــا هًشــا، ومل تكــن 

يف وضــع يســمح بتوفــري حيــاة كرميــة ملعيشــة املواطنــن. جــاء أيًضــا عثانيــون مــن 

ــة كان يحتاجهــا  ــة خبــرية ومدرب ــٍد عامل ــة بســبب الحاجــة إىل  أي األرايض اليوناني

ــة،  ــود قليل ــد عق ــه، بع ــاء علي ــر. وبن ــول األورويب مل ــات والتح ــج اإلصالح برنام

كان الحضــور اليونــاين ملموًســا يف مجــال التجــارة والصناعــة والخدمــات والنظــام 

املــريف، وأيًضــا يف الطــب والقضــاء والخدمــات العامــة.

عــى ســبيل املثــال، يف عــام 1854، كانــت رشكــة كاســافيتيس؛ التــي كانــت تقــود 

التجــارة يف صعيــد مــر، توفــر مــا ال يقــل عــن 1000 فرصــة عمــل؛ حيــث كانــت 

تحتكــر النقــل النهــري الداخــي. بينــا يف عامــي 1858-1859 كانــت رشكــة عائلــة 

نيكولوبولــوس لديهــا امتيــاز حــري بإمــدادت املنتجــات الزراعيــة يف صعيــد مر، 

ــس  ــك. وبنف ــن فرن ــف مالي ــة ونص ــغ أربع ــة تبل ــا املادي ــرة تعامالته ــت دائ وكان

الطريقــة، يف الفــرتة مابــن 1870 ـ 1920، كانــت نســبة 50% مــن صــادرات القطــن 

ــار تجــار التبــغ مثــل  ــة، بينــا حتــى عــام 1910، كان كب تقــوم بهــا رشكات يوناني

ــى  ــيطرون ع ــيذيس يس ــوس وسوس ــس وميالخرين ــس وخيلمي ــس وكريازي جناكلي

ــاين يف الســوق  ــال اليون ــوة رأس امل ــة. ق نســبة 95% مــن تجــارة الســجائر الداخلي

ــام 1900/1899  ــه يف ع ــا أن ــت ترجــع إىل عــدة أســباب منه املــريف املــري كان

ــك املركــزي املــري  كان خمســة مــن بــن عــرة هــم أعضــاء مجلــس إدارة البن

يونانيــن، بينــا ربــع أســهم املؤسســة االئتانيــة كان ميلكهــا الســيد ســالفاغوس.

هــذه مقدمــة تليــق بخيــال حــاده وتعجبــه، وســأزيدك مــن الشــعر بيتًــا 

ــاده:  ــا ح ي

الكثــري مــن التجــار اليونانيــن كان لديهــم وعــي مــدين ومجتمعي، كانــوا يعترون 

أنــه مــن الواجــب أن يســتخدموا جــزءا مــن إمكاناتهــم االقتصاديــة ليســاعدوا غــري 

القادريــن مــن أبنــاء وطنهــم. ومــن أجــل هــذا الغــرض، يف عــام 1856، أسســوا - 

تحــت رعايــة مطرانيــة اإلســكندرية - الجمعيــة اليونانيــة األرثوذكســية يف القاهــرة، 

بهــدٍف واضــح وهــو إنشــاء ورعايــة مدرســة ومستشــفى ومنظــات خرييــة مــن 

أجــل الجمعيــة، املخططــات األوليــة الطموحــة للمنظمــة مل تكــن لتنجــح بــدون 

قليــل مــن التأخــري. عــى ســبيل املثــال، وبفضــل رجــل الخــري رفائيــل عبيــد يف عــام 

ــا بعــد  ــدأت يف العمــل فعليً ــا ب ــى املستشــفى الخــريي، لكنه ــم رشاء مبن 1857، ت

بضــع ســنوات، ثــم توقــف نشــاطها نهائيــا يف عــام 1876.

هــل انتبهــت يــا حــاده لعبــارة »أبنــاء وطنهــم«؟ ليــس وطنــك أنــت! ال ألومهــم، 

بــل أثنــي كثــريًا عــى تجربتهــم وتضامنهــم ونشــاطهم الكثيــف الــذي اســتمر حتــى 

منتصــف القــرن العريــن عــى كل املســتويات، والــذي كان لــه أثــر بالــرورة 

عــى واجهــة مــر الحضاريــة. حتــى أننــي ال ولــن ألومــك أنــت، فقــط كل 

مــا أطلبــه منــك أن تعــي عندمــا تقــرأ ثــم تلــوك مــا قرأتــه وتنتــي وتتباهــى 

كالصلعــاء بشــعر بنــت أختهــا كــا يقــول الشــعب الحكيــم. 

بالطبــع هــذا النشــاط مل يبتعــد كثــريًا عــن األدب والثقافــة، فعــى 

ــع يف القاهــرة عــى  ــام 1963 طُب ــى ع ــال حت ســبيل املث

ــة  ــا. وكان للجالي ــل 750 كتاب األق

اليونانيــة نشــاط 
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ــة فقــط بغــرض  ــاء الجالي ــا إىل أبن ــه كان موجًه ــري، لكن ثقــايف وأديب وعلمــي كب

ــارات  ــت عب ــو كان ــا حــاده ل ــوا. لكــن ي ــم، وحســًنا فعل ــة وعيه ــم وتنمي تثقيفه

مثــل التعايــش واالندمــاج واالنصهــار لهــا محــل مــن اإلعــراب لــكان أحــرى بهــذا 

ــاذا مل  ــر مل ــح وفك ــن املصطل ــك م ــتيًا. دع ــون هلينيس ــش أن يك ــل والتعاي التفاع

ــة  ــف ثقافي ــالت وصح ــب ومج ــن كت ــة ب ــدارات املتنوع ــذه اإلص ــدر كل ه تص

ــن  ــم م ــاك منه ــد كان هن ــا؟! فبالتأكي ــة أيًض ــة بالعربي ــية وأدبي ــة وسياس وعلمي

ــن بدرجــة بائســة،  ــوا قليل ــا حــاده كان ــم ي ــة، لكنه ــراءة وكتاب ــة ق ــد العربي يجي

ــذا  ــى ه ــش ع ــار والتعاي ــاج واالنصه ــاء واالندم ــاغلهم. االنت ــذا ش ــن ه ومل يك

املســتوى إمنــا هــي أمــور تحــدث يف رأســك بأثــر رجعــي نوســتالجي تحــاول بــه 

ــك  ــز كون ــال والتمي ــط لتشــعر بالراحــة واالكت ــه، فق ــن إثبات ــاال ميك ــت م أن تثب

ســكندريا كوزوموبوليتانيــا، أو هكــذا تتمنــى. فقــد كانــوا منعزلــن إىل حــٍد بعيــد 

عــن أجــدادك كــا هــم اآلن، يتفاعلــون ويتعايشــون وينصهــرون ويتداخلــون فيــا 

 It takes two بينهــم فقــط، ولكــن يك أكــون منصًفــا وكــا تقــول املقولــة الشــهرية

ــاب األرض يف  ــل أصح ــن قب ــة م ــاوالت حقيقي ــاك مح ــن هن ــم تك to tango، فل

ــار. ــك االنصه ــق ذل تحقي

فالبــد أنــه قــد مــرت عليــك يف الكتــب كثــريًا عبــارات كتلــك »وعــى مــدى أكــر 

مــن ألفــي عــام، بلغــت درجــة التداخــل والتفاعــل بــن الشــعبن اليونــاين واملــري 

درجــة كبــرية«، أو »ففــي النصــف األول مــن القــرن املــايض بلــغ عــدد اليونانيــن 

ــف  ــري يف مختل ــع امل ــع املجتم ــوا م ــون. تعايش ــف امللي ــا ونص ــر مليونً يف م

ــرة«.  ــال الح ــات واألع ــة والصناع ــف اإلداري ــارة والوظائ ــاة يف التج ــي الحي نواح

ــل  ــات الخالــص ملث ــد هــو اإلثب ــن يفوتنــي أن أنعشــك بذكــر اســم يُع ــع ل وبالطب

ــبة:  ــري مناس ــبة وبغ ــة مبناس ــة الزنان ــة الرنان ــارات الطنان ــات والعب ــذه القناع ه

ــة؛ وهــذا ألن  ــكالم ميــر دون رســوم جمركي ــا ســالم، ال ــس، ي قســطنطينوس كفافي

ــا واثــق متــام الثقــة أنــك تعرفــه، وليســت ثقتــي  كفافيــس عزيــزي الحــاده، وأن

تامــة بأنــك قرأتــه، وإن كنــت قــد  قرأتــه فثقتــي تقريبًــا منعدمــة أنــك قــد قرأتــه 

بعنايــة، إذ أن شــاعرًا كهــذا ال يُقــرأ مــرة واحــدة، وال مرتــن، بــل يقــرأ بــن الحــن 

ــه قــد كُتــب اآلن. ويف كل  ــم يُشــعرك بأن واآلخــر؛ ألن شــعره شــأن أي شــعر عظي

مــرة تقــرأه تكتشــف مســاحات وأبعــاًدا كثــرية مل تكــن ظاهــرة لــك عندمــا قرأتهــا 

قبــل أيــام، أي أن شــاعرًا كهــذا يـُـدرس أيهــا الحــاده الســكندري املولــع باستنشــاق 

الكوزموبوليتانيــة عــر الصــور القدميــة ونفثهــا عــى صفحــات التواصــل االجتاعــي. 

وإن شــئت ُعــد إىل قصيدتيــه »ملــوك اإلســكندرية«، و«يف انتظــار الرابــرة إلــخ«. 

كفافيــس الــذي قــال »أنــا لســت »هلينيًــا« )أي يونانيًــا(، أنــا هلينيســتي«؛ 

ــة،  ــة واليوناني ــن املري ــن الحضارت ــل ب ــاج التفاع والهلنيســتية ببســاطة هــي نت

ــس  ــتي. كفافي ــر الهلينيس ــة بالع ــة الهام ــرتة التاريخي ــذه الف ــميت ه ــذا س ول

ــة  ــد العربي ــن يجي ــة، ومل يك ــة إنجليزي ــة بلكن ــدث اليوناني ــاده كان يتح ــا ح ي

ــه شــعر الفصحــى يف  ــرًدا، مل يعجب ــزًا ومتم ــاعرًا متمي ــه كان ش ــة. وألن ــادة تام إج

عــره، وهنــاك مصــادر تشــري إىل إعجابــه بشــعر العاميــة املريــة املعــارص لــه، 

ومبوســيقى ســيد درويــش. أمتنــى أن يكــون قــد دق جــرس مــا بجــوار أذنــك التــي 

ال تبعــد كثــريًا عــن عقلــك. 

ــن  ــل ب ــل والتفاع ــات »التداخ ــن طنطن ــة ع ــة الناجم ــوة الحادي ــن النش ــا ع أم

الشــعبن والتعايــش املجتمعــي املتناغــم املنســجم« فمحلهــا مــن اإلعــراب شــائك 

ــا ولكــن أود أن أحــدده. ــه متاًم ومعقــد يف واقــع األمــر، فــال أنفي

هــل كان هنــاك بالفعــل مثــة يشء كهــذا؟ اإلجابــة »نعــم« ولكــن عــى أي مســتوى؟ 

عــى مســتوى األمل والهــم والفقــر؛ أي أنــه كان هنــاك تعايــش وتفاعــل حقيقــي بن 

ــاء الشــعبية جــًدا، عــى مســتوى الطبقــة  اليونانيــن واملريــن يف مــر يف األحي

الفقــرية. وفقــط الفقــر واألمل والحاجــة ــــ يــا حــاده ــــ يَُوحــد البــر. يقــول الكثري 

ــا،  ــوا يعيشــون مثلن ــن كان ــة أن اليوناني ــة عام ــن بصف ــن الســكندرين واملري م

خــذ خطــوة إىل الــوراء وانظــر إىل املتحــدث العجــوز الــذي يقــص عليــك حكايــات 

مــن اإلســكندرية القدميــة، وســتعرف عــى الفــور أنــه كان أحــد الحرفيــن، وكان 

يزاملــه واحــد مــن أولئــك اليونانيــن أو الطالينــة أو األرمــن أو األجانــب بشــكٍل 

عــام، أو كان صاحــب محــل حــالق أو خيــاط أو خياطــة أو بقــال يف الحــي يبيــع 

عــى النوتــة للمريــن وغريهــم مــن أبنــاء الجاليــات األجنبيــة يف الحــي الشــعبي 

الفقــري.

هنــاك فــرق بــن الحقائــق التاريخيــة املصمتــة، وبــن الوقائــع التاريخيــة امللفقــة 

وامللعــوب يف أسســها مــن كل اتجــاه حســب أهــواء الطغــاة يف كل عــر، والكتبــة 

ــاء  ــخ وأطب ــخ والتأري ــن وفالســفة التاري ــن املوجهــن واملمول املســتأجرين والباحث

الفالســفة الذيــن وعــى الرغــم مــن أنهــم ال يتزاوجــون إال أنهــم يتكاثــرون بكثافــة 

يف عــر الحــاده. ولــذا يف حــاالت كهــذه ال يجــب أالّ نركــن بارتيــاح إىل الحقائــق 

التاريخيــة، وعلينــا أن ننبــش قليــاًل فيــا قــد يســمى الحقيقــة األدبيــة إذا مــا كنــا 

نناقــش التجــارب البريــة أو اإلنســانية؛ فــاألدب هــو مــن ضمــن الفنون اإلنســانية 

واضحــة املعــامل، ويعــرّف بأنــه الفــن الــذي تصــاغ فيــه التجــارب البريــة، ففــي 

األدب تبــدو الحقيقــة مختلفــة؛ ذلــك أن األدب هــو نتــاج غــري منعــزل عــن الــذات 

التــي ابتدعتــه. فهــو يحمــل مالمــح مــن حيــاة هــذه الــذات، ويســتخدم يف تقديــم 

عاملــه لغــة خاصــة تجنــح للمجــاز؛ لهــذا فــإن حقيقتــه تتســم بالغمــوض النوعــي 

الــذي ميتــد حتــى إىل ذهــن األديــب، إال أنهــا حقيقــة أزليــة عابــرة للزمــن، متفــردة 

مرتبطــة مببدعهــا، وغــري قابلــة للتكــرار مثــل الحقائــق التــي تنتــج عــن التجــارب 

العلميــة. 

ــة تجســيدها  ــة تفجــر عــدة تســاؤالت عــن كيفي ــق األدبي هــذه الســات للحقائ

ــال  ــرى. ف ــة أخ ــن ناحي ــع م ــة، وباملجتم ــن ناحي ــي م ــا باملتلق يف األدب، وعالقته

شــك أن األدب لــه عالقــة بالواقــع، ومــا يقــوم بــه األديــب هــو إيجــاد واقــع مــن 

الكلــات لــه قواعــده وخصائصــه الفنيــة الخاصــة، ينشــّد إىل الواقــع، واقــع النــاس 

ــاين جــايل،  ــن: األول معــريف، والث ــه باســتخدام عامل ــري في ــاة، محــاوالً التأث والحي

ويبــدو العامــالن مندمجــن يف تــوازن وتكامــل رضوريــن، يقــل تأثريهــا إذا طغــى 

ــن يف  ــن العامل ــل هذي ــا إن تفاع ــد إذا قلن ــا ال نبتع ــر، ورمب ــى اآلخ ــا ع أحده

النــص األديب يُشــكِّل مــا نســميه حقيقــة األدب، فــا الحقيقــة هنــا إال تلــك التــي 

ــه املعــريف والجــايل. تتكشــف مــن خــالل العمــل األديب بجانبي

ــد يدعــو إىل تفكــري أعمــق  ــا ســبق هــو أن األدب الجي ــا مل ــه وفًق ــا أود أن أقول م

وأوســع، وهــو مــا ســوف نتطــرق إليــه باســتفاضة عــر عــرض منــاذج مــن األدب 

ــن يف  ــكان املري ــر، وم ــن يف م ــاة اليوناني ــاول حي ــذي تن ــث ال ــاين الحدي اليون

ــاول األديب. ــك التن ذل

مــن الجديــر بالذكــر أن عــدد مــا كُتــب مــن ِقبــل األدبــاء اليونانيــن عــن حياتهم يف 

مــر كبــري للغايــة، وأذكــر أننــي يف فــرتة مــا كنــت أحــاول جمــع كل تلــك الكتــب 

ومل أســتطع لكرتهــا، كانــت تحمــل يف معظمهــا نفــس العناويــن عــى تنويعاتهــا 

»وداًعــا اإلســكندرية«، »اإلســكندرية التــي عشــتها«، إلــخ… كــا كانــت تحمــل يف 

أغلبهــا طابــع الســرية الذاتيــة، مل يكــن أغلبهــا جيــدا، وكان يغلــب عليهــا الســمة 

النوســتالجية والبــكاء عــى الزمــن الجميــل، وصدمتهــم عنــد العــودة إىل الوطــن 

ــة إذا مــا قــورن بالقاهــرة واإلســكندرية  األم الــذي كان بالنســبة لهــم أشــبه بقري

وحياتهــم فيهــا، وقليــل منهــا كان يحمــل نوًعــا مــن النقــد لليونانيــن بشــكل عــام 

ــل الســتينيات. لكــن القاســم  ــم يف أوائ ــادر أغلبه ــى غ ــي عاشــوها حت ــرتة الت للف

املشــرتك بــن كل مــا كتــب هــو الوجــود املــري الشــاحب يف معظــم تلــك األعال، 

فإمــا أنــه كان خلفيــة أو ظــالً للشــخوص واألحــداث، لكنــه أبــًدا مل يكــن لــه وجــود 

ُمؤثَّــر ال يف أحــداث العمــل األديب وال ســياقه. لكــن بالتأكيــد هنــاك بعــض التجــارب 

التــي يجــب التوقــف عندهــا وقراءتهــا بعنايــة ومــن ثــمَّ دراســتها، وأرى أن تجربــة 

ــاين  ــاعر اليون ــه الش ــرية كون ــات كث ــتحق وقف ــس تس ــطنطن كفافي ــم قس العظي

ــن،  ــص اليوناني ــا يخ ــن ك ــا كمري ــذي يخصن ــهر، وال ــر واألش ــكندري األك الس

وكذلــك تجربــة كاتــب كبــري مثــل ســرتاتيس تســريكاس املــري اليونــاين أو اليونــاين 

املتمــر الــذي كان يلقــب بابــن البلــد؛ ابــن حــي عابديــن وابــن حــالق يونــاين يف 

نفــس الحــي. مل يكــن ممكًنــا أن يكــون ابــن مــر الجديــدة أو جــاردن ســيتي، 

أو أن يكــون ابًنــا ألحــد األثريــاء اليونانيــن، أتــرى مــا كنــت أقصــده يــا حــاده؟ 

ــه  ــروايئ ل تســريكاس املرتجــم والشــاعر والناقــد والصحفــي والناشــط الســيايس وال

ــة  ــن بومب ــور الدي ــوان ن ــة بعن ــي«، ورواي ــاذا مــر هــي أم ــوان »مل ــدة بعن قصي

ــان ثــورة 1919 يف مدينــة ديــروط التــي عمــل بهــا ســنوات طويلــة  عــن نــويت إب

يف محلــج لألقطــان، وبالطبــع ثالثيتــه الشــهرية مــدن جامحــة: املنتــدى التــي تــدور 

ــدور  ــذي ت ــان ال ــاين آري ــزء الث ــرة، والج ــليم والقاه ــا وأورش ــن أوروب ــا ب أحداثه

أحداثــه يف القاهــرة، والجــزء الثالــث الخفــاش الــذي تــدور أحداثــه يف اإلســكندرية. 

الثالثيــة تــدور أحداثهــا يف فــرتة األربعينيــات أثنــاء وبعــد 

الحــرب العامليــة الثانيــة يف فــرتة كانــت تتشــكل فيهــا معــامل 

العــامل الحديــث وحــدوده، وقــد كتــب الجــزء األكــر منهــا يف 

مــر وباألحــرى يف مدينــة اإلســكندرية التــي عــاش فيهــا آخــر 

ســنواته قبــل رحيلــه عــن مــر يف أواخــر الســتينيات.

ــة يف األدب  ــديدة الخصوصي ــرى ش ــة أخ ــاك حال ــع هن بالطب

ــا  ــي برس ــة ه ــن العربي ــة ع ــة ومرتجم ــة هام ــاين لكاتب اليون

جامعــة  يف  وتخرجــت  ودرســت  عاشــت  التــي  كوموتــي، 

القاهــرة، وهــي مــن ترجمــت الجــزء األكــر مــن أعــال كاتبنــا 

ــل  ــن مث ــار آخري ــا ترجمــت لكب ــوظ ك ــب محف ــم نجي العظي

ــم.  ــن وغريه ــه حس ــر وط ــاء طاه ــد وبه ــد املجي ــم عب إبراهي

كــا أن لهــا ســت روايــات، كلهــا عــن مــر وتــدور أحداثهــا 

ــدى تســريكاس هــي أرض األحــداث واملركــز،  فيهــا. مــر ل

ــن  ــس فقــط عــى اليوناني ــا لي ــا وعــن فضله ويتحــدث عنه

واألجانــب بــل وعــى كل مــن مــر عليهــا؛ أمــا برســا كوموتــي 

ــا  ــري يف أعاله ــاه، إال أن امل ــا ذكرن ــري م ــة فغ ــة خاص كحال

ــي  ــر، وه ــود ُمؤثَّ ــه وج ــداث ول ــل يف األح ــو بط ــة ه الروائي

بهــذه  يونــاين آخــر  كاتــب  خاصيــة ال نجدهــا عنــد أي 

ــر  ــا؛ فم ــة أيًض ــل والقصدي ــة، ب ــة والحرفي ــوة والكثاف الق

لــدى كوموتــي هــي املريــون، ونالحــظ هــذا يف عناويــن 

رواياتهــا؛ فعــى ســبيل املثــال حملــت أول روايــة لهــا عنــوان 

شــارع فرنســا؛ وهو الشــارع الشــهري باإلســكندرية الــذي كان 

ــى أن اســمه  ــه حت ــون في ــب، ويعمل شــارعا يســكنه األجان

جــاء منهــم »شــارع الفرنجــة« الــذي تحــور إىل شــارع فرنســا 

فيــا بعــد، وروايــة بعنــوان ســنوات شــبابه ومســرية عشــقه؛ 

وهــو مقطــع مــن قصيــدة للشــاعر الســكندري قســطنطينوس 

ــدور  ــقي« وت ــرية عش ــبايب ومس ــنوات ش ــوان »س ــس بعن كفافي

أحداثهــا يف اإلســكندرية عــام 1900 وجــاري ترجمتهــا إىل العربيــة، 

وروايــة بعنــوان عــى الضفــة الغربيــة مــن النيــل صــدرت برتجمــة عــن 

اليونانيــة للدكتــور حمــدي إبراهيــم، والروايــة األخــرية بعنــوان يف شــوارع 

القاهــرة، نزهــة مــع نجيــب محفــوظ صــدرت عــن سلســلة الجوائــز، وترجمهــا 

ــة كاتــب هــذه الســطور.  عــن اليوناني

ــر  ــا ذُك ــا ك ــة، إذ أنه ــراءة ودراســة متأني ــات إىل ق ــل هــذه الكتاب ــاج مث تحت

تختلــف جذريًــا عــن أيــة كتابــات أخــرى ملريــن يونانيــن أو يونانيــن 

مريــن؛ ليــس ألنهــم يقدمــون أدبًــا جيــًدا، أو ألن املوضوعــات التــي 

ــا  ــا ألن م ــن أيًض ــام، ولك ــكل ع ــراء بش ــن وكق ــا كمري ــا تخصن يطرحونه

ــي  ــا؛ فه ــد عليه ــر مل نعت ــات نظ ــددة ووجه ــاد متع ــه أبع ــه ل يطرحون

غــري منطيــة وتحتــوي عــى قــدٍر كبــري مــن الحقائــق األدبيــة والتاريخيــة؛ 

فعندمــا نبحــث يف التاريــخ نــرى األمــور مــن وجهــة نظــر محــدودة، أمــا 

عندمــا نجــد أو نبحــث عــن التاريــخ يف األدب - فبخــالف العاملــن املعــريف 

ــة  ــة خاص ــا ترجم ــي متنحن ــر الت ــات الب ــدد حكاي ــون بص ــايل- نك والج

ــداث. ــخ واألح للتاري
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كتابة

تَحــُل كــرة القــدم كأحــد الرياضــات األكــر زخــًا وشــعبيًة بــن قطاعــات واســعة 

مــن الجاهــري حــول العــامل، بــل ورمبــا تكــون األقــدر عــى التأثــري يف ســائر جوانــب 

الحيــاة السياســية واالقتصاديــة بــن جميــع الرياضــات؛ حيــث متكنــت كــرة القــدم 

مــن الوصــول إىل درجــة عاليــة مــن التاهــي مــع حيــواِت مشــجعيها عــى اختــالف 

ــدم  ــرة الق ــزع ك ــن تنت ــؤالء الذي ــم، ه ــأً ألرواحه ــا ملج ــدوا فيه ــم ليج تصنيفاته

شــغفهم ليبذلــوا الحــزن والفــرح يف ســبيلها كأنهــا فريضــة خاصــة يؤدونهــا جميًعــا 

لغــرض أقــدس مــن مجــرد املتابعــة فقــط.

فــال ميكــن النظــر إىل كــرة القــدم يف عــامل اليــوم باعتبارهــا مجــرد طقــس ريــايض 

فقــط، وإمنــا أيًضــا كمســاحة للتعــرف عــى الهويــات الجمعيــة ألنصارهــا وكيفيــة 

تعريفهــم لذواتهــم عــر انتائهــم إىل أحــد أنديــة الكــرة، وكذلــك عالقتها اإلشــكالية 

باملدينــة مــن خــالل اعتبارهــا أحــد املظاهــر الحداثيــة للتحــر.

ويف هــذا الســياق، يــأيت نــادي االتحــاد الســكندري كأحــد الصــور املثاليــة للتعبــري 

عــن طبيعــة العالقــة املعقــدة بــن كــرة القدم كنســٍق خــاص وبــن مدينة متشــابكة 

رسيعــة التغــري كاإلســكندرية، مــرت بأطــوار عديــدة خــالل فــرتات زمنيــة قصــرية 

ــذ  ــادي االتحــاد، من ــل ن ــري. ومثّ ــة بشــكٍل كب ــا أوجــه املدين ــت خالله نســبيًا تبدل

ــدة  ــة الجدي ــارص األهــم يف تشــكيل صــورة املدين تأسيســه عــام 1914، أحــد العن

باختالفاتهــا املتعــددة عــر هــذه الفــرتات.

التأسيس

عرفــت اإلســكندرية كــرة القــدم يف فــرتة مبكــرة منــذ دخــول االحتــالل الريطــاين 

البدايــة؛  اللعبــة بشــعبية كبــرية يف  العــام 1882، وإن مل تحــَظ  إىل مــر يف 

ــتها  ــرت مارس عــى األجانــب وإن فاقت

يف  ذلــك  شــكل غــري كان 

 . ســمي فيــا ر

نــت  البدايــة كا

ــراء  ــة الحم ــري– النجم ــي امل ــادي األوليمب ــيس الن ــالل تأس ــن خ ــمية م الرس

آنــذاك- عــى يــد مخلــص الباجــوري عــام 1905، ليضــم موظفــي مصلحــة الجــارك 

باملدينــة. األجانــب  مــن  الكثــري  عضويــة  جانــب  إىل  باإلســكندرية 

ــة  ــعبية الطفيف ــض الش ــاب بع ــدأت يف اكتس ــد ب ــذاك ق ــدم حين ــرة الق ــت ك كان

بــن أبنــاء املدينــة مــن خــالل مخالطتهــم املســتمرة لألجانــب، وإن مل تظهــر بعــد 

كجــزٍء أصيــل مــن املــزاج الشــعبي فيهــا. ويف املقابــل، نظــر البعــض إىل كــرة القــدم 

باعتبارهــا أحــد منتوجــات االســتعار بشــكل أســايس، مــا أدى إىل حــدوث نــوع 

مــن االرتبــاك يف التعامــل معهــا واعتبارهــا مبثابــة ميــدان للكفــاح الرمــزي.

ووجــد البعــض أن الفرصــة مواتيــة بشــدة ملقاومــة الســيطرة األجنبيــة عــى هــذا 

ــة  ــك الوقــت تأســيس عــدد مــن األندي ــة يف ذل ــد، فشــهدت املدين ــدان الجدي املي

التــي تهــدف بشــكل رئيــي إىل مقاومــة ســيطرة األجانــب ومتددهــم يف املدينــة، 

ــذاك. فأنشــأ  ــة آن ــة السياســية الوطني ــن الحرك ــدرت نفســها كجــزء أســايس م وق

حســن رســمي نــادي االتحــاد الوطنــي عــام 1906، والــذي متثــل هدفــه يف إجــالء 

الريطانيــن عــن مــر مــع احتفــاظ مــر بتبعيتهــا للدولــة العثانيــة. وأسســت 

مجموعــة أخــرى نــادي الحديثــة عــام 1910 لــذات الغــرض، ويف عــام 1912 أســس 

ــط  ــة ضاب ــدون برئاس ــال املتح ــادي األبط ــة ن ــدارس الثانوي ــالب امل ــن ط ــدد م ع

الرطــة مفضــل أبــو زيــد.

ونشــأ نــادي االتحــاد الســكندري يف العــام 1914 مــن خــالل اندمــاج جميــع األندية 

ــوض  ــي. ويخ ــراك الوطن ــك الح ــن ذل ــي ع ــر الرئي ــة املُع ــون مبثاب ــابقة ليك الس

ــيس  ــة تأس ــاس كمعرك ــيايس باألس ــع الس ــارك ذات الطاب ــن املع ــددا م ــادي ع الن

اتحــاد مــري مســتقل لكــرة القــدم والتــي خاضهــا عــدد مــن األنديــة املريــة 

جــاء االتحــاد يف طليعتهــا وذلــك لالنفصــال عــن االتحــاد االنجليــزي، يف حــن فضــل 

النــادي األوليمبــي يف املقابــل البقــاء ضمــن االتحــاد املــري اإلنجليــزي للكــرة، إىل 

جانــب محاولتــه الدامئــة للهيمنــة عــى بطولــة اإلســكندرية لكــرة القــدم لفــرتات 

ــاهم يف  ــك س ــابق، كل ذل ــا يف الس ــي عليه ــادي األوليمب ــيطرة الن ــد س ــة بع طويل

إكســاب النــادي املزيــد مــن الشــعبية لــدى أبنــاء املدينــة، فجــاء هتــاف »االتحــاد 

ســيد البلــد« خــالل تلــك الفــرتة ليعــر عــن تفــوق النــادي عــى اآلخــر املســتعمر.

ــذاك، إال  ــرة القــدم يف اإلســكندرية آن ــذي اكتســبته ك عــى الرغــم مــن الزخــم ال

ــذي  ــايض ال ــا جــاءت كرهــان ســيايس باألســاس؛ يف حــن تنحــى النشــاط الري أنه

ميثــل جوهــر اللعبــة أصــاًل ليصــري نشــاطًا هامشــيًا أو ليصبــح غطــاًء أخالقيًــا لتلــك 

ــي عــرت عنهــا. املارســات السياســية الت

البحث عن املدينة

ــة  ــام 1952 مبثاب ــن الع ــو م ــي شــهدتها مــر يف يولي ــت األحــداث الت كان

 »تاريخ كرة القدم هو رحلة حزينة من املتعة إىل الواجب. فكلام تحولت هذه الرياضة إىل 

صناعة، كان يجري استبعاد الجامل الذي يتولد من متعة اللعب ملجرد اللعب، إنها كرة قدم 

للنظر.«

- إدواردو غاليانو  

بانتهــاء  فعــي  إعــالن 

ضــد  الكفــاح  مرحلــة 

ــادي  ــي جــاء ن االســتعار، والت

ــل  ــن أج ــة م ــذ البداي ــاد من االتح

امليــدان  يف  الــدور  هــذا  شــغل 

ــة  ــؤدي بالتبعي ــذي ي ــر ال ــايض، األم الري

إىل تحلــل اإلرث الفكــري الــذي قــام النــادي 

الرئيــي لوجــوده، مــا  الغــرض  عليــه وَشــكل 

يســتتبع فقدانــه لدعــم العديــد مــن أنصــاره يف املقابــل 

الذيــن مثـّـل تأييدهــم لــه نوعــا مــن الكفــاح الرمــزي ال أكــر. 

مل ينشــغل النــادي بتقديــم نفســه منــذ البدايــة باعتبــاره مؤسســة 

رياضيــة أصــاًل يف ظــل الســياق الصاخــب الــذي نشــأ فيــه، وإمنــا اكتفــى بإنجــاز 

ــك،  ــق أبعــد مــن ذل ــة دون أي أف ــة الوطني ــه كجــزء مــن الحرك ــدور املحــدد ل ال

لــذا فقــد كان تأميــم الدولــة للنشــاط الريــايض يف مــر عــام 1961 مبثابــة إنقــاذ 

للنــادي مــن األزمــات املاديــة التــي حلــت بــه بعــد توقــف الدعــم الــذي اســتحقه 

ــه الســابقن. ــن أنصــاره وممولي م

ــة آالف  ــغ خمس ــادي مببل ــم الن ــذاك بدع ــة حين ــئون االجتاعي ــت وزارة الش قام

جنيــه مــن خزينــة الدولــة إلنقــاذه مــن أزمــة الديــون الطاحنــة التــي حلــت بــه، 

إىل جانــب تنظيمهــا حفــاًل ألم كلثــوم – أحــد رمــوز الدولــة الجديــدة وقتهــا - عــى 

الحفلــة  دخــل  يعــود  أن 

ــادي. ــل للن بالكام

جــاء ذلــك يف الوقــت الــذي 

تشــهد  اإلســكندرية  كانــت 

فيــه طــوًرا جديــًدا مــن أطوارهــا 

املتعــددة؛ حيــث تتبعــر األوراق القدميــة 

تغــري  كان  جديــد.  مــن  ترتيبهــا  ويُعــاد 

األمنــاط االقتصاديــة الســائدة يف املدينــة متبوًعــا 

ــة  ــة املدين ــة ثغــرة يف هوي ــا مبثاب ــب عنه ــل األجان برحي

ــك  ــا بســهولة، كل ذل ــدة أن متأله ــة الجدي مل تســتطع الدول

ســاعد النــادي عــى بلــورة علــة جديــدة مقبولــة لوجــوده اآلن.

يف ظــل حالــة التفــكك التــي عاشــتها املدينــة يف ذلــك الطــور مــن التحــول، أعيــد 

ــي  ــرة الت ــة املبك ــة الحداث ــى حال ــاهًدا ع ــاره ش ــاد باعتب ــادي االتح ــتدعاء ن اس

ــذي  ــش ال ــل التهمي ــا، يف مقاب ــن الرئيســين عنه ــة، وكأحــد املعري شــهدتها املدين

ــالد.  ــة واحــدة عــى الب ــة مركزي ــة ثقاف ــة يف ظــل هيمن ــه مــن الدول تواجــه ب

ومــن هنــا جــاء االحتفــاء بالعبــي النــادي يف هــذا الجيــل كالديبــة وشــحتة والجــارم 

وغريهــم باعتبارهــم رمــوزًا للمدينــة ككل وليــس للنــادي فحســب، وكذلك مارســة 

الطقــوس العدائيــة ضــد األنديــة األخــرى القادمــة مــن القاهــرة باعتبارهــا معــرة 

عــن هــذه الثقافــة املركزيــة.

النكوص إىل املايض

شــهدت مدينــة اإلســكندرية بــدًءا مــن نهايــة الثانينــات حالــة مــن التدهــور الشــديدة عــى كافــة األصعــدة؛ فبــدأت املدينــة يف التوســع بشــكل عشــوايئ مــن أطرافهــا 

مدفوعــة بأثــر الهجــرة إليهــا، مــا ســاهم يف تغــري البنيــة الدميوغرافيــة للمدينــة. يف ذات الوقــت، شــهد نــادي االتحــاد بالتبعيــة تدهــوًرا كبــريًا يف النتائــج وتراجًعــا يف شــعبيته 

أيًضــا بــن الوافديــن الجــدد إىل املدينــة، وعــرف حينهــا بدايــات دخــول رجــال األعــال إىل النــادي رســميًا ألول مــرة. 

كانــت حالــة االرتبــاك والتخبــط املُباغــت التــي تعيشــها املدينــة مبثابــة بيئــة مثاليــة إلنتــاج النوســتالجيا كمــالذ نفــي آمــن، مــن ثــم فقــد بــدأ اســرتجاع لفصــول قدميــة 

مــن تاريــخ املدينــة وإعــادة إنتاجهــا مــن جديــد كأنهــا حكايــات بديهيــة مثــل األمجــاد الكوزموبوليتانيــة وأوهــام املدينــة املكتملــة وغريهــا مــن العنــارص التــي ســاهمت يف 

ترســيخ تلــك الصــورة الزائفــة عــن املدينــة، ومــن ثــم إنتــاج الهويــة الســكندرية املتخيلــة مــن خــالل تلــك الصــورة عــن املــايض. 

وكان  البــد لهــذا الحنــن مــن ُمفــردات ماديــة يف الواقــع لتعــر عنــه وتكــون مبثابــة بوابــات للعبــور إىل املــايض، فــكان نــادي االتحــاد هــو أحــد تلــك العنــارص املُعــرة عــن 

هــذه الحالــة مــن النوســتالجيا الخالصــة، ليتــم اســتدعاء تاريــخ النــادي بكثــري مــن املبالغــة لتتفــق مــع هــذه الحالــة األســطورية التــي صنعتهــا النوســتالجيا عــن املدينــة، 

وليصبــح النــادي بكثــري مــن التواطــؤ املتبــادل هــو أحــد الرمــوز األصيلــة للمدينــة.
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أواخر سبعينات القرن املايض

ــن  ــارف األّويل ب ــالل التع ــة، وخ ــا بالجامع ــه يف أول التحاقه ــطورة أن ــول األس تق

ــة - االســم واملدرســة التــي جــاءوا منهــا ومحــل الســكن - اســتغربت مامــا  الطلب

جــًدا مــن ســكن إحــدى زميالتهــا يف ســيدي بــر. »ســييييييييييييييييييدي بــر! 

ــردت  ــرج، ف ــض الح ــاة ببع ــعرت الفت ــا ش ــرا؟!«. رمب ــن الصح ــوم م ــي كل ي بتيج

ــر  ــر. مت ــيدي ب ــكنية إال يف س ــقة س ــدوا أي ش ــن تج ــام ول ــر األي ــوف مت ــه س أن

األيــام بالفعــل، وتلعــب ســيدة األقــدار لعبتهــا املحفوظــة، وتتخــرج الفتــاة التــي 

ــرا«. ــزوج يف »الصح ــة، وتت ــة الصيدل ــن كلي ــتغربت م اس

)2(

قبل هذا املشهد بعدة عقود، أربعينات القرن املايض

الشــاب الطمــوح النــازح مــن الدلتــا الســتكال تعليمــه والعمــل بشــهادته يتــزوج 

ابنــة أعيــان الورديــان. ال يعتمــد عــى أهلــه، فيأخــذ عروســه إىل عــش الزوجيــة يف 

رشق املدينــة؛ ســيدي بــر أمــام معســكر اإلنجليــز )معســكر األمــن املركــزي اآلن(. 

تقــول تيتــا )جــديت ألمــي( أن أهلهــا كانــوا »يســافرون« لزيارتهــا. وكان التليفــون 

الوحيــد املتوفــر وقتهــا عنــد ســويلم؛ محــل األدوات املنزليــة والخــردوات الشــهري. 

ــا بوفــاة أو  ــا إعالنً ــاك يعنــي »الشــديد القــوي« - غالبً وكان اســتقبال تليفــون هن

مــرض، ونــادًرا مــا جــاء »تليفــون ســويلم« بأخبــار ســعيدة. 

ــي  ــادت أخت ــا أع ــة، عندم ــود األلفي ــاين عق ــى يف ث ــفرًا حت ــدو س ــر يب ــازال األم م

الكــرة - ولكــن بلعبــة عكســية - حيــث تزوجــت - وهــي ابنــة ســيدي بــر البــارة - 

بزميــل املدرســة الــذي تســكن عائلــة أمــه الورديــان، وســكن هــو العجمــي معظــم 

حياتــه؛ ليكــون مــن أبنــاء غــرب املدينــة بامتيــاز. 

ــا حــرم املوظــف املحــرتم، مــا  ــو، بوصفه ــا لرادي ــا عــن امتالكه ــا أيًض وتحــي تيت

أهلّهــا لتكــون مــن محــاور هــذا املجتمــع املحــي يف الشــهور القليلــة التــي ســكنته، 

قبــل أن تنتقــل إىل الحــرة لشــهور معــدودة أيًضــا، فيــا بــدا الحًقــا أنــه مرحلــة 

انتقاليــة قبــل انتقالهــا الثالــث واألخــري إىل محــرم بــك حيــث عليــة القــوم. 
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حول نفس املرحلة الزمنية، الناحية األخرى من شجرة العائلة

تأخــذ عائلــة أيب رحلــة جــدي وجــديت ألمــي عكســيًّا. يبــدو أن جــدي وجــديت أليب 

ــال إىل ســيدي بــر بأوالدهــا  ــا - االنتق ــررا - لســبٍب م ــم ق ــدآ مــن كرمــوز، ث ب

الذيــن كانــوا عــى أعتــاب املراهقــة والصبــا حينهــا، يف آخــر الشــارع الــذي ســيكون 

بعــد ثالثــة عقــود رمبــا نفــس الشــارع الــذي ســيجد فيــه ابنهــا البكــري ومامــا 

شــقة صغــرية قبــل موعــد زفافهــا بأســبوع، ويقــرر بابــا أنهــا شــقة »لقطــة« وال 

يعــرتض أحدنــا فنبقــى فيهــا حتــى اآلن، بعــد 4 أعــوام مــن رحيلــه.  

ــات  ــارع، ومباري ــريان الش ــن ج ــرية ع ــات كث ــايت حكاي ــي وع ــا وأعام ــي باب يح

الكــرة اليوميــة التــي يتبعهــا ســباق جــري إىل البحــر و«رضب غطســن« ثــم ســباق 

جــري يف العــودة. لطاملــا أذهلنــي ســباق الجــري هــذا. أتخيــل مراهقــن بشــوارب 

خطيــة خفيفــة وبدايــة عضــالت، يجــرون يف شــارعنا، وهــو مجــرد بنايــات صغــرية 

أعالهــا ثالثــة أدوار، ثــم يســتكملون طريقهــم عــر شــارع ســيف فيلقــون التحيــة 

ــر ســويلم؛ نقطــة اتصــال  ــزي، وميــرون ع ــن املرك ــدي األم ــة«؛ مجن عــى »الدفع

ــت مســتقرة يف شــارع منشــا  ــة أمــي كان ــة )عائل ــل ســنوات قليل ــامل قب ــا بالع تيت

يف الطــرف اآلخــر مــن املدينــة يف ذلــك الوقــت(، يقطعــون مزلقــان القطــار عنــد 

نهايــة شــارع ســيف، ثــم يأخــذون شــارع مســجد ســيدي بــر )هــل كان املســجد 

بنفــس شــكله الحــايل حينهــا، وبجــواره فنــدق رمــادا الــذي أصبــح هيلتــون لكــن 

الجميــع مازالــوا يطلقــون عليــه رمــادا؟( إىل نهايتــه ليجــدوا البحــر أمامهــم. أتعــب 

ــات  ــا إلهــي، وبعــد عــدة مباري مــن مجــرد تخيــل فكــرة جــري هــذه املســافة، ي

ــا -  ــا كان رياضيً ــا. باب كــرة، ومــازال عليهــم الســباحة ثــم العــودة إىل املنــزل جريً

أمتتــم، بعــد فشــي يف حســاب طــول املســافة. 
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أرسة صغرية سعيدة، الفروع تجتمع

يتــزوج بابــا ومامــا يف ســيدي بــر، ويتحــول منــزل عائلــة بابــا إىل منــزل عمتــي 

الصغــرى قبــل أن تنتقــل إىل شــقة أخــرى أكــر بعدهــا بشــارعن. أمــا عمتــي األكــر 

فتســتقر بعــد زواجهــا يف شــقة عــى بعــد تقاطــع واحــد مــن منــزل عائلتها. يســكن 

ــذي يتقاطــع مــع شــارعنا، ودامئــا  خــايل لســنوات يف شــقة يف الشــارع الواســع ال

مــا يســبقه يف الخدمــات )الســفلتة، الغــاز...(، وهــي الشــقة املرتبطــة يف ذهنــي 

باللعــب، حيــث تعلمــت البليــاردو والبولينــج والكريــزي ايــت يف الصالــة الكبــرية 

)قبــل أن يصبــح اســمها »ريسبشــن«، وتصبــح الشــقق ذات الصالــة شــقق مــش قد 

املقــام(. وتتحــول طفولتــي إىل مــا يشــبه الكميونــة؛ حيــث يحيــط بنــا خــايل واثنــن 

مــن عــايت، ثــم تجاورنــا خالتــي يف ميامــي بعــد عودتهــا مــن الســعودية، وهــي 

الشــقة التــي كانــت مســكًنا/ مصيًفــا يف ســنوات صبــاي.   

يتطــور شــارع خــايل العريــض هــذا، الــذي يحمــل رقــم 30 فيــا بــدا يل يف ســنوات 

ــدار  ــى م ــم، ع ــم يف جلي ــس كري ــارع 9 يف آي ــادي وش ــع املع ــا م ــي ربطً طفولت

»سيدي برش يا دولة«
مقاطع من ســرية عائلية مكانية

كتابة: خلود سعيد

كتابة

الســنوات ليصــل ســيدي بــر بالعصافــرة عــن طريــق شــارع 45 )رقــم آخــر، 

ــدرة  ــم باملن ــي( ث ــي يف طفولت ــال يعنين ــا لســيدي بــر، ف ــه ال ينتمــي جغرافيً لكن

عــن طريــق شــارع 30 )ثــاين( تقبــع يف أولــه صيدليــة مامــا بالقــرب مــن شــقة خايل 

اآلخــر يف املنــدرة قبــل ســفره إىل ليبيــا وعودتــه منهــا إىل بــرج العــرب. ال أتذكــر 

كيــف ومتــى عرفــت أنــه مــن املخطــط وصــل شــارع 30 ســيدي بــر بشــارع 30 

املنــدرة )هكــذا كنــت أعلمهــا يف صغــري، ومــازال عــّي أن أواجــه ذلــك العبقــري 

الــذي ضاقــت عليــه األســاء واألرقــام(، وهــو مــا يعنــي وصــل بيتنــا بصيدليــة مامــا 

يف مشــوار يأخــذ 5 دقائــق )أتذكــر مامــا جيــًدا وهــي تؤكــد ذلــك(، وليــس نصــف 

ســاعة، فآخــذ أيامــا وليــايل أحســب كــم مــن الوقــت ســيتم توفــريه صيفــا إذا كان 

ــا  ــا، أو توصيــل طعــام إىل باب ــة صباًح عــّي مرافقــة مامــا يف الذهــاب إىل الصيدلي

بعــد الظهــر، فأنــا اآلن كبــرية مبــا يكفــي ألن أذهــب بعلــب بهــا طعــام ســاخن إىل 

بابــا يف الصيدليــة، وأن أعــرف أنــه عــّي ارتــداء يت- شــريت طويــل عــى الشــورت، 

ــث  ــي حي ــس ميام ــدرة، ولي ــة إىل املن ــتبدال الشــورت أصــالً ألين ذاهب ــا اس أو رمب

ــور  ــة الن ــعية الطموح ــة التوس ــذه الخط ــرى ه ــورت. ال ت ــدون الش ــع يرت الجمي

طبًعــا، واملشــوار مــن بيتنــا إىل الصيدليــة مل يســتغرق 5 دقائــق قــط. 

ــد  ــا بع ــارات م ــزًا لع ــح مرك ــأة، ويصب ــيكر فج ــذي س ــارع ال ــس الش ــو نف وه

ــكل  ــى ش ــح ع ــة ذات املفاتي ــد الكهربائي ــن، واملصاع ــورة ذات األدوار العري الث

ــا إمــا حمــراء أو زرقــاء( والشــقق ذات الريسبشــن القطعتــن  دائــرة ملونــة )غالبً

ــادًة  ــي ع ــا أن هــذا يعن ــوم »ماســرت« )أعــرف الحًق ــا بغــرف ن ــالث، وبعضه أو الث

أنهــا غرفــة كبــرية(. يجتمــع الشــارع مــع شــارع آخــر يتقاطــع معــه ليصبــح اســمه 

ــرتي  ــر( وتش ــيدي ب ــب س ــا يف قل ــر، مازلن ــدة« )أُذكِّ ــموحة الجدي ــيم س »تقس

أختــي وزوجهــا فيــه شــقة يف آخــر دور ذات »روف« )اســتخدم السمســار واملقــاول 

كل عــى حــدة هــذا املصطلــح، مــا جعلنــي أبــدو بلهــاء عندمــا قلــت بعفويــة 

ــة. ــر العائلي ــة ســيدي ب ــد أســطورة كميون »الســطح«(، لتعي
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الخط الزمني الشخيص

ــة وتكــر يف نفــس املــكان. تعــرف  ــد طفل ــع تول بــن املشــهد األول واملشــهد الراب

ــر  ــيدي ب ــود إىل س ــدرة، وتع ــه واملن ــرم بي ــب إىل مح ــف تذه ــا كي ــذ صغره من

وحدهــا، والفــرق ببــن مشــاريع املحطــة ومشــاريع ســيدي جابــر بــس، لكنهــا مل 

ــرتام، وأن  تحــب قــط مشــاريع آخــر الشــارع. تعــرف أيضــا محطــات القطــار وال

ــد«.  ــة اســمه »البل الجــدات عــادًة مــا يســكن جــزءا مــن املدين

تــرى بعــض أطفــال الجــريان مــن جيلهــا يرتــدون مرايــل بيــج باهتــة، حتــى يف أيــام 

الســبت )كانــت تظــن أن كل النــاس أجــازة الســبت(، ويذهبــون إىل املدرســة مشــيًّا 

ــوس  ــا مواضــع جل ــس به ــم لي ــرية؛ ألن فصوله ــرايس صغ ــن ك أو مبواصــالت حامل

ــون هــي  ــا حــن تك ــة عــر صباًح ــودون يف الحادي ــذ، ويع ــع التالمي ــي جمي تكف

ــذي يعقــب الحصــة الرابعــة بفــارغ الصــر. أمــا البعــض اآلخــر  تنتظــر الريــك ال

ــو«  ــاص« أو »عم ــرون »الب ــة«، فينتظ ــس »أبل ــس« ولي ــم »مي ــن لديه ــا مم مثله

ــا  ــر عــدة ســنوات لتعــرف م ــار، سيســتغرق األم ــردد الكب ــه كــا ي )تاكــي أبوني

ــت ال  ــا كان ــه، وحياته ــا ال تعرف ــؤال ع ــن الس ــرج م ــت تُح ــه«. كان ــو »األبوني ه

ــل  ــود قبي ــن تع ــو«. وح ــر »األوت ــل ينتظ ــض األق ــا( والبع ــل حينه ــرف جوج تع

املغــرب، تجــد اآلخريــن قــد عــادوا وتناولــوا الطعــام وبــدأوا رحلتهــم مــع اللعــب 

ــم بعدهــا مغــزى  ــدرس«. تفه ــوا إىل »ال ــا ليذهب ــوا عــى إنهائه يف الشــارع، وقارب

هــذه املشــاوير املســائية التــي يذهبــون إليهــا بالشباشــب أو لبــس البيــت، وتــدرك 

منــذ حينهــا أن العــامل مــكان غــري عــادل. 

ــل أن  ــى أم ــا، ع ــا، وتعدله ــات يف دماغه ــب حكاي ــرأ، وتكت ــذا وذاك، تق ــن ه وب

ــوم. ــا ذات ي تكتبه

فوتوغرافيا | خلود سعيد

فوتوغرافيا | غادة عصام
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مدينة يف ذمة أحراش األســمنت
كتابة: عبد العزيز السباعي

كتابة
»إن مايحدث يف وطني

مل يحدث يف أي مكان

ن« ولكن يُحىك ويُدوَّ

حينــا يطــال االندثــار كافــة األشــياء املوســومة بالجــالل والشــموخ، فإنهــا بذلــك 

تصــري إىل طلــل ومتــي إىل مالذهــا املحتــوم. حيئــذ، يتبــدد وهــم البقــاء األبــدي. 

وليــس مــن مــرياث ســوى مــا حملتــه تلــك األشــياء مــن جــدوى الوجــود. أو مــا 

شــملته مــن جــدارة ومعنــى. وأن تبقــى مثــة قيمــة تــرسي يف الحيــاة. ريثــا تخلــق 

امتــداًدا يتقاطــع مــع تاريــخ مــن عراقــة اكتســبت ســرية ترســبت يف ذاكــرة متيــزت 

بالتوهــج والــراء.

ويف ظــل هــذا التصــور، تــذوي كافــة املــرايث، وتخفــت ظــالل املمسوســن باألســالف، 

فضــالً عــن االنعتــاق مــن أرس الرتنــم باملندثــر. 

ــالك بفعــل عســف الطبيعــة  ــا، اله ــر مــن ســؤال يحارصن ــاك أك ولكــن يظــل هن

وعصفهــا؟ أم أن هنــاك تبديــًدا عمديـًـا بفعــل عبــث برابــرة، وتدمــري بــر حمقــى، 

ــرون الســخط عــى  ــال«؛ فين ــاك »املث ــرون النته ــام، ويدب ــة االنتق يضمــرون غواي

حيــاة نابضــة ســعيًا نحــو الحيــاة يف قبــور فقــرية محطمــة؛ حيــث ســادت أخالقيــة 

أخــرى، وشــملتنا ضائــر أضاعــت بكارتهــا أيًضــا.

ســاورتني تلــك التداعيــات إثــر مطالعتــي لعصــور مضــت أظهــرت عن نقــاء »ذمة« 

اإلخــالص والبــذل يف حقــول العمــران.. تلــك التداعيــات مُتثِّــل إطاللــة عــى عــٍر 

ــدروب  ــة ال ــا يف كاف ــاء وصونه ــم البق ــارزة اكتشــاف قي ــت إحــدى ســاته الب ظل

وتحــدي ومقاومــة مــا يطالهــا مــن فنــاء، رمبــا مــروًرا بفعــل قانــون الطبيعــة.

ــر،  ــح ع ــن مالم ــر ب ــرح التناظ ــع إىل ط ــرورة – يدف ــتدعاء – بال ــذا االس إن ه

ــت يف  ــة متثل ــراًء، وملكي ــر ث ــا وأك ــر رقيً ــانية أك ــا إنس ــل هموًم ــذ، كان يحم آنئ

لــذة االســتغناء والكريــاء بأطيافــه، ومــا يحــدث اآلن مــن وقائــع تُشــخِّص طغيــان 

رشيحــة اجتاعيــة واســعة، صــارت معنيــة »مبلكيــة النفــوس«. وظنــت أن ســبيل 

النجــاة مــن فزعهــا مــن غــٍد – غــاب عنهــا اســتبصاره – ليس ســوى فعل االســتباحة 

والتوحــش اليومــي.. وهــوى غــري بــريء باملــال، حيــث االئتنــاس بجهامــة غابــات 

األســمنت.      

أســعفتني – يف محاولــة وصــل مــا انقطــع – أيــام اآلحــاد والعطــالت يف تصفــح 

وجــوه اإلســكندرية / املدينــة حيــث الســري يف شــوارع مَتثـُـل خاوية ودومنــا اكتظاظ، 

يف تأمــل بنايــات ذات تفــرد عمــراين، مــررت بهــا ذات نهــار، بيــوت مشــيدة 

بالحجــر األنــرتي حللــت بهــا، ذات أفنيــة عريضــة، وممــرات واســعة، غــرف رحبــة 

ذات أســقف عاليــة، رشفــات كبــرية، جــدران صلبــة، حجــرات تحوطنــي بالشــمس 

ــات  ــع بواجه ــة. أطال ــن الطبيع ــزًءا م ــاروا ج ــر ص ــكنها ب ــواء، يس ــوء واله والض

ــه  ــا حملت ــاء: 1911، 1927، 1939 .. وم ــخ البن ــل تاري ــا تحم ــوت نقوًش ــك البي تل

ــا 1919  ــة: أليكــس أندري ــة بلغــات فرنســية وإنجليزي مــن أســاء محفــورة مدون

ــارع  ــه بش ــت دبان ــة الكون ــحق، مؤسس ــب إس ــارع أدي General Buildings بش

الفلــي St. Mark’s Buildings مذيلــة بنحــت ألســد مجنــح، أمــالك البــارون منشــا 

وعــاداه ولوحــات رخاميــة حملــت أســاء أســاطن املعاريــن آنــذاك: أوجســت 

برييــه، بوســريي، فيتــي، جــان وولــرت...

ــا  ــل نحتً ــارزة مُتثِّ تــأرسين العــارة املطــرزة/ املزخرفــة بصــور ونقــوش وزخــارف ب

فنيًــا بديًعــا... يف ذات الوقــت الــذي أشــهد التشــويه واإلتــالف اللذيــن طــاال الهويــة 

املعاريــة للمدينــة عــر رحلتــي يف شــوارع اإلســكندرية، فيســتفزين األىس وتنشــب 

ــم  ــذي طــال ترمي اللوعــة مخالبهــا يف روحــي حينــا أرى اإلرساف يف التخريــب ال

ــاطبي  ــة بالش ــر البطامل ــري ملقاب ــيج األث ــزق النس ــاين، ومت ــاين الروم ــف اليون املتح

ــب..  ــبه بخرائ ــة. أش ــرى مهمل ــة أخ ــة أثري ــرة. أبني ــر املتناث ــدة املرم ــث أعم حي

صــارت قيــد التحطــم والتهــدم.

أجــرت ســيناريوهات تــاليش بنايــة شــيكوريل بطريــق الحريــة، وتجليــات املعــاري 

ــة البورصــة  ــاه، وبناي ــور املي ــون بواب ــال جوســتاف أجي ــون إزميــا.. وفي الفرنــي لي

ــام  ــك يف الع ــرَّه ب ــذي شــيده املعــاري هــري ُغ ــدق ماجيســتيك ال القدميــة وفن

ــاث  ــراودين انبع ــول. وي ــة زغل ــو بشــارع صفي ــينا ريالت ــروًرا بأطــالل س 1915، م

مجلــس »األورناطــو« أول هيئــة لتخطيــط مدينــة اإلســكندرية يف العــام 1834، 

وطوائــف البنــاء ورواد مدرســة املهندســخانة. أتأمــل خريطــة حــرة 

ــي  ــية، والت ــكندرية الرئيس ــوارع اإلس ــدس ش ــك؛ مهن ــوزف ب نيكوه

 ،1929 العــام  يف  اإلســكندرية  بلــدي  مجلــس  أعدهــا 

وأطلــس الجيــب عــن مدينــة اإلســكندرية والــذي قامــت 

ــام  ــة يف الع ــاحة املري ــة املس ــداره مصلح ــه وإص بعمل

.1935

***

آنئــذ، كانــت كل تلــك العالمــات والوقائــع أكــر مــا ميــز 

ــك  ــري أن ذل ــران.. غ ــاء العم ــدر فض ــل يتص ــهد ظ ــوام مش ق

ــورة  ــن الص ــا، ومل تك ــا محًض ــهد كان مثاليً ــي أن املش ال يعن

مضيئــة وزاهيــة دوًمــا، أو خالصــة ونقيــة متاًمــا.. ولكــن مــن 

آن آلن، وعــر عصــور وأزمنــة طويلــة، طــرأت العديــد مــن 

ــر والعمــران رغــم  ــث والفــوىض مســت األث مظاهــر العب

ترســانة القوانــن والتريعــات واللوائــح املعنيــة بالتمــدن 

والعمــران.. ورغــم أن محكمــة اإلســكندرية برهنــت يف 

ــف ذات  ــدارة الوق ــة وج ــى قيم ــا ع ــن وثائقه ــدة م واح

يــوم؛ حيــث أولــت بنايــات الوقــف عنايــة جديــرة باالهتام 

شــملت الدقــة يف ترســيم شــكل ومالمــح البنايــات.. دون 

ــة وترميمهــا إذا مــا مســها رضر أو ســوء. ــة البناي إغفــال لصيان

***

مــن  ملبــادرات حقيقيــة  اآلن  أحــوج  نحــن  وبالجملــة، 

ِقبــل كيانــات أهليــة ترســخ مقومــات جديــدة نحــو رد 

االعتبــار »لفقــه« العمــران والــذي صــار قــاب قوســن قيــد 

االنقضــاض.

*مجتزأ من كتابة ُموسعة بعنوان »محى األثر والبر«
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ــن  ــم ع ــارك يف فيل ــكندرية ليش ــل إىل اإلس ــس داري ــاد لوران ــام 1977، ع يف ع

املدينــة مــن إنتــاج هيئــة اإلذاعــة الريطانيــة )يب يب يس( بعنــوان »روح املــكان«. 

يقــول داريــل إن الفيلــم يُظِهــر »الفيــالت الفخمــة املكســوة بالجهنميــات... وقــد 

ــا عالهــا  ــر... بواباته ــم الفق ــا بعــد أن أصابه ــا أصحابه ــت أو تركه ــرت أو أُمِم ُهِج

ــة والتاثيــل  ــة حيــث النوافــري الرخامي الصــدأ، وأمســت تــؤدي إىل حدائــق مهمل

ــة منــه إلرشــاد طاقــم  املتصدعــة تشــهد عــى مجــد وىل ولــن يعــود.« ويف محاول

العمــل حــول املدينــة التــي مــن املفــرتض أنــه يعرفهــا حــق املعرفــة، وجــد داريــل 

نفســه مفعــًا بالقلــق؛ حيــث كان »يخــى أن تكــون ثــورة عبــد النــارص االشــرتاكية 

املتشــددة قــد خربــت املدينــة«. 

ــه املدينــة بــال عنــوان وال روح؛ تحــول ميناؤهــا إىل مقــرة، ومل تعــد  لقــد بــدت ل

مقاهيهــا الشــهرية، مثــل بســرتودس وبــودرو، متــألألة األضــواء أو تصدح باملوســيقى 

ــه كانــت »إســكندرية« يتحــدث ســكانها  كــا كانــت يف املــايض. مــا رآه مــن حول
»بعربيــة غــري مفهومــة ال ميكــن أن ترُتجــم إال إىل خــواء«.1

إن مشــاعر الحــرية والقلــق والحــزن هــذه إزاء مــا آلــت إليــه »اإلســكندرية التــي 

ــة، أصبحــت مــن أكــر  ــه للمدين ــاء زيارات ــل أثن ــي داهمــت داري فقدناهــا«2 والت

ــاول اإلســكندرية يف  ــات التــي تتن ــة شــيوًعا يف الكثــري مــن األدبي املجــازات البالغي

ــد هــذه األدبيــات الطابــع الكوزموبوليتــاين معتــرة  العــر الحديــث. فبينــا مُتجِّ

ــث  ــر الحدي ــة يف الع ــا الذهبي ــاء حقبته ــة أثن ــن املدين ــزأ م ــزًءا ال يتج ــاه ج إي

)1860-1960(3، نظــر الروائيــون والشــعراء والُنقــاد وكتــاب أدب الرحــالت إىل 

ســكان املدينــة األصليــن بنظــرة ميلؤهــا التقــزز والنفــور. ودامئـًـا مــا كان يُلقــى عــى 

عاتــق هــؤالء الســكان األصليــن، ســواء بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش، مســؤولية 

ــار إليهــم بلفــظ  يفيــد االزدراء: عــرب. ــة، ويُش ــار املدين انهي

يتنــاول هــذا املقــال مكانــة »العــرب« يف الخطــاب الكوزموبوليتــاين لإلســكندرية، 

تلــك املدينــة التــي تُعــد »منوذًجــا لكوزموبوليتانيــة الــرق األوســط«4. ويتوقف 

ــؤد إىل  ــي مل ت ــة والت ــري املفهوم ــت غ ــات الصم ــن لحظ ــد م ــد العدي ــال عن املق

ــوه مــن  ــة، وطمــس مــا أحدث ــل للعــرب باملدين يشء ســوى محــو التواجــد الطوي

ِحــراك بداخلهــا. كــا يســعى املقــال إىل تحليــل األســلوب الــذي تــم بــه تهميــش 

»العــرب« وربطهــم الدائــم مبــا يــراه البعــض ضيــاع املدينــة. يتنــاول املقــال أيًضــا 

موضوعــات مثــل االشــمئزاز والقــذارة والدنــس، وكيــف قُرنــت هــذه املوضوعــات 

ــات  ــا هــؤالء »العــرب« يف األدبي ــي ظهــر فيه ــة الت بـــ »العــرب« يف املــرات القليل

ــة.  ــى باإلســكندرية الكوزموبوليتاني ــي تتغن الت

ويف تتبعــي للخطــاب الكوزموبوليتــاين لإلســكندرية ســأتخذ مــن حاســة الشــم دليال 

لتحليــل بعــض النصــوص املحوريــة التــي تتنــاول اإلســكندرية وتاريخهــا وســكانها 

ــة يســكنها  ــة كوزموبوليتاني ــت مدين ــا كان ــي، عندم ــا الذهب ــرف بعره ــا يع في

ــاال  ــم مث ــة الش ــا حاس ــدم لن ــة. إذ تق ــل مختلف ــات ومل ــراق وديان ــن أع ــاس م أن

ــح الفــرق بــن الطريقــة التــي يتبعهــا هــذا الخطــاب الكوزموبوليتــاين  الذًعــا يُوضِّ

عنــد اإلشــارة ملــا افــرتَض أنهــا جــزآن مــن املدينــة منفصــالن متاًمــا عــن بعضهــا: 

ــا بعــض الــيء  الجــزء األوريب والجــزء الـ»عــريب«. وقــد تبــدو الرائحــة مثــاال غريبً

لتوضيــح هــذا الفــرق، ولكنــى أعتقــد أن حاســة الشــم، ألســباب ســأوضحها الحًقــا، 

تحتــل مكانــة مميــزة يف هــذا الخطــاب، وإن كانــت قــد أهملــت متاًمــا مــن ِقبــل 

الدارســن. كــا أعتقــد أنــه ميكننــا - باســتخدام حاســة الشــم - أن نقــف عــى مــا 

ــة وســكانها وذكراهــا. فبينــا  نحــن بصــدد دراســته، أال وهــو العالقــة بــن املدين

تلعــب الرائحــة دوًرا أساســيًا يف خطــاب الذكريــات، ويف محاولــة هــذا الخطــاب 

روح اإلسكندرية وروائحها
كتابة: خالد فهمي

ترجمة: سمية عبد الوهاب

فوتوغرافيا: عمر عادل

ترمجة

لفهــم »روح املــكان«، تفــوح رائحــة الـ»عــرب« مــن الخطــاب الكوزموبوليتــاين 

حتــى تزكــم األنــوف، وتقــزز القــارئ مــن هــذه الحثالــة التــي ورثــت تلــك املدينــة 

الرائعــة، ومــن هــؤالء النــاس القذريــن الذيــن كانــوا الســبب يف فقدانهــا يف املقــام 

األول.

أطالل اإلسكندرية 

دامئًــا مــا ارتبطــت اإلســكندرية يف املُخيلــة الغربيــة بفكــرة الفقــدان. فصــّور 

بلوتارخــس يف كتابــه »ســرية حيــاة ماركــوس أنطونيــوس« القائــد الرومــاين العظيــم 

ــوده  ــه األخــرية مــع خصمــه أغســطس، وهــو يأمــر جن حــن كان ينتظــر مواجهت

بصــب النبيــذ وإغــداق الطعــام عليــه بعــد أن أدرك أن الحــظ قــد خانــه ونهايتــه 

أصبحــت محتومــة، ويف هــذه الليلــة التــي متتــع فيهــا أنطونيــوس ببصــرية نافــذة 

ُســمعت موســيقى أخــاذة تصــدح مــن اإلســكندرية؛ حيــث ظــن »أولئــك الذيــن 

حاولــوا إدراك مغزاهــا... أن الــرب الــذي طاملــا تشــبّه بــه أنطونيــوس وعبــَده قــد 

هجــره اآلن«5. أمــا شكســبري، وعــى عكــس بلوتارخــس، فقــد رأى أن الــرب الــذي 

تخــى عــن أنطونيــوس مل يكــن ديونيســوس )الــذي يشــري إليــه بلوتارخــس ضمنــا 

ــوس ينــرف  ــه أنطوني ــذي يحب ــل ال ــرب هرق ــه ال ــل »إن ــاس الســابق( ب يف االقتب

اآلن عنــه«6.  أمــا الشــاعر الســكندري العظيــم، قنســطنطن كفافيــس، فحســب 

إدمونــد كيــي، تحــول عنــده فقــدان أنطونيــوس مــن فقــدان شــعر بــه جنــدي 

ــت اإلســكندرية نفســها محــل  رومــاين إىل رمــز  ملأســاة إنســانية عامليــة، كــا حلّ

ــوس«  ــن أنطوني ــى ع ــرب يتخ ــهر »ال ــه األش ــي قصيدت ــل، فف ــوس وهرق ديونيس

يقــول:

»عندمــا تســمع يف منتصــف الليــل فجــأة، فرقــة مــن املغنــن، متــر 

ــذي  ــا ال ــة، بصياحه ــيقاها الصاخب ــة، مبوس ــري مرئي ــق غ يف الطري

يصــم اآلذان، 

كــف عــن أن تنــدب حظــك الــذي ضــاع، وخطــط حياتــك التــي 

ــي أحبطــت،   ــك الت أخفقــت، وآمال

دع عنك التوسالت غري املجدية.

ــجاع  ــم، كش ــن قدي ــتعداد م ــة االس ــى أهب ــو ع ــن ه ــن كم وك

جــريء، ودعهــا: ودع اإلســكندرية التــي ترحــل.

وباألخــص، حــذار أن تُخــدع، ال تقــل أن األمــر كان حلــا، وهــا يف 

أذنيــك وكذبــا. وآمــال باليــة مثــل هــذه ال تصــدق.

ــم، كشــجاع جــريء،  ــن قدي ــة االســتعداد م كمــن هــو عــى أهب

كــا لــو كنــت لهــا أهــال حقــا، أهــال ملدينــة مثــل هــذه، اقــرتب 

بخطــى ثابتــة مــن النافــذة، واســتمع بحــزن، ولكــن بــال توســالت 

ــة. ــاء، وال شــكوى ذليل جبن

شاطئ ستانيل، عام 1935، الصورة من 

كتاب اإلسكندرية القدمية ملايكل هاج.



17 16

اســتمع حتــى النهايــة إىل األصــداء املبتدعــة، واســتمتع بهــا، 

اســتمتع بالنغــات الرائعــة مــن الفرقــة الخفيــة التــي متــي إىل 

ــزوال. ال

ودعها، ودع اإلسكندرية، اإلسكندرية التي تفقدها إىل األبد.«

ــة  ــن يف حقيق ــي، تكم ــب كي ــدة، حس ــذه القصي ــا ه ــر عنه ــي تع ــاة الت إن املأس

ــال  ــذات والقــدرة عــى فهــم األمــور كــا هــي، بــرف وشــجاعة، ب ــة ال أن معرف

مواربــة وبــال أمــل، ترتبــط بقبــول حتميــة فقــدان املدينــة، مصــدر الحيــاة األبديــة 

ــك املحــارب  ــة كفافيــس، تحولــت مأســاة أنطونيــوس؛ ذل ــايل، ففــي مخيل 7. وبالت

الرومــاين الشــجاع، إىل مأســاة إنســانية، وتحولــت اإلســكندرية بدورهــا إىل اإللهــة 

ــاع  ــه، إىل الضي ــت نفس ــري يف الوق ــا تش ــه، ك ــخص لذات ــم إدراك الش ــي تُلِه الت

الحتمــي للســمة اإللهيــة. ومبــا أن كفافيــس رأى أن »الفشــل والخــرسان متالزمتــان 

ــل ليــس اإلســكندر،  أساســيتان للتجربــة الســكندرية«8، فليــس غريبًــا أن نــراه يُفضِّ

الــذي ســميت املدينــة عــى اســمه، بــل أنطونيــوس، الــذي ودعهــا.

هنــاك كاتبــان آخــران شــّكال مــا يُعــرف بـــ »أرشــيف اإلســكندرية«9، وهــا: إي. إم. 

فورســرت، ولورانــس داريــل. ومثلهــا مثــل كفافيــس، أســهب هــذا الثنــايئ يف ربــط 

اإلســكندرية بالفقــدان. إال أنهــا، وبعكــس كفافيــس، مل يعتــرا ضيــاع اإلســكندرية 

ــدان  ــا، إىل فق ــة نظره ــن وجه ــري، م ــه يش ــة، ولكن ــانية عام ــاة إنس ــا مبأس موحي

العظمــة التــي متتعــت بهــا اإلســكندرية يف عرهــا الذهبــي الكالســيي القديــم، 

وهــو الفقــدان الــذي غالبًــا مــا يُــالم عليــه »العــرب«. فلقــد رأى داريــل أن الغــزو 

العــريب لإلســكندرية يف القــرن الســابع امليــالدي مل يكن ســوى إشــارة لدمــار املدينة، 

وكتــب يف مقدمــة الطبعــة الصــادرة عــام 1986 مــن كتــاب فورســرت )اإلســكندرية 

ــانه العــرب، أصبحــت  ــاص[ وفرس ــن الع ــرو ]ب ــع وصــول عم ــل(: »م ــخ ودلي تاري

املدينــة الشــهرية يف طــي النســيان، وكأن الكثبــان الرمليــة قــد غمرتهــا بالكامــل« 

10. وباملثــل، فــإن فورســرت، يف مقدمتــه لنفــس الكتــاب، يذكــر أن الجيــوش العربيــة 

الغازيــة عــام 642 ميالديــة مل تســتوعب أهميــة املدينــة التــي اســتولت عليهــا، وأن 

هــذا الســطو ســيؤدي حتــًا إىل دمارهــا. ويضيــف فورســرت أن عمــرو بــن العــاص 

قــد كتــب إىل قادتــه يف شــبه الجزيــرة العربيــة يقــول غــري مبــاٍل »لقــد اســتوليت 

عــى مدينــة ميكننــي القــول بأنهــا تحتــوي عــى 4000 قــر و4000 حــام و400 

ــروات مــرسح  ــي الخ و1200 مــن بائع

و40000 يهــودي«.11 

ويعلــق فورســرت أنــه 

عــى الرغــم »مــن 

ــة  ــود ني ــدم وج ع

لتدمــري  لديهــم 

أن  إال  املدينــة« 

ــلوا  ــرب فش الع

يف إدراك »أنهــا 

ــدة  ــة فري مدين

لهــا  يوجــد  ال 

العــامل  يف  مثيــل 

ــى  ــه« وانته بأكمل

بهــم املطــاف 

يخربونهــا 

ــد«.12  ــاعة ي ــل بس ــل الطف ــا يفع »ك

وكبقيــة النــاذج الغربيــة التــي تناولــت التاريــخ الســكندري، مل يخصــص فورســرت 

يف كتابــه الشــهري ســوى خمــس صفحــات لتنــاول »الحقبــة العربيــة« التــي بلغــت 

ألــف عــام؛ وهــي الحقبــة التــي أشــار إليهــا بـ»ألــف عــام مــن الصمــت«.13 

ميالد جديد وفقدان ثان

ــول القــرن  ــد انتهــت بحل ــف عــام مــن الصمــت« ق ميكــن القــول أن هــذه »األل

التاســع عــر والظهــور املبــر ملحمــد عــي باشــا، الحاكــم املســتنري، والــذي رأى 

ــه«14.  ــة املنشــودة آلمال ــة »الضال ــة كانــت مبثاب ــريون أن اإلســكندرية الحديث الكث

ــدوين«15  ــع عــى الســاحل املق ــي تق ــة الت ــده »يف قَول ــا عــى مول ــد دوًم وبالتأكي

ــة  ــة وبقي ــة واإليطالي ــة واليوناني ــات اليهودي ــاء الجالي ــع أبن ــامحه م ــراز تس وبإب

الجاليــات األوروبيــة16 يصبــح محمــد عــي ليــس مؤسًســا ملــر الحديثــة فحســب، 

17 وإمنــا مثــل »ســلفه« املقــدوين مســاهم يف تشــكيل تاريــخ املدينــة بشــكل فريــد.

دامئــاً مــا يُعتــر »امليــالد الجديــد« لإلســكندرية الحديثــة، ومنوهــا مــن مجــرد بلــدة 

يقطنهــا حــوايل 8000 نســمة يف مطلــع القــرن التاســع عــر لتصبــح مدينــة كــرى 

يبلــغ تعدادهــا 100000 نســمة عنــد وفــاة محمــد عــي عــام 1849 نتيجــة لعــدة 

عوامــل عــى رأســها سياســة التســامح التــي اتبعهــا الباشــا تجــاه األوروبيــن؛ وهــي 

السياســة التــي اعــرتف بهــا األوروبيــون عــام 1860 عنــد إزاحــة الســتار عــن متثــال 

للباشــا أقامــوه يف ميــدان حمــل اســمه.

ومُيكــن تفســري ظاهــرة »اإلســكندرية الكوزموپوليتانيــة« بإيجــاز مــن خــالل ِعــدة 

عوامــل واضحــة، وهــي: اقتصــاد موجــه لألســواق األوروبيــة؛ ووجــود »مؤِســس« 

اشــتهر بتســامحه تجــاه األوروبيــن، األمــر الــذي يعــود إىل أصلــه املقــدوين؛ وتواجد 

ــا  ــهورة بتقبله ــا واملش ــطة تجاريً ــة النش ــات األوروبي ــن الجالي ــرية م ــة كب مجموع

لآلخــر وانفتاحهــا عــى العــامل الرحــب مــن حولهــا. 

وكــا الحــال مــع تاريــخ اإلســكندرية يف العصــور الوســطى، فلقــد كانــت الغالبيــة 

ــخ  ــن تاري ــة بشــكٍل واضــح ع ــة، أي »العــرب«، غائب ــن ســكان املدين العظمــى م

املدينــة الحديثــة. وعندمــا تــم أخــريًا تقديــم العــرب يف رسديــة املدينــة، كان ذلــك 

ــن  ــم ع ــن غريه ــر م ــؤولون أك ــم مس ــد أنه ــا، أو لتأكي ــم له ــدم انتائه ــراز ع إلب

ــة. ــا املدين ــن أصاب ــار اللذي ــرتدي واالنهي ال

ــوم  ــك الي ــو ذل ــة ه ــكندرية الحديث ــرب« يف اإلس ــم للـ»ع ــور عظي ــد أول ظه ويع

التاريخــي  يف يوليــو 1956 عندمــا وقــف عبــد النــارص يف ميــدان املنشــية )ميــدان 

ــة  ــويس البحري ــاة الس ــة لقن ــة العاملي ــم الرك ــا تأمي ــابًقا( ُمعلًن ــي س ــد ع محم

ــج  ــد نت ــة يف الخــارج. ولق ــام الحشــود املبتهجــة يف مــر والجاهــري املصعوق أم

عــن تأميــم القنــاة مــا ُعــرف يف الغــرب بـ»أزمــة الســويس« ويف مــر بـ»العــدوان 

الثــاليث«، عندمــا تآمــرت كل مــن بريطانيــا وفرنســا وإرسائيــل عــى االعتــداء عــى 

ــرِد اليهــود والرعايــا  مــر يف أكتوبــر مــن العــام نفســه. وكــرد فعــل انتقامــي، طُ

الريطانيــون والفرنســيون مــن مــر، وصــودرت أمالكهــم أو وضعــت تحــت 

الحراســة. 

وعــى الرغــم مــن أن هــذا الســلوك مــن ِقبــل عبــد النــارص، باإلضافــة إىل عــدد مــن 

السياســات األخــرى التــي »أعــادت مــر للمريــن«18 كان مبثابــة رد فعــل غــري 

ــا »القصــور  ــدة مــن ضمنه ــل يف أمــور ِع ــارش عــى املوقــف االســتعاري املُمث مب

ــتعمرة...  ــة املُس ــات األجنبي ــاء الجالي ــة اململوكــة ألبن ــازل الســكندرية الحديث واملن

وإضافــة الطابــع الكوزموبوليتــاين لإلســكندرية«19، إال أن الكثــري مــن الُكتــاب 

الذيــن تناولــوا انتهــاء الحقبــة الكوزموبوليتانيــة باإلســكندرية يحّملــون عبــد 

النــارص و»ثورتــه االشــرتاكية املتشــددة مســؤولية تدمــري املدينــة ]...[ التــي أصبــح 
ــة غــري مفهومــة ال ميكــن أن ترُتجــم إال إىل خــواء«.20 ــون بعربي ســكانها يتحدث
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وبينــا يعــود جــزء كبــري مــن شــهرة االســكندرية الكوزموبوليتانيــة إىل الشــخصيات األدبيــة »الســكندرية« الثــالث: كفافيــس وفورســرت وداريــل، إال أنــه، وحســب روبــرت 

مابــرو، قــد ســاهمت العديــد مــن الروايــات والســري شــبه الذاتيــة املنشــورة حديثـًـا يف التأكيــد عــى موضوعــات مثــل املدينــة الخِربــة والفقــدان واملنفــى التــي يحفــل بهــا 

الخطــاب الكوزموبوليتــاين. وتعكــس هــذه الروايــات أو »املذكــرات« التــي كتبهــا أُنــاس أُجــِروا عــى هجــر املدينــة يف أواخــر الخمســينيات وأوائــل الســتينيات مــن القــرن 

العريــن وجــود دافــع لــدى »أولئــك الســكندرين الســابقن ]...[ لالســتفادة مــن حالــة االنبهــار التــي خلقهــا كل مــن داريــل وقنســطنطن كفافيــس ]...[ فالحديــث عــن 

ــح بأســفل(،  اإلســكندرية يثــري اهتــام الكثرييــن، أمــا »الخــروج منهــا« فلــه ســوق كــا يضيــف مابــرو ســاخرًا.21 وعــى الرغــم مــن طبيعتهــا املثــرية للجــدل )كــا هــو ُموضَّ

إال أن هــذه »املذكــرات« التــي تســرتجع ذكريــات الطفولــة واملراهقــة املفقــودة أصبحــت أداة فعالــة لتخليــد الصــورة النمطيــة يف الغــرب عــن اإلســكندرية كمدينــة الفقدان.

ويف ظــل هــذا الســياق الــذي يربــط مــا بــن اإلســكندرية والفقــدان، ليــس غريبًــا أن يتنــاول جــزء كبــري مــن الخطــاب الخــاص باملدينــة موضوعــات التاريــخ والذاكــرة والحنــن 

إىل املــايض. فاســتند فورســرت بشــكل كبــري إىل تاريــخ اإلســكندرية القديــم عنــد كتابتــه لعملــه الســكندري الشــهري )اإلســكندرية تاريــخ ودليــل(، وأكــد عــى أن أهميــة حــارض 

املدينــة وطوبوغرافيتهــا تتضــح فقــط عنــد مقارنتهــا مباضيهــا العريــق: »إن ’معــامل’ اإلســكندرية يف حــد ذاتهــا ليســت مثــرية لالهتــام، لكنهــا تُبهرنــا عنــد مقاربتهــا مــن 

خــالل املــايض، وهــذا مــا حاولــت القيــام بــه مــن خــالل الرتتيــب املــزدوج للكتــاب«22. وباملثــل، فلقــد اســتخدم كفافيــس؛ »شــاعر املدينــة العجــوز«، تاريــخ املدينــة كجــزء 

مــن محاوالتــه اإلبداعيــة لتشــكيل »صــورة تفصيليــة ومتناغمــة حــول مأســاة اإلنســان«23. فباإلضافــة إىل كونهــا دليــال قاطًعــا عــى قـُـدرة الشــاعر اإلبداعيــة، ســاهمت قــدرة 

كفافيــس عــى انتقــاء لحظــات معينــة مــن تاريــخ املدينــة القديــم - مُيكــن لهــا أن تعــر عــن مشــاعر الفقــدان واملنفــى التــي اتســمت بهــا املدينــة حديثـًـا - يف ترســيخ صــورة 

اإلســكندرية كمدينــة مفقــودة.

روح اإلسكندرية

ــة  ــل إىل رائح ــار داري ــا، أش ــي كان يفقده ــة الت ــروح املدين ــه ل يف وصف

ــة:  املدين

»بــدأت أســري بخطــى بطيئــة وأنــا أشــعر بارتبــاك شــديد؛ 

الحــي  هــذا  الكلــات ألصــف  أصيــغ  أن  فكيــف يل 

الســكندري بأكملــه، والــذي أعلــم جيــًدا أنــه رسعــان مــا 

ــؤالء  ــوى ه ــرتجعه س ــن يس ــيان، ول ــي النس ــيصبح ط س

ــبثة  ــة، متش ــة املحموم ــم املدين ــت ذكرياته ــن متلك الذي

بعقــول الكهــول كــا تتشــبث أطيــاف الرائحــة باألكــام، 
ــات«.24 ــة الذكري ــكندرية: عاصم اإلس

ــة  ــرة والرائح ــن الذاك ــا ب ــا م ــرت أيًض ــط فورس ــة، رب ــٍة ماثل ويف ُمالحظ

العالقــة بالثــوب. ففــي خطــاب لصديــق لــه بإنجلــرتا كتبــه بعــد وصولــه 

إىل مــر بوقــت قصــري ويف أعقــاب شــعوره باإلحبــاط ألول مــرة عندمــا 

ــب: ــا« مبــا يكفــي، كت ــس »رشقيً وجــد أن املشــهد لي

ــدو  ــر يب ــد، األم ــرتة يف الهن ــاش لف ــخص ع ــبة لش »بالنس

ــه  ــدو وكأن ــي« يب ــرق الحقيق ــاب – فـ»ال ــريًا لألعص مث

يتــالىش »خلــف الزاويــة حيــث يرتاقــص ذيــل الثــوب عــى 
ــج زيك«.25 ــف أري طي

ويف تعقيــب لــه حــول الربــط مــا بــن الرائحــة والذكريــات واإلســكندرية 

املفقــودة، يقــول هــاج:
»يعــرف كل مــن كفافيــس وفورســرت وداريــل هــذا العطــر 

متــام املعرفــة. ]ويضيــف مقتبًســا كلــات داريــل[، “لقــد 

استنشــقت العطــر الصيفــي الدافــئ العالــق بثوبهــا 

وببرتهــا - عطــر يســمى، لســبب ال أعلمــه، جاميــه دو 

ال ڨــى Jamais de la vie والعبــارة تعنــي “أبــًدا”. ولقــد 

ظلــت املدينــة الكوزموبوليتانيــة الحديثــة التــي طاردهــا 

الفشــل تــارة واملجــد تــارة آُخــرى لفــرتة مــن الزمــن 

انعكاًســا لتلــك التــي أسســها اإلســكندر األكــر منــذ زمــن 
ــد عــى هــذا الســاحل اإلفريقــي«.26 بعي
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ــاب  ــة يف الخط ــه الرائح ــذي تلعب ــد ال ــدور املعق ــات ال ــذه االقتباس ــر ه تُظه

ــة، ترتبــط الرائحــة بالذاكــرة.  ــة. فمــن ناحي الخــاص باإلســكندرية الكوزموبوليتاني

ــروايئ الفرنــي مارســيل بروســت  ــة التــي يوردهــا ال ــا قــد مــر بتلــك التجرب فكلن

يف عملــه الشــهري )بحثًــا عــن الزمــن املفقــود( والتــي يصــف فيهــا مــا حــدث لــه 

ــن  ــة مادل ــه قطع ــت في ــاى كان يفت ــان ش ــن فنج ــدة م ــفة واح ــذه رش ــد أخ عن

ــات  ــه ذكري ــا جاءت ــان م ــزة، إذ رسع ــوى ذات رائحــة ممي madeleine؛ وهــي حل

ــان  ــوى. »ورسع ــك الحل ــه تل ــدم ل ــت تق ــي كان ــه الت ــه وعمت ــه وقريت عــن طفولت

ــدة  ــه وكل البل ــا في ــادي وغرفته ــم الرم ــت القدي ــن البي ــات ع ــي ذكري ــا غمرتن م

ــن  ــة ب ــة الوثيق ــك العالق ــت تل ــح بروس ــها«. ُويوضِّ ــا وكنائس ــكانها وحدائقه بس

حاســة الشــم والذاكــرة قائــال: »عندمــا تندثــر أشــياء املــايض، عندمــا ميــوت النــاس 

وتنكــرس األشــياء وتتبعــر، تبقــى رائحــة األشــياء وطعمهــا لفــرتة طويلــة، كالــروح 

ــرى«. ــكاد ال ت ــن الرائحــة ت ــات م ــار عــى حبيب ــرة الجب ــة رصح الذاك حامل

ــدى إدراك  ــت م ــة الصي ــت ذائع ــة بروس ــن رواي ــهري م ــع الش ــذا املقط ــر ه  يُظه

ــي  ــة الت ــك العالق ــن الرائحــة والذاكــرة، تل ــة الحميمــة ب ــب الفرنــي للعالق األدي

تتضــح يف اشــرتاك كلمتــي »رائحــة« و»روح« يف نفــس املصــدر، وهــو األمــر الــذي 

يتضــح أيضــا يف الكلمــة الفرنســية »essence« التــي تعنــي »جوهــر الــيء« 

ــة«.  ــر« أو »رائح ــت »عط ــس الوق ــه«، ويف نف ــه« أو »روح و»ماهيت

ومــن هنــا ميكــن أن نفهــم تلــك املكانــة املميــزة التــي تحتلهــا الرائحــة يف الخطــاب 

ــة  ــن فرضي ــق م ــا أن هــذا الخطــاب ينطل ــاين عــن اإلســكندرية. فب الكوزموبوليت

أن اإلســكندرية الحقيقيــة هــي تلــك »التــي أسســها االســكندر األكــر منــذ زمــن 

ــة مجــرد أطــالل  ــة الحديث ــد عــى هــذا الســاحل اإلفريقــي«27، متــي املدين بعي

ــا الســرتجاع  ــرة دوًرا محوريً ــب الذاك ــود،« وتلع ــن يع ــى مجــد وىّل ول »تشــهد ع

ــم اإلشــارة  ــار حاســة الشــم وتت ــا تُث ــا. وهن ــة املفقــودة وإعــادة بنائه ــك املدين تل

إىل »الــروح« الســكندرية ويبــدأ البحــث عــن الوقــت الضائــع ويكــر الــكالم عــن 

ــة تســتند يف  ــة، مدين ــة مثالي ــك يتــم خلــق مدين عبــق املــايض. ويف خضــم كل ذل

مصداقيتهــا إىل اقرتابهــا مــن الصــور الشــعرية وليــس الــوالء إىل وقائــع تاريخيــة. 

ــذه  ــة. فه ــري امللموس ــة وغ ــا الهش ــًدا يف طبيعته ــا تحدي ــة هن ــن روح املدين تكم

املدينــة؛ عاصمــة الذكريــات، هــي املدينــة الكوزموبوليتانيــة املفتوحــة الباقيــة مــن 

ــا  ــي تســعى حثيثً ــة الت ــرات واألعــال األدبي خــالل العــدد الالمتناهــي مــن املذك

ــاف  ــات »املتشــبثة بعقــول الكهــول كــا تتشــبث أطي لإلبقــاء عــى هــذه الذكري
الرائحــة باألكــام«.28

ولكــن حاســة الشــم لهــا خاصيــة مميــزة. ففــي كل مــن الثقافتــن الغربيــة 

ــة الحــواس  ــة ببقي ــزًا مقارن ــا ممي ــل حاســة الشــم موقًع ــة اإلســالمية تحت والعربي

الخمــس التــي اتُفــق عــى عددهــا وتراتبيتهــا منــذ القــدم. فبخــالف الخاصيــة غــري 

امللموســة للضــوء، اعتقــد األقدمــون أن للرائحــة خاصيــة ملموســة تجعــل رائحــة 

ــها  ــوردة نفس ــد ال ــى وإن مل تع ــة حت ــرتة طويل ــواء لف ــوم يف اله ــاًل، تح ــورد، مث ال

موجــودة. ولكــن يف الوقــت ذاتــه فــإن هــذه الخاصيــة امللموســة للرائحــة تختلــف 

عــن مثيالتهــا يف حاســتي التــذوق واللمــس. كــا أنهــا تختلــف أيًضــا عــن الطابــع 

الالمــادي لــكل مــن البــر والســمع: »األنــف مل تكــن مكافئــة لقــدرة العــن عــى 

اإلبصــار، أو األذن عــى الســمع، أو اللســان عــى التــذوق. فبالنســبة لحاســة الشــم 
يصبــح املــخ )وليــس األنــف( هــو العضــو األســايس املســؤول عــن اإلدراك«.29

ــرة، أي  ــط بالذاك ــة ترتب ــن ناحي ــي م ــا، فه ــب دوًرا مزدوًج ــم إًذا تلع ــة الش حاس

بالعقــل وبــاإلدراك وباملــخ، ولكــن ويف نفــس الوقــت، ترتبــط حاســة الشــم مبصــدر 

الروائــح ســواء كانــت زكيــة أو قبيحــة، وبالتــايل ترتبــط بالنجاســة والدنــس 

ــذارة. والق

تُفــرِس هــذه الطبيعــة املزدوجــة لحاســة الشــم جزئيًّــا األســاليب املتناقضــة 

ــكندرية  ــة« واإلس ــكندرية »الكوزموبوليتاني ــن اإلس ــة ع ــتُخدمت للكتاب ــي اس الت

»العربيــة«: فبــا أن األوىل يُعتقــد أنهــا مدينــة مفقــودة، فــإن الرائحــة، ذات 

الصلــة الوثيقــة بالذاكــرة، يتــم اســتثارتها الســرتجاع املدينــة عــن طريــق اجــرتار 

الذكريــات. ويف املقابــل، فعنــد وصــف املدينــة األخــرى، اإلســكندرية »العربيــة«،  

ــة  ــم اإلحال ــا تت ــا. فهن ــة ولكــن بشــكل مختلــف متاًم ــتدعى الرائحــة مــرة ثاني تُس

للقــذارة والدنــس كعنــارص أساســية لفهــم املدينــة وســر غورهــا، ويُشــار للوظائــف 

ــوطء  ــرز وال ــول والت ــل األكل والتب ــة مث ــذه املدين ــكان ه ــاد س ــة ألجس الوضيع

ــة«. ــة »العربي ــات للمدين ــف كعالم ــد عــى هــذا الوظائ والتأكي

ــرن التاســع عــر ســكان هــذه  ــوب يف منتصــف الق ــر أدب الرحــالت املكت فيُظِه

ــائدة يف  ــرة الس ــذه الفك ــتمر ه ــورة ]...[ وتس ــة متده ــة كـــ »أم ــة العريق املدين

ــة  ــذه الصل ــاكنهم«30. ه ــن[ واألرض ومس ــن ]املري ــط ب ــياحي لرتب األدب الس

ــن الســكان »العــرب« واألرض أو الطــن ميكــن أن تكــون ســمة دامئــة  ــة ب الوثيق

ملعظــم الكتابــات عــن اإلســكندرية. فعــى ســبيل املثــال، نجــد أن فورســرت يقــول 

يف ِخطــاب لصديــق لــه »الرتبــة هــي األرض، والســكان مــا هــم إال طــن متحــرك 

ــى حــد«.31  وســاخط إىل أق

»رائحــة العرب«

ــذي  ــر« )Out of Egypt( ال ــن م ــروج م ــيان »الخ ــه آس ــاب أندري ــر كت ويعت

نـُـر عــام 1997 مثــاالً بليًغــا لتلــك العنريــة التــي يشــار بهــا إىل “العــرب” والتــي 

ــه  ــر يف وصف ــا تظه ــدر م ــم بق ــم وعاداته ــه لثقافته ــط يف ازدرائ ــس فق ــر لي تظه

 )memoir( »لرائحتهــم. فالكتــاب، الــذي ُصنــف عــى أنــه كتــاب »مذكــرات

ــاد  ــه النق ــى ب ــال واحتف ــذا املج ــزة يف ه ــى جائ ــل ع ــاز بالفع ــة وح ــس رواي ولي

ــة  ــراد عائل ــات شــخصية ألحــد أف ــه ذكري ــاء، هــو يف حقيقت ــا احتف ــرب أمي يف الغ

ــورة  ــة القــرن التاســع عــر إىل أن قضــت الث ــذ نهاي ــة أقامــت يف مــر من يهودي

ــل الســتينيات.  ــل يف أوائ ــى الرحي ــم ع ــدة، وأجرته ــم الرغ عــى حياته

ــيان  ــارة إىل أن آس ــب اإلش ــل، تج ــض التفصي ــل ببع ــذا العم ــرق له ــل التط وقب

متخصــص يف بروســت، ويف مقــال لــه يف مجلــة النيويوركــر، يصــف آســيان كيــف 

تعــرف عــى أعــال بروســت ألول مــرة يف باريــس، ولكــن ارتبــط بروســت يف ذهنــه 

بذكرياتــه عــن اإلســكندرية. ففــي إشــارة إىل نســخة مــن »إىل ســوان« )الجــزء األول 

ــف اشــرتى  ــود( يصــف آســيان كي ــن املفق ــن الزم ــا ع ــة بروســت بحثً ــن رواي م

هــذا الكتــاب مــع والــده عندمــا كان عمــره خمســة عــر عاًمــا يف إحــدى ليــايل 

الصيــف بباريــس.

»كنــا نســري مًعــا عندمــا مررنــا مبطعــم صغــري فأخرتــه أن رائحــة 

الطعــام الــذي يُعــاد قليــه القادمــة مــن املطعــم ذكرتنــي باملدابــغ 

ــا نعيــش  ــرة بطــول الســاحل خــارج اإلســكندرية حيــث كن املتناث

ذات يــوم. فأجابنــي بأنــه مل يفكــر يف األمــر بهــذا الشــكل، ولكنــي 

كنــت ُمحقــاً؛ فرائحــة املطعــم كانــت مثــل رائحــة املدابــغ. وبدأنــا 

يف اســرتجاع ذكرياتنــا ســويًا – املدابــغ والشــواطئ وبقايــا املعبــد 

ــاطئ -  ــى الش ــي ع ــا الصيف ــكندرية وبيتن ــرب اإلس ــاين بغ الروم

كل ذلــك جعلــه يفكــر فجــأة يف بروســت. فســألني »هــل قــرأت 

ــان  ــا ح ــه رمب ــال إن ــتطرد قائ ــي. فاس ــت بالنف ــروست؟« فأجب لـ
الوقــت ألفعــل.«32

هــذا مشــهد بروســتي بامتيــاز، فكــا أعــادت قطعــة املادلــن بروســت إىل طفولتــه 

يف بيــت عمتــه، أعــادت رائحــة الطعــام املُعــاد قليــه املنبعثة مــن املطعــم الباريي 

آســيان إىل طفولتــه املبكــرة باإلســكندرية، حيــث انســابت عــى الفــور يف ذهنــه 

ــار املعابــد الرومانيــة والشــواطئ واملدابــغ.  ذكريــات منــزل العائلــة الصيفــي، وآث

ــن ســات  ــًدا ســمة أساســية م ــات هــذه تحدي ــة الذكري ــار مجموع ــن اعتب وميك

ــاول  ــا تتن ــن املفــرتض أنه ــرى إشــارات م ــريب حــول اإلســكندرية، ف الخطــاب الغ

املجتمــع الســكندري املفتــوح الزاخــر بالفنانــن واملثقفــن واملتســكعن )املمثلــن 

كــا ســيتضح أدنــاه يف “بيــت العائلــة”(؛ واملجــد الضائــع الــذي كانــت تعيشــه 
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ــا  ــكندرية بأنه ــن اإلس ــائدة ع ــرة الس ــة(؛ والفك ــد الروماني ــكندرية )املعاب اإلس

ليســت جــزًءا مــن مــر، ولكنهــا إقليــم مجــاور ملر33)»الشــواطئ«(؛ والقــذارة 

والرجــس املنتريــن باإلســكندرية الحديثــة )املدابــغ(.

خلــق آســيان هــذا املجتمــع الســكندري املفقــود بــكل تناقضاتــه يف كتابــه الشــهري 

»الخــروج مــن مــر«34. هــذا الكتــاب الــذي وصفــه النــارش بأنــه »مذكــرات ثريــة 

ومفعمــة بالحيويــة ]...[ تــؤرخ ملآثــر إحــدى األرس اليهوديــة الشــهرية«، القــى 

استحســانًا كبــريًا؛ حيــث كُِتــب عــى غالفــه الخلفــي »مذكــرات اســتثنائية لعائلــة 

عجيبــة«. يف قلــب هــذه العائلــة نجــد العــم األكــر للكاتــب، العــم آرون واملعــروف 

بـ»ڤيــي«، والــذي يخرنــا آســيان بأنــه كان »يهــودي مثانينــي فــايش وأرســتقراطي، 

ذو أصــول تركيــة وإيطاليــة وُمِحــب لإلنجليــز، بــدأ حياتــه املهنيــة كبائــع متجــول 

للطرابيــش الرتكيــة يف فيينــا وبرلــن، وانتهــى بــه املطــاف كبائــع باملــزادات ألمــالك 

ــل التليفــون وموســوعة  ــا للبحــث الدقيــق يف دلي ــه، وفًق ــك فــاروق«35. إال أن املل

Le Mondain Egyptien، أيــد روبــرت مابــرو النتائــج التــي توصــل إليهــا ســمري 

رأفــت مؤلــف كتــاب )املعــادي 1904-1962: التاريــخ واملجتمــع يف إحــدى ضواحي 

القاهــرة(، والتــي تؤكــد عــى أن شــخصية العــم ڤيــي تتطابــق بشــكل مريــب مــع 

شــخصية حقيقيــة لرجــل يُدعــى Moïse G. Levi كان لــه نصيــب بالفعــل يف 

بيــع أمــالك امللــك فــاروق ولكنــه كان يف األغلــب يعيــش باملعــادي، ومــن ثــّم كان 

قاهريًّــا وليــس ســكندريًّا كــا يدعــي آســيان. ويقــول مابــرو أن ليفــي »كان قريبًــا 

لعائلــة آســيان ولكــن مــن املســتبعد أن يكــون العــم األكــر ألندريــه«. ويضيــف 

مابــرو بشــكل مقنــع أن كتــاب آســيان »الخــروج مــن مــر« الــذي حصــل عــى 

جائــزة أدبيــة بوصفــة »مذكــرات« هــو يف الحقيقــة عمــل روايئ وككل عمــل روايئ، 

فلــه صلــه بواقــع الكاتــب، ولكــن وصفــه بـ»مذكــرات« فيــه إيحــاء بــأن تفاصيلــه 

مطابقــة لذلــك الواقــع وليســت فقــط متصلــة بــه. 

األمــر هنــا ال يتعلــق بقيــام أحــد املؤلفــن برسقــة أدبيــة، أو بإدعــاء أحــد النارشيــن 

أن الكتــاب يعتــر مذكــرات يف حــن أنــه عمــل روايئ. األمــر، يف الحقيقــة، يتعلــق 

ــي يف  ــم ڤي ــخصية الع ــل ش ــخصية مث ــام ش ــية إلقح ــة والسياس ــرورة األدبي بال

ــع  ــة؛ فالطاب ــكندرية الكوزموبوليتاني ــع اإلس ــة يف مجتم ــة يهودي ــرات« عائل »مذك

ــاد  ــعراء والنق ــون والش ــه الروائي ــي ب ــذي يحتف ــكندرية ال ــاين لإلس الكوزموبوليت

وكُتــاب الســرَي وأدب الرحــالت الغربيــون يعتمــد اعتــاًدا كبــريًا عــى وجــود 

شــخصية مثــل شــخصية العــم ڤيــي، التــي تحــايك الشــخصيات الكوزموبوليتانيــة 

مــن الهــواة واملتســكعن والفنانــن البوهيميــن واملثقفــن الذيــن يجيــدون التحدث 

ــه اإلســكندرية  ــا تتســم ب ــن أهــم م ــة. وم ــا يف نفــس الجمل ــات، أحيانً ــدة لغ بع

الكوزموبوليتانيــة هــو الحاجــة للتأكيــد عــى حيويــة هــذه الشــخصيات وتوهجهــا، 

وذلــك مــن أجــل إبــراز مفاهيــم النفــي والفقــدان والنــزوح الجاعــي والتــي تُعــد 

ــة. ــة قصــوى ألســطورة اإلســكندرية الحديث ذات أهمي

ويُعــد النــزوح الجاعــي عــن مــر أحــد املوضوعــات املحوريــة يف كتــاب آســيان 

كــا يتضــح ذلــك مــن عنوانــه »الخــروج مــن مــر«. ولكــن مــن الالفــت أن فكــرة 

ــال نجــد  ــايل ف ــا داخــل أي ســياق تاريخــي، وبالت ــم وضعه »الخــروج« هــذه مل يت

تفســريًا مقنعــا لهــا. فعــى ســبيل املثــال، يف حــوار أجــراه آســيان مــع الــي إن 

ــه  ــم أعال ــر رضوري لفه ــف عــن اإلســكندرية أم ــل املؤل ــع إن رحي ــال املذي إن ق

التاليــة. »إن فقــدان آســيان لإلســكندرية - أو »عاصمــة الذكريــات« كــا يُطلــق 

عليهــا - هــو األســاس ملشــاعر الحنــن إىل املــايض والفقــدان التــي تتخلــل قصصــه. 

لقــد رحــل آســيان وعائلتــه عــن مــر عــام 1965عندمــا كان يبلــغ مــن العمــر 

14 عاًمــا. ولقــد كانــت أرستــه مــن أواخــر اليهــود باإلســكندرية، آخــر مــن تبقــى 

مــن مجتمــع ظــل باملدينــة لحــوايل 2000 عــام لكنــه أُجــِر عــى الرحيــل يف ظــل 

ــة آســيان  ــد النــارص القومــي«36. ولكــن حقيقــة األمــر أن عائل نظــام جــال عب

قــد وصلــت مــر يف نهايــة القــرن التاســع عــر )تعــود أصــول والدتــه إىل حلــب، 

ــة  ــن الطائف ــم جــزء م ــا أنه ــس صحيًح ــمَّ فلي ــن ث ــده إىل القســطنطينية( وم ووال

اليهوديــة املريــة التــي تعــود جذورهــا ملئــات األعــوام. وبالرغــم مــن أن طــرد 

ــا اإلنجليــز والفرنســين يف أعقــاب العــدوان الثــاليث ال  اليهــود املريــن والرعاي

ميكــن أن يــرر أخالقيًــا، إال أنــه ال ميكــن أيًضــا أن نختزلــه يف كونــه نتيجة »للسياســة 

القوميــة املريــة املُجحفــة«.37 بــل يجــدر باملــرء أن يتســاءل، كــا فعــل مابــرو، 

»عــن ســبعن عاًمــا مــن االحتــالل الريطــاين وعــن حادثــة دنشــواي أو عــن قيــام 

ــطينين  ــن الفلس ــات اآلالف م ــرد مئ ــبب يف ط ــذي تس ــر ال ــل، األم ــة إرسائي دول

ــًدا عــن الحيــاة »القاســية« يف رومــا  ليســتوطنوا مخيــات الالجئــن البائســة، بعي

وباريــس وچنيــف ومونرتيــال وريــو ونيويــورك أو تــل أبيــب. ومــاذا عــن حقيقــة 
أن بريطانيــا وفرنســا وإرسائيــل غــزوا مــر عــام 1956؟«38

ــة أحــد ســات الخطــاب  ــات السياســية الهام ــد الصمــت إزاء هــذه املوضوع يع

الكوزموبوليتــاين، ويــرى آســيان أال داعــي مطلًقــا لإلســهاب يف الحديــث عــن هــذه 

األمــور “التافهــة” مثــل اإلمرياليــة والحــروب االســتعارية والعنريــة عنــد وصفه 

ــذا  ــرى يف ه ــا ال ن ــا أنن ــكندرية. ك ــه باإلس ــتها عائلت ــي عاش ــة الت ــاة املثالي للحي

الخطــاب وصًفــا مقنًعــا لكيفيــة تفاعــل الســكندرين املتحدثــن بالعربيــة، والذيــن 

يُشــار إليهــم دامئـًـا باســتخفاف بـ”العــرب”، مــع أعضــاء الصفــوة الكوزموبوليتانيــة 

الذيــن يجيــدون التحــدث بلغــات شــتى، والذيــن يعيشــون حيــاة اللهــو واملــرح. 

ــر  ــت النظ ــا يلف ــر”. وم ــن م ــروج م ــا يف “الخ ــر جليً ــل يظه ــذا التفاع ــن ه لك

ــل إن  ــي، ب ــري مح ــدة ألي م ــة واح ــورة إيجابي ــر إىل ص ــاب يفتق ــو أن الكت ه

الكاتــب يضــن حتــى عــى هــؤالء العــرب بتســميتهم بأســائهم، وكان خــدم أرستــه 

ــه  “العــرب” هــم الوحيــدون الذيــن تكــرم عليهــم آســيان ومنحهــم أســاء. وإن

ألمــر بالــغ الداللــة أنهــم يظهــرون جميًعــا مشــوهي الخلقــة.  فنجــد مثــال أن أم 

رمضــان؛ الغســالة، باإلضافــة إىل كونهــا مصابــة بالعــور، فقــدت لــون برتهــا األصي 

عــى ذراعيهــا نتيجــة اســتخدامها مبيــض قــوي أثنــاء الغســيل39. وهنــاك هشــام؛ 

الســفرجي ذو الــذراع الواحــد، الــذي يســتطيع إعــداد املائــدة وتقديــم الطعــام يف 

املــآدب والتجمعــات العائليــة الكبــرية40. ثــم نلتقــي بعد ذلــك بالطباَخــن، وكالها 

اســمه عبــده، وكان أحدهــا يدمــن الخمــر واآلخــر، وهــو ابــن عمــه الــذي يكــره 

بكثــري، لــه ســاق شــديدة التقــرح لطاملــا ظنــت جــديت أنهــا ُمصابــة بالُجــذام«41. 

ويخرنــا آســيان أن عبــده الصغــري )ذا الرجــل الســليمة( وابــن أخيــه اعتــادا رسقــة 

ــا: »مل  ــة ارتدائه ــا كيفي ــا أن نصــدق أنهــا مل يعرف ــه، وعلين ــس جــده وأحذيت مالب

يُقــِدر الخــدم أهميــة أربطــة األحذيــة فكانــوا يســحبونها مــن الحــذاء ويســريون 

ــاء  ــة العرج ــا فاطم ــة«42. ويليه ــانه بفجاج ــه لس ــرج من ــا يخ ــذاء مفتوًح بالح

ــدة  ــت تســقط فاق ــي كان ــة الت ــة الخادم ــي بلطيف ــزة الصــاء. وأخــريًا نلتق وعزي

الوعــي دون ســبب واضــح، وتشــتي بطريقــة غــري مفهومــة مــن آالم جســدية ال 

تســتطيع تحديــد موضعهــا. وبالطبــع كان الفضــل للطبيــب األورويب ألكابيــس يف 

تفســري لغــز لطيفــة: لقــد كانــت لطيفــة تعــاين مــن ورم رسطــاين فــوق الكبــد منــا 

ــا حتــى وصــل إىل النخــاع فأصبــح األمل غــري محتمــل، ورسعــان مــا القــت  تدريجيً

لطيفــة حتفهــا بعــد مــرض دام أســبوعن فقــط.43 

ومــع ذلــك يُؤكِّــد آســيان أن الخلــل الــذي يعــاين منــه العــرب ال يكمــن يف 

ــم؛  ــن يف جوهره ــا يكم ــكلهم، إمن ــة ش ــة أو غراب ــوهاتهم البدني ــم أو تش مظهره

فرائحــة العــرب مقــززة. ولــرح ذلــك يقــول آســيان أن جميــع املريــن يربــون 

الحلبــة، وهــي »مــادة بنيــة اللــون« يُعتقــد أن لهــا »صفــات عالجيــة ]...[ تجعــل 

ــق  ــد أطل ــرة. ولق ــززة ومنف ــة مق ــون رائح ــره األوربي ــا يعت ــح مب ــادهم تنض أجس

عليهــا أيب اســم »رائحــة العــرب«، وكان يكــره أن يشــمها يف أحــد قمصانــه أو 

أغطيتــه أو طعامــه«. ويســتطرد آســيان موضًحــا ملــاذا كان مــن املســتحيل 

االعــرتاف بالعــرب كجــزء مــن املجتمــع الســكندري الكوزموبوليتــاين عــى الرغــم 

مــن مجهوداتهــم املتفانيــة ليبــدوا مثــل األوروبيــن ســواء يف الســلوك أو املظهــر:

»لقــد كانــت هــذه الرائحــة نفــاذة ومميــزة بحيــث ميكــن للمــرء 

أن يُفــرق بــن املريــن الذيــن يحاولــون محــاكاة الغــرب، الذيــن 

كانــوا يســتخدمون عطــرًا قويـًـا بعــد الحالقــة، وبــن أولئــك الذيــن 

ــزال عقولهــم ومنازلهــم  ــة ولكــن ال ت ــدون العــادات الغربي يقل

ــا، وتخــى عــن عــادات بلــده ليصبــح مــا يُطلــق عليــه  منغمســة يف عــامل »الحلبــة«. حتــى وإن قــام املــري مبحــاكاة أســاليب الحيــاة الغربيــة متاًم

والــدي »إنســان متحــر/ متطــور«، ويرتــدي بدلــة جديــدة كل يــوم، ويُقبِّــل أيــدي اآلنســات عنــد تقديــم التحيــة، ويســتطيع متييــز أنــواع النبيــذ والُجــن، 

ويحفــظ عــن ظهــر قلــب العــدد املطلــوب مــن طرائــف الفونتــن، فطاملــا ظلــت مالبســه تحمــل حتــى ولــو أثــرًا بســيطًا مــن تلــك الرائحــة الواشــية، فعــى 

املــرء أن يفكــر مليــا يف ميلــه الظاهــر نحــو الثقافــة الغربيــة ويشــك إذا كانــت أرستــه،  مبــا فيهــا هــو شــخصيًا، قــد ســا عــن الحــد األدىن املظلــم لقواعــد 
الصحــة العربيــة.«44

هـل اإلسكندرية مدينة كوزموپوليتانية؟

ــرو، عــى  ــرت ماب ــام روب ــد ق ــة. فلق ــِرت مؤخــرًا األخطــاء الخطــرية املوجــودة يف الخطــاب الخــاص باإلســكندرية الكوزموبوليتاني ــي نُ ــة الت أوضحــت الدراســات النقدي

املختلفــة  الســكان  إحصــاءات  بدراســة  املثــال،  ســبيل 

ــى  ــر وحت ــع ع ــرن التاس ــات بالق ــر األربعيني ــذ أواخ من

الســتينيات مــن القــرن العريــن حتــى يســتطيع التوصــل 

إىل تكويــن دقيــق للمجتمــع الســكندري أثنــاء العــر 

الكوزموبوليتــاين. ولقــد وجــد أنــه عــى الرغــم مــن أن 

املجتمــع األجنبــي باإلســكندرية كان كبــريًا للغايــة، إال أنــه 

أكــد أنــه مل يتجــاوز أبــًدا ربــع التعــداد اإلجــايل للمدينــة 

ــة العظمــى  و»أن الســكان املريــن لطاملــا شــكلوا األغلبي

بنســبة بلغــت عــى األقــل 3 مريــن ألجنبــي واحــد«45. 

ــريًا مــن التســاؤل حــول إذا مــا كان املجتمــع  ــار كث مــا أث

ــل: ــا بالفع ــا وكوزموبوليتانيًّ ــا مفتوًح ــكندري مجتمًع الس

ــا  ــكندري مجتمًع ــع الس ــد كان املجتم »لق

لتقســيم  وفًقــا  ليــس  وذلــك  مفتتًــا، 

فاألجانــب  فقــط.  األجانــب  املريــن/ 

ــة متجانســة.  أنفســهم مل يشــكلوا مجموع

ــة  ــة قومي ــم هوي ــن كان لديه ــك مم فأولئ

واضحــة متســكوا بهــا: فلقــد كانــت أســاس 

كينونتهــم. أمــا أولئــك الذيــن انتســبوا 

الكوزموبوليتانيــة  الســكندرية  للهويــة 

فقــد اندمجــوا مًعــا وشــاركوا يف املناســبات 

حــوارات  إجــراء  واســتطاعوا  الثقافيــة، 

مًعــا حــول موضوعــات ثقافيــة بعينهــا. 

الشــوام  ظــل  الوقــت  نفــس  ولكــن يف 

شــواما، واإليطاليــون إيطاليــن، واليهــود 

فــإن  ذلــك[  عــى  وعــالوة   ...[ يهــودا 

الطبيعــة املزدوجــة للحيــاة االجتاعيــة 

ــة كان ميكــن  باإلســكندرية الكوزموبوليتاني

تلمســها يف تواجــد اقتصــاد مفتــوح ]بينــا[ 

ــة ]...[  ــاة مغلق ــرى للحي ــاٍح أخ ــت من ظل

ــم، كان يجــب التعامــل مــع هــذا  ومــن ث

املجتمــع بحــرص، وظهــر االنطبــاع بــأن 

الحيــاة االجتاعيــة تتســم بالراحــة والدعة 

ــدأ  ــاع، وب ــد هــذا االنطب ــد ُوِج واملــرح. لق

ــا«.  ــعداء مًع ــا س ــاد »بأنن ــاس يف االعتق الن

أال  كانــت  الذهبيــة  القاعــدة  ]...لكــن[ 

تتحــدث بجديــة أبــًدا حــول األمــور األهــم: 
مثــل اختــالف القيــم أو االختــالف يف وجهــات النظــر الدينيــة والسياســية.«46

وباإلضافــة إىل ذلــك، أكــد عمــل مابــرو النقــدي حــول مــا يســميه أدب الحنــن إىل املــايض الــذي كُِتــب حــول اإلســكندرية عــى ِعــدة أشــياء مــن أهمهــا غيــاب الشــوام، 

مســلمن كانــوا أو أرثوذكــس، عــن هــذا النــوع مــن األدب47 )فهــم، يف النهايــة،  يتحدثــون العربيــة ومــن ثــمَّ فهــم »عــرب«(. ومــن املثــري لالهتــام كذلــك أن درجــة 
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النمــو والتبــادل الثقــايف يف اإلســكندرية الكوزموبوليتانيــة قــد تناولهــا بقــدر مــن 

ــه الشــهري حــول الكوزموبوليتانيــة يف الــرق  التســاؤل أيًضــا ســامي زبيــدة يف مقال

األوســط حيــث ذكــر »أن املزيــج الثقــايف وحــال الشــغف ]التــي ســادت القاهــرة مــا 

ــة  ــن[ كانــت أكــر كوزموبوليتاني ــات مــن القــرن العري ــات والثالثين ــن العريني ب
ــذاك«.48 ــة والشــامية املوجــودة باإلســكندرية آن مــن األجــواء األوروبي

ويف محاولــة ماثلــة لتنــاول فكــرة اإلســكندرية الكوزموبوليتانيــة، أرشُت يف دراســة 

ســابقة إىل املكونــات النخبويــة واإلقصائيــة املفرتضــة يف هــذا الخطــاب؛ فاســتناًدا إىل 

ــادًرا مــا يتــم اللجــوء  ســجالت ظبطيــة إســكندرية )أي الرطــة(، وهــي ســجالت ن

ــاة  ــوِّر الحي ــت أن أُص ــرة، حاول ــة بالقاه ــق القومي ــة يف دار الوثائ ــا، ومحفوظ إليه

ــل  ــت أن التفاصي ــث رأي ــرن التاســع عــر باإلســكندرية، حي ــة يف أواخــر الق اليومي

املبهــرة للحيــاة اليوميــة باإلســكندرية التــي حصلنــا عليهــا مــن هــذا املصــدر 

ــة  ــة دقيق ــة تاريخي ــة رواي ــري يف صياغ ــا أن تســاهم بشــكل كب األرشــيفي ميكــن له

ــات.49  ــات والثقاف ــدد اللغ ــط املتع ــاة يف هــذا املحي حــول الحي

»أرشــيف  أطروحتهــا  يف  حليــم  هالــة  طرحتهــا  التــي  النظــر  وجهــة  وتعــد 

االســكندرية« مــن أكــر اإلســهامات املُؤثِّــرة يف نقــد الخطــاب الخــاص باإلســكندرية 

الكوزموبوليتانيــة50. فــرًدا عــى إدعــاءات فورســرت التصنيفيــة حــول التدهــور 

ــم  ــرتة الحك ــي ف ــام ه ــف ع ــدار أل ــى م ــكندرية ع ــهدته اإلس ــذي ش ــاين ال الروح

العــريب، تتنــاول حليــم نقطتــن عقائديتــن أغفلهــا فورســرت، وهــا التقــاء اإلســالم 

بالحضــارة الكالســيكية والهلينســتية، وخاصــًة األفالطونيــة الجديــدة والصوفيــة. 

تقــول حليــم بــأن األفالطونيــة الجديــدة التــي ُعرِفــت يف اإلســكندرية كانــت مثــرية 

ــوا جــزًءا مــن  ــوا يف أن يكون ــن رغب ــد مــن الفالســفة املســلمن الذي ــام العدي الهت

هــذه املدرســة، وتحققــت هــذه الرغبــة عــن طريــق املرتجمــن واملعلقــن والفالســفة 

ــرت  ــكام فورس ــم أن أح ــر حلي ــا. وتذك ــوا فيه ــكندرية أو تعلم ــوا يف اإلس ــن عاش الذي

ــايف  ــارب ثق ــادل وتق ــود تب ــة وج ــدركًا الحتالي ــن م ــه مل يك ــي بأن ــة توح القاطع

ــذه  ــن ه ــق م ــة للتحق ــى بره ــف حت ــه مل يتوق ــداد، وأن ــكندرية وبغ ــن اإلس ب

ــال  ــرت كان غاف ــأن فورس ــم ب ــول حلي ــة، فتق ــبة للصوفي ــا بالنس ــة«51. أم االحتالي

ــطى. ــور الوس ــالمي يف العص ــوف اإلس ــكندرية يف التص ــهامات اإلس ــة إس ــن أهمي ع

روائح مدينة »عربية« 

ــودة،  ــة املفق ــكندرية العربي ــة اإلس ــح مدين ــد روائ ــي تحدي ــا ي ــاول في ــوف أح س

وطــرح احتاليــة أن تكــون هــذه الروائــح دليــال عــى حالــة مــن الكوزموبوليتانيــة 

ــه اآلن، كــا ميكــن أن تشــري إىل هــؤالء  الســكندرية أشــمل مــا هــو متعــارف علي

الذيــن تــم اســتبعادهم مــن الصــورة املثاليــة للمدينــة. فــإذا تناولنــا الخطــاب الخاص 

باإلســكندرية الكوزموبوليتانيــة مــن منظــور الروائــح، مُيكــن للمــرء أن يلحــظ نقــاط 

القصــور يف هــذا الخطــاب، واالســرتاتيجيات املثــرية للتســاؤل التــي يتبعهــا، وخاصــًة 

تهميــش فكــرة املركزيــة األوروبيــة واالحتفــاء بالهويــة الهيلينيــة للمدينــة، واعتبارهــا 

املصــدر الوحيــد للحيويــة واإلبــداع اللذيــن تتســم بهــا املدينــة. هــل ميكــن للروائــح 

ــا بخطــط )باملعنــى املقريــزي( أخــرى للمدينــة؟ هــل ميكــن كتابــة خطــط  أن متدن

أخــرى لإلســكندرية، لتلــك املدينــة التــي طمســها هــذا الخطــاب؟ هــل ميكــن للمــرء 

أن يقــف يف هــذه الخطــط عــى نــوع آخــر مــن الكوزموبوليتانيــة ال يكــون ملوثًــا 

بنفــس القــدر مــن العنريــة؟

رائحة البارود

ــة  ــم اللحظــات يف تاريــخ املدين ــرء يف أه ــي قــد يستنشــقها امل ــن الروائــح الت م

الحديثــة رائحــة الدخــان والبــارود. ففــي الحــادي عــر مــن يوليــو عــام 1882 بــدأ 

األســطول الريطــاين يف قصــف اإلســكندرية. مل يقتــر الهجــوم عــى املينــاء فحســب، 

ــة  ــة تحف ــذي كان مبثاب ــل، ال ــدان القناص ــة مي ــة، وخاص ــط املدين ــد لوس ــل امت ب

ــة. اندلعــت  ــذي يُظهــر الطبيعــة متعــددة األعــراق للمدين ــة، وال ــة الحديث املدين

الحرائــق يف كل مــكان، وعــى الرغــم مــن إرصار فورســرت عــى أن أعــال النهــب 

هــي التــي أدت إىل تدمــري امليــدان الرئيــي باملدينــة واملناطــق املحيطــة بــه52، إال 

ــوم كان  ــة يف هــذا الي ــال مــن الشــك أن الدخــان املنبعــث مــن املدين ــاك قلي أن هن

نتيجــة لعــر ســاعات مــن قصــف األســطول الريطــاين يف البحــر املتوســط بقيــادة 
ــك ســيمور.53 الســري فريدري

ولقــد أدى قصــف األســطول الريطــاين لإلســكندرية ومــا أعقبــه مــن إنــزال للقــوات 

الريطانيــة بعــد شــهرين إىل احتــالل عســكري دام حــوايل ســبعن عاًمــا ظلــت مــر 

خاللهــا جــزًءا أساســيًا مــن اإلمراطوريــة الريطانيــة )عــى الرغــم مــن أنهــا مل تكــن 

ــرة  ــة تذك ــوم مبثاب ــذا الي ــان يف ه ــة الدخ ــد رائح ــة(. وتع ــتعمرة بريطاني ــًدا مس أب

الذعــة للســياق االســتعاري لإلســكندرية الكوزموبوليتانيــة، وللتواطــؤ املبطــن 

للعديــد مــن الشــخصيات الكوزموبوليتانيــة مــع هــذا الســياق االســتعاري )تحديــًدا 
فورســرت وداريــل(.54

ــخ  ــرى يف التاري ــة أخ ــة محوري ــكندرية يف لحظ ــوق اإلس ــان ف ــة الدخ ــت رائح حام

املــري. كان ذلــك يف عــام 1954 يف يــوم حــار مــن أيــام شــهر يوليــو وتحديــًدا قبــل 

حفلــة السادســة والنصــف مســاًء يف ســينا ريــو؛ حيــث رأى املُشــاة يف شــارع فــؤاد 

شــابًا أورويب املالمــح يجــري مرسًعــا خــارج الســينا والنــار مشــتعلة يف مالبســه. كان 

هــذا الشــاب يُدعــى فيليــب ناتانســون، والــذي اتضــح الحًقــا أنــه جــزء مــن شــبكة 

ــكلتها   ــد ش ــة ق ــرات اإلرسائيلي ــت املخاب ــن كان ــود مري ــن يه ــة م ــس مكون تجس

ــت  ــة داخــل مــر. ُعرِف ــة تخريبي ــالث ســنوات بغــرض إطــالق حمل ــك بث ــل ذل قب

هــذه الحملــة باســم »عمليــة ســوزانا«، وكانــت تهــدف إىل مهاجمــة عــدة أهــداف 

ــي باإلســكندرية، ومحطــة القطــار  ــد الرئي ــب الري يف القاهــرة واإلســكندرية: مكت

ــات  ــن قاع ــدد م ــرة، وع ــة بالقاه ــفارة األمريكي ــة للس ــة التابع ــرة، واملكتب بالقاه

الســينا بالقاهــرة واإلســكندرية. وكان الهــدف مــن هــذه الحملــة هــو إظهــار مــر 

كدولــة متطرفــة وغــري مســتقرة، ومــن ثــمَّ إقنــاع بريطانيــا، التــي كانــت عــى صلــة 

بالنظــام الثــوري الجديــد مبــر- أال تســحب قواتهــا مــن منطقــة قنــاة الســويس. 

بــاءت الحملــة بالفشــل الذريــع، وانتهــت محاولــة ناتانســون بتفجــري ســينا ريــو 

ــة  ــا اشــتعلت القنبل ــن( عندم ــه مــن اإلرهابي ــه أو لزمالئ ــة )ســواء ل ــة محقق بكارث

ــا  ــرى تذكرن ــرة أخ ــه55. وم ــزال يف جيب ــي ال ت ــينا وه ــا يف الس ــط لرتكه ــي خط الت

رائحــة الدخــان بالســياق اإلمريــايل الــذي شــكَّل حيــاة اإلســكندرية الحديثــة، وهــو 

ســياق غــري متنــاول يف العديــد مــن األبحــاث والدراســات الخاصــة بكوزموبوليتانيــة 

املدينــة.

عندما يصبح الرتاب زعفرانا

عــى عكــس حالــة النقــاء التــي يتميــز بهــا الخطــاب الكوزموبوليتــاين لإلســكندرية، 

ــراط  ــات إدوار الخ ــد كتاب ــة، تؤك ــا املادي ــن طبيعته ــة م ــا املدين ــر به ــي تتطه والت

عــى هــذ الطابــع وتحتفــي بــه بطــرق متعــددة. تظهــر اإلســكندرية يف كتابــات هــذا 

األديــب املبــدع كمدينــة يتســع طابعهــا الكوزموبوليتــاين للعــرب وللمســلمن ولكافــة 

العنــارص املريــة التــي طاملــا أُنكــرت يف »اإلســكندرية التــي فقدناهــا«. 

يف نصوصــه الســكندرية ــــ )رامــة والتنــن(، ورواياتــه التــي تعــد جــزءا مــن ســريته 

ــات إســكندرية( ــــ ال يقــدم  ــا بن ــران( و)ي ــا زعف ــرس( و)ترابه ــق الن ــة: )طري الذاتي

الخــراط دليــال متســًقا عــن هــذه املدينــة أثنــاء فــرتة طفولتــه وشــبابه. ففــي ظــل 

ــه  »إحجــام ]الخــراط[ عــن الهواجــس الطائشــة للحنــن«56، فــإن الروائــح يف أعال

ال يتــم تناولهــا عــى اإلطــالق بطريقــة بروســتية لإلشــارة إىل روح املدينــة املفقــودة. 

بــل عــى العكــس، تُســتدعى الروائــح لجــذب انتباهنــا لطبيعتهــا املاديــة، لشــوارعها 

وأرصفتهــا وحواريهــا. ففــي مقابــل املشــهد الــذي دامئـًـا مــا يتــم اقتباســه مــن داريــل 

ــه جــزء  ــذي يلي ــات« وال ــة الذكري ــارة الشــهرية »اإلســكندرية: عاصم ــي بالعب وينته

ــة اآلن  ــت »ناعم ــي أصبح ــة الت ــوارع الضيق ــل يف الش ــوات البط ــه خط ــب في نتعق

مــن أثــر املطــر، لكنهــا الزلــت جافــة« والتــي تحفهــا املالهــي الليليــة عــى الجانبــن 

ــل ســكان اإلســكندرية األصليــن يســعون إىل نســيان  حيــث بائعــات الهــوى »مث
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آالم امليــالد« ثــم يدلــف إىل غرفتــه حيــث »اســتمع إىل اللحــن القــوي لعطــر ]چوســتن[«، وينتهــي املشــهد مبحاولتــه البائســة لتذكــر اســم العطــر57، فــإن الخــراط 

يقــوم باملــزج بــن الروائــح والذكريــات والفقــدان بشــكل يبــدو أقــل عنريــة وأكــر كرًمــا:

»كنــت قــد أخــذت تــرام املكــس املفتــوح مــن الجانبــن، وكان أمل الحــب، والغــرية، واالمتهــان يعتــرين، ولــه رائحــة املدابــغ النفــاذة العطنــة 

التــي خنقتنــي. كنــت قــد تيقنــت اآلن أنهــا لــن تــأيت. أقــف، غــري مــدرك متاًمــا مــاذا يقــع يل، تحــت ســور القلعــة القديــم بأحجــاره الكبــرية 

الرماديــة، يرتفــع إىل يســاري شــاهًقا يحجــز انهيــاًرا دائــم الحــدوث، وكأننــي ال أرى البياعــن والصياديــن جالســن القرفصــاء أمــام مشــنات 

ومغالــق وقُفــف  تفيــض بالرسديــن والبــوري وامليــاس والجمــري والكابوريــا ]...[

كان كل يشء يبدو معاديًا، وقريبًا جًدا مني ]...[

كانــت رائحــة البجــر والســمك النــيء الطــازج تتغلغــل يف الحــواري املوحلــة قليــال، ميــاه املطــر مــن نــوة األمــس مازالــت ترتقــرق تحــت 
هبــات الهــواء امللــح، وتنتهــي إىل أرصفــة البازلــت« )46- 47(. 58

واألمــر الالفــت للنظــر هنــا ويف العديــد مــن كتابــات الخــراط هــي الطريقــة التــي تُســتخدم بهــا روائــح املدينــة، حتــى وإن كانــت عفنــة أو خانقــة أو ألســاك مهملــة 

أو لــرك ميــاه األمطــار، والتــي تهــدف إىل االحتفــاء باملدينــة بــدالً مــن االشــمئزاز أو النفــور منهــا. ويف الواقــع، ال تُعــر إشــاراته املســتمرة للروائــح عــن االحتفــاء باملدينــة 

وحيويتهــا املتدفقــة فحســب، وإمنــا عــن ِعنــاق ُمبِهــج للحيــاة نفســها، وتعجــب طفــويل مــن ألغازهــا وأرسارهــا.

إن الروائــح املنبعثــة مــن إســكندرية الخــراط تزخــر بالحيــاة وبالخصوبــة، وتثــري البهجــة والرغبــة، وتوحــي باملــاء والبحــر. وعــى عكــس الروائــح التــي وجدهــا كيــي و»التــي 

تخللتهــا رشــات مــن ملــح البحــر ]أو كانــت منبعثــة[ مــن  مهمــالت مل تبلــغ مســتوى القامــة وبقــع مــن البــول مل تجــذب اهتــام البلديــة«59، فــإن الخــراط يشــري بشــكل 

مســتمر يف روايتــه »ترابهــا زعفــران«60 إىل »النســمة الدافئــة تــارة والبــاردة تــارة أخــرى تلفحنــي عــى وجهــي تحمــل إيّل ملــح البحــر ورائحتــه«؛ وإىل »الرائحــة الرطبــة 

املنبعثــة مــن مســتنقع امللــح ]وكيــف[ أنهــا الزالــت تــأيت مــن ســور الســكة الحديديــة« وإىل »رائحــة الفحــم وحطــام الســفن الضعيفــة والجافــة إىل حــد مــا ]اآلتيــة[ مــن 

اتجــاه املينــاء ُمحملــة برطوبــة الهــواء«. وبخــالف هــاج الــذي يصــف اإلســكندرية ليلــة زيــارة داريــل الثانيــة بأنهــا »بــال روح وميناؤهــا مجــرد مقــرة« حيــث »الفيــالت 

الفخمــة املكســوة بالجهنميــات ]...[ وقــد ُهِجــرت أو أُمِمــت أو تركهــا أصحابهــا بعــد أن أصابهــم الفقــر لتمــوت وتتــوارى الحدائــق املهملــة خلــف بواباتهــا الصدئــة »، 

يصــف الخــراط منــازل كانــت تبــدو »مثــل القصــور حيــث أســوارها الحديديــة ُمعلقــة عــى أفــُرع األشــجار حيــث رائحــة الياســمن البلــدي واألرض الرطبــة تتخلــل أنفــي«. 

عــى أن أهــم مــا مُييــز أعــال الخــراط هــو إشــاراته املتكــررة ملشــاهد املجتمــع الســكندري متعــدد األعــراق ووصفــه للروائــح املنبعثــة مــن تالقــي الجــريان واألصحــاب. ففــي 

)ترابهــا زعفــران( يصــف الخــراط كيــف كانــت أمــه القبطيــة وجارتهــا املســلمة »الســت وهيبــة« تتقاســان مســح الســالمل وتنظيــف املبنــى الذي يســكنونه:

ــه فيتدفــق عــى  ــه إىل البســطة وتصب ــة الحــام، وتحمل ــدي باملــاء مــن حنفي ــوم مســح الســالمل كانــت أمــي متــأل الجــردل الحدي »ويف ي

درجــات الســلم وهــو ينــزل بصــوت التطــام متكــرر بهيــج، ثــم تقعــد عــى رجليهــا متســحه بالخيشــة الداكنــة ســلمة ســلمة حتــى بــاب 

الســت وهيبــة التــي تكــون تنتظــر وهــي تضحــك وتقــول: ياختــي حاســبي يــا ســت أم ميخائيــل، عــى مهلــك شــوية، عينــي عليــي بــاردة، 

ثــم تنحنــي وترفــع طــرف جالبيتهــا البيتــي عــن ســاقن ممتلئتــن ســمراوين وهــي تنظــر إيل بخجــل أراه غريبًــا جــًدا، وتكمــل املســح حتــى 

الشــقة التحتانيــة.« )17( 

مل مينــع اختــالف األديــان الجــريان مــن التواصــل مًعــا ومســاعدة بعضهــم البعــض وقــت الحاجــة؛ فعندمــا ســمعت حســنية جارتهــم صــوت حوافــر الخيــل فــوق الطريــق 

اإلســفلتي، وأدركــت أن البوليــس يف طريقــه ليلقــي بالقبــض عليهــا بســبب بــالغ الســت وهيبــة عنهــا وعــن شــقتها التــي يزورهــا ســائقو ســيارات األجــرة، ويرتادهــا الكثــريون 

كل ليلــة، ورائحــة الحشــيش التــي متــأل املبنــى حتــى الصبــاح، ال تجــد ملجــأ لهــا ســوى العــم قلــدس؛ والــد الــراوي. 

»الحقني يا عم قلدس البوليس ورايا« كانت تقول راجية:

يف عرضك يا سيدي، اتسرت عي، ربنا ما يفضح لك ولية. خبيني عندك يف عرضك، أبوس رجليك. 

وسمعت صوت أيب، أجش من النوم، طيبًا وعذبًا جًدا بلهجته الصعيدية التي مل يغريها طول عمره:

باســم األب واالبــن والــروح الُجــُدس. ادخــي يــا بنتــي، ادخــي. ال حــول وال قــوة إال باللــه. مالــك يــا بنتــي فيــه إيــه؟... ربنــا أمــر بالســرت. 

ربنــا يســرت عــى واليانــا.« )22- 23(

إن هــذا التســامح والتعايــش الســلمي الــذي يصفــه الخــراط كســمة ســائدة يف املدينــة أثنــاء شــبابه مل يكــن قــارًصا عــى العالقــات بــن األقبــاط واملســلمن مــن املريــن 

ــا  فحســب، إمنــا شــمل أيًضــا العالقــات بــن املريــن واألجانــب. ففــي )ترابهــا زعفــران( يــروي الخــراط يف أجــزاء عديــدة كيــف كان املريــون واألجانــب يعيشــون جنبً

إىل جنــب يف اإلســكندرية يف مــودة وتســامح، كــا تنــاول العــدد املحــدود مــن الشــخصيات األوروبيــة التــي ظهــرت يف الروايــة مــن منظــور إيجــايب. حتــى جنــود الحلفــاء 

الذيــن وجــدوا أنفســهم داخــل املدينــة إبــان الحــرب العامليــة مل ينتقدهــم الــراوي بســبب ُســكرهم أو ســلوكهم الفــظ، بــل تعاطــف مــع مأســاتهم وقــال عــن عربدتهــم 

أنهــا نتيجــة »لليــأس والهزميــة واملــوت«.

مــا نــراه يف كتابــات الخــراط نــوع مختلــف مــن الكوزموبوليتانيــة، نــوع ال يقتــر عــى الصفــوة أو الطبقــات ذات التعليــم األورويب. فكوزموبوليتانيــة الخــراط مرتبطــة 

بتفاصيــل الحيــاة اليوميــة، ومســتوحاة مــن املارســات الشــعبية واملحليــة للتســامح واالنفتــاح عــى اآلخريــن. ففــي هــذه املدينــة املفتوحــة واملتســامحة تصبــح األعيــاد 

ــراوي  ــدة ال ــه وال ــة. يصــف الخــراط بالتفصيــل مــا تقــوم ب ــًدا عــن الُفرقــة الديني ــادل الحلــوى والكعــك بــن الجــريان واألصدقــاء بعي ــة مناســبات لالحتفــاالت وتب الديني

اســتعداًدا لعيــد »ميخائيــل رئيــس املالئكــة« والشــعائر املرتبطــة بــه. وتبــدأ هــذه االســتعدادات بــراء زيــت مخصــوص مــن املعــرة املجــاورة؛ حيــث »فغمتنــي 

رائحــة الزيــت املعصــور اللزجــة النفــاذة، ولهــا عبــق حلــو ســكري قليــالً )31(. ويليــه وصــف طويــل للطقــوس املرتبطــة بإعــدادات والدتــه لكعــك العيــد:

»يف أول الصبــح تــأيت أقــراص الفطــري ســاخنة مــن الفــرن، هشــة مكــورة ومنداحــة قليــال، وجههــا محمــوش محــروق الصفــرة المــع مــن 

زيــت الســريج وعليــه النقــوش باللغــة القبطيــة والصليــب املــورق األطــراف. وكانــت أمــي كل ســنة تضــع األقــراص وترســل منهــا يف أطبــاق 

واســعة مســطحة مــن الصينــي األبيــض املنقــوش بزهــور صغــرية زرقــاء إىل الجــريان والحبايــب، وأم محمــود، وأم حســن وأم توتــو، وخــايل 

حنــا، وخالتــي لبيبــة. وكان جريانهــا مــن املســلمن يرســلون إليهــا أطبــاق العاشــوراء يف موســمها، وأباريــق الخشــاف يف رمضــان، ونتبــادل 

أطبــاق الكعــك والبســكويت والُغريبــة والقراقيــش باللــن، يف أعيــاد القيامــة واألضحــى وامليــالد والفطــر، مكســوة بفــوط ناصعــة البيــاض، 

مكويــة، أو ملونــة مبربعــات ذات رشاشــيب.« )143- 144(

نــرى ونشــم يف أعــال الخــراط نوًعــا مــن الكوزموبوليتانيــة أرحــب وأكــر وتســامًحا مقارنــًة بتلــك املنســوبة للصفــوة والطبقــات التــي تنتهــج أســاليب الغــرب والتــي كانــت 

محــط اهتــام الباحثــن عندمــا تناولــوا اإلســكندرية الكوزموبوليتانيــة.  إســكندرية الخــراط »صخــرة ناعمــة الحنايــا أنــت يف قلــب الطوفــان، ســفوحها ناعمــة غضــة بالــزروع 

اليانعــة، بالسوســن والبيلســان، ترابهــا زعفــران، خصــب وحــّي، تــرف عليهــا حامــة ســوداء جناحاهــا مبســوطان حتــى النهايــة، ال تكــف رفرفتهــا يف قلبــي«. )174(
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ــي  ــه.. يعن ــي العــريب كتيب ــي الجريشــه.. يعن ــوم الشــقافه.. يعن ــي ك يعن

األنتيكــه.. يعنــي ِشــَون القطــن.. يعنــي مســاكن وابــور الجــاز.. يعنــي الخرابــه 

الكبــريه.. يعنــي أبــو عــالء صابونــه.. الحــاره الواســعه.. 

يعنــي كــوم الشــقافه املقســومه بــن قســم كرمــوز وقســم مينــا البصــل والــي 

بيفصــل بينهــم شــارع األوتوبيــس.

يعنــي كــوم الشــقافه شــبه الجزيــره الــي بتطــل ع الرتعــه مــن تــالت نواحــي، 

والناحيــه الرابعــه منهــا املقصــد ومنهــا الرجــوع.

ــوز  ــاي كرم ــرك لرتوم ــت ضه ــت وعطي ــو وقف ــي ل ــقافه ال ــوم الش ــي ك يعن

وبصيــت حتالقيهــا زّي الجبــل؛ قمتــه شــارع األوتوبيــس وميينــه حــواري 

بتتدحــرج مبيــل لحــد مــا تتقاطــع كلهــا بشــارع )باســيليوس( املايــل عى )ِشــَون 

القطــن( لحــد ترعــة املحموديــه. ومــن عــى شــال شــارع األوتوبيــس حــواري 

ــه،  ــا عــى ترعــة املحمودي ــور الجــاز ومنه بنفــس االنحــدار عــى مســاكن واب

ــد تغســل األرض وتجــري ع الرتعــه. ــا بل ــي ي ــي أجعــص شــتوايه في يعن

وألن حواريهــا ضيقــه؛ فــكان لعــب الكــوره داميــا يــا إمــا يف أوســع حاره وعشــان 

وها )الحــاره الواســعه(، أو عنــد ِشــَون القطــن بالنهــار طبعــا؛ عشــان  كــده ســمُّ

بالليــل نفــس املــكان ده هــو املرتــع ملدمنــي الرسنجــات وشــاقطي الســيدات. 

زّي ما كانت األنتيكه بالظبط...

يعنــي )األنتيكــه(.. وهــي مــزار ســياحي كبــري جــدا بشــارع األوتوبيــس صباحــا 

وبعــد الضهــر ملعــب لالعبــي الكــره، وعنــد العصــاري مجلــس للعشــاق راغبــي 

القبلــة الرسيعــة، ويف املســاء هــي مدعكــه لراغبــي املتعــة الجنســية ســواء مــع 

األطفــال أو النســاء.

ومــن األحــداث الهامــة جــدا الــي حصلــت يف )األنتيكــه( إنــه كان فيــه بلطجــي 

ذاع صيتــه يف الســبعينات ودوَّخ قســم كرمــوز عشــان يقبضــوا عليــه، البلطجــي 

ــه كان  ــري زّي إن ــاطري كت ــه أس ــال عن ــت بتتق ــه(، وكان ــمه )الجريش ده كان اس

ــب يف رجليــه سوســت وبينــط ويهــرب بيهــم مــن فــوق األســطح، ونــاس  ِمركّ

ي الفقــرا. )الجريشــه(  تانيــه تقــول إنــه كان طيــب وبيــرسق آه بــس عشــان يــدِّ

ــا  ــه( كان دامي ــطوري. )الجريش ــهد أس ــه( يف مش ــه يف )األنتيك ــه قتلت الحكوم

يواعــد عشــيقته يف )األنتيكــه(، وملــا املعلومــه دي وصلــت ملأمــور قســم كرمــوز 

اســتغلوا عشــيقته يف القبــض عليــه، وعرفــوا منهــا امليعــاد الــي جــاي ونصبــوا 

ــه  ــار والرصاص ــه ن ــوا علي ــرَّه رضب ــرب زّي كل م ــاول يه ــا ح ــن، ومل ــه الكم ل

الوحيــده الــي خرجــت مــن مســدس )الجريشــه( هــي الــي دخلــت يف صــدر 

حبيبتــه.

ــا  ــادي جــدا ومحطــوط عليه ــوَّره ع ــت من ــه( كان ــح )األنتيك ــوم الصب ــاين ي وت

يافطــة )مرحبــا بالســادة الــزوار(.. بــس قســم كرمــوز اتكــرسَّ متاًمــا يف مشــهد 

جليــل مــن أهــايل وأصدقــاء )الجريشــه( الــي اعتــروا مقتلــه فيــه قــدر كبــري 

مــن الخيانــه والتغفيــل. 

ــوك حــوايل  ــوكات، كل بل ــن بل ــاره ع ــي عب ــاز( ال ــور الج ــي )مســاكن واب يعن

خمســة أدوار، وكل دور فيــه طرقــه ميــن وطرقــه شــال، وكل طرقــه فيهــا أربــع 

م مشــرتك. أوض، واألوضــه لِعيلــه، والحــاَّ

يعنــي املســاكن دي أول مــا تســلمهالك الحكومــه تــروح تالقــي الباب والشــباك 

مرسوقــن، فــرتوح تشــرتيهم مــن نفــس الحرامــي الــي رسقهــم، وطبعــا يكرمــك 

يف الســعر ألنــك إنــت صاحــب املرسوقــات.

ومــن ضمــن الــي كانــوا عايشــن يف املســاكن دي واحــد اســمه )العــريب كتيبه(.. 

يعنــي )العــريب كتيبــه( كان عنــده هوايــة خاصــه؛ كان ميــي يف الشــارع 

ــه،  ــيه حوالي ــه ماش ــكالب بتاعت ــن وال ــريت معّف ــه وأي تيش ــون البيجام ببنطل

ــه  ــوايص بإن وهــو مــايش كان يالغــي أي شــاب صغــري مــن الــي واقفــن ع الن

يتمنــى يلعــب للشــاب يف بتاعــه، وممكــن يخلّيــه يعمــل فيــه الــي هــو عايــزه، 

كوم الشقافه واليل منها
كتابة: مسعد سامل

فوتوغرافيا: عمر عادل

كتابة

ــتار  ــزاح الس ــا ان ــد م ــه(.. لح ــريب كتيب ــن )الع ــروف ع ــي كان مع وده ال

ــريب  ــت )الع ــد بي ــوا عن ــري وقف ــاس كت ــن ن ــه م ــوم ملَّ ــا يف ي ــه؛ مل ــن الحقيق ع

كتيبــه( وهاتــك يــا زعيــق وشــتيمه.. أتاريــه كان بيغــري العيّــل مــن دول لحــد 

مايطلعــوا األوضــه ويقفــل البــاب ويقلــع والــواد يقلــع، وبعديــن )كتيبــه( يفتح 

مطوتــه ويقــول لــه: »اّدينــي طيـــ.. يــا كـــ.. أمــك.« .. ودي بالحــرف الجمله الي 

قالهــا أهــل الــواد وهــمَّ بيزعقــوا، وســواء الــواد رفــض أو ماقــدرش واســتجاب 

)كتيبــه( بيعــوره يف طيـــ.. باملطــواه، وطبعــا الــواد مايحكيــش أي حاجــه خوفــا 

م الفضيحــه.

يعنــي )الخرابــه الكبــريه(.. يعنــي الخرابــه الــي راميــه كرشــها يف نــص الحــاره. 

ــا  ــا عيــال علشــان بيتفتــح لن ــا عــى ســورها واحن ــه الــي اترصين يعنــي الخراب

امهــا ونتفــرج منــه عــى مسلســل )الرجــل والحصــان( باأللــوان  الشــباك الــي قدَّ

وكأننــا قاعديــن يف صالــة ســينا.

ويف يــوم املحافظــة قــررت تســفلت املنطقــه بحواريهــا. ســاعتها املنطقــه 

ــاره  ــوا ح ــن يخش ــا املهندس ــعاده، وكل م ــه والس ــه م البهج ــا حال ــل فيه حص

ــن يبصــوا ويشــاوروا شــال وميــن وفــوق  ل ــا وهــمَّ عاَّ ــم وراهــم رجالته يتل

وتحــت، وملــا ُجــم حارتنــا ووصلــوا لحــد الخرابــه إيَّاهــا وبصــوا لبعــض يف شــبه 

اتفــاق، وقالــوا للنــاس الــي واقفــه إحنــا آســفن مــش حنقــدر نســفلت إال لحــد 

ــه بســبب  ــور يخشُّ ــدر الواب ــن الحــاره مــش حيق ــاين م ــص الت ــس الن ــا.. ب هن

روا ضهرهــم ومشــيوا، والرجالــه واقفــن مــش عارفــن يعملــوا  الخرابــه دي، ودوَّ

إيــه، لحــد مــا )أبــو عــالء صابونــه( قــال بصــوت عــايل: »يــا باشــمهندس! يعنــي 

ــه وقــال لــه طبعــا ومشــيوا.  ر وشُّ لــو اتشــالت الخرابــه تكمــل؟« املهنــدس دوَّ

)أبــو عــالء صابونــه( بــدأ يقــول إحنــا نشــيلها ونلــم فلــوس مــن كل بيــت وكل 

العيــال والشــباب والرجالــه يشــيلوا الزبالــه والطــوب ونجيــب عربيــه تحــّول 

ده كلــه.

بــدأ )أبــو عــالء صابونــه( يتكلــم لحــد مــا بقــى صوتــه زّي صــوت )عبــد الحليــم 

حافــظ( وهــو بيغنــي يف أوقــات الحــرب للجنــود، أو الخطيــب الــي يف الجامــع 

ــي  ــه ال ــا وشــيلنا كــرش الخراب ــا كلن ــة، واتلمين ــن بالجن ــي بيبــر املجاهدي ال

واقــع يف الحــاره.

م الليــل لحــد الصبــح والعربيــه بتحــّول والشــاي بينــزل مــن كل بيــت، ومافيش 

حــد نــام لحــد الصبــح، وطلعنــا مننــا وارتحنــا شــويه بــس صحينــا عــى صــوت 

الســتات م الشــبابيك وهــمَّ بيقولــوا: أهــم ُجــم.. أهــم ُجــم.

الــكل اتنطــر مــن فرشــته ونزلــوا، واملهندســن اتفاجئــوا مبنظــر الحــاره مــن غــري 

ام كام خطــوه وشــاور ملهنــدس  الخرابــه، راح مهنــدس منهــم طــّول برجليــه قــدَّ

تــاين.. قــام راح لــه وحطــوا روســهم يف روس بعــض وبعديــن واحــد منهــم بــص 

لنــا وقــال:

»إحنــا آســفن يــا جاعــه، فيــه بيــوت ممكــن تقــع مــن هــزة الوابــور.. مــش 

حنقــدر نكمــل بعــد الخرابــه.«

ــازات،  ــوع الجن ــن بت ــة صمــت م ــه يف حال ــص دقيق ــدت حــوايل ن ــاره قع الح

وبعدهــا بــدأ الشــغل يف نــص الحــاره الــي فــوق وســابوا النــص الــي تحــت، 

وبقــت النــاس الــي فــوق فرحانــه واالبتســامه عــى وشوشــهم، بــس ملــا يلفــوا 

ــس  ــوده، ب ــل موج ــامه تفض ــس االبتس ــت نف ــي تح ــاس ال ــة الن ــهم ناحي وش

ــه  ــن وفي ــي تحــت قاعدي ــاس ال ــوش« والن ــا تزعل عينيهــم بتقــول »معلــش م

ــاس الــي  ــة الن ابتســامة حــرسه عــى وشوشــهم، بــس ملــا يلفــوا وشــهم ناحي

ــف  ــم »أل ــول له ــم بتق ــس عينيه ــوق نفــس االبتســامه تفضــل موجــوده، ب ف

ــروك!«.      م
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عارة ليست قدمية وليست جديدة،

تتوسط شارع طيبة يف منطقة سبورتنج لصاحبها

األصــي وهبــه باســيي الــذي يعتقــد الجميــع أنــه اختفــى يف ظــروف غامضــة حــن 

ــا.  ــه وقته ــف جني ــدره 18 أل ــغ وق ــا الحــايل مببل ــا لشــخٍص آخــر هــو مالكه باعه

العــارة مــن خمســة طوابــق، لهــا مدخــل رخامــي واســع، وال يوجــد بهــا بلكونــة 

أو شــباك يشــبه اآلخــر. 

ــن  ــات« الذي ــارع و«الخواج ــارة والش ــل الع ــن تفاصي ــوز ع ــاريت العج ــي ج تح

كانــوا أصدقــاء وجريانــا ألكــر مــن أربعــن عاًمــا. جــاريت مامــا نوســة تنــى تفاصيــل 

يومهــا: تنــى هــل وضعــت ملًحــا يف الطعــام أم ال، تنــى الطعــام نفســه، وتنــى 

ــى الذكريــات القدميــة أبــًدا. تحــي قصــص  ــا؛ ولكنهــا ال تن البــاب مفتوًحــا أحيانً

ــن  ــا ع ــا بحثً ــي تركوه ــم الت ــن بلدانه ــي ع ــي: تح ــات القدام ــا الخواج أصدقائه

مختلــف األشــياء يف اإلســكندرية، وهربـًـا مــن أشــياء أخــرى يف موطنهــم األصــي. ال 

أحــد يعلــم حقيقــة أي مــن هــذه القصــص، وأراهــن أن أصحــاب القصــص نفســها 

ــًدا  ــم جي ــا نتذكره ــم أنن ــرف أقاربه ــوا أو يع ــى أن يعرف ــن أمتن ــون، ولك ال يعرف

ونكتــب عنهــم ونرســل لهــم الســالم مــن حــن إىل آخــر.

الطابــق األول ألختــن مــن أصــل فرنــي: لــوال وليــزا. لــوال كانــت عارضــة أزيــاء، 

وليــزا كانــت شــيف حلويــات بفنــدق سيســيل وبشــهادة مامــا نوســة »بتعمــل أي 

ــا خطــريًا يف ريعــان شــبابها جعلهــا تتخــى  ــوال مرًض ــات«. مرضــت ل صنــف حلوي

ــة  ــا نوس ــن مام ــة ب ــة حميم ــأت عالق ــببه نش ــاء، وبس ــة أزي ــا كعارض ــن مهنته ع

ــا  ــفاء. وعندم ــة للش ــن الالزم ــا الحق ــا إلعطائه ــت تحتاجه ــوال كان ــن ألن ل واألخت

ــقة  ــدة يف الش ــزا وحي ــت لي ــت وترك ــوال، توفي ــفاء ل ــن يف ش ــدواء والحق ــل ال فش

ــزا يف دار  ــع لي ــوال ويض ــن ل ــاء ليدف ــوين ج ــى ت ــر يدع ــا أخ آخ ــر له ــى ظه حت

للعجــزة ويبيــع الشــقة ويرحــل مــن حيــث جــاء. معلومــات مامــا نوســة عــن حيــاة 

ــزا ال تتعــدى تلــك الســطور. ــوال ولي ل

 

الطابــق الثــاين ملــاري وأنيتــا، أختــان مــن أصــل شــامي تعمــالن كخياطتــن تصنعــان 

فســاتن أفــراح وفســاتن أخــرى للعائــالت العريقــة املعروفــة يف ســبورتنج واألحيــاء 

املجــاورة. حكــت مامــا نوســة أنهــا يف أول يــوم تعــارف بينهــم دخلــت غرفــة بهــا 

العرائــس العاريــة املســتخدمة يف قيــاس الفســاتن، وكانــت وقتهــا أول مــرة تراهــم 

فخافــت مــن هــذا املنظــر وتقــول أنهــا الزالــت تتذكــره جيــًدا. كانــت 

مــاري ترســل فســاتن للملكــة فريــدة واألباظيــة كــا تقــول مامــا نوســة؛ عائلــة 

ــان  ــا تصنع ــا كانت ــا أنه ــت أيًض ــة. وعرف ــل يف الرقي ــا ثق ــي كان له ــة الت أباظ

فســاتن لتحيــة كاريــوكا التــي كان لديهــا شــقة يف اإلبراهيميــة عــى البحــر وقتهــا، 

ولكــن األختــن كانتــا ترفضــان مــال تحيــة كاريــوكا ألنهــا كانتــا تنتقــدان مهنتهــا، 

»كاريــوكا بتجيــب فلوســها مــن الرقــص« تقــوالن لجــاريت، وتترعــان باملــال. توفيــت 

أنيتــا وهــي تبلــغ مــن العمــر مائــة وعــر عامــا، وتوفيــت أختهــا مــاري بعدهــا 

ــا يف  ــاري وأنيت ــه م ــا تركت ــد م ــيس ليتفق ــاء القس ــن ج ــط. وح ــام فق ــرة أي بع

حضــور مامــا نوســة التــي كانــت ال تفــارق األختــن، فوجئــوا مبرتبــة مــاري مليئــة 

ــب  ــن يف املرات ــة كل مث ــة أن تخبئ ــا نوس ــي مام ــي. تح ــب والح ــوال والذه باألم

وأكيــاس املخــدات كانــت »عــادة الخواجــات يف العــارة«. كل مــا ُوجــد يف شــقتها 

ذهــب إىل الكنيســة، ولكــن مامــا نوســة احتفظــت مباكينــة الخياطــة الســنجر التــي 

ال زالــت لديهــا وتعمــل حتــي اآلن.

الطابــق الثالــث هــو طابــق مامــا نوســة نفســها، وطابــق شــقة جــدي التــي ذهبــت 

لعمــي ومــن عمــي أليب. جــدي بــركات معــروف بالعجــوز العابــس الــذي كان ميلك 

أمــواالً طائلــة ألنــه كان ميلــك مصانــع بــركات يف املحلــة الكــري؛ وهــي مــن أوىل 

مصانــع الغــزل والنســيج يف مــر. تقــول مامــا نوســة التــي كانــت صديقــة جــدي 

ر كســوة الكعبــة«، وكان هــذا بالنســبة لهــا عــز ثــروة  أيًضــا »جــدك ده كان بيصــدَّ

ــه يبنيهــا حتــي خرسهــا يف لحظــة واحــدة، كأنهــا  جــدي الــذي اســتمر عمــره كل

عصفــور حزيــن يقــف يف يــدك يتأملــك ثــم فجــأة يطــري. حــدث ذلــك حــن »دخــل 

لعبــة مــش لعبتــه« بعبــارة مامــا نوســة أيًضــا؛ لعبــة ال أحــد يعــرف تفاصيلهــا وال 

155 ش طيبة
كتابة وفوتوغرافيا: فرح بركات

حتــي أبنــاؤه ولكنهــا أســفرت عــن خســارة كل أموالــه ومصانعــه، لتبقــى ســريته تتــداول بــن الجــريان بالعجــوز العابــس الــذي ظــل حتــى مطلــع التســعينات يرتــدي كتابة

بدلتــه وطربوشــه وميــي بعصايتــه كأي كليشــيه يقدمــه أحدهــم يف فيلــم عــن رجــل مــر عليــه الزمــن بأكملــه ومل يأخــذه يف طريقــه.

يف نفــس الطابــق جــاريت طنــط هالــة التــي تعيــش مبفردهــا وال أعتقــد أنــه تبقــى لديهــا يشء لتخــرسه. فقــدت والدتهــا يف يــوم أتذكــره جيــًدا، وفقــدت والدهــا املحامــي 

يف يــوم أتذكــره جيــًدا أيًضــا، وفقــدت شــغفها بالحيــاة وقدرتهــا عــي تكملتهــا يف يــوم ال يتذكــره أحــد. فقــدت إخوتهــا الذيــن رحلــوا عنهــا بإرادتهــم؛ لينشــؤوا حيــاة بعيــدة 

عــن هــذه الشــقة وذكرياتهــا، وتظــل هــي يف رحلــة يوميــة مســتمرة مــن منزلهــا لعملهــا بالشــهر العقــاري، ورحلــة بــن نفســها ومالحــم أخــرى يوميــة. كل مــا أقدمــه لهــا 

كتعــاٍز لــكل هــذا هــو »صبــاح الخــري يــا طنــط« و«مســاء الخــري يــا طنــط«.

يتبقــي أهــم بيــت وأهــم وصــف وأهــم يشء، شــقة مامــا نوســة، اســم مامــا نوســة الحقيقــي يف البطاقــة »ناعســة األجفــان« تحــي أن ناعســة األجفــان كانــت حبيبــة أبــو 

زيــد الهــاليل، وأن اســمها مســتوحى مــن الســرية الهالليــة، وبعــد فــرتة مــن »يعنــي إيــه« و«اشــمعنا« أصبــح اســمها نوســة، ومــع الوقــت حــن كــرت أنــا أصبحــت مامــا 

نوســة، التــي نشــأت عالقتــي بهــا وعمــري ال يتعــدى الســنة، حتــى أصبحــت اآلن صديقتــي املقربــة التــي تشــاركني القهــوة والحكايــات واألمثــال والعمــر أيًضــا. مامــا نوســة 

أقــوى ُمؤرِّخــة بالنســبة يل، ولكنهــا ال تعلــم ذلــك؛ تحــي عــن جرياننــا وعــن املنطقــة وهــي تقــف يف شــباكها الصغــري، وال تــدري أنهــا تُخلِّــد كل يشء، وتصنــع تاريخــا خاصــا 

بهــا وبنــا وبـــ 155 ش طيبة.
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